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Τπό τοΰ Συλλόγου ή «Τέχνη* ΐδρύθη δρα
ματική σχολή, ήτις ήρξατο λειτουργούσα έν τή 

• νέα αιθούση τοΰ Συλλόγου, έπί τής πλατείας 
Κάνιγγος. Ένεγράφησαν μέχρι τοΰδε 23 μαθή- 
τριαι καί 28 μαθηταί. Διδάσκουσιν μιμικήν καί 
ηθοποιίαν ο κ. Διον. Ταβουλάρης, θεωρητικά 
μαθήματα ό κ. Πολ. Δημητρακόπουλος, απαγ
γελίαν ο κ. Γ. Άναστασιάδης, κωμωδίαν ό κ. 
ο κ. Ν. Λάσκαρης καί ιστορίαν τοΰ θεάτρου ό 
κ. Α. Φίλαδελφεύς.Ήμέραι μαθημάτων Δευτέρα 
Τετάρτη καί Παρασκευή 6—8. Έγγραφαι δω
ρεάν. ( Εκ τοΰ γραφείου)
οφοοφό gJJo cAo

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Παρά τήν Οέσιν Ιΐλϊκες τής Παλαιας Έπιδαύρου 
άνευρέΟη αρχαία πλάξ μετ' αποτυπώματος παιδιού, φέ- 
ρουσα γράμματά τινα.

— 'Επίσης έν ΚορίνΟω άνευρέΟη μαρμάρινου τεμά
χιο ν, μήκους 50 μέτρων καί ύψους 22, θέρον άνά- 
γλυφον θηρίου καΟημένου, δεδεμένου έκ τοΰ λαιμού 
καί εχοντος τήν ουράν μεταξύ τών σκελών.

♦
Κατά τάς έν Κέρκυρά ύπό τοΰ κ. Δαίρπφελδ διενερ- 

γουμενας άνασκαφάς έν Καρδάκι άνεκαλύφΟη ναός τοΰ 
'Ασκληπιού, ουτινος πάντα τά μέρη εύρέΟησαν άρτια. 
Ανάγεται εις τόν αιώνα. ΆνεκαλύφΟησαν πρός 
τούτοις στήλαι τοΰ Ναοΰ καί διάφορα έπιστήλια κιο
νόκρανα, καί έτερα τεΟραυσμένα αντικείμενα μεγάλης 
αρχαιολογικής αξίας. ’ΑνεκαλύφΟη ολόκληρος ό γύρω 
τοίχος τοΰ ναοΰ. Ό κ. Δαίρπφελδ παρέχει τήν οια- 
βεβαίωσιν οτι Οά κατορΟώση νά τοποθέτηση άπάσας 
τάς εύρεΟείσας στήλας καί τά λοιπά αντικείμενα εις 
τήν Οέσιν των, καί ούτω 0' αναπαρασταΟή ό ναός.

— Ό έφορος τών αρχαιοτήτων Κέρκυρας κ. Ρω
μαίος τηλέγραφικώς άνήγγειλεν οτι κατά τάς γενομε- 
νας άνασκαφάς έν τη Λίμνη Ναλκιοπούλου άνευρέΟη- 
σαν έπιστήλια καί τρίγλυφα Δωρικά αρχαιότατα καί 
συντρίμματα πήλινων ειδώλων.

*

ΤΟΥΡΚΙΑ

Αί έν Παγασαΐς ύπό τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
ενεργούμε ναι άνασκαφαί εκπληκτικά ευρήματα έφερον 
ειςφώς.'Εγχρωμοι επιτύμβιοι στήλαι εύρέΟησαν ύπερ 
τάς εκατόν, τούτων δέ αί πλείσται διατηροΰσι Οαυμασιως 
τά χρώματα. Μία στήλη παριστα πολεμιστάς, άλλη παϊοα 
ορθόν παίζοχτα πρός κύνα, άλλη άνορα μετά γυναικός 
καί παιοός. Τό Συμβούλιου τής 'Εταιρείας εψήφισε 
τήν άναγκαίαν πίστωσιν πρός εξακολούθησήν τών άνα- 
σκαφών, άποστέλλε·. δέ καί τον ζωγράφον κ. Ζιλλιερόν 
πρός αντιγραφήν τών εγχρώμων στηλών. Τάς στή
λας ταύτας καί άλλας. ας ή Έταιρια πρό ετών 
έορόντισε ν’ άντιγράψη, Οά δήμοσιεύση προσεχώς. Τά 
πρωτότυπα Οέλουσιν έκτεΟή έν τώ κατάστήματι τής 
'Εταιρείας, έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων, ήτις 
Οά μεταβληΟή εις πολύτιμον Μουσείου αρχαίας ζωγρα 
φικής.

*
■'Εν "Αργεί εξακολουθούν αί ύπό τόν 'Ολλανδόν αρ

χαιολόγον κ. Φόλκραφ άνασκαφαί. Έκ τών ανευρε- 
Οέντων σπουδαιότερα είνε μια επιγραφή τοΰ 2ου καί 
3ου μ. X. αίώνος, έν τή όποια γίνεται λόγος περί 
ενός περίφημου ύποκριτοΰ έκ Μιλήτου. ΤΙ επιγραφή 
αϋτη εύρίσκετα·. έπί βάσέως ογκολίθου, ήτις έκτίσΟη 
εις βυζαντινόν τείχος. ΕύρέΟησαν 13 τεμάχια με
γάλου αγάλματος γυναικός άπό λευκόν μάρμαρον Ελ
ληνικής τέχνης, ώς καί τό κάτω μέρος γυναικείου 
αγάλματος.

οφ£> cte cJSeθζίΰ 0^0

Αύτοκρατορικόν περίπτερον εις τήν παραλίαν τοΰ .Υάρακος, ποιητικής τοποθεσίας 
εις τόν κόλπον τής Νικομήδειας.
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Ν καί εις εν σύντομον άρ- 
Ορον δέν είνε δυνατόν νά τ.ζ- 
ριλάβη τις όλα τά αίτια τά 
οποία άποδεικνύουν τήν έξέ- 
λιξιν τής τέχνης εις ένα 
Λοόν, έν τοσούτω Οά προσπα- 
θήσωμεν μέ συντομίαν καί σα
φήνειαν νά δώσωμεν εξηγή
σεις τινάς διά τάς τάσεις 

τών νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.
Είς τάς καλλιτεχνικάς εκθέσεις έν Ελλάδι πα

ρατηρεί τις τας μεγαλειτέρας αντιθέσεις. "Ολαι αί 
τεχνοτροπία! τοΰ Βορρά συγκρούονται είς μίαν θορυ 
βώδη έκδήλωσιν γραμμών, σχημάτων, χρωμάτων 
κλπ. μέχρι τοΰ σημείου τής άκα.αληψίας. Διά νά 
διακρίνη όμως μίαν άλήθειαν, μίαν ειλικρινή τάσιν 
πρός ένα ιδεώδες τδ οποίον νά έκπροσωπή τήν φυ
λήν, πρέπει ν’ άνατρέξη μέσω τών συζητήσεων τών 
πολλών είς ένα ταπεινόν έργάτην, καί αυτόν ώς έπί 
τδ πλεϊστον άγνοούμενον καί αμφισβητούμενου υπό 
τών πολλών.

Ή τέχνη διά νά έξυπηρετή άληθινά ένα λαόν 
καί να άνήκη είς μίαν φυλήν πρέπει νά εξέρχεται 
άπό τών σπλάγχνων αύτοϋ τοΰ λαού, νά ζή τήν ζωήν 
του, νά περιβάλλεται τάς ιδέας του καί νά έννοείται 
παρ’ όλων- μόνον οΰτω δύναται ν’ άναπτυχθή τέ
χνη άνάλογος πρός τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ έθνους. 
Όλο: οί λαοί της γής κατ’ αυτόν τόν τρόπον είρ- 
γασθησαν καί άνέπτυξαν τάς τέχνα; Ατυχώς έν 
‘Ελλάδι δέν άνεπτύχθη άκόμη τδ αίσθημα έκεϊνο 
τοΰ καλοΰ, τδ όποιον καθοδηγεί τον Καλλιτέχνην. 
Οί δέ 'Έλληνες καλλιτέχναι ήναγκασμίνοι νά κα
ταφεύγουν είς ξένας ’Ακαδημίας καί ξένας σχολάς 
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επανέρχονται είς τήν Ελλάδα μέ άρκετά ίσως τε
χνικά εφόδια, άλλά καί μέ ξένας τεχνοτροπίας’ δέν 
άπέκτησαν άκόμη ίδιον τρόπον έργασίας, ώς έκ τού
του έκλαμδάνουν ώς έπί τδ πλεϊστον τό μέσον ώς 
σκοπόν καί επιδίδονται όλοι είς τεχνικός έκζητήσ-ι, 
μηδεμίαν καταβάλλοντας προσπάθειαν όπως αισθαν
θούν μέ είλικρίνεαν τήν ζωήν τής Πατρίδας των. 
'Όταν δέ ή τέχνη παύση νά είνε ειλικρινής καί να 
έκφράζη αυτομάτως τήν γενικήν έντύπωσιν τοΰ αι
σθήματος καί καταφεύγει είς τά μέσα τής ένερ- 
γείας καί κάμνει τά μέσα ταϋτα σκοπόν τών προοπα- 
Οειών της, τότε τδ άξίωμα τής τέχνης τοΰ να εκ· 
φράζη μέ ειλικρίνειαν τήν αύτόματον συγκίνησιν τών 
πολλών ή τοϋλάχισ.ον τής πλειονότητος έκμηδενί · 
ζεται καί επέρχεται ή μοιραία κατάπτωσις. Τοιου
τοτρόπως, παρατηροΰμεν οτι αί τάσεις τής νέας Ελ 
ληνικής τέχνης, παρά τάς προσπάθειας ταύτας τής 
μιμήσεως ξένων τεχνοτροπιών, ούδένα απολύτως 
πνευματικόν κύκλον χαρασσουν είς τήν εξέλιξιν τής 
τέχνης. Τό παράδειγμα τοΰ Γύζη ούδείς ήκολού- 
Οησεν έκ τών νεωτέρων Ελλήνων ζωγράφων’ όλοι 
κατέγιναν νά προσαρμόσουν τήν τέχνην των είς τας 
τεχνοτροπίας τών Βορείων καί άν έξαιρέσωμεν τόν 
άγνωστον καί λησμονηθέντα ΙΙολυχρόνην Λεμπέσην 
ό όποιος παραμένει άκόμη μοναδικόν παράδειγμα ει
λικρίνειας καί ύγιοΰς άντιλήψεως τής τέχνης, ούδείς 
έκ τών άλλων 'Ελλήνων ζωγράφων αντεχει εις 
μίαν οπωσδήποτε σοβαρόν κριτικήν, ή όποια πρωτί- 
στως έχει καθήκον νά διαφώτιση καί νά προαγάγη 
τά καλλιτεχνικά ένστικτα τοΰ λαού. Ούτε ό Νικη
φόρος Λύτρας άλλως τε, παρ’ ολας του τας προ
σπάθειας καί τάς μεγάλας του άρετάς, ήδυνήθη ν’ 
άποφύγη’τάς εξεζητημένα: διακοσμημένος παραπλα
νήσεις, πολύ δ’ ό/ιγώτερον ό Γ. Ίακωβίιης, ό ό 
ποιος έν Έλλάδι τουλάχιστον ούτε εν έογον έξε- 
τέλεσεν άξιον νά καθέξη Οέσιν τινα είς τήν άναγέν 

νησιν τής Έλληνι/ής τέχνης. Έκ τών έργων του 
όσα έξετέλεσεν έν Γερμανία λ. χ. όπως είνε τδ 
«Κονσέρτο», τδ όποιον ήγόρασεν ή Ελληνική ΙΙινα- 
κοθήκη,δέν έχει χαρακτήρα Ελληνικής άντιλήψεως. 
Ούτε είνε δυνατόν νά όνομασωμεν τέχνην τήν πλήρη 
τεχνικών σφαλμάτων «Έστιάδα·' του τής έφετει- 
νής Έκθέσεως ή όποια έ/.αττώνει καί αύτήν τήν 
Γερμανικήν τεχνι τροπίαν μέ τήν όποιαν έςετέλεσε 
τά -νωστά έργα του καί τά όποια ήγοράσθησαν άπό 
τούς καλούς νοικοκυραίους-τή: ’Αμερικής.

Τών νεωτέρων αί τάσεις είνε έν τοσούτω κάπως 
παρήγοροΓ αί προσπάθεια: των νά μελετήσθ-v τδ 
Ελληνικόν φως. θά δώσουν νέαν ώθησιν είς τήν 
Ζωγραφικήν έν Έλλάδι. 11 αϊσθησις τών γραμ
μών καί τοΰ χρώματος θ’ άντικαταστήση σιγά σιγά 
κάθε τεχνοτροπίαν (manierisine) καί νέα σκέψις 
θά παρακολούθηση, τήν νέαν ζωήν τής ’Ελλάδος.

Τοιουτοτρόπως είνε βέβαιον οτι σύν τώ χρόνω 
θ’ άναπτυχθή τέχνη καθαρώς Ελληνική μή έπηρεα- 
ζομένη άπό τάς κακάς έξεις δοξασιών τών Βορείων 
οί όποιοι εργάζονται άναλόγως προς τούς κλιμα- 
τολογικούς / άγους τής χωράς των.

Άντιθέτως έν τούτοις έν Έλλάδι προς τάς προ
σπάθειας τής ατομικής ταύτης έργασίας τών καλ
λιτεχνών μας τδ κοινόν, το μεγάλον δημόσιον, αϊ 
ομάδες, ή Πολιτεία, ή Κυβέρνησες, άκληρος, ο Βα
σιλεύς, οι αύλικοί, οί πλουτοκράται, οί Δήμοι, ολοι 
τέλος οί Έλληνες ουδεμίαν ποτέ κατέβαλον προ
σπάθειαν προς άνάπτυξιν τών τεχνών τής χώρας 
των, ή οποία μέχρι προ ολίγου άκόμη ήτο το μονα
δικόν παράδειγμα είς τήν ανθρωπότητα διά τήν =ύ- 
γένειαν και υπεροχήν τής τέχνης της.

'Έως πότε αί βιοτεχνίαι θα δανείζωνται τήν εύ- 
κολον εργασίαν τών ξένων εθνών : Ολο: κολακεύον
ται νά στολίζουν τά σπήτια των με ξένα τεχνουργή
ματα, καί όσα άκόμη κατασκευάζουν ' Ελληνες,είνε 
άντίγραφα τών ξένων καταλόγων. Ή άκηδεία αυτή 
τής Πολιτείας πρός τούς τεχνίτας έσερεν τήν τέχνην 
είς τελείαν κατάπτωσιν. Τά έργα τής ζωγραφικής 
έξηυτελίσΟησαν καί εινε θα’, μα άν εΰρεθή αγοραστής 
βιδών περισσότερα: τών πεντακοσίων δραχμών’ ή 
γλυπτική έπαυσε πλέον νά συγκινή τούς Ελληνας 
καί ούδείς ένδιαφέρεται δΓ αύτήν’ οί απόγονο: τοΰ 
Φειδίου καί τοΰ ΠραξιτέΌυς είς τοιοΰτον βαθμόν 
απώλεσαν τήν αϊσθησιν τοΰ καλού, ώστε αρκοΰνται 
νά μεταβληθοΰν είς άπλούς φύλακας καί έπιστάτας 
τών αρχαίων έργων,μή δυνάμενοι πλέον νά δημιουρ
γήσουν τίποτε τδ όποιον να μαρτυρή ότι ή ζωή των 
διατηρεί ακόμη κάποιαν πλαστικήν ωμορφιάν, ανά/.ο- 
γον πρός τδ κλίμα καί τήν φυλήν.

Οί "Ελληνες γλύπται έν τούτοις, ώς άτομα, έπε- 
τέλεσαν θαύματα,ούτε συγκρίνεται ή σταθερά υπερο
χή των απέναντι τών εύ/όλ<.>ν έπιτυχιών τής Ελ
ληνικής ζωγραφικής. Τδ έργον τοΰ Δράση, τοΰ Χα
λεπά, τοΰ Βιτσάρη καί άλλων είνε καί θά μένη μο
ναδικόν είς τήν έξέλ’ξιν τής νέας Ελληνικής τέ
χνης. Δέν είνε ό τοπο: έδώ σήμερον ναναπτύξη τις 
έν έκτασει τούς λόγους, οί όποιοι άποδεικνύουν τήν 
αλήθειαν ταύτην. είς δεδομένην έν .ούτοις περίστασι/ 
0 αναλυθούν αύτα ταϋτα τά έργα τά οποία παρήχθη- 
σαν τήν τελευταίων πεντηκονταετίαν έν Έλλάδι καί 
Οά δυνηθή έκαστος νά κατανοήσκ, τ;ς δ’αφοράς καί 
τήν πραγματικήν κατάστασιν τών τεχνών τούτων 
τοΰ Ωραίου.

Έπί τοΰ παρόντος, άς άρκεσθώμεν είς τήν έξέ- 
τασιντών έργων τής 'Ζωγραφικής καί τής Γλυπτικής 
τής έφετεινής έκθέσεως.

II Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δεν Οά έπιμείνομεν έξετάζοντες συνολί'.ώς τήν 
καταστασιν καί τάς τάσεις τής ζωγραφικής έν Έλ- 
λαδι’ παρήγορον είνε ότι έκ τών νέων υπάρχουν με
ρικοί, οι όποιοι καί με περισσοτέρου ειλικρίνειαν ερ
γάζονται καί μέ ατομισμόν, ό όποιος Οά τούς απαλ- 
λάξη ολίγον κατ’ολίγον άπό τόν άγονον ’Ακαδημα
ϊσμόν τών ξένων σχολών.

Έκ τών νέων, έφιστά τήν προσοχήν μας ή έξέ— 
Λίςις τοΰ Ν. Όθωναίου. II τέχνη του ή οποία 
μέχρι τίνος ήτο άσταΟής καί επιτηδευμένη, ήρχισε 
νά λαυβάνη εύστάθειαν,αϊ μελέται του είς τά τοπεϊα 
τά όποια έκΟετει είνε εύσυνείδητοΓ ήρχισε νά με
λετά σταθερά πλέον τήν Ελληνικήν φύσιν, οι τόνοι 
του συμπαθείς καί άρμονίκοί έχουν άκόμη τήν 6α- 
ρεϊαν τεχνοτροπίαν τού Μονάχου, δέν άπηλλάγη τής 
δυνατής έπιόολής τοΰ διδασκάλου του Ztigel, είνε 
όμως άρκετά νέος, έργαζόμενος άκαταπόνητα μέ 
τόσην εύσυν.ιδησίαν,ώστε έλπίζομεν ότι συν τώ χρό
νιο θ’ άποβή σπουδαιότατος παράγων είς τήν Ελ
ληνικήν τοπειογραφίαν.

