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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

IDOHAHPIITE*
'Απανταχού 3ρ. — φρ. 12

Α Θ Η Ν A 1

ΔΙΕΤΘΓΝΤΗΣ
Δ. 1. ΚΛΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
'Οδός Χαρίλαου Τριηού ττΐ) 22α.

Τιμή τεύχους 1 δραχ.

"Stog JfB'. ΣΝοέγιβριος 1912. Τεύχος 1>ΐ1.
■

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΆΣ
' Η τάν ή έπί τάς, ύπό . I. Κ. 
"Αλλοτε, !>πό Ζ. Παπαντωνίυν. 
Ή ποίησις των Σέρβων. 
Σέρβικά τραγούδι (Χίετάφρασι; Ραχήλ). 
Ρουμουνική ποίησις. Ό πό#υς μου. — ΊΙ 

λύρα μου. Ποιήσει; Αικατερίνης Pitis.. Με- 
τάφρασις Στ. Μαρτζώκη.

Ή Νίκη τών Δελφών. Έπιστολα’. ’.-Η. Κυντο- 
λίοντος, Ρ. Courby.

’<> καλώς πληροφορημένος υπό Δίκ. 
Γράμματα χαϊ Τέχναι.
Ό Καβαλάρης, ποίημα 1. Ιίολέμη 
Ιίρότυπον /ΙαρΟεναγωγεΐον.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Κωνσταντίνος ό Διάδοχος.
Μάχη τής Έλασσώνος. Είς προοοχήν! 
/ΙοΛεμεκόν σάλπισμα. Έναρξι; μάχης. 
Τό υποβρύχιον Δελφίν·. 
*Ιερολοχΐται Ιξ Άμ-οική;.
Τό Α". πεζικόν Σύνταγμα.
Στάθμευαις τάγματος πρό τής Κοζάνης.
Ί λασσών.
Βέρροια.
Μοναστηριού. Σιδηροδρομικός σταθμός. 
’Αποβάσεις στρατού.
Eeaterina Pitis.
Κυβέλη Άδριανοΰ (Γελοιογραφία Μ. /.'απα- 

γεωργίου).
Χάρτης τής Μακεδονίας. 
Πολεμικόν γραμματόσημου.

ΑΗΛΒΪΙΪ

Μολονότι ενεκιι τοΰ πολίμου Ιπήλΐίον άνω- 
μαλίαι και ε'ις την τυπογραφικήν ίργασίανέν γί
νει και τις την κανονικήν λειτουργίαν τής εκδό- 
σειος, ϋλλα δε περιοδικά η δεν ίζεδόδησαν κατά 
ιόν μήνα αυτόν παντάπασι ή {κυκλοφόρησαν κο
λοβωμένα, η I Ιινακυι'Ιήκιρ {νόμισε υποχρίωσιν 
πρός τό κοινόν Ινδιαφέρον νά παρουσίαση ειδικόν 
πολεμικόν τεύχος, πλουσίιος είκονογραη ημίνον.

Τά τεύχη τιόν ίν Τουρκία συνδρομητών ίκρα- 
τήθησαν ΐνα άποσταλώσι μετά τήν λήζιν τού πο- 
χίμου, ενεκα βεβαίου κινδύνου άπιολείας.

Ί-.λ<ι<ΙιΙών. — Κωμόπολι; Θεσσαλική πρός Γ!. τού 
Τυρναβου. Κάτοικοι 4.00(1 κατά το πλαστόν ‘Ελλη
νες. Σημαντικόν έμπόριον. "Εδρα Μητροπολίτου. Ά- 
φ'ιονεί ύδάτων. ΊΙ όλη ύποδιοίκησις περιλαμβάνει 2S, 
000 "Ελληνας καί 3,01)0 Ί >0«φ.ανούς. Έλλ. σ/ολεϊα 
51 μέ μαόητάς ΰι-jp τάς 3.000. Παρ’ Όμήρω εκαλείτο 
Όλυοοό»· καί λευκή, διά τό άργιλλώδες τοΰ εδάφους.

ΙΙευροια. —Κάτοικοι 10,000 έξ ών 7,000 "Ελλη
νες. Οικία: 4,000. Κεΐται H. Δ. τής Ι-Ιεσσαλονίκης, 
απέχουσα αυτής σιδηροδρομικοί; 2 */3 ό>ρα;. 'Έδρα 
Καϊμακάμη καί Μητροπολίτου. Είνε έκτισμένη εί; τάς 
υπώρειας τού Βέρμιου όρους. Κατάφυτος μέ θαυμάσιου 
ορίζοντα. Έν αυτή έκήρυξεν ό ‘Απόστολος Παν /.ο; τώ 
5·> μ. X. το Ευαγγέλιον. Σώζεται τόμαρμάρινον βήμα 
δ9εν έδίδαξε. Ναοί καί παρεκκλήσια 5(). Έκ τούτων 
διακρίνονται διά τήν καλλιτεχνικήν αξίαν, ό τού πο
λιούχου Άγιου Αντωνίου, διά τό αρχιτεκτονικόν σ/έ- 
διον, ότής Μητροπόλεως (Άγιων ’Αποστόλων) διά τήν 
γλυπτικήν καί έπιχρύσωσιν τοΰ τέμπλου. ' Γπό έπούιν 
αρχαιολογικήν διακρίνονται οί ναοί τής Περίβλεπτου, 
τοΰ Χριστού, τοΰ Άγ, Νικολάου καί τοΰ Άγ. Κηρύ- 
κου. Βιομηχανία καί έμπόριον περιωρισμένα. "Εχει 
'Αστικήν σχολήν μέ 4ΟΙΙ μαΟητά:, ήμιγυμνάσιον μέ 
30 μαΟητάς, παρήεναγωγείον μέ 220 μαθήτρια; και 
δ>ο νηπιαγωγεία μέ 340 μ ΊΙ κοίνότη; κέκτηται ψυ
χαγωγικόν σωμα-ίείον τήν «Μέ/ισσαν» ήτι; διατηρεί 
βιβλιοθ ήκην, δ δι·. παραστάσεις καί κατήρτ-.σε μουσικό ν 
όμιλον καί έτερον γυμνοστικόν.

ΜονιιεΙτιιριον. — Ή μεγαλειτερα μετά τήν Θεσ
σαλονίκην πόλις τή; Μακεδονία; Κάτοικοι 05,11110 ϊ; 
ώ. 25,000 Ελληνες, 25,000 Ό'ωμανοί καί οί λοι
ποί Εβραίο: καί ’Αθίγγανο:. ΙΙρωτε ίουσα βιλαετιού. 

Ι'.ορα Μητροπολίτου καί Βαλή. "Εχε·, λαμπρά; οικοδο
μά;, μεγαλοπρεπή εκπαιδευτήρια καί περικαλλέστα- 
τον νοσοκομείου. Σχολιία Έλληνίιά 17 μετά 2,5(10 
μαθητών καί 57 διδασκάλων ΊΙπόλις έχει κήπους δη
μοσίους παρά τόν σ:δη:οδρομ:κόν σταθμόν. Καθ' ήν 
στιγμήν τίθεται είς τά πιεστήρια τό τεύχος,αγγέλλεται 
ίτ: «πίκειτα: ή κατάληψι; καί τής πόλεώ; τα,τη:.

Ι1«»ί>ς τούς κ. κ. ‘Υδρολήπτας της 
στόλεως Αθηνών.

/ΖυοοκαΛσΰνεαι οί κ. κ. ί'ΛροΖή.-ιεα. Λιω,Ατόί ,*? ήμι- 

οών ιΐ,σύ οήμτρον ,πριιοέχάωοιε τΙς ιΰ εα/κΐω· rot· Δήμον 
καί καταβάί,ωοι ιίι ίιντίτιμ,η· τοΰ νΛαΐυς τρέχοντος ίιυυς, 

καΐέ'ίαον ίν ίναντίη πτριπιό,οΐΊ ή ν!ίραν).ικ'η ίπιμμοία τοΰ 

Δήμοι· ιΐΐι ινρτδή τις η}>· άνάχκην >·« ίνιργήσρ τί/ν απο

κοπήν rof· ν&ατος.

(Έκ τοΰ ύΛρανλικοΰ τμήματος τοΰ Δήμου Άί)>μα!ω>·>.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ— ΕΛΛ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

JTo/nfOQ τόμος ε·κ 256 στμίό'ιον

Μελέται φιλολογικά!, καλλιτεχνικά!, ιστορι
κά!, εΊτιστημονικαί. διηγήματα, ττοιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται δ( ί τούς συνδρομητής μας 0ρ· 2. 
Δι ί τούς μ!) τοιούτους ό'ρ. 3. Εις τούς νέους 
εγ/ραφιιμέΐ'οιις συνδρομητής (UPOOTfjJjJPZai 
ό'ιιιρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ!

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟεϊση; τής κλίμακος τών τόκων τών εις 

τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν 
όΦε: ή έπί προθεσμία, οηλοποιεΐται. ότι άπό 15 Α
πριλίου 100'.) ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς Ί'- 
ποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν οψε: ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκ<·>·

1) 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ 'έτος διά τάς έν ϋψει άποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 111.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου ει; I τοϊ; ο)ο κατ' 
έτος. Λί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοϊς οήο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδο- 
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοίς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά 'έξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά ούο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοίς ο)ο κατ' έτος διά τά; καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέα; μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς και δ ά τάς πέρα τών 
πέντε έτοϊν, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν

Δεχεται ετι εντόκους καταΟεοεις εις χρυσόν, ήτοι 
εις φράγκα καί λίρας Αγγλίας,‘ άποδοτέα; έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτο; διά καταΟέσ. 6 μηνών τοϋλάχ.
2 > Β
21)2 » » » » »
3 » » » η η
4 » » » » />

» 1 έτους 
» 2 ετών 
» 4 έτών 
» 5 ετών

Λί ομολογία: τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ' εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αίτή’ 
οει τού καταθέτου παρά τοϊ; Τποκαταστήμασ: τή; 
Τραπέζης εις τό αυτό νόμισμα, εί; δ έγένετο ή κατά- 
Οεσις.

Madame Sophie Ziller
ACADEM1E ΏΕ MUS1QUE

GONCER T TRAINING

Musique dassique et moderne. Lccons d’ 
aceonipagnementpourles Dames el Messieurs 
qui jouent un instrument quelconque. Con
certs a 2 Pianos.

1 I.econ par semaine 15 fr. le cachet
2 » » » 10 ·> » »
i » tous les 15 jours 2.5 ? »

(Chez die de .5— 5 h.)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΓΊΑΛΛΗ KAI Σ,ΑΣ

Α Θ ΗNA I ’Οδός 'Ερμου

Ιίλοΐτος γρί«|Γ/,Γ|ς ί'λης.—’Έντυπα και επι
σκεπτήρια καλλ.ιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα- 
κέλ/.ιυν τελεί ον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
και εξωφύλλων παντός είδους και πάοης ποιύ- 
τητος. Χάρτης εφημερίδων.

Εύθηνία, άκρΐβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- ΞΑΝ®ΟΠΟΥΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I - ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφειον τών 
’Αθηνών. — Μηχανήματα τελεία.—Ταχΰτης. 
Τι 11 αι άσυναγίόνι σται.

Μεγεϋ·ύναεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
77—’Οδός Χαριλάου Τρικούπη

’Οδός Πραξιτέλους.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΣΚαμμιτεχνίΗπ έργααία

Τιμαι συγκαταβατικοί

Καλύμματα χρυσόδετα 
ζης α<£Ηιυακοδήκης>, 

δ/υων τών ετών πωλοΰνται εις το γρα
φείου μας αντί δρ. δύο έκαστον.

aye aye<5y& aye aye ayoGlp GWoGye



ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ

Ί*

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έλασσών

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΠϋΡίοΛ \ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
μ ΚΗΙ ΞΫΠΟΓΡ/ΑΦΙΑΣ Ι

ΗΗίΙΑΪΟΥ/
0401 K0ACK0TP2NH / 

ΛΡ55Λ (
ΑΟΗΝΑΙ Μ

10 ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ίί ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ J

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, JV. Γνζη Φω
τοτυπία el; μύγα όχημα /ίο. 7. Έπί χονΛροΰ χάρτου 
δραχ. .7.

"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, Λοαμη Φρ. Κοππε, χαιά
οη· "ΑχιΛοζ θίρον *Επι *ΟλλατΛιχοιι χάοτοι· An. 1.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.· Αρ,</ζα Λ'. .1«ηκ«ρρ nai II. 
/1η/1»τοαχηποι*/.ον Λρ. J.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑ ΔI,, */>·«£ ■«?<»· '-<»'■ 
οζέως. 'Φωτοτυπία tl; μέγα όχημα Αρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ. .™·4 /·. Pemiull. Φωτο
τυπία εί; μέγα όχημα Αρ. 7.

Η ‘ ΑΙΩΡΑ .-ιό’αι Vif/or. Φωτοτυπία tl; μέγα όχημα 
Λρ. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·, Πίναξ 
Rochegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., Τρίχρωμο; 
φωτοτυπία el; μίγα σχήμα. Πίναξ ΒέηηβΙ Λρ. 7.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ , G. Bargelin i Φωτοτυπία δο. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,· πίναξ 

Vincent. Φωτοτυπία Αρ. 7.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 

ΓΑΖ . πίναξ Λ. θτοτοκοποϋέου. Φωτοτυπία Λρ. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, λαίΰτε-

χνικη καί Ιστορική μελέτη υπό I. ΚαοαβΙα, Λο. 1.
"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J Knopp. δρ.'1.

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Τσαρίτσαινα

Λισκάτα

Σερβία

Κοζάνη

Καϊλάριον

Αικατερίνη

Βέρροια

Νιάουστα

Σιάτιστα

Γιαννιτσά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Γρεβενά

•ο θριαμβευτή; Άοχηγύς τοϋ Στρατού ίν ΜακΟονία.

fg JL> ρ« yY

Q. I. Κ^ΛΟΓΕΕΌΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

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

γραφημένα. Σελ. 64. — Δρ. 2 ;
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Π εζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. 64.-Δρ. 2· 
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ· Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων 

Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128. —Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσεις καί σκέ

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

ΓΓωλοΰΐ’τα) εις τά 'γραφειά μας
Διά τούς συνδρομητάς τής ·Πινακοθήκης» εις τ'ο 

ημιΰν της τιμΑς.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Άπο τοΰ Α' μέχρι τοΰ IB' ένους 
εύρίσκονται εις τό γραφείον μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 1;Ί, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τονς Αγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται Ζκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ζΓΠ®ΕΩ?ΐ£ίχ
MUNITION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Διευθύντρια: βνγενία Ζωγράφου 
Γραφεία : 'Οδός Μενάνδρου 83, Άθήναι 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 12.
Μάχη ‘β/ασσώνος.

<ΕΙς προσοχήν!»

o^s q^5"q^o 3^5" g^? οφο
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Ιίολεμικόν όάλπιΰμα. μάχης.

'<~Τα:ό τόν αό,γεμον.

Τό νέον υποβρύχιον «Δελφίν».

Ελληνες Ίεοολοχϊται £ 'Αμυχής·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

IIοό της Κοζάνης. Στάόμευσις Τάγματος.

Τό Α' πεζικών Σύνταγμα λαμβάνον διαταγήν >·<ΐ προ^λάσρ.

Ό 'β^ηνικός στρατός 
έν ^Μακεδονία.



<57/ άιεε^ενάερωδειβαι νιεό 
ζοΰ 'SjIjtiv. σεραεον ιζάνεις.

3ΐοϋ ϋιευάύνεεαι
ό σεραεός μας.

Βέοοοια

*

Movadxnoiov. ( Ό ο^οοδοομ,^

Έ».αά</ών.

Ελληνική ψυχή καί πάν-
Ζτ^'ΛΙλΑ' οπλον ώρθώθη τό Κρά- 

το; ίνα διώ τί|ς Λόγχη: 
/ΛΗκΛίΛ και τοϋ τηλεβόλου έπι-

(/ V ΰάλη τά δίκαι« αύτοϋ.
Αιώνων καταδυναστεύ

σεις έταπείνωσαν τούςύμαίμονας άδελφούς, 
φέροντας έτι έπονείδιστον κλοιόν δου
λείας. Ή έλευθέρα 'Ελλάς άπεδύθη είς 
άγιον ιίσιΐ) καί δεινόν αγώνα, όπως σκορ- 
πίση είς τούς ύποδούλους τό φώς τής Άνα- 
στάσεως. Τιμή είς τά Ελληνικά όπλα, τύ. 
όποια πάν τότε υπήρξαν οί στυλοβάται τοΰ 
Πολιτισμού. Ή 'Ελληνική σημαία νικηφό
ρος ήδη κυματίζει έπί τοϋ Μακεδονικού καί 
’Ηπειρωτικού εδάφους καί οί πληθυσμοί οί 
βαρυστένακτοι είς τό ξείδωρον αναπνέουν α
νέμισμά της. Σόμπαν τό Ελληνικόν, μιά 
καρδάι, τό παλαιόν ανακράζει οσψ καί δο
ξασμένου έμβλημα «’Ελευθερία ή θά
νατος! »

’Απαράμιλλων πολεμικών παραδόσεων 
θεματοφύλαξ ή νεωτέρα 'Ελλάς, ή τοϋ κό
σμου έπί μακράν κυριαρχήσασα, δι’ ύπεραν- 
θρώπου άναστηθεΐσα Άγώνος, είσήλθεν ήδη 
είς τί,ν ύδόν τής Άναπλάσεως. ’Ακμαίος 
καί υπερήφανος στρατός, στόλος απροσμά
χητος καί έπιβάλλων, φέρουν είς τά υπό
δουλα Ελληνικά εδάφη καί ϋδατα τόν α
σπασμόν τής αδελφότητος, τής ανεξαρτη
σίας. Δονεΐται είς τά μυχιαίτατα ή 'Ελλη
νική καρδία καί ό αγών, όστις ευοίωνος ήρ- 
&ατο, αποβαίνει άγων Νίκης καί Θριάμβου.

