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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ — ΕΛΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΟΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

ΖΚομψός τόμος έκ 256 σεμίόων

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡ0ΠΛΗΡ9ΤΕΑ
Απανταχού δρ. — φο. 12

ΔΙΕΓΘΓΝΤΗ2

“βζος £J3B'. ■Φεβρουάριος 7913.

Π Ε Ρ I ε Ο Μ Ε Μ A

Άπ’ έξω άπό τή Λήμνο, ποίησις Γεώργιον 
Στρατήγη.

Σφίγξ χωρίς λύσιν, διήγημα Όσκαρ Ούάάδ, 
(Μετάφρασις Φυλλίδος).

Αί Δάδες.
Τδ φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν έτος 1912 

υπό Δ. 1. Κ.
Παληά γράμματα, υπό Τι μ. ΜωραΙτινη 
Μειδιάματα.
Τώρα μέ τόν πόλεμον; ΎτΛ Αμάραντου. 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
"Ο χειμών.
Ή A. Β. Υ. πριγκήπισα Μαρία καί έ Σββ. 

Μητροπολίτης ’Αθηνών έπί τής «’Αλβα
νίας».

2?ίί£ω»Όΐ πολεμοϋντες έν Ήπειρο).
Λ. Μαβίλλης.
Τυρολέζικο παιδί, πίναξ Σ. Βικάτον.

Έπί «,ό άρξαμένφ νέφ έτει, παρακαλοϋμεν 
τνυς εκ τών κ. κ. συνδρομητών καθυστεροΰντας 
έτι τήν συνδρομήν τοΰ λήξαντος 1H'. έτους τής 
«Πινακοθήκης» όπως άποστείλωσιν αυτήν απ' 
εύθείας πρός ημάς, άναλογιζόμενοι τάς ένεκα 
τών έκτακτων περιστάσεων επιπροσθέτους δα
πάνης είς άς προέβημεν όπως ίκανοποιήσωιιεν 
τό κοινόν ένδιαφέρον, μ' όλην τήν έν γίνει έπελ- 
θονσαν Ανωμαλίαν είς τάς εισπράξεις. Έλπίζο- 
μεν δτιείς τον Αγαθόν ημών ζήλον θά ,ϊνταπο- 
κ^ριθή ή προθυμία τών συνδρομητών μας, όπως 
έγκαίρως άποτίσωσι τήν λήξασαν, άλλως τε, 
συνδρομήν των.

Προς τους κ. κ. ύδρολήπτας 
τής πόλεως Αθηνών.

Ηαρακαλοΰνται οί κ κ. όδρολήπται τής πόλεως 
Αθηνών οι τυχόν όφείλοντες τό άντίτιμον τον 

παρεχόμενου αύτοίς ίίδατος τού λήξαντος έτους 1912, 
όπως προσε/,Οωσιν εις τό ταμεΐον τού Δήιιου εντός 
» ήμερων απο σήμερον καί έξοφλήσωσι τά καίΐυ- 
στερουμενα, ινα μή ή υπηρεσία τού Δήμου εύρεΟή 
εις την «ναγκην νά άποκόψη τήν παροχήν τού ϋδατος.

Κν Αβήναις τή 8 ’Ιανουάριου 1913.
/Έκ τού υδραυλικού τμήματος τού Δήμ.Ά&ηναίω»,.

ΓΡΑΦΕΙΑ
Όβός Χαριλάου Τρικούπη 22α

ΔΗ. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ Τιμή τεύχους 1 δραΧ.

‘Γίέ’Τος 144.

ΤΗ ΛΕΦΏΝΟΝ
Γ. Κ. ‘Ενταύθα — -ο Ιή- Γαλ .

lIm’ar^ir!ri ’Ακαδημαϊκός. Μετά 
ΐ,ν ό Π^Γ’ ,Uli°xe τής ‘Ακαδημίας,

Πί·°^Λΰθ; τής ‘Ακαδημίας φραναί; Χάρμ τάτ

• vr *' ,O” α'·^η' Ακαδημίας τόν οννηδείονν είς
τα nfa. ,·ν;μα καθ,}κοέτό τον.

ΔΗΑΩ^ΙΣ
Πρός τούς κ. Κ. έμπορους 'Αθηνών.

Παρακαλοΰμτν νμά-, δ.-,Μ; ό, · r · ίχ(ί„ο„ „β£/αί(ψ. 
β«νόμτν<ι ίμπορτί.ματα ιδίως ίκ ΤοΡ „;ωΡ£,·ο„ 
οα,ώς ζητή„ xai τά Αι^όινπα

χσυ φορον, καδδοον κατά ri,r ^ργο.,μίν,μ ίξ{1κγξ„ 
τ·»ες των κ.κ. ή,πόρων φίρον,α. ,ί,ς Αφτίίοντες Λ,ι/Ιο- 
τωούς φόρους, ί,·α .Ίράγματ, ίς,λήρωοαν οώ,,ϋς ek ιοί,ς 
ω,αΐα/φάνω,,ας νόν ίκτελωνωμί,ν Ι(3>. ί,.πορννμώ^ 
αν των.

έν Αθήναις tjj Ιό Ίανοναρίον 191.3.

Ό Δή/ιαρχο; ‘Αθηναίων
Σ. ίΗεμκοΰρπς

·■

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συμφώνως τφ άρί)ρφ 42 τού Καταστατικού κα- 

λουντα.0! χ «. Μέτοχο. Ης την έτ.ρίαν τακτικήν 
συνέλευση· την 2 Φεβρουάριου έ. f. ήμέραν ν^βα- 
τον και ώραν 3 μ. μ. συγχροτηβησοιίένην είς τό 
Κεντρικόν Καταστημα τής Τραπέζης.

Αντικείμενα Συνεβριάσεως :
•Υποβολή απολογισμού, έκΙΙέσε.υς ’Εξελεγκτικής 

Επιτροπή. και προϋπολογισμούεξόδων διαχειρίσβως.
Εκλογή Εξελεγκτικής 'Επιτροπής διά τό άρξόμε- 

νον έτος, ·
Εκλογή δύο συμβούλων πρός αντικατάσταση- τών 

οια κλήρου βξερχομενών.
Οι κ. κ. Μέτοχοι όφείλουσι νό καταδέσωσι δώδεκα 

■ΤΛρ?χ π?ύ Τ'|ς .σ”νε,Ί'·,ί·’ε"·ν τάς μέτοχός των έν i 
Ελλαδι μεν παρα τινι τών άνεγνωρισμένων Τραπε- 1 

ζων ως και παρά τ.,ΐς κ. κ Άδελφοΐς Μαρίνου, έν 5 
Λονδινιρ παρα τή Anglo Foreign Banking Co Σα καί. 
τψ οικιμ Rixlocanaki Sons el to. έν Ελβετία δέ παρά 
Tll Bankverein Suisse.

Έν Άβήναις τή 9 Ίανόναρίου 1913.
<> Πρόεδρος

Κ. Η. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜεΚέται ψιΧολογικαί, καΧλιτεχυικαί, ίστορ, 
καί, έττιστημονικαί, έπηγήματα, ποιήσεις, είκ 
νες εριγων ζωγραφικής.

Τιμάται διά τους συνδρομητής μας όρ. Ά 
Διά τους μή τοιοΰτους 6ρ. 3■ Είς τους νέο 
έγ/ραφομένους συνδρομητής άΐϋΟΟτέμμεΖ^ 
δωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

'ΓροποποιηΟείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν 
δψει ή έπί προθεσμία, δ-ηλοποιείται, ότι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τϊί> Κεντρικώ Καταστήματί καί τοϊί Τ- 
ποκαταστήμασίν αύτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δύει ή έν ιόρισμενγ, προθεσμία 
έπί τόκω'

1) 1)2 τοΐς olo κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 1 (1.000 πέραν του πο
σού τούτου του τόκου δριζομένου είς I τοΐς ο)ο κατ’ 
έτος. Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιάριου λογαριασμοί καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 -οίς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος δια τάς καταθέσεις τας άπυ- 
δοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

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

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

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποοοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

. Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποοοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή οιαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’
2 » » »
21)2 » » »

έτος διά καταύέσ. 6 μηνών τούλάχ. 
» » » 1 έτους
» » » 2 έτών

3 » » » » » n 4 ετών
4 » η » η » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν του καταθέτου δνομαστικαι ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματί καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς ' Γποκαταστήμασ: τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά- 
Οεσις.

ΧΑΡΤΟΠΟΑΕΙΟΝ 

ΓΊΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ 
Α Θ ΗΝ A I — Ό3ός 'Ερμου

ΙΙλοϋιος γραφικής ύλης.—"Ενη-πα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα- 

κέλλων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 

κα'ι εξωφύλλων παντός εϊδοί'ς καί πάσης ποιό- 

τητος. Χάρτης έφημερίδω .

Εΰθ·ηνία, Ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- ΞΑΝ®ΟΠθγΛδΥ
Α θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφεϊον τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 

Τιμαί άσυναγιόνισται.

Μεγεϋ-ύνσεις καλλιτεχνικαί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΤΑΗΣ

MIX. ΑΡΝ1ΩΤΟΤ
7 7— ’Οδός Χαριλάου Τρικούπη

'Οδός Πραξιτέλους.

ΕΝ ΑθΜΝΑΙΣ
36αμ^ιζεχνικη epyaaia

Τιμαί συμκαζαδατικαϊ

Καλύμματα χρνσόδετα 
έΰς “3ΐιναηοόήκης,, 

ο?,(ον τών έτών παιλοΰνται είς τό γρα- 
φεΐον μας αντί δρ. δύο έκαστον.
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ja ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ IW,

Q. I. Κ^ΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΓΟΥ ΤΗΣ ‘'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

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

γραφημένα Σελ. 64. — Ac. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ· Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 174.—Αρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. 61.—Ac. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων 

Σελ. 64.—Ac. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.-Αρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσεις καί σκά

ψε:,-. Σελ. 84.—Αρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Ac. 1.

Πωλοΰνται εις τά γραφεία μας
Δια τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης» «ϊς το 

nyidv τίις τιιιίις·.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ -‘ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., σίναξ Ν. Γύζη Φω
τοτυπία τις μέγα σχήμα Αρ. I. Έ.τί χο,Άοοί /άρτου 
δραχ. ■'!.

"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ Α'ο.τπε, κατά μετάφρα- 
οιν "Αγιδος θέρον Έ.τί ’Ολλανδικού χάρτου Αρ. 1.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ·· δράμα -V. Λάοκαρη καί II. 
Δημητρακοπονλον Αρ. I.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίνας Φρίξον ’Αρι- 
στέτος. Φωτοτυπία rii μέγα όχημα Αρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠαΙΤΙΣ·, πίναξ Pemruif. Φωτο
τυπία rfc μέγα σχήμα Αρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ,. πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
Ao. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ., Πίναξ 
RochegrOSSe. Φωτοτυπία Αρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,, Τρίχρωμος 
φωτοτυπία τις μέγα σχήμα. Πίναξ Rennet Αρ. 1.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ·, <’· Bai'gelllli Φωτοτυπία Αρ. I.
Ο ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 

Vi;i,:e)it. Φωτοτυπία Αρ. Ι
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 

ΓΑΖ-, πίναξ .1. θεοτοκοπούλου. Φωτοτυπία Αρ. I.
ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ.. A'ni.hn- 
χνική καί Ιστορική μελέτη υπό I. Καοαβία, Αρ. 1.

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ·. Πίναξ J Knopp. Αρ.~ ι.
Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακο&ήκης,, εις το

ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τοϋ Α' μέχρι τοΰ ΙΓ' έτους 

είρίσκονται εις τό γραφέΐον μας τιμιόμενοι οι 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς Αγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται εκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.
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Τ^Π’ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΜΝΟ
Μή θαρρείς, πώς στό ΑΙγαΐειο τί κύιια έπολέιιησαυ; 
Πρός τή Λήιινο, δυό ιιόνοι πού ίβΰνε λαοί ;
Μή θαρρείς δυό Σημαίες μοναχά πώς ά,έρισαν 
Στό άγεράκι τό άχνό, στήν πελάγια πνοή ; 
Δράϊε, Βάρδε, τήν άτρομη λύρα πού άριιόνισαν 
Η Πατρίδα’ κ'ή Πίστη κ’ ή Γλώσσα κ'έτόνισαν 

Οί μεγάζ.οι τοϋ Γένους Ένάλιοι κ’ 'Επίγειοι Θεοί!

Ο Θεοί σου ' Άπό κεΐ πρός έσένα έπετάίαμε, 
Νά σοϋ πούμε τά Αίσχύλια τά Τρόπαια τά νέα.
Απ'τήν Τένεδο στό Άστυ γιά δες μας! άράίαμε 
Με τόν Μέγαν του Ναύαρχο Θεμιστοκλέα.
Τράδα έμπρόε! Τήν 'Ελλάδα σϋ ψάλλε στή λύρα σου! 
Αλλη ας γάλη Βαρβάρους! Μακάρια ή Μοίρα σου, 

Γιατί μόνη άνυψώνει τού 'Υδραίου τοϋ Μεγάλου τά
Ικλέα I

“Ολων τότε τών θείων τών Ναυμάχων τά πνεύματα 
Σαλ.αμίνια, Ναυπάκτια, Τενέδια, Μυκαλια, 
Στά έναρμόνια τριγύρω τών ήχων τά ρεύματα 
Μέ Τριτώνεια πλήθη κ' Αιθέρια κ’ Έ/άλια
— Γης 'Αργούς κι' ό Ίάσων κι' Όρφεϋ. κ' οί Άρ 

[γοναϋτεε μας—

«Καθ’ όλον τό διάστημα τή; σαιζόν συνηντώμεθα 
άρζουντω; συχνά, ποτέ όμως δέν τήν είδα άπηλλαγ- 
μένην άπό τήν αινιγματώδη της ατμόσφαιραν. Ίύσζε- 
πτόμην ενίοτε, μήπως ήτο συνδεδεμένη μέ ζανένα 
ίνδρα. άλλ' ήτο τόσον απρόσιτος, ιόστε πάραυτα άπέ- 
ίαλλα τοιαϋτην σζέψ-.ν. Μοΰ ήτο εντελώς άδύνατον 

εόχ,'άγω ωρ'.σμένσν τι συμπέρασμα. ζαΟοτ·. ή λαιοη 
Ά'/φοη ωμσίαζε τά θαυμάσια έζεινα ζρύσταλλα. τα 

τά όποια ενω 
μίαν στιγμήν 
ζαί •'••νονται 

άπεφάσισα να ζητήσω 
άπέζαμα άπό

Γοΰς γενναίους χαιρετούνε τούς νέους

Ποϋ ώς λιοντάρια άπ' άνάρηα χυμοϋν

Στολοκάφτες
(|ΐας, ί

πολεμούν 
[τσακάλια.

ιιέ

ζ 
τά Μουσεία ζα: 

ιί είνε διαφανέστατα. μετά 
ουν κάθε διαφάνειαν. κάθε λάμψιν, 

Έπι τέλους 
"ΙΙνην αφανισμένος' 
μυστήριον. Τής έγραψα είς τό βιβλι 

παρεζάλουν αυτήν νά μ: 
Ι'ι. Σ._
’11 μην

Μ' ένα βλέμμα στά πλοία τών Ελλήνων 
Γήν άθάνατη, αιώνια, δαιμόνια Φυλή

ά γναντευες

Τής Ανδρείας καί τών Φώτων Κι* αμέσως 
Πώς ή Νίκη θά δώση τό τίμιο φιλί

έμά -τένις,

Τών Ναυάρχων τά Πνεύματα γύρω τά πύρινα 
'Αναγάλλιαζαν βλέποντας τ' αγία νερά.
Τά γνωστά τους νερά, τά γλαυκά, τά σαπφείρινα, 
Πού ό δαυλός τους τά φώτισε μια άλλη φορά. 
Ψαριανοί καί Σπετσιώτες κ' 'Υδραίοι. Στό στερέωμα, 
Μιας γυναικείας κορφής ηρωικής τό άποθέωμα. 
Πού μονάχη τή μάχη μέ μάτια κυττά φλογερά.

Στ' άρειμάνια παιδία, τά ωκεάνια, πελάγια, 
Πού στήν ώραν έκείνη στά κύματα τά "Αγια 
'<) Σταυρός νά έκδικήσουν Πατρίδα καί Πίστη 

[κακεϊ.

I ότε οί Τούρκοι — ώ ντροπή!—ιιέ τόν τρόμο στά στήθια 
Σάν όρνίυια, ποϋ σκιάΐουν γεράκια, δειλιάζουν. 
Φεύγουν, φεύγουν, ζητώντας τοϋ 'Αλλάχ τή βοήθεια 

.ϋ σπαν άλλαλιάίουν, ούρλιαζαν.·!Καί στήςσφαίρεςπο·

οποία απαντώμεν ει; 
λάμ Ουν ζαί
7.«: 
θολά. Ύ.ζτν.ιχ

ΤΟ δ’.: 
πωλε 
τέραν εις 
μον 
ο/.:ν τι 
τότε η ένεκα αν 
νομίζω σιόρα.) 
την γυναίκα. μονον 
μυστήριον μέ έτάραττε 
διατί ή σύμπτωσι;

— Καί άνεζαλύψα’
— Φοβούμαι, ότι να:. 
«Έφθασεν ή Δευτέρα 

θείου μου ζαί ί 
λεμπόνση. ’< > θ 
το ιιο,εντ

Στά γνωστά σου νερά. Μέ τής νειότης δοίάρισμα 
Έχει; ψάλλει καί μιά άλζ.η έκεϊ μάχη γιγάντια, 
Μιας καιιπάρας μέ δέκα φρεγάδες τρακάρισμα
Τοϋ ανδρείου τοϋ Σπετσιώτη, πού σώζει έκεϊ αγ νάντια 
Τό Γρα/ό Ψαριανό.

|Ώ τρισένδοέα κύματα ! 
£2 στά πρώτα μου χρόνια παλμοί καί σκιρτήματα ! 

’-- ιιπουρλότα, στής Κλειοϋς τό στεφάνι διαμάντια !|

Τά Νησιά αντιλαλούν τή βουή τους κ' οί κάδοι του; 
Ί’.ν ώ έκείνοι μέ τρύπιο τό κάΰε καράβι τους
Οί δειλοί σάν λαγοί πρός τή γή ντροπιασμένοι φω 

λιάσουν!

Στό Μεγάλο Καράβι καβάλλα. δαιμόνια 
Είχε μάτια Θεοϋ τοϋ Πελάγου αγριωπά 
Ό γενναίος Υδραίος! Μέ φω,ή Ποσειδώνια, 
Σάν κανόνια γοργέ, προσταγές του σκορπά. 
Γιατί βλέπει στοϋ μάγου του πλοίου τήν κορφή, 
Νά τόν σκέπη τοϋ ΙΙάππου του ή αΙθέρια μορφή 
Καί κοντά του ό Ήπειρώτης c Μέγας κυττά χαρωπά.

εεάφ/ου μύριων βροντών τρανταχτών άντιλάλημα 
Καί μπουμπούνισμα πέρα βουβών κεραυνών, 
Σάν μυριάδων πετάλων φοράδων έΕάλλων πηλάλ.ημα 
Πού χυμάνε κι' όρμάνε χωρίς χαλινόν.
Μεσημέρι. Μά ώς π;ρα, τ' δλόφωτο τό άπειρο 
Έοιπλόφεγγε δλόφλογο κι' άστραφτε διάπυρο 
Στό χρυσό ωκεανόν, στό γλαυκόροδο έπάνω ούρανόν.

