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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡ0ΠΛΗΡ8ΤΕΑ
Άπανταγον δρ. — φρ. 12

Α Θ Η Ν A 1

ΔΙΕΤΘΓΝΤΗΞ
Δ. I. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α

Τιμή τεύχους 1 δραχ.

“&ζος 3ίΒ\ Γ^ίϋρουβτος 1972. Τενχος 138.
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Ό ζωγάφος τών παιδιών, ύπό Παύλου Λιρ- 
βάνα.

"Αλμα Ταδέμα.
Ρυθμός Empire.
Αί ήρωΐδες τής Ελληνικής ’ Επαναστάσεως, 

Διάλεςι; ύπό I. I. Καλογεροπσΰλυυ.
‘Αγαπάτε άλλήλους, Ι/.ν.λτρ'.ς Δέοντος Τυλ- 

οτόη, κατά μετάφρασιν II. Παναγοττούλοί' 
(Τέλος.)

Liebesabendlieder. πεζόν ποίημα ύπό Δπι'ρου 
Τρικούπη.

Ομηρος Ντάβεπορτ.
Ή ’Εθνική Πινακοθήκη.
Ποικίλη Σελ'ις (Οί αρχαίοι Ρωμαίοι παραθερί- 

ζοντες, ύπό ΜαρίαςΊγγλέοη.—Τά μεταλλεία 
τών φωνών.—Τί διαβάζουν οί Γάλλοι συγ
γραφεί;.)

.1//<ζ Hella, ποίησι; Πέτρου Γολγοθά.
Ό κωμικός, διήγημα .1. Τοέχωφ. Μετάφρασι; 

Φυλλίδος.
'θεατρική Έπιθεώρησις, ύπό λ'.
Σκέψεις.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Τό παλαιόν Κάϊρον.
Οι ρυθμοί έν τή τέχνη, Σκευοθήκη.—Κη

ροστάτη;.
Ή μονή τής Πάτμου.
‘Αλίκη Παπαχρήστου.
Περσεφόνη Γρυπάρη-Μοσχούλα.
Τό «Πανόραμα . — ΤΙ δί; Α. Ηλιασα εί; τά 

μεγάλα καπέλλα- — Αί δεσπ. \40α>·. και 
Πολ. Πλέσσα ώ; άεροπόροι.—Ό Λ7. Γίλέσσαζ 
ώ; βλάξ,—ώ; άπαλλαγέντας.

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Συνδρομητή Κέρκυραν. —’ίίάν σας λείπουν φύλλα 

παλαιότερα «ΙΙινακοΟήκης" πρέπει νά σπεύσετε νά μας 
αποστειλετε σημείωσιν, διότι ολίγα ύπολείπονται. Τό 
γραφείον δέν είνε δυνατόν νά χρατή πολλά φύλλα έ; 
έκαστου άριΟμοϋ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΤΟΙΙΙ ΤΙΜΩΝ

Ί! Έλληι ική ’Εταιρία Άεριόρ ωτο; Αθηνών λαμβά

νει τήν τιμήν νά φέρη εις }·»·<5σσ· τών κ.κ. καταναειοτών 

αυτής ότι άπεφτϊοισε >·ά ύποβιβάο/ι οημαντικώ; τα; τιμά; 

πωλήοεω; τοΰ ήλπκρικοϋ ρεύματος έν ’Αθήναις.

*.|.τό 1η; προσεχούς Αυγοι·οτου /. αί πμαί ai’rai 

όρίξονται ιό; ακολουθώ;.

‘Ηλεκτρικός φωτιιήιός.
«7 Τίμημα Λ<<< ιός Τράπεζας, Γραφεία. ΣινοΛοχεΤα 

καί έν γίνει Λιά πάντα ιά εμπορικά καί βιομηχανικά κατα· 

οτήματα.

Λεπτά GO κατά χιλιόβαττον-ωραν αντί 

λεπ .00 ήτοι ίκπτιοσι; .?.? 1)2ο}ο

β’) Τίμημα Λιά τά; κατοικία; έν γένει.

Λεπτά 70 άετί λεπτ. 00 κατά χιλιόβατ ιονώοαν.

Έπί τιΐιν ανωτέρω τιμημάτων τιΐιν GO ή 70 λεπτών θέ- 

λουοι παρέχεοθαι αί κάτωθι έκπτο'ιοε:; :

■7ο)" εί; τού; πελάτα; <■’»· ή ετήσια κατανάλωοις φω

τισμού υπερβαίνει τά 1ΰΟΟ χιλιόβαττα, ήτοι θέλουσιν οΰ- 

τοι πλ.ηρώνει το ηλεκτρικέν ρεύμα :

Καταστήματα 5'ι λεπτά το χιλιόβαττον-οιραν

Οΐκίαι 66 1)2

10 ο/ο εί; τού; πελότας, ών ή έτησία κατανάλωοις φω

τισμού υπερβαίνει τά 2, .700 χιλιόβαττα, ούτοι θέλουσιν 

πληρώνει τά ηλεκτρικόν ρεεμα : 

Καταστήματα 64 λεπτά τά χιλιάβαττονώραν 

Οίκίαι G3 » ·

Εις τού; πελότα; τού; έχοντας μείζυεα τών άνωτέρων 

έτηοίαν κατανάλωσα· παρέχονται κατόπιν Ιδιαιτέρων μετά 

τή; Εταιρία; ουμιμιονιών έκπτιόοεις 1.7 ο)" καί 20 ο)<> 

ήτοι τιμήματα 51 ή καί 48 λεπτών κατά χιλιόβατ τονώραν, 

καϊ έτερα ειδικά πλεονεκτήματα.

Ηλεκτρική κινητήριος όνναιιις.
Λιά τήν κινητήριαν Λΰναμιν ή τιμή τον ήλεκρικού ρεύ

ματος υποβιβάζεται άπό 45 λεπτών εί; τριάκοντα μόνον 

λεπτά κατά χιλιόβαττον-οιραν άνευ ϊιέρα; έκπτώσεως, ήτοι 

ϋκπτωοι; (33 1)2ο)ο.

ΆΟήνηοι τή 13η 'Ιουνίου 1012

(Έκ τοΡ γραφείου)

Παρακαλοϋνται oi καΟυστεμοϋντες τήν 
συνδρομήν τοϋ δωδεκάτου έτους. όπως 
εύαρεστηθώσι καί άποστείλωσιν αυτήν άπ’ 
ευθείας πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τής «ΊΙινακο- 
Οήκης».

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤEPON EPTAETHPION ΤΝ ΑΝΑΤΟΛΗ, I
ΓιΓμΪΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ζ ! 
tUl ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ

Q. I. Κ^ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΤΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ., 

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

γραφημένα. Χελ. 6ί. — Δρ. 2 ;
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. 1 Ιεζά ποιήματα μετά χροιματιστών 

εικόνων. Χελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. Ι>4.-Δρ. 2· 
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. ΙΙ«ζά ποιήματα μετ’ εικόνων

Σελ. 64.—Δρ. I.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.—Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Εντυπώσεις καί σκέ

ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ· Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.

Πωλοΰνται εις τα τγραφείά μας 
Αιά τους συνδρομητής τής «Πινακοθήκης* εις τό 

njudu της τιμής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ:,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,. ^>·α7 Ν. Γν(η Φω

τοτυπία εί; μίγα οχήμα Ιο. 7. 'Επί χονάροϋ /άρτον 

Λιιαχ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
οιν "Α/ιόο; θέρου Έπί Όλλαΐ’Λικοΰ χάρτου Λρ. 1.

ΤΟ "ΜΑ ΥΣΩΛΕ ICN., όραμα Ν. Λάοκαρη και II. 

Λημητρακοποΰλου Λρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίνα; Φρίξον Άρι- 
οτέω;. Φωτοτυπία εΐ; μένα σχήμα Λρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ·· πίνα; L. Perrault. Φωτο
τυπία εΐ; μέγα σχήμα Λρ. /.

Η “ΑΙΩΡΑ· πίναξ \'i(/or. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα 

Λα. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ-, ΙΙΛαξ 
Rochegro8se. 'Φωτοτυπία Λρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ·, Τοίχρωμα; 
ι/Όΐτοτι πια εΐ; μέγα σχήμα. Πίναξ Brunei Λρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ , G. Bargelini 'Φωτοτυπία Λα. 1.

Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 
Vincent. 'Φωτοτυπία Λρ. 1.

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 
ΓΑΖ» πίναξ Δ. θεοτοκοποϋλου. Φωτοτυπία Λρ. 1.

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,· Έαλλ.τε- 
χνική κ«ί ιστορική μελέτη υπό I. Καραβία, Λρ. 1.

“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.. Πίναξ J Knopp. Λρ.'1.

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, εις τό

Η ΜΙ ΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Άπο τοϋ Α' μέχρι τοϋ IB’ ενους 
είρίσκονται εις τό γοαφεϊον μας τιμώμενοι ο'ί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έκπτωσις 25 τοίς ο)ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠ1®ΕΩ?ΗΞΙ5 
ΗΜΝΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Διευθύντρια: Svyevia 'Ζωρράφου 
Γραφεία : 'Οδός Μενάνδρου 83, Άθήναι 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 12.



Ημερολογιον
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ— ΕΑΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

όΧομιβός τόμος εκ 256 σεμίΰων

Μελέται φιλολογικά!, καλλιτέχνι καί. ιστορι
κοί, επιστημονικοί, διηγήματα. ποιήσεις, εικό
νες νργωυ ζωγραφικής.

Τιμίίται δια τούς συνδρομητής μας ΰρ. 2. 
Δι ϊ τούς μή τοιούτους ό'ρ. 3 ■ ΕΙ, τούς νέους 
έγγραφομέυους συνδρομητής άΐεοοτίμμεταΐ 
ΰωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
Ί'ροποποιηΟείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 

τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν 
δψει η έπί προθεσμία, δηλοποίεΐται, οτι άπό I’> Α
πριλίου 1009 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρίζω Καταστήματι καί τοΐς ' Γ- 
ποκαταστήμασίν αύτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποοοτέα; έν δύει ή έν «ορισμένη προθεσμία 
έπί τόκο/

1) 1)2 τοΐς olo κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000 πέραν τού πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου είς I τοΐς ο)ο κατ’ 
έτος. Λΐ καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς οήο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά έ; μήνας τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς θ)ο διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί δ ά τάς πέρα τών 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δεχεται ετι έντοκους καταΟεοεις εις χρυσόν, ήτοι 
είς οράγκα καί λίρας "Αγγλίας.'άποδοτέας έν «ορισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος οιά καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.

2 1)2 » » »
3 » » » » »
4 » η η »

» I έτους
» 2 έτών
» 4 ετών
ί 5 έτών

2 » » » » »

Αί ομολογία·, τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τω Κεντρίζω Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς ’ 1’ποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή κατά- 
Οεσις.

Madame Sophie Ziller
SCADEM1E DE MUSIQUE

GONCERT TRAINING

Musique e.lassique et modernc. I.econs <V 
aceompagnement pourles I James el Messieurs 
quijouent un instrument quelconque. Con
certs a 2 Pianos.

ι Lecon par semaine i5 fr. le cachet
2 » 3 » io » » »
ι » » tous les 15 jours 2.5 » » »

(Chez clle de 3—.5 h.)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
ΓΊΑΛΛΗ KAI Σ,ΑΣ

Α Θ Η Ν A I Όάός 'Ερ/ιοϋ

Ιίλοΰιος γραφικής ίά.ης.—'Έντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα- 
κέλλων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό
τητας. Χάρτης εφημερίδων.

Εύθηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

-VVWJAi^jrv'/VV
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΕΠ· ΞΑΝβΟΠΟΥΛδΥ
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτέχνι,κώτερον φωτογραφεΐον τών 
’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 
Τιμαι άσυναγώνι σται.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ*
7 7— ‘Οδός Χαριλάου Τρικούπη

'Οδός Πραξιτέλους.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
όΚαμμιτεχνικη εργασία

Τιμαι συγκαταβατικοί

Καλύμματα χρυσόδετα
ζΰς “^ffivanodivinC', 

δλων τών έτών πωλσΰνται είς τό γρα- 
φεϊον μας άντί δρ. δύο έκαστον.

Λ
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ΑΙΓΤΠΤΟ2 Τό ισαμαιόν SKaipov



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

o ζωγράφος των π^ιαιων

IS τήν τε/.ςυταίαν κα/.Λίτςχ/ι- 
κήν Εκθεπι·/ ό κ. Ήκυ/όίόης εΐ- 
νεν Εκθέσει, ώς γνωστόν, τήν 
Εστιόδά του καί μίαν προ

σωπογραφίαν κυρίας. Ή τέχνη 
τού σπανίου διδασκάλου ε'χεν. 
Ευνοείται, τήν έκ/.ςκτήν της 
σφραγίδα επάνω καί είς τούς 
δύο αυτούς πίνακας. Ταύτο/ρό- 
αύτοί /ύμιλοϋσαν διά ιιίαν θλι

βερόν έπίδρασιν τοΰ Εδώ περιβάλλοντος, Ενός περι
βάλλοντος δολοφονικού διά τή/ ανεξαρτησίαν τών 
ταλάντων, καί μάς έκαμα/ νά νοοταλγήσωμς/ ένα 
άλλον Ίακωδίδην, τον όποιον πρό πολ/οΰ δέν Εα- 
ναείδαμεν: τόν Ίακωδίδην ζωγράφον τών παιδιών.

Οί μεγάλοι ζωγράφοι τών παιδιών ιιετρούνται έπί 
τών δακτύλων είς δλην τήν Ευρώπην "Ενας απ' αύ- 
τούς ύπήρϊεν ό Ίακωδίδης. Κ(ντερ-Μάλ/ερ! 
"Οταν ήτον άκόμη είς τήν Γερμανίαν, τοϋ Εζητού- 
σαν άποκλεικτικώς παιδιά, διότι άπό τόν καλλιτέχνην 
πρέπει νά ζητούμε/ ϊ,τι καλλίτερου ήμπορεΤ /ά μάς 
δώση. Καί ό ποιητής τοΰ φωτεινού Κονσέρτου, 
τό όποιον απέκτησε·/ ή Πινακοθήκη μας, έζωγράφιζε 
παιδιά. 'Οσάκις, άπό μίαν ανάγκην Εεκουράσματος ή 
αύτοδοκι^ιασίας, ΕΕέφευγεν άπό τά αγαπημένα του 
θέματα, οιά νά δοκιμάση τήν τέχνην του είς “να 
•άλλο είδος, ή κριτική καί οί θαυμαστοί του συνω- 
φρυοΰντο :

— Πώς! Ό κ. Ίακωοίδης έπαυσε νά ζωγραφίζη 
παιδιά ; Τι κρίμα I

*

'Εδώ κανένας δεν εύρέθη νά συνοφρυωδή καί κα
νένας νά έκφράση τήν άπορίαν αύτήν. Ό κ. Ίακω 
βίδης έλησμόνησε μέ τόν καιρόν τούς παλαιούς του 
έρωτας. Οί πλούσιοί μας έχουν ανάγκην μόνον άπό 
καλά πορτσαϊτα. Ό κ. Ίακωοίδης δίδει τάς μεγαλει- 
τέρας έγγυήσεις διά μίαν άψογο·/ έκτέλεσιν, όπως 
ένας χειρουργός διά μίαν έγχείρησι/. Οί άνθρωποι, 
πού θά έκαμναν τά πορτραϊτά τους είς τήν Εύρώπην, 
τά κάμνουν τώρα είς τήν 'Ελλάδα, όπως κάμνουν 
τάς εγχειρήσεις των είς τόν κ. Φωκάν ή τόν κ. Γε- 
ρουλάνον. “Ενα κέρδος καί αυτό, δέν λέγω όχι. 
Άλλά ό κ. Ίακωβίδης, μέ τό νά ζωγραφίζη είς τήν 
εντέλειαν τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα ή τόν Δήμαρχον 
'Αθηναίων, έπαυσε νά μάς δίδη ο,τι είχε καλλίτερου 
είς τήν ψυχήν του και τήν τέχνην του. Ιδού ή 
ζημία!

Διαφορετικά, πόσαι δροσερότητες. πόσον φώς, 
πόσα χάρματα οφθαλμών, πόσαι αθωότητες, πόσοι 
σελαγισμοί άπλάστων ψυχών, πόσα άνθινα χρώματα 
θά είχαν χυθή άκόμη άπό τήν παλέτταν τού διδα
σκάλου! Γά έχάσαμεν ϊλα αύτά. Διότι τό παιδικόν 
θαύμα δέν είνε κάτι τι, πού ό καθένας ήμπορεϊ νά 
τό προσήλωσή επάνω είς μίαν οθόνην. Τό παιδί, μέ 
τόν άπλαστον σκελετόν του—μίαν άνυπαρΕίαν σχε
δόν σκελετού—μέ τό αόριστον καί φευγαλέο/ σχέ
διό/ του, μέ τήν ασύλληπτου ύγρότητά του, δέ / είνε 
καύαρά-καθαρά σχήμα. Είνε χυμός, νεφέλωμα, παιγ·1 
νίδι φωτός Εσωτερικού κ' έίωτερικοϋ, καρπός φαντα-ί 
στικός καί έμψυχος μαζή

Καί μέσα είς τό εύκίνητον καί παρα/./.άσσον αύτό 
θαύμα ύπάρχει μία ψυχή, πού παίζει καί κινείται καί 
παραλ/.άσσει, μέ τά άϊιολάτρευτα παιγνιδίσματα τοί 
φωτός έπάνω είς μίαν Επιφάνειαν ΰδάτων. Οί ζω
γράφοι. πού έφθαοαν νά συλλαμβάνουν τό θαύμα 
αύτό εί- τό πέταγμά του καί νά τό προσηλώνουν] 
έπάνω είς τήν οθόνην δπως προσηλώνομε·/ μίαν πε-ι 
ταλούοαν προσεκτικοί νά μή τινάΕωμεν ούτε ένα μό
ριο·/ άπό τήν πολύχρωμο·/ παιπάλην τών πτερών 
της, δέν είνε πολλοί. Ένας άπ’ αύτούς είνε ό κ. 
Ίακωοίδης. "Επρεπε νά φθάση είς τάς ’Αθήνας διά 
νά μήν είνε πλέον. Τού άπηγορεύθη νά είνε. Διό™ 
όταν άπό τόν ποιητήν ή τόν καλλιτέχνην δέν ζητο'ύ-ί 
μεν εκείνο πού ήμπορεϊ νά μάς δώση, είνε ώς νά 
τοϋ άπαγορεύωμεν νά μάς τό δώση.

*

Ξαναεϊδα προχθές είς τήν Πινακοθήκην τό Κο·/-| 
σέρτο. Ό παιδικός αύτός θρίαμβος, γεμάτος φώς 
καί χαράν Εαρινής άνατολής, μοϋ άνοιΕε τήν όρεςιν. 
Άπό κεΐ έπέρασα είς τό έργαστήριον τού ζωγρά
φου, άναζητών τούς παλαιούς μου γνωρίμους καί 
ίσως νέους άκόμη. Νέους δέν εύρήκα. Ό κ. Ίακω-j 
βίδης όμως είχε τήν καλοσύνην ν’ άνοίΕη ένα με
γάλου χαρτοφύλακα καί νά μού παρουσίαση τούς 
παλαιούς του έρωτας είς μίαν σειράν μεγάλων φω-· 
τογραφιών. Ό ώραΐος δροσερός παράδεισος τής] 
άθωότητος έπέρασε πάλιν Εμπρός μου, ώε φαντα
σμαγορία. Άλλά τί δέν έδέσμευσεν ό άνθρωπος αύ-ι 
τός άπό τήν αινιγματικήν ψυχήν τοϋ παιδιού ΕπάνΛ 
είς τούς πίνακάς του ; Πόσες πεταλούδες δέν έκάρ- 
φωσεν έπάνω είς τό πέταγμά τους! Πόση πο(ησιε| 
καί πόση φιλοσοφία μαζή !

'Εκείνος ό μικρός διαίολάκος, ποϋ προσπαθεί νά 
γεμίοη τήν σάλπιγγά του μέ τό γάλα του καί τό] 

γάλα τού φεύγει άπό τήν αντίθετο/ οπήν, άντιμετω- 
πίζει ένα μέγα πρόβλημα, τό όποιον τοϋ δίδει μίαν] 
άΕιολάτρευτον έκφρασιν άλχημιστοΰ, σκυμμένου έπά
νω είς τόν άλαμπίκον του. Κ’ Εκείνος ό άλλος,]

•τού προσπαθεί νά γέμιση τό παπουτσάκι του μέ τό 
κουλούρι του, έχει τήν σοβαρότητα ένός Έδισων. 
βυθισιιένου είς τό πρόβλημα μιας κολοσσιαίας Εφευ- 
οέσεως. Ά ! ή σοδαρότης αύτή διά τά μηδαμινά 
ποάγιιστα, τό αριστούργημα αύτό τής ανθρώπινης 
Εκφράσεως. ό Ενσαρκωμένος αύτό. Άριστοτέλειος 
j-pjgoic —ειρωνεία σοφίας καί σοφία μαζή—
-Ε/ε γιά φιλήματα. Κ' έπειτα τό γέ/.ιο. τό κλάμμα. 
ΐ κλαυσίγελως, ό πόνος, ή χαρά, άστραπαί δλα μιάς 
στιγμής, παιγνιδίσματα άκτίνων. κινήσει, χυμών,

^ΑΜΑ-ΤΑΔΕΜΆ

UEBIUSEN είς τό Βισβάδεν 

ό διάσημος Άγγλος ζωγρά

φος σερ Λώρενς Άλμα-Τα

δέμα, τοϋ όποιου ή οορός 

μετεφερίΐη είς τήν 'Αγγλίαν, 

ταφεϊσα μετά τής έμπρεπού- 

σης τιμής.

Γύρω άπό τό όνομα καί 

άπό τό έργον τοϋ ζωγράφου

αύτοϋ έπικάθηται —δι' ημάς τουλάχιστον τούς Έλ

ληνας κάποια ομιχλώδης ασάφεια Και όμως ο 

Άλμα-Ταδέμα έσημ'είωσε μεγάλον σταθμόν είς τήν 

ζωγραφικήν μέ τήν πρωτοτυπίαν του νά ζωγραφίζη 

πάντοτε πίνακας ιστορικούς —Μεσαιωνικούς κατ άρ

χάς, Αιγυπτιακούς κατόπιν, τελευταίως Ελληνορ

ρωμαϊκούς.

Ή παιδική ηλικία τοϋ καλλιτέχνου δέν διέρρευ- 

σεν ήρεμος. Έγεννήθη είς τό χωρίον Χτούρυπ τής 

'Ολλανδίας άπό πατέρα συμβολαιογράφον, ο οποίος 

άπέθανε πριν ή υιός του συμπλήρωσή το τέταρτον 

έτος τής ηλικίας του. Κατά συνέπειαν τόν ι’ινέΟρε- 

ψεν ή μήτηρ του, ή οποία έν τούτοις, μαζή μέ 

τούς λοιπούς συγγενείς, είχεν αποφασίσει να κάμη 

τόν μικρόν Λαυρέντιον συμβολαιογράφον, όπως ητο 

ό πατήρ του. Άλλ'ό μικρός, άφ' ής στιγμής ήρχισε 

νά έννοή καί νά κρίνη. έξεδήλωσε τήν μεγαλειτέραν 

απέχθειαν πρός τό πατρικόν επάγγελμα καί έδήλω- 

σεν οτι μόνον ζωγράφος εννοούσε νά γείνή.

Έπηκολούθησεν αγών μεταξύ αύτοϋ καί τών κη

δεμόνων του, διότι ό καθείς έπέμενε μέ πείσμα είς 

τάς Ιδέας του. ’Αποτέλεσμα ήτο, ότι ό Λαυρέντιος 

ήσΟένησεν άπό νευρικήν προσβολήν, καί τότε ή μή- 

τηρτου έπείσθη νά τόν άφήσή ν' άκολουθήση τήν 

κλίσιν του.