Αί κλαγγαί τών όπλων καί τών πυροβόλων 
αί ύμοβροντίαι—απηχήσεις θριάμβων τοϋ 
προγονικού κλέους—ένοϋνται είς παιάνα, 
είς κραυγήν πολεμοχαρή,είς διθύραμβον.Τό 
Ελληνικόν αίμα, τό εύγενέστατον, αρδεύει 

καί πάλιν, άφθονον, διά μυριοστήν φοράν, 
τάς μιανθείσας ύπό τοϋ βαρβάρου κατακτη- 
τοΰ έκτάσεις καί πανταχόθεν άναδίδεται τύ 
σπάργος μ ιάς ’Αναγεννήσεως.

★
Οί Σπαρτιάται έλεγον πρός τούς είς 

πόλεμον απερχομένου:: II τών ή έπί 
τάς! Ή αύτή κραυγή, μετά δύο χιλιετη
ρίδας, συγκλονεΐ τήν ύπερήφανον, τήν ά- 
δάμαστον 'Ελληνικήν φυλήν. Καί ή ιαχή 
αύτή απ' άκρου είς άκρον γιγαντουμένη ά- 
ποτελεί όλονέν ήδη τό μέγα Τρόπαιον, τό 
όποιον ή μικρά τήν έκτασιν, άλλά μεγάλη 
τό φρόνημα ελεύθερα ‘Ελλάς θά ύψώση, 
συνεχίξουσα τήν ένδοξον όσα) καί μαρτυρι
κήν ιστορίαν τού παρελθόντος.

Νέα ροδιξει Αυγή έθνικών έλπίδων. 
Πυρσοί φωτός έκλάμπρου σελαγίζουν είς 
τάς πυκνά τής δουλείας σκότη. Τό 'Ελληνι
κόν πνεύμα δεσπόξει τοΰ ’Ασιατικού συρ
φετού. 'Π φωνή τοΰ Δικαίου κατισχύει τής 
κτηνώδους βίας. Κωνσταντίνος ό Παλαιο- 
λόγος ό ύστατος ύπήρξεν Αύτοκράτωρ. Κων
σταντίνος ό Διάδοχος νϋν — Πορθητής τών 
Σιδηρών πυλών—οδεύει πρός τό Βυξάντιον.

'Π 'Ελλάς, θεόθεν προωρισμένη νά κυ
ρίαρχη εις τόν κόσμον τής Ιδέας καί νά 
έκπολιτίξη, νέαν επιχειρεί μετά τών συμ- 
μάχων Χριστιανικών Κρατών Σταυροφορίαν 
ύπέρ τής ίσότητος καί τής έλευθερίας.

ΊΙ Άπολύτρωσις θά έπέλθη.
Δόξα είς τούς ά τ ρ ο μ ή τ ο υ ς τής 

Πατρίδος ί) π ε ρ α σ π ι σ τ ά ς !
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Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΖΕΡΒΩΝ

‘&1(Βο6άσεις ozpazov.

* ΠΟΛΕΜΙΚΑ XFOKIKA ®

A A A Ο Τ Η

STI’ATIOTHS ε’ρε σήμε
ρον ϊφωδιασμένος μέ 
ένα ευεργετικόν ινιδι
σμού, ό όποιος μόνος 
του οδηγεί τϊ/ν έπίδε- 
σιν, εις τρόπον ώστε ό 
ίδιος πληγωθείς η ό 
σύντροφός του ιοί χρη-

σιμεύσΐ) ώς νοσοκόμος, το έλαφρον τραύμα ν/ί 
δεθη καί ό τραυματίας νά έξακολουθή χρησι
μεύω/·. Τόσην ευφυΐαν άνέπτυξεν ή ιατρική τού 
πολέμου.
■ τ Τι άβυσσος μάς χωρίζει άπό τούς περασμέ
νους χρόνους ! Ο θαυμασμός διά τάς εκστρα
τείας τοΰ Ναπολέοντος αυξάνεται όταν συλλο- 
γισθή κανείς ότι την εποχήν εκείνην ή χειρουρ
γική μόνον νά κόβη έγνώριζεν. Η αναισθητική 
καί ή άντισηφία ήσαν άγνωστοι. Πρώτηυ φο
ράν είς τόν Κριμαϊκόν πόλεμον έφήρμοσαν αναι
σθητικήν. Η Ναπολεόντιος εποποιία διεξήχθη 
μέ μίαν πρωτογενή καί άγρίαν χειρουργικήν, ή 
όποια έκλάδευε πόδια καί βραχίονας έπί τού πε
δίου τοΰ πολέμου, ύπό τό πΰρ. Κανείς πόνος δέν 
άπεκοιμίσθη. "Ολους οί τραυματίαι τούς ήσθάν- 
θησαν. Καί όμως οί άνθρωποι εκείνοι έβάδισαι· 
μέχρι τής Μόσχας, αί σκηναί δέ τής προόδου καί 
τής ΰποχωρήσεως τής μεγάλης στρατιάς, ασύλ
ληπτοι σήμερον άπό τόν άνθρο/πινον νοΰν, απο
δεικνύουν ότι ή Ναπολεόντιος γενεά έγραφε τήν 
φοβερόν της πολεμικήν ιστορίαν διότι δέν έπρό- 
φθασε ή πρόοδος, ή φιλανθρωπία, ή επιστήμη 
νά τήν κάμουν ευαίσθητοι'. "Οχι μόνον ή ιίφιξις 
εις τήν Μόσχαν μαρτυρεί ότι έπρόκειτο περί θη
ρίων, αλλά τό βεβαιώνουν καί τά χειρουργικά 
χρονικά τών πολέμων εκείνων. Στωϊκωτέρους 
τραυματίας δέν θά ίδή πλέον ό κόσμος.

Είς τήν Βερεζίναν ό στρατηγός Άλμπέρ έκτυ- 
πήθη άπό σφαίραν είς τήν κεφαλήν. Έπεσε. 
Τοΰ έπέδεσαν τό τραύμα έπί τόπου καί άμέσως 
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έπανέλαβε τήν διοίκησα· τής ταξιαρχίας του. 
Τοΰ στρατηγού Αριγκ ή σφαίρα τού έκοφε τί/ν 
καρωτίδα' ένας πυροβολι/τής έβύθισε τό δά
κτυλό του είς τήν πληγήν διά νά σταματήση 
τήν αιμορραγίαν. Καί άγνωστον πώς, έσταμάτη- 
σε. Τόν έπέδεσαν καί έσώθη. '() Βονοπάρτης 
δυο φορές ποΰ έπληγώθη. δέν έδέχθη παρά μό
νον νοσηλείαν στιγμιαίαν έπί τόπου καί έξηκο- 
λούθησε τήν πορείαν του. Ο στρατηγός Ντω- 
μενίλ, ένώ τοΰ έκοβαν τό πόδι, έκάπνιζε τήν 
πίπα του καί όταν έμεινε μέ τό ένα, είπεν : < Έ· 
κάματε λαμπρά, μέ στενοχωρούσε*. Ο στρατη
γός Λεπίκ ένίκησε παράλυτος άπό τούς ρευμα
τισμούς. Ο στρατηγός Ρεμπσομέν μαχόμενος 
β<ς τά 1813 είδεν εμπρός του ένα τραυματίαν 
άγωνιοιντα. Ήτοι· ο υιός του άξιωματικός, 
έχων δεκαοκτώ πληγάς. Τον φορτώνεται στον 
ώμο του καί τόν πηγαίνει στον χειρουργόν. '<) 
χειρουργός τοΰ κόβει τό ένα πόδι καί το ένα · 
χέρι. Άλλα δέν είχεν επίδεσμον ! Σχίζει τό 
ίδιο πουκάμισό του, τήν γραβάτα του, βγάζει 
μερικά κουρέλια από ρούχα φονευμένων στρα
τιωτών καί τόν επιδένει.

'() στρατηγός φορτώνεται πάλιν τόν γυιό του 
καί τόν μεταφέρει σε μΐιί καλύβα. Δύο έτη κα
τόπιν ό μονόπους καί μονόχειρ νέος άξιωματι- 
κός παρουσιάσθη είς τόν χειρούργόν του, όχι ; 
μόνον γερός, άλλά παίζων καί φλάουτο. Ο ; 
στρατηγός Σιγΰ έκτυπήθη στο γόνατο άπό οβί
δα. Ο ιατρός τόν έβαλε κάτω καί τού τό έκο
φε. Ήσαν οί δυο μόνοι των. Άλλ’ έμφανι- 
σθέντοςτοΰεχθρού, ό ιατρός έφορτώθη στον ωμό 
του τόν ασθενή καί τόν έσωσε μετά, μακράν ■ 
πορείαν. Ο στρατηγός έγεινε καλά.

Τοΰ Ναπολέοντος επίσης στρατηγός ήτο [ 
εκείνος τοΰ όποιου μία όβίς έπήρε το πόδι εις j 
λυσσώδη μάχην, όταν δέ οί εχθροί τοΰ έφώνα- | 
ξαν νά παραδοθή. διότι έξηκολούθει μαχόμενος. 
άπήντησεν: ·Εύχαρίστως, ιίν μοΰ δώσετε τό 
πόδι πίσω».

Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

γοήτρου

Κ τών τεσσάρων λαών, ο’ίτι- 

νεςΐστανται αντιμέτωποι τών 

Τούρκων, ή Σερβία όλιγώτε- 

ρον εφελκύει τήν παγκόσμιον 

προσοχήν, διότι ή φιλολογία 

της είνε όλιγώτερον γνωστή. 

Οί Βούλγαροι τήν επισκιά

ζουν διά τοΰ στρατιωτικού 

οικονομικής των άναπτυξεως καίτής

: υπεροχής τοΰ Τσάροι· των.

έχουν υπέρ αύτών τήν άνέσπερον καί

των 
τής προσωπική.

Οί "Ελληνες .. 

παγκόσμιον αϊγλην τής δόξης. ότι έδίδαξαν τόν κό

σμον διά τών προγόνων των.

Οί Μαυροβούνιοι, οϊτινες είνε Σέρβοι, φημίζον

ται ώς αδάμαστοι, ανδρείοι. Είνεδίκαιον νά έκτιμη- 

9ώσι καί οί Σέρβοι, όσον οί αδελφοί των. ενεκατής 

μακραίωνος αυτιών πάλης κατά τοΰ Τουρκικού ζυγού. 

Ή φιλολογία τοιν όμως τούς καθιστά έφαμίλλους τών 

συγχρόνων ’Ελλήνων καί ανώτερους τών Βουλγάρων, 

οϊτινες εθνικήν φιλολογίαν έχουσι μόνον άπό τού 

Ιθ’ αίώνος.

Έν Ευρώπη ή Σέρβική φιλολογία κατέστη γνωστή 

άπό τοΰ 1811, όταν ό Κάρολος Νιδιέ ι ψεοεν έκ 

Δαλματίας, καθ’ ήν εποχήνό Ναπολέων προσήρταείς 

τό Ιταλικόν του βασιλείαν τήν Άδριατικήν τού Λι

μού ακτήν, τά μυί)ιστορήματα «Ιωάννης Σπογκάρ», 

«Σμάρρα», ή «Κόρη τοΰ Μαρσάν»,καί έδημοσίευσε 

δύο άρΟραείς τήν « Έφημερίδατής Αυτοκρατορίας», 

περί τής φιλολολίας τής χιώρας εκείνης ήν αντί Σερ

βοκροατικήν. ονομάζει ’Ιλλυρικήν καί Σλαυονικήν.

Τά τρία μυθιστορήματα τοΰ Νοδιέ είνε έλάχιστον 

μέρος τών μυριάδων ποιημάτων καί πολλοί.· έργων 

τής Σε.ρβοκροατικής παραγωγής. «ΊΙ Γκούζα» τοΰ 

ΙΙροσπέρ Μεριμέ, ήτοι συλλογή ποιημάτων άτινα 

ήκουσεν από τόν « Γκ.ουζλάρ ■> ί ραψωδόν) ’Υάκινθον 

Μαγκλάνοβιτς ήτο καΟαοώς έργον τής έμπνεύσειός 

του.’Εκαμεν έν τούτοι- τόσην έντύπωσιν. ώστε μετε- 

φράσίΐη είς όλας τάς γλιόσσας. Ό ΙΙοΰσκιν νομίζων 

οτι πρόκειται περί Γαλλικής μεταφράσεως αυθεν

τικών Σερβοκροατικών κειμένων μετέφρασε πολλά 

ποιήματα τής συλλογής εις τήν ρωτσικήν. Καί όμως 

άπό τοΰ 1811 ΰπήρχεν είςτήν Κριμαίαν ή έκδυσις 

τοΰ «Ναροτσέ σπρίκ ΙΙιεσκέ» δημωδών Σερβικών 

ασμάτων τοΰ Βοΰκ Στεφάνοβικ Καρατζώτς τοΰ έπι- 

κληίΐέντος Πατρός τής Σέρβικης φιλολογίας. Οΰτος 

γεννηθείς τώ 1787 εντός σέρβικου μοναστηριού, 

γραμματέας τοΰ Καραγειόργη, προγόνου τοΰ νΰν Βα

σίλειος, έπολέμησεν είς τό πλευράν τοΰ ήρωος εκεί

νου τής Σερβικής ανεξαρτησίας κατιϊ τών Τούρκων. 

Λπομείνας χωλός μετά τήν έπανά.στασιν, έςηκολού- 

Οησεν υπηρετών τήν εθνικήν ΰπόίΐεσιν. άποκαλύψας 

πρώτος τούς ποιητικούς θησαυρούς τούς άναβλα- 

στήσαντας είςτήν δημώδη γλώσσαν «Τής μιίμμης 

Σμυλιάνας καί τών χοιροβοσκών».

Μέχρι τής εποχής του, οΰδέν είχε τυπωΟή είς τήν 

σερβοκροατικήν γλώσσαν. ’Υποκείμενοι οί Σέρβοι 

είς τό εκκλησιαστικόν κύρος τοΰ Έλληνος Πατριάρ- 

χου τής Κων)πόλεως, άπό τής πτώσεως τής Μ. Σερ

βίας κατά τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου τφ 1389 

μετεχειρίζοντο τήν ’Ελληνικήν είς όλας τάς πράξεις 

των, θρησκευτικός τε καί άστυκάς. Τά ποιήματα, 

τά άσματα, αί παραδόσεις των ήταν συνθέσεις δια

τηρούμενοι άπό μνήμης. άποστηΟιζόμεναι καί με

ταδιδόμενοι άπό γενεάς είς γενεάν, όπως συνέβαινε 

καί μέ τά ’Ομηρικά έπη

Λί δημοσιεύσεις τών « Δημωδών σερβικών ασμά

των» έγένοντο είς τήν Γερμανίαν. Αμέσως προσ- 

είλκυσαν τήνπροτοχήν τοΰ Ι’ρίμ, τοΰ Οΰμβόλδ, τού 

Χέρτερ καί τοΰ Γκαϊτε, όστις άη ιέρωσεν είς αυτά 

πολλά άρίίρα είςτήν Έπιΐΐεώρησίν του «Τέχνη καί 

’Λρχαιότης». Μετέφρασε μάλιστα πολλι’ι ποιήματα 

καί ιδιαίτατα τό «θρηνιώδες άσμα τής εύγενοΰς συζύ

γου τοΰ "Λσσάν ’Λγϊ», έξέμαΟε δ’ έπί τέλους τήν 

Σερβικήν διά νά άπολαύση καλλίτερον τήν Σερβι- 

κήν ποίησιν έν τώ πρωτοτύπιρ. Τά ποιήματα ταΰτα 

έγεννήΟησαν ι’ιπό τοΰ ρεμβασμού καί τής διαρκούς 

βαίΐι ίας συγκινήσεως τών δημιουργών των.

’ΛνεδόίΙησαν άπό τής ψυχής τών άνωνύμων των 

ψαλτών — λέγει ή κυρία Βόν Ζακόμπ ήτις ήτο σύγ

χρονος τοΰ Γκαϊτε—τά μετέφεραν ■ εντός τών δω

ματίων ίίπου αί γυναίκες πλέκουν περί τήν έστίαν, 

είς τιϊ όρη, όπου οί βοσκοί οδηγούν τά ποίμνιά 

των, είς τήν μικρόν πλατείαν τοΰ χωρίου, ίίπου οί 

έφηβοι συνέρχονται διιϊ νά χορεύσουν τόν ιιΚολο», 

είς τούς άγρούς, όπου γίνεται ή συγκομιδή, είς τά 

δάση δι’ ιών διέρχεται μονήρης ό οδοιπόρος».

Τιϊ δέματά των είνε συνήθως ή οίκειοτάτη διά- 

χυσις αίσίίημάτων ή σκηνή εθίμων ή ιιφήγησις πο

λεμικών άθλων ήριόων πεσόντων υπέρ πατρίδας.

ΣΕΡΒΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
λ’ατΓ<κ/.ι·0Μ0; βοηϊνς xai ηαγωνιά obj vv^rtt 

χαΐ βγήκα καί όοβοληαα για τανικα ι/λ» καλάν μοι·, 
καί ητά λιβάδι η'άγνηνιας βρήκα tf.r Γτονλαμά τοι· 

κι* άπάτω άτια τά ηονλαμα μίταζωτά μαντήλι 

κι' ά:ιάνω α,τ’ τά μαντήλι τον όλάργνρο ταμπούρλο 

κι' απάνω άπ* τά ταμπούρλο πράοινο μήλο βρήκα. 

*Άν πάρω το»· τάν ντονλαμά, ·ροβονμαι μην κρνώομ. 

κι* άν πάρω τά μαντήλι τον, λγό) τον τό/χω άώονι 

γάρωμα τής αγάπης μον oar νά τήν παίρνω πίοω' 

κι * άν πάρω τά ταμπούρλο τον τον τωδωκ * ο άΛβλφός μον 

καί /άνω·τας το χάριομα μήν πάη καί τάν ξν'/άομ.

Η'τ νά δαγκώοω άπάβα^α τά πράοινο τά μήλο 

νά νοιώοη τή Λαγκωματιά οτά φύλλα τής καρδιάς τον 

νά Ονμηιίή, νά οτοχαοτη πως ήρθα νά τω· τνρω.

(!1<ιρ<ίφ(>α<Ιις Ραχήλ)
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΡΟΤΜΟΤΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
Π δεσποινίς Ecalerina Pilis, ήε τή·/ εικόνα καί 

δύο ποιημάτια δημοσιεύομε-/ έν τή σελίδι ταύτη είναι μία 
δόία τής Ρουμουνικής ποιήσεις. Συμπαθής. λεπτή, 
ήγάπησε καί ήσνάν^η μόνο/ τό / Ιερά/ τώ/ άγγί/ωζ 
έρωτα, έκεΐνον δστις προ σε (·,ίζ-.ι τήν θεότητα.