'£2 τί έγίνη σ' έκείνη τήν ώρα! Πελώριες 
Ιό τεράστιο Καράβι φτεροϋγες άνοίγει 
Σάν πουλιού μυθικού, θρυλικού, σάν κονδόριες, 
Μέ κραυγές τού Τιτάνιου Ναυάρχου στεντόριες, 
Καί στών Τούρκων τό ατρόμητο έρμα τό κυνήγι, 
ΙΙού στής 'Έλλη; τό κόρφο ζητούσε νά φύγη. 
'Αστραπή κάθε βλέμμα του, βήμα του, 
Κεραυνός κάθε όόίδα καί βλήμα του 
Στά καράόια ποϋ φεύγουν δειλά, δίχως τά£η 
—Ήταν μόνο του κ' ήσαν έκείνα δεκάίη ! —

Κι' ο Ίπποκένταυρος τότε 'Υδραίο; 'Αρχηγός 
Μά. έθύμισε σ' όλους τή θείαν Ίλιάδα μας. 
Σάν άητός φτερωτός, σπαθωτός καί γοργός 
Μόνος ίσωσε αυτός καί Συμμάχους καί Ελλάδα μαε 
Στήν οργή του τήν ένθεη, τή δίκηα κι’ ’Αχίλλεια, 
Μέ βροντή στή φω/ή, μ' αστραπή στή ματιά, 
Λόγια μύρια τινάζει κι’ Όμήρια κ’ Αίσχύλια, 
Σάν 'Ηφαίστειο ποϋ βγάζει λυωμένη φωτιά, 
Λές, τής λάβρης ’Ελλάδας Κιμώνιο στεφάνωμα, 
Καί τής μαύρης Αρμάδας αιώνιο σαδάνωμα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

,.ειρα τη;
αρζές αύτ , · ,··.·
:ϊον ζαί παρεζαλουν αυτήν νά μέ δεχΟή τήν Δευ- 

•ά; (ϊ. Συγζατένευσε ζαί ήμην είς τόν έ'όδο- 
ύρανόν. "IIμην τυφλωμένο; ές έρωτος, παρ 

:ερ ζυζλούν αύτήν μυστήριον, όπως ένόμιζα 
ΰ άζριόώς τοΰ μυστήριου όπως 

Λ'/ϋ.’ οχ·· ! . · ■ ΊΙγάπων έν αϋτή 
τήν γυναΐζα. Τό αίνιγμα, τό 
. μέ ζαΟίστα παράφρονα. Λ·χ !

; νά μέ ώοήση εις ί'/νη .
■ μυστ'.ζόν τι ; τόν ήρώτησα. 

Αλλά κρίνατε μόνον σας. 
Ί'.προ-,-ευμάτισα εις τοΰ 

εί; τά; ι ήμην εις τήν οδόν Μ αιρη- 
Ιε'ι'ός μου. ζ.αΟώς ςεϋρετε. ζατοιζε: είς 

·; πάρζ. Κΐχα εργασίαν είς ΙΙιζαδίλλη ζαί 
διά νά συντομευτώ τόν δρόμον, διηυΟυνόμην εζε: άπό 
ζάτι άποζέντρου; ζαί ελεεινού; δρομίσζους.

«Αίφνης βλέπω ενώπιον μου τήν Λαίδην Λλροη. 
Φορούσε πυζν'ον πέπλον ζαί έπήγαινε πολύ βιαστιζή. 
Είς τήν τελευταίαν σζιάν τοΰ δρομίσζου εσταμάτησεν. 
άνήλύε τήν ζλίμαζα. έφήγχ,-ε ζλειδίον, ήνοιςε ζαί 
είσήλΟεν εις τό πενιχρόν έζεϊνο ενδιαίτημα.

«Ιδού πού έγζειτα: τό μυστήριον» είπα ζαΟ' 
«αυτόν, ενώ περιειργαζόμην τό έξωτερ-.ζόν τής οι- 
ζια;. Όμοίαζε μέ έζείνας. εί; τά; οποίας ένοιζιά- 
ζοντα'- δωμάτια. Επι τών βαθμιδών της ζλ'.μαζο; 
εύρον έν μανδύλιον. ΙΙτο τή; Λαίδη; "Λλροη. Τό 
Γ/αόα ζαί τό έκρυψα εί; τό Ουλάζιόν μου. Κατόπιν 
ήρχισα νά σζέπτωμαι. τί έπρεπε νά επιχειρήσω. 
"ΕφΟασα είς τό συμπέρασμα, οτι οΰδέν διζαίωμα 
είχον νά τήν παραζολουΟώ ζαί μετέέην εί; τήν λέσχην.

«Είς τά; <» ήμην πλησίον της. Τήν εύρον έ;η- 
πλωμένην επί τοΰ ζαναπέ. Έφόρει άργυροΰφαντον 
πρωινήν έσΟήτα. ή όποια έζούμίωνεν εί; τόν λαιμόν 
μέ δύο λαμπρού; λίθου; έν σχήμ.τι ημισελήνου. Ητο 
έςοχως θελζτιζή.

— «.Χαίρω τόσον πολύ, διότι ήλΟ-τε 
'Ολόκληρον τήν ήμέραν δέν έβγ-ήζα ά

«Έζπληζτο; τήν 
γαγον τοΰ Ου'/.αζίου μου τ: 
αϋτό προ; αυτήν «Σα; έτ 
μνερ-στρίτ, Λαίδη "Λλροη 
Μέ έζύτταξε μέ φρίζην. 
λιον. «Τί έζάματε έζεϊ:> 
ζαιωμα έχετε να μ’ εξετάζετε περί 
ζοίθη. ·Το διζαίωμα ανΟρώ'

οζ.υ. ίιοτι η/Λετε ! μοΰ είπεν. 
δεν έδγήζα ά σπήτι.

αρετήρουν μετ' έ;ή-
ό μανδύλιόν ιείνων
πεσε σήμερον εις τήν Κιό- 
, τή; είπον εντελώς ήρεμο;, 
αλλά δέν έλαβε τό ρανδύ- 
• τήν ήρώτησα. «Καί τ: δι- 

ί τούτου; μου άπε- 
υ, όστις σας αγαπά.

·) Tiim.

ΙΙλΟα σήμερον νά ζητήσω τήν χεέρά σας».
Έκρυψε τό πρόσωπόν της ζαί ήρχ-.σε νά ζ.λαίη. 

«'Οφείλετε νά μοΰ εί'πητε τά πάντα», έπέμειναέγώ. 
ΉγέρΟη, μέ ήτένισε ζαί μοΰ είπε. «Δέν έχω τίποτε 
νά σας εί'πω, λόρδε Μιόρτσισον». «ΣυνηντήΟητε μέ 
κάποιον έκεϊ, ιδού τό μυστικόν σας»! Κατέστη πε
λιδνή καί είπε. «Οΰδένα τυνήντησα έκεϊ».— «Εί- 
πητέ μου λοιπόν τήν αλήθειαν ! παρεζάλεσα αύτήν. 
«Σας είπον αύτήν ήδη !» "Ημην έζτός έμαυτοϋ’ μοΰ 
έφαίνετο, οτι έχανα τό λογιζόν. Δέν ενθυμούμαι τί 
τής είπα τότε, φαίνεται όμως, ότι :■ 'ιλ·'ζ·. μοΰ ήσαν 
τρομεροί. Έπι τέλους ώρμησα ε’ςω τή; ζατοικία; της.

«Τήν έπιοϋσαν F/.αόα έπιστολήν τη;, τήν οποίαν 
τή; έπέστρεψα παρευθύς, χωρίς νά τήν άποσφραγίσω, 
ζαί τήν ιδίαν ήμέραν άνεχώρουν διά Νορόηγίαν μέ 
τόν "Αλλεν Κόλδιλ. "Οτε, μετά ένα μήνα έπέστρεψα, 
τό πρώτον, οπερ προσείλζυσε τήν προσοχήν μου έπι 
τών στηλών τοΰ «Ηρωίνου ταχυδρομείου» ήτο ά-,'-γέ
λια τοΰ θανάτου τή; Λαίδης 'Λλροη. Έζρυολό-γησεν 
είς τό θέατρον ζαί μετά πέντε ήμέρα; άπέθανε άπό 
πνευμονίαν. 'Λπεμαζρύν<)ην τή; κοινωνία; καί άπέ- 
φυγα κάθε συνάντησιν. II όσον παράφορα τήν ήγάπων ! 
Η«έ μου. πόσον ήγάπων τήν γ-υναϊζα αύτήν !

— Καί δέν μετέόητε εί; έκείνην τήν οδόν, εί; 
τήν κατοικίαν έκείνην : τόν ήρώτησα.

— 11ώς όχι ! Μίαν ήμέραν μετέίην εί; Κιόμνερ 
στρίτ. Δέν ήδυνάμην νά μή μεταίώ έζει’ μέ έίασά- 
νιζον διάφοροι ύπσψίαι. Έζρουσα τήν θύραν’ μία 
-,-ηραιά γυνή, άςιοπρεποΰ; εξωτερικού, μοΰ ήνοιςε. 
Τήν ήρώτησα άν ένσιζιάζη δωμάτια. «Μάλιστα, μου 
άπεζρίθη. Είνε ελεύθερο αυτό τό σαλονάζι. Είνε τρεϊ; 
μήνες τώρα, ποΰ ή κυρία ποΰ τό νοίκιαζε δέν έφά- 
νη.»—Μήπως είνε αύτή ; ήρώτησα δειζνύων τήν 
φωτογραφίαν τή; λαίδη; "Λλροη. «"Ολη ζ:' ολη !» 
«ΙΙότε λοιπον θά Γ/.θη :»—«ΤΙ κυρία αύτή άπέθανε.» 
—Αδύνατον ! ήτο τόσον καλή ! Μ’ έπλήρωνε τακτικά 
κάθε έίδομάδα μόνον ζαί μόνον γιά νά έρχεται ζαμ- 
μιά φορά ζαί νά κάθεται εί; το δωμάτιο.» Συνηντατο 
μέ ζανένα έδώ; ήρώτησα. Άλλ' ή γραία μέ διεόε- 
ίαίωσεν, ότι ή λαίδη ήτο πάντοτε μόνη ζαί ούδεί; 
τήν έπεσζέφθη ποτέ. «Καί τί έζαμνε έδώ;» «Έζά- 
θητο άπλούστατα στό δωμάτιό τη;, έδιάόαζε. έπερνε 
ζα! ζαμμιά φορά τό τσάι τη; έδώ.»

«Δέν ήςευρα τί νά εί'πω εί; όλα αύτά' έσωζα χρυ- 
σοΰν νόμισμα εί; τήν γ-ραϊαν ζαί άπήλθον. Και τώρα 
τί μοΰ λέγετε σεϊ; ; Νομίζετε, ότι ή γραία μοΰ είπε 
τήν αλήθειαν ;

— Είμαι πεπεισμένο;.
— Τότε, διατί ή λαίδη "Λ/φοη μετέίαινεν έκεϊ ;
— Αγαπητέ Δζέραλδ, ή λαίδη "Λ/φοη ήεΟ μία 

συνήθη; γυνή μέ τήν μανίαν τοΰ μυστηριώδου;. Ενοί
κιαζε τό δωμάτιον άπλώς διά νά προςενή εί; τον εαυ
τόν *η; εΰχαρίστησιν, τοΰ νά μεταδαίντ, έκεϊ υπό 
πυκνόν πέπλον καί νά προςενή τήν έντύπωσιν μυθι
στορηματική; ήρωιδος. Είχε πάθος προ; το μυστή
ριον, άλλ' ή ιδία δέν ήτο είμή Σφίγξ χωρίς λύσιν.

— "Ετσι νομίζετε ;
— Είμαι βεβαιότατος περί τούτου.
'() λόρδος Μιόρτσισον έξηγαγε τήν κομψήν θήκην, 

τήν ήνοιςε καί παρατηρών μετά προσοχής τήν φωτο
γραφίαν. «Ηά ήθελα νά ήςευρα !» είπεν επι τε/.ους.

I Μιιάφραοι;) ΦΥΛΛΙΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή A. Β. Υ. ή πριγκήπισσα, Μαρία καί δ Σεβ. Μητροπολίτης Ά&ηνων 
δπΐ τής ■■ ’Αλβανίας»

τοϋ πλωτοΰ νοσοκομείου, κο/ιίζοντο; εκ τής Ήπειροι· τραυματίας.

TO SrrXFONON SEATFON £·

7Χ I Zk ΑΛΕΣ
EC!! έργον παρε.σ-,άθη 
είςτό Παρισινόν ίΐέατρον 
• ΙΙόρτ-Σαίν-Μα<ιτέν» τρί
πρακτοι· δρίμα τού Έρ 
ρίκου Μ.τατάϊγ ό.τό τόν 
τίτλον «αί Δάδες·.

II ϋ.τόθεσις τού έργου 
εινε διπλή. "Εχει ΰπόίΐε- 
Λίν δράσεως. καί έχει ύ- 
πόθεσιν μεγάλων ιδεών 
άναγομένων είς τόν κό
σμον τών σκέψεων.

Τους σοφούς παριστά 
ό συγγραφεύς <7>ς δάδας 
τής επιστήμης, καί φαν
τάζεται τό ιατρικόν έρ- 

, ττιτοΰτου Κλΰίδ-Μπερνόε, τό
οποίον διευθύνεται άπό τόν σοφόν Μπουγκέ, τόν 
κατορθωσαντα ν' άπομονώση τό μικρόβιον τοΰ καρ
κίνου. Ή κυρία Μπουγκέ, γυνή μορφωμένη, είνε 
υπερήφανος διά τήν αξίαν τού συζύγου της τόν 
οποίον πολύ έχει βοηθήσει Είς τό έργαστήριόν 
του λοιπόν περί στοιχιζόμενος από τήν σύζυγόν 
του, την θυγατέρα του Μαρκέλλαν, φοιτήτριαν τής 
Ιατρικής, τόν ιατρόν Βλονδέλ, υποδιευθυντήν τού 
^Ινστιτούτου καί προσφιλή του συνεργάτην, καί 
άλλους μαθητάς, ό Μπουγκέ εξηγεί τ' άποτελέ- 
οματα τι,,ν ερευνών του, καί είτα τούς παρασύρει 
είς άλλην αίθουσαν, όπως τοίς επίδειξη τάς παρα- 
σκευασθείσας καλλιέργειας.

II Μαρκέλλα όμως κρατεί τήν μητέρα της, καί 
τής άνακοινοί οτι ηκουτε δύο σπουδαστής νιι χω
ρατεύουν είς βάρος τον Μπουγκέ. λέγοντας δέ ότι 
ο καθηγητής εϊχεν άΟεμίτους σχέσεις μέ μίαν νεά- 

νιδα, η όποια ζή υπό τήν στέγην του, τ ήν Έδουίζ 
Βοροδίτς. II νεάνις αυτή είνε Οΰγγρίς, ήτις χρη
σιμεύει ιός γραμματεύς τού Μπουγκέ, είς τόν όποιον 
ιίνι· ψυχή τε καί σιόματι άφωσιωμένη.

II κυρία Μπουγκέ έρωτά τόν σύζυγόν της έάν 
όντως έχει έρωμένην τήν Έδουιζ καί επί τη άρνή- 
σει του τον πείθει νιί τήν ΰπανδρεύτη μέ τόν υπο
διευθυντήν τού 'Ινστιτούτου Βλονδέλ, οστις τήν 
λατρεύει.

Ο Μπουγκέ κάμνει τήν πρότασιν είς τήν νεά- 
νιθα, ήτις εΰρισκομένη μόνη μέ αυτόν τοΰ λέγει ότι 
ι ίνε κακόν αυτό το όποιον κάμνει, νά τής Κυσιάζη 
την ζωήν της, άφού τήν κατέ ττη σεν έρωμένην τον. 
Καί του αποκαλύπτει ότι τόν άγαπά καί ότι μεχοι 
θανάτου Θά τόν λατρειη).

Ό Μπουγκέ αναπτύσσει τότε τάς υπερκόσμιοι·; 
•ίεωρίας του καί τής λέγει, ότι δέν ενθυμείται κάν 
το γεγονός τό όποιον ιός λέγει ή Έδουίζ έχει πλη
ρώσει ίίλην της τήν ζωήν. Λυτός είνεέλεόθερος 
απο τάς μαστιγώσεις τής σαρκύς καί δέν ένίΐυμεί- 
τιΐ! τίποτε νά τον συνδέη μέ τάς αισθήσεις της. ! 
II Εδουΐζ βλέπουσα τόν βράχον αυτόν άκλόνητον 

είς τάς πεποιθήσεις ιου δέχεται νιί ΰπανδρευθή τόν 
Βλονδέλ. Είνε ίίμως τό τον εμφανής ή αΰτοΙΙυσία 
της, ώστε ό Μπουγκέ ταράσσεται καί φοβείται μή- 4 
πως αί ύπερκοσμιαι Θεωρίαι του είνε πεπλανη- 
μέναι.

Ο Μπουγκέ δέν Θέλ'ΐ ν' άποδεχθή τήν Ουσίαν j 
αυτήν πριν η έρωτήτη π-ρί τούτου τόν βοηθόν του. | 
Ερωτηιίείς ο Βλονδέλ, ι'ιπανιά οτι δέν άγαπί ουδέ 

ίΐέλει νιί νυμφευΙΙη τήν γραμματέα, τήν όποιαν πι- I 
στεύ.-ι, μαζη μέ τούς άλλους σπουδαττάς, ώς έρωμέ- I 
νην τού Μπουγκέ. Ούνος όμως έπϊ τώ λόγω τής τι- I 
μης του τόν βέβαιοί περί τού εναντίου Καί δεν 

ψεύδεται τήν στιγμήν εκείνην ό Μπουγκέ, διότι 
άπέβαλεν άπό τόν νούν του τό «έπεισόδιόν του» 
μέ τήν Έδουΐζ. τό όποιον τού φαίνεται τόσοι μι
κρόν κάί φανταστικόν, ώστε είνε πεπεισμένος οτι 
ποτέ δέν έγινε.

Μόλις όμως «ϊπεν αύτά, καί ό Βλονδέλ μετε- 
βλήθη έξ ολοκλήρου. Τώρα οπότε γνωρίζει οτι η 
Έδουίζ είνε ΛΟώα, δέν προσπαθεί πλέον νά κρύψη 
τά «ίσθήματά του καί τήν χαράν του, ό δέ σοφός 
αύτός εμφανίζεται ως μικρόν παιδίον είς τό όποιον 
έχάρισαν κάτι δώρον. Ό Μπουγκέ βλέπων ότι ο 
βοηθός του δέν διαφέρει ποσώς άπό τούς κοινούς 
άνθρώπους, προσπαθεί νά τόν συγκρατήση, άλλ’ 
έκεϊνος βλέπων τήν Έδουίζ είσερχομένην μέ τήν 
κυρίαν Μπουγκέ, κραυγάζει πρός αύτήν ολην τήν 
ευτυχίαν του. Άλλ- ό Μπουγκέ φοβούμενος οίκτράν 
παρεξήγηση· τή λέγει χαμηλοφώνως ν' άρνηίίή τόν 
γάμον. 'Εκείνη όμως έχει πάρει την άπόφασίν τη; 
νά ύπανδρευθή τόν Βλονδέλ.

Ή δεύτερα πρϊξις διεξάγεται δύο μήνας βραδύ- 
τερον ΊΙ Έδουΐζ έν τώ μεταξύ έχει γίνει κυρία 
Βλονδέλ. ‘II σκηνή παριστά τόν κήπον τού 'Ινστι
τούτου. Δεξιά εύρίσκεται τό κύριον οικοδόμημα 
οπού κατοικεί ό Μπουγκέ Αριστερά είνε μεμονω
μένου περίπτερον, όπου κατοικούν ό Βλονδέλ καί ή 
Έδουΐζ. Οί Θαυμασταϊ τού Μπουγκέ καί οί ι'ιπε- 
σταλμένοι όλων τών επιστημονικών εταιριών ήλθον 
νά πανηγυρίσωσι τήν εόκαιρίαν τής απονομής τού 
βραβείου Ι’οκφέλλερ είς τόν Μπουγκέ. ΊΙ έ τπερίς 
περατούται είς τήν ατμόσφαιραν ταύτην, τήν γέμου- 
σαν άπό θριαμβευτικούς λόγους. Είνε ή άποθέωσις 
μιϊς ζωής, ή όποια άφιερώθη είς τήν επιστήμην 
καί τάς ιδέας. 'Αλλά τά άνθριόπινα πάθη, τά όποια 
ό σοφός άπό τοσούτου ύψους περιφρονεΐ, ΙΙά εκδι
κηθούν σκορπίζοντα τήν ανησυχίαν είς τόν Ναόν 
αυτόν τής εργασίας.

Ή Έδουίζ ΰπανδρευομένη τίιν Βλονδέλ καί σιηι- 
πνίγουσα τόν έρωτά της πρός τόν καθηγητήν, άνέ- 
λαβεν έργον βαρύτερου τών δυνάμεών της. Τό έ τπέ- 
ρας εκείνο συντετριμμένη άπό τήν αγωνίαν, Ικε

Κνί.

Εί'·ίωνοΐ πολειιοίίντες ίν ΊΙπείρω

τεύει τόν Μπουγκέ νά τήν λυπηθή. νά τής επίδειξη 
ακόμη όλίγην συμπάθειαν, να τής διόση μίαν συνέν
τευξη1 διά τό ίδιον εσπέρας. 'Αντιλαμβάνεται ότι 
δέν ήμπορεϊ πλέον νά είνε ή ερωμένη του, έχει 
όμως ανάγκην άπό τήν κρυφ ίαν του άγάπην. Θά 
τής ήρνείτο άρά γε αύτήν τήν χάριν ;

Ό Μπουγκέ τήν άπωίΐεϊ σκληρώς καί φαίνεται 
μάλιστα ώργισμένος 'Εννοεί ν' άπολυτοωθή όλο- 
τελώς άπό τήν έντονον αύτήν καί πυρίνην άγάπην 
τής "Εδουίζ. Κατά βάθος όμως είνε άρά γε τόσοι 
άναίσθητος;

Είς τινα συνομιλίαν, τήν όποιαν έχει μέ ένα συγ
γραφέα, αύτός τοΰ έκδηλοίνει τήν εύγνωμοσύνην του 
καί τόν θαυμασμόν του. Τά βιβλία τού φιλοσόφου 
διεφιότισαν τό πνεΰμά του καί τό άπηλευθέρωσαν. 
Εϊχεν ίιποσιή τήν κυριαρχίαν τών αισθήσεων, είτιι 
των αισθημάτων καί τέλος έφθασεν είς τίιν τρίτον 
κύκλον, τόν κύκλον τής καθαρός καί μοναδικής σκ.έ- 
ψεως. Τιόρα εννοεί είς τήν γαληνιαίαν περιοχήν τών 
ϊδεοιν, τών ιδεών εκείνων, αϊτινες ιός αληθείς »δϋ- 
δες», ιός φωστήρες φωτίζουν τήν πορείαν τής Άν- 
ΙΙρωπότητος. Εις τήν ομολογίαν ναύτην ό Μπουγκέ 
ιιπαντά δι' άλλης ομολογίας, ήτις τού διαφεύγει 
χωρίς νά τό έννοήση. Τόν αύτόν δρόμον διέτρεξε 
καί αύτός, άλλά κατ’ άντι'Οετον διεύθυνση·. Άνιι- 
χωρήσας άπό τό στάδιον τών σκ.έιοεων, άντιλαμβά- 
νεται ότι κατευίΐύνεται πρός τιΐς αισθήσεις. ΊΙΟέ- 
λησε νά γίνΐ], ένόμιοεν ότι έγεινεν υπεράνθρωπος. 
Καί ιδού τιόρα νομίζει ότι απειλείται άπό τήν 
τυραννίαν τού ι'ιρχαίου Ένστικτου.

Συνεπώς τό πάθος τής Έδουΐζ τίιν έτάραξε βαθύ
τατα, μονολότι δέν ήθέλησε νά τής τό άποδείξΐ]. 
Μετ' ολίγον φαντάζεται ότι τό καθήκον τής ευσ
πλαχνίας τού επιβάλλει νά μι-ταβή είς τήν συνέν
τευξη·. ΊΙ σύζυγός του καί ή Βλονδέλ κάθηνται είς 
μίαν γωνίαν τοϋ κήπου μή προσκεκλημένοι- ΊΙ 
Έδουίζ είσήλθεν είς τό μικρόν περίπτερον. Κρυ
φίως καί αύτός εισέρχεται. ’Αλλά μετ' οϋ πολύ ό 
Βλονδέλ εμφανίζεται 'Απορεί διά τήν άπιστίαν τής 
γυναικός του καί τοΰ Μπουγκέ. Κάποιος κεκλη- 
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μένος, άγνοών τύ διατρέχοντα, τού λέγει κάτι σχε
τικόν, τό οποίον τοΰ κινεί τήν χορδήν τής ζηλοτυ
πίας. Την στιγμήν εκείνην εί τέρχεται είς τήνσκηνήν 
•I Μπουγκιέ. Μέ παράδοξον ύφος τήν παρακαλεΐ 
νά άνέλθη διά νά ΐδη τήν Έδουΐζ, ή ό.τοία «φαίνε
ται νά εϊνε είς τόν κοιτώνα της».

Π κυρία Μπουγκιέ πηγαίνει καί μετά τινας στί
γμα? εξέρχεται τοΰ περιπτέρου κάτωχρος, μόλις 
συγκρατουμένη είς τού,- πόδας της, μέ τήν μορφήν 
αύλακουμένην έκ τής οδύνης

'Γήν φοράν αύιήν ό Βλονδέλ δέν διστάζει πλέον, 
καί όταν ό Μπουγκέ εξέρχεται, όρμϊ εναντίον του 
καί μέ βιαιότητα κατηγανακτισμένος τόν μέμφεται 
διά τήναίσχρίν προδοσίαν του.

Ο Μπουγκιέ άρνείται ακόμη καί τιάρα ότι ή Έ- 
δουιζ εϊνε ερωμένη του, ότι ποτέ τού άνήκεν. Αυτή 
όμως, άκούιασατήν φιλονεικίαν φθάνει καί ομο
λογεί τήν αλήθειαν. Ναι. ‘Ανήκεν είς τόν Μπουγκέ 
καί τόνάγαπρ τότιρ παραφόρως, ώστε δέν ήμπορεΐ 
πλέον νά κρύψη τήν αγάπην της. Ο Βλονδέλ κα
θυβρίζει τύν καΰηγητήν, ίίιτί; προσπαθεί νάδικαιο- 
λογήση τήν στάσιν του, Έάν έδέχθη καί έθεσε τήν 
Έδουΐζείς τάς αγκόλα; του, τούτο συνέβη διότι ή 
σχέσιςτου μέ την Οόγγρίδα δέν είχε καμμίαν ση
μασίαν είς τά μάτιά του.

Ι.ΐχεν ΰψωθή υπέρ τό επίπεδον τών κοινών προ
λήψεων, καί ή διαγωγή του, διαγράφει τα υπό σπου
δαιότερων λόγων δέν του φαίνεται ένοχος.

Λλλ* ό Βλονδέλ εϊνε άνθρωπο; κοινός καί αίσθά- 
ν»τ«ι καί υποφ έρει «"«πως έκεινοι, καί κυριαρχείται 
άπό τό άγριον αίσθημα τής ζηλοτυπίας.

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ KRI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1912

ΑΘΕΑ ίχνη δέν 
άφήκε τό 1912 
έν τή συγχρόνιρ 
πνευματική ι
στορία. 'Ιδία ό 
απολογισμός τής 
πνευματικής κι- 
νήσεως κατά τό 
λήξαν έτος έν 
Έλλάδι υστερεί 
τής τών προη

γουμένων έτών ένεκα τής κηρύξεως τού πολέμου. 
Άναγράφομεν, κατά τό καθιερωθέν ίιπό τού περιο
δικού ημών έθος, τιϊ σπουδαιότερα φιλολογικά καί 
καλλιτεχνικά γεγονότα.

♦

'Αρχαιολογία. Έν Ίταλίρ ; Νέαι άνασκαφαί έν 
Πομπηία, έν Όστίρ καί έν Συρακούσαις. "Ιδρυσις 
έν Ρώμη νέου Αρχαιολογικού μουσείου Χρι ττια- 
νικών αρχαιοτήτων.— Άνασκαφαί έν Έλλάδι : Είς 
Κορινθίαν, Μεσσηνίαν, Αίγιναν, Φθιώτιδα, Άτα- 
λάντην, Πόλον, Καρδίτσαν, Άγ. Μαρίναν ι Φωκίδος) 
Λεβάδειαν, Τεγέαν, Ναύπλιον, Άργος. Ναυαρϊνον, 
Λευκάδα. Πύργον, Καλύβια (Αττικής), Θάσον, Χάλια 
Χαλκίδος, Σούνιον, Θήβας. Δελφούς, θερμόν, Δή- 
λον, θεολόγον (Λοκρίδος), Τύρινθα, Λάρισσαν, Ά- 
μαλιάδα, Άνάβυσσον, Κέρκυραν (είς θέσιν Λίμνη 
Χαλκιοπούλου καί θέσιν Καρδάκι), Κεφαλληνίαν, 
'Αθήνας (είς Κεραμεικόν, Ίΐδεϊον Περικλεούς καί 
Στοάν Γιγάντων) — Ευρήματα: Έν Κορίνθφ, ΙΙα-
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Τήν στιγμήν αυτήν μισεί τρομακτικοί; τόν αντί
παλόν του, καί διά νά τόν κτυπήση κατάκαρδα 
όρμά είς το έργαστήριόν του καί άνευρίσκων 
χειρόγραφον μελέτην, τήν όποιαν ό Μπουγκέ έκαμε 
έτη πολλά νά συγγραφή.]. τήν σχίζει μέ πάθος άνή- 
χουστον.

Μετ’ όλίγας ημέρα; ό Βλονδέλ κτιιπά τόν Μπουγκέ 
εϊς τι συνέδριον καί ή μονομαχία γίνεται έν άγνοίφ 
τής κυρίας Μπουγκέ, ήτις υποφέρει πολύ άπό τό 
σκάνδαλον. Ή μόρφωσις δέν κατόιρθωσε νά κατα- 
πνίξ[] έν έαυτή τήν γυναί'.α. Ία ψεύδη καί ή προ- 
δοιία τοΰ συζύγου της τής έπροξένη ταν βαθυτάτην 
οδύνην. ’Λλλ' άναλογιζομένη τά έτη τής κοινής με
λέτης καί εργασία;, τόν λυπείται, καί μισεί τόν 
Βλονδέλ, διότι μετά τόσου έγωϊιμού κατέστρεψε 
τάς εφευρέσεις τού σοφού.

"Οταν δέ ό Μπουγκέ έπανέρχεται έκ τής μονο
μαχίας μέ διάτρητον τόν πνεύμονα καί μελλοθάνα
τος,ώς τόν αντιλαμβάνεται, έξαλλος ή κυρίαΜπουγκέ 
καθυβρίζει τόν Βλονδέλ. Άλλ' ό Μπουγκέ άντιλαμ- 
βανόμενο; έγγίζον τό τέλος του άνακτρ «ίλην του 
τήν γαλήνην καί δίδει τάς τελευταίας του οδηγίας.

Μία καί μόνη ιδέα σημαίνει δΓ αυτόν. Τό επι
στημονικόν του έργον, καί ή ευημερία τού 'Ινστι
τούτου. Ζητεί νά ϊδη τήν Έδουΐζ καί τήν διατάσ- 
σει νά φύγη διά παντός. II δύστηνος κόρη φεύγει 
θρηνούσα. Έπειτα, έζήτησε νά ϊδΐ| τόν Βλονδέλ, 
καί παρακαλεΐ αυτόν καί τήν σύζυγόν του νά συνερ- 
γασθοΰν λησμονοϋντες τό άμοιβαίον μίσος. Καί 
«ι.τοθνή σκει καθ' ον χρόνον υπέρ τήν κεφαλήν του 
δίδουν τάς χεΐριίς των οί δύο «ίπομένοντες.

λακ) Έπιδαύρφ, Φενεφ, Λαμίρ, Γορτυνίφ. Μελιγα- 
λ<), Γαργαλιάνοις, Γαστούνη, ΙΙειραιεϊ, ΆΟήναις, 
Όρεοϊς, Μενιδίιρ, Κεφαλληνίρ, Βόλιρ, Άρτη, Φαρ- 
«τάλοις, Κυθήροις, Έρετρίρ, Κοζάνη.—Τοπογραφική 
«ϊιακάλΐ'ψις έν ΙΙειραιεϊ όρων Δημοσίων Λεσχών. 
Καταγραφή τών αρχαιοτήτων είς τάς κατακτηθείσας 
πόλεις—Ανακοινώσεις είς τάς ενταύθα ξένας αρ
χαιολογικός σχολάς έγένοντο έλάχισται. — Λοριομύς 
νέων διευθυντών : τής έν ΆΟήναις αυστριακής σχο
λής τού κ. Βίλμπεργ, τής Γαλλικής τού κ, '«μόλ.

*
Τ.πιιΙτίιμιι. Διορισμός νέων καθηγητών έν τφ 

Έθν Πανεπιστημίιρ—έπτά έν τή Φυσικομαθημα
τική σχολή, δύο έν τή Ιατρική, δύο έν τή Νομική 
καί τεσσάρων έν τή Φιλοσοφική.

*
Διαλέξεις. Μονοικαί : Τού κ. ΙΙολυκράτους περί 

μουσικής γραφής, τής κ.θεοδωροπούλου περί Μπάχ, 
Μπετόβεν καί Βάγνερ (μετά συναυλιών), τού κ 
Ψάχου περί τών διαγραμμάτων τής Έλλην. μουσι- 
κή5-— Φιλολογικοί καί ίοιορικαί : Τής δος Κλεάνθους 
περί γυναικείων τύπων παρά τφ Σοφοκλεί, τού κ. 
Σωτηριάδου περί Άκροπόλεως, τού κ. ΙΙαβολίνι 
περί τών Ελληνικών δημοτικών ρσμάτων, τοΰ κ. 
Όρφανϊδου περί τών πρώτων έτών τον Έλλ. Βασι
λείου, τής δος Ε. Ζωγράφου περί εθνικών χορών, 
τοΰ κ. Φιλαδελφέως περί αρχαίου θεάτρου, τού κ. 
Δ. Καλογεροπούλου περί τών Ήρωΐδων τής Έλλ. 
Έπαναστάσεως, τής κ. Εύαγγελίδου περί τής γυ
ναίκας έν τή ίστορίρ. -Δύο διαλέξεις τού έξ Αθη
νών διελθόντος Γάλλου Ακαδημαϊκού Ρι σπέν.

θέατρα. Διήλθον κατά τό λήξαν έτος έξ Αθη
νών τρεις ξένοι θίασοι: Βιενέζικη Όπερέττα, 'Ιτα
λικοί θίασοι Καστελάνο καί Σουάμη. Διέλευσις έξ 
'Αθηνών τοΰ Γάλλου δραματικού Λεμπαρζύ. τής 
άοιδού Ύβέτ Γκιλμπέρ καί τής χορεύτριας Δώγ- 
καν. Οί ί&νικοί χοροί ένισχύθησαν χάρις είς τάς πα
ραστάσεις τοΰ «Λυκείου τών Έλληνίδων» καί τού 
Συλλόγου ή «Τέχνη . Είς τό Βασιλ. θέατρονέδόθη 
ό Οίδίπους Τύραννος. ΙΙλαοιικαΙ τϊκόντς : Λύλη βασι- 
λίσσης Αμαλίας (Λυκείου Έλληνίδων), Καρυάτιδες— 
Χωρικαί (Έπιμελείφ Πανεπιστημίου). Ερασιτε
χνικοί παραστάσεις: 'Υπό τών θεατρικών συγγρα
φέων.— Υπό τών μαθητών τής Δραματικής Σχο
λής τοΰ ΊΙδείου.

Έν Πηριοίοα: ΙΙαράστασις τής «Ανδρομάχης» 
τού Εύριπίδου.— θριαμβατική έμφάνισις τού Πο
λωνού χορευτού Νιζίσκυ.

ΊΙ κινησις τών Αθηναϊκών θεάτρων δέν υπήρξε 
κατά τό τό λήξαν έτος ικανοποιητική. Λ'έα πρωτό
τυπα έργα παρεστάθησαν έν ΆΟήναις : Φαρισαίοι. 
ΙΙοταμιάνου- Στακτί αύτοκίνητον: 'Στην 'Οπερέττα, 
Λημητρακοπούλον— Πολυγαμία : Μονάκριβη, Ξε- 
νοπούλου Αρχισυντάκτης, Ταγκοπούλου — Γόμοι 
μετ' εμποδίων : 'Ολίσθημα: Πληγωμένη, Ιωσήφ — 
Σπίθες πού σβύνουν, Α. θεοδωροπούλου. — Κινη
ματογράφος, Λημητρακοπούλου καί Σπανδωνή— 
Μονόπρακτα: Λοιδωρίκη, Σακελλαρίου, Ροδοκα- 
νάκη—Τό Τσάι τής Νίτσας : Πανόραμα, Μωραϊτίνη
— ΙΙαναθήναια, Άννίνου καί Τσοκοπούλου—Άνορ- 
θωτήρια, Χατζηγιαννάκογλου Σκαπανάκκι, Κο- 
πακάκη — ΙΙα.ταηλέσσας, Γαλανού — Φρύνη, 1 Ιολέμη.
— "Οταν λείπει τό χρήμα, Ζωγρ<ίφου — Ταρταρίνοι, 
Συνοδινοΰ—Τό άεροπλάνον, ΙΙετροκοκκίνου καί 
Ζουροΰ—Τό αίμα τής φ υλής μας, Λουκοπούλου— 
Τηνιακό ΙΙατιρντί, 'Λρμακόλα—Καρνέ, Βώττη—35 
έως 40, Σπανδωνή.—ΜίςΤζιίκσον, Δεληκατερίννη— 
Στό γυρισμό. Φωτάκη—Το νέον Ραβαΐσι ι Το παλαιόν 
ήρίθμησε έν ολιρ 2<>5 φοράς). —Ψεύτικη αγάπη, Νι- 
κολοπούλου. Πανεγερτήρια, Λαΐου — Νεόπλουτοι, 
Μαρσέλλου —Φιορέλλα, Χόρν.

Έκ τών ξένων έργων μεγαλητέραν δημοτικότητα 
εΐχον ό «Ίιραήλ» καί ό «Συρανό». — Έμφάνισις 
έπί σκηνής τών δεσποινίδων Παπαχρήστου καί Βορ 
δώνη.— Παράστασις τής Ίφιγι-ννίας τού Μυιρεΐς 
υπό τοΰ θιάσου Κοτοπούλη - Έκ τών ξένων έργ. >· 
σπουδαιότερα, ή «Φωτιές τοΰ Άη-Γιάννη» καί η 
• Κοκκέτα».-· Έμφ ίνισις μικροσκοπικών ηθοποιών 
είς τό θέατ.ιον Κυβέλης. Παραττάτεις θ. Οίκο· 
νόιιου (Κουρεύς Σεβίλλης). —Έμφάνισις μετά μακράν 
απουσίαν έξ Αθηνών τής Ευαγγελίας ΙΙαρασκευο- 
πούλου.

Έν rMi'f τόν μεγαλύτερον θόρυβον προεκάλε- 
σεν τό δρίμα τού Rrienx Ή γυνή μόνη .

*
MovdlKtl : Συναυλίαι ΤΖΙειον ’.Ίάφνώε. (Πρωτό

τυπος σύνθεσις τοΰ κ. Λιάλιου.— Κωμειδύλλιυν 
«'Απρόοπτα Έρωτος» ΰπό τών μαθητριών τής κ. 
Φεράλδη.— Συμμετοχή τής Δδος Καλογεροπούλου). 
Ιδιωτικοί συναυλίαι καθηγητών τοΰ Ί^δείου. (Έκ- 
τέλεσις πρωτοτύπων έργων τοΰ κ Μαρσίκ) Τό 
Km ί'ιτέττο Αθηνών συνέχιζαν τάς εμφανίσεις του 
έξετέλεσεν έργα Γάλλων καί Ι’ώσσων συνθετών.— 
ΌΛτΐον Λόιιννη. 'ίπίι ιής χορωδίας έξετελέ σθησαν 
δύο ορατόρια: ή «Λειτουργία» καί ό «Προφήτης 
Ήλίας». — Ό ΣύΜογος «Τίχτη- έδωσε τρεις προε- 
σπερίδας έρασιτεχνών καί μίαν συναυλίαν, συμμε
τοχή κ. Ττίλλερ.— Τό ΈίΙ. .Μέίιίίρααα έπαιξε τό 
«Στοιχειωμένο Γεφύρι» κ. Σακελλαρίδου.— Έμφά- 
νισις τής χορωδίας τής Ώ·ίικί}ς 'EiaiurirK.— Συναυ
λία» τών έξ 'Αθηνών διελθόντων βιολιστών Φλόριζελ 

καί Μαρτώ, τής Σαβέλ Τσόδερ, τού κλειδοκυμβαλι- 
στού Σβίρσκυ.

Έν Εύρώηιι μετέσχον έπιτυχώς είς συναυλίας 
αί Δδες Καλογεροπούλου, Ζίφου. Μαρκέτου, Κρη
τικού, ΙΙαπαγεωργακοποϋλου, Ευλαμπίου καί ό 
κ. Δούνης. Έπιτυχίαι έν διαγωνισιιυϊς, τής βιο- 
λιστρίας Άντωνοπούλου έν Βρυξέλλαις καί τού κ. 
Σπάθη ιός διευθυντού ορχήστρας έν Παρισίοις. — 
Περιοδεία Αθηναϊκής Μανδολινάτας έν Αμερική. 
ΙΙαράστασις τού πρωτοτύπου μελοδράματος τού κ. 
Ευλαμπίου έν Βιέννη «Νίυου lie Lanclos· — Εμφά- 
νισις έν ΙΙαοισίοις τού οκταετούς συνθέτου Ι’ενέ 
Γκιγιόν. — Έκτέλεσις Ελληνικών άσμάτων έν 
Στρασβούργιρ ΰπό τής Σόργα. — Νέον έργον του 
Λεονκαβάλο · Ζιγκάρη».

ΙΙολεμικαί συνθέσεις τών κ. Σαμάρα. Καλο
μοίρη. Ξανθοπούλου. Πολυκράιιιυς, Λαμπε.λέτ. Κόκ
κινου καί Καίταοη.

*

Σντίΰρΐιι : Τέταρτον Λιι θνές Τεχνών εφαρμο
σμένων έν τή βιοτεχνίφ, έν Λρέσδ))—Ανατολιστών, 
έν ΆΟήναις— Τρίτον Διεθνές Περιοδικού Τύπου, έν 
Παρισίοις — Καλών τεχνών, έν Παρι ιίοις— Ενδέ
κατον συνέ.Τριον γυναικών, έν Άγ. Φραγκίτκιρ Αμε
ρικής— Τρίτον διεθνές αρχαιολογικόν, έν Ρώμη — 
XI Συνεδρίαν Ίκορίας τής Τέχνης, έν Ρώμη.

*

Σΐ'λλογοι : Ίδρύθηταν έν Άθήναις νέοι σύλλο
γοι : '<» «Πανελλήνιος σύλλογος Γυναικών·— II
« Εταιρεία τών Ελλήνων λυγυγράφοιν· — II · Εθνι
κή Πολιτική Έιακρεία».

•

Δκιγωνιιΐιιοί. Ένηργήθησαν έν ΆΟήναις : Ό 
Ράλλειος (βράβευθείς Μπισκίνηςι — Ο τού Δικαστι
κού μεγάρου Αθηνών (βράβευθείς Νικολούδης) -- 
'() Άβεριόφειος ποιητικός καί μουσικός διαγωνισμός 
διά ποιήματα σχολείων,

ΙΙροεκηρύχθη ταν : Εταιρείας δραματικών συγ
γραφέων μονόπρακτων δριαμάτων— Άβερώφειος 
δραματικός—Βραβείου άρετής. — Έν Ευρώπη Απο
νομή βραβείου Ακαδημίας τών Γκονκούρ (βραβευ- 
θιίς Σ-ΐβινιέν) — Νομπέλ (Χάυυπτμαν.)

*

Ίω<·ι2.<ιΙ«ι s Έΰι/νικά: ϋθετήρις Έλλ Φιλολο
γικού Συλλόγου Κ πόλεως.-- ΐ.ιειηρίς Πανεπιστη
μίου.—- 25ετηρίς Μαρτζωκη Ξίνα: 1 ΐ·> Βατιλ Μου
σικής Εταιρείας Λονδίνου. — -ΙΟετηρίς Μουνέ Σου- 
λύ — 2(Ι0ετηρίς γεννήσεως Ρουστυΐ — ύΟετηρίς κτί
σεως μεγάλης "Οπερας ΙΙαρισίων.— όΟιτηρίς γεννή
σεως Χάουπτμαν—(ΐΟετηρίς Γερμανού «ιοχαιολόγου 
Λάσκε—ΙΟΟετηρίς γεννήσεως τού "Αγγλου ποιητού 
Ρ. Μπράουνιγκ.— ΙΟΟετηρίς Εταιρείας φιλομούσων 
Βιέννης.

*

Καλαί Ί'έχ’αι. ΚιΜιιν/νικαί ΈκΛΐοης ίν Ά^ι'ι 
ναι; : Συνδέσμου Καλλιτεχνών. Βυζαντινής αγιογρα
φίας — Λ’έα νργη Ελλήνων καλλιτεχνών : Ιακώ
β ίδου : ΙΙρο σωπογραφ ίαι Βασιλέως καί Β. Οΐκονο- 
μίδου — Μαθιοπούλου : Βυζαντινά σκίτσα— Χα
τζή : Τελευταία ναυμαχία Άλώσεως — θ. θωμο- 
πούλου : Μετά τό αμάρτημα, Ο Κατακλυσμός, 
Ιίροτομαί X. Τρικούπη, Νίνας Φωκι καί δ. Στεφά
νου— Μπονάνου: Μνημεϊον Κόντου.

ΈκίΑεοι.- πινάκων δος Ίγγλέση έν Ίταλίρ, Βικά- 
του έν Μονάχιρ.— Λουκίδου, δ. Λασκαρίδου, Δη- 
μητριάδου έν Παρισίοις.

Πολεμικά σχεδιάσματα τής κ. Φλωρά, τής δεσπ
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Λασκαρίδου, τών κ. κ. ΡοϊλοΟ, Βικάτου, Ρούμπου, 
Φερεκύδου.

Ά.-ιοκαΙνιττήρια προτομών, Καπετάν Φούηα έν 
Κυνουρίρ. καί Καΐρη έν "Ανδριο.— /1<ορωμ->» καθη- 
γητοΰτής γλυπτικής, έν τή καλλιτεχνική σχολή, τοΰ 
κ. Θωμοποΰλου.

Έν Ενρύπιι: Μανιφέστον Ιταλών Μελλοντιστών 
ζωγράφων—Δωρεά Κάρνεζη 111 έκατομμυρϊων πρός 
ϊδρυσιν καλλιτεχνικής σχολής είς Ηιτσβούργην— 
Αποκαλυπτήρια έν Τυρόλιο τής προτομής θ. Χρη- 
στομάνου.—Ίδρυσις Εταιρείας διακοσμητικών τε
χνών έν ΙΙαρισίοις —Εκθέσεις έν Ιίαριτίοις, έργων 
τού Βιέρζ, τών Οΰμορητών, τής «Νεωτέρας ’Εται
ρείας».— "Εν ΒρυξέλλαιςιΜικρογραφ ιών, τής ·’Εται
ρείας καλών τεχνών έργων τής νεωτέρας θρησκευ
τικής τέχνης - Έν Λιέγη; τής .Ελευθέριας αίσθητι- 
κής», τού "Συλλόγου τών IX., τής «Διάκο σμητικής 
Τέχνης». — Έν Άμβέριη), τής Συγχρόνου τέχνης. 
Έκθεσις έργων τοΰ Ingres έν Ιίαριτίοις—"Εργων 
του Οϋίστλερ έν Λονδίνο*. Ετήσιοι έκθέσεις τών 
Salons τών ΙΙαρισίων, τοΰ Γκλάς ΙΙάλαστ τοΰ Μο
νάχου, τής Βατ. Ακαδημίας τόύ Λονδίνου, τής Βε
νετίας, Διεθνής καλλιτεχνική Έκθεσις έν Ρώμη.

ΙίλτιοτηριαομοΙ παλαιών έργων τέχνης έγένοντο 
εν ΙΙαρισίοις πολλοί. Αξιοσημείωτος >’| πώλησις 
της Συλλογής Ντουσσέ άντί Ιό έκατομυρίων καί 
τής «Σαλώμης» τοΰ Regnault άντί 181) χιλιάδων.

*
Φιλολογία. II Γαλλική ’Ακαδημία απέκτησε 

τρεις νέους Ακαδημαϊκούς ; Ίον φιλέλληνα Ντενύ 
Κοσέν, τύν στρατηγόν Λυωταί καί τόν φιλόσοφον 
Μπουτρού—Άνακήρυξις όις πρίγκηπος τών ποιητών 
έν ΙΙαρισίοις τού ΙΙώλ Φόρ.—"ίδρυσις έδρας νεω- 
τέρας Ελληνικής γλώσ ιης καί φιλολογίας έν Σορ
βόννη.

*
θάνατοι. Ή έτησία εισφορά τών γραμμάτων 

καί τεχνών είς τό δρέπανου-τού Θανάτου δέν υστέ
ρησε. Άναφέρομεν τούς μιλλον σημαίνοντος έκ 
τών νεκρών τού έτους.

Έν Εύριόπη άπέθανον : Έν Ι’αλλίρ ό θεολόγος 
Λουαζόν,ό συγγραφεύς Αελρό,ό ζωγράφος Λεφ,έβρ, 
ό μαθηματικός ΙΙοανκαρέ, ό ιστορικός Μονιό, δ μου
σουργός Μασσενέ, ό ποιητής Ντίερξ, ό ζωγράφος 
Δετάϊγ, δ φιλόσοφος Φουγιέ, ό κωμωδιογράφος 
Γκαντιγιω. Ο Σουηδός δραματογράφος Στρίμπεργ, δ 
Αμερικανός γελοιογράφος Χτάβ ν.τορ. ό "Αγγλος 
ζωγράφος “Αλμα Ταδέμα, δ Βέλγος συνθέτης Τίνελ 
Εν Ίταλίρ δ μουσικός ΙΙολίνι, δ ποιητής ΙΙά- 

σκολι. <’> δραματογράφος Μπσούτη, ό φιλόλογος 
Ίνάμα, ό μουσικοεκδότης Ρικόρδι, οί δημοσιογράφοι 
Γκίτσι καί Γαβριάλλε, δ Σκώτος ποιητής Λάγκ, οί 
Βέλγοι ύδατογράφοι Vreuls καί Tliemon, ό Άμερι 
ζανός δημοσιογράφος Rei'. δ Βούλγαρος ποιητής 
Σλαβέϊκωρ, δ μαύρος συνθέτης Τάΰλορ.
, Έίΐηνε»- άπέθανον: Ο Πατριάρχης Ιωακείμ δ Γ', 

οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Βάσης, Ζωχιός 
καί Λργυρόπουλος, οί δημοσιογράφοι Λήμερ, Χα- 
τζηγιαννάκογλους καί ΝΊκολαΐδης, οί ποιηταί Μα
βίλης και Γούναρης, δ φιλόλογος ΓΙετρής, ό ιστο
ριογράφος Λ. Βερναρδάκης. ή ποιήτρια Αάμαρη, ή 
φιλόλογος Ζάρκου. ό βαρύτονος Βακαιέλης, δ δρα
ματογράφος Πέρβελης, ό υφηγητής Ζέγγελης, οί 
διευθυνταί περιοδικών Κιτσόπουλος καί Γιαννίκης, 
δ παλαιογράφος Παπαδοπούλας Κεραμεύς, ό φιλό
λογος Μακρής, ό διηγηματογράφος Βραχνός.

* *
’Εκδόάεις 'Αρχαιο).ογ·.κα(:.\ι ΙΙαγασαί ύπό Άπο- 

στολίδου—Πελασγικά, .υπό Θωμοποΰλου— Πέτρα
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Συβίλλης, ύπό Κοντολέοντος—Ή Άκρόπολις καί τό 
Μουσεΐον της, ύπό Σωτηριάδου-—Κατάλογος αγ
γείων άρχαιολ. Μουσείου ’Αθηνών, ύπό Νικιίχρ— 
Βος νόμος καταλόγων νομισμάτων ύπό τού βασι- 
λέως τής Ιταλίας.

Ηεολογικαί : Άπαντα Διον. Λάτα - Εισαγωγή 
είς Πρακτικήν Θεολογίαν, Μεσολωρ ι—Βουδδισμός 
καί Χριστιανισμός : Πνευματισμός καί Χριστιανι
σμός, Παπαμιχαήλ.

.Νοιιικαΐ ; Μελέται περί Μουσουλμανικού Δι
καίου, ΈλευΟεριάδου — Τό δίκαιον τοΰ Πολέμου 
Χατζηλουκτ- Ό φωνογράφος έν τώ Δικαίφ, Σ;ά- 
του —Πολεμική κατάληψις, Φιλαρέτου.

Φιλολογικοί, Ιστορικοί, ί.τιαιημονικαΐ. Επιστη
μονική έπετηρίς τοΰ Πανεπιστημίου - Ελληνισμός 
έν Αιγύπτιο κατά τήν Γαλλ κατοχήν, Καλλίμαχου 
— Ό έν Λύστρουγγαρία Μακεδονικός "Ελληνισμός 
Σ. Λάμπρου—Ιστορία τής Σάμου, Βακιρτζή Τά 
νεοελληνικά κύρια ονόματα, Μπούτουρα—ΊΙ Θεο- 
κρίτειος Βούρινα, Χατζηαράπη— Ηθική καί επι
στήμη. Μωραιτου — Μάξιμος ό Έλλην, ΙΙαπαμι- 
Ζ.σήλ — Φαρμακολογία, Λοντ-ι.— Μακεδονία ιΣτατι
στικοί πίνακες). -Έν Εύριόπΐ) έξεδόθησαν; Γαλλιστ- 
Ίστοριζαί μελέται τοΰ κ. Ε. Ροδοκανάκη καί Ίταί 

λιστί ήοΝεωτέρα Ελλάς» τοΰ κ Μπροΰβερ.
Πολιτικοί : Ελληνισμ ός καί νέα Τουρκία, Κα- 

ζάζη Τουρκική καί Βαλκανική άκεραιότης, Ρον- 
ι ήρη Ελλάς καί Ρουμανία, Ζυγομαλΐ—Ή Σερβία, 
Σπηλιωτοπούλου. - ΊΙ Δικογραφ ία τού Βαλκανικού 
ζητήματος, Καραπαναγιώτου.

Διηγήματα: Στον καιρό τοΰ Βουλγαροκτόνου, 
της Δέλτα—Τεσσαρες τόμοι διηγημάτων ΙΙαπαδια- 
μάντη — Διηγήματα, Βιζυηνού — Τό βυσσινί τριαν
τάφυλλο, Ροδοκανάκη—Τό Σούλι: Ίαρματα, Βλαχο- 
γιάννη—ΊΙ θεατρίνα, Τσοκοπούλου— Λιηγήμα·α 
τής Βόχας. Μαρκέλλου—Σιλουέτες: "ίΐ τύν θάνατο, 
Β. Ήλιοπούλου—Τ’ αξέχαστα, Εύστρατιάδου — Πα
ραμύθια, Μαριάννας Καμπούρογλου.

Ό πεσώε εν Ήπείριο ποιητής Λ . Μαβίλης

Γ1ΑΛΗΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ή γράμματα παληά, αγαπημένα
Πόσα δέν μου θυμίζετε, ώϊμένα!
Κατάξερες χλωμές σελίδες
Φύλλα πού χαμογέλασαν ή ελπίδες

Γλυκειΐς αγάπης, γράμματα παλιμι 
Άνθοί’ποΰ έκελάϊδησαν φιλιιί 
’ίΐι,ίν τά φύλλα τά υστερνά πού μυρωμένα 
Στιβάζονται σέ πένθιμο σωρό

Καί λένε ένα παράπονο ολοένα
Στο δένδρο τό γυρμένο καί ξερό,
"Ετσι στοΰ συρταριού μου έκεϊ τήνάκρη
Αργά, αργά μέ πόνο, θλιβερά,

’Αρχίζετε ένα κλάμμα δίχως δάκρυ 
Καί κλαϊτε. όπως τά φύλλα τά ξεριί 
Πού πέφτουν απ’ τό δένδρο, πού όλο τρέμει 
"Οταν τό ξεμαλλιάζουν οί άνεμοι.

"Οπως τά φύλλα κλαϊτε τή στιγμή
Όπου τά τριγυρίζει ή μπάρα 
’Στην φθινοπωρινή τήν ώρα 
Τή< παραπονεμένη’ καί χλωμή

"Q γράμματα παλ>|ά. αγαπημένα ’

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊ’ΤΙΝΗΣ

Ηνιιτρικϊι νογα Αστραπές καί αίματα, Σιυγα. 
’Π σκιές, Βαγιατζάκη — Το μπαλσαμωμένο αγόρι, 
Κουντουρί.

Μοναικαί. Άσματα καί χοροί Κυπριακοί, ύπό Ά- 
ποστολίδου — θεωρία Μουσικής, Οίκονομίδου 
Θεωρία Μουσικής, Λ. Τσακαλώτου—"Ασματα, Κόκ
κινου— Ηδη είς ήρωας, Σακελλαρίδου—Νέος "Υμνος 
’Αώτου—Ό "Υμνος τής Νίκης. Γ. Λαμπελέτ.—"Ελα 
Δόξα, Θ. Σακ.’λλαρίδου.—Εμπρός μαρς ! Ξανθο- 
πούλου. —Στή σημαία μας: ΙΙαιάν, Λυκόρτα.— Νέα 
Γενεά, ’Ιωσήφ Καίσαρη.

Ποιητικοί ονϊΑογαί. Καϋμοί λιμνοθάλασσας : Πολι
τεία καί Μοναξιά, Κ. Παλαμϊ— Συμφωνίαι, Λίνου 
Άττι —Έργα, Κρυστάλλη — Βρυδυνά τραγούδια, 
’Λσ.τροθαλασσιτη — Spleen, Ούράνη — Μπουκετάκι, 
Βαρλέντη —Τά τραγούδια τοΰ Λοράνου. Λ. ΙΙαλα- 
μϊ— Μαγεμένη λύρα: Πολεμικά Τραγούδια. Βου- 
γιουκλάκη—Ό γύρος τών Ωρών, Σκίπη—Τραγού
δια τής ’Αγάπης, Φαίδρα — Άετυ’ηιατα, Γολέμη — 
Petiles elegies, Άθανασιάδου (ΙΙαρίσιοι).

Κριτικοί. Ή Φοινικιά, ύπό Λ. Ιίαλαμϊ —Τά ποιή
ματα τοΰ Καβάφη, ύπό Κάμπου.

Ημερολόγια. Σκόκου—Μικρασιατικόν Εγκυ
κλοπαιδικόν— Μακεδονικόν —Επτανησιακόν — Πο
λεμικόν — ιι Παρνασσού»— «’Ελλάδος» — ’Ανατολικόν 
(Σάμος).

Ν’ίαι ίφιιηεοίόες καθημερινά! έξεδόθησαν έν 
’Λθήναις (διακοπεΐσαι διαρκοΰντος τοΰ έτους) ό «Ν. 
’Ελεύθερος Τύπος», ή «Αθηναϊκή» καί τά " Ημε
ρήσια Νέα».—Μετεφέρθη είς ’Αθήνας ή «Ν. Ημέ
ρα» — Έβδομαδιαϊαι: «Ήχώ τού Λονδίνου» έν Δον- 
δίνφσ.—’Ανεξάρτητος 'Χανία) — Τό « Άρκάδι» (Ρέθυ- 
μνος) ΊΙ ίδρυσις Νέου πρακτορείου έφημερίδων 
έν Άθήναις υπήρξε γεγονός άξιοσημείωτον.

ΙΙεριοΓιικά. Έν Άθήναις ; «Χαρά»— «Φυλλίς» 
— «’Ελληνόπαις» — «Έπιθειόρησις Ελληνικής ’Εμπο
ρίας» — «Άνάστασις» — «’Αλκή» — «Χριστιανική

Σ. Βικάτου.’Τνρολέζιν.ο παιδί. 

ΐΈξντι’ίίη βν Μονάχοι. Κρίοιν ίΑημοοιενοαμνν 
βν rip προρρουμέινρ φΰέ.Λερ).

Κρήτη» (Χανία,— Λιάπλασις Εφήβων»(Σικάγον) — 
ο Μέλι σσα ι Κ πόλις)—< Μου σική» (Κ,πόλις) -«Άνα- 
νιτολή· (Αλεξάνδρεια)- *’Αγγλική Έ.ταυλις» (Λον- 
δίνον)— ιιΕυαγγελισμός» (Κ)πολις^—Τό «’Εθνικόν 
εγερτήριον» (ΙΙαρίσιοι).

Έπανελήφ θη ήέκδοσιςτής · Νεότητας Σμύρνης 
καί ή τής «Σφύρυς». ήτι·? καί πάλιν διεκόπη. Διε- 
κόπη ή έκδοσις τών «Γραμμάτων» (Αλεξάνδρεια) 
«’Ορθοδοξίας» (’Αμερική), «Χαρίτυιν» (Ζάκυνθος! 
«Έλληνίδος», «Ν. Σκεψεως-, «Χρονικών». «Ξένο- 
φάνοιις», «Κοινωνισμοΰ», «Υγείας», (’ΛΟήναι).— 
«Αισχύλου» (Αλεξάνδρεια).- «Κόσμου» (Κύπρος!.

«Ήχοΰς» (Κριήτη).— -1.’ Orient» (Βρυξέλλαι).
Είς τόν ιίπολογισμόν τού έτους δέον νά προστε- 

θώσιν ίκαναϊ εκδόσεις τού εκδοτικού οίκου Φέξη.
Δ. I. Κ.

♦ ♦

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
. Ιι’-ο ουιαι-τώι-τσι εις τό ΛιάΙτιμμιι παρ'ωτάστω; πίγ- 

κιικής κω/ιιμ Vn,-. Ό ίί’«» έι-ώ Λό-« τό χέρι, άΛιταιι ϊ > ά 
κοιιτρορ ννα χαομρμα.

'ΟάΙ/.υ;. — Τό Γίιη ρίλτία >« πώ κι’έ;·ώ.

*

Σνι ιάκιρς.—Αΐ·ιήν τρι- φυράι- νομίζτιτ οτι αί ί'ιίαι 
σα·,* τίνκ ί<αΙ)ί'ΐνρηι ;

Σ^γρα>ιτι’·{.— Μάΐ.ιοτα, ή ν.τόΟνοκ παίζεται έι·α 
ΙιτταΙΙτΐον.

*

— Στο/άοου, χβέ» τό τρωτέ» παιδί μον μον ΐο/_ιοτ 
τΐι τκίπ'ταΐόν μον ϋρ/Ίμα, τό όπαΓοι· μΛΙις et/_a telruooi).

— .1/ά τέ, μπορεί καί διαβάζτι κι’όλα» ;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΩ?ις /ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ;
Ιλαροτραγωδία διαλογική παίζόμενη καθ' 

έκάστην καθ' οληυ την 'Ελλάδα από τής 17 
Σεπτεμβρίου 1912.

ΑΤΑ τόν πόλεμον όλα γίνονται 
άνω κάτω καί δέν είμπορεΐ κα
νείς νά εύρη τό δίκαιόν του. Ό 
γνήσιος Ι’ωμηός μέ τόν ναργι- 
λέν καί τήν «αγκαζέ εφημερίδα 
εγεινε νευρικός Ή στάσις τών 
Βαλκανικών εναντίον τοϋ Τουρ- 

! κικοϋ καθεστώτος άνέτρεψε τά 
I πάντα. Καί συνεπώς ολαι αί 
ή έν . . . στάσεις καί αί διαμαρτυ- 

οίαι διά κάθε παράχορδον καί 
άτοπον πνίγονται είς τήν αΐω-

νίαν δικαιολογίαν οτι τώρα μέ τόν πόλεμον επόμε
νον είναι νά συμβαίνουν καί παρατράγουδα. Αί 
κατωτέρω σκηναί έλήφθησαν έκ τοϋ φυσικού καί 
ΰπό σμίκρυνσιν.

ΠΡΟΣΩΠΑ Ο εαυτός σας.— 'Ολοι οί άλλοι.

Σκηνή Λ'.
Εις τό σπήτι.

°. Κα5τΛ€ <[“ί (·τρύς τήν υπηρέτριαν). Διατί, 
Βασίλω, έχεις ασκούπιστα ;

Η Ί’π. Ε, κύριε, τώρα μέ τόν πόλεμο... Μή 
γυρεύετε πολλά πράγματα καί σείς.

Σκιινίι Β'.
Εις τόν δρόμον.

— Ις ξενυχιάζει ένας διαβάτης.
<> Ε· Μά δέν προσέχετε καθόλου, κύριε ·..
Ό Άλίος. Τώρα μέ τόν πόλεμο, στραβοπατή

ματα κυττάζεις;

Σκιινίι Γ.
Είς τό καφενείου.

Ο Εαυτός σας βλέπει έπιπλέου σαν είς τόν άχνί- 
ζοντα καφέν ποϋ σϊς έφερεν ό υπηρέτης μίαν. . 
μυΐαν.

Ό Ε. (πρός τό γκαρσόνι). Μά τί κατάστασις 
είνε αυτή ; Μυϊγα ζεματιστή μοΰ έφερες νά πιώ ;

Γό γκαριίόνι (Μεθ' ΰψίστης περιφρονήσεως). 
Τώρα μέ τόν πόλεμο; Ψύλλους στά άχυρα γυρεύεις.

Ό Ε. — "ί’στε, μυϊγες θέλεις νά γυρεύω;

Σκηνή Δ'.
Εις τό ξενοδοχείου.

Ο 'Εαυτός σας περιμένει τό φαγητόν, τό όποιον 
πρό ήμισείας ώρας παρήγγειλε. Αντί νάέλθη ιό φα
γητόν, σϊς έρχεται ένα ποτήρι στό κεφάλι γεμάτο 
νερό έξ απροσεξίας τοΰ υπηρέτου.

Ό Ε. (περιλουόμενος). Ζώον, πού έχεις τά μά
τια σου ;

Ό υπηρέτης. Τώρα μέ τόν πόλεμο, κύριε, βα
στάς λογαριασμό τί γίνεται ;

Σκηνή Ε'.
Καθ όδ ιί’.

'<> Ε. (Πρός τόν οφειλέτην σας). — Λυτά πού I 
μοΰ χρωστάς,δέν μοΰ λές, πότε επί τέλους θιί μούτά I 
διό της ; I

Ό Όφ. Τώρα μέ τόν πόλεμο λεπτά περιμένεις·! 
Λησμονείς τό δικαιοστάτιον;

Σκηνή ΣΤ’.
Είς τό Ζαππειου.

Συναντάτε τήν η ίλην σας. δι- ήν έδώσατε ύλην I 
σ«ς, I 
δεν- I

τήν ψυχήν σας καί μέγα μέρος τής περιουσίας 
μέ ένα άλλον κύριον είς τό βάθος άποκέντρυυ 
δροττοιχίας, περί λύχνων άφάς.

° Ε. (Πρός τήν άπιστον ) Φρόσω, ποιός 
αυτός ; Τί θέλεις έσύ έδώ αυτήν τήν ώραν ;

ΊΙ άπιιίτος. Καϋμένε καί σύ, τώρα μέ τόν 
λεμο ; Ιΐϋρες τήν ευκαιρία νά θυμιάσης......

Σκηνή
Προ τής θΰρας.

ήν στιγμήν εισέρχεται ό Εαυτός σα.

five

πό-

Καθ' ήν στιγμήν εισέρχεται ό Εαυτός σας εις I 
τό σπήτι σας τήν νύκτα, συναντά έν παστρικόν ϋπο- I 
κείμενον μέ ?να δέμα ΰπό μάλης.

Ό Ε. ( Ενώ θέτετε αυτομάτως τήν χείρα είς 
τό όπισθεν Ουλάκιον τού πανταλονιού σας). ΙΙοιός 
είσαι σύ ; Τί ζητάς έδώ ;

Ό Λωποδύτης. Τώρα, βλέπ ις. μέ τό πόλεμο, 
Κύριος.... Μιά κουβέρτα πήρα... λίγα πράγματα.....«

Καί... τρέπεται εις φυγήν.
Σκη'ή II'.

Εις τήν άμαξαν.

Ί» Ε. (Πρός τόν αμαξηλάτην τοϋ μόνιππου, ένφ 
τοϋ δίδετε μίαν δραχμήν.) Δός μου τά ρέστα.

'<> αμαξάς. Ρέστα ;... Τώρα μέ τόν πόλεμο...! 
λιγόστεψαν βλέπεις τά αμάξια καί ιίκρίβειναν ή 
κούρσες.

’<> Ε» — Μά έκάμαμε δύο βήματα μόλις...
'<> Ay. — Τέτοιες περίστατες πού θά τής 

βρούμε άλλη φορά, άφεντικύ ;

Σκηνή » .

Εις τό κουρείου.

Ο κουρεΰς σάς κόβει ανηλεώς, όπως δέν κόβει 
ούτε ό Τουρκαλβανός εις τά Ηπειρωτικά χωρία.

'·> !■’. Σάν πολλές μπριζόλες μού κόβεις σήμερα.
Ό Κ. Τώρα μέ τόν πόλεμο; ΊΙ συγκίνησις βλέ

πετε... ‘Εχω αδελφό στό Μπιζάνι ..

Σκηνή Γ.
Εις τό Τραμ.

Περιμένει ό Εαυτός σας τό τραμ τού Βοτανικού, ί 
άπό ήμισείας ώρας. Έπι τέλους εμφανίζεται ταλαν
τευόμενου είς τόν κατήφορον. Κάμνεις νεύμα διά νά 
σταθή... Αυτό περνφ χωρίς τά σταματήση. Είς έπί- 1 
μετρον είνε καί αδειανόν.

'Ο Ε. (Πρός τόν οδηγόν τού κατρακυλούντος | 
τραμ). Στάσου ! Τράμ... στάσου.

<» οδηγός,(απομακρυνόμενος Οριαμβευτικώς)άπό 1 
τό τράμ μειδιάν. «Τώρα μέ τόν πόλεμο, στάσι γυ- 1 
ρεύεις; θά περάση κι' άλλο. Γσαβάς, Ι'ιαβάς..,-

Σκηνή ΙΑ'.
Εις τό ραφείου.

Ό Ε. (Πρός τόν άπερίσκεπτον καί έπιλήσμονα 
ράπτην.) Μά τί ρούχα είνε αυτά; <) γιακάς ψηλός, 
τό πανταλόνι κοντό, τό γελέκο πλατύ. .. Έπειτα 
τσέπες απ’ έξω, σοϋ τό είπα ρητώς, έγω δέν θέλω ..

Ό ράπτης... "Ε, τιάρα μι τόν πόλεμο., επιτρέ
πονται καί μερικι'ι λάθη

Μερικά λάθη γελωτοποίησις τοϋ ατόμου σου.
Σκηνή .... ΑπαιιΙία

[Ευτυχώς μή αποτελούσα κανόνα.)
"Ο είόπράκτωρ τού περιοδικού παρουσιάζων άπό· 

δειξιν πληρωμής πρός έξόφλησιν.
'<> ιΐιινδμοιιιιτίκ. (Έπιστρέηων τήν δυστυχισμέ- 

νην άπόδειξιν). Τιάρα μέ τόν πόλεμο ;
Ό είάπ. Μιι τό η ύλλονέκδίδεται τακτικά. Έχο- 

μεν τά ίδια έξοδα...

---- -^.»ο·-*···ί*·τ-· -

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Ό κ· Γ. Στρατή;·ρς, όοτις δ.ιτ σειράς εμπνευσμένων 

καί μεγαλοοτόμων ποιημάτων έπαξόο.- ύμνησε τόν ενε
στώτα πόλεμον καί θά τον νμνήσμ, κατακιών τόν τίτλον 
εθνικού ποιιμού, άρχεται τακτικής συνεργασίας έν τή 
υ Πινακοθήκη ■’ διά τοΰ έν τή άρ/ή τοΰ παρόντος ιι ά/ονς 
λιι/iooinoHrioi' ιόοαίοι- αοιήματκ, χοω/έιτο,· έ.τιτη'ε.- 
Λιά τήν ·· Ι1α·ακαί)ίιχην<· έπί τ/J ια,-ά1.// mvpafja ι>μ ά 
Ίατοναοίοι:.

*

KafHl άιηγγεί'.αιιη·, <iarfliiun-r έε Παοισίοι: ίχ οιι/· 
ιλίγχιμ ό Λιάοιμιο; οιραιιωτικ-ά ί·»;·ρά'/ ο; Ί·.''.ονάη'ΐι,; 
."vlaille. Εάτ ιιι’τό,-, ΰοιις ρειι'ι τηι· .τΑ).ε/ιοι· τοϋ Ι·Ί7/> 
ΐγένειο ό παρ^'ορος ζωγράγης με ιοί·; ϋ.τεηό/οι·; πίιτι- 
κά; τον, ώ; οί · Νικι/τάΐ" καί δ>.>.α άριοτονργίιματα. Ιε- 
καοκταετρ; μόΐι;, ήτο γναιοιό;, ελραο: Λβ τι; ήίικ.αν 20 
έτώ>·. Έζωχρά'/ <οει· δοα ή όξνΛέρκειά του καί ή .ταρατρ· 
ρητικότρ; τον αροατΟηκεν εί; τά; άντιΐή',’ει; τί/; όΐιτσ;- 
ράί ήττης, άΗά καί τή; υπερηφάνεια; λιά ιήν άτομικί/ν 
γενναιότητα, άπό τήν όποιαν άκριβιο; έγαρακιηρι'οΟη ιό; 
Οανμαοτή ή ήττα τιόν ΓάίΙοιν κατά ιόν πόλεμον εκείνον.

Εξέθεσε Λιά πριότην φοράνε!; ιό Salon τον 1367 
μίαν γιονίαν εργαοιηρίου τοΰ λι'ιαοκά’.ον τον Μεοονιέ 
Τό άριοτονργημά τον ει'νε οί «Νικήτα!·>. ΙΙαριοτανει 
τά; λιαρπαγά; ιίς Λιέ.τραιτεν ό Γερμανικό; σιραιό;. 
"Οταν έοιάλη εί; τΐ/ν ϊκθεοιν τοϋ 1372 άπεκλείοθη, ό>; 
έκ τοΰ θέ/ιατο;, άλλ" έν τονιοι; ή έλί.ανό'ίικο; επιτροπή 
άπένειμεν ε!; ιόν πίνακα μετάλλων.

"ζΙλλα έργα τον είνε ή ι'Υπογώρηοι; (1873), «"Ε 
φο’ίος τοϋ έννιίιον οω τάχμάτοί τών θιορακοφόριον εί; 
Morsbronne· (187-1), ‘Τό παρελαΰνον οντιαγμα- 
(107H), «'Εν κατοπτεύσει· )187β), ‘Χαιρετισμό; πρ·'ι; 
τον; τραυματία;» (1877), ‘ΌΒοναπάρτης ένΑιγύπτιο· 
(1878), «ΊΙ άμυνα τοΰ Εαμπινΰ·· (1879), «ΊΙ δια
νομή των σημαιών· (1881), ‘ΈφοΊο; τοΰ ά συντάγμα
τος τών Ονοοάρων ι (1888), (μονοεΐον τοΰ Λουξεμβούρ
γου), «Ή πνροβολαργία· (1890), «Τά θύματα τοΰ 
καθήκοντος (Μονοεΐον Λουξεμβούργου), ‘Μάχη έξω
θεν τών Ιίαριοίων·, · Παρέλαοι; Γερμανών τρανμαιιών», 
«Ή μεραρχία Viliceililill καί Hizerte· (πίνακες γε- 
νόμενοι κατά τήν έκοιραιείαν τής Τύνιόος, ή; μετέογε), 
‘Ο! Κοζάκοι τοΰ Άταμάν·. Επίσης εΐργάσθη σειράν πι· 
νάχοον κατά τήν διαμονήν τον έν Γωσοιρ παρά τιρ Αντο- 
κράιορι ΆλεξάνΛριρ τώ Γ'. Έφιλοτέγνησε προσωπογρα-

Ο «ίιτνδρ. "Οχι τιάρα' έλα. μετά τόν πόλεμον.
ΊΙ άπόδειξις πληρωμής άφορφ τό... παρελθόν 

έτος, οτε ούτε ιδέα καν υπήρχε Βαλκανικής συμ- 
μαχίας. Καί επειδή ή ιστορία αναφέρει καί παρά
δειγμα τριακονταετούς πολέμου, ο διαχειριστής τού 
περιοδικού δέν πρέπει νά λησμονή ότι υπήρξε και 
Ίώβ. ·

Σκιινίι . .. άλλε·πάλλη5.ος.
καί όχι φεΰ! τελευταία.

. Εό:ία ■·. ( Ιδιαίτερον τηλεγράφημα). Ο πόλε
μος θά έξακολουθήση Βεβαιοϋται ότι ή Λδρια- 
νούπολις θά άντισταθή έπί εξ τουλάχιστον μήνας 
άκόμη.

Ή αυλαία πίπτει το βράδυ διί ι·α σηκωθή 
τό πρωί.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

φίιιν τον πρίγκηπο; ιή; Ονα’.λια; (νΰνβαοι’έω;) καί τοϋ 
Λουκάς τοϋ Α'όιτωτ

"Λ'.ΐ.α άριοτονργήμαιά τον είνε ιό ‘"Οραμα» (1888) 
(Μονοεΐον τοΰ Λιο'ί'μβούργον). Οί οιρατιώτιιι κοιμούν
ται εί; τό ύπαιθρον κατά τάξει; καί βλέπουν έν Λνείρφ 
παρελαύνιιντας τούς ηρωικούς το>ν προγόνους. 'Αλλά έξ 
εκείνων, τά όποια αποθανατίζουν ένα ζωγρά'/ ον, ειιε η 
• Έξοδος τή; φρουρά; τής Ούνίγκης τιβ 1811· (Μον
οεΐον Λονξε/ιβούργον). Τά 133 φαντάσματα πλέον έκ τή; 
πείνη; καί ιών οτερήοεων, τά λπίφανα τοϋ λόχοι·, όοτις 
έπί Λί/n/vov έπολιορχήθη είς ιό φρούριον έξέογονιαι ιιέ 
ίϊλα; τάς τιμά;, γαιρειιζόμεια ενλαβώ; ΰπό τών τριά
κοντα γιλιά'ιον Αυστριακών, οΐτινες τά έπολιόρκονν.

’.·1πό έτών αραιά ποΰ καί ποΰ έζωγράφιζε. Έξειέλεοε 
έν το»μεταξύ τοιχογραφίας πολεμικά; είς τό Ιίάνθεον καί ιο 
Λ./μαρχεϊον τιόν Παριοίων. Εσχάτως είχε σχεδιάσει νέας 
στρατιωτικά; οτολά; διά τόν Γαλλικόν οιραιόν. Μέ αύιάς 
ένεδύθησαν ειδικοί λόχοι. Άλλ' ή καινοτομία δέν ήρεοε 
καί α' γινόμενοι χρίσει;, αί κάπως είρτσνικαί, κατελνπη- 
οαν ιόν καλλιτέχνην, τοΰ όποιου εκτοτε ή νόσο; έγένετο 
πλέον έπικίνδννος. Άπέθανεν εί; ή'ικίαν 64 έτών.

Ό ίετάϊγ είχε λάβη τό Μέγα βραβεΐον είς τήν παγ· 
κόο/ιιον έκθεοιν τών Παριοίων τοΡ 1339, διετέλεσε 
Πρόεδρος τής‘Εταιρεία; τιόν Γάλλων καλλιτεχνών» καί 
ήτο μέλος τής Ακαδημία; τών Καλών Τεχνών.

*
'ίλς γνωοτώ· τό βραβεΐον Νομπέλ, έκ 20ί),0ί)0 φράγ

κων περίπου, άπεν-μήθη εφέτος είς τόν Χάονπτμαν.
Άπό τού 1901 ι'ίιε ίδρϋθη μέχρι τού 19.2 τό βρα

βεΐον Νομπέλ άπενεμήθη εϊ; τους εξής μεγάλους συγγρα
φείς τοΰ κόσμον : Τφ 1901 είς τόν Χοι λλΰ Προνδόμ. 
τώ 1902 εις τόν Ηεόδωρον Μόνσεν, τό5 1903 εί; τόν 
ΐΐιερνοτίερνε Βιόροων, τώ 1901 έξ ήμισείας είς τόν Φρει - 
δερΐκαν Μιοτράλ και Ζοζέ Έτσεγεράϊ, τ<ΰ 190ό είς 
τόν 'Ερρίκον Σιέ/κεβιτς, τώ 1906 εί; τόν Ζοζέ Καρ- 
δοΰτοι, ιφ 1!Ό7 είς τόν Γοι δωγιάρ Κίϊπλιγκ, τώ 1909 
είς τόν Ροδόλφον Έϊκεν, τφ 1909 είς ιήν Σέλμα Λάγ- 
κερλεφ, τφ 1910 εΐ; τώ· Παύλον Χαΐζε καί τφ19Ι1 
εί; τόν Μαίτερλιγχ.

*
1·> καλλιτεχνικοί έκθέσεις έν ΙΙαριοίοι; ήνοιξαν. έκ 

τών όποιων αί σπουδαιότεροι είνε αί εξής :
220 221



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Στοά 
Στοά

Άλλόρ. ΙΙινακοθήκαι διαφόρων ζωγραφιών. 
Μπερνχάϊμ. Έργη τοΰ Γκρούζωφ.

Στοά Μπροΰννερ. Τά έργα τοΰ Έολάγγερ.
- Στοά Λιβαμδέ. "Εργα τή; Μαγδαληνή; Λεμαίρ

Στοά Λορ η· — Ρωέλ Πίνακες άρχαΐ',ι.
Στοά Λα—Βοεοί. Άγαλματίδιιι
Στσιά Μανουέλ. Σινικά τοΰ Γ μέχρι τοΰ ΙΙΓ αίώνο;. 
Στοά Σεκργόν Πετί. Λιεθνεϊ; πίνακες καί γλιπτικά 

'ΰγα:
Στοά Ρεϊτλίγκερ. Σύγχρονα κομιφοτε χνήματά.
Μουοείον nor διακοσμηηκών Τεχνών. Περίεργοι ξι- 

λογραφίαι.
*

Μετά τόν Μ.τλεριιό η'; η',ν όποιον άΐ'Λριάί
παρα την πόλιι· Καλαί, προ; άνάμνησιν τής πτήοεώ; 
τον άνωθεν τή; Μάγχη;, καί ό Ουμβέρτο; Λαθάμ θά 
'7.11 τον ΙΛικάν τον έπί τή; κορυφής τοΰ Σανγκαΐκτο άπό 
τή; όποια; earrate διά τό αυτό ταξείδιον. Ό Λαθάμ 
ϋπήρςεν ό πρώτος όοτις έοχε τήν τολμηρόν Ιδέαν τον 
επικινδύνου τούτου ταξειδίου άπό Γαλλία; είς τήν Αγ
γλίαν άνοιθεν τή; Μάγχη;.

Ετίρα έπιτροπή ουνεοτήθη όπιο; τίμηση Λιά κοινού 
μνημείου όλους τον; πρωτουργούς τή; προόδου τή; άε- 
ροπορίας καί 1'>ίιο; ιόν Βίλπουρ Βράΐτ.

*

Άπέθιινεν έν Άθήναι; ό ερασιτέχνη; γλύπτης Πέτρος 
Κρίνος,εν ήλικία 60 έτών.Ό θανο»· καηόκηοιν έπί πολλά 
έτη έν Παρισίοις, ένθα είχε και ΓΛιον έργαστήριόν, Λιέ 
μι-ve δέ άπό τινων έτών έν Άθήναις. Κατήγετο έκ Σύ
ρον καί ήτο πολυτάλαντος.

♦
Έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου Λόιτνερ έδόθη υπέρ 

τών 'Ππειρωτών προσφύγων συναυλία, ΰπό τή; χορωδίας.
Τό πρόγραμμα τή; συναυλίας άποτελούμενον όλου έξ 

ιισματων ητο τόσοι· πλούσιον, ώστε κατέστη καί ολίγον 
κουραστικόν.

H χορωδία έψαλε τήν < Ελευθερίαν > τον Gross, 
τίμ· «Προσευχήν διά τήν Πατρίδαν τοΰ Meliul. Λύο 
η-αλμωδίας άπό τόν «Προφήτην Ήλίαν· τοΰ Mendels
sohn, καί τήν Τοιγκάνικη ζωή τοΰ Schumann.

Ό κ. Μπέμμερ, ό άξιος καί ακούραστος διευθυντή; 
τή; χορωδία;, προοεπάθηοεν όσον τοΰ ήτο δυνατόν >·ά 
έμη·υχο'/οη τοΰ; μαθητά; καί μαθήτρια; καί νά τον; κα- 
θοΛηγήοη είς έπιμελή μελέτην ώστε νά κατορθώοη, μέ 
τά ολίγα δυστυχώς μέσα τά όποια είχε, νά παρουσίαση 
εν ολον άρτιον. Καί έν πολλοί; Λεν Λυνάμεθα π,ιοά νά 
όμολογήοωμεν ότι ιό κατόρθωσε καί ό χορό; έφάνη αρ
κετά μελετημένο;, ή Λέ άαόδοοι; Ικανοποιητική. Άπό 
τα; δεσποινίδας τής χορωδία; πρέπει ιδιαιτέρως νά όμι- 
λήσωμεν Λιά τά; Φρ. ΑονλούΛη καί Έλλ. Βλάχοι·, Λύο 
αξιολόγους φωνάς, αίτινε; καταλλήλως γυμναζόμενοι θά 
Λύνονται εί; τό μέλλον νά μα; παρουσιάσουν εκπλήξεις.

_ Πολύ θελκτική, με τήν πλουσίου εί; διακυμάνσεις φω
νήν της, ήτο εί; τό Solo τη; ή ΑΙ; Λούλη Κρέμμερ, 
ει; το «Ανυμνείτε, αμήν» τοΰ Brucll.

Ό συμπαθής βαρύτονο; κ. 1. Άγγελύπουλος, έψαλλε 
με πολλέ/ν τέχνην τή; άριες 11, 17 καί 26 άπό τόν 
"Προφήτην ‘Πλίαν τοΰ Mendelssohn, χειροκροτηθεί; 
Λε ήναγκάοθη νά ψάλη καί τούς «Δύο Γρεναδιέρον;·, ιό 
<<ριοιοΰοχ/;/<α αΰιό τοΰ Schumann, οϊτινε; άπε ι έλυσαν 
το κορύφωμα τής όλη; έοπερίδος.

Κατόπιν έξετελέοθησαν τά Τραγούδια τή; αγάπη;» 
έκ τής« Πολύδωρας» τοΰ Brahms, ΰπό κουαρτέτου έκ 
των Λίδων Τασία; Λυμπεροπούλου καί Λούλη; Κρέμμερ 
και τών κ. κ. Βενιζέλου καί Χατζηαποστόλου Λιακοί· 
το/ιεν τήν γοητεντικήν φωνήν τή; Αίδο; Λνμπεροπούλον, 
τή; άριστοτεχνιδο; τοΰ άσμα το;, ή τι; με τήν άνέκφρα- 
στον χάριν καί τήν τέχνην τη; κατόρθωσε νά χύση τόσην

ρ·2·2

δρόσον εί; τήν Λύοκολον αντήν ούνθεοιν, ώστε νά ένθαν- 
οι ίση όλω: έξα·ρετικώ;.

Έν γένει διά τή; οι νανλία; ταύτη; δννατόν τό ‘ίΙΛεΐον 
Λόττνερ νά μή παρέοχεν εί; ήμ·ΐ; τά; μεγάλα; ονγκινή- 
σει; τα; όποια; άλλοτε παρέοχ1 Λιά τόιν ορατόριων τοΰ 
Σονμπερτ καί τον Μένδελσον, πάντω; όμω; Λεν παύει 
νά εϊνε άξιέπαινον Λιά τά; φροντίδα; καί τον; κόπον; 
ον; καταβάλλει ιά οχετίσρ τό ‘Αθηναϊκόν κοινόν μέ τήν 
σοβαρόν μονοικήν.

Ν.
*

‘Εν τφ προηγονμενφ φύλλιρ έγράιγιιμεν Λιά μιαν ει
κόνα τον γάλλον ζωγράφον Λεγκά;, ήτι; έπωίήθη ιίντί 
ΙίΙ.'ι,ΟΙλΟ φράγκοιν. Εϊνε ιό πο<ϋι<»· καλλιτεχνικόν έρ- 
γον τό οποίον εδωσε τοιαΰτα κέρδη εί; ζώντα τόν Λη- 
μιονργόν τον.

Ό Ipyxas ίιέχρι τή; προηγονμένη; ήμερα; ήτο έκ τόιν 
άγνωστοτέριον ζωγράφο»· τών Παριοίο»·, καίτοι εϊνε Λ 
κατ' έζοχήν ζωγράφο; τών θεατρικι'»· παρασκηνίων, ίδίω; 
τοιν μπαλλέηον "Ολαι α! περιπέτειαι, τραγικοί ώ; έπί 
τό πλεΐοτον, κιομικαί ένίοτε, ανγκινητικαί όμω; πάντοτε 
ενρον ίκφραοιν εί; τον χρωστήρα τον, όοτι; άπέδωοε 
τά; οκηνά; ταύτα; μέ πραγματικήν ζωήν, όύρά>' γραμ
μήν καί λεπτά; έναλλαγά; χριομάτο»·.

II άιγορασθείοα Λιά τοιούτον νπερόγκον ποοοΰ είκιον 
παρονοιάζει όμιλον όρχηοτρίδων έζερχομετων απο τήν 
σκηνήν τον θεάτρον, άλλ* εί; τήν έκφρασιν τών προσώ
πων δύναταί τι; ΐ'ά άντιληφθή όλην τήν άπογοήτενοιν ήν 
•ϊποκ ηι'ζον ιι έκ τοΰ έπαγγέλματο; τά Λνστνχή αντά θύ
ματα τιον άπαιτήοεων τή; νεωτέρα; αισθητική; καί 
έκλύοτω;.

Ό Ι·γκά; ανήκει εί; τοϊ·; ζωγράφον; τή; παλαιό; 
εποχή;, αποηενγιον έπιμελαό; τήν ρεκλάμαν.

Εί; ένα τών ονντακτών τή; Παρισινή; · Πρωία; 
όοτι; έπεοκέφθη αυτόν Λιά νά τόν έρωτήοη λεπτομέ
ρεια; Λιά τήν παιληθεϊοαν εικόνα τον, άπήντησεν.

— 'Π είκών μον Λίν άξίζει τόσα πολλά πράγματα. 
Φαίνεται ότι ήτο ινκαιρία τή; στιγμή;.

Πόσοι ομιο; συνάδελφοί τον συμμερίζονται τα; οκέ- 
φει; τον;

Καί όμω; λέγει ό ειδικό; κριτικό; τή; Παρισινή; έπι- 
θεωρήοεω; ονδεί; άλλο; καλλίτερου τοΰ Λεγκά; απέδωσε 
τα; προκλητικά; εικόνα;, τα; διαφόρου; έκφραοει; τή; 
κοπώσειο; ή τή; </ ιλοδοζι'α; τιον, τά; άπογοητεύοει;, τού; 
ενθουσιασμού; καί τά; πικρία; τιον μ παλαρίνων

*
Έσχάτω; έδιδιίχθη άπό σκηνή; τή; Όπερά Κομίκ 

τόιν Παρισΐο»· αριστοτέχνημα, τό όποιον παρ' όλην τήν 
απλότητα τον περικλείει πολλήν γοητείαν καί επιτρέ
πει νά έκτιμήσΐ) τι; τά μουσικά κάλλη. 'Π νπόθεοι; τοΰ 
δράματα; τούτον, όπερ τιτλοφορείται «Μαρία ή Μαγδα- 
λ.ηνή·, εϊνε ή έξή;:

Ή έρωτότροπο; Μαρία ΜτιγΛαληνή, παραιτεϊται <!πό 
τήν ζωήν τή; πολυτελεία; καί τών τέριγειον, επειδή ό 
λόγο; τοΰ ‘Ιηοοΰ τή; έδειξε τήν φρικαλεότητα τή; νπο- 
στασεω; τη;. ‘Εγκαταλείπει τό παν ΐνα άκολουθήοη 
αυτόν, τον όποιον αποκαλεϊ θειον διδάσκαλόν τη;. Ό 
ΊουΛα;, ό κακό; μαθητή;, όΐ»· Λΐο-αται νά έννοήση τήν 
έξύφιοσιν τοΰ πλάσματα; τούτον, όπερ είρπεν εί; τόν 
βόρβορον. Εξελέγχει τά; βλέι/'ει; τον Ίησοΰ. Μήπο>; 
έκ ζηλοτυπία;; μήπο>; έκ φανατισμόν; θέλει νά έκδι- 
κηθή καί Λι αυτό θά παραδα'ιοη τόν Χριστόν εΐ; τού; 
Φαρισαίοι·;.

Καί τό έγκλημα θα τελεοθή κατά τά; ημέρα; τον 
Πάσχα. Ό ‘Ιηοοΰ; ΐ)λθε μετά τών δώδεκα άποοτόλοιν 
του εί; τήν οικίαν τή; Μαρία;. 'Π πτωχή γυνή δίδει εί; 
εκείνον, τίν όποιον αυτή καί δοξάζει, παν ο,τι τή; μένει 
διά τόν επίσημον εορτασμόν τοΰ Πάσχα. Τήν στιγμήν 
έκνίνην ουλλαμβάνεται ό Χριστό;, θά τόν έπανεύρωμεν 
θνήοκσντα έπί τον Γολγοθά. Εί; τού; πόΛα; του εύρί-

έδόθη ιό δραμα- 
λευγα; ύπό τά;

56 έτοιν ό Άθα-

Εί; τό ·Φοξόπερ· τή; Βιέννη; έδόθη μετά μεγά
λη; έπιτι-χία; ιό νέον μελόδραμα τοΰ Ευγενίου Άλμπέατ 
«Τά Λεομά τον έρωτο;··. Τό λιμπρέτο έχει νπόθεοιν 
συνήθη, διότι πρόκειται περί ένΰ; γωριεοΰ, δοτι; δέν 
Λίναται νά άπαλλαγή άπό τά δίκτυα τή; παλαιό; έρωμε 
νη; του διά νά ριφθή εί; νέαν. 'Π μουσική όμω; τοΰ 
Άλμπέοτ. έ/ρεοε πολύ, καί κατά τού; Βιενναίον; κριτι
κοί·; ενθυμίζει τά; firyaiai επιτυχία; τών παλαιοτέροιν 
έργων.

— Εί; έτερον θέατρον τή; Βιέννη; 
τοποιηθίν έργον τον Β'ερν '· 20,006 
θαλάοοα; ··.

♦

‘Απέθανεν έν Πετρονπόλει εν ήλικ.η 
τάσια; Παπαδόπουλο; Κεραμεύ;, διαπρεπέστατο; παλαιο- 
γράφο;, γνωστότατο; el; τόν επιστημονικόν κόσμον διά 
τά; σπουδαιότατα; άναδιφήοει; αύτοΰ εί; τά; Βιβλιοθή
κη; τή; ‘Ανατολή; καί τά απειράριθμα Λημοσιεύματά 
τον. Κατήγετο έκ Θεσσαλία;, έξεπαιδεύθη δέ έν Σμύριη), 
ένθα δ πατήρ αύτοΰ ίεράτενεν. Ό Παπαδόπουλο; διε- 
τέλεοεν έπιμελητΐ/; τοΰ Μουσείου τή; Βιβλιοθήκη; τή; 
Ευαγγελική; σχολή; Σμύρνη; (Ι87.Ί— ΙΑί'.ΙΙ, περιήλθε 
κατόπιν διαφόρου; πόλε.ι; τή; Μικρά; ‘Λοια; καί τα; 
νήσου; τοΰ Αιγαίου άντιγράφωι· χειρόγραφα έκ τών βι
βλιοθηκών Τιβ 18S1 έγκατέστη εί; Κλπολιν. Περιώ- 
Λει σε ι»;χ Θράκην, Μακεδονίαν καί Πόντον, σι ντάοσοιν 
καταλόγ·ον; τοιν έν ταΐ; Βιβλιοθήκαι; χειρόγραφό»·, ου; 
ήρξατο δημοοιεύων ό Έλλ. Φιλολογικό; σύλλογο; Κ/πό- 
λεω; (1881 — 1038). Τώ 1887 προοελήφθη όι; γραμμα- 
τεί·; τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Καί έκεί είργάσθη 
εί; παλαιογραφικά; μελέτα; μβτα μεγάλη; φιλοπονία;. 
Τιβ 1880 μετέβη εί; Πετρούπολη· άοχοληθει; εί; 
οπονδαιοτάτα; έκδόοει;. Τφ 1892 διωρίοθη καθηγητή; 
τή; μέση; καί νέα; Έλλ- γλιόοοη; εί; τό Πανεπιοτήμιον 
τή; ΓΙετρονπόλεω;, καί τμηματάρχη; έν τή αυτοκρατο- 
ρική Βιβλιοθήκη. Ήτο επίτιμο; Αιδάκτωρ τοΰ Πανεπι
στημίου τή; Μόσχα;, επίτιμον μέλο; τή; θεολογική; 
‘Ακαδημία; τοΰ Καζάν, ΛΓ ονκαζίου δέ τοΰ Τσάρ ο· τφ 
1900 άνεγνωρίοθη επίτιμο; Ρώοσο; πολίτη;. Τό Πα- 
τριαρχείον τοΰ άπένειμε τόν τίτλον «Μεγάλου ' Υπο- 
μνηματογράφου ·.

Τά πλεΐοτα τών έργο»· του ιιναφέρονται εί; τήν Βυ
ζαντινήν Φιλολογίαν καϊ Ιστορίαν, ώ; καί εί; τού; μετά 
τήν "Λλωοιι· Χρόνοι;. Άφήκε άιέκδοτον πολύτομοι· σύγ
γραμμα περί Φωτίου. Έκ τών έργων τον πολύτιμοι εινε 
οίπέντε τόμοι τον Καταλόγου τή; Ίεροσολιμιτική; Βι
βλιοθήκη;.

*

Ό κ. θωμ. θωμόπονλο; έμπνευοθεί; έκ τοΰ πολέμου 
έφιλοτέχνηοε πρόπλασμα έν ομικριβ μεγάλου έργου. Τό 
έτιτλοφόρηοεν ό · Πόλεμο;·, όοτι; είκονΐζεται δια νέον 
καί ενοταλοϋ; άνδρό; όοτι; πάτων έπί πτωμάτων καί 
πολεμοφοδίιον κρατεί στεφάνου; Λιά τού; νικητά;. Συμ
βολίζει τήν Ιδέαν ότι είτε ωραίο; ό θάνατο;, αλλά καί 
καταοτροφεύ;. Τό έργον θά εινε μνημειώδες, άπιιιτοΰνται 
Λέ διά τήν έκτέλεσίν του πολλαί χιλιάδες δραχμών.

—'() κ. Ν. Γεοιργαντή; κατεσκεύασε προτομήν τοΰ 
Πρωθυπουργού κ. Έλ. Βενιζέλου εί; μικρόν σχήμα έξ 
ού παρήγαγεν ικανά γύι/nva όμοω'ιματα. Ή προτομή 
ομοιάζει πολύ.

★

Εΐ; τον θαλασσογράφον κ Β. Χατζήν επετράπη ύπό 
τοΰ υπουργείου όπω; μεταβή εί; Λήμνον καί έπιβή πο
λεμικοί· ΐνα μελετήοη τό μέρος τή; ναυμαχία; καί άπα- 
θανατίοη αί>τήν διά πίνακα;. Ό κ. Χατζή; θά έργαοθή 
καί άλλου; ναυτικού; πολεμικού; πίνακας.

♦
Οί έμποροι καλλιτεχνικών πινάκων τοΒ Λονδίνου κ. κ. 

Λοΰβιν καί Σα ήγόραοαν έσχάτω; Λιά λογαριασμόν δια- 

οήμον ‘Αμερικανοί· συλλωγέοις, άπό Ιδιώτην όοτι; τόν κα
τείχε, τόν περίφημου καί θαυμάσιου μικρόν πίνακα γνω
στόν ΰπό ιό όνομα “Αγιος *Ιερώνυμο; τοΰ Μποτιιτοέλι.

Τό ζωγραφικόν τούτο έργον είχεν άλλοτε προοφερθή 
εί; τήν Βρεττανικήν Κυβέρνηση· «>·ιί Ι'ι,ΟΟΟ φράγκων. 
Τώρα ήγοράαθη άνι< 1,0011,000 φράγκο»·!

•
Εΐ; τήν σειράν μεταφράσεων έκ ξένων λογοιιχνιιίιν. 

τήν έπιγραφομένην ' Παλαιοί καί Είέοι, προοετέθη, κατα 
‘Ιταλικήν μετάφραση·, δημοοίειοι; rot1 jiwororaroi· 
ληνικοΰ διηγήματος τον Λροαίνη " Τό Βοτάνι τή; 'Α
γάπη; ··.

Μεταφραστή; αΰιοΰ είιε ό έν Φλωρεντίη έλλ.ηνομαθΐι; 
λόγια; .leyo»;. Ή Ιταλική αυτή σειρά άποτελεϊται έκ 
κομψών τόμο»·, περιλαμβάνει δέ ήδη μεταφράσει; έργων 
τού Γκογκόλ, Ποίσκω, ΆνΛρέΐφ καί άλλο»·, έχουσα 
ένεκα τή; ινθηνία; αυτή; εύρυτάτην κυκλοφορίαν.

«Τό Βοτάνι τής 'Αγάπη;· έχει ήδη μεταηραοθή εΐ; 
τήν Ι'αλλικήν, 'Αγγλικήν καί Γερμανικήν γλώσσαν.

*
Ή διάσημο; ηθοποιός Ι'εζάν κατάγει ι·εοι·; θριάμβου; 

εί; τό Παρίσι με τό νέον έργον τού Γάστωτος Λερού 
« Αλσατία". Παίζει τό πρόσω.πον μια; Γαλλίδο; έκπα- 
τριοθείση; άπό τήν ’Αλσατίαν, ή όποια δέν Λι'Λει τήν 
ουγκατάθεοίν τη; εί; τόν γάμον τον υιού τη; Ίακόιβου 
μέ μίαν Γερμανίδα. Ό νέο; νυμφεύεται, άλλά βλέπει 
έντό; ολίγου ΟΤΙ έλανθάσθη. Εί; τήν πτώοιν τή; αυλαία; 
τής πρώτη; πράξεω; μήτηρ καί υιό; τραγουδούν σιγά 
τήν Μασσαλιώτιδα, ώστε νά μήν άκουσθοΰν άπό τήν 
Γερμανικήν αστυνομίαν. Ό κόσμος εί; τήν σκηνήν αυτήν 
έκοπά είς ζητωκραυγά; καί χειροκροτήματα δαιμονιόιδη. 
Εις τήν τελευταίοι· πραξιν ότε Λιατάοσεται κινητοποι'ηοις 
ό ’Ιάκωβο; βασανίζεται πρό τοΰ έρωτα; καί τοΰ καθή
κοντος. Υπόσχεται είς τήν γνναΐκά του νά μει'νη μέ 
τού; Γερμανού;, άλλά φονεύεται κατόπιν διότι έφώναξε 
«Ζήτω >/ Γαλλία" Ή μητέρα Λεχομένη τόν έτοιμοθά- 
νάνον νίον τη; εί; τά χέρια τη; άπαγορεύει εί; τήν Γερ
μανίδα >ά πλησιάσ/ι λέγοισα : «‘Ανήκει οέ μένα.'··

*
'<) διάσημο; Καροΰζο όοτι; θέλγει Λιά τή; φο»·ή; του 

ιό αριστοκρατικόν κοινόν τή; Νέα; Ύόρκη;. ειιρ πα- 
οίστανει· έπί τή; σκηνή; τού Μητροπολιτικοΰ Μελοδρα- 
ματικοΰ θεάτρου καί καθ'ήν στιγμήν έπροχόιρηοε πρό; 
τήν έξ ’ίσου διάσημοι· διά τήν φωνήν τη; Γεραρδίνην Φαρ- 
ράρ, ύποκοινομένην τήν Τόοκαν, καί ήθέλησε νά τήν 
περιπτυχθή μετά μελοδραματικού πάθους, πρό; έκφρα- 
οιν τού Λιαπύρου έρωτός του, αίφνης ήκούοθη έκφωνϋιν 
είς τήν διαπασών τής φωνής του ΐν «προοδόκητον ·ωχ·. 
Έτίναξε τότε τί/ν λιχανόν τής χειρός του, ώς κάμνονν ιά 
μικοά παιδία όταν οουβλιοθοΰν υπό βελόνης, καί τόν 
έθεοεν εί; τό στόμα τον, μεθ' ό έτύλιξεν αυτόν Λιά τού 
μαιώηλίοι· τον έν πρω/ ανεί ταραχή. Ή V; Φααράρ έγέ- 
λασε, τό αυτό δέ έπραξε καί τό άκροατήριον. Μία μικρά 
καοφίί προεξέχοισα είς τό όπισθεν μέρος τού περιστη
θίου τής μεγάλη; ηθοποιού, έκέντησε ιόι· όάκιυΖου τοΰ 
Καοοΰζο,οοιι; άπεφάοιοεν τού λοιπού νά εϊνε προσεκτικ ό- 
τεοο; εί; τά; έοωτικά; του διαχύσεις, έστω καί όταν γί- 
νωνται έπί σκηνής καί ούχί έκ προθέοεω;, οισαν τ·> 
γνωστόν πρό διετίας ίπεισόδιον αυτού, εί; εν πίθηκο- 
τροφ·εΐον.

♦
’Ωραία ιδέα έρρΐφθη άπό ‘Αθηναίους φιλοτέχνους, 

όπω; εί; τό Μπιζάνι οτηθή εν μνημειώδες ήρώον, τό 
οποίον νά προοελκύη μακρόθεν τό βλέμμα τών επισκε
πτών τής ‘Ππείρου, ιός ιό σημεΐον όπου έγένοι το αί με- 
γαλείτεραι θνσίαι τή; Ελληνική; η vljj; χάριν τή; έλεν- 
θερϊας.

·«···»-·»·
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σκονται α! ίίγιαι γυναίκες, αί άκολουθήοασαι τήν επίπο
νον πορείαν του. ΊΙ Μαρία Μαγδαληνή καί η μητηρ 
ταυ ‘Ιησοΰ κλαίουν τόν θάνατον τοΰ αγαπητού των.

Els rip· τελευταίου πρϊϊξιν, ό Ιησούς εξέρχεται εκ 
τοΰ τάφου, φαίνεται ένδοξος εκ τής θεότητας τον. ΊΙ 
λαμπηδών τής οπτασίας ταύτης έκθαμβοι τήν Μαρίαν 
Μαγδαληνήν. Πιστεύειέοώθη !

Τό τέλος τής πρώτης πράξεως είνε μία υπέροχος 
εκδήλωοις, είνε ή φωνή τής άνθρωπότητος. Είς τήν β’ 
πράξιν, ή προσευχή τοΰ 'Ιησού εύχαριοτοΰντος τον θεόν 
και προσευχόμενου μετά τών μαθητών του είνε λίαν πα
θητική.

Κιιτά τόν θάνατον τοΰ 'Ιηοοΰ, ή ορχήστρα ονδεν τό 
ανθρώπινον περιέχει, ουδέ. τό συμβατικόν. Είνε ό ίδιος 
θάνατος, δστις κατέρχεται είς έκαστον θεατήν, φέρων 
μετ’ αυτόν τήν συνοδείαν τών άνθροίπίνων οδυνών. 
Άλλ' επέρχεται ή Άνάσταοις. ΊΙ ίορτάζουοα φί'σις δο
ξάζει τόν άναοτάντα και τό έργον εξελίσσεται έν άκρα 
μεγαλοπρέπεια καί λαμπρύτητι.

♦

Τά μαθήματα τής Δραματικής σχολής τής «Τέχνης» 
βαίνουν προοδευτικών. ΊΙ σχολή ένιοχύθη διά τής εγγρα
φής νέο»· μαθητριών καί μαθητών. Ό κ. Σπανδωνής 
διδάσκει τρις τής εβδομάδας 'Εγκυκλοπαίδειαν τοΰ θεά
τρου. Μετ’ αισθητικήν άιάΖιοι»· τών κυριαρχούντο»· έπί 
σκηνής αισθημάτων, ήρξατο αναλυτικής διδασκαλίας περί 
τοΰ συγχρόνου θέατρου.

'ΊΙρχιοαν επίσης αί δοκιμαι τών έργων, τά όποια μετά 
rip· λήξιν τοΰ πολέμου θά παραοτήσουν α! μαθηταί τής 
σχολής, θά δ ιθοΰν τρεις παραστάσεις. Μία 'Ιταλικών 
έργων, άλλη Γαλλικών καί τρίτη Ρώσοι κώι. Τά έργα 
ταΰτα είνε κυρίαις φιλολογικής αξίας, θά πιιρασταθοΰν 
δε διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι, καί θά διδαχθούν ύπό 
ερασιτεχνών μαθητών πρώτην φοράν εμφανιζόμενων έπί 
σκηνής. ’Επειδή θά δοθούν μόνον άπαξ, είνε ευνόητου 
τό ενδιαφέρον ίίπερ θά προκαλέοουν.

Τά έργα ταΰτα εΐοί: « Σσί αγυρίζει ή ζωή· δράμα 
μονόπρακτοι· τοΰ Λοπεζ, κιιτα μεταφραοιν τοΰ κ. Κ. 
Καιροφύλα.— « Τά δικαιώματα τής ψυχής·· δοάιια τοΰ 
Ζιακόζιι, κατά μεταφραοιν τοΰ κ. Α. Ροντήρη.— «7ο 
ξένο ψωμί» τοΰ Τουργένιεφ.— Τό ζωντανό πτώμα· 
τό μεταθανάτιου δράμα τοΰ Τολοτόη. — * ΊΙ χαρά τής 
θυσίας· δράκα τοΰ Βερνάρ, παρασταθέν εσχάτως έν Πα- 
ριοίοις, κατά μεταφραοιν τής δεοπ.Τζούλίας Άμπελό—Τό 
• Έπανοφώρι» κώμα,ιδία Γαλλική κατά διασκευήν τοΰ 

•κ. X. Άννίνου. Κατά τήν πρώτην παράοτασιν θά λά
βουν μέρος αί δεσποινίδες Παπαχρήστου, Κωοταντινί- 
δου, Ι'κιών, Άρμάοι.·, .Ιέκα, Γαλ’άτσα, Πετρίδου, καί 
ο! κ. κ. Χιλιαδάκης, Μηλιάδης, Βαλλιόοης, Σολάτσης, 
Καρζής, Κλεώπας καί Μάγιάσης.

*

Χ'έον τρίπρακτου αισθηματικόν έργου τοΰ Τραριέ 
έπαίχθη είς τό θέατρου ιΜιοέλ τών ΙΙαρισίων. Ό συγ
γραφείς τοΰ < Άπωλολότος προβάτου παραμένει αυστη
ρός καί όταν ακόμη θυσιάζεται είς τήν χάριν τοΰ έλαφροΰ 
δράματος. Τό νέου έργον φέρει τόν τίτλον « ‘Απερισκεψία» 
καί αποτελεί νεωτεριστικήν έκδοσιν τοΰ « Ήμικόομου» τον.

— Εις τό Παρισινόν 'Ωδείου παρεοτάθη εν δράμα 
τοΰ Βαρολή, ή ·Δέσποινα τοΰ Σατιγιόν·. 'Αναφέρεται 
είς τον Χρυσοΰν αιώνα τής Γαλλίας.

— 'Ο νεαρός δραματικός συγγράφει·ς τής Νεαπύλεως 
κ. Ε. Μουρόλο, έν συνεργασία μετά τής Ματθίλδης Σε· 

•ράο, συνέγραψε τρίπρακτοι· δράμα υπό τόν τίτλον « ΊΙ 
τόν Ίωάννην ή ιόν θάνατον». Πρόκειται περί τρα
γικής περιπέτειας νεάνιδος τοΰ Αεαπολιτανικοΰ λαοΰ 
ορφανής ζώσης μετά τής μητρυιάς της καί τής όποιας ό 
μνηστηρ, τον όποιον αγαπά έμμανώς, έγοητεΰθη υπό τής 
μητρυιάς. Α! δύο γυναίκες τίθενται είς ούρραξίν, ΰποβοη- 
θονμένην εκ τοΰ φυσικόν μίσους μητρυιάς καί προγονής,

ήτις καί αντοκτονεΐ. Τό δράμα έξήχθη εκ τίνος διη
γήματος.

— Είς τό θέατρου τοΰ Μιλάνου · Μαντζόνι· έπαίχθη 
ή τετράπρακτος κωμωδία τοΰ Σασιΐ Γκιτρί· · ΊΙ ίίλωοις 
τοΰ Πέργκ—οπ — ζουμ» ήτις τό πρώτον έπαίχθη έφέτος 
είς Παρισίους.

-Ji·»· πρόκειται περί τον πολι,,ρκηθέντος καί άλωθέντος 
υπό τών Γάλλων τιρ 1747 'Ολλανδικού φρουρίου, αλλά 
περί ωραίας κυρίας ήτις, όπως όλα τά φρούρια τοΰ 
κόσμοι·, δΰν ήμπορεϊ νά άντιοταθή είς τους άιδρικούς πει
ρασμούς

•—«7ο επάγγελμα τής κ. Ονόρρεν· είνε τόνέον έργον τό 
όποιον διδαχθεί· έν Αονδίνω διήγειρε πολύ τό ενδιαφέ
ρον. Συγγραφείς ό κ. Σόοι·. Κρίνεται ώς άγριον καί 
άδόλεσχοι· τήν γλώσσαν. Έι· τούτοις, ένθουσιωδώς τό 
έδέγχθη τό κοινόν.

— Είς τό Παρισινόν θέατρου τής ·· 'Αναγεννήσεως» 
έδόθη δραμότιον τον .Ιουκιανοΰ Βεονάρ, ή - Τρελλή δη
μοπρασία·. Ό Λιινζαί, ελευθερόφρων διευθυντής κα
θολικής εφημερίδας, αγαπά τ>ρ· ανεψιάν τοΰ καρδιναλίου 
Γενεβιέβην. Αιά νά τήν ννμφενθή σννενοειται μέ ενα 
δανειστήν ενός παλαιού πύργου ίινήκοντος είς τήν Γε
νεβιέβην. Ό Αανζαί θά τόν ήγόραζε έν πλειοτηριαομώ 
καί θά τόν ΐχάριζε, είς τήν Γενεβιέβην. Ό Μαρνιέ, αγρο
τικός γείτων, άγα.τά καί αύτός τήν Γενεβιέβην. Υπερθε
ματίζει είς τ’ην δημοπρασίαν,αγοράζει τόν τόσον προσφιλή 
είς τίρ· Γενεβιέβην πύργον είς πολύ υψηλήν τιμήν, διά νά 
τής τόν δωρήοη κατόπιν. 'Αλλά δέν έχει νά πληρώση τό 
τίμημα. ΊΙ Γενεβιέβη εξομολογείται τούτο είς τόν Καρ
δινάλιον ίίοτις δίδει αρκετήν είς τήν ανεψιάν του προίκα 
διά νά καλυφθή ή τιμή τής αγοράς τοΰ πύργου. ’() .Ιαι ζαί 
μαίνεται, αλλά τόν καθησυχάζει ό Καρδινάλιος μένοντα 
έξω τοΰ νυμφώνας.

*
Είς τήν 'Ιταλίαν έξεδόθησαν έκ νέου τά έργα τοΰ 

Αημητρίου Παπαρρηγοπούλου, περί τών όποιων ό επι
φανής κριτικός "Εκτωρ Γιάννις είς τόν « 'Εσπερινοί· 
Ταχυδρόμοι» τον Μιλάνου γράφει κρίσιν ευμενή, καίτοι 
θεωρών αυτόν έπηρεαοθέντα άπό τήν απαισιοδοξίαν τοΰ 
Λεοπάρδη και τόν ρωμαι·τισμίιι· τοΰ Βύρωνος.

♦
0 Γερμανός ιερείς Χιίΰν είς τήν εφημερίδα τοΰ 

Βερολίνου «'/'ιίοοιοε» είς μακράν κριτικόν αρθρον διαμ- 
φιοβητεΐ τίρ· διά υπερφυσικής όδοΰ γέιτησιν τοΰ Χριστού.

*
Καθά βέβαιοί ή »Σημαία· τοΰ Αονδίνου, έκομίοθη 

αυτόθι θαυμαοία νίκιόν άνεκτιμήιω· αξίας προερχόμενη 
έξ Ιταλίας, ίιθεν έξήχθη λαθραίοις. Πρόκειται περί τον 
αριστουργήματος τοΰ Ραφαήλ· Ή Παρθένος τής .Ιρυός». 
Κτήτωρ τοΰ έργου είνε ό Ρώοοος Αημήτριος Τεχέρνιν, 
ό’στις βεβαιεϊ οτι είνε ή ινηοία είκιον τοΰ Ραφαήλ, έκό- 
σμει δέ ιδιωτικόν ναΐσκον αρχαίας εύγενοΰς 'Ιταλικής 
οικογένειας. Ο Τεχέρνιν τήν πωλεΐ ήδη, ζητεί δέ 
Β,7όΟ,Ο00ί φρ

*
'Εν Αεμεοσώ τής Κύπρου θά άνεγερθή μνημεΐον είς 

τόν ένδόξως πεσόντα έν Ηπει'ρτρ Δήμαρχον τής πύλεως 
ναύτης Χριστόδουλον Σώζον, έθελοντήν στρατιώτην.

Ίτ
ΊΙ Γαλλική ΐη ημερίς · Έξέλσιορ · δημοσιεύει όις 

«άκτοναλιτέ» τον Λαυ/ιάοιον πίνακα τοΰ μεγάλου Γάλλου 
ξωγρι'ιφου Αελακοονά, ό όποιος παριστά τάς Ση αγάς τής 
Χίου καί ίίοτις εϋρίσκεται είς τό Λοΰβρον τών ΙΙαρισίων.

ΊΙ είκόιν αυτή τοΰ Γάλλου ζωγράφου δεικνύει μίαν 
σκηνήν τώνφρικαλεοτήτων ΰς διέπραξαν ο! ύπό τόν Τούρ
κον ναύαρχον Καρά-Άλήν είς Χίον ιίποβιβασθέντες 
7,000 Τούρκοι. 'Ο πίναξ αύτός είνε μία θαυμαοία 
άπάντησις είς τάς αξιώσεις τής Τουρκία-.- δπω; διατη- 
ρήση τάς νήσους τοΰ Αιγαίου.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ίιετάχθη ό έφεδρος άνθυπολοχαγϋς τοΰ μηχανικού 
j,. Άντ. Όρλάνδος ι·ά έκτεΖεο?; σχεδιαγράμματα τά»»· 
ιϋιοΛοχοτέρω»· Βνζαντιακών μνημείων Θεσσαλονίκης.

‘Επίσης άπεσπάσθη είς τήν Ήπειρον ό έπιθεωρη- 
,ής τά»ε 'Αρχαιοτήτων κ. Εΰαγγελίδης. Ί'πάρχουοι δε 
jx Ήπείρορ οπο··δαιόται ίλλ. άρχαιότητεί ε& τήν Νι- 
κόπολιν, καθώς καί Ρωμαϊκοί, ώς καί είς τήν Αωδώνην.

*

Ό έφοορος τών έν Θεσσαλονίκη αρχαιοτήτων χ. Οι
κονόμου αναφέρει, ότι ή αρχαιολογική συλλογή Θεσσαλο
νίκη: έπλουτίοθη διά vias οειρϊς αρχαίων, τά όποια 
κατεσχέθηοαν είς θέοιν Πλάκα Ίεριοοοΰ τής Χαλκιδικής.

Έκ τής συλλογής τά πλέον αξιοσημείωτα είνε'
]) Όμάς Κορινθιακών σκύφων (ποτηρίων] άριστα 

διατηρούμενων. 2) Πλεϊστα ’Αττικά αγγεία τον πρώτου 
ήμϊοεως τοΰ 5ον π. X. αίώνος. 8) Πήλινα ειδώλια Τα- 
ναγραϊχοΰ τύπου καί το·α μεταγενεστέρων χρόνων, μεταξύ 
τών Λποίων προεξέχει σύμπλεγμα γραίας μαθημένης έπί 

-οκίμποδος καί ύποβασταζούσης νήπιου ύπ’ άμφοτέρων 
τών προτεταμένων χειρών της, έχούσης δέ τάς γραμμής 
τοΰ· προσώπου της γελοιογραφικάς.

Ωσαύτως έν τή συλλογή περιέχεται καί λίθινου κιο
νόκρανου Ρωμαϊκών χρόνων μετά βάαεως, φέρον άνα- 
γλυφον βούκρανον, μεταξύ τών κεράτων τοΰ όποιου Γστα- 
τα» βλέπων δεξιά άετός.

Τΰ άγγεϊον τοΰτο είνε ιδιαιτέρας άρχαιολογικής αξίας.
Ή αυγχέντρωοις αρχαιολογικών ευρημάτων έν Θεσσα

λονίκη καθιστά αισθητήν τήν ανάγκην ίδρύσεως έχει 
'Αρχαιολογικού Μουσείου.

♦

Ό έηορος αρχαιοτήτων κ. Άρβανιτόπουλος τηλεγρα- 
•φΚ έξ Έλασσώνος ότι κατεσχέθηστν εκεί αί εξής αρ
χαιότητες ς

Μεγάλη στήλη μέ αρχαϊκόν τετράστιχον επίγραμμα 
οιηθέν υπό Κλεοδάμου υπέρ τοΰ νίοΰ άποθανίντικ κατά 
τό άνδος τής ηλικίας, στήλη ανάγλυφος μετ ’ αετώματος 
εφ’ ού καλή Μέδουσα, άνά&η^ια μαρμάρινον επί κυκλι
κής πΐίνίλοι· παριοτίεν λαγωόν, στήλι/ έπιγεγραμμένη 
firtii χίλονίου Έρμοΰ, μαρμάρινον άγαλμα γυναικός, δυο 
έπιγραφιά άπελενδερωτικαί, μέγας ορθοστάτης χαί μέγα 
βόθροι· πανταχόθεν έπιγεγραμμένα.

‘Επίσης άνενρέθησαν πέντε, οτήλαι, δύο βάθρα χάλ
κινων αγαλμάτων, μεγίστη εξέδρα μαρμάρινη, ‘Απε
λευθερωτική επιγραφή. Έκ τών στηλών αξιόλογος 
είνε ή έχ λευχοϋ μαρμάρου οτή/.ι; μετά αναγλύφου νεα- 
είδος φορούοης χλαμύδα, καλής τέχνης.

♦
Ό .ίιοικητικός Επίτροπος Ρρεβενών άνευρε είς τό 

χωρίου Καξαμίτοι εντός τοΰ ναοΰ κεκρυμμένον μαρμά
ρινον άγαλμα παριστάνον γυναίκα Βυζαντινής τέχνης, άνευ 
κεφαλής καί χειρών.

*
Κατά τάς έν Λελφοίς γενομένας ύπό τής ένταΰθα Γαλ

λικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας άνασχαφάς άνεκαλύφθη- 
■οαν μέχρι τουδε τά κάτωθι άρχωολογιχα ευρήματα κατά 
τίμ ύχοβληθεΐοαν ύπό τοΰ έφορον κ Κονιολέοντος εκθε 

■οιν είς τό ΰπουργεΐον τής Παιδείας. 'Εντός τής έν Λελφοίς 
Στοάς '.4ττ<ίέου εύρέθησαν 1) Τεμάχιον πηλίνης πλακάς 
έπί τής όποιας είνε έγκεχαραγμένα τά γράμματα Ρ.Ο.Ε 
Αξ ΰλης χρώματος ερυθροί’, 2) Λόγχη σιδηρά, ώτογλυφίς, 
μικρά κεφαίή .διονι-σου έστεφανωμένη διά κιοοοΰ, 3} 
τμήμα δωρικού χιονοκράνον εκ χώρου, 4) Λύο τεμάχια 
δωρικών οτύλοιε διαμέσιον ραβδώσεαεν, 5) Γείοον Λωρι- 
χόν ικ χοίροι· μέ εξ οταλακτίτας καί λείψανα χρώματος 
Αρυθροΰ επ'αυτού. 6) Τμήμα πόρπης χάλκινης, ενρεθέν 

είς τάς άναοκαηάς τών θεμελίων τοΰ Ναοΰ τής Προναίας 
‘Αθήνας, 7) Λαβή όρειχαλκίνη λέβητος έκ τοΰ θησαυρού 
τών ΦωκΚον, 8) Είς δακτύλιος όρειχάλκινος, ‘Ακρωτή
ριο!· Νίκης καί πλείοτα άλλα εί'ρήματα μικρότερος άρ- 
χαιολογικής αξίας.

*
Λεν φαίνεται, ότι »/ χώρα τοΰ Φειδίου καί ή χερσό

νησος τών Τονσκουλανών έχουν τό ιιονοπιόλιον τής ιίρ- 
χαιοκαπηλίας. Είς τήν Γαλλίαν, είδιχώτερον είς τό 
Βορδώ, έγένετο ι) κλοπή δύο άναγλύφοιν, μιας ‘Αφροδί
της καί μιας κεφαλής ίππου, έξ ιόν τό πρώτον έκλάπη 
έκ τοΰ Μουσείου, τό δεύτερον δί κατα τας άνασκαη’άς.

“Εγειναν αί δέονσαι ανακρίσεις καί διεπιοιώθη ότι 
κάποιος εργολάβος άναοκαφών οχετικϊις μέ τό Μουοεΐον 
είχε πωλήσει είς τό Βερολίνου τήν μεν ‘Αφροδίτην 
18,001> φράγκα, τήν δέ κεφαλήν τοΰ ίππον 11,008 
φράγκα.

♦
Είς τάς άναοκαφάς ας κάμνοι ν οί Γερμανοί είς τό 

Τέλ-έλ-'Αμεροΰνα τής Αίγύπτου άνεκάλυψαν δλύκληρον 
έργοατάσιον γλύπτου πλήρες άπό θαυμάσιος κεφαλάς 
Βασιλισοιϊιι·. Τό εργοστάσιου είνε έποχής 1400 ντη π. Λ’.

•
Είς τό παρά τήν Κοζάνην χωρίον Μποράλι άνει— 

ρέθηοαν ύπό πολ’.τών αί εξής άρχαιότητες. Πλίιξ 
φέρουοα επιγραφήν « Ήδον>ι Άμιντον έλενθερω- 
θεΐσα Ήρακλεϊ ευχαριστήριον·. ".-lyai/ια γννωκΐις άνευ 
κεφαλής έκ μαρμάρου μεγέθους φυσικόν ρωμαϊκών χρό
νων, καί μεγάλη επιτύμβιος πλάξ νεκρικού συμποσίου 
οικογένειας Μαμμίας Κοατίνοι- μέ επιγραφήν ήρως 
καί ΰπ' αΐ·τήν διάζωμα μετ' επιγραφής.

"Απαντα τά άνωτέρω κατετέθεοαν είς τό Λημαρχια- 
κίιν κατάστημα.

♦

Είς τάς ένεργονμένας είς ‘Οοτια τής 'Ιταλίας άνα
οκαφάς άνενρέθη μεταξύ άλλων θαυμαοία κεφαλή 'Εφή
βου, ήτις ιίποδίδεται έκ ενα τών σπανίων καλλιτεχνών τής 
έποχής τοΰ Κίμωνος. Είνε πλήρης χάριτος καί κατά 
μέτωπον ομοιάζει τόν 'Απόλλωνα τοΰ Φειδίου τόν ευρι- 
θέντα είς τά βάθη τοΰ Τιβέρεως.

ο
Κατόπιν άναοκαφών άνευρέθηοαν είς θέοιν ΙΙάπαινι 

τοΰ δήμου Φαλάνθου τής Τριπυλεως δύο μαρμάρινοι 
πλάκες κατεοχέθηοαι· δέ είς τινα οικίαν ετεραι δύο 
έξ ιόν ή μεν πρώτη φέρει τά στοιχεία Ώ, Τ. A.· ij 
δέ δευτέρα τήν λέξιν <ι ΚΑΙΡΕ» με)ΐίλης άρχαιολογικής 
άξιος.

’Επίσης χωρικός ενεργών έκσκαφας είς τήν πλησίον 
θέοιν Χάνι Μάμης ιίνεΰρε μάρμαρα άρχαίον κτιρίου.

·*-·»·■»-

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τό 'ίίχιερολόγιον τοΰ κ, Κ. Σκόκου, ό απα

ραίτητος πλέον «Μέά καί περίκομψος προάγγελος τής 
Πρωτοχρονιάς μάς παρέχει καί εφέτος εκλεκτήν φιλο
λογικήν ίίπόλαυοιν. Ό έφετεινός τόμος έφάιυλλος τοΰ πε- 
ρυσινοΰ είς εύμορφίάν καί φιλοκαλίατ καί χνευ/ιατιχί/ν 
αξίαν συγκεντρώνει τοΐ·ς άριοτεΐς τοΰ καλάμου. Αί Ιστο
ρικοί καί άρχαιολογικαί μελέται τών κ. κ. 'Ολυμπίου, 
Βαρδουνιώτη, Φιλαρέτου, Λαμχαυνίδσυ, Βερναρδάκη έχουν 
πολύ ενδιαφέρον. Ίδιοτς άφθονα είνε :ά διηγήματα — τών 
κ. χ. Ράδον, θεοτόχη, Βλαχογιάννη, Χατζοπούλοτ., Ξενο- 
πούλον. Νιρβάνα, Χρηστοβασίλη, Βουτυρά, Παρσρίιω , 
Εΰοτρατιάδοι·, ΙΙαναγοπούλου, ΚωνστανιινίΑου, Τραυλόν- 
τώνη—όλα σχεδϊιν εικονογραφημένα άπο -,-νωστούς καλλι- 
τέχνας, ηγείται δ' αυτών εν διήγημα τοΰ μακαρίτου Πα- 
παδιαμάντη. Ή καινοτομία αυτή τής είκιηογραφήσεως



εϊνε θανμασίιι, διότι τό διήγημα λαμβάνει μίαν ζωήν Λιά 
τής εϊκόνος, έξ ετέρου Λέ ή τέχνη λαμβάνει μίαν έμπνευ
ση· έκ τής φιλολογίας. Τό διήγημα έπιτυχώ; καλλιεργη- 
θέν παρ' ήμϊν κατά ιάς τρεις τελευταίας δεκαετηρίδας,. 
ευρίσκει ευεργετικόν θερμοκηπίου ιό 'Ημερολόγιου τοΰ 
κ. Σκόκον. ‘Ελκύουν ιό ενδιαφέρον τό δράμα τοΰ Τριι- 
βέροι ό ι Πατέραςν, κατά μετάφραση· τοΰ κ. Ε αιροφνλα, 
τό όποιον ίίν κα! υπερβολικόν, ΰπέρ τό δέον ρεαλιστικόν, 
σχεδόν αντιπαθητικόν, προκαλεί έν τούτοι; βαθεϊαν έν- 
τέπωσιν, εν διήγημα τοΰ Ί'οεχωφ κατά μειάφραοιν επι
τυχή τον κ. Κοκκόλη, ιά χαριέστατα επιγράμματα τοΰ 
εϊδικοϋ πλέον εϋθυμογράφαιι οτιχουργοΐι Σατανά όοτι; εϊνε 
ό κ. Σκόκας. τά ποιήματα τών κ. κ. Παλαμίλ, Σίγουρου 
ΙΙεργιαλίτη, Μολφέτα, Φιλύρα, αί κωαιρΛίαι ιών κ. κ. 
Αηληκατερίνη καί Κολοκωτροϊνη ώς καί ιά οκαλαθύρ- 
ματα τών κ. κ. Άννίνσΐ’, ΜανροιιΛή καί τής κ. Ρε
βέκκας.

*
Άπό τήν έλει·θερωμέι·ην ήδη Σάμον μάς ήλθεν εν τέ

λειον . . . Αθηναϊκόν τήν μορη ήν 'Ημερολόγιου. Εϊνε ή 
έβδομη φορά, καθ' ήν μία Ιικαταπόνητος ποιήτρια, ή δε
σποινίς Έ λ ε ν η Σ β ορών <> ν μάς χαρίζει τόμον, So
ri; ικανοποιεί κάθε ιίξίαιοιν φιλοτέχνου χαί φιλομούσον 
άναγνιόστου. 'Εφέτος όμω; εϊνε σχεδόν αγνώριστου τό 
.Μ ικριιιίκιττκόν *11 ρερολόγιον Σάριης οτιλ- 

*πνός. εικόνες χρωματιστοί, στοιχεία καλλιτεχνικά, έλη 
ποικιλωτάτη και έκλεκτική καί όλα αυτά εις όγκον 
400 σελίδων. Ή πρόοδος τοΰ Μικρασιατικού 'Ημερο
λογίου» εϊνε άλματική καί αξίζει θερμότατα συγχαρητήρια 
ή έκδότις, ή τόσον έπιτυχώς καί θαρραλέα»; άμιλλωμένη 
άριες ιοί· ιιρρενας καί πλέον πεπειραμένους έκδοτα; ημε
ρολογίων. Τό ·Μι κ ρ α α ι α 11 κ ό ·■· διατηρεί ευτυχώ; 
κάποιαν τοπικήν χροιάν. Συναντά τις καί πολλά ονόματα 
γνωστά είς τους ‘Αθηναϊκούς κύκλον;, άλλά καί άγνωστα, 
τά όποια δέν εϊνε Λιά τούτο άξια όλιγωτέρας προσοχής, 
ιι'ε τήν ίδίάζουοαν φυσιογνοιμίαν ήν προσδίδει η εί; τά με- 
μακρνομένα τοΰ ελευθέρου έλλ. κέντρου μέρη διαμονή.

•
Ύπό τονΛιενίέννιοϋ τοΰ βιβλιοπωλείου ·· ’Εστίας» κ. I. 

Κολλάρου έξεδόθηοαν τά ΙΙαραιιί'Οια γραφέντα ΰπό 
τής Μαρι άν ν ας Κ α μ π ον ρογ λου. Τά παραμύθια 
αυτά, 21 έν ολιρ, λογοτεχνικά καί γλωσσικά μνημεία τής 
πόλεως Αθηνών, έδημοοίενοεν ή μακαρϊιις Καμπούρα- 
γλον εί; διάφορα τεύχη τον Δελτίου τής « Ιστορικής 
καί Εθνολογικής ’Εταιρίας», ήδη Λέ ό ιίός αυτής κ. ,1. 
Γρ Καμπούρογλονς, έπιθειορήσας καί συμπλήρωσα;, δη
μοσιεύει συγκεντρωμένα - Τά Αθηναϊκά Παραμύθια- έξι- 
τιμήθ-./οαν πολύ ΰπό τοτν παρ' ήμϊν λαογράφων, τινά Λέ 
καί μετεφράοί/ηοιιν είς ξένα; γλώσσας.

♦
Άριστ οφάνονς < Λν<1 ιιίτράτη ». Επικρίνει τήν 

πολεμομανίαν ιών 'Αθηναίων. Διά νά παύση ό ΙΙελοποννη- 
σιακος πόλεμος, α! γυναίκες απέχουν κάθε ονναφεία; με 
τούς άνδρας των, πλέκεται Λέ ονιοι κωμικώτατα καί σα- 
τνρικώτατα ό μύθος- Παρεστάθη έν Άθήναι; τό πρώτοι· 
ιιό 1905.

Ή μειάφρασι; φιλολογική καί έμμετρος νπό τον κ 
ΙΙολ. Δημητρακοπονλου. 'Εκδοτικός οίκο; Γ. Φέξη.

■ *
ΊππόλυτοΓ. ’.Ί.τΰ ιά νεωριοτι κώτερα έργα τοΰ Εΰ- 

ριπϊδου. Προς τώ υιόν τον συζύγου της Θησέως τόν Ιπ
πόλυτον, ή Φαίδρα αισθάνεται ανόσιου έρωτα, άποκρονσ 
μένη δέ αντοκιονεϊ, συκοφαντούσα Λ' επιστολής ιόν υιόν 
πρό; τόν πατέρα. Ό Ηηοενς έξορίζων τόν 'Ιππόλυτον, 
τόν καιαράιαι νά έξολοθρενθή νπό τον ΙΙοοειδώνος. Ή 
καιάρα πραγματοποιείται, άλΐ’ ή συκοφαντία φανερώνεται 
καί ό 'Ιππόλυτος άποίΚήοκει θρηνοϋμενο; καί ονγχοτρών.

Ή μέτάφρααις φιλολογική ΰπό τοΰ κ Α Τανάγρα. 
'Εκδοτικός οίκο; Γ. Φέξη.

*
ΈπττηρΙς τοΰ νηοι-ργείον τής Aixntodvvnc· 

"Ετος Α' 1911. Επιμελείρ. τον τμημαιάρχοί’ τή; σιατιστι- 

κής^κ.Σερ. Τριανιάκη έξεΛόθη ή Δικαστική στατι
στική τή; Έλλάδο; εί; μύγα σχήμα έκ σελίδων, περιέ- 
χονσα λεπιομερεϊ; πίνακα; όλη; τής οι ντελεοθείοη; καιφ 
τό έτος 1911 διαχειρίαεω; τή; τε πολιιική; κα! ποινική; 
δικαιοσύνη;, καί έν ίδιαιτέρφ τμήματι λεπτομερή άπολογι- ■ 
ομόν τής εγκληματικής κινήσεως, πρσταοοομένης εισα
γωγική; έκθέοεως. Πρι'οτην φοράν παρ' ήιιϊν εμφανίζε
ται ΰπό/ πλ.ήρη μορφίμ· δικαστική οιατιοιική, όιργανω- 
μένη ονοιημαιικιυς. Ή εργασία αντη ΰπήρξε κοπιιΰδη;^ 
ώς έκ τή; έλλειποΰς ΰργανώσειος τών καθ' έ'καοια υπη
ρεσιών, παρονοιάσθη όμο>; μετά πάσης δυνατής ακρί
βειας, χάρις εί; ιήν δραστηριότητα τοΰ τμημαιάρχοί· κ. 
Τριανιάκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
‘Εφημερί; εβδομαδιαία έξεΛόθη εν Λιίρνακι τή; Κύ

πρου, ΰπό ιήν Λιεύθΐ'νοιν τοΰ κ. Μ. Νικολαίδοι·, ή 
« Ηχώ τϋς Κύπρον»·

«
'Εν Καίριρ καί Άλεξανδρείρ τανιοχρόνιο; ήρξαιο έκ- 

διδόμενοι· ΛΙ; τής ίβδο/ιάδο; περιοδικόν ΰπ\ τόν τίτλον 
Δάφνη».

•
Έν Παρισίοις ήρξατο έκδιδόμεί'ον έβδομαδιαϊον περιιι- · 

δίκιο· ί·πό τοΰ Κρηιός κ- .1 Ηουτειάκη, ΰπό τόν τίτλον 
«Τό ’Εθνικόν Εγερτήριον» Εϊνε είκονογραρημένον 
καί μετά φιλοκαλία; πολλής συντεταγμένου.

«
"Ηρξαιο έν Άθήναι; ή έκδοσι; καθημερινή; Γαλ

λικής έφήμεοίδος ΰπό τόν τίιλον «Lit EreiSC 
Hellenitjue» νπό τού κ. Λ. Ίγγλέοη.

‘Επίσης νέα Γαλλική ήμερηαία έφημερίς ήρξατο· 
έκδώομένη έν Άθήναι;, ή · Echo </' Alkenes»,

Θηατρον Κτβελμς

1 Ιαραστάσεις καθ' έκάστην άπό τής 5—12 μ·μ.
Μέ τάς έκλικτοτέρας ταινίας τών )ΐεγα>.ειτέρο>ν 

εργοστασίων.

'Αλλαγή προγράμματος βκάστην Τρίτην. Πέμπτην 
καί Σάββατον.

Τάς Κυριάκός άπογευματιναί άπό τής 3ης μ.μ. 
Έκάστην Δευτέραν καί Πέμπτην άπογευματιναί 

μέ δώρα διά τά παιδιά.

’Αερισμός τής αιθούσης πλήρης.— θέρμανσις τε
λεία.

Άπό τής 9ης μ. μ. ιιρχήστρα.

Καρνέ 10 εισόδων Λης δέσεως πωλοΰνται είς τό- 
ταμεϊον τοΰ θεάτρου άντί δραχμών 8 (μετά τοΰ φό
ρου καί τοΰ μαξιλαριού).

Π Α ΝΕΑ AMNION
ΞΚινηματίψράφος αρώζης ζά}εα)ζ 

Λιεύθννοις: Ιέ. "Ερπέογλον

Ταιυίαι τώι· Τίλίυταΐωυ εργοστασίων τον κό
σμου : Γαλλικών, Ιταλικών και- Αμερικανικών.

‘^hooKjeiatiRil εκμεζάμμευοις τών ταινιών 
N0RDISK» τί)ς Κοπεγχάγης και τής περί

φημου Λανίδος καλιτίχνιίος ASTA NIEL
SEN»-.

ΟΡΧΗΧΤΡΑ ΚΡΑΣΕΑ
ή γλυκύτερα Ορχήστρα τών Αθηνών.
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