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Ραμπινόρανάΰ Ταγκόρ.
Μέσ’ άπό τά νεκρά νερά τής λίμνης, ύπό 

Μοιραίας.
Άπό τάς σκέψεις μου, ύπό Μ. ΙΙαπαγιαννυ- 

πονλον.
Θεοτοκόπουλος (τέλος), ύπό Σπ. Ιε-Μιάζη. 
Ό γυρισμός, ποίημα Μαρίας Ζάιιπα.
Οί μεγάλοι συγγραφείς.
Ή άμφιαβητουμένη “Ηπειρος (τέλος), ύπό 

-Υρ. Χρηστοβασίλη.
Ποικίλη σελίς: (Gaby Deslys.—Ή σημερινή 

μίδα.— Καλόγηρος ζωγράφος.— Κινημα
τογραφικά δράματα.— Ό ΚαροΟζο.— Ω
ραία ή έξυπνη ; ).

Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό ζίάφπάο;. 
Γράμματα καϊ τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ρεμβασμός. (’Εκτός κειμένου) 
Ραμπινόρανά& Ταγκόρ.
Άργυρόκαστρον.
Gaby Deslys.
Ό τάφος τοϋ Άλή Πασσά.
’Ιούλιος Κλαρετή.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
Τ. Ν.— "Ο Σατωβριάνδο; ΰπήρξεν ένθερμο; θια

σώτη; τής Έλλ. έπαναοτ'.οεω;. Τό έργο· του < '// Ελ
λά; ιοΰ 1825' μόλις έξεδόθη, μίτεφράοθη ταυτοχρόνως 
el; τήν Γερμανικήν, 'Ισπανικήν καί Ελληνικήν. Έδη- 
μοοίευοε φιλελληνικά άρθρα εί; τήν · Εφημερίδα τών 
Συζητήσεοιν» τφ 1825 καί 1825 καί μετέσχε ένεργώ; 
ιής ο Φιλανθρωπική; 'Εταιρείας υπέρ τών 'Ελλήνων·.

Κληρωτώ.— Ό πληθυσμό; ιή; Ελλάδος κττά τούς 
άκριβιοτέρους υπολογισμοί·; είνε 5,050,000 Ήτοι 
Παλαιό 'Ελλά; 2.800,000. Νέαι χώροι: Μακεδονία 
1,150,000 ‘Ηπειρο; 450,000, Κρήτη 350.000, Νή
σοι 300,000. Περιλαμβάνονται καί αί Λιαφιλονεικού/ιεναι 
κτήσεις. Έάν άκρωτηριαοθή ή Ήπειρο; υπέρ τή; ‘Αλ
βανία;καί υπεξαιρεθούν ίπ'ερ τή; Τουρκία; ‘Ιμβρο; 
καί ΤένεΑο;, Λ πληθυσμός έν άλω Λί κατέλθιι είς τ<1 
4,850,000.

Ι.οωτώντι. — Περί τοϋ Ζακυι θίου ποιητόΰ Καψο- 
κεφάλου, τοΰ οποίου »<■»· θάνατον άνηγγείλαμεν εί; τό 
προηγούμενου φύλλου, μόνοι ημείς, έξ όλου τοΰ Άθηναϊ- 
κοϋ τύπον, εγραψβ ώραΐον χαρακτηρισμόν ό κ. Σι- 
γοΰρο; els τήν · Πινακοθήκην · ιοΰ Μαΐου 1904.

Στιχοι-ργώ. — Πόσα επεισόδια τοΰ βίου τών ζώων 
αξίζουν νά γίνουν άντι κείμενον ποιήοεακ! Ό γάμο; λ. χ. 
τή; βαοιλίσση; τών μελισσών όστις γίνεται έν τώ αέρι, 
ένθα έκλέγει ώ; σύζυγον τόν δρρενα, τόν Λννάμενον 