Είε τόν οαφνοοτεφή ποιητήν μαε κ. Στέφανο / 
Μαρτόώκην όφείλομεν τήν μετάφρασιν τών δύο 
ποιημάτων τη., τή συμπράέει καί τοϋ οραματικοϋ συ(- 
γραφέωε κ Ά/ι/,ζ. έζι; Καραό'ία, ό οποίος 
καί έγνώρισεν αύτοπροσώπ/ζς έν Ρουμουνία τήν συΜ. 
παύεστάτην ποιήτριαν.

4- ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Μ ΝΙΚΗ’ ΤΏΝ ΔΕΛΦΏΝ

ΕΡΙΕΡΓΟΣ άποδαινε·. 
ή κατά τάς ήμέρας 

πολεμικής δρά- 
ετεύ Ελλ. στρα- 

νιζηφόρωςπροε- 
/.αυνοντος, ευρεσις 
σπουδαιότατων αρ
χαιολογικών ευρημά
των, σχετικών προς 

, . ιλφοϊς. Θεός Μίλ-.σμέ- 
s ,3είΛ*Ζ’·-ί Ολυμπιακών άγαλματιων 

πόλεμον, χαλ/.ή ζεφαλή άΟλητεΰ έν 

ρ.άχας. Εύρέθησαν Χί/.η έν Δι 
ν;ς έν Θερμοί 
συμδολίζόντων 
Δήλω.

•Ε;α·.ρε 
ευρήματος. 
ρεσ·.ν ανήγγειλε

7,<ος : έγένετο περί 
ώνΔελοών. ή.
τδ Ί'ό::·-.·σϊ-

ECATERINA PITIS

Ο ΠΟΘΟΣ ΜΟΥ

'Ονειρεύτηκα δύο μάτια 

Πού, σά μέσα σέ καθρέφτη, 

Νά Οωρής τά ουράνια πλάτια, 

Νά Οωρή; τήν κάθε αύγή· 

Άλλά σ' όσα έγω κι- άι είδα. 

Αέν έξάνοιξα μι' αχτίδα 

1" ουρανού μου έκεΐ να πέφιτη, 

Μόνον είδα έκεΐ τή γή.

ΙΙι δομούσα ενα σπιτάκι 

Μέ παράθυρ' ανθισμένα 

Ποΰ τούς πόνους, τό φαρμιίκι 

Νά μή αίσίίάνίΐη μιά στιγμή. 

ΙΙοΰ ή. ψυχρή καί μαύρη μοίρα 

Νιΐ μ ή τοϋ έκρουσε τή Ο ύρα, 

Μά ένα τέτοιο σπίτι, υιϊμένα, 

Αέν έχτίστηκε στή γή.

Η ΛΎΡΑ ΜΟΥ
Μοΰ ζητείς ενα τραγούδι, 

Άλλ' ή λύρα ξεχασμένη 

άπ' την άνοιξι θλιμμένα 

Σέ μιάν άκρη πάντα μένει

Ί'ή Ζ°ρδή Τής έχω βγάλει 

“Οπου <| ίίάνει στήν καρδιά. 

Τραγουδώντας τήν άγάπη 

Μώχει. σπάσει μιά βραδυά.

Α/οάφραοΐί ΣΤ. ΜΑΡΤΖΩΚΗ

ίΓ3!’_5, Υ3/·?:!έ εοορευων τών ανασκαφών κ.
Κοντολέων. άνεζοίνωσε δέ τηλε-οασιζώ; δ άντιπτό·· 
ερες τή; Αρχαιολογική; Εταιρείας ζ. Μ-.στρ-.ώτη; 
~εες τον Δ'.άεεχεν εις Σερβία. χαραζτηρίζων τήν ευ- 
ρεσιν ως αγαθόν ειωνον νίκης τών Ελληνικών όπλων. 

Άπεντάνθημεν πρό; τ'εν έν Δελοείε εσορον τών 
Αρχαιοτήτων ζαι ήμέτερεν φίλον ζ. Κοντολεοντα. 

τπως παράσχη ήμιν λεπτομερή περιγραφήν ζαί φω- 
.ογραφιαν του ευρήματος. ελάδομεν δέ παρ' αέτεϋτήν 
ζατωτερω δημχσ-.ευομένην επιστολήν. Άπετάνθημεν

V. ?,iSj Χ5': Ξ7·-^-λφών έπανελθόντα εταίρε» 
τής I αλλιζή; άρχ. σχολή; καθηγητήν ζ. Εογιι.ίικΙ 
Com by, εττις ζαί ^φωτογράφησε τε εύρεθέν ά-j 
,'α/.μα. αλλα εοοζιμάσαμ.εν αληθή εζπληςιν. μ,ανθά- 

νεντες παρ αυτού ότι τδ άγαλμα εέν εινε τή; Χί/.ηε. | 
Ι·.λ καθήκοντος πρό; τήν αλήθειαν. ένεμίσαμεν άπα- ■ 

ραιτητεν να οημ.οσιεύσωμεν άμ.οετερα: τάς πρό; *εν 
Διευθυντήν τής «I ΙιναζεΟήζή;» επιστολή τών δύο 
«,οχα'.ΟΛΟγων, αναμένεντες τήν τελιζήν παρά τή; έπι- 

στήμη; διαφώτισιν έπι ζητήματος, άμφιτδητουμε’νου 
εκατέρωθεν μετά τινες επιμονής.

Ελλόγιμε Κύριε,

II έν Άθήναις Γαλλική άριχαιολογικ’] Σχολή έ- 

ποίητε πρό έτών τάς έν Λεληιοΐς άνασκαψάς, έν αϊ; 

ίΰρέδητιιν αί πολύτιμοι καί μοναδικοί άνά τόν κό

σμον αρχαιότητες· πρό διετίας ή αύτή Σχολή έλαβε 

τήν άδειαν παριί τής Έλλ. Κυβι-ρνήσευις νάένιργήσι| 

καί έκ δευτέρου έρευνας εις τόν χώρον τών άνατκα- 

φών. Ύπό τήν διεύθυνση'τοϋ κ. [ο ,-eph Replat αρχι

τέκτονας τής αυτής Σχολής.έγένοντο άρτι άνασκαφαί 

έν τή θέσει τή λεγομένη κοινώς υπό τών χωρικών 

«Μαρμαριά»!) μεταξύ τοΰ Ναού τής ΠροναίαςΆίίη- 

ν.ις καί τοΰ Δωρικού Ναοΰ. Έν τώ μέρει τούτοι 

νϋρέ(Iη νΐ; τινιι χάνδακα,ίίν είχον άνασκάψΐ| . Ακρων ή- 

ριον Νίκης, ύψους 80 εκατοστών τοΰ μέτρου,έκ λευ

κού μαρμάρου, τήν 5ην 'Οκτωβρίου, ήτοι τήν αύτήν 

ήμέραν καί)' ήν έκηρύχδη ΰπό τής Ελλάδος 

ό πόλεμος κατιί τής Τουρκίας. Σώζεται ι’ιπίι τύν 

λαιμόν μέχρι τοΰ μέσου τών κνημών έλλιίπουτι 

τιί άκρα τών χειρών περιβάλλεται ιτιπρο-τίΐι ν, καί 

οπισδεν όπιό ίματίου μετ’ έζαιρέτων πτυχών τούς 

μαστούς έχει προτεταμένους.

Είνε γνωστόν έκ τής ιστορίας, ότι όταν οί ΙΙέρ- 

σαι έπέδραμον έπί τό μαντεΐον τών Δεληών. ι’> '.Α

πόλλων προασπίζυιν τούς Λελιμιύς κατέπεμψεν 

άστραπάς καί βροντάς καί κατεκόλπε δύο ογκώδεις 

βράχους άπό τοΰ Παρνασσού έναντίον τών επιδρο

μέων, οΐτινες άπολέσαντες πολλούς άνδρας έτριί- 

πησαν είς άτακτον φυγήν πρό τοΰ έςοργισίΙέντος 

’/Απόλλωνος. Τούς καταπι σόντας βράχους εβλεπον 

οϊ σύγχρονοι τοΰ Προδότου έν τοι περιβόλι;! της 

ΆίΙηνάς ΙΙροναίας, καί ημείς δέ σήμερον βλέπομεν 

τιί λείψανα τών άπροσμαχήτων όπλων τοΰ Απόλλω

νος έν τώ αύτώ χιόρυ,ι. '(> τρόπος ούτος τής άπελά- 

σεως τών πολεμίων συνέβη καί ότε οϊ Γαλάται κατιί 

τόν τρίτον αιώνα π. X. έί[.ί)ασαν άπειλητικοί πρό 

τοΰ μαντείου- καί τότε πάλιν αύτός ι’ι Άπόλλυιν 

προασπιστής τοΰ μαντείου κατέπεμψε δεινά άπροσ- 

δόκητα καί άκαταμάχητα, καί κ.αίΙύις λέγει ό Παυ

σανίας ρϊγι’ις τε ισχυρόν καί νιφετός ήν όμοΰ τώ 

ριγεί’ πέτραι τε άπολισίΐαίνουσαι τοΰ Παρνασσού 

μεγάλαι καί κρημνοί καταρρηγνύμενοι σκοπόν τοΐς 

βαρβάροις εϊχον, καί αύτοίς ού κατά ένα ή δύο, 

άλλιί κατιί τριάκοντα καί έτι πλείοσιν, ιός έκαστος 

έν τώ αύτιϊι φρουροΰντες ή καί αναπαυόμενοι τύ- 

χοιεν. άΐϊρόοις ή άπώλεια έγένετο ύπό τής εμβολής 

τών κρημνών». Οί Δι λη οί έσυιίίησαν καί τότε.

11 παράδοσις λοιπόν ιίναφέρει ί'ιτι, έν τή αύτή 

θέσει τή λεγομένη σήμερον «Μαρμαριά* ιίπεκρού- 

σίΐηιαν οϊ II έ ρ σ α ι κατά τόν Ε’ π. X. αιώνα 

καί οϊ Γ α λ ά τ α ι κατιί τίιν Γ' π. X ιιίιϋνα 

Έν τή αύτή δέσει καί σήμερον εύρέίΐη τό Άκρω- 

τ ή ρ ι ο ν τ ή ς Ν ί κ η ς.

'<>ς γνωρίζετε, τά Ακρωτήρια ι.αΰτα τών Νικών 

ετιδεντο είς τιί άκρα τών άρχαίων οικοδομημάτων 

έπί τής στέγης καί διά τοΰτο λέγονται καί άκριωτή- 

ρια. Πλησίον τής δέσεως έν ή εύρέίΐη τό Άκρωτή- 

ριον τής Νίκης υπάρχει καί βωμό; τής «’.Λ ίΙ η- 

ν ά ς Ζ ω στη ρ ί α ς» ήτοι τής 'Λδηνις, ήτις 

εζώσδη τήν πανοπλίαν της- ώστε όλα ταϋτα άπο- 

τελοΰτιν γεγονός χαρακτηριστικόν, ή είίρεσις δηλο

νότι έν Δελφοί; τήν ήμέραν τής κηρύζεως τοΰ πο

λέμου τοΰ Ακρωτηρίου Νίκης, πλησίον τοΰ Ναοΰ 

τής Άθηνάς καί πλησίον τού βωμού τής Ά δ η ν άς 

Ζ ω σ τ η ρ ί α ς. <-)ά έγραφαν ύμίν περισσότερα περί 

τής αρχαιολογικής άςίας τοΰ ευρήματος τούτου, άλλ'

I) Ώ>·ι>/ιάι·/)>ι ωάω ή !>ίο<τ, ώς !κ τΓμ π).ηΆί·ος τών 

μαρμάοω}·, ίίτινα νπάο/ηνσιν έν avtjj.

εμποδίζομαι ύπό τοΰ νόμου και ταϋτα δέ έγραψα 

έξαιρετικώς χάριν τής καλής μας< ΙΙινακοδήκης Πρός 

τούτοις έν τή αύτή δέσει εύρέδη καί λόγχη σιδηρά ·) 

μήκους 1.:! I ώσεϊ ό δεόςΆπόλλων νά ήδέληιε νιΐ ύ- 

ποδείίΐ] καί τιί όπλα του εις την ιριλτατην πατρίδα 

μας.Έν γένει, νομίζω οτι ή εΰρ, σις τοΰ’Λκρωτηρίου 

τής Νίκης έν Δελφοί; τήν αύτήν ήμέραν τή; κηρύ- 

ζι-υις τοΰ πολέμιο· είνε μία παρηγοριά καί παραμυ- 

δία διιί τιί Έλληνικιί όπλα' είνε είς χ ρ η σ μ ΐ> ς 

μιΐ; II ι> δ ί α ; μ ή ύπαρχούτης, μή ζιόσης έν 

Α ε λ η ο ΐ ς- ιίλλιί δονι ϊται ή φωνή τη; λήγουσα είς 

τήν Ελλάδα: άν ή Πυθία δέν υπάρχει πλέον έν 

,\ελΐ|οϊς, υπάρχει όμω; ν ο ε ρ ώ ; καί ιδού ό 

χρησμό;; «Τό Άκρωτήριον τή; Νίκη;», ’ll 11 υ- 

δ ί α δέν άπέδανεν. άλλιί ζή καί ιΐναφωνεΐ, 

οτι ή Νίκη ανήκει είς τά έθνη εκείνα, άτινα 

εργάζονται τίιν καλόν ι’ιγώνα τής διαδόσεως τού 

Πολιτισμού. Ή Ελλάς λοιπόν σήμερον μάχε

ται ϋνδόξως κατιί τής τυραννίας και τών βαρβάρων 

καί ύπέρ τής 'Ελευθερία; καί τής διαδόσεως τών 

Ί'ιίιτων καί τού Πολιτισμού. Όπως άλλοτε οί Α

θηναίοι έσωσαν τήν Εύρυόπην άπό τήν εί; αύτήν 

είτβολί;ν τών Ιίερσών 3) εί; τίι πεδίον τού Μαρα

θώνας, οϋτω καί νΰν ολόκληρος ιί Ελληνισμός μά

χεται ύπέρ τής έλευθερίας έν γένει τών Λαών.

(Ισον άφορζι διιί τήν φωτογραφίαν τής Νίκης ήν 

μοί ζητείτε,μετιί λύπης μου σι; πληροφορώ ότι μοι 

είνε αδύνατον νιΐ εκπληρώσω τήν επιθυμίαν σας, 

διότι κατιί τίιν νόμον πίν νέον εύρημα πρέπει νιΐ 

δημοσιευδή κατιί πρώτον ύπό τών ένεργούντων τιί; 

ιίνασκαφάς, απαγορευόμενη; αυστηρότατα ΰπό τοΰ 

νόμου πάση; άπεικονίσεω; καί περιγραφή; τούτου.

7-.'υ Ι /.·/οΐς. τ// 1''· ‘Οκτώβριον 1D13.

Μετά τιμής καί σεβασμού 

Άλτξ- Έμμ. Κοντολέων

Κύριε,

Κατεπλάγην άναγνιόσας, μόλις επανήλθαν έκ Δελ

φών, είς τάς ΰφ ημερίδα; τήν ιστορίαν τή; άνευρέ- 

σεως τή; Νίκη; . Πρέπει, νομίζω, νά χαθή ή 

illusion αύτή. Τίι άγαλμα τό όποιον ό κ. Iteplat 

άνεΰρεν ε'ι; «Μαρμαριι!» φαίνεται ότι είνε- εν άκρω

τήριον τοΰ ναοΰ.'Έχει ώραίον παράστημα καί κίνη- 

σιν τολμηρού βήματα;. Άλλ' έλλείπουσιν αϊ πτέρυ

γες. αί τότον χαρακτηρισιικαί εϊ; τιί άγάλματα τή; 

νίκης. Αί νίκαι τοΰ στρατού σας είνε περισσότερον 

αύθεντικαί άπό τήν ■ Νίκην αύτήν. ήν δύναται τις 

νά χαρακτηρίση απλώς « Γυναικείαν μορφήν».

Ή άΐ|ορμί| τού θορύβου όστις ήγέρθη περί τό 

εύρεθέν άγαλμα, δέν πρέπει νά άναζητηδή μεταξύ 

τών μελών τής ι ίς Δελφούς Γαλλικής αρχαιολογική; 

άπο στολής Λπεκδυιΐμεθα πάση; εύίΐύνης.

Διιί τί,ν δημοσίευση· τής είκόνος, δέον νά άπο- 

τανθήτε πρό; τόν κ. Όμόλ. είς Παρισίους. Αέν έχω 

κανέν δικαίωμα ντ'ι παραχωριήσω τιήν άδειαν έγυι. \ε- 

χθήτε, αγαπητέ Κύριε, τήν έκφρασιν τής λύπη; μου 

καί τιί; προσρήσεις μου.

ΆΙΙρναι, /S' 'Οκτώβριον V>12

F.Courby.
1] ‘Εν τ/'/ αντρ ίΕοκτ τηντο/ρόνυι: ννονιίροαν Α-τιί» 

οτοά^ κν<ΐ'<ιλ>ι Λιοννοον \νόκον, τέοσαρες έ.τινραγ ίι, βν~ 

λόναι, ληβηΐ, .τέιρ.ται καί άιάγορα άρχιτνκτονικα ΰντι- 

κνίρννα.