Ο Ταδέμα άπερρίφθη κατ' άρχάς άπό ολας τάς 

καλλιτεχνικός Ακαδημίας τής'Ολλανδίας, άποτυχών 

τις όλους τούς εισαγωγικούς διαγωνισμούς. Άφήκε 

λοιπόν τήν 'Ολλανδίαν καί μετέβη είς τήν Αμβέρ

σαν, όπου είχε τήν τύχην ν'άρχίση τάς σπουδάς του 

«πό τήν έπιτήρησιν τοϋ Βάππερς. αρχηγού τοΰ καλ 

λιτεχνικοϋ αντιδραστικού κινήματος εναντίον τών 

Ί’ευδοκλασικών ιδεωδών τής αντιθέτου σχολής ύπό 

τον Δαυίδ. Ό Ταδέμα ήτο τότε είκοιαετής καί ε- 

«ιμνε προόδους καταπληκτικός. Μετά τινα καιρόν 

έμαθήτευσεν ύπό τόν βαρώνον Λάϋς, ύπό τάς οδη

γίας τοϋ οποίου ήρχισε νά προχωρή ασφαλώς πρός 

Τήν δόξαν. Διά τούτο καί διετήρησε μέχρι τελευ

ταίας στιγμής εύγνώμονα άνάμνησιν τοϋ δίδασκά 

λου του. 

φαντασμαγορία) χρωμάτων, σελάγισμά! ψυχών, συγ
χυσμένων μέ τήν ν/.ην, μουσική αποκρυσταλλωμένε, 
έπάνω εις μίαν οθόνην. Αύτά τά θαύματα κάνει ό 
ζωγράφος τών παιδιών· κ' έχομεν “να Ίακωβίοην 
ιιεταέύ μας, πού μάε ήλθε μέ τό δώρο/ αύτό καί τό 
έθαψεν είς ιιίαν γωνίαν τού εργαστηρίου του.

'() κ. 'ίακωοίδης δέν ζωγραφίζει πλέον παιδιά. 
Είνε τό μεγαλείτερον κακόν πού τοΰ έκάμαμεν, καί 
ή μεγαλειτέρσ. αδικία, ποϋ έκάμαμεν είς τόν εαυτόν 
ιιας.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Ό νέος Ταδέμα έβοήθησε τίιν διδάσκαλοι· του είς 

τάς τοιχογραφίας τοΰ δημαρχείου τής Άμβέρσης. 

Έμαθε νά μεταχειρίζεται τόν τρόπον τοΰ Λάϋς εις 

τήν άνάμι’ξιν τών χρωμάτων' κυρίως έμαθε νά τόν 

μιμήται είς τήν προσοχήν έπί παντός, έστω καί τοΰ 

παραμικροτέρίου, αρχιτεκτονικού ζητήματος ένός 

πίνακας.

Κάθε λεπτομέρεια τής εΐκόνος ήτο έπεξειργασμένη 

μέ τήν ιδίαν τελειότητα καί ακρίβειαν αύτό ήτο τό 

χαρακτηριστικόν τής σχολής. Ό Ταδέμα έμιμήθη 

τόν διδάσκαλόν του καί είς τήν προτίμησιν τών αρ

χαϊκών θεμάτων διά τούς πίνακάς του. Ό Λάϋς έν- 

διεφέρετο διά τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν τοΰ Βελ

γίου—τής πατρίδος του. Ό Ταδέμα έμελέτησε μέ 

έρωτα καί μεγάλην προσοχήν τήν ιστορίαν τής 'Ολ

λανδίας κατά τους σκοτεινούς χρόνους τοΰ Μεσαίω- 

νος, καί έκεΐ άνευρε τά θέματα τών πριίιτων πινά

κων του.

Ο πρώτος του πίνας, τόν όποιον έζωγράφισε 

κατά τό 18.">8, παρίστανε τήν «Κλοτίλδην εις τούς 

τάφους τών έγγιινων της . Ό ζωγράφος, όταν τόν 

έξέθεσεν είς τήν Αμβέρσαν, ήτο μόλις 28 ετών.

ΊΙ επήρεια τοΰ Λάϋς ήτο καταφανής, άλλ'έφαί- 

νετο σαφώς επίσης ή ίσχυριι άτομικότης τοΰ νέου 

ζωγράφου.

Έπηκολούθησαν άλλοι μεσαιωνικής όποθέσεως 

πίνακες, τής Μαροβιγκιανής ιδίως εποχής. Ό Τα

δέμα ήρχισε βαθμηδόν ν’ αποκτά τάχαρακτηριστικά 

του γνωρίσματα· είς τούς πίνακάς του. ζωγραφι

σμένους μέ άκραν επιμέλειαν καί ιστορικήν ακρί

βειαν. έδαψίλευσε χλιδήν πλούτου διακοσμ ητικ.οΰ.

Είς τόν πίνακά του «'Π Φρεδεγάνδη παρά τήν 

έπιθανάτιον κλίνην τοΰ ΙΙραιτεξτάτου έθαιηιάσθη 

παρ’ όλων τό ΰπέροχον Ρωμαϊκόν μωσαίκόν τοΰ δα

πέδου. Άλλ' η προσοχή του δέν κατετρίβετο μόνον 

είς τι'ις αρχιτεκτονικός λεπτομέρειας τών πινάκων 

του. Ό Ταδέμα έγνώριζε κυρίως νά διαγράφη κα- 

θαριότατα τούς χαρακτήρας τών ηρώων του—τών 

θεμάτων του δηλαδή.

Έπί μίαν περίπου δεκαετίαν ο Ταδέμα παρέμεινε 

πιστός είς τούς Μαροβιγκίους. Άπό τοΰ 18Ι>3 όμως 

ήρχισε νά ένδιαφέρεται διιϊ τόν Αιγυπτιακόν πολιτι

σμόν καί. έγκαταλείι|ιας τόν Μεσαίωνα, άνεζήτησεν 

άλλαχοΰ τά θέματά του.

«Οί Αιγύπτιοι πρό τριών χιλιάδων έτώντ είνε έ

νας πίναξ θαυμάσιος.

Είς τήν Αίγυπτον ήντλησε τάς έ.μπνεύσεις του έπί 

δύο ί'| τρία μόνον έτη. Ιίερί τό 18ι>"> ό Ταδέμα ήγ- 

κυροβόλησεν όριστικώς είς τήν Ρωμαϊκήν έποχήν, 

οπού καί παρέμεινε πιστός μέχρι τοΰ θανάτου του. 

Είχεν εϋρει τόν δρόμον του. τό περιβάλλον, τό ό

ποιον ήρμοζεν είς τήν καλλιτεχνικήν ιδιοσυγκρα

σίαν του.

ΙΟΙ
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Π I ΝΑ KOH Κ Η
Ό «Μήν τοϋ μέλιτος . η «Αεσβία·, ό ·Ταρκύνιος 

ό ϋπερήφ ανος καί τόσοι <ϊλλοι πίνακες έδόξασαν 

ήδη τύν Ταδέμα. ό οποίος ήρχισε νά γίνεται γνω

στός καί είς τήν Αγγλίαν. Ί) «Πυρρίχιος χορός» 

ειχεν έκτεθή εις τό salon τής Βασιλικής Ακαδημίας 

τοϋ Αονδίνου κατά τό Ι8ΙΪ9 και έκαμε μεγάλην εν

τύπωση·. Κατα το ίδιον έτος ο ’’Αλμα Ταδέμα κα

τοικήσει· όριστικόις πλέον είς τήν Αγγλίαν, οποί' 

ένυμφεύθη καί έπολιτογραφ ήθη.

Είς τό Αονδίνον ειχεν επιπλιόσει μέγαρον κατά 

τόν ρυθμόν τής Ρωμαϊκής παρακμής, έν αϋτφι δέ 

επί έτη συνήρχετο τό άνθος τής Αγγλικής τέχνης 

διιί νά θαυμάση τούς πίνακας τοϋ διδάσκαλοι1 ή 

διά ν' άκοιίηι τον Ιωακείμ, τόν Σαιραζάτε ή τόν 

ΙΙαδερέβσκη νά παίζουν μουσικήν, διότι ο Άλμα- 

Ταδέμα ηγάπα πολύ τήν μουσικήν, καί έφ ιλοξένει 

συχνά διάσημους μου σουργούς καί έκτελεστάς.

Κατά τό έτος 188ΙΪ ό Ταδέμα έξέθηκεν είς τό 

Αονδίνον διά πρώτην φοράν έργα του. 'Οπως οί 

μουσικοί, τοιουτοτρόπως καί αύτός ειχεν αποκτή

ΟΙ ΡΤΘΜΟΙ ΕΝ ΤΗ ΤΕΧΝΗ

ΣκενοΟιίκη

ΡΥΘΜΟΣ EMPIRE
Η · κλασική* σχολή έν τή αρχιτεκτονική και 

τή όιακοσμητική τέχνη, έθεώρησε τα ερ-γα τής 

Ελληνικής και Ρωμαϊκής τέχνης όχι πλέον ώς 
απλός απεικονίσεις τών αρχαίων ιδεών, άλλ ιός 
ενδείξεις τών αισθημάτων τοΰ απολύτως Ωραίου.

Ο Ναπολέων, όπως κατέκτα τάς πόλεις, κα- 
τεκτησε και ένα ρυθμόν έν τή τέχνη. Οί χαρα
κτηρισμοί τοϋ ρυθμοΰ Empire, είνε-γνωστοί. Ο 
κ. Ε. Bayard έξέδωκε περισπούδαστοι- περί, τοΰ 
ρυθμόν αύτοϋ έρ-γον, έξ ού αποσπώμεν δύο έν- 
διαφέροντα δείγματα τής τεχνοτροπίας ταύτης.

Η πρώτη είκών παριστά σκευοθήκην .Τό πλαι
σίου εινε διακεκοσμημέυον πολντελώς. Εις το 
μέσον υπάρχει αρχαία πλάξ. Ο! παραστάται 

102

σει τήν έ'ξιν ν’ ιΐριθμή τά έργα του, καί όταν έξε. 

θηκε διά πρώτην φοράν, ύπήρχον μεταξύ τών έκτε, 

θέντων πίνακες μέ άριθμούς άνω τών 210.

Υπολογίζεται ότι ό Αλμα Ταδέμα έχει αφήσει 

ανω τών πεντακοσίων ιστορικών πινάκων, τόινπλεί- 

στων άφ ιερωμένων είς θέματα Ρωμαϊκά Κανείς, 

όπως αύτός, δέν «ζωγράφισε τον βίον τών αρχαίων 

μέ τόσην τελειότητα καί τήν ψυχήν των μέ- τόσην 

εντέλειαν Πολλοί κατέκριναν τον Ταδέμα. διότι 

«προτίμησε νά ζωγραφ ίζη δέματα παροιχημένης νέ

κρας εποχής. Αύτός άπήντα ότι πολύ ολίγον έσκο- 

τίζειο διιί τεχνοτροπίας, ιίλλ έπεθύμει νι'ι ζωγρα- 

’(ιζ*| μονον Ο,τι τοϋ εκαμνεν ευχαρίστηση·.Καί προ- 

σέθετεν. ότι κανείς δέν γίνεται τέλειος είς τίποτε, 

άν δέν εύρη τόν δρόμον του πρός ό,τι τόν κινεί 

περισσότερον καί δέν είδικευίΐή πλέον είς αύτό.

’<) Ταδέμα έ'γεινε βαρωνέττος κατά τό 1899. έπα- 

ρασημοφορήθη κατιί τό 1905 καί. ήτο προσωπικό- 

της συμπαΟεστάτη είς τήν Αγγλίαν.

κίονες είνε σκαλισμένοι δι αραβουργη
μάτων. Είς τό κέντρου εκατέρωθεν εινε 
εζω-γραφισμέυοι πίνακες με άρχαίας ελ
ληνικός παραστάσεις.

Η δευτέρα είκών παριστά πολύφω
του κηροστάτην, όστις υπενθυμίζει Αι
γυπτιακόν ά-γαλμάτιου.

Κηροστάτης

7ΧΛ ΗΡΩΤΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

*£ϊ· τή αίί>οΰσιι τοϋ Ιημαηχίίοι 

’.·Ι Ih/roir ό · Πανελλήνιος Σύνδε

σμος τών Γιναικών Λαορχώ'ωΟΛ 

ιόραίιο· εορτήν ί·:ιέ<> άνεγέροεως 

/οτ/,κείοΐ' είς τας Ήρωΐδας Μη

τέρας τον ΙΑ2Ι. Ό πανηγυρικός 

ίό· έξεγιόνησεν Λ κ. I Καλπγε- 

ρόμουλος έχει ώς ίίής :

ΥΤΥΧΗΣ έμπνευσις, άλλιί 

καί καθήκον φιλόπατρι συν- 

ήγαγεν ήμίς έν τή αιθούση 

ταύτη τοϋ πρώτου οίκου τής 

πόλεως τών 'Αθηνών ΐνα άπο- 

τίτωμεν οφειλήν εύγνιόμονος 

μνήμης, διιί προίτην φοράν 

άπό τής άπελευ θεριό σεως, είς 

τάς υπέροχους γυναίκας τής 

"Ελλάδος, αί όποίαι ένδι’ιξως ήγωνίσθησαν ύπέρ τής 

ελευθερίας, θυσιασθεϊσαι έπί τοϋ αίμοβαφούς βωμού 

τής Πατρίδος. Άφ' οτου είς τά καπνίζοντα ερείπια 

ή Ελλάς ύψωσε τό λάβαρον τής Νίκης, τώρα μόλις 

καίει τόν λιβανωτόν τής τιμής είς τάς ψυχάς μαρ

τύρων καί ήρωΐδων Μετά τήν καθιέρωση· ιός έίΐνι- 

κής εορτής τής επετείου τής ύψιόσεως τής επανα

στατικής σημαίας, ήλθε τό πάνδημον μνημόσυνου 

τού πολυδάκρυτοι· υστάτου Αύτοκράτορος τοϋ 'Ελ

ληνισμού καί καθιεροϋται ήδη ύπό τών Έλληνίδων 

τρίτη εορτή, μνημόσυνου ετήσιον ύπέρ τών ήρωΐ

δων τής Έλλ. Έπαναστάσεως, αϊτινες παριί τίι 

πλευράν τών ανδρών, ούχί ολιγωτερον αύτών. έπο- 

λέμησαν διά τήν Πατρίδα.

Δ:ν είναι μόνον οί άνδρες, οί όποιοι έμπειροι 

τόιν όπλων, πρωταγωνίστησαν είς τόν ιερόν άγόινα. 

Έσημειιόθη τό σπάνιον γεγονός έντή καθόλου'Ιστο- 

ρία οτι καί γυναίκες μητέρες έζιόσθησαν τήν σπά

θην, έφεραν όπλα, ήγήθησαν πολεμιστών κατε- 

δίωξαν έχθροϋς καί όταν ή δυσανάλογος κατ' άριθ- 

μόνδύναμις έπέφερε ούχί τήν ήτταν,άλλά τόν θάνα

τον, άπέθανον μέ απαράμιλλοι· γενναιότητα ψυχής, 

καταπλήσσουσαν καί αύτούς τούς βαρβάρους.

Τάς θαυμασίας αύτάς σελίδας τής Έλλ.Έπαναστά

σεως—τάς έπιθαναιίους αύτάς συμφωνία, τής Αν

δρείας—τόν μακάβριοι· άρήϊον χορόν άνελίσσει σή

μερον ενώπιον ύμών ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών 

Γυναικών.» ’Εμφανίζει διιί τοϋ πεζού λόγου και τής 

ποιησεως καίτόιν φωτεινών εικόνων τάς ήρωϊκωτέρας 

μορφάς τόιν'Ελληνίδων καί τάςσυγκινητικωτέρας σκη- 

νας τοΰ Μεγάλου δράματος τοϋ 21. πρός τό όποιον 

μονον τό δρίμα τοϋ Γολγοθά δύναται νά συγκριθή. 

II παρέλασις ή σημερινή τοϋ Γυναικείου Πανθέου, 

αναπόσπαστου άπό τιί σύνολον τόϋ επταετούς αγώ

επλναςταςεως

νας. είνε τό εύγλωττότερον μνημόσυνον, άλλά συγ

χρόνως καί τό εύγενέστερον δίδαγμα, έν εγερτήριον 

σάλπισμα τήςΈλλ.ψυχής,ήτις κατακλυσθεϊσα πάντο- 

θενάπό τόν ξενικόν.τόν δήθεν πολιτισμόν, νοσταλγεί 

τάς ύπερόχους στιγμάς τής αθανασίας, ζητεί νά άνα- 

πνεύση. ν’ άνακουφισθή άπό τήν νοεράν άναστροι) ήν 

μέ τάς μεγάλας εκείνας μορφάς, αϊτινες ακτινοβο

λούν από γενναιοφ ροσύνην. άπό υπερηφάνειαν, άπό 

αγνότητα. Ή καθιέρωσις μνημοσύνου πολιτικού κατ' 

έτος ύπέρ τόιν ήρω"δων μητέρων τής Έπαναστάσεως. 

εχουσα σκοπόν να φρονηματίση τάς άπογόνους αυ
τών καί νά άποτυπώση έπί τοϋ μαρμάρου τήν συμ
βολικήν ιδέαν τής αύτοθυσίας διά μνημείου, αποτε

λεί τίτλον τιμής διιί τάς νεωτέρας Έλληνίδας καί 

παρήγορον άπόδειξιν ότι παρά τά παροδικά φαινό

μενα ξενικής έπιδράσεως.είσί καί παραμένουσιν αύ

ται θεματοφύλακες τών μεγάλων, τών τιμαλφών πα

ραδόσεων. Τά έθνη έκείνα μεγαλουργούν, οσα είναι 

μνήμονα τόιν θυσιών καί τόιν ηρωισμών τών προ

πατόρων. άλλιί συγχρόνως παραδειγματιζόμενα έξ 

αύτιϊιν έργάζονται όπως έπί τόιν θεμελίων άτινα πα- 

ρέλαβον καθημαγμένα,ανεγείρουν όσον τό δυνατόν πε- 

ρικαλλέστερον τό 'Εθνικόν οικοδόμημα, έπιβλητικόν 

καί άκλόνητον.ΊΙ κρηπίς τής ευημερίας τόιν Έθνόίν 

είνε ή μήτηρ. Άπό τάς μητέρας δημιρυργεϊται τό 

μεγαλεΐον τοϋ "Εθνους Αΰται ύπέρ τόν ιερέα και 

ύπέρ τόν διδάσκαλον, καί ύπέρ τόν ηγεμόνα, ύπέρ 

πάντα τάλλα, είνε αί δημιουργοί τόιν χρηστών πο- 

λιτόιν. οί όποιοι άναδείκνυνται καί εύορκοι στρα- 

τιόιται. ύπερασπισταί τής τιμής όχι μόνον έαυτόιν. 

ιίλλά καί τής πατρίδος όλης.

Ιδού τίνα μεγάλην σημασίαν έχει ή πρωτοβουλία 

τοϋ ·Παν Συνδέσμου τόιν Γυναικών Έχων ό Σύνδε

σμος σκοπόν νά έπιδκιιξη τήν άρμιίζουσαν πριϊς τάς'Ε- 

θνικάς παραδόσεις μόρφιωσιν τοϋ’Ελλ οϊκου.τήνδια- 

παιδαγιίιγησιν τής Έλληνίδος διιί τής καλλιέργειας 

τόιν συναισθημάτων τής θρησκείας καί τής φιλοπα

τρίας, άνέλαβε μέγα, τεράστιον έργον. τό όποιον κέ- 

κτηται νά ιιποβή σπουδαιότατος παράγων τής άνα- 

πλάσεως τοϋ "Εθνους, δι' ής θά όδηγηθή τούτο α

σφαλώς είς τήν πλήρωση· τόιν Έθνικόιν ίδεωδόιν.

’II ιστορία τόιν ήρωΐδων τής Έπαναστάσεως είναι 

μία θαυμαστή εποποιία, άλλά συγχρόνως καί υπέρο

χος τραγωδία. "Ομηρος χρειάζεται διά νά ψάλη τά 

κλέη, άλλά καί Αισχύλος διά νά έμφανίοη τό μεγα- 

λεϊον τοϋ ψυχικού πόνου. Τά βαθύτερα τών συναι

σθημάτων συναντιόνται έν αύτή καί συναμιλλώνται 

καί συνυπάρχουσιν.

Κατιί πρώτιστον λόγον, ή γυναικεία δρίσις τής 

έπαναστάσεως συγκεντρούται είς τό Σούλι. Τό Σούλι 

καί ή Κιάφα μέ τήν Μόσχω καί τάς τριακοσίας, τό 

Κοΰγκι καί ή Άγ. Παρασκευή μέ τήν Χάϊδω, τό
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Ζάλογγον μέ τάς ΙίΟ ήροιΐθάς, τό Βουλγαρέλι μέ τή 

Λενιώ τοϋ Μπότσαρη, ή Ρενιάσα μέ τήν Δέσπω : 

Μία άλυσσος ηρωισμού αδιάσπαστος, μία υπέροχος 

σκηνογραφία μέ μάρτυρας και θύματα, μέ ήρωΐδας 

άδαμάττους.Ή Μόσχοι, σύζυγος τοϋ Λάμπρου Τζα- 

βέλλα, άναδεικνύεναι ή Σϋβιλλα τοϋ Σουλίου. «θά

νατον και δχι σκλαβιάν!» έκραύγαζον αί 3Q0 γυ

ναίκες είςτήν Κιάφαν καί αί Ι>0 εις τήν Ζάλογγον’ 

γιγαντιαία εις τήν Κιάφαν εκτυλίσσεται γυναικομα- 

χία· εις τήν Άγ. Παρασκευήν αιματηρά Ουσία τε

λείται· εις τό Ζάλογγον ό ποιητικός χορός τοϋ θα

νάτου χορεύεται. Μία καί η αυτή φλόξ φωτίζει τάς 

όπερμόχους τής πίστεως, μία καί ή αυτή τάς εμ

πνέει φιλοπατρίας κραυγή, μία καί ή αυτή τάς σα- 

βανο'ινει δόξα. Είνε απαράμιλλος ό περιπετειώδης, 

ό άρματωλικός βίος τών Σουλιωτίδων, α’ίτινες άνε- 

δείχΟησαν καί)' όλα εφάμιλλοι τών άνδρών. Έμά- 

χοντο άπό τοϋ 1878" άλλά τό επίσημον, ούτως εί- 

πεΐν, βάπτισμα προσέλαβον αί Σουλιιότιδες τήν 

’.Ό Ιουλίου 1792 ότε έπολέμησε τό Σούλι εναντίον 

τοΰ Άλή Πασσιϊ. Κατά τήν μάχην ταύτην πρωτηγω 

νίστησαν κυρίως αί γυναίκες, καί ήγέτις αυτών ή 

Μόσχω Τζαβέλλα, ένας θαυμάσιος τύπος αρρενωπής 

γυναικός.

Μελαγχροινή,μέ μαύρουςζωηρότατους οφθαλμούς, 

μέ άφθονον κόμην εφερεντό "Ηπειρωτικόν ένδυμα, 

πλουσιώτατον, ώς σύζυγος καπετάνιου- εις τό σώμα 

εκείνο τό μέτριου αναστήματος έκρύπτετο άκαμπτον 

φρόνημα καί γρανιτώδης ψυχή. Πιστή καί άφοσιω- 

μένη σύζυγος, έξετέλει τάς διαταγάς τοϋ άνδρόςτης 

καί όταν ακόμη αύται έθιγον τό μητρικόν φίλτρον. 