Είνε γνωστή ή πιοσωπικότης τοΰ κ. Όδ. Φωκά 
σήμερον όμως ό τεχνίτης παρουσιάζεται έν πλήρει 
άκμή τού ταλάντου- Ή εύσυνείδητος έργασία του 
ή τελείως άρμονιζομένη προς τόν άνθροιπον εινε ή 
πρώτη ώθησις τής Ελληνικής τέχνης διά τήν ζω
γραφικήν τού υπαίθρου. 'Ο Φωκάς εινε ό πρόδρομος 
όλων εκείνων τών νέων πού θα έλθουν να μελετή
σουν τα βουνά μας, τήν χλόην μας, τής έ/.ηές μας, 
τδ χώμα αύτδ πού πατούμε καί πού μάς έθρεψε μέ 
τά ώραιότερα όνειρα διά τήν άναγένννησιν τής Ελ
λάδος μας. Εκείνος όμως έκ τών νεωτέρων ζω
γράφων μας ό όποιος είσέδυσε βαθύτερα είς τδ μυ
στήριον τοΰ Ελληνικού φωτός είνε ό Έπ. Θωμό- 
πουλος τών ΓΙατρών. Τδ τάλαντόν του, ένα τάλαν
το/ καθαρώς διακοσμητικόν, ζή μέσα είς τήν Ελλη
νικήν φύσιν μέ μίαν έντασιν υπερβολικήν ίσως πο/,- 
λάκις,άλλα μάς δίδει ένίο-.ε είς μερικά κομμάτια του 
άπολύτως τήν έντύπωσιν τοΰ χρωματισμένου φωτός 
μέσα άπό τάς λεπτοτέρας αποχρώσεις τού κυανού 
καί τοΰ κίτρινου. Ο Θωμόπουλος ζή τήν Έλ/.η- 
νικήν φύσιν, τά Ελληνικά άκρογιάλια καί τ’ αποδί
δει με ένα μάτι καθαρώς διακοσμητικόν χωρίς καμμίαν 
σ/.έψιν, καμμίαν ενέργειαν αισθητικήν, κανένα σκοπόν 
άνιό-.ερον, θέλει νά συγκρατήση μέσα είς τον περιορι- 
σμένον χώρον τής οθόνης του τήν έντύπωσιν πού τοΰ 
κάνει τοτοπε'ο' εϊςτδ ζωγραφικόν του μάτι, ή τεχνο
τροπία του κάπως ατομική ένίοτε,είν- εξεζητημένη καί 
κουραστική, /,ησμονεϊ οτι ή τέχνη είνε τδ μυστικόν 
τοΰ τεχνίτου καί ότι τδ βέβηλον μάτι μόνον το απο
τέλεσμα πρέπει νά έξετάζκ. Ό έκ Βόλου πρώτην 
φοράν έκθέτων συγκεντρ.ομένΟν τδ έργον του κ. Κ. 
Γκέσκος προξενεί έντύπωσιν διά τδ αύστηεόν του 
σχέδ'.ον τδ άκριβές καί μελετημένου όπως μερικών 
παλαιοτέρων Γάλλων διδασκάλων.Τό πορτοαίτο τής 
μητρός του ιδία είνε άληθινδν κόσμημα τής έκθέ
σεως. ‘Ο Γκέσκος είνε ποιητής ή ατομική του έρ
γασία, ό τρόπος τής έκτελέσεως καί αύτή άκόμη ή

49



ΠΙΝΑΚΟΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

»

Κ.ΚΟΛΜ ΑΝ

Κ. Γκέσκου. II ι·ητέρα ιιοι·.

συνθετική του άντΏ.ηψις όζω; φαίνεται άπό τά σκί
τσα του, μας δίδουν τήν έλπισα ότι ταχέως θα ίδω
μεν ένα ισχυρόν τάλαντον εξελισσόμενου εις ώραιό 
τατα έργα. Τα τοπεϊα του τών «Μετεώρων» εινε 
συντεθειμένα μέ τοιοΰτον μυστικισμόν, μέ τόσην ποί- 
ησιν. μέ τοιαύτην απλότητα, ποΰ δέν μα; έσυνείθη- 
σαν μέχρι τοΰδε οι "Ελληνες ζωγράφοι. 'Εξαιρετι
κήν όμως ζωγραφικήν ιδιοφυίαν έχει καί ή δίς 
Άγγ. Στεφάνου" αϊ δάφνες καί τά τοπεϊα τη; είνε 
μέ ισχυρόν άντίληψιν ζωγραφισμένα" ανεπιτήδευτα 
όπως είνε μέ τήν λεπτήν αρμονίαν τών -.όνων καί 
τήν άπϊδοσιν τής ατμόσφαιρας μάς αναγκάζουν ν' 
αναμένωμεν μέ χαραν τήν έξελιξιν τής ιδιοφυία: της. 
Ή ϊϊς Σ. Αασκαρίδου οίας τ'ο τάλαντον
τοσοΰτον έξετιμήθη, έκθέτ τών τΟπείων της
μίαν σύνΟεσιν «Ίσπανίς Χορεύτρια»" ή μεταστασις 
αυτή εις τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα είνε επαι
νετή, ούτε ήτο εϋκολον νά περίκλειση εις ένα πί
νακα τέσσαρα πρόσ οπα δρώντα καί ά.τοδώσω εις ένα 
έκαστον τήν έκφρασιν καί τήν ψυχολογημένη» στάσιν, 
έν τοσούτω τό έργον της αΰτό έχει αρκετός άρετας. 
παρ’ σλην τήν μίμησιν τών Γάλλων iitipressi- 
οιι isles.

Η Αυτοπροσωπογραφία οϋ νεαρού ζωγράφου κ. 
X . Λύτρα είνε άπό τά καλά έργα τής έκθέσιως. 
Ατελείωτον όπως είνε τ'ο έργον είνε έκτελεσμένον μέ 
ένα πλάτος καί μέ δεξιοτεχνίαν ζηλευτήν. Με τ': 
έργον αΰτό βεβαίως μά; δεικνύει αν όχι άλλο ότι εις 
τό Μόναχο» δέν έσπούδασ· εις μάτην'άςζητήση τώρα 
νά μελετήσω, τά ελληνικά πράγματα καί τήν έλ/η- 
νικήν φύσινμέ ειλικρίνειαν διά νά συνέχιση καί τό έρ
γον τοΰ αλησμονήσου πατρός του. "Αξιος ιδιαιτέρας 
προσοχής είνε και ό έκ Κέρκυρας πρώτην φοράν έκ- 

ΰΟ

θέτων Μάρκος Ζαβιτσιάνος" τό έργον τΟυ 
είνε ά-.ομικάν, αισθάνεται καί σκέπτεται μέ 
τήν ίδια του ψυχή καί άντίληψιν, ή τέχνη 
του έν τοσούτω υστερεί, δέν άνταποκρίνε-αι 
πρός τάς αισθητικά; του συγκινήσεις, τό 
σχεδόν του πτωχόν, μάλλον εξεζητημένου" ό 
νέος αυτός προχωρών καί τε/,ε.οτ.οιούμενος 
ασφαλώς θα γίνη μία εξαιρετική φυσιογνω
μία εις τήν Ελλ. Τέχνην.

"Ο Κερκυραΐος επίσης Κογεβίνας έχει 
μέ τήν αριστοκρατικό ητα καί ευγένειαν τής 
γραμμής του καί τοϋ χρώματος κάτι εντελώς 
ατομικόν" Οά τ'ο έκτυλιξη άραγε εις ώραϊα 
έργα: Τό έλπίζομεν διότι είνε τσσω νέος 
καί εργάζεται εις τά κέντρα όπου ή εξέλεξες 
είνε βέβαια.

Αξιος επίσης ιδιαιτέρας μνείας είνε ό Ο. 
"Αργυρός, ό όποιος τελειοποιείται εις τό Μο
νάχον—τό έργον του «Μετά τ'ο παιχνίδι» 
είνε μία θετική καί ευσυνείδητο; προσπά
θεια—καθώς καί ό Σ. II απαπαναγιώτου μέ 
τάς δύο του ελαιογραφίας, τό «Κυνήγι τής 
χήνας» καί το «Ζευγάρωμα». 'Επιτυχής 
με λεπτοτάτην οΐσδησιν χρώματος καί σχε
δίου είνε ή προσωπογραφία τής Κας Θ. 11. 
τοϋ κ. Εΰαγγ. Ίωαννίδου καθώς καί τό pa
stel τής δος Κ. τοϋ ίδιου. Άντιθέτως έν 
τούτο·-; πρός τήν παρήγορονκαί προοδευτικήν 
ταύτην εργασίαν τών νέων ό κ. Γ. Ιάκωβέ* 
δης παρουσιάζεται κουρασμένο; καί όπισθο- 
δρομικός. ()ϋτε ή « Έστιάς» του, ούτετόπορ-

τραϊτο'ής κ. II. προσθέτουν τίποτε εις τήν γνωστήν 
τεχνοτροπίαν του, τήν φωτογραφικήν δηλαδή άναπα- 
ραστασιν προσώπων καί πραγμάτων" ή Εστιάς του 
ιδία εινε έργον εντελώς ψ-υδές καί έπιτηδευμένΟν, 
οί τόνοι του δυσαρμονικοί, τό σχέδιϊν του ελαττω
ματικόν, τ'ο αριστερόν χέρι τη; έξω άπό κάθε ανε
κτήν δυσαναλογίαν- Μας αποζημιώνει έν τούτοι: μέ 
τα Κυδώνια του, τ-· όποια είνε μέ εΰ υνειδησίαν καί 
ακρίβειαν έκτελεσμέ-α.

ί-

Εις τ·ι ν γλυπτικήν παρουσιάζεται κάποια τάσι; 
έκ μέρους τών νέων γλυπτών σοόαρωτέρας έργα* 
σίυς. ΊΙ άκαμπτος ελληνική γλυπτική αρχίζει 
νά κινητά·. μέ χάριν, νά ζή κάποιαν ζωήν σκέψεως 
σαν νά ζητή νά έπανέ'ζθω, πρός την παλαιόν τη; δό
ξαν. 'Ο Γάλλος κ. Sain μέ τήν άκριβολόγον καί 
μικροβιογραφικήν τέχνην του δεν συγκινεϊ με τα ει
δώλιά του τό μάτι τοϋ "Ελληνος τό γυμνασμένον 
κάτω άπό τό πλατύτατο- αΰτο φώς τη; "Αττικής. 
’Λλ. η πνοή τέχνης καί άλλα σχήματα ζητεί τό 
’Αττικόν Φώς, τό Φώ; πού έδωσε τα ωραιότερα 
πλαστικά σχήματα ποϋ έδήμιούργησεν σ άνθρωπο;.

Μία κεφαλή άνδρός π. χ. έκ;ΐ εις μίαν γωνίαν 
καμωμένη α.τό τόν Έλληνα γλύπτην κ. Κουλουρήν 
είνε ασυγκρίτως π'αστικωτέρα καί Οετικωτέρα από 
τήν προτομήν τοϋ Βασίλειος την όποιαν έφιλοτέχνή- 
σεν ό I άλλος γλύπτης. Τά ανάγλυφα τοΰ κ. Στερ- 
γιου, ή προτομή τοϋ κ. Ν.Ν.Α. τοϋ κ. Τόμπρου, 
καί ή προτομή τής Δος Κ- τοΰ κ. Λ. Δούκα είνε 
έργα πλαστικά μέ ευσυνειδησίαν εκτελεσμένα. Αί 

προσπάθεια! τοΰ κ. Ζευγώλη συμπαθείς, ή έκζήτη- 
σις έν τούτοι; τών θεμάτων του καί ή γεμάτη ina- 
llierisme τεχνοτροπία του μάς άφίνουν ν’ άναμέ- 
νομεν ύγιεστέραν άντίληψιν τή; τέχνης του.

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος ελκύει ιδιαίτατα τό εν
διαφέρον τών επισκεπτών. Τολμηρός, μεγαλοϊδεά- 
της, ακολουθεί τόν δρόμον τής Μεγάλης, τής 
’Ελεύθερα; Τέχνης. ΙΙλήρης άτομι-μοϋ, συμβολί
ζει εις τά έργα του ιδέας, αί όποια·- άποτελοΰν τάς 
πτέρυγας τής τέχνης. ΤΙ Κεφαλή τοϋ νεανίου είνε 
σπουδή γεμάτη άπό ίλαρότητα, χάριν καί έκφρα- 
σιν, όπως άντιθέτως τό σκίτσο «Γϋά τήν Ιίατρίδα» 
είνε ευφάνταστον καί μέ δυνατά; γραμμάς, χαρα
κτηριστικόν δέ τό πρόπλασμα τοϋ «Κυναιγείρου» 
έν τώ οποίο» κυριολεκτικώς ενσαρκώνει τον ύψιστον 
βαθμόν τοϋ -ηρωισμού-

IV. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Άτυχώς εις τήν αρχιτεκτονικήν ολίγιστα έργα 
εκτίθενται καί ταϋτα μαθητικά πρωτόλεια,τά πλεϊστα 
μηδεμίαν σημασίαν έχοντα διά τήν έν γένε'. έξέλιξιν 
τή; Έλ/.ηνική; 'Αρχιτεκτονικής.

II αρχιτεκτονική έν "Ελλάδι δυστυχώς υποχρε
ωμένη ν' άκολουθή τά; συνήθειας τών νεοπλούτων 
πηραπαίει εις όλα έκεϊνα τά γνωρίσματα τών κακών 
έξεων τής ζωής τών μεγαλουπόλεων.

Άπώλεσε κάθε χαρακτήρα ίδιας ζωής καί όταν 
δέν μιμείται παραποιούσα τούς γνωσ.οΰς έλληνικοΰς 
ρυθμούς, καταφεύγει και αύτη εις τά πρόχειρα σχε 
διάσματα τών διαφόρων γαλλικών ή γερμανικών ρυθ
μών καί προσπαθεί ώς έψιμμυθιωμένη εταίρα να επι
δεικνύω, τήν ψεύτικην ώμορφίά της.

Το Ελληνικό σπήτ: δέν κατέστη άκόμητό άντικεί- 
μενον τής ιδιαιτέρας μας αγάπης, 11 Ελληνική 
αυλή μέ τά; πλατείας λευκά; έπιφανείας 
τών χωρικών σπητιών ποϋ έπρεπε νά χρη- ΕΚΘΕΣΙΣ 
σιμεύσουν ώς τ'ο κυριώτερον θέμα, Leit 
niotiv. τή; νεωτέρας Ελληνικής Άρχι- 
τεκτο ικής περιεφρονήθησαν άπό τοΰ; νεω- 
τέρους "Ελληνας καί όλη των ή προσοχή 
περ'.εστραφη εις τού; συνδυασμούς άγνώ- 
στων κλασικών γραμρ.ών. Ή ύλη διε- 
στοάφη, ο δέ γύψος παίζει τόν μεγαλήτε- 
ρον ρόλον εις τάς άκαλαισθήτους καί βάρ
βαρους διακοσμήσεις τών εσωτερικών καί 
τών εξωτερικών τών οικιών. Τίποτε δέν 
μαρτυρούν, άν όχι άλλο, τουλάχιστον στοι
χειώδη προσπάθειαν πρός καλλιτέραν καί 
εΰπρεπ-στέραν παράστασιν τοϋ ατομισμού 
τοϋ νεωτέρου Έλληνος.

Έν τοσούτω άξιόλογος είνε ύπό πασαν 
έποψινή μελέτητοϋ αρχιτέκτονας κ. Τσίλ- 
λερ δια τήν διασκευήν τοΰ Λυκαβητοΰ. 
Δέν γνωρίζω άν ή ιδέα τοΰ να συνδυασθή 
ή κατασκευή τοΰ «Ηρώου» έπί τής κο
ρυφής τοΰ Αυκαδητοΰ μετά τών άεροθε- 
ραπευτηρίων συμβάλλει εις τήν ’Αναγέννη
σιν τής Έ/.λάϊος. Πάντως όμως ή αερο
θεραπεία Οάφέρη τ’ άποτελέσματά της καί 
θά τονώσω, μέ νέαν ζωήν τούς "Ελληνας 
όπως σκεφθοΰν σοβαρώ; ότι μετά έκατόν 
ετών ελευθερίαν είναι καιρός νά στρέψουν 

την προσοχήν των πρός τήν ιδίαν ζωήν καί νά τήν 
ερμηνεύσουν μέ ολ-ην τήν απλότητα, μέ τήν όποιαν οι 
πατέ.ε; τωνέζησαν καί τούς έσωσαν τήν ελευθερίαν.

ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΗΣ

Μία γιναϊκα t.eyei όίην τί/ι· άΐή/huu· ei'i ten· (Mr, 
n/fiiin· Shjv rl; tin- ανιη·ιιαηκιη·, την μιοήν τϊ; τόν φί- 
Xo>’ της, καί το εικοστόν ο* Εκείνον ποϋ αγαπά.

ΙΊι'ερ Βεμπερ
★

ΈκΕίνο Jiov μον κάμιτι οτόν κόσμον η τίττίοση· ειγε 
η αδυναμία της δυνάμεως" άηό τάς δυο αντάς δυνάμεις, 
την δυναμιν καί την διάνοιαν, εκείνη .τοϋ ήτταται στο 
τί.ί.ος είνν η δϋναμις.

Ναποί.ίων A'
if

Ευτυχία five μία πτησις λευκιΤιν πτηνών επάνιο εις 
ραγισμένα μάρμαρα

Καπνίοτ

*
rll ψυχική κατάστασις, εις rip· οποίαν ενρίσκεται 

κανείς μη άναγνοιρίςΟ/ν το κακόν, τ\ όποιον κάνει, έρ
χεται ιίται είτε δεν ^ε{ει νά εςελεγ^η διά τοϋ λογικού 
την ποαζιν του, είτε τό καί χειρότερον, μεταχειρίζεται 
τό λογικόν δια νά δικαιαί.ογήση την πριιξίν του.

Ταλοτόη

*
*Εκείνα τά όποια εκ'.αμβάνοιιεν ώς άρετάς, ύει· είνε 

ου/νάκις είμη μίγμα ποάςειον καί συμφερόντων διαφό
ρων, τα οποία η τύχη είτε η δζόνοια μας ηζεύρει να τά 
ταξινομώ διότι ουχί πάντοτε η δίηαμις η η άγιωτης, 
κάμνουν τους άνδρας γαινναιιιψρονας καί τάς γυναίκας 
τίμιας.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Κ. Γκέσκου. Κεφαλή γυναικός
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

A. Τ Σ Ε X Ω Β

Μ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
(Ήιήρημα ένός ifcojoyov)

ΝΤΙΚΡΥ μου ύψώνεται «να με
γάλο κίτρινο σπήτι, μέ σκουρ- 
γιασμένη σκέπη, πελώριο, με
λαγχολικό, ποΰ μ’ «μποδίζει μέ 
τόν όγκο του καί τήν παραμι- 
κρότερη ηλιακή αχτίδα. Μά 
αυτό τό σκοτεινό, τό αποτρό
παιο κλουβί περικλείει ένα θαυ
μάσιο, ένα χαριτωμένο καί σπά
νιο πουλάκι!

Κάδε, πρωί σ’ ένα άπ' τά παράθυρα τοϋ ύψηλοτέ- 
οου πατώματος βλέπω ένα γυναικείο κεφαλάκι, κι' 
αύτό-πρέπει νά τό όμολογήσω-μού αντικαθιστά τόν 
ήλιο Τήν αγαπώ όχι γιά τήν ώμορφιά της . . . Στά 
μικρά στακτεοά μάτια,στές πυκνάδες τοϋ προσιόπου 
καί στά αιώνια χαρτάκια, πού έχει τυλιγμένα τά 
μαλλιά της, καμμιά ώμορφιά δέν μπορεί νά ύπαρξη. 
Την αγαπώ γιά κάτι ξεχωριστό ποΰ άνεκάλυψα στ ή 
ψυχή της, στά αίσθήματά της, στό πνεύμα της.

Κάθε πρωί τήν βλέπω μ’ ένα άσπρο πολκάκι νά 
πλησιάζη στό παράθυρο καί μέ λαχτάρα ν' άρπάζη 
τές εφημερίδες, ποΰ στέκουνται στοιβασμένες έκεΐ. 
Τήν βλέπω, κύριοι, πώς τάς ξεδιπλώνει καί μέ μιά 
αλλόκοτη λάμψι στά μάτια βιάζεται νά καταπιήτές 
πληκτικές σελίδες τους... Αύτή τή στιγμή σας πα
ρακαλώ νά παρακολουθήτε τοϋ προσιόπου της τήν 
έκφρασιν. Άλλίζει διαρκώς. ΙΙότε τήν μορφή της 
φωτίζει θριαμβευτικό χαμόγελο, κι’ ενθουσιασμένη, 
μέ μάτια λαμπερά, πηδρ. χαρούμενη μεσ’ στό δωμά
τιο· πότε φοβερή, ανέκφραστη απελπισία παραμορ
φώνει τήν φυσιογνωμία της, σάν τρελλή βηματίζει 
επάνω κάτω, κρατώντας τό κεφάλι μέ τά δυό της 
χέρια. ... Ποτέ δέν τήν βλέπω άδιάφορη. ΊΙ μέρες 
περνούν κι' ή ευτυχία διάδέχεται τήν άπελπισιά. . . 
Σήμερα είνε τρελλή άπό χαρά, αύριο τραβολογα τιί 
μαλλιά της, μέ τά χαρτάκια, ποΰ τάχει τυλιγμένα, 
μαζύ. Καί δέν έχουν τέλος ή χαρές κι' ή πίκρες 
της....