2) Όέν . Ιε/.φοΰς ι'/ι/σαυρϋ; πρός άΐ'άιινραιν Tfj; έν 

Μαρααώνι μάχης σιγι/ιολιζει αΐ'τΐ/ν τι/ν έλενι'Ινρίαν της 

Λ’ύριόπης. Λιότι ιίν ένικώιντο είς τόν ΜαραΙΙίόνα οι ΆΙ/ρ- 

ναΐοι. τότε ή Ενράι.τρ ΙΕι νΐ/νν άλλρν άι/'ΐν ί'ννκα της cto- 

βο).ϊ)ς τών Πνροών νίς αι τέ/ν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

*

« ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ TOT ΠΟΛΕΜΟ? Α

Ο ΚΑΛΩΣ πλΗροφορμμενος

αντοτε ^’ττεγόΐ'τως τόν 
/ίλε'στετε ι*ά τρέχη, άλλ' 
ιδ;ωφ άφ' οτον έκηρύ- 
χθη ή έπιστράτευσις, ή 
ταχύτης του φθάνει σχε
δόν έν αυτοκίνητου. Ερ
γασίαν δέν έχει καμμίαν, 
άλλά ολίγη εργασία είνε 

ιδήσεις, καί τάς μάλλον άπο-υά μαθαίνη δλαςτίςεί 
κρύφους ;

Εισέρχεται παντού, -παρατηρεί ολα, όμιλεί 
μέ τον ένα ένώ ταΰτοχρόνως χαιρετά τον άλ
λος, πετά μιαν φράσιν. -περισυλλέγει γνώμας, 
ψυχολογεί μορφάς, έτάζει καρδίας και νεφρούς. 
Δι' ολα τά ζητήματα είνε ενήμερος Η -πολιτική 
δέυ έχει δι αυτόν μυστήρια. Η στρατιωτική τέ
χνη τοΰ είνε γνώριμος. Διά τήν εκκλησίαν έχει 
τάς γνώμας του. Διά τήυ παιδείαν, εχει συυτάξει 
κάποιο υ-πόμυημα, διά το όποιον λέγει άπό 
δεκαετίας·. «Θά ίδή -προσεχώς τόφώς». Διά τήν 
δικαιοσύνην ; Ήξεύρει ολα τά άπλυτα της. Διά 
το έμπόριον καί τήυ ναυτιλίαν; Ήμπορεϊ νά 
σάς ομιλή έπί δύο ώρας. Διά τήν άεροπλοΐαυ; 
Τρελλαίνεται. Διά τά θεατρικά έργα ; Είνε ό αυ
στηρότερος τεχνοκρίτης κατά τά διαλείμματα τής 
παραστάσεως. Διά τήυ καλλιτεχνίαν; Είδικότης.

Τήν φιλολογίαν, ξένηυ καί ίδικήν μας, τήν 
παρακολουθεί έξ άποστάσεως πάντοτε, άλλά φι- 
λοστοργως. Το φόρτε του όμως είνε τά κοινω
νικά παρασκήνια. Μοναδικός εξερευνητής τοϋ οι
κογενειακού αδύτου. Ήμπορεϊ να σάς είπή, νά 
°άς βεβαίωση δηλαδή, μέ τά δευτερόλεπτα πότε 
έβηξευ ό Α, τί σκέπτεται ό Β, ποιόν γλυκοκυτ- 
ταζη ή Γ, ποιου συνοικεσίου έγκυμονείται, ποίον 
διαζυγίου έπαπείλείται, πόσα χρεώστη ό j. και 
είυε^ έτοιμος νά σάς εϊπη τί περιουσίαν έχει ό 
πρόιτος τυχών.

Kara τάς ήμέρας τών κρίσιμων περιστάσεων 
^ής Πατρίδος, εινε ό «καλώς πληροφορημένος», 
αναπόσπαστος πυρήυ πάσης συγκευτρώισεως. Εις
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σπίτια, είς καφενεία, εις εμπορικά καταστήματα, 
εις δικαστήρια, εις δημοσιογραφικ ΐ γραφεία, είς 
πλατείας, είς θέατρα, είς τραμ καί είς αυτήν τήυ 
εκκλησίαν, πανταχοΰ παριόυ. Πάντα κάτι «υεώ>- 
τερου» έχει νά είπή, κάτι υά επιβεβαίωση μέ 
τόν αύθεντικιότερον τρόπον, κάτι νά πρόσθεση, 
νά διακόψη, νά διάψευση, νά συνηγορήση. Καί 
όμιλεί πάντοτε ζωηρώς, άπεριφράστως, ΰπευ- 
θύυως. Ο τόνος τής φωνής του είνε πειστι
κός, αί χειρονομίαν βίαιαι. Δέν επιτρέπει άυτίρ- 
ρησιν ή καν αμφιβολίαν είς οϊονδήποτε δι' ο,τι 
είπή. I-'actuni σοΰ λέγει είς κάθε φράσιν.

ίΐς έπι τό πλείστου, είνε απαισιόδοξος. 
Πολύ ολίγα πράγματα τυγχάνουν τής επιδοκι
μασίας του. Κάτι ψεγάδι θά εύρη. Δέυ πιστεύει 
είς τήυ ΰπαρξιν τής Ηθικής πρωτίστως. «"Α 
αύτή ; σάς λέγει. Εμένα νά ρωτήσης ! νάξερες τί 
πράγμα σοΰ είνε...» καί σταματζι διά νά σέρίψη 
είς Λαβύρινθον υποψιών. Είς τιί λόγια του υπάρ
χει κάποια κακευτρέχεια, και ή κακολογία δίνει 
και παίρνει—δίνει ειδήσεις καί παίρνει μυστικά.

Μόλις έκηρύχθη ή έπιστράτευσις, έτέθη είς 
διαρκή κίυησιν. Είνε είς το ζενίθ τής δόξης του. 
"Ολαι αί σκέψεις τών Ευρωπαϊκών Ανακτοβου
λίων περνούν ταΰτοχρόνως άπό του ίδικόυ του 
εγκέφαλου. "Ο,τι γίνεται ε’ς τον κόσμου νομίζει 
έξ αυθυποβολής οτι τό γνωρίζει και διά τοϋ 
Μαρκουείου τής φαντασίας του μετατρέπεται είς 
«Τελευταίου ώραν». Καί μεταδίδει τάς ειδήσεις 
του ώς ό δραστηριώτερος ρεπόρτερ. Δέυ συνο
μιλεί' πετά βόμβες. ’Αδιαφορεί άν τά γεγονότα 
του διαψεύσουυ. Αυτός πρέπει νά είπή κάτι 
νέον, κάτι έκπληκτικόν. Ή εναρξις τοϋ πολέ
μου υπήρξε πλέον τό non plus ultra τής χαράς 
του. "Οχι τόσου διότι δέν στρατολογείται, άλλά 
διότι ημπορεί νά λέγη ο,τι θέλει. Ό στρατιωτι
κός νομος εινε σαπουνόφουσκα δι' αυτόν.

Τόν συναντάτε βιαστικόν. Σείς, έχετε πραγ- 
ματικώς έπείγουσαυ εργασίαν. Σταματά πρό τών 
ποδώυ σας άποτόμως.

— Τάμαθες ; Τάμαθές;
— Τί ; έρωτάτε περίτρομος.
—Νέα μάχη σήμερα !...

Καί. φοιυάζει τόσου δυνατά, ώστε γίνεται αμέ
σως έπιστράτευσις περιέργων, κατα το πλείστου 
χασομέρηδων καί χαμίυϊών.

Καί σάς δίδει αμέσως τό στρατηγικόν plan 
τής μάχης, ή όποια έγεινε είς τό... κεφάλι του. 
Σάς άφίυει χάσκουτα καί διευθύνεται είς άγραν 
νέου θύματος.

Γυρίζει ολην τήυ ημέραν, περιοδεύει εις δλα 
τά νυκτερινά κέντρα. Σχεδόν δέν κοιμάται. Καί 
διαρκώς λέγει, άφηγείται. βεβαιώνει ειδήσεις. 
Άν του έρωτήσετε ποΰ έμαθε τάς ειδήσεις αύ· 
τάς, συσπα τά βλέφαρα, άνακιυεί τήν κεφαλήν, 
συνοφρυούται καί φέρει του δάκτυλον είς τά 
χείλη, κατά, τό υπόδειγμα τον 'Αρποκράτους, 
ωσάν νά σοΰ λέγη : «Τιί ξεύρω άπό υψηλόν 
πρόσωπον. είνε μυστικόν, δέυ κάνει νά τό μάθη 
ό κόσμος όλος».

Τοιουτοτρόπως πριν κηρυχθή ό πόλεμος, αυ
τός τόν έκήρυξε δεκάκις. "Ολαι αί άψιμαχίαι. 
αί μάχαι έχουν έν τώ προσώιπω του του προάγ- 
γελον, του προφήτην, πάντοτε όμως... μετά, Χρι
στόν. Τών τηλεγραφημάτων τοΰ Επιτελάρχου 
προηγείται πάντοτε ή προφητεία του. Σ,εύρει ποΰ 
καί πότε καί πώς θί νικήσωμεν, πόσοι, θά πλη
γωθούν καί σάς αναγγέλλει συγχρόνως τί δια
δραματίζεται είς τό θέατρου τοΰ πολέμου, ως 
νά ήτο τό θέατρου τής Κυβέλης, β,εύρει τί κά- 
μνουυ οί Μαυροβούυιοι. οί Σέρβοι. οί Βούλγα
ροι. Ο γεωγραφικός χάρτης τών Βαλκανίων 
είνε τυπωμένος εντός τής κεφαλής του μέ μίαν 
μοναδικήν... σύγχυσιν. Η Φιλιππιάς τοποθε
τείται παρά τό Σόροβπς καί ή Κοζάνη παρά, τά 
Ιωάννινα. Αδιάφορου άυ τοΰ υποδείξετε τή 

ψευτμί του. Ειδήσεις αυτός πάντοτε έχει νά 
μεταδώση «άσφαλείς».

Κανείς δέυ γνωρίζει πότε θά τερματισθή ο 
πόλεμος. Αυτός πάντα «κάτι.» θά ήξεύρη. Άλλ 
άφοΰ ήρχισε τόν πόλεμου πριν κηρυχθή, θ ί έχη 
τάχα την ευγένειαν καί. νά τόν τερματίση έυω - 
ρίτερα ;

ΔΙΚ.

V ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Ή «STivaHodnRn» διά ν' άνταποκριθή είς 

τήν πολεμικήν φυσιογνωμίαν τοΰ μηνός παρε- 
κάλεσε τί;ι> πρώτην παρ' ήμίν καλλιτέχνιδα τής 
διακοσμητικής κυρίαν Ελένην Γεωργαυτή όπως 
σχεδιάση ειδικόν πολεμικόν έξώφυλλον. Η κ. 
Γεωργαυτή έφιλοτέχνησε έυ ώραίω ιίληθώς συμ
βολισμοί τήυ εικόνα τΓ,ς Ελληνικής ιδέας μα- 
χομένης, δημοσιεύομευ δ' αυτό ώς άυταξίαν 
προμετωπίδα τοΰ άυά χεί.ρας πολεμικού τευχους.

Κατά τόν παοιλΐίόντα Λίγιινατον ιίι-ευρέί) ηοαν τεμά

χια ίλινμαοίων ζωγραψιΰη· έπι των τοίχων τοΰ σπηλαίου 

ΐ'Β Άλτομίοας είς τά ΙΙιρηναϊα. Αί ζωγραφίαι ανται, 

ί'χνογραφηΡεΐοαι, ές ών τινες όιετήρηοαν τήν όροοερό- 

τητα τοΰ χρωματισμόν των, παριοτώοι βουβάλους, 'ίπ

πους, πηόώοας άντιλόπας κα! χρονολογούνται άπό είκοσι

Κυβέλη Άδριανοΰ.
7'ό μόνον ηοω'-ριιιν τό όποιον αντέχει μετά την Ι'πο- 

χώρηοιν τών Ιώρινων θιάσων. “Αναμένεται >’<ί οιγήοη 

έντός ολίγοι'.

χιλιαόων έτών.

Είς τό τελεί’ΐαϊον ουνέδριον της προϊστορικής άνΟριο- 

πολογίας κα! αρχαιολογίας, όπερ ουνήλίλεν είς Τετάρτην 

σόνο’ίον έν Ι'ενει'ιι, ό /'άλλος σοφός Δαρνέντ έπαρονοίαοε 

0ί·ο πυρίτας λίθους γεγλνμμένους, παριστώντας ζώσας 

μορ'ιάς, κα! οΐτινες οννελέγηοιιν είς παλαιοντολογικά 

στρώματα έν μέαιρ ό'πλων κα! έργαλείων τής αύτής 

εποχής.

'() κ. biyrirT πρυέβη είς λίαν ένόιαφέρονοαν ιινακοί- 

νωοιν έν Tip ουνεώρίω τής Γενεύης περ! τών πρώτων 

τούτων όοκιμίων γλυπτικής τοΰ άνθρώπου. Αί λίθινοι 

αίτια μοργα! κατεοκευάοθηοαν ύπό τών ανθρώπων τών 

σπηλαίων, όιά σκόπιμων κτυπημάτων πρός τόν σκοπόν 

τονισμού τής παρομοιιόοεως. Υπάρχει μεταξύ αυτών 

πίθηκος κειραλή λίαν ακμαία κα! έκφραοτική, όιιοιά- 

ζονοα πρός γορίλλαν, καί είνε φαίνεται ή είκών ένός έκ 

τών προϊοτορικιον προγόνων μας. Υπάρχουσιν έπίοης
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

^ιφαλαί πτηνών, πρόσωπα άγριων θηρίων καί ζώων

Κατά τθν γνώμην δέ rol‘J *· Γαβριήλ J£ Αίορπ^ίε. 

εχ πΰί' τώΐ' r*/< προϊστορίας, και τών έπι-

οημώνων, οϊτινες ασχολούνται έπί τών άρχαωλογικών 

τ0Γτω»' ζητημάτων, ή εποχή είς την όποιαν άνηκπυσι τά 

δοκίμια τούτα τής γλυπτικής είνε ή χη λιανή καλούμενη 

έποχή, -fou 220,000 περίπου ετών.

Τά έζή; νέα έργα Οά παιχθοΰν εις την Μεγάλην "Ο- 

juoctv τών ΙΙαρωίων κατά τάν έφετεινόν χειμώνα.

<_< Βακχίδες <· τρίπρακτων μπαλλέπο, ποίησις τον Χακέ. 

Μουσική τού Α. Μπρννώ. /‘Οκτώβριο;).

ΐ'φερβάαλ» τρίπρακτος όπερα. ΙΙοίηοις καί μουσική 

τοΰ Βετοάν Α* ‘Εντό. θα παιχθή την 20 Χοεμβριου.

• Γοητεία · Μουσική Γκαλιίρ. ΙΙοίηοις Μτιγκρ. ( 1ε- 

χέμβοιος I.

• Τά Κοσμήματα τ.)ς Παναγίας · όπνρα του Βολφ— 

Φτοοάρ·. ' ‘Ιανουάριος).

•

Ή κ. 'Ελένη Γεωργαντή, ζωγράφος καί γλύπτρια, 

διωυίσθη καθηγήτρια τών τεχνικών μαθημάτων καί της 

διακοσμητική; έν τω Άρσακείω

Ό κ. Ροϊλός, ό μόνος Έλλην ζωγράφος στρατιωτι

κών θεμάτων, άπήλθεν άμα τή επιστρατεύσει είς τά ’Ελ

ληνοτουρκικά σύνορα ΐνα παρακολούθηση τάν πόλεμον.

‘Επίσης ο Βούλγαρος ζωγράφος Μιχαηλώφ, καθηγη

τής της ζωγραφικής έν Βερολίνο), παρακολουθεί τάν 

Βουλγαρικόν στρατόν λαμβάνων σχέδια άπά τόν πόλεμον.

★

Είς την περιφέρειαν τής λίμνης Κάρ τοΰ νοτίου Τυ

ρόλου εγειναν πανηγυρικώ; τά άποκαλι πτήρια ενός πε

ριέργου μνημείου, τού "Ελληνα; (Αεοδώρου Χρηστομάνου. 

Ίδρύθη ύπό μελιάν τιιημάτων τοΰ Ευλλογου τών 

πεων έράνιο διαφόρων φυσιολατρών Ό Χοηστομάυος 

αφιέρωσε μακρά έτη τής ζωής του δια την δημιουργίαν 

συγκοινωνία; καί τήν προσέλκυση· ξένων εί; τό Τυ ρό

λον. Τό μνημείου είνε έργον τοΰ γλύπτου τοΰ Μονάχου 

Βίλλυ Τοΰγκελ καί αποτελεί rut άπό χαλκούν άνάγλυφον 

επάνω είς γρανίτην, έπιστεφόμενον άπό χάλκινου αετόν 

νψους τριών καί ήμίοεω; μέτρων. ’ Ετοποθετήθη μίαν 

ώραν άνωθεν τής διόδου Κάρ 2,006 μέτρα υπέρ την 

θάλασσαν, είς θαυμασίαν ειδυλλιακήν τοποθεσίαν. Ή 

μορφή τοΰ Χρηστομάνου me χάλκινη, έν αναγ'.υφο· 

φυσικοΰ μεγέθους. Άπό τήν Οέσιν έν ή ετοποθετήθη 

τό μνημεΐον τοΰ Χοηστομάνου διέρχονται κατ' έτος χι

λιάδες περιηγητών. Είς τό μέγα Ξενοδοχεΐον τοΰ Κάρ 

— εκ τών σπουδαιοτέρων ιδρυμάτων τοΰ Χρηστομάνου— 

είς τό ήχομάτιον του τό όποιον αποτελεί είδος Μουσείου 

συνεκεντρώθηοαν είς αναμνηστικήν συνέλευση· οί φίλοι 

του καί οί λάτοεις τών καλλονών τοΰ Τυοόλου, τό όποιον 

πρό ολίγων ακόμη ετών εύρίσκετο είς άγρίαν κατάσταση·.

♦
‘Εν Παριοίοι; έωρτάσθη ή πεντηκονταετηρίς άπό τής 

κτίσεως τής «Μεγάλη; '‘Οπερας·, ένό; τών μεγαλειτέρων 

θεάτρων τοΰ κόσμου Τώ i860 άπεφαοίσθη ή ϊδρυοις. 

Αιηγωνίσθησαν διά το σχεδίου 171 αρχιτέκτονες, νικήσαν- 

ζος τοΰ Καρόλου Γαρνιέ, Τά εγκαίνια έγένοντο τώ 1^75, 

^στοίχισε δέ Β5 εκατομμύρια.

♦
Προσεχώς θά εορτασθή ή πεντηκονταετηρίς τής γεν- 

νησεως τον μιγάλου Γερμανοΰ μυθιστοριογράφου καί 

δραματικού Χάουπτμαν Τό περίεργον είνε οτι οί κάτοικοι 

τή; γενεθλίου του πόλεων Stllzbrunil ήρνήθηοαν νά 

μετασχιοσι τών εορτών. διατείνονται ότι ό Χάουπτμαν 

ποτέ δέν ένησχολήθη δι' αυτούς κοί συνεπώς δέν έχουν 

καμμίαν ύποχρέωοιν καί αυτοί νά ασχοληθούν περί αύτοΰ...