Καί ώς αρχαία Σπαρτι ιτις δέν έδίστασε νά παρα- 

δυίση είς τόν αϊμοβόρον τύραννον τό πρωτότο

κον τέκνον της τό όποιον άνέμενεν ό θάνατος, 

διότι έγνιίιριζεν ότι ή Ουσία δέν θά ί'μενεν άνεκ- 

δίκητος. ΊΙ Μόσχοι προεκινδύνευσε πάντοτε κατά 

τούς αγώνας τοϋ Σουλίου. Ή μάχη τής 20 Ιου

λίου 1792 ητο άνισος· φοβεραί αί έφοδοι τών Τουρ- 

κοαλβανών. στυγερά τά στρατεύματα τοϋ Άλή. Τρι- 

σχίλιοι ό’ιρμησαν ξιφήρεις καί άλλαλάζοντες εναντίον 

τών Σουλιωτών, οΐτινες έπυροβόλουν διαρκώς... Καί 

όταν κατεβλήΟησαν άπό τούς κόπους, τήν πείναν, τήν 

δίψαν καί έθερμαίνοντο τά ό.τλα των άπό τόν ήλιον 

καί άπό τούς συνεχείς πυροβολισμούς, μία κραυγή 

αντήχησε τότε, μία κεραυνώδης φωνή άπότά στήθη 

έξερχομένη μιας Σουλιωτιδος : «Οί άνδρες μας σφά

ζονται,οί Τούρκοι μΐςέφίΐασαν...Αδελφές μου, έμεΐς 

θά πέσωμεν σκλάβες στά χέρια τών άπιστων ; Προ

τιμότερος ό θάνατος !» Ή φωνή αυτή ήτο τής Μό- 

σχιιις,— «θάνατον καί όχι σκλαβιά· έφώναξαν, μια 

ηωνή.όλαι αί Σουλιώτιδες — Αν λοιπόν δέν θέλετε 

σκλαβιάν, εΐπεν ή Μόσχοι,ακολουθήστε με.Όχι πειά 

λιθάρια καί πέτρες νά ρίχνετε στους άπιστους’ άλλά 

μέ τά τουφέκια καί τά σπαθιά σαν τούς άνδρας νά 

πολεμήσουμε’ εμπρός ή νηές,έλίτε μαζή μου καί σείς 

ή μητέρες μείνετε εδώ μέ τά παιδιά, καί όταν σκο

τωθούμε. ρίξετε τά παιδιά κάτω ιίπό τούς βράχους 

καί πέσετε καί σείς νά γλυτώσετε άπό τήν σκλαβιά 

Καί μόλις έτελείωσε τήν ϋπέροχον αυτήν δημηγο

ρίαν, μεθ' όρμής ήνοιξε έν κιβώτιον πλήρες φυσιγ
γίων, έγέμισε τήν ποδιά της, έπήραν καί αί άλλαι 

βόλια, καί ύ'ιρμησαν εκεί όπου έμάχοντο οί άνδρες. 

Κατέρχονται ιίττραπιαίως καί φθάνει, εις τήν κρι- 

σιμωτάτην στιγμήν, ή Μόσχω έπί κεφαλής 300 γυ

ναικών.

Ή Μόσχω όρμρ πρώτη κατά τών άπιστων, ή ω

ραία Χάϊδω η κόρη τοϋ Γιαννάκη Σέχοιι - ή νέα 

αυτή Άμαζων—τήν ακολουθεί πρώτη Ένθαρρυν- 

θέντες τότε οί μαχηταί σπεύδουσιν όλοι είς τόν α

γώνα. Βλέπουοα η Μόσχω έν τώ μεταξύ τάς συνα- 

γωνιστρίας της έκ τοΰ καύσωνος καί τοΰ κόπου 

βραδέως κινούμενος : ’Επάνω τους, επάνω τους,φω

νάζει, τί τούς φυλαττε» καί ουτω γίνεται νέα έφοδος 

'ήν περίφοβοι δέχονται οί εχθροί. Άνδρες καί γυ

ναίκες τούς καταδιώκουν. Ή Μόσχω μετά τών 300 

φθάνει είς τόν δχυρωμένον πύργον τής Κιάφας όπου 

είχε κλεισθή ό ανεψιός της Κίτσος Τζαβέλλας μετά 

7 άλλων. Έν τή ορμή της η Μόσχω προσκρούει έπί 

ενός πτώματος’ ήτο ό ανεψιός της Τζαβέλλας. ΊΙ 

υπερήφανος ήρωϊς φωνάζει τότε κλαίουσα .· «Αργά 

φθάνω, άλλά άν δέν σοϋ έσωσα τήν ζωήν, θά έ.κδι- 

κήσω τόν θάνατόν σου.» Τόν άσπάζεται, μετρά τάς 

πληγιίς του, τού άπομάσσει τό ρέον αίμα, καλύπτει 

τόν νεκρόν διά τής καλύπτρας της καί άρμα κατά 

τών πολεμίων, οΐτινες έν τώ μεταξύ είχον κυκλωθή 

ύπό τών άλλων Σουλιωτών, οίίς ώδήγει ό Μπότσα- 

ρης. Οί Σουλιώται έξετόπισαν τούς εχθρούς καί 

φυγή αυτών έπηκολούθησε, καθ’ ήν πρωταγωνιστεί 

ό Άλής μεταλλάξας τά ενδύματα του μέ τά τού 

γραμματέως του ϊνα μή συλληφθή. Έφιππος έφθασε 

εις Ιωάννινα. Διέταξεν έπί ποινή θανάτου όπως οΰ- 

δείς κάτοικος έξέλθη είς τάς οδούς ή προβάλλει 

είς παράθυρου ϊνα μή ϊδωσιν ούτοι τούς Τούρκους 

καταδιωκομένους ύπό τών Σουλιωτών καί Σουλιω- 

τίδων, α’ίτινες, ηγούμενης τής Μό.σχως, έφώναζαν. 

«Τί έτρεξες, Άλή,νά κρυφθής στά χαρέμια τών πα- 

λατιών σου; έβγα έξω,άνανδρε,νά πολεμήσης μέ τής 

γυναίκες.»Ή μάχη αϋτη καθ’ ήν πλέον τών 2,000 

εχθρών έφονεύθησαν, έκ δέ τών Σουλιωτών 70 έν 

οϊς καί 4 γυναίκες, όχι μόνον έξησφάλισε τήν ελευ

θερίαν είς τούς Σουλιώτας, άλλά έδωκε είς αυτούς 

δυνάμεις διά νέους άγώνας. Είναι άπειρα τά επει

σόδια τής μάχης, άλλ’ υπάρχει έν χαρακτηριστικώ- 

τατον τών Σουλιωτίδων μητέρων. Πολλαί τούτων 

κατά τήν στιγμήν τοΰ κινδύνου, είχον δέση τά θυ- 

λάζοντα τέκνα των είς τούς κορμούς τών δένδρων, 

ένώ άλλαι άπέθηκαν αύτά είς τά πέριξ τής θέσεως 

«Τρύπα». Τά βρέφη μαστιζόμενα ύπό τού καυστι

κού ήλιου, πεινώντα καί διψώντα,έφώναζον γοερώς 

άλλα έζήτουν νά θηλάσωσι’ άλλα τάς μητέρας των 

έπεκαλούντο. ΊΙ στιγμή ήτο κρισιμωτάτη. Αί μητέ

ρες έπρεπε νά σπεύσωσι πρός καταδίωξιν τοϋ έχ. 

θρού όστις είχεν προχωρήσει μέχρι τής Κιάφας.

Ίσταντο άμφιταλαντειιόμεναι μεταξύ τοϋ πρός 

τήν πατρίδα καθήκοντος καί τής μητρικής στοργής. 

Ό Μπότσαρης έφώναξε τότε : «Μητέρες, κανείς δέν 

θά φύγη άπ’ έδώ. Οϋτε αύτά τά νήπια πού κλαίουν’ 

είθε αί φωταί των νά φθάσωσι μέχρι τού Πλάστου 

καί νά κινήσουν τό έλεος του δι" όλους ημάς». Εις 

τούς λόγους τούτους, αί Σουλιώτιδες κατέπνιξαν τό 

μητρικόν αίσθημα καί έσπευσαν εις τό πεδίον τοΰ 

άγώνος. Μετά τήν μάχην, νικήτριαι έπέστρεψα,· είς 

τήν «Τρύπαν» καί οδυνηρόν θέαμα παρέστη είς τούς 

οφθαλμούς των. Τιί πλεϊστατών τέκνων των έκειντο 

νεκρά. Έθρήνησαν ώς μητέρες καί ένώ έτι ήσαν 

πάνοπλοι έλαβαν τά αποθαμένα τέκνα ίων είς τάς 

άγκάλας των,τιί κατεφίλουν κλαίουσαι, καί έσκαψαν 

κατόπιν αί ϊδιαι τούς τάφους. Άλλά τά μοιρολόγια 

των εκείνα, είς ά έξεχύνετο τό φίλτρον τής μητρότη

τας, ήσαν συγχρόνως καί είς παιάν ηρωικής καρτε 

ροψυχίας. Ή Μόσχω. ή νεωτέρα αύτή Τελέσιλλα. 

δέν πρωτηγωνίστη σε μόνον κατά τήν μάχην τής 20 

Ιουλίου" ό βίος της είναι πλήρης άγιίινων καί νι

κών. Μετά τόν θάνατον τού συζύγου της, γίνεται 

αύτή ή πρώτη οπλαρχηγός τής μεγάλης οικογένειας 

τών Τζαβελλαίων ήγηθεϊσα τών άγιίινων ύπέρ ελευ

θερίας μετ’ άλλων καπεταναίων μέχρι τοϋ 1803. 

ότε έπεσε τόν ένδοξον Σούλι καί πάστες ήναγκάσθησαν 

νά έγκαταλείψωτι τήν προσφιλή των πατρίδα. 11 

ήρωϊς Μόσχω, εξόριστος πλέον, είναι άγνωστον πού 

άνεπαύθη. Μεγάλοι φιλέλληνες ιός ό Φοριέλ, Βιλε- 

μαίν, Τομαζαϊος, ’Γκιαμπολίνη, Μπλοκάρ. Εττον

Έμερσον, Πουκεβίλ, Λύκ, όέλλην ιστορικός ΙΙεραι- τάτους στίχους άλλά ιο θαυμασιώτεροσ· έγκώμιον 

βός άφιεροΰν θαυμασίαςσελίδας διάτόν ηρωισμόν τή; τών Σουλιωτίδων έπλεξεν ή περιώνυμος Έλληνοαλ- 

Μόσχως, ή δέ δημοτική ποίησις ένεπνεύσθη ώραιο- βανίς συγγραφεύς Δώρα δ’ Ίστρια.
("Esterai τό τϋ-ο;)

A. ΤΟΑΕΤΟΗ

ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΓΣ

Άγαπητ:· άϊϊλφςί, ϊ'.ας; κα: π,:ξς τίνα τ/.ςπ'ον όα- 
σανίζεσθε:

Λάβετε μόν;ν ύπ :ύ:ν ίτ· μΐγ’ττη είνί:
πρςωρισμε'νη ί:' ν.τ. έπ'.τύχετε ταότης. Τι
-χί άσ' ύμών έξαρτάτα·.. Τ:ϋτ: είνα: τίσ;ν εΰζ:7.ςν. 
τβσ;ν άπ/,ίϋν ζά: τίσίν εζ/άριττεν.

Αλλ' έσω: άνθρωπ:·. ΰ-ςφεριντες, ίυ-τυ’/εϊς. ζα- 
ταϊυνπστευίμεν;·. είζωσ·.: «Ναί, τ;ϋτί ίσως είναι 
ζαλσν ;:α τσύς ζλσυσίσυς ζ.α·. τ:ύς ίσχυρσύς. Εύ'ζ;λ:ν 
είναι εις τσύς π/.συσίσυς ζα'ι τσύς ■—/υσσύς νά ά-;α- 
πώσι τσύς έχθρσύς των. σταν σί έχΟρσί αύτών είναι 
είς τήν έςσυσίαν των, ά/.λα τσϋτσ είναι σύσζσ/.σν είς 
ήμάς τσύς ύπσφερσντας ζαί ζατασυναστευσμενσυς.» 
Τσϋτσ σμως σέν είναι αληθές. 'Λγαζητσ'ι άσελσσί, 
να μεταβάλν, τις τήν ιδέαν τής ζωής είναι εςίσσυ 
απαραίτητσν ζαί εις τσύς ϊσχυρσύς ζαί “λσυσίσυς ζαί 
εις τσύς άδυνάτσυς ζαί πτωχσύς. Και είς τσύς άδυ 
νάτσυς ζαί ~ωχσύς τσϋτσ είναι εύζσλώτερσν ή εις 
τσυς πλσυσίσυς. Εις τσυς άσυνάτσυς ζαι ζτωχσύς 
άρζεί μσνσν μή μεταβάλλσντ-ς τήν ζατάστασιν των 
νά μή πράττωσιν έργα άντιζειμενα είς τήν αγά—τ,ν 
ζαί νά μή λαμσάνωσ: μέρος είς έργα βίας ζαί ζατα- 
πιεσεως’ ζαί αμέσως ό τρόπος αύτός τής ζωής σ άν- 
τ:ζε;μ·νος προς τήν αγάπην άφ' έαατοϋ θά -έσζ. Είς 
τούς ισχυρούς όμως είναι -ολύ όνσζολυ’ιτερον να πα- 
ραδεχθώσι ζαί να έζ.πληρώσωσι τήν σιδασζαλιαν τής 
α-ράπης. Ίνα εζπληρώσωσ’.ν ούτοι τήν διδοσζ.αλίαν τής 
αγαστής, είναι άνάγζη να απορρίψωσ: τήν ζατέχοασαν 
αυτούς πλάνην τής ισχύος ζαί τού πλούτον. Και 
τσϋτσ είναι πολύ δύσ-ζολον εις αύτούς. Είς τούς 
πτωχούς ζαι άδννάτους άρζεϊ μόνον να μη προβαίνω- 
αιν εις νέας καταπιέσεις ζαί προ παντός νά μή λαμ- 
βάνωσι μέρος είς τάς παλαιάς.

β-’ς αύςάνει ό άνθρωπος, ούτως αύςάνει ζαί ή άν- 
θρωπότης. ΊΙ σνναισθησις τής αγάπης ανέκαθεν ύπήρ- 
χεν εν τή άνθρωπότητ·. ζαί είς τον καιρόν μας ηύςη- 
«ν επι τοσοΰτον. ώστε είναι αδύνατον να μή βλέπω- 
μεν οτι μόνον αύτη δύνατα: να σιόσζ, ημάς ζαί νά ζ.α- 
*αοτ·ή δάσις τής ζωής μας. ΙΙάν ο.τι γίνεται σήμερον 
«■•ναι αι τελευταία·, σπασμωδιζα: τής θνησζούσης έζ 
βιαστικής καί ’μισητής ζωής. Σήμερον είναι πλέον φα- 

έτι όλοι ούτοι οί πόλεμοι, ολον τό μίσος καί 
Ολα τα καταπιεστικά μέτρα είναι ανόητα ζα'ι πλάνα·, 
ΐϊηγοϋσα: μόνον είς πάντοτε αύςανομένας συμφοράς. 
Και δέν είναι δυνατόν νά μή είναι φανερόν, δτι μο
ναδικόν, άπλούστατον καί εύκολώτατατον μέσον σω- 
τ^ριας από πασών τούτων τών συμφορών είναι ή συ- 
ναισθησις τής θεμελιώδους αρχής τής ζωής πάντων

*) Tiloi. 

τϋ>ν ανθρυιπιον να αγαπύισιν άλλήλους. 11 Θεμ.ε7 ιώ
δης αύτη αρχή άφεύζτως, άνευ ούδεμιάς προσπάθειας, 
θά άντικαταστήση τήν μεγίστην δυστυχίαν δ:' ύπερτα- 
τ-ης ευτυχίας.

Υπάρχει παράδοσις ότι ό απόστολος 'ωάννης φθα- 
σας μέχρι ίαθέως γήρατος ήτο τόσον άπερροφημένος 
ύφ' ενός αισθήματος ζαι πάντοτε δια τών αύτών λό
γων εξέφραζε τό αίσθημά του τούτο.λόγων : «Τέζ.να, 
αγαπάτε άλλήλους». Ούτως έςεφράζετο τό γήρας 
δηλ. άνθρωπος φθάσας μέχρι τού εσχάτου γνωστού 
ορίου τής ζωής. Λζρ'.βώς. ούτως οφείλε· να έζφράζε- 
τα·. καί ή ζωή τής ανθρωπότητες φθάσασα μέχρι τού 
γνωστού ήμΐν ορίου.

Τούτο είναι τόσον άπλούν. τόσον φανερόν. Ζής, 
άνθρωπε τ. έ. έγεννήθης, «μεγάλωσες, ήνδρώθης. 
έγήρασες. ζαί ιδού θα άποθάνης. Αληθΰις ό σζοπός 
τής ζωής σου δύναται νά έγκειται είς σέ: Ιΐιθανόν 
όχι. Τ': αρά γ= να είμαι έγιό :—έρωτα εαυτόν ό άν
θρωπος— Καί μία άπάντησις δίδεται: «’Εγώ είμαι 
όν. τό όποιον αγαπά». Κατ' άρχας φαίνεται οτι αγα
πά τις μόνον εαυτόν, άρζεί όμως να ζήση ολίγον, να 
σζ.εφθή ολίγον διά νά ϊδη οτι τό νά αγαπά τις εαυ
τόν. άπλούν διαβάτην τής ζωής υποκείμενον εί: θά
νατον. είναι αδύνατον. Αισθάνεσαι την άνζ·,·ζην να 
ά·,·απάς ζαί αγαπάς σεαυτόν. Αλλ' αγαπών -εαυτόν 
δέν σύνασα·, να μή αίσθανθής οτι τό άντιζείμενσν τής 
αγάπης σου δέν είναι αντάξιον αύτής. Χά μή αγαπάς 
όμως δέν σύνασα:. Ιόν τή αγάπη έγζειται ή ζωή. Τι 
λοιπόν πρέπει να γείνη : Χά αγαπά τις τούς ά/.λους. 
τούς οικείους του. τούς φίλους του, τούς αγαπώντας 
αύτόν : Κατ' άρχας φαίνεται ότι τούτο ικανοποιεί' τήν 
ανάγκην τής αγάπης, άλλά πάντες ο: άνθρωποι ούτο·. 
έν πρώτοις δέν είναι τέζ.ειο·. και δεύτερον μεταβάλλον
ται ζαί πρό παντός άποθνήσζουσι. Τί λοιπόν πρέπει 
να αγαπά τις : Είς τούτο μία μόνη άπάντησις ύπάρχει. 
Χά αγαπά τις πάντας. να αγαπά την αρχήν τής αγά
πης, αύτήν ταύτην την αγάπην, νά αγαπά τόν θεόν. 
Χα αγαπά τις όχι χάριν τού άγαπωμένου ή χάριν εαυ
τού. χΓ.ι.χ χάριν τής αγάπης. Αρκεί να έννοήση τις 
τούτο ζαι αμέσως έζλείπει πάν ζαζόν έν τή ανθρώπινη 
ζωή ζαί καθίσταται ή ιδέα αύτής σαφής καί εύχάρι-

«.Μάλιστα, τούτο θα ητο ώραίον. Ι'ί ά'/.λο ζαλλί- 
τερον τούτου :» θά εί'πωσιν οί άνθρωποι. Ώραίον 
πράγμα θα ήτο να αγαπώσιν οι άνθρωπ-ι ζ.αι να ζώσι 
χάριν τής αγάπης, έαν πάντες ούτως έζων. Αλλ' ό
ταν έγώ ζώ χάριν τής αγάπης ζαί παρέχω τό πάν είς 
τόν ά/,λον. άλλοι δέ ζώσι δι’ έαυτούς και τό σώμά των. 
τότε τί θά συμβή μέ έμέ. μέ πήν οίκογένε'.άν μου. μέ 
πάντα τόν όποιον αγαπώ καί δέν δύναμαι παρα να τόν
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αγαπώ ; Αίγες τ.ίρ. τ;ίτγτ,ζ πρό πολλού ·;'·.ιζ-.χ.. ού
δείς όμως άζολουθε:' τούτον. Καί δέν είνα: δυνατόν να 
τιν άζολουθήση. Να άφ:·ρώ®ή τ:ς τήν ζωήν του είς 
τήν αγάπην θα ήτο δυνατόν μόνεν τότε.· όταν “άντε; 
:·. άνθρωπο: δια μ:ας ώ; έζ θαύματος μεταόάλωσ: τήν 
ζοσμιζήν. τήν σωματ'.ζ.ήν ζωήν είς ζωήν πνευματιζήν. 
θείαν. Γό θαύμα τούτο όμως δέν είνα: δυνατόν νάγείνη 
ζαί επομένως πάντα τάΰτα είναι μόνον λόγο:. οΰχ: ό
μως ζα: έργα.» < )υτω λέγουσιν εί άνθρωπο: ζαθησυ- 
χάζοντες εαυτούς εν τή ψευδε: ζα: συνηθ’.σμενζ, ζωή 
των. < >ύτω λε'γευσ'.ν, άλλ' είς τό βάθος τής ψυχής 
των αισθάνονται ότ: έχουσιν ά’δ’.ζεν.

Γνωρίζουσ’.ν ότ: αί ζρίσε'.ς αύτα: δέν είνα: όρθα:'. 
Δεν είνα: όρθαί, δ'.ότ: μένεν διά τό συμφέρον τής ζο- 
σμ:ζής. τής σωματιζής ζωής είνα: άνάγζ.η. ίνα πάντες 
ε: άνθρωπο: δια μ:ας άλλάξωσ: τήνζωήντων. όχι όμως 
ζαί τής πνευματ’.ζής ζωής, τής άγαπης πρός τόν Θεόν 
ζα: τους ανθρώπους. 11 αγάπη παρέχει ευτυχίαν είς 
τον άνθρωπον οχ: δ:ά τών συνεπειών της, άλλά δ:’ 
εαυτής, παρεχε: ευτυχίαν εντελώς ανεξάρτητον τής 
συμπεριφοράς τίιν άλλων ανθρώπων ζα: γεν.ζιος παν
τός ε,τ: συμόαίνε: είς τον έξωτερ:ζόνζόσμον.ΊΙ αγάπη 
παρέχε: ευτυχίαν είς τον άνθρωπον, δ:ότ: ό αγαπών 
άνθρωπος ένούτα: με τον Θεόν ζαί οχ: μόνον οϋδέν 
επιθυμε: δ:' εαυτόν, άλλ' επιθυμεί νά δο’ισζ, παν 
ο,τ: έχε:, ζα': τήν ζωήν του άζόμη. χάρ:ν τών άλ
λων ζα: είς τήν θυσίαν ταΰτην εύρίσζε: τήν ευτυχίαν. 
Δ·.α τούτο λοιπόν παν 0.τ:πράττουσ·.ν οί άλλο: άνθρω
πο:, παν ό,τ: δύναται νά γείνη είς τόν ζόσμον, δέν δύ- 
νατα: νά έχζ, έπίδρασ:ν έπί τών πράξεων του.'Αγαπάν 
σημ,αίνε: παρέχειν εαυτόν τώ Θεω.πράττε-.ν ο,τ: ό Θεός 
θέλε:, ό Θεός δέ είνα: ή αγάπη, δηλ. έπιθυμε: τήν 
ευτυχίαν πάντων ζα: επομένως δέν δύνατα: νά έπιθυμή 
τήν καταστροφήν πού ανθρώπου έζπληρούντος τόν Νό
μον Του.

Αγαπών άνθρωπος, έστω ζαί μόνος μεταξύ μή ά- 
γαπώντων,δέν άπόλλυτα:. Άλλ'έάν ζα: άπολεσθή με
ταξύ τών ανθρώπων, ώς ό Χριστός άπέθανεν έπ! τού 
σταυρού, ό θάνατος αύτού ζα: εύχάριστος είνα: δ:' αυ
τόν ζα: σημαντιζός δ:ά τούς άλλους, ζαί ούχί άπελπ:- 
στιζός ζαί έςηυτελ'.σμένος ώς είνα: ο: θάνατο: τών κο
σμικών άνθρώποιν.

Ώστε ή γνώμη «δέν παραδίδομα: είςτήν αγάπην, 
δ'.ότ: ζα: ο: άλλο: δένπράττουσ: τό:δ:ον, ζαί θά μείνω 
•μονος» ούτε ορθή είνα:, ούτε ζάλή.Αύτόείνα: τό 'ίδιον 
ώσάν άνθρωπος έχων άνάγζην νά έργάζητα: διά νά 
θρέ'Ώ, εαυτόν ζαί τά τέζνα του. ήρνείτο νά έργασθή 
δ'.ότ: ζαί άλλο: δέν εργάζονται.

Ναι. αγαπητό: αδελφοί, ας άφιερώσωμεν τήν ζωήν 
Ζ»; τήν ένίσχυσ-.ν τής αγάπης έν ήμϊν αύτοϊς ζα: 
ας άφήσωμεν τόν ζόσμον νά βαίνζ, ό>ς αύτός Οελε:. Άς 
φερώμεθα ουτω, ζαί π:στεύσατέ με. ότ: θά άπολαύσω- 
μεν τής υψίστης ευτυχίας, άς εΰεργετώμεν τούς άλ
λους ανθρώπους έφ' όσον δυνάμεθα.