Έγώ είμαι λιγάκι ψυχολόγος κι' έχω μελετήσει 
τήν άνθροόπινη καρδιά, κατι'ι συνέπειαν ολας τάς ψυ
χολογικός διαθέσεις τής άγνωστου μου, ποΰ παρα
κολουθώ άπό τό παράθυρο, μπορώ νά τάς εξηγήσω 
καί νά τάς άναλύ τω σάν ένα άπλο ύστατο προβλη- 
ματάκι.

Όταν τό πρόσωπό της διαστέλλει ηδονικό χαμό
γελο, στό κεφάλι μου γεννιούνται τέτοιες σκέψεις· 
«Χμ!.., Καθώς φαίνεται ή σημερινές εφημερίδες 
περιέχουν ευχάριστες ειδήσεις. . . . Χαίρω πολύ. . . 
Τήν άγνωστή μου θά τήν ευχάριστή, βέβαια, ή δια
γωγή τοΰ Τσάνκωβ κι' ό τελευταίος λόγος τού Γλάδ- 
στωνος. Ίσως νά τήν συγκινή ή συνάντησις τοΰ 
Βίσμαοκ καί τοΰΚαλνόκυ, ή όποια υπόσχεται τόσον 
πολλά. . . Πολύ πιθανόν σέ καμμιά εφημερίδα ν’ 
ανακάλυψε τήν έμφάνισιν καινούργιου ρωσσικού 
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ταλάντου. . . . Οπως δήποτε έγώ είμαι χαρούμενος. 
Είνε σπάνιο μία γυναίκα νά συ'γκινεϊται γιά τόσον 
υψηλά πράγματα·.

Καί κατενθουσιασμένος περιπατώ επάνω κάτω.
— Θαυμάσιο, σπάνιο πλάσμα! Ό τελευταίος λό- 

γος τής γυναικείας χειράφετη τέως'. Τέτοιες γυναίκες 
ακριβώς μάς χρειάζονται! Ώ, ποΰ είνε άκόμη με
ρικές όμοιές της ! Όταν πάλι τό πρόσωπό της πα
ραμορφώνεται άπό άπελπισιά, συλλογιοΰμαι :

«Αΐ εφημερίδες σήμερα δε θ' αξίζουν τίποτε. -Α
σχημα τάχουμε. Τήν βίζ-ά-βί μου θά τήν έκαμε ν' 
άγανακνήση ό Καραβελωβ ή ό Μουτκούρωβ. . . Δέν 
υπάρχει άμφιβολία πώς τά διπρόσωπα παιγνίδια τής 
Αυστρίας κι’ ή διαγωγή τοϋ Μιλάνου προσέβαλαν 
τόν τίμιο χαρακτήρά της. . . ’Υποφέρει' μά πόσο 
τήν τιμά αύτό, πόσο τήν ανυψώνει στήν έκτίμησίν 
μου '»

Μέ πιάνει ταραχή καί ξεφωνίζω.
— Νά την ή αληθινή, ή πραγματική γυναίκα! 

Αισθάνεται έως τά τρίσβαθα τής ψυχής της τόν 
πόνο γιά τές συμφορές τής πατρίδας! Μπορεί 
νά πάσχη καί νά συμπονή γιά τήν ανθρωπότητα 
ολόκληρη!...

Καί γίνουμαι τρελλός γι' αύτή τή σπάνια γυναίκα. 
. . Μόλις ξημερώσει βρίσκουμε στό παράθυρο καί 
φυλάγω πότε Οά φανή στάάντικρυνά παράθυρα ή ά
γνωστη. 'Ολη τή νύχτα ρεμβάζω, ονειροπολώ, τήν 
ήμέραν περιπατώ άδιάκοπα άπ’ τή ταραχή μου... 
Ναι, κύριοι, αύτή είνε γυναίκα, όχι άπ’ εκείνες ποΰ 
ξειίρουμε.

Τό καλοκαίρι, σάν πάχαιναν τά παράθυρά της 
ανοιχτά, πολλές φορές έτυχε ν' ακούσω ή κλάμμα 
υστερικό ή χαρούμενο γελοίο.. . Μιά φορά τήν α
κόυσα νά ξεφωνίζη, κρατώντας τό κεφάλι της, μ' 
οργή κι' άπελπισιά.

— Τιποτένιε ! Τύραννε !
Καί κατακομμάτιασε τήν εφημερίδα.........
Λυπούμαι πού στό σπήτι μου δέν κατοικεί ό Ά- 

ουερμπαχ Σπιλγάγεν ή άλλος μυΟιστοριογράφος, 
πού τοΰ χρειάζονται ^καινούργιοι άνθρωποι».........
Θά επωφελούντο άπό τήν άγνωστη μου..................

Λίσθάνουμαι πώς ο ένθουτιασμός μου σιγά-σιγά 
μεταβάλλεται σέ έρωτα περιπαθή. Ναι, τήν άγαπώ ! 
Άλλά, Θεέ μου, τί άβυσσος μις χωρίζει ; Ή ψυχή 
της ξεχειλίζει άπό τήν ιεριότερη πατριωτική συγκί- 
νησι, ένφ έγώ πρό πολλού έχασα τά ίδιεώδη μου καί, 
καταβεβλημμένος άπό τό περιβάλλον, ζώ. κινούμαι 
κι' ένδιαφ>έρομαι σάν όλους τούς πεζούς, τούς κοι
νούς θνητούς... \έν έχω τή δύναμι νά κρατηθώ 
πειά. Διευθύνομαι στό κίτρινο σπήτι καί κτυπώ τό 
κουδούνι τού θυρωρείου. Δύο είκοσαράκια λύνουν 
τή γλώσσα τοϋ θυρωρού καί πρόθυμος μοΰ διηγείται 
πώς ή άγνωστή μου κατοικεί στόν άρ. ΰ, έχει άν- 
δρα καί δέν πληρώνει τό νοίκι τακτικά. Κάθε πρωί ό 
άνδρας της βιαστικός πηγαίνει κάπου, γυρνά άργά 

τήν νύκτα κρατώντας,κατ ’ άπ’τή μασχάλη του, ένα 
μπουκάλι βότκα καί διάφορα ψούνια. Στό διαβατή
ριό του διαλαμβάνει, πώς είνε γυιός γραμματέως 
τής Νομαρχίας κι' ή άγνωστη εινε γυναίκα του. . . .

Σάνπέρασε κι ' η τρίτη άγρυπνη νύχτα τής έστειλα 
τό επισκεπτήριό μου. Σήμερα τήν είδα, άφοΰ διά
βασε την εφημερίδα νά δώση μιά γροθιά στό τρα
πεζάκι της. '<>, σείς Καραβελωβ. Μουτκούρωβ. Σα- 
λισβουρή, υπάλληλοι τοϋ τραμ, βιομήχανοι, καί 
λοιποί! Γιατί νά μήν είμαι είς Οέσιν νά σάς 
εκδικηθώ γιά όλα τά ηθικά βάσανα πού τής προ
ξενείτε !.........................................................................

Σήμερα (10 Σεπτεμβρίου) ό άνδρας της μέ κατα
ξύλισε από τή σκάλα. Πρός χάριν της εϊμ’ έτοιμος 
γιά κάθε Ουσία !. . . Αναβάλλω γι' αύριο τήν ορι
στικήν εξομολόγηση·.

11 Σεπτεμβρίου. Τή βρήκα νά κλαίη. Βιαστικά 
διέτρεξε δυό-τρείς εφημερίδες κι' έπεσε αναίσθητη 
στό κάθισμα.

— ’Αγάπη μου, τής είπα φιλώντας τό χέρι της.

ΝΕΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΛ1 αυασκαφαι γί
νονται άπό τίνος «1? 
την δυτικήν Πομ
πηίαν προς τήν οδόν 
Νόλα παρά, την ο
μώνυμον πόλην, έ- 
γουσαυ την αυτήν 
κατεύθυνσιν έν άλλη 

ήτις ε'υε μία έκ τών καλλιτέ-παραλλήλιρ όδώ, 
ρων τής ένταφιασθεισης ΰπό τής λάβας τοΰ Βε
ζούβιού πόλεως.

Η καλούμενη οικία τοΰ κόμητος τοΰ Τουρίνου 
της οποίας ή ΰπο τοΰ πριγκηπος έπίσκεψις έγέ
νετο αιτία τών ανασκαφών, έξετάφη ολόκληρος 
μετά τοΰ μεγάλου προπυλαίου της καί άπεράντου 
περιστυλίου, εις το κέντρου τοΰ όποιου άυευρέθη 
αλλοκοτος κρήνη μετά πλείστωυ κρουνών καί 
καθίσματα πλήρη επιγραφών, αϊτινες έπέτρεψαν 
ντ εΰρεθή τό όνομα τοΰ κατά τήν εποχήν τής 
καταστροφής ιδιοκτήτου τής οικίας "Ομπέλλιο 
Φίρμο, όστις ήτο έξέχουσα προσωπικότης τής 
καταστραφείσης πόλεως.

Είνε άρά γε αυτός εν εκ τών πτωμάτων τά 
οποία εΰρέθησαν ενταφιασμένα ΰπό τά ερείπια, 
και ή οικογένεια του είνε άρά γε τά πτώματα 
τής ο'κογενείας, ήτις έυεταφιάσθη καθ' ήν στιγ- 
θ·νν διαφυγή τήν καταστροφήν έν
τή οδώ ; Αφοΰ εις μίαν τών Ουρών τής οικίας 
αυευρεθησαυ έξ πτώματα, φαίνεται ότι ή οικο
γένεια αΰτη είνε ή τοΰ Ομπέλλιο Φίρμο.

Συγκινητικωτιίτη είνε ή σκηνή, τήν όποιαν 

Τί σάς ταράζει; Έμπιστευθήτε σέ μένα τή Ολίψι 
σας καί πιστέψετε πώς έγώ Οά μπορέσω νά εκτιμήσω 
τήν εμπιστοσύνη σας! Ιΐήτέ μου λοιπόν, γιατί 
κλαϊτε σήμερα;

— Πώς νά μή κλάψω ■ μοΰ άπαντά μεσ' άπ' τά 
δάκρυά της. Βάλτε μέ τό νοΰ σας τή Οέσι μου' σή
μερα πρέπει νά πληρώσουμε τό νοίκι κι' όμως ό 
άνδρας μου ό χαμένος έδωσε στές εφημερίδες μο
νάχα 80 σειρές ! Μπορεί κανείς νά ζή έτσι ; ΧΟές 
έγραψε γιά 11 ρούβλια καί 40 καπίκια σωστά, ένώ 
σήμερα μόλις γιά τρία ρούβλια. Δέν είμαι λοιπόν 
δυστυχής ; Όχι, καί στήν πειό μεγάλη έχΟρα μου 
δέν Οά εύχηάώ ποτέ νά γίνη γυναίκα ρεπόρτερ. 
Είνε τιποτένιος! 'Ελεεινός! Αντί νά δούλεψη, χα
σομερά στοΰ Σαβρασένκοβ ! Μά στάσου! Θά μοΰ 
«λθης, καλότυχε μου, τό βράδυ ;............................

c Q,γυναίκες, γυναίκες! «Είπεν ό Σαίξπηρ καί τώρα 
κι' εγώ νοιώθω τή κατάστασι τής ψυχής του, όταν 
άπ' τά χείλη του ξέφυγεν αύτή ή έπιφώνησις.

(Έκ τοΰ Ρωαοικοΰ) Φ Υ Λ Λ I Σ

παρουσιαζουσιν άπολιθωθέντα τά πτώματα ταΰ- 
τα, άτινα διαιρούνται είς δύο ομάδας. Αφ ενός 
φεύγουσα όμάς άποτελουμένη ΰπό δύο παιδιών 
εχοντων τας κεφαλάς τήν μίαν πλησίον τής άλ
λης ως να έφιλοΰυτο καί οϊ γονείς των συμβαδί- 
ζουσι κρατούμενοι άπο τήν χεϊρα. Αφ' ετέρου 
δύο άλλα πρόσωπα τοΰ οίκου εΰρισκόμενα είς 
τήν αντίθετον πλευράν τής οικίας, φαίνονται ΰφι- 
στάμενα τήν οδύνην τής καταστροφής.

Το ωραιότερου όμως τών ανασκαφών τζύτων 
εινε άναμφιβόλως ή νέα οδός, ήτις άνεκάλύφθη 
καί. ήτις θά. όδηγήση άπό τάς παλαιός άνασκα- 
φάς είς τό αμφιθέατρου.

*

Η ά,υασκαπτομέυη *όδός τής Αφθονίας» κα
ταλήγει είς ύψωμα όπου υπάρχει βωμός τών 
13 θεών.

Καταβάλλεται ήδη προσπάθεια όπως παν ό,τι 
ή σκαπανη φερη εις φώς έν τή όδά> αύτή παρα
μένει είς τήν θέσιν, τήν όποιαν άρχικώς κατείχε 
πρέπει δέ νά σημειωθή οτι ήλθον εις φώς ευρή
ματα πολύτιμα. 'Εν ψηφιδωτόν π. χ. διατηρεί
ται ολοκλήρου, όπως επίσης διατηρούνται καί οί 
κίονες τοΰ εξωτερικού περιστυλίου αρχοντικής 
οικίας. Καί τοιχογραφίαι εΰρέθησαυ, διατηρού- 
μεναι ώς διετηροΰντο πρό 19 αιώνων.

Πολλά έκ τών εκατέρωθεν τής οδού κατάστη
μα·, ων διατηρούνται έτι μέ τάς ΰπογραφάς των, 
σώζονται δέ καί αί έκατέρωθεν έπίσης το>ν όδών 
απαγορευτικά), διατάξεις.

Ο άνθρωπος τοΰ 20ού αίώνος, ό έπισκεπτό- 
μενος σήμερον τήν νεκράν πόλιν, θ' άναπαριστά 
ένώπιόν του τόν έκλι,-όντα κόσμον ώς έάν ήτο
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ακόμη ζωντανός, ώς έάν έπαλλον οί παλμοί τής 
ζωής εκεί όπου επικρατεί ή ακινησία του θανά
του και ή νεκρική σιγή.

Εΰρέθησαν μεταξύ άλλων πέντε σκελετοί 
σφιγκτά ηνωμένοι είς τραγικόν εναγκαλισμόν.

Είς άλλην περίστασιν θά έχωρίζοντο καί θά 
μετεφέροντο έκαστος είς ιδιαιτέραν αίθουσαν τοΰ 
Μουσείου. Τιάρα θά μείνουν ηνωμένοι εκεί όπου 
εΰρέθησαν με τήν διαφοράν οτι θά καλυφθούν 
μέ ΰάλινον σκέπασμα, τΰ όποιον ώς διαφανής 
τάφος, θά. έππρέπη εις τούς μεταγενεστέρους να 
λαμβάνουν μίαν ιδέαν τών απεγνωσμένων προ
σπαθειών, τάς όποιας κατέβαλλαν οι κάτοικοι 
τής Πομπηίας διά νά σωθούν άπο τήν μανίαν 
τοΰ πυρίνου ποταμού, όστις είχεν έξορμήσει έκ 
τοΰ Βεζούβιού μανιώδης.

Καί ουτω νέος ονειρώδης κόσμος θά. άυαστηθή 
ολόκληρος.

'Εγέυετο δέ καί μία άποκάλυψτς έκ τίνος 
έπιγραφής.'Ότι υπήρχαν γυναίκες φηφοθηροΰσαι.

*

Εΰρέθησαν μεταξύ άλλων καί ο'κίαι μέ έξώ- 
στας σωζομέυους ακεραίους είς τό μεγαλοπρε
πές μέγαρου τού ευπατρίδου Φίρμο μέ τούς 
κίονας του, τά ανάγλυφά του με τά αλαβά
στρινα του τεχνουργήματα. Εις τό ευρύ εστια
τορίου του εΰρέθη καί ή τέφρα ακόμη έπί. τοΰ 
βωμού, ΰπεράυω δέ τοΰ βωμού προβάλλει μία 
ώραία παράστασις τού δωδεκαθέου.

Το περιεργότερον όμως είνε ότι εις πάλιν τα- 
φεΐσαν ύπό τήν λάβαν τώ 79 π. X. εΰρέθη καί 
μπάρ, ε'ξόχως νεωτεριστικόν μάλιστα. Ούδέν λοι
πόν καινόν ύπό τόν ήλιον. Εγνώσθη δέ καί ή 
ιστορία του. Κατ' άρχάς δέν ήτο ή πενιχρόν 
καπηλείον, οπού δέν έπωλείτο ή μόνον ξανθός 
οίνος τών παρά, τόν Βεζούβιον ευφόρων αμπέλων. 
Κατόπιν όμως τό ήγόρασε μια εταιρία διαλιίμ- 
φ·ασα κατά τήν νεότητα αυτής καί τό η'ύρυνεν 
ιιγορασασα και το παραπλεϋρως καταστημα υπο
δημάτων. Η εταιρία αΰτη, ήτις ωνομά.ζετο 
Σεμπρωνία, διωργάνου άλλοτε μυθώδους πολυ
τελείας έορτας. Τριήρεις άνθοστόλιστοι και μέ 
επιστεγάσματα έκ πορφύρας έδέχοντο είς τον 
κόλπον τής Νεαπόλεως τούς επιφανείς προσ
κεκλημένους της, τούς όποιους εκλεκτοί, μουσι
κοί καί άοιδοί διεσκέδαζον.

Η Σεμπρωνία ήράσθη κατόπιν έμμανώς Αι
γυπτίου αύλητοΰ και έφυγε μετ αυτού όπως ή 
Σιμαί μέ τον Αθίγγανον βιολιστήν. Βραδύτε
ροι' έγνώρισεν "Ελληνα, αριστοτέχνην περί τήν 
μαγειρικήν καί τήν ζαχαροπλαστικήν. τόν όποιον 
και συνεζευχθη. Επανέκαμ-φεν ε’ς Πομπηίαν 
καί χάρις είς τήν τέχνην τοΰ συζύγου της, διωρ- 
γάνωσε τό άγορασθέν καπηλείον είς κέντρου τοΰ 
συρμού,είς κεντρον αριστοκρατικόν, είς τό όποιου 
έσύχναζεν ή χρυσή νεολαία.

Είς το μπαρ τής Σεμπρωνιας, τό οποίον διε- 
κοσμήθη και έξωραΐσθη, τόν λιτόν οίνου αντι
κατέστησε ποικιλία ποτών, τά όποια ό σύζυγός 
της τ»)ν τέχνην καί νά παγώνη κατά τήν 
θερινήν εποχήν' τά ποτά εΰρέθησαν εις παρατε- 
ταγμέυα κρυστάλλινα σκεύη. Εΰρέθη είς τά έν- 
δό τζρα καί. λέβης μέ ύδωρ καθαρώτατον—ύδωρ

2,000 ετών—τοΰ οποίου έκαστη σταγωυ θά 
έχη αξίαν άδάμαυτος, λέγει Ευρωπαϊκόν φύλ
λου. Εις τό κατάστημα τής Σεμπρωνιας παρε- 
σκευάζοντο οί εκλεκτοί μεζέδες και έξαίρετα 
προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Αέυ έλειπαν δέ καί 
τά στρείδια χωρίς νά συζητούν τότε άν μεταδί
δουν τό μικρόβιου τοΰ τύφου. Είς τό έκταφέν 
κατάστημα εΰρέθη ακόμη καί τό ταμείου, έξ 
ελεφαντοστού. μέ αργυρά εντός αύτοϋ κερμάτια.