♦

Εις τό τελευταΐον φυλλον τοΰ Βλγικοΰ περιοδικού Lc 

tout-l.ietje δημοσιεύεται μελέτη περί τής ποιητρίας Re

nee Vivien, ή τις ύπήρςεν λάτρις τοΰ αρχαίου *Ελλη

νικού πνεύματος. Ή Vivien χαρακτηρίζεται ώς μία 

αρχαία Έλληνίς. Ώς πρός τήν έμπνευση· έσχε κάτι άπό 

τήν περιπάθειαν τοΰ Βύρωνος καί τού Χέλλεϋ, καί ώς 

πρός τήν τέχνην, πολύ άπό τόν Βωδελώρ.

*

Εί; τό Χπά τοΰ Βελγίου έγένοντο τά άποκαλυπτήρια 

ανδριάντας τού Me.ije.rbeer, έργου τού γλύπτου Gi>*. Τό 

Επά συχνά έπεοκέπτετο ό (διάσημος συνθέτης.

♦

Προσεχώς έ.κδίδεται τό έργον τοΰ J* Άννούντζιο, ό 

Όρφεύς*. Ψίθυρίζεται άτι ό ‘Ιταλός liltlitee ετοιμάζει 

μυθιστόρημα με τόν τίτλον: κ Ό ιινθρσίπος πού έκλεψε 

τήν Τζοκάνδαν .. ··

★

' δ πό ομίλου B/oaoutv διοργανοΰται “Εκθεσίς Τυλστόη, 

ή τις θά περιλάβη οχεδιογραφήματα, έργα τέχνης, χειρό

γραφα, ένθύμια και (^ωτογραη ίας άναφερόμενα είς τά 

έργα καί τ'·ν βίον τοΰ μεγ ιλου φιλοσώρου. Ή έκθεσις 

θά γίνη έν .Ιονδίνφ, κατόπιν θ.'ι μεταφερθχ) είς Χίαν 

'δ'όρκη'·, καί έπειτα είς Παρισιού; καί Βερολΐνον. Με- 

ταςί· τών εκθεματίσν εινε και μία πιστή απεικόνισις τού 

πενιχρού διοματιου εντός τού οποίου εςέπνευσεν ό Τολ- 

στόη.

Άπέθανεν έν ηλικία l*i ετών ό γνωστότατος Βέλγο; 

υδατογραφώ; ‘Ιωσήφ VeetRs. Οί πίνακες του διακρί- 

νανται διά τήν επιστημονικήν άκρίβειαν τού σχεδίου καί 

διά τήν λεπτότητα τής τέχνης

‘Επίσης άπέ.θανε καί άλλος Βέλγος υδατογράφος, 

έκ τών διακεκριμένων, δ Παύλος Ίhenion έν ί(λικύι 

έιών.

★

‘Εγένετο έν Αονδίν/ο έκθεαις έργων τού μεγάλου ζω

γράφου Ούίοτλερ. Τά ‘Αγγλικά μουσϊ,ΐα είνε πτωχά ιός 

ποός τούς πίνακάς του. *Εζ ιδιωτικών έν τούτοις συλ

λογών ουνεκεντριόθησαν 16 πίνακες, εκ τών όποιων άρΐ- 

στοι ή Ευμη ωνία λευκού · καί ή Φαιά αρμονία».

♦

Ίδρύθη είς Παρισιού; ·ι 1·εθνης Εταιρεία τοιν .!/«* 

κοσμητικών Τεχνιϋ· >. Εκοπί>ς τής rΕταιρείας είνε νά 

προσέγγιση τούς καλλιτέχνας καί τοίς Ευλλόγους πών 

διαφόρων χωρών, ό'πω; μελετηθούν τά ζητήματα τά 

άνάηίερόμενα είς τά; τέχνας, έη ηρμοαμένας έν τή βιομηχα

νία, (Ίά έπιδιώςη η ’Εταιρεία τόν σκοπόν της διά συνε

δρίων καί δημοσιευμάτων. Τά πρόσεχες έτος θά διοργα- 

νώοΐ} είς Γάνδην τήν πρώ^ην .Ιιεθνή έκθεοίν τη; τοιν 

ίιακοαμητικών τεχνών. ΊΙ έκθεσις αϋτη θά είνε προ

παρασκευαστική μεγάλης έκθέσεως, ή τις θ* ιινοίζη είς 

τούς Παριοίοι ς τ·> 0116.

*

Τό ώοαϊον ρεαλιστικόν άγαλμα τοΰ κ Φιλιπποτου «ό 

Ξυλοθραύστης ·, ό έστημένος είς τήν λεωφόρον ‘Αμαλίας 

δοτις πρό έτιον έβάφ η υπό βέβηλου χειρός, νπέστη 

νέον βανδαλισαόν. ' Ηκρωτηριάσθη ό άτυχης, διά λόγους 

φαίνεται σεμνοτυφίας, άποκοπείσης τής ήβης αύτοΰ.

*

ΓΙαρεστάθη εί; τό Παρισινόν θέατοον Αντουάν >> 

νέονέργον, ή «Χρυσή έπιχείρησις», κωμωδία τοΰ Ζερμπι- 

δόν. Ό συγγραφεύ; ένεβάθυνε εί; τήν μελέτην τών 'Α

μερικανικών τύπων, οϊτινες αοεοουί’ είς τό θεατρικόν 

κοινόν. Οί χαρακτήρες τών προσιόπαιν είτε μέ δύναμιν 

διαγεγραμμένοι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή Κυβέρνησις καθιέρωσε νέον τύπον γραμματοσή

μου τοΰ Λ'ράιοί'ί άνα/ιι·ηστικοΰ σν/ιβο/άζοντος τί.ν διε

ξαγόμενοι- περί τήν "Ολυμπον μίναν άγιώνα τον έθνους.

Ή εΰρεοι; τον συμβόλου άνετέθη εί; τήν νομισιιατα- 

λόγον κ. Σβορώνον, όστις άνέφερεν, ότι οσάκις διεξήγετο 

μέγας άγιόν, ο! πρόγονοι ημών έφαντάζοντο ότι ό Ζευς 

έξέπεμπεν άπό τής κορυφή; τού 'Ολυμπου, ύπέρ τον μα- 

χομέΐ'ου και φίλου αύττμ στρατού, όις οιωνόν αίσιον 

ασφαλούς καί τελείας νίκης, ά ε τ ό ν σ π α- 

ρ άσσον τ α διά ι ιΐ> ν ό νύ χυιν μ έγ αν ό γ ι ν. Τόπον 

θαυμάσιοι· τωούτου ιίετοϋ είκονίζουοι τά αγάλματα τής 

‘Ολυμπίας τών κλασικών χρόνων, ποιηθέντα μάλιστα κατ' 

αντιγραφήν πρωτοτύπου πλαοθέντο; νπ’ αύτοϋ τον Φει- 

δίου καί ιδρυθέντο; έπί ΙΙερικλέοι·; έν τώ δυτικώ άετώ- 

ματι τοϋ Παρθενώνος. ιό; οιωνού τής έπικειμένη; νίκης 

τής Άθηνα; ίν τή έριδι αύτής πρός τον έξωθεν έλθόντα 

ΙΙοσειδώνα. Τον έρ/ου μάλιστα τούτου τον Φειδίαν είχεν 

ακριβώς τάς ήμέρας αυτά; ο κ. Σβορώνος τό ευτύχημα νά 

άνευρη πλείστα μεγάλα τεμάχια ίν τή αποθήκη τον Μου- 

σείου τής Άκροπόλεως, Οεωρήσας καί τούτο ώς ένα έπί 

πλέον αίσιον οιωνόν. Ό τύπος ουτος έχαράχθη έπί τό»· νέων 

πολεμικά»· γραμματοσήμων, δια λόγους καί συμβολικούς 

καί καλλιτεχνικούς. Καί δεύτερος τύπο; πολεμικού γραμ

ματοσήμου θά έκδοθή. Θά είκωΚη τόν Σταυρόν τοϋ 

οράματος τοΰ Λγ. Κωνσταντίνον, πυρεκβολονντα άοτοα- 

πας έν μέσοι τών γραμμάτων: ·· Έν τούτοι νίκα ·> κχί 

αίωρούμενον ύπέρ τήν ‘Ακρόπολη·, φωτίζοντα δέ τήν πέριξ 

γην καί θάλασσαν.

*

Τό νέον μελόδραμα τοϋ Στράιιυς «Ή ‘Αφροδίτη έν 

Λα·?<ρ> ^α!λ^Ί Χτουτγάρτη μέ βιολιά καί βιολον- 

τοέλλα,τά όποια εινε έκ τών κατατεθειμένων εις τό Μου· 

σεΐον τής Στουτγάρτης καί ών ή αξία υπερβαίνει τάς 

350,000 φρ. τιμής ένεκα πρός τόν μουσουργόν.

* ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ «

Ο ΚΑΒΛΑΛΡΗΣ
χλημίντριομα ΕΙο’ έσύ, ον νοιώθω, καβαλλάρη' 

μου συνεπαίρνει τήν ψυχή τό ποδοβολητό.

Που πας γοργά ιιέ τ* άτι οον μονόκορμο ζευγάρι; 

. 1έ>· οί θωροΰν τα μάτια μου μέσα στόν κορνιαχτό.

— ΙΙη-,αίνω έκεΐ ποϋ ό θάνατος μέ τή ζωή παλεύει, 

έκεΐ ποϋ αίμα γιά κρασί ό θάνατος κερνά, 

έκεΐ ποΰ άθάνατ’ ή ζοιή οάν ήλιος βασιλεύει 

μέο' στον καπνού τά σύννεφα τά μισοσκότεινα.

—Κι' άν εύρη βόλι τ' άτι σου καί τό ξαπλ,ώση χάμω, 

ποΰ θαϋρη; άτι δεύτερο ζευγάρι σου γοργό;

— Κι' άν εύρη βόλι τ’ άτι μοι·, μονάχος μον θά δράμω, 

κι' άν εύρη βόλι τ' άτι μου, άτι θα γείνω έγώ.

— Κ.' ιιν εύρη βόλι έοένανε, πώς θά γυρίοης πίσω

σ'αυτούς ποΰ σε προο/ιένουνε, ο'αυτούς ποΰ σ 'άγαποΰν;

— Αν μ' εύρη βόλι έμένανε, τά μάτια μου θά κλείοω 

καί θάρθονν οί σύντροφοι μοι· τή νίκη >·ά τούς πουν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Ό θίασος Νίκα-Φίροτμετέβη είς Κύπρον δια νά δο'ωη 

σειράν παραστάσεων.

— '() θίασος τής δεοπ. Κοτοπούλη έδωσε τήν τέλια- 

ταίαν παράοταοίν τον μέ τήν ’Ηλέκτραν· τήν II ‘Ο

κτώβριοι·. II Κυβέλη τήν 22.

— Είς τό « Πολυθέαμα· δίδει παραστάσεις ό θίασο; 

τοΰ κ. Χέλμη, οιιιπραττούοης καί τής δίδο; Βορϊώνη.

— Εις το < Έτονάλ · θά δώση παραστάσεις θίασος ύπό 

τόν κ Θωμάν Οίκονόιιοι·. Μετέχουν ή δ. Βέλμου, ή δ. Παπα

χρήστου. ΙΙροιτον έργον θά δοθή ή « Μαρία Μ ιγδα'ηνή· 

τοΰ Έμπλ, καί κατόπιν ή ' Μαρκηοία Πομπαδαίιο' τοΰ 

Μπρακφόγκελ, εί; τήν όποιαν <S κ. Οικονόμοι διέπλαοε 

θαυμάσια τόν ρόλον τοϋ Χαρκίσαου. Ό θίασο; θά 

παρουσίαση τα οίραιότερα θεατρικά έργα τή; ξένΐ]; φιλο

λογίας.

*

'() έν 'Αμερική χαριν δολλαοίων διαλεγόμενος Γάλλο; 

’Ακαδημαϊκός Πιερ Λοτί, a μανιώδη; διά τήν 'Ανατολι

κήν ευμάρειαν συγγραφεύς τών · Απογοητευμένο»·· , έτη- 

λεγράφησε πρίτς κάποιον Γαλλικήν εφημερίδα ουνιοτιον είς 

τάς Εύρωπαϊκά; Κυβερνήσεις νά οεβαοθοΰν /sic !/ τ·.ν 

ήρωϊομόν (γράφε φυγήν/ τών Τούρκων καί νά παρέμβουν 

κατά τό>ν Βαλκανικών Κρατών.

Ο Λοτί εζησεν είς τά χαρέμια, άνεοτράφη μετ' ευ

νούχων καί διατηρεί τάς συνήθεια; τοΰ Όθωμανισμωί. 

Βάφει ιιέ φιμμνθια χείλη καί μάτια καί παοειά; καί 

ό· υχα; άλλα σύγχρονοι; έβαφε καί τήν η·ι·χήν του μέ ι·ι 

κόκκινο χρώμα τής ημισελήνου, τ > όποιον συμβολίζει τήν 

άτι/ιον σφαγήν καί τόν ασυνείδητον φανατισμόν. Ανοτιι- 

χώ; διά τόν εϋγεεή καί πολιτισμένοι· Γαλάτην σοφόν ή 

φωνή του εινε φωνή βοώντος έν . ’Αμερική μόνον, όπ·> 

τα; οδηγία; τοΰ δσίλαρωύχον ίμπρεσσαρίον.

Είς τό συνελθόι· έν Παριοίοις Αιεθνέ; Συνέδρων τοΰ 

Περιοδικού Τύπου έκλήθη νά μετάσχη καί ή έν 'Αθήναις 

,'Εταιρεία τοϋ Περιοδικού Τόποι· ·, ήτις καί άπέστειλν 

Γαλλιστί τό επόιιενον έγγραφον πρός τήν .διοργανωτικήν 

'Επιτροπήν.

Έοίτιμοι καί αγαπητοί συνάδελφοι,

Αίαν εύχαρίστοις έ.λάβομεν τήν πρόσκληση· υμών οπω; 

μετάοχωμεν τοΰ Γ'. Αιεθνοΰ; Συνεδρίου τοΰ Περιοδικού 

Τύπου, όις καί τό πρόγραμμα τό»· έργασιοιν αυτού.

Ήιιεθα διατεθειμένοι νά συνεργαοθώμεν μεθ' υ/ιΰιν, 

ά/.λ' άτυχώς αίέκτακτοι πολεμικοί τής ήμ-τέρας Πατρίδος 

πεοιοτάοεις κοΓ/.ύονοι τήν 'Εταιρείαν ήμών όπως αντί- 

ποοοωπευθή είς τάς τόσον πολύτιμοι■; συνεδριάσεις τοΰ 

Ευνεδοίοι-, τοΰ όποιου τάς εργασίας επιδοκιμάζομε!· καί 

έπικροτοΰ,ιιεν. Εΰχόμεθα ίλοφϋχω; υπέρ εϋοδώοεως ιού 

μεγάλου εκπολιτιστικού σκοπού τοΰ παγκοσμίου Περιοδι

κού Τύπου. Ιΐέμπιηιει· άδελφικίο· πρ··; πάντα; τού; αξιό

τιμους Συνέδρους χαιρετιομόν. Παρακαλοΰμεν υμάς οπω; 

εύαοεστούμενοι διερμηνεϋοητε τά αισθήματα βαθυτάτη; 

εκτιιιήσεω; καί ειλικρινούς συμπάθειας πρός πάντας του; 

σημαιοφόρους τής πρ κίΊου τοϋ περιοδικού τύπου, τους 

ένωθένιας ίνα είοφέρωοι τά φώτα τής πείρας των υπέρ 

του γοήτρου καί τής χρησιμότητα; ένός υπέροχου καί εν- 

γενου; σκοπού, οίος 6 τοΰ Συνεδρίου ημών.

Θί Αιευθένοντες Σύμβουλοι 

Δ. Καλογερόπουλος, Δ. Βρατσανος

♦

ΊΙ Σάρρα Μπερνάρ ενριοκεται είς τό .Ιονδϊνον, όπωι 

παίζει τήν · Λουκρητίαν Βοργίαν·, τήν <βασίλισσαν 

λιοοάβετ ι καί εί; τό νέον έργον, τό όποιον έγραι/’εν ό υιός 

τη; Μαυρίκιος μέ τίιν Ερρίκον Καιν. Τό έργον τού 

ΐ'ίοΰ της φέρει τόν τίτλον n Μία νύχτα Χριστω·γέι·νων 

κατά τήν τρομοκρατίαν> καί παρέχει τήν ευκαιρίαν είς 

την τραγωδόν νά παίξη έν πρόσωπον απο τα σπι.αγχνα 

τοΰ λαοϋ.

Τό Παρισινόν θέατρον τής καλλιτέχΐ'ΐδο; <' Αναγέννη

σις» προετοιμάζει μίαν σανοιασιόν, έν έργον τοΰ Κάναν 

Ντόύ.λ <ι Ό οίκος Τέμπερλεΰ", τό όποιον διαδραματίζε

ται είς τό αγγλικόν αθλητικόν περιβάλλον τοΰ εικοστού 

έτους τοΰ περασμένου αίώνος καί τό όποιον απαιτεί με

γάλου πλούτον διακοσμήσεων καί ένδυ/ιασιίϋν. Εί; ιό έρ 

γον αυτό, τό όποιον έχει πολλά τά εκπληκτικά, όποχρε- 

οΰται. <5 ηθοποιός Γκιτρύ νά πηδήοη «λο πο·.υ υη'ος είς 

το νερό.

