


m nakoohk
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΠΛΗΡ2ΤΕΑ
'Απανταχού δο. — φρ. 12

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ — ΕΛΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΧ 1912

3(ομι(ος τόμος εκ 256 βεμίΰων

JVIadame Sophie Ziller
ACADEMIE DE MUSIQUE

GONCER T TRAINING

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 2a

Τιμή τεύχους 1 δραχ.

Δεκέμβριος 19/2.

Οί Τυρταϊοι, ύπό Άμαράντου. 
Οί άνταποκριταί ΰπό Διαβάτου.

Ελληνίδες καί <5 πόλεμος, ΰπό 'Αγγελι
κής ΙΙαναγιιοτάτου.
πνεύμα τοϋ πολέμου, ποίησις Ι'ετμργίου 
Στρατήγη.
άνασκαφαί τής Θάσου.

Η Νίκη τών Δελφών, ΰπό Άλ. Κοντολίοντος. 
Ποικίλη Σελίς (’)ποψήφισι Ακαδημαϊκοί.

Φονεύσωμεν τό σεληνβφω;!- Τό πρώτον 
δρίμα τοΰ Μπωμαρσέ.— Άγγλοι μουσι
κοδιδάσκαλοι.— Παρισινόν Τΰώτικο Ρα
βαΐσι.)

Μειδιάματα 
Γράμματα καί Τέχναι. 
Βιβλιοκρισίας ΰπό .V. Παιτοποι-λοι-.

Ε I Κ Ο Ν Ε X
Ή Δόξα (Σχεδι,γράφημα). 
Οί Κυρταϊοι (Γελοιογραφία), 
Μοναστήριον.
Νιζόπολις. 
Κορυτσα. 
Σιάτιστα.
Θεσσαλονίκη. Τό τείχος τής πόλεω;.- Γε- 

νιζή άποψι;. - Ή παραλιακή όδός. — 'Ο 
λευκός Πύργος.

Γρίμποβον. ’Ορεινόν πυροβολικόν. 
ΛΙιτυ-Π^. Αιχμάλωτοι στρατιώται τοΰ φοουοίου. 
Έθνόσημον (Σχέδιον) ύπό Μ.

δηλώςις;
Απηυί)υνΐ) ησαν ήμΐν παράπονα παο’ h-ίων 

συνδρομητών δ,ά τήν Ατακτου λήφιν φύλλων τής 
ε11ινακοί)ήκηςε. ΊΙ Μειφις α'ύτη δεν προίο- 
χνται εξ ήμών. οΐτινες τακτικώτατα άποστελλο- 
μεν τά τεύχη- χάνονται καιΓ δδόν. ΙΙαρακα- 
λοννττα οί κ. κ. συνδρομηταί μας, δσοι δεν λα μ- 
βανουν Ανελλιπώς τδ ι, ύλλον νά μάς είδοποιώσιν 
ενα άναπληρουται ή καΆυστέρησις.

’Επίσης οί έ πι β ι,μουντές νά άναπληοώσωσι 
ηαλαια άπολεσίλέντα φύλλα, δέον Ιγκαίοως νά 
ζητησωσι ταϋτα, δώτ, έλάχωτα Αντίτυπα ,'πάο- 
χουσιν εισέτι προς διάΟεσιν.

Αί

Τό

Αί

.'V

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
όροι.ητή. ΈνιαΰΡα. - Ή ίνημιοάιης των 

σμ,,-ομ,νων εν τή Ποικίλη σελίδ, κ«! τ,,'ων ειδήσεων * 

^‘ .κό,ν κτώνσιέρηοεν ένεκα τή; πολεμ.κή; ίλης 

ιλλτιφι; αναπληροΰιαι ήδη.

*

,,1.' Α·Α- Διακόπτεται ή άποοιολή . 

’’'. , °"’. °Ζ< Λί'' λτηρήοατε τόν καίλιτρωιΛ

πλέον ορον τή; προπληρωμή;, άλλά καί τό έτος 1 

'■■η;>·. ’Αρκετά; ήημία; ίπέσιημεν έκ τών άνεκπληοόΛ 

περί πληρωμή; υποσχέσεων ιών καΡνοιερούντων. ]

♦

Νίγγί^ω Φ,,ϋ,ρ,,. Έταχολονδεΐτε νά είοδε .μ 

·\ω; κω ει; τα πείά σας. ΠαραπονεΐοΟε εί; τήν Έ11 

νογαΐ,.τκην έ π .στολήν οα; δ,Λτι δεν έγράφη πυιτ,κί | 

πωήματά οα,- άπλούατατον' έκρίΟησαν 'κοτύω 

παοη; κρίοεω;. ΕίρωνεύΡημεν άπλώ; τοΰ η.ίυδωΜ 

°* την φα,δράν έπανάληψ..·, άοφαλί; πυομήνυμα 

υους ιισανααιας...

ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δια κιψνττει g-i

Ή διά τή, 237 Δεκεμβρίου ί. £. έ5|09ίϊσα δηιιι 
πρωσία δώ τή, ττρομήΟτ.αν ,ll5c σ;Τ5Κι,„·Τ0υ KJ 
opcKT/.piou άμάίης διά τό κατάβρεγμα τών δφ.οτιΐ 
οοων καί ττκατε.ών τήε πόλεως, ένεργηθ/ρεται τψ 
ιωγ, τού αύτοϋ υη,ό;. ήμ/?α, Σάββατα·, καί ώΜ. 
ι ι (ί-,αεκάτή·,) πρό μεσημβρία; δι'ένσφράγίστωνίφΐ 
φορών ίν τώ Δημαρχείο» Ά9ηνών. συμφώνωε πΧ 
τήν τρσπσπ^ηΟεϊσαν συ, γραφήν ύπσχρεώσεω,. ή: d 
|ίουλβμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσι, προσερχόμενΙ 
είε τδ τμήμα τήε δδοποιίαε τού Δήμου Άθφ/aiJ 

Ό Δήμαρχος 1
-■ ΛΙιμκονρης

ΙΙοος τους ι:. κ. "Γδρολήπτας τής 
πόλεως· ’Αθηνών.

Προσκαλούνται οί χ. χ. ύδρολήπτα· οπω; έντός H ήμ’- 

οώ>· Λπΰ σήμερον πρισέ\Ρω0Ιν εί; ιό ταμεϊω- Τηΰ 

χαι καιαβάλωσι ιό <<rr<ri/<.»· rof Γϊ«ιο; ips/orror ftoriJ 

χαΑώη»· ,·>· ίνανιία περαιώσει ή ϋδραυλική 

.1//μον Da εί-ρεΡή eh τήν ανάγκην νά ενεργήση τήν ό«»ί 

κοπήν τοΰ ϋδαιος.

(Ί'.χ ιοΰ νΊρανλικοΰ τμήματα; τοΰ Λήμου ‘Αί/,μ,,,'ωτ).!

Μελέται φίλολογκαί, καλλιτεχνικαί, ιστορι
κοί. έπιστημονικαί, διηηήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται δ(τ. τους συνόρομητάς μας δρ. 2. 
Δι < τούς μή τοιουτους όρ. 3■ Εις τούς νέους 
τγ/ραφομένους συνήρομητάς άίτοβΐέ^^εταΐ 
δωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟεϊσης τήε κλίμακος τών τόκων τών ύ.; 

τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
?ψει ή έπι προθεσμία, δηλοποιεΐται, οτ: άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρίζω Καταστήματ: καί τοΐς Τ- 
ποζαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δψει ή έν ('ορισμένη προθεσμία 
έπϊ τόκω-

• 1) 1)2 τοΐς olo κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10.000 πέραν τού πο
σού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου εις I τοϊ; ο)ο κατ’ 
έτος. At καταθέσεις αυτα: γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ojo κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά ές μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά ές μήνας τούλάχιστον.

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.

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

Κατα&έσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτ: εντόκους καταθέσεις
*’■« φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, j

1 1)2 τοΐς ο)ο Χατ’ έτος
2
21)2
3
4

είς χρυσόν, ήτοι 
αποδοτέας εν όιρισμένη

προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκω
καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.

»
η
»
»

>
J)
»
»

»
»

»
» 
» 
»

ο’.α

»
»
»

1 έτους 
ο
4
5

ετών 
ετών 
έτών

At. όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδοντα: 
Χ»τ εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρώ- 
κονται^παρά τώ Κεντρίζω Καταστήματι καί τή αιτή· 
’γ του καταθέτου’ παρά τοΐς ' Γποκαταστήμασι τής 

ε'·ς α'1~'3 νόμισμα, εις ο έγένετο ή κατά-

Musique classique et moderne. Lecons <Γ 
accompagnement pourles Dames el Messieurs 
qui jouent un instrument quelconquc. Con
certs a 2 Pianos.

1 Leipon par semaine ι 5 fr. le cachet
2 » » » io » » »

ι » » tous les 15 jours z5 » » »
(Chez elle de 3—5 h.)

ΧΑΡΤΟΠίλΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ KAI ΣΙΑΣ

Α Θ Η Ν A I 'Οδός 'Ερμου

Πλοΰιος γραφικής ύλης.—Έντυπα ζαί Επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — ’Εργοστάσιου φα- 
κέλλων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί εξωφύλλων παντός είδους και πάσης ποιό- 
τητος. Χάρτης εφημερίδων.

Εΰ-δηνύα, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ· ΞΑΝ®ΟΠΟ¥ΛΟΥ
Α θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Ί’ό καλλιτέχνικώτερον φωτογραφεΐον τών 
’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχΰτης. 
Τι μαί άσυναγιόνισται.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. 7ΧΡΝ1ΩΤΟΥ
77—'Οδός Χαριλάου Τρικούπη

'Οδός Πραξιτέλους.

ΗΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
5Κα22ΐτεχνικη έρρασία

Τιμαι βυρκαταδατικαι

Καλύμματα χρυσόδετα 
της (‘^Jlivanodnnnct, 

δ/.ιον τών έτών πωλοΰνται εις το γρα- 
φεΐον μας άντί δρ. δύο έκαστον.



κ

SJoGye g^o g^o g$0 ο$ΰ ο^ο G^o'G^a

ο. ι. K^AorceonoYAoy
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΤ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

<?.^4

/\/'ΖνΛ

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

γραφημένα. Σελ. 64.— Δρ. 2 ;
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Ιίεζά 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. 

ΠωΧοΰνται εις τα γραφεϊά μας
Δια τους συνδρομητής τρς “Πινακοθήκης* ε'ις το 

nuidu της τιμής.

ΕΚΑΟΣΕΙΧ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, ™·«£ Λ'. Γΰί, 
τατνπία el; μύγα οχήμα Ιο. 7. ‘Επί χόνδρον ■ 
Αοαχ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ·, δράμα Φρ. Κοππί, κατά μετί 
οιν "Αγιδικ θέρον Έπι ΌλΙ.ανΛικοΰ χάρτου Λα 

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Αάακαρη καί 
ΛημητρακοποϋΙ.ου δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πΛ·«ί '/'<»ΐω· ' 
πτύω;. 'Λοτοηνηα ιϊί /fitya όχημα An. 1.

Η ‘ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ., ·τό·«ί Λ. Permull, 
τυπία el; μύγα όχημα Λρ. 7.

Η “ΑΙΩΡΑ·, -κ'ΐ'αί Vir/Or. Φωτοτι πια el; μύγα η 
Ao. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ ,
Rocliegrosse. Φωτοτυπία Λρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- '7WZ
Ί ωτοη πια el; μύγα όχημα. Πίναξ Hennet Λρ. 7. 

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ·, (-·■ Bargclini Φωτοτυπία Λρ. I 
Ο ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ' 

Vincent. ‘Φωτοτυπία Αο. 7.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ’OF

ΓΑΖ„ Λ. θεοτοκοποίάου. Φωτοτυπία Λη. 7.
ΔΟΜΗΝίΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ λ«11ι 
χνιμή καί Ιστορική μτλέτη υπό I. Καοαβία, Αο. 7.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ., W·/ Knopp. Λρ.'1.
Διά τούς συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς fq

ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

‘Απο τοϋ Α' μέχρι τοϋ JB' ένοι\ 
είρίσκονται εις τό γραφεΐον μας τιμώμενοι ο< 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οι άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τούς άγοράξοντας πλήρη σειράν γίνΐ· 
ται ΰκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

ζΛΛΗΝίΚΗ
Μ Η Ν I A I Ο Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ^ 

Διευθύντρια·. Svyevia <Z(t>ypii$OV 
Γραφεία : 'Οδός Μενάνδρου 83, Άθήναι 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 13.

W 
ί

CPift EIS TOYS ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΚΕ ΠΕΕΟΝΤΑΕ



ιβτ
Sfci sigoAbv ri exa r.vpx )sdsia)g ab σΤρ'σίΛΑ ASg 
BVvy -SG'.AcdZ iong) Sr.ozsglis Snoi riBX vtfMttra 
5ΒΑΪνγ^. Sgox bioxo 1 ‘Sldsv) Sfc/’nlm 511 fdosv 

-r.Zzs ci ‘aonojv ‘Agsxp imino 'Jf-'.t·/ !{. sm* l<y 
•Β)*ρλ wx a;-dsoa;A · · · <VC[| 11 exa AC.odsi not 

xa rii^ i 111)0» Scdr.odeoAgs o cirao adliox C·- 5.y 
•Amis i^g 5»)ζ.)χ1 ad'nos as lgn-)oodlgSAa agsdsd 
_14s ab)oxbz ir.j ·α)ο·ιοβαβοζ3α ABjii «* Aiw/.sg 

•rtvofcprcwiWfcj? aia-ri'pox bi air.a imdo »)| 

■00 ooj mx Di/oifpio 3>MJg >»* 
fanj Sisdjg mx iiigaoilndi mu

•moaoxp , 0 ».« Dpt 3'λοχο 
hoooi aoii Bimiiaofii 3?imxg 

: )sAsv ifci 
wx «Bi’xdr.odj,» All ip adljou )$4adA lo/vy,

■.lorf .wib'/iyri Λ01 s«5»i6
.toi ixvniro 01 SJ3 tomo 

'.ιο·Ι pxwltftf xmr/vx 
'fl/3 !>» WX 11VX 3f)3f> νοχ

: aIvoiooxb AlvaAsd i^J? aIo 
>tx aiaio3Aodio)disd imAcdZArx hisqbao noi )»* 
«AOXr.SVCAadro» All abico^ Aap.y, All ip Gxlio ba 
icisa 5m liais» ba npvr.ogdno aoioxo aoi ‘AoZog 
.Biy am. led» aoaxU) ssiadA ·7-·ν Sp-.oxosg ajpj 

•U.ovvr.nds» a;.d )?X’S* 5ηογν» inoi o»yt 
•5od:10><11CBlSr.O(|A3 WX iOOSldSXr. SmXBZ 

1ab4s‘gjnay -yo ‘Sr.osA 5noi exa 5ba3 AoAOpj 
•Amg)dsdlis Ami 

BgJVSO Allc'B13X All 5)3 AnOVOgodr.xAa Bl 5)01001 
as AnoAmgdoiaz Αοηοχο Ami 5=α·,ι ‘AmAdnoZ'.lo Ami 
Sajdac.vi r.o(d)i?ds 5[μ Aldodgaw* All aIvo ibiabis 
-lie. w.-ici!. Am-z)dadAo)oodlg Ami )0,’,a/az )Q to·. 
«AagGOJ^eAll 'icld)CB)g 17.3 imXJ ‘AOIOBZS Bixsv 
siasx 5odx aiadl-.ox axuondiaii jsvvsAAaxe ‘iocr.a 
wz Sssodr.otda» ‘Slops d zeAy. ilgAar/jj Aide* aIi 
ioiacmdar/VBd SIZg.ibq ·5>χ)1*βιi|j.i Sbx'iqao.o 5ti 
AB-j.sdlSAB isZ-.VABJ^ Bl WX d3g)8AJ 81 *17.0X3 *1 QB * 
Ano^iG.dsJ — Α0ΐίοΑ0:7.ΒΑΒ :a*—aftsduaoi a*)d d 
•wz. sioiazx >s‘padrz Sozr.sveAavaA !Α*5ολοχο)»χ»Π 
o wx a:40^ aTAyl ‘«Scg awZca 1 saisGSiadio’.xGi. 
• 5w7.ro 5r.ox)ior.0dxo:x wx 5;svsxcoo)ab wx 5r.og)ad 
5)3 A-.osdg Alxj-rfsvou All AcoonaABQaxc ba ibiao^bA 
-ds )OVo‘ioZogo;v3AAadax ‘)0*)iadm)5axn ‘wZdawaAd 
.r.;. ‘Amg)dsdiei Sis-doAB)g ‘‘)odlAovxz ‘lodiaj ‘wisA 

-ds ‘wilfjBj^ •aiaimx)d<nx sass AmjBidnj, Amesims* 
AO»1 cooBllf] r.oAsdiiomdda noi acadspxBv bj,

•«adr.oj^» 
r.oi 51· 1)0·ι o Ixp iad ba aoxox aci rAsgdav 
*sg adislZdj lAsd'mi-.daZ i lirw imdo )sabx sj, 

m-joitf wx }3ft>.<d.ioJ mx ηιγ.ιοο*.<
1BX i3d»dXo\O sA)3 5-AA)»vsc 1—lAQColfio),! 

1_. «5ο)·ζ\ΐ» ® wisZda wx )ca'.^s4 s-rt )s^B)Odo 

iMmXoDi/ non oootpri >ox smxrlno

««i» '7./!. » II.
-■dr.o )bz. r.oi 51ι<ό)·ζ')ν1Αοο o sais ‘5o>xbx Socsiwab 
avva •r.oi'n-.QBXBy ·χ noi 5;eodiAco 51(|BXO)O’<i0t

■5)SQCS110/.OXO 5<OA8®odx *lol A3C1,.)CS 
5o>5ccbc'bx 5)110 wx 5111)0» So’.aZov wx sssvsi 
-sig 5iioo ‘5bab[| AO))XO>(|> ·χ 5111)0» Aoideeva/.s-ri 
0 iollABXB 8A Oil SOVl/VBlBX 50ACfl C0l1pdlO)XS 
oodasA noi’ a-ril)ox oi 5r.j ■«Ao>A19yi aiZdads^»

HXHQOXVNIU

li as 5oiAo0sdi ΓΛίοηθΒχεν ·χ coil)ox not nxoi 
Zcimds a77® ‘rPlw? r°·'1 ’oZ)ic
AoisosQAidax Ami 5:ias >o no oosQioda ba oivjsio 
5o>sol;ox 5'/do)7var> ill αΙτ:,·. 5od|] b)Vgobia wi 
i.oAmiooagda^ l)ovva i)Oi ago wiAsQiioodx aoioso 
Cl 5)3 AoZ)ioadisi Aodsinig o·- joiags^ ia-ri 5*p ‘«ij* 
-|(.Z so isdiO-riozBx wx isiZnijavidGO» ·>οΐ3 SAalovod 
-)or! ba — j coZm—ABOGodixtil 5sjba;b[^ aoacj^

/o —‘«i>px<»rf >3T(go0dj 
(Stoneiao^ jo mx 5»(,ρβ.ιοι·ζ/»ι !° .κ 

‘pv(o<^ mx viqo/dv QoXm) 
StfOAiapf jo—)3</p3Anri SMjqolldj 

: AoZaoadisi isocevaAs-ri Aeiojdx oi wx Gogj. 'igir* 
icviji c SAJS—«sdcA-.si ve-dsxd bv i)3 εΐΑεννβχιΐ» 

b-.t! sa;;.| ·ΐο)3ο1·οχ ilxiAlvvscsA ill Arpira ami 
-)ods0 Ας>ι—AoidaivvB’d ao>i iauiodiCAZsi S^i wx 
ACSg) A<?1 wx io>3or.3AXTis GcZcdaxc ill BACX)3 Idlvx 
looig iao ba a)g ACisxdadsxG =A)3 ac)cxo ci ‘ao^acx 
-OVOXcdsA AS 1-G-.3 A3OG3VXSX3 ASg Afn.ilvaiBXOoMc 
Ami AliACXcdiA All ip—imoGc-rlrls wx ioidirri-rfs— 
iaidoxo\”x icAovcdisa o iciGB wx If/wlsAB ice iis 
AOJli.OX A<01 AliGB ABjZcB-.iEl All 5)fl ’Amgldsdcx 
aoixcvxcib-gIijow AO)dc0a;g a«>i iodsi<px)dr.v Sjdlxn 
•i-.x)dGixo c •i^dcox o >ie 5)i Iogsis-.x ba )»A)3jt

•iciAsy/Bgjdix neA>drdlo gci mAsdsxn 
l^dl ASg ·5ο>μ1·.:χ SjZi il/.cxs i^vax i’̂ i ioxmocdxu, 
-w'icAO-ri c ‘ioA-.gcAG- iowdW. c icioa wj£ tci iced 
-v'sgaAGo ir.ci ai8i<nx;iccc'()i 'Α^οεθ ba ipQc-.dcid 
-sx't.cvixcxo gci 3.'.G03is acact! ilxoijjidaj*! (), 
•iwmosxec) 1x)1O)xvsxb a)p( -licdio iCACiAS ewldrx 
Ixjx" r.oi sdZrr’. 1=\ gci cxb ‘lAcy gci ;d7pd !ia4 
-xy gci cxz -Ιοιοονε- gci ldZrd gcab)V3X)^ gci cm 
•giGay gci wx rciongaxxy gci )dZn*. gcabvxj fiei 
wx Gcgx)osd3j[ GciexB‘BdBVSX)^Gcc)dZ3-rl GCj-'J-sysg 
led] | cci oxa ·χνά»Κ r-z- ‘•'Zsf’· JT:t7l:lI SB1!¥I? 
•IdGcxsvs^ gci -.i'/.rr. bxgcoibj^ gci oxy, •SJfddc'ii 
ilA-.ssvs ill AoicArlaZy l^ZjSgsxa i’.ioc ‘ao>i acobA 
-1|| ACC ABodlASZS ‘iBSCCJ^ 0B1 'iSCAC‘)18T!cEdc ACV 
-VB-rt 1’ iscAOGsxBd’0 sccxlgoo)»® )C ACgsZo )cv(),

• <( IzlQCXBA)] I » 1 )SC>« 
-evilg wx AC)CXO Cl «Ge-dsvexr.cc x-dr.sA|[» ex 3Aj) 
Acdsx';vvBx‘«B-.gr.c/wdi ax.Aegsxx» s-fwdAs Amis 
wx i;ioc -I'-'p-adi- -χ οοχ Bie-ril-.ex bsa bi oxy.

