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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗ ΝIAI ΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΕΥΟΥΝΓΗΣ = Δ- I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτηοία Αραχμαί 12.

ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

"&τος ΙΓ. έόϊνχονσζος 1913. Τεϋχος 150 
ΓΤΕΡΐε*δΜΕΚ$

Ή λειτουργία τής άδειανής έκκλησίας, υπό 
Ν. Άγκωνιάτοι·.

Νικ. Σπανδωνής, ύπό Κ.
Πίνακες Θεοτοκοπούλου, ύπό 7«>. Καραβίιι. 
θέατρα Άΰηνών.
Νεκρικές στροφές ύπό Gil (la.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Ιάφπδυ;.
Ποικίλη σελίς (Πρωτότυπος ποιητής. —Άν- 

δριάς τοΰ Άδάμ.—Ή πληθώρα τών περιο
δικών. — Τό θέατρον καί αί γυναίκες.— 
Σκαιότη; ποιητοΟ.—Ό Κάίζερ καί ή νέα 
τέχνη.—Γνώμαι τοΰ Πόυτσίνι.—Τό δέρμα 
τοΰ βιβλίου.— Πλαστά κειμήλια. —Δελ
τάρια άγιων.—Ή γυμνή χορεύτρια.—Τό 
γηραιόν μοντέλο).

Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Ψαροπούλες άλιεύουσαι.
Τό μυστικό.
Ν. Σπανδωνής.
Οί ’Αλβανοί λόγιοι.
Χιώτης Ψαράς.
Adoree Villany.

Στην άκρογίαλιά.

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ~ΣΪΝΤΡΟ|ΪΗΤΑΓ’

Ο εγγράφων ένα νέου συνδρομητήν εις 
την «Πινακοθήκην λαμβάνει δωρεάν τδ 
Ημερολόγιου της Πινακοθήκης τόμον εκ 

σελ. 2
() εγγράφων δύο. το Ημερολόγιου 

καί τά Χρυσάνθεμα μετά χρωματιστών 
εικόνων, λογοτεχνήματα τού κ. Καλόγερό- 
ττουλου.

Ο εγγράφων τρεις, λαμβάνει πέντε με
γάλος εικόνας καταλλήλους διά πλαίσιου 
και τρε'ις εκδόσεις βιβλίων Πινακοθήκης ·. 

έγγραφων πλείουας τών τριών, λαμ
βάνει εν λαχείου τού Ε.θυ. στόλου, πέντε 
ε'ικόυας,τρία βιβλία και την Πινακοθήκην ■ 
δωρεάν επί εν έτος.

_ "Ορος άπαράβατος ή προπληρωμή 
τής ετήσιας συνδρομής τών έγγραφομένων.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
ΣτοιχειοΟίτιι.— Κακώς ό Γουττμβέργιο; παο/σεα - 

Γ'« if τρων γτντιάδα Τοΰτο υποστηρίζει τί; Γεομαι ό; 
καθηγητή;.

“· Ί'-υτανίλα.— Ό ποιητή; τή; «Αγράμπελη;» 
Βτρνουδάκιμ ηντοκτόη/οιν ίσχάτω; rl; τό Ζάπ- 

πτιον, πάσχω·' Ικ ντυρααθνττία;.

ΙΙιμιέργω.— Ή παθολογική καταοταοι; '"'tit Λημι- 
ουργτιτσι τ.κ τή; τί; r<< υιμηλά δρη άυαβάσεως καλείται 
ΰψοπάθηα (llialtlile motagne). ΈνΛείκνυ,ται ivrori; 
Λξυγδνου.

Ζωγοάό <·>· — Ή Μαγδαληνή Ζακκτλίν rir, άρίοτη ' 
Παοιοινή ςωγοά'ιοί. ‘Ελαβε καί ιό πρώτον βραβείου τί; 
·ή>· τκθεσιΐ' πώ· Γάλλο»· καλλιτεχνών.

liilikiooizGi.— Έμερίμνηοαν καί Λ< ’ αυτό οί ίωτυ- 
rieiai. Εί; ΛημοΛιδάοκαλος τή; Σαρδηνία; εφεύρε μηχά- 
•Ί/μα δΓ ον νι ,,Ε,ι τι; άκόπω; «ά; σελίδα; τοΰ'βιβλίου.

—X. Β. — ΟΆγγλο; ποιητήςκαΐ υποψήφιος δαφνιηττ- 
φή; Κιπλιγκ διέμεντν ίσχάτω; έν Καλκούτα. Πρό tiro; J 
μττέβη τί; to Κάιρου. Είνε ό δημοφιΜοττρο; καί μάλλον 
περίτεχνο; "Jj-vZo; λοχονέχι-γς καί ποιητής. θαυμάίον 
tai τά · Ιιηγήματα tij; Ζούγκλα;* καί τά « Στρατιωτικά 
ποιήματα* τον. 7α τελευταία ενεπνεύοθη άπό τόν πό
λεμον πρό; ιοί·; Λ/πότρί.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ 

fl2N ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ *. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 

Ο Α Γ A X

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 2β

Δέχεται μαθήτριας εσωτερικός, εξωτερικός καί 
ήμιτροφίμους. Οίκημα εΰρύχωρον, ειιάερον καί πλη
ρούν πόντος έν γένει τούς όρους τής υγιεινής. \ 
Τροφή καθαρά, υγιεινή καί άφθονος Φρονείς περί 
πάνΤων έν γένει τών άφορώνεων τάς μαθήτριας 
καίΙαρώς οικογενειακή. Μαθήματα διδασκόμενα ύπό 
τριάκοντα έν ίίλω καθηγητών καί διδασκάλων. α
πάντων γνω.στοτάτων έν 'Αθήναις. Ελληνικά, Γαλ
λικά, Αγγλικά, ’Ιταλικά καί Γερμανικά. Έκ τών 
τριών Γαλλίδων διδασκαλισσών ή μία παραμένει 
διαρκώς είς τό Κατάστημα, ώς καί ή Άγγλίς δι- 
δασκάλισσα.

’Ιδιαιτέρα φρονείς διά τά μαθήματα τής Οικια
κής Οικονομίας καί διά τά σχετικά πρός τούτην, 
(κοπτική, ραπτική, πιλοποιία κλπ.) Γυμναστική 
Σουηδική. Άποτελεσματικωτότη διδασκαλία τών 
μαθημάτων τής Μουσικής (οργανικής καί φωνητι
κής.) ζωγραφικής καί πυρογραφίας.

Ιδ ΙΙρότνπον ΙΙαρθεναγωγεΙον συμπληροί ήδη 
δρϊειν εϊκοτι και τριών όλων ετών, τιμηθέν πάν
τοτε διά τής εμπιστοσύνης τού κρατίστε.υ μέρους 
τής Ελληνικής κοινωνίας καί οΰδεμιάς δαπάνης καί 
Ουσίας φεισθέν, ίϊπως παρακολουθή τάς έν τή παι
δαγωγική προόδους τού πολιτισμένου κόσμου.

Πληροφορίαι καθ' ί κάστην άπό τής 9—12 π. μ.
———---------- -

“ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καίϊυστεροΰντες την συνδρομήν των, ("πως άποστείλωσιν 

αύτήν απ’ ευθείας προς τήν έν Αθήναις ΧιεύΟυνσιν τής «Πινακοθήκης», (ϊφαιροΰν- 
τες τά έξοδα τής αποστολής.

Είς τούς καθυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

JZ>

a. I. «ςΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

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

γεαοημένα Σελ. 64. — Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

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

Σελ. 64.—Δρ. 1 -
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα- Σελ. 128.—Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ήντυπώσεις και σκέ

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

Πωλοΰυται είς τά γραφεία λ
Αιά τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης* «9 το

ΓιμιΟυ της τιμής.

ΓΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΠΗΡ|0Ν

V ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
μ Kfil ΞΥΠΟΓΡΛΦΙΗΣ
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ EPiAHHPmN A^WAHi

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
LU1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙA 11J,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ., 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πό-σί Λ'. ΓΚη Φω
τοτυπία τί; μίγα οχήμα Ao. I. Έπί χονδρού χιίρτον 
Λραχ. 8.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ., δράμα Φρ. Κοππί, κατά μττάφρα- 
οιν Άγιδος θέρον. ‘Επί ΌλλατΛικον χάρτου Λρ. 1. 

ΤΟ “ΜΑΎΣΩΛΕΙΟΝ,. άράμα Ν. Λάοκαρη καί //. 
Αημητρακοποϋλου Λρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίνα!· Φρίξον ‘Αρι- 
otfio;. 'Φωτοτυπία τί; μί-γα σχήμα Λρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ , Λ<ναί Δ. Pen-anil. Φωτο
τυπία τί; μίγα οχήμα Λρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ-, πίνα: Vigor. Φωτοτυπία τί; μίγα οχήμα 
Λρ. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, ΛΓΛ-αί 
Rochegrosse. Φωτοτυπία Λρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-, Τρίχοωμοί 
ιγωτοινπϊα τΐ; μέχα οχήμα. Πίνα; Beil )lCt Λρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ - Γ»· Bargelini Φωτοτυπία Λρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίνα: 

Vincent. Φωτοτυπία Λο. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 

ΓΑΖ,, πίναξ Δ. θτοιοκοπούλου. Φωτοτυπία Λρ. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ- Καυ..ττ- 

χνική καί Ιστορική μτλττη υπό 1. Καραβία, Λρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίνα: .1 Knopp. Λρ. 1.

Διά τούς συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τδ 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τοϋ Α' μέχρι τον ΙΓ' ετονς 

εύοίσκοντ((ΐ εις τό γραφεϊον μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

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

Καλύμματα χρνσόδετα 
ζης α3ΐινακοόήκης,, 

δλ(ον τών ετών πωλοΰνται είς το γρα

φείο ν μας άντι δρ. δνο έκαστον.



I
Η Μ Ε ΡΟΛΟ Γ10 Ν 

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

ΣΚομψδς τόμος εκ 256 σελίδων

Μελεται φιλολογικαί, καλλιτεχνικοί. Ιστορι
κοί, έττιστημονικαί, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται διά τους συνδρομητής μας δρ. 1. 
Διά τούς μή τοιοϋτους δρ. 3■ Εις τους νέους 
έγγραφομένους συνδρομητής άίΒΟΟΖε^εταΐ 
δωρεάν. *

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

Τροπσπσΐηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις 
τραπεζικά γρβμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν 
S4.se ή έπί προθεσμία. δηλοποιεΐται, ότι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζσ τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς Ύ- 
ποκατάστήμασι» αύτής καταθέσεις είς τραπεζογρα
μμάτια άποδοτέας έν δ·1ει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω'

1) 1)2 τοΐς ο Ιο κατ’ έτος διά τάς έν Ζψει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1(1.000 πέραν τον πο
σού τούτον τού τόκον όριζομενον είς I τοΐς ο)ο κατ' 
έτος. Λ'ι καταθέσεις αίται γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραοιδομένον τφ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ο^ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδο- 
τέας μετά εξ μήνας τούλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς απο- 
δοτέας μετά εξ μήνας τούλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τονλάχιστον.

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 άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών 
πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

ΙΙοδς τονς κ. κ. *ΥΓ>οολήπτας της 
πόλεως ’Αθηνών.

Προσκαλούνται οί κ. κ. υδρολήπτη· όπως προοελίίωοιν 
νίς τό ταμεΐον τοΰ Λήμου και καταβάλωοι τό άντίτιμον 
τον ϋδατος τρέχοντος ντους, καθόσον εν εναντίρ περί- 

πτώσε.ι ή υδραυλική υπηρεσία τον Λήμου ί)ά ενοείϊή είς 
τήν ανάγκην νά ενεργήοη τήν αποκοπήν τον νδατος.

(*Εκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τον Λήμου *Αδιραίων),

ΧΑΡΤΟΠΗΛΕΙΟΝ 
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ 

Α Θ Η Ν A I — 'Οδός 'Ερμου

Πλούτος γραφικής ύλης.— "Εντυπα καί Επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Εργοστάσιου φακέλ- 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητας. 

Χάρτης εφημερίδων. ’Επιστολικά δελτάριά.

-Ευφυΐα, Ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ Ξ^ΝβΟΠΟΥΛΟν
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου τών 

ΆίΕηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχυτης. 

Τιμαί ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

ΘΕΡΙΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

Ψαροπούλες άλιεύονσαι

Δέχεται έτι έντόκονς καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, αποδοτέας έν ώρισμένγ, 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έ*ί τόκοι

>
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»
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διά καταΟέσ. 6 μηνών τούλά/.
»
»
»
η

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ*
'Οδός Πραζιτέλους άριθ. 42

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
5Καμμιτεχνικη έρμασία

Τιμαι συμκαταδατικαϊ
»
»
»
»

1
2

4
5

έτους 
ετών 
ετών 
ετών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων εκδΐδονται 
κατ’ εκλογήν τού καταθέτου ύνομαστιχαί ή ανώνυμοι.

Τδ χεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τη αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς ’Γποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τδ αύτδ νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά- 
Οεσις.

ΝΙΚΟΛΑΟ? ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΧ
Γ λ ύ η τ η ς

/ίιπλωμαιονχος τής ΚαΡ.ιτεχν. σχολής ‘Α9ηηΰι·.
Έργαστήριον έν τή δδφ Άναπαύ.τεως

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 

μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

Ίο μυστικό
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[Eli τή Ζιοή μον τό γαληνιώινρο καλοκαίρι 
είναι ό άγριοί χειμώνας τοΰ ΟΙΖ.
Εις ιή γλυκύτατη σύντροφον, ,ασΰ τοΐς βοριάόνς τον ιούς βίαιους 
μοΰ 'καμεν αύρες Οωκεντικες 
και τής ίλολές τον βρογες όροοοΰλα κρυστάλλινη,

, άπό μακράν απευθύνω
/“■»// με τήί ακτίνες ιών ματιών μον καί ιής σκέψεις μον όλες].

Ο MATRE PVLCHRA FILIA PVLCHRIOR
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I.

ΙΝΑΙ άναντίρρηι Ι| αλήθεια πώς τό 
αίσθημα μάς είναι αίσθημα, γιατί 
τό νυιιίιθουμε άπό τήν όλη μας· 
ο υλικός μας κόσμος έχει τούς 
κάμπους ποΰ καμαρώνουν τά μά
τια άπό μέσα1 γι' αύτό καί νοιώ
θουμε τόσο βαθειά, γι' αύτό μις 
διατρέχει τό ιερό του ρίγος.

Ίο χειμώνα μί πυκνούς πέπλους έπροφύλαγες τά 
ζ«λλη τού κορμιού Σου τά ατέλειωτα, άπό τά ψυχρά 
ραπίσματα τοϋ άνεμου και τά νερά τών βροχών. 
Μα τώρα σπαρταράει άπό ήδονική ζωί| τό καλοκαίρι. 
Και, θά γυμνώσης τά γλυπτά χεράκια Σου καί θιι 
έλευθερω.σΐ|ς τό Διρκαϊο λαιμό Σου. "<>! χαρά μου! 
μπροστά ςέ τί κάλλη Οά κλείω τά μάτια γιά νά 
ονι ιρευωμαι. καί μακουά άπό τήν αγκαλιά τού αδελ
φού τού θανάτου!

II.
AVE MARIA

Και σκέπτομαι όταν Οά καθόμαστε, μί τή Μαν· 
νουλά μας ςτό πλάγι καί Οά φιλούμε τά χεράκια 
ι ης ςέ μιαν ατέλειωτη αγκαλιά' Καί Οά φιλούμε τά 
ματάκια της καί Οά την σφίγγουμε άπ' αγάπη τόση 
πού εμπύρετε κΓ έγέννητε τήν ΐδική μας τή λα
τρεία, πού δέν μπορούν νά περικλείσουνε άνθριίι- 
πινα όρια Γλυκειά μου' μέ τό δεξί Σένα αγκαλιά
ζοντας καί μέ τό χέρι τής καρδιές σφίγγοντας τέ
λεια άςεχωριστα άπό τό κορμί μου τό κορμί της, 
άπ' τήν ψυχή μου τήν απέραντη τόν ατελείωτο λο
γισμό της κΓ άπ' τήν καρδιά μου τή γαλήνια τό 
γλυκό αίμα τής ζωής της. Καί μέ τοϋ έρωτα τής 
άσπαστες καί τής πελώριες φτερούγες βά ξεπετά- 
γωμαι ύπεραίΟερα. όταν τριγύρφ μας οί άλλοι Οά 
καμαρώνουν τήν παρέα μας μέ τά γλυκά τους τά 
λογάκια καί μέ τ' άστεΐά τους τά ώμορφα. “Αχ! 
τότε «άθελα νά ήταν κ' ή Νόνα ή γλυκειά, ή κά
τασπρη, ή Νόνα ή άγαπημένη, γιά νά αισθανθώ 
ςτό μέτωπο τό ελαφρό βάρος τών χειλιών εκείνων 

πού μερόνυχτα έστεφάνωναν τό μέτωπο καί τά μαλ
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λιά Σου· νά αισθανθώ απ' τό απαλό το χέρι της 
'ςτό χέρι μου, πού τό καμες νά Τρέμ» άπό τήν 
ιερά του τί| συγκίνησι, τό χάδεμμα πού άπλώνονταν 
'ςτά χέρια τά δικά Σου. “<>! μή με κάμης νά αι
σθανθώ πώς μάταια ςέ Σέ κάθε στιγμή διευθύνο
μαι, τραβώ ςέ Σέ τή σκέψι καί τό νοΰ μου. “Αλλο 
κακό ςτον κόσμο δέν Οι'ίχω έγω νά πάθω. Γλυκιιά 
ψυχή, γιι'ι κύτταξε τό μέλλον. Μί τής ακτίνες τών 
ματιών Σου τής ανίκητες σπάσε τήν ομίχλη ποΰ 
μάς παιδεύει τώρα εμπρός μας καί ίδέ 'ςτήν άκρη 
εκείνη τήν όιραία τοΰ κάμπου μας- τά δύο ρυάκια 
ιρέχουνε κοντά-κοντά καί πώς, κάπου-κάπου άπλώ- 
νει τό ένα είς τό άλλο τά χεράκια του. Αύτά εί- 
μαστεέμεϊς. Αν νομίζης πώς τά χρήματά Σου 'ςτή 
ζωή Σε κάνουν νι» ήσαι τό ποτάμι εκείνο τό με
γάλο. σκέψου πώς Οά Σε αΰλακώνουν ή υλικές δυ
νάμεις τού Πολυτεχνίτη Ανθρώπου, πώς Οά Σου 
μεταβάλουν τή, όχθες τής μυρωμένες σύμφωνα μί 
τής άνάγκες του καί τής ιδιοτροπίες του καί Οά Σι 
κάμουν νά δαπανάς τή δύναμί Σου τήν κρυστάλλινη 
για νά κυλάς μύλους σάν ζιίιον καί νά πυτίζης 
αγκαθότοπους.

IIιό καλά άς ταξιδέψουμε τό ταξίδι τής ζωή; 
ςτην τρίτη Οέσι τού καραβιού της, κοντά ’ςτούς 

άλλους τούς γελαστούς, τούς τραγουδιστάδες, τού; 
βιολιτζήδες, τούς χαρούμενους, καί όχι κλεισμένοι 
μέσ' ’ςτήν πνιχτική καμπίνα τής πρώτης δέσεως, 
οπού το ψέμμα Οά μας άναγκάζη νά ήμεθα δεμένοι 
ςτό βελουδένιο κάθισμα ή 'ςτο κρεββάτι, όπου Οά 

δείχνουμε πώς μας έπείραξε πολύ ή θάλασσα.

III.

Nutuinis ant poena est mors iminatura 
reeepti aut pretium.

Lucanus.

Av ο θεός ήναι θεός καί στέκη τόσο ψηλά άπό 
είναι γιατί τόν 0 α υ μ ά ζ ο υ μ ε γι' αύτό 

κι εμείς νομίζουμε πώς ο θεός συγκατεβαίνει έως 
ς εμάς. Ίήν ωρα πού τον θαυμάζουμε ς'τά έργα 

του, ψηλώνουμε πιό ψηλά άπό άλλοτε κΓ άπό τού; 
άλλους. Μά το κάνουμε αύτό λίγες στιγμές “Ομως 
έγω άκατάπαυστα μένω ςέ τέτοιαν έκστασιν υψηλήν 
απέναντι Σου.

IV.

I.a Liberte. ΓAmour
11 me fautccs doux clioses; 
Pour mon amour je don- 

lieiais
Ma vie
F.t pour la Liberte
— la tienne —ΓAmour.

Απάνω άπό τό στασίδι μου, ποΰ τά μάτια Σου έ
πεφταν πάντα ς' αύτό, κυττάζω ςέ Ιερόν εκστασι 
το εικόνισμα τού Itelacioi.x “La I beil6 sur les 
barricades·.

To γλυκύτερο, τό άνεκτιμητότερο πρλγμα ς'τη 
ζωή μας είναι ή ζωή μας. Γιά νιί πατηση η 'Ελευ
θερία καί ένα βήμα άκόμη έμπροστά. η ελευθερία 
τής σκέψειάς Σου. τής σκλάβας τιάρα ς'τής προστύ
χες γύρω ιδέες, τι'ι σκληρά οδοφράγματα, θά τής 
έχάριζα νεκρό τό κορμί μου καί ημίγυμνο. \ίν ήμ- 
πορεΐ κάνε ις να χαρίση τι πειό πολύ άπότή ζωη του. 
Και Σύ τί κάθεσαι; Πάρε τήν ΐδική μου τή ζωή και 
πάτησε επάνω καί σΰντριψέ την, ελεύθερη Σύ. Δεν 
Οιι μου ήναι θάνατος αύτό;. θά Σ' άκολουθάμ κι 
έκεΐ άκόμη ή ψυχή μου. θέλεις κΓ αυτήν; Στο 
θεό δέν την δίνω. Είναι δικΐ| Σου’ τό ξέρεις. Μάν
να μου, εμπρός. Σχισμένος όλος, σχισμένη η ζωη 
μοο, κουρέλιασμα δικό μου, άπό τι'ι χέρια μου. ιίπό 
έμενα γιι'ι Σέ, Σέ περιμένει. “Ο! έλα

V.

.Μή μοι "<ϊ>· ΙΙίλοτιος, μή μοι Κροίοεια τάλαντα 
fill νχνιν, μι/όί πρόοθεν ι'/έειι· άνεμων' 
άλλ* ύπό τϊ) πέτρα ιάό* άοομαι άγιμις νγων IV, 
οόννομαι μάλ* έσορών. Θεόκριτος.

Καί ξεπετάγοιιαι τιάρα αντίθετος 'ς όλου; του; 
άλλους άνθρώπους. Τό Ιδανικό μου δέν το έχω 
έντός μου- είμαι μισι’ις· έχω μόνο τό έμπιίδιο του. 
Άλλά, κΓ αύτό λίγες στιγμές· άλλες έχω το ιδα
νικό μου χειροπιασμένο καί τ' άφήνω κάτο>, νά 
σπαρταρά)), γιά νι'ι τρέ'ξω ν' άπομακρύνω τό εμπό
διό του καί εμπόδιό μου μι'ι καί τήν ώρα ποΰ το 
διώχνωαύτό μακρυό καί στρέφω ι'ιπίσως’τό 'Ιδανικό 
μου, νομίζοντας πώς είμαι πιά ελεύθερος είς τήν 
ζωή. κλαίω άπό τούς πόνους τών σιδερένιων δεσμών 
μου άλλως, γιι’ι τί άναγκάσθηκσ νά δέσω τό Ιδα
νικέ» μου;

Γλυκειά, κράτησε ό,τι Σοϋ άνήκει καί δός μου 
κΓ έμέ τά δικά μου· κάμε Έσύ τό καθήκον Σου 
ς' τήν ιΐπολύτρωσι τού ’Ιδανικού αύτοΰ καί πιιιε νιί 
βαδίσωμε μαζή επάνω ·ς τούς τριμμένους σβώλους 
τού χώματος, ποϋ ανυπέρβλητο πέτρινο βουνο έση- 
κωνότουν απειλητικό άπέναντί μου.

VI.

Όχι άόϊκιος ή νήπος ιής Ίίλάκρς νγένντιι 
έν τή ιστορία ^τρϊγρμος' μία γννή ϊ-.τήρ- 
ξνν έκεΐ ηιοτή.

Ρ. Stahl.
Καί ιιόρα ;

Τί κάθεσαι άπό μακρυά καί μόνη; Έγω δέν ήμ 
πορώ ούτε στιγμή νά ύπάρχω μέσ' ‘ς τήν ι'ιληθινή 
μας τή ζωή. τή ζωή μας τήν ύλικήν. άν δέν αί- 
σθάνωμαι απάνω μου τήν ιίβρά κυριαρχία μι ις γυ
ναίκας- τή θέλω όιραία καί καλή, άγαθή καί ήρεμη' 
τέτοια έ.γνιόρισα μι’ινο Εσένα,γι' αύτό έγω σέρνομαι 
■ς Έσέ μονάχα.

Κάθε ζωή βγαίνει από τόν έρωτα- αύτό; μονάχο; 
τή συμβολίζει· ή Μεγάλη Δύναμι;. ποϋ μας έστό- 
λισε μέ τή Φύσι, μϊς έδωκε τόν έρωτα γιι'ι νά τη 
νοιώθουμε.

Καί Σύ κουτή δέν είσαι' κάθε άλλο- τί κάθεσαι, 
λοιπόν, άποσταμένη άπό τή ζωή καί διαβάζεις το 
βιβλίο Σου; Μή γυρεύης ναύρής πεθαμένους κό
σμους 'ς αύτό. κλείσέ το. γιι'ι νά Σου ιίνοιχθή άμέ 
σω; έμπροστά Σου το βιβλίο τής ζωη; Έγω μπορώ 
νά Σου διότω ολόκληρους τόμους.

Τιί μπράτσα Σου, πού τι'ι μισι'ι καμαρυινι» τιάρα, 
τέντωσε άπάνω μου· άγκάλιασε μέ θέρμη τή ζωή. 
γιατί, άν Σου ξεφύγ)). θά απόδειξης πώ; δέν είσαι 
ί'ισο έξυπνη Σ' ένόμισε ί| ψυχή μου, ποϋ είναι γε
μάτη ζωή. Μι'ι είναι ψέμμα αύτό. Είσαι μεγάλη- 
καταλαβαίνεις καλιι πώς ήμπορεϊς νά ζήσης και πως 
χρωστάς αύτό. Έλα. Σέ ικετεύω. ΊΙ ζωή θέλει θύ
ματα' ταπεινώνομαι, ναι. έμπροστά Σου. Σι ικε
τεύω' έλα Λέν έχεις, δέν πρέπει νι'ι έχης άλλη Ορη 
σκεία μέσα Σου έλα νιί λειτουργήσουμε 'ςτό θυσια
στήριο τής ζωής. Ή εκκλησία της μένει αδειανή, 
ό θρόνος της χωρίς Παναγία. Σε περιμένει, υι ! 
έλα.

Μην έχης τή συνηθισμένη σφαλμένη γνώμη πώς. 
άμα πιίριις τό άντίδωρο τής λειτουργίας αύτής, δέν 
till ξαναίΐιλήσης νά μπής 'ςτήν εκκλησίαν εκείνη. 
Τόσο πιό πολύ Οι'ι έπιθυμήσης ν- ιΐκούσης τή λει
τουργία αύτή, γιατί άκατάπαυστα Οά Σου έρχωνται 
■ςτ'αύτιάοί γλυκοί τόνοι τής μουσικής τη; καί Οά 
Σου ψιθυρίζουν τό τραγούδι τής ζωη;. και ιΐδιά- 
κοπα ίΐι'ι όση ραίνεσαι. μέσ' 'ςτή λιποθυμία άπίι την 
εύχαρίστητι. τοϋ λιβανιού τη; τή μυρωδιά. Μή τη 
διιίιχνης.

Αν δέν Οέλη; νι'ι ζής, τό λιγώτερο που εχεις να 
κάμης είναι νά σκοτωΙΙής απότομα· άλλά. οσο κρα
τείς τά μάτια Σου ι'ινοιχτ.ι 'ςτό φώς τοΰ ήλιου αύ- 
τοΰ, έχεις καθήκον ν’ ιίγαπάς. Καί, ποιος είμαι 
έγω ; Σταύρωσε τιάρα τιί χέρια Σου έμπρό; ';'·· 
Εύαγγέλιο τής ζωή;.

VII
Leib un<l Socle lageu da trail 

Luther.

Πόσο κΓ έγω μοιάζω 'ςτή δρΰ ! Τόσον καιρό Σ' 
έσκέπαζα κάτω άπό τό δροσερό φύλλωμά μου. χω- 
οίς, σάν τή δρΰ. νιί δια/.αλω αλλοιωτικα το πώς υ
πάρχω, παρά μόνον μέ τόν ψίθυρο τοΰ ιίκαταπαυ- 
στου τραγουδιού μου 'ς Εσένα.

Μά, ύστερα ιΐπίι τόσο χρόνον ί|ρεμης ζωής, ήλθε 
τό τσεκούρι τοϋ χωρισμού μας, και άκου τώρα πω; 
βόγγω άπ- αύτό καί πώς μπροστά του 'ς ολίγο θιι 
πέσω νεκρός.

Άλλά καί Σύ όλίγα κέρδη θά έχης. θιλ μι ίνης ξέ- 
σκεπη ’ςτόν άνεμο καί 'ςτίιν ήλιο καί, ιό ! δυστυχία 
μου !, δέν τολμώ νι'ι είπΰι τί κακό συλλογίζομαι πώ; 
θιι πάθη;.

VIII
ΜνρΓ άλγν* νΟρκτν

Όμιιρος

"Οταν γλυκά μαζή Σου 'ςτή θεία Σου αγκάλη μέ 
τά φιλιά Σου έ.ζοΰσα πολλές ώρες, έκείνες /.ίγε; 
στιγμές φαινόνταν μπρος "ς τ' άπληστά μου μάτια, 
κΓ όταν έγω τι'ι λόγια τής ιΐτελοΰς μου άγάπης ψι
θύριζα ς- Έσένα.μοΰ έφεύγαν ιΐπ" τό στόμα φθόγγοι 
σκληρή; κατάρας πού τόσο γοργά τρέχουν ή ώρες 
ιΐπ' έμπρός μας. Και τιάρα πού μονάχος τής λιγοστέ; 
στιγμές μας τής ριγηλές θυμούμαι, τής ριγηλής 
άγάπης τής θελκτικής λατρείας, πού όλίγα τότε 
ήμπόρια νά Σου είπώ λογάκια, τό ρίγος τού θανά
του. νά, τιάρα μέ παιδεύει καί τής στιγμές νομίζω 
σάν ώρες καί σάν μέρες καί κάνω νά Σου είπω λόγια 
πολλά ποΰ θέλω, μι'ι μοΰ τα κρύβει κάποιος κλειστιϊ 
'ςτιί σωθικά μου. ο ΙΙόνος, φυλακιίς τους.

Ι'Επτται τό τέλος.) NIK. MAP. ΑΓΚΩΝΙΑΤΗΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΤΟΣ μαχητή;. γαρμέ- 
νο; ιζάνω ·ί; τδ δημο
σιογραφικόν γραφεϊον, μέ 
·'- ςΐ?ίί — την γραφίδα 
— εί; τήν χεϊρα. άζα- 
ριαίω;. έζ συγκοπή; τή; 
ζαρδία;, άζέθανεν έντο; 
τ:ύ δημοσιογραφικού του

γραφείου ε:; τών επιφανέστερων Ελλήνων δημοσιο
γράφων. : Χ-κόλαο; Σζανδωνή;. θάνατο;. όστ:; 
υζήρ;· ολοκλήρου τού δημοσιογραφικού παρ' ήμιν 
ζ:τμ:υ κλονισμό;. Ί ) Σζανδωνή; ' άζέΟανεν. όζω: 
ζα·. έζησε. 1 ράσων ζαί μειδιών. Μία τόσον άεικίνη- 
τ:ς. εύστροφο;. περιπετειώδη;, ωσάν τού Σζανδωνή 
ζωή. μόνον δ·.' αποτόμου ραγίσματο; έπρεπε νά έζ- 
Λίίύ(_. Εί; τήν μακράν ζαί ρη;:ζέλευ'ίον, την ίδιορρνΟ- 
μ:ν ζα: εμζνευσμένην ζωήν του μα; είχε συνει'Ιισζ; 
με τα ωραιότερα, μέ τά πλέον απρόοπτα γεγονότα. 
Καί συμφώνι.»; τ.ζ'ζ: τήν αποστολήν του αύτήν, μα; 
εζεφύλασσε τ': μεγαλείτερον. τ: ζεραυνωδέστεοον 
απρόοπτον: Τον θάνατόν του.

Διά τήν υ~αρ;ίν του τά έτη δεν είχον ζαμμϊαν 
επιρροήν. ΙΙαρήρχοντο αυτά ζα: αότδ; έμεινεν : σορι- 
•,-ηλοτερο; τών δημοσιογράφων. ; ότυδίοζέστ-ρο; τή: 
κοινωνική; ζωή; ερευνητή;. τή; πνευματική; ζ·.νή- 
σεω; πολύτιμο; μοχλό;. Πρόθυμο; πάντοτε προ; ζάν- 
τας. αστείρευτο; εί; ιδέα:. ητ: ό εύλαδή; προσζυνη- 
τή; κάθε ιδεώδους. άλλα ζαί : έζζεντριζδ; άμα συν- 
τε/.εστή; κάθε πρακτική; ώφελεία;. Καίτε: έσζατά- 
/.ησε σπινθήρα; διανοία;, καίτε: ήτ: :λ:; σζέψι; ζαί 

”νί·'·ΛΪ7::’’ έ» --ύτο:; ήμπορε: τ:; νά 
.ΪΤ; *·/:"· ",J 5" «*»· η «?-

::α αυτή, ή όποια τον έγέμιζε όλ:ν από χαράν ζα: 
ευγένειαν καί αισιοδοξίαν, τον έσυρε εί; τήν όσον τή; 
παντοτεινής άναπαύσεω; ζα: έφυγε χωρί: νά πονέσζ. 
γελαστό; ζαί σκεπτόμενο; ζαί συνομιλων...

Ή ζωή τού Σζανδωνή όπήρξε πλήρη; έπε:σοδίων 
ζα: :ράσεω;. Εγζυζλεζα:ε:ζώτατ:;. ζωηρότατε;, τα
χύ:, ακούραστο;. Ευπατρίδη; εκ καταγωγή:, ίζζετ:- 
ζ<.>τατ:; το ηθ::, γαλήν::: ζαί συμπαθή;. ήτ: : μέ- 
γα; κατακτητή: του δημοσιογραφικού κόσμου. ’Ανί
κανε; να μισήση, είχε πάντοτε μίαν γλυκε-αν λέ;:ν 
st; τα χείλη, ένα μειδίαμα ευπροσήγορον. εί; τά μά- 
τ:α του λάμψει; καλοσύνη;.

Οταν εδόΟη εί; τό Οέατρον Κυβέλη; ή « Αθήναν 
τευ, έγραψα αόστηράν. όπω; ζαί ό:’ όλα τής εποχή: 
εζε·νη; τα έργα,κρίτιζήν.Έμαθα στ: ό Σζανδωνή; δυ- 
σηρεστήΟη. οτε ενα πρωί εισορμά ε:;τό γραφεϊον μου. 
Λωρ·; να με χαιρε.ήση, υψώνει τά χέρια προ; τά επάνω 
ζυτταζε: ζρο: τήν οροφήν καί έν στάσε: προσευχή; :

— Ηεε μου. άναφωνε:, δέν Οά μου ζάμη/μίά 
χαρ:. Λα γράψη αυτό; ε άνθρωπο; ενα θεάτριζε ϊρ- 
■.■;···· Κα: μέ έδε:;εν εί; τον θεόν, ζητών ούτω; 
ευζαιρίαν νά άνταποδώσζ, τά ίσα.

86

— Χιζο, είμα: ρέόα·.σ: 0τ: αν. : μη γένοιτο.γράψω 
τετ;:ε πράγμα. ό μόνο: ώρισμένω; πού Οά τό'έζάι- 
νέσζ, Οά είσαι συ...

Εγέζ.ασ- τό άνεΞίζαζεν καί ζλήρε; συμζαΟεία: 
με·.είαμα. Είχε λησμενήση άζ’ έζείνη; τή; στ:γμή; 
την ζ·:ραζτ:ζήν ζρ:τ:ζήν μου.

♦
ΊΙτ: ήλ:ζία;.·»Χ έτών—ό ::::; το ώμολόγε: με 

ζαζεεαν όυσφορίαν. ΙύγεννήΟη έν Όόησσώ έ: οίζογ'ε 
νεία; Ί·αναρ:ωτ:ζή; Έσζούοασεν εί: τήν Μεγάλην 
σχολήν τού Γένου; έν Κωνσταντ-.νουζόλε:. είτα συν- 
ε^ζλήρωσε τά; σζουόά: τ:υ εί; Αθήνα;, γενόμεν:; 
οίόάζτωρ τή; νομ-ζή; ζα: τή; φιλολογία;. Χεό.τα- 
το: έζεόόΟη εί; την οημοσιογραφίαν. έν ή 5:εζρίθη 
-ζα τήν ζρωτοτυζίαν ζα: τήν τόλμην. ’U; συνταζτη: 
:οίω; τή; « Αζρεζόλεω;» έσχεν έζ:φθόνευ; έζιτυχία: 
αναόειχΟ·':: Αμερίζανε; ρέζορτερ. Πρώτε; ζερ:ηγήθη 
τα Βαλζάν.α. συνεμ-.λήσα; μέ βασ:λε:;. ζρωΟυζουρ 
γεύ;. ό·.ΖΛωματα:. I Ιρώτε; έζεόη έν Αθήνα:; αερό
στατου ::α νά γράψη άλησμονήτου: έντυζώσε::. Είέ- 
χΟη νά εμόολ·.ασ*)ή μέ Κωχίνην έζ όημ:σ:ογραφ·.ζη; 
ζερ:εργε:α;. Κάζοτε. ό:' έν φν,-,-άρ:. ό:ετε/.=σε ζαί 
ανταζ:ζρ:τη: τού «Κήρυζο; τη: X. Γόρζη;«. ’ Ε- 
στε·.λεν έζ Κρήτη: κατά τήν έζανάστασ:ν τηλεγραφή
ματα αναστατιύσαντα τ': χρηματ:στήρ·εν καί ό Μζέν- 
νετ εύρ:σζεμενο; τότε εί; την Μεσόγειον έσζευσεν εί; 
\αν:ά καί ζρεσέφερεν εί: τον Σζανεωνήν έν ζλουσ:ώ- 
τατον γεύμα καί τήν . . . ζαΰσιν του.

ΙΙρ’ο τού ζολέμου μετέόη εί; Κων)ζ:λ:ν λαό.όν 
συνέντ-:υ;:ν μέ τον Ιίατρ-.αρχην ’Ιωακείμ ζα: τον ύ 
ζουργόν τό,ν Έφωτερ-.κών τή; Τουρκία;. Κατά τον 
Ι’.αλζανίζεν ζόλεμον ύζήρ;ε ζελεμ'.ζ’ο; άνταζ:ζ.ρ:τή; 
των «Κα:ρΰ>ν».

Τήν τελευταίαν φεράν ζεϋ τον ε:όα ήτ: τήν ζαρα- 
μονήν τού θανάτου -ου εί; τ’: Οέατρον τη; Κυδέλη;. 
Γοϋ άνήγγ;:λα τήν ό:άοοσ·.ν συμζλοζών εί; τ': Ιίαγ- 

γα:ον κα: ενό> ήτ: δύσθυμο; ζαί κουρασμένο;, άνε- 
τινάχΟη.
' — Άνγίνη. μου είπε, ζόλεμο; Οά φύγω άμέσω; 
δ:α το στρατόζεδον . . .

' > Σζανδωνή; ήτχολήΟη καί μέ τ’ο Οέατρον. Έ- 
γραψεν εν ερϊμα τήν « Αθήνα» έ;αχθέν έζ του ομω
νύμου μυΟ'.στορήματό: του. συνε-.ργάσΟη εί; τον «Κ·- 
νηματογράφον» ζρόζερσυ.έγραψε έν μονόζραζτον όραμα 
«3.»— ί(Ι>>, εί; · έλαόε μέρε; ό :δ·.ο; έζ: σκηνή;. 
Εζ. τών φιλολογικών του συγγραφι’.ιν Οά μείνη «>; 

χίρτ/~ηρ:τ·:··/.ζ·/ έργον τή: έζοχή: μα: γραμμενον μέ 
Ζ:λαδ:ζήν αλήθειαν, ή « Αθήνα μα;». Έγραψε ζα: 
ε'.ηγήματα— ε:; ά εζέδ’δε — σζερζισμένα εδώ ζ.' 
έζ-ϊ,ων έόέχουν εί «Άρ'.στοζρατα: μα;». Μόνον έν. 
το «Άζελύτω; ζοτέ». ·:ν= έζεεδομένον εί; τεϋχο;.

Ε-ιχειρηματιζδν ζνεύμα τ’ο οζοϊον όμω; δέν ηδυ- 
νήΟη να ζαρζοφορήση εί; τον τόπον αΰτεν οπού ναυα
γέ: κάθε ζρωτοδουλία. Ιδρυτή; Γραφείου πληροφο- 
ρ:ων. ο·.οργαν<·>τή; εζδρεμών. εζ τών όπείιον άλησμό 

ri £'·ΐ Δαλματίαν ζα: Βενετίαν, 
εκοοτη; φυλλαδίων, διευθυντή; ζαί καμπαρέ ακόμη 
Μαύρου Γάτου! Ιΐνεϋμα ζ:λυσχ:δέ; ζαί έρμητ:ζόν.

5. ϊ τ. α ν δ ω ν Λ ς

χρονογράφο: έθ:;ε όλα τά έζίκα-.ρα ζητήματα, 
πολ'.τ’.ζά, οικονομολογικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, 
εμπορικά, λαογραφ’.ζά. IIτο μαν’-'»δη: συλλέκτη; 
^ιδλίων ΊΙλληνιζών. άρμεδκότατο: δε διά τήν συγ
γραφήν Έλλην. Βιβλιογραφικού Αεξιζού. άλλ’ έμει
νε δυστυχΓ»: άχρησιμοποι'ητο; όζο τή; I Ιολ:τεία;.

Καί εί: συλλόγου; ένεργώ; άνεμίχΟη. Αλλοτε έ- 
δρασεν εί; τήν Μουσικήν Εταιρείαν. Ήδη ητο Σόμ 
δούλο; τή; «Έταφεία; τών Δραματικών συγγραφε·.>ν» 
καί Αντιπρόεδρο; του Συλλόγου ή «Τέχνη», ε·.; ον 
ζροσέφερε μεγάλα: υπηρεσία;· μέ τήν ίδ-.ζήν του



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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Ί -·' ■<·> ναώ άπεχα-ρέτησαγ τ;ν vszp'ov ; Ιΐρίεϊρ:; 
■ή; |·.τ«'.ρΐΐας τών Δραμκτ-ζών Τσγγρκφέοιν ■/.. X. 
Λνν-.ν:; ζκ: ζ τ:ΰ ΣΑλίγβυ «Τέχνη» ζ.

Δ. Kaki-.-'pssij/.s;.

*
Ατζ/ω; 5ίύγ;ον ζ'·. ζ·.χ·ιζτ,·:·.·/ΰ: έργαζόμεν;-., χω- 
νά άφήνϊυν τυ-τωμττωμ-νϊ τά έργα των. ΊΙ 

,-ζ:π//.η τη; εργααία; ίέν επ'.τρεχε: εί; ζολ/.ϊύ; τήν 
π=ρ·.τ//.λ:γήν ζαί άζ;0νήσζ;νν ρ=ρ:ντ;; ζ;λλάζ·.: 

μαζή των εί; την ανυπαρξίαν τά έργα των, τ.ζ'/.'/.χ 
τών ι-3·ων άξ-ζίυν νά παραμείντυν εί; το «ώ; τή; 
;ημ;«:«τητ;;. Λ; ϊ/.~'.5ωμεν ζ~'. «-. ε~ΐζ«ιντε; 
νάοελρο’. Οά μερίμνήϊουν οπω; αυλλεχΟοΰν ζαί i/.zz- 
0:ϋν τά βιώσιμα ϊημοτ.εΰματα τοΰ Σπανοωνή, εί; τά 
οποία έχε: Οηταυρ-.οΟή άπεφία γνώσεων. ΊΙ ^·ί'/.·.ζ· 
Οήζη Φέξη προ; τούτο:; Οά έπλουτίζετο μ- ρ.ερ·.ζοά; 
τομου; άληΟοΰ; έγζυζλοπαιοιζή; ύλη;, ουναρμοΛΟ- 
•,Όυοα τα έργα τοΰ Σπανοωνή.

Κ. 

καί θαυμαστώ; πλούσιας φαντασίας, καί αί μαγεϊαι 
τών χρωματισμών εμφανίζονται μέ λαμπρότητα, 
την όποιαν ούδείς ζωγράφος οϋτε πρό, ούτε μετά 
τόν θεοτοκόπουλον έγνώρισεν

Έπί τή ιι'καιρίρ τών ολίγων τούτων γραμμών 
περί τών έργων τού θεοτοκοπούλου ύπενθυμίζω 
ότι κατά τόν προσεχή Απρίλιον τού 1911 ή Ισπα
νία ετοιμάζεται νά έορτάτή τήν τριακοσιοστήν ε

ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

πέτειον τού Greco, καί πρός τούτο κατήρτισε με- 
γάλην επιτροπείαν έξ επιφανών προσώπων, ήτις 
θά διοργάνωση τάς έυρτιις. Ας έλπίσωμεν ότι έπα- 
ξίως θ' άντιπροσωπευθή είς αύπ'ις καί ή πατρίς τοΰ 
θεοτοκοπούλου, τής όποία; τό όνομα ο μέγα; αλη
θώς καλλιτέχνης έτίμησε καί έδόξασεν.

ΙΠ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Θέατρον Πανελλήνιον·.

«'Λποκρηάτικο "Ονειρο» 'Αθηναϊκή οπι - 
ρέττα. Λιμπρέτο Γρ. Ξενοπούλου. Μουσική 'Ελένη;

ινε γνωστόν πλέον όποιαν φή
μην μεταξύ των μεγάλων ζωγρά
φων όλου τοΰ κόσμου ζαί πάσης 
’yw>Z>l? απέκτησε, κατιι τά τελευ
ταία Ιδίως έτη. ό Δομήνικος 
θεοτοκόπουλος, ό γνωστότερος 
ύπό τό καλλιτεχνικόν όνομα Ε| 
Greco, περί τοΰ όποιου πολλά 
επ' εσχάτων έγράφησαν καί πε
ρισπούδαστοι- κριτικήν μονο

γραφίαν έδημοσίευσε πρό διετίας ό πολύ; Γάλλο;
'Ακαδημαϊκός Maurice Barres.

Τά περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ θεοτοκο- 
κούλου εξέθεσα άλλοτε λεπτομερώς καί διά διαλέ
ξει·!; έν τώ «ΙΙαρνασώ» καί δΓ ιδίας Ιστορικής καί 
Καλλιτεχνικής μελέτης δημοσιευθείση; πρό τετραε
τίας έν τή «Πινακοθήκη». θά κάμω μόνον λόγον 
περί 12 ώραίων πινάκων τοΰ Greco έκ τής συλλογής 
Marczell <le Neuces τής Βουδαπέστης, οϊτινε; έξετέ- 
■Ιησαν. έν Παρισίοι; πρό τίνος καί έξεποιήθησαν 
όλοι είς μεγάλα; τιμάς.

ΙΙρωτος είνε « Η Αγία Οικογένεια μέ τό κάνι- 
στρον τών καρπών . έργον αληθώς ανυπερβλήτου 
τ·’Ζ'·η;· έν τ<!> όποίφ ο Ιωσήφ μέ όλην τήν πατρικήν 
στοργήν καί άφοσίωσιν προσφέρει είς τό Άγιον 
Γέκνον τούς εύχυμους καρπούς, ένφ ή Παρθένος έν 
τή ύπερκοσμίιρ Αυτής καλλονή παρατηρεί μετ’άφθά- 
στου τροφερότητος τήν ώραίαν ταύτην σκηνήν, ήτις 
αποτελεί έξοχοι- καί αρμονικότατοι- σύνολον συγκι
νητικής εύγενείας καί άπαραμίλλου γλυκύτητος. '() 
πίναξ οότος έπωλήθη άντι φρ. 173.000.

«ΊΙ "Ασπιλος σύλληψις τής Παρθένοι», «Ό Ιη
σούς είς Τό "Ορος τών Έλαιών. καί .Ό Χριστός 
εμπαιζόμενος ύπό τών στρατιωτών» είνε έργα τή; 
αυτής περίπου εποχής καί. τής αυτής έκτελέσεως καί 
τεχνοτροπίας, διαφερούσης τοΰ προηγουμένου ιδίως 
κατά τούς χρωματισμούς, οϊτινες δέν κλίνουσι 
πλέον πρός τό ζωηρόν καί τό ροδόχρουν. άλλ' είνε 
βαθύτεροι καί σοβαρότεροι.

Πέριξ τών ιερών προσώπων έκπέμπονται γλώσσαι 
πυράς, των οποίων ή λάμψις δέν έχει τίποτε τό 
υπερβολικόν, οϋτε τό όπεράγαν θαμβωτικόν, άλλά 
τουναντίον εμποιεί είς τόν θεατήν τήν έντύπωσιν 
καλλιτεχνικού θελγήτρου καί ποικιλία; άφθάστου. 
Έκ τών εικόνων τούτων ή μέν α έπωλήθη άντί 
φρ. 155,000, ή β' άντί φρ. 125,000 καί ή γ' άντί 
φρ. 1)5.00ο,
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• Ή Αγία Μαγδαληνή» καί έτέρα .'Αγία Οικο
γένεια» είνε έργα τών πρώτων ετών τής έν 'Ισπανία 
έγκαταστάσεως τού θεοτοκοπούλου μέ θείανάληθώ; 
έκφρασιν, έν τή όποια καταφαίνεται ή ιδία πλέον 
καλλιτεχνική άτομικότης τοΰ Έλληνος ζωγράφου, 
άλλά καί μέ πλούσιον καί ζωηρόν χρωματισμόν, 
έμφαίνοντα τήν έπίδρασιν, τήν οποίαν έξήσκουν ά- 
κόμη επ' αυτού τά έργα τοΰ Διδασκάλου του Τισ- 
σιανοΰ καί τού Παύλου Κάγλιαρι Βερονέζε, τόν 
οποίον έθαιιμαζε. Τό πρώτον έπωλήθη φρ. 05.000 
καί τό δεύτερον φρ. 81,000.

II προσωπογραφία τοΰ Καρδιναλίου l-'ernamlo 
■le Gueiava, 'Αρχιεπισκόπου τοΰ Τολέδου καί 
Μεγάλου Ιεροξεταστοΰ τής Ισπανίας, έργον τής 
καλλιτεχνικής δράσεως τοΰ θεοτοκοπούλου, είνε 
όντως έξοχος καί θαυμασία. Τό μακράν πρόσωπον 
τοΰ Καρδιναλίου, έπιμηκυνόμει-ον έτι μάλλον διά 
σφηνοειδούς ύπογενείου, τό συνεσφιγμένον στόμα, 
το βλοσυρόν βλέμμα, τό υψηλόν καί άπεψιλωμένον 
μέτωπον, τό πΐν τέλος έν τφ πρωτοτυπώ ένδεικνΰει 
Οέλησιν ίσχυράν, άκαμπτοι- καί αμείλικτοι-, καί 
τοιοΰτος όντως ύπήρξεν ό Μέγας Ίεροξεταστής τής 
Ισπανίας. Διά τούτο ή είκ.ων αΰτη. ή τόσον μελετη

μένη, ζωντανή καί αληθής, θεωρείται ώς έν τών 
αριστουργημάτων τοΰ θεοτοκοπούλου καί έπωλήθη 
άντί φρ. 100.000.

Ωσαύτως καί ί] προσωπογραφία τοΰ Άγίοι· Λου
δοβίκου rle Zonqane ήτις έξετελέσθη μεταξύ τού 
1585 καί 1.590, είνε έργον ύπερόχου τέχνης, είς τό 
όποιον κυριαρχοΰσι πλέον τά μελανά και τά φαιά 
χρώματα, τά τόσον προσφιλή είς τόν θεοτοκόπουλον 
κατά τήν περίοδον ταύτην τοΰ καλλιτεχνικού του 
βίου.

Ο «Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου» έργον μοναδική; 
καλλιτεχνικής αρμονίας, εί; τό όποιον τό Άγιον 
Πνεύμα έν εϊδει περιστεράς καί περιβαλλόμενοι- 
από φλογοφόρους ακτίνας κατέχει τό κέντρον τής 
ύπερόχου ταύτη; συνθέσεω;. έπωλήθη άντί φο. 48. 
0(Η>.

Επίσης έπωληθησαν καί άλλαι τρεις εικόνες ήτοι 
• Προσωπογραφία άνδρό;» άντί φρ. 55,000, «Ό 
Άγιος Άνδρέας» άντί φρ. 33.000, καί «Ό Χρι
στός βαστάζων τόν Σταυρόν» άντί φρ 31,200 του 
τέστιν ικανά έπί πλέον τών ζητηθέντων.

Οί δώδεκα οΰτοι πίνακες, γράφει ό Γάλλος κρι
τικός. καί μόνον αυτοί άν όπήρχον, καταδεικνύουσι 
τήν θαυμασίαν τού θεοτοκοπούλου τέχνην, διά τή; 
όποιας άπαραμίλλως εμφανίζεται ισχυρό; καί αλη
θής ό τόνος τής ζωής, τό αίσθημα τού θείου έξι- 
δανικευι ται καί έξυψοΰται δΓ ύπερόχου άντιλήψεω;

Λαμπίρη
Κάθε άλλο ή ’Αθηναϊκή ή όπερέττα καί ώς κεί

μενον και ώς σύνθεσις. Ό,τι συμβαίνουν είς τό 
'Λποκρηάτικο όνειρο μπορεί ίσως νιί συμβαίνουν 
είς τήν Ζάκυνθον, τήν πατρίδα τού κ. Ξενοπούλου. 
όχι όμως καί είς τάς Αθήνας. Η δέ μουσική, πλήν· 
τής Γκαμήλα;, τίποτε τό Ελληνικόν δέν έχει—ά- 
συμφωνία δ' έπικρατεϊ μεταξύ λιμπρέτου καί μουσι
κής- Ή δεσποινίς Λαμπίρη, κόρη του μακαρίτου 
μουσικοδιδασκάλου, έσπούδασεν είς Εύρώπην. όπου 
φαίνεται έγραψε καί τήν μουσικήν. Δέν έχει πρω
τοτυπίαν. Π α' πρΐξις είνε είδος Μαμζέλ Νιτούς 
μέ τόν μουσικοδιδάσκαλον, τήν μαθήτριαν καί τήν 
μητέρα άντι τής ήγουμένης. ΊΙ β' πράξις υπενθυ
μίζει τής Βιεννέζικες όπερέττες μέ τά βάλς καί τι’ι 
χοροπηδήματα. Τής γ' πράξεως ή μουσική σοβαρά. 
Ίίσυνθέτις κολακεύεται νά πιστεύέι ότι Βαγνερίζει. 
Άλλά πού; είς τήν όπερέτταν στέκει σοβαρά μου
σική; Έκ τής όλης μουσικής δίκαιον είνε ν<1 ξεχω-
ρίσιι τις δύο μέρη, τό ντουέτο Ευ
τυχίου (Καμβύση) και τής Μαργα
ρίτας (Δενδρινοΰ) καί τό κουαρ
τέτο μετά τής χορωδίας,άμφότερα 
ιίς τήν β' πρίξιν. Τό λιμπρέττο 
είνε τού κ. Ξενοπούλου. Λυτό θά 
ήρκει διά νιί δώση τό μέτρον τής 
επιτυχίας Ύπόθεσιν σχεδόν δέν 
ι χει. Μία κόρη πηγαίνει κρυφά μέ 
μίαν υπηρέτριαν είς ένα χορόν με- 
τημφιεσμένων, τήν ανακαλύπτει <· 
ιίδελφός της. οστις τά ιιιήνει μέ 
τήν υπηρέτριαν καί συγχωρεϊ τήν 
άδελιρήν, ή όποία γίνεται αρτίστα. 
Ίό ισχνόν αύτό έπεισόδιον είνε 
παραγεμισμένοι- μέ χορούς, με πα- 
ληάτσους κυλιομένους καί παίζον
τας όπως είς τό ίπποδρόμιον, μέ 
μπίρρες καί σαμπάνιες καί φανα- 
ράκια καί ένα τύπον Λεονταρή 
"Ολα αύτά δικαιολογούν ίσως τόν 
τίτλον «’Λποκρηάτικο»,άλλά που
θενά δέν φαίνεται το Όνειρο. 
Όνειρον έμεινεν διά τε τόν συγ
γραφέα καί τήν συνθέτιδα ή έπι- 
τυχία — δνειρον θερινής εσπέρας 
... 'Αθηναϊκής όμως αύτής.

ΊΙ Έλληνοϊταλίς δεσπ. Δενδρι- 
νοΰ έχει καλήν φωνήν όταν τρα- 
γουδεϊ, άποκρουστικήν όμως βα- 
ρεϊαν καί ξενικήν, όταν όμιλεΐ. 
'Όταν χορεύει, είνε χαριτωμένη. 
Καλί| ώς σουμπρέττα ή κ. Κανδη-

λάκη. ’< I κ. Ηαπαϊωάνου επαιξεν έλιτινά. II υπό- 
κριοί; του νυσταγμένη' τραγούδι του δέν ήκούσθη, 
διότι δέν έχει φωνήν· ή αποτυχία του δέ. συνπέλεσι 
ώστε καί τό έργον νιί <(>ανή ακόμη κατυιτερον.

(-Ιέατρον ‘.Κυβέλης.
ΊΙ ·Τζοκ όντα , τό λυρικόν δρίμα ιού Δ'Ά- 

νούντζιο. υπέροχοι- εις έκφρασιν, δυνατόν ιίς ύπο- 
κρισιν, έπαίχθη είς τό θέατρον τής Κυβέλης. Τό 
έργον έγράφη διά τήν Ιοΰζε. δια τά ωραία χέρια 
τής Λούζε, καί ή προσπάθεια τής Κυβέλης, ή άξια 
προσοχής πάντοτε, δέν ήμπόρισι να τό κρατήση 
άπό τήν άτεχνίαν τών άλλων ήθοποιών, οί όποιοι 
κακομετεχειρίσθησαν τούς ρόλους των, τούς όποιους 
ούτε ήννόησαν καν ίδίω; η κ. Γαλάτη ήτο καί τού 
μέτριου κατώτερα. Καί καλώς ποιων ό θίασο;, άπι - 
συρεν ένιυρίς τό έργον.

»

Ή «Ένέδρα» (i-'Embuscade) τού llenry Kis- 
temicckers. τού συγγραηέως τού «Ένστικτου», ένε- 
ποίησε μεγάλην έντύπωτιν είς όλον τό άκροατήριον

Άηό τό «ΙΙανόραιια ”· ’Αλβανοί «.άγιοι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μόνον βκβαιώνυΐ'πι τόν ορισμόν εκείνον, άλλά ζαί 
τόν επαυξάνουν.

Καί είμποριί τις ήδη νά γράψη έν πλήρει σννει- 
δήσε ι.

Β ο ΰ λ γάρος. = θεομηνία, πανιϋλης, σφαγή, 
όολιότης, ύαινα μέ καλπάκι.

Β ο υ λ γαρ ι σ μ ό ς. Υπερθετικόν τής λέξεοις 
Βανδαλισμός. Σημαίνει: Ανανδρία, έμπρη- 
σμός, βιασμός, λεηλασία, δολοφονία, στραγγαλι
σμός. βασανιστήρια.

Αρχιερείς άνεσκολοπίσίίησαν. πρόκριτοι ήκρω- 
τηριάσβησαν βασανισίΐέντες, τραυματιών έξωρύ- 
χΟησαν οφθαλμοί καί έκόπησαν ώτα, γέροντες 
έκρεουργήβησαν, γυναίκες ήτιμάσδησαν, παρθένοι 
έβιάσΟησαν, βρέφη έσφάγησαν. Ιδού τα τρόπαια τών 
Πριόσσων (!) τής ’Ανατολής. Τό αίμα τών αθώων, 
τών αόπλων, τών ανυπεράσπιστων έρρευσε ποτα- 
μηδον! Αί σφαγαί τής Νιγρίτας, τού Κιλκίς, τής 
Δοϊράνης, τού Αεμιρ-Ίσσάρ. τής Στρωμνίτσης, τών 
Σερρών, τής Καβάλλας, τού Μελενίκου, τοΰ Δοξάτοι» 
προκαλοϋν τήν φρίκην. Τόν άληθέστερον χαρακτη
ρισμόν έδωκεν ό Εστεμμένος Λυτρωτής Κωνσταν
τίνος μί τά λόγιααύτά, τά όποια αποτελούν ηχηρόν 
ράπισμα κατά τών λευκών Μογγόλων :

■ Οί Βούΐγαροι ίπιακιάΖονν Sias τά,- φρικαλεο’τρτα; 
• τώυ βαρβαρικων ίπιΛρομΛν τοϊ) πιιρκλίΐύντο^ καί άπο- 
"Λε,ίο Γ,ο ε ότι Ah· fyow .tlfor τό Λικαίωμα ra ουγκατα- 
”Μγωνται μιιαξϋ τώ>· πε.τολιτω/ιέιτοί’λαών·.

3ΐρυ·ΐόινα:ος ινοιηζίις
, θ Ερρίκο. Δετούς άπέθανε. Δεν ήτο ποιητής ή 

φιλόσοφος ζητούμενος άπό τούς έκδόταε καί πλουτί- 
ίον άπό τήν πώζ.ησιν τών συγγραμμάτων καί ποιη- 
Ι'ίτω/ του, άλλ' ήτο ποιητής καί φιλόσοφος μποέιι 
εν εΐοος μεταίύ 'Επικούρου καί Διογένους, δστις αν 
οςν εύρισκεν ευκόλως έκδότας, εΐχεν έν τούτοις πάν
τοτε προθύμους άκροατάς άπό έκείνους, οί όποιοι άπο- 
τελοϋν τάς κορυφάς τής Γαλλικής κοινωνίας.

Ια έμμετρα αποφθέγματα του υά μείνουν είς τήν 
μνήμην τών φίλων του έπί πολύ ακόμη. 'Ιδού μεοικά

• Οί παιδαγωγοί διδάσκουν τά παιδιά νά μή'όΐιι- 
νουν με γεμάτο στόμα, αλλά διατί δέν συνιστοΰν 
είς αυτά νά μή όμιλοϋν ποτέ μέ κενήν κεφαλήν;»

« Ο αριθμός τών φίλων είνε απεριόριστος.Τρέχουν 
πάντοτε^ πολλοί όταν ευρού·/ κανένα αφελή»

« Ο δέκατος έννατος αίών μάς προσέφερε πάν δ, 
τι ουνατόν διά νά κατασταθή εΰχάριστος ή ζωή, ή
τοι τήν άνάπτυίιν τής διανοίας τοΰ άνδρός καί 'τού 
σώματος τής γυναικός».

«Διά τόν άνδρα χρυσούς αιών είνε έκεϊνος κατά 
τον οποίον ουτος περιεφρόνησε τόν χρυσόν».

♦ *

'έΉνδριάς ζοϋ 'έΤΙδαμ
Ολίγοι γνωρίζουν δτι είς τήν Νέαν Ύόρκην υπάρ

χει ό άνοριάς τού Άδάμ, τού πρώτου κατοίκου τής 
γής, οστις έν μέσιμ τών πολυαρίθμων άλλων ανδρι
άντων οέν συντελεί βεβαίως νά έπαυζήση τήν ιδέαν 
τού κόσμου διά τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τών κα
τοίκων τής Νέας Ύόρκης. ’

Ό άνοριάς άποτελείται άπό τεράστιον όγκον άπο- 
τελουμενον άπό δύο ογκώδεις πέτρας τιθεμένας τήν
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Γά λόγια αυτά πρέπει νά γραηοϋν μεγάλο;- γράμ- 
μασι καί να άναρτηΟοΰν εις τήν αίθουσαν κάθε 
Δημοτικού σχολείου καί νά τυπωθούν έν προμετω- 
πίδι κάθε διδακτικού βιβλίου. Άπεκτήσαμεν ήδη 
ευτυχώς εκείνο, τό όποιον είχον οί Βούλγαροι πάν- 
τοιε καί ουδέποτε ημείς· τό Εθνικόν μίσος. 
Αί Ι'.λλ. γενεαί δέον νά έκτραιμόσι μέ τό μίσος 
κατά τών Βουλγάρων.

π,ευρετε τί έκαμαν οί Βούλγαροι όταν κατέλαβαν 
τήν Στρωμνίτσαν κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πό
λεμον; Συνέλεξαν 20 'Οθωμανόπαιδας ηλικίας μέ
χρι 10 ετών, τούς έγδυσαν καί έναντι αυτών έτο- 
ποθέτησαν 20 Βουλγαρόπαιδας τής αυτής ηλικίας. 
Εκαστος Βουλγαρόπαις έκράτει εγχειρίδιων καί εις 

τήν διαταγήν ένας Βουλγάρου ανώτερου αξιωματι
κού έπετέθησαν εναντίον τών’Οθωμανοπαίδων, τούς 
οποίους άπετελείωσαν μέ τά εγχειρίδιά των. Αύτό Οά 
εΐπή εθνική Βουλγαρική Χριστιανική αγωγή .' . . .

Ο Βουρβώνος Φερδινάνδος εΐχεν έτοίμην Βυζαν
τινού Αύτοκράτορος πορφύραν ϊνα είσέλΟη είς Κων- 
σταντινούπολιν καί ήδη περιεκυκλώθη ή Στυματου 
άσφυκτικώς. Καί αφού χρειάζεται είς "Ομηρος διά 
νά ψάλη τούς Ελληνικούς θριάμβους, άπάγει καί 
αύτύς "Ελληνας προκρίτους ώς... ομήρους, διά νά 
ξεθυμάνη !

Ό άρκτοτρόφων Τσάρε, έγκλειστος, ώς άλλος Χα- 
μίτ, εις τά δωμάτιά σου μέ αιμοσταγείς χεΐρας ικε
τεύεις οίκτον καί εκλιπαρείς ειρήνην... Άς ΰψεται 
ό μεγαλοφυής πολιτικός σου Δάνςφ.

ΔΑΦΝΙΣ

μίαν έπί τής άλλης. 'Επ' αύτών κάυηται ό Άδάμ 
είς έκτέλεσιν κατωτέραν καί τοΰ μέτριου κρατών εί. 
τάε χείράς του δείκτην, οΰτινος ή σκιά πίπτει έπί 
στρογγυλού δίσκου περιέχοντας τάς ώρας. Οθτω ά· 
ποτελείται ηλιακόν ωρολόγιο/.

Οί οιαοαται οί π/.ηροφορούμενοι διά τοΰ μέσου 
τούτου τήν ώραν θά πείθωνται ότι ή δαπάνη διά τόν 
ανδριάντα δέν διετέθη έντελώς είς μάτην.

★ *

α^ηθώρα ζινν αιεριοδικών
'Ο Δώρ Παζέ, ό έν Λονδίζω πρό τίνος έγ κατα

στάσεις πρεσοευτής τής 'Αμερικής, πρό τής άναχω- 
ρήσεωετου έκ Νέας Υόρκης είχε προσκληθή είς γεϋ- 
μα υπο τής Εταιρίας τού Περ,οδ,κοΰ Τύπου τής πό- 
ζεως τούτης Έν τή προπόσε., ήν ή Λ. Ε. ήγειραν, 
είπε ιιεταέυ άλλων καί τά έ£ής «Ύπάρχουσιν πολλοί 
έ; υμών, τόσα δέ είναι τά Περιοδικά τά ‘όποια έκδί- 
οετε, ώστε όμολογώ ότι δέν δύναμαι νά ά/αγινώσκω 
ΟΛα. -οβαρως συμβουλεύω δτι πρέπει ζά παύση ή 
έκοοσις όσον τό ουνατόν περισσοτέρων έί αύτών. 
Ου^ν εύρίσκω μεγαλείτερον όφελος, τό όποίον δύ- 
νασθε νά παρεΕητε είς τόν κλάδο·/σας. Είναι περίερ
γον αληθώς πως κατορθώνουν νά ζώσι τινά έκ τών 
περιοοικών σας, θά ήτο δέ εύχής έργον ή αύτοθυσία 
να θυσιασθωσιν τινα είς τόν βωμόν τής συναδελφό- 
τητος υπέρ τών λοιπών».

* *

To dfazpov και αί ρνναΐκες
Ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός κ. Μαρσέλ Πρεόώ, ό 

γνωστής καί υμνητής τής γυναικείας καρδίας, έπιρί- 
τττει είς τάς γυναίκας ίλην τήν ευθύνην διά τά ήζί- 

θια £ογα πού παίζονται άπό τίνος είς τά Παρισινά 
θέατρα. Έάν δέν αναβιβάζονται τώρα έργα φιλολο
γικής καί δραματικής άϋας, άλλά μόνον θεαματικά 
καί κουτά, αί γυναίκες λέγει είνε ή αιτία. Όταν πη- 
(αίνουν είς τής «πρώτες» δέν τό κάμνουν διά να 
βουν τό έργον, άλλά προσέχουν καί συζητούν μόνον 
διά τά πολυτελή κουστουμιά τών καί z ιτε^ζίδων. · Γό 
ρούχο αυτής είνε ύπέροχον», «αυτός ό συνδυασμός του 
μπλέ καί τοΰ μαύρου είνε πολύ σίκ·>, · ω. κυττα το 
καπέλλο αύτής, άγαπητή μου». Αύτά μόνον ακούει 
κανείς μοταέύ γυναικών. "Εζ έργον μου, ζ.έγει ό ίσι
ος, δέν έπαίχθη κάποτε παρά δώδεκα μόνον φοράς 
διότι ήτο τοιοϋτον, ώστε νά ιιΛ έπιτρέπεται είς τάς 
ηθοποιούς νά έκφανίζωνται μέ δύο καί τρία πολυτεζ ή 
κοστούΐ'ΐα. “Οταν άπέτυχεν. είπαν δτι ό '^ϊοή Ίτο 
διότι δέν έβλεπε κανείς κοστοίμια σίκ εις αυτό μου 
τό έργο«. Διά νά σταθή σήμερον έν έργον, οί συγγρα
φείς άζλάζουν χωρίς λόγον σκηνάς καί τόπους μόνον 
καί μόνον διά νά δίδεται περίστασιε είς τά. ηθοποι
ούς νά φαίνωντσι μέ περισσότεοεε ωραίες φορεσιές.

Αί γυναίκες μέ τό κουτό καϊ κούφιο του. μυαλό, 
έπιζέγει, κατέστρεφαν τό θέατροζ».

• *

£καιόζης ατοιητοϋ.
Είς τήν Ιταλικήν πόζ ιν Πεσκάρα, (ενέτειραν τοΰ 

Γαβριήλ δ' Άννούντσιο, είχε σχηματισθή μ·'α επι
τροπή όπως δωρήση είς τόν ποιητήν ιιίαν έπσυλιν. 
Ή επιτροπή όμως είχε ζ.ησμονήσει ζά ί,ητήση τήν 
συγκατάθεσή τού κυρίως έ/διαφερομένου, δστις με 
ήκιστα ποιητικήν προστυχιάν άπεστειλε πρ-ς τον Δή
μαρχον τή. Πεσκάρα τό άκόζ.ουθον τηλεγράφημα :

«£άς εύχαριστώ δπωε καί τούς άλλους φίλους 
μου διά τήν καλήν σαε πρόθεσιν, άζ.ζά δέν θέλω δώ
ρα, ούτε κοσμικά, ούτε πνευματικά. Ασκούμαι εί- ε- 
μαυτόν, καί ζώ δπωε μοΰ άρέσει, είς τάς κατοικίας 
τάς οποίας έγώ έκλέγω.

— Φευ! θ’άνέκραζε κανείς άζ λσς μετριοφρονε- 
στερος ποιητής,—γράφει μία I αλλική εφημερίς —πώς 
δέν λησμονεί αύτός ό Χριστιανός ότι πριν λάβη τό 
πομπώδες ψευδώνυμον τοΰ Εύαγγεζίσαντος Αρχαγ
γέλου ώνομάζετο άπλούστατα κ. Ραπανιέττα! > ίΡα- 
πανάκιας).

* *

Ό ep και ή νέα ζιχνη.
Ό Αΰτοκοάτωρ Γουλιέλμοε οεν άγαπ? τήν nrt 

nouveau, τήν νέαν τέχνην.
Κατά τα έγκαίνια τού νέου μουσείου του -'γι

βέρου διέσχισε τάς αίθούσας, διακεκοσμημένας άπό 
τόν γνωστόν 'Ελβετόν ζωγράφον Χόδλεο, τού οποί
ου αί γυμνογραφίαι έχουν πρασινοκιτρίνους καί ιώ
δεις άνταυγείας Έστάυη είς ένα τοίχον γυμνόν ό 
Αΰτοκοάτωρ καί ήρώτησε’

-Κ·ίδώ; .ν ,
—’Εδώ θά μπή ή προσωπογραφία τής ίμετίρας 

Μεγαλειότητος.
—Τήν όποιαν δέν Οά όχη κάμει ό Χοδλερ, ειπεν 

ό Γουλιέλμοε.
♦ ♦

ζΤνώμαι ζον 3ΐουζβίνι.
Ό 'Ιταλός συνθέτης Πουτσίνι, έρωτηθείε άπό τάς 

έφημερίδας τού Βερολίνου έάν προετοιμάζει νεον με
λόδραμα. άπήντησεζ άρνητικώο. Είχε συνεννοηθή 
ιιέ τόν Ροστάν, τόν Μαίτερλιγκ καί τόν Δ’ Άνούν- 
τσιο, όπως τοΰ προετοιμάσουν λιμπρέτο, άζ λά κανείς 
δέν τού παρουσίασεν άκόιιη τίποτε διά μελοποίησιν.

Είπεν δτι έπιθυιιεΐ ζωηρώς νά συνθέση ούο !*ελο- 
δράιιατα ών τό εν έντελώς ποιητικής φύσεωε, τό οε 
έτερον θά πλέκεται μέ ήθη καί έθιμα τώ/ Παρισινών 
άπσχηδων.

Ό Πουτσίνι έρωτηθείε διά τόν Βάγνερ άπή/τη- 
σεν, δτι ή έπίδρασίς του είς τήν νεωτέραν μουσικήν 
είνε τοιαύτη, ώστε α'ύτη δέν θά δυνηθή ποτέ νά άπο- 
μακρυνθή άπό αύτόν. Διά τόν Στράους είπεν, οτι ει- 
νε ό τρυφερώτερος τών μουσικών τούς οποίους 'γνώ
ρισε, ιδιοφυής. 'Q Πουτσίνι άνεφέρει καί τό ανέκ
δοτον δτι προκειμένου νά παρασταθή τό νέον έργον 
τού Στράους Ό ιππότης τών ρόδων εϊπεν ή αυ£υ- 
γός του είς αύτόν δτι θά έζήτει διαζύγιο·/, ά/ δέν 
έπετύγχανε.

• *

Τδ δέρμα ζον διβμίον.
Έσχάτιο. εί. βιβλιόφιζ σε ΓΙαρ.σινο. έπωλησε με

ρικούς‘τόμους δεμένους μέ «δέριια ανθρώπου., Τά 
δεσίματα τοιούτου είδους δέν είνε νεωτερισμός. Ο 
Κάιιι/.λος Φλαμϋαοιών διηγείται σχετικώς τήν εςήε 
ιστορίαν. Παρεθέριζε είς τό όρος Ζουρά φΰοζενού- 
ιιενός άπό τήν κόμησσαν Σαίντ Α... ή όποία έθαυ- 
ΐιαζε τά έργα του καί ή όποια άπεθανε μετ ο
ν ίγον χρόνον. Μαζί μέ τό νεκρώσιμου άγγε/.τήριον 
τοΰ θανάτου τής κομήσσης, ό διάσημος άστρονόμο. 
έλαόε τήν έέής έπιστοζ ήν τοΰ θεράποντος Ιατρού τήσ 
κουήσσηΰ.

«Έκπληρώ τήν εΰχήν μιας νεκρά-, ή όποια σάς 
ήγάπησε πάντοτε. Μ'έχει έϊορκίσει νά σάς άποστείζω 
μετά τόν θάνατόν της τό δέρμα τής ωραίας πλάτης 
της, διά τήν όποιαν είχατε έκδηλώσει τόσω ζωηρόν 
θαυιιασιιόν τό βράδν τής άναχωρήσεώςσαε Επιθυ
μεί νά θέσετε μέ τήν έπιδερμίδα της αΰτήν τό πρώτον 
άντίτυπον τού’προσεχούς έργου σας. Σάς άποστεζ. · 
λω τήν έπιδερμίδα αΰτήν, ίπειοή ώρκίσθηκα οτι θα 
τό κάμω·. ... ,

'Ο Φλαιιμαριών έδεσε μέ τήν έπιοεριιίοα αυτήν 
τό πρώτον' άντίτυπον τοΰ τότε κυκλοφορήσαντος βι
βλίου του «Γή καί Οΰρανός· προσθέσας μέ χρυσά 
γράμματα τήν έπιγραφήν : «Άνάμνησις νέκρας·.

♦ *

3Τ^αβζά κειμήλια.
Είς τήν Ιαπωνίαν ένεργεϊται, φοβερόν έμπόριον 

πλαστών αντικειμένων αρχαίας Ιαπωνικής τέχνης. 
Τά προϊόντα ταΰτα έπλημμύρησαν τάς Γερμανικός 
άγοράε είς βαθμόν καταπληκτικόν. Έκ τούτου ή. 1α- 
πων'ική κυόέρνησιε ήναγκάσθη νά λάόη μέτρα αυστη
ρότατα πρός καταδίωόιν τών άπατεώνων τούτων.

Είνε περίεργον όμως πώς οί άντιγραφεϊε ουτοι μι- 
ιιοΰνται τά άρχαία Ιαπωνικά κειμήλια. 12ς πρό. ταε 
υωγραφίας μεταχειρίζονται χρώματα, κατασκευασμέ
να έέ άποέεοθέντων χρωμάτων αρχαίων πινάκων 
Διά τής κό/εωε δηλ. τών άποίυομένων έκ τών πινά
κων χρωμάτων, παρασκευάζουν όμοια σχεοόν πρός 
τά άρχαία χρώματα

Διά νά κατασκευάσουν δέ ζύλινα γλυπτά έργα με-

Dejzapia άμίων.
Ή Ιερά Σύνοδος τής Ρωσσίσε, λαόούσα ύπ' δψιν 

δτι έν Ρωσσία κυκλοφοροϋσι ταχυδρομικά δελτάρια 
φέροντα εικόνας τοΰ 'Ιησού Χριστού, τής Θεοτόκου
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καί τών άλλων αγίων ώς καί απεικονίσεις γεγονότων 
εζ τής Ιστορία, τής Πα/.αιάς Διαθήκης, προερχομί- 
νας έκ τών διάσημων πρωτοτύπων μεγάλων καλλίτέ- 
χνών, οΤον τοΰ Ραφαήλ, τοΰ Μουρίλνου καί άλζων, 
κρίνασα oj ότι, εί καί αύτά καθ' έαυτά τά είκονογοα- 
φημένα δελτάρια δέν άποτελοΰσιν ιερά αντικείμενα, 
ϊμως τά έπ' αυτών άποτετυπωμένα πρόσωπα καί αν
τικείμενα είνε Ιερά διά τούς χριστιανούς, συνεπώς, έκ 
σεβασμού πρός τά είκονιζόμε'να, τά δελτάρια ταΰτα 
οεν πρέπει νά τίθενται είς κυκλοφορίαν ποός κοινήν 
χρήσιν, δκίίόασε σύστασιν πρός τό ύπουργεΤρν τών 
Εσωτερικών, δπωε απαγόρευση -ήζπώζησιν. Τό ύ- 

πουογεΤον άπη (έρευσε τήν κυκλοφορίαν τών -.οιαύτων 
οελταρίων.

» *

'7f ,ρυμνη χορεύτρια.
„ Elc τό προηγούμενο·/ φύλ/.ον έγράψαιιεν διά τήν 
οιάσηιιον χορεύτριαν Adorer Vilisnv ήτις διότι έχό- 
ρενσεν ολόγυμνος, κατεδικάσθη είς 200 φρ. πρόστι- 
(IOV ύπό τού δικαστηρίου Έφεσίδαλεν ήδη τήν άπό- 
φασιν.

^Δημοσίεύοιιεν έκ φωτογραφίας σταζ.είσης ήμϊν ύπ’ 
αυτής τής ίοίας οιαφόρους χορευτικός στάσεις καί 
κινήσεις. || δεσποινίς Βιλλάνυ εινε ή άναγεννήσασα 
τήν χορογραφικήν τέχνην, δώσασα ίδιον σχηματισμόν 
καί χρώμα καί στυ/ είς τούς χορός. Τό πρόγραμμα 
Τών παραστάσεων της άποτεζ εϊ τήζ Ιστορικήν έΐέ/ι- 
uv τοΰ χορού. Χορεύει Αιγυπτιακούς χορούς (Έπι-
δειπνιος χορός, χορός ΆπιοςίΤουδσϊκό'ν 
ί/??άί Ηε^®=ήί)> Άσσυριακός (χορός 
δούλζ|ε), 'Ελληνικόν (χορός Φρύνης ποό 
τών εικοστών), Ρωμαϊκόν (χοοός Χόι- 
στιανίδων άς έκδεδΰμένας ωδήγουν νά 
χορεύσουν είετό Ρωμαϊκόν'Ι.τποδρόμιον). 
Καί νεωτέρους δέ χορούς χορεύει, ών 
υπερέχει ό χορός τής Λύπης, καί παί- 
γνια ιιέ πέπλους καί ταινίας

Επ' εύκαιρία τής δίκης τής 
έγεννήδη δημοσιογραφικών · 
Ο χορευτής ήμπορεϊ νά έίωτερικεύση 

ίωντανότερα τό καλλιτεχνικόν του τά
λαντο- γυμνός ή ένδεδυμενος ; Τό ζήτη
μα καθαρω. αισθητικόν, απασχολεί τούς 
Παρισινούς κύκλους χωρίς καί /ά λύεται 
εριστικώς.

* *

Βιζ.λσνυ 
τό ζήτημα.

Στίιν Ακρογιαλιά

Z/ jJV

Το γηραιόν μοντέλο.
ύ<\ ί. - Νζ'ιξ,ινω ό ύπερογδοηκοντούτη. γέρω/ ’Ιτα

λός Κολαρόσσης, τού όποιου άπό έόδοιιήκόντα ετών 
ή εργασία υπήοέε νά χρησιμε-η ώς... πρότυπον δ/ων 
σχεδόν τών καλλιτεχνών τής 'Αγ γλίας'. Τώρα έοή- 

οπ άποσύρεται τής... υπηρεσίας ί
Ό Κολαρόσσης δύναται νά κάυχηθή ότι επέτυχε- 

δ,τι σπανίωε άνθρωπος έπιτυγ χάνει, ήτοι νά ίδη τλν 
μορφήν του έζωγραφημένην είς άλας τά. Πινακοθή- 
κας τοΰ κοσιισυ, ιδίως τής Αγγλίας. Μόνη ή τοΰ 
Λονοίνου Tale Gallery έχει εικοσάδα εικόνων του, 
έργα Τώ/ ένδοϊοτέρων'Ά, γλων ζωγράφων/Ο .ναύ
της» τοΰ Μίλλαί, αί εικόνες έν τή τοΰ Λόρδου Λάϊτο. 
σ·υλ/.ογή, τά σώματα τοΰ ζωγράφου Βάττς, επίσης 
γλυπτών πναστικά έργα, αύτό / έχουσιν ώς πρότυπο- 
Ιον ανευρίσκει τις καί είς τάς τοιχογραφίας τού μου- 
σ«·ίου^τσϋ Κένσιγκτω/. ώς άγιον Γεώργιον φο/εύοντα 
τόν δράκοντα καί αλλαχού.

Γώρα ό Κολαρόσσης καταόληθείς έκ τοΰ γήρατος 
καί των ασθενειών, αποφάσισε να ζήση τά /.οιπά έτη 
Τής ςωής του ήσυχος είς τό χωρίου Φό/ταμ.

Από παιδικής του ηλικίας είχε σώμα εκτάκτως 
π/αστικό/, εύμορφον καί ευμενές· ούτως άπό παΤς 
ήρχισε ^τήν τέχνην _ του Οόχ ήττο- άν καί είργάσθη 
ακίνητων έπί τόσα έτη, δέν απέκτησε περιουσίαν. Είχε 
πολυμελή οικογένειαν καί έχρειάσθη ποζ.λά νά δαπα- 
νηση υπέρ αυτής έκ τής εργασίας του, καίτοι οί καλ- 
λιτέχναι πρό τώ/ όποιων έποζάοιζε τόν άντήιιςιψαν 
πάντοτε γενναΐωε.

Εις τό Οέατρον Chaleji't τιών ΙΙαριοίων έδόθη ή 
« ΙΙιζανι λα - ή ό ·'.Ιίΐωγιαπογωτος ι'Μναιοί», ιό «for ι<ι<- 
.-ryri-rror ιι·τά προλόγου Λ>;γιι· ιωΰ .ί' ’.'ίΐΌΐ'ΐπζ/π διά 
όκχ.'Ι πόνον — ώς είχε έκ τών προτέοων αυμφιοί'ηίΐή —- 
.πκωβΟΓα'αλίί, έν καταπληκτική συρροή. Τό έργου, κυρίως 
Ζΐ'οιχόϊ', r/rrpoxoorijib; ei'floroiwtaj, >ϊλ'.* ή κριτική ιό 
ϋπεδέχθη με. ψυχρότητα. ΈξΟχον είς οκηηκους διακό
σμους, αριοτον διά τάς μουσικός συμφωνίας καί τάς χ»· 
ρεντικάς ακμνάς, άί,ί.* ώ; ναγον άααματικάν άκντνχν.

Ί! «//ijurf'.n· αιηρίρ-τιιι έ.πί OavV.av ι'η·ιν,·ημή·αι· 
νΕ τήι· νποχην της Φραγκοκρατίας ί:ν Είαραρι κατά ιά 
rrl.ii τοΰ II' αάονος.

ΊΙ νπάΟταις νχπ ώς ίςρ ,· :
Είς την Κύπρον flaotairi 6 ιναράς Οίγιις, κηάνμο- 

ντνόμητ.ς ί.τά τής μιμρ<Ε rov καί τον ΐΐτίου τον.ΊΙνήηος 
πάο/ei ί:κ λιμόν καί ανομβρίας. Ε“ς τινα ονλήτηοινγίντται 
λόγος ,Ί>:ρί νκάρξι-ως μιας ιόοαίας νιας, ή όποία λίγεται 
'Λλήτις, άγγελιαφόρος τής 'Αφροδίτης, ί/τις περιπλανάται 
κίίποι· ίκεΐ, ήίμηιάνιοϊς της Λε άπομακρόνεί πάν κακόν. Είς 
ιόν λιμένα τής Φαμαγκούατης γΙΙιίνονν λάγνρα εκ .τοοο- 
φάτον λείας καί μετάξι· ανιών μία νεαρά αίγμαλιοτος, ης 
τό κάλλος όιαμφιοβιιιονν πολλοί. Είνε έκ /Ιίζης, ό'ό 
καί καλείται Πιζάνέλα. Τήν βλέπει ό Ουγος καί τήν 
ίριοτενεται. Αίγνης άκοόειαι φωνή ότι φΙΙάνει οϊτος 
καί ΰποόίόει τούτο ό βαοιλεός είς τήν παρονοίαν τής 
ΙΙιζαιέλας, ήν εκλαμβάνει ώ; μετεμψόγωοιν τής ιίο/αίας 
ΆφραΛίτης. ΊΙ ΙΙιξανέλα-Άλήτις χαίρει φι'/μην άγιας 
καί οδηγείται είς τήν μονήν τής .4;·. Κιάρας, άλλ' εκεί 
ιμδάνει ό ι'Ιεΐος τοΰ Οί·γου όόηγών εταίρας Ιταλίδας, αί 
όποίαι καί τήν άναγνοτρίζονοι ότι είνε η ΙΙιζάνέλα. 
Ό Οί·γος ληλοτι-πίόν φονεύει τίη· ιΐεϊον τον, "να μείι·// 
κύριος τής ΙΙύίανέλας. ΊΙ μύ/τηρ τον όμως άποι/αοΐςΐΊ 
νά απαλλαγή τής ξένης ΙΙιξανέλας, ήτις επιοκιάξει τί/ν 
επιρροήν της. Καί διατάοπει ιός θεραπαινίδας της νίι 
οάνονν μ'ε ρόδα άφθονα τήν ΤΙιξανέλαν, ένιμ χορεύει τή 
ιπιθνμία τής Βαοιλομήιορος' αί δοΰλαι τήν σκεπαξοόν 
με οιορονς ρόδων. Καί αποθνήσκει ή ΙΙιξανέλα τον άροί- 
ματιομένον θάνατον, καθ' ήν στιγμήν αγγέλλεται ή άφιξις 
τον Ονγον.

ΊI ώραιοτέρα σκηνή είνε εκείνη, έν ή έξιμνεΐ ό ποιη
τής τά θέλγητρα τής ΓΙιΖανέλας, ξιογραφίζων οί'τοι αντήν 
τήν ηθοποιόν Ίδο,ν Ι’ονμπινοτάΐν ήτις όπεδύθη τήν 
ΙΙιξανέλαν καί ήτις ιίντεκατέοτηοε παρά τιή ονγγραφεΐ 
τήγ ΑοΟξε. Τήν νπόθεαιν φαίνεται ένιπνεύοθη ό I’ ’. ί· 
rori'taro απατόν ·Ζωντανόη· θάνατον» τοΰ Αονρφιέ. Τό 
μοιωικόν μέρος το>ν χορών οννέθεοεν ό κ ίιιςτάρμα.

Τό εργον έγράφη νπό τον ί’ Vli'ot’i'roro Γαλλιστί είς 
οτίχονς άνομοιοκαταλήκτονς. Ή παρίλαοις Κνπρίτον, 
εύαατρι'οιν Φράγκων, ενγενών τής Τύρον καί Ίπποτώιν 
τής Βενετίας, ‘Αρμενίων, Σύρων, Νεστοριανών, Ίακιο 
βιτιΰν, Ίονδαίων, Σαμαρειτών, Καταλανιών, ’.4 ράβων 
τής Ίοπανίας, Ίιαλιον, αποτελεί ξωηροτάτην καί πολύ- 
χρωμω· άναπαράωταοιν της ιστορικής εκείνης έποχής, 
καθ'ήν η Ι\ έπρος ήκμαξεν.

*

ΕύχαρΙοτως άναγγέλλομεν ότι ν νπέροχος παρ ήμϊν 
κλιιδοκιμβαΐίοτρια κ. Σοτμία Τοίλλερ οι νέθεοε « ΊΙ- 
ρο>ϊκ·'·ι· Ελληνικόν ί.μβατήριον» έπί ταΕ νίκαις τοΰ Έλ- 
Ι.ηνικοΐ: οτσατοΰ, τό όποιον καί θά έκτελέση, μαςή μ'ε 
ίίλλας νεωτάτας οννθέοεις της, είς έκτακτον ύπερ τών 
οίκογενειιον τώ/r πισόντων οννανλίαν, δοθησομένην μετά 
τήν οννομολόγηαιν τής ειρήνης νπό τοΰ ^νλλόγον ή 
• Τέχνη ».

ΊΙ κ. Τοίλλερ αοχολεΐται ήδη είς δύο νέας οννθέοεις 
έπιγραφομένα; «Airs de ba lei» Ecluxie Vienne».

ΙΙερί τής σννθέτιδος, ξένος κριτικός έγραφε τό εξής 
οτιγμιότνπον, οίιινος μετάγραοιν έκ τοΰ Γαλλικόν πα- 

ραθέταμεν διά τόν έπιτνχή χαρακτηρωμώ· τής μεγάλης 
παρ’ ήμϊν καλλιτέχνιδος.

• Εν Άθίμ'αις τνγχάνει πασίγνωστος ι/ Ιδιότροπος 
άλλ* ν.περήφανος φνοιοι-νωμία τής Κνρίας Τοίλλερ. 
ΙΙρόοιιιπον ξοιηρ'ιν καί έξνπνον, μέ λεπτότατα χαρακτη
ριστικά κιιί τό όποϊι»1 έπιοτεφονοι μιξοπόλ,ιοι βόοτρν- 
χοι II ίδιόμοοηιος αντη κεφαλή ανήκει είς προοιοπικό- 
Τητα ονχί τνχαίαν. '} περήφανος -ΪΖΖα πως άγέριοχος, 
ή Κνρία Τοίλλερ διαο/ίξιι τά πλήθος, τό πληοιάξει 
ενίοτε δέ και αναμιγνύεται μετ' αότοΐι, χιορίς όμως καί νίι 
ονγχέηται πρός τό πλήθος καί αείποτε παραμένει ξένη 
πρός αύτό, ενρισκομένη είς ινινμαιικΐμ· απ' ιιντοΰ ιίπά- 
οταοιν. Άλλα προς τονς ό ίγονς έκείνονς έκλεκτοί·ς ονς 
τιμά καί άγιιπα η Κα Τοίλλερ, είνε ανεκτίμητος φίλη, 
πλήρης εγκάρδιον αγάπης, τρνφεοιον φροντίδων καί λε- 
πτιών περιποιήσεων.

« Ό νονς της πτ'ιντοτε όξ'νς καί πάντοτε ξητών τό και
νόν, θανμαοίοτς δέ άνεπτνγμένος ί'πό σοβαρας καί πο- 
λ.νμόρφον παιδείας, καθιοτρ. τήν ομιλίαν της θελκτικήν, 
ήτις ποϋ καί πον ποικίλλεται ί'πό λιπτιών σκωμμάτων 
καί οπιιθηροβόλων ενφνολογιών. Έχονοα οννείδησιν 
τής ίπεροχής της κ.ν.ΐ κεκτημένη χαρακτήρα ακέραιον, 
μισούσα δέ τήν επίπλαστοι· καί ανειλικρινή μετριοφροοι— 
νην, αποδέχεται είλικρινώς καί άνεν άκκιομών τάς πρός 
αΐπήν άφειδόις άλλά καί δικαίως άπονεμομένας έκδηλόι- 
σεις θανμασμοΰ' μιά λέξει μετά χάριτος καί 'προσήνειας 
αποδέχεται πάοαι· δικαίαν καί ειλικρινή ίκτίμηοιν τον 
μονσικοΰ ιιντ,ής ταλάνιον, αλλά καί χλεναοτικώς άπαν- 
τώοα γελοίο,τωιϊ πάντα αί'θάδη, όστις έμίελεν έπνχειρήοΐ] 
νίι τή άποτείνη η'ίνδεΐς καί άνονοίονς φιλοφρονήσεις.

Τό μονοικόν τάλαι τώ· τής Κας Τοίλλερ καταφαίνεται 
διά τής άιφόγον μεν έκτελέσεως, ύύ.λά καί διά τής βαθν- 
τάτης καί άοη αλεοτάιης γνοιοεως τής μονσικής τέ
χνης. Είνε άπολνιως κνρία τον κλπίδοκυμβάλου της, 
οσάκις δέ έπιθέιει έπί τιών πλήκτρων τον τάς χεϊράς της 
τό κλειδοκύ/ιβαλον φαίνεται λααβάνον ζωήν καί άποδίδον 
ήχονς θελκτικής άρμονίας. Ά.λλ' ή Κα Τοίλλερ δεν είνε 
απλή κλειδοκνμβαλίατρια, ιιλλά καί μονοονργός, αί δλ μον- 
οικαί της οννθέοεις είνε πλήρεις ίδιαζούοης χάριτος Αί 
μουοικαί καί πνευματικοί άρεταί τής καλλιτέχνιδος, ή 
γόησσα χάρις τον πνεύματος, ή πολυσχιδής καί πολυποίκιλος 
παιδεία, ή σπινθηροβόλος ευφυΐα, ή λεπτότης τών τρό
πων και ί] τελεία άνατρ ιφή τής Κας Τοίλλερ δικαίως 
άναδεικνύοι'οιν αντήν ώς έξέχονσαν προσωπικότητα έι· 
πάοη όμηγύρει έπιλέκτων μονοικιον».

*

ΕΕ ΙΙαριοίονς έξεποιήθη έν δημο.τρασίιι η καλλιτε
χνική συλλογή τον Στίγκραχτ περιλαμβάνουοα έργα ως 
έπί τό πλεΐοτον τού 17.' αίιώνος “Επωλήθη ή είκωι· τού 
Ρέμπραντ ·Ή καλλωπιΖομένη Βηθσα'ι Μ · άντί 1,000, 
000 φρ. Είνε είκών ~ifl έκατοοτομέτρων μήκους καί 70 
πλάτους, καί περιήρχετο άπό κατόχου είς κάτοχοι·, απο 
'Ολλανδίας είς ΙΙαριοίονς και Λονδίνου Τώ 17.1-1 έπω- 
λήθη είς ιό Άμστελόδαμον αντί 265 φιορινίων, τώ 
1791 είς τό Παρίσι ά»ιί 1200 φρ. τ<ρ 1HH1 είς ιό 
-ίοΐ'Λϊκοί' ιίιτί 2,625 φρ. Τώ 19'11 4,116 φρ , τώ 
19:12 6,200 φρ. τώ 1841 7.886 φρ. “Αγοραστής είνε 
ήδη ό κ. Ντουβίν, μεγαλέμπορος ιού .ίονδίνον. ΊΙ επι
τροπή τιών ειδημόνων τήν είχεν έκτιμήοη 800,000 φρ.

Κοτά τήν αυτήν δημοπρασίαν έπιολήθησαν είκόνες 
άξίας 4,225,900 φρ. “Ολλανδοί, Άγγλοι, Γνομανοί, 
“Ισπανοί ήλθον είς Παριοίους πρός ανιόν τόν σκοπόν. 
Μία είκι'ον τοΰ Άδοιανοΰ Μπροΰερ εΐκονίζονσα καπη
λείαν μεσαιωνικόν έπωλήθη άντί 466,500 φρ. Μία εί- 
κιόν τον Ίω. Σιίν ή «Οικογένεια τοΰ ζωγράφον» έπω
λήθη αντί 275,000 φρ.

Ε'αί άλλη συλλογή πινάκων ζωγραφικής τοΰ Οίίγγρον
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ΠΙΝΑΚΟΘηΚη ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Νέμες έξετέίλη πρός πώληοιν »ί< Παρισιού; Μεταξύ τών 
πωληθέντων συγκαταλέγονται καί 12 πίνακες τοΰ Θεοτοκο- 
,ιούλου, περί ώι· γράφομε ν έν άλλη οελίδι. Έπωλήθηοτιν 
-ΐρός τούτοι; εις πίναξ ΙΟ« τοΰ Ρέμπραντ παριοιιϊιν ιόν 
πατέρα τοΰ ζωγράφον ·!ι·η 20,6 Κ) λιρώυ, άλλος τοΰ
ΛαΖ; «ΙΎ< /1,600 λιρών, εί; τοΰ Τιντορέτο ώ·ί< 9,600 
λιρών.

Άλλη συλλογή έπωλήθη είς τ·', Αονδΐνον "Εν έργον 
τοΰ Άγγλον Ράμεϋ έπωλήθη αντί 89,000 λιρών.

*

Άπέ θανεν έι· Κ)πόλει ό '.·Ρ.τ$. Κ· μιπούρογλου;, 
άόκΖρ’ό,- τοΰ μακαρίτου Ίω. Καμπούρογλον, διαιελέοα; 
αρχίατρο; τοΰ Σουλτάνοι· Χαιιίτ, Πρόεδρο; τοΰ Έλλ 
Φιλολογικού Συλλόγου. 'Εσχάτως είχε γράι/·ει κριτικά·: 
μελέτα; εναντίον ιών μαλλιαρών. Tip· περιουσίαν τον έκ 
00,000 'Οθωμανικών λιρών, άφηκεν εί; τά Εθνικά 
Ιδρύματα Κ ίπόλειος, και δι' υποτροφίας Έλλήνιω· πρ·'κ 
σπουδήν επιστημών και καλών τεχνών.

— Ή κ, Παρρίν έν α^θρφ της δημοοιευθέντι εί; τήν 
“'Εστίαν αποκαλύπτει ότι ή αλησμόνητα; διηγήματα- 
γράφος 'Αλεξάνδρα Παπαδοπούλαν, δέν άπέθανεν φυσικόν 
θάνατον έν Η-σσαλονίκη, άλλ' ότι έδηλητηριάοθη ένεκα 
τών πατριωτικών ενεργειών της άπό Βουλγαρίδα, ρ οποία 
υπό τό προσωπείο·· ' Ελληνίδος είχε οννδεθή μαζή της

»

Ό κ. Ι'οϊλός παρηκολούθηοε και ιόν Έλληνο- 
βουλγαρικόν πόλεμον πρό·; άπεικόνιοιν μαχών.

*
Άπέθανεν εν Λονδίνο) <5 "Αγγλος δαφνοστεφής· ποιη

τής “Ωοτεν, δστις άπό τοΰ 1896 κατείχε τόν τίτλον τού 
ποιητοΰ τοΰ Βαοιλέως. Είχε διαδεχθή τόν Τένι·σον, μετά 
τίτν θάνατον τοΰ όποιου έοτράφηοαν τά βλέμματα προς 
τίο· Σουϊέβουρν, άλλ'αί · Ώδαί· τον καί τά ‘Άσματα τής 
Αυγής» ίθεωρήθησαν παράτολμα καί έπροτιμήθη <> "Ω
οτεν, όοτις όμως μετά τήν αυαγνώριοίν του ώς τιτλούχου 
ποιητοΰ έγεινε κατώτερος άπό δ,τι ήτο. Τό καλλίτερου 
έργου του είνε ό · ΙΙρίγκηφ Έωσφόρος»."Εργον κάθε δα
φνοστεφούς ποιητοΰ είνε νά γράφη ποιήματα διά κάθε 
εορτήν τών εστεμμένων ή πατριωτικόν γεγονός, έπί ώρι- 
ομένον θέματος τό όποιον δίδει ό αυλάρχης. Ό δαφνο
στεφής ποιητής πληρώνεται μόνον 499 φρ. κατά μήνα 
καί έχει ώριαμένην ποσότηταΊοπανικοΰ οίνον τών Κανα- 
ρίων νήσων. Πρώτος αύλικός εστεμμένος Άγγλος ποιη
τής ήτο ό lonson up 1617, άλλ’ έπιαήμως ό τίτλος 
άπενεμήθη είς τόν Dryden up 1670. Καίτοι ώς διά
δοχος τοΰ "Ωοτεν έφέρετο ό ΚίρΙίΐιιΙ, ουτινος ή ποιη
τική άξια είνε πολύ άνωτέρα τοΰ "Ωοτεν, ^δαφνοστε
φής· διωρίσθη ό Hilbert Bridl/eS. Ό νέος Αύλικός 
ποιητής διέμενε μέχρι τοΰδε έν ίδία έπανλει είς Όξφόρ- 
δην. Είνε ποιητής αριστοκρατικός' ρ ποίηοίς ίου άπη·- 
ιθύνεται πρός τούς ολίγους. Είχε οπουδάοη ιατρικήν, ήν 
έγκατέλειπε χάριν τής ποιήοεως. Γνωστός έγεινε μί τά 
•Μικρότερα ποιήματα·, άλλ' ή επίδρασές τον ήρχιοε 
κυρίως άπό τής έκδτϊοεως τών ·· Ποιητικών "Εργων·· 
του. Πολλά τούτων έχουσιν ‘Ελληνικήν ΰπόθεοιν,ώς και 
ίά δράματά του, π.χ. ό Νόστος τοΰ Όδυσσέως >, ό 
• Άχιλλεί·; έν Σκύρφ», ό « Πυρφόρος Ποομηθεύς». Ο 
Hriilijes έχει ώς ποιητής τάς Έλλ. άρετάς τής σαφή
νειας καί λιτότητας, είνε δε Έλληνομαθέστατος καί φι- 
λέλλην, έδωκε δέ διά τών ποιήσει·'»· του νέαν μελωδίαν είς 
τόν 'Αγγλικόν στίχον.

*

Απέθανενείς Αιξ-λέ Μπαίν ό επιφανής Γάλλος δημο- 
οιογρτιφος'Ερρίκος Γοοεφώρ.Έγεννήθη τ,ΰ 18.11 καί ήτο 
έκ ιών ταραχωδεστέρων πνευμάτων τοΰ αίώνος μας. 
Φιλόπατρις φανατικός, λάτρης τών μεγάλων Ιδεωδών, 
κατήγετο έζ ευγενοΰς οικογένειας,άλλ'έγκατέλειφε ιόν τίτλον 
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τοΰ Μαρκηοίου διά νά μειαβληθή είς εχθρόν άσπονδον 
τής Αυτοκρατορίας. Υπήρξεν έναλλάζ μοναρχικός καί 
δημοκρατικός. Φιλλέλην ένθεριιος, γράψας πολλάκις ύπέο 
τής 'Ελλάδος, Ιδία κατά τό Κρητικόν ζήτημα “Ιΐρχιοε 
τ·· οτάδιόν του ώς κωμτρδιογράφος, κατόπιν έγένετο κοι- 
τικός καί είια άφοοιώθη είς τήν πολιτικήν. Συυειργά- 
οθη είς πλπϊοτα Γαλλικά περιοδικά,ίδρυσε ιόν •’4^ιά·. 
λακτον·, προ έπταετιας όμως άπεμακρί-νθη οΰτι-ΰ καί 
έκτυιε έγραφε είς τήν · Πατρίδα» .Ύπέοτη πολλάς κατά
δικος καί εξορίας διά τήν έλενθεροοτομίαν του. Έθεω- 
ρείτο πατριάρχης τών τεχνοκριτών τών καλλιιεχνιμάτων 
καί οί ονλλέκται σπανίων αντικειμένων καιέφευγον είς 
αυτόν πρός γνωμοδότηοιν. Άπό όλους τους ιεχνοκρίιας 
μό·ον αυτός δεν ήπατήθη δια τήν περίφημου τιάραυ τοΰ 
Σαλιαφέρνους. 'Π το κάτοχος έκλεκτώυ άγαλμάιωυ καί 
εικόνων. Ώς αρχηγός πολιτικού κόμματος, έθεωρεϊιο ώς 
δι νάμενσς νά διαθέο,η εκατόν χιλιάδας ανθρώπους ΰπ'ερ 
οίαοδήποτε ιδέας. Μίαν ημέραν παρουοιΐζεται ό ,ϊωδΰ 
και τοΰ λέγει :

•—Κύριε Ρωοεφώρ, δέν είνε δυνατόν νά δώοηιε εν 
τολήν είς τάς εκατόν χιλιάδας τών οπαδών σας >·ά ακο
λουθήσουν τάς παραστάσεις τής « Άρλεοιανής» μου είς 
ίά · Ώδεΐον·:

Ό Ρωοεφώρ, άπήντησε ·ναί· καί τήν έπομένηυ άρ
θρου τοΰ ·'Αδιαλλάκτου» γραμμένου άπό τον ίδιον 1'οισ- 
οεφωρ ουνετέλποεν, ώστε ή · Άρλεοιανή» τοΰ Αωδέ νά 
θριααβεϋοη. Έξέδωκεν είς τόμους τάς ·· Περιπέτειας τής 
ζωής μου», τά · Γεράματα τοΰ Μπριντιντί » καί τήν · Αε 
οποινίδα Βίομαρκ·, μυθιστόρημα.

*

’Εθριάμβει οεν έν ΙΙαριο/οις ό Κεφαλλήν βαθύφωνος 
κ. ύίέμος Άμοϋργης.Οί κριτικοί άποκαλοΰν τήν έμφάνι- 
οίν τον ώς ανακάλυφιν ενός Μεφιοτοφελοΰς ·. "Εχει 
εξαιρετικήν φωνήν, μεταλλικήν κιί ήχηράν, εύστροφου, 
ιδιοφυίαν δέ λυρικήν ή όποια καταπλήσσει. Ό κ.Άμούο- 
γης είνε νειότατος. Πρό εξαετίας μετέβη είς Γάνδην καί 
ειελειοποιήθη είτα είς Μιλιϊνον καί Παριοίους.

*

— Ό έν ΙΙεριούοις “Ελλην συνθέτης κ. Κίμων Τριαν- 
ταφύλλου έλαβε τό α' βραβείου ί/οματος είς τό Παρισινού 
Ώδεϊον.

- Ήλθεν είς 'Αθήνας καί μετέβη είς τό στρατοπέδου 
ό διεθνούς φήμης "Αγγλος στ:ατιοιτικός ζωγράφος κ 
Σκο'ιτ. Ένεπνεύοθη έκ roll Έλληνοβουλγαρικοΐ’ πολέμου 
δύο μεγάλους πίνακας, ιό Κιλκίς καί τήν Κρέοναν.

— d' ί^χρι της 10 ’Ιουλίου είοφοραί διά τόν ανδρι
άντα τοΰ Βαοιλέως Κωνσταντίνου άνήλθον είς .'17,.'110δρ

— Ή Γαλλική γερουσία έδέχθη ττ. υπό τής Βουλής 
φηφιοθέν νομοοχέδιον, δΓ οΰ κυροΒται ή μεταξύ 'Ελλά
δος καί Γαλλίας ουναφθείοα τςο 1912 συνθήκη περί 
πνευματικής Ιδιοκτησίας.

*

Πρό έτους οί θανμαοταί τοΰ Πορτογιΐλλου ποιητοΰ 
Λ αμόενς ήγειραν άγαλμα του εις τινα λπιοφόρου ιών Παρι- 
οιων. Οι ίδιοκτήται τών γύριο ',ίκιό»· διεμαρτυρήθηοαν διό
τι τό άγαλμα έφερε δυσκολίας είς τήν ταξιθέιησιν τής οδού, 
άλλ' ούδείς έδωσε προσοχήν, Πρό τίνος οί θαυμαστοί 
τοΰ ποιητοΰ έπί τή έπετεάρ τοΰ θανάτου του μετέβηοαν 
μέ στεφάνους νά οτέηωυν τό άγαλμα.'Αλλ' ό» τής έκπλή- 
ξεωςί Τό άγαλμα είχεν άπαχθή... Μάνην έζήτηοαν εξη
γήσεις Ούδέν ι'ινεκαλ.ύφθη. Καί μετέβηοαν καί έστεφα 
νωοαν τόν.. .Ουγκιό- 'Ατυχής καί μετά θάνατον ΰ Πορτο
γαλίας πατητή; ό ζήοας τυχοδιωκτικήν ζωήν.

«

Ή έν Παρισίοις 'Εταιρία τών Γάλλων ποιητών ουνέ- 
οιηοε ταμείου αλληλοβοήθειας, προνοίας καί συντάξεως 
τοί·' Γάλλων ποιηιών. .Ιυνάμει ΙΟδρ έτησίας καταβολής 

ρί ποιηταί θά έχουν οΰνιαξιν κατά τό ή.ΐον έτος. Ούτοι 
θά δύναταί τις νά στιχουργή χωρίς νά άνηουχή διά τό 
μέλλον.

Οί τέιτιγες ήρχιοαν νά μιμούνται τους μύρμηκας.
*

Τό Ώδεϊον .ίόττνερ. το όποιον πέρυσι είχε δισοιι το 
α' μέρος τοΰ· · Προη ήτου Ήλία» τοΰ Μένδελοον, ίδωοεν 
ήδη καί τόβ' μέρος. Η χορωδία έπαρουοίαοεν άιελείας 
ιινας ένεκα τής σπουδής μεθ' ής έδόθη. 'Εξαιρετικοί; 
καλά έφαλεν ό γιωοτός βαθύφωνος καί παλαιός τρι'κ/ιμος 
τοΰ Ωδείου κ. Άγγελόπουλος ιός προφήτης Ήλίας.'Ε
πίσης καλα ξφαλεν ή νφίφοινος κ, Ταβαρή, ιό δε τερ
τσέτο τών 'Αγγέλων έξετελέοθη ιίομονικώ; ύπό τών δε
σποινίδων Πριονιστού, Χάγερ, Βλάχου καί Ριμένα.

*

Άπέθανεν εί; Βρυζέλλας έν ήλικίιι 69 έτιον ό συγγρά
φει·; καί κριτικός Κάμιλλο; Lcillonniei'.'Πτα γονιμώ- 
τατο; Τά έργα του — μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικοί 
μελέιαι—δίνονται νά άποτελέο σοι 79 τόμους. Ί’ό τελευ
ταίοι· του έργον έπεγράϊ/ιετο • 'Επαναστάτη: Βασιλεύ;·. 
Τό τόραιότερην ούγραμμά τον είναι τό έπιγραφόμενον
• Βέλγων·

*

Μετά τήν ζωγραφικήν έχομεν κα· την μελλοντικήν φω
τογραφίαν. *Εδημοσιεύθηοαν τά πρ·μαρόλια τή; νέα; αΰ- 
-ής τέχνης. Μουντζοΰρε; ανθρώπων έν κινήοιι. 'Απροσ
διόριστος σειρά κεφαλών είς σκοτεινά νεφελόιμαια ..

♦
Ό Γερμανός καθηγητής Σίμπλε επεοκέφθη την 

μονήν τοΰ 'Αγίου 'Ονωρίου, είς έν κελλίοι· τή; οποίας 
άπέθανεν ό μέγας ποιητής Τάοοος, έξεπλαγη δια την εγ~ 
κατάλειφίν του καί διεμαρτνρήθη έντόνως.

Αποτελέσματα Ωδείου 'Αθηιών :
"Ελαβαν απολυτήριον δίπλωμα οολίοι είς τό κλείδα- 

κύμβαλου αί δεοποιυίδις Μαργαρίτα Οριγώνη καί Αικα
τερίνη Μανιατοπούλου. Ή πρώτη ετιμήθη καί μέ .\ρυ- 
οοΰν μετάλλων. Πτυχίου έλαβαν διδαοκαλίας κλειδοκυμ- 
βάλου αί δεοπ. II. Ίωαννίδου καί Λ. Κονδύλι). Άντιοτί- 
ξεαις ό κ. Γ. Σκλάβος. ‘Αρμονίας αριστούχοι ή ήεοπ. 
Ε. Ίγγλέοη καί οί κ κ. Β. Χατζηδημητρίοι·, Γ. Χουρ- 
μούζιος καί Γ. "Αφής.

*

Ο γενναιότατα τίμοιβόμενος διά τάς ουγγραι/άς του 
Χκώτος λογοτέχνης καί ποιητή; ‘Ιάκωβος Μπάριε έγεινε 
βαριω'έττο; Μέχρι τή; σήμερον έχει είοπράξη 19,996 009 
φρ. Τό περίφημον αΙοθηματικόν του μυθιστόρημα « Πέ
τρος ΙΙάδ· έδωοεν είς τόν ο. γγρ.ιφέα 1,900,000 φρ. Οί 
έκδοτοι σπεύδουν τι,- >·ά ΰπερθεματίο)) ένα άναλάβ)) τήν 
έκδοοιν κάθε νέου έργοι· τον.

*

Οΐ φίλοι τοΰ Γάλλον ζωγράφον Άδολφοι· Βιγιέτ υπέ
βαλαν τήν ΰποη’ηφιότητά τον είς τήν 'Ακαδημίαν. Τιν'ες 
έπέκριναν αυτήν ίίεκα ιών ενθύμων οι νθέοε ίιν του, τώυ
• πιερρότων», καίτοι οντοι θαυμάζονται, καί τών τοιχο
γραφιών. Ό καλλιτέχνης έθύμωοε καί άπέονρε τήν υπο
ψηφιότητά τσι·, δηλοιοας ότι ·οί πιερρότοι μου είνε τέ
λειοι καί δεν θά ή επνεόμην περισσότερον άπό τήν 'Ακα
δημίαν·.

*

Ό έξ ‘Αμερικής έπανελθόιν Ήπειρώτης κ.'Αλκ. Αάπ- 
πας διέθεσε. 10,090 δρ. ένα ιινεγεοθή είς τό Μπιζάνι 
άναθηματική στήλη είς μνή/ιην ιών πεσόντων /«ιχηιών.

— Κατόπιν τής πολυμήνου εκστρατείας τής Μακεδο

νίας καί ‘Π.ιείροι ό <όί έφεδρος ύπηρετιΐιν ζωγράφος κ. 
Κ. Ρωμανίδης κατήρτισεν τύραίαν σειράν σκίτσων τοΰ 
στρατοπέδου καί ιών μαχών, περί τά 200 Τά σκίτσα 
αύτϊι θά έπεξεργασθή άργότερον.

*

Ο! φίλοι Τού υποψηφίου δημάρχου τή; -V. ' δ'όρκη; 
Κάννορ ουνέλεξαν τάς γελοιογραφία; άπό τής άνοδον τον 
είς τό δημαρχικόν αξίωμα ί 1910] Ι'έχΟ' οήιιερον καί 
τάς έξέδωοαν είς βιβλίον. Τά κέρδη τή. πωλήσεω; θά 
διατεθούν ΰπ'ερ φιλανθρωπικιον οκοπόιν.

*

Κατά πληροφορία; τών Βιενναίων ι·/ ημερίδων έκ 
Θεσσαλονίκης, ο! Βούλγαροι έούλησαν έν Σηλυβρία τόν 
τάφον Βασιλείου τοΰ Βονλγαροκτάνου, άνει ρεθέντα εντός 
τεμένους ήρειπωμένον, τό ό.Ύοίοτ αλλλοιε ήιο βασιλική 
μονή επ' όνόματι τοΰ Άγ. Ίωάνυου. Αί άναοκαφαϊ έγέ- 
νοντο υπό τήν επιστασίαν άρχαιολο)·οΰντο; αξιωματικού 
όνόματι Κράπτοεφ, όοτι; είχεν !·π’όγιν πρ'ις οδηγίαν 
του χρονογράφους Βυζαντινούς.

Ώς λέγειαι, εΰρέθη κρανίου καί άνε:ιίγρα'ι·ω πλάκες, 
αϊτινες άπεκο/ιίοθησαν είς Βουλγαρίαν.

*

Ό -Ιτ'ο»' Ντεμπέλ, ποιητής Παρισινός, ηΰιοκτόνηοε 
πνιγείς εί; τόν Σηκονάναν.’Ητο ηλικίας 81 ετών. Φίλος 
τοΰ Μωρεάς καί τοΰ ΙΙώλ Φώρ. "Εγραψα· ιόραιοτάτα; 
ποιητικός θ' λλογάς, κριθείοα; ευμενέστατα Άλλ' ϋπήρ- 
ξεν ατυχής είς τήν ζωήν, μή δι νηθεί; να έξαοφαλίοΐ) 
άνετου ιόν βίου Πάντοτε πτωχά;, «ΖΖά καί υπερήφανος. 
"Οταν άνεοίρθη τό πτώμα του, εΰρέθηοαν έπ' αυτόν .ΊΟ 
λεπτά.

*

Ή κυρία Ι'ομπίν; είς τό Παρίσι είχεν άποθηκείο/ι είς 
μίω· Οση ίταν όλα τά πράγματα τής κληρονομιάς τοΰ πα- 
τοός της. Προ τίνος άπεφάοιοε νά τα ξεοκονίοι] καί είς 
μίαν γωνίαν ήοαν πεταμένοι εικόνες τιιε; καί καθρέπται.

Μία είκαιν παιδική ώμοΐαζε τό ί)η·ονάκι της. "Ενα 
παιδί πενταετές έπατει έπάνω είς ξύλινου κανόνι καί έ
κτυπα τό τύμπανον. Ήεϊκων έδόθη είς τό έγγονάκι της, 
τό όποιον έδωσε τήν εικόνα εί; ένα κορνιζοποιόν διά νά 
βάλη νέαν κορνίζαν. Ό κορνιζοποιός προοέφερε 2,000 
φρ. είς τό παιδί διά νά κρατήοη αυτός τήν εικόνα. Ή 
προσφορά έκαμεν έντύπωοιν καί έστάλη εκτιμητής. Έ 
πρόκειτο περί ένό; άριοτουργήματος τοΰ δέκατου εβδό
μου αίώνος. ‘Πιο πίναξ τον μεγάλου "Αγγλου ζωγράφου 
Ράύνολδ, έκτιμηθείς αντί ένό; εκατομμυρίου φράγκων.

*
Ό κ Γ. Ίακωβίδης ετελείωοε δύο πρότυπα τίόν 

μεταλλίων τοΰ'Ελληνοτουρκικοΰ πολέμου. Τό έν είκονίζει 
τόν βαοιλέα Γεώργιον κα· τό έτερον στέμμα μί σταυρόν 
έν τώ μέσ ο. Έπί τής έτέρας οψεως άμφϊτερα φέρουν 
τήν χρονολογίαν τοΰ πολέμου μέ Βυζαντινοί·; χαρακτήρας. 
Ό κ. Ωρωθυπουργός ένέκοινεν άμφότερα, έλαβε δέ εν
τολήν ό κ. Ίακωβίδης όπως φιλοτεχνήοη μετάλΐ.ιον καί 
τοΰ νέου Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου.

— Ό κ. Ε·:άγ Ίωαννίδη; έφιλοτέχνησιν ελαιογραφίαν 
φυσικού /ιεγέθου; καί πιστή; άπεικονίοεως τοΰ άειμνή- 
οτου Βαοιλέως Γεωργίου, ήτις άνηρτήθη εί; τήν μεγά- 
λην αίθουσαν τοΰ Υπουργείου τών Στρατιωτικών. Ο 
Βασιλεύ; είκονίζεται όρθιος, μέ στολήν στρατηγού, έχων 
ουνεπτυγμένην τήν δεξιάν ένφ διά τής άριοτερά; ήτις 
κρατεί τό πηλίκιόν του αυμπτίοοει τά χειρόκτια καί 
αναπαύεται έπί τοΰ ξίφους τον.

*
Άνεχώρησεν εί; ιό θέατρου τοΰ πολέ/ιου ό ζωγράφο; 

κ. Γ. Προκοπίου διά νά λάβη σκίτσα πολεμικά.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Λ-
Α"ί τά υπόγεια ιού Μητοοπολιτικοϋ ναού ιού Με>.ε- 

rixor, r>;,· άνακιηθείοης ί·πό τοΰ στρατού μας Μακεδο- 
νικής πολεως, ειχον κρυβή Ατι Τουρκοκρατίας πολύιιιιοι 
θησαυροί, άποτελούμενο, <ίηό στέμματα, 'χλαμύδας, οκή. 
.ιτοα, .τοέι'τιαα ύφάοματα, κοσμήματα καί Σταυικ,ύς. 
<>>.α άνήκονταείς τήν Βυζαντινήν έποχήν. καί δή είς π„,\- 
κηχ,,ί καί μεγιστάνας τής Κων)πόλιως, οϊιινες έξώσί- 
,<»·ι„ όταν πεωέπιπτον ιίς δνομένε ay „·- r„ 
Μελένικον. Οί θησαυροί οίτυι διεοώθησαν ύπό τών Έλ- 

προκρίτων είς μεγάλα σιδηρά χρηματοκιβώτια, 
κομ,οΟιτια επίτηδες ξχ Βιέννης. Δέν έγνώοθη άν οί θη- 
σταυροι ουτοι υπάρχουν ήδη.

•

Ο Πρόεδρός ιής Γαλλ ίημοκρατίας άπένειμεν είς 
Λια; ορούς λογίους ,,-j. Αεγεώνος ■/·,
/u)i Μεταξύ αϊτών ονγκαταριθμεϊται καί ή γνωστότατη 
·"' ·θω.ορ,ηγράφος κνρία Δανιήλ Δεζονέρ, ήτις έλαβε 
Aytnorp ^,πίΓρό)·. \4,τό π'/ς ιΑρνσΕως τον τάγμπτοζ, 50 
λ ιρίαι Γ/.afiov τόν άργυροΰν aruroor, και 5 τόν /ρναι·ΰι·, 
** (or Λι»ο /(oror επικοί,

★

Άπέθανεν είς Βρυξέλλας έν ήλ.ικίρ 71 ,·,<?,,· ό 
Ζωγράφος I'. Antoine. Τό πρώτον του in 

'' 11 έκδίκηοις τοΰ Άχιλλέως AV-if Γην μ,γ,ι).,μ
ιαν αξίαν. Τί, κλειστόν τής ζωής του Λαρ.^τ Α·

«

Ο κ.ΙΙ. Μαθιύπονλος έξέθηκεν είς κοινήν θέανκρητι >ο- 
γραφιαν τού Βαοιλέως Κωνσταντίνοι·, ήν άρτι έτελείοτοεν 
hX>< τήναύτήν τεχνικήν επιτυχίαν, «<αι· είχε καί ή είκό,ν 

τού Βαοιλέως Γεο,ργίου τοΰ ίδιον καλλιτέχνου.

*

θ εφημέριος τοΰ ό· Ζ*ώρ/? ,-αοΰ τής Άγιας Μαρίας 
Λ-οοί ΐ'/ ουνελίμρθη κατηγορούμενος έπί κλοπή τής είκό- 

■<; Παναγία καί ό 'Ιησούς Χριστώ·, ήικ είνε 7ογυι< 
τον μεγάλου Ζωγράφου ΤΖωβάη Μπελλίι-ι

Α ατά τον παρελθόντα Νοέμβριον ίξερράγη πυοκαϊά 
τις τον είρημένον ναόν καί έπιοτεύθη ότι ή είκό,ν κατε- 
οιράφ,γ Άλλά τελευταίως εΰρέθη αϋτη ή· Φλωρενηρ καί 
ανεκαλύφθη,' ότι ή πυρκαϊά τον ναού τής Άγιας Μαρίας 
errihj ί·„„ άγιον πατρός Κρεοίνι. διά νά ουγκαλύηη/ 
ιίμ· κλοπήν τής είκόνυς. ΊΙ είκό,ν είχε .τωύ/β/j άντί 
.τειτrtxto/i/.iior φράγκιυν,

*

Μολονότι έτος παρήλθεν άη ’ ότου έπαίχθη είς Μπρε- 
οί.άον, καί άπηγορεύθη τότε αιτήσει ιού Μάγοι· τής 
Γερμανίας νά παιχθή χ«ο», r,J .l/jl,ta. „·, „„Ί
-\·ωυπιμαν, χαρακτηρωθέν ώς άντ,γερμανικόν, πάλιν Λ<ί 
7<>ί εγένειο ένεκα τής ά παγορεύοεως νά :ιαι/0ή κατά τάς 
τοριας τής ΙΟΟιτηρίάος τής ίξτγτροτως τής Γτραανίας 
καια roil .Χαττοίΐοντος. Ti^lS13. elv, ίργον ονμβο- 
λικ,,ν. καταΛικαΖον τόν οτρατιωτικιομόν καί νμνονν τήν 
-ταγκόομι,,ν τίρήνρν. Ή Ενοώ.-τ,,. λ/γνι <5 ονγγ.,αφ,νς, 
ματ.μ αν,ιμί,γ τόν ΜτοοΙαν της, ίίο,,ς ήίν ,·χο'ύ χ,,,. 
οτνς, Λιότι αντός ίγ,νη- αίτια νίων χοίτμο,ν. Μτοοίας ί)ά 
live exelvot ΰοτις ί>ά φέρη τήν τίρήνην τ/ς ιόν κόσμον. 
Ε,ρηνη eotiv Άγά.ιρ, ή Λί Άγ&χη τίντ ίί.π Ζή, ίργάΖν ■ 
ται, .το/./.απ/.αοαίΖτι. Αϊτή ά.-τοκα/.ν,τττι τάς ωραιότητας 
τής ,ωής. Τι ίίά ήτο ή Ζωή χωρίς Άγά.την, ή Σχίν·<« 
γωως Αγά.την; Είς ιό τργον τον ό Χάον.τιμαν ,ταοον- 
οια,η τρόοω.τα κα! .αράγματα τοΰ ΙΝ13 κινοίμννα'ν.τό

»' Ζ»;ί <'λ- νννρόο.ταοτα ' Γ.τάργτι καί 7ν .τταΛίον ίχ- 
.τρι,οωχονν τήν ΠνΟίαν Κόρων ,τρόοω.τον elve <ί Μίγας 
Χαχόλων. Τό έργον έχη άξΐ,,. ύ,(1 ιάί ,„;.οοο, 
μαι.ΐκιν αν τον νννοίας.

♦

■J8

Ξένα θέατρα. Xia έργα.

• 7/ βαοΐί-ωοα τον Άγιον Φρ,άνο·, τριλογία, (τοίαρα- 
κτος κομνντί), τι· ή eSv/Joowrai ΙΜχβτρατ οκηνα'ϊ^ ιΐί.η- 
μίναΐ ίκ τής ισπανικής λαϊκής παιήονως. ΧκοςτΠ τό 7ο- 
γον τήν καταιτολίμηοιν τον ΐΟί/ιον τής Ικλογής των Ha- 
nihooon τις rai έαί'χάς οι·κο<χά<< ίν ‘Ιταλία.

Τό ώοικτό κλονβί·,. ΙΙρωτότνπος καί n-φνής κω
μωδία τοΰ Έδονάρδον Μ.τοκροντί .-raiyileioa τις τό ΙΜα- 
τρον · ΜαντΖόνι - τον Μιλάνον.

Το · Άλτί-ικτραννον· κωμωδία των MoveZi· Ρον και 
Χανοί ΙΙαρνοτάίλη ιίς τό ίΜαιρον ■ Βάλλει τής Ρώμης.

Ίίραι,,τατον μπαλλΑτο μονόπρακτο,· ί Αί παιάιαΐ ί- 
.-ταιχβηιίς τά 'ΊΙλνοια·, r<3r Παριοίων.'Εγράφη ναό τοΰ 
κ Χτ,μ.Ίίονοον καί ή χορογραφία οφείλεται είς τόν ρώο- 
οον χορ,ντήν κ ΧιΖίοκν. Ή ίπόίλεοις: Είς νέος φλ>ρ- 
τάρΐΊ εις το τίνννς με άνο νέας ερωτοτροπεί με τήν 
fiiav, Λυοαρεοιεϊται η άλλη' ερωτοτροπεί μέ τήν δεντέ- 
ραν ίλνμ,όνει ή πρώτη. ‘Ερωτοτροπεί καί μέ τάς δνο 
καί έν,ννται καί οί τρεις είς έν μακοότατον ηίλημα. ίίτε 
μία σφαίρα τένννς ριφδεΐοα άγνωστον πύδεν, τοί·ς τρέπει 
είς φυγήν.

.ίντό ειι·ε ι:ο μ πάλλει ο, τοΰ όποιον τόν όοισμόν 
ί'δοιοεν Τρό εςήκοντα ίτιον χαριέοτατα ό Θεόηιιλος Γκωτιέ : 

Είνε τι πολν σηβαρόν καί άξιοι· πολλής προσοχής.'ίI 
ιραγ,ρδία, τό δράμα, ή κωμωδία κρΐν,,νται σννήίλως παρ' 
ένας μόνον ί'ίλνονς, διότι, ί'να κατανυηίλώσιν όλαι αί καλ- 
λ.ωαί. όλα τά προσόντα ένός τοιοντον έργον, άπαραίτη- 
τος είνε ή βαΟεία, ή πλήρης γνώ,οις τής γλ.ώοοης, έν ή 
έγραφη αυτό. Ίωαΰται γνό,οεις δέν απαιτούνται διά τό 
μ π α λ. λ. ν ι ο, ιό όποιον ιιμιλεί είς μίαν γλώσσαν αψωνον, 
εις όλονς αντιληπτήν. Άναμφισβητήτως τήν Ιπομένην 
τής σνγχνοεως τών γλωσσών, κατά rip· άνέγερσιν τοΰ 
Πύργου τον Βαβέλ, ή παντομίμα δά.τετέλεσε τώ 
μόνον τω'-πον α, νε,τοήσειος... Πάντες έ,τοοΰσι τό μ π α λ- 
λ.ι'το άπό τοΰ Έοκιμώοι· μέχρι τον ΙΙαταγόνος. .Τήν 
διεθνή γλώοοαν, ήν όνειρείονται οί εχονιες ι,ύτοπιακάς 
Ιδέας, τήν έδημιούργηοε, τήν ά,άκληροί τό μπαλ 
λ f ΙΟΥ,..

— Kai άλλο μπαλέττο άπό τής αυτής σκηνής έδόθη,ή 
• Χτέφις τοΰ Έαοος,, έργον τοΰ Στραβίνοκι·. τοΰ οιν 
θειοι, τής ΙΙειρονοκας·, οννεργαοΐα ιοΰ Ραΐοιχ διαποε- 
ποίς Ζοιγράηον, καί τοΰ χορογράφον ΧιΖίνοκν. Άναπαοι- 
στά οκηνάς, ήθη, έθιμα έν χρήση άλλοτε κατά τήν λ'α - 
τρείαν ιοΰ Ηεοΰ τοΰ Φωτός. 'Αγάπη πρί,ς τήν γήν, διε- 
ρεννηοις ιών άαιέρων, πρόκλησις πρός τάς δννάμε,ς τής 
φίοεως, άποθέωοις τών προγ,',νων.

ΊΙ ••Σιρω,ή·· τοΰ Χαστόργκ Είς εραστής διακόπτει 
ιάς μετ' έγγάμον κυρίας σχέσεις του όχι διότι δέν τήν 
αγαπά πλέον, άλλά διότι παρατηρεί ρωχρότητα έκ μέ
ρους ιης. ·Είς τόν έρωτα λησμονείται ή προδοσία, άλλά 
ποτέ ή ,ίδιαφορία· eiv, ή βάοις τοΰ έργου. Καί άπομα- 
κρίνονιαι άλλήλων.

— 'Π .■ Κοβαντοίνα·· ιστορικόν δράμα τοΰ Ι’οωοοι· Μω- 
οόργοκυ. Σειρά συγκινητικών σκηνών τής εποχής καθ' 
ήν ήοαν αντιμέτωπα έν Ρωαοίρ. τά δυο μεγάλα κόμματα 
επί Μεγάλου Πέτρου, οί Χεόρωσσοι καί οί Παλαιό- 
οωοσοι.

— Ο - Ίοιλιανός· μελόδραμα τοΰ ποιητυΰ Σαρπαντέ. 
Έκρίθη ώς επιτυχία έξοχος, προκαλέσασα Ζωηράν ουγκί- 
νηοιν ο Ιουλιανώ ο.τονδάΖει αρχαιολογίαν. ‘Εχει ερω
μένην τήν ΑουίΖαν. ‘Ονειρεύεται νά είοέλθη είς τώ ναόν 
τής Ιοξης καί τοΰ Κάλλους. Άλλ' ό ιεροφάντης προμαν
τεύει η·υχικός όδύνας. Καί φεϋγη ό Ίούλιανός είς ξένα 
μέρη, άλλ'αί ερωτικά! προδοοίαι, μία διαρκής φυχική 
άμφιβολία τώ· καταβάλλουν Πηγαίνει είς τήν Μω τμάρ- 
την διά νά ληομονήοιι. Εις μίαν εορτήν συναντά μίαν γυ
ναίκα κλονοιμένην. Είνε ή ΑουΐΖα. Φεύγει άπελπισμέιος 
καί Ζητεί νά λησμονήοη τάς πικρίας είς τήν μέθην. '<) 
Ιεροφάντης τοΰ ναοΰ είχε δίκαιον.

·«- -«·

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έδόθη άδεια όπως ένεργηθώσιν άνασκαφα! έν '.-ίλαΐς 

τής Λοκρίδος ύπό τής 'Αμερικανικής σχολής, έν Αήλη, 
κατά τόν χώρον τοΰ Σταδίου καί τοΰ Γυμνασίου υπό τής 
Γαλλικής Σχολής. 'Επίσης θά γίνωσιν άνασκαφα! έν 
‘Ιθάκη ϊ·πό τοΰ κ. Καββαδία και έν Χί··> ύπό τοΒ κ 
Κονρουνιιόιοι·.

— ‘Επετράπη είς τήν Γερμανικί;,· Σχολήν νά πέρα- 
τιόση τάς έν τφ Κεραμεικώ ιο·ασκαφάς.

— 'Επετράπη είς'πώ Γερμανόν άργαιολόγον κ. Μπροΰ- 
εκνερ όπως συνεχίο,/ ιός μελετάς τον είς τόι· Κεραμεικώ 
έν τώ πρό τριετίας άνευρεθέντι ίερω .περίβολο, ιών Τρι- 
τοπατρέων κώ έπισκευάσιι μνημεία το'ά.

— Επερατώθησαν αί έν Λελφοϊς άνασκαφαί τής Γαλ
λικής σχολής.

— Άπεφασώθη ύπό τοΰ άρχαιολαγικοΰ ουμβουλίοι· ή 
.ουνέχιοις τής άνιιοτηλώσεως τών Προπυλαίων τής Άκρο- 
πόλβως καί ή οτερέωσις μνηιιεΐων πινών τής Δήλοι·.

— Έν Χικοπάλε·. αί υπό τής 'Αρχαιολογικής ‘Εται
ρείας έπιμελείι,ι τοΰ κ. Φιλαδελφέιος έκτελούμεναι όΐ'α· 
οκαφαί έφεραν είς φώς έπιτυμβίονς έπιγραφάς, ιόραίαν 
μαρμαρϊνην σαρκοφάγον μετά κτεριομάτων, ΰάλινα ποτή
ρια, λύχνους, χάλκινα κοσμήματα, νομίσματα Αύγούοτου 
κα! άλλα.

*

Ώς γνωστόν κατά τήν μεγάλην vatμαχίαι τήν γενομέ- 
νην παρά τό Άκτιον άκρο,τήριον πλησίον τής Πρεβέςης 
ό ρωιιαΐος Αύγουστος ενίκηοε κατά κράτος τόν Άντιό- 
,πον κα! τήν Κλεοπάτραν καί έγεινε μονάρχης παντός 
τοΟ πεπολιτιομένου κόσμου. Μετά τ!μ· νίκην έκτιονν εκεί 
πάλιν ήν ό,νόμαοί Νικόπολιν καί άνήγειρε ναώ μέγα,·. 
Τόν vain- τοΰτον άνεκάλυφεν ό κ. Άλ. Φιλ.αδελφεύ·ς, δσ- 
τις τηλεγραφεί : < '.-ίνακαλυφθείς άνωθεν σταδίου Χικο- 
πόλεοες ναός αρχαίος υπήρξε μέγιστος καί ποιυτελεοτα- 
τος Είχε μήκος περίπου 56 μέτρων, πλιίτικ 2.3 ρυθμού 
Κορινθιακού, έκ λίθου λευκοί· επιχωρίου Έπί Ζοωφό- 
ρου επιγραφή λατινική κολοσσιαία μήκους πολλών μέ
τρων. Μέγεθος ψηφίων 0,20 μ. * Αναφέρεται είς Αύτο· 
κρατορα νικητήν. Ή άνεύρεσις τοΰ ναού είνε γεγονός 
ωημαντικωτατον. ύιότι πα»·1ϊί μέχρι σήμερον ανεζήτηοαν 
αί'τόν έπί άλλων λόφων».

*

Έκ Ρώμης άγγέΐλεται δτι πλησίον τοΰ λιμένας 'Γαλα- 
μόνε είς τό Γκροοέτο άνεκαλί-φθη μέγα μαι-σωλ-εΐι»· περι
έχω· οστά πολλών ανθρώπων. Πρόκειται περί τοΰ μαυ
σωλείου μιας μεγάλης μάχης ουναφθε.ΐοης κατά τό 225 
πρό Χριστού μεταξύ γαλατικού· καί ρο,μαϊκό,ν λεγεώναιν 
καί κατά τήν όποιαν ένίκηοαν οί ύπατοι Πάπος καί Ρη- 
γοΰλος, περί ών όμιλεί ό Πολύβιος είς τήν ιστορίαν του. 
Kata to 1892 ήδη ειχεν άνακαλυφθή ό ναό» τώ· όποιον 

■οί Ρωμαίοι είχοι· άνεγείρη τότε είς άνάμνηοιν τής μεγά
λης αυτής νίκης. Α! άνασκαφαί έξακολουθοΰσσ·.

*

Έν Άθήναις είς τήν όδίιν Μαραθώνος άνευρέθηοα,· 
άρκετω αρχαίοι τάφοι. Οντοι άπετελοΰντο εκ σαρκοφά
γων κατεοκευασμένοεν έκ πώρου αμυγδαλωτού κα! άνήκον 
ιός έηάνη έκ τών κτεριομάτιοτ είς τό τέλος τοΰ πέμπτου 
αίώ,υς. 'Εντός αυτών εϋρέθηοαν διάφορα μικρά άγγεϊα 
μέ μέλαν γάνωμα, εν μορμάρινοτ άλάβαοτρον κα! μία κά· 
λυξ έκ λίθου χρωματιστού.

* ·

Μειεφέρθη είς τό Βρεττανικόν Μουσείο,· κα! έφηρμό- 
οθη είς τώ τοίχον τής μεγάλης αιθούσης του είς τό ε
πάνω πάτωμα, εν θαυμάσιου Ρωμαΐκώ μιοοαϊκώ <ϊ»·α- 
καλυφθέν έοχάταΚ μεταξύ ιών ερειπίων μιας έπαύλεοκ 
τής αΰτοκρατυρικής εποχής είς τό Χάμοουορθ τοΰ Ντορ- 

ωέ. Τό Μωοαΐκώ αύτό έχει ύψος 16 ποδών καί πλάτος 
12. είς τό κέντρου δέ αυτού υπάρχει λεπτότατη καί ω
ραιότατη ιίκΰιν ιΐναπαριοτώοα τήν Άφροδίτην άναδιο- 

Ufi'/p’ ίκ τών ί'Λάτων. Είς τονς ^όδας της ν^άρ/Εΐ ftia 
xo’/xvi.ij χνμαινομΕνη ίίς τα χΰματα. Ή χίφοίη τής βί- 
κόνοζ fyn καιαοτραφή ίκ πυρκαϊας, άλί.ά αί,ον τό ί^ό· 
λοιηον AtaifjOETiai ίίανμάοια. Ή κεντρική αντή νικών 
rreotfiallfitu ana ηοίλίι γβιομβτρικά αχήματα^ εν rtAfi 
.τλαιοίον, άναηαοιοτάνοντα Αταφόρτιυς Α^λφίνας Τ·> Λ/ω· 
σα<χό»* αϊτό vyri καταακτνααΟή μϊ nr-τρας Αιαφόροί' χρ·Α- 
ματος, αί όηοΓαι five ωραιότατα».

*
Η·\ Εκττλταιίώοιν αναακαγαί ev *Αθήναις rv τή 

Ηραονλλον ηρας άνακαλυφιν ταΰ ‘ίίότίον του ΙΙτρηιλτονς 
και ίν Ώρωπφ τις τό *Αμφιάρηον ίτρόν btonrrl^ τοΌ 
κ. ΛτοτάρΑοί'.

— *Εν Tntln'iii) τιαρα τό χιοοίον Εαίαάοι τί' ρέθη 
ενεπίγραφος στήλη άφιερωμένη είς ιόν Ποσειδώνα μετ' 
αναγλύφου, είκονίξοντος ταύρον, τοΰ 3ου αιώνας π. X.

— Κατ' ίκθεσιν ιού εφόρου ιλρχαιοτήτων κ. Κυπα
ρίσσι/ έν Ηιίσιρ διατηρούνται τά εξής αρχαία οίκοδήματα. 
Ό ναός τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, ή otoii καί ό βωμός 
τής Άρτέμιδος Πωλοΰς, τό θέατρον, τό θετόριον ή πι- 
θανώτερον Πρυτανείου, τό Βουλευτήριον κα! ή άψίς τού 
Καρακάλλιι. Εύρέθηοαν ήδη ΙΟΙ) λαβα! πήλινων άμη ο- 
ρΰα,ν ενεπίγραφοι.

— Έδόθη είς τήν ‘Αρχαιολογικήν 'Εταιρεία,· ή άδεια 
ι'τναοκαφών εις τήν Πέλλαν τής Μακεδονίας,τήν πατρίδα 
τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου. Τών άναοκαφών θά έποπτεύση 
ό κ. Οικονόμου.

*
Έν Πομπηία γινομένων έοχάτως έιναοκαφών ευρέθη 

δοχείο,· πήλινου, περιέχον ύδωρ. Καίτοι ιό ύδωρ τούτο 
είνε εν τώ δοχείφ ά.τό 18 αίιόνων, διατηρείται άναλ- 
λοίωτον.

*

Έκ Βαοιγκτώνος άνηγγέλθη ύπό τοΰ ‘Ελληνας πρε- 
οβευτοΰ δτι άινεκαλίφθη έν Βαλιιμώρη αρχαία Έλληνικίι 
προτομή θαυμάσιος τέχνης, κλαπεΐοα πρό 10 έτών εκ 
τοΒ ττ 'νίθήναις 'Αρχαιολογικού Μουσείου. Ή προτομή 
παριοιά πενιαετή παιδίσκην, είνε έκ Ιίαρίου μαρμάρου 
καί έχει άρτι θραυσ/uvor τώ λαιμόν. Εύρέθη θαμμένη 
έν τή καιοικίη Έλληνος. ΊΙ αξία τοΰ αγάλματος υπολο
γίζεται είς 3,000,000 δρ.

❖ ❖

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ώραιοτάτη καί κατ' έξοχή,· πατριωτική ή Ιδέα τοΰ 

έν Ι'όδιρ δημοσιογράφου κ. Γ. Δ ρ ακίδαν νά έκδώοη 
AtVKUy* τών Δωόίκανήσων. Περιλαμβάνει οϋι- 
τομον άλλ' ιίκριβή ιστορική,·, εθνολογικήν κα! κοινο
τικήν περιγραφήν έκάστης τών δώδεκα 'Ελληνικών, ιιλλ' 
'Ιταλοκοατουμέ,'ων νήσων τού Αιγαίου, γραφεϊοαν ύπό 
ειδικού εξ εκάοτης νήσον λογίου, Τό εργον πολύτιμον 
αληθώς, κοομείται ύπό εικόνας έκάστης νήσου καϊ ιών 
οπονδαιοτέριον τοπείων κα! άρχαιολογτκών μνηιιεΐων, 60 
έν δλφ, προτάσσεται δέ ώραΐον συμβολικόν σχεδίασμα υπό 
τού κ. Ρούμπου τών δώδεκα νήσο»· έν είδει παρθένων, 
αί όποιοι τείνουν τάς χεΐρας προς τήν νικήτριαν Ελλάδα. 
Έν τέλει καταχωροΰνται τά εύγλωττα καί σθεναρά δη
μοψηφίσματα ιών κατεκκων πασών ιών νήσων, δΓ ών 
διατρανούιαι ό άμετάτρε.τιος αυτών πόθος τής /ιειιί τής 
'Ελλάδος έ ν ιό σ ε ω ς.

♦
« A III 0 II Γ S—Ρ e ineS — Folie S··. Ποιήσεις τού 

Γάλλου ποιητοΰ Henry de Clierlemps. Btblioleque 
de la · Vie inodeme Lib.airie Falque. Αίσθημα 
βαθύ, κυμάνοεις ποικίλων αισθημάτων, λύπης καί χαράς, 
έρωτος κα! πατρίδος, διαπνέουν τώ ποιητικό,· αυτώ -τό
μον ■ Ο ίδιος ποιηη/ς έχει γράψη καί μονόπρακτου έμ
μετρον θεατρικέ»· έργον, τόν «’Ελληνικόν ‘Ερωτα».
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Λ. ΙΙαπι-ϋόττονλος— Κ ιρα utvc, νπό 1'q ΠαΑα- 
μιχαήλ. Έν 'Αλεξάνδρειά. Ιϊιογραφιχή μελέτη περί τοϋ 
ϊκλιπΛηο; διαπρεπούς παλαιογράφον, μετά πλήρους κα
ταλόγου των εργίον οίτοΡ, άννρχομένων εις 240, μελετών 
κατά to πλ,είοτον διμιοσιευβειοΛν εις διάφορα περιοδικά. 
ΛΥ-χι/ί Ζο;ο>' θά ήτο ή ουσοωμάτωοις καί νκδοσι; γ<5>· 
πολυτίμων συγγραφών ιοΰ μβ/ζΩοι· βυζαντιολόγου.

★

Ή εκΟειΙις τής Γώαιις. — El; ιδιαίτερον τεύχος 
με καλλιτεχνικά; εικόνας εδημοαιεί’θησαν ια πεπραγμένα 
τή; επιτροπής τοϋ Ελληνικού τμήματα; τής fv Ρώμμ 
έκϋέόεοκ την ID11. Τήν έκθεοιν συνέταξεν Α πρόεδρο; 
Tij; ‘Επιτροπής κ. θάνος Μπασιάς.

*

ΊΙ γι·νοΊκα. — Εί; «ό βιβλίην αΰτό έξετάίεται ή 
γυνή ώ; προϊόν ιοΰ παρελθόντος, σύμφωνα πρός τι'ις «<>- 
/ά< τοϋ δετερνισμοϋ, έπειτα ώ; παράγων κοινωνικά; και 
<·’>,■ παράγων πολιτισμού. Και τέλος ό ηιγγραφεύ; κατα
λήγει els τότ καθορισμόν τώ>· δικαίων ιϊξμηονωτ, τάς ο
ποία; ήμπορει νά εχρ διά τήν εν iff xoivotvi'f θέοιν της. 
Ή μετάφραοι; επιτυχή; τον κ. X. Χι οκλίου;. Έςεδόθη 
els τήν Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην 
Φέξη.

ο

«"Ας ταχν·»<«μεν τά 6ήιιζ·.—Ηοΰριον κατά ιών 
Βουλγάρων, ποιηθεν ΰπ·> τοΟ γηραιού φιλοπάτριδο; λο- 
γΙο” κ.θεμ. ·1>ΰ.<»δελφέ«»ς καί μεϊοποιηίίτν υπό κ ΰ νεα- 
ρωιάτον συνθέτου κ \ημ. ίούνη. Καταλληλότατου Γνα 
είσαχθβ els τά σχολεία.

*
Τά πρώτα κριτικά. — Αί μελέτα ι αύται τού κ 

Κωπτή ΙΙαλαμά ΰποτελοΟν σειράν εμβριθών κριτικών έπί 
τή; Ντοελληιικής φιλολογία; καί τών νεωτέρων Ελλή
νων συγγραφέων—τοΠ Ρήγα. τον Σολωμού, top Α’όλβον, 
top Μαρκυοιΐ, τού ΙΙολνλα. τού Ααακαριίτοι·, ιοΰ Ροϊδον, 
τού βιζι ηνορ, ιοΰ Καρκαβίτσα, tap 'Ι'υχάρη κ.λ. π ΙΙλήν 
τών γενικών περί τής τέχνη; αντιλήψεων καί .τυάί τή 
κριτική τού έργου Μις έκαστον τών κριιομήων, .-»>■<«-■ 
λαμβάνουοι καί ένδιαφεροίσας περί τών συγγραφέα»· πλη
ροφορία;. Αί με.λέται αίται τοΒ κ. ΙίαλαμΛ εί; καμψόν 
τόμον ίξεδύθησαι els τήνΛογοτεχνικήν βιβλιοθήκην Φέξη, 
rive δε ηλαι γραμμένοι el; καθαρεύουσαν, καί δι' αύτό 
άναγινώσκονται μετά μεγαλειτέροι· ένδιαφέ-ροντο;.

*

ΊΙΟικιί Ε fl III us II. — Είναι πό κεφαλαιώδες εργον 
τού μεγάλου πανθεϊσμού φιλοσσφοι·. Έν αί'ΐφ επιοιημο- 
νικίας, διά κατ' έξιιχήν κριτική; μεθόδου ιίνάγεται ό ουγ- 
γραφεί1; εί; γενικωτάτας καί καθωριομένας άιτιλήψεις 
περί Θκοΰ, περί αρχή; καί τής φί·οεο>; τής η'Ι’Χη;, περί 
συναισθημάτων καί παθών, περί κοινωνίας, κοινά» ικής 
εξαρτήοεως τού ανθρώπου κλπ. Αί ύψηια! καί υπέροχοι 
Οεαιρίαι τον αποτελούν κυριωτάτην βιίοιν τή; via; φιλο
σοφίας, Ί'ό σύγγραμμα ιοί to εί; ιιε ιάφρααιν καλλιλογικήν 
όπό τού κ. Ν. Κουντουριιότου έςβΛόθη els την Φιλοσο
φικήν καί Κοιναινιολογικίμ1 βιβλιοθήκην Φλ;η.

ο
Τό A$tt(ov<ftov ι'πό Σοπενάοοΐρ.— Μετόφραοις 

κ. ’.·\ντ. ΙΙολυμέριι· 'Εξεδόθη εί; τήν Φιλοοοφικήν καί 
Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην Φέξη. Όρμιομενο; εκ τής 
εμπειρική; φν/ολογία; καί σινΛιάζων τά; παρατηρήο'ι; 
αΰεή; πρό; τά έκ τής φνοιολογίικ πορίομαια, διερεω·ή 
αν .-ιριιγμαιικΰί; ί'.τάρχη έίαινθερία βονλήοεω; els ιάν 
άνθρωπον, κατά πόσον δί ovto; vipiotatai <ίναπ·ί\ραατον 
επίδραοιν πραηγονμίνων καί ανγγρώ·ων ton ενεργειών, 
είναι δηλαδή οίιο; άποιέΐεομα μάλλον ή αίτιον. 'Επί τή 
βάσει Αί τής Ιδία; αντοΟ θεωρία; περί ιοότων προβαίνω» 
<ί Σοπενάυντρ άναπτνοσει ουναφΛ; τά; περί τής ηθική; 
άντιλή'/'εΚ τον, πόρισμα τή; όλη; φιλοσοφίας ιοι·.

«'Ο ξηλελλιινιύρός πάλαι >:αϊ vifv· νπό τον 
καίΐηγητοΰ τής Ελληνική; φιλολογία; εν λίονάχφ Αύ
γουστου Χάΐζβμχεργ. Ό οοφό; καθηγητή; έοεννα τήν 
φιΙ^λληνικήν κίνηοιν έν Γερμανβι καί εκθίτει της δυο- 
γερείας καθ'ιόν είχεν αντη νά παλαίοη λόγφ τής αντι
δραστική; πολιτικής τοϋ Μετιερνιγ. Ό οιηγραφεί·; άφιε- 
ροΐ πολλά; σελίδα; εΐ; τόν βασιλέα τή; Βηναρίο; Αον- 
δοβΐκον, εϊ; τόν καθηγητήν Ηείροιον καί el; ιοί'; διάφο
ροι·; άλλοι·; επιφανείς φιλέλληνας, έν οίς συγκαταλέγει 
καί τόν μέγιιν ποιητήν Γκαΐτε. *0 Χιιϊήεμπεργ φρονεί 
ότι οί "Ειληνες ιοΰ 1!>13 είνε <1ί'τάξ«» roF 1821.

+

Τό μεθνγρα'ΐ'ϊκόν καί κριτικόν έργον τον Κ. Ι*ο'·δόυ, 
ενός έκ ιών ίκλεκιοτέρων πνινμάτων τής νεοελληνική; 
φιλολογίας, οννεκκντριόθη πλήρες είς τον; έπιά τόμον;, 
οϊτινε.ς ίξεδόθηοαν είς ιήν βιβλιοθήκην Φέξη. Ο! δνο 
άρτι έκδοθένιες, επιμελεί',ι τίάν κ. κ. II. ΙΙετροζοζί- 
νου καί Α. Άνδρεάδου πεοιέζονν μελέτα; φιλολογι
κός, καλλιτεχνικά;, ι/ιλοσοφικιίς, θρησκεντικιις, ίοιορι- 
κάς, έπιοτημονικιίς, πρό; δε ένιυπιοοει; καί άναμνήοεις, 
υπό ιόν τίτλον “ΙΙάμεργα Καί ΙΙαραλιιπόιιτνα». 

'/ επιμέλεια καί ή στοργή, μεθ' ή; 
οί έκδόται σι νέλείαν καί κατέταίαν τά έργα ιοΰ Ρόιδου, 
συνοδεύοαντε;με οημειιόαεις διιιφωτιοτικιί;. Οΰτω,εΙ; τόν 
"Ελληνα αναγνώστην πρόκειται σι γκεντρωμένον τ·ί πνεύμα 
τοΒ "Ελλήνος οιγγραφέως, τά όποιον επί μακράν σειράν 
ίκνριι'ιρχηοι καί ήδη παραμένει πηγή κριτική; όξντητο; 
ιό; πρίι; τήν πνευματικήν κίνηοιν τίϊιν προηγουμένων δε
καετηρίδων.

•
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Λαογραφία. Τό/ιο; .1' τεΒχος Α—Β', πλουοιιάτατον 
ει'ς· λαογριιφικ·»· ίλικόν. Αημοσιεύοντια δημοτικά άσματα 
καί παραδόσεις. 'Ιδιαιτέρα; μνεία; βξιαι αί μελέται τσΰ 
κ 11ο/,ίτοΐ> περί δρακοκτανία; τού Αγ. Γεωργίοι·, καί 
τοΰ κ. Κουγέ<< περί των έν τοΐ; οχολίοι; τοΡ'Αρέθα λαο- 
γραφικών ειδήσεων. Αήμοοινύοντιιι καί ΑΙοιρολόγια ΑΙα- 
νιάτικα εί; πεοόντα πολεμιστήν κατά τών παρόντα πόλε
μον, είκονίςοντα τομ· λαϊκήν ψυχήν καί έςαιρόμενιι ϊ/ί 
Σπαρτιατικόν ΰ'ιω;·

*

• Χρονικά». Φιλολογική καί σατιρική ίβδομαδιαία 
ίπιθειάρηοις, έκδιδομίνη έν Κ)πόλει ί·π·ί τΛν κ. κ. Λ'οζ- 
οτοφορίδον καί .Χρνσαφίδοι·.

•

ι·'L Essor’> 'Ιούλιό; 1819. Ειδικόν τεύχος άφιερω- 
μένον εις ιόν Γάλλον ποιητήν Λ', βνιιltduiil.

Όριιή. Μηνιαίοι· περιοδικόν. “Ετος A', '.‘to. 1. 
Αιει·θι·νταί β Σκληρό; καί Α Κωνοταντόπονλος. Ώς 
έκ top τίτλον έμφάΐνεται, ονγκεντροίνει τά; ορμητικά; 
λογοτεχνικά; τάσεις τής νέας γ«ν«Λί,

*

ΑΓΓΕΛΛΟΝ1ΑΙ

Ί’σό τι,ϋ έν Κ)πόλει Χύτγραφείοι· / ι μνιισίοι· αγγέλ
λεται ή 'ίπό τό έτο; 1914 έκδοσις, τό τέταρτον ήδη, τοϋ 
έτηοίον Ιΐιιεοολογίου ή «Ελπίς».

*

‘Αγγέλλεται >} «"κίοαίί νέα; 'Αθηναϊκή; έφημερίδο; 
καθηιιερινής, υπό τον τίτλον «Χία ΊύΛλάς», διερμη- 
νε.ι ούοη; τά; γνώμα; τής Κοινωνιολογική; όμάδος.

Κέα έπίοη; έφημερί; — οικονομολογική — θάέκδοθή, ό 
η ΙΙλοντολόγοι».
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