Προσεχώς ή Σάρρα Μπεριάρ θά έπιστρέφη άπό την 

Άγ·γλίαι· καί μετά μικράν διαμονήν είς τό Παρίσι θά έπι- 

χειρήοη τήν τελευταία!· περιοδείαν της εί; τήν βόρειον 

και τήν νότιόν ’Αμερικήν. Α.ά τήν επάνοδόν της ετοιμά

ζει ενα εργον ενός τών γνωστοτέρων Γάλλων συγγραφέων 

,μ ενα σπουδαιοφανή ρόλον διά τον εαυτόν της. Κατόπιν 

θά παίξη τί»· ·Σενιαίρ Πολισινέλλ· τον Ζαμάκοϊ καί. αρ

γότερα τήν τραγιοδίαν τού Τραριαίξ " Σαβοναρόλας

★

Απέθανεν είς τό /ΙοιΆΓιόγ ό διάσημος πωλητής πι
νάκων Τζαίμς Κρίοτι, τοΰ όποιον τό όνομα είνε γνωστόν 

είς κάθε φιλότεχνον συλλογέα καί έμπορον καλλιτεχνημά

των. Ήτο ό τελευταίος τής παγκοσμίου φήμη; δυνα

στείας εμπόρων καλλ·τεχνη/ιάτων, τής όποια; αί πωλή- 

σει; εθεταν εί; κίνηοιν ολόκληρον τόν πλούσιον κόσμον. 

Η φίρμα Κρίοτι ήτις θά έξακολοι θήση ήδη ύφιοταιιένη 

ίδρυθη τό 1767 α-τό τό>· Σκώττον θαλασσοπόρον Τζαίμς 

Πέρου Κρίοτι ό όποιος παρήτηοε τήν θάλαοοαν έκ ζηλο

τυπίας καί έπροτίμηοε νά είοέλθ// εις κατάστημα πωλή- 

°νω; εικόνων είς τό Κοβεντγκάρτεν διά νά δύναται νά 

1‘ένιι πλησίον είς τήν ώραίαν σύζυγόν τον.

Ταχέως ήνοιξιν ίδιον κατάστημα, χάρις είς τήν φιλο

φροσύνη,· του απέκτησε διακεκριμένη!· πελατείαν καί ο- 

Ι(<>· απέθανεν, άφήκεν είς τΓιρ υίόν τον ενα άπό τά με- 

γαλείπερα καταοτή/ιατα πωλήσ'ω; καί πλειστηριαομώυ 

εικόνα»· τοϋ άστεως. Κατά τα; τελει-ταία; δεκαετηρίδας 

οΐΊ-ηντιϊτο είς τάς εβδομαδιαία; πωλήοει; /.ατά Σάββα- 

τον /ι. μ. είς τά; πολυτελείς αίθούαας τοΰ Κρίοτι ή 

έκλεκτιιτέρα κωνωνία τοΰ Αιινδίνου καί έκεΐ έβλεπε κα

νείς όχι μόνον τούς μεγάλους καλλιτέχνα; καί φιλολόγους, 

άλλά και νούς ιιεγάλονς πολιτικούς, ,»; τον Μπάλφονρ, 

τόν "Ασκουϊθ, τόν Γλάδοτωνα, τόν Ρόσιιπερυ καί πολ

λούς άλλως.

Κατά τά εγκαίνια τοϋ 'Αρχαιολογικού οωεδρίοι· έ.ν 

Ρόι/ιη ό Ιταλός υπουργείς ιης Παιδείας έπέρανε τον ω

ραίοι· του λόγον διά τών έξης :

'· Άπό τήν Άκρύπολιν καί τ·ί Καπιτώλιο!· έπήγαοαν 

ή σοφία καί τό κάλλος. Σήμερον φαίνεται πλέον έναρ-, 

γιος ότι πάντοτε άπό τά; δυο πηγάς τής οκέφεως καί 

τής τέχνης τής 'Ελλάδος καί τής Ρώμης άνεφανη φώς 

καί θερ/ιοι·ργός δύναμις πλέω· ζωηρά δια τήν άσι/αλή 

σταδιοδρομίαν άλλων κατακτήσεων, δια τής καλλιέργειας 

καί τού μεγάλου πολιτισιιοΰ τής Ριόμης».

Άπήντησεν ό καθηγητής κ. Λάμπρος έι· όνόματι ιίϋν 

ουι·έ δρων.

— Προσκληθεί; είς τά δύο έν Ρώμη 1·εθνή ‘Επιστη

μονικά Συνέδρια ό κ. Γ. Λα/ιπάκης, τό Γ' τή; ‘Αρ

χαιολογία; καί τό δέκατου τής ιστορία; τής Τέχνης, κο- 

λ.ΐ'όιιει-ος δέ νά μεταβή άπέοτιτλε τάς εξής ίινακοινιάσεις 

αυτού :

Είς μ'ει· τό τής ‘Αρχαιολογίας :

Α') Τά ονόματα 560 άγιογράη ιω·. τα»1 πλείστων άγνιό- 

οτο>ν.

Β'Ι Λί αρχαιότερα! έν Άθί,ναις περισωθεΐσαι άγω- 

γιραφίαι καί εικόνες έπί πινάκο»·.

ί") δ/εγάλαι άνακρίβειαι. άς οίγχροΐ'οι σι-,γραφείς έ- 

δη/ιοοίευσαν περί τής διαδόσεως τοΰ Χριστιανισιιοΰ έν 

Έλλάδι.

Δ') Περί διαφόρων μνηιιείων τής Χριστ. 'Αρχαιολο

γίας κα! τέχνης.

Εί; δε τό τής 'Ιστορίας τής τέχνης:

ΑΊ Περί τής Βυζαντινής καί Χριστ. τέχνης, άπό τιου 

αρχών αυτής ιιέ-χρι τοϋ ιε' αίιΰνος.

Β') Περί εικόνων όμοιων τύπων ιύρισκο,ιιέΐ'ωι· έν Με- 

γαρι'δι καί Σικελίρ.

ΓΊ Περί τό»· έργων μεγάλης συλλογής άγιογράφων 

γνωστών τε καί άγνώστων.

★

Ό κ. Σπ. Βικατος έπεράτοιοε προσωπογραφίαν τσΰ 

κ. Σπ. Χαροκόποι·, ο>; καί έτέραι· προσωπογραφίαν, το» 

άειιινήοτοι· ίατροϋ I. Ζωχιοΰ, κατά παραγγεΗαν τοϋ ’Ε

θνικού Πανεπιστημίου.

*
'Ο έκ Κάιρου πολυτάλαντος όμιήιενής κ. Αηιι. Κάσδα

γλης, όστις παρακολουθεί τώ· στρατόν τής Μακεδονίας 

δριΐ,ν ένεργώς εί; τήν υγειονομικήν υπηρεσίαν·, θά ίδρυση 

ίδίαις δαπάναις μνημεΐον είς τούς ήρωας top Σαρανια- 

πόρου. Θά οτηθή έπί λόφου καί θά άυαγραφονν τά ονό

ματα τών φονευθέντων.

★
Άπέθανε νεο'ιτατο; ό Γάλλο; ποιητή; ’Ερρίκος Μπο- 

σβελέ, κατόπιν μαρτυρικής ζωής κατά τά δύο τελευ

ταία έτη.

*
Μετά τήν ένταΰθα έκ ΙΙαρισίων άφιξίν της ή διακε

κριμένη ζωγράφος δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου μετέβη 

είς ‘Ιθάκην, ένθα έπί μήνα διατρίφααα είργάοθη είς 

άπεικόνισιν διαφόρων τοποθεσιών /ιε τόν λεπτόν καί τόσοι 

νεωτεριστικόν χρωστήρα της.

Ή δεσποινίς Λαοκαρί'δου, ήτις άλματικάς έπετέλεοε 
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προόδους, ίδρύσαοα ίδιοι· έργαοτήριον έ·· Παριοίοις, θά 

παραμτίν/) έ\·εκα τοΰ -πολέμου έπί τιιιι χρόνον el; 'Αθή

νας, εργαζόμενη πάντοτε εί; τήν έι· Καλλιθέη ε.παυλιι· 

της, μεθ' ο Μ έπανέλθη είς Παρισιού;, ένθα και θά 

διοργάνωση εκθεοιν των πολλών και έκλεκτιΰν έργων τη;.

*

' Ε.πανήλθεν έκ Ρον μανίας ή νέα καλλιτέχνι; δεσποινίς 

Έλιοσάβετ Μαρκέτου — περί ής ειδικός συνεργάτης μας 

έγραψεν έν τή Πινακοθήκη--------- καί άνεχώρηοεν εΐ; ,.-Ι„;·ο-

οτό7./ον ΐνα έπανέλθη μετά τήν λήξιν τον πολέμου καί 

τγκατασταθή είς Αθήνας.

♦

Τό προσεχές έτος θά διωργανωθή Εκθεσις φωτογρα

φική; τέχνης είς Γάνδην, πρωτοβουλία τή; Βελγική; 

φωτογραφικής Εταιρείας.

— ‘Επίοη; κατά τό 1!)13 >'Μ γείνη διεθνή; έκθεοι; 

τής Γραφικής τέχνη; εί; Μονάχον.

— Τό Προσεχές έτος Οά γείνουν μεγαλοπρεπείς έορ- 

ναί διά τήν εκατονταετηρίδα τής γεννήοεω; τον Βέοδη.

*

Είς *Όδενς τής Ιανίας έγένοντο τά αποκαλυπτήρια 

έφιππου άνδριάντος τοΰ Βαοιλέω; Χριστιανού, παρουσία 

τής βασιλίβιης τή; ‘Αγγλίας, τής Αΰτοκρατείρι; τής 

Ρωσοία; καί τής Β οικογένειας τής Δανίας.

Έν γενική συνελενοει τοΰ «Λυκείου τών Έλληνίδα»· · 

ιροίφίίη ή γνιίιμη όπως δΓ εισφορών αποκλειστικοί; γυ

ναικείο»· /διατί γυναικεία»· ;) ίδρυθοΰν ο! ανδριάντες τών 

δύο πρωτεργατών /υποθέτομε)·. Διαδόχου καί Ιίενιζέλον) 

τή; ενδόξου εκστρατεία; ,ών νεωτέρων Ελλήνων. Οίαδή- 

ποτε καί αν είνε ή έκβαοι;—κατά τό ανακοινωθέν—τοϋ 

.πολέμου ή ιδέα θά πραγματοποίησή. Καί είνε μέν πε

ρίεργο; ή φράοις οοίαδήποτε ή έκβασις». Βέβαιον δμως 

είνε οτι ή ίΐέα, ο'ότω; διατυπουμένη, δέν είνε δυνατόν ι·ά 

πραγματοποιηίέή.

«
Η Σουηδική Ακαδημία άπ ένειμε τό μέγα φιλολογι

κόν βραβείου Νόμπελ εί; τόν Γερμανόν ποιητήν Γόν

ε, ταΰον Φρένοεν.

♦
'() / 'άλλος κωμωδιογράφο; I» Φλέρ δημοσιεύει είς τόν 

ι φιγαρώ· κριτικήν περί τοΰ παραοταθέντος εκ. νέου νίς 

τήν "Γαλλικήν Κωμωδίαν», δπου πρό έτών παρεοτάιθη 

τό πρώτον, δράματος τοϋ Έλληνας 'Αλεξάνδρου Ιίαρώδη 

’Ίί νικημένη Ρώμη». Έξαίρε, τό δράμα άποκαλών αύτό 

•ισχυρόν εμπνευοιν, μεγάλην έπινόηοιν». Εκφράζει τήν 

απορίαν του διότι ό Πορώδης δέν έχει εί; τό σύγχρονον 

θέατρον τήν έμ.πρέπουοαν θέοιν. 'Ο Πορώδης—κατά τόν 

κριτικό»—έχει τό σπάνιον προσόν τής δραματικής φαν

τασίας. Εκθέτει διαρκώ; μεγαλοφυείς «θέσεις». Ό «Πα·- 

τροκτόνο; Ούλμιί;·· τον είνε υπέρτερος κατά τήν άξίαν 

τής «Νικημένης Ρώμης». Έπίοη; εξαιρεί τήν επιτυχίαν 

τή; «Βασιλίσσης Ιωάννα;·.

*

II Γαλλική ’Ακαδημία προέβη εί; εκλογήν δύο νέων 

Ακαδημαϊκό»·. Εί; τήν θέοιν τοΰ στρατηγού Λογ- 

κλουα εξέλεξε ιόν στρατηγόν Λυωταϊ καί εί; τήν 

Θέοιν τοΰ Ερρίκον Ούσσαί τόν Μπουτροϋ. Ένιβ ήσαν 

πολλοί οί υποψήφιοι καί είχον πιθανότητα; ό Άλλαί, 

ο Μ.τριοοών, ό Ζονλιάν καί άλλοι, αίφνης έξελέγη- 

οαν σχεδόν παμψηφεί ό στρατηγός Λυωταϊ καί ό φι

λόσοφο; Μπουτροϋ. Ό πρώτο; είνε γενναίο; αξιωμα

τικός, υπηρέτησα; εί; τήν Μαδαγασκάρην καί είς τό Μα

ρόκου. Αι συγγραφικαι του άποσκευαί ουνίσιανται εί; δύο 

αρθρα, δημοοιενθέντα είς τήν " Επιθεώρησα· τών Δύο 

κόσμων» καί αυτά άνι· τόγραφα. Τό πρώτοι· πραγματεύε

ται περί τοΰ ·· Αποικιακού προορισμού τον στρατού» καί 
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το δεύτερον περί τοΰ «Κοινωνικού ρόλου τοϋ Άξιωιια- 

τικοΰ». Ό Αιμίλιο; Μπουτροϋ δέν είνε άπό ιού; πολι- 

γραφοτέρου; συγγραφείς τής Γαλλίας. ' Υπήρξε καθη

γητής, δημοσιεύοα; τιρ 1S71 τά '· Ενδεχόμενα τών νόμων 

τής Φύοεοις». Έξέδοικε πρό; τούτοι; τά έξής έργα : 

«Μελεται έ.πϊ τής ιστορία; καί τής φιλοσοη ία;», «Ζητή

ματα ηθική; καί έκπαιδεύσεως ·, 'Ιστορία τή; φιλοσο

φίας» κλπ. Εί; όλα του τά έργα ό Μπουτροϋ άπέκρουοε 

τον Ι '.ιομόι· καί διικήρυξε τά δικαιώματα τή; ψυχή;. 1<ό 

καί είνε δημοτικώτατος. "Ολοι ο! αισθηματικοί ήοθάνθη- 

σαν άνακοίφιοιν έκ τώυ βιβλίο»· του.

*

Ό διευθυντή; τή; «Πινακοθήκης» έ.δη/ιοοίειοε τά; 

εξής δύο έπιστολάς, τήν πρώτην είς τήν Εστίαν» καί 

τήν δευτέρου εί; τά; «Αθήνα;»

Βιβλία διί τούς τραυματίας.

Φίλε κ. Ιιεί'θνντά,

Ωραία ή ιδέα τής Εστία;» νά ιιποσταλώοι βιβλία 

εί; τού; τραυματίας, άλλά καί επείγουσα. Αί ώραιό- 

τεραι δέ ίδέαι παρ' ήμίν μένουν, άτυχοι;, μόνον ίδέαι. 

II προσφορά ένός καλ.οϋ βιΆλίου είς τούς τραυματίας, 

τους καθηλωμένοι·; είς ένα κρεββάιι, καθ' ήν στιγμέγν 

αί αυναγωνιοταί των συνεχίζουν τό πρό; τήν Πατρίδα 

καθήκον, είνε μία άνακούφιοι; τή; θλιβερά; αναγκαστι

κής αργίας καί μονώοεως.

Εκτός τών ΐΟΟ αντιτύπων τοΰ φιλολογικού Ημε

ρολογίου τή; «Πινακοθήκης·· τοϋ 1!)12, τά όποια μετά 

τής συνεκδότιδος Ιιει θύνοεω; τής » 'Ελλην. Έπιθνωρή- 

οεως άπεοτείλαμεν ίμΐν, θέιω εί; τήν διάθεσιν τών τραυ

ματιών 30 αντίτυπα τών Διηγημάτων μου καί 200 τεί

χη · Πινακοθήκης - έκ τών τελευταίως έκδοθέντων μέ 

αντοιε/,ή» περιεχόμενα.

Νομίζω οτι καί οί λοιποί συνάδελφοι, έκδόται περιο

δικών καί ήμερολογίων καί τόμο»· διηγημάτων, ήτοι άνα- 

γνωσματο»· καταλλήλιον, ο>ς ποικίλων καί η·ι·χαγωγικών, 

θα οπεύσουν >■« Εφοδιάσουν τά νοσοκομεία δΓ άναλόγοψ 

αριθμού άντιτύπων, απορώ δέ πώς ό εκδοτικό; οίκος 

Φέξη δέν άπέοτειλεν άκόμη άπό τάς χιλιάδα; βιβλίων 

αναγνώσιμων, τά όποια έχει σι-οοοιρεύσει είς tas 

άποθήκας τον, μερικά ιδίως έκ τή; Πατριωτικής βι- 

βλιοθήκης, τής /θεατρικής καί τιον εκδόσεων τΓ/ς Νεοελ- 

/.ηνικής φιλολογίας Διότι ή αποστολή βιβλίων ΰπεράγαν 

σοβαρών θά άντετίθετο πρός τόν σκοπόν τή; άποστολής ·.

'I'i ονόματα τών όβών.

Φίλε κ. Λιεί’θυντά,

’Ανέκαθεν ή ονομασία τών ’Αθηναϊκά»· οδών ύπήρξεν- 

άτυχή;. Κεντρικώταται οδοί είχον καί έχουν ασήμαντα ή 

ακατανόητα ονόματα, ένώ άλλα ονόματα τά όποια συν

δέονται μέ πολυτίμου; άναμνήσεις ή γεγονότα υπέροχα ή 

εθνικά; παραδόσεις παρωράθηοαν. Τώρα ποϋ ήρχίτε νά. 

επερχεται ή έπανόρθοισις, σί·ν τή γενική Ανορθώσει, καί 

εί; τιις ονομασία; τών οδών είνε έ.πιβαλλόμενον νά όνο- 

μαοθή μία τιον μεγαλειτέρων όδο»·. οδός Αγίας Σο- 

η ίας. 0 ναό; τής Άγιας Σοφία; είνε τό ίνδαλμα τών- 

'Ελληνικών γενεών, τό κορύφωμα τών θρύλων, ό βω

μός τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, ή οποία ί,λοέν άναζή. 

Ό κ. Ιήμαρχο; έχει τόν λόγοι·.. ' Υπενθυμίζο) πρό; 

τούτοι; ότι τό όνομα Κο»·σταντίι·οι· Παλαιολόγου ηέρει 

όδό; στενή, ακάθαρτο; καί απόκεντρος. ΊΙ όδό; Πατη

σίων, ή όποια ενθυμίζει τόν ι’ιγιϊν ποΰ δέν έ.παιοϋ- 

οεν ίσια, δύναται νά όνομαοθή όδό; Άγια; Σοφίας. 