;/ oxirfp>Xf/J
ΛΟ1 UmUa dUi cun wx oAiricrATin^

-lc;dsx c r.cg] ACAS-d)sz ex o>g) ba boIiI}? wx ?'■; 
wx BsleAi’ei A-y ·«castIvbA^ cex Ixlf, lx exa» *>’ 
;xc A-.XCXBX agoAsv ia-d ba cAS-doiA-dr.Asi Igl 3A)3 
)QBXC BAS lz,'WAB 1 i)X 30110)dl S ft ilx ABOO-.VBZO’tJ 
l-.g All 5)3 1-dax A1X ba ;xab ‘s-d.BXs r.e-d ν.οχ)Χ^Χ 
r.oi a:dxl()B-d T.od Idcx sdxrrf 1 abjcxc aIx 5)olci>®? 
i astIbzs G.o-d ·5οχετ:ί·.ο» r.ei ABdsx-.r/B.'.sri *a-0<« 
ir.xAS Alva.'-rd ;ie-.g 5)So!/dd;xAB eir.ex ip p7· "zi 
-.iCACve-d ‘Ix.veZc Acvvjc-d saw oei ε;.5ε 1 .ttV, 
•Bgr/cZo ba-.i 'ip wx A:()7wop wx g;7wvvcx a=0^ 
.•.crtlgBAB ‘iopdrs- 10003)0 Bda-dw- ··/. gci 
-;acx ·5ο>3θΒ58ΑΒ Asxv!r.v()„ ACC icdx ilx elB;-. 
Acwxcex rd «adcArx βχχ» r.ei Ag-.dreQ ej, •s'i-Y’W*· 
ax i-.xl ‘icg'.vso ilx a:do ax MpjdBxr. Id ba 
-cicda 3A)s Bvva »x ‘«AldBvvagBxi» am w* «* 
-d=u » aIx i;x losd-wjs ab^, ·:β;αοχοαοτ! ilx *cA>^· 
d'.vcd )C)C»o p ir.cZl aso-.acxs ·βζ.:βαγ.'. aIi itsd* ■

5Cx;dr.v Acocx e'iexydxo. -nliL^vd^ ■■/. t.z·. isc 
.rdxo c wx dliri3\o£j -x 'a51 locsAx-ds ba ioMr/cx'e 
Acxwr.d exl w)j wiB-dl-.cx’ sz-.-dsvex—iossrsAX-ds 

)S-f.pvv? Awsogdx α!*9β.·.β aIx ' IxidlizadaZ ba'gizda 
5·:?7. A:dsx<;>z;xBdlxorx AB<wdAs )Bil)ex—Wczb 
toxr.gosdx fZre wz ab—AodsiewvB» a<ox zs cry

♦
■ilieg ilx iairxi iadsdl iax bibz Iabcsax *is 

■ ‘cxavldxxp wz adrZx: wz i;isx;<.r.‘‘Acdo;v:gdrx i:,s 
ερθΒ0 •Awadozj ip Ια,'χ -ins^s/x t^z-.xzsdx iloax 
adsxdsxr. iwlpx avvy, -AOABd? Ajjadxx-.s aIi iedx 
RsArdciwsZc'ir.edoawr.eoAs iredsdlis -,g Acvvad iev 

[‘.Ivvaisz sAp azr-xx8j^--Gei ixlpx Asd i w\j 

•Sedsi 
, -«AB i«> iCAsde‘-.d<.>AABAB r.ei AWAZsicdc Αονχοχ 

txr. e ‘i^iliex e—Aacnefsdagaz iis awgsd ;Z.c—isi 
-tdA Bir.y—-iBgjdsdlds 581 ip l;;dr.A ba" WAB igsxci 

-j® c-v‘- p’* A1C)‘ GCl ABJg)* All i;s
fcZ)io AC1 exa a;dr.c0 ti sxix'eisird 5)ixe‘ ‘Bzr.exi 
-χΚ G5- AeAds ci ad;iedx3 ag APigp'adlis a«>i iav 
•■p03p abcIabcsab ;e;cxc ;e ao>Z;xx Ao>Z)io>;diax 
»<jx aiazsg BSAAs 81 oxa .io iewjsgJ ;adp Awdlrisi 
-sd 3i:azj e—ΐ’.'ρν—l^sAy ·Α«>ο1;οχ r.-i Aicd/imi 
wx r.vex ao>i Acvvidais wdl.ex ACZjdsvex s^tdAs 
AOAcd wz AS i-.ixo Idcza Acir.as wz Aw'‘8Z)g8iaz 
Ixwdpox Alzsil’.ex aIi )=Aldg—iBiAfovr.gajj ilx 

iadizp ili ioir.e wz iedcde;8-dl£— i?dzvB]| c 
hory ·Α<·»3Ϊίν "/vs ao»i ir.edcs-.dlii'idzw wz a-.gpisv 
sa;i BilcABiazz :dsx Acgr.dcg iaiAr.cvBzedx Wz-xotovA 
•tad avva sd Ar.c^r.vazjdsx a* zr.cgaxxcdx iwsxr.sAX 
dj ill AapZciix aIi segexe p 'AmzopasA izdjsxo 

wtoar.szxBiaz Aoil(pwvaza wz aosogcab wz AodZr<f. 
c up •Alz-.icdlg aIaAb Ali 'rd aca-.cz aor.eZs ksgr.o 
taBBoooivAn. -iadriax aoac-K iaiiaiAz ‘ijsircdzBd 
xx iaz-.isds assgvjxbSs wz aoascz ci sxr.sxicAcxa 
Igadz. a1z-.Acvcv;c abobx SAzsids ii'xxc ‘Aedo;da;v 
-wd ACXWXB ACI ip ( ‘iB-.ABdCASi )8Z Gedo)·*^’ 
•xs 5)3X81 BWVCSA 11 adsx iBAidr.cdliadax Soa)1 c’xb 
it: ip ( ε wisvpic lira BjxezoisdZ jq -ixzdrcz 
*x ilxc'sx •ziadoadGgsi axGieAicz wz ixadlxoad 
•SAB adlxBAB ‘r.cdoa;or,0(jAs Acjdvax •ilz-.Adrodlc 
%CAX BAsdldsios ‘ada)Yx i<.)3£l)ex ilz;Alrz;.| iadsx 
•"sa ili aiAo.pdx ai AsdcZs -.sostpiAB adsgivg’a;.[ 

wjdcix; 1 1 Aodsicx 
pidsx ieir.B ASDiBAagtaa r.eijd<08vag| r.oi "oxr, a<oZ 
•rt ilicz-.dadA-.dsx || -iaZry. Ixr.siloA ba ‘axo.xcdx 
« bicaoAsA IxlAdr.is wz 5x;dlizxdaZ ba -BdiSAC 

ccdcawGegAs Aavvsrg IdpAs ba ‘abwv

« SI3HI0U IYX 30H3V0II *

//zioiz .mxnhjoj] .<nm.t.lp,<u .,1/3 putl iojni<7.iM

I OI IO

OST
-CSA AlzwAloy. Ain 'ziadaiArx ba r.cZxadB] | icpvvfZ 
-V. C-si AcZixxadisx as sicvvb iazdjj -awi abwbvIIx 
All Igl Α80ΒΖ.3 iSABWX WX iCgTiB^Q-.y j AWgBVZX A«)g 
■?'■()/ Axmcsor.s-zpxx All WZ A<*>VX9 A«>Z;a1"C/;,| AO>1 
5bz;a iai Acdsnozigp acvb^.s εθ Acilda Aosxsdxcva.’. 
-rd wx iosiosdix? ailiedga Aliex sd ;az Ao>iBd\| a’o.z 
-)A»)iO)dx a«oi ABjdeiedrxi- Ali a;g ircA-dr. ‘agcaZ’sc 
-cv)dj BO Swwdr.eAxsSy iapaiABo 5e-f,r. Aczixs iis :ii. 
-zdu> iroZcdsxr. 5Bpx )eZoada[[ )o ‘5»ιο<·>χΒγβ7'ο 
‘‘lijdow/aq ο •iadczdBj^ o ‘Jegvak| e ‘ierlove^' e 

‘Afox Wxa Ji as ABol abs wxp ba «•rzjO'Acds-dlx λ<ί;ϊ 
*!F5I< ■G«ie»Adaj] r.oi Amdndex'aoti β)5βαβ sa-.s ixd 
Swljex lA-.drdlx 1 ;ic adoadixslrx Acz-.xi-.xv'sxa ox 
‘-i'ii -5’d ilic.ex 1 .r.eoox :dsx wi;szedx asc avvy 
•iasAsA issA ill )evmxBg -.cx-.d-.BAx ‘;srdcxxsv ;c 
Ar.eiBdx AOiexg aoi ‘baIZ ilx BjGvyX Acx exa -Acdsi 
-«)Z)iBd.'xdx Cl a-.g ‘1 Acdsix ei oxa icAco’ia Asscsd 
-ds lABvsd H. r.eAjgAey r.si*m\sxoB)gArc iix -.dZsd 
5<->3£piBdio)Xs :1c isdsdl ilirodx Six oxa avvex abo 
-lor.swcdlgs BiadSAdrcZnc Aevvxd 1 ‘‘aiadl'-e|| 

•i®X)iABdlo aiovxo Ao'i iroscl-.-x 51i l/jilv 
-3XG—B)Acvede ioA-.ezAai iaw—ao<pN 1ζ·.Α1νν\|’ 
adsiosA 15»3-'iZ)Aoa, iwlAAp.BAy. imiAC a:j^ bux 
-Bdsi sa;s i<.>sj.0XB ilz;AevcA0S wz ilz;io;x<.>d0Aa 
-os ‘clz’.AB-.coicZ oxa r.oifci icAPiAa g-i aioadlc 11 
■iBAdag ir.eiABdadB oxa ABdsdl Aog's/x Almazs Oaz 
ACAsdreABisix wa<:>,'w AaAsd ;3Aais-.g iavvj, || 

·Α(·)Α<·>/'.
-a Afozrdr/ex ixlpx iedsd aAsd aiaz sAp iwlpx 
Aiydl Iz'.iodly sg 1 •Aoiiadoodcxaz Ao>z:«»dl a<‘>i 
ir.ePaiAB Ά«>ι ir.egdaji ir.ei acZos 1a()s azwx.qdr-J 
adscoisA ai wz avvy, -r.edsvex r.ez.pidj, gci Isvz 
axiAlvvs bi exa ACAtricsAxds Asdeig; aoi b'q •Aedld(, 
Aci ‘imol-.ex ill aIAIx a12 ip ArdmjsdxaAa sg abs 
•r.epdBj^· eg ili icdcdgcdx e AwisdoB r.ei A<*))dr.eo 
A<;>ia;g sidlxr. iewdds.j, iaAlj cxdr.v ill wg 
-dcZ w ABoloojAoddl wz aboIoocabis adoxvax Aez;d 
-svex ci ip iioiABX wz Igrnsg) wz ziadlocw biaci 
-KOAxr. Bl r.cAdBQlv r.cx sioxabx 
Aedis.’.lis icgjdian ilx i-.soaxi-.d 
-sx wz)X3dwis w )ie s*p AewgsgJ 
s..l. ■Si-^ivvagidsx r.ei StoAcvbab 
wisxxBvxBEg ab 1 ieir.e-.ex wib'a 
-asA -.sor.d Sluliex o ab isiAr,· 
ABX-.dl ‘ilg)0,[ wz'icZavjj 
-:dz i’AlvvscsA ;oiaix»Aad·.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«μπαλλάντας» ζαί άπό άλλων σοίαροτέρων Οεω- 
ρουμένων ποιητών προϊόντα. Ό ζ. Σιζελιανός λ.χ. 
δράττεται τής περιστάσεως νά άποζαλέση εις τον ρ.α- 
χροσκελή ταυ «Πόλεμον» τον Απόλλωνα προδα- 
τάρην, τον κρατήρα άμιαστο, τα Τέμπη ζρϋα, τά νερά 
κρεμάμενα, άποκαιδία μουζαν’.ώνται, πλέρια. Αν 
είνε ποτέ δυνατόν νά αναγνωσθή ζάν, όχι να άρεσε,, 
ποίημα μέ τοιαϋτα άηδή καρυκεύματα’ εν ποίημα πο
λεμικόν πρέπει νά είνε τής χαρδϊας διά να γ·ίνζ, δη
μοφιλές, νά έχζ, έννοιας μεγαλείου, νά έρμηνεύη 
τούς εθνικούς παλμούς καινά είνε άπηλλαγμ ένΟν πό
σης κακοζήλου καί άκατανοήτοϋ λέςεως. Μήπως ο 
ζ. I Ιαλαμάς εις τά τρία οκτάστιχα τοϋ ποιήματος 
του «’Εμπρός» ύπήρςεν ο αντάξιος τής εποχής αυ
τής ϋμνωδός ; Μάς λέγει άτι «γοργάστραψε» τό 
σπαθί σ-.α «Μπαλκόνια», ζητεί άπό τα βουνά νά μάς 
ψηλώσουν ζαι όζουμε τήν σάλπιγγα να φωνάζη τοϋ 
«Μαυροδουνιοδ καπλάνια». Τίποτε άλλο δέν ήτο εις 
θέσιν ν’άκούση, τίποτε άλλο ποιητικώτερον νά -ίπή.

Έλέχθη—ευτυχώς υπό τοϋ ζ. ΙΙαλαμά—προς 
δικαιολογίαν οτι είνε τόσον μεγάλα τά σύγχρονα γε
γονότα, ώστε δέν δύναται νά τά χαιρ-τίση ούδεμια

έμπνευσις. ΤΙ αλήθεια είνε άλλη. Είνε τόσον πι· I 
ξοί ζαί κοιμισμένοι ο: ποιηταί μας, ώστε είνε άνί-1 
ςιοι των γεγονότων. ;

"Εν—ζαΐ μόνον υποθέτω—ποίημα έγράφη πολι· I 
μικόν εις τήν Τουρκίαν. Άλλ’ ήτο άνεξαρτήτιν; I 
των χαρακτηριστικών διά τον Τουρκικόν φανατισμό, I 
εκφράσεων, αληθώς πολεμικόν ποίημα, ώδή χαρά· 1 
κτηρισθεΐσα ώς θηριωδή, άλλά -ποίημα. Δέν μειώ· I 
νι·. τάς ιδέας ή ώμότης, διότι ζαί αύτη είνε ένδεια· I 
τικόν τής άγριό ητος τής Μουσουλμανικής φυλής. I

*

Οϊ μουσουργοί έφιλοτιμήθησαν νά μελοποιήσου» 1 
ύμνους τινας ζαί παιάνας. Λέγουν ότι ό χ. Νάξος I 
έγραψε μ-γάλην πολεμικήν συμφωνίαν τήν οποία» I 
θα παίξζ, ή ορχήστρα τοϋ 'Ωδείου. Άλλοι δέ μου’· 1 
οικοδιδάσκαλοι, οί κ. κ. Σαμάρας, Καλομοίρης, Ξαν- I 
θόπουλος. Πολυκράτης έςέδωκαν συνθέσεις πολεμι- I 
ζάς. Δέν είμαι μουσικός διά νά κρίνω' άλλά άπσ I 
τον κ. Σαμόραν άνέμενα κάτι πολύ ένθουσιαστιχώτε- I 
ρον, τεχν.ζώτερον, σοβαρότερο». ·

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ! ΠΟΛΕΙΣ

ΚοοντόεΐW

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

ΜοναιίτΛριον (Γενική ακοψις.)

<£)f α κ ε do ν ι κ a I 
ενάγεις.

Νιζόπολις
(ΧωηΙον ποΰς 4. τοϋ Μοναστηριού κατοικοϋ/ievw όπύ .',500 ΈΐΜ/νων )

ΤΤΠΟΣ έ'χ«ι και αυ
τοί; τούς ήρωας του εις 
του πόλεμον, καί οί ή- 
ρωες τοΰ τύπου ε’ΐ'ε οί 
πολεμικοί άυταποκρι- 
τα'ι τών εφημερίδων. 
"Εκαστος πόλεμος προ- 
καλεί καί μίαν δημο

σιογραφικήν έπιστρατείαν. Τπέρ τους 200 άντα- 
ποκριταί παρακολουθούν τον Βαλκανικόν πολέ
μου’ και άν τ.ί αρχηγεία των συμμαχικών στρα
τών 8ευ έδυσχέμαινον τώυ έργου αυτών χάριυ 
τής αναγκαίας δι·ί τ«ς στρατιωτικός επιχειρή
σεις μυστικότητας, θά ήσαν πολύ περισσότεροι. 
Οί στρατιωτικοί άνταποκριται οχι μ. ίυον ολας 
τάς κακουχίας, άλλά καί όλους τους κινδύνους 
τώυ μαχομέυωυ συμμερίζονται Δεν εινε ολίγα 
τα παραδείγματα τώυ πολεμικών ανταποκριτών 
υϊτιυες έπληγώθησαν ή έφονεύθησαν.