Γούτο είνα: τόσον άπλούν, τόσον εϋζολον ζαί τόσον 
εύχάριστον !

Ας άγαπα έκαστος άνθρωπος, ιδίως τούς μισούν- 
τας, ώς διδάσζε·. ο Χρ:στός.ζα: ή ζωή θά ζατάστή α
διάκοπος ευτυχία ζα: πάντα τά ζητήματα, τά όποια οί 
πλανώμενοι άνθρωπο: ματαίως προσπαθούσ: νά λύσωσ: 
?'·α ”5’ ?:α’· ;?·! Ι*®75'’ άφ'έαυτών λύονται, άλλά ζαθ' 
ολοκληρίαν παύουσιν ύφ-.στάμενα. «Καί γνωρίζομεν ότ: 
περιήλθομεν έζ τού θανάτου είς τήν ζωήν έάν άγαπώ- 

μεν τούς αδελφούς μας. Μόνον ζ αγαπών τον αδελ
φόν του έχε: ζωήν αιώνιον».

Μίαν άζόμη λέξ'.ν. αγαπητοί αδελφοί.
Περ': ούδενός έργου δυνάμεθα νά άποφανθώμεν έαν 

εινα: καλόν ή ζαζόν. έάν δέν δοζ'.μάσωμεν αύτό έν 
τή έφαρμογή. Έάν είς τόν γεωργόν ύποδείξωσιν νέον 
τροπον σποράς τού σίτου ή είς τόν μελ'.σσοζομον νέον 
τρόπον κατασκευής τών κυψελών. ό φρόνιμος γεωργός 
ζαί μελ'.σσοζόμος. ίνα άκρ'.όώς γνωρίσω®: τήν αξίαν 
έζείνου τό οποίον τοίς λέγουσ:. θα ζάμωσ: ζατά πρώ
τον δοζ:μας ζαί άζολουθούσ: τάς συμόουλας άναλόγως 
τών αποτελεσμάτων τών δοκιμών Τό αύτό συμδαίνε: 
ζαί είς παν έργον τής ζωής. Ινα άζρ’.όώς γνωρίσητε 
ζατα πόσον είναι έφαρμόσ:μο: είς τήν ζωήν αί δ'.δασζα- 
λία: περί αγάπης, δοζιμάσατε αύτάς.

Δοζ'.μάσατε. Αποφασίσατε έπί τ: χρονιζόν διά
στημα νά άζολουθήσετε ζαθ' όλα τάς άπα:τήσεις τής 
αγάπης. Να ζήσητε δηλ. ούτως, ώστε είς πάντα τα 
έργα σας πρό παντός νά ένθυμήσθε ότ: πρός πάντα άν
θρωπον, ζλέπτην. μέθυσον, τραχύν προϊστάμενον ή 
υφιστάμενον πρέπε: να συμπερ’.φέρεσθε υ^τ' αγάπης. 
Είς δε τας μετ αυτών σχέσε’.ς σας να έχητε ύπ ϊψ:ν 
σας τί είνα: άναγζαίον είς αύτοΰς ζαί όχ: είς ύμας. 
Κ αί αφού ζήσετε ουτω ζατά τό όρισθέν δ'.άστημα,έρω- 
τήσατε ύμας αυτούς : βαρύ ητο τούτο ζαί ζατεστρέ- 
ύατε τόν εαυτόν σας ή έόελτκόσατε τήν ζουήν σας ζαί 
άναλόγως τής άπαντήσεως, τήν όποιαν θα δώση ή δο- 
ζ'.μή,ζρίνατε αληθώς άν ή έζπλήρ:.>σ:ςτών απαιτήσεων 
τής αγάπης παρέχε: εύτυχίαν είς τήν ζωήν ή πάντα 
ταύτα είνα: μόνον λόγο:. Δοζιμάσατε τούτο, προσπα
θήσατε αντί νά άνταποδίδητε ζαζόν αντί ζ.αζού, αντί 
νά ζαταζρίνητε άνθρωπον ζϋ>ντα ζαζώς ζτλ. αντί τού
του προσπαθήσατε νά άποδίδητε ζαλόν αν;: ζαζού, να 
μή ζατηγορήτε ούδένα, να μή φέρεσθε τραχέως ούδέ 
πρός τα ζώα. άλλα μετ' άγαθότητος ζα': στορ·("ής ζή- 
σατε μίαν, δύο ή ζαί περ’.σσοτέρας ήμέρας πρός δοζ: 
μήν ζαί συγζρίνατε τήν ζατα τούτον τόν χρόνον ψυ 
χ:ζήν σας ζατάστασιν πρός τήν προηγουμένην. Δοζι
μάσατε τούτο ζαί θα ίδητε ότ: αντί τής άθύμ,ου, τής 
θυμώδους ψυχ'.ζής ζαταστάσεως.θα ζοταστήτε εύθυμο: 
ζαί άγαθοί. Ζήσατε δέ ουτω ζαί δευτέραν ζαί τρίτην 
έίδομάδα ζαί θα 'ίδητε πώς ή χαρα τής ψυχής σας θα 
δαίνη αύξανομένη ζαί τα έργα σας θά προζόπτωσιν.

Μόνον δοζιμάσατε τούτο, αγαπητοί αδελφοί, ζαί 
θά ίδητε 0τ: ή δ'.δασζαλία περί αγάπης δέν είνα: λό
γο·. άπλοι, άλλ έργον τοίς πάσ: προσ:τόν. ζαταλη- 
πτόν ζαί απαραίτητον.

Λ/ίαάφζρηοΜ Π Δ- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

·«· ·-»■■ ·«■

Ί) κόο/ιος tii’ijxn eli έκβίνοι·;, οί όποιοι ξυπνοΰν πρωί 

καί ό ήμίκοομος (ίς ΐκΐί»ονς, πον πηγαιιοι ΐ' όργά να κοι

μηθούν.

*
H αποοιροιμί/ τοΰ Λνκατοι· όννατον αίωνικ ποός τόν 

l'eahoiiov five ή λνοοα τον ΚάΙ.ιβαν /Ι/.ιποντος τήν ΙΛια 

τον μορφή μόοα oe καθρίπτην.

*1! αποοτροφΐ] τοΰ όνκάτον ewdrov αίωνο; ό/« τόν 

Ρωμαντιομόν five ή ί.νοοα τοϋ ΚάΙτβαν μή fii.fποντο; τίμ· 

Ι'όια τον μορφή μόοα ον καθρίπτ μ·.

♦
Ή γνναϊκα οάς όιινν τ'ην ζ"'ί/ καί ή γνναίκη οας 

την πέρνονν πίοιο.

II ΙΙάτιιος, ένθα οι όντι.τοό.ιω.τοι τών νήσων τοΰ Αιγαίου έζη<>νχί)ησσν 
i'.liy τής ίόοΰσκ'ΐς Λύτυνόμυυ ΙΙυλιτνιας

* X Ε Ρ Ε Ν ΛΤΕ ί *

LIEBESABENDLIEDER

ΥΧΊ'Λ είναι, νύχτα βα- 
ι.ατασκότειν·/|. 

ερημοε καί 
σάν ττεθαιιέ- 

τά κατά/.Ουκα 
σπίτια κοιμούν

ται ιιοσα στό σκοτάδι. 
Άπό ιιακρυά, πού ύ ιια- 
|0 ποϋ σκορπίζει στή 

άνστριχιαστικό. ιιουότονο. 
Οζ,ιιιιιόνηε θζα

οκια, 
σκο- 

. ζ.ά-

κρυά, ακούεται 
νύχτα τό τρα 
σαν τό κζ.άμμα κάποια: 
κοιμούνται δλδγυρα...

...Ποιο: είναι ό χζ.ωμ ·ο τρα(θυδιστή_ πού πζ.α- 
νιέται μόνο: τέτοιαν ώραν κ' ένώνοι τό κλάμμα του 
μέ τού (κιώνη; Γιατί άργοπορπατάει έτσι σάν 
όταν δλα κοιμούνται;... Καΐάμαυρα είναι στό 
τάδι τά μαλλιά του. καί τά μάτια του λάμπουν: 
ιιπουνε... 'Απ' τήν κιθάρα του βγαίνουν λυπητεροί 
οΙ ήχοι καί τό τραγούδι σταλάζει άπό τά χείλια 
ιιισόαουστο καί όεγυχισιιένο :

υυ

* Ήρθα πάλι, οι πολναγαπημίνη μον, ί'ρημο^ μ>ο' 

τη νύχτα γιά oevave νά τραγονύήΐΜΐ θλιβιρά. Τα μά

τια μου &εν Hil.n νά τά κ-λνίοι/ ό ΰπνοζ κι' άόικα 

,«« προομένυι το κριββάτι... 'ί!.' κυιμήοον ον, ιίγα.τη- 

κίνη μοι·^ μ? τά μ,γάλα μάτια! τό κλάμμα μον Λιν ί*·ι 

°ε ζυπνηορ κα! Λλν θ' άφήοη τό ποθητό οον οιομα για 

μίνα τό κριββάτι- . οκίηη) μονάχα ή ι/'νχ'Ι "°’' 

ατά δνιιρά της. νά ίάή άπόη’ν τή Λική μον θλ.ίφι.

-.."Ολα γύροι μον κοιμούνται, ό/όνον ίγο> άγρυπνάιυ 

οτα οκοτιίδια, γιατί ή άγάπη μον άπόιμι- θίλα νά ίτ- 

οπαοη or πικρούς λυγμούς καί κλάμμαια.

*Τά μάτια οον κοιμούνται τνλιγμίνα ατούς πίπλους 

τοΰ ύπνον... ,V« ιά ξνπνήοοι πώς θά ήθ/λα, καί νά τά 

ςανακλνϊοιο ύπιΊτα ΰγ·ο μίοα ον πέπλους, πέπλους 

ήΛιινής.

...Καί ιά χυίλια ίοι· τά κόκκινα οάν τά γαρύφαλλα 
καί αάν τή οοΛοΛύοι, ηθιλα νά τά φιλήαιο ο' eva φιλί 

μακρύτκρο κι' άπ' τή ςαιή μας. Είν' ή καρόια μου 

τόοιι Λιιμαομίνη γιά φιλιά, η ιλιά ήΛονικά κ'άτίλΐΐιυτα ■

>... Κι τταςτ τ'άαιρα ποϋ λάμπουν ατό οκιιτιινό ον- 

οανϋ, <ίι μοιάλοΐΊ' μύ τα μάτια οον οτ.ή λάμηα—καί αι- 

νοτοΰιιοννν οτό χάος σάν άπό ηδονής αγκαλιάσματα...

Καί τΰ χιράκι οον. ώ γλνκηά μου, ιίναι οάν μια 

ακτίνα ρίγγαριοϋ κι' el ναι ϋλόλινκο οάν κρίνος καί 

οάν άη ρός... ιο φιλιά, η ιλιά άτίλνιιοτα νά τούΛινα...

...Ή πνοή τής νύχτας rival οιγαλή, σιγαλή καί μι- 

ρο,ιιίνη απ' τ' άναοτινάγμαια ιών λονλοιΆιών .. Η αγκα

λιά μου elvai λιγωμένη καί προομέννι or άπόφι ν' 

άκουμπήοι/ς.·· Χτνπάνι, χτι πάιι ή καρδιά μου καί τόσον 

πόνο οκορπι'λιι άπόηπ μία' τη ι-ύχτα, που καί τα γα· 

οΰη'αλλα πού οτολΐζονν τό παράθυρό οον θα γυρονν 

μαραμμίνα οτό σκοτάδι...

Ή νύχτα ιίναι απαλή, βνλυνδύνια, οάν ίιοιμοθάνατη 

καί τίποτα δνν τήν τρομάςπ' μονάχα ό πόνος μον 5»- 

οχΐςει τή σιωπή σαν δάκρι α που οταλάλοιο’ τά λουλούδια...

ιι Ό πόνος, ό πόνος καί ή αγάπη μίοα στην καρδιά 

μου μκγαλοινουν. Jer ryui πια τή δύναμι γιά οίνανι να 

ιραγονδήοιο. . Δτ<< χιίλια μου ξνη’υχάνν καί πιθαίνονν 

άπαλά τά λόγια μου...

Αύτά είπε τή βραδυά έκείνη ό τραγουδιστή:, κΓ 
έόυύίσύηκε πάλι στή βαθειά κατασκότεινη νύχτα. I ά 
βήματά του αντήχησαν λίγο στή νυχτερινή οιωπή 
κι''έπειτα έχάθηκαν. . Ό δρόμο: έμεινε σιωπηλό: 
σάν πεθαιιένο: και τά κατάλευκα σπίτια κοιμούνταν 
στό σκοτάδι.. Άπό μακρυά ακούονταν ό γκιώνη: 
πού σκόρπιζε τό τραγούδι του άνάτριχιαστικό, μονό
τονο. σάν τό κλάμμα κάποια: θλιμμένη: ύυχήε. 
"Ολα κοιμούνται ολόγυρα.

7.9/ν ΣΠΥΡΟΣ Κ· ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

III τέλους ! 

ενδιαφέρον 

ξεν 

καί εί. 

έκκαθαρίσεως 

νην ύπό ιοΰ κ. 

λου, κατωρθώθη όϊστε ντι 

ταξιθετηθή προσωρινιΐις ή 

έως τώρα διπλοκλειδωμένη Εθνική Πινακοθήκη 

ι ίς έξ μι γάλας αίι'Ιούσας τοί' Πολυτεχνείου, μέχρι 

τής οριστικής άνεγέρσεως τοϋ κτιρίου.οπού θά το · 

ποθετηθή καθ’ ίίλας τάς απαιτήσεις τής τέχνης. 

'Εκ τόιν ίιπερεξακοσίων εικόνων τής Πινακοθήκης 

τριακόσιοι καί πλέον άνηρτήθησαν. Αί πλεΐσται 

τούτων ήσαν δυσδιάκριτοι έκ τής πολυκαιρίας καί 

τής παραμελήσεως. Διι'ι τίι κοινόν θ' άνοιξη τι'ις 

πόλος της ή Πινακοθήκη τόν προσεχή ’Οκτώβριον.

Έπί μήνας οί διασωθέντες πίνακες έπλαισιιόί)η- 

σαν. κατενεμήθησαν μέ κάποιαν αναλογίαν σχέσεως 

πρός άλλήλους καί έκρεμάσθησαν ι ίς τάς έξ αίθου

σας παριί τού κ. Χατζοπούλου καί τού εφόρου κ. 

Ίακωβίδου, παρισταμένου πάντοτε τοϋ ΙΙρίγκηπος 

Χικολάου, ο όποιος συνεισέφερε πολύτιμον αρωγήν 

ήθικήν καί τεχνικήν — είς τό έργον αύτό.

Καί ήδη είς τιίς έξ αίθουσας τοϋ κεντρικού οικο

δομήματος τοϋ Πολυτεχνείου άνηρτήθησαν οί ϋπερ- 

τριακόσιοι έτοιμοι πίνακες.'! > χοίρος δέν έπέτρεψε τήν 

άνετον τοποθέιησίν των. Διά τοΰτο. πλήν μιας αι

θούσης. οπού οί πίνακες εκοεμάσθησαν όπως θά το

ποθετηθούν καί είς τό άνεγιρθησόμενον κτίριον. 

είς τιίς λοιπάς αί εικόνες είνε κρεμασμένοι αί μέν 

έπί τόιν δέ, όπως είς κατάστημα πωλητοϋ πινάκων 

τέχνης Είς την πρότυπόν» αίθουσαν, όπου δηλ. οί πί

νακες έτοποθετ ήθησαν όχι ως έπέβαλλι ν ιί στενός χοί

ρος, άλλ’ όπως έπρεπε ν, είςτό μέσον τού Τοίχου, ιϊρι- 

στερέι είς τόν είσερχόμενον, εντός πλουσίου χρυσού 

πλαισίου,κατέχει τήν θέσιντής τιμής ένας μεγάλος πί

ναξ, Ιταλικής Σχολής, ή Έσθήρ . Χάρις είς τόν 

χημικόν καθαρισμόν, τιί χριόματα άνέλαμψαν πλού

σια καί όισάν νι’ι έτέθησαν χθές παριί τοϋ καλλι

τέχνου- τό σύνολον τής παραστάσεως · η Έσθήρ 

προσαγομένη πρό τοΰ Βατιλέως γονυπετεΐ χαμαί 

νεύουσα. ένώ ι> Βασιλεως κύπτων πρός τό στήθος 

της τιρ- παρατηρεί μέ λαγνείαν—αποτελεί κάτι τό 

ύπέροχον, Ό πίναξ αύτός ήμπορεϊ να στιιιχίζη σή

μερον περί τό ήμισυ έκατομμύριον

'Εκατέρωθεν εύρίσκονται πίνακες άναλόγου 

νης, μέ όμοια πλαίσια. Απέναντι τής ■ Έσθήρ 

ρίσκεται τοποθετημένος ό θαυμάσιος ι ξ 

νετοΰ Τιέπολο «Έλιέζερ καί Ρεβέκκα-, μία παναρ- 

μόνιος σύνθεσις χρώματος καί σχεδίου. Τοΰ ίδιου 

Τιέπολο εύρίσκεται είς τήν ίδιαν αίθουσαν καί ή έν 

τώ Κήπΐ'ΐ Προσευχή».

Εκατέρωθεν τής Έσθήρ» εύρίσκονται πίνακες 

θαυμάσιοι 'Ιταλικής καί 'Ολλανδικής σχολής. ’Εκα

τέρωθεν δέ τοΰ Τιέπολο εύρίσκεται πίναξ παριστόιν

Χάρις είς to 

ιυ οποίον έδει- 

ό Πρίγκηψ Νικόλαο, 

ς την εργασίαν τής 

•ς ’ήν γενομέ- 

Χατξοπού- 

όϊστε

τέχ- 

ε ΰ- 

πίναξ τοΰ Βε-

ιόν Χρίστον αίροντα ιόν σταυρόν too. ι.νφ άγγι 

κύπτων έπί ιού προσώπου του τού προσφέρει τό 

τήοιον του μαρτυρίου - Οαυμάσιον έργον. τό όποιο· 

ι ό Πρίγκηψ χαρακτηρίζει μί στοργήν ώς ’ ΟεισυζόΒ 

πουλάν καίτοι δέν ανήκει είς τόν χρωστήρα το· 

μεγάλου Κρητός καλλιτέχνου — καί άλλοι πίνακες (Ι 

πίσης πολύτιμοι. 'Ολλανδικής κυρίως σχολής, |ΐ· 

ταξύ τών όποιων εν είδύλλιον έκ τής Καινής ΔιιιΒ 

θήκης: -'< I Χριστός ι ίς Έμμαούς !

Είς μίαν άκραν τής ίδιας αιθούσης εύρίσκεται πα· 

ράδοξος πίναξ της σχολής τού Μιχαήλ Άγγελοι·, ,τα· 

ριστών τόν Χάρωνα όρθιον είς τό άκάτιόν του κιι· 

παροιρύνοντα τούς νεκρούς νι'ι επισπεύσουν τήν επι-Β 

βίβασίν των.

Ό Χάρων, γυμνός, μί σώμα αθλητικόν, μέ κοντό· 

γένεια πυρρά καί σγουρά, έχει μεγάλην διτναμινέκΧ 

φράσεως καί αποτελεί αληθές αριστούργημα ζωγρα·· 

Ί ικής ανατομίας. Οί νεκροί φαίνονται ολοι άνιι.τιι·Μ 

ροι καί περίλυποι· ένας έξ αύτών, γέρων ηαλσκρώ· 

μέ ώχραν διαηάνειαν σαρκό-ς, επιθέτει τόν ένα πόι\ι· 

έπί τοϋ άκατίου. ύποστηρι'ξόμενος άπό δύο άγγέλουςΛ 

Τίι σύνολον είνε περιεργότατον.

Είς τό |>άθος τής αιθούσης έτοποθειήθησαν δίτι· 

Βιιζαντιναί παρακάνεις θρησκευτικού θέματος. <>ρί·Η 

στης Κρητικής μεσαιωνικής τέχνης μέ έπίδρατιίΒ 

Φλωρεντιανήν.

Είς τάς αλλας αίθουσας εύρίσκονται τοπβθι τημέ-W 

νοι. με ολην τήν δυνατήν αισθητικήν άναζ.ογίαν· 

σχέιεως μεταξύ των. οί λοιποί πίνακες έν συννιΒ 

σι ισμώ.

Ό Κάρολος ό Λος τής Αγγλίας, έργον άρίστη;· 

Αγγλικής τέχνης, δεσπόζει μι’ις τών αιθουσών αύ-Β 

τόιν όπου εύρίσκονιαι έργα τοΰ JoiiIkciis, ιού 1’άν-· 
Χ'ιάίκ. τοϋ Βερονέ'ξε. τοϋ Χαλ|ίατι·ιρ-1’όζα. ιοβ· 

Κοροέτζιο καί άλλων. · ,

Ό Άϊ.ία'ξόΐ|ηκΐ| μέ τάς ωραίας Ελληνικός Θα-Β 

λαττογραη ίας του, οί 1'άλλοι τού 18οι· αίιϋνος ιιί ■ 

τιί τρι τχαριτωμένα των καλλιτεχνήματα, τοπεΐα,· 

σχέδια μεγάλων γνωστοτάτων καλλιτεχνιών, 

■ 'ί'υχή._ τ ' ··■ ’ · έ.

ίδιου—ή μία τοΰ Τοικούπη—σχέδιυν τιΐιν 

τιΐιν πρώτων χρόνων τής βασιλείας 

καί άλλα πολλά, ι, ............ ........................ ..

είς την ’Εθνικήν Πινακοθήκην.

Μία άπό τιλς αίθουσας έχει άψιερωθή άποκλει· 

ιττικώς είς τήν ’Ελληνικήν τέχνην.

Ό Γύζης ιίντιπροσωπεύεται μέ δεκάδα έργων- 

τό «Ί'άμμα»,τό · Πνεύμα τής ’Αρμονίας . σχέδια 

και nature niorte καταλαμ|ϊάνοΐ'ν μίαν όλύκληρυν 

πλευράν. Ι’.ΐς τόν αντίθετον τοίχον εύρίσκεται το

ποθετημένη ολόκληρος ή συλλογή τοΰ Ράλλη και ό! 

• ’Αρχαιολόγος μεγάλος καί λίαν ενδιαφέρων πίναξ 

τοϋ Οικονόμου, πατρός τού κ. Θωμι Οικονόμοι', 

ζήσαντος είς τήν Βιέννην.

Είς τήν ιδίαν αίθουσαν εύρίσκεται ή Χιτνμυλία 

τοϋ κ. Ίακωβίδου καί ή προσωπογραφία τοΰ Βικέλα 

έργον τοϋ κ. Γ. Ροϊλοϋ, επίσης δέ καί άλλοι πίνα

κες πατριωτικών θεμάτων, έξ ών είς παριστών τήν 

ορκωμοσίαν έν τή Μονή τής 'Αγίας Λαύρας.

ΙΙΕΘΛΝΕ έν Νέα Τόρ- 
κι/ είς τώυ σχολαρχοιν 
τής αμερικανικής γε
λοιογραφίας. ο "Ομη
ρος Ντάβευπορτ. έκ 
πνευμονίας. Καίτοι δέ 
ή πνευμονία -τρέπει 
νά πιστεύεται ώς ή 

άμεσος αιτία τοϋ θανιίτου, ο Ντάβευπορτ ιπήρ- 
ξεν αληθώς ευ θΰμα τοϋ « Τιτανικού» καθυστέ
ρησαν.

"Οταν έπήλθεν ή καταστροφή, ήρχισε νά έρ- 
γάζεται πυρετωδώς καί έσχεδιαγράφησε ολόκλη
ρον σειράν μεγάλων εικόνων τής καταστρο
φής—σχεδόν τρείς τήν ημέραν — αϊτινες έδημοσι- 
εύθησαν είςτήυ« Εφημερίδα τής Νέας Τόρκης.» 
Ή έργασια δέ τώυ ήμερώυ έκείνων ΰπήρξε τόσοι· 
έυτατική καί βαρεία, ι'όστε ό καλλιτέχνης, μίαυ 
εσπέραν καθ’ ήν ήτοιμάζετο υιι μεταβή είς τό 
θέατρου, έχασε τιίς αισθήσεις του καί άπέθανε. 
Τόν νεκρόν του μετέφεραν είς μίαυ τώυ άκτώυ 
τοϋ Ειρηνικού καί τόν ένεταφίασαν ΰπό τιίς με
γάλας κυπαρίσσους τοΰ τόπου τής γενυήσεώς του.

*

μεγάλων γνωστότατων καλλιτεχνών. >| 

ιοΰ Walts καί δύο προσωπογραφίαι τυί 

............................... " Αθηνών 

τοΰ "Οθωνος 

προσθέτουν ποικιλίαν καί πλούτον

Ό ιδιωτικός βίος τοΰ Ντάβενπορτ υπήρξε πο
λυσχιδής καί πλήρης έπεισοδίων. Ήτο μόλις 44 
έτών. Έγενυήθη πτωχός, μέσω τιόν αγρών, μα
κράν τοΰ πεπαλιτισμένου κόσμου. Ε'χευ αλλάξει 
πολλά έπαγγέλματα, όπως καί πολλοί άλλοι 
συγγραφείς καί καλλιτέχναι Αμερικανοί.Μετήλθε 
του οφ-οκομιστήυ, του σιδηροδρομικόν θερμαστήν, 
καί εις πάντα άπέτυχε. Κατά τώ 1892 εΰρίσκετο 
είς τήυ ΰπηρεσίαυ ένός θηριοτροφείου. Αυελαβευ 
ως έργου νά κάμη μασσάζ είς ένα έλέφαντα 
καί ήρχισευ έργαζόμενος μετά, θέρμης. άλλ 
αφοΰ κατηυάλωσεν ολόκληρον όκάν ελαίου, ιίν- 
τελήφθη ότι έκαλυφεν εν μέρος τής έπιφαυειας 
τοΰ ζώου τόσου μικρόν, ώστε άν έξηκολούθει μέ 
τοιαύτην ταχύτητα έπρεπε υιι κάμη εντριβήν 
επι 365 ήμέρας συνεχώς έπί τοϋ ζώου. ' Οθεν 
απεφάσισε νά ιίλλάξη καί πάλιν έργαοίαυ. άλλά 
τι/p φοράν ταύτην ευρε τήυ άρμόζουσαν.

Ο Ντάβευπορτ διεσκέδαζε κατασκευάζω!· γε
λοιογραφίας άπό καιροϋ είς καιρόν, καίτοι ου
δέποτε έλαβε μάθημα εις τό σχεδίου. Μίαν η
μέραν έπαρουσίασεν όλίγας γελοιογραφίας είς 
μιαν εφημερίδα τοΰ Αγ. Φραγκίσκου. Εγέ- 
υουτο δεκτοί καί ό σχεδιαστής έμισθιόθη ιός γε
λοιογράφος τής έφημερίδος.
,, Η ν*α “ώτη θέσις έδιδε πολλά κέρδη εις τόν 
Ομηρου καί ουδέποτε έζήτησε νά ιίλλάξη επάγ

γελμα. Γιι οικονομικά του ήνθησαν κιιι διά να

διασκεδάζ;/ έτρεφει· αραβικούς ίππους καί κατε- 
7<ΐ'<·το εις τόν πνευματισμόν. άλλ ο Ντάβευ- 
πορτ δέν εινε τόσου γνωστός διάτόν πολυκύμαν
τοι· βίου του. όσου διά τδ γελοιογραφικον έρ
γου του. τό οποίον ήτο εντελώς φυσικόν και 
πρωτότυπον, διότι ό γελοιογράφος ουδέποτε έ 
ζήτησε νά διδαχθή σχεδιογραφίαυ. Η έλλειφτς 
δ αυτή τής τεχνικής γραμμής ευ τώ σχεδιω έδι- 
δει· εις τήι· γελοιογραφίαν τοΰ Ντάβευπορτ μίαν 
χονδροειδή έκφρασιν και μορφήν έυτελώις αφελή 
και απλήν.

Και ένώ έκ τών σχεδίων έλειπευ ή έπακριβής 
εκφρασις τής μορφής, ή προσοχή τοϋ κοιυου 
ήυαγκιίζετο νά καταφύγ;/ ε'ις τήυ έννοιαν τήυ 
όποιαν τό σχεδίου εξέφραζε. Τοΰτο δ' έξηγεί 
τήυ μεγίστην συμπάθειαν τήυ οποίαν ο λαός κυ
ρίως τών κάτω κοινωνικών τάξεων ε’χε διά τον 
Ντάβενπορτ.

Ο Ντάβευπορτ ήτο μάλλον εν είδος πόλε- 
μιστοϋ καί παλαιστοΰ, όστις μετεχειρίζετο τήν 
πένναν ή τήν μολυβδίδα, αντί τών βραχιόνων 
καί τώυ όπλων.

Η μεγάλη εθνική επιτυχία τοΰ Ντάβενπορτ. 
ύπήρξεν ό εκλογικός άγιόν τοϋ 1896 όταν ό Μιίκ 
Κίνλεύ καί ό Μπριάυ έξετίθευτο ιός βουλευταί 
διιί πρώτην φοράν. Ο Μιίκ Κίνλεύ ΰπεστηρί- 
ζετο ΰπό τοΰ παντοδυνάμου κόμματος των δη
μοκρατικών ΰπό τήν ηγεσίαν τοΰ Μάρκ Χάννα.
Ο Ντάβευπορτ έδημιυύργησε μ·αι· γελοιογρα

φίαν τοΰ Χάννα. παχυτάτην καί φέρουσαν αντί 
ενδύματος λέπια δολλαρίων, ήτις κατέστη ιστο
ρική. Κατιί του αυτόν εκλογικόν αγώνα, ήρχι- 
σεν αληθινοί· πόλεμον εναντίον τώυ συνδικάτων, 
όστις υέχρι τής σήμερον μ.έυει αλησμόνητος. Τιί 
σχεδιαγράμματα του εναντίου τοΰ Μιίκ Κίνλεύ 
ήσιιυ τόσου ορμητικά.ώστε κατιί τώ 1897 προΰ- 
κάλεσαυ συζήτησιν εις τήυ Βουλήν όπως περιο- 
ρισθοΰν ιιΐ ΰπερβασίαι τών γελοιογράφων. Κατα 
δε τώ 1901 όταν ο Μάκ Κίνλεύ έδολοφονήθη, 
ιι Ντάβευπορτ κατηγορήθη. ώςό έμπνευστής τον 
εγκλήματος, διότι αυτός εφανάτισε τόν αμαθή 
αναρχικόν κιιτιί τώυ πλουτοκρατών καί τοΰ προ
έδρου τής Δημοκρατίας.

♦
Είς τό προσώπου τοΰ Ντάβευπορτ ή γελοιο

γραφία ευρε τόν προοδευτήι· της. Αΰτος έδημι- 
ούργησε τιρ1 νεωτέραυ 'Αμερικανικήν γελοιογρα
φίαν διά τώυ συμβολικών μορφών τάς οποίας 
πρώτος αύτός έδημοσίευσεν εις τάς αμερικανικός 
εφημερίδας. Οϊ Τιίφτ, Ροΰσβιλτ. Μπριιίι’, Κάρ- 
υεζη, Ροκφέλερ, Μόργκαν, έγελοιοποιήθησαι· 
άμειλίκταις ΰπό τοΰ Ντάβευπορτ. ε'ς τό προσώ
που τοΰ όποιου έξέλιπεν ό μεγάλείτερος τώυ γε
λοιογράφων Αμερικανών.

ΙΟ!Ι



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙ Ν A k Ο Θ Η Κ Η

Άλίκιι 1 Ιαπανμήύτον

ιδίως τά ύδατα τή. Βαία, αφιερωμένα sic τήν \ 
φρσδίτη. καί tz'jZ "Ερωτας, ποοσοίζ.κυβ'ζ κατ’ ίτ 
τού; πατρικίους -ή; Ρώιιης. T'i rrzciyzjpa τής Πο 
y.tac ήσαν Ιδιαιτέρως αγαπητά sic τού; Ρωμαίου 
Ei; τινας έττα,άοι. άνασκαφοίσα; παρά τώ Bose, 
■ eale άνςυρίθηοαν. ανέπαφοι ότι. αΐ αίθουοαι τί 
ζ.ουτρών καί τά κοιιιιωτήριοζ τώ- κυριών πζ.ήρ;; ; 
φιαζ.ώζ καί διαφόρυζζ κοσμητικών. — 'Επιστρέφω'/ | 
τοϋ κοσμικού θορύβου ζ Κικόρωζ έ:έ/:γ; μεταΐ 
τών τριών έπαύ/.οών του ώς διαμονήν εκείνην, ήτ 
άνταπεκρίνετο st'c τάσ ίδιοτρόπου; διαθέσεις του τ! 
στίϊ imc. , ....-------- I >υ Τή

T'b Όράτιο . εστεμμένος μέ μύρτα καί ρόδα έγεύετ 

τό·/ φημισιιέζον οίνον τού ΤΙοοζ.ι περιστοιχούμενο 
ύπό έκ/.εκτής συντροφιάς. Έν τή. εύθυμία του ένΙοτ 
όσκέπτετο. ύα-ιιάίων τά δένδρα τών κήπων του, δι 
ή κυπάρισσσ; μόνο- θά τόυ συναδεύση clc τόυ τάφου 
ά/.λ' ή μελαγχολία ήτο διαβατική, καί οιεσκεδάΖεη 
αυτοστιγμεί ύπο τό (λυκύ μουρμούρισμα Τής Άνιέ- 
-ηε. καί ό ποιητής ύμνοι τά; ωραιότητα; τή; φύσεω; 
ζ.ησμονώζ τάς σκληρότητας τής τύχης.

•tvtn 'Γ//?οζ.< Λ!. ΊγγΛίΛη.

ΟΟΟ φρόγκ’ τραγουδήση έπί τρεις εβδομάδας
εις τήν βασιλικήν Όπερα ζ τή; Μαδρίτης. Τό'ι858 
ή Ούγγερ.περίφηιιο; πρίμα λησμονηθεϊσα σήμερον, 
έλαόεν φα.οοο ορ διά μία. σαιέόν. Είσ τό Λο,δΐ- 
,ον έπληρώθη ι.ι.οοο φρ. διά ί παραστάσεις. Ό 
Ρουμπίνι, ό καζλίτερος τενόρος, εί/εζ ιοΰ.οοο τόυ 
χρόνον, εί;·τά; όποια; προσέ^ετεζ άζζασ ιοο.οοο 
εργαίόμενο; κατά τά; διμήνου; διακοπαε εί; τό Λο.- 
δϊνον.

• ·

77 διαβάζουν οί ^/άχμοι σνμρραφώς;
Ό Μπουρί; διαόάίει σχεδόν άποκζ ειστικώ; κοι

νωνιολογικά βιόζία ό Μ ωρί; τα μυθιστορήματα τοϋ 
Δοστογέόσκυ ζ Γαγιάό βιόλία.. μαγειρική, ζ Πιέρ 
Λουθ μόνου έλεύθερα βιόζία· ό Ροστάζ... ζ εέ κά. εί. 
τά όποια ίητεί τά; μάζ.ζ.ον άσυζήθει; ζ.έέεις, διά νά. 
τοϋ οίνε δυ ατό- -ά παρουσιάίη διαρκώ, ζέον; στί
χους. Ό ΙΙιέρ Λοτί έχει (Οϋστα άζτίθετα προ; όζ.ου. 
τοΰε άλζ.ου; : δέζ διαόάίει τίποτε.

Μ Ι7Κ BELL· 7Κ
Άι ζ^-Γζρ-,,ιο σόι· .ifoaniia oar ψίμμαια μ' εφιηη, 

i/rar Λφρό; κ’ ίοβναιηκτν, ϊμα>· •'n-riom· ώΜτ,μ 

Τρι··ί·Μ0 ΜΓ ι<οοχοβο/.!ά .ιαρΙ)η·ικ!ά οχοο.τοΰοζτ. 

ί2, ιΐ κα'.ϊ/ ποΐ· ifaooi'va ώι· ζ./νζι μ' άγη^οΐ'αΡΖ ’

Κηί τό /(«ζ.ζ.’ό .τ’/.τζ./κ'ΓτΛΐ· ητίμ· κΐγη/.ή αην •■iiiu 

και τ' Γϋ.ικα τά /rii.ia οα>·, τ ’ ά/.ικά οά>· .τοριμι-οα, 

ιά μάτΙα ηηι τά γαλανά nor ο.τ<'ι9ζς ΰ.τζτοΰοζιι· 

κάαμανζ άν. ιυορ'άνταχτανζ ατά βάίΐνια τανζ ΐκλνιανοαν.

"ί>, τί κα/.ί/ nor ί)άαοι·να <<>· μ' άγα.τονον; /.ΐγο,

ά.τι κ! *άν ΐ)τλ·α νά αοΓ· .τ<ά μίο“ ττμ· καράϊά μον κρνβω, 

κ ι ΐμαι βοι·βάς καί αιαι.τμ/.άζ ατά ,Ίτραομα η’-αι. μάνρ, 

Ί'.τϊαααι·; κ’ ΰχζίιΐζ/χζ; ο«ι· τάν άτμαά, καί· λνώνη.

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΓΟΛΓΟΘΑΣ

♦ *

ΠΟΙΚΙΛΗ ΖΕΛΙΞ
Οί αρχαίοι 'Ρωμαίοι ιταραΰερί,Ιοντες

Εις τά; όόοχικά; έπαύζ.ειε των οϊ Ρωμαίοι διορχό- 
μενοι τάς καυστικά; ήιιέρα; τού θέρους, άπέφευγοζ 
πάσα, εργασίαν κοπιώοη ή δυσάρεστο·/. Ίίσχοζ.οϋντο 
εις διαφόρους πσιδιάε. κύριον δέ μέλημα αύτών ήτο 
ή εύθυιιϊα... Ό Αύτοκράτωρ Όκταόιανόε διοσκέδαίο 
μέ τό ψάρευμα. Ό Σκηπίων μετά πόθου κατο,Ινετο 
εις τήν άνέγερσιζ οίκϊσκων έκάιθαρίωνή κογχυ- 
λίων μετά τό πέρα; δέ αύτών καί τήν ήθικήν 
εύχαρίστησιν τή; έπιτηδειότητός του. έθετε τά 
αρχιτεκτονικά άριστουργήιιατά του ώς σημείοζ 
σκοποβολής καί διοσκέδαίο κατεδαφίίων αύτά 
άνά εν. Έν ήμέραις κακοκαιρίας όκζ.οίετο οί; τό 
δωμάτιόντου έπιδιδόμενοε εις τήν απαγγελίαν.— 
Ή έν τή έίοχή διαμονή έθεωρεΐτο παρά τοί; 
Ρωμαίοι; ώς άκρα ευδαιμονία Η άπομάκρυνσιε 
έκ τών άντιθαζ άμων τών πλουσίων αστών, τών 
ανακτόρων τών μεγιστάνων, τών πζ.ατειώζ. τών 
στοών, τής τέχνης έν γένει. τών ψυχρών άγαν- 
ιιάτων. αγγείων καί έπιόλητική; αρχιτεκτονι
κή; τής αΙωνία; πόλεως ήτο ήδη όνειρον. εις 
τήν πραγματοποίησην τοϋ όποιου ήοκει ή δροσιά, 
αί τορπναί άσκήσεις, αί διασκεδαστικαί έκδρομσί. 
αί έλαφραί αναγνώσεις, τά λουτρά καί αί οικο
γενειακά! πανηγύρεις... Ό Πλίνιος μά; περι
γράφει τά έεοχικά αύτά ένδιαιτήματα, ιδίως τούς 
ιδιαιτέρους αυτών κήπους, έίαίρων τήν ωραιό
τητα τών σπανίων φυτών και δένδρων, τήν καλ
λιτεχνικήν διακόσμησιν τών διαδρόμ καί τήν 
αφθονίαν τώ. ύδάτωζ. Δέν φαίνεται όιιω; ζά 
είναι πιστή ή περιγραφή τής κλασικής Ρωμαϊ
κής έπαύζ.εως... Οί Ρωμαίοι προύτίμων. ώ; 
γνωστόν, τά χλοώδη σπήν.αια, μέ τούς πρασί
νου; των τάπητας καί τούς έκ κισσού, ρόδων, 
καί ίων διακόσμους των, ήρέσκοζτο εις τά δα- 
σύλισ μέ τάς λίμυας των, αναπαυόμενοι ύπό 
τήν σκιάν τών πυκνών δένδρων έν συνόλω έ- 
ίήτουν ώς καταφύγιου έκ τής κοσμική; τύρόη;, 
διαμονήν παραπλησίαν τών Νυμφών.— Οί πρά
σινοι ζ όφοι τού Τίόοζ.ι, ή δροσερά Prerenie, καί

11ο

μετα^/ώα τών φωνών
Σήμερον τό ασφαλέστερου μέσου νά κερδίίη καυεί 

άφθονα χρήματα οίνε νά όχη φωνήν. Ό Καροϋίο κεροΙ 
Σι εκατομμύρια μ: τήν φωνήν του.Ό Μπόνστι, ό ιιό 
-ος αντίπαλο; τού Καροϋίο,sic τόνο Ριγολόττον» συνα 
θροίίει εκατομμύρια sic τήν’Αμερικήν.Άπόμίαν έπι 
στολήν τού Ροσσίνι, πληροφορούμενα ότι τό ι83ί 
μία υψίφωνο; δέν όκέρδιΣ περισσότερα άπό ι3ο< 
φράγκα τόυ μήνα. "Ενα; βαρύτονος μόλις έκέρδιίι 
χίζ.ια καί ένας τενόρος ι ιοο. Άπό τό ι83θ οϊ καλ· 
λιτοχναι τού μελοδράματος άρχίίουν νά κερδίίοιη 
περισσότερα. < > τενορος Δαντίέλ/ι έπζ.ηρώθη 38

Ιίεμιίεάόνη Γμυπόρη . Μο<^ονλα

Α. Τ ΙΕΧΩΒ

Ο ΚΩΜΙΚΟΣ

κηΜΐκοχΊόάνΆ·/.·μ.οί·.τ; 
1 !ορ;;ζ-·.όιφ - Σοζ.οζ.ώο έ- 
0-σ- τά; yp.zn: ε:;τά Ου- 
ζ.άζ'.α τού τε’/.ατυτάτου 
πανταλονιού του. έστρεψε 
τερό; τό παράΟυρον ·ζ.α· έ- 
όύΟ'.σε τό οζνηρόν βλέμμα 
του ε·; τά παράθυρα τή;

άπέναντ·. οίζία;. ΙΙαρή/Λον πέντε λεπτά σ·-,·ή;.
— ΙΓζ.ή;·.;! έχασμήΟη ή ilioelilii' Μόρια Λνδρέε 

ένα. Ί'ί σιωπάτε. Ίίαν Λζίμ'.τ; : Μ·.ά πού ήλθατε 
ζα· μ’ εμποδίσατε άπό τήν μελέτη τού ρόλου μου. 
πήτε ζάτ: ! Ι·’.?σύε ανυπόφορο; μ' αΰτη σα; τή σ-.ι.ιπή. 
σά; βείαιώ.

— Χμ ! . . . Ι···έλω νά πΓ.ι ένα πράγμα, μά. . . . 
διστάζω. . . . Λ; σά; τό πώ έξαφνα μέ όλη μου τήν 
άπλότητα. τήν είλιζρίνεια. δί·χω; ντελιζατέτσε; ζ.αί υ
παινιγμούς. . . . χωριάτι/.α. . . . σεϊ; μπορεί νάμέ Ου- 
μώσετε, νά μέ ζαταζρινετε. να μέ περιπαίξετε. . . . 

• >7.ι. ζάλλιο νά σιωπήσω ! \; π-ριορίσωτή γλιώσσά
μου. νά μή μέ βρή ζανένα ζ.αζό. . .

«Ί’ί να άρά γε να μού πή : έσζ.έοθη ή ill —
mill lie. Εινε ανήσυχο;, τά βλέμματά του παράδοξα, 
όεν τον χωρεΐ ό τόπο;. . . . Ίνχει γούστο νάμοΰ έτοι- 
μάζη ζαμμιά έρωτιζή έξωμολόγησ1. ! . . . Χμ ! . .. 
Ηρίσζει ζανεί; τόν μπελά του μέ όλου; αύτού;! ΧΟέ; 
το πρώτο βιολί μού έξωμο’/.ο-γήΟη. τήμερα ζαύ' όλο 
τό διάστημα τή; δοζιμή; ό διευθυντή; τή; έ?7.ήίτρα; 
ε^τευαζε. . . . "Εχασαν τα μυαλά των όλοι ζαί δέν ξέ- 

·ίϊυ.ν τ; κάμουν. . . υ
Ο ζωμιζό; έφυγεν άπό τό παράΟυρον. ’πλησίασε 

το ζ.ομο ζαί ήρχισε νά περιεργάζηται τά διάφορα άν- 
τιζειμενα τά τοποθετημένα έπ' αυτού.

«—Μάλιστα... Ηεζ.ω να τό π<ώ. μα φοδούμβι.. 
δέν έχω τό θάρρος. . . Αμα σά; τό πιο μ' όλη μου τά, 
ρωσσιζή αφέλεια. Οά μέ ύίρίσητε χωριάτη ! μουζϊζε ! 
ζαί τά παρόμοια. . . Σά; ξεύρουμε. . . I Ιροτιμώτερο ·ζά 
σιωπήσω...

«Αλήθεια ομω;. τί να τού απαντήσζ, ζανεί; στά 
έρωτιζά του λόγια : έξηζολούΟε: νά σζέπτηται ή ϊΐι- 
gAmie. Ιίινε τόσο ζαλό;. τόσο αξιαγάπητο;! Εχει 
ταλάν. άλλά. . . δέν μ' άρέσει. Ιίολύ άσχημο;... 
I Ιεριπατε: σζυφτό; ζαί στό πρόσωπό του έχει ζάτι ση
μάδια .11 φωνή του βραχνή... Κι' έπειτα οϊ τρό
πο; του. "<>χι, ποτέ !.. >>

Ι· ζωμιζο; έζαμε σιωπηλό; μ-ριζά βήματα, ζατό- 
πιν έοριφΟη βαρύ;έπι μ·.ά; πολυθρόνα; ζαί έσυρε προ; 
τό μέρο; του άπό τή; τραπέζη; Οορυδωδώ; μίαν έφη- 
μερίοα. Διέτρεξε βιαστιζα γ-ραμμά; Τ'.να;. μεΟ ζ οϊ 
οφθαλμοί του ’σταμάτησαν επί τινο; -,-ράμματο; ζ.-αί 
έζ.λείσΟησαν βείαρημένοι.

— Ηεέ μου ! Ί'οϋλάχιστον μερ.ζέ; μυΐγε; νά υ
πήρχαν ! όμουρμούρισε. < >λο Οά ήμπορούσε ζανεί; 
•-ά δ'.ασζεδάσζ,...

«Και ομω; δέν έχε·, άσχημα μάτια. — έξηζο- 
λούΟησε τού; διαλογ'ΐσμού; τη; ή ingAnue. Και τό 
μεγαλύτερον προτέρημ.α εινε ό χαραζτήρ του. Δι ένα 
άνδρα δέ δέν σημαίνει τόσον ή ζαλλονη. όσον ή ψυχή, 
τό πνεύμα... Ειμπορούμε ζαλλιστα να στεφανωθούμε. 
Μέ άλλου; όρου; δέν θα παραδεχΟιο ποτέ τήν ένωσίν 
μα;. I Ιώ; μέ ζύτταξε πρό ολίγου... Ί·λόγ·; έθγαζαν 
τα μάτια του' φλέγε; πού πυρπολούν ! Και γιατί δι
στάζει : δέν μπορώ να ζ.αταλάίω ! ο

Ό ζωμιζό; έστέναξεν ίζφραστιζιότατα. Έξάπαν- 
το; πολύ αζριόά τού εστοίχιζεν ή παράτασ·.; τή; σιω
πή;. Έγ;ν· ζαταζ.όζζ'.νο; άπό τήν στενοχώριαν του 
ζαί έδαζνε τά χεί/.η. έξ ου το στόμα του «στράβωνε 
ελεεινά... Επί τού προσιόπου του έζωγραφήΟη ά- 
·,·ωνία...

Ill



il IN A ΚΟ ΘΗ Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«Ιίερίφημ.» ΐίυ.ζεροϋυ.ε να συζήσωμίν ζα: χωρί; 
τάς εκκλησιαστικά: διατυπώσει:,δεν εζαυσε σκεζτσμ,ενη 
ή ingenue. Κερδίζει άρκετά. Τον προτιμώ άζό κάθε 
ά/.λ:ν! Μά τήν αλήθεια ζαρευΟύ: Οά δεχθώ ! ΙΙρ'ο: 
τί νά τιν λυπήσω τον ζαϋμ.ενον μ.έ τήν άρνησίν μ.ου : 
Τοϋ φθάνουν αΐ τόσα: άλλα: άζογοητεύσει; τη: ζωή:.»

—”< )■/·.! δέν μ.ζορώ ! έξεφώνησεν ό κωμ.·.κός, ζε- 
τιον μακράν τήν έφημ.-ρίδα. Ί'ίτοιον τρισαναΟεμ.ατισμ,ε- 
ν:ν χαρακτήρα έχω ! Δεν μ.ζορώ νά νικήσω τον εαυ
τό μ.:υ ! Κτυζήστε μ.ε, ύδρϊ'στε με, ο.τι θέλετε κά
μετε, μ.ά Οά σάς τ': πώ, Μ άρια Άνδρέεδνα !

— Καλά. καλά. Φθάν:υν τόσα άζοσιωζητικά. Ί I- 
μιλήστε έζ:τέλου: ελεύθερα. άφοϋ σα: τ': έζιτρέζω...

— Μανοϋλά μου ! 1 Ιερ'.στερούλά μ.ου .' Συ·"·νώμ.ην 
... γ:νατ.στ':ς φιλώ τ': χεράκι σας...

©ΕΑΤΡΙΚΗ EniSE^PHSIS
Ηέασρον Σνντάγιιανος.

Τό Πανόραμα τοϋ κ. Μ ωραί-ί ζζ( έφέτος ύπερέ- 
όαζετά «ΓΙαναθήναια» είς φαιδρότητα. Τά γογο-ότα 
τοϋ έτους έσατυρίσθησα ζ ούφυώ: ήμάζ.ζ.ον έτραγουδή- 
θησαζ διότι καί έδώ τό άσμα υπερτερεί τοϋ πεζού λό
γου. Τό λεπτόν χιούμορ τοϋ συγγραφέως ευρίσκει 
ευκαιρίαν νά παρουσιασθή άτάκτωε. άλζ' έπιτυχώς. 

11 κάλπη—Ροζάν λέγει ένα χαριτωμένο τραγουοάκι. 
ή Γαόριηζ.ίδου ^δημιούργησε ένα νέον ρόλον βιαστι
κής μπεμπέκας. τά Καντιώτικα εφέτος έτραγουδησαν 
καλζ.ίτερα.τό τρίο τής Ροζάν ώς Άνοίϊςωςκαί τών κ. 
κ. ΙΙλέσσα καί Χα.τά ώς υπερηλίκων άπαλζ.αγέντων 
χαριέστατον, ό κ. Πλέσσας ώ: νησιώτης μέ τό τρα
γούδι τής δράκας αμίμητος, ώς επίσης νοστιμότατο: 
ώς βλάκας, αί μικραί δεσποινίδες Πλέσσα ώς άεροζαϋ- 
ται έδωσαν μίαν καλλιτεχνικήν θεαματικήν έντύπωσιν. 
Χαριτωιιένη και πεταχτή ή κ Ροέάν ώς πιερότος 
έίαγγέλλων τετράστιχα.

Διαλογικώς, ό συγγραφεύς έσατύρισεν άμειλ ίκτωε 
τήν ΰψωσιν τοΰ άρτου, τήν καϋσιν τών νεκοών, τήν 
ΰπόΘεσιν τού ΙΙαινεση. τήν προστασίαν τών Λΐ;γ. Δυ
νάμεων, τήν πρόγκαν ώς έκδήζ.ωσιν ούθυμίας καί τήν 
υπουργικήν μοταρρύθμισιν.Άλζ.α νούμερα ;ίς τά οποία 
συναντάται τό Πανόραμα με τά Παναυήναιά- ώ. λ./. 
ή καταδίωέι: τών συζύγων ύπό τής αστυνομίας,ή σά- 
τυρα τών Κυριών μέ τάς Καμεζ.ίας, οίνε ανώτερα είς 
τά « Παναθήναια» καί ή Γαορι·Ζ|λίδου δέ ώ: Γύφτισσα 
άλλοτε ήτο πολύ καλλίτερα.Τό ι1 Ιαζόραμα» εσχ: σει
ράν παραστάσεων μέ μίαν βραχυτάτηζ διακοπήν, 
καθ' ήν μάτην έπέπεσαν -ά «Γεράκια» δράμα τοϋ 
στενογράφου άλλά καί ποζ.υγράφου κ. θωμά Θωμά. 
Ή διπλή έπανάζ.ηψιε τοΰ ονόματος κατέστησε δύσπι
στούς τούς άκροατά- πρός πάσαν επιτυχίαν. Τά «Γε
ράκια» άπέπτησαν ταχύτατα, άφήσαντα τό •Πανό
ραμα» νά έίακολουθήση τήν άγουσαν είς τήν _γο πα- 
ράστασιν. Ιά '.Γεράκια·· είναι βραόευμένα εί. ένα 
δραματικόν διαγωνισμόν τής Κων]πόλεως. Συνεπώς 
έίηγεϊται εύκοζ ώτεοον ή αποτυχία των.

♦
Winxpov «Όλνιιτοιιι

I ά έφετεινά» 11 a ν α 0 ή ν α ι α ·>είνε νεαματικώτερα, 
κομψότερα τών περυσινών καί μέ περισσοτέρου μου
σικήν. Διακρίνεται μία σερενάτα τοϋ κ. Σαμάρα, τήν 
όποιαν ωραιότατα τραγουδεϊ ή κ. Νίκα. Μερικά κα

ί 12

Είς τού; οφθαλμού: τ:ϋ κωμικού έφάνησαν χονδρά 
δάκρυα...

— ’< 'μιλήστε, λοιπόν, ανόητε ! Τί συμβαίνει !
— Δεν έχετε αρά γε, περιστεροΰλά μ.ου... ένα... 

ζοτηράκι βότκα Καίεται ή ψυχή μου ! Γστερ' άζό 
τ: χθεσινό γλέντι στό στομάχι μου συμβαίνουν ναυμα
χίες σωστές διαφόρων τςεων, ζ:ύ κάνει; χημικό; δέν 
μζ:ρ·ί να τάς ;εδιαλέ:η. Μέ πιστεύετε : Είμαι άνω 
κάτω .' Δέν μπορώ να ζήσω .'

II ingenue έζοκκίνησε, συνωφρυώΟη, άλλ ευ
τυχώς γρήγ::α έγινε κυρία έαυτή; ζαί έδωκεν είς τόν 
εζισκέζτην της ένα ζοτηράκι βότκα... Αμα τήν ζα- 
τέπιεν εκείνο;. ανέζησε ζαί ήρχισε να διη-,-ήται χα
ριτωμένα ανέκδοτα.

/’Κκ rof· Ρ<ιίαηι·/Λν) ΦΥΑΛΙΣ

ζ αμπούρια. επικίνδυνα διά τήν εποχήν αύτήν τών 
κοιλιακών ένοχλήσεωζ, έγκαίρως έέωόιζ (σθησαν. ώς 
καί σκηναί τινέε ατυχείς. Ό κ. Λεπενιώτης, τό τά
λαντου τοϋ όποιου είχε δεσμευθή καί καταστή μο
νότονου είς τό άμπέχονον τοϋ ένωιιατάρχου, ήζ.ευ- 
υερώ^η είς τήν τρίτην πράέιν καί είχε δύο ώραιοτά- 
τας έμφανίσει- ναυτόπαιδος μαύητοϋ καί ένός γέρω- 
δαζδή. Ή κ. Νίκα ώς φοιτητής, χαριτωμένος κύριος. 
Άπό τά ώραιότερα νούμερα ό Μαύρος γάτος μέ τή 
μαύρη γάτα (Λούης—Ίακωδίδης), αί δύο Κυρίαι μέ 
τάς Καμεζ.ίας μέ τήν ΰαυμασίαν άπομίμησιν τής Κο
τοπούλη ύπό τής κ. Νίκα καί τής Κυόέλης ύπό τής 
κ. Μηλιάδου. Ό Ίακωοίδης ώς φιφτυ-τοΰ έφεδρος 
προσένεσεν είς τούς ρόλους του μίαν νέαν επιτυχίαν. 
Οί Σκάουτ— Μπόϋς, θηλυκοί πρόσκοποι μέ κοντά 
πανταλονάκια. ώραιότατοι, καί έτι ώραιότεροι οί τήν 
έθνοφρουράν άποτεζ.οϋντες καί ιδίως οί μιμούμενοι 
τούς κ. κ. Γαόουζάρην καί Μιστριώτην. Ό Κλεάν
θης έκαμε καί έφέτο. τήν στιχουργικήν έμφάνισίν του 
έν συνοδεία μετά τοϋ Νικολοϋ, τοϋ θαλασσινού Κλε
άνθη. Ιό νούμερο τής Δοϋγκαν — .Αεπενιώτου διε- 
γράφζ ίσως δ' αισθητικούς λόγους, άν καί αρκετού: 
προεκάλει γέλωτος. 'Εφέτος ηύνοήΟησαν τά «Πανα- 
ύήναια.» καί μέ μίαν νέαν έμφάνισίν έπί σκηνής, τής 
μικράς δεσποινίδας Φλώρας Βορδόνι, ή όποια έχει 
ώραιοτάτην φωνήν μεσοφώνου καί καταχειροκροτείται 
ώς άνΟοπώλιε.

Ιά «Παναθήναια» διεκόπησαζ έπί τιναε ήμέρας διά 
ζάδοΟήτό ρεαλιστικόν δράμα »Τ ό κατρακύλ ισμα». 
πεντάπρακτον.τοΰζ,βοοοηβ,τοϋείδους τής·· Άγνωστου 
Οί άκροαταί ήσϋάνύησαν συγκίνηοιν. άλλά όΙ οίκτον 
διά τήν άτυχή οικογένειαν τήν όποιαν ό συγγραφεύς 
ρίπτει εί- τήν έσχάτην βαθμίδα τή. κοινωνικής έία- 
χρειώσεωε, είςτήν δυστυχίαν, είς τήν συμφοράν, τόν 
θάνατον διά νά δείέη είς τήν μητέρα ότι μόνος σκοπός 
τοϋ βίον της πρέπει νά είναι ή άνατροφή τών τέ
κνων τη. καί ή ζ,Οικοποίησι. των καί όχι’ ή έκπλήρωοιε 
τών ιδίων της επιθυμιών "Εργον άσπζ.α,χνον, άλλά 
διδακτικόν ό ρεαλισμός του δέν συνίσταται είς τό νά 
κόμη τόν θεατήν νά έντρέπεται, άλλά νά σκέπτεται 
τάς συνέπειας τής μητρικής αφροσύνης Ή κ. Νίκα, 
ά κ. Φύρστ καί ό κ Δελενάροος ίπαιέαν πολύ καλά.

ΑΠΟ ΤΟ ‘‘ΠΑΝΟΡΑΜΑ,.

Ή δ. Α. ΙΙλέιΙϋα είς τα ιιιγάλα καπιϋ.λα.

θέατρον Κνβέλιις
Νεώτατος συγγραφεύς ό κ. Ροδοκανάκη. ύφίστα- 

ται άποτόμους μεταμορφώσεις. ' Υπέρ καθαρέ ύωζ εΕ τό 
•be profiinilis». άρχιμαζ.ζ ιαρός είςτήν « θρίαμβον » 
Γώρα έπελήφθη καί τοϋ θεάτρου ώε δραματικό.. Τά 
τρία μονόπρακτα του, άν καί κοινοτάτων ύπονέσεων. 
άφήκαν έντύπωσιν ζωηρόν είς τούς όλίγους άκροατά: 
και έδωσαν έλπίοαε πολλά: περί τής εύδοκιιιήσεώ. 
του ώς δραματικού συγγραφέω.. Σπανίωε πρώτα 
•ργα είχαν τόσον ένυαρρυντικήν έπιτυχίαν. Ή»Θε α- 
τρίνα» είναι ένας κλαυσίγελωο μιάς ήθοποιοϋ, ή 
όποια είναι ύποχρεωμένη νά παίέη ένα ζωηρόν εύ- 
υυμον ρόλον, καν’ ήν στιγμήν πεΰαίνη τό παιδί της. 
Καί είς τ£> τέζ.ος. ένώ παίζει άκόμη, ακούει έκ τών 
παρασκηνίων τήν είδησιν τοϋ θανάτου καί παραφρονεί. 
Υπάρχει είς τό έργον καί απόπειρα ήθογραφίας πλα

νοδίου υιάσου, οίοοντο: παραστάσεις είε επαρχιακόν 
θέατρο ζ.

Ιό «ίσακαλι» είνε μία ίδιότροπτ) γλωσσοκο- 
πάζα κυρία, ήτις πβρεϊηγοϋΟά ένα ζωγράφον, όχοζτα 
δήθεν μέ τήν άνεψιάν της έρωτικάς δοσοληψίας, φζ.υα- 
ρεί άκατάσχετος, ύπενθυμίςουσα τό «Καθάρσιο τοϋ 
Μπειιπέ- τού Φεωδϋ. Ό Πιερρδτος» μία αί- 
σΰηματοζ.σγία ύπερμηκυνομένη όμως είς λυρισμούς 
έμπζευσμένον: άπό αναγνώσεις Γαλ.αριστουργημάτων 
τεζ.ειώνει ιιέ ιιίαν άποκάλυψιν κωμικήν, οιότι έέαφνα 
ώε κόρ/| τών ό'ζείρωζ τοϋ Πιερροτου αποκαλύπτεται ή 
πεθερά του Συνηθέσταται αί ύποθέσειε αύταί εί. σα
τυρικά διηγήματα.αί αποκαλύψεις οηζ,.έν χορώ μετημ- 
φιεσιιένωζ συζυγικού ζεύγους κζπ.

Εί: τοιαύτα. έν τούτοις ισχνά- καί έεηντλημένας 
υποθέσεις, ό συγγραφεύς κατόρθωσε ζά έμφυοήση 
-ωήν καί ένδιαφέροζ. Καί σκηνικώς καί οιαζ.ογικω. 
τά έργα του έπέτυχαν.

Καί είς τά τρία αύτά έργα ή κ. Κυόέζ.ηεσχε σπά
νιάν εύκαιρίαν ζά έπιδεΕη έζ τάζ.αντον πολύμορφον 
είχε τρεϊς ώραίας έμφανίσεις.

Ό «ί’άφζ έργον Άγγζ.ικόν, έν συνεργασία γρα- 
φέν. τοϋ είοου. τών αστυνομικών έργων, τών όποιων 
πρότυπον χρησιμεύει ό Άρσέν Λουπέζ.Ό Ράφλ εινε 
Οναε αριστοκράτης λωποδύτης οστις έκλεψεν έν πε- 
ριδέραιον,διαφενγει τού. όνυχας τοϋ αστυνομικού.μευ 
:ύ ά.αστρέφεται διαρκώς καί μετ'άρκετάς περιπετεία: 
αί όποίαι δέ. είχαν καί ποζ ύ ένδιαφέρον, κατορυωνει 
νά δραπετε,σ.,.Τό έργον δέν είχε σκοπόν άζ.ζ.ον ή νά 
κεζτήση τό φίλοπερίεργον τοϋ φιλοθεάμονος κοινού 
θά ήτο δέ πολύ ένοιαφερότεροε ό Ράφλ άναγινωσ,κό- 
μενοσ ώς μυθιστόρημα. Τόν ρόλον τοϋ Ράφλ ύπεδύθη 
ή κ. Κυόέζ.η μέ ζηλευτήν έπιτυχίαν.

Αί δεσποινίδες Άθαναδία ζαί ΙΙυλι-ξένη ΙΙλειίιίι» 
ώς αεροπόροι εις τό «ΙΙανόραμα».



ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ώς βλάξ X. Ιΐϋ.ίόιίαν ίί.7«ΛΛ«;'ή'Γα>

ι ίς το «Πανόραμα

Λα (ίι'ί/’/ί: —τό I ράπωμα.οπω; μετεφράσθη, είνε 
έογον τοϋ Μπερνστάϊν, δηλαδή 
στρεφόμενου περί τά; κλοπάς, περί 
περί τήν φαύλου ποζ.ιτικήν, μέ πρώτα 
παρήλικα ποζ.ιτευόμενον τόν όποιον 
ϊυγόε του εί; τόν ποδόγυρον τή; όποία<: άζοήτωε σύ
ρεται καί τον όποιον άνηλεώ; έςευτελί^ει ό τέως υφι
στάμενό; του. Έργον. τοϋ όποιου ή άϊία συνίσταται 
είε τήν αγωνιώδη ταπείνωσιν τοϋ πρωταγωνιστοΰ.τόν 
όποιον ύπεδύυη θαυμάσια ό κ. Βονασέρας.μαρτυρήσαε 
κυριολεκτικά; έπί σκηνή; κατά τά; δυο τελευταία; 
πράέεις.

Εκ τών άλλων έργων, άϊίϋουν ιδιαιτέρας ιινεία; 
ή «Σαπφώ». έϊηγμένη έκ τοϋ ομωνύμου μυθιστορή
ματα; τού Δωδέ, ό «Μάγο;» τοϋ Bisson καί Seiial. 
οί ('Νεοσύλλεκτοι τοϋ έρωτο;» τοϋ Coolus — χαοι;- 
στάτη κωμωδία—ό «Μαρκήσιο; ΓΙριολά» είε' τόν 
άπρϊον πρωταγωνιστεί επιτύχω; ό κ. Βονασέρα-, έπα- 
νελήφθη δέ ή "Άγνωστος» πλειστάκις.

Ή μεγαλειτέρα επιτυχία τοϋ θιάσου ήτο ή συνερ
γασία τοϋ κ. ©ωμά Οικονόμου, οστις όπαιέε θαυμά
σια είς τού; «Βρυκόζ.ακας». είε τήν «Διπλήν ζωήν» 
τού Στίβενσον καί είε τήν «Μόραν > τού'Ιύεν.’Ο κ. 
Οικονόμου έχρησίμευσεν ώε τό αντίδοτου τή; έπι- 
θεωρησεομανίαε, ήτις Απείλησε σχεδόν νά κζ.είση 
καί αύτό τό θέατρον τή; Κοτοπούλη.

Ό κ. Οικονόμου απέρχεται δυστυχώ; είε Γερμα
νίαν.

* 
θέατρον Κοτοπούν.ιι.

Ο κ. Ιωσήφ είχε τήν δεύτεραι — μετά τήν αεί
μνηστον τετραλογίαν τών βαπτιστικών ονομάτων- - 
αποτυχίαν. Οί Ι'άμοι μετ’ έμποδί'ων» ή 
μάλλον τά «Εμπόδια μετά γόμων«. είναι μία πλη
κτική καίτοι πολύπζ.οκοε κωμωδία, ή όποια αρχίζει 
είε τά; ’Αθήνας, έκτυζ.ίσσεται είε τό Φάληρου καί 
τελειώνει εί; τό Γατόϊ. Τοιουτοτρόπως ό κ. Ιωσήφ 
εισάγει εί; τό θέατρον τό δύκτιον τή; συγκοινωνία; 
καί μόνον τή; επικοινωνία; δέν κατόρθωσε νά έπιτύ- 

χη μέ τό κοινόν, τό όποιον έκαινοτόμησε, καθιέρωσαν 
τήν οιά χειροκροτημάτων... αποδοκιμασίαν.

Αί "Σπίνε; ποϋ σβύνου?·· έσόυσαν μολο- I 
νότι τά; έγραύεν μία Αύρα, ή κ Θεοδωροπούλον. ’■ 
Άτυχή; απόπειρα ηθογραφία; ϋπό κυρία;, ή όποια 1 
ός.ησ; διαρκώ; έν τή πρωτευούση. άναστρεφομένη I 
Σοπέν καί Μπετόβεν. Οί Ελληνικοί χοροί— οί δυ- I 
στυχεϊ; τί έτράόηϊαν έφέτος! — έπεστρατεύθησαν I 
καί αυτοί καί ή σπίθες οέν έφώτιοαν τού; ν;ατάε. I 
ούτε τό ταμείου, τό όποιον ύπέστη ικανήν άοαρίαν. 
Υπήρχε καί μουσική τοϋ κ. Μαροίκ κριθεϊσα άκα- I 

τάλληλοε.

Ή φάρσα τοϋ κ Μωραϊτινζ, «Τό τσάι τή; Ν ί- I 
τσα;» είναι μία σάτυρα κατά τή; τάσεω; τών λαϊ 1 
κών κορασίων οπω; μιμούνται τά; άριστοκράτιδαε. I 
Η υπόδεσι; πολύ καλή καί έκμεταλλεύσιμο;· άτυχώ; I 

έγράφη μέ κάποιαν άταίίαν καί διασώζει μέν τό σπιν- I 
ΰηρϊέον πνεύμα τοϋ σνγγραφέωε. άλλ’ ή πλοκή είναι I 
άτεχνο;, "Επρεπε νά παρουσιάση ένα χαρακτήρα I 
— καί τά πρότυπα τοιούτου είδου; κορασίων άφθο- I 
νοϋν εί; τήν κοινωνίαν ιια;—άφοϋ άζ.λω; τ; είχε τό I 
έργον του καί ηθικόν συμπέρασμα διά τή; γελωτο- ι 
πονήσεωε τή; ήρωϊδο; καί τού σωφρονισμού διά τή; 1 
άγοράε μιά; ραπτομηχανή;. Άλλ’ούτε ηθογραφία,ούτε I 
κωμωδία ήτο τό «Γσάϊ τής Νίτσα;« άλλά φάρσα, I 
ή όποια έπρεπε νά εχη καλλιτέραν τύχην.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη ήτι; έπήρε: ή σημαιοφόρο; 
τή; πολιτογραφήσεω; παρ’ήμϊν τών «άσεμνων κωμω

διών». ϋπέστζ| .διωγμόν έκ -ιμέρου; τή; Αστυνομία;, 
ήτι; άπηγόρευσε τά Χάπια τοϋ’Ηρακζ.ή», τήν "Ξε
χωριστή κρεβατοκάμαρα.», τό «Μαρτύριαν τοϋ Ταν
τάλου» καί όλα τά τοϋ αύτού φυράματος αισχρά κα
τασκευάσματα. Ήτο καιρό; πλέον νά έέυγιανθή ή 
Έλλ. σκηνή άπό τά μολύσματα, τά οποία πιθανόν νά 
ενδυναμώνουν τά ταμεία τών θεάτρω ν.άλλ’έκνευρίζουν 
καί κλονίζουν τήν ηθικήν ύπόστασιν τών άκροατών. 
Τήν αύτήν τύχην ύπέστζ( καί ό /έηλυ; «Ταρταρίνος 
ποϋ γλεντά» είε τόν θίασον τή; Κυοέζ.ης. ήτι; ομω; 
άν άναβιβάζη ενίοτε άπηγορευμένου; καρπού; δέν 
μετέ^ι δμωύ τΣ»ν παραστάσεων.

Έκ τών Χοα» τών 7ταρασταυε>τ*>ν -no το-
θιάσου τήε δ.Κοτοπούλη, τό ώραιότερον, καζ,λιτεχνι- 
κώτεοον ητο ή «Κοκέττα» τοϋ Ιταλού συγγραφεω; 
Τραόέρσι. Κομεντί μέ πολύ ψυχαγωγημένα; οκηνά;, 
μέ πλοκήν- -καίτοι απλήν—ελκυστικήν, μέ διάλογον, 
χαριτωμένου καί ζ.επτότάτου πνεύματα;, μέ συμπε
ράσματα άμειλίκτω' άληθή. Μία φωτοτυπία τή; 
φιλάρεσκου, άλλά καί σκληρόκαρδου. τή; μάταιοδό- 
έου, άλλά καί ήθικής γυναικόε, ζτι; ζητεί νά συσω- 
ρεύση γύρω τη; θύματα τού κάλλου; τη;, παίζει μέ 
αύτά. τά έίερεθίζει καί έπειτα τά έέευτελίζει, τά σύ
ρει αιχμάλωτα τού ποδογύρου τηε, άζ.λά ταπεινοϋται 
είε τό τέλο; ό έγωϊσιιό; τη; καί συντρίβεται ή έπι- 
πολαιότη; άπό ένα έίυπνότερόν τη; άνδρα. I ό έργον 
καί φιλοζ.ογικώ; καί σκηνικώ; είναι ωραιότατου, αι
σθάνεται ο; ό άκροατήε αληθινήν λύπην διότι τελειώ
νει. Θά ήκουέ τι; καί Τετάρτήν πράοι ν χωρίο κόπον, 
τό τέλο; μάλιστα έέαφνικόν καί αόριστον δίδει τήν 
ιδέαν ότι οέν τελειώνει έκεΐ τό εργον. Άλζ ’ ό συγ- 
γραφεύ; είναι καλλιτέχνης καί δέν ήθέλησε νά τά 
άναπαραστήση ολα έπί σκηνή;. ”()λοι οί ηθοποιοί οί 
λαδόντε; μέρο; ίπαιίαν πολύ καλά. Ή Κοτοπούλη 
ώ; κοντέσσα ύπήρέεν άμίμητο;· ολον τόν ρόζ ον τη; 
δστις ήτο πολύ; τή, έκτασιν καί δύσκοζ.ο; τήν έκτέ- 
λέσιν, έπαιίε μέ πολλήν χάριν καί δύναμιν καί φυσι
κότητα. Ό κ. Παπαγεωργίου. ώε καλλιτέχνη;, οιηρ- 
μήνευσεν όζ.αε τά; διακυμάνσεις τοϋ έρωτικοϋ πά
θους, ό δέ Μυράτ ώ; θετικιστή; ϊδειϊ; δλην τήζ ψυ
χραιμίαν καί ειρωνικήν άντίληψι ζ ένό- ανθρώπου πε
πειραμένου καί άνθισταμένου είε τά ύπουλα παίγνια 
μιά; κοκέττα;. Ή μετάφρασίς έκλινε πρός τήν μαλ- 
λιαρήν. Υπάρχει μάζ.ιστα καί ή ζ.έϊι; καζ.ζ.ιτέχνισσα. 
δηλ. καλλιτέχνι;. Τοιαϋτα πραέικοπήματα είνε 
ικανά νά μειώσουν καί τοϋ όλου έργου άκόμη τή, 
καλλιτεχνικήν άέίαν.

Δύο έέυπνότατε; φάρσες Γαλλικέ;— Βρε τόν τυ
χερό»— καί τό No ι8 — έπαίχθησαν έπιτυχώε. Διά 
μίαν μόνην εσπέρα? έδόθζ’ τό ύπέροχον εργον τοϋ 
Γίακόήα «Σάν τά φύλλα».

Τόλμημα έχαρακτηρίσθη ή άπόφασι; τού κ. Μυράτ 
νά ύποδυθή τον περιλάλητο·? Σ υ ρ α νό ν τ έ Μπε ρ- 
έεράκ, τόν οποίον ένεσάρκωσεν ό Κοκλέν. "Εργα 
όπως ό ήρως τοϋ Ρο—άν. ό ήοωϊκό; άλλά καί μυ
ταρά; Γασκώνος, αύτή ή ύπέροχο; Ιλαροτραγωδία, 
ήτι; αντικατοπτρίζει τό πνεύμα μιά; ολοκλήρου Γαλλι
κή; έποχής απαιτεί ποζ.ζ.ά τά όποια λείπουν άπό κάθε 
θίασον Έζζηνικόν. Ό κ. Μυράτ—διότι όλοι οί άλ
λοι είχον δευτερεϋον μέρος—κατέβαλε προσπάθεια; 
λίαν φιλότιμους, ύπερόαλών τά; δυνάμει; του καί έκα
με·? δ,τι ήτο δυνατόν νά κάμη. Δέν ήτο βέβαια δυνα
τόν νά φθάση τήν τελειότητα, άλλά καί δέν παρου- 
σιάσθη ό Συρανό ώ; παρωδία, άλλ’ ώε μία ικανοποιη
τική προσπάθεια, άπό τήν όποιαν έν τούτοις έλειπεν 
ό πλούτος τοΰ διακόσμου καί Λ άνταϊία τού πρωτοτύ
που μετάφρασίς.

Ο «Συρανό» έπανελήφθη πολλάκις, άπεδείχθη δέ 
δτι τό κοινόν γνωρίζει καί ύποστηοίζει τά άέια λόγου 
εογα.

©EdTFIKrtl ΕΙΔΗΣΕΙΣ
‘11 ΰ.ΊΐοΙΐτα ιοΐ> κ. 'ί'/ιοΐ’ ««Γζο.ταοαεζ

"li<HOT<i ηϋι·'Λι/ΐ}γΊ>Όιι· όιυ'Ί^κάκκ τί/ν ιωίιΛοκι' ζ/;,- 

όύοΓ τήζ κα'.ονμΐΊΊμ' ’. I .'.'iiz-Tyn ■ καί ίκ/'ΐιν

νπό τον th'oroo'ivov 'ίπκλΰ'ίη χαπα το-ί.-τ'»' «ιίμχζιογ η κ. 
ώ’(>·»" Α',ίΓΛίν.ί/ Λιίχοιμν τάς καρπότάονν; τρς ’Uro καιρός 

.πλιον.ΊΙ κ ΚανϋΊιλη ΰμίοοις ^yoowl'pOil ί:ιό τής one- 

ρι'ιτας //α.ιαϊπιάΐΊΌΐ·, ήτις καίζαι τις ιήν Hranai.m-ίκρν.

— Τό ‘ιΡαβιίιοιτ· ό.κν/υ'τρροί’ ΐκί rr-ϊ.ονς iirrii τήν 2ό~ 

παράοτασιΐ' τις τιϊ Σκακανάκια' τοί: ντοιμανονς έπιΙΙτιο- 

ρροιογράρον κ. Κοκακάκρ. τίι ο.τιιϊα ήΛι/ ιιςιερβάντιι τήν 

ΙΟήν πιιρύοταοιν, νηνγιήρηοαν καί αντά ιίς τό νέον Ι’α- 

jiaim τον UU2.

— Ά-'-'έ'ι.λιται ή ϊταράοιαοις νργον ιίς τό ίΐτατρον Νν- 

απιϊλιιις, γρα'/όντος όπό ί>ί·ο ιταιόίιον Ιό ίίΐ-ατρον τής 

Κιήίέλρς ςτροκΜ/ίι· καί ΐ'όι,ιοι: μιαν όιό πριιοκί.ιιονιον μι- 

κριιοκοπικήν .ταράοταοιν. τί/ν '-νςοόνν τον ΜνοοΙογγιον . 

ό.τιΐ'οι/ΐίιίοαν άπό ί'να ότκαντή ΙΙαιιά. ιί όποιος ΐ'ιμτ.ρτόγμ 

τίι ριίοα rov ιμ.ίά ru παντ.αι.ονάκια τον ν;ιι οκηνής, αννί'ρ- 

γοΰντος καί τον νννναττο ός νίοΰ τής Α ΐ'ρύν.ζ;;, <ί όποιος 

ί'γοαιΐ'νν ή μάλλον παρνοτηον κοιμιοϊτίαν.................ίόικιμ· τον.

Κιιί νίς <(ΐ«·>Γ»:·»α.

— ΙΙροκτοιμάχονται νέα ίογα: Εις τ·ί ίλνατρον Κνβίλρς 

- ‘Όπιν λιίπρ τιί γρήμιι όραμα κοινιονικ'»· τρίπρακτοι· 

τής Λνίόος Ενγκνίας Ζιογράιμον.— Φρννρννμμΐτρος κο>~ 

μοιόία /. ΙΙολτιιρ.—()!*Ντόπλ.οντοι κοινωνικόν όραμα 

τρίπρακτοι·, τον κ. -V. Μαροέλλον, μιτίχον τοΰ’Αβκρω- 

ιμνίον όιαγωνιομον, —Τον Ζτ'ΐ'άρ, Μέλι-γά'.α.·—- 'U πα

ραμάνα, τόιν SiliVdili! κα! GllSCOi/XV —’Έργα των κ. 

κ. ,ίιμιρίρακοπονλον. ίίιόκον καί Άοπρνα. Μιίνας πό

νος, όραμα τον κ. Ταβοι.-λάρη. - - ■ Ί'ριοννγννιμι, ποιη

τική τραγρίόία τοό κ. Ιίαλαμα— U «ήίίική κωμανόία.

Είς ιο ιίέατρον Κοτοπονλη ντοιμιίςονται Τό τίχάγ- 

γνλμα τής κ. Γονορλν· τοϊ:αγ·γλον ον-γραρ έως Bentird 

Shinn.— Ό Άντιόνΐ-ς τιιΐ· Ροοτάν κατά μιπάιρραοιν 

τοΰ κ. Ιιιμιιτρακοπονλοι·.—-’U « Ίγιγέντια τοΐ· Μιορνίις.

'() Σαμψών τον Μπνρστάϊν έόό/hi ιίς τά Ό- 

λ.ΐ·:ιπια· πριοταγωνιοτονντος τον κ. Φόροτ, ποιότον όια- 

πλιίοανιος τώ· ρόλον αί'τόν πορ* ήμϊν. ΙΙροονχόϊς τό 

ί Καρνέ,τ οιίτνρα μν Πολλά άοιιατα.
■—Είς τιί ίίναιρον τής Κνβέλης ί!ά παι/.ίίή ή 'Γκιονλ- 

νάρ , όράμα .ιρωτιιτνπον τής γνωοτής Κιρκαοίας ποιγ- 

κηπίοορς Ίίό Σαοτίνοκα. Άνιιπαρι'αταται ί'νάπό τά πολλά 

όρτίιιατα των / 'ιΐόι'ικών χαρνμιών. Ή Γκιονλνάριι μντ 

ϊπιτν/ίας ίπαί/lhi τις Κωνίπολιν καί ήόη παϊλτται ιίς 

Πιιριοΐονς, νίς τό ίίέατρυν Άντονάν.

-—7'ό Ελληνικόν μνλό'ίραιια άναονοταΟΐν νπό τήν 

όιννιΊι-νοιν των κ.κ. <1. Σακτ.λλαρϊόον κ.αί’Αλ. Κνπαρίοη, 

ίμν/ιον τός παραοτάοεις τον νίς τό Ιΐαννλ'.ήνιον· μκ την 

• Πτ'ΐοΐ'Ζέ ■ Είς τόν ί/ίαοον μντί'/ονν ή νιμίψαινος κ.Άρ. 

Κνπαρίοαμ, ή κ. Ρνβίκα, ό βαρντοιος κ Σακιλλαρίόρς, 

ό όςνψωνος κ. Μωοα'·'τρς, ή Λνοποινίς Βρνοηί:. ΙΙαντ.ο- 

πονλον καί άλλοι. Ί’ό μνλόόραμα ΐ/ά όόιοή ΐνντα νργα, 

μνταςν τών όποιων Ί’ό ιιαγιμμίνο γν.ψνοι", ζώ/ΟΓ τοΰ 

κ. Σακνλλαρίόον καί ή Κόρη τον βοντον··.

— Ή κ. Εναγγνλϊα ΙΙαραοκτνοπονλον καταρτίοιιοα ϊόιον 

Ih'aoov &ά όιόο>ι μερικός παραστάοτιςτις τό "Αθηναίοι··. 

"Ηογιοτ με τήν <ι Μήόειαν . Ο: θανμαοταί της—-καί ν- 

πάοχονν ακόμη πολλοί— αντ’ ίνόιαψνροι τος παρακολου- 

θοϊ-ν τήν όριϊοιν τής παλαίμαχοι·, άλλ' άκαταβλήτοι- 

πρτο ταγνινια τρίας,

— 'Ο ••Κινηματογράρος ι'ινακαινιοΙΙιίς 1>ά ίμψανιοΐλή 

καί πάλιν'έπί της οκηνής τον «Συντάγματος >.

— Τά ΆνορΟωτήρια νέα ίπιΟεώρηοις τών κ. κ. 

Χαιςηγιανάκογλον και Γκαατή έόόθη νίς τό '.■Ιθήναιον.·

—Είς τά ‘Ολύμπια έπαίχθη τιί ντώτατον έργον τοΰ 

Μπατάϊγ «7 ο τέκνου τον έρωτος >, τό όποιον έδόθη τϊ> 

πρώτον είς τό Παρίσι τόν Φεβρουάριον 7.977 μί ιιεγάλην 

έπιτυχίαν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

ό διευθυντής τής · Πιτη^ι'ικιι; x. X. I. Α αίο;ν«»· 

πουλος ύμνησε Λιά παυηγυρικοΰ λόγου τάς * Ηρωιδας 

ΈλληνίΛας. έξεικονίοας τήν Λρίίοιν »<στ A-wsrowir/gon* 

έξ αντών.έπηκοληί'θηοαν Λε προβολαί .ΊΟ φωτεινών νικη

τών, οχετιΖομέυων .τούς r*»F οχο.το»· εορτής.

'll *Εταιρεία τών Ελλήνων θεατρικών Συγγραι/ έων 

πρσκψη'Όοει διαγωνισμόν μονόπρακτων δραιιάτωυ, είς Av 

Λένα tai νά λάβη ,μΑμκ οστις δήποτε θέληση.
'll προθεσμία πρός υποβολήν τιην έργων ώρίαθη 

μέχρι τής 20 Σεπτεμβρίου. Βραβεία ιορίσθηοατ : πρώτον 

δραχ. 300, δεύτερον δραχ 200 καί τοίτον δραχ. ΠΙΟ.

♦

'H Φοολαιν Ντελαρΰ, ουβριέρα χατρίς εργασίαν, είσή/.- 

θεν είς τά Μουοειον τον Λονβρου, έσιάθη έ/τπρός είς ενιι 

πίνακα τον Μπιιυοέ, τώ· έκΰτταξε καλά · καλά, άνέουρευ 

ο.τό τήν τσέπην της έν φιαλίδιον γεμάτον κόκκινο μελάνι 

τά όποιον έχυοεν έπάνω είς τήν κυρίαν με τά ματσω· που 

είχε. δημιουργήσει ό Ζψγράφος. Είς φυ/.αξ έτρνξεν αμέ

σως. και τήν ουνέλαβε, Ή Φρολαίν Ντελαρί· Λίν έφάνη 

διόλου ταραγμένη. Έδήλωσε τ* όνομά της, τήν ιδιότητα 

της καί τό έτος τής γεννήσειός της εις τόν αστυνόμον και 

προσέθεοεν tin δεν μειενάησε διόλου Λι* αυτό ποϋ έκαμε

— Μά τί σάς ήλθε, Λεοπωνίς, νά θελι^οετε νά κατα

στρέφετε ένα αριστούργημα ;

— Είνε κάμποσος καιρός, .τον βρίσκομαι χωρίς δου

λειά 7μ uib.iti καί τρέφομαι με ολίγον φωμί καί με 
πολύ νερό. Λοιπόν άπεφιϊοισα, Λιά νά εί.κΰοω τήν προ

σοχήν τον κόσμου. νά κάμω κανένα κόλπο οτό Λωιβρ.

Ή Φρολαίν Ντελαρΰ είνε Ζήτημα αν είνε καλά είς 

τήν υγείαν της. 'Υποθέτουν ότι τό μυαλό της Ah' rive 

τελείως ισορροπημένου καί ότι είς αυτό συνετέλεοε ση

μαντικά καί η πενία.

»

Άπέθω·»υ έν Άθήναις ό Νικόλαος ΙΙειρής, δαιτελέ- 

οας επί έτη πολλά καθηγητής καί γυμνασιάρχης. Κάτο

χος κράτ ιστός τής αρχαίας Ελλ. γλώσσης καί τής Γερ

μανικής νΙργάΖντο μέχρις έσχατου γήρατος, Λημοσιεΰων 

ωλέτας φιλολογικός. αρ ·αιολογι κας καί καλλιτεχνικός είς 

εφημερίδας καί περιοδικά.

♦

Έωρτάοθη έν Γτ'.λί·ι καί Ελβετία ή Λιακοσιετηρίς 

άπό τής γεννήοεοτς τον μεγάλοι· φιλοσόφου Άάν-'/,άκ 

Ρονοοω, τον Οίγγραη έως τον · Κονωνικου ον άβολοι ον · 

καί τής · Νέας Ελοΐξης · Έκ τών εορτών αιτινες έδό- 

θηοαν εξαιρετικήν έντύπωσιν έδωσαν ή αγροτική τής 

ιΙΈγιιιπιοιιγιΠι·, αί προεοπερίδες τής Σορβ(όι·ης, ή 
εορτή τον ΤοιικαΛερό, είς Λε τό Πάνθεον έγιναν τά απο

καλυπτήρια τον νέου μνημείου τον Ρουσοώ, έργου τον 

Βαρθοί.ομέ. Είς τήν Σορβώνην ένω όιαίλει ·'· Ριοπέν όμάς 

φιλοβασιλικών ιίπεδοκέμασε τόν ρήτορα. Συνελήφθησαν 

.Ί.Ί ταραξίαι

*

'ΑπέΟανεν έν ΙΙαριοιοις τήν 11 Ιουνίου ό ποιητής 

Λέων Ντιέρς, οστις, κατά τήν συνήθειαν τών Γάλλων 

ποιητών, είχεν ανακηρυχθή πρίγκηφ αυτών

Ό Ντιέρς ένεφανίσθη Λιά των Ποίητικκών έμπνει- 

σιων·ί 18Μ).τών ’ ΙΙοιημάτων καί ποιήοτον (1^64Εγε· 

νόμενος άιιίοιος γνωοτός Τά Κλεισμένα χείλη» (lHfi?) 

τοί· εστερεοισαν τήν φήμην. Τό τελενταίω· τον βιβλίον 

• Les Auianf8 · βξεδόίΐη Τόι Ι^ί ^.εκτοτι Λε σχεδόν έσί- 

γηοε. Οί νέ·κ ΙΙαριοινοί ποίηταί μετά τόν ιίάνατω· τον 

Λίαλαριιε, τόν έξέ'πξαν ·πρίγκηπα των ποιητόιν.

Τόν Χτιερς ΛιεδεχΛη ήδη ώς πρίγκηψ τών ποιη

τών, εκλεγείς νπό τής σννείαί·θεο»ς τών Γτίλλυτν ποιητών, 

ό ποιητής Πώλ Φόρ (Patil Fort), ετών 40, όοτις 

κατά τό 1800 έΟεμε/αωοε τό · θέατρον τής Τέχνης» 

Κατόπιν ό Ιΐώλ ·φρ, όπαΛος τής νέας έ./^νΐίέρας τεχνο· 

τροπίας.έδημοσίενσεν είκοσι τομίδια ποιηιοίταιν Λιακρίνο- 

μένιον Λιά τήν τεχνικήν χρηοιιωποίηοιν τό>ν λαϊκ··τν ίίρν- 

λοτν, καί μίαν κωμωδίαν.

Κατά τό 1896 ΊΛρναι τό · Ειβλίον τής Τέχνης . "//Λ»/ 

ΛιενΟέ-νει τό περιοδικόν Στίχοι καί πε.Ζά· άπό τοί· 190ό 

καί οι·νεργάΖεται είς πολαϊς Παρισινός έπιΟειορήοεις.

Ό ίΙ<ολ Φάρ, είναι ιιπλονς καί παράξενος. Τώ· πα- 

ραβιιλλονν μέ τόν Πιλλό/r καί ή παραβολή αντη τον άο/-

Χτίνεται πάντοτε μανρα. Πανταλόνι πλατί·, πλατειά 

ρεμποέπλικα. Μαλλιά μανρα καί πολλά, ιρίλιίνοντα εοις 

τά μι'ιγοι λα. Μάτια μανρα και Ζωηρά. Ίέπος μεσημ

βρινοί·.

•

'() κ .1. ΙΙαρΟενης ι Ary Heiie (Γ YcermonU μένει 

είς εξοχήν τότν Παριοίων πρέες άποκατάσταοιτ τής υγείας 

του. ^Επανερχόμενης είς Παριαίους Οά ΟΓνεχίοη τήν ικΛ^ι- 

αιν τής « *Ισιδος ΠΛη σενεργάΖεται είς τήν ·· Επίίΐεώ- 

ρηαιν ιών γιλαλαγικών σπουΛίον.

*

Ό Κίπίπγκ, ·> κυρίως έιΐνικίις τών 'Άγγλων ποιητής 

—Λιότι άλλος εχει τ·>ν τίτλον καί τήν επιχορήγηση· -Οά 

έπισκεφίΐή τάς Ά9ήνας το προσεχές φΟινόπωρον.

♦

Έπερατιό9η ·· Λιαγωνιομίες τής ·ίρχ·τεκτονικής με

τάξι· τών οπαυΛαοΐαιν τοΰ Πολυτεχνείου Λιά τό Άβεριό- 

φειοι· βραβείου, θέμα έδόΟη είς οταΟμιές οιδηροδρομικός 

μεγιιλης πόλεως. Μιτεοχον 2, βραβείου 400 Λρ. Είς τους 

μαΟητάς τής γ' τάξεως έδόΟη 9έμα μία βίλλα. Μετέσχον 

.5, βραβείου 200 Λρ.

*

’// έιλική είοπραξις εκ τής πωλήοβως τής Πινακοθή

κης Γέϊλαρ έν Λονδίνο ιίνήλθεν είς τό ποσόν τών έινέα 

εκα τομμυρίων.

★

Άπεθανεν είς .Ι»·η»· ό Γάλλος φιλόσοφος Φουγιά, είς 

ή/πκίαν έβΛομηκοντα τεσσάρων έτιον. Υπήρξε οχεΛίΛ· 

ένας αυτοδίδακτος’ είς το σχολείου έμαθε μόλις τ·ι στοι

χεία καί έπειτα^ χωρίς νά παρακολούθηση τάς παραΛ·ί- 

σ/ις τιόν Πάνε τιστημίων, έγινε μέγας ρήτωρ, ονγγρα- 

φεί·ς άπό τοί·ς ολίγους. Φιΐόσογος παραινημένος Λιά τάς 

ιδέας του ό Φουγιά, έξήσκηοε μεγάλιμ· επιρροήν έπί τώτ 

ιιαθητόιν τής Ernie Norm ale, όπου ήρχισε νά Λιδά- 

σκη κατά τό 1870.

'Υπό τής ίνττΛθα Βουλγαρικής Πρεσβείας, ά.ιωι ασι

οθέντος όπως άνεγερΟιί/οιν έν Σόφιμ Άιάκτοοα καί /ιέ- 

γάρον ϊικαστηρίων, καλούνται οί Έλληνες ιίρχιτέκίονες 

όπως λάβουν μέρος είς τόν προκηρυχθέντα διαγωνισμόν, 

άποοτέλλοετες τά σχετικά οχεΛιαγριίμματα μέχρι τής Iqi 

Ιι κεαβρίου. 'Πς βραβεία ΛΓ εκάτερσν τών βοαβευθηοο- 

ιιένων διαγραμμάτων ώρίσθηοαν τινά 10 χ·λ. Λραχμαί.

'<>t< ή .4. .1/. ό llai<iir'u>/ij.· 'lf:ooao^.v/i<i>r 

to ^αοήηημοι· tov ΙΙαναγίου ΤΛ'ι <ιγ tt; tin· Ιγέ· 

ιιμ· καί /.'r/mr κ. TtiiorJofta ‘Au^riaf.

*11 a.Toroyi»/ rot· fj'civro διότι διι·ίή··'αγττ

ό·; ,τιιοΓδοτι'ωτ τό»· Έφετιΐ»· τΐ/ι· ιιτγιϊ'.ιμ· ιινάκυιη»· κατά 

τιδι· ίι· Ιίόλιμ ιιΐλτιοτόιν, άΐ'τιοχικύι· καί μαλλιαρό»·. Ώ. 

γΐ'ΐιιοιόι· δι, ιά αόοιομα τΓ/i ιιτακοίοηο; ίκιϊηβ ΐηικι- 

αόιίλιΐ δια τΰ>ν (ίοι·)^·ι·μτηιι»· τιιϊ· 'Eif irriin· Λαριοοι/^ και 

το» ' Αοη'οι· Πάγον.

Ό έφιππος ανδρώς τοΰ Μάρκου Αυρηλι’ου είς τό Λη 

μωρχεϊον τής Ρώμης έφαίνετο ετοιμόρροπος. Αί άρχαι 

έπελήφθηοαν άιιέαως τής άναστηλώοεως.

· - *

■ —------------- *4 1 ·*ί----------------------------

πίςας τών ανασζοιφών 
Οχ £νε;γήσγ, το·.χ>τχ; 

Λχλέους.
ού Ναυπλίου Οά άυασζ.άύγ, ο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Άνασχβφ»' οιενεεγοϋ τα: =·.ς πλείστα αέ:·ζ, τοΰ Κρά- 

του;· Παεά τάς π-ηγάς τής Έςκύ,η; έν Λεδαοεία ήε- 
-/:σαν άνασκαφα: ύπό τοΰ κ. Κεεαμοπούλου. ΕύοέΟη 
■/’ο:στ:αν:κόν άνάγλυοον έ; έλεφαντόοοντος ιαεγάλης ά- 
:ϊα.. '·1 χ· Κεεααόπουλος άεγότεεα Οά άνασζάύγ, τό 
’Ανάκτορο·/ τοΰ Κάοαου.

— Ό κ. Καβτ::ώτης αετάτό 
•παρά τήν στοάν τών Γιγάντων 
επ': τοΰ yo/ρου τοΰ Ωδείου τοΰ 11ε

— Είς τήν lipovotav
,χ. Οίκο'.όαου ζαί κατόπιν είς ΊΟοήχην τής Μεσσηνίας.

— Ε:ς τήν Κεφαλληνία/ οί κ. ζ. Καββαοίας καί <1".- 
λαδελφεύς ένεργοΰν άνασκαφάς προς άνεύ:εσ:ν άρχαίων 
Μυκηναϊκών κτιρίων. 'Λνευρέύη τάφο.·, εντός δ' αύτοϋ 
αο'/αΐα Ελλ. αγγεία, αία χρυσή Δανάη ζαί έπ: φλο:οΰ 
χρυσού ανάγλυφος Ν·.ζη αετά πτέρυγος.

—Έν 'Λγ· Μαρίνη τής Φ0:ώτ:δος ό ζ. Χωτηρ:άδης 
•άνεκέλυΦε 200·· τεμάχια άγγείων.

— Έν Παγασαίς ό ζ. Άρβανιτόπουλος άνευρε νέας 
έγχρωμους πλϊζας,ώς καί το νεκροταφείο·/ ζαί τόν Ναόν 
τής Ι1ασ:κράτους Οεότητος. πρωτοφανούς, πιθανώς τής 
Άφροδ τη;. Εΰρέθησαν εκεί περί τα 300 πήλινα καί 
25 ριαριαάρενα άγαλυ.ατ:α,τά πλείστα ν.ή ΰπολε:πόα·να 
τών Ταναγραίων, είυ,ή κατά τό αέγεΟος. ’Επίσης εΰρέθη 
καί έ-αίρετος υ.αρ;ααρ:νη κεφαλή, όμοια τήν τέχνην 
πρός τήν Αφροδίτη·/ τής Μήλου, πο:κ:λώτατα άγγεία 
μετ’ αναγλύφων τοΰ ίου αιώνος καί I ,······ νομίσματα 
Ρωμαϊκής εποχής

— Τόν προσεχή μήνα Οά γίνουν είς Τεγέαν άνα- 
• σκαφαΐ ύπό τής Γαλλικής άρχ. σχολής, πρός άνακά- 
λυ·1:ν τοΰ θεάτρου τής Τεγέας.

— Πλησίον τών Γαργαλ-άνων άνευρέΟη θολωτός 
Μηκυνα:ζός τάοος.

— Είς τό Ναυαρίνον έπανελήφΟησαν α: άνασκαοα: 
είς τό σπήλαιο / τοΰ Νίστορος.

— Έν Γαστούνη άνευρέΟησαν τά θεμέλια μεγαλοπρε
πούς Ετοας πλησίον τής ’Αγοράς καί ετέρου μεγίστου 
οικδομήματος 'Ελληνικής έπ'οχής.

— Ό διάσημος Γερμανός καθηγητή τής ’Αρχαιολο
γίας Γεώργεος Λόσζε έορτάζε: τήν ΟΟετηρίδα του.

— Αί ύπό τής Γαλ. Σχολής ένεργηΟείσα: είς "Αργος 
άνασκαφαί είχον ικανοποιητικά αποτελέσματα. Άπεζα- 
λύφΟη ό στυλοβάτης μακράς στοάς, άνηζούσης είς τήν 
άρχαία·/ αγορά·, τοΰ "Αργους. Εΰρέθησαν έν αυτώ επι- 
γραφαί καί at βάσεις δ /ο άγαλμάτων. Κατά τήν κλυτυν 
τής Άκροπόλεως τοΰ "Αργους εΰρέθησαν βαθμίδες αρ
χαίου Θεάτρου.

— Έν Αίγίνη ό κ. Κουρουνιώτης άνεΰρε τάφους 5ου 
η 4ου π. X. αίώνος συλημένους, περιέργου διατάςεως, 
ώστε νά φαίνονται μάλλον ώς κατοικία·, τρωγλοδυτών.

— Έν Λευκάδι ό κ. Δαίρπφελδ συνεχίζω·/ τάς άνα- 
-σκαφάς άνεΰρε τάφους Μηκυναίκής έποχής.

— Εις το χωρίον Καλύβια τοΰ δήμου Θορικίων 
ενηργήΟησαν άνασκαφαί, καθ’ας άνευρέΟη τύμβος αρ
χαίος περιέχω·/ 6 τάφους τών όποιων οί πλείστοι είνε 
κεκαυμένοι. καθώς και τέσσαρες σαρκοφάγοι περιέχον- 

*τες εκτός τών οστών τών νεκρών καί άσήμαντά τινα 
αγγεία καί τεμάχια τοιούτων. "Εξωθεν εΰρέθη μαρμά
ρινη επιτύμβιος ΰδρια καί λύκηθος με κολοβόν τόν 
λαιμόν καί τήν (δάσιν φέρουσα τήν εξής παράστασιν : 
1'υνή ζαθημίνη έπί θρόνου πρός τ' αριστερά δεξιοϋτα·. 
σον πρό αύτής ίστάμενον άνδρα, ουτινος λείπει ή κε- 
?αλη, ώς έπίσης ζαί τά άκρα τοΰ ποδός τού άνδρός 
ζα: τής -ρυναικός. "Οπισθεν τοΰ άνδρός ίστατα: μικρός 
~α·.ς κα: ό δούλος του κρατών ασπίδα. "Ανωθεν δε τής 

.•μ-ορφής ύπάοχουν τά ονόματα «ΊΆΝΟΜΛΧΙΙ ΕΓ- 
νομος».

Ν Edl ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περί τής εν Δελφοίς ΙΙέτμιις τΐϊς £>(>νλ7.ης ύπό 

Άλιτάνδι,ιη· Κιη τολτοι ιο; βοηθού εφόρου άρχαιοτήτων. 
Τρίτην συμβολήν εις τήν Δελφικήν ιστορίαν παρέχε: 
ό κ· Κοντολέων Έν ταύτη πραγματεύεται έν άρχή 
περί τού έν Έρυθραίς 'Ιερού τής 'Ερυθραίας Συβύλλης, 
ώς εχοντος στενήν σχέσιν μέ τήν εν Δελφοίς Πέτραν 
τής Συβνλλης.ΊΙ έν λόγω Πέτρα δύναται νά Οεωρηθή 
ώς ή άφετηρια πρός ζατανόησιν τής Δελφικής τοπο
γραφίας, διότι άπό τοΰ σημείου τούτου δύναται τις εύ- 
κολώτερο·/ νά καθοριση τα έν τώ Δελφικό) χ«’>ρί<;) μνη
μεία. ΊΙ πραγματεία ελέγχει φιλοπονια/ τοΰ συγ- 
γ: αφεως.

*
Σελίδες έκ τής ιστορίας τού έν Ούγγαρία καί Αυ

στρία Μακεδονικού 'Ελληνισμού, πρυτανικός λόγος 
—;τ. .Ιιίμ.τιιηι·. άναλαυ.οανοντος τήν πρυτανείαν τοΰ 
Έθν. καί Καποδιστριακου Πανεπιστημίου.

Λόγος κατά τό μνημόσυνο·/ τοΰ Ίωάννου Καποδι- 
στρίου κα: Ίωάννου Δομπόλη, εκφωνηθείς έν τή Μη
τροπόλε: 'Αθηνιόν τή ·1 η Φεβρουάριου 11112 ύπό τού 
πουτανεως κ· Χ.τ. .Ιάμαοι»·.

«

Τά κατά τίιν ΙΙρι.’τανείαν Κυπαρίσσου Στεφάνου, 
πρυτανεύσαντος κατά τό 'Ακαδημαϊκόν έτος 1908— 
1909. Σελ. ί 'ι ’ι. Λεπτομερέστατη άναγραφή πάντων 
το>ν πεπραγμένων, ης προτάσσεται ό πρυτανικός λόγος 
τοΰ κ Στεφάνου περί τής εξελιξεως και σημασίμς τών 
θετικών έπιστημών.

*

’Εθνικόν καί Καποδ'.στριακόν Πανεπιστήμιο·/. Πρυ
τανεία Σ. Λάμπρου. Έπιάτηιιονικίι Έπι-τιιρίς, 
έτος ΙΓ Μέρος Λ . 1912. Περιλαμβάνει έπιστημονι- 
κάς διατριβάς τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου ζ·κ. 
Νιζολαίδου, Δαμβέργη. 1. ΧατΣιδάκη, Καλλιοντζή, 
Ν. Άποστολίδου, Γ. Ι’εμούνδου, Κ Ζέγγελη, Γ. 
Σκλαβούνου, Μ. Γερουλάνου καί Ν. Χατζιδάκι.

♦
Ι'ν.Ι'ιιιιΙΙιιιιι. Ή ίιΟικΐι τίις ι-ίι>ωνεΐα<;. Μ-τάφρασις 

Λ. Ααοαλϊτιμ Μετά υ:/.οσοφ:κήν επισζοπησ:/ τών αν
θρωπίνων σκέψεων κα: τίΰν κοινωνικών σχέσεων,έπί τή 
βάσει δέ της φυσιολογικής ψυχολογίας έξετά.ει το βι
βλίο·/ τούτο καί αναλύει τήν ειρωνείαν ώς σζέψιν καί 
ό>ς ϊκφρασιν καί χαρακτηρίζει τήν ηθικήν καί τήν ά- 
νήθικον οψιν αύτής ε:ς τάς καθημερινός έκδηλώσεις 
καί είς τάς καλλιτεχνικός ζαί γενικωτέρας μορφάς 
αύτής. Έξεδόθη εις τήν Φιλοσοφικήν ζαί Κοινωνιο
λογικήν ΙΙιβλιοθήκην Γ. Φέξη.

♦
Th.Hibot. Λί άοθένεκιι τής πυοιΙωπικότιιτος· 

Μετάφρασες Π.τ<ΜΪ·λα; Ψηλοοτίιον. Λί μελέτα: τού 
επιφανούς φυσιολόγου καί ψυχολόγου Ριμπιό περί 
τής άτομικότητος- ήτοι περί τού πώς ή προσωπιζότης 
έσχηματίσθη είς τόν άνθρωπον, πώς λειτουργεί, πώς 
σχετίζεται μέ τον έσώτερον οργανισμόν, ήτοι τόν νοϋν, 
ζαί πώς μέ τόν έξωτεριζόν, ήτο: τό σώμα, ζαί πώς 
εΰρΐσζετα: μέσα είς το ά·/τ:ζε:μεν:κόν περιβάλλον, 
συγζεντροΰντα: είς τό έργον τούτο. Συνάμα δέ ζαθο- 
ρίζετα: έως πού ΰπάρχε: φυσ:ολογιζή ενέργε:α τού 
προσώπου καί άπό πού άρχιζε: αϋτη νά γίνετα: νοση
ρά. "Ωστε έν συ·,όλω τό έργον εινε φυσιολογική ψυχο- 
λογία διαλευκαίνουσα καί έξηγοΰσα κυριώτατα ηθικά 
καί ψυχικά φαινόμενα. Έξεδόθη είς τήν Ί·:λοσοφ:κήν 
καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην Γ.Φέξη.

*
Pappalai'do. Ή Τηλεπάθεια. Μετάφρασις .4. 

Καμ.-τάνιι. "Ολα τά φα;νόμε· α, παλαιό καί νέα, οσα
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έξηζριβώθησαν σχε ιζκ μέ τήν έξ χποστχσεω; αϊσθη- 
σ:ν, ήτο: τά φαινόμενα τής τηλεπάθειας ή άλλως λε
γάμενης έκτης αισθήσεω;, συνάμα δέ ζαί όλας τζ; δια- 
τυπουμένας ύπό διαφόρων ϋποθέσεις πρό; έξήγησ-.ν τοϋ 
οαινομένου, συνεζέντεωσεν ό βυγγραφευς μεθοδικά ε·.; 
τό βιβλίον αύτό, ώστε ή χ/άγνωσί; του παρέχει σαφή 
ιδέαν τού τί ε'.νε ζαί πώς ζρινετα: ή τηλεπάθεια. Έ
ξεδόθη είς τήν Φιλοσοφικήν ζαί Κοινωνιολογικήν Βι
βλιοθήκην Γ. Ί'έξη.

★

Μουσικός ικανότατος, ό έν Λεμεσω καθηγητής κ. 
Λ’ο. ‘.Ι.ιοοτοί.ίΛιι·;, προσφέρει πολύτιμον συμβολήν εις 
τήν περισυλλογήν τών Ελλ. δημωδών ασμάτων δια 
τής ϋπ' αύτοϋ έκδοθείσης συλλογής Άείΐιάτών καί 
χορών Κνποίβκών. I Ιεριλαμβάνε: αϋτη ί τεμάχια 
ο·’ ν.σμα καί κλειδοκύμβαλου, έκτυπωθέντα εις μέγα 
σχήμα έν Λειψία, κατ' έναρμόνησιν τοϋ ζ. Λαυράγκα. 
Έκ τών ασμάτων τούτων καταδεικνύεται οτ: ό Κυ
πριακός λαός δέν Απολείπεται εις μουσικόν αίσθημα 
τών άλλων αύτοϋ αδελφών λαών. Εί. τά δημοτικά έν 
γένει άσματα παρατηρούνται παραλλαγαί τινέ; έν ταίς 
λιπτομερείαις, καταστασα: απαραίτητο:. '< > ζ. Λπο- 
στολίδης προσεπάθησε νά γράψη τά άσματα ταϋτα 
κατά τόν καλύτερον τρόπον, άποδώσας πιστώς το μέ
λος καί τόν ρυθμόν· Τά άσματα είνε Τραγούδι τοϋ 
γάμου, ή ΙΙαφίτισσα, ή Μεσαριτισσα, ή Καρπασίτισσα, 
Τραγούδι τής σούσας, ό ' Αρμα- χορός ζαι έν γυναι
κείου παίγνιον μαντείας: ό Μάς ή Κ/.ήδονας. Έπειτα 
άπό τάς ωραίας αύτάς μελωδίας εποντα: διάφο ο: Κυ
πριακοί χοροί.

*
I Afaalrivoi·. Ή και'ϋις τών νεκρών ύπο θρη

σκευτικήν ίποιόιν. Διάλεξις. Λποφαίνετα: οτ:. εάν ή 
ζαύσις επιβάλλεται από ϋγιεινή; από'ϋεω;, ή 'Εκκλη
σία δεν πρέπει νά αντ'.τεώ’ζ.

*
Ιίερί τή; ανάγκης λήψεοις μέτρων πρός αϋξησιν τή; 

/ιωκιμ,ηής t<~»' oit>/nt~>r εν Έλλάδι, ύπο //. ΓΈννώ/ω· 
Έν 'Αθήνα:;.

♦
Οίκος Τυφλών. .1ο;όΛοο/« τοϋ έτους Ι'.ΙΙΙ. "Ετος 

Ε’. Έκ τής λογοδοσίας καταδείκνυε·’»: ή άριττη ζα- 
ταστασις ζαι ή μεγάλη πρόοδος τοϋ φιλανθρωπικού 
καί εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος, οπερ άναματως διευθύ
νει ή δεσποινίς Λασζαριδου.

»

Έν τή ιστορία τής'Ελλ.εκκλησία; περίλαμπρου θέσιν 
κατέχει τό όνομα τοϋ μεγάλου εκκλησιαστικού ρήτο- 
τος αρχιεπισκόπου Ζακύνθου Atovvrfioi· Λάτο.'Όσοι 
ηΰτΰχησαν νά τόν ακούσουν όμιλούντα. διατηρούν τήν 
άνάμνησιν τή; σαγήνης, ήν ήσκε: ή εύγλωττος φωνή 
του. Ό Λάτα; ΰπήρξε μοναδικό; ζλ-, ρ: -ό; ρητωρ. έν 
αντιθέσε: πρός τήν πληθυν τιίη ιεροκηρύκων. οΐτινες 
στερούνται τοϋ χαρίσματος τή; καλλιέπειας ζαί τής 
τέχνης τοϋ /.εγειν. Συγγενής τού αειμνήστου ιεράρχου, 
ό διδάζτωρ τή; θεολογίας κ.Διον.Λχτας.είχε τήν ευτυ

χή ίδέα< νά συλλέςη ζαί έζδώση τάς ομιλίας, άς έπί 35 
έτη έξς-φώνησε εκείνος άπό τοϋ άμβωνος καί αλλαχού 
ζαί αϊτινες εθανμασ'Ιησχν. Τό βέβαιον είνε ότι α·. όμι- 
Λ·.άι αΰται είχον ιδιάζον θέλγητρο/ εκφωνούαεναι ϋπό 
τού ευφραδοϋς ρήτορο;, χάνουν δ’ άναγινωσκόμενα: τήν 
ρητορικήν άί'γλ.ην των. ή ουσία όμως αυτών παραμένει 
διδακτική καί οιαφωτιστιζή. Ό Λχτας ήτο ό μόνος 
ρέκτη; κληρικός, περιελΛώ/ πλείστας πόλε:; τής Ευ
ρώπη:, 'Ιαπωνία; καί ’Αμερικής, αντιπροσώπευσα; άμα 
τήν ‘Ελλάδα είς τό πρώτον παγκόσμιον θρησκευτικόν 
συνέδριου εν Σιζάγω. Έξεδόθη ήδη ό Λο; τόμος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Grxcia. Ε·.ς τό τεύχος τοϋ Ιουνίου δημοσιεύονται 

τρεις εικόνες τής εορτής τών Έθν. χορών, τής δοθείση; 
ύπό τής “Τέχνη; ·. Ύπό τήν νέαν μορφήν της ή

(ί>·:ι:ι·ια · είνε περιοδικόν μεγάλης αςιας διά τ- 
πυκνότητα καί τό ενδιαφέρον τής ΰλη;.

Μονόιν.ή, Μουσιζοφιλολογιζόν περιοδικόν μετ 
τεμαχίων ιοωνητιζής ζαί οργανικ ής μουσικής εν εζκλν 
σιαστιζή ζαί γραμμική παρασημαντιζή συντασσόμενο 
Διευθυντής I'. ΙΙαχτίζος. Έν ΚωνΙπόλει.

»’Αθηναϊκή.» Έξεδόθη εν Άθήναις νέα έφημε: 
δισεβδομαδιαία οικονομολογική ζαί πολιτική, ϋπό — 
διεύθυνσιν τώ/ ζ.κ. Ί'ωτιάδου καί Ζωγράφου.

Γράααιιτα ·.Αλεξάνδρειάς. Β.Β. I I 10. Συνδρομ 
φρ. 10. Λογοτεχνικόν περιοδικόν συγζεντρούν τ< 
νειοτερ'.ζοντων την φιλολογικήν εργασίαν. Εις τό τ 
λευταϊον φύλ.λ.ον δημοσιεύονται δημοτικά τραγουδ 
τής Ρόδου, συνομιλία μέ τόν μέγα. Γάλλον γλύπτη 
Κοιίίιι. έν δ:ή·;ημκ ή “ Έξαδέλ.φη» τού κ. 
τιϋνη. ποιήματα ζαί κριτιζαί με/.εται.

ας

Τραυλα

ΛΤ-ότης. Έπανήρχισεν είς σχήμα βιβλίου ή έκδοα 
« »- - - : ■ -» -· Έξάρχο

οδιχόν. όργανι
κ.τής ■ Ν-ότητος · τής Σμ/ρνη; ϋπό τοϋ 

Τώρα έγινε καθαροί; λογοτεχνικόν π 
τών δημοτικιστών τ ής Σμύρνης.

'Ελληνικό ΈπιΟεώρηόις·. Διευθύντρια Εύγε 
νια Ζωγςάφου. Έκ τών περιεχομένων : Σαπφώ Λεον 
τικ;.- II σάτυρα εις τά έργα τοϋ Δημ ΙΙαπαρρηγβ 
ποέκου.— Κρίσεις επί τής ανακοινώσεων του Μαχάφφυ 
— ’Εθνικά άσματα και έθν. χοροί
ΑΓΓΕΛΛΟΝΤ ΑΙ

ΈπιΟι-ώρηιΙις Έλλ. ’Εμπορίας», 
μενη εκ τών ζυριωτέρων εμπορικών κεν 
ζαι Αμερικής· ‘-ιά 
ναις. Διευθυντή; Άλ. 
μάιχης. ι-Γ άποβή ή « Έ 
γός εις πχντκ' Ελληνα έμπορον καί 
δημοσιεύσει·/; χρησιμότατων πληροφοριών.

♦

συντασσ 
ρων εμπορικών κέντρων Εϋρώπι 
κδίδετα: καθ’ εβδομάδα έν Άθ· 

Αλεςανδρόπουλος, πρώην Ν< 
ιθεώρησ:;·· πολύτιμο: όδι 

:αραγωγόν διά τ

' έν Βάμω Σκοπευτικός σύλλογος « Άποζόρωνας 
θά εκδώση προσεχούς Καλλιτεχνικήν Λεύκωμα» 
με άρθρα διακεκριμένων λογογράφων τής 'Ελεύθερα 
'Ελλάδος και τή; Κρήτη;,με πολεμικές σελίδας έζ τή 
Κρητικής ιστορίας ζ./π.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡ8ΕΝΑΓΠΓΕΙ0Ν 

TPJRNTfl^yAAJQOy
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΙΗΣ *. «. ΤΗΣ 8ΑΣΙΑΉΗΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 26

"Ι

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ.
ΟΔΟΣ

Δέχεται μαθήτριας έσωτερικάς, έξεωτεριζάς καί ημ: 
τροφίμους. Οίκημα ευρύχωρου, εύάερον ζαί πληρούν 
πάντας εν γένει τούς όρους τής υγιεινής. Τροφή καθαρά 
ϋγιεινή ζαί άφθονος. Φροντι; περί πάντων έν γένει τών 
άφορώντων τχς μαθήτρια; καθαρώ; οικογενειακή. Μα
θήματα διδασκόμενα ϋπό τριάκοντα έν ολω ζαθηγητώή 
καί οιδασζχλων. απάντων γνωστότατων έν Άθήναις 
Τλλληνιζα, Γαλλικά, ’Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά 
Έζ τών τριών Γαλζίδων διδασκαλισσών ή μία παρα
μένει διαρζώς ει; τό Καταστημα, ώς ζαι ή Άγγλίς 
δίδασκά/: ;σα.

'Ιδιαιτέρα φροντίς διά τά μαθήματα τής Οικιακή 
Οικονομίας καί δια τα σχετικά πρός ταύτην, (ζο· 
πτική, ραπτική, πιλοποιία κ.λ.π.) Γυμναστική Σου
ηδική. Άποτελεσμζτιζωτάτη διδασκαλία τών μαθημά
των τή; Μουσικής, (ό:γαν·.κής και φωνητική; ) ζωγρα
φικής καί πυρογραφίας.

Το ΙΙρότυπον 1 Ιαοθεναγωγεϊον συμπληροϊ ήδη δρά· 
σιν είκοσι ζαί δ,ο όλων έτών, τιμηθέν πάντοτε διά 
τή; εμπιστοσύνη; τοϋ κρατίστου μέρους τής Ελληνι
κής κοινω-Δας ζαί ούδεμιϊ; δαπάνη; καί θυσίας φεισθέ/, 
όπως παρακολουθη τά; έν τή παιδαγινγιζή προόδους 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου.

Πληροφορία' καθ' έκάστην από τής 9—12π· μ·
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