έτος

ιβ'.

ΙΛΝΟΓΜΡΙΟΧ

1013

ΤΕΓΧΟΣ

143.

niNAKOGHKH
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓ1ΟΝ

ΙΙοός τονς κ. κ. Ύδρολήπτας της

ηόλεως Αθηνών.

EAA.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Ιϊροοκολοννται

TOY

ETOYX

οί κ.

ΕΤΗΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Όόός

ΠΡΟΠΛΗΡ8ΤΕ*
'Απανταχού

δρ. — φρ.

12

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. 1. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

~&ος 333’.

Τεύχος 143.

φφ *· *♦ -φφ -φφ φφ Φ·--ΦΦ- φφ φφ -φφ- φφ φφ φφ φφ φφ φφ -φ
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Πολεμικά Χριστούγεννα, ύ-Λ J. /. Κ.
Τδ Ανάγλυφου ποίησι;, ύ~ό Γεωη. Στρατήγη.
01 ναοί τής Θεσσαλονίκης, υπό Στεφάνου Ξενοπούλου.
Χ*>ρίς λύσιν, διήγημα Όσκαρ Ο,'ιυλδ
I Μετάφρ ασι; Φυλλίδος).
11 καλλιτεχνική έκϋ-εσις τοϋ Μονάχου, (Με
τάφρασή I. I.)
Ή καπετάνισσα, υπό . Ιάφνης Λώρα.
’Υπό τήν σκιάν τών μνημείων.
‘Ελλάς, Ποίησις 0. Uelavignc. (Μετάφρασι; Έμμ. Μαγκάχη).
Σέρβικο τραγούδι, Μετάφρασι; θ. thi).tnriτου.
Στις Αδελφές τοϋ ήρωος -V. Σιόζου. ’Επί
γραμμα ϋικτί Ζήνωνος.
Ποικίλη σελίς (Γ. Χάουπτμαν. — Τό Τουρκι

κόν Οέατρον. — Ό τάφο; τοΰ Βφγιλίου.
— Μνημείου Δόυμά πάππου. — Μία γε
λοιογραφία).
.Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

‘Η γέννησις τοϋ Χριστού, πίναξ JfotwtfJloi·.
ΟΙ Μάγοι οδηγούμενοι υπό τοΰ ’Αστέρα;.

— ’Ενώπιον τοΰ Ήρώδου.
Οί Ποιμένες μανθάνοντε; τήν Γέννησιν.—
Προσκύνησε; τοΰ νηπίου.
Ή είσοδος τών Δαρδανελλίων.
Γυμνάσια μάχης. - Πυροβολεία θωρηκτοΰ.
Μαυροβουνιώτισσα. Πίνας 7’. βατάγ.
‘Η μεγάλη δούκισσα Όλγα.
Γυναίκες τής Μακεδονίας.
Χωρική οικογένεια Νικοπόλεως.
’Αλέξανδρος Άνδρέΐς.

ΙΙοςοαχαλοϋνταε οί καινότε
ρου ντες τήν συνδρομήν των όπως
αποστείλωσιν αυτήν άπ’ ευθείας προς
ημάς.
0^9

ΤρικΟύπη 22α

Τιμή τεύχους 1 δραχ.

3ανονάριος 7913.

’*■
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ Ν' ft

Χαρίλαου

Δαρδανέλϋ.ια. Πρώτος ό Σουλτάνο; Μαχιιοϋτ
Β τψ ι8ο<; άπηγόοευσε τήν διά τών στενών "τών
Δαρδανελλίων δίοδον παντός πολχιηκοΰ—λοίσυ.Ήοθη
;ϊ- *χ2χ ή διάταΐιε, άλλά τώ <Xj3-άπηγορεύθη πά
λιν ή δίοδος.Δύο ίκδιάσεις τών στενών έγένοντο μέ-ί
χρι τούδε. Τώ 1770 καί τώ ι8υ;. "Εχουν τά στενά
ii?jKOC Ιιο χιλιομέτρων καί πλάτος ijjiki ιιέτςων, είς
τό στενώτερον ιιερο. καί ; χιλιομέτρων έίε τί πλα
τύτατου σήμεϊον. Βάθος .ίο—(><> μέτρων

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Γηγενεϊ. — Γό Έδιμόοϋργον άπεκλήθη αί ΆJZj/αι τοϋ Βορρά, διότι τά μνημεία τής πόλεωε εϊ.ε
μία άπομίμησις σχεδόν τών''Αθήνοϊκώ/.
Ή Βοστώνη άπεκ/.ήθη αί ..‘Αδήναι τής Άιι:σικ7|-’■Ρ:όέόιΗρ._ "Ο,τι σχετικό/ έχετε πρό; τή, διε:α (ωγήν τοϋ πολέμου, σκίτσα, σύνδόσ-'-ς, φωτογ5ίρίαε τσπειω, καί πεσέ.ζτων ήρώω/. στείνατό τα είς το
εν Κέρκυρα λόογραφεΐον Άσπιώτου θά έκδώσζ
Λεύκωμα τοϋ πολέμου καί δελτάρια.

Σνναδίλύω. —Ύπά τάδπλα ύπηρετοϋν ώς έρεδσοι .
δύο ζωγράφοι, ό Ν. Όθωναϊος καί ό Σπ. Βα.δώροε.

Κ. Λ. Ιό σπίτι του Βακζάκ σώςεται. Έποόκειτβ
ν“ Κ3ταδαφ<σΘή, εΰρυνθείσης τής' όδον, ■
άλλ' οί ΰαυμασταί του άπεκάλυύαν ότι τό πραγμα
τικόν σπήτι εόρίακετο ένδοθεν τοϋ κήπου καί ούτω
ησύχασαν. Εικόνα τής οικίας τού Βαλίάκ έχοιιεν :
δημοσίευσή είςτόν Η'τόμου τής «Πινακοθήκης».'

•Αναγνώστη.— Ό ποιητής περί ού ίγράφη εί:
1 αλλικόν περιοοικον ότι εϊνε "itcji) ηίονίι-ιι.ΐ'· (·!ρ
είνε ο κ. Βαρλέντης, όέκδώσαςτό «Μπουκετάκι».

./. hauloix.— Ο Δ’ Αυνούτσιο έΕέφρασε τήν
έπιθυμίαν νά ίλθη είς 'Ελλάδα διά νά ίκοράμη εί:Ί
τούς τόπους τών μαχών άλλ' αύτό δέν σημαίνει καί I
ϊτήθά ϊλθη. Τά ίδια έλεγε καί πέρυσι διά’τήν Τρι-1
πολίτίδα.

Συνδρομητή Τόεΐδσμεν. άλλ' αδύνατον έστάύη
νά τό άναγνώσωμεν. Τό κοτσιδοφόρον σύτό πο
λεμικόν ποίημα τοϋ κ Σκίπη έοημοσιεύθη άτυχώ:
μετά τήν κριτικήν τών «Τυρταίων ·■.

S. II. Νά προμηθευδήτε τό Χριστουγεννιάτικου
γΰλζ.ον τοΰ «Ν. Ελευθέρου Τύπου τής Βιέννης.]
Εχει ιαο σελίδας. 'Αποτελεί καταπληκτικήν πρόο-j
οον τοϋ Ευρωπαϊκού τύπου. Τό πλεϊστον τοϋ φύζ-ί
λου όμως καταλαμβάνουν άγγε/,Ιαι.

G^O

<5JJ© c<j£·

είς το ταμεΐον τον Λήρον

ρων άπύ σήμτρον προαΡ.άωοο’

3όομψδς τόμος έκ 256 σεχίόων

καί

καταβάΐ.ωοι

τό άντίτιμον τοϋ ν/ίατος

κα&όαον er ίναντίη

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

κ. νδροΐή.ττα, όπαα ΐντόί 8 ήμτ-

1912

ΜεΧέται φιΧοΧο-μκαί, καΧΧιτε-χνικαι, ιστορι
κοί, έ-πιστημονικαί, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμΰται διά τούς συνδρομητής μας όρ- 2.
Αία τούς μή τοιούτους όρ. 3 ■ Εις τους νέους
εγιραφομενους συνδρομητής αϊΒοστεχχεζαι

Λήμου

τρί/οντος έτονς,

περιιττοόσει ή υδραυλική υπηρεσία τοΰ

Οά ευρε&ή είς

τήν ανάγκην νά

ένεργήο/] τήν απο

κοπήν τοΰ ΰδατος.

(Έκ τοΰ υδραυλικόν

τμήματος

τοΰ Λήμου

ΆΟηναίατν).

ΧΑΡΤΟΠΧ1ΑΗ1ΟΝ

όωρεάν.

ΠΑΛΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟίίσης τής κλίμαζος τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
δψει η έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, 8τι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος οί/_ιτάι παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊε ‘Γποζαταστήμασίν αυτής καταθέσεις εί; τραπεζογραμάτια άποδοτέα; έν όώει ή έν ώρισμενη προθεσμία
έπί τόκω’
1) 1)2 τοίς οίο κατ' έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000 πέραν τού πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου είς I Τοίς ο)ο κατ
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοίς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.
2) 1)2 τοίς κατ' έ:ος διά τάς καταθέσεις τάς απυοοτέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.
3 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοίς ο]ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
εις οράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.
» »
»
1 έτους
2
· » »
»
» »
»
2 έτών
21)2 »
»
» »
3
»
» »
»
4 έτών
» »
4
»
» »
»
5 έτών
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκδίδονται
κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τή αίτή·
σει τού καταθέτου παρά τοίς ' Γποκαταστήμασ: τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή κατάΟεσις.

ΚΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ— 'Οδός

ΣΙΑΣ

Ερμου

ΙΙλοΰιος γραφικής ύλης.—’Έντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα-

κέλλων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός
καί έξωφΐ’λλων παντός είδους καί πάσης ποιύ-

τητος. Χάρτης εφημερίδα) .
Εΰθηνία, Ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ· ΞΑΝΦΟΠΟΥΛΟΥ
A e Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10

Τό καλλιτεχνικώτερον φα,τογραφεΐον

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.

Τι μαί άσυναγώνισται.

Μεγε&ύνοεις καλλιτεχνικαί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝ1ΩΤΟΪ*
77—‘Οδός Χαριλάου Τρικούπη
Όδός Πραξιτέλους.

ΗΝ

ΑΘΗΝΑ1Σ

ξΚαΜίτεχνικϊι εργασία
Τιμαι συγκαταβατικοί

Καλύμματα χρυσόδετα
ιΰς “έΐΐινακοδήκης.,

όλων τών έτών πωλοϋνται είς τό γρα-

φεϊον μας αντί δρ. δύο έκαστον.

,,,
’Ο

„ .

,

.

ΑγγΗ.ος αναγγέΜων Ητήν γέννηση· τοϋ

Ρ

ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

I

ΑΡ55«
ί
ΑΘΗΝΛΙ Μ

Oi Μάγοι
ν

·

.

δδηγούιωνοι

u

ύπό toD

Άστέρος.

'

Σωτήοος.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.. ,γ.·«; -V. Γόΐη Φωτοτν^ία ίΐς ftrya ηχημα .ίο.
1. Έ.ιί γπνάρον
χάρταν
άραχ.

flRilAlOY/
0401 KOWOIPDK» /

^nnilvaποιμιια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΠΗΡ|θΝΊ
\ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

τους

$·

“ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ·, Λο»ϊοα Φο Α’ο.ύ.ύ/,
οιν

"Αγιά·>ς

*Επι

θέρον

Όϊ.λανδικοΰ

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.. Λί"',"α
.Ιημητοακοποϋϊ.ου Αο.

Ν.

Η

πίνας

κις μέγα όχημα

ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ-, «£<4 /*.
τν.τία κίς μέγα Ο'/ί/μα

Λρ.

Λρ.

1.

Λρ.

καί

II.

Άρι-

Φρίξου

όο. /.
Perrault.

Φ..,το-

/.

ΑΙΩΡΑ., ,τ<»·αί Vip/or.

Η

χάρτου

Λάοκαρη

1.

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,,
οικίας. Φωτοτυπία

κατά μκιάηοα-

Φωτοτυπία

νΐς μέγα σχήμα

1.

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ. Πίνας
Φωτοτυπία Δρ. 1.
ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τρίχρωμος

Ο

Rochegrosse.

Ο

φωτοτυπία τις μέγα σχήμα.

Πίνας

I.

Rennet Λρ.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ ί«· Bargelmi Φωτοτυπία
Ο ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,

Λο.

1.

πίνας

Vincent. Φωτοτυπία Λρ. 1.

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ·, ·Ά·α$ Δ. θιοτοκοποΰΙ.ον. Φωτοτυπία io. 1.
ΔΟΜΗΝ ΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ A'oUiirr-

Ο
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΙΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ

χνικη καί ίστοωκή /ιτΐέτη ί·πό I.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-,

HlvaS J

Καοαβία,

Knopp.

Λο.

1.

Λρ.χ.

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, εις

τό

ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

v'v'V/Xz v"X'V'S_'\Z\ZX/X.—-

Q. I. κ^ΛΟΓζροηογΛογ ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Πωλ,οΰνται

εις τά

Διά τούς σννδρομητάς τής

γραφεΐά

(Μουσεϊον Βατικανού)

Άπο τοΰ Α' μέχρι τοΰ ΙΓ' έτους

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ''ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σε*. 2U8.—Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήμχτα εικονο
γραφημένα Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σε*. 174.—Δ:. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. 61.-Δρ. 2ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ· Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων
Σελ. 64.-Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σε*. 128.-Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ· Εντυπώσει; καί σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. I.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ιΐίναξ Μουρίλλου

εύρίσκονται εις τ«"> γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. Ιό, οί ά.τλόδετοι δρ. 12.
Διά τους άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

μας

«Πινακοθήκης* είς το

ίιμιΠυ τής τιιιίίς.
q^dcSJo G^D G^OΣόΰ Qjjg

II προσκύνησα
Οί Μάγοι ένώπιον

g^c

G^G^? G-^D G<j£

cSJd G^£?

τοΰ

ΊΙυώΛυι·.

τών

ποιμένων.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
άρραβώυ, τοΰ τά έδιδε τήυ στιγμή ποΰ έφευγε
γΐά τόν πόλεμο.
"Εξαφνα ανησυχεί. Λυπάται ποΰ είνε μέσα σε
τέσσαρας τοίχους, ένώ οί σύντροφοι του μάχον
ται διά τήυ Πατρίδα. Κλείνει τά μάτια δι t να
μή βλέπη τό θέαμα αυτό. Καί οραματίζε
ται μάχης ορυμαγδόν' ένα σφίξιμο κατ αρχας
τώυ χειλέωυ άπό θυμό διαφαίνεται καί τό δια
δέχεται ένα γλυκύ μειδίαμα — μειδίαμα νίκης.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

*

Δειλινό
I. —ΣΤΟ

ΣΠΗΤΙ

Ξημέρωμα

FQ'I·. II καμπάνες γοργά ση
μαίνουν δια τ»/κ Μεγάλην εορ
τήν, τίι Χριστούγεννα. Μεγά
λοι καί μικροί πηγαίνουν βΐς
την 'Εκκλησίαν.
"Ενα ωμορφο, ώιχρό κορι
τσάκι δέν χοροπήδα όπως άλ
λοτε, δεν γέλα, δεν ψάλλί) τά
Κάλαντα. Ο μπαμπάς του
λείπει είς τον πόλεμον. Θυμά
ται μέ πίκρα την στιγμήν, ένα δειλινό, ποΰ τό
επήρε στήν αγκαλιά του καί τό έσφιξε επάνω στό
αμπέχονο καί στή φυσιγγι οθήκη καί τό έφίλησε
ζεστά, πονετικά. Από τότε δέν τόν είδε, δέν
έννοιωσε τα χάδ’α του, δόυ τοΰ έφερε κανείς
παιγνίδια.
Αλλά θυμάται τή στιγμή αυτή τί τής εί
πεν ή διδασκάλισσα. Νά παρακαλή τήν Πανα
γίαν να φυλαττη τόν μπαμπά της. Καί πηγαί
νει σιγα-σιγα στή κρεβατοκάμαρα καί εμπρός
<άς τό εικόνισμα τής Παναγίας ψιθυρίζει μΐιι
θλιμμένη προσευχή.