Ο Γεώργιος Μπόροου θεωρείται ο πρώτος εις 
την ιστορίαν πολεμικός ανταποκριτής. Ουτοςπε- 
ριέγραψε του Ισπανικόν πόλεμον τοϋ 1839 ε<ς 
εις τού Αγγλικόν «Πρωινόν Κήρυκα·. Άλλ'ό 
πρώτος δοξασθείς εις τά πεδία τώυ μαχιην ιός 
ανταποκριτής ϋπήρξεν ό Οϋΐλιαμ Χόβαρ Ροΰ- 
σελ, οΰτιι ος αί περί τοΰ Κριμαϊκού πολέμου αν
ταποκρίσεις ηύξησαν τήν κυκλοφορίαν τοΰ Λον- 
διυείου «Χρόνου* από 50,000 εις 70,000 
φύλλα. Ο Ροϋσελ παρευρέθη εις όλους τους πο
λέμους, οιτινες έγιναν από τοΰ 1854 μέχρι τοΰ 
1900. Αί περιγραφαί του τής μάχης τοΰ Δ'ε- 
δάυ, τοΰ πολέμου κατά τώυ Ζουλοΰ, τής εκ
στρατείας εις Αίγυπτου κατά τό 1882 παρου
σιάζουν θαυμάσιου παρατηρητικόν, ακρίβειαν και 
χρωματισμόν. Ό Έδουάρδος Ζ’ έτρεφε τόσζν 
θαυμασμόν καί συμπάθειαν προς τον έξοχου εκεί
νον ρεπόρτερ, ώστε του (ονόμαζε Μπίλλυ εις έν- 

δειξιυ οικειότητας καί αγάπης. Τό 1902 άπενε- 
μήθη εις το Ροΰσελό τίτλος τοΰ ιππότου. "Οταν 
δέ μετέβη ε<ς τά ανάκτορα τοΰ Βούκιγχαμ μετά 
τώυ άλλων τιτλοφορηθέντων καί κατά τους τύ
πους έπλησίασε νά γονατίση έυιόπιου τοΰ Βασι - 
λέως, ούτος του ήμπόδισε καί λαβών τήν χείρά 
του τοΰ είστε-

— Μή ΰποκλίυεσθε ενώπιον μου, Μπίλλυ, 
σείς οστις δέν έκύφτατε ποτέ τήν κεφαλήν εις 
μ-άχας.

Ο σ'ιρ Χόβαρ Γοΰσελ ήτό τότε 80 ετών.

Σιάτιότα
ϊ« κωόωιοοιάοιίιΐ· τοΰ ναοΰ τον Δημητρών-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Οΰχ ήττσν διεφημίσθη άλλο; "Αγγλο; ό MeX- 
τον Πρίορ. οστι; ΰτΐό τό; σφαίρα; και τάς οβί
δα; (ζωγράφιζε τά; μάχ^ς δια τά «Εικονογρα
φημένα Νέα* τοΰ Λονδίνου. 'Έν έκτων μεγά
λε ιιέ ρω ν κατορθωμάτων τοΰ καλλιτέχνου τού
του δημοσιογράφου ήτο οτι κατά τόν Άγγλο- 
βοερικόν πόλεμον τοΰ 1S87 έτηλεγράφησε την 
σύναφτυ τή; ειρήνη; πριν ή τήν μάθρ ή Αγ
γλική Κυβέρνησι;.

Κατά τον Ρωσσοτουρκικον πόλεμόν διεκρίθη 
ό πολεμικό; ανταποκριτή; τών «Ημερησίων 
Νέων* Αρχιβάλδο; Φι'φβε;. Οΰτο; παρέστη είς 
τήν περίφημου μάχην τή; Σίπκα;' ό δέ τρόπο; 
καθ' ον άπέστειλε τό περί αυτή; τηλεγράφημά 
του αποτελεί μέγαν άθλον. "Αμα έμαθε τήν εκ- 
βααιν τή; μάχη;, έφυγε τρέχων μέ ολην τήν δύ- 
ναμιν τοΰ 'ίππου του εις τό Σεμλίνον, οπού ήτο 
το πλησιέστερον τηλεγραφείου, άπέχον 120 χι
λιόμετρα. Εί; κάθε είκοσι πέντε χιλιόμετρα άφη-

<· Λ»-·.

ΑΙ SAAHNIQSS ΚΑΙ Ο f[OAEMOS

Μ11ΤΕΙΆ μαζί' μέ τήν στορ

γήν, μέ τήν όποιαν τήν έ- 

προίκισεν ή φύσις, πρέπει 

νά έχη καί γνώσεις πού ()ά 

χαρίσουν ψυχική και σωμα

τική υγεία είς τό παιδί, 

γνώσεις ποΰ 0«'ι τό γεμίσουν 

χαράν, θά τό μεγαλώσουν 

ώς δύναμις άναγεννήτρια 

τοΰ έθνους καί Οάτό κάμουν 

μεγάλο τοΰ έθνους παιδί καί πρό πάντων μεγάλην 

τοΰ έθνους μητέρα.

Ό μέγαςσκοπός τής μητρότητας είνε νά μίςδώση 

έν ανθρώπινον <’»ν ύπέρτ ρον τών γονέων του.

Ή φυλή μα; μέτοϋς άπειρους κινδύνους ποΰ έχει 

γύρω της έχει ανάγκην νά ένισχύεται διαρκώς, νι'ι 

πολλαπλά σκίζεται, νά γίνεται δυνατή καί ωραία

Ή πραγματοποίησή τοΰ ευγενικού αυτού σκοπού 

άνήκει κατά μέγα μέρος είς τήν Γυναίκα— Μητέρα, 

στή γυναίκα ποΰ Οά φέρη στόν ορίζοντα τόν μουχ- 

λιασμένον τών προλήψεων, τής νωθρότητος καί τής 

αργίας — τό χρυσό φώς τής ασχολίας, τής εργασίας 

ποΰδίνει τήν δύναμιν,τήν ακμήν καί τήν πρόοδον τής 

ανθρωπότητας Διότι ή εργασία είνε ό άγρυπνος 

φρουρός τής αρετής, είνε ό χρυ τούς κρίκος ποΰ 

ένόνει στή φωτεινέ) του άλυ σ το τούς δε τμοΰς τής στορ

γής καί τής αλληλεγγύης όχι μόνον τών άτόμων τής 

οικογένειας, άλλά καί τών άτόμων τοΰ έθνους, καί 

τών άτόμων τής ανθρωπότητας ολοκλήρου.

Ή "Ελληνίς έπαυσε πλέον νι'ι φυτοζωή. Λέν έχει

*! 'II έν ‘.I ί/ίαι· ίρεια διακεκριμένη λόγια και Ιατρός 
κ Άγγ. Παναγιωτάτου έν διαλέξει χενομέιγ; πρό τιι·ο» 
έν τή αίθούομ τοΰ ’Επιστημονικοί) Συλλόγου · Πτολε
μαίος Α'ο, παρισιαμένοι· τοΰ Μακαριωτάτου Πατριάρ- 
χοι·, τοϋ Γενικοΰ Προξένου τής Ελλάδος καί έκλεκτοϋ 
ακροατηρίου, διέγραψε τά καθήκοντα τής Έλληνίδος ιός 
νοσοκόμου. Ή όμιλία αυτή. ί)ι· ή συνεργάτις ημών «.στ- 
οττ ιΛτσ· ήμϊν προς δημοσίενοιν, είνε εναρκτήριου μάθημα 
τής διδασκαλίας της περί Νοσηλείας καί ' Υγιεινής.
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νεν ένα ππον σκασμένου και ίππευεν άλλον. 
Όταν δ έφθασεν εί; τό Σεμλίνον συνεκέντρωσε 
τάς τελευταία; του δυνάμει; διά νά τρέξη εις τό 
τηλεγραφείου, όπου είς τό διάστημα ώρα; συνέ
ταζε τηλεγράφημα δύο στηλών. Άφοΰ δ' (τε
λείωσε τό καθήκον του, έζηπλώθη είς ένα πάγ
κου και έκοιμήθη άδιακόπω; επί είκοσιν ώρα:.

11; μεγαλειτέρα δημοσιογραφική επιτυχία 
εί; του παρόντα πόλεμον θεωρείται ή τοΰ Μπάρ- 
τλετ, άυταποκριτοΰ τοΰ « Ημερησίου Τηλεγρά
φου*, οστι; πρώτο; άπέστειλεν εις τήν εφημε
ρίδα του περιγραφήν τή; μάχη; τοΰ Λουλέ- 
Άφπουργα;. Τήν επιτυχίαν δε ταύτην οφείλει είς 
τήν τύχην. Ασθενών άπό τή; αρχή; τών εχ
θροπραξιών διέφυγε τά; αυστηρότητα; τών στρα
τιωτικών αρχών, αΐτινε; δέν άφήκαν τού; άλ
λου; άυταποκριτά; ν ι λάβουν εγκαίρως πληρο
φορία;.

ΔΙΑΒΑΤΗΣ

ώς μόνον σκοπόν τοΰ βίου τηςνά σκορπίζη γύρω της 

άρώματα καί μειδιάματα, όπως έλεγαν οί παλαιοί 

ποιηταί μας Ή άνθρωπότης σήμερον ζητεί άπό κάθε 

γυναίκα, κάθε έθνος ζητεί άπό τήν γυναίκα—παιδί 

του καί ή λατρευτή Ελλάς άπό τήν ευγενικήν Έλ- 

ληνίδα, ζητεί δύναμιν καί εργασίαν καί πρόοδον.Ή 

άνθρωπότης σήμερον θέλει νά βλέπη τήν γυναίκα 

νά έργάζεται καί νά δρφ, ζητεί άπ" αυτήν νά χύση 

αίμα νέον είς τόν αναιμικόν, τόν κουρασμένων, τόν 

γέρικον οργανισμόν τών εθνών.

Καί ιδιαιτέρως ή λατρευτσ'ι μας πατρίς, ή όποια 

έγέννησε γυναίκας προδρόμους τής σημερινής φεμι

νιστικής κινήσεως πρό δύο χιλιάδων ετών, πιστή είς 

τάς παραδόσεις της ζΐ|τεί άπό τάς Έλληνίδος θυ

γατέρας της νά δημιουργήσουν ωραία καί δυνατά 

παιδί ί, ωραίους καί δυνατούς εφήβους, ωραίους καί 

δυνατούς στρατιώτης ποΰ θά μις υπενθυμίζουν τήν 

άριστοκρατικήν καταγωγήν μας, σάν νά κατέβηκαν 

άπό κάποιο ά'.ίάν ιτο στυλοβάτη Τέχνης. Καί Οά μις 

τραγουδούν, καί Οά μις σαλπίσ. υν τό δυνατό σάλ

πισμα τής ώμορφιϊς καί τής άναγεννήσεως καί Οά 

πάνε μιά μέρα νά ξυπνήσουν τούς Θεούς ποΰ κοι

μήθηκαν στις βαΟείες σπηλιές τοΰ Όλυμπου καί 

έλη σ μο ν ή 0 η καν.

Καί τούτο, Κυρίαι μου. Οά κατορθωΟή πρό πάν

των μέ τούς νόμους τής υγείας ποΰ Οά σκορπίσουν 

σφρίγος καί ζωή καί δύναμι στή φυλή μας καί Οά 

πριιφυλάξουν άπό τή μαύρη τοΰ Χάρου καταστροφή 

τάς νέας τοΰ έθνους υπάρξεις καί δυνάμεις.

Έφ* όσον ή πολιτισμός δέν κατορθώνει νι'ι προο- 

δεύση άρκετά, ώστεαί διαφοραί καί τά πολιτικά ζη

τήματα τών εθνών νά λύωνται μέ διαιτησίαν καί 

όχι μέ τάοπλα,έφ’ ο τον τό λευκόν όνειρον τοΰ ειρη

νοφίλου Λύτοκράτορος δέν κατορθώνει ν’άπλώσητά 

ολόλευκα φτερούγια του επάνω στήν άλληλοσφαζο- 

μένην ανθρωπότητα—τή άδικουμενη, ή πιεζομένη, ή 

συντριβόμενη άδυναμία Οά ήνε ήναγκασμένη νά 

λαμβάνη τά τίμια όπλα είς χεΐρας πρός άμυναν Καί ό 

πόλεμος άπό χίλια σιδερένια άγρια στόματα Οάσκορ- 

πίζη πόνο καί φρίκη, θάνατον καί έρήμωσιν εκεί 

όπου έπρεπε νά βασιλεύη ή χαρά τής ζωής.

’Λλλά νά, μέσα είς τό σπαρακτικό πανόραμα τών 

πληγωμένων, μέσα στά Οραυ σμένα κόκκαλα, σιά 

αίμοστάζονια τραύματα, στά κολοβωμένα μέλη, στά; 

σχισμένα; σάρκα; κάτι σάν μαρμασένιο δλόλευκο 

όνειρο σ’ ένα ολόχρυσο ναό άργοπηγαίνει. Ναι, όλο 

κι’ ανεβαίνει τά δλόλευκα σκαλοπάτια τοϋ ναοΰ ή 

λευκοφορημένη οπτασία, όλο κ.Γ ανεβαίνουν αί λευ

κοφόρες ιέρειες μέ τά δροσερά πρόσωπα, μέ τό γλυκύ 

μειδίαμα, μέ τό εύγενικό π.-ρπάτημα, μέ τήν απαλή 

σάν τό μουρμούρισμα πηγή; φωνή, καί στά περπά

τημά των απλώνεται καί βασιλεύει τής αδελφικής 

Οεότητος ό ειρηνικός πέπλος καί τό λευκό άργοπά- 

τημα τής λευκής καί παρήγορης οπτασίας εξωραΐζει 

τάς θλιβερά; εικόνας, διώχνει τόν πόνο καί σβύνει 

τούς γογγυσμού;. Ή λευκή καί παρήγορη οπτασία 

είνε σή είκιίιν τή; νοσοκόμου, είνε ή είκιίιν τών άδελ- 

φώντοΰ ελέους μέ έπί κεφαλής τάς λαοφιλήτουςπριγ- 

κηπίσσας τοΰ "Ελληνικού θρόνου καί τήν μέλλονταν 

Βασίλισσάν μας πριγκήπισσαν Σοφίαν, ποΰ μέ τό 

άρωματιής άφοσιιόσεώς των είς τό ύπέροχον καθήκον 

τής φιλανθρωπίας ζωογονούν τά χλωμ ί. τά αναι

μικά, τά πονεμένα πρόσοσπα τών πληγωμένων καί 

τά φωτίζουν μέ τϋ γλυκό των χαμόγελο.

Ναί, ί) νοσοκόμος είνε εις τόν πόλεμον ή ιέρεια 

πού πατεϊ στόν υψηλότερο, τόν ΐδανικιότερο στυλο

βάτη, πού λειτουργεί στόν χρυσοπόρφυρο ναό μιϊς 

μεγάλης καί αθάνατη; Θρησκεία; — τής Θρησκεία; 

τή; άγάπης—ποΰ είνε άνώτερη τού πάθους, ποΰ δέν 

γνωρίζει εχθρό καί φίλο, άλλά καί τού; δύο άγκα- 

λιάζει, περιτυλίγει άδελφωμένου; στόν ύπέροχον πέ

πλον τών εύγενών αγώνων τής φιλανθρωπία; καί τοΰ 

άλτρουϊσμοϋ. Καί είνε τόσφ μεγάλο νά αισθάνεται 

κανείς τό έγιό του άνιότερον τοΰ Πάθους καί τού 

Μίσους.

■"Ισως μτρικαί έξ υμών Οά έδιαβάτατε κάποτε ένα 

ποίημα τοΰ Γάλλου ποιητοΰ Κοππέ διά τόν νοσοκό- 

μον: «Είνε νύχτα καί μεταξύ τών πληγωμένων φέ-

• ρουν στή σκηνή ένα στρατιώτη σέ κρίσιμη βαρειά

• κατάσταίι. Ό άγρυπνος νοσοκόμος στόν έτοιμοΟά- 

»νατον εκείνον στρατιώτην άναγνωρίζει κάποιον θα-

• νάσιμον εχθρόν του. Ό ιατρός δίδει τά; πρώτα;

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΩ ού, ποΰ πίσω απ’ τ’Άρμα σου το πύρινο
Σέρνεις μαζί· σου αλέτρι καί βουκέντρα 
Κ'έκιϊ ποΰ σπέρνεις αίμα, φλόγα, σίδερο,
Τανέλη πειοΰν τής Λευτεριάς καί τής 'Ιδέας τά δέντρα:

Ώ πνεΰμα τον ΙΙόλέμον πρωαιώνιο,
Τοϋ Πλάστη ανταμοιβή καί τιμωρία 
Τής αρετής καί τής κακίας τών κόσμων Τον.
Ποΰ άγνωστη ΐλάταν δίγως Of στή Σφαίραν ή Ιστορία,

Ευλογημένο νιίσαι.' Στο καιιίνι σου
Πλάθεις γενηές Γιγάντων καί Τιτάνων, 
'Εμπνέεις στή σμίλη Πραξιτέλεια αγάλματα
Καί κεραυνούς οιή φόρμιγγα Πινδαρικιΰν παιάνα»'.

Παντοϊ· στή Φϋοι: Ουράνια, Γή καί Ιϊέλαγα, 
Οί νόμοι σου είνε τή; Προόδου νόμοι 
Καί τρέμουν δία τά Στοιγειά στά νεΰμά σου 
Καί τών θεών ή δύναμι σκύβει μπροστά σου ακόμη.

Χωρίς έσί λαοί ποιμένων Οάμαοτε 
Αϊχως προγόνων λάμ γιν ήμιΟέων.
Τής δίδυμές σου κόρες δέν θά έλάτρευαν,
Νίκη καί Λόξα, οί άνθρωποι στους θολούς τών Πανθέων

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
"βοήθεια;, άναγράφει έπειγόντω; φάρμακον, δίδει 

»τά; σχετικά; διαταγάς εϊ; τόν νοσοκόμον καί φεύ-

• γει. Μένει τιάρα μόνος ό νοσοκόμος μέ τό ώρολόγι

• ττόχέρι, γιατί τό φάρμακον πρέπει νά δίδεται μέ

• άκρίβεια. Στιτ σκότη καί στή μοναξιά τής νύκτας 

.τό μαύρο αίσθημα τού μίτους γιγαντώνεται μέσα 

» στα στήθια τοΰ νοσοκόμου καί γιά μία στιγμή μία 

«μαύρη σκέψις π. ρνα σάν άστραπ | τό πνεύμα του.Ή 

.σκέψις νά μή διύση τό φ,άρμακον καί ν’άφήση στά 

«χέρια τού Χάρου τόν εχθρό. Άλλ’ όχι, ευθύς άμέ- 

»σως ή λευκή θέα τοΰ καθήκοντος διώχνει την άπαι- 

»σίαν σκέψιν άπό τό μυαλό του, ό μικρός εκείνος νο- 

«σοκόμος γίνεται υπέροχος σιήν ψυχι’ι του μέ ία,

• διώχνει τό ταπεινό πάθος τού μίσους καί σάν όλη

• θινός άφοσιωμένος άδελφός ξαγρι πνά όλη τή νύχτα 

»στό προσκεφάλι τοΰ έτοιμοΟανάιου έχθροϋ. Το

• φάρμακον καί ή ολη βοήθεια παρέχεται μέ αύτοίΐυ- 

»σίαν καί άκρίβειαν καί ό πληγωμένο; σώζεται "

"II χρυσή χαραυγή χαρίζει τό φώς τής ζωής στόν 

λαβωμένο καί τις χρυσές ακτίνες τοΰ άλτρουϊσμοϋ 

στόν νικητή τοΰ ΙΙάίλ.υς. Καί ό μικρός εκείνος στρα- 
τιώτης θά είδε τήν ψυχή του νά λάμπη στιό άλη- 

Οινό φώ; τοΰ ’Ιδανικού τή; άγάπη;,

Άλλά μήπως στήν πραγματικότητα ί] Λ. Μ. ή 

λαοφίλητο; Βασίλισσα τών "Ελλήνων κατά τόν άτυχή 

πόλεμον τοΰ 97. ποΰ είχα τήν εύτυχία νά υπηρε

τήσω καί έγιίι ώς τελειόφοιτος τού Πανεπιστημίου 

μας, μήπως ή Λ. Μ. μέ τήν διακρίνουσαν αύτήν 

φιλευσπλαγχνίαν δέν εδωκε τό παράδειγμα τοΰ μλ- 

τρουϊσμοΰ, παρέχουτα τόσην περιποίηση· είς τούς 

Τούρκους πληγωμένους, όσην καί είς τούς "Ελληνας 

στρατιυιτας ;
Τόσον μεγάλη, τόσον υψηλή είνε ή έξευγενιστική 

άποστολή τής νοσοκόμου τού "Ερυθρού Σταυρού καί 

κάθε νοσοκόμου—άνωτέρα έχθρας, άνωτέρα μίσους, 

διότι ή νοσοκόμος είνε αφιερωμένη είς τό μέγα 
καί ευγενικόν "Ιδανικόν τής άνακουφίσεως καί τής 

προόδου τής ανθρωπότητας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Σύ τά πετράδια δένεις τά πειά τίμια
Στο»· βασιληάδο»· τών Ηρώο»· τό στέμμα, 
Ποΰ χύνουν στους λαούς μέ τήν αγαπη τους 
Λιαμάντια άπό τό δάκρυ τους, ρουμπίνια άπό τό αίμα ..