Τήν παραμονήν τής καταστροφής οι συυελ- 
θόντες είς τό κέντρου τούτο συυεζήτουυ περί 
τής μεγάλης εκδρομής, ήν έμελλαν νά έπιχειρή- 
σουυ τή πρωτοβουλία τής Σεμπρωνιας ε'ς Ρώ
μην χάριυ τών εγκαινίων τού κολοσσιαίου αμφι
θεάτρου τοΰ κτισθέυτος ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
Οϋεσπασιαυοΰ. Αί έορταί τών εγκαινίων εμμε- 
λου υά διαρκέσουν έπί μήνα, μεγάλη δέ θη
ριομαχία ήθελεν έκτυλιχθή. Ο κόλπος τής 
Νεαπόλεως άΐ'τ ήχει άπό τούς βρυχηθμούς τών 
θηρίων τά οποία ε°χου μεταφέρη διάφορά σκάφη 
δια τήν αίωνίαν πάλιν.

Η νεολαία τής Πομπηίας άυέμενεν άυυπομό- 
υως τήν επιούσαν διά τήν έκκίνησιν τής εκδρο
μής. “Αλλαι όμως βουλαί ανθρώπων καί άλλα 
Βεζούβιος κελεύει.

Μεταξύ τών άλλων αρχαιοτήτων άυεκαλύφθη- 
σαν ήδη διά τών άυασκαφτΐιυ δώδεκα θεότητες τού 
Ολύμπου καί πλείστα άλλα αντικείμενα άξια 

τοΰ ενδιαφέροντος το>υ αρχαιολόγων.
Τάς άυασκαφάς ενεργεί ό Ιταλός καθηγητής 

κ. Σπινάνζτολα. Η εργασία του είνε σπουδαιό
τατη, δεδομένου ότι τά δύο πέμπτα τής πόλεαις 
είνε πεθαμένα.

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ

A Ε.—
ι

Mi τήν άτληζωτή, γαλάζια σου κσοδίλλα οτά μαλλιά, 
Σε είδα οάν ήρΡες πεταχτή, γεμάτη περιψάιτα, 
Καί σούπα ποΡοσφίγκοντας τρελλά στην αγκαλιά, 
Οί ουρανοί κατέβηκαν έως Σε, ή Σΰ άνέβης ώί τά οΰ-

[ράνια ;
II

Μπρος στον καΡρεφιη Σου ήοσυνα κι ’ έφτιανες τά μαλ-
[λιά Σου, 

Καί 'γώ κοντά σου έπέρασα, δίχως καμμιά υποψία' 
Μά Σύ ποΰ μέσ' άπ.’ τό γυαλί μ' είδες σάν οπτασία, 
"Εσκυψες καί μ* άπίΡωσες τά πειό τρελλά φιλιά Σου...

III

Σαν έννοιωοες πώς Ρομβικά, ωραία μου, Σε κυιτοϋοα, 
‘ΕσκέφΡηκες τή Ρέοι οου μπροστά μου νά κράτησης 
Κι “ επέρασες — τί σοβαρή καί χαμηλοΡωροΰσα! — 
Κι" ίίμως δεν τό κατώρΡωσες πίσω νά μή γυρίσης...

ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ “ΤΕΧΝΗΣ,,

Τό διοικητικόν ουμβούλιον τής «Τέχνης».

ΑΠΟ ΤΑ , «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ“

Eiw κογχύλι, εΐν" άρρωστο κογχύλι 
σέ πέλαγο ή θλιμμένη μου ψυχή- 
οί πόνοι της εινε χιλιάδες χίλιοι, 
μά ειν’ ή αρρώστια της μια μοναχή.

Λγιίπ’ είν’ ή αρρώστια της. Οί χρόνοι 
κυλούν καί τρέχουν κι’ ό καιρός περνρ, 
κ η αρρώστια της βαραίνει, όσο παλιμόνει 
κι' η αρρώστια βαραίνει,όσο γερνρ.

Λ ! τό ητωχό κογχύλι έχει τή χαρι 
νάν ακριβή ή αρρώστια τον, ακριβή : 
Αρρώστια του είνε τό μαργαριτάρι 

πού πάντ' άχνοη.ωτάει όπου διαβή.

Κογχύλι κι’ η ιμι-χή μου άρρω ιτημενη, 
■ιρριόστια της ή αγάπη· δέν ζητεί, 
δέν θέλει γιατρειά κ.Γ ούτε προσμένει: 
Μαργαριτάρ· ή αρρώστια της αυτή.

ΙΩ, ΠΟΛΕΜΗΣ

‘ι7Γ ^ράια
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΊ'ΚΟΙ *

ΜΠΡ1ΣΧΟΝ ΆΛΛΑΙ

'Ακαδημαϊκοί.

ΓΕΧΕ'ΓΟ η ψηφοφορία τις τήν 
Γαλλικήν Ακαδημίαν διάτήν συμ- 
ιτλι’ιρωσιν τής έδρας, ή όποια έ- 
κινώθη μέ τύν θάνατον τοϋ 'Ερ
ρίκου Ούσσαί. Οί υποψήφιοι ήσαν 
τέσσαρες. Ό Πώλ Άδάμ, ό Άν- 
τρέ Άλλαί. ό Ζουλιάν καί ό Ά- 
δόλφος Μπρισσόν. Είς τήν ψηφο
φορίαν έλαβον μέρος τριάκοντα εξ 

ΊΙ ψηφοφορία έπανελήφθη έξάκις,
επειδή όμως καί κατά τήν έ'κτην φοράν δέν έπντιύ- 
χθη απόλυτος πλειοψηφία. ή εκλογή άνεβλήθη. 
Έάν έξετάση δμως κανείς καί τάς εξ ψηφοφορίας, 
θά παρατηρήση, οτι ή πάλη περιορίζεται 
δύο όποψηφ ίων μόνον τοϋ Άντρέ Άλλαί 
Άδόλφου Μπρισσόν.

ιιρταςυ
ζαί τοϋ

ΙΙοϊυς είνε ό Μπρισσόν;
'έ) θεατρικός κριτικός τοϋ Χρόνου·, ό διευθυν

τής τοϋ γνωστού εβδομαδιαίου περιοδικού «Χρο
νικά πολιτικά καί φιλολογικά», ό συγγραφεΰς τοΰ 
περίφημου μυθιστορήματος-'!! Φλόριζα . ό δημοσιο
γράφος έκεΐνος, εί; τόν όποιον οφείλεται ή δημιουρ
γία ένός νέου είδους δημοσιογραφικού μαζύ καί κα
θαρότατα λογοτεχνικού: τής συνεντεύξεως.

"Οταν ό Μπρισσόν ήτο άκόμη μαθητής, άπέκοπτε 
τάς θεατρικός επιφυλλίδας τού Χρόνου· καί τάς ε- 
καμνε βιβλίον ! Λυτό ήμπορεΐ νά όνομασθή μία 
τελεία έκπλήρωσις ένός ονείρου, τό όποιον, όταν 
έχιΐ κανείς είς μίαν τέτοιαν ηλικίαν, ό ελαφρότερος 
χαρακτηρισμός, τόν όποιον θά δεχΟή, είνε ό χαρα
κτηρισμός τοΰ γελοίου.

"Οταν έτελείωσε τό σχολεϊον, είσήλΟεν είς τήν 
σύνταξιν ένός μικρού φύλλου, τοϋ όποιου άνέλαβε 
τήν θεατρικήν στήλην. Ευθύς αμέσως άπεκάλυψε τά 
κριτικά του προσόντα, μέ τά όποια ήτο προικισμέ
νος. Ό τότε ήγεμών τής θεατρικής κριτικής Σαρ- 
σαί δέν ήτο δυνατόν νά παρίδη εν τοιοΰτον τάλαν
του. Είς τόν Σαρταί, τοΰ όποιου άργότερον έγινε 
καί γαμβρός έπί θυγατρί, ό Μπρισσόν οφείλει τήν 
ταχεϊαν του άνάδειξιν.

Εύθύς άιιέσως είσήγαγεν είς τήν δημοσιογραφίαν 
ένα προσωπικόν τόνον. Τό ίντερβιοΰ, τό όποιον 
έως τότε έύεωρεϊτο ώς δημοσιογραφικόν είδος κα- 
θαρώς εΐδησεολογικόν, έπήρε άπό τόν Μπρισσόν 
τήν τελειοτέραν του φόρμαν. Χωρίς νά δεσμεύεται 
άπό τάς ίδικάς του πεποιθήσεις, ό Μπρισσόν μέ 
μίαν εξαιρετικήν πνευματικήν λεπτότητα και μίαν 
πάντοτε έπιτυχή άντίληψιν τής έπικαιρότητος, άπηυ- 
!)ύνθη πρός όλους έ κείνους, οί όποιοι, είς τό περι

5G

βάλλον των, αντιπροσωπεύουν μίαν αξίαν. Έπε- 
σκέφθη τήν Ύβέτ Γκιλμπέρ καί τόν Όλλιβιέ, τήν 
Σάραν Μπερνάρ καί τύν Λακρουά, τόν Φρανσοά 
Κοππέ καί τόν Μασσενέ...

Τά άρθρα αυτά, γραμμένα μέ πολλήν τέχνην και 
μέ τόνον χαριτωμένου έξεδόθησαν είς πολλούς τό
μους. ΊΙ σειρά «Φιλικά πορτραϊτα» είνε ή λαμ- 
προτέρα.

Προτού εγκατάλειψη τήν δημοσιογραφίαν διά νά 
ασχοληθφ καθαρώς μέ τήν κριτικήν, ό Μπρισσόν έ
γραψε τό μοναδικόν του μυθιστόρημα ή Φλόριζα». 
Μέσα είς τήν ιστορίαν τής μικρός αύτής έργάτιδος 
τήν έκχειλισμένην άπό ζωήν,δπου τόγέλοιο άδελφιό- 
νεται μέ τύ δάκρυ, ό Μπρισσόν έδωσε τήν τελειοτέ- 
ραν καί άκριβεστέραν περιγραφήν κάθε περιβάλλον
τος. άκό τήν δημοσίαν συυάθροισιυ, ή όποια προε
δρεύεται άπό διαπρεπή πολιτικήν προσωπικότητα, 
μέχρι τοϋ πτωχού σπητιοΰ, τοΰ δωματίου ένός νοσο
κομείου καί τής αιθούσης τοΰ καφέ κονσέρ. Τό εμ
πνευσμένοι· αύτό βιβλίον είνε τό ίδιον τό Παρίσι, 
είνε τό Παρίσι τής διασκεδαζούτης Μονμάρτρης, τής 
Μονμάρτρης, >’] όποια τραγουδεΐ αιωνίως...

Ό Μπρισσόν ήτοιμάζετο νά έξάκολούβήση τήν 
παραγωγήν είς τό μυθιστόρημα, όταν δ θάνατος τοΰ 
Λαρρουμέ τοΰ έδωκε τήν θεατροκριτικήν έπιφυλ- 
λίδα τού «Χρόνου·. Ό Μπρισσόν εΰρέθη είς τό 
στοιχείου του. Ύπήρξεν ό άξιος συνεχιστής μιας 
άκτινοβολούσης παραδόσεοις καί έδοξάσθη. Ή δόξα 
του ύπήρξεν ανάλογος πρός τάς μεγάλας υπηρεσίας 
τάς όποιας προσέφερε διά τήν άνύψωσιν τοΰ Γαλ
λικού Θεάτρου. Έν τσύτοις, φαίνεται ότι δέν 
έπήλθεν ή στιγμή τής έπισημοποιήσειος τής δόξης 
του άπό τήν 'Ακαδημίαν Ή εκλογή μειδιφ πρός τόν 
Άντρέ Άλλαί.

*
Άντρέ Άλλαί. Ό επικίνδυνος συνυποψήφιος, έν 

τή Ακαδημία, τοΰ Μπρισσόν. Τό έργον τοΰ μεγά
λου αύτοϋ λογοτέχνου είνε τόσον πρωτότυπον, όσον 
καί περίεργον. Είναι αφιερωμένου ολόκληρον διά 
τήν εύμορφιάν, φυσικήν καί τεχνητήν, τής παλαιός 
καί τής νέας Γαλλίας.

Ταξειδεύει διαρκώς, άπό τύ έν ακρον μέχρι τοΰ 
άλλου τής Γαλλίας καί γράφει τάς εντυπώσεις του 
κάθε έβδομάδα είς τήν «'Εφημερίδα τών Συζητή
σεων». Αύτό είναι σχεδόν όλόκληρον τό έργον του. 
Άλλ' είναι έργον δεκαπέντε ακριβώς χρόνων.

«Χαζεύων». Αύτός είνε ό τίτλος, κάτω άπό 
τύν όποιον ό Άλλαί κελαδεΐ έπί δέκα πέντε χρόνια 
τήν Γαλλικήν ώμορφιάν. Ταξειδεύων είς δλην τήν 
έκτασιν τής Γαλλικής γής, καί μέ τό αίσθημα μέ 
τό όποιον είναι προικισμένος καί μέ τήν παρατήρη- 
σιν τήν οποίαν ολίγοι σύγχρονοι συνάδελφοι του έ
χουν. γράφει τήν γλυκυτέραν στήλην εμπρός είς ένα 

έρειπωμένον μνημεϊον, εμπρός είς ένα μοναστήρι 
τοΰ 16ου αίώνος, εμπρός είς ένα πύργον τής εποχής 
τών Έρρίκων.

Ό Άλλαί είχε τόν εθνικόν σκοπόν νά έμψυχώση 
τούς ιστορικούς καί φυτικούς θησαυρούς τής Γαλλίας 
καί νά υποχρέωση τούς Γάλλους διά τού θαυμασ
μού νά τούς άγαπήσουν καί νά τούς προστατεύσουν 
Καί ό σκοπός τού Άλλαί επέτυχε. ΊΙ σταυροφορία, 
ή προκληθεϊσα κατά τοΰ βανδαλισμού, έσταμάτησε. 
Κάθε μνημεϊον, μεγάλου ή ταπεινόν, είνε σήμερον 
σεβαστόν είς τήν Γαλλίαν. ΊΙ καταστροφή έξέλιπε.

Μέσα άπό όλας τάς σελίδας του, αί όποίαι έχσυν 
γραφή μέ άξιοθαύμαστον επιμέλειαν καί επεξεργα
σίαν, ωσάν νάπρόκειται περί σμιλεύματος Ι’ακινικών 
στίχων, προκύπτει ένας απερίγραπτος σεβασμός τοΰ 
παρελθόντος.Καί ή άγάπη αύτή τών περασμένων ο
δηγεί τόν ταξειδειώτην είς τά προσκυνήματα τής 
Τουρραίνης,τής Νορμανδίας καί τής Προβηγκίας. Καί 
ή ιδία άγάπη σύρει τόν ευσεβή απόστολον τής παλαι
ικής εΰμορφιϊς πρός τά περίχωρα τοΰ ΙΙαριιιοΰ. 
τών οποίων απολαμβάνει μέ παιδικήν αγάπην τάς 
καλλονάς, αί όποίαι πολύ συχνά είνε άγνωστοι καί 
είς αυτούς τούς ίδιους Παρισινούς.

ΌΆντρέ Άλλαί είναι ο άνθρωπος, ό όποιος γνω
ρίζει τήν Γαλλίαν καλλίτερα άπό όλους τούς Γάλ
λους. Τύν έχει κατατρελλάνει ή ώμορφιά τών επαρ
χιακών ώραιοτήτων καί τόν τρομάζει ί> κίνδυνος 
είς τόν όποιον τάς εύρίσκει. Ενώπιον τών πανορ- 
χαίων δένδρων, κατεστραμμένων άπό τόν άγροϊκον 
χωρικόν, ενώπιον μιας σπασμένης καμπάνας, ένός 
τοπείου έγκαταλελειμμένου. άναμέτρησε τήν έκτασιν 
τοΰ κακού καί ήσθάνθη, οτι είς ένα τέτοιον δρόμον, 
ή ανθρώπινη ανοησία έπήγαινε νά προκαλέση κατα- 
στροφάς ανεπανόρθωτους.

Καί ήρχισε τότε νά όμιλή διά τιί άρχαϊα δάση, 

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

Τ Ζ Ο Β A Ν 1 Π Α Σ κ Ο Λ ι

1‘ΙΓΝΈΙ ολόκληρος ή Ιταλία τόν 
θάνατον τοΰ μεγά/ου ποιητοϋ 
της Τζοβάνι Πάσκολι, Οανόντος 
έν Πολωνία.

Ό Πάσζολι έγεννήΟη είς Ρω
μανίαν μεταξύ τής Σαβ'.ζνο και 
του Σάν Μϋρο τήν 31 Δεκεμβρί
ου 1855 ν. ή. Ό πατήρ του ήτο 
επιστάτης άπεράντου κτήματος

του πρίγκητο; Τορλόνια ζαί οιά του μισθού του συνε- 
τήρει τήν πολυάριθμον οικογένειαν του. Τοιουτοτρό
πως ό Τζοβάνι οι ήλθε τήν παιδικήν ηλικίαν του ή
συχος καί ευτυχή μάλιστα, ώ; ό ίδιος άργότερυν έλε
γε, συγκρίνων τό άπομιμακρυσμένον παρελθόν μετά 
τοΰ παρόντος, έν μέσω τών γονέων του καί τών αδελ- 
οών του, έν τή άπλουστάτη ελευθερία τής ρωμαντιζής 
εςοχής.Τραγικόν όμως γεγονός έπισυμβάν μετ’ ολίγον, 
διετάραξε διά παντός τήν ευτυχή εκείνην κατάστασιν 
ζαί άπετίπωσεν είς τήν ψυχήν τοΰ ποιητοϋ τραύμα 
Ολιψεως, τό όποιον ουδέποτε έπουλώΟη, καί τό όποιον 
ηνεώχΟη τόσον βαΟέως, ώστε έπέδρασ» καί έπί τής 
ποιησεώς του, γινόμενον αίτιον τής δημιουργίας τών 
πρωτοτυποτέρων τύπων καί τών ζωηρότερων χαρακτη
ριστικών τοΰ ερ-ζου του. 

διά τά παλαιά παλάτια, διιί τούς παλαιούς πύργους, 
διιί τά μικρά καί γραφικά χωριουδάκια, δια τά 
ιστορικά τοπεΐα. Διηγήθη τήν καταγωγήν,τά πρώτα 
χρόνια, τήν ζωήν πολλών τόπων, οί όποιοι έπρεπε, 
νά μένουν ιεροί, διότι εγκλείουν κάτι άπό τό γαλ
λικήν ιδιοφυίαν. Καί έγραψε, χωρίς νά αΐσθανθή 
ποτέ καμμίαν κούρασιν.

Καί μέ τήν εργασίαν αύτήν, ό 'Αντρέ Άλλαί, έ- 
γέννησεν είς τούς μέν, ένίσχυσεν είς τούς δέ τό αίσ
θημα εκείνο τής τοπικής υπερηφάνειας, ή όποια 
ειμπορεί, είς δεδομένην περίστασιν, νά έξεγερθή 
έναντίον τών βαρβάρων καί νά περισιύση τήν Γαλλι
κήν δόξαν.

Είς τύ έργον αύτό τού άφοσιωμένου εργάτου ό 
Μπαρρές έψαλε τύν ώραιότερον ύμνον. Έτόνισε τήν 
σημασίαν μέ τήν όποιαν ό Άλλαί έψαλλε τή>· ιστο
ρίαν τής Γαλλίας καί τήν άνάπτυξιν τής γαλλικής 
φυλής.