μ
Μεσημέρι

Στο τραπέζι φέρνουν τό Χριστόψωμο καί τό
ροδοψημένο κούρκο. 'Αλλα μία θέσις είς τό
τραπέζι λείπει. Όλοι κυττάζουν, ο ένας τόν
άλλον, διά νά παρηγορηθοΰν, ιίλλ' ανώφελα.
Η οικοδέσποινα, δέν έχει όρεξιν ι> ϊ έγγίση τί
ποτε. Λείπει ο άνδρας της, τό στήριγμά της, //
αγάπη της. Εκείνος τώρα ποιος ξεύρει σέ τι ξερό
βράχο θιί πεινά, θά κρυώνρ, θά ταλαιπωρείται.
Καί το τραπέζι ποΰ αντηχούσε πέρυσι τέτοία
μέρα απο αλαλαγμούς χαράς, άπό ευχές καί
γελοία, στεκει σέ μία σιγή νεκρική, τό έορτάσιμο τραπέζι.
*

Δειλινό
Ο κόσμος ξεχύνεται ατούς δρόμους.
Η αδελφή συλλογίζεται τόν αδελφό τ>;ς—
τον σύντροφο της άπό τήν πρώτη σχεδόν πνοή.
Πάντα μαζή της, μέ μ[ά γαληνιαία άφοσίωσι
τήν συντροφεύει είς τόν αγώνα τής ζωής.Καί τώρα
που οι άλλοι εορτάζουν τά Χριστούγεννα στά
πολυθόρυβα κέντρα, αυτή σκυμένη επάνω στό
κλειστό πιάνο, στήν ίδια θέσι ποΰ ένώ αύτή
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έπαιζε εκείνος τραγουδούσε, περνά τ'ην π'_ό γλυ
κεία εορτή μέ μιά βαθεξά μελαγχολία, μέ ένα
προαίσθημα άνατριχιαστικό.
♦

Μεσάνυχτα

Χριστούγεννα
Αμίλητη ή μητέρα, κακοπαθιασμένη κατόπιν
αγωνίας δύο μηνών διά τό μόνο της παιδί ποΰ
είνε στον πόλεμον."Εχει ημέρες πολλές νά λάβη
ειδήσεις του. Είς το τελευταίου του γράμμα τής
έγραφεν : *
Αΰριον, μητέρα, θιί έχουμε άλλη
μάχη. "Αν τύχη καί πάθω τίποτε, μη κλάψης.
Νά σκοτώνεται κανείς γ>ά τή Πατρίδα είνε ό
πιο γλυκός, ίι πιο τι μημένος θάνατος
*
.Καί μένει
συλλογισμένη σέ μιιί παλρά πολυθρόνα καί
βυθίζει τα μάτια στο "Αγνωστου καί φαυτάζεταιτο παιδί της νά κλονίζεται σ' ένα σύννεφο
ποΰ υψώνει ή όβίς καί τά μάτΙα της δακρύζουν.
II. — ΣΤΗ ΜΑΧΗ
Χαράματα

Πρό ολίγου έγεννήθη ό Χριστός, ό μέγας
Ελευθερωτής σωμάτων καί ψυχών. Είνε καί
αυτός, ο αφανής στρατιώτης, ένας ελευθερωτής
τής Πατρίδος. Καί όρμο.
τήν μάχην. Ο
*ς
πολεμο
! "Ενα διαρκές παυηγήρι ζωής καί
θανάτου. Μέσα είς τόν καπνόν τής μάχης, «ίφ
τής ομοβροντίες, €4? τό σύριγμα τών σφαιρών
— τραγούδια υπερήφανα, γιγάντια — εορτάζει
τήν μεγάλη εορτή άντικρύζων τόν θάνατον,
κάτω άπό τιίς πτυχιί.ς τής Σημαίας διά νά φέρη
μία παντοτεινή, μεγάλη εορτή σέ χιλιάδες δού
λους αδελφούς του—τιί Χριστούγεννα τής Ε
λευθερίας.
Πυροβολεί αδιακοπα. Εσυνήθισε στή φωτιά.
Τώρα πού πολεμά, αισθάνεται ότι ζή, ότι άξι
ζε ι νά ζή.
μ
Μεσημέρι
Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Νοσοκομείου
επάνω εις τά κρεβάτια είνε ξαπλωμένοι ώχροί
οί τραύμα τίαι.
Ακούεται ή καμπάνα τοΰ έξωκκλησιού. Οι
Νοσοκόμοι—λευκοί άγγελοι παρηγοριάς—πηγαι
νοέρχονται. Αυτός μέ ένα παράσημου πληγήί
στό στήθος, μένει καρφωμένος στό κρεββάτι.
Δίπλα του μερικά μισομαραμέυα άνθη. Κά
ποιο άγνωστο φιλάνθρωπο χέρι τά έφερε κοντά
του. Τά βλέπει καί θυμάται κάτι άλλα άνθη που
ένα χέρι πολύ γνώριμο, χέρι ποΰ τό εστόλί^ει» ο

Είς μίαυ άλλην αίθουσαν τοΰ νοσοκομείου,
ένας άτυχος σύντροφός του, χαροπαλεύει. Δεν
είχε τήυ τύχη νά δεχθή εχθρικό βόλι. Ύπου
λος καί ζηλόφθονος ό θάνατος τόν παρεμόνευσε
καί ημέρες τώρα κρατεί σφιχτά, τό θΰμα του.
Τό κρύο τής νύχτας τόν έδολοφόνησε. Καί ζη
λεύει τούς τραυματίας, τούς τιμημένους άρρω
στους, ενώ αύτός, αιχμάλωτος μικροβίων, ξε
ψυχά. Καί μεθαύριον όταν τούς οικείους του
θά έρωτοΰν «ς ποια μάχη έσκοτώθη, αυτοί θιί
συστέΧΧωυται, θιί έντρέπονται σχεδόν νά είποΰν
ότι ξεψύχησεν άπό πνευμονία.
Χριστούγεννα. Αί πτέρυγες τοΰ θανάτου
απλώνονται βαρείες. Μία σκιά χύνεται γύρω.
Ό άρρωστος κάτι θέλει νά είπή' δέν ειμπορεί'
ί/ δύσπνοια τόν πνίγει. Ό πυρετός ποΰ του έφλογιζευ, υποχωρεί τώρα εις τό ρίγος τοΰ θανατου.
Μία θλίψις διά τόν άδοξου θάνατον χύνεται εις
τά πελιδνά χείλη του, ποΰ τά συσπά ό ρόγχος
τής αγωνίας.
Έξεψύχησε. Του περνούν γοργά-γοργά, αφού
του έσκέπασαν μ ένα σινδόνι, οδηγούν τό πτώμα
«φ τό προαύλιου διά υιι άποδοθή είς τήν κοινήν
μητέρα—τήυ Γήν.

Νύ κ τ α

Άντήλλαξαυ, μόλις ξύπνησαν, χαρούμενες
εύχές οί στρατιώται. ·Στή Πάλι σάν σήμερα
νά γιορτάσουμε, παιδιά
*
έλεγαν γελαστοί.
Η σάλπιγξ έσήμανε. Θιί πολεμήσουν. Μιά
απέραντη γραμμή κυκλώνει τό βουνό.Καί επιτί
θενται μέ ορμήν κατά τοΰ εχθρού.
Η μονομαχία τοΰ πυροβολικού έληξεν. Έσίγησαν τά εχθρικά. πυροβολεία. « Εμπρός,
παιδιά ! Εμπρός !· φωνάζει ξιφήρης προελαύνων ό λοχαγός. Καί τόι ακολουθούν όλοι ζητώκραυγάζοντες. μέ προτεταμένος λόγχας.
Ο γενναίος στρατιώτης έπεσεν ένδόξως μέ
τρεις πληγάς—καί τάς τρεις είς τό στήθος.
Τόν έθαψαν—εκεί πού έπεσεν ακριβώς—δύο
τρεις συνάδελφοί του, ένώ οί άλλοι έπροχώρουυ
νικηται.
Πέριξ τού ερημικού τάφου του σιγή κρατεί πα
γερά. θέτε καμπιίνα έξωκκλησιού, ούτε όπλων
κλαγγή, είνε πονετικό γυναικείο χέρι.
Νέκρα. Ο ήλιος, κρυμένος καί αύτός. Γύρω
πεταμένα —μΐά σάλπιγξ ραγισμένη, ένα μισογεμισμένο ντουφέκι, ένα ματωμένο πιλήκι.ο. "Ε
πεσαν κατιί τήυ έφοδον. Είνε τών σκοτωμένων
τά τιμητικά σάβανα, πού απλώνονται στους
τάφους των.
"Ενα μικρό λόφωμα νωπού χώιματος, μέ δύο
ξύλα άσπρα δεμένα βιαστικά μέ ένα σπάγγο
βίς σχήμα σταυρού καί μέ μολύβι γραμμένο το
όνομα τοΰ ήρωος.
Τρία—τέσσαρα κοράκια διαγράφουν μεγάλους
μαύρους γύρους επάνω άπό ένα πτώμα κοκαλμιρικου αλόγου. Χαμόκλαδα τσαλαπατημέυα. κοκ
κινίζουν κάπου κάπου άπό αίμα.
Ο θάνατος κυριαρχεί.
Γύρω είς τόν τάφον τού ήρωος, άλλοι όμοιοι,
έγκαταλελειμένοι, τάφοι.
Χριστούγεννα !
Δ. I. Κ.

Βιβλίο. Καμπάνα, Εικόνισμα,

ΤΟ ΛΝΛΓΛΤΦΟΝ
—Λάβρε Τεχνίτη,

'Ανάγλυφό σου

δροσίζω μ'ε τή

atari,

‘Ενώ

τόν άγιο ίδρωτά σου,

Ποιο

τρόπαιο, πές μου. άνιατορεϊς αίιόνιο, λαξευτό;

λύρα,

Καβάλλα πάει στό ΠάνθεοΣιοϋ ‘Ανάγλυφου έκεΐ κάτω-

Τό βάθος, οάν τό
Μί πέντε

Κι' άν
“Ηρώα

Μέ στέμμα

τίιν Πατέρα μα;,

τύ

Δικέφαλο καί

Μέ μιά πορφύρα

Καβάλλα οέ

Καρυοφύλλι,

καί Σταυρό; Σουβλί...

ποΰ χτνπας μέ γιγαντόπνοη σφύρα

Γήν φυχοδότρα σμίλη σου, στο

— Τόν

Φλογέρα,

— "Ολ'ή Ίοτορίατοΰ Ι'ένονςμας

τόν

‘Ερέχ.θειον,

ΰφ'ώνω

Καρυάτιδες κρατώντας

Οέ; νά μάΟιμ,

ένα ναό,

ταετωμά τον.

πώς ιή; λέν, έρωτα

τό Λαό!

Κεραυνό, οκαλίξω,

'Αετό',

γαΰρον

όλόλνυκη, οάν χιόνι,

Βουκέφαλό νάστράφτη

Είνε

Τίιν στολίξω,

φτερωτό.

ή Βασίλισσα! Κι' αϋιί·; ή

Ποΰ λάμπουν άπ" r/J; 7.άρε;

τέοοαρε;

Νεράιδες,

τον;, σαν ανοιξις

αυγή,

Ποΰ τέτοια κάλλη άσίγκριια ποτέ οον όέι· ξανάβιδε,-,
Κ' έμπρός

τή καλωούνη των θαμπώνεται ο/.' ή Γή.

Ψηλά απ'τόν “Αρη, πάνω έκεΐ, οιά νέφη, κατεβαίνουν
Δυο πολεμόχαροι

Μάχτίνο»· δέσμη,

Ποϋ

"Ησκιοι,

δυο

Οεόπρεπε; μορφιές,

όλόφωτο στεφάνι ο!

άντιφεγγίξονν

τοϋ

“Ολυμπου

Ιι·ό Τοΰ δένουν,

στή λάμιμη τον
[κορφές.

Σκόρπια ατό χώμα, ενα Σχοινί, μιά Λίρα, ένα Κοντύλι,

Ράσο,

Βαγγέίιο,

Είνε ή

Βαοιλοπούλέ; μας! Ή

Τ'ώραΐολαςείονν μάτι το>ν.

σμίλη μου κ' ή σφύρα

Σύ,

ιρά'.λε

τή ματιά!

Καί πες, πώς μ ’αίμα βάφοντας κ ’ 'Εκείνες τήν πορφύρα,
'Αγιάτρει·τη δέΐ' άφησαν καμμιά λαβωματιά!. ..

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

Λάβαρο, Μπονρλότο καί Δαυλί,
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
έσεβάσθησαν

καί

άνά τρεις
νών

τά

δέν

είνε

τα. Μοναδικέ)

έσκέπασαν

ιπταμένους πρό

θρησκευτικών

αξίας

λιτεχνικής

Βυζαντινών

χρόνων,

τών

τά άσβέστωσεν
Είνε

Θεσσαλονίκη

μνημεία

τής

"Αλλος

παρά
Δαρδανελίων, Μα fy^ro

ή .arua-,ία

,οΓ·

ναούς

ή

θά άποκτήση

τήν

Τουρκική

καί

ο Βυζαντινός

είς τό ιίρ-

καί

προσοχή

Βυζαντινά

επισκευών

άνευ

μέ

ρυθμός

διάθεσιν

τρούλους

τούς

τρίδυμα

τιι

τών

νι'ι αποτελούν ωραία κοσμήματα καί

του

παράθυρά του,

κεράμων,

ώστε

μονογράμματα.

♦
Άλλος

CI ΝΑΟΙ TKS ®E5SAAONII<H5

ναός

Βασιλικής,

1Ιά).ι

/«'

/?'"'"'·>

/"

Χαιρ·ί·ς

ΙΙάά Λιχά μας Oiirui.

τό

Κυριακής,

Άγιου

έξεπληρώθη.

προφητρία

μία μετά τήν άλλην αί

Ή

πέντε
τήν

ή

αιώνων

Σταυρόν.

τόν

κοντός,

πόλεως.

τόν επισκέπτονται οί

Χριστιανοί

σμένον

άπό

Πλάι

τήν

πρός

πολλάς συνοικίας
βληθή είς μικρά

Άγιων

μας

τά παρεκκλήσιά

τεμένη

καί είς

Αναργύρων,

σας καθισμένας

μετα-

εΐχον

σμητικώς,

Τουρκικά άνευ μιναρέ.