'Π πάναγνη φωτιά σου όλα τ' άνθρώπινι.
Τά πάθη οβεΐ οιή θεία σου κολυμπήθρα.
Όλοι οί γεί'ναϊοι ποΰ πέφτουν, γίνοννται "Αγιοι,
Καί Μάρτυρες, όσοι τή γή βάφουν μ' αιμάτων ρείθρα:..

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

·«· ·«- ·*·

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Ποιητής. — Φίλε μου σ'εΰχαριοτοι ποΰ έμεινες ον τού- 

λάχισιον έως τό τέλος τοΰ έργου μου καί δέν έφυγες άπό 
τήν προ'ιτην πρ-ϊξιν.

Φίλος. — Ξέρεις, τά πόδια /ιοί· είχαν παγώση.
*

Νεαρά κυρία.—Εί; τήν εφημερίδα σας, κύριε συντί- 
κτα, έδιάβασα τελευταία ένα πολύ παλμό άστεϊον.

Συντάκτης. — Παλμό Αλλά σείς τόσον νέα, κυρία,
πώς μπορείτε >·ά κρίνετε άν είνε παλμό;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

Ν ΕΤΕΙ· 11)11 είς Θάσον καί έν 

τφ κτήματι Τούρκου τίνος βέη 

εύρέίίησαν έπτάβ- φυσικού μεγέ

θους αγάλματα πεπλοφόρων γυ

ναικών άνήκοντα εις τόν πρώτον 

π. X. αιώνα, άτινα, ώς έδηλοϋτο 

έκ τών έπί τών βάσεων αύτών έπι- 

γραφών, ήσαν αφιερωμένα εις 

τήν ’Λρτεμιν ΙΙωλώ.Ή ανακάλυ

ψή αΰτη συνετέλεσεν ώστε ή Γαλλική αρχαιολογική 

σχολή νά έπαναλάβη έν τή νήσφ τάς άνασκαφά;, 

Κατορθώσασα νά έλθη είς συνεννόησιν μετά τοϋ Κε- 

δίβου τής Αίγυπτου καί τών Μονών τοΰ "Αθω,είς τούς 

οποίους άνήκον τά πλεϊστα τών κτημάτων, έν οίς 

εϋρηνται τά αρχαία μνημεία, ήρχισεν ή Γαλλική αρ

χαιολογική σχολή νέας άνασκαφάς διά τών κ. κ. 

Picard, Avcron κάΐ Reina'-s.

Αί άνασκαφαί έστέφΟησαν μέχρι τοΰδε ύπό πλή

ρους επιτυχίας. 'Αλλά τιί πλεϊστα τών εύρεθέντων 

μετεφέρθησαν είς Κωνσταντινούπολή. Κατ’ αύτάς 

ηρευνήΟη έν πρώτοι; τύ άρχαΐο.-τείχος καί άνεσκά- 

φησαν τρεις πύλαι αύτοϋ, ών μόνον δύο ήσαν μέχρι 

τοΰδε γνωσταί. Αί πύλαι τής Θάσου παρέχουσι τό 

σπουδαίον φαινόμενου δτι κοσμούνται δι’ αναγλύ

φων Επι τής μιϊς σώζεται ό Ζεύς παραγγέλλων τι 

είς τήν "Ιριδα, έπί δέ τής δεύτερος ύπήρχεν άνά- 

γλυφον τοΰ Διονύσου καί τοΰ ΊΙρακλέους κιί έπί 

τής τρίτης, ή οποία τώρα πρώτον άνεκαλύφθη, σώ- 

ζεται αρκούντως καλώς, λαμπρός Σειληνός φέρων 

είς, τήν δεξιάν Κάνθαρον. Είνε τό καλλίτεροι· εύρημα, 

καίτοι ακρωτηριασμένοι· άπό τών πρώτων χρόνων 

τοΰ Χριστιανισμού. Ό Σειληνός ούτος είνε άπό- 

σπασμα τοΰ συμβόλου τών Θασίων, Σειληνοΰ μετά 

Νυμφών. Πλησίον τής Άκροπόλεως ήτο γνωστή ή 

Οέσις αρχαίου ναού, δστις ύπετίθετο ότι ήτο δ ναός 

τοϋ ,Πυθίου 'Απόλλωνος. ΊΙ νέα άνασκαφή άπο- 

καλυψασα πϊν ό,τι έσώζετο έκ τοΰ κτιρίου τοΰ 

ναοΰ, γλυπτά τινα αγγεία, πληΟύν αμφορέων καί
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Η είκών τής έξ Ευ
ρώπης άθρόα; φυγής τών 
Τούρκων εινε χαρακτη
ριστική τοϋ τύλους μιας 
'ισχυρής τέως Αυτοκρα
τορίας. Καθ' ομάδας, ε

λεεινοί, φεύγουν προ τής 
εϊσβολής τοϋ έχθροϋ πα
ροικεί. Η είκών παριστά 
ολοκλήρου οικογένειαν 
χωρικήν φεύγουσαν δι-ί 
μισού μεγάλης πεδιάδος.

έπιγραφάς, έπεβεβαίωσε τήν γνώμην ταύτην. Ό ναός 

ούτος περιβάλλεται ύπό εύρυχώρου ανδήρου 103 μ. 

ύφους άπί> τής θαλάσσης. "Εχει πολλάς άκτηρίδας 

παραλληλως, στερείται δέ έξωτερικών κιόνων. Είνε 

όμω; μεγαλήτερος τοΰ Θησείου τών ’Αθηνών.

Πλήν τούτων όμως αί άνασκαφαί αί εσχάτως ένερ- 

γηίΐεϊσαι έφεραν είς φώς καί άρχαΐον Νεκροταφεϊον, 

έν τώ όποίφ εύρέθησαν πλείσται έπιτύμβιοι στήλαι 

καί έπιγραφαί. Έν άλλη θέσει άπεκαλύφθη τελείως 

ή καί πρότι-ρον γνωστή θριαμβευτική άψίς τοΰ Κα- 

ρακάλλου οίκοδομηΟεϊσα τφ 214 μετά Χριστόν.

Ύπάρχουσιν όμως πλεϊστα άλλα μνημεία έπί τής 

νήσου, βεβαίως δέ ταϋτα (Γ άποκαλυφιθώσι διά τών 

ανασκαφών αί όποίαι θά γίνω σιν ό,σονούπφ ύπό τής 

έχούσης ήδη κεκτημένα δικαιώματα Γαλλικής σχο

λής, άδείφ τής Ελληνικής πλέον Κυβερνήσεως καί 

συμφώνως πρός τούς "Ελληνικούς Νόμους. “Αν άνευ- 

ρεθή τό θεωρίαν όπερ ώς εξάγεται έξ έπιγραφής τί

νος ύπήρχεν έπί τής νήσου, καί ό ναός τοΰ ’Ασκλη

πιού, συμπληρωθή δέ καί ή άνασκαφή τοΰ πρότερον 

ήδη γνωστού θεάτρου, ιός καί τών λοιπών γνωστών 

μνημείων ή Θάσος θά γίνη αρχαιολογικόν κέντρον 

εφάμιλλοι· πρός τά σπουδαιότατα τής λοιπής Ελ

λάδος.

Η αρχαία πόλις τής Θάσου έκειτο έπί τοΰ βορει

ότερου άκρου ένθα σήμερον κεϊται ό λιμήν. Μέγα 

τείχος ισχυρότατοι· καί σχετικώς καλώς διατηρούμε

νοι· είσέτι είς πλεϊστα σημεία περιέβαλλε ταύτην. 

Αρχή τής οικοδομής τοΰ φρουρίου έγένετο κατά τόν 

Τον π. X., ίίτε ό τύραννος τής Μιλήτου Ίστιαϊος 

έπεχείρησε πόλεμον κατά τής νήσου. Άλλ’ολίγα έτη 

μετά ταϋτα οί Θάσιοι ύπεχρεώθησαν ύπό τοΰ Βασί

λειος τών ΙΙερσών νά καθαιρέσωσι τό τείχος, τό 

όποιον κατά τό 470 π. X. έπανορθωθέν, καθήρεσαν 

έκ νέου οί ’Αθηναίοι, όταν κατά τό 464 έγένοντο 

κύριοι τής νήσου.

Αϊ διάφοροι αΰται τύχαι τοΰ αρχαίου τείχους δύ- 

νανται νά παρατηρηθώσιν άκόμη είς τά διάφορα σω- 

ζόμενα μέρη τούτου. Ή αρχαία Άκρόπολις διακρί- 

νεται άκόμη ύπό τό σωξόμενον Μεσαιωνικόν φρού- 

ριιιν. Διάφοροι όμως αρχαιότητες άποκαλυπτόμεναι 

τυχαίως έξ ανασκαφών γενομένων λαθραίοι;, έγιναν 

αφορμή ώστε πολλάκις νά έπιχειρηθώ.σιν ιδία παριί 

τών Γάλλων συστηματικά! άνασκαφαί. Τφ 1863 

έσκαφεν ό Miller τώ 1886 ό ll.-nl, τώ ΙθΙΟ ό Κά

ρολος ΙΙικάρ άνοιξα; εις τήν Άκρόπολιν τής Θά ίου 

παρά τόν <Λιμέι·α> τήν πριότην διευρευνητικήν τά

φρον, βραδύτεροι· ό Ι’αϊνάκ άνασκάψας είς τό πε- 

δίον όπου άνεκαλύφθη τό τέμενος τής Άρτέμιδος 

Πώλους, αργότεροι· δέ, οι; γράφομεν ανωτέρω, ή 

Γαλλική άρχτ ισλογική Σχολή.

Άματή άπελευθερώ τει τή; Θάσου, τό Ύπουργείον 

τής Παιδείας άπέστειλεν έκεΐ τόν άρχαιολόγονκαθη

γητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Σωτηοιάδην.

Τό τείχος τής πόλεως

Γενιν.ΐι ίίποάις

Αί άνασκαφαί τών Γάλλων είχον σταματήσει κα

τόπιν αύθαιρέτου άπαγορεύσεως τής Τουρκικής Κυ- 

βερνήσεως, ήδη δέ ότε έπαυσαν ί σχύου,σαι έν Θάιφ 

αί Τουρκικοί διαταγαί, ή Ελληνική Κυβέρνησις έξι’· 

δίσκε τήν άδειαν νά εξακολουθήσουν αί άνασκαφαί 

τών Γάλλων άρχαιολόγων ύπό τήν έποπτείαν τοΰ κ. 

Σωτηριάδου, σύμφωνα δέ μέ τήν Ελληνικήν Νομο

θεσίαν τήν καθορίζουσαν τόν τρόπον τή; ένεργεία; 

ανασκαφών είς ’Ελληνικά; χιόρας, τά τυχόν άνακα- 

λυφθη σόμενα αρχαία θά παραμένουν εί; τύν τόπον 

τής άνακαλύηιεως, δικαιούμενων τών ένεργούντων 

τάς άνασκαφάς νά άντιγράψωσι τά; έπιγραφάς ή νά 

λάβωσιν εκμαγεία τών αρχαίων άτινα ήθελαν άνευ· 

οεθή.

ΙΙαραλτακη οδός
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Η “ΝΙΚΗ·· ΤΏΝ ΟξΛφΏΝ

ΗΕΓΝΟΝ έ'· »<!> τιϋχιι 

141 (τοΰ μηνάς Νοεμ

βρίου) τοΰ περισπούδα

στου περιοδικού «Πι

νακοθήκη· τήν έπιττο- 

λήν, ήν άπέσεειλεν ό κ. 

Courby είς τύν ελλόγι

μον διευθυντήν αύτής 

κ. Δ. I. Καλογερόπου-

λον, έν ή αναγράφει, ότι κατεπλάγη διότι άνέγνω- 

σεν είς τάς εφημερίδας τήν ιστορίαν τής έν Δελφοϊς 

άνευρέσεως τής «Νίκης» Ένεκα τής έν τή «ΙΙινα- 

κοθήκή» δημοσιεύτεως τής είρημένης έπιστολής 

τοΰ κ. Courby έθειΰρησα καθήκον μου νά έκθέσω 

έν τιρ αύτή» Περιοδική) τήν ιστορίαν τής άναζαλύ- 

ψεως τοΰ άγάλματος τής «Νίκης», ήτις οΰτως ή 

άλλως έτχετίσθη μέ τήν ιστορίαν τοΰ κατά τής Τουρ

κίας πολέμου ΰπό τής Ελλάδος. Τύ πράγμα έχει ιός 

έξής. Τήν έν τή θέσει «Μαρμαριά» εϋρε >ιν τού 

Ακρωτηρίου τής Νίκης άνήγγειλα είς τύ Σ. Ύποιιρ- 

γεϊον τής Παιδείας διά τοΰ έξής καταττάντος πλέον 

ΐ ττορικοΰ τηλεγραφήματος μου τής 5 ’Οκτωβρίου.

.97 Tiroupyeiov δικαιοσύνην 
Αθήνας

Α7ί .Ι/αρ/ιαρ’άν πίροιον ΛαοΟ ‘Αθήνας ΙΙροναίας εί·-' 
ρέθη σήμερον Άκρωτήριον Νίκης λευκού μαρμάρου, fy.ii; 
όγθοήκοντα εκατοστών.

Ιίοηθός ‘Εφόρου ‘Αρχαιοτήτων 
ΚοιποΧεων

Έπί τή βάσει τοϋ άνωτερω τηλεγραφήματος μου 

ό αντιπρόεδρος τής Άρχ. Εταιρείας κ. Μιστριώτης 

ανήγγειλε τηλεγραφικώς πρός τήν A. Υ. τύν Διάδο

χον ότι «ό Θεός τοΰ Φωτός έπέτρεψεν ΐνα έξαχθή 

έκ τόιν κόλπων τής γής έν Δελφοϊς άγαλμα Νίκης, 

ιός άριστος οιωνός τοϋ άρξαμένου ιερού άγώνος καί 

τών νικών, δι’ άς συγχαίρει τιρ Άρχιστρατήγιρ».

Άλλ’δ κ. Coirby άναγράφει έν τή έπιιτολή του 

τά έξής· «Τό άγαλμα τό όποιον ό κ. Repi.it άνεΰρεν 

είς «Μαρμαριάν» φαίνεται ότι είνε έν άκρωτήριον 

τοΰ ναοΰ». "Λρα παραδέχεται κατ’ αρχήν, δτι τό ευ- 

ρεθέν άγαλμα είνε άκρωτήριον καί κατόπιν προσ

θέτει «Άλλ- έλλείπουσιν αί πτέρυγες, αί τόσον χα

ρακτηριστικά! είς τά αγάλματα τής Νίκης» καί κα
τόπιν αναγράφει δτι τύ εύρεθέν «δύναται τις νά χα- 

ρακτηρίσή απλώς Γυναικείαν μορφήν», Είςτά ανω

τέρω τοΰ κ. Courby απαντώ τά έξής. Κατ’ έμήν 

γνώμην τό άγαλμα παριστάνει Άκρωτήριον Νίκης 

διά τήν μεγάλην ομοιότητα, ήν έχει μέ τά άγάλματα 

τών Ακρωτηρίων τών Νικών 1) ιός έκ τής έν γένει 

διαπλάσεως τοΰ άγάλματος’ 2) ένεκα τής στάσεως 

του’ 3) ένεκα του ιματισμού καί τών πτυχών αύτού’

4) ένεκα τοΰ πρός τά πρόσω βήματός του (κίνησις 

τολμηρού βήματος οια άπαντιϊται είς τά 'Λκρωιή- 

ρια Νίκης) 51 ή δλη διαμόρφωσις τοΰ άγάλματος 

δεικνύει ότι άπετέλει μέρος οικοδομήματος καί δέν 

ήτο μονομερές άνάθημα. Έν γένει δέ έπί τής στέ

γης, ύπέρ τάς γωνίας τοΰ άετώματος, ϊστανται τά 

λεγάμενα άκρωτήρια, ήτοι άνθρώπινοι μορφαί,ζώα, 

άγγεϊα, τρίποδες ή μεγάλα άνθέμια, άπαντα μετά 

ιδίας βάσεως.

'Επειδή δέ ένεκα τοΰ έν τή θέσει «Μαρμαριά» 

εΰρεθέντος άγάλματος ο Άκρωτήριον Νίκης» ί) ϋέσις 

αΰτη έγένετο ιστορική, περιγράφω έν όλίγοις τήν 

τοποθεσίαν ταύτην. Είνε αΰτη, ή λεγομένη σήμερον 

ΰπό τών κατοίκων "Μαρμαριά», τύ Τέμενος τής Προ- 

ναίας Άθηνϊς. ΊΙ Άθηνάελαβε τύ όνομα ΙΙροναία, 

διότι τό τέμενος αύτής κεϊται πρό τοΰ Ναοΰ τοΰ 

Απόλλωνος ό ναός τής ΙΙροναίας Άθηνϊς είνε τό 

παλαιότατον έν Δελφοϊς κτίριον πρός άνατολάς τού 

ναοΰ τής ΙΙροναία; Άθηνϊς εινε πολλοί βωμοί’ ενε

πίγραφοι είνε τής Έργάνης Άθηνϊς καί τής Είλει- 

θυίας* ΰπεράνω τών βωμών τούτων έπί μικρά; πλα

τείας ήτο τύ τέμενος τού Φυλάκου 1) ήριοος, δστις 

ήγωνίσθη μετά τιόν Δελφών κατά τών επιδρομέων 

ΙΙερσών τοϋ Ξέρξου (-180 π. χ.) Πρός δυσμάς τού 

Ναού τής ΙΙροναία; Άθηνϊς ύπάρχουσι τά ερείπια 

δύο μικρών κτιρίων μαρμάρινων, ιόν ή έργασια είνε 

έξοχος’ τά κτίρια ταϋτα ίδρύθησαν άπό κατασχε

θεί σαν περιουσίαν δύο μεγάλων Δελφικών γενών, τοΰ. 

Κράτητος καί τοΰ Όρσιλάου. Τά γένη ταϋτα ένεκα 

πολιτικών λόγων μι σήσαντα άλληλα είχον φθάσει 

μέχρι φόνου ικετών καί έμφυλίων ερίδων, ό δέ δή

μος έξεγερθείς κατέ στρεψεν αύτά διά τής εξορίας 

καί τής δημεύσεως τών κτημάτων των, έκ τών χρη

μάτων δέ τών πωληθέντων τούτων κτημάτων των 

ίδρύθησαν τά άνω δύο μικρά κτίρια, άτινα διά τοΰτο 

λέγονται καί εναγή, διότι έκτίσθησαν έκ χρημάτων 

προερχόμενων άπόταραχάς, φόνους καί σπαραγμούς.

Περί τύ 100 π. χ έκτίσθη περαιτέρω, πρύς δυ- 

σμάς, κσμψότατον περιφερές οικοδόμημα ή γνωστή 

ύπό τύ όνομα Θόλος τών Δελφών’ πρός δυσμάς τής 

Μόλου έκτίσθη έτερο; ναός τής ΙΙροναίας Άθηνϊς 

έκ λίθου τοΰ Προφήτου ΊΙλία’ τά κτίρια τοΰ τε

μένους τής ΙΙροναίας Άθηνϊς είνε όλα μετά φίλο 

καλίας έκτισμένα καί προκαλώ σιν όντως τόν θαυ

μασμόν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.

‘Εν Αελφοΐς, τή 22 Νοεμβρίου 1912.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ- ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

‘) ‘Ακριβώς κάτωθεν τοΰ τεμένους τοΰ Φυλάκου, τοΰ 
μετά τών Ατλφών άγωνιοθέντο; κατά τών εκδρομέων 
Περοών εΰρέθη τό ‘Ακρωτήριον τής Νίκης καί άλλη 
ςτάλιν αΰτη θεία οΰμ.ττωσις θείας ΙΙρονοίας νά ενρεθή ή 
Νίκη κάτωθεν ενός ήριοος, έν'ς πολέμιο τοϋ όστις ήγωνί- 
οθη υπέρ τής Λιασιόοεως τών Αελφών άπό τής εισβολής 
τοΰ Ξέρξου κατά τό 480 π. χ.

,cUiBOtfn<pioi '^Ακαδημαϊκοί.
Ό κ. 'Αλφρέδος Καπύς, ό γνωστός Γάλλος συγ

γραφεύς, άπεκλείσθη έκ νέου άπό τήν Γαλλικήν 
Ακαδημίαν.

Πολλοί μεγάλοι συγγραφείς ήναγκάσθησαν έπα- 
νειλημμένωε νά ύ-σοάλωσιν ύποψηφιότητα, μέχρις 
ότου άναδειχθώσιν'Ακαδημαϊκοί. Οϋτωε ο Κορνήλιος. 
i Λά Μπρυγιέρ, ό Μοντεσκιέ κα1 ό Βοζ.ταΐρος έδέη- 
οε ν' άναμείνωσιν έπί πολύ. Ό Φοντενέλλος προέ- 
τεινε τρεις φοράς ύπουηφιότητα. Ό Οΰγκώ άπέτυ- 
χε ιρεϊς φοράς. Ό Άζ.φρέδοε δέ Βιυύ έκρουσεν 
ωσαύτως τετράκις τήν ακαδημαϊκήν ούραν. Ό Ζολά 
είκοσσκις κατά διαφόρους έποχάς έκαμε τό αύτό, χω
ρίς ή θύρα ν' άνοιχθή.

Άντιθέτως. κατά τόν ΙΗ’ αιώνα, ό δούέ τοϋ Νι- 
όερναί έέελέγη 'Ακαδημαϊκός είς ήλικίαν 27 έτών, 
είς άντικατάστασιν τοΰ Μασιγιόν. Τώ ιψυο ό δούέ 
τού Ρισελιέ έγένετο δεκτός ΐνα παρακάθηται έν μέσω 
τής σοφής συνελεύσεις είς ήλικίαν μόλις 2γ έτών. 
Άλλά τό σχετικόν ρεκόρ κατέχει ό Άρμάνδος Καμ- 
πούστ, μαρκήσιος τοΰ Κοασλέν, γενόμενος ακαδη
μαϊκός ... δεκσεπταετής.

★ *

Φονεύσωμεν τό £εν]ηνόφως!
Ό Μαρινέττη, ό γνωστός αρχηγός τοΰ «μελλον

τισμού·, διά προκηρύέεών του καλεϊ τούς όπαδούς 
του νά φονεύσωσι τήν παράδσσιν. Θάνατος εις τά 
χρώματα, τούς τόνους, θάνατος είς τήν πατρίδα, τόν 
έρωτα, τό φίλημα, θάνατος είς όλα τά ώραϊα πράγ
ματα. Ό Μαρινέττη κηρύσσει τήν καταστροφήν. 
«Φονεόσωμεν τό φώς τής σελήνης» : τοιοΰτον τίτλον 
φέρει εν έέωφρεζικόν φυλλάδιόν του.

«’Εμπρός, μεγάλοι ποιηταί, (Ονήτε έμπρηοταί α
δελφοί μου. “Ας λυτρωθώμεν άπό την ποδάγραν, καί 
άς ανέλθωμεν είς τό Γκαριάγκαρ, τήν κορυφήν τοΰ 
κόσμου. Φονεύσωμεζ τό σεζ.ηνιακόν φώς!»

Διά τής προκηρύέεώς του πρός τούς ςωγράφους, 
καλεϊ αύτούς νά έπαναστατήσωσι κατά τής «αρμο
νίας» καί τής «καλαισθησίας», αϊτινες οέν εινε «παρά 
λίαν έλαστικαί εκφράσεις, διά τών όποιων εύκόλωε 
δύναται τιε νά έκμηδενίση τά έργα τοϋ Ρέμπρα,τ, 
τοϋ Γκάγια, τοϋ Ροντέν».

«Διακηούττομεν ώε τίτλον τιμής τήν λέέιν «τρελ- 
λός». τήν όποιαν άρέσκονται οί κριτικοί νά προσκολ- 
λώσιν είς τά ονόματα τών νεωτεριστών ζωγράφων».

Πρός τούς νέους δραματικούς συγγραφείς ό Μα- 
ρινέττη συνιστα περιφρόνησιν πρός τό κοινόν. Ιδίως 
τό κοινόν τών πρώτων παραστάσεων, τό όποιον πη 
γαίνει είς τό θέατρον μάλλον διά νά έπιδείέη τόν 
πλούτον τών άμφιέσεών του παρά διά νά ίκτιμήση 
τήν τέχνην τοϋ συγγραφέως.

«Βδεζ.υσσόμεθα, γράφει, τήν παρέλασιν ιστορικών 
προσώπων έπί τήε σκηνής. Λϊ Οηριωδίαι τοϋ Νέρω
να:, τοϋ Καίσαροε, τοϋ Ναποζ.έοντος, είνε σκηνικά 
πυροτεχνήματα, ικανά νά συγ κινήσουν μόνον τούς 
άστούς. Ή δραματική τέχνη δεν πρέπει νά είνε ή 
ψυχολογική φωτογραφία, άλζ’ ή σύνθεσις τής ζωής 
είς τάς σπουδαιοτέρας έκδηλώσεις της».

Ό Μαριγέττη θέλων νά ύποκαύση τόν ζήλον τών 
οπαδών του δημοσιεύει καί κατά.-.ογον αύτών. 'Απα
ράλλακτα 8πως ό (δικός μας ό Ψυχάρης άπηρίθμη- 
=εν άλλοτε τήν στρούγγαν. Νεανίσκοι άγνωστοι είς 
τά 'Ιταλικά γράμματα, ασημότατοι ζωγράφοι καί μου
σικοί κακομεταχειριζόμενοι τήν τέχνην άνακηρύσσον- 

ται μεγάλοι άνδρες, μέλλοντες νά έπιφέρωσιν έπα- 
νάστασιν είς τήν τέχνην '

♦ »
Τό (Βρώτον όραμα τοϋ 3Υΐωινμαρσέ.

Τελευταίως ένας βιόλιόφιλος άνεκάζ.υψεν είε μίαν 
όχθην τοϋ Σηκουάνα παραπεταγμένο ανάμεσα είε 
παλαιάς πραγματείας ένα μικρό βιόλιαράκι ψέρον μέ 
χρυσά γράμματα τόν τίτλον: «Εύγενία». it «Εύ- 
γενία» αύτήεϊνε τό πρώτον δράμα τοϋ Μπωμαρσέ, τό 
όποιον παρεστάνζ; χωρίς καμμίαν έπιτυχίαν τό ιφύφ 
'Εκείνο δμως ποϋ κάμνει τόν τόμον αύτόν πολυτι- 
μότατον, είνε οτι έχει άρκετάς ίοιοχείρους διορθώ
σεις τοϋ Ιδιου τοϋ Μπωμαρσέ. 'Ο μέλλων ποιητής 
τοϋ «Κουρέως τής Σεόίλλης» άνέγνωσε τήν «Ευγε
νίαν» είς τάς Βερσαλλίας, ένώπιον ακροατηρίου τό ό
ποιον άπετελεϊτο μόνον άπό άντιπροσώπους τοϋ ώ- 
ραίου φύλου, καί δή άπό τάε Θυγατέρας τοϋ Λουδο
βίκου ιόου, είς τάς όποιας ό Μπωμαρσέ έδιδε μα
δήματα κιθάρας καί άρπας. Τήν έποχήν έκείνην ό 
Μπωμαρσέ έκαμνε δραματικός άποπείρας. Ίσως τάς 
διορθώσεις τάε όποιας έπέφερεν είς τό αντίτυπου 
αύτό τής «Εύγενίας» νά τάς όφείλωμεν είς τάς εύ
στοχους παρατηρήσει- τών παρ σταμένων του "ίψη- 
ζ ών μαυητοιών.

* *
“Siyyjoi μονβικοόιόάΰΗαμοι.

'Υπάρχουν ύ,.ΰοο διδάσκαλοι μουσικής έν Αον- 
δίζω. 'Εέ αύτών ιγοο είνε μαέστροι τοϋ άσματος, 
χίλιοι δέ διδάσκουν βιολί. Τελευταίοι έρχονται οί δι
δάσκαλοι πλαγιαύλου, οί όποιοι είνε ι.ύο.

Λεπτομέρεια χαρακτηριστική είνε ή άφορώσα τούς 
διδασκάλους τοϋ άσματος. 'Εέ αύτών 63g είνε γυναί
κες. καί διευθυνταί ορχήστρας -μ>ο.

* ★

όΤΐαρισινόν β^αβαϊσι*.
Γεγονός παράδοέου έλαδε χώραν είε τό Παρίσι. 

Είς τό θέατρον «Ντεζαζέ» έδόθη διά δισχιλιοστήν 
φοράν ή παράστασις ένός κωμειδυλλίου, τό όποιον 
παρεοτάΘη χωρίς διακοπήν κατά τά έτη ιηυγ, ιηο.ύ, 
ιηού, ιηι>7 κσ1 ιηθ^ δηλαδή έπί ι:><)7 εσπέρα-κατά 
συνέχειαν.

'Επανελήφθη ή παράστασις κατά Νοέμόριοζ τοϋ 
παρελθόντος έτους καί αί παραστάσεις έέακολουθοΰν 
καί ούδείς γνωρίζει πόσον θά έέακολουθήσου ν άκόμη.

Ό συγγραφεύς τού τυχηροϋ αύτοϋ έργου είνενεα
ρός συγγραφεύς άπό τήν Βρεττάνην, ονομαζόμενος 
Μονεζύ—'Εσού.

Ό πατήρ του τόν έστειλεν είε τό Παρίσι όπως 
σπουδάση νομικά, άλλά φαίνεται δτι δέν εΐχε προ
θυμίαν. 'Εν τοϋτοιε έκλήθη δπως ΰπηρετήση είς τόν 
στρατόν.

Έκεΐ έγραψε μίαν στρατιωτικήν έπιθεώρησιν, τήν 
όποιαν έέεζ.υών τής στρατιωτικής ύπηρεσίας έδωσεν 
είς διάφορα θέατρα, άζ.λ' ούδείς θεατρώνης ήθέλησε 
νά τή / παεαστήση.

Τέλος έδωσε τό χειρόγραφον είε τόν διευθυντήν 
τοϋ θεάτρου «Ντεζαζέ», ό όποιος ένεθουσιάσθη καί 
τό έπαιέε τάχιστα, μέ θριαμβευτικήν πρωτοφανώς 
έπιτυχίαν.

Οί δημοσιογράφοι τόν ήοώτησαν : —Καί τώρα τί 
σκέπτεσυε νά κάμετε; — Έγώ; άπήντησεν εύθύμως 
ό νεανία-, Νά άναμείνω τήν τετρακισχιλιοστήν πα- 
ράστασιν τοϋ έργου μου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

li

ΓΡΙΜΠΟΒΟΝ ...... . , , ,
Ορεινήν πυροβολικόν

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
ΊΙ .4 //. Υ // .Toiyx/j.-r/ona .1/αο<α, i^finu, ιός

γνωστόν, τον .ύΖοιγογ ναοοκομτίαν, Κατά τήν «<»’<ι/ίόοι/- 
οιν ίξ ‘Αθηνών τις Ητσοαλονίκην όπως πασηλάβη τιμιι- 

ματίας ιό άτμόπλικην-νοοσκο/ιτίον ήναγκάαθη νά πω»· 

οορμιοθη ϊνικα τής ιωκνμίιις r/ς Σκίαθον. *Η πριγκή- 

πιασα Λτοη/τλονμτνη της προστγγίοτως τξιΑήλωσκν αλη
θινήν στοργήν .-το s' τήν μνήμην τοϋ άιηγηματιιγο',η >ι· 

ΙΙαπιΛισμιίνΐη. *// πριγκήπισαα. άπό τάς fuV.lor .ί: παι~ 
Λιιηιένας άριστακράτώας τής Γαλλίας, ι'χτι μκλττήση πολν 

καί ιήν ‘Ελληνικήν φιλολογίαν. Οαι·μάζτΐ Λτ τά τργα 

τον ΙΙαπαάιαμάντη. ‘ΕΖήτηοτ νά ίχίσκτη θή ιόν οίκον 

τοϋ Λιηγηματογράφον, καί μτταβάαα evur την μητέρα 

καί τά; τρτΐς άότληά; τον, αΐιιννς κλαιονσαι έκ σι γκι- 

ι ήσκιος έΜχθηοαν την απρόοπτον έπέσκβψιν της Α. 

* Υη·ηλόιητος. *Η ποιγκήπισοα τάς έφωιογραφησνν, ώς 

και ιό όωματιον, ίν τώ όπαίω έξέπννί'στν ό σΐ'γγοαη ι ί·ς, 

φωτογραφία»· Λτ αν τοϋ τξηιηστ καί τλαβτν <<.τό τας 

άόιλη ά; τον. Κατόπιν μττίβη, άκαλοΐ'θονμέΐ'η άπό την 

μητέρα καί τάς άΜφάς τον Αιηγηματογραηοι· τις τόν 

τάφον το»·, τον οποίον επίσης τη ωιογοαη ηοτ.

♦

*// έν ΙΙιτννη ττλτιοποιονμένη Έλληνϊς κλ»Γοκΐ'μβα- 

iJoiuia δεσποινίς Α ή δα Εϊ'λαμπίον, τκαμε τήν πρώτην 

εμηάνιοίν τη; ένιόπιον του μονοικοϋ κόσμοι· της liliv- 

νης, μττασχοϋσα της οιναΐ'λίας της σχολής τών ‘.ίοιοτο- 

ττχνών τον Βιντναίόν ‘ΙΙΜίου, ’// Λτοπ. Ενλαμπίον πο'> 

Λιετίας τίσήλθε μετά ταιών άλλων μόνον έκ ιών 15 όια- 

γωνιζσμένων τίς τήν fKlaviee Meislersi’li II le, rivr Λτ 

μαθήτρια τοϋ Γκοτόφσκη. “Επαιξε, σννοδτνονσης τής 

r” πτοίφημον κονσέρτο τοϋ Μπάχ, και* 
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έπνξτργααίαν τον liisimi. Είς τό α' μέρος (alley 1'0 

IliUI li'OppO i’ll eiiri'ijiro) οπτρ »ίντ καί τό άτοκο- 

λωτνρον. έπέδτιξτν όλην την τέχνην της.

♦

ΙΙοοτάοει πολλών ομογενών έν Κωνίπόλει θά άντγτοθή 

άιώοιά; είς τόν αείμνηστον Πατριάρχην ‘Ιωακείμ τ·ν /’*. 

11ρ· τής ταηής, ί-πό τοϋ Γάλλον ζωγράφοι κ. booh· 

ίλήηθη έκμαγτΐον όπερ θά χρηοικείση Λιά τό γι·η·ινον 

πρόπλασμα. ‘Επίσης έποοτάθη όπως ό έν Βαφειοχωρίω 

οίκο; τον ΙΙατριάρχον καιαοτή “‘Εθνικός Οίκος» καί 

οννα/θώοιν εν αί τιο πάντα τά άναφερό/ura εί; ι· ν Μβ- 

γαν Πατριάρχην αντικείμενα (έπιπλα, έγγραφα, εικόνες, 

ενείματα κ. λ. π)

‘Επίσης καί έν ‘Αγιο» "Ορνί διά καινόν έράτων τών 

μοναχών θά καιαοκεναοθή μαρμάρινη προτομή τον 

*Ιιοακείμ, ή τις θά τοποθετηθή εξοιθιν τής μονής έι ή 

διέμτνκ.

♦
‘Απέθαντε αίη νηόίως εν ‘Αθήναις ·'· *.4Ζ>«ι·<ίοο*; ΙΙερ· 

ναρΥικης, άΎλη ός τον καθηγηιοϋ τον Πανεπιοτημίον, 

λίαν ννπαίόεντος, πο\λά; δημοσιονομικά; καί έιρχαιολο· 

γικας μελετάς δημοσι-ίσα;, άη ορώσας ZVok τά *Ελλ. ήθη 
καί την Μέσα ιονικήν Έ'λά'.α. Πρό τίνος είχε Λημοοιείοη 

ιν τή ' ΙΙινακοιίήκη» ίνόκιη έροι οαν μελέτην τον περί 

τόιν Ελληνικών χοριόν Ειχεν εκ^ώοη καί ποωτότνπον 

πραγματείαν περί τής άλο'ιοιως τής Κο>ν) κόλεως νπό 

Μοιαμεθ τοϋ 7Γ.

♦

'Γην 17 Νοέμβριον ήνοιξεν εν Αιέγη εκθεσις γενική 

τής άιακοσμηιικής τέχνης ι>ργαν·οθ» ίσα νπό τον «CVr- 

de Aes beauj· nets·.

Ό Jri xoi Πύργο;Ηεόήαλονίκη

Π «Ί'ριειή; Κα/.λ. "ΕκΟεοι;· ήτι; έ.τρόκειτο νά 

άνοίξα εί; Ι1ρι·ξί).>.α; τώ 1!>13 άιι/Ι).ήί>ιι, Οά όργανοιΟμ 

Λε εί; ΓιΜι,ν ί;ι' εύκαιρό} τή; .tieΟνον; ΈκΟίοεοι; 

ή τι; Οά γΐν}ΐ εκεί καί τοΰ Εννεόρίον τή; ιέχνη; καί αρ

χαιολογία;. Τήν εποχήν ΐκείιι,ν Οά γίνονν ιά ά.αοκα'.ι- 

:ιιήρια ιού μνιμιείοι· I'llll liiji'li, εργον ιού γλί'.Ίτον 

Verhanel:.

*

ΆπέΟανεν ό ΙΙέλγο; αννΟέτη; Έόγάρόο; Ί lliul, άι~ 

ενΟννιή; τον ΏΛείοι· ιών Ιίρΐ·;ελλ<ϋν, εν ήλικία ~ιΧ 

ίιών. Ήιο Λεινί; κ'τχιάοκνμβαλιοιή;. Τώ 1377 είχε 

λάβιι ιό ri.i'de Rome. Γνωοιότερι έργα ιον εινε τό 

ΰρατόριον ’ Eraneiscus·, ή 'Sabite r/odeHeve·. ή

• Katarina· καί τινε; Ικκλι/οιααιικαΐ συνΟϊοεις.

*

Ό βαοιλεΐ·; τή; Ίο.ιανία; ήγόραοε τήν οικίαν εν ή 

ε7ραεν ό περίιμιμιο; ανγγραφεν; τον ο Ι··>· Κιχιότηο Κερ- 

βανιε; εί; Valladolid. Ί'ί/ν οικίαν αΐ'ιήν Οά μεταβάλ// 

εί; Μοί'οεΰω· αντικείμενων ο/ετικιο; πρ\; τ ν Κερ· 

βαντέ;.

h

*ΑπεΟανενεν Ι1ρι·;ελλαι; μετά βρνχνχάιρν άοΟΐνειιιν ό 

Λμιαωιογριίρ'ο; Χικ. Χικολαίόρ; Λιενί/νντή; καί ίόιοκτή- 

τρ; τή; ί'αλλική; ειγΐ}ΐιερίόο; * L'lh’ii’.Hl ·.

★
ΆιιέΟανεν εν ΆΟήναι; ρ γνωοιή λόγια καί ον}γραρ ;ό; 

φιλολογικών /ιελντοιν Αίκατερΐνι/ I. Ζάρκον. Τά φιλο

λογικά ίμιερολόγια τή; παρελΟοίορ; γινεά;, ΙΛίω;ιο « Άι- 

τικόν τοΰ 'Αοωπίοιι, ονχνόιατα ερ ιλο;ενοΐ’ν ίοτορικ ι 

καί φιλολογικά όοκίμιά τρ; οιρερ ιί/ιενα καιά ιό πλεϊοιον 

περί τήν οόγχρονον Γαλλικήν φιλολογίαν. Μετέφραοεν 

άριοιοτεχνικιό; ι·>ν «θεάν εν τή φνοει» ιού Φ;αιιιια· 

ραονο;. Άπό ιινωνέτών είχε τνιμλωΟή.

*

Μετά ιιεγάιλη; έπιτνχία; παρεαιάΟη εί; τό Οέατρον

• Μιοίλ· ιών ΙΙιιριοίιον νέον εργον το>ν κ. κ Γκοιάρίο 

καί Κλεριο ιό · Νέον κατίιοτιμιιΐ".

ιε

Εί; το Μιλάνον παρεοτάΟη νέον εργον, οπό τον τί· 

ιλαν Λ mari foildi τον Ά/ιλέτοί' ΙΙαλέρμι Στρέφεται 

περί τήν οικογενειακήν ήωήν τών χωρικών τή; Σικελία; 

τήν πλήρρ ιιίοΟι/μάτων καί προλήφεων. Τό εργον άπει- 

κονί'η τα ijDi] καί τΛτμα τοΰ αγροτι

κού /(ίον, κι·ριαρχτϊ Λί άκρα alo/h/· 

τικότρ;. Τό όρά/ια τκτυλίαστται τν 

άντιΟίαΐΊ άγριον τροιτο; και προΛ//- 

τττικοΰ /ιίαον; όνο οίκογτννιων. όιρρρ- 

μέτων όι* αίματοχνοία; Ή Μαρία 

άγα.αό ,ττρι.ιαίίώ; τίν Σαριοΰ.Ή μίμ 

τρρ τή; Μαρία; μι-ιτΐ τίν Σαριοΰ καί 

ό .Ίατϊ/ρ τοΰ Σαριοΰ uitf^ilaverai τρν 

Μαρίαν ί'νικα κακοι-ργι/μήτοιν Λια- 

.ιρίΓ/ίίίΐ'ίοιν ναό ιών ονγγννών . . . . 

άΐ.ϊι,ϊν,γνοι;

Οί Λίο νέοι Λγαηΰνται μνατικώ;, 

καί Λιά νά λντριοίίούν άμό τά; κατα- 

ίίαόξνι; ιών γονίοιν ίτοιμαζοντοι να 

7 ίγοι ν ιί; Άμι ρικήν. Ό πατήρ τον 

Ι'αριοΰ προοπαΐ): i νά ιόν μτταπτίοιι 

καί ογιόόν τ·> καιιορίίώννι' ή μήτηρ 

τή; Μαρία; άποΟνίιακτι εκ ονγκοπή; 

καί ή Μαρία άμιιίπιομένι, παραιρρονιΐ 

κιί περο/ έρεται ώ; ιπιιϊιι; καί ιίί.ο; 

καταιράιγιται νπό αγρίων κανών.

*

ΠαρεοτάΟρ εοχάιοι; εί; ιήν'Όπερα 

Κωιιίκ νέον εργον τή; κνρία; Φεράρ καί τού Καιν οπό 

τίν τίτλον Ή όρχι/οτρί; τή; Ιίομπρία; ί. Τό κείμενον έ- 
ϋρχίίρ έκ τού μνόιοιορρίιατο; τή; κ. 7.άν Μπερίλερονκ 

καί παρωΌΐόλει ιίμ' Χάνια, τρνφεράν υπρρέιριαν τή; *Λ· 

ρροόΐτρ;, τήν μικρόν όρχροτρίόα τή; Πομπηία; ι'ιγα- 

πωμένρν νπό τοΰ ιΐΊιολολάτοον ζωγράφον Αοόοιοί'; καί 

ιιγαπώοαν ιόν νεαρόν Ύάκινίλον, τόν όποιον ρ εύσέβεια 

φέρει πρί; τήν λατρείαν τοΰ 'Απόλλωνα;. Πηγαίνει να 

τ'ν εύρη εί; ιόν Χαόν. 'Εκείνο; τή Λιαφενγει, άγιονιή 

έν μέαω ιή; εορτή; ίίποι· έοριάζειαι ρ άνόρικρ ιον ηλι

κία καί εκπνέει όιακρρόοσων την Αόζαν τοΰ ΰίεού τον.

Μιινλήνη
Στρατιώται Τούρκοι πρό τοΰ φρουρίον, αίχμάλοιτοι
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Μ.κρ'ωαμτη/ κλαίει κατά τήν κηδείαν τον. 
Τά έργον έμελοποιήθη ύπό τον κ. Νουγκές.

*

Όδεκαεξαετής Ιι;/ι. Ιοίπ·ης, οοτις έξειιμήΟη τόσον 
πολύ el; τάς συναυλία; life 'Αθηναϊκής Μανδολινάτι;, ένε- 
φανίοθη είς τήν'Ιταλίαι—τήν χώραν τοΰ μανδολίνον— καί 
έΟοιάμβευοε.

'Επίσης Ιν Αμερική, πλεΐοτοι Ιμπρεσάριοι τάν άνέλαβ >ν. 
Εσχάτως είς Παριοίοι·; έδωσε συναυλίαν ενώπιον πολυ
πληθούς ακροατηρίου ουμπράξει τής δεσπ. Ντουκίτ τή; 
όπερά τοΰ Λονδίνου, τοΰ κ. Ρέϊ διειΌνννοΰ τής ορχή
στρας τοΰ Παρισινόν μελοδράματος.

*

Είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τό Οέατρον Έδέμ, ήρχιοε 
παραστάσεις <> θίασο; ΙΙοφάντη-ΙΙαπαστεφάνου.

— '() θίασος τής κ. Κυβέλης σκέπτεται νά δώση 
σειράν παραστάσεων έν Κερκύρα, μετά δέ τήν άποκατιί- 
οναοιν τής ειρήνης Οά μεταβή είς Θεσσαλονίκην νά παίξη 
είς τά Οέατρον Ρόμπαπα.

— Είς τήν ‘Αλεξάνδρειαν παίξει θίασος ύπό τήν κ. 
Βασιλείαν Στεφάνου, ήτι; άπό τοϋδε ενοικιάσει· είς τάς 
ΆΟήνα; διά το θέρο; τά «Άθήναιον».

— 'Π Αεοπ. Κοτοπούλη Οά δώοη παραστάσεις είς 
τά Αημοτικάν Οέατρον ‘Αθηνών. θά παίξΐ) έκτος άλλων 
γνωστών έργων καί δύο, διά πρώτην φοράν, τήν · Μάκ- 
βεθ· καί τάν «Αντίδια», καί κατόπιν Οά μεταβή είς 
Κρήτην.

*

Είς τά « ΙΙριγκηπικόν Έοτιατόριον», εν άπό τά άρι- 
στοκρατικωτεριι κέντρα τοΰ Λονδίνου, δ:ωργανώθη τή 
22 Ν/βρίου συναυλία μετά χορού υπέρ τών νοσοκομείων 
τών 'Ελληνίδων πριγκηπισοών. Τήν ίπιτροπήν άπειέλουι· 
Άγγλίδε; πριγκ/πιοοαι, δοΰκιοοαι, μαεκ/οίαι καί λαϊδαι 
Εοτέφθη !·πά μοναδικής επιτυχία;. Την διεύθυνση· τής 

ορχήστρας είχεν ό ελλην μουσουργός κ. Λαμπελέτ. Κατά 
τήν συναυλίαν, ήν διηόθυνεν ό κ. Γκρόομιθ, ελαβον μέρος 
οί εκλεκτότεροι καλλιτέχναι τοΰ Λονδίνου.

‘Επίσης καί είς τά άριστοκρατικόν θέατρου τοΰ Λον
δίνου τον " 'Αγίου 'Ιακώβου· έ,παίχΟη υπέρ τών θυ
μάτων τοΰ πολέμου ό Πληκτικός κόσμος ;ι τοΰ Παγιερών 
ύπό πεφημισμένων Άγγλων ηθοποιών.

ττ

Άπεφ.ιοίοΟη νά κοπή ειδικόν αναμνηστικόν μετάλλων 
διά τάς νοσοκόμοι·; κυρίας, θά είνε χρυσοΰν, άργυρούν 
καί χαλκοΰν αναλόγιο; τών υπηρεσιών ίκάοτης 'Επί τής 
μιας προοο'ψεως Οά χαραχθή ή Νίκη, έπί δέ τής άλλη; 
χρονολογία πέριξ τοΰ Τίμιου — τανροΰ.

♦

’Ηλθεν έκ Παριοίων όπως υπηρετήοη εις τάν στρατόν 
ώς άεροπόρος ά “Ελλην ηθοποιός κ. Α. Μάρδας. Ε
σχάτως είχε πιιίξη είς τό Οέατρον τών Βουλεβάρτων είς 
μίαν παντομίμαν βυζαντινής ύποθέσεως, τή; όποιας τήν 
μουσικήν έγραψεν Λ έκεΐ “Ελλην μοι οικίες κ Τριαντιι- 
φύλλου.

μ

Εί; τήν σειράν τών ολίγων παραστάσεων, ίί; έδωκεν ό 
κ. θωμάς Οικονόμοι· είς τά η Έιουάλ·· έΟαυμάοθη ό συμ
παθής ηθοποιός, ό πλήρης δυνάμειος έν τή ΰποκρίοει. 
Εί;^ τήν <> διορίαν Μαγδιιληνήν* τοΰ “Εμπελ, τήν ’Μαρ- 
κην,ΐαν Πομπαδουρ ι τοΰ Μπραχφόγκελ, τούς ’Βρυκό- 
λακας· τοΰ “Ιψεν, τήν Λιπλήν ζωήν» τοΰ Στίβενσων, τήν 
•Ραδιουργίαν καί “Ερωτα» τοΰ Σίλλερ ενεψΰχιοσ· τού; 
οόίουί του μέ χαρακτηριστικήν εκφρασιν. Μεγάλη·' επι
τυχίαν είχε καί ώς Φιγαρώ είς τάν · Κουρέα τής Σεβίλ
λη;·, τήν κωμωδίαν τοΰ Μπωμαροαϊ, έξ ή; έξήγΟη τά 
καίμειδύλΛ,ιον. Καίτοι ή παράστασι; τοΰ έργου χάνει έκ 
τή; έλλείψεως τής μουσική;, ήιις κατέστησε τά έργον 

δημοφιλές, ιν τούτοι; ή χάρις καί ή ευστροφία τοΰ κ. 
Οικονόμου συνετέ λεοαν ώστε νά άρέοη πολύ. Ωραιότατα 
έπαιξε καί ή δεσποινίς Αλίκη Παπαχρήστου.

α
Ό Άβερώφειος δραματικός διαγωνισμός παριτάθη 

μέχρι τής 31 ‘Οκτωβρίου 191 Οϋτω ή κριοί; αύτοΰ 
Οά περιλάβη έκτάς τών κατά τήν λήξαοαν Οερινίμ· πε
ρίοδον παραοταΟέντων έργων καί όσα Οά παραοιαθοΰν 
κατά τά προσεχές θέρος.

α

Είς εν χωρίον, όχι μακρα· τών Παριοίων, οί χωρικοί 
κατά Κυριακήν ωρρέονοιν άθρόοι εί; τήν Εκκλησίαν, 
όχι τόσον άπο εύλάβειαν,ίσον διά ν' άκούσωαιν έν έκκλη 
οιαοτικίη· άσμα. Τήν στιγμήν δη λαδί/ τοΰ ’"Αγιος, ”/Ι;ίο,-, 
Κύριος ξαββαώθ κλπ.·, ιό οργανον τής 'Εκκλησία; καί 
“ Ζ°ί"'ί παύουοι καί μία αρπα ακολουθεί τά άσμα τό γλυ
κύτατου γυναικείας φωνής. ΊΙ αύτή νεανις, όπισθεν τοΰ 
περίφρακτοι· αόρατος έκιελεϊ καί τά όνο, παίζει τήν άρ
παν καί συγχρόνως ίιδει. 1 Ιοί ι είνε αύτή;

Είνε ή περίφημο; χορεύτρια... Κλεώ δέ-Μερώδ!
Αντ>ι κατέχει τώρα μίαν ιάραίαν βίλλαν είς τά χω

ρίον, καί επειδή δέν χορεύει πλέον, παρά μονον ιδιαι
τέρως, προς ευχαρίστηοιν ιδίαν, άφιερώθη είς τήν έκ- 
ληοίαν, διά νά φάλη μόνον τό " "Αγιος, “Αγισς· τό όποιον 
θέλγει τόν γηραιΐσ· έφημέριον καί έκπλήττει τους απλοϊ
κού; χωρικούς.

Όποια μετάπτωσις, «πό τή; σκηνή; τή; 'Ολυμπίας· 
καί τοΰ ’Τριανόν·, είς... τήν ‘Εκκλησίαν!

*

Εις τα Παριοινώ· Οέατρον τή; Σάρας Μπερνάρ γίνον
ται έοπευσμέΐ’ως αί δοκιμαί μιας φαντασμαγορίας τήν 
όποιαν έξεπόνηοεν ό Ιούλιος Λεμαίτρ άπό τά παραμύθια 
τής Χαλιμάς καί έοκηνοΟέτηοεν ό διάσημο; ήΟοποιός 
,Ιουκιανός Γκιτρΰ. Τό έργον έχει τίτλον : ·Τό Κισμέτ· 
(ή Μοίρα) ή τό α Λουτρόν τιΰ Βεζΰρου Μανσούρ·. 
Όλη ή μεγαλοπρέπεια τών πα'ατίων τή; 'Ανατολής, 
τών μεθυστικών οντάοο»»· x«i τών απαράμιλλων χοντοε- 
ρέδων. μέ τους δούλου; τοϊ·; λευκού; καί τού; μαύρους, 
μέ τά; όδαλίσκας καί τά; καλλονάς τοΰ Χαρεμιού, μέ τά 

πλούσια εδέσματα καί τάς έλκι·οτ:κάς διασκεδάσεις, Οά 
παρελάοουν' χορεύτριαι βαΰδέραι, άλμέδες, καί ο,τι 
ήμπορεϊ κανείς νά φανταοθή Οά χορεύοουν κα! Οά ποι- 
κίλόυν τήν παράσταση·. Τό κορύφωμα όμως τοΰ "Κι
σμέτ · θά είνε τό λουτρό»·. Ό λουτήρ έκ λευκιτάτου μαρ
μάρου Οά έχιι μήκος 3 μέτρων, πλάτος .1 καί βάθος 
1.50. Όλαι αί όδαλίσκαι Οά περάσουν άπό έκεΐ τά λου- 
οΟοΰν εί; 20,900 λίτρα; διαυγούς ύδατος, καί τέλος δ 
Βεζίρη; Μανσούρ Οά έμφανισθή >■ < έκδικηθή. Τό θέαμα 
Οά είνε ζντως έξοχοι·.

*

Εις τό Σαλόττεμπουργ, προάοτειον τοΰ Βερολίνου, 
ΰφοΰται <! άνδριάς τοΰ πρίγκηπος 'Αλβέρτου τής ΙΙρωσ- 
οίας, απέναντι ακριβώς τών ανακτόρων, τό δέ βιΐΟρον 
τοΰ ανδριάντας κοσμείται δι* αναγλύφων παοιοτώντων 
μάχας τοΰ γαλλογερμανικοΰ πολέμου τοΰ 1δ 70. Είς έν 
τοιν άναγλύη ων τούτων παρίοτατω ό πρίγκηφ ‘Αλβέρτος 
καί <ί διάδοχο; τοΰ Σαξ Μαίνιγγεν έφιπποι είς τήν μά
χην τοΰ ΦρενιΛ τής 31 Αύγουστου.

Μίαν προιΐανοί κάτοικοι έκπληκτοι πάρε τήρησαν ότι 
τά ξίφη τών ανωτέρω είχον έντελόε; θραυσθή. Ή αστυ
νομία ενεργεί δραστηρίως ποιεςάνακάλυηον τών δραοτών.

“Α; παρηγορηθιόμεν λοιπόν ότι δέν εέμεθα μόνοι tl; 
το!·ς βανδαλισμούς. Οί δέ Γερμανοί αρχαιολόγοι “ις κρα
τήσουν τό )>«]>οι·ός ύπό σημείωσιν διά νά μι/ άγανακτοΰν 
τιΐοον, όταν μνημονεύουν τά; κατά τών αρχαίων μνη
μείων τής Ελλάδος έκΟέοεις μερικών κατοίκων.

Κ

ΈΟνόάηιτον

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Παριοίων επιτίθεται πολύ κατά τοΰ Πώλ Μαργκερίτ διά 
τό νέον του μυθιστόρημα ο! ’Φαμπριοέ».

— Λιότι είνε σκοτεινότατου καί ό νοΰς τού αναγνώστου 
χάνεται εί; κυκεώνα περιπετειών καί έπειοοδίων, όπως 
λέγει.

— ΆπέΟανεν είς τήν Ρώμην ό γνοιοτός ‘Ιταλός δη- 
μοσιογράφο; Γκίτοι είς τοιν συνεργατών τοΰ ’ Μεοιι- 
τζέρο».

— '() Γκίτοι ήτο ηλικίας 43 έταιν καί ήτο άκόμη... 
φοιτητής τιϊ»· φνσικϋϊν επιστημών.

— Τούτο δέ διότι ήθελε νά κατέχη όλα τά διπλώ
ματα τών επιστημών.

— Είχε τό δίπλωμα τής φιλοσοφίας, τής νομικής, 
τών μαθηματικών. Ήτο έπί πλέον μηχανικός καί άρχι- 
τέκτων.— Είς τήν Ρώμην ώνομάζετο ό ’άνήρ τών έκατώ· 
διπλωμάτων».

— ΆπέΟανεν ό Ε. Μπούτι, έκ τοιν δη/ωφιλεοτέρων 
συγχρόνων δραματικοιν τή; Ιταλίας.

— “Εγραφε προ πάντων οικογενειακά δράματα.

t
Μεταξύ τοιν νεκρών τοΰ πολέμου συγκαταλέγεται κιιί 

ό δημοσιογράη ο; Γεώργ. Χατξηγιαννόκογλους, άνήκων 
είς έθελοντικόν σώμα. Έπί σειράν ετών έξέδιδε τόν 
’ Πύρρω··, ήτο δέ δοκιμώτατο; πολιτικός άρθρογράφος, 
ιδίως δΓ δ, τι άφεώρα τά εξωτερικά ζητήματα.

*

Εί; τό .Ιό, ’'.Il’s»·'·"' τής Καλλιφυρνίας θαυματουργεί 
είς “Ελλην υψίφωνος' ονομάζεται ΆΟ. Σιμακόπουλος 
καί συνεργάζεται μέ τόν θίασον Λομπάρδι Αί Αμερικά
νικα! εφημερίδες γράφουνένθοι-σιωδιΐις διά τήν τέχνην του.

♦

Εί; Γερμανέ·; άρχαιολόγος δωοοδοκήοα; ένα υπάλληλον 
Γαλλικοί! Μουσείου άφ/'ιρεοεν έι· προϊστορικόν άγαλμάτιον 
μεγάλη; αξίας κα! τό έδώρηοεν είς τό Μουοεϊον τοΰ Βε
ρολίνου. '() Γάλλο; υπουργό; τών εξωτερικών ενεργεί 
διάιά έπιοτραφή.

*

Λ7; τ;γρα9Όΐ· τής 'Εταιρεία; τών 'Ελλήνων θεατρικών 
συγγραφέων·, ουγχαΐρον τόν κ. Πρωθυπουργόν διά τής 
έπιτυχίας τοΰ 'Ελληνικού στρατού, ούτος άπήντησε διά 
τής εξής ωραίας έπιοτολής.

Κ voif Ώρόεδρε,

Έξαιρετικώ; κολακευτικοί υπήρξαν δι ’ έμέ οί εύγε- 
νεϊς λόγοι, οί ουνοδεΰοαντες τό έπί ταΐς έθνικαΐς νίκαις 
συγχαρητήριον γράμμα τή; '· 'Εταιρείας τών Έλλήναιν 
θεατρικών ουγγραφέω».

Ούχΐ φιλοιγρόνημα, άλλα δικαιοσύνην ιίνταποδίδων, 
οφείλω νά ομολογήσω ότι οί διά τοΰ δεξιού χειρισμού ιού 
λόγοι· διαπλάττοντες μετά τής νέας ημών φιλολογίας καί 
τήν όργωσαν είς άνάκτησιν τής πάλαι υπεροχής εθνικήν 
Ί','/.'Ι’'· οννετέλεοαν έπίοη; τό έπ' αύτοΐς είς τήν άι·α· 

βλ.άοτηοιν τόίν δαφνών, ίίς ένθους δρέπει σήμερον ή ήμε- 
τέρα Πατρίς.

Έλπίζων δέ νά διακηρί-ξωμεν ταχέως πόντε; ότι έν 
τιβ Οαυμαοίω: ενρννθέντι κα! ύπό τόσων άξιϋμνήτων 
γεγονότων πλαισιοθέντι σταδίιρ τής εθνική; δράσ-ως dwi- 

λογοι θά μεγαλυνθώσι καί αί έμπνεύσει: καί οί άθληταί 
τής τέχνη;, οά; παρακαίώ »·ά δεχθήτε μετά τών κ. κ. 
συναδέλφων σας τήν εκφρασιν τής εξαιρετική; πρός τούς 
καλού; υμών <<;·<7»'αί στοργής μου.

Ελευθέριος Βενιζέλος

Ό ζωγράφος κ. Ηών έφιλοτέχνηοε τά ανωτέρω δημο- 
οιευόμενω· ΈΟνόοημυν, τό όποιον ουνιόδενοε διά τή; 
έξή; δικαιολογητικής έπιοιολής

• Νομίζω ότι κατόπιν τή; άνακιήοεω; nmo>v χωριον 
τής Μεγάλης 'Ελλάδος—έστω καί ίίν ακόμη πολλαί δέν 
έρχονται είς χεΐρας μας δικαιωματικώ; πλέον δύναται 
πτ μεταβληΟέι τό ελληνικόν έθνόιημον κατα τροπον οιοτε 
νά είσέί.Οη καί πάλιν ό ιστορικός μαύρος Λικέρ αλο; άε- 
τιίς μας, ό όποιος είνε άναμφιοβήτητον οήμα τόσον τής 
‘Ηπείρου όσον καί τής Μακεδονίας, νά μείνμ δέ ό κυα
νόλευκος σταυρός καί ή φρίιοις « ‘Ισχύς μοι- ή αγάπη τοΰ 

'Λαοΰ». Πρόχειρον σκίτσο μου δεικνύει πόι; φαντάζομαι 
τήν ιιεταβολήν, τήν όποίαν θέτω εί; τήν κρίοιν τοιν αρ
μοδίων·. Μετά τιμή;

Μιλτιάδης Ν. θών

Λι.πλωματοΰχος Βιιοιλ. ‘Ακαδημίας τοΰ Μονάχον

*

Μαχόμενος έξωθεν τοιν ‘/ωαννίνων έη οι·ε έθη ό Κερκυ- 
ραίο; ποιητή; Λαυρέντιος Μαβίλλης "Πιο λοχαγός τοΰ 
Γαριβαλδινοΰ σώματος, δέν ήτο δέ ή πρώτη φορά καθ' 
ήν έπολέμηοεν υπέρ τή; ελευθερίας. Ίπποτικός χαρα- 
κτήρ, φύοις ποιητική. 'Ολίγα είνε τά οοιέττα, τά όποια 
έγραφε, άλλ' έχουν αίσθημα ειλικρινές, .ίιετέ/εοε βυυλπι- 
τή; Κέρκυρα; κατά τήν ‘Αναθεωρητικήν Βουλήν, ήτο 
δέ δημοτικιστή; έκ τών ένΟουοιωδεοτέρων.

♦

Είς τό "Φοξόμερ» τής Βιέννη; ,-δόθη μετά μεγάλη; 
έπιτυχίας τό νέον μελόδραμα τνΰ Εύγενίου Άλμπέρτ 
’Τά δεσμό τον έρωτος·.

— Τό λιμπρέτο έχει ύπόθεσιν συνήθη, διότι πρόκει
ται περί ένό; χωρικού, οοτις δέν δύναται νά άπαλλαγή 
άπό τά δίκτυα τή; παλαιός ερωμένη; του διά >·ά ριφθή 
εί; νέαν.

— Ή μουσική όμως τοΰ Άλμπέρτ έ/ρεαε πολύ, κα! 
κατά τού; ΒιενναιΟυ; κριτικοί·; ενθυμίζει τά; μεγάλα; 
έπιτυχίας τών παλαιοτέρων έργων

— Είς έτερον Οέατρον τή; Βιέννης έδόθη τ·ί δραματο- 
ποιηθέν έργον τοΰ Βέρν ’20000 λεύγας ύπό τήν θά
λασσαν».

— Ό ΙΤέτης',μονοικός συνθέτης 'Ερρίκος Μπϊνστοκ, 
τοΰ όποιου τό Μελόδραμα " Χι,υλεϊμά· παρεοτάΟη μετά 
μεγάλη; επιτυχία; είς διαφόρους γερμανικά; πόλεις, προ- 
οελήφθη ιός διευθυντής τής ορχήστρα; τοΰ Αουκικοΰ 
θεάτρου τής Καρλσρούης.

— Ό Παύλος Σουδάν, ό κριτικός τοΰ «Χρόνου· τοιν192
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Αί Βυυλ,γαρικαΐ εφημερίδε; αναγγέλλουν ότι ό Βασιλεύ; 
Φερινάτδο; παρήγγειλεν έν Βενετία /ιωσαϊκήν εικόνα εαυ
τού καί τή; συζύγου του, όμοίαν πρό; τήν τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Ιουστινιανού, ίίπω; «ναρτφσρ ταύτην εί; tip· Άγ. 
Σοφίαν.'

♦
'ζίπό τό m>r έτο;, θά ιεθιϊιοιν rh χρήση· τά eta Αι

γυπτιακά γρα/ι/ιατόοημα, ιά όποια παρηγγέλθησαν ήδη 
έν Αονδίνω.

Ί'ά via ταϋτα γραμματόσημα θά παριστώοι τά; δεξαμε
νής τον Άσσουάν, ιήι· Ακρόπολη· τοΰ Καιρόν, τήν 
Σφίγγα, τόν ναόν τοΰ Αοΰξορ, λέμβον eh ιόν Νείλον, δύο 
αγάλματα τοΰ Άμιιοιο;, αποψιν τοϋ Φαγιοΰμ και τήν 
Άθώρ.

·»· ·»--

ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙ ΑΙ

'Irudizioni Cirenaielie, pep Vincenzo Co- 
stanzi. Eslrullo ila iesunia· anno 17, mil.

Ό φιλέλλην και διακεκριμένος ελληνιστής καί 

αρχαιολόγος κ. Βικέντιος Κωστάνζης. καθηγητής 

τοϋ έν ΙΙίση τής Ιταλίας Πανεπιστημίου έδημοσίευ- 

σεν έν τόμοι τ' τής «Αύσωνίας» περισπούδαπον με

λέτην περί τής Κυρηναϊκής. ΊΙ επιγραφή δέ τής 

μελέτης, Παραδόσεις Κυρηναϊκοί, δεικνύει 

δτι ό συγγραφεύς συνήγαγεν όλας τιίς άρχαίας παρα

δόσεις, δσαι άναφέρονται εις τήν Κυρηναϊκήν, ήν 

διεξεδίκησαν τά ιταλικά τηλεβόλα άπό τόιν εγχω

ρίων 'Αράβων.

Ή μελέτη αΰτη τοΰ κ. Κωστάνζη είναι εμβριθής· 

φιλοτίμως δέ ό έξοχος συγγραφεύς έργασθείς παρέ- 

θηκεν έν τιΐ» κειμένω πολλαχοϋ αύτολεξεί τό ελληνι

κόν κείμενον τών συγγραφέων καί υπομνηματίζει 

τήν μελέτην αύτοϋ διά συνεχών παραπομπών είς 

τάς πηγσς καί διά ποικίλων άλλων σημειιόσεων.

Περικλεούς Λ’. Άποοτολίδου, Αϊ ΙΙαγαααί έξετα-
ζάμηαι Λιά τιον αιώνιον. Ία ΙΙαγαοαΐα αρχαιολογικά ευ

ρήματα. ’Εν Άθήναι; 1912.

Ό έκ τών πλουσιωτέρων κατοίκων τοΰ Βώλου 

καί φιλάρχαιος θεσσαλύς κ. Περικλής X. Άποστο- 

λίδης. έδημοσίευ ιε μελέτην περί τών Αρχαίων 

ΙΙαγασών εξεταζόμενων διά τών αίιόνων, καί τών 

Παγασιτικών ευρημάτων, έκτετυπωμένην έπί στιλ

πνού χάρτου καί συνοδευομένην ύπό 15 μέν παρέν

θετων πινάκων έν τώ κειμένιρ. πλεί ιτων δέ εικόνων.

Τό βιβλίον άποτελεϊται έξ 78 σελίδων. Έναύτιρό 

συγγραφεύς φωριται ώς μεταχειριζόμενυς τήν γρα μ >α 

ούχί διά τοΰ νοΰ. άλλιί διιί τής καρδίας, διότι τύν 

άσβεστον έρωτααύτούπρός τήν παιδείαν δέν ήρκεσαν 

νάσβέσουν ούτε ή εβδομηκονταετής ήλικία αύτοϋ,ούτε 

αί έκ τού κτηθέντος πλούτου συνεπαγόμενοι μιι- 

ρίαι άλλαι έμπορικαί καί βιομηχανικοί άσχολίαι. 

άλλ' ιός νεανίας ήβάσκων λαμβάνει τόν κάλαμον εις 

τάς χεϊρας καί ψάλλει ιός άλλος 'Ρήγας τύν ύμνον 

τής παιδείας καί τής καλλιτεχνίας.

Φύσει λάτρης ών τοΰ καλού ό κ. II. X. Άποιτο- 

λίδης καί συνδυάζων τάς ψυχικός αύτού διαθέτεις 

πρύς τόν έντίμως κτηθέντα πλοΰτον, έφρόντισε πρός 

τή καλλιεπείς τοϋ βιβλίου του νάήναι Ανάλογος καί 

ήέκτύπωσις αύτοϋ καί ολη ή κομψότης καί η χάρις 

νιΐ διακρίνη τό κομψόν τεύχος.

Έν τώ κειμένω παρατίθησιν ό κ. Άποστολίδης 

καί γνώμας Αξίας πολλού ενδιαφέροντος διιί τούς 

άρχαιολόγους, ας ομολογεί καί αύτός ό έφορος τών 

έν Θεσσαλία Αρχαιοτήτων κ. Άρβανιτόπουλος έν τή 

βιβλιοκρισία αύτοϋ περί τοϋ αύτοϋ βιβλίου έν τοΐς 

«Π α ν α θ η ν α ί ο ι ς>, δ στις όμως Αδίκως μέμφεται 

τοϋ κ. Άποττολίδου, ιός δήθεν παραλαβόντος έκ 

τώ»· περί ΙΙαγασών δήμο ηευθεισών έκθέσεων αύτοϋ 

πολλά, χωρίς νά μνημον.'.ύϊή καί τόν συγγραφέα, έ’ξ 

ού ήιρύιθη ταϋτα. Διότι έάν ό κ. Άρβανιτόπουλος 

έρριπτεν άπλοΰν βλέμμα έν σελίδι 2!>, Oil έβλεπεν 

οτι ό κ. ’Αποστολίδης έσφαλμένως, ή μάλλον έ’ξ 

άγνοιας τό τείχος τών ΙΙαγασών Ανάγει είς τήν ΙΙε- 

λα ιγικήν έποχήν, ένώ ό κ, Άρβανιτόπουλος Οεωρϊϊ 

αύτό ιός κατασκευασθέν κατά τύν Δ' αιώνα πρύ Χρι

στού.

Άλλιί καί είς άλλας Ανακρίβειας περιέπεσεν ό κ. 

Άποστολίδης' Ούτως έν σελίδι ·Ι!> γράφει έσφαλμέ

νως ότι τό ύπέρ Έρμογένους τοϋ Δημητριέως ψή

φισμα τοΰ συνεδρίου τιΐιν Μαγνήτων παραγγέλλεται 

όπως άνιδρυθή εις τε τάς Παγασιϊς καί τήν Ίωλκόν. 

ένιϊι τουναντίον ρητώς έν τώ ψηφίσματι διατάσσε- 

ται νά στηθή τοΰτο «έν Δ ημ η τ ρ ιάδ ι, έ ν ώ Αν 

αύτός αίρείται τόπιρ·. Είς τήν πλάνην δέ 

ταύτην περιέπεσ ν δ κ. Άποστολίδης έκ πρόκα- 

ταλήψεως, άσθενείας, έ’ξ ής ένίοτε πάσχουσι 

πολλοί Αρχαιολόγοι. Μήπως δέ καί αύτός ό κ. Άρ

βανιτόπουλος έκ προκαταλήψεως δέν έ.πέμεινε παρα

δεχόμενος τύν λόφον τής Γορίτσης ιός Οέσιν τής 

Δημητριάδος ;

Έν σελ 20 θεωρεί ό κ. Άποστολίδης τύν πόλιν 

όι ς μ ο ν α δ ι κ ό ν έ π ί ν ε ι ο ν τ ή ς δ λ η ς θ ε σ- 

σαλίας. 'Ημείς όμως Οεωροΰμεν ότι ή Πύρασος 

καί αί Φθιιότιδες θήβαι καί ή "Αλυς κείμεναι έπί 

τής δυτικής άκτής τοΰ ΙΙαγασητικοϋ κόλπου διεφι- 

λονείκησαν τά πρωτεία τού θεσσαλικοΰ εμπορίου 

άπό τής αντιζήλου γείτονας πόλεως, διό καί ό Δη

μοσθένης λέγει ϋτι οί θεσσαλοί δέν έπέτρεψαν είς 

τύν Φίλιππον νά λαμβάνη τιίς προσόδους άπό τόιν 

λιμένων (Δημοσθ. ΌλυνΟ. Α'. 21,22-23.) εις 

ταϋτα δέ έιΐν προσθέσωμεν καί τούς λόγους τοϋ 

Ίπποκράτους ; (II. Είρήν. «θετταλοί μέν με

γίστους π λ ο ύ τ ο υ ς π α ρ α λ α β όν τ ε ς καί 

χ ιό ρ α ν ά ρ ί σ τ η ν καί π λ ε ί σ τ η ν έ χ ο ν τ ε ς 

είς ά π ο ρ ί α ν κ α 0 ε στ ή κ ασ ι · ■ έάν δηλ. θεω- 

ρήσωμεν τούς μεγίστους πλούτου; ιός προερχόμενους 

έκ τιΐιν λιμένων τής Θεσσαλίας, δικαιούμεθα, νομί- 

ζομεν, νά παραδεχθώμεν δτι ό λιμήν τιΐιν ΙΙαγασιΐιν 

δέ,· ήτο μοναδικός τής Θεσσαλίας. Περί αύτοϋ δέ 

τού ζητήματος έγραψε καί ό κ, Άρβανιτόπουλος 

άλλοτε καί ημείς έν τή «θεσσαλίφ» τοϋ Βόλου 

δημυσιευθείσι] μελέτη ήμιΐιν περί ΙΙαγασιΐιν-Δημη- 

τριάδος μετά τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου τοϋ κ. Άπο- 

στολίδου.

Αί εικόνες, τιίς όποιας δημοσιεύει ό κ Άποστο

λίδης είναι 1) εικόνες παριστιώ σαι διαη όρους τοπο

θεσίας τοϋ τείχους καί τοΰ π-ριβόλου τών Παγα- 

σών, αϊτινες ολως λείπουσιν έκ τυιν εκθέσεων τοΰ 

κ. Άρβανιτοπούλου. 2) Εικόνες παριστιΐι ιαι άγγεΐα 

μυκηναϊκά καί άλλα άρχαΐα άντικείμενα έκ τής ιδι

αιτέρας συλλογής τοΰ κ. Άποττολίδου καί 3) εικό

νες παριστιΐι ται τάς έσχάτως Ανακαλυφθεί σας έγχρυϊ- 

μους πλάκας τυιν ΙΙαγασιΐιν.

Αλμυρός.

Ν. I- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ν Ε Λ I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γεωργίου Φιλαρέτου θειιτροκόπος Αύτοκρά* 

σιορ. Ίοτοαικώ· οη/ιείωμα, άφορώιν τήν καλλιτε
χνικήν ί;) ή /αίλλον κοιμικοτραγικήν περιοδείαν τοϋ θεα
τρικού θιάσου τοΰ Αύτοκράτορο; Νέρωνα; τώ 6β μ. χ. 
εί; Κασσιόπην τή; Κερκύρα;, ήν κατά πρώτον έπε- 
οκέφθη ό αίμοβόρο; ήγεμοιν, θέλων νά έπιδείξη χαρί
σματα ηθοποιού.

Ψ
Φιλοκτήτης. Ό Νεοπτόλεμο;, διά ι·ά λάβη τά πα

τρικά όπλα άπό τόν Φιλ,οκτήτην ούιιφοινα μέ χρησμόν, 
μεταχειρίζεται κατ' άρχά; δόλον, ιό; συνεβούλευσεν ό Ό- 
δυσσεύ;. ‘.-Ιλλιί ουγκινούμενο; άπό τήν γενναιο;/·υχίαν τοΰ 
ήρωο; μετανοεί, φανερώνει τώ· όο’λοι· καί παραιτεΐται 
Τών σχεδίων του. '() ΊΙρακέΰ/;, εμφανιζόμενο; άπό /ιη- 
χανή; θεό;, συμβιβάζει τά Λιεστώτιι καί δίδει τήν λύοιν 
σύμφωνον πρ··; την Ομηρικήν παράδιωιν.

ΊΙ μετάφραοι; φιλολογική καί καλλίτεχνο; ΰπό τοΰ κ. 
'/.αχ. ΙΙαπανιωνίου Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη.

*
Max Nordau. ’<> έκφνλιόιιός. Μετάφρασίς 

Αγγέλου Βλάχου. ’ ατοός καί φρενολόγο; ό Λ'ορόάου 
ένέκυι/'εν εί; τήν μελέτην τή; συγχρόνου κοινωνία; κα! 
τώυ νοοηρίών εκδηλώσεων τη;' συμπέρασμα δέ τών με- 
λετιον του εινε «<ί Έκιμυ/.ιοιιό;*, έν ω περιγράη ονται αί 
παθολογικιά πνευματικοί τάοει; τού κοινού καί τόιν καλ
λιτεχνίαν κα! ίδεολόγων. ΙΙολλοί συγγράφει; κα! ποιηταί 
νεώτεροι, <1 Ίι/ιει·, ό Τολοτόη, ό Ζολά, ό Βάγνερ, ό 
Βερλαίν, ό Γκωτίε κλπ., παροι·οιάζονται ώ; έκφυλοι' έν 
τελεί Λέ ΰποδεικνύονται τά μέτρα άιντιδράοεω; έναντίον 
τή; προϊοϋοη; κοινωνική; έκφυλίοειυ;. Έξεδόθη έν τή 
βιβλιοθήκη Γ.Φέξη.

*
'ίίοιιΐον πολεμικόν εμβατήριου ΰπό τόν τίτλ.ον ·Έιι- 

πρός μάρς.'· άφιερωθέν εί; τόν Αιάδοχον, οννέθεοεν ό 
γνυιοτότα το; παρ' ήμίν μονοικοδιδιίσκαλο; κ Ί' ι μύθε ο; 
Ξανθό π ούλο;. 'Ο συνθέτη; γνωστό; καί έξ είκοσι 
περίπου άλλων ουνθέσεών του, λυοικυιι· καί πολεμικών, 
προσθέτει μίαν έπ εκλεκτήν έπιτυχίαν εί; τήν μουσικήν 
τόυ παραγωγι'ρ·.

h
Στοιχειώδης θεωρία τής μοτ-ιίικής ΰπό Α

ριάδνης Ε. Τσακαλυιτου. Έν Άθήναι; τύποι; II. Α. 
Σακελλαρίου 1012.

'ϊ’πό τόν τίτλον τούτον έξεδόθη υπό τή; έν τω Ώ- 
Λείοι καθηγητρία; δο; Αριάδνη; Τσακαλώτου, βιβλίον. 
οότινο; ή έλλειφι; άπό πολλού ήδη χρόνου ήτο αισθητή, 
'.·1πό τοΰ έτον; 1S9B, ό'τε ΰπό τού μακαρίτου Αούκα 
έδη/ιοσιεύθη τό πρώτον έντυπον έγχειρίδιον θεωρία; τή; 
μουσική;, ούδέι· άλλο μέχρι σήμερον βιβλίον έπί τοΰ θέ
ματα; ειχεν έκδοθή.

Ή συγγράφει·; κατά τήν σύνταξιν τοΰ βιβλίου ειχεν 
ΰπ’ οψει τά ευρωπαϊκά έ-γχειρίδια, Ιδία Λέ τό γαλλικΐσ- 
τοϋ πρη'ιην καθηγητοΰ έν πρ Ώδείφ τών Παρισίων Α. 
Savard. Άλλά προσέτι προσεπάθησεν οπω; τό βιβλίον 
τη; διακρίνει όσον τό δυνατόν μεγαλειτέοα σαφήνεια καί 
σννοπτικάτη;· Κα! πράγματι είναι άξια επαίνου ή ίκα- 
νόιη; μεθ' ή; ποοόν ϋλη; ήδυνήθη νά περιορίοη εί; ολί
γα; μόνον σελίδα;—περί τά; εκατόν είκοσι—-χωρΐ; ΰμω; 
νά ηαραβλάφη τήν σαφήνειαν τού βιβλίου. Τούναντίον 
πανταχοΰ καταφαίνεται άτι μεγάλη κατεβλήθη φρονεί; 
οπω; Αοθόιοιν όριομοί σαφέστατοι καί παραδείγματα έπε- 
ξηγοΰντα αυτοί·; οσον τό δυνατόν άπλούοτερα.

Οϋτω συντάξαοα ή συγγραφέα; τό στοιχεκοδε; τοΰτο 
έγχειρίδιον θεωρία; τή; μουσική; επέτυχε πραγματικώ; 
τοϋ σκοπού όν ειχεν ΰπ' δψιν, ήτοι νά γράφη βιβλίον 
απολύτου χρησιμότητο; διά πάντα έπιθυμοΰντα νά σπου- 
δαοη τήν μουσικήν. Δ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Εύ&ΐ·! μετά τήν εισοάον τον ' Ελληνικόν οτρατοΰ eh 

τήν ΜακνΛονίαν τό ν.τονογνΐον τή; ΠαιΛει'α; ήλιΊνν eh 
οι ννννόηοιν μ·τα τοΰ Άρ/αιολογικοΰ Ενμ/Ιονλίον καί 
τή; Άργαιολογική; 'Εταιρία; Λιά τήν άαοοτολήν άο- 
γαιοιόγων τί; τά; κατακτηΟνΙοα; γιορα;, ό.τιο; μν.ριμνή- 
οωοι τόοον Λιά τήν Λιαη ύλαξιν ιών άρχαϊιον μνημείων 
τών κατακτηΟειοών /ωρών, όοον καί Λιά τήν περαιτέρω 
ΐξέλιξιν τών τυχόν ενεργοι-μίνων ιίναοκιογών.

Τό ν:\θυργεΐον τή; ΠαιΛεία; Λι' βγγράφοι· έζήτησε τήν 
νπόΛειξιν τεσσάρων έφορων άρχαιοτήτων οΓιινε; ί)' ane- 
τέλονν τ'ην εί; Μακεδονίαν αρχαιολογικήν άποστολ.ήν. ‘Εκ 
μίρον; τοΰ 'Αρχαιολογικού Συμβουλίον ϊ’.τεδεί/Ιληοαν ό 
καΐληγητή; τή; αρχαιολογία; έν τω Έίλνικιϊί ΙΙανεπι- 
οτημάρ κ Τοονντα;, ό κ. Κεραμόπονλο; έφορο; τοΰ 
'Επιγραφικού Μουσείου, ό κ. ’Λδαμαετιοι· έφορο; τών 
Βυζαντινών αρχαιοτήτων καί καθηγητή; τή; Βυζάντιο- 
λόγια; καί ό κ. Π- Παπαγεοιργίου ιέω; Γυμνασιάρχη; 
Ηεοοαλονίκη;

ΊΙ Αρχαιολογική αΰτη αποστολή μετα/ίαίνονοα eh 
Θεσσαλονίκην θά έπιοκεφθή καί θά μελπτήοΐ) κατά 
πρώτον τά; έκιί ΰπορχοόοα; αρχαιότητα;, 'ύπάρχουσι 
Λί έκεΐ, a/j/v τών Βυζαντινών Ναών ΰφίοτη; αρχαιολο
γική; αξία;, πολλαί άξιοι λόγου άοχαιότητε; καθώ- καί 
πλουσιώτατον εί; ευρήματα κα! εί; μνημεία αρχαιολογι
κόν μουσεΐον. ΊΙ επιτροπή άφοΰ εξετάση ταϋτα θά 
ΰποβάλη τήν έκθεσίν τη; ΰποΛεικνΰονοα τά μέτρα άτινα 
έπιβάλλεται νά ληφθώσι χάριν τή; Λιαφυλάξνω; ιο»· 
μνημείων τή; άρχαΐα; τέχνη;, ακολουθώ; Λε θά έπιχει- 
ρήσ/ι περιοδείαν άνά τά; καταληφθείσα; πεΛιάδα; τή; 
Μακεδονία; πρ·>; τόν αυτόν αρχαιολογικήν σκοπόν.

ΕΙ; διάφορα σημεία τή; Μέση; Μακεδονία;, ίδ!ο>; Λε 
εί; Κοζάνην καί Σερβία εχουσιν ένεργηθή αρχαιολογικά! 
άνασκαφαί νπ'· τή; 'Αγγλική; ‘Αρχαιολογική; Σχολή;.

*
έν Κοζάνη, ε’ι; τό χωρίου Μαρούλι/, τρϊω- 

ρην απέχω· τή; πόλεω;, μικρόν άνεπίγραφον άνάγλυφον 
παριστών τόν ΊΙρακλέα, εργον τοΰ .Ίον π. X. αίίονο;, 
άναθηματικόν ιώ ΊΙρακλεΐ τύπου Φαρνεσίου, τέχνη; 
καλή; έκ ναοΰ τοΰ ήρωο; τούτου. ΊΙ άνεύρεσι; Ήρα- 
κλέους ουμπληροΐ τήν σειράν ευοίωνων ευρημάτων, οχι · 

-τιζομένων πρό; ιήι· αλκήν καί τήν πολειιικήν Λόξαν, όι; 
ή εί'ρεσι; τή; Νίκη; τόιν Αελφιΐιν, τοΰ άθλητοΰ έν Αήλοι 
καί τοΰ ένιίπλου θεοΰ έν θέρμιρ. Εί; τό είρη/ιένον χω
ρίου υπάρχουν καί άλλαι άοχαιότητε;.

— Έν Κοζάνη άνευρέθη έπίση; άνάγλυφον παριστάνω· 
έπί τή; μιά; ό·/·εαι; τόν ΙΙρακλέα με τήν μορη ήν τετρι 
μένην, έπί Λέ τή; ετέρα; φέρω· έπίγραμμα 'Ελληνιστί.

— Ύπό τοΰ υπουργείου τή; ΙίαιΛεϊα; άνειέθη ή 
έπίβλ,εφι; τών /ιέι· άρχιιοτήτων τή; Κοζάνη; εί; τόν 
έφορον κ. Άρβανιτόπουλον προσωρινοί;, ή Λέ έπίβλει/'·.; 
τών αρχαιοτήτων Μυτιλήνη; εί; τόν αί,'τόθι Γυμνασιάρ
χην κ. Έμμ. ιλαυίδ.

*Έργάται άνορύσσοντε; φρέαρ έν ΆΟήναι; έπί τή; 
όΛοΰ Πατριάρχου Ιωακείμ τή; συνοικία; Εφηβείου οι ν- 
ήντησαν εί; βάθο; !).!>!> άπό τή; επιφάνεια; τή; γή;, 
μάρμαρον πά/ου; 10 ίκατοοτο/ιε τρων κάτωθεν τοΰ όποιοι· 
ενρον τάφον παλαιόν καλλ.ιτεχιικάιτατα έκτιοαένον έχοντα 
2 μέτρων μήκο;, πλάτο; 0,92 κα! βάθο; Ο,ί/ίί. Έντό; 
Λε αύτοϋ εύρέθηοαν οστά. *

Ό κ. Οικονόμου διωρίρθη έφορο; τών άρχαιοτήτων 
έν Θεσσαλονίκη, ό Λέ κ. Φ. Βεροάκη;, έφορο; τή; Ε' αρ
χαιολογική; πεοεφερεία;.

*
Άνευρέθη έντό; ρύακο; εν Άθήναι; παρά τό ΙΙαγ- 

κράτι μαρμάρινη επιτύμβιο; στήλη ΰιμου; 1 καί 1)2 τοΰ 
μέτρου μετ'αναγλύφου πιριοτιΰντο; όρθίαν νεαρόν γυ
ναίκα-καί φέροντο; τήν έπιγραη'ήν « Άμεινοδαιρα*.

Είνε καλή; τέχνη;, διατηρείται Λέ άρκετά καλώ;.194



Τό καιαλνό'εν ΰη!> τάς όμοβρονιίας τών Βαλκανίων 

κρατών ίπαίοχυνιον δόγμα τής Τουρκικής ακεραιότητας, 

■ίποπτά.οΰται καί έαιατημονίκο,ς Λιά τής έμβριβανς με

λέτης τοΰ τέως βονλεντοΰ και ί’φηγητοΰ τον Λιείίνοΰς 

Λικαίοι· κ Α. Ροντήοη ,ιερί τής ■■ Γοι'ρκικής άκβ- 

ραιότητος »αί Βαλκανικής Ακεραιότητας·. 

Καταδεικνύει εν αί'ιή ότι τ<> μεν Λύγμα τής άκεραιότη- 

τος τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήτο μία ανήθικος 

Ευρωπαϊκή κρόληφις ΰνψ το καίΒεροόμενον ήδη δόγμα 

τής Βαλκανικής άκεραιότητος αποτελεί όροι· ισορροπίας 

τώι· Ευρωπαϊκών Ιννάμεων, ΐφ' όβον κατά τόν συγγραφέα 

<ιΐ·ιαι ά.τοβάλωοι παοαι βλέφιν κατακτητικήν, ήτις ίίίι 

ήτο άρνηοις τοΰ δικαίου, άλλίι καί έγ■' οαόν---προσίλέ- 

τομεν ημείς—ή Βαλκανική Δνναμις δει· ήθελε ταχίίή ποτέ 

παρά τό πλευρΐιν άλλης Δινάμεως 'Ο συγγραφείς λέγει 

ότι ή Σερβία δικαίως ζητεί λιμένα ί>· τή Άδριατικβ, 

άποκαλεϊ έγκλημα τήν Αυστριακήν κατοχήν έπί τής 

Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης, αννιατή Λί όπως τό χρη- 

οιιανικίι Κριτή τοΰ Αίμου ώοι οννηοπιομένα καί ισχυρά 

πολνμικώς, ικανά νά φροιρήσωοι τήν Ιδίαν ακεραιότητα 

ίεα μή έχωοιν εφεξής ανάγκην προοταοίας καί έγγυήσεως 

των Δυνάμεων Ό συγγραφείς περατων τήν μελέτην τον 

ΰποαιηρίζει ότι τό δόγμα ·ή Βαλκανική χερσόνησος Λιά 

τά Βαλκανικά Κράτη» εινε αύτά τούτο τ ί δόγμα τής 

Τουρκικής άκεραιότητος κατά τήν αληθή μίτου έννοιαν 

καί τήν φυσιολογικήν μορφήν.·Λόγμα ουχί τυφλιιΰ ρεαλι

σμού καί αυθαιρεσίας, άλλά δόγμα ήίίικότητος καί δικαίου ·.

•

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ιΧία Ζωή». Τείχος ’Οκτώβριον, ΛΤ οί συμπλη 

ροΰται ό έβδομος τόμος. Περιέχει άπολογίάν τοΰ καιρός 

Ι/αλαμιι διά τήν μαλλιαρήν μετάφραοιν τής 11 ’ίη αγένειας · 

ί.τί· τοΰ ι·Ιον ίίαλαμα, δείγματα τής όποιας παρατίϊίεν- 

ται iv τιβ «ι’ιςΟ τενχει, Ό κ. Ξιηίπονλος δρ<«ιβ<ει'ε< 

κριτικήν περί τον συμπατριώτου τον ποιητοΰ κ. Σ. 

Μαρτζώκη. Έκτων καρμάτων τον τεύχους ιδιαιτέρως 

ελκύει τήν προσοχήν ό ι· Χλωμός “Εφηβος» τοΰ κ. Λί

νον Καρζή.

ο

_Ι«< τον άρτι ΐκδοιλέντος τεύχους αί ·Μθι~ιίαι», τ» 

κάλλιοτον έν Ζακύνίίφ κεριοδικ'ιΐ· τοϋ κ Ζιόη, εΐοήλΙίνν 

είς ιό ίίίον νιος από τής ίκ'ιίο ιός τοι·. Είνε μοναδικόν 

φαινόμ·ι·οι· μακροζωία; Λιά περίοδικ δν επαρχιακόν. Σι·γ- 

χαρητήοια καί ενχάς ΐί.τοις έαρτιίομ κ ί πεντηκονταετηρίδα.

4τ

■ ΈκκλιιιΙιαιΙτικός Φάρας- Πατριαρχείων Άλν- 

ζανιδρίι'ιις. Είς τό τεύχος ‘Οκτώβριον περιλαμβάνεται 

καταγραφή άγνιόοιιοι· κωδίκων τής ίίαιμιακής βιβλιο

θήκης !·.αό τοΰ διακόνου κ I Καλλίμαχον καί εκτενής 

ίνδιαφέρουοιι μελέτη περί καύσεως καί ένταφιαομοΰ τών 

νεκρών ύπό τοΰ κ. Ι'ο ίΙαααμιχαήλ, όατις τήν κανοιν 

καίτοι παραδέχεται κατ’ άιρχήν ένεκα λόγων υγιεινής ιός 

δεκτήν, θεωρεί όμως πρώορον τήν εισαγωγήν, καθόσον 

τό εδος τοΰ ενταφιασμού έχει βαι'Ιοιάτας ρίζας έν τή 

θρησκευτική .ιιιραδ ιΐσει τών Χριστιανικών λαών.

01 ΜΙΚΡΟΙ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
Τοπία, ερείπια άναζτόρων, Βυζαντινοί Οαυμάηοι 

ναοί καί πόλεις ένδιαφέρουσαι τής έλευί)ι'ρωί)εί της 

χώρας, έξωγραφημέναόλα καλλιτεχνικότατα έπί μαρ

μάρινων πλακών έ'ξβτέθησαν είς τά καταστήματα τών 

εύγενώς προσφερΟέντων κ. κ. Κα'ζάζΐ] (Ναυτικός οί

κος), Καντόροιι καί Νητιώτη, καί πωλουνται υπέρ 

τών τέκνων τών έφεδρων εργατών υπό τών μαθη

τριών τοΰ Προτύπου Παρθεναγυιγείου Τριανταφυλ- 

λίδου. Είναι άναμνή ΐεις όιραιόταται τής όνειριόδους 

έποχής, τήν όποιαν διέρχεται πις "Ελλην καί συγ

χρόνως εν μέσον, όπως προσφέρη τύν οβολόν τον 

υπέρ τών συμπαθών μικρών πις τις, χωρίς νά τό αί- 

σθανίΐή, αφού έκαττον ές αύτών τιμ ΐται μόνον δραχ- 

μάς 3, καί αποτελεί συγχρόνως κομιμόν καί απαραί

τητον κόσμημα γραφείου.

ΣΤΛΛΟΓΟΣ ,,Μ ΤΕΧΝΜ"
Ήρζαντο τά μαθήματα τής Δραματικής Σχολής, 

ϋπ'ι τήν διευθυνβιν τοΰ κ. Θωμϊ Οικονόμο», τρις 

τής εβδομάδας 5—7 μ. μ. Θεωρητικά μαθήματα Οά 

διδιί'ϊωτιν οϊ κ. κ. X. Σπανδωνής, Λ. Καλογερόπου- 

λος καί Λ. Φιλαδελφεύς.

Έπίτης άρχονται λίαν προσεχώς τά μαδήματα τής 

άρτι συτταδείτης '■ Σχολής Διάκοτμητικών Τεχνών- 

διά δεσποινίδας, υπό τήν διεύΟυνσιν τής κ. 'Ελένης 

Ι'εωργαντή.

ΙΊληροφορίαι καί έγγραφα! καί)’ εκάττην 3—5 μ, 

μ. έν τοϊς γραφείοις τοΰ Συλλόγου, έν όδιϊι Χαρι

λάου Τρικοό.τη 22α.

Ή έναρξις τών μαδημάτων τής Σχολής τών Έί)νι- 

κό>ν χορών, ώς καί τής χορωδίας, Οά ιίναγγελίΐή έν 

καιριϊι.

(Έκ τοΰ γραφείου)

θΕΤΡΟΝ ΚΤΒΕΛΜΧ

J1 "Μ !Α

ΙΙαραστάτεις καθ' έκάστην από τής ί>—12 μ μ.

Μέ τάς εκλεκτότερα» ταινίας τών μεγαλειτέρων ερ

γοστασίων.

Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτην 

καί Σάββατον.

Τ<1ς Κυριάκός απογευματινοί άπό τής 3ης μ.μ.

Έκάστην Δευτέραν καί ΙΙέμπτην απογευματινοί 

μέ δώρα διιι τά παιδιά.

'Αερισμός τής αϊίΐοόσης πλήρης, θέρμανσις τε

λεία.

•Από τής ί)ης μ.μ. ορχήστρα.

Καρνέ 10 εισόδων Λης δέσεως πωλοΰνται είς τό 

ταμεΐον τοϋ θεάτρου αντί δραχμών 8 (μετά τοΰ φό

ρου καί τοΰ μαξιλαριού).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
ιΊ^νημαιοβίράφος αίρώτης τά}ρως 

\ιννί)ι νοις: Ιϊ. ΈιιπίογΣον

Τιιινίαι των τΐλνυταίων έργοστττσιωΐ' τοΰ κύ
αμον : Γαλλικών, Ιταλικών και 'Αμερικανικών.

‘^tiBOK^eietmhΡΗμετά^ρυσις τώνταινιώιν
NORDISK» τής Κο·ηΐ-/χιί-/ης και τής περί

φημου όΐανίδος καλιτύχΐ’ίδος AS I A NIEL
SEN».

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
ή yXvKvrepa 'Ορχήστρα τών 'Αθηνών.

Δεσποινίς, τέοις ύιειιθνντηια παρ/ίεναγιογείον 
εν πρ Έςωτερικιρ ζητεί παραδόσεις ή γοαη ικΐρ· 
Εργασίαν. Όδός Λυκαβητοΰ ιιοιι'ί. IB.

Παραααλοϋνται οϊ καΟυστεροϋντες τήν 
συνδρομήν τοϋ δωδεκάτου έτους, οτζίος 
εύαρεστηΟώσι και άποστείλωσιν αΰτήν άπ' 
ευθείας πρός την ΔιεύΟυνσιν τής «Πινακο
θήκης» ϊνα μή διακοπή ή άποστολή τοϋ 
φύλλου.

« 2393 1ΪΠ0ΙΣ "ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ·'■