«Έν ονειροπόλησα, λέγει ο μέλλων Ακαδημαϊκός, 
νά δημιουργηθοΰν παντού ΰπερασπισταί τής γαλλι
κής ώμορφιϊς, οί όποιοι θά προστατεύσουν τήν 
δόξαν τής πατρίδος των διότι άπό όλας τάς λεπτό
τητας μέ τάς όποιας διακρίνεται έν πολιτισμένου 
έθνος, ή πλέον χαρακτηριστική είνε ή φροντίς τήν 
όποιαν αισθάνεται ο καθείς διιί νά προστατεύσω τιί 
τοπεΐα καί τά μνημεία, τό πρόσωπον καί τήν ψυχήν 
τής πατρίδος του».

Καί επάνω είς αύτήν τήν παράγραφον έστηρίχθη 
ολόκληρον τό φιλολογικόν έργον τοϋ Άλλαί.

Μετά 5 μήνας, οπότε θά έπαναληφθή ή ψηφο
φορία διά τήν εκλογήν τού διαδόχου τοΰ Ούσσαί, 
ή Ακαδημία, τό σωματεΐον τών μεγάλων παραδό
σεων, θά θέση έπί τοϋ έργου αύτοϋ τήν επίσημον 
σφραγίδα τής Αθανασίας. Τό προεϊπεν ή γενομένη 
ψηφοφορία.

Ο ΚΑΜΕΛΩ

Ό πατήρ του τήν εσπέραν τής 11η; Αύγουστου 
1867 ν. ή., ένώ εΰρίσκετο μόνος έν άμάςη καί έπα- 
νήρχετο έκ Ι'ζατέο ε'ι; τήν οικίαν του, έδολοφονήΟη 
πυροβολήσεις διά τυφεκίου. Εΰρέθη δέ έπί τής δημο
σίας όδοΰ τό πτώμα τήν έπομένην ήμέραν χωρίς νά 
γνωσΰή ποτέ ποιος ή-ο ό δράστης ζαί ποια ήτο ή αί
τια τοΰ κακουργήματος.

Είς τά ποιητικά εογα του ό Ί'ζοβάνι Πάσζολι έπα- 
ναλαμβάνει συχνάκις τό τραγικόν τοΰτο γεγονός μετά 
ιδιαιτέρα; όλως λεπτότητο;.

Συνεπεία τής απώλειας τοΰ πατρός έστερήΟη παντός 
πόρου πολυάριθμος οικογένεια, τής όποιας ό πρωτό
τοκος υιός ήτο μόλι; δεζαεςαετής τήν ηλικίαν καί ό 
μικρότερος δεν ιίιμίλει άζόμη. 'Ολίγον κατόπιν άπέ- 
Οανεν ή μεγαλειτέρα άδελφή τοΰ Πάσζολι Μαργαρίτα 
ήτις μολονότι νεαρωτάτη ήτο δεύτερα μήτηρ διά τούς 
άλλους μικρού; αδελφούς.

Τήν άδελφήν του τα·την υπομιμνήσκει είς έν άπό 
τά συγκινητικιότερα ποιήματα του «ΊΙ ημέρα τών 
νεκρών ό ποιητής, άποστέλλων τούς χαιρετισμούς τών 
αδελφών πέραν του τάφου.

Μετ’ ολίγον χρόνον απιβίωσε καί ή μήτηρ τοΰ ά
τυχούς ποιητοϋ. προς έπίμετρον δέ μετέπειτα άπέΟα- 
νον δύο άλλοι αδελφοί του. 'Ολόκληρος οικογένεια 
νεκρά.

Οί άπομείναντες άδελφο; ήσαν ώς άτυχεΐς ναυαγοί 
καί συνεσπειροΰντο άπελπιστικώς πάσχοντες άπό τήν
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πίνίαν. Κατήντησαν δέ οί ζώντε; νά ζηλεύω®·, τους 
νεκρούς.

*

Τά έτη παρήρχοντο χατάμαυρα διά τά άτυχή παι- 
δία. Έν τούτοις, ό Τζοβάνι ήδυνήΟη νά διέλύη τάς 
πρώτα; σπουδά; του είς τό Κολλέγιον τών Σχολόπι 
είς Οϋρμπίνο και είς 1‘ίμινι, όπου εσπούδασεν ύπό την 
καθηγεσίαν τοϋ δόκτορο; Κάρλο Τονίνι. Τελειώβα; τάς 
πρώτα; σπουδάς διηγωνίτΟη όπως διά κληροδοτήματος 
συνέχιση τάς σπουδάς του. Επιτυχών είς τόν διαγω
νισμόν μετέβη είς Βολωνίαν καί είσήλΟεν είς τό 11α- 
νεπιστήμιον έν τή φιλολογική σχολή, έν τή όποια έδί- 
δασκε τότε ό Καρδοϋτσι.

Ό Καρδοϋτσι έςετίμησι τόσον τόν χαρακτήρα τοϋ 
ΙΙάσκολι, ώστε τόν έύεώρει μετά τόν Σεβερϊνον Φερ- 
ράρι, έτερον προσφιλή μαθητήν του,ώς τόν άριστον.

Λα6ών τό πτυχίον του ό ΙΙάσκολι προωρίσΟη διά 
τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν καί έφερε μεΟ’ έαυτού εις 
Βολωνίαν τάς δύο μικρότερα; άδε·φάς του.

Πράγματι τά δύσκολα έτη ειχον παρέλΟει καί ό μι
σθός τού κα'·ηγητοΰ ΙΙάσκολι ήρχισε νά έπαρκή εις 
τάς άνάγκας τής μικρά; οικογένειας, είς τήν όποιαν 
άκόμη έμενεν ώς δνειρον ή θλιβερά άνάμνησις τών 
προσφιλών άποβιωσάντων γονέων καί αδελφών.

Άπό τής στιγμής ταύτης ό ΙΙάσκολι έπεδόΟη είς 
τήν ποίησιν περιπλανώμενος άνά τά γυμνάσια καί τά 
ν.ύχεια τής ’Ιταλίας, είς τά οποία διωρίζετο.

♦
Τό ποιητικόν του έργον είνε μνημειώδες άποτελού- 

μενον άπό τάς ποιητικά; συλλογάς Μυρίκα, Ποίημά - 
τια, Λεύτερα ποιημάτια, Άσματα τοΰ Καστελβέκιο, 
’Ωδαί καί "Γμνοι, ’Ιταλικά Ποιήματα. Μεταςύ τών 

κλασικών έργων του λατινικής γλώσση; όιακρίνονταΐ 
δέο ωραιότατα·. ανθολογία; λυρικής καί λατινικής έπο- 
ποιίας’ II Ρωμαϊκή Λύρα» καί τό «Έπος». Καί 
πλεΐστα άλλα έργα κριτικής συνέγραψεν δ ΙΙάσκολι, ή 
δέ τελευταία του σΰνΟεσι; είς τήν διάλεκτον τοϋ Βιρ- 
γιλίου ύπήρξεν ό «"Υμνος πρός τήν Ρώμην», χάρις είς 
τήν οποίαν έλαβε καί τό βραβείον είς τόν διαγωνισμόν 
τοϋ Λήμου τής Ρώμης.

Ό Τζοβάνι ΙΙάσκολι ήτο ό μεγαλείτερος Λατίνος 
ποιητής τοϋ κόσμου άπό τοΰ αίώνοςτοΰ Λΰγούστου τής 
Ρώμης μέχρι σήμερον.

Μετά τόν Κάτουλλον, μετά τόν Όράτιον, μετά τόν 
Βιργιλιον, είνε ό συνεχιστής τοΰ χρυσού τής ποιήσεως 
αίώνος, ή μάλλον ό πλούτισα: καί τελειοποίησα; αύ
τήν. Διά τής ιδιοφυίας του παρέλαβε τήν γλώσσαν 
καθ’ ήν στιγμήν αϋτη παρήκμαζε καί τήν άνύψωσεν 
άκόμη μίαν βαθμίδα.

*
ΕύΟύςώς έγνώσΟη όθάνατο; του, δ πρύτανι; τού Πα

νεπιστημίου τής Ρώμη: ανήγγειλε τήν Ολιβεράν εϊδη- 
σΐν είς τά ’Ανάκτορα τοΰ Βασιλέω; και τής Βασιλο- 
μήτορος, είς τόν πρωθυπουργόν, είς τόν υπουργόν τής 
Παιδείας καί συγκαλέσας τήν Σύγκλητον έλαβε τά κα
τάλληλα μέτρα διά τήν κηδείαν, ήτις έγένετο δα- 
πάναις τοΰ Πανεπιστημίου.

Ό Δήμος τής Βολωνίας ανήγγειλε τόν θάνατον τού 
ΙΙάσκολι πρός τόν λαόν διά συγκινητικωτάτης προκη
ρύξει»;.

“Ολα τά δημόσια καταστήματα κατιβίβασαν μεσί- 
στιον τήν σημαίαν των καί τό πένθος υπήρξε γενικόν 
εις ίλην τήν ’Ιταλίαν, ιδίως δέ είς τήν Ρώμην, εις τήν 
Βολωνίαν, εις τό Λιβόρνον καί είς τήν Λούκαν. 

κία;, Κουκούλης. Περί τού Μεσσαλονίχη; Ευσταθίου 
ώ; λαογράφου. Βέη. Περί τού τοπογραφικού καθο
ρισμού τού Κάστρου τού Άραχλόβου.

Γ. Χατζηδάκιέ. Περί τού 'Ελληνικού Λεξικού. 
Ρόνσεοαλ. Περί τών Τουρκικών τύπων έν τή δημώδει 
Ελληνική τή; Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί ιδίως τής 
Άδριανουπόλιως. Δεκαοάλλας. Περί τώ" συμφώνων 
έν τή Νεοελληνική. Καλλίμαχος. Περί τών οικονομι
κών δυνάμεων τού Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειά; κατά 
τόν 1 Τον καί 18ον αιώνα. Δανόν. Περί τής Έλληνο- 
κριτική; φιλολογία;. Λάμπρος. Περί χειρογράφων τι- 
νων καί Ανατολικών ευρημάτων έν ’Αθήνα·.;. Ζάρζα- 
νος. Περί τού φαινομένου τή; άφομοιώσεω; έν τή βο- 
ρείω 'Ελληνική. Μπούτουρας. Περί Νεοελληνική; 
γραμματικ ή; καί Νεοελληνική; διαλεκτολογίας.

Κοΰν περί τού "Ελληνος Σανσκριτιστού Δημητρίου 
Γαλανού.

Σράδερ περί τοΰ Σασ-.ιτάντρα. Κ. Φόρμικ περί τή; 
Ιταλική; μεταφράσει»; τοΰ Βο.δδα Κερίτα τοΰ’Ασκα- 
βόζα.’Ερμάζνος Μπέκ περί των ’Ινδικών παραδόσεων.

Άχμέτ Ζεκή πασσάς περί τών γινομένων προσπα
θειών, όπως άναγεννηΟή ή ’Αραβική φιλολογία έν Αι
γύπτιο καί περί τού διλήμματος άν πρό; τούτο άπαι- 
τείται ή δημοσίευα;; τών άρχαίων κειμένων ή ή διόρ- 
Οωσι; αυτών.

Μαχάφφυ περί τού άν ό Περικλή; ειπέ ποτέ εί;
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τού; Αθηναίου; «Φιλοκαλοΰμεν μετ’ εϋτελεία;». Δέ
μαν Χάουπφ περί τοΰ ’Αργείου Φαίδωνο;.

X Α. Βέης περί τινο; άποσπάσματο; Μεσαιωνι
κού χρονογράφου φέροντος σήμα Μοναχού.

ΛορεντίδΓσς περί τών συνΟέταν έν τώ Κεφαλλη- 
νιαχώ ίδιώματι.

Θεοχαρίδης περί τών έν Μικρά Άσία Κολλεγίων 
εν σχέσει πρό; τού;"Ελληνας.

Καλλίμαχος περί τού Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειά; 
έν τή βορείω Αφρική κατά τού; τελευταίους αιώνας.

Μπούτουρα; περί τού Τσιτακισμού έν τή ’Ελλη
νική γλώσση.

Σνείάρςφ περί τή; κοίτιδο; τής γεωγραφίας. Ν 
Πολίτης περί Ελληνικών λαογραφικών έρευνϋίν κατά 
τούς μέσους χρόνους. Χόμεζ. περί τού νεωστί εύρεΟέν- 
τος καταλόγου άρχαίων Βασιλέων τή; Βαβυλωνίας. 
Χάουπτ περί τών ξένων Βαβυλωνιών καί λέξεων έν 
τή ’Ελληνική και περί τοϋ χρονικού τοΰ Μανασή.

Κουκούλης τερι τού ’Ελληνικού βίου και τή; Ελ
ληνική; γλώσση: παρά τοί; Μουσουλμάνοι; τή; Κρήτη;

Οί Γκράχαμ. Μπέζ.ςϋ, Χόπκινς, Σόάϊίερ, Μουοζάκ 
όιμίλησαν περί ελληνική; ετυμολογία;. — Δανόν 
περί τή; Τουρκική; εν τή ίουδαιο-ίσπανική γλώσση.

I. Σβορώνος περί τών άποτυπωμάτων ύπό τών 
Ανατολικών λαών τών ’Αθηναϊκών νομισμάτων.

ΤΟ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΩΝ

Αί γενόμεναι είς τό έν ΆΟήναι; συνε/.Ούν Συνέ
δρων τών ’Ανατολιστών ανακοινώσεις είνε αί έξης :

Πουλέ. Περί Ινδοκίνας κατά τάς άρχαία; ελληνο
ρωμαϊκά; χαρτογραφίας. Πάρτζιτερ. Περί της άρχαία; 
γενεαλογία; τών Ινδών. Ανδερσεν. Λοκ μια περί τή; 
κριτικής τών κειμένων εν σχέσει πρός τάς Γιατούκα- 
Γκάτας καί σύμβολά; πρό; τήν λεξικογραφίαν Πάλι.

Νταβίντ. Περί τοΰ έργου τοϋ συλλόγου Πάλι άπό 
τού τελευταίου Συνεδρίου. Μάκδοναλ. Περί τή; συλ
λογής τών σανσκριτικών χειρογράφων πρό μικρού άπο- 
κτη'ΐέντων υπό τής Βιβλιοθήκης Μπόντλεον. Πουσέν 
Ντέ λά Βσλλέ. Περί τών ποιήσεων Μπασουβανχοϋ. 
Σχράντερ. Περί Σουσουπταβάτα καί Τοριϊαβάτα.

Γ. Μπέζολ. Περί τής άστρολογίας τών Βαβυλω- 
νο-’Ασσυριών. Κλάϊ. Περί τών Βαβυλωνίων Σίσικτου 
Τζίμερν Περί τών άρχαίων Βαβυλωνιακών ιερατικών 
ψαλμών. Μορρις Ζάστρο- Ίστο.ικχί πληιοφοριαι περί 
τών ιερών Βαβυλωνιακών κειμένων. Λήμαν Χαούπτ 
Περί καταστάσεως τοΰ σώματος τών Χαλδαϊκών έπιγρα- 
φών. Κ. Ζόνς· Περί τινων ολίγων γνωστών Βασιλέων 
τή; Βαβυλωνίας. Παπαγιαννόπουλος· Περί τινων έπι- 
γραφών Ί’αλμών.

Ντόρακ- Περί Μπαχή καί Χαβίζ. Μπέκερ· Περί 
τής έν τή Κεντρώα Αφρική άποστολής τοΰ πρίγκηπος 
τού Μεκλεμβοέργου. Άχμέτ Ζεκή πασσάς· Περί τή; 
βίβλου τών ειδώλων τού νύν δημοσιευόμενου έν Καιροί 
εογου τού "Γμπν άλ Κάλβ. Αουδ. Μασσινιόν. Περί 
τού «"Αννα Άλχάκ», τού περίφημου Μουσουλμανικού 
έξορχισμοϋ. Νασελ Χέφουϊ βέη;. Περί τών ϊπιγραφών 

τών διαφόρων πλακών τών εύρεΟεισών έν ’Γεμένη, καί 
περί τή; ουσαναλογία; μεταξύ αυτών πρό; τήν τότε 
λαλουμένη·? γλώσσαν τοϋ Κόσμου. Επίσης περί τής 
γεωγραφικής Οέσεω; ένθα έγεννήΟη ή Μαρία ή Αιγύ
πτια.

Άχμέτ Ζεκή πασσάς. Περί τή; κα.-αγωγή; τών Ταρ- 
τάρω,κατά τήν ί-ράν αυτιών βίβλον.

Μπέεε. Περί ιουδαϊκών λειτουργικών κειμένων'Ελ
ληνιστί γεγραμμένων. Λάμπρος·. Περί νέων έγγραφων 
αφορώντων τήν εν Κερκ ϊρα συναγωγήν.

Άγγ. Κουμπερνάτης. Περί τή: άνατον ικής κατα
γωγής τών Ελληνικών Οεα-.νών. Π. Χάουπτ. Περί 
Βαβυλων.ακή; επιγραφή; έν ’Ελληνικήγλώσση. Δαϊρπ- 
φελδ. Περί τή; θρησκεία; τών Ομηρικών ’Αχαιών. 
Β, Ούσσάνι. Περί τοϋ κειμένου τού Φλαϋίου Ιωσήφ 
πρό τοΰ Δ’ αίώ/ο:. Περνώ. Περί Αθηναϊκή; προφο
ρά:. Δαυίδ. Περί δ ·ο άνεκδότων έπιγραφών τή; 
Λέσβου.

Άντ. Μορφερράτος. Περί διπλωματικών ενεργειών 
Μανουήλ τού Παλαιολόγου έν Ευρώπη καί ’Ασία. 
Περνώ. Περί Ελληνικών μεσαιωνικών άσματων. Καλ
λίμαχος. Περί τοΰ Πκεριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, Κάρου 
Βέης. Περί τίνος μεσαιωνικού έπους έκ τών Κωδίκων 
τών Μετεώρων Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Σεμιράμι- 
δο:- Ν. Πολίτης. Περί τί,; σημασία; τών μαγικών χα
ρακτήρων έν ταί; ΣηΟιαναί; έπιγραφαίς, τοί; περιπά- 
τοι; καί τή; μαγικοί; βιβλίοι;. Θ Βολίδης. Περί έπι
γραφών τοϋ ορούς Σινα. Ζορφάνιων.ΙΙερί τή; χρονολο
γία; τών ζωγραφιών τοϋ Τοκάλι-Κυλισέ τή; Καπαδο-

£.7; ι>μ· και ’ ίξοχψ· χύρατ tijs te- 
Ζ·ν/», τήι· ‘Ira'.iar, ri-roovi' oil

«ΡΖ'ΐιι»' ίί/.ι/νικιιΐ· Itmroov έ- 
ξακο''.ονΙ)ιΓ να παοα/ιόν; τΰ τε- 
Uiotfauv ο).ων καί νά ϊοιαται 
rli νψοί, ιά όποιον Λίν Οά κα- 
ιορΟώοΐ) .lore νά φΟάοι) ή ννω· 
ιίρα άινίίνϊ/ς ιέχνι/. ΕΙί τό κα- 
ιιοιϊροι άρΟρον ρ αίνονται αί προσ- 
πάΟέιαι τάς όποιας οί ’Ιταλοί 
καταβάί’.οΐ'ν Λιά τήν ίγκλρ/ιάιι- 
οιν τοΰ αρχαίοι· ελληνικού Οιά- 
τρον είς την χώραν των.

Α Ι Α τάς έορτάς. αϊτινςς έτελέ- 
σθηοαζ κατά τό παρελθόν έτο. 
επ' ευκαιρία τής συμπληρώ-εως 
πεντηκονταετίας άπό τής Ίτα- 
ζ.ικής ά εϊαρτησίας, είχε ζ.ηψθή 
αρχικός άπόφασις νά δοθούν 
καί παραστάσεις κλασικών έλ- 
ζ.ηνικών έργων.

Άνετέθη πρός τόν σκοπόν τούτον είς τόν "Ιϊκτορα 
Ρομανιόλι ή μετάφρασις τών "Βακχίοων· καί τοΰ 
• Κύκλωπος*. δύο γνωστών ύπερόχων τραγωδιών 
τού Εύριπίδου.