Άλλά

δες

μέ

μας

γενναίος

τάς

μας,

εκκλησίας

επανερχόμενους
ένας

είς

τόν σταυρόν

τάς

είς

χε’ιρας

νά εισέρχονται

εξόριστους

ώς

τά παλαιό

είς

σημαία

περιδεείς βλέπουν τούς ιερείς

καί

άποσύρονται

γαλανή

Βασιλείς

παλάτια των.

'Εδώ

ίερεύς, ό άρχιμανδρίτης Σωφρόνιος

Συμεών ό Αίγαιοπελαγίτης, φέρων έπί τοΰ καμηλαυχίου του

καί καθαγιάζει

ταλαμβάνει

τά όποια

οί

Τούρκοι

θεωρεϊαι

των

άγιων

καί

δέν σώζονται
έξορυχθή

έχουν

Άγιου

σώματα τών άγιων.

νά

έν όλη

έχουν

μέ

άποκρύψουν τήν
τή γαλήνη των

Αϋτοκρατόρων.

οφθαλμοί'

κα

'Αποστόλων,

‘Αγίων

ήθελαν

Τά

πρόσωπά

άποξεσθή,

μικρά

ιδίως

βυθίσματα,

Παρέκει

ή εξής

τών

αποκαλύπτονται

λάμποντα

τήν

είς

τών

τούς τοίχους

στων.

λικά, περιστεράς,

ύμνούντων τόν Θεόν.

μέ

τό

τών

οί

όποιοι σπεύδουν νά

τζαμί

μέ

μέ χρυσόψαρα.
*

Βουλγαρικός

Ό

τζαμί

Βυζαντινόν

τή

εΐσόδφ

του,

Σανδάσκυ, κατέλαβε τό

ώραϊον καί μεγαλοπρεπή

Σοφίας,

Αγίας

τής

θωλωτόν

άμα

στρατός,

περιφήμου

τοϋ

ηγουμένου

ναόν

καί

τόν άποκατέστησεν

είς τήν πρώτην λατρείαν.

ναός

κατείχετο

κατέφυγον είς

όποιοι

εισβολήν τού

Ό ναός

μους

Βοσνίους πρόσφυγας, οί

άπό

Θεσσαλονίκην,

Σέρβικου στρατού

τής Αγίας Σοφίας

μωσαϊκάς

είς

φεύγοντες τήν

τά Σκόπια.

σώζει ωραίας πολυτί

παραστάσεις

καί

ύπέστη σχετικώς

όλιγωτέρας παραμορφώσεις άπό τούς Τούρκους.

τάς

στισε
ώστε

του

τελευταία

Ή
σκέψει

τού

τό

νύν

έπισκευή

Σουλτάνου,

άφ θονον

έγένετο έπί

έπισκευή ή

πρό

μόλις

τή

οποία

άσβέστωμα έξωτερικώς

νι’ι φαίνεται οτι

τοΰ

έπιέκόναοΰ

έτους έκτίσθη.

ανεπανόρ
*

είς τάς άψί-

περιστεράς ζαί νήσ

συμμετρικούς

διαζο-

“Ολοι
νέου

διά

νά

ρητά τού Κο

τήν ’Αραβικήν καλλιγραφίαν, μέ

τιι συνε

οί

καταληφθέντες

καί

καθαγιασθέντες

οί

πειρους

τήν

διάσωσιν έφρόντισε,

μέριμνας

τών άνακτηθεισών

της,

ή

νέα

μεθ' ϋλας τάς ά

Ελληνική

Διοίκησις

χωρών.

Θεσσαλονίκη

ΣΓΕΦ. ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ

γε

διά

συμβο
τοίχοι

μάρμαρα

πολύχρωμα

Βυζαντινού τύπου όμοια

λαδοχριίιματα απαίσια

καί

αμπέλου,

κατακτητοΰ

μέ

ναός

τού

Αγίου

Γεωργίου,
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Οωρηχτοΰ.
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ΣΦΙΓΞ

ΧΩΡΙΣ

ΛΓΣΙΝ
εύ'γραμμον, έφαίνετο έξόχως ώραία, χάρις είς τούς
μεγάλους οφθαλμούς της ζαί τήν πλουσίαν λυτήν κό
μην της. Είχεν ύφος έμπνευσμένον ζαί έφορε·. πολύ
τιμα γουναρικά.
— Τί λέγετε περί τοΰ προσώπου τούτου: Σας
φαίνετα: ειλικρινές ;
'Εγώ τό παρετήρουν μετά προσοχής, Μοί έφάνη,
ώς πρόσωπον ανθρώπου ζρύπτοντος κάποιον μυστικόν,
καλόν ή κακόν, τούτο οέν ήδυνάμην νά είπω. Ή καλ
λονή τής μορφής ταύτη; Οά έλεγέ τις οτι είχεν έξαφανισΟή άπό ασύλληπτα νήματα μυστηριώοη καί ήτο
καλλονή εσωτερική μάλλον παρά σωματική, τό δέ
στιγμιαίο·/ μειδίαμα. τό όποιον άδιοράτως διέστελλε
τά χείλη ήτο πολύ απροσδιόριστον.

1ΑΝ ήμέραν έζαΟήμην είς τό Caf0 de
la paix "Εβλεπα τήν
πολυτέλειαν ζαί τήν
ποικιλίαν τής 11 αρισινής ζωής ζαί παρετήρουν τό πανόραμα
τοΰ πλούτου ζαί τής ένδειας, τό όποιον εξελίσσετε:
ένώπιόν μου. Αίφνης ήκουσα προοερόμενον τό όνομά
μου ζαί στρέψας είδον τόν λόρδον Μιόρτσισον. Επί
δέκα περίπου έτη δέν είδομεν ά'/λήλους, αφέτου δηλ.
έγκατελειψαμεν τό Πανεπιστήμιο·/. ζαί διά τούτο έχάρην είλιζρινώς έπαναβλέπων αυτόν. Είς τήν '< )ξφόρδην εί'μ-Οα φίλο:. Τον ήγάπων πολύ—ήτο τόσον
— Λυτή-είνε μία Τζοκόνδα μέσα στά γουναρικά.
ωραίος, τόσον εύθυμος ζαί τόσον εύγενής! Έλέγαμεν άπεκρίΟην. ΔιηγηΟήτέ λοιπόν, τί γνωρίζετε περί
συχνά, ότι Οά ήτο ό πλέον αξιαγάπητος άνθρωπος, άν αυτής.
οέν είχε τό ελάττωμα νά λέγκ, πάντοτε άπροζαλύπτως
—”< >χι τώρα, μετά τό γεύμα. Καί (ομιλήσαμε» περί
τήν αλήθειαν, πράγματι όμως αΰτη ακριβώς ή εύΟύ- άλλων ζητημάτων.
της τοΰ χαρακτήρός του ηϋξανε μόνον τήν πρός αυτόν
’< )ταν ό υπηρέτης μας έφερε τόν καφέ καί σιλατρείαν μας.
γάρα. υπενθύμισα είς τόν Δζέραλο τήν ύπόσχεσίν του.
Τώρα τόν -ύρισκα ήλλοιωμένον αρκετά. Έφαίνετο
ΈσηκώΟη, έκαμε μερικά βήματα έν τω δωματίω,
απασχολημένος, στενοχωρημένος, ώς έάν έβασάνιζεν κατόπιν έκάΟησε καί μοί διηγήΟη τά εξής'
αυτόν κάποια αμφιβολία. Τούτο οέν ήτο ουνατόν νά
— Μίαν φοράν περί τήν πέμπτην μ. μ. ιόραν πεείναι αποτέλεσμα τοΰ συγχρόνου σκεπτικισμού. καθότι ριεπάτουν είς Βόνο-στριτ. Ητο τόσον μεγάλος συνω
ό Μιόρτσισον ήτο συντηρητικός μέχρι μυελού όστέων
στισμός αμαξών καί περιπατητών, ώστε μετά δυσκο
ζαί παρεοέχετο μέ τόν ίδιον σεβασμόν τήν Γραφήν,
λίας ήούνατό τις νά προχωρήσω,. 1 Ιλησίον τού πεζο
ώς ζαί τήν Βουλήν τών Λόρδων. Συνεπώς έσζέφΟην.
δρομίου, έστεκε μικρά κίτρινη άμαξα, ήτις αγνοώ
ότ· αιτία τής μεταβολής του ήτο γυνή ζαί δ:' αυτό διατί, έπέσυρε τήν προσοχήν μου. "Οταν έφΟασα πλη
τον ήρώτησα μήπως ένυμφεΰΟη.
σίον τής άμάξης. έξ αυτής έπρόβαλε τό πρόσωπον, τό
—Δέν εννοώ άρζετά τάς γυναίκας, μοϋ άπεκρίΟη. , ι οποίον σας έδειξα. 11 μορφή έζείνη πάραυτα μέ
—Άλλ' αγαπητέ Δζέραλδ, είπα ϊγώ. αί γυναίκες κατεμάγευσεν. 'Επ': νύκτας ολοκλήρους καί τήν ήμε
έπλάσΟησαν διά νά τάς άγαπώμεν ζαί οχ: νά τάς έν- ρον ακόμη οέν έφευγε» άπό τόν νοΰν μου. Περιεπλανοώμεν.
νώμη» άσκόπως έπί τής ζατηραμένης εκείνης οδού,
—'Εγώ οέν είμπορώ νά αγαπώ έκεί, οπού οέν δύ παρατηρών τήν κάθε διερχομένην κυρίάν καί άναμέναμαι νά έμπιστευθώ.
νων νά έπανίδω τόν κιτρινον δίφρον. Άλλ' όμως δέν
—Μοϋ φαίνεται, ότι κρύπτετε κάποιον μυστικόν,
κατώρΟωσα νά συναντήσω τήν ώραίαν άγνωστον καί
Δζέραλο. ΔιηγηΟήτέ μο: τί συμβαίνει !
έπί τέλους έφΟασα είς τό συμπέρασμα οτι ή προηγού
— "Ας κάμωμεν ένα γέρον μέ τήν άμαξαν, ειπεν
μενη συνάντησε; Οά ήτο παίγνιον τής φαντασίας μου.
ό Μιόρτσισον, έδώ είνε πολύς κόσμος. "Οχ:! Μή
«Μετά μίαν έβοομάοα έγευμάτιζα είς τής κυρίας
συμφωνείτε κίτρινην άμαξαν! "Ο.τ: άλλο χρώμα θέ
δέ 1‘αστέλ. Τό γεύμα ήτο ώρισμένον διά τήν 8 ιόραν.
λετε άς έχη, άλλ' οχ: κίτρινο. Ίσου, άς λάβωμεν άλλ' ή οικοδέσποινα ήργοπόρει, ώς έάν περιέμενε
αΰτήν. ήτις έχε: βαθύ πράσινον χρώμα.
είσέτι τινά. Επί τέλους ό υπηρέτης ανήγγειλε τήν
Καί μετ' ολίγα λεπτά διεσχίζαμεν τό Βουλεβάρτον λαίδην Λλροη. Λύτη ήτο ή κυρία έζείνη, τήν όποιαν
διευΟυνόμενοι είς Μαδλέν.
μετά τοσαύτης επιμονής άνεζήτουν. ΕίσήλΟε βραδέως
— Άλλά ποΰ Οά ύπάγωμεν: ήρώτησα.
είς τήν αίθουσαν καί ώμ,οίαζε ακτίνα σελήνης τυλιγ
—Όπου θέλετε. Κατ' έμέ είς τό Restaurani
μένη» μέσα είς στακτοχρώμους δαντέλλας. I Ιρός μεdes Bois. Δυνάμεθα νά γευματίσωμεν έκεί ζαί συγ γάλην μου χαράν είς έμέ έλαχε» ό κλήρος νά τήν ο
χρόνως νά μοΰ διηγηΟήτε τί σας συνέβη άφ 'οτου έχω- δηγήσω είς τήν τράπεζαν.Μόλις έκαΟησαμεν, τή είπον
ρίσΟημεν.
χωρίς τήν παραμικρά» όπισΟοβουλίαν «Νομίζω, λαίδη,
— Πρώτον Οά ήθελα νά μάθω τά ίδικά σας νέα.
ότι σας είδον κάποτε είς τήν Βόνδ-στρίτ». Έγινε
ΔιηγηΟήτέ' μί'· λοιπόν τήν μυστηριώδη ιστορίαν σας.
κάτωχρο; καί πολύ σιγά μοΰ είπε' «Ιϊρός <->εού.
ήτις σας απασχολεί τόσον ζαί ήλλοίωσε τήν εκφρασιν
μή όμιλεϊτε τόσον δυνατά. Είμποροΰν νά μας ακού
τοΰ προσώπου σας. είπον έγώ.
σουν». ΊΙ άτυχης άπόπειρά μου μ’ έστενοχώρησεν
Ο φίλος μου έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του κομ
άρζετά καί ήρχισα μίαν διεξοδιζήν άνάπτυξιν περίτοΰ
ψήν θήκην, τήν οποίαν μοί ένεχείρισε. Τήν ήνοιξα.
Γαλλικού δράματος. Έζείνη ώμίλε: πολύ ολίγα μέ
Περιείχε φωτογραφίαν γυναιζός. 'Υψηλή, μέ σώμα τήν θωπευτικήν καί μελωδικήν φωνήν της και έφαί-

νέτο διηνεκώς ανησυχούσα, μήπως ακούει κανείς τήν
συνομιλίαν μας. Τήν ήγάπησα πάραυτα περιπαΟώς.
παραφόρως καί ή απροσδιόριστος αίνιγματιόδης ατμό
σφαιρα, ήτις τήν περιέβαλλεν. άκόμη περισσότερον
έξήγειρε τήν περιέργειαν μου. Όταν μέ άπεχαιρέτα
—άπή’/.Οεν ευθύς μετά τό γεύμα—τή έζήτησα τήν ά
δειαν νά τήν έπισζεφΟώ. ΈσκέφΟη πρός στιγμήν, έκύτταξε τριγύρω ζαί. πεισΟείσα ότι 'οΰδείς αδιάκριτος
ήτο πλησίον μας. μοϋ είπε σιγά' —«Ευχαρίστως’ αέ
ριον είς τάς πέντε παρά τέταρτον».
«Ιίαρεκάλεσα τήν κυρίαν δέ 1’αστέλ νά μοί διηγηΟή, παν ό,τι έγνώριζε περί αϋτής. άλλ’ έμαθα μό
νον, 0τ·. είνε χήρα καί έχε: ιόραίαν οικίαν είς τό
ΙΙάρκ-Λέι'ν. "Οταν δέ εις φλύαρος σοφός ήρχισεν
άναπτύσσων μίαν άτελείωτον θεωρίαν περί χηρών, έγώ
ήγΐρΐΐ-ςν καί άνεχιόρησα.
«Τήν έπιούσαν κατά τήν όιρισμένην ακριβώς ώραν
ήμην είς Πάρκ-Λέιν, άλλ'έκεί μοί είπον. οτ: ή λαίδη
"Λλροη μόλις πρό ολίγου έξήλΟε. Στενοχωρημένος

πολύ, άγνοών τί νά σκεφΟώ, μετέβην είς τήν Λέσχην
κα: έκεί μετά μάκρους διαλογισμούςτή έγραψα παρα
καλώ» νά μοί έπιτρέψη νά δοκιμάσι» κα: άλλην φο
ράν τήν τύχην μου. ΙΙαρήλΟον δύο ήμερα: χωρίς νά
έχω άπάντησιν. ότε αίφνης λαμβάνω όλίγας λέξεις
δ'.' ών μο: Γ/.εγεν, ότι τήν Κυριακήν είς τάς ’ι, Οά
είναι είς τήν οικίαν της καί κάτωθεν τής υπογραφής
τό άνέ/.πιστον αύτό ύστερόγραφον"
«Σας παρακαλώ μή μοϋ γράψετε ποτέ είς ΙΙαρκΛέιν’ Οα σάς έξηγηΟώ προφορικώς».
«Την Κυριακήν μέ έδέχ/ηη καί ήτο Οελκτικωτάτη.
I >ταν δέ ήγέρ'ηην : να αναχωρήσω μέ παρεκάλεσεν,
άν γίνζ ποτέ ανάγκη νά τής γράψω, νά διευθύνω τήν
έπιστολήν μου, ώς εξής'
«Μις Νσξ, ταχυδρομικόν κιβώτιον τού βιόλιοπωλ-ίου Οΰάϊτε-κερ. Γρίν-στρίτ».
— 'Υπάρχει αιτία, μού ,είπεν. ένεκα τής οποίας
δέν δύναμαι νά /^ιμβάνω τήν αλληλογραφίαν μου έδώ.

('Enezai τΰ ζίλο;).

Μετάοραβι; ΦυλλΙΒος.

H ΚΛΑΑΙΤΕΧΝΙΚΙ1 ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ Γ1ΟΝΑΧΟΤ
Είζ τα; " Νβωτήτβς
rov Μονά
χον Μημοαιβνίϊη ή νξήζ ανοτηρα κοίτική,
εν f/ ενγημος γίνεται μνεία και .troi έργων
r'k'i.h/νος ζωγράρ ·ν.
Ιταλοί καλλιτέχναι

πρωτεία τής άρτι
άρξαμένηςένταΰΟα
' Εκθέσει.»; άνήκουσιν είς τούς αλλο
δαπούς καλλιτέχνας. Μεταξύ τών
' I ταλών
καλλι
τεχνών άναφέρομεν τόν έκ I *ώμ.ης
Αντώνιον Man
ci n i έκΟέτοντα
προσωπογραφίας καί εικόνας, αι'τινες έλκύουσ: τήν προ
σοχήν. 'Εντρύφημα τών οφθαλμών, οργασμός χρωμάτιον είνε τό χαρακτηριστικόν τής τεχνοτροπίας τού
Mancini. Δέν πρόκειται νά προτιμήσωμεν τά λεία ή
τά παχέα χριόματα. αρκεί ή έντύπωσις να εινε ανά
λογος πρός τήν κατο βληθεί σαν προσπάθειαν, οπερ μοί
φαίνεται, οτ: δέν συμβαίνε: εις τα έργα τοϋ Mancini.
Φωνασκούσιν αληθώς ταΰτα, αλλά διά τό τίποτε. Γούτο
άποδεικνύεται κυρίως είς εικόνας του, αίτινες έχουσι
υ.εγα'/.ητέρας αξιώσεις απλών σπουδώιν. Λ: εικόνες του
του είνε μάλλον, ώς πρός τό περιεχόυενόν των. μι
κρά: ρωπογραφία1, μή δικαιολογούσα: τό μέγα αύτών
σχήμα και τάς προβαλλομένας άξιι.'ισεις τοΰ ζωγρά
φου. Εινε αληθώς περίεργον, ότι αίσΟανόμεΟα Γ/.λειψ·.ν ψυχής ένθα άναζητώμεν τήν διήκουσαν ιδέαν. Αί
κεφαλαί έχουσι κάτι τό γλυ/εαράλατοί», τό άσήμαντον, προκαλούσι μ.ειδ:'αμ.α δυσάρεστον έν τε'/.ει. Ό
Mancini παρουσιάζεται δεξιώτατος jongleur τοΰ
χρώματος ή δυνατός τεχνίτης. ΊΙ βαΟεϊα, ή έσωτεα

ρική τέχνη εινε ξένη πρός αύτόν. Ατυχής όμως είνε
καί ή τοποΟέτησις τών εικόνων του. 11 δυτική αί
θουσα ομοιάζει μάλλον πρός έπιπλοπωλείον παρά πρός
αίθουσαν έκΟέσεως.
ΒαΟυτέραν έντύπωσιν προξενοΰσιν αί εικόνες τού
Domenico Morelli, καίτοι οΰτος εινε ήττον mo
dern του Mancini. Τά έργα τοΰ Morelli άνήκουσιν είς τάς πρό τού |8'.)() δεκαετηρίδας. Είς τάς ει
κόνας του ύπαρχε: πολύ ευσυνείδητος καί σοβαρά έργασία. Ίσως ολίγον μόνον άρέσκουσιν ήμιν σήμερον
οί μεγά/.ο: πίνακές του. Ί’αίνοντα: άτονοι, άνευ χρωματιστικής χάριτος. Είς τάς σπουδάς του όμως καί είς
τά σκίτσα του δεικνύει i Morelli καί είς τό σημερι
νόν γούστο, οτι έχει γνήσιον οφθαλμόν καλλιτέχνου.
Γην Jιaσυpμει’ηι’ έπιθυμώ ιδιαιτέρως νά έξάρ<». Εινε
λαμπρώς συντεθειμένη έργασία μέ λεπτόν αίσθημα φιλοτεχνηΟείσα.
Παρά τούς Mancini καί Morelli έχομε» ιδίως
νά όμιλήσωμεν περί τού Giuseppe Casciaro, τού
έν Νεαπόλει. < Ετος έκθετε·, πολλά τοπειογραφικάκρητιδογραφήματα. ΊΙ έξ αύτών έντύπωσις Οά ήτο βαθύ
τερα. έάν ήσαν όλιγώτερα. Αλλ' έκ τής πληΟύος τών
εικόνων αμβλύνεται ή δι' αύτάς αίσΟησις ήμών. Έν
τούτοις δέον νά όμολογήσωμεν, οτι ό Casciaro γνω
ρίζει καλώς τούς μαλακούς ποιζιλοχρωματισμούς. '· >
Casciaro είνε όντως έξοχος κρητιδογράφος. Δύναται
έν αριστοτεχνική αρμονία νά συνδυάση τό φανερόν μετά
τού ελαφρώς καλυπτόμενου. Ούτω α: εικόνες του
προσλαμβάνουσ: τήν έξιδιασμένην πνοήν καλλιτεχνή
ματος. ύπό εύσυνειδήτου Οελήσεως δημιουργηΟέντος.

Γερμανοί καλλιτέχναι

Έκ τών Γερμανών καλλιτεχνών έξαίρομεν ιδίως
τόν Max Eichler, όστις έκΟέτει σκίτσα δοκιμαστι
κών πινάκων νέου κτιρίου ασφαλιστικής Εταιρείας. Τά
σχέδια ταΰτα σαγηνεύουσι καί ένεκα τού ιδιάζοντας,
τού έπιχαριτου χρωματισμού τών κοσμηματογραφικών
έπιφανειών καί ένεκα τής μεταφορικής έννοιας τών
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ϊίβζίτμήτεων. Είνε z:0zviv νά μή £χη άςίζν T!Ma
ζρωτττνζίας ή ζ«ράστατ·.ς τών ζέντε Ί Ιζε·ρων ττύ
ζόσμίυ· s-lvs :μω; ίτχητά ζζ>.λ:τεχν:ζη ί:ζνίητ:ς ;
τρόπζς ττύ τυμβτλ’.τμ: j •ών τεττζρων ~τζ'.γ;ίο>·/ £■.;
■.τζρίΟμτνς -ιζλζς γυνζ·.ζείας παραστάσεις. Ί-’.-ίζτ,ς
μί· σαίνετα·.. στ·. ενέχει ίσ-.άζτνσαν άςίζν ή >,ζ·,-ί
σμητιζή ίιαφεσίς τής στέγης. Έζ τών σχείίων τ:ύτων τσϋ Eichler ζε·.0σμε(Ια
της έρε/Λως αύτστελτύς συγχρίνσν ;:αζ;σμητ:ζής τέχνης. Ίί·.α:τέραν
ΧΤ·™ ·Ί=·/ν. ή τ.χρατήρτ,σις ς,ς,ι :στ:ρ:ζών άναπασα«*»<·>* ζ·.χ τής σημερινής ί-αζσσμητίζή; τέχνης. '
ΙΙαρα τήν τερπνήν συλλσγήν τ;ζε·.:γρασ·ών τσϋ
Ρσίέρτσν Buchtger, ρλέπσμεν μιζρστέρας σν/.λσγάσ
τών Klatt. Frankl, Herzog, Ρ. J. Wach zzi
Heinen: Καλα· είζίνες, ζόζί-ι σμως νέσν 'ι.έ-ζοτχ·.
περί τών ζ:·.ησάντων αΕάς. ’() Κάρσλσς Seiler άντ'ζρσσωζεύε·. εν ταϊς είζσσ-.ν χότζζ τήν ιστορίαν. ΣσδαΡ“ έργα, £ν ζί: τ.χζχ τήν -ραγματ-.ζστητα ζ-.χ/.ζ νςμεν ζα: ζωγρασιζήν χάρ-.ν. Έζλεζτοτέραν έντύπ'ω-

":ν εμζ::ε.· ή ϋζων τών «Στρατιωτεζών γυμνασίων»
ζζτΛ τήν έζτέ’/.εσιν της ζ-ζ,χζ ζ Seiler ϊεν δεσμεύετε
;ζ της πίστης '.στσρ'.ζής άπεσέσεως. Ί’ά ίνΟή ζα· ή
νεζρα ρντ-.ς αντιπροσωπεύονται οαψ'.λώς ο:’ είζόνων
της Ιευ/.·.ας λ\ iirthle, Μ. ν. Liel ζζ· Καρόλου
Jiinemann. ’<>]. Reichert οέον νά ζεισΟη, ζ-.·.
xv.-j.y.zix π-ρ: -,τρ ό'.εύθυνσ:ν τοϋ χρωστήρες ζα: ζερ:ρρονησ:ς τετ σχήματος οέν ε·νε τά ζατάλληλα μετά
ζάλών έργων.’< > Σζυρίόων I Ιιζασος ζαρευτ-.ζ.;’. ,ωηράν ζεραλήν ρρεοε^ς ζα: εζρραστ:ζ.όν σζωτ:ζτν ζ::μεν·.ζέν ζύνα. < I llolzmann ώρε:λεν εις τάς
«σπευεάς ζεράλών» του ν' άζελευΟερώση εαυτόν έζ
τ:ν;ς εν τη ζ/.αστ:ζοτητ: ζζαμύίας. Λείζε: ή άζαλή
τννΟετις τών ζαΟ εζαστα μερών ζρός την έντΰζωσ-.ν
.ης ..ραγματ:ζής ίωης. Ένυζάρχε: εντούτοις ζολύ
ζζ/.η εργασία εις τάς ζεραλας του. ήτ:ς προοιωνίζεται
τα ,1ε/.τ:στα.
Με.ιάφραοι; Δ· Δ·
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στα σεβασμού άποκαλυφθήτε καί χαιρετήσατε ό
λοι τήν τελευταίαν άν τιπρόσωπου γενεάς παρελθούσης. την σύρτρζφορ τον φουσταρελλοφυ ρου καττετάνίου, ζοΰ με
τι/ρ ^ζρυσοκέντητον φέρ
μελην καϊ το ττολύτιμορ
lipyupow στταθί στρατηγού. τού στρατηγού τών
πρώτων ‘χρόνων τής εθνικής αναγενι ήσεως, τού
στρατηγού μ'ε τούς αρειμαι ίως έστριμμ'νους μύστακας, τήν αρρενωπήν ωραίαν μορφήν και το
αγέρωχου παράστημα !
Ήτο γραία πλέον, άλλ ο χρονος δεν κατώρθωσε νά κυρτώση το ύψηλορ ανάστημα, ούτε να
μειώση τήν μεγαλοπρέπειαν τού βαδίσματος. /Ιι
ρυτίδες ηύλάκωσαν τ ις άλλοτε δροσερές παρειάς,
άλλ' >) γλυκότης τού προσώπου παρέμενε' τιί
ωραία χαρακτηριστικά διετήρουν δλην τήν κα
θαρότητα τών γραμμών των, τά μάτια ε'ιχον το
ίδιου προσηνές βλέμμα και το στόμ,α τό ίδιου
γλυκύ και ευμενές μειδίαμα μέ τό οποίον ή κα
πετάνισσα ύπεδέχετο τιι παλληκάρια, τά. οποία
μέ τόσον ενθουσιασμόν και υποταγήν παρηκολούθησαν είς τήν εποχήν τής λάμφ·εώς του του
άτίθασσου καπετάνιον, όταν ούτος θριαμβευτικώς διήλθευ ολόκληρον τήν δυτικήν Ελλάδα
επευφημούμενος, καί ϋπολογίζων ν ί ιοθήσι)
ακόμη μακρύτερα τήν ανυπότακτου πορείαν του.
Άπεσυρμέυη eR μιαν μικριίυ επαρχιακήν πόλιν, διατηρούσα τον παλαιόν αρχοντικοί’ οίκόν
της, όστις τόσας ε'δε ημέρας δόζης, κατόρθωνε
νά συγκρατή πέριξ αύτής τήν ατμόσφαιραν τού
παλαιού καιρού, ατμόσφαιραν άποτελουμένην από
πολεμικόν μένος, ήρωίκίς παραδόσεις, γυναικείαν αρετήν, σεμνότητα καί έπιβλητικ ίτητα,
προσήνειαν καί υπερηφάνειαν !
Οί πτωχοί καί οί δυστυχείς εϋρισκου βοή
θειαν καί παρηγοριάν' >) χειρ έμενε πάντοτε γεν
ναιόδωρος καί ευεργετική όπως ε'ς τάς ημέρας
τής δόξης.
Πόσου έξήλευα τήν γαλήνην τής σεβάσμιας

μορφής όταν αί χείρες της έπαιξον μέ το κιχριμπαρένιο κομβολόγι ! Χώρες λευκαί. ήσυχοι, πλή
ρεις γαλήνης! Τάς έξήλευα, όταν ήτένιξα τά
μικρά μου πολυβασανισμένα χεράκια, τ ϊ οποία
συστρέφει η αγωνία τής ψυχι/ί και το ανήσυχου
πνεύμα μου !
Πώς ι’ίθελορ νά εισχωρήσω κις τάς σκέφ·εις
τής ώραίας ακόμη κεφαλής τήν οποίαν τόσον
καλ ί έστόλιξε τό φέσι μέ τήν μακράν, μαυρηυ
πλέον, φούνταν. ΓΙοίαι εικόνες ξέναι καί ακατά
ληπτοι δι’ ημάς τής σημερινής γενεάς, θά πα·
ρήλαυί'ον ε'ς τον εγκέφαλον εκείνον, εικόνες
ζωής τόσον διαφορετικής ύπό πολλάς επόφ-εις
από τόυ έκνευριστικόν σύγχρονον τρόπον τοϋ ζήν.
Πόσου τήν έμακάριξα όταν τήν έφανταζομηυ,
τό εσπέρας, αυτήν τήν θερμήν Χριστιανήυ τής
εποχής εκείνης τής απλής, οπόταυ ή πολλή άνάπτυξις δέι· ε’χε κλονίσει τίποτε, γονυπετή προ
τού εικονοστασίου : "Ενα μικρό κίτρινο κεράκι
έφώτιξε μέ τήν ασθενή του λό,αψνΐ' το απέραν
του δωμάτιον. Ο! άργυροί φωτοστέφανοι τών
Αγίων έλιιμποκόπουν περιξ τών άχνων προσώ
πων, καί προ αυτών άλλη χλωμή μορφή έφιθυριξε τις προσευχάς, μορφή καί αυτή Αγίας.
ΔΑΦΝΗ ΛΠΡΑ

‘II μεγάλη Δονκιάάα "Ολγα
ποωιόιοκος ι'Ιυγάτηρ toB Τσάρου, μεΰ’ ής ήρραβωνίοθη
ό /άγος Αοΐ·ξ Παύλοβιτς.
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ΊΙ περίπτωσις

θά

ήτο όλιγώ-

ή ψυχική διαμάχη

τερον εξαιρετική καί

φέως Γεωργίου Ντυ

έάν ό

οδυνηρότερου

θά έτελεϊτο

τήν

ή

καί

κριτική

ταύτην δέν ι'ομίλησεν όλιγιίιτερον

φοράν

Πρόκειται νά

τό

άπό

Τί

αποκαλυπτήρια

εις άνάμνησιν τοϋ

άνηγέρθη

τού

'Εμμα

ένθου-

Μπαγιω,

τοΰ

πειό

πολλά

πατήσοι....

τών

γΐ * αυτήν

φεύτικτον άρχαίοιν θεών

μεγαλειτέρου

συγγραφέως

νά

Τή; ίερα;

κ·' έ)'ώ κλαίω

Σιών,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

δικού; μα; πόνον;,

τον;

τής

♦

♦

"Ομω;,

σιωδώς περί αυτού.

αυτούς

θεέ μον,

δώρα

καλά;ί

οά; τραγουδήσω'

Εβραίον;, ποΰ έκλαιγαν στή θέα τών μνημάτων

Σάν τον;

τά

ήχο τών κνμάτεον,

καράβι μον. στόν

Τή λνρα πέρνα» τ»μ· πιστή γΐά

τ,ί

τ'λεσθώσι

μνημείου, όπερ
νουήλ

νά οά;

τόλμησα ποτέ

Ελλάδα το’ιρα

τήν

Αληθινέ θεέ;

σον,

[καί τά

έχει ώς εξής:

Ή ΰπόθεσις

Άλλά

ποΰ σκεπάζει

μά;—παρηγοριά σταλάζει. .

κληρονομικότητος.

παρά

υποδοχής,

κοινό»

ωραίοι, δέν

είναι δική

θάναι
Meo ’

κατ' άληθοϋς

ενθουσιώδους

Πυϋ

Τόποι

θά βοηθήση;

Τί τάχα δέν

έπέπρωτο νάπαλαίση

Ροβέρτος

αμέλ Τό εργον έ'τυχεν

τφ

Ελλκς

συγγρα

Γάλλου

όλου; — έκτό; μόνο άπό

Σ’

τόν τίτλον «’Υπό τήν
έφαντάσθη

κόσμο

Μπαγιω

Ροβέρτον

αυτού

DEL «VIGNE

CASIMIH

έργον,τρίπρακτονύπΰ

ποτέ δέ»· είδε;

τόσον μόνον;.

έποχής του Έντή οΐκίφ,ϋπου κατφκει, παρατηρείται
Έξ άρθρου, δημοσιευθέντυς έν

«Φιγαρψ·

τώ

έπί

άνη συχία

μεγάλη

παραστάσβι

τή

έργου, παραλαμβάνομεν

τοΰ

χήρα τοϋ

II

"στις
καθ’

Αυτή

έαυτήν,

είνε

ό

Μοστιέ,

Άλλέν

αύτοΰ άφοσιοι-

συνεργάτης

πρώτοις, ή ΰπόθεσις τοΰ

έν

καί

ώραία

καί

ΰπήρξε φίλος

μένος, κανονίζουν
δράματος,

καί

συγγραφέως

'Εσέ

λατρεύουν

ΣΕΡΒΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

πάοχοντα; μαζί, μαζί καί νά γυρεύουν

καί

κριτικός παρατηρήσεις.

τοϋ δράματος

περί

τωθι

άν ή rave μπορούσαν νά

Γιατί καί σκλάβοι

τήν παραμονήν.

τάς κά

τάς

τής

λεπτομέρειας

τήν ελπίδα —εγώ τώρα όμω; φεύγω μόνο;

Μπορούσαν

τελετής,
Σάν ο’ εξορία, καί

πρωτότυπος. Πρόκειται

μοΰ φέρνει ό μαύρο; πόνο;

κλάμματα

Ό ήλ.ιο; έβαοίλενε πίσω

μεγάλο πόλεμο

ΚΓ άπό

άπ* τά βουνά
στράτευμα γυρνά.

τό

δέχονται δημοσιογράφους, αντιπροσώπους τοΰ κόσμου

περί

τής

είχον

τό

είνε

τέκνα

τών

τύχης

εκείνων,

ανθρώπων

οΐτινες

τών
ευτύχημα

άπο στολής

ηγούμενος

μεγάλων

Έάν

γονέων.

είνε

ό

κακώς

ότι

κρίνει

κόσμος

όνομα.

άπό

τάς

πατρικής

τής

τοΰ

αναμνήσεις

δικασμένοι

ΰπό

τοΰ

τοΰ

νά

σκέψεις

του τελούμενων.

'Οφείλει

νεκρού,

ενός

τινά

καί

πλέον ν’

προσωπικότητα.

ή

ανακύπτει

τήν

τον

ί) τόσον

συγκρούσεων,

όλίγας

Άπό

πηγ | τών

καί

αυτός

επαύριον,

εξεγείρει.

λέξεις

Μοστιέ,

τοΰ

τούτων

πρός

τήν

τοΰ

δύο

ή βαθεία

σπουδή

ή

καρδία τοϋ

τήν

τυραννικήν

νά

τούτου

ΐλυμοΰ σάν

νάταν, πέρνα

τά

χωράφια

προ’ιτη

Κ"

έζήταγε

Εκείνοι·;

/ια; μαζεύαμε τιίσο καιρό

νερό ποΰ ή

γνσικ'η

πηγή γΐά μα;

τό φέρνει

πίνονμε χρυσάφι

Μάς τό πονλεΐ καί
Ανθιζαν τάφον;,

νερό !

άντί

έκκληοιέ; ελήοτεφαν

κΓ

στόι

τάγματα

ή

ανήσυχη

οπού

έδιναν

ζοι'η

εί;

Άλίκην,

Είνε

κοινή

Κορίτσι άρπαζαν
φόρΐβ

τή

τής ψυχικής κρίσεως,

τις

εννοεί

Καί

έκ

αμέσως

τών

δτι

ή

Σ'ε τέτοια

εγκλήματα μπροστά ο!· δεν

τολμά πλέον

Αέν

ό αδελφό;

Οά ξεφωνήοη; ;!

θάνατο

τό

νέου, υποφέρουν

τρομερά

τη;

τόν

ενίοτε

δόξαν

Τοΰ

αδελφού,

Καί

τι'ιν ζανθόι τον πειό γερό άπ* άίους άδελφό τη;,·

“Εκοιμε

για

τόν άντρα

τόν γαμπρό

Για

κλαίοντα;

τη;

τη;

έκανε

τά μακρνά μαλλιά
τό

τόν άδελφόι χάνει

Περάοαν χρόνια.
τραπέζι

τον

ΰπω;

κΐ' ΰοοι έτρώγανε μαζί

σκοτεινής

περί τάπρόσωπαατμόσφαιρας. Πρόσωπά τινα έπίσης

δευτερεύοντα
λουέτται,
Καί

Γάλλου

αυτή ή γλώσσα

ανάγκη

νά δηλωθή

συγγραφέως,

τόν

'Ιψενικόν

ενισχύει
ότι μεταξύ

τήν

κωμικοί σι-

ρεαλισμόν.

ομοιότητα.

πάντων

τών

Άλλ'
μέχρι

άποπειραθέντων νά Ιδρύσω σιν έν Γαλλίφ

τοΰδε

τρον

τοΰ

ένθυμίζουσι

έμπνεύσεως

κατόρθωσε

νά

Σκανδιναυικής,

μόνος ό

παρουσιάση εργον, δπερ,

είςέπαρχιώτης, όνόματιΊλαίρ.κα-

δυο

τη; μάτια.

".1»' ί:να;

Τούρκο; πού περνά

ζηλέφη

ηηομί τον"

τό

Τά μαλλιά

ξαναγινϊκαν πάλι,

Τό πληγοιμένο πρόσωπο ευρε τά προιτα κάλλη
Μά τά γλυκά τά μάτια τη; τιι γαλανοβαμμένα

τέλους νά ϊδη

Ροβέρτον, άφ' οδ

τόν

μα-

Τήν ώμορφίά

ζητήσει τούτο

πολλάκις.

Καί

ό αθώο;,

θέα-

Ντυαμέλ

φέρον

τόν

έκ

Μπαγιώ

Εμμανουήλ

καί

μέρους φίλου του. πρό

κόρη;

τή;

τη;

μάννα

ή

καταριέται,

αδύναμο;,

φτωχίι; παπα;

κρεμιέται !

Μέο

οτόε σκοτάδι έμειναν θολιι καί τνφλ,οιμένα.

παραδώση

πθθς

Ό Ροβέρτος
νεται

τόν

ύπύ μεγίστης

άποθανόντος,

Ροβέρτον δέμα

άνοίξας τάς

ΊΙ

έλεγε

νά

επιστολών.

έπιστολάς

ταραχής.

ΰφίσταται αλλοιώσεις. Θά

κατόπιν αδελφού; πώ; εχομε κΐ' έμεΐ;,

καταλαμβά

φυσιογνωμία του

κανείς

ότι

Ki 1

όμοι; βοήθεια

Καί

τό

‘Κκεί

Ααϊ

τό ζαρκάδι

σωθή

του

συγχρόνως.

Πρό

φίλου, όμιλε! μέ

τοΰ

νά

δέν

έδωκε

κάνει;.—

κΐ' ό λαγό;

καί

*

αουλον κάποιαφοιληά

είπε έκεϊ τήν πρώτη-πρώτη του μιλιά,
τό

σκονλίκι

ακόμα

★

ΣΤΗΣ ΑΣΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΟΣ

έκ τοϋ

οέ

κάποιον

»’ά κρνρτοΰνε

θάμνο

ή

στό

χώμα.

7'ό

κυπαρίσσι

έγυρε—τοΰ

κήπου τό

καμάρι —

καταστροφή καί νά

Μοστιέ,

παραφοράν

Χριστιανό;

τών δασών έχει

πουλάκι

γεννήθηκε,

Μπορούν

αύτοΰ κτυπήματος πρόκειται

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Μετέφρασε

επιφορτισμένος

είνε

μικρού

καί

τοϋ

πατρικού

ασυναρτησίαν,

έναίς διαφαίνεται ή έλπίςέκ. μιας άπροσδοκήτου

σω

εμά: μονάχα

Ααί

Μα;

γΐ' αουλον ο τάφο; απομένει

πάλιν ευτυχή;

αυτό;

καιν, μά; σκίζουν

πού

Χριστιανός

πεθαίνει.

τήν καρδιά ν“ άλλάζωμε θρησκτία,

Ιίοΰ ή εφτΐι

δροοόλουοτε;

τ' άγκάλιαοαν μνρτιέ;

Τό κυπαρίσσι έγυρε, οά δάφνινο

Καί ή μνρτιέ; κλοενόγυραν,

κλιονάρι.

θρηνητικέ;

Ίτιέ;.

τηρίας.

Φαρμάκι
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τιι

τον,

ν' άπαλλαγή.

-Ιέ,αν

τής

τη;,

κομμάτια,

πρόσωπό

κ! ’ ιί γέροντα; πρέπει εύθϊ·; νά σηκωΟή

τοΰ πατρός του, άπό τήν

σκέψεις.

λόγων καί

τη;,

ακριβό, τον ακριβό γαμπρό τη;

άντρα

Μά

νά εκδικηΟή

ί)

τοΰ

ασαφών

τη;.

καρδιά

Τοΰ κάκον τού; έζήτηοε κ' έσβύοιηκεν ή λαλιά τη;’

εφόριεν αρραβώνα,

χρυσή ποΰ

ιός μέο ’ οτό μνήμα τη; ή δύστυχη — Ώ φέσι;

καί

Κοινός έπίσης, ό συζητήσιμος μεταξύ άλλων, «τρό

πος» τών

τήν

τήν ανεψιάν

κατασταθώσι αισθητά τά μυστι

καί αί

αισθήματα

Μιλίτσα,

ματιά

Τόν

Ό Ίλαίρ έρχεται έκ Βουτρεβίλλης, τής γενετεύρας
κότερα

παιδιά, κορίτσια,

ή ώμορφη

έτρεζεν

άπό ’να

ακρι

τοϋ έργου

ταίως πρότερον είχε
προσπάθεια τοΰ

τό

Απ' τό

μεταξύ

'Ιψενικού θεάτρου.

άπ" ίΐ/.ου;

εσωτε

τορθοϊ έπί

τιον

περί

πατρικού του φίλου.
λέξεων

'Εν τώ μεταξύ,

καί

άπαγγείλη

τούτο τόν στενόχω

καί

Λέγει

όποιαν αισθάνεται τήν ανάγκην

τούτου

ν'

καί άφ’ ής

πλούσια,

τινάς

καταφροννμάνη"

καϊ

ΚΓ

βα

γύρω

ό Ντυαμέλ.

τις αναλογίας

τον {teiov σον

τής

άπό

Ανευρίσκει

τιΰν

άναπτύ-

σκέψις καί
ήρύσθη τύ δρίμααΰτοΰ

όλ.ό/νμνη

Τούρκο

Έκτελ.νοτή;

Τή

ολίγων

ρικών

άπομενει

εξυπηρετούν

τοϋ
ξωσι τήν ατομικήν αύτών
καταστάσεως ταύτης

άπεξενωμένας

ελευθερίαν, καθιστάμενοι δού

Άδυνατούσι

ονόματος.

χήρα που

Ρο

παύουσι νά αί-

βώς

λοι

δ

μόνος

συγγραφέως, φαίνεται

τοΰ

υιός

Μπαγιώ,

σανιζόμενος άπό

ρε!
σθάνωνται τήν ιδίαν

τή

τή γρηά

καταδε-

πατρός,

περιβάλλοντος

μεγάλου

κινήσεως ταύι ης,

δόξης, περιβαλλόμενοι

ένδοξου

Άπό τόν

Καί

λόγον
λατρείαν

τήν

τ ’ όργαΐ'ό, γΐίι

~Ο,τι μέο'

Ζώντες
βέρτος

σκιφ

αποκα

επομένης.

Έν τώ μέσι;» τής

τή

τιι

φιλοδοξίαν,

η Οέσις των καθίσταται οδυνηρότερα ακόμη
έν

Γΐά

φέρουσι τό πα

ιδίαν

πάλιν

Έάν έχωσι

έρχεται νά άναγνώση

τίνος

λόγον.τόν όποιον θ' άπήγγελλε κατά

λυπτήρια τής
τρικόν

Τρεγιεμπάρ,

τό δεχθούν γέροι,

μέτριας
τόν

αξίας,

Ό κ.

ιών τεχνών.

γραμμάτων καί

δυστύχημα συγχρόνως νά

καί τό

Έπήγαιναν νά

μα;

/πότισαν μ’ αφάνταστη κακία,

ΒΙΚΤΩΡ ΖΗΝΩΝ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

<J(oinijn Σε^ϊς Φ
,Τεράρόος DCaovisv/tav
Έωρτάσυη ή πεντηκονταετηρίε τοϋ γνωστού Γ.
μανσύ δραιιατουργού Γεράρδου Χάουπτμαν,
ΧΣ
είς τάν
όποιον έπένειμεν εφέτος ή Σουηδική1 Άκαδηιιία τό
φίλο/.ογικόν βραβείου
β_
Νομπέλ. Είς τό/ έαρτάζαντα
συγγραφέα τήε • Βουλιαγμένης Καμπάνας» άπεστάλησαν έί όλων ττών I ερματικών συλλόγων άντιπρόσωποι διά /ά τόν συ(χαρούν έπί τή πετηκονταετηρίδι του.
Ώρισμόνωε ί Χάουπτμαν εινε ό αγαπητότερος καί
ό μεγαλείτεροε άπό τούς Γ; :ρμα/ούε συγ γραφείς, οί
όποιοι άφιερώθησαν είς τό Θέατρο/. Γίνε ό διαση·
μότερο. είς τήν Γερμανίαν, άλλά καί ό πλέον γνω
στός είε τό έέωτερικό. Διά πρώτη/
•ρ/υτη, φορ
φσράν τώ iSiju
ό Άντουάν έπαιίεν
έπαιϊεν εείς Παρισίουε
,,—ς τους
τοΰ, .. ’Υφαντός»
του, οίί όποιοι τόν κατέστησαν
κατέστησανπασίγ
πασιγ νωστον.
,
Ί ά πρώ
τα του δραματικά βήματα χρονολογούνται άπό τό
ιΧΧη., Ό Χάουπτμαν οστιε μόλις ήγε τό ay έτος
τής ήλικίας του. ήτο γ νωστός μέ τήζ δημο-ίευσιν
ολίγων διηγημάτων καί ποιηιιάτων. τών όποιων είχε
θαυμασθή τό ύφος καί ό πλούτος τών είκόνων. Ιό
ποώτόν του δράμα ύπό τόν τίτλο ν Πριν έόγη ό
ήλιος» διδαχθέν είς τό Βερολίνου άπεδείκνυε τάε
σοσιαλιστικός του άρχάε καί μεγ άλην προσπάθειαν
πρός παγίωσιν τοΰύ θετικισμού,
θε·
αγ νώστου έως τότε είς
τήν Γερμανικήν φιλολογίαν, καί ώε έκ τούτου έπροέενήθη σκάνδαλο/ φιλολογικόν. Αϊ παραστάσεις τοϋ
έργου του ΰπήρθαν ταραχωδέσταται.
Ό συγγραφεύς καί τό έργου του μετά πάθους καί
σφοδρότητοε συνεζητήνη καί έσχολιάσθη, ό δέ θόρυ
βος ό γενόμενος περί τό όνομά του δέν έχρησίμευσεν είς άλλο τι παρά είς τήζ έταύέησιν τής φήμη.·.
Έγραψε τούς "'Υφαντός», τήν «Βουλιαγμένη
καμπάνα», τό «Τομάρι τοϋ κάστωρος» καί τήν ..φυ
γήν τοΰ Σίλιγγ» είς τά όποια άναφαίνςται όϊύ παρα
τηρητικόν πνεύμα καί σατυρική δύναμιε μεγά/ η, η νω
μένη μέ βαθύν μυστικισμό.1.
Σήμερον ό Γεράρδος Χάουπτμαν φαίνεται ότι πα-
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όί ευρισκόμενοι είς τάε τρεί- πρώτας σειράς καθήσωσιν έπί τού εδάφους, αί τρεις ακόλουθοι σειραί γονυπετήσωσι, καί όσον αφορά τούς θεατός τής έσδόμης
σειράς καί τούς άλλους, όφείλουσι νά μείνωσιν όρθιοι».
Καί κάτωθεν, όταν ητο παράστασις δράματος,
άνεγινώσκετο :
"'Απαγορεύονται οί γέλωτες διότι παίζεται τρα
γωδία».
*
*

Ο ζάρος ΐον SHtpytjiiov

Χορικοί

Ήπειρώται

εκ

τών

περίχωρων

της Νικοπόλεως.

ρητήυη τήε δραματικής τέχνης. Τούζάχιστον άπό
πολλών -τών δέν εδωκε κανεν νέον έργου. Ή έεαιρετική τιμή καί διάκρισις τήν όποιαν τοΰ έκαμεν ή
Σουηδική Ακαδημία, Οά ΰπάγη υά τόυ εύρη είε τό
έρηιιητήριόν του είς τό Άγνε/.εμδόρφ, είς τά βουνά
τά όποια χωρίζουν άπό τής Βοημίας τήυ Σιλεσίαν,
τήν γενέτειράν του. Διότι είς τήν ρομαντικωτάτην
αύτή/ περιοχήν άπεσΰρθη καί μονάζει ό ρεαλιστικό
τερος τών γερμανών συγγραφέων.
*

Μικρού δεΤν νά θρηνήσωμεν έπ’ έσχατων τήζ καταστοφήν ένός τών αρχαίων μνηιιείων τά όποια οί
Ιταλοί, οί τόσον ^ηζοτύπωε έχόμενοι όλων τών λει
ψάνων τού Λατινικού μεγαλείου, αποδίδουν μεγίστη·/
άόίαν. καί τά όποια οϊ λόγιοι συνηθίζουν νά έπισκέπτωνται ώε ποιητικοί προσκυνηταί—τοϋ τάφου τοϋ
Βιργίλΐου. Κείμενος ούτος ύπεράνωτής παλαιόςόδοΰ
τοΰ Παυσιλύπου, πλησίον τής Νεαπόλεως, όρθοΰται
καλυπτόμενος ύπό φυλλ ώματος έπάνω είε ένα βρά
χο'/. Έπραέαν τελευταίως τήν άφρσσύυηυ νά σκά
ψουν τό παρακείμενον όρος πρός έίαγωγήν λίθων
καθίζησις φοβερά έγένετσ τήν ήμέραν άκριόώε καθ’
ήν οι Νεαπολιτανοί έώρταζον τήν εορτή / τοϋ 'Αγίου
’Ιανουάριου τοϋ προστάτου των. Περί τόν τάφον τοΰ
Βιργιλίου, τόν έπί τοσοϋτον ήδη απειλούμενου. έκτεζοΰνται τά κατάλληλα έργα καί έλπίζεται ότι ταχέως
ούτος θά στερεωθή.
*
*

3Υΐνημεϊον Ήουμά ιοάακΰον.
Έτελέρθησαν έν Παρισίοις τ' αποκαλυπτήρια τοϋ
μνημείου’Αλεξάνδρου Δσυμά, πάππου, τοϋ ήρωϊκοϋ

3Ylia yejoioypapia
Είς ’Ιταλικό/περιοδικόν δημοσιεύεται νόστιμος πα/ εμική γελά ογραφία .
Παριστά Τούρκο, τρεπόμενο/ εϊε φυγήν καί κατααιωκόμενον ύπό σκύλ/.ου είς τό περί/ αίμιον τοϋ όποίου
ύπάρχει ή έπιγραφή'-Βούλγαρος».
Ό πανικόβλητος Τούρκος, φεύγων, στρέφει συγ
χρόνως τήν κεφαλήν καί λέγει πρός τόν Βούλγαρον :
— Είσαι τυχερός ! "Αν δέν είχα απασχολήσει τά
πόδια μου στήζ τρεχάζ.α, θά σοϋ έδινα κλωτσιές 1 . .

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

♦

( ό I ovpiiiROV ϋέατρον

’Ολίγον πρό τής Βαλκανικής ττροσεγγίσεωε είς
τήν Κ)ποζιν είε έν τών κυριωτέρων θεάτρων τής
πόλεωε, τήν στιγμήν καθ’ ήν ή αυλαία έπιπτε μετά
,ευταίαν πράέιν, εΤε κύριος
ν αίφνης έντόε τής αιθού
σης, καί μέ τό περίστροφου είς τήν
χεΐρα. ήμπόδισεν ϊλον τόν κόσμον
νά έέέλθη. Δύο ένοπλοι έφύλαττον
τάε έέόδουε Μόνοι είχαν τήν άδειαν
νά έςέλ.θουν οί θεαταί όσοι έδέ- |
χονται νά καταόάλλωσιν είς αύτό
ποσόν τι χρημάτων όρισθέν ύπ’ ·
αύτοΰ.
Ή αστυνομία δέν ήδυνήθη εΐμή 1
/ά ταχθή μέ τό μέρος τοϋ ..‘παί- I
του», οστιε ήτο μέλος τοϋ κομιτά- 1
του «’Τ./ωσιε καί Πρόοδος», άπο- , j
σταλείς ύπό τήε κυόεονήσεωε οιά *
νά κάμη έρανον ύπέρ τοΰ όθωμανι-Λ
κοΰ στόλου,
"Αλλως οί θεαταί τών τουρκικών ■
θεάτρων εινε συνηθισμένοι είς τάς 1
ά/.λοκότουε διαταγάς Μίαν φο- ■
ράν μάλιστα ε’ς διευθυντής έτσι- 1
χοκόλζ.ησε τήν έΐήε διαταγήν:
«Ί/απόντες οί φέροντας είσιτή- I
ρια δυνηθώσι νά ίδωσι καλώς τό Οέ- I
φέρουσαι τό έγχαιριον ένδυμα.
αμα. ή Διεύθυνσιε άπεφάσισεν ϊνα I

Γάλλου στρατηγού, οστιε έδωκεν είς τά γαλλικά
γράμματα ένα υιόν καί ένα έγγονον, άριστοτέχνας
τής γραφίδας. ’Ηρακλείων διαστάσεων καί παρατά/.μου γενναιότητας στρατιώτης ύπήρίε τό πρότυπον τό
όποιο/ ένέπνευσεν είε τόν υιόν του τούς « Γρεϊε σω
ματοφύλακα. ·. Περί τής μυϊκή, δυνσμεωε τοϋ άποθανάντοε στρατηγού διηγούνται πλείστα όσα. Κάποτε
ένεργώζ νυκτερινή/ έπιθεώρησιν έφιππος κατέλαόεν
ένα φρουρόν κοιιιώμενον. Χωρίς νά κατέλθη τοϋ ίπππου ταυ. έκυ^εν, ήρπασε τάν στρατιώτην έπί τοϋ
έφιππίρυ καί μετέφερεν αύτόν τρέμοντα είε τούς στρα
τώνας. "Αλ./.οτε πάλιν, ίρίσας έν τώ θεάτρω πρός
όχληρόντινα, έίεσφςνδόνισεν αύτόν άπό τού θεωρείου
του είς τήν πλατείαν. Κατά τά 1792, διαρκοϋντοε
τοϋ ποόε την Αύστρία/ πολέμου, ά Δουμάε συ/οδευάμενος ύπό τεσσάρων στρατιωτών συνέ/.αόεν έν
τή πεδιάδι τοϋ Πέλδ δεκατρείς Αύστριακούε αιχμα
λώτους. Ύπό τόν βοναπάρτην ό στρατηγός ήρατο
δάφναε είς πο/λάε μάχσς καί τότε έλαβε τό παρω
νύμιου Όράτιοε Κλείτος.
*
*

Τί>

Μονοεϊον τον Λουξεμβούργου Οίι μετα-

Παριοινδν

εκ

φερίίρ

τοΰ οημερινοΰ
τοΰ

ίεροο.τουδασιηριον

ϋά άργίοονν αί

οεγώς

πρίες τούτο

πρέπει

λίαν

δε -το»·

περιωπήν.

εργαοίαι

τής

τ'ην

Το νέον

πιοτώσεις.

μετατροπής

αύτοΰ

ΰονλίμ· αί άναγκαϊαι

παοέ/ι/ είς

Μονοεϊον

τίμ· ξωγραρ·ικίμ' τριπί.αοίΛν ΰκτασιν τής εν Λοι ςεμβούρμρ,
τήν γλυπτικήν

εις

Ίγα'.ερίας ’,

καί είς

πενταπλ.αοίαν

r<ur ό.τοίωι1

τήν

χαρακτικήν

όλοοχερώς έοτερεϊτο

:ι Λιινίεμ-

είδόν

τήν

του »·ά φΟταη)

είς

είμαι κανείς νέος, όοτις νά μή γνιορίξιι

τήν

f/ι·

οποίαν

ΐλέλει

Είς

έργον μου έδωσα

τελευταίον

τ ί

πάίλονς μον, πάσαν τί/ν ιυ&ηριν
κνηε
τή<

τής

ίταλτκωτιιτη καί

μουσική

έκη ρασιν

Ή όδός μοί'

την

δίναμιν

τού

Ί’ΐ’χής μου καί προέ-

είς

το

χρώμα

καί

είς

τόσον φυσική καί τόσον άβίαοτος, ώστε ι τεεντός άλίγατν

τό έργ.ο

ήμεριον».

*

’ΑπέιΊαιΐν

Φ

έν

Μιλιΐνιρ εν γήρατι

καί πρόεδρος τής

Πρατάοει

έργον

πρόκειται να άκαλονίλήοιμ

7 ράγκα.

τοΰ

τής

Λημάρχου

Λειι/·ίας

Μονοεϊον ιίξι'ας

2 II:

τοΰ

Μιλάνου

συνεχή

έ'ί'αοκε

’Ινάμα.

Ιίιργίλιος

‘Επί

’Ακα

πενπήκοντα

τήν

'Ελληνικήν γλώοσσαν

κα!

ουνέ-

ιτροκηρνγΟή πρός τούτο δίάγο.νιομός

Τό τελεί ταΰον

γράφε μελετάς.

Ψ
ΈπαίγΡιι εις

Ελληνιστής

Ικατομμνρίαη· μ'ρ-

έτη
ΙΙροοε/τος ήίι

ό σοφός

’Επιστημονικής καί Φιλ.ολογικής

άννγερήή

ι'ίίι

δημίας

Ιίιοτεχνικίν

τό

τής μετατροπής και μεταρορας ΰπελογίοΙΙΐι-

οαν είς

κιον.

έάν

τονίσή,

είναι ήδη χαραγμένη.

λ.είωοα

βούργιρ.

Τίι έξοδα

νά

.τα'αι .ν

‘ΕςητήΟηοαν είς

Μονοεϊ. r.

εις

παραλειγιΐώσι οτιγμαί, τάς όποιας ό μουσικός

και νά

ίιομα

οικοδομήματος, είς το

Άγιου ΣονΙαικίου,

ΤΕΧΝΑΙ

και

■’()

το · Λυρικόν»

τοΰ

MiUvov

τό

"Ομηρος

και

ή

τον έργον φέρει

Μυκηναϊκή

τόν

τίτλον

έποχή».

νέον ϋρ*

γον

τον

Λεονκαβάλλο

επιτυχίαν δια

τήν

εΖιγκάρη», τό όποιον είχε μεγαίρν

—

Εχθρός

πάοης οχολής,

μουσικήν καίίαρώς
ναται

να

II

’Ιταλικήν μουσικήν του.

Ό οι νιΙέτης έχαρακτήριοεν ώς εξής

κολακεύομαι

’Ιταλικήν.

κρίνη τό έργον μου

οτι

'Η κριτική έν

ίίπώς είναι.

ονιέι'Ιεοα

τούτοις δύ·

Λέγω

όπως εί

ναι. διότι οχι οπανίως συμβαίνει τα έργα μου να κρίιαινται

άντι&έτως άπό ό,τι είναι.
καλλιτεχνικά

έργα

πρέπει

Λέν πρέπει νίι δεχδιΰμεν ιίτι τά
νά

οτηριχίΐώοι μόνον είς

Σοισοάνα

λέξεις είς

τό έργον του.

εν

—'//
σων»
πειας.

είς

περί

έκατοι ταειηρίς
τί/ν

"Ολαι

Βιέννην

τής

τής

τής

Ελληνικής μυΐλολογιας.

« Εταιρείας

έοιρτάσιΊη μετά

αί κτρνφαί

γικής κινήσεοις

έδιοοε δια

Μεροιέ, ή Γαλλίς φιλόλογος,

τήν Βιέννην

ιής

τών

καλλιτεχνικής

Αυστριακής

φιλομοϊ-

πάοης μεγαλοπρέ

καί φιλολο

πρωιευοΰοης

παρεί'ρέ-

Ίληοαν.
-- Είς τό εν Βιέννη Οέατρον τοΰ λαού έδόΐλη τελευταίως
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ό οέρ Ρήδ Λιό >·ά έγκαταστήοη τά γραφεία rot,· άι·ή
γειρε τό ΰψηλότερον οικοδόμημα rtjj Λ'. Ύόοκης. έκτοτε
δέ έξ άνταγωνιομοΰ ήρχισει· ή μανία τ<5>· ουρανοξυστών.
Ό Ρήδ ΰπήρξεν ό εισηγητής τής λινοτυπίας. Διοτρίοθη
κατ' άρχάς επιτετραμμένος είς Παριοίους καί τ<5 Htlhi
πρέοβυς είς Λονδΐνον.

«

Έν ουγκινήοει διατελεΐ ό φιλολογικές κόσμο; τών
ίίαρωίοιν διά τήν μεταξύ ιοί· Ακαδημαϊκού Λαβεδαν
και τής Γαλ. Κωμωδίας διαφοράν. Ό Γάλλος συγγρα
φείς άπέουρεν δλα τά έργα τον διότι ή κριτική έπιτροπή τής Γαλλ. κωμωδίας έίειξεν επιφυλάξεις ώς πρός
ιήν παραδοχήν τοϋ τελιυιαίοι· εργοι· τον «Ύπηρετεϊν»
δίπρακτοι· πατριωτικού δράματος. ' Υπόθεοις είναι ή
εοις πατρός πρώην αξιωματικού Οστις φρονεί οτι ή πατρΐς πρέπει νι'ι ΰπηρετηθή διά πόσης θυσίας έστω καί
διά κατασκοπείας και τοϋ υιού τον αξιωματικοί· διαπυεσ
μένου ΰπ> άνθρωπιοτικωτέρων αρχών. ΊΙ · Γαλλ. κω
μωδία· έηοβήθη τήν πρόκληοιν Γαλλο-γερμανικοϋ έπειοοδίου. Ό ΰπουργός τής Παιδείας, είς 3ν άπέστειλε τό εργον
τον ό Λαβεδάν,κατέκρινε τά. οκέφεις τής Γαλλκωμοιδίας ·.
*

Ακαδημαϊκός κ. κ. Δέ Φλερ καί Καγιαβέ κάμνει
θριαμβευτικός παραστάσεις είς τό Παρισινόν Βαριετέ.»
Παίζεται κάίίε βράδι·. Αί εισπράξεις δέ καθ' έκάστην
περιστρέφονται είς 10,000. Αί θέσεις προενοικιάζονται
πρό 20 ήμερων, Μέχρι τού δε είοεπράχθησαν άνω τών
180,000 δραχμ.
« Ό

*

Ο ποιητής τον «Γαλάζιου Πουλιού Μαίτερλιγκ έπέοιρεφεν εις τήν βίλλαν τον «Μέλισσαι» είς τήν Νίκαιαν
όπου Οά παραχειμάση.
Μετ' ολίγα; ημέρας Οά κυκλοφορήση τό νέον τον βι
βλίου « Έπί τοϋ θανάτου», τό όποιον Οά είνε εν άπό
τά έργα του τά πλέον σημαντικά καί τά δονλενμένα.
Άπό μερικά άποοπάοματα τά όποια έδημοοιεύθηοαν
ήδη, βλέπει κανείς ότι προσέθεσε σπουδαίας παρατηρή
σεις έπί τοϋ θανάτου είς πλείοτας χώρας καί έπί τής
έπιδράσεως τών διαφόρων θρησκειών.
♦

Αί Ίταλικαί εφημερίδες αναγράφουν ότι δ κ.
Μαροίκ, ό γνωστός διευθυντής τής ορχήστρας τοϋ 'Ω
δείου 'Αθηνών, έδωκεν είς τό θέατρου Άδριανό τής
Ρώμης τήν *Βανδέτα Κόρσικα», μελόδραμα ίδικής τον
ουνθέσεως. Τό έργου έπαίχθη πρό τινωυ ήμερα»· καί οί
μουσικοί κριτικοί εξυμνούν τόυ μουσουργόν.
♦

Τό μέγα ‘θέατρου τής 'Αναγεννήσεως· είς τήν Νάντην
τής Γαλλίας κατεστράφη έντελώς ΰπό πνρκαϊας.
— Ό θίασος τής δεσπ. Κοτοπούλη δίδει κατ' αραιά δι
αστήματα παραστάσεις είς τό Δημοτικόν θέατρου. Έπαυελήφθηοαν yratora έργα, έν οίς ή · Κοκέτα·, ή ·Λυσιστράτη», ή «Ήλεκτρα·, <ί «Συρανό», ό «Ισραήλ , ή
«Ζουζοΰ». Προσεχώς θά μεταβή είς Κρήτην.
— Είς τό Δημοτικόν θέατρου θά παίξη ή όπερέττα
ΙΙαπαϊωάννου.
★

Έδόθη είς τάς Βρυξέλλας ή πρώτη παράοταοις τοϋ
« Άσματος τοϋ Κώδωνος μελοδραματικής λεζάντας τονωθείοης ΰπό τοϋ Βιοέν δ' Ίοδέ.
— Ή ΰπόθεσις έχει έξαχθή άπό τό όμώνυμον μέγα
ποίημα τον Σίλλερ.
— Εις τό θέατρου Άντουάν τών Παρισίων έπαίχθη
μετ' έπιτυχίας ή «Δεσποινίς Έλίζα» τοΐ· Κογκούρ καί
Άλεμπέρ.
— Τό δράμα έχει έξαχθή από τό μυθιστόρημα τοϋ
Έδμόνδου Γκογκούρ, όπερ είχε προκαλέσει τιωοϋτον θό
ρυβον κατά τήν δημοσίευσή· rot·.
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— Άπέθανεν σ μέγα; Ίταλσς δημοσιογράφος Γαβριήλ
Γαβριάλε, συνεργάτης τών κυριωτέρων Ιταλικών φύλλων.
κ

Αγγέλλεται έξ ‘Αμερικής οτι είς τό Μπροΰκλιν άνεκαλύφθη ή ζοιντανή'Αφροδίτη τής Μήλον, ήτοι ό τέλειος
ιδεώδης τόπος τής γυναικείας καλλονής. Ή άνακάλνφις έγένετο ΰπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ έχει Πανεπιστη
μίου ΙΙάρκλερ, ειδικοί· είς τήν έπιοτήμην τοΰ γυναικείου
κάλλους. Διότι τό Πανεπιστήμιου Μπροΰκλιν μεταξύ τών
διπλωμάτων τής σοφίας απονέμει και' έτος καί τιμη
τικόν βραβείου κάλλους μεταξύ τών ΰποψηφίων δοκτορεσσών. Ό ΓΙάρκλερ έπί σειράν έτών άπένεμε τό βρα
βείου, άλλά πάντοτε με ένδοιασμούς. Ήδη άνεκήρυξε
όυς άπαραμελλον καλλονήν τήν φοιτήτριαν “Ελοαν Σήλ,
φοιτήτριαν τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Κόρνερ είς τά
Μπροΰκλιν.
Έξελέγη αυτή μετάξι· 350 φοιτητριών Ή νέα 'Α
φροδίτη είνα 25 έτών, καί ύφους 1 καί 64. Προσώπου
Σφιγγός, περιφέρειας ό·~> έκατοοτώι τοϋ μέτρου. Κόμη
ξανθή, όη θαλμοΐ οαπφείρινοι, δοφΰς ~ιΰ έκατοατόμετρα,
οαρκωοις κανονική, θέλγοιοα' αί λαγάνες άποτελοϋν αρ
μονικήν γραμμήν ενός μέτρου. Μολονότι είνε ολίγον ύφηλοτέρα τής 'Αφροδίτης τής Μήλου είνε ή μάλλον προοομωάζουοα πρός τό αρχαίου άγαλμα. Μανιώδης οονφέρ,
λατρεύει τήν πεζοπορίαν καί τό κρίκετ. Φιλανθής. ’.·1πεχθάνεται τά γλυκίσματα καί τά ποτά. Οΐ'δίποτε έιτιε
καφ'εν ή τέϊον. Τό πρωί' πίνει λεμονάδα. Ουδέποτε ήοθέ·
νηοε. Τό καΟΊτερον ιατρικόν της, φυχρόν ύδωρ Φανατική
οωφραζέττα Έάν tyro άνήρ, θά έπόθει >·ά γίνη μηχα
νικές.
Τελευταία λεπτομέρεια. Εντός 48 όερών, άφ ’ διού
άνηγορεύθη Αφροδίτη, τής νπεβλήθηοαν 27 προτάσεις
γάμου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ό έφορος τών αρχαιοτήτων θεσοαλωίκης κ. Οίκονόιωι· ιίνϊφνρνν είς ιό υπουργείου της Παιδείας ότι νν ιδιω
τική συλλογή κατνοχέθησαν τρεις μαρμάρινοι κεφαλιά,
»ον αί δυο Ρωμαϊκοί, ή δέ τρίτη άρχαϊζούσης τέχνης.
Έπίσης έλήφθηοαν μέτρα πρός έξαοφάλιοιν τού έχει
ναού γοΓ· ’.-iy/or Δημητρίου καί διά τήν επισκευήν τοϋ
Λ·αοϋ τής Άγιας Παρασκευής.

♦

Έν Σνρακούσαις ΐτνεσκάφησαν θεμέλια αρχαϊκού
Έλλ. ►·■·', προγενεστέρου τού οωζομένου ναοϋ τής
Άθηνιίς τοϋ άνεγερθέντος κατά τώ· Ε' αιώνα. ΆνενρέΛησαν έπίοης έγχρωμοι πλάκες, δΓ <!>>· ο! Έλληνες rof
ΣΤ' καί 7.' αιώνας έχόομουν τάς μετώπης τιΰν ναών
των, όες καί σωρεία θραυσμάτων κεράμων έκ Παρίου
■μαρμάροί’ καί ιμήιια κορωνίδας μέ κεφαλήν γλαυκός. “Ηδη
ίρευναται ό έν ιιμ μέσω τής πλατείας τής Άθηνιίς χώ
ρος, όπου εΰρίοκεται πλακόιστρωισς οχείας Ελληνικής
πποχής. Είς ιά τειχιόματα άνευρίοκονται ακόμη Γχιτ/ τής
Λρχαιιιτάτης ίιριίς κλιμιατίδος, καί πλιΐστα πολύτιμα ευ
ρήματα, οϊα έδόιλια έξ έΊφαντωιτοΐ, καλ.λιττχνικοίταια
δοχεία προκορινθιακοϋ ρυθ/ιοϋ, εζωγραη ισμένα καί ανα
γόμενα είς τήν κεραμικήν σχολήν τής Ρόδον πρό τής 7.'
π· X. εκατονταενηρίδος, ιός καί θραύσματα Αιγυπτιακού
Αγγείου έκ γρανίτου λίθον μειά ιερογλυφικών έπιγραη ών.

'Ολόκληρος σχεδόν ή άνευρεθείοα όδί.ς 'Αφθονίας ·ίνε·
σκάφη καί πολυτιμότατα κειμήλια φέρονται είς ι/ οις.
Εκτός τοΰ θερμοποτείαυ τό οποίον ίινευρέθη μέ όλα
τα είδη τοϋ εμπορίου, ιιι όποια θά ήδΰνατο νά φθονήοη
τό σημερινόν Αμερικανικόν μπιιρ, εΰρέθηοαν ολόκληροι
ιιίκίαι, τών όποιων τήν πολντέλνιιιν καθιοτρ. ίμφω·ή τό
π/.ήθος τιΐιι· θαυμάσιων τοιχογραφιών έπί τών προσόη·ειόν των.
Αί ιινιιοκαφαί έφεραν είς φόις όλοκ'ήρους οικοδομάς
καί τό παραδοξότιρον όλων, είς μίαν οικοδομήν ή θϋρα
εΰρέθη ήμαίΐ'οικτος Λςιως ήτο κατά τήν στιγμεμ· τής έκρήξεως. Μεταξύ τιον ιόριιιοτέρων τοιχογραφιών είνε ιιία
παριστώοα τόν θρίαμβον τής ΙΙομπηϊανής Αφροδίτης.
Διατηρεϊτια δέ ό χρτοιιατιΤμίις αυτής όες άν έγένετοχθές.
Αί ΰνακαλί·η·εις αΰτω νέον πλήθος περιηγητών φίρουσιν είς Ιταλίαν.
-»■
·»■

*

Έλ· Τριιγάιρ τής Πύλου έγέιονιο άνασκαη αί παριί τήν
κίρχαίαν Πόλον. Εΰρέθη μέγας θολωτός τάφος Μι κηναϊ■
--οόνωι·. 'ίλ θόλος είναι νν·ω·.- 8 --iviuiw. Είναι κα

Ν Ε A I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άλπ/θής κυη'έλη ποικιλωτάιων γνο'ισεων, Γ0·*ΕγκνιοΓ· ΙΙίΙ.’ί.
Έπί 12 ετη έθηοαύριοεν ίιρθρίδιιι, στατιστικός, πε
ρίεργα, γνωμικά. Ή επιστήμη, ι/ υγιεινή, ή αρχαιολογία,
αί τέχναι, ή βιονομία δαψιλώς άντιποοσωπτύονιαι.
Τέλειον Αλμανάκ. Έκτος τής ποικίλης ύλης, εικονογρα
φημένης κατά τό πλείο τον, atgi/yKt συνεργασίαν τιΰν κ. κ.
Κ. Βρυάκου ΰποπλοοίρχοι·. H. ΚτενΛ. .1. Καίωγεροποΰλβν, Λ". Άι νίνου. Μ. Καΐρη, Ν. Μπενιλκι/ καί άλλων.
Είνε γνωστότατη ή είδικότης περί τήν εκλογήν τής
ύλης τοϋ κ. I. Βρεπτοΰ. Τύ " Εγκυκλοπαιδικόν” έκδίδεται οννεργασίρ τής « Εικονογραφημένης >.

κλοπαιΓ>ιι:όν Ήρερολόγιον*

★
*

Ό κ. Σ' Βικΰτος, έμπνευοθείς έκ τοΰ πολέ/ιου, είργάσθη ωραίου πίνακα, τόν «Νεκρόν τοΰ πολέμου·. Μία
μήτηρ άναγινώοκει είς τήν έφημερίδα έν τφ καταλόγιρ
τών νεκρών τό όνομα τοΰ παιδιοϋ της, ένιβ άκουμβα επ’
αυτής τό άλλο παιδί της, μικρόν κοράοιον, τό όποιον πα
ρακολουθεί τόν πόνον είς τό προσώπου τής μητριές.

ιΉ
■οι

*

Άπέθανεν νοσηλευόμενος έν Άθήναις, θϋμα παροιμιώδους φιλοπονίας, ό διευθυντής τοϋ έν Σμύρνη έκδιδομέ
νου περιοδικού «Έρανιοτης» καί διευθυντής αυτόθι τοΰ
Έλληνο γερμανικοί· .λυκείου Κυριάκος Γιαννίκης.
*

1I'8

<Η
»·
»·

ΊΙ Εθνική βιβλιοθήκη κατήρτισε συλλογήν τών έκδοθειοών λαϊκών εικόνων τοΰ πολέμου. Ώς γνωστόν, τά
άτεχνα αυτά κατασκευάσματα τής λαϊκής τέχνι/ς ζητούν
ται παντοΰ άπό^τά Μουσεία καί τάς Βιβλιοθήκης, διότι
αποτελούν ένα σταθμόν τής ιστορίας τής Τέχνης.
*

·)ΐωοτί>ς Βερολιναΐος ίοτορικός καί ερευνητής τοΰ
Βάγνερ Ιο Ριχάρδος Στέρνφελτ δημοσιεύει, διά πρώτην
φοράν καθιστάμενα γνωστά, μερικά νεανικά μουσικά έργα
τοϋ Βάγνερ. Πρόκειται περί μιας πλήρους όπερας τοϋ
Βάγνερ, τών «Νεράιδων·, έπί τή βάσει παραμυθιού τοΰ
Γκότζι καί περί μιας άλλης ΰπό τόν τίτλον * Ή άπαγόρεί’οις έρωτος ή ή δόκιμος μοναχή τοΰ Παλέρμο···. Ή
όπερα αύτή έγράφη τό 1784 είς τό Τέπλιτς καί ήτο γνω
στή μόνου έκ μερικών παρατηρήσεων τοΰ Βάγνερ είς τά
ουη’ράμματά του. Έν άλλο κείμενον όπερας, ή «Μπιάνκα καί ό Γκιονζέππε·, έσχεδιάοθη τό 1886.
Ό

*

Άπέθανεν έν ΙΙαριοίοις <5 όνοματτός ζωγράφος στρα
τιωτικών εικόνων iJeluille, Εκτενή βιογραφίαν θά δημιηιεύοωμνν είς τό προσεχές φύλΔον.

•ίλϋτω, ό κ Ώμόλ οι·μφο>ι·ιϊ πρός τήν γνώμην τοΰ κ.
Κοττολέοννυς, ή>· διά τής. «Πινακοθήκης· ούτος υπεωτήριςε
*
Έν Πάοοι αρωγή τών έκεΐ άρχών κατηρτίσθη ΰπό
τοΰ κ. Σωτηριάδου ωραία συλλογή Ηαοιακών αρχαιοτή
των έν πρυοωρινφ Μουοείιρ. Πλιΐστα είνε τά έν οίχίαις
.έννετειχιομένα αρχαία, πολλά κατάκεινται είς τάς οδούς
καί άλλα περιλαμβάνονται είς ιδιωτικός συλλογάς. Πάντα
ταϋτα τοποθετούνται είς τό Μουσείου. Αί ιίναοκαφηί θά
νπιίΓαληη θοΰν τήν ανωξιν.
*
Τά έ.τιοιημονικά καί αρχαιολογικά περιοδικά τής 'Ιτα
λίας άφιεροϋοι οελίδιις όλυκλήρους καί εικόνας μεγίστου
Ενδιαφέροντος διά τάς ένεργουμένας έι· Πομπηία άναοκα ■
φας ΰπό τήν διεύθυνση· τοϋ καθηγητοϋ Σπηιιζόλα.

Ό IΙαμ.ιιακεδονιχιίς ΣΰτΜτγος έξέΛωκε καί ΐη έτος, Λ« ’
έκτιμ· φοράν, τό ετήσιον ' MtlKCttovlKlkv * II uvpo/.όγιον>, χο>Ό0ύ>τον καί πλούσιον'είς στατιστικός, έμπορικάς. Ιστορικός, τοπιιγριιφικάς καί λασγραφικάς πληρο
φορίας, άναγομένας πάσας είς ιήν Μακεδονίαν. “Ηδη,
μετά τήν άπελευθέριοοιν αυτής, ότι: τό κοινόν ένδιαφέρον
υπέρ τής χιόρας ηύξήθη, ή ζήτηοις ταΡ ωραίοι· 'Ημερολογίου άπέβη μεγαλειτέρα τής τών άλλων έτών. Πολλαί
πόλεις καί κώ/uu γενόμεναι ιός έκ τοϋ πολέμου προοφιΐπϊς,
διά τοΰ ΜακεδιιΐΊκοϋ 'Ημερολογίου θίι καταοτώοι ;πωριμώτβραι. Τό βιβλίου κοσμούν πολλιν. εικόνες.
*

Ό ’τοιοτόιατος δημοσιογράφος καί πολιτευιής κ. Γ.
Καραπαναγιιό τ η ς έξέδωκε Γαλλιστί μελέτην περί τοΰ
Βαλκανικοί? ί.ηϊήιιατο»;. Τί· βιβλίου στηρίζεται έπί
έπιοήμιον εγγράφων, δι' «■’»■ αποδείχνονται ότι οί Τούρκοι
δέν ήσκησαε μέχρι τοϋ 18.1!) πραγματικήν κυριαρχίαν
έπϊ τών κατοίκων τοϋ Αίμου, άλλά άπό τοϋ 1853 χαί
εντεύθεν ήρχιοαν αί καταπιέσεις, όφειλ'ίμεναι είς αντάς
τάς Δυνάμεις, αΐτινες έδωσαν τό παράδειγμα τής μιμήσεως είς τήν Τούρκίατ, άσεβοΰοαι είς τάς ιδίας αντότναπο
φάσεις'.
★
Νέος Ύιινος.— ’ Υπό άνωνύμοι· έν ΙΙαριοίοις πιοητοϋ έξιδύθη if/O'OJ πολεμικός, τονωθείς ΰπό Ν. Άαίιοι·.
Πωλπϊιαι εις τό κατάστημα τής «Μουσικής· εν Άθή
ναις, πρός όφελος τοϋ ΰπό ιήν προστασίαν τής πριγκιπίοοης Σοφίας νοσοκομείου τών τραυματία»·. Είνε πολύ
καλοί στίχοι, αναφερόμενω είς τάς νικάς τοϋ πολώμου καί
γραμμένοι είς τό μέ,τρον τοϋ Εθνικού " Υμ>·ου, ον δύνανται ·ή θεωρηθϊϊιοι ιος συμπλήρωμα. Καθά πληροφοροϊ·/ιεθα ποιητής τοΰ νέου “Υμνου είνε ό έν Παρωίοις διαμένων μηχανικός κ. Άξε/.ός.
*

"Εκτάκτως καλλιτεχνικόν, μι εικόνας ώοαιοτάτας καί
αυθεντικός ήρχισεν έκδιΛόμενον υπό
ιοΒ κ. .4. Κ ω ν ο τ a ν τ ι ν ί δ ο ι·, τοΰ άρίοτου φωτοτσι
γκογράφου, ΙΙανόραμα τού lloMyov τοΰ 1912. θά
έκδοθή εις 10 πολυτελή καί avtotrlj/ τεύχη, προς 1 δρ.
έκαστον. Τό έκδοθίν α' τείχος περιέχει 26 είκόνας.
ων αί πλεΐοιαι ολοσέλιδοι. Τό εργον Ιλά περιλάβη έν
<>/.<,> 120 ολοσέλιδους είαόνας εκ φοιτογραφιών (όχι σχε
διάσματα φανταστικά! ίΙΟΟ μικρότερης καί 10 χάρτας.
Αϊ εικόνες έίήφθησιιν υπό ειδικών φωτογράφο»· μετά·
βάντο»' εις τήν Μακεδονίαν, "Ηπειροι· καί τάς νήσους.
Ειδικά τεύχη θά έκδοθοΰν διά τήν Λρΰοιν τον Ναυτικσΰ.
Τό «ΙΙανόραμα τοΰ Πολίμοι-ο θά άποβή ή πιστότατη
αυτόν άπεικόνιοις. "Εν τίλια θά παρατίθεται καί κείμε
νον, περιλαμβάνον χρονογραι/1 κό>ς διαφόρους οκηνάς καί
επεισόδια τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου. θά γραφούν Λι
τά πολεμικά χρονικά υπό τον παρακολσυθήοαντος τήν
εκστρατείαν συναδέλφου κ. -V. Δ'παΐ'δωει).

ΠΡΟΚΗΡΊΡΞΙΣ

τό σπουδαιότεροι·

★
Nietaeche.
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Μουσεϊ,ονοπερ, περιλαμβάνον πλήντών
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εθνολογικό);,

άξιων άποταμιεύσεω,- αντικειμένων τά περισωΟέντα.
ενθύμια τίόν χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί λείψανα

τών άγιόνων τής μεγάλης
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συνάρσει

τοΰ

λέμου

1912.

νϋν

Πανελληνίου.
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προστίθενται
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επαναστάσεως· έχει άποβή,
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νά συντελέσωσιν

σμόν τοΰ
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τής

άπό

τοϋδε

σπεύσωσι
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Οεωρηθή

τοϋδε βίου

αναμνήσεις

τού·,

ιϊίίλοι τοΰ νικηφόρου
δέ
τήν
ευχήν

Έκφράζομεν

άπευΟύνομεν τήν παράκλησιν

μέχρι

θαυμάσιου ποιητικόν καί φιλοσοφικόν εργον τοΰ Μίτον
περί τής αρχαίας τραγερδι'ας εξεδόθη εις τήι· Φιλοσοφι
κήν βιβλιοθήκην» τον κ. Γ. Φέξη. "Εμβριθής γνώστης
τής 'Ελληνικής ιδέας, μέ ποιητικήν πρωτοτυπίαν καί μέ
κριτικήν ισχυρόν εδωκεν αποκαλυπτικόν φάλς έπί τής αρ
χαίας τραγωδίας καί γενικώτερον έπί τής Ελληνικής
ζωής. 11 μετάφρασες φιλολογική καί .πιστή ΰπό τοΰ κ.
Ν.
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έγγραφα,

ματόσημα τής ελληνικής κατοχής έσονται ήμϊν άσπά- :
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μετ’ ευγνωμοσύνης θέλομεν
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ονομα τών φιλοπατρίδων δωρητών.
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ΆΟήναις τή

19 Δεκεμβρίου
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Αισχύλου οΕύμενίδες».
"Εκτυλίσσεται ή τραγο,εδία
εις τους , Ιτλφονς, όπου ό ’Απόλλων άποκοιμΐζων τάς
Έρινΰας φυγαδεύει τόν Όρέοτην, καί κατόπιν ■·■■'■. ττΐ;
"Αθήνας. δπον κατ' άπόφασιν τής 'Αθήνας δικάζεται ό
μητροκτόνος ΰπό τον "Αρείου Πάγον καί απαλλάσσεται
τής ποινής τοΰ φόνου. ‘Εξεδόθη εις τήν · Βιβλιοθήκην
ιών αρχαίων συγγραφέα»· τοΰ κ. Γ. Φέξη.

I.

1912.

Πρόεδρος

δί.

Μπόταθησ

/ι

★

Αισχύλου ‘Αγαμέμνων . Τό πρώτον δράμα τής
Τριλογίας « ‘Οαέοτβια,η, άναφερόμενεν ιίς τήν δολοφονίαν
τον Άγαμέμνονος ΰπό τής συζύγου του καί τον έραοτοϋ
αυτής. Ή σκηνή τής προφητικής Κασσάνδρας δδυρομένης, κρίνεται ώς μία τών τραγικωτέρων ιοΒ παγκοσμίου
θεάτρου. ΈξεΛάθη τις τήν σειράν των « "Αρχαίων Έλλ.
συγγραφέα»·» τοΰ εκδοτικόν οίκου Γ. Φίξη.

"Ο κ. Ί α>. Π ή λ ι κ ας ΰοχε τήν ευτυχή Ιδέαν ιή
έκδόοιως Επτανησιακού Ημερολογίου». Λ'α
πρό διετίας είχε γίνρ απόπειρα έκδόσεως 'Επτανησιακού
Ή/αρολογίον υπό τοΰ κ. Μουοούρη, άλλ" «πέτυχε. 'JJ
πρωτοβουλία τοΰ κ. Πήλικα έγγνάται περί τής εύδοκι·
μήσιως, διότι ό έκδοθείς τόμος καί διά τά περιεχόμενα
καί διά τήν φιλοκαλίαν κατατάσσεται ιίς τήν πρώτην
γραμμήν τών ημερολογίων. Ή ιστορία τής Έπτανήοου
καί ή δραοις τών Έπτανηοίων εν τή παλαιική καί τοίς
γριίμμαοι είνε. τόσον φωτεινή, ώστε νά τροφοδοτήοη έτήοια δι/μοοιιόματα, οίον τό Επτανησιακόν Ημερολόγιου
καί τά κατααιήσ// γνωριμοιτέρας φυσιογνωμίας, σν/ιπιιιΐιΐς καί άίι'ας έκτιμήσιως. "Εν αΰτιμ θά δτμιοοιινθοΰν
βαθμηδόν αί ιίκύνις τΰιν έπιφανϋιν Έπτανησίιον, ζώντοτν
καί έκλιπόντοτν, ως καί παν ό,τι αφορά τάς νήσους έν
γάντι ταΟ Ίονίου. Τό « Επτανησιακόν Ημερολόγιου,
εκτός rd»· δημοσιευμάτων τοΰ ϊκίότοι· — ιστορικών
διατριβών καί χαριτωμένων ευθυμογραφημάτων—πιριλαμβάνιι (ωλέιας ιών κ. κ Σακιλλαροποΰλου, Καμπούρογλου, .Ιαμπρι νίΛου, Αάλλα, Φιλαρέτου, Γέγλι, Ζύη,
■1ι-Βιάζη, ή ποικιλία δέ τής άλλης ΰλης καί αί είκόνις
τό καθιοτοΰν ιπαγωγόν.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
^Κινημαζογράφος αρώζης ζά}εα)ς
ίινύθυνσις: Κ. Έιιπίογλον

Ταινιαι τών τελΐυταίων efr/οστασίΐύυ τοΰ κό
σμου : Γαλλικών, Ιταλικών και Αμερικανικών.
‘^Ια>οκ_μειστικη εκμεζά^ευοις τών ταινιών
NORDISK» τής Κοττε-/χάγης καί τής περί
φημου Λανίδος καλιτέχνιδος «ASTA NIEL
SEN».
ΟΡΧΗΣΤΡΑΚΡΑΧΧΑ

ή γλυκύτερα Ορχήστρα τών Αθηνών.
Τ 2404· —ΤΥΠΟΙΣ
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