Έκτό; άν προτιμηθή ή μηδέν οημαίνονσαόδός Σταδίου».

Ή άξια τό»· διά τή; πρώτη; έπιστολή; άποσταλέντων 

νπό τή; -Πινακοθήκης» βιβλία»· καί τευχών ανέρχεται 

• εί; Θ00 δρ Μετά τήν δημοοΐενοιν τής επιοιολής, ό κ.

Φέξης φιλοτιμώ; άπέστειλε 1,250 αντίτυπα έκ τής'< Πα

τριωτική; βιβλιοθήκης · του.

»

ΊΙ Κνβέρνησι; άπεφάσισε τήν κοπήν μεταλλίων παρα-, 

σήμων έξ ενός μόνον μετάλλου καί κοινών διά πάντα; 

τσύ; συμμετάσχοντα; τοΰάγιΰνο;. αξιωματικοί·; καί στρα- 

τιώτα;, τά όποια θά ά.πονεμηθώαι παρά τοΰ Βασιλέα»; 

ϋι* όνομαστικιον έγγραφων.

ΙΙοό; τούτο έκλήθη ό διευθυντή; τον Χομιοματικοΰ 

Μουσείου κ. Σβορώνο; δπω; νπόβάλιι τήν .περί ί λης, 

αχήματο; καί τύπου γνώμην αύτοϋ. ΊΙ νποβληθεϊοαπαρ' 

πίιοϋ πρόναοι;, ενεκρίθη ΰπό τή; Κνβερνήοεω; τ/ει δ' 

ώ;τ;ή;; _ ...

' Γό ιιιράοημα—μετάλλια θα κοπώαιν εκ σίδηρου 

μόνον, άναχωνευομένων πρός τούτο τινων τών έν μαχαι; 

κυριει θέντων τηλεβόλων, θά έχωοι δέ σχήμα μεταλλίου, 

μεγέθοι·; περίπου ταλλήρον, καί θά άναρτώνται εί; το 

στήθος διά οιναφοϋ; αργυρά; πόρπης, ίχούοης σχήμα 

πτιοωτοΰ κεραυνού κατά Φειδιακόν .τρωτότνπον.

Έπί τής οπίσθιας αί'τι»ν ομεω; θά φέρουν άκανονί- 

οτως έπ! τοΰ πεδίου έξηπλωμένον κλάδου δάη νης μειά 

τήςέπιγραηήςΠ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ 

Α ΥΤΠΣ, ένώ τήν κυρίαν εξωτερικήν, τήν καί ορατήν 

κατά τήν εξάρτηοιν ο / ιν αυτών, πληροί θαυμάσιου αρι

στούργημα, Φειδιακής έπίοη; τεχνοτροπία;, Νίκη πτε

ρωτή μαθημένη, μετά νίκην, έπί βάθρου, έφ' οί· ή έπι- 

γραφή ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ 1912, άπονέμονοα δέ θαλλοΰς 

‘Ολυμπιακής ελαία; (κοτίνου).

Τίι μετάλλια ταϋτα κοινά γνωρίσματα τίϋν γενναίων πο- 

Ημιστών μα; θά η έριονται κατά τά; εθνικά; ημών ίορτά;.

Ό κ. Σβορώνο; ΰπέβαλεν άπλοι; ιχνογράφημα τοΰ 

ί.λου καί εκμαγεία τώ»· μνημείων, έξ ών ένεπνεύοθη. Ιοΰ 

προπλάσματος ή έκτέ'πωι; θά άνατεθβ πιθανώς εί; Έλ

ληνα καλλιτέχνην, ίσως είς τ.όν κ. Ίακωβίδην, ή δτ ίκτέ- 

λτοι; θά δοθή εί; τό Νομιοματοκοπείον τών Παρισίων, 

έπισπειδομένης τής παραγγελία; αυτών καί κατασκευής, 

ΐνα άπονεμηθοΰν άμα τή λήέει τή; έπιοτρατευσεαις.

•

Όιιογ·ενής, ό όποιος έ.πιμένει ι·α μείνη άγνοιστος πα- 

ρήγγειλεν είς τόν γλι’.ττιμ1 κ. θ· ώωμό.πονλον τήν προ

τομήν τοΰ Χαριλάου Τρικούπη μαρμαρίνην.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡ®ΕΝΑΓΩΓΕ1ΟΝ
ΠΡΟ ΐτων 'έ-/κριτυι Ζέσττοιναι τών Αθηνών 

ϊΒρνσαν Παρθΐνα-γωγαίον ττρος ττληρωαιυ όλων 
τών αναγκών ήθοττΧαατικής καί. ΰγκνκλοτταιύική; 
μορφώοεως. τό rJlpozvOSOv. Καθ ολον τίι διά- 
ο-ημα τήφ λΐΐτονργίας του eSiKaiwoe τον τί
τλον αυτόν. '.4λλ' ή Σχολή αΰτη ήχθη εϊς εττι- 
ζηλον σημίϊον ακμής, ιϊφ τίτου ανέλαβε τήν διευ- 
θυνσιν και είτα τήν ιδιοκτησίαν ή ρέκτις καί δι- 
ακΐκριμένη παιδαγωγός κυρία ''Αννα Τριαντα- 
φυλλίδου, ϋττό τήν δηξιωτάτην ηγεσίαν τής ο. 
ποιας τό 'ίδρυμα ιίττΐβη αληθινόν εγκαλλώττισμα 
τής γυναικείας έκπαιδεύσεως εν Ανατολή.

Εύρυτάτης μορφώσεως, ϋττερόχον ήθους καί 
πολυτίμου πείρας εϋμοιροΰσα ή Αιευθύντρια αυ
τοί), βοηθουμένη ιιπό εφάμιλλους αδελφός, κα
τέστησε τό Παρθεναγωγείου της οικογένειαν μάλ
λον ή σχολείον. έλπέβλε-φεν εις τήν θεωρητικήν 
αφ ένός μόρφωσιν έπί τη βάσει τών νεωτατων 
παιδαγωγικών αρχών καί άφ ετέρου είς την 
εφαρμογήν πρακτικών γνώσεων, απαραιτήτων 
είς Τον καθ' ήμέραν βίον. Αρμονικός συνδυα
σμός φιλολογικής άναπτΰξεως καί οικοκυροσύ
νης. Τά εγκυκλοπαιδικά μαθήματα· ώς καί τ:ί

Ό Λιακίχρι/urps γλύπτη; κ. Γ. Μπονάνο; εργάζεται 

διά τό μνημείου τοϋ αειμνήστου φιλολόγου Εοντου — έν 

υπόβαθρου καί ίν αΰτ·β ίί· ανοικτόν τρίγωνον μέ μίαν 

Σφίγγα κρατούσαν αρχαίου λύχνον κα! κλαίονσαν. ' 

ρίυΐΊ ΰ·,·οΰται μαρμάρινη στήλη, εί; τό μέσον τής οποία; 

υπάρχει ή πατριαρχική μορφή τοΰ οοΐ/οϋ καθηγητοΰ.

Έπίοη; εργάζεται καί διά τό μνημεϊον Ηερμογιάιννη, 

οπερ θά στηθή έν Ναυπλίω. Έργου μέγα, μέ έξ προτο- 

μάς καί έν τώ μέσοι Ίναγλύφαυ; τά; μοοφάς δυο γερόντων 

άρχηγώ»· τή; οϊκογενεία;.

Τρίτην παραγγελίαν ελαβεν ό κ. ΔΙαονάνος διά τον τά

φον Πινιατόγλου είς Τραπεζιιΰντα.

*

Εί; τό Κακοοάλεοι, χωρίου τής Αττικής,άπέθανε μετά 

μακράν πολυώδυνου νόσον ό Β. Βακαρέ'.ης, ο άριστος 

βαρύτονος τοΰ Έλλ. μελοδράματος, έκ τών άρχαιοτέρων 

καί έκλεκτοτέρων αελώ,ν αύτοϋ.

♦

21 ’Οκτωβρίου έδόθη μεγάλη 

το»· Βαλκανικό»· όπλο»·. ΙΙαρί- 

οίίινες εψα·.ί.Ο» τόν ελληνικόν 

ί'μνον, τό τέλος τοΰ όποιοι· έκάλυιμαν παυατεταμένα χει

ροκροτήματα .

ΊΙ ’Αρχαιολογική 'Εταιρία κατήρτιοεν έπιτροπην έκ 

τον Παν. Μητροπολίτου Αθηνών καί τών κ. κ. Μιοτρι- 

ώτου, Ζαϊμη πρυτάνεω; καί Εύταξίου νποδιοικητοΰ τής 

Εθνική; Τραπέζης, πρό; συλλογήν έράνων διά τ'ην άνέ- 

γεροιν ανδριάντα; εί; τήν .1 1. τόν Διάδοχον.

*

'Επιτροπή ουνεοτήθη οπω; άνεγεοθή άνδριά; τοΰ 

Χριστωι όρου Κολόμβου έν Καίνιοποτερ Ή πρωτοβου

λία ανήκει είς τούς κατοίκους τής Άγιας Μαρίνης, τήν 

όποιαν άνικιλυφεν ό δολόμβο; πρώτην, τφ 14θ2.

Έν Πετρουπόλει τή 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μαθήτρια» ράπτονται

τών μικρών ετι τάξεων. Μανθάνουν οϋτω αίμα· 
θήτριαι νά αγαπούν την Πατρίδα και νά την όρα- ί 
ματίζωυται ένδοξον καί μεγάλη:.. Αί τελευταίοι ί 
πολεμικά! περιστάσεις έδωσαν αφορμήν ώστε ρ-J I 
άναδειχθή ό μέγας πατριωτισμός τής Jieu^i/p-l 
σεως. To «3Τρόϊυ(ΐ~ον 3Tapdevaya>yelov»‘\ 
εσχε τήν ευτυχή καί εύγενή ιδέαν τής διά τών 1 
μικριον μαθητριών παροχής ευχαριστήσεων ; 
e«i τα μικρά παιδί! τώ>ν απόρων επιστράτων. 1 
Δι' εύγλωττου καί. στοργικής έκκλήσεως ή κ. | 
"Αννα Τριανταφυλλίδου προέτειυε όπως έκάστη J 
μαθήτρια ρίπτει έν πεντάλεπτου κάθε πρωί] 
εις τόν κουμπαριάν, 'ίνα αγοράζονται παιγνίδια, J 
γλυκίσματα, όπωρικά, βιβλία, τε-, ράδια δια! 
τά άτυχή παιδάκια, τά οποία ένεκα τής είφΐ 
τό πόλεμον απουσίας τοΰ πατρός έστερήθη- ] 
σαν αύτών. Είνε διπλοΰν τό όφελος. Η πάρε- 1 
χομέυη είς τά άπορα άνακούφισις άφ' ένός καί 1 
άφ ετέρου ή αγαθοεργία €4ς συνειθείζουν αί ; 
εύποροι μαθήτριαι, διαυέμουσαι αί ΐδιαι τά Ί 
δώρα καί άντιλαμβα,νόμεναι απτότερου τής δυσ· ι 

τυχεας/ίαί τής ανάγκης άμα όπως I 
την αυακουφίζωσι. Η πρότασις] 
τής κ. Τριανταφυλλίδου ήτις έ- 1 
νεσωματώθη εις τόν Σύνδεσμον ] 
«Σταγών δρόσου» εσχε μεγάλην ] 
επιτυχίαν.

Εις τό Πρότυπον Παρθεναγω- .] 
γείου έφοίτησαν ολαι σχεδόν αί ] 
διακεκριμένα: έν τή άυωτέρα κοι-1 
νωυία νεαραι δέσποινα: ώς καί cd 1 
γνωστότερα: ek τόν πνευματικόν 
κόσμον δεσποινίδες. Και ή διά· 

Μαθήτρια» νορενονόα»

κρισις αυτή προέρχεται όχι τόσον
tl *ΤΤ(\ *Γ >»lf *Τ-Λ ζι» ιτ-ζ» τι ..   .    "απο την πλούτον, οσον άπο τήν 
περικοσμοΰσαυ αύτάς εκλεκτήν 
,μόρφωσιν,ή όποια οφείλεται ek το 
«Πρότυπου Παρθεναγωγείου».

τών ξένων γλωσσών διδάσκονται 
εΰμεθόδως παρ ίκανωτάτου προσω
πικού, ως επίσης καί ή οικιακή οι
κονομία—μαγειρική, ραπτική, πι
λοποιία κ.λ.π. Τήν διδασκαλίαν 
τούτων ποικίλλει ή άσκησις τοΰ σώ
ματος καί ή ψυχαγωγία, διά τής 
γυμναστικής, τοΰ χορού καί τοΰ 
άσματος.

Εινε αξιοθαύμαστος όντως ή 
διδακτική μέθοδος' τήυ έξετίμησαν 
οσοι ηύτύχησαν νά παρακολουθή
σουν τόν τρόπον καθ' όυ άκόπως 
και ευαρέστως μανθάνουν αί μαθή
τρια: φυσικήν ιστορίαν λ.χ. ή γεω
γραφίαν. Άπό ξηρών μαθημάτων 
μεταβάλλονται εις ψυχαγωγικά 
και καλλιτεχνικά. Βάσις τής έν 
γένει μορφώσεως είνε ό εθνισμός. 
Εθνική κατήχησις διδάσκεται άπό]

ην εύίυναν των 
της 
τών

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ένεκα τής ΐπιττιατιόσιως διεχόπησαν αί ύπό τού 
Γερμανικού ’Αρχαιολογικού Ινστιτούτου διενεργο με- 
νβι έν Ί'ίρυνθι άνασκαφαί.

Αϊ.άνασκαφαί αυται άπέβλεπον ι 
λειψάνων τής παλαιοτέρα; προμηχυναίκής ίπο/τ,ς 
Τίρ'υνθος, τής όποιας ή ύπαρξις είχε βεβαιωθώ οιά 
προηγουμένων άνασχαφών. Ή έρευνα ήτο δυσκολωτάτη. 
Κάτωθεν τών Μηκυναίκών ' ’Ανακτόρων, ώς άνηγ- 
.«ίλαμεν, άνεκαλύφθη μέρος μεγίστου οικήματος, τοΰ 
όποιου τό διάγραμμα εινε στρογγυλόν. ΊΙ διάμετρος 
τοϋ πρωτοφανούς τούτου κτιρίου είνε 28 περίπου μέ
τρων. Ό εξωτερικός αύτοϋ τοίχος είνε κατά τό κατώ
τερον μέρος έκτισμίνος διά λίθων, ανωτέρω σ' αυτών 
διά πλίνθων. ΟίκΙχ έχουσα τήν βάσιν στρογγυλήν πρώ
την φοράν άνακαλύπτεται, διότι μέχρι τοϋδε είχον εύ- 
ριθή έν Όρχομενώ τής Βοιωτίας, έν Κρήτη καί άλ- 
λα/οϋ, έν πρσμηναικοίς συνοικισμοΐς, οικίαι εχουσαι 
ελλειψοειδή, ούχί δέ τελείως στρογγυλήν βάσιν. Ουτω 
εξηγείται ίσως καί ή προέλευσις τών θολωτών Μηχυ- 
ναίχών τάφων, οιτινες όμοίωςέχουσι στρογγυλήν βάσιν.

— Κατά τάς έν "Αργεί άνασκαφάς τής Όλλανδι- 
χής άρχ. σχολής, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Βόλγ- 
χραφ άνεσκάφη ναός μήκους 32 μέτρων. Τά θεμέλια 
χαί πλείστα τμήματα τής βάσεώς του διατηρούνται, 
εΰρέθη δέ καί θρυμματισμένου άγαλμα θεάς, τής ό
ποιας τό ξνομα θά καθορισθή, μόλις συγκολληθοϋν τά 
τεμάχια- Αί άνασκαφαί θά εξακολουθήσουν.

— Έν θέρμω παρά τόν ναόν τοϋ Ηερμίου .'Απόλ
λωνος εύρέθη χαλκοϋν άγαλμάτιον τού 1,000 έτους 
π- X. καλής τέχνης, παριστών θεόν ύψούντα τήν 
δεξιάν ώπλισμένην.ΊΙ άνεύρεσις αϋτη. συμπεσοΰσα μέ 
τήν ευρεσιν τής Νίκης τών Δελφών κατά τάς πολεμι- 
χάς ήμών επιτυχίας, έκρίθη ώς άριστος οιωνός.

— Ό εταίρος τής Γαλλικής Σχολής κ. Avezon, 
ανήγγειλε τήν ευρεσιν έν Δήλα» θαυμασίας χαλκής 
κεφαλής, αγάλματος φυσικού μεγέθους. Ή κεφαλή εί- 
κονίζει άνδρα μέσης ηλικίας, αγένειαν εντελώς, μέ 
αδρά χαρακτηριστικά καί έκφρασιν προσώπου έπίβλη- 
τικωτάτην. Τήν κόμην έχει βραχείαν καί ουλήν, δια
τεταγμένη» είς μικρούς κοχλιοειδείς πλοκάμους, όπως 
ή τοϋ Έιοήβου τών 'Αντικυθήρων. Τό μετωπον αυλα· 
κοϋσιν έλαφραί ρυτίδες ύπεράνω πυκνών οφρύων. Άλλ’ 
5,τι προσδίδει είς τήν κεφαλήν έκφρασιν καί ζωήν, 
είνε οί οφθαλμοί. Διατηρηθέντες αλώβητοι, ώς οί τοϋ 
'Εφήβου, καί έκ τής αύτής ύλης κατασκευασμένο: (έκ 
Λίθου λευκού διά τόν βολβόν καί καφεχρόου διά τήν 
κόρην) άποδιοουσι τήν φυσιογνωμίαν τού ειχονιζςμέ- 
νου τόσον ζωηρώς, ώστε νά νομίζη τις ότι άτενίζει 
ζώσαν μορφήν. Αί λεπτομέρεια: πασαι τοϋ προσώπου, 
μέχρι καί τής ένδείξεως τών βλεφαρίδων, τεχνικώτατα 
καί φυσικώτατα έπεξειργασμέναι, μαρτυροϋσι δεξιωτα- 
τον καλλιτέχνην τών καλών έτι χρόνων τής 'Ελληνι
κής τέχνης.Τις ό είκονιζόμενος, είνε δύσκολον νά γνω- 
σθή' πάντως όμως, έάν λ.ηφθή ύπ’ ϊψΐν ό τόπος τής 
εΰρέσεως αύτοϋ (ή παλαίστρα έν Δήλω) καί τό αδρόν 
τών χαρακτηριστικών τόΰ προσώπου, δέν θ' απομακρυν
θώ τις τής άληθείας ίσχυριζόμενος ότι πρόκειται περί 
αθλητοϋ, παλαιστοΰ πιθανώς, νιχήσαντος είς τούς εν 
Δήζω αγώνας.

ίίς γνωστόν, καί πρό ετών τινων ανευρέθη εν Δήλη» 
αγαχμα άθλητοϋ μαρμάρινου, αποκείμευον έν τώ εν
ταύθα Έθνιχώ Αρχαιολογικά» Μουσείω.

— Τό Γ' Διεθνές Αρχαιολογικόν Συνέδριον, διάρ
κεσαν περί τάς Ιό ήμέρα-, έληξε.

Τό Δ' άπεφασίσθη νά συνέλθη τώ 1915 έν 'Αλγερία. 
Μετέσχον οί κ. κ. II. Ιίαββαδίας, Σ. Λάμπρος, 

Ν. Πολίτης, Γ. Δέρδος, Ν. Μπαλάνος, Σ. ΙΙαπα- 
Υεωργιος καί άλλοι, οϊτινες καί διαφόρους άνακοινώ- 
’»ΐς έκαμαν είς τό Συνέδριου.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τό «IhMtoivi Τριαντε'ιάνλλο» τοϋ κ. Πλάτωνος 

Ροόοκανάκη, διά τό όποιον τόσος άπό καιρού είχε 
γείνει λόγος είς τούς φιλολογικούς κύκλους, έξεδόθη 
κατ' αύτάς ύπό τοϋ έκδοτικοϋ οίκου Γ. Φέξη είς κομ- 
ψοτυπωμένον τόμον, μάλλον απόσπασμα μέ άρκετά; με- 
ταβολάς άπό τό αρχικόν έργον. Μαζί μέ αύτό εμφανί
ζονται ένδεκα άνέκδοτα διηγήματα τοϋ ίδιου συγγρα- 
φέως, τά έξης:

« Ούρανίτσα », «Ιουλία», «'Π κυρία Ελένη», 
«Φρόσω», «ΊΙ κυράδες», · Νησιωτική άγάπη», "Κλεο
πάτρας θάνατος», «Ξενοϋλα», «Ό διωγμένος», «Ή 
Άρπίστρα». «Στιφάρχης».

Τόσον είς τό «Βυσσινί Τριαντάφυλλο ,—τό όποιον 
είνε μία παθητική τραγική περιπέτεια—οσον καί είς 
τά άλλα συνεκδοθέντα, σύντομα τά πλείστα, διηγήματα 
εκδηλοϋται ή αισθητική τεχνοτροπία τοϋ κ.Ροδοκανάκη, 
ή όποια εσημειωθη εις τό «Φλογισμένο Ράσο» καί τόν 
«Ηρίαμβόν» του. II πρωτοτυπία τού ΰβους καί ό 
λυρισμός άποδεικνύουν τόν συγγραφέα έχοντα αδρόν 
τάλαντον.

★
Περιλάλητος διάλογος τοΰ Πλάτωνος, ό πλουσιώ' 

τεοος ίσως εις τεχνικήν σένδεσιν, το/μηρότατος δέ εί; 
φιλοσοφικά συμπεράσματα περί έρωτος είνε τό «Σνμ* 
πόεΠον. 'Επ’ εύκαιρία νίκης τοϋ ποιητού Άγάθω" 
νος γίνεται συμποσίου, όπου οί συνδαιτυμόνες εκβρά
ζουν έκαστος ίδιαν γνώμην περί έρωτος. Τελευταίος 
ό Σωκράτης αφηγο μένος διάλογον μέ τήν φίλην του 
Διοτμαν καί περιλαμβάνων τόν υψηλού μυστίκισμοϋ 
μύθον περί γενέσεως τοϋ έρωτος, παρουσιάζει τόν 
ερωτικόν πόθον ώς φιλοσοφικήν έφεσιν, τάσιν πρός ευ
δαιμονίαν καί αθανασίαν. 'Αργά παρουσιάζεται μείύων 
ό 'Αλκιβιάδης μοναδικόν καλλιτεχ ,ικόν εύρημα πρός 
άνάδειξιν τής νηφαλιότητας τοΰ Σωκράτους, καί τέλος 
εωθινή εισβολή κωμαστών—-έμφάνισις συμβολική τής 
ύλϊκότητος τοΰ κόσμου—τερματίζει τόν διάλογον. ΊΙ 
μετάφρασις, είς ώραίαν ομαλήν καθαρεύουσαν, μ’ εμ
βριθή ερμηνευτικόν πρόλογον, ύπό τον κ. Ν. Κουν- 
τουριώτου έξεδόθη εις τόν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων 
‘Ελλήνων Συγγραφέων.

*
«Πλούτος» ή γενικωτέρου θέματος καί παραστι- 

κοντέρα κωμοιοία τοϋ Άριστοφάνους. Γέρων ενάρετος 
καί πτωχός, συμμορφούμενος με χρησμόν, συναντά τόν 
Πλούτον, τυφλόν. Ηεραπεύσας αύτόν πλουτεί ώς καί 
άλλοι ένάρετοι, διότι άπεκατέστη τότε ή πρέπουσα 
τάξις καί έπαυσεν ή έπικράτησίς τής άνηθικότητος, ή 
προκύψασα πριν εκ τής τυφλωσεως τοΰ Πλούτου. Ή 
πλοκή διαπνέεπαι ύπό δριμυτάτης σατύρας τοϋ τότε 
κοινωνικού βίου. Μετάφρασις Μ. Αύγέρη. — Βιβλιο
θήκη Γ. Φέξη.

*
«’Αντιγόνη» τοΰ Σοφοκλέους. Παρουσιάζει αν

τίμαχα τον φυσικόν νόμον—τού αίματος τήν φωνήν— 
πρός τόν κοινωνικόν νόμον πού επικρατεί μέν καί 
συντρίβει δά τοϋ θανάτου τής 'Αντιγόνης, δέν ισχύει 
όμως νά ταπεινώση τήν εύγένειαν τοΰ φυσικού τής 
στοργής νόμου. Μετάφρασις, αποδίδουσα ζωντανόν τό 
πρωτότυπον, αρμονική ύπό τοΰ κ. Κ. Χρηστομάνου. 
'Έκδοσις Γ. Φέξη.

*
« Ίοτορία τής X<itiov» από τών αρχαιοτάτοιν 

χρόνων μέχρι τοϋ 1831 ύπό τοϋ έν Βαθεΐ τής Σάμου 
καθηγητοΰ χαί διευθυντού τσΰ «Αιγαίου κ. 7ω. Hu- 
κιοτζή. Τό βιβλίον γεγραμμενον μέ σαφήνειαν περι
λαμβάνει τήν ιστορίαν τής νήσου Σάμου κατά τήν 
περίοδον τών μυθικών χρόνων, τής ΜακεδΟ/Ιχής έπο-178



χής, τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας, τής έρημώσεως τής 
Σάμου, τής έπαναστέσεως τοΰ 1821, τών έτών άπό 
1821 μέχρι 1834 καί τών συγχρόνων ημερών. Διά 
τήςι ιστορίας τής Σάμου τοΰ κ. Βακιρτζή, άποκτώμεν 
βιβ'λίον έπικαιρότατον καί χρησιμότατου, οδηγόν τε
λειότατου πρός μελέτην τών κατά τήν νήσον, ήτις 
έπ' εσχάτων άπησχόλησε ζωηρότατα τό κοινόν ενδια- 
οέρον. .

*

Νεότατος άλλά πλήρης ζωής, ό κ. ΦΟ.υχιήιιμ 01- 
κοτομΙΛη;,Ζι·ηλι»^.Λτοΰγύί τοΰ 'Ωδείου Αθηνών, διδά
σκων έν αΰτώΗεωρίαν καί Αρμονίαν, συνέγραψεν εκτε
νές έργον, τήν «Θεωρίαν τής Μοι·<ί»κίι· ·. Το βι
βλίου, αναγκαιότατου βοήθημα διά τούς μαΟητάς τού 
'Ωδείου, είνε εύμεΟόδοις συντεταγμένου μετ'ασκήσεων, 
αΐτινες διευκολΰνουσι τά μέγιστα τήν κατανόησιν τών 
κανόνων τής θεωρίας. Ό συγγραφεύς κατορθώνει νά 
είνε σαφής καί εύληπτος, έκ τής συγγραφής του δε 
εννοεί τις πόσον καρποφόρος είνε ή διδασκαλία του, 
καί ύπό ποιου ζήλου εμπνέεται, άφοΰ έν (ίραχυτάτω 
χρίν<·> άπεδεί/Οη, δχι μόνον διδάσκαλος άρ’.στος, άλλά 
καί συγγραφεύς δοκιμώτατος. ΊΙ ΔιεΰΟυνσις τοΰ 'Ω
δείου άναγνωρίσασα την άξίαν τοΰ έργου ένέκρινε τήν 
εισαγωγήν του είς τό 'Ωδείου πρός χρήσιν τών μαθη
τών. Πωλείται εις τό Μουσικόν κατάστημα τών κ. κ. 
Μυστακίδου—ΕύσταΟιάδου—Μακρή, οϊτινες καί εξέ· 
δωκαν τό χρησιμωτατον εργον.

*
«Τ|ΐαγοέ'8»α τής Αγάπης». Φυλλαδίου έξ ενός 

τυπογραφικοί φύλλου, ύπό Φ«ι·5ο«. Μερικά έκ
τοιν ολιγόστιχων—ευτυχώς—ποιημάτων τοΰ κ. Φαίδρα 
είνε. φαιδρά, χάρις είς τήν άτεχνου αισθηματολογίαν. 
Τό πρωτότυπον τής συλλογής είνε οτι έκαστον ποίημα 
φέρει καί τήν υπογραφήν τοΰ ποίητοΰ. Τοιουτοτρόπως 
αναπληροΰται ή έλλειψίς νόμου περί πνευματικής ιδιο
κτησίας.

*
Γρηγ. ΠαπαμιχαΙβ. Μάξιιεος <> Έλλην. Συνε- 

χίζων τάς τόσον διαφωτιστικάς εκκλησιαστικός μελε
τάς του ό ακάματος διευθυντής τοΰ «Έκκλ Φάρου» 
έξεοωκε βιογραφίαν τοΰ έν 1'ωσσία ζήσαντος "Ελληνος 
μοναχού Μαξίμου, περί ου ελάχιστα ήσαν γνωστά, ιδίως 
διότι πϊσαι αί περισ«-Λεΐσαι συγγραφαί του είνε γε- 
γραμμέναι σλαυωνιστί.

★

Ό κ. .4. ΜάοκΜοι, οστις επί αρκετόν χιόνον έξέδιδε 
τόν «Κοινωνισμόν», επιδιώκει τήν διάδοσιν τών σοσια
λιστικών αρχών διά παντός τρόπου δημοσιεύματος. Καί 
τό διήγημα τό έχειρίσύη πρός τόν αυτόν σκοπόν, άλλά 
χωρίς ν* παραδίδη καί τήν φιλολογικήν μορφήν. Τά 
«Διηγιιιιατα τής Βόχας»—παρά τό κακόηχου ονομα, 
τό οποίον έν το'.τοις είνε ϊνομα χωρίου—εινε σειρά 
διηγημάτων εμπνευσμένων από τήν δυστυγίαν τών ερ
γατών τής γής· σκοπούν νά περιγράφουντήν δουλείαν 
των απέναντι τού κεφαλαίου, ώς εναργέστατα κατα
φαίνεται ιδίως έκ τών «Κακομοιραίων», τών οποίων 
ραγδαία επέρχεται ή καταστροφή. Τά διηγήματα τοΰ 
κ Μαρκέλλου είνε γραμμένα μέ πολλήν δίναμιν καί 
τέχνην καί είς απλήν ζωντανήν γλώσσαν.ανάλογου τοΰ 
θέματος, εινε οέ εικονογραφημένα ύπό τοΰ ερασιτέχνου 
κ. Ν. Καλογεροποΰλου.

Ό έν Πάδοβα έγκριτος Ελληνιστής x. CamiUo 
Cessi έξεοωκε τό τρίτον μέρος τής περί τοΰ ποιητοϋ 
Δημιιτοίον ΙΙαπαμμηγοποιλλον μακρας αναλυτι
κής αύτοΰ μελέτης. Είς τό έκδοΟέν τεύχος γράφει είο·.- 
κώς περί τής «'Αγοράς ε.

*
Έπικαίρως με τήν πολεμικήν δράσιν (κυκλοφόρησαν 

• Τ’ ΆζίναΦτα» αναμνήσεις άφηγηματικαί τοΰ *Ελ-

ληνοτουρκ'.κοΰ πολέμου τοΰ 1897. Συγγραφεύς εινε 
γνωστός διά τήν ρεαλιστικήν περιγραφικότητα χρονο 
γράφος κ. Ε. ΕνατρακόΛηί ("Εψιλον). Επεισόδια τον 
άτυχούς πολέμου απεικονίζονται παραστατικότατα. μέ 
πα/ λομένην ίκφρασιν.

Ό συγγραφεύς μετέσχε αυτού καί ο,τι πιριγράβ 
προέρχεται άπό τήν ατομικήν του έντύπωβιν. Κυρία 
χεί έν αίσθημα λύπης, άπογοητεύσεως, ήττης— 
καρποί τοΰ 1897. Ευτυχώς από τής ημέρας καθ' ί 
έγράφησαν αί εντυπώσει: αυται μέχοι τής εποχής τ 
περισυλλογής καί έκδόσεό.- των έμεσολάβησεν ίκαν 
διάστημα καί σήμερον ότε είδον τό φως, κατά σύμπτι 
σιν ή δόξα άγλα'ίζει τά 'Ελληνικά όπλα καί ή έκ τ 
άναγνώσεω; εντύπωσες μετριάζεται άπό τήν έπελΟβ 
σαν περιφανή ίκανοποίησιν.

*
Ό κ. Κ.ΊημΗγγος ϊξέδωκε μετάφρασιν τοΰ ΆιΙμ 

τ«ς άάηάτων τής ΙΙαλαιί.; Διαθήκης μετά μελέτ 
εισαγωγικής, αμφότερα ει, μαλλιαρήν αφόρητου, διακ 
μωδοΰσαν τδ ύπέροχον άσμα.

*
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Έξεδό'ίησαν δ ίο τεύχη τ ής ΊταλεκΑς διεΟνοι 
βιβλιογραφικής έπιόεωμιιιΙεως τής νίωτέρας φι» 
λόγιας, έξ 170 σελίδων. Είς τό Ελλ. τμήμα άνα« 
ρονται όνομαστι τά κυριώτερα περιεχόμενα τών τευχι 
τής τελευταίας εξαμηνίας τής ■Ήίνακούήχης».

♦
Ύπό τής έν ΆΟήνφις · Ά'Λνχι/ς IM.iiixij; Έκ 

otiu-t" Ύ&νι,το εκοιδομενη εβδομαδιαία έφημερίς, ύ: 
τόν τίτλον «Ένωιίις». Τό δημοσίευμα τούτο εσταί 
οργάνου τών πατριωτικών σκοπών τής 'Εταιρείας, 0 
συγκεντρώνη δέ εκλεκτήν συνεργασίαν, κυρίως έΟνολι 
γικήν χαί πολιτειακήν. 'Επιτροπή έπί τής συντάξεο 
καί έκδόσεως τής Ενώσεως» έξελέγησαν οί κ. κ. Α 
’Αρβανίτης πρόεδρος τοΰ Μακεδονικού Συλλόγου, 1 
Δουκάκης ποώην γυμνασιάρχης, X. ΊΙλιόπουλος φιλ< 
λογος και γεν. γραμματεύς τής «Έ. Πολ. 'Εταιρείας 
Δ. Καλογερόπουλος διευθυντής τής «Πινακοθήκης; 
καί Μ. Χρυσοχόος χαρτογράφος, πάντεςμέλη τού Διοιι 
Συμβουλίου τής Εταιρείας. Συνδρομή έτησία μόνον 
δρ. /it'.'» ευρυτέρας διαδόσιως τών άρχών τής Έτα 
ρείας. Συνδρομηταί εγγράφονται παρ' ήμΐν.

*
ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

'Από τής 20 Νοεμβρίου άρχεται ή έκδοσις έν Λο 
δίνω εβδομαδιαίας έφημερίδος, ύπό τόν τίτλον «Ή/ 
ιοΰ AorMroi·*. Σκοπός, ή συζήτησες τών πολιτικών καί 
οικονομολογικών ζητημάτων τής 'Εγγύς ’Ανατολή;

*
'Αγγέλλεται ύπό τού χ. Σ. Λάμπουν ήεχδοσις ύπ 

τόν τίτλον αΙΙαλαιολόγειη καί Ιίελοποννηιίιακά· 
πολυτόμου σειράς τών εις τούς τελευταίους Παλαιολί 
γους καί την ιστορίαν τής ΙΙελοκουνήσου, κατά τοϊ 
χρόνους ίδιατοΰ δεσποτάτου, άναφερομένων άνεκδότω 
πηγών, ας έξ ύπιρεκατόν Βιβλιοθηκών καί άρχείω 
Ανατολής καί Δέσεως συναπεκόμισε.

Εταιρείας.

Δεεί ποινές, τέως διευθύντρια ηαρθεναγιά 
γεϊου, ιιί· (Ιοίσπις συστάσεις, ζητεί παραδόοεις ί 
γραφικήν ίργααίαν. 'Οδδς Λυκαβηττόν 10.

Παρακαλοννται Λ καΟυστεροΰντες τή 
συνδρομήν τοΰ δωδεκάτου έτους, δπω 
εύαρεστηΟώσι καί άποστείλωσιν αΰτήν απ' 
εύΟείας πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τής «ΙΙινακο- 
θήκης» ι'να μή ό-.ακοπή ή Αποστολή τοΰ 
φύλλου.
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