Δυστυχώς κατά τάς έορτάς τής Ρώμη- καί τού 
I ουρίνου δέν κατωρθώθη νά δοθούν άπό σκηνής τά 
ελληνικά άριστουργήματα καί αί παραστάσεις περι- 
ωρίσθησαν είς τά τετριμμένα έργα τής νεωτέρας 
σχολής «Σοκολατιέραν». «Ζωςέταν» κτλ.

ΙΙοη όμως ό μεταφραστής τών έλζ.ηνικών τρα
γωδιών Ρομανιόλι καί ό διακεκριμμίνος ηθοποιός 
Γούστα ΰος Σαλόίνι, συνεταιρισθέντες, άπςφάσισαν νά 
προόοΰν είς τόν καταρτισμόν θιάσου διά τήν παρά- 
στάσιν τών άριστονργημάτων τοϋ αρχαίου έζληνικοϋ 
θεάτρου.

Οά άποτελεσθή τό δραματο/.όγιον τού θιάσου άπό 
υίαν τραγωδίαν τοϋ Αισχύλου, μίαν τοΰ Σοφοκλέους, 
ούο τού Εύριπίδου καί μίαν κωμωδίαν τοΰ Άριστο- 
οάνους, δζ.λαδή άπό τάς τραγωδία. «.’Επτά έπί Θή
βας··, «Ήζ.έκτρα·, Βακχΐδες», «Κύκλ'ωψ» καί τήν 
κωμωδίαν «Νΐφέλαι».

ΑΙ παραστάσεις θ’ αρχίσουν μέ τάς «Βακ/Ιδας· 
τών όποιων ή πρώτη θά δοθή είς τό υπαίθριον ρω- 
μα κόνΟέατρον τοΰ Φιεφόλε, τό όποιον σώζεται σχε
δόν ακέραιον.

Είς τό ίδιον θέατρον καί έν πζήρει ήμέρα ό Ι’ου- 
σταύος Σα/,οίνι έσηιιείωσε κατά τό παρελθόν έτος 
θριαμβευτικήν έπιτν/ίαν μέ τόν «Οίδίποδα τύραννον 
τον όποιον μετέφοασεν έπίσης ό Ρομανιόλι.

Αί ■•Βακχίδες» διεσκευάσθησαζ κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε νά προσαρμόςωνται μέ τό σημερινόν θεα
τρικόν περιβάλλον, οιετηρήθησαν όμως τά ρυθμικά 
μέτρα τών χορικών άσιιάτων, τά οποία έτονισθησαν 
έπί τή βάσει τής περισωθείσης έλληνικής μουσικής.

Αί < Βακχίδες , ώς γνωστόν .θεωρούνται ώς εν άπό 
τά καζ.λίτερα δράματα τού Εύριπίδου. προξενεί δέ 
ιδιαιτέρως έντύπωσιν εις τό έργον αύτό ό γραφικός 
χαρακτήρ τοΰ μύθου έπί τοΰ όποιου βασίζεται. Είνε 
ένα είδος μυστηρίου τοΰ Διονύσου, είς τό όποιον αν
τανακλώνται δλαι αί φάσεις καί όλα τά στοιχεία τής 
Διονυσιακής ζ.ατρείας.

Ή γραφικότης, έννοειται, δέν συντελεί ποσώς είς 
τό νά χάση τό έργον τόν δραματικόν του χαρακτήρα.

’Ενίοτε είς τά δραματικά έπεισόδια παρεμβάλλονται
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ύιΰν καί ήτις μετεδόθη «<ς tori νεωτέρουζ λαούς είς 
άναριθμήτου; εκδόσεις καί έδειξεν είτα καταπληκτικά; 
ομοιότητας. μεταξύ τής δημώδους 'Ελληνικής ποιήσεως 
καί τής ομηρικής έμπνεύοεω; Τόν μύθον τήζ Κίρκης 
«ήτις μετέβαλλε τον; άνθρώπους είς ζώα ήκιστα συμ
παθή είρε παρόμοιον ΰπό τήν έποψιν τής άσκουμένης 
γοητείας είς τό δημώδες άσμα τοΰ ξενητευμενου, ίίοτις 
είς τήν 'Ανατολήν μαγεύεται καί λησμονεί τήν «μανούλα 
τοι.' τήν πικρή, τήν γυναικούλα τον καί τά παιδάκια του", 
ή δέ σκηνή τής άναγνωρίοεως τοΰ ‘Οδυοοέω; παρά τής 
Πηνελόπης ήτις, ΐνα πειοθή περί τής ταυτότητά; τοι· 
τον ζητεί μυστικά σημεία τοΰ σάιματος, έδειξεν ό κ, 
Παβολίνι δτι υπάρχει απαράλλακτα όμοια, ώοε! κατ' 
αντιγραφήν καί τών λέξεων άκόμη είς τό δημώδες άσμα 
δπερ άνέγνωοεν, τον παλιννοστοΰντο; άνόρός· ά.τό tor 
όποιον !) σύζυγο; τον ζητεί πές μου σημάδια τον κορ
μιού κι' έγώ θά σέ γνωρίσω». Ό ομιλητής κατέληςεν 
είπών ότι αναρίθμητοι είνε αί ομοιότητες μεταξύ τον 
•νόστου» κα! τής «ξενητειάς» είς τον; ομηρικοί·; στίχους 
καί είς τήν δημώδη ποίηοιν, κυριαρχεί δε καί εκεί κτι 
εδώ ζωηρά ή σκέψις τή; Πατρίδος.

*
7’ό ειδικόν Γαλλικόν περιοδικόν «Μσυοίκός Κόσμο;» 

έδημοσιενσε τήν εικόνα τοϋ κ Μαροίκ μέ τήν σκιαγρα
φίαν του, δφειλομένην είς αυτόν τόν διευθυντήν τοΰ πε
ριοδικοί· κ. Α. Μανζώ. Ό κ. Μαροίκ, γεινηθεί; κατά 
τό 1877, έδιδάχθη τά πρώτα μαθήματα τής μουσικής 
άπό τόν πατέοα τον Λουδοβίκον Μαροίκ, αποθανόντα έν 
Λιέγη τό 1901. Περατώοας τάς οπσυδάς τον έν ΙΙαοι- 
αίοις, ιιετέσχε κατά τό 1905 είς ενα μουσικόν διαγωνι
σμόν έν Ρώμη. Ή · 'Οδός τον θανάτου», ή όποια οννε- 
τέθη παρά τοΰ κ. Μαροίκ ως φόρος καλλιτεχνικός εί: 
τήν μνήμην τοΰ πατρός τον, έκρίθη παρ' ειδικόν Γάλ
λον τεχνοκρίτου ιό; οίνθεσις φωτεινή, έρειδομένη έπι 
τριών θεμάτων, τά όποια είς ώρισμένην στιγμήν συγχω
νεύονται είς πολύφωνου ευγλωττίαν.

Τό συμφωνικόν τοΰτο ποίημα ουνεπτύχθη διά οεξτεττο, 
τό όποιον έξέτελέοθη κατά πρώτον κατά τό 1905 είς 
τάς «Συναυλίας Ιζθ11θ>1β» έν Παριοίοις.

•
Ό Σύλλογος τών λειτουργό»· τής Μέσης Έκπαιδεύ- 

οεω; Μαγνησίας δι ’ εγκύκλιοι· τον πρός άπαντα; τους 
διδασκάλους τοΰ Κράτους προτείνει, οπω; εκάοτην Κ Ε . 
Μαρτίου διενεργήται μαθητικό; έρανο; μεταξύ τό»· 250 
χιλιάδων μαθητών τοϋ Κράτους έξ ενός δεκα'.έπτοι·, 
υπολογίζει δέ οτι οΐ’τω θά ουλλέγωνται κατ'έτος 20 
χιλ. δρ. πεοΐποι·. διά τών όποιων νά κατασκευασθόισιι· 
είτε προτομαί. είτε άνδριάντε; είς τούς άνδρας τοΰ 
Αγώνας.

*
Ό πολύς Μπόϊτο οννεπλήριοοε δριστικώ; τόν · Σύ

ρω· α», διά τόν όποιον εργάζεται 35 χρόνια. Καμμία 
λεπτομέρεια περί τοΰ έργου δέν είνε γνωστή. Θά παιχθή 
μετά εν έτος.

*
Παρεοτάθη είς τό Οεαματικώτερον τών Παρισινών 

θεάτρων, είς το Σατελέ, νέον έργον υπό τόν τίτλον ή 
'Ελένη τής Σπάρτης·. Κατά τ'ην αρχαιότητα δυο παρα

δόσεις νπήρχον περί τής Ελένης. Ή μία αυστηρά ά'.'.ά 
δίκαια, ήτις είνε καί ή πλέον διαδεδομένη καί ή άλλη 
επιεικής άλλά ρωμαντική. Τήν τε'/ππταίαν ταύτην έλιιβεν 
ώς θέμα διά τήν τραγφδίμν του ό Ευριπίδης καί ό Ζοί'ϊ. 
Μπονίι διά τάς «/fro Έλένας· τον. Κατά τήν έκδοσιν 
ταύτην ή όιραία τήν όποιαν άπήγαγεν ό ΙΙάρις και ήτις 
προεκάλεοε τόν πόλεμον τής Ί'ροιάδος είνε μύθος δη- 
μιουργηθείς ύπό έξυβριοθείση; θεάς, ένώ ή αληθής Ε
λένη, ενάρετο; καί πιστή γυνή, είχε μεταφερθή είς Αί
γυπτον 8του ό Μενέλαος μετά τήν καταστροφήν τής 
Τρωάδας επέστρεφε καί τήν έπανευρε.

Καθιός γράφουν αί 'Αμερικανικοί έφηΐ'ερίδες, έν τή 
μεγάλη βιβλιοθήκη τής Σέα; 'Υορκης έξετέθηοαν διά
φορα αρχαία χειρόγραφα, μεταξύ τό»· όποιων διακρίνω— 
ται πολλά Ελλήνων συγγραφέων.

Οντως έξετέθη μία χειρόγραφος Ελληνική Γραμμα
τική γραφεϊσα ί·πό τοΰ έκ Κρήτης ουγγραφέω; ’Εμ
μανουήλ Λΐοοχοπσνλσι· κατά τό 1493.

Τά ηθικά τοΰ Άριστοτέλου; νπό Θεόδωρόν Γαζή 
γραφέντα κατά τό 1470, επίσης 'Ελληνική Γραμματική 
γραφεϊοα ι'πιι τοΰ Γερμανόν Φίλιπποι· Μελάγχθονο; 
φέρει χρονολογίαν 1518, άπαντα δέ τα βιβλία ταϋτα 
έδανείσθησαν είς τήν βιβλιοθήκην τής Νέας Τόρκης έπ·· 
τοΰ κ. CiCOVyd I'rimptOll όστις έχει κάμει μεγάλην 
ουλλ.ογήν αρχαίων συγγραμμάτων.

Εις τό τμήμα τής έκθέοεω; τών Μαθηματικών υπάρ
χει 'Αριθμητική συνταχθεϊσα .ΰπΐι τοΰ Ιίροκλή έπί τών 
χρόνο»· τών ΙΙτολεμαίων κατά την 5ην μ. X. εκατον
ταετηρίδα. 'ί1οαυτο>; δε ‘Αστρονομία τοΰ Πτο/.εμαίου 
καί 'Αριθμητική τοϋ Εΰκί.είδου, τυποτθεΐσα Ελλη
νιστί τό 1533.

*

ΊΙ ΐι· τώ Ώδειοι τών Ερυξελλΰ»· οπουδιίζουοα βιο- 
λίοτρια 'Αθήνα Ζίφου έι· τή παγκόσμιοι Μουσική ιιί- 
θοΰοιι τών Βρυξελλών «Μεγάλη Αρμονία έξετέλεσε δυ- 
σκολοιτατα τεμάχια.

♦
' Υπό τών μαθητριών τής κ. Ί'εράλδη έδόθη είς τό 

Ιημοτικόν Θέατρον ή δίπρακτο·: κωμική όπερα Τά 
άπρόοπ τα τοΰ έρωτος · τοΰ Poise, κατά μ* τάφρασιν τοΰ 
κ. Σκλάβου. Έλάβον μέρος αί δεσποινίδες Ξανθάκη, 
Σακελ.λαροπούλον, Καϊσαρη καί ό κ. Ο. Κυντογίάννης, 
όστις υπεδύθη τόν 'Αρλεκίνον. "Ολοι έπαιξαν θαυμάσια. 
‘Ιδίως ό Κοντογιάννης καί ή κ. Καϊσαρη. "Επαινος 
οφείλεται καί είς τήν διδάξασαν κ. Φεράλδη.

'Εδόθη είς τ'ι Ώδεΐον ’Αθηνών συναυλία έργων ιοΰ 
κ Μαρσΐκ. Αί συνθέσεις του, βαθεϊαι καί δύσκολοι, τε- 
χνικαιταται καί μυστικοπαθείς, ένεποίηοαν μεγάλην έι·τί· 
πωσιν. ‘Ιδίως ήρεσεν πολύ ή Iiomctnce έκ τοΰ λυρι
κού μονοπράκτον δράματος του «Νίνα», τήν όποιαν έτρα
γού δηοε πολύ καλά, μέ τί/ν δυνατήν φωνήν τη;. ρ κ Φωκά 
καί τό Aday ii) pallieliyue, τό όποιον έξετέλεοεν άριστα 
ό κ. Καζάζης επί τετραχόρδου .Ή <'Οδός τοΰ θανάτου , 
έκτελεσθεϊοα ύπό τών κ. κ. Καλομοίρι/, Χοιραφα, Κα- 
ζάιζη, Οίκονομίδου, Γαϊδεμβέργερ καί Τζουμάνη, υπήρξε 
τό ανώτερου έκ τών έκτελεαθέντων τεμαχίων.

*
'// συναυλία τής δεοποινίδυς Σμαράγδας Γεννάδη συι- 

εκέντροισει· εκλεκτόν άκροατήοιω·. Ή διακεκριμμένη 
καθηγήτρια τοΰ ‘Ωδείου έτραγούδησε Charpentier, 
Weber, Schumann, Thomas καί δύο 'Ελληνικά 

άσματα τοΰ κ. Καλομοίρη, έκ τών όποιων ή · Κατάρτι» 
έφερε τήν οη ραγΐδα τή; ιδιοφυία; τοΰ μουσουργόν.

♦
'() μέγα; βιολιστής κάλ καθηγητή; τοΰ ‘Ωδείου τοΰ Βε

ρολίνου Μάρτιο εί; τήν συναυλίαν τήν όποιαν περαστικό; 
έδωσε, ύπήρξεν υπέροχος, αληθινός μύστης τή; μεγάλη; 
Τίχνι,; ‘Εκ μητρός Γερμανίδο; καί πατρός Γάλλοι·, 
συνδυάζει εί; τό παίξιμόν του τήν Γέρμανικήν τέχνην καί 
τό Γαλλικόν αίσθημα. Οί τόνοι τιιΰ δοξαριού του έχουν 
τήν πνοήν μιας Ισχυρά; αισθητικής ι'οραιότητος.

♦
Ή δεσποινίς Ουρανία Παπαμόοχου έκαμ τήν έμφά- 

νιοιν τη; με μίαν συναυλίαν, καθ'ήν έξετέλεσε μόνη 
ολόκληρον τό έκ 12 ασμάτων πρόγραμμα. ΊΙ δεσποινίς 
ΙΙαπαμόνχου δεν έχει δυνατήν φωνήν, ιό; έκ τούτου ίσιο; 
καί ή εκλογή τών άσματίοιν προσομοιαζόντα»· προς οχο-

λικά' έχει ομω; πολλήν τέχνην είς τό τραγούδι της, 
δι'δ καί έξετιμήθη άρκούντω;. Είνε ή φωνή της συμ
παθής, ελέγχω σα μεθοδικήν μελέτην.

»
Ή « ■Υ'.Ί'.ρν/κρ ‘Ωδική 'Εταιρεία έκαμε κατόπιν 

προετοιμασίας εν·',ς περίπου έτους τήν έμφάνιοϊν της. 
Τήν ‘Ωδικήν Εταιρείαν άποτελεϊ χωρωδία ανδρική, 
διευθίΊ'ομένη ΰπό τοϋ κ. .V. Κοκκίνου. Καί δι’αΰιό τ·'· 
πρόγραμμα άπετελεϊτο όλοκληρον σχεδόν άπό τήν χωρω- 
δίαν, ηιαλλουοαν άσματα τοϋ κ. Κοκκίνου. ΊΙ ϋπαρξι; 
τινδρικής χωροιδΐας—διότι υπάρχουν είτι-χιΰς καλά στοι
χεία—είνε επιβεβλημένη καί ή ’Ωδική 'Εταιρία ασφα
λώς καί ταχέιο; θ’ άποβη ενάριοτονφυτώριου. Κατά τήν 
δοθεΐσαν συναυλίαν είς τάς χαμηλά; φιονάς ό χορό; ήτο 
μάλλον άοθενής, έν τιρ οννόλ.ιρ όμως εύηρέστησε. 
Έκ τών άομάτωι■■—καίτοι ολα άνεγράφοντο ώς 'Ελληνι
κοί συνθέσεις, — μόνον τό «Ποιμενικώ· τοΰ κ Κοκ
κίνου ήτο πληοιέοτατα πρός τήν Ελληνικήν η'υχήν 
με τήι· έντεχνον παρεισαγωγήν βελ.ασμάτων, κωδωνίοκων 
καί σφυριγμάτων. 'Αλλά μία ανορθογραφία εί; τό 
·■■■ 'Ελληνικόν εκείνο πρόγραμμα ήτο ή παρείοδυοις 
ένός βάλς, ΊΙ « Πεντάμορφη — λεμβωδία τοϋ κ. Ροδίου— 
έψάλη πολύ καλά. Έξετελέσθησαν καί ϋπό μόνης τής 
ορχήστρα; ή Ελληνική ραφωδία τοΰ κ. Κοκκίνου, τοΰ έμ- 
βαθύναντο; είς τήν δημώδη μελοιδίαν, καί δύο Έλληνο- 
φανεΐς συνθέσεις τοΰ κ. Σακελλαρίδου, τοΰ . .. μουσουρ
γού τοιν «Νέων Παναθηναΐων ■ Άμφότεραι εφανέρωσιιν 
τόν φιλελληνισμόν τοΰ συνθέτου. Ό "Υμνο; πρός 
τόν Βάκχον τοΰ κ. Σαμάρα τεχνικό; μέι·, μέτριος ίίμω;. 
ΊΙ Ωδική Εταιρεία, ακολουθούσα τόν συρμόν, παοενέ- 

βαλ.ε καί ένα χορόν — τί,ν Πεντοζάλην — οοτις προε
κάλεοε, ιός ήτο επόμενον, ζωηρά τά χειροκροτήματα τον 
ακροατηρίου. JI.

Π τελευταία συναυλία τοΰ Ωδείου ‘Αθηνών παρουσίασε 
προόδους τοϋ μόνου παρ' ήμίν άξιοι· τοΰ ονόματος Μου
σικού ιδρύματος. Ένεφανίσθησαν οί άριστοι τών τριη ί
μιαν αυτού, ό νειότατο; κ. 'Αγαπητός, εωτις έξετέλεσε 
τήν είς μί έλιισοον δύσκολοι· συναυλίαν τοϋ Λίοτ, ή δε
σποινίς ΙΙαπανδρέου μέ τήν συμφωνίαν τοΰ Suint-Sai'ns 
είς ντο έλαοσον, ό μικρό; δεξιοτέχνη; κλειδοκυμβαλι- 
οτή; Φαραντατος, ή δεσποινίς Καλλιρρόη Κωνοταντινί- 
δου, ή όποια έθελξε μέ τήν ανθήραν φωνήν της, ή 
Μαργαρίτα Αευκιάδου βιολίστρια, έδιοοε δέ δείγματα διευ- 
θύνσεως ορχήστρας ικανοποιητικά ό κ. Σκλάβος.

*
Γράφουοιν ήμίν έξ Άλεξανδρείις:
Ώραίαν προεσπέρίδα διωργάνωοεν έν τή οικία τη; ή 

ιατρό; καί λογία κ. 'Αγγελική ίΙαναγιωτάτου. Οί κα- 
θηγηται' κ.κ. 'Λρτέλλι κα! Λαντζάνη έπαιξαν μουσικά 
τε/ιαχια, ή δεσποινίς Βατιμπέλλα άπήγγειλεν ελληνικά 
ποιήματα καί ή κ. Λάνδη έτραγούδησε. Ώς επιστέγα
σμα τής ωραίας προεσπερίδας έπηκολούθηοεν εν ιόραιότα- 
τον πεζόν ποίημα τή; οίκοδεσποίνης — άπό τήν «Μακεδο
νικήν τραγωδίαν — άπαγγελθέν ϋπ'αϋτή; καί προκα'-.έοαι· 
βαθυτάτην έντύπιοσιν διά τό ϋη'ο; Ton· εννοιών.

Εφέτος ή 'Ελλάς άντιπροσωπεύεται είς τό επίοημω· 
Salon τών Γάλλων καλλιτεχνό»·, άπό τρεις καλλιτέχνας 
της. Τήν δεσποινίδα Σοφίαν Λασκαρΐδοι· καί τί,ν κ. Λοι·- 
κίδην είς τήν ζωγραηικήν, καί τόν Κ. Ιημητριάδην είς 
την γλυπτικήν. Σημειωτέοι· οτι έκ τών 8,009 ϋπα- 
βληθέντων έργο»· 1,100 έγένοντο δεκτά.

Καί ό μέν Αημητριάδη; παρουσιάζει δύο ώραία πορ- 
τραίτα, το ένα τοΰ κ. Καραπάνου καί τό άλλο τή; κυ
ρίας Ρ. ό Λουκίδης, έξωγράφησε τήν γυναίκά του' τό 

άλ·.ο του έπίση; είνε προσωπογραφία.
ΊΙ δέ δεσποινίς Λασκαρΐδοι· κυριολεκτικώς ΰπερέβη 

εαυτήν. Συνδι άζοι οα άπειρον εργατικότητα καί μεγάλην 
παρατηρητικότητα, κατώρθωοε καί μέ τά δύο αυτά 
προσόντα νά έξυπηρετήοη τό έκλεκτόν τη; τάλαντον. Μάς 
παρουσιάζεται μέ νεωτερίζουσαν τεχνοτροπίαν καί μέ τε
λείαν συνείδησιν τής πλήρους αρμονίας τιϋν χρωμάτων.

Το ίν άπό τά Λί-η τη; έργα παριστάνει τήν Τουα- 
λ.έττ.μ μι·1; γνναικό;.... 'Λρκεΐ νά αημειώσόεμεν δι' αύτ.ώ 
το εργον, ότι ό γνωστός κριτικός Σαλμόν, τό χαρακτη
ρίζει. ι»; κομ:μω· και μελετημένου, ό δέ αυστηρότερος τών 
ειδικών κριτικών έργων ζοιγρα·/ ικής, ό Βιο\έλλ, ώς σπον
δήν γυμνού θαυμαοίας πλαστικότητας.

’Εκείνο όμιος τό όποιον ήρεσε άκόμη περισσότερον, 
είναι· τό « Ιείπνον ιμαράδο»· τής Βρεττάνη; .Τήν αύστη- 
ραν αυτήν καί σοβαρόν σύνθεοιν, διά τήν οποίαν ό κρι
τικός τοΰ ■ Ζίλ Μπλά; λέγει ότι είναι έργον αληθινά 
μείπτημένον, θά εύτυχήσοιν κατά πάσαν πιθανότητα νά 
ίδονν καί οί 'Αθηναίοι' ή δεσποινίς Λασκαρΐδοι· σκέπτε
ται νά τήν έκθέοη είς τήν προσεχή 'Ελληνικήν έκθεοιν.

*

Έν τή Καλλιτεχνική εκθέσει τοι Ζαππείου ήγορίωθη- 
οαν τά έξής έργα '. 'Κπό τοΰ κ. Γ. Ίακωβίδου ή αύτο- 
προσοιπογραφϊα τον κ. Λύτρα, ό.το τον πρίγκηπος Νι- 
κολ,άοι· ή Χωοικ'η αυλή · τοΰ κ. Όθιοναϊου. ιού όποιοι· 
καί άλλο έργον α! « ‘Αγελάδες ήγοοάσθη.

*

ΙΙροκειμένου νά οτηθή έν Άνδρ,ο ,τροτο/ι») τοϋ αίρε- 
σιάρχοι· Θεοφίλου Καΐρη άφοοισθέντο; ώς γνωστόν διά 
τάς άντιθρησκει τικά; δοξασίας του ΰπό τής Εκκλησίας 
ίίμοιν, ή Ιερά σύνοδο; άπηγόρευοε τήν άνέγεροιν τή; 
προτομής, άλλά προλαβόντε; οί “Ανδριοι τόν έτοποθέ- 
ιησαν. Πολύ; ιό; έκ τούτον ήγέρθη θόρυβός.

*
Εί; την Γαλνρίαν ίΐτί ήρ/ισεν ή έκποίησις παλαιών 

εικόνα»—Φλαμμανδικΰ»·, ‘Ολλανδικό»·, Ιταλικών—καί 
κομψοτεχνήματα»· τής συλλογής τοϋ Ντοφλΰ. Μέχρι τοϋύν 
τιί ποοόν, τό οποίων ουνηθροίοθη άπ·ί τήι· πώλησιν άνέο- 
χεται εί; 955 ·χιλ φράγκα.

Τό μεγαλείτερον ποσόν έδόθη δια μίαν εικόνα τού δε- 
κάτου πέιιπτω· αιώνας παριστάιωι οιι τους «Τρεις μά
γου; μί τά διορα·. ΊΙ είκών αύτή ήγοριίσθη άπό τόν φι
λότεχνόν Κλεμπέργερ άντί 158 χιλ. φράγκων .'

Μία άλλη είκών τοϋ Κριβέλλι, παριστάνοισα τήν
• Παρθένον), καί τον « Ίηοοΰν Χριστόν μετάξι· δύο Αγ
γέλων·, έπωλήθη άντί 70 χιλ. η ράγκ.ων.Μία Παρθένος» 
περιστοιχιζομένη άπό δέκα άγιοι·;» τοϋ Γεράλδου Λαυ'ίδ 
έπωλήθη άντί 50 χιλ. φράγκα»·’ ΊΙ · 'Αφροδίτη καί ό 
"Ερωςι, τοΰ Κράναχ έποιλήθη άντί 19,200 φοάγκων. 
Ό ο Χριστό; ίνώπιοι· τοΰ Πιλάτοι·’ έργον τή; Φλαμμαν- 
δική; σχολής,άντί 11,300 φράγκων.Μερικαί εικόνες Ά
γιων γερμανικής σχολής, τοϋ δέκατοι· έκτου αιώνα; έπω- 
λήθησαν έκάστη άντί 3 χιλ. φράγκο»·. Ό «Γολγοθάς» 
έργον τοϋ δεκάτου πέμπτου αιώνας έπωλήθη άντί 10, 
500 φρ. Ό Θάνατος τής Παρθένον >, έργον τής Φλω
ρεντινής σχολή; άντί ·/1,5011 φρ. '<) '· Γάμ ·.; τή; Έοθήρ 
καί τού: Άσονέροι·", ό,οαΰτω; τής Φλωρεντινή; σχολή; 
άντί 17 χιλ. η ρ. ΊΙ «Παρθένος κα! ό ‘Ιησούς Χρι
στό;», έργον τοϋ 15 αίίΰνος έπωλήθη άντί 120 χιλ. 
φράγκων I

♦

Άπέθανεν έν Στοκχόλμη ό γνοιστότατο; Σουηδός 
δραματικός συγγράφει·; Αύγουστο; Στρίιμπεργ. Ώ; 
δραματογράφο; υπήρξε νατονραλιστής καί δραματικώτατος, 
ιός φιλ.όσοφος μισογύνης, ώς μυθιστοριογράφος κοινωνιο
λόγο; διεκρίθη διά τήν φυχολογίαι· καί τήν δηκτικότητα,
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ώί Ιστορικός συνεδύασε τήν φιλοσοφικήν έρευναν μετά 
τον ρωμανιικοΰ αισθήματος. Τό · Ημικύκλιον τής Ά· 
κροπόλεως·, τό «Κόκκινου δωμάτιο)·* five δείγματα τής 
κριτικής τον δεινότητας.

ΘΕΑΤΡΑ

Ήρχισεν ένωρίτερον άπό όλα τά προηγούμενα έτη 
— ‘Απρίλιον μήνα— ή θερινή περίοδος. Πρώτη ήρχισεν 
ή δεσποινίς Κοτοπούλη ήτις els τό όνομα της μετέτρεφε 
τό θέατρου τής Νέας Σκηνής*, καί ή όποια διά νά απο
ζημίωσή τήν μνήμην τοΰ ίδρντοΰ τής · Νέας Σκηνής· 
προετοιμάζει σκηνικόν μνημόοννον, άφον άπήλειφε τό 
όνομα · Νέα Σκηνή τό όποιον υπενθύμιζε τόν έκλιπόντα 
ιδρυτήν της.

Ή δεσπ. Κοτοπούλη ήρχισε μέ τό ωραίοι· έργον τοί' 
Κιστεμάκερς ή «Φλόγα·. "II υπόδεσις έχει ότς εξής:

Ή σύζυγος τον συνταγματάρχου Φέλτ εΰρίσκεται είς 
τά πρόθυρα νά διαζευχδή τ<·ν σύζυγόν της ένεκα τοΰ δε- 
σποτικοϋ χαρακτήρας τοί1, με ολον τόν θερμόν έρωτα ό 
όποιος τούς συνέθεσε. ΙΙαρενέβηοαν μεταξύ· των πολλαί 
παρεξηγήσεις καί άγριοι διενέξεις. επειδή δέν είχαν γνω
ρίσει τούς χαρακτήρας των. Ό σύζυγος διά νά τήν έπα- 
ι αφέρ/ι μετεχειρίσδη ώς μέσα τήν πολυτέλειαν καί τό ον- 
νηδες μέσον, τάς εξάψεις τής ζυλοιυπίας, τα όποια απε- 
τυχόν. Καί ήδη αυτή νπεοχέθη είς τόν βουλευτήν Μπω- 
κσΰρ νά τόν ουζενχθή αμέσως μετά τό διαζυγίου' ό Φέλτ 
αντιλαμβάνεται τά πράγματα καί επιχειρεί νά παρέμβη. 
Έν τώ μεταξύ έν ύποπτον πρόσωπον, ύ τραπεζίτης 
Ι'κλογκώ, υπηρετών είς ξένα Κράτη ώς κατάσκοπος, 
κατόρθωσε νά συγκεντρώοη όλα τά χρέη τοϋ Φέλτ καί 
τοΰ τά προβάλλει ιός απειλήν διά νά τόν άναγκάοη νά 
τοΰ παρα*ώοη τά μυστικά τών συνόρων τά όποια είχεν 
έμπιοτευδή είς αύτίν ή Κυβέρνησές του.

'() Φέλτ έξαγρισϋται διά τήν προσβολήν καί πνίγει 
τόν τραπεζίτην Γκλογκόι Μετά ιό έγκλημα πηγαίνει είς 
ιό δωμάιιον τής συζύγου τον, ή όποια εκπλήσσεται καί 
οτενοχωρεϊται διότι και' αυτήν τήν ώραν έπερίμενε τον 
Μπωκούρ διά νά οννεννοηθώοι περί τοΰ διαζυγίου. Πολλαί 
δραματικοί οκηναί καί όπερόχου ύψους μεταπτώσεις αι
σθημάτων κάμνουν τήν σύζυγον νά αίσδανδή ζωηρότερου 
τόν έρωτά της άπό πριν διά τόν σύζυγόν της καί τήν 
φλόγα τοϋ πάθους ν'άνάπτη εκ νέου, επειδή δλαι αί πα
ρεξηγήσεις ήρθησαν καί ό σύζυγός της τής έφάνη ήρως 
ώς έγκληματήσας διά τό στρατιωτικόν γόητρόν του καί 
τήν Πατρίδα.

Τό δράμα τοΰ Καγιαβέ καί 1« Φλέρ ίίριμρί.ζ* είνε 
έργου σύγχρονον, άλλ* αδιάφορου διά τούς ‘Έλληνας. Υ
πόδεσις του ή ψυχική πάλη μιας παρθένον, ή όποια 
άγαπίϊ, ιϊίίό καίτοι άνταγαπηθεΐσα, απέρχεται είς μονα- 
στήριοι· διά νά άφοοιωθή είς τόν θεόν καί είς τά έν αύ- 
ται μικρά παιδιά. Καταδιώκονται τά μοναστήρια έν 
Γαλλία, καί ή ζητήοαοα τήν ευδαιμονίαν μακράν τής τύρ
βης, επανέρχεται είς τήν κοσμικήν κίνηοιν καί αφυπνί
ζεται ό πόθος τής ζωής καί ό έροις της πρός τόν 
παλαιόν εραστήν, τόν όποιον καί νυμφεύεται ■

Τό έργον δέν ήρεοε' έχει μελοδραματισμόν καί πλο
κήν βεβιασμένη*· καί απρόοπτον. Ή κ. Πε.ρίδοι· έπαιξε 
καλά. 'Π δ. Κοτοπούλη διεκρίθη είς τό ... . τραγουδάκι 
άπό τόν * Μικρόν δοΰκα*.

Τό * Καινούργιο πετσί» δρίμα τοΰ Έτιεν Ρέν περι
στρέφεται πέριξ ενός έρωτος νεωτεοιστικοΰ, έρωτος ούχί 
υλικού καί ορμητικοί·, άίίά ήρεμου καί χαρίεντος, στηρί
ζεται δε έπί μιας άπατης τοϋ συζύγου, αναγνωρίζοντας 
κατόπιν οτι ή ευτυχία εΰρίσκεται ύπό τήν συζυγικήν στέ
γην. Έκ τών ηθοποιών έπαιξε καλά ό κ. Μυράτ.

Είς τά * Μικρά·, μιαν ώραίάν κομεντί ιοί· Γάλλου ουγ- 
γριφέως ΝεποτΙ, ή δ Κοτοπούλη ΰπεδύθη τόν δεκαπεν-

(».» 

ταετή Τζών, ρόλον τόν όποιον έδημιούργησεν ή Λαβαλιέρ, 
άλλα τόν όποιον παρεξήγηοεν ή ίδική μας καλλιτέχνις, 
παρουσιάσαοα αυτόν χαμίνι, ένα σχεδόν έξηυγενισμέ- 
νον Ποντικήν ιών ιιΧαμινίοη·*, ένφ ό Τζών είνε ένα 
παιδί καλής οίκογενείας, πολύ έξυπνο, εύθυμο καί πολύ 
χαϊδεμένο, άλλ* όχι καί μόρτης είς κινήσεις καί φρασεο
λογίαν.

Άληίλινή έπιτυχία όμως ΰπήρξεν >/ παράστασις τον 
‘Ισραήλ·, δράματος τοΰ Λίηνροτάί'ν, περιστρεφόμενου 

περί τόν άντισημιτικύν άγΰΐνα.
Ό συγγραφεύς έδεσε διά τοΰ δράματος αύτοϋ τό ζή

τημα τοϋ διωγμού τής φυλής του, γαρακτηρίζων ιόν 
διωγμόν αυτόν ώς ι’ιντιχρισταινικόι·. Ώς έργον, άνεξαρ- 
τήτως τοΰ πολιτικού σκοποΰ του, είνε δυνατόν. Το ίδιον 
έργον είχε παίξη καί ό δίασος τής Ρεζάν πρόπερου τόν 
χειμώνα.

Είς τήν τελευταίαν σκηνήν τής β' πράξεως, τήν ΰπερ- 
τέραν έξ όλου τοϋ έργου, ή Κοτοπούλη υπήρξε δαυμασία.

Ό « 'Ισραήλ.· υπήρξε είς δρίαμβος διίι τόν δίαοον τής 
δ. Κοτοπούλη, ήτις παδαίνεται τόσον πολύ, ώστε ήναγκά- 
σδη έκ τής υπερκοπώσεως νά διακόη·// τήν παράσταοιν 
αύτοϋ.

Ή δεαπ. Κοτοπούλη ετοιμάζει νέα έργα: τήν ‘ Πο
λυγαμίαν· φάρσαν τοϋ κ. Ξενοπούλου με δέμα τήν ζη
λοτυπίαν καί τόν · 'Αρχισυντάκτην* τοϋ κ. Ταγκοπούλου 
τοϋ έπιλεγομένου Nov μα, είς... καδαρεύονσαν.' Επίσης 
έδωσαν έργα των οί κ.κ. Νιρβάνας καί Τανάγρας.

★

Ή κ. Κυβέλη ήρχισε μέ τήν · Ερνσοΰλα· ώραιόια- 
ιον έργον τοΰ Ίταλοδ ποιηιοΰ Μπράκο, κατά μετάφρα- 
οιν δνοτυχοις μαλλιαρήν τοϋ κ. Ποριώτη. Τήν Τερέζαν 
ΰπεδύδη πολύ καλά ή κ Κυβέλη

Τά ε Παιδιά · τοΰ Ντεποτύ έπαίχδησαν καί άπό ιόν 
δίαοον τής Κυβέλης. Ή Κυβέλη ώς Γώγος έπαιξε ιόν 
ρόλον ιός τόν έ.φαντάοδη ό συγγράφεις. ΊΙ μετάφραοις 
άιραιοιάιη ύπό ιοϋ κ. Ρ. ΓΙαρίοη.

'Από ιούς δι ο διάοονς Κυβέλης καί Κοτοπούλη έξε- 
τάφη καί ή · Νανά· ιοΰ Ζολά, ήτις έλαχιοτην δίδει ιδέαν 
περί Σολά — ευτυχώς.

♦
Είς τά σ 'Ολύμπια* (Άρνιώτου) δίδει παραστάσεις ό 

Ιταλικός δίαοος Σονάμη, είς τόν όποιον παίζει πα
λαιός, ιίλ.λ* άλησμόνητος τών Άδηνών γνώριμος, ό βαρύ- 
ιονος Αε- Τζώρζιο. Ό δίαοος έπαιξε «Χορόν μετημφιε- 
ομένων ,ιΦάουστ· ,τΤροβατόρε*, ·Κάρμεν». Ό τενόρος 
καί ή μεσόφωνος Βάρνας, τό γένος Λαμπροένα, είνε πολύ 
καλοί. Ό Αε·Τζώρτζιο, δν εΐχομεν νά ιίκοί·οο>μεν άπό τό 
1895, έγήραοε, άλλ ή φωνή του έκ τής ηλικίας ελάχι
στα έπηρεάοδη.

*

Είς ιό δέαιρον τοΰ Συντάγματος δά παίξη ό δίαοος 
Πλέσοα με πρωταγωνίστριαν— τό πρώτον ώς τοιαύτην 
έμφανιζομένην — τήν "Αγνήν Ροζάν.

— Είς το δέαιρον Νεαπόλπως δά πρωιαγωνιοιήοιι ό 
δίαοος τής κ Νίτοας Μουστάκα, άρχίζων άπό τής 20 Μαίαν 
μέ τήν Ταβέρναν· τοϋ Ζολά.

— Τήν 21 Μιίίου αρχίζουν είς τό « Πανελλήνιον* αί 
παραστάσεις τοϋ διάσου Νίκα-Φύρστ-Λεπενιιότη.

— Τό Νέον θέατρου < Άλάμπρα) παρεχωρήδη είς 
τΪλ· κ. ‘Απέργην. Έπί 20 ημέρας δά παριστάν/ι ή όπε- 
ρέιτα τοΰ κ. Λαγκαδά.

— Είς τό « Άδήναιον* κατέφυγεν ό εξόριστος μέχρι 
ταΰ,δε έξ Άδηνών βασιλεύς τοΰ γέλωτος Πανιόπουλος.

Ή « Πινακοθήκη · δΓ ειδικής κριτικής δά παρακο
λούθηση τήν έφειεινήν θεατρικήν κίνηοιν, Ιδίως όσον 
άφορή τά πρωτότυπα έργα.

ΝΕΛ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"Εςοχον φιλοσοφικόν σ ίγγόααυ.α. άναπτόσσον τάς 

περί κοσμογονία; καί ψυχογονία; θεωρίας τοΰ φιλοσό
φου Ιίλάτωνος, είνε ό διάλογος αύτοϋ «Τίπαιος» Με 
τάφραοις πιστή, ακριβής καί γλαφυρά ύπό τού κ. Π. 
Γρατσιάτου ρεετά προλόγου, περιλήψεων, σ/ολίων καί 
κριτικής άνακεφαλαιώσεως τοϋ όλου έςεδόΟη είς τήν 
«Βιβλιοθήκην ΦέξηΆρχαίων 'Ελλήνων Συγγραφέων».

*
■ Αίας Μαότιγοφόρος» Σοφοκλέονς.—ΙΙόσον 

οί αρχαίοι τραγικοί είχον εισδύση είς τήν ψυχολογίαν 
καί μετά πόσης πιστότητος καί αλήθειας άπέδιδον 
τ’ ανθρώπινα πάθη μάς δεικνύει πρός τοΐς άλλοις καί 
τό ύαυμάσιον τού Σοφοκλέους έργον «Αίας ό μαστιγο-· 
φόρος» όπου ή παραφροσύνη μετά φωτεινών διαλείψεων 
ζωγραφίζεται άκριβέσταα είς τό πρόσωπον τοϋ Αϊαν- 
τος. Ή τραγική τοΰ δράματος τούτου πλοκή είνε έκ 
τών ωραιότερων τοϋ παγκοσμίου θεάτρου. Μεταφραστείς 
ό «Αίας» ύπό τοΰ κ· Κ· Βάρναλη είς ωραίους στίχους 
καί κατά τρόπον άποδίδοντα τάς καλλονάς τοΰ πρωτο
τύπου έξεδό9η είς την «Βιβλιοθήκην Φέξη Αρχαίων 
Ελλήνων Συγγραφέων».

*
«Έπιότολαΐ καί "Οοοι . Άπό τά πλέον ενδιαφέ

ροντα καί ελκυστικά μελετήματα είνε βεβαίως ή αυθεν
τική άπεικόνισις τής ζωής ενός μεγάλου φιλοσόφου. Αλη
θώς δέ κατ’ εξοχήν ενδιαφέρουσα εινε ή άπεικόνισις 
τοϋ μεγάλου φιλοσόφου, τοΰ ΙΙλάτωνος, σχεδιαγραφου- 
μένη ύπ’ αύτοϋ τοϋ ίδιου είς τάς «Έπιστολάς» του. 
Αί πολιτικαί του ένέργειαι, αί προσωπικά· του σχέ
σεις, τά ατομικά του συμφέροντα, περιπλεκόμενα 
μέσα είς τήν σειράν περιέργων επεισοδίων τής αρχαίας 
πολιτικής καί αστικής ζωής, παρουσιάζονται έναργώς 
είς τάς «’Επιστολάι», αί δποϊαι συνάμα έχουσι καί 
μεγάλην φιλοσοφικήν αξίαν. Διά τοϋτο άπο πάσης 
απόψεως είνε ενδιαφέρον καί ωφέλιμον ανάγνωσμα ή 
άνάγνωσις τής μεταφράσεώς των, ή όποια μετά τών 
«'Όρων , ήτοι τής ερμηνείας τών φιλοσοφικών λέξεων, 
έξεδόθη είς ένα τόμον είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη Αρ
χαίων Συγγραφέων.

«Φαϊδοοη> Πλάτωνος. Διάλογος περιμάχητος, 
πρςκαλέσας ότέ μέν επαίνους, ότέ δέ έπικρίσεις άπό 
τήϊ άρχαιότητος διά τάς παράτολμους περί ηθικής ιδέας 
του, αί δποϊαι αναπτύσσονται τεχνικώτατα εϊς ύοος ρη
τορικόν καί μέ παραστατικόν λυρισμόν. Πραγματεύεται 
περί έρωτος, περί ώραιότητος καί περί σχετικών συναι
σθημάτων τής ψυχής, άντικρούων δέ καί συμπληρών 
ένα σχετικόν λόγον τοϋ Λυσίου άποδεικνύει συνάμα οτι 
ή ρητορική μόνον διά τής φιλοσοφίας δύναται ν’άναχθή 
είς τέχνην. Ζωηρά, χαρίεσσα καί κομψή είνε ή έν αρχή 
περιγραφή τοϋ τόπου τοΰ διαλόγου. Μετάφρασις τοΰ 
«Φαιδρό» φιλολογικώς πιστή καί γλαφυρά ύπό τοΰ κ. 
Κ. Γούναρη έξεδόθη είς τήν ~ 
χαίων 'Ελλήνων Συγγραφέων.

♦

Σύντομος γενική άνασκοπή τής Αυνάμεως τής 
Έλλ. γλώόάης. Πανηγυρικός λόγος έκφωνηθείς έν 
τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή ύπό τοΰ καθηγητοΰ 
αυτής κ. ‘Ιιοακείμ Βαλαβάνη. Ό λόγος τερματίζεται 
οι ευγλώτου προτροπής ύπέρ συνεργασίας πρός σύντα- 
ςιν τού Μεγάλου Έλλ. Λεξικού, ου τήν έκδοσιν άνέ- 
λαβε τδ Κράτος.

« Βιβλιοθήκην Φέξη Ά

♦
‘Reclierches sur I’appendicite·. Έμβριβής με- 

Ζετη τού έν Ιίαρισίοις διαμένοντος διακεκριμένου Έλ- 

ληνός ιατρού κ. 11. Διβάρη. Ί1 μελέτη συνοδεύεται 
ύπό έκθέσεως πολλών παρατηρήσεων.

★
Ό περίφημος ϊδρυτή< το'ύ Μελλοντισμού κ. Μαρι- 

νέττι εΰρίσκιται είς τό στοιχείον του. Ό πόλεμος 
εινε ή βάσις τού Μελλοντισμού. “Εοραμεν δΟενεϊς Τρι- 
πολίτιδα καί είς εν βιβλίον του, ύπό τόν τίτλον «La 
bataille lie Tripoli», τονίζει ένα ύμνον πολεμικών 
εντυπώσεων.

*
Άθ. Μπούτουρα. 
κατά τό Νεοελληνικόν Λεξικόν

Νέα φυλλάδια τοΰ κ.
Απολογία περί τδόν

καί τάς κριτικός.
Οί Τσακωνικοί.
Έλεγχος έπί τής πρώτης άνακοινώσειος Π. Παπα- 

γεωργίου.
Ανακοινώσεις -έν τφ ουνεδρίω τών Άναιολιοτών.

*
'Εθνικά Γιόματα καί έ<1νικοΐ χοροί. Είς κομ

ψόν τεΰχος έξεδόθησαν αί όμιλίαι αί γενόμεναι κατά 
τήν διοργανωθείσαν συγκέντρωσιν έν τή αιθούση τής 
Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ύπό τοϋ συλλόγου ή «Τέ
χνη», ύπό τού Ιίροεδρου αύτής κ- .1. Καλογεροπούλου 
καί τής δεσποινίδος Ευγενίας Ζωγράφον μέλους τής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής. Αί ομιλία: αυτα; υπήρξαν 
τό προανάκρουσμα τής μεγάλης 'Εθνικής έορτής ήν 
έδωσε μετά θριαμβευτικής επιτυχίας είς τό Δημοτικόν 
Οέατρον ’Αθηνών τό Μουσικόν τμήμα τής «Τέχνης». 
Τό τεύχος αποστέλλεται ύπό τής «Πινακοθήκης» δω
ρεάν εις τους α·τήσοντας τήν αποστολήν συνδρομητάς 
αύτής.

Λίνος ’Άττις. Τόν τίτλον^εύτοΰ φέρει μεγαλόσχη
μο» δεκαεξασέλιδου τεύχος, τό όποιον δίδει μίαν έντύ- 
πωσιν τού καινοφανούς, τό όποιον όμως μέ τήν σ χνήν 
μίμησιν ύπό τής συνομοταξίας τών μαλλιαρών, τείνε: 
να καταστή κοινόν. Λ νος Άττις είνε τό ψευδώνυμον 
τοΰ ποιητοΰ καί μέ αύτό έτιτλοφόρησε τάς Συμφωνίας 
του, λυρικά ποιήματα, ποικίλου ρυθμού': Ό ποιητής 
οστις φαίνεται νά είνε νεαρώτατος καί οπαδός τού 
Κάλβαυ, «ύμοιρεί χαρισμάτων ποιητικών καί ύψι- 
πέτις έμπνευσες χαρακτηρίζει τόν στίχον του. Θά 
γίνη καλός ποιητής, έάν άποτινάξη τόν γλωσσικόν χα
λινόν. δστις άντιαισθητ.κώτατα ενιαχού δεσμεύει 
έννοιαν.

την

*
Γ. Χατζιδάκι, 'Ανακοίνωόις περί τοΰ Έλλη- 

νεκοΰ Αεξικοΰ ίν τώ Συνεόρίω τών ‘Ανατο
λιστών. Καταδεικνύει τήν ανάγκην τής συντάξεως 
ενός καί μόνου έπιστημον·κοΰ Λεξικού τής όλης Έλ- 
λινικής γλώσσης, ύποστηρίζων οτι έχει ή Ελλάς τάς 
άναγκαίας πρός τό μέγα τούτο έργον πνευματικός 
καί ύλικάς δυνάμεις.

Λ. Τολστόη, Ί'ύ ζωντανέ» πτώμα. Μετάφρασες έκ 
τού Ρωσσικού. ύπό Νίκου Καοτρινοϋ. Εινε τό μετά 
θάνατον τοΰ μεγάλου ei/οσόφου εύεεΟέν καί παεαστα- 
Οέν δράμα.

*
Α» Παγαάυΐ έξετ αζόμεναι διά τών αιώνων, ύπό 

Περ. X. Άποστολίδον. Διαφωτιστική μελέτη περί τών 
ΙΙαγασαίων αρχαιολογικών ευρημάτων. Μετά ιστορικήν 
έρευναν περί τής πόλεως τών Παγασών, πραγματεύε
ται ό συγγραφεύς— ερασιτέχνης αρχαιολόγος—περί τών 
τελευταίων εύρημάτων. Τήν μελέτην κοσμούν ωραιό
τατα; εικόνες εύρημάτων, ιδίως δέ πίνακες τής πόλεως,



λαμβάνει 3’ οΰτω ό αναγνώστης γενικήν ιδέαν περί 
τής θτσσαλικήϊ πόλεως, αϊ περί τής όποιας άρχαιολο- 
γικαί καί ιστορικού γνώσεις είνε έλάχισται.

*
Petits mcmoiree, ύπό Emile Gebhart μέλους τής 

Γαλλικής Ακαδημίας. Paris Έκδοτα: Blond et Cie 
place Saint-Sulpice 7.

Ό άρτι έκδοΟείς τόμος περιλαμβάνει αύτσβιογραφικά 
άρθρα τοϋ Γκεμπάρ, εις τά όποια περιγράφει τά το- 
πεΐα καί τά πρόσωπα άτινα τόν συγκινοΰν περισσό
τερον. “Εχε: τόσον ζωηράν φαντασίαν, ώστε καί τό 
πλέον άπομεμακρυσμένον παρελθόν τοΰ είνε τόσον ζων
τανόν, όσον αί Άθήναι τοΰ Βασιλέως Γεωργίου καί ή 
ΐορβόνη.

'Ιστορία καί φιλολογία, αϊτινες συνδυάζονται εις 
τά έργα του. απαρτίζουν καί τάς νέας σελίδας τοΰ τα- 
ξειδίου του άνά την “Ελλάδα.

*
Contes et f’antaisies, Ε. Gebhart. Έχδόται 

Blond et Cie.
Ό Emile Gebhart όπως ό φίλος του Όδυσεύς' 

ήγάπα νά γράφη μύθους. Έπεδόθή πολύ αργά εις τό 
είδος αύτό, άλλά μ'ε μεγάλη» επιτυχίαν καί άφοΰ έμε- 
λέτησε έπί μακρόν τόν Βοκκάκιον, τόν Ι’αμπελαί καί 
τόν Κεοβαντές, .τοΰ έπήλθεν ή ιδέα νά τούς μιμηθή. 
Αυτή είναι ή αρχή τής θαυμασίας ταύτης συλλογής. 
Τό βιβλίον τοΰτο περιλαμβάνει επίσης φαντασίας φιλο
σοφικές καί φιλολογικάς.

Μετά τάς «'Αναμνήσεις ένός παλαιού ’Αθηναίου», 
μετά τούς «Κήπους τής ιστορίας» καί μετά τά «Άνά- 
λεκτα έκ τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας», ό άρτι έκοοθείς 
τόμος άποδεικνύει τήν δύναμιν καί τήν λεπτότητα 
τοΰ συγγραφέων, αναδειχθέντος αληθώς ϋπερόχου εις τά 
πολυποίκιλα είδη τοΰ λόγου, εις ά ήσχοκήΟη.

♦
Stu di Filologia Moderne. DirettoreG. Manacor la. 

Pisa. Via Cacciarella 10.
Παρακολουθεί βλην-τήν σνγχρονον νεωτέραν φιλο

λογίαν. Δημοσιεύει πρωτοτύπους μελέτας καί αναγρα
φήν τών σπουδαιότερων εν τοΐς φιλολογικούς περιοδι
κούς δημοσιευμάτων. Ό διαπρεπής λόγιος κ. Mana- 
corda, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Κατάνης, 

προσφέρει σπουοαιοτάτην υπηρεσίαν εις τήν πατρίδα του 
διά τής έκδόσεως σειράς ξένων νεωτέρων συγγραφέων 
καί διά τοΰ περιοδικού του, έν τω όποίω αντικατοπ
τρίζεται ή σύγχρονος αξία λόγου πνευματική παραγωγή. 
Εις τό άποσταλέν ήμϊν τεΰχος δημοσιεύεται μελέτη 
περί Μαντζόνι, Σαιξπήρου καί Βοσονέτου,όις καί άλλη 
περί 'Ελληνικών μύθων έν τη νεωτέρα Αγγλική 
ποιήσει. Εις τό αύτό τεΰχος γίνεται μνεία καί των 
περιεχομένων τής «Πινακοθήκης».

Ευχής έργον θά ήτο έάν καί παρ’ ήμϊν εϋρίσκετο 
εκδότης νά ίδρύση τοιοΰτον περιοδικόν βιβιογραφικόν 
καί καθαρώς λογοτεχνικόν, τό όποιον νά κρατή ένη- 
μέρους τους “Ελληνας πάσης ιδίως σχετικώς πρός τό 
έθνος ήμών δημοσιεύσεως εις ξένα περιοδικά καί νά 
καταχωρή τούς τίτλους τών κυριωτέρων εκδιδομένων 
βιβλίων καί άναγραοήν τών μάλλον ενδιαφερομένων 
δημοσιευμάτων τών σπουδαιότερων περιοδικών.

*
<Είναι fiOeoi»; Ύπό τό ψευδώνυμον “Είλην κρυ- 

• πτόμενος ό συγγραφεύς, καταφέρεται κατά τών ανισόρ
ροπων τών διδασκόντων άθεϊστικάς ιδέας και κατά τής 
ένεστώσης έκπαιδεύσεως καί τών κοινωνικών εθίμων- 
ώς ύποθαλπόντων τήν άθείαν.

ΜΟΥΣΙΚΗ
’Λγάπη-πόνος σύνθεσις Ίιμ. 5α>·ί>οποιίΖοι·.Ποίησις- 

ΈΊίνρς Σβορώνσν. Είνε γνωστότατος ό κ. Ξανθόπου- 
λος διά τήν γλυκύτητα καί αισθηματικότητα τών 
ασμάτων του. Καί τό άρτι έκδοθέν δέν ύπολείπεται 
τών άλλων μουσουργημάτων του.

*
‘Ωδή προς τοϋ; "Ηρώα;. Έποίησεν ό κ. Ιεζεκιήλ 

Βελανιοκότης καί έμελοποίησεν ό κ. Ίω. Χακελλα- 
ρίδης. Ή ώδή εινε κατάλληλος όπως ψάλλεται εις τό 
τέλος τής δοξολογίας τής Έθν. εορτής, αντί τοΰ «Αιώ
νια ή μνήμη».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Έλλ. ΈπιΟεώρηθις». Τεΰχος ’Απριλίου. Πε

ριέχει συνεργασίαν τής κυρίας ΙΙαναγιωτάτου, δεσπ. 
Κέπετζη, μελέτην τοϋ C. Cessi περί τοϋ ποιητοΰ 
Παπαρρηγοπούλου, συνέχειαν απαντήσεων εις τό Δη
μοψήφισμα κτλ.

ΛΑ’Ι’ΚΚ ΤΡΑΠΕΊΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 30,000,000 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετά τήν παταβολήν τών δύο πρώτων δόσεων χορηγείται ό αριθμός τής Λαχειοιρόρου οπότε

ΕΓΓΡΑΦΑ 1 ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΜΕΧΡΙ 30 ΜΑΓΟΥ 1912
Λ’ Δόιίις υέχρι τής »·» ΛΙαϊον 1»Ι2 Δραχ. ΙΟ
Β’ » » ο 1 Αύγουστου Ι»1ϊ » 6
1" » » » | Απρίλιον ΙΟΙ» Β 4

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΧΝΟΙ ΑΝΗΚΟΤΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗΝ
Τύ υπόλοιπον τής αξίας τής ομολογίας δικαιούται δ αγοραστής νά καταβάλη

ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΕΙΤΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΤΕ ΟΛΙΚΟΣ
Έπί τοϋ μή καταβληθέντος υπολοίπου καταλογίζεται τόκος πληρωτέος άπαί ή δίς του έτους κατά τούς, 

μήνας ’Ιούνιον καί Δεκέμβριον όπως εύκολύνεται δ άγοραστής. Τά ϋπδ τών αγοραστών τυχόν κατατιθέμενα 
ποσά έναντι τής άϊίας τής δμολογίαε άποφέρουσι τόν αύτδν τόκον τής Τραπέζης.

/Ji’ίσους έπιθιγιοΰ,’ νά καια/Μλωσι τήν Α' καί Β' δόοιν ήτοι δραχμά; 16 μίχρι τή; 30 Μαίαν 1912 
ϋποίΛγίζεται ή ομολογία αντί ΔΡΑΧΜΩΝ 103

καί παραδίδεται άμέ.οω; <ί αριθμός τή; Λαχειοφόρον ’Ομολογίας.
Έγγραφα» γίνονται όεκταί, είτε άπ ενΟείας, είτε δ» άλλαλογρα^ίας έπί καταβολή Δρχ. ΙΟ

Έν ΆΟήταις: εις τό Κατάστημα τής Λαϊκής Τραπέζης, καί εις τά Τραπεζικά Γραφεία’τών κ. κ. 
Δ. Φοϋντη, Ίω. Φωτίου καί Ίω. Λ/ινίτα.

Εις τάς ’Επαρχίας καί τό Εξωτερικόν : εις τούς κ. κ Διευθυντάς τών Υποκαταστημάτων τής 
'Εθνικής Τραπέζι); καί εις τά ’Υποπρακτορεία τών Εφημερίδων.

Οί μή απ' ευθεία; μετά τής Λαϊκής Τραπίζ»»ς συναλλασσόμενοι καταβάλλουοι λόγφ μεσιτείας
άηΐ δραχμών 10 ώς α' δόοιν δραχμά; 11.

— ·ί. 2282.—ΤΥΠΟΙΣ "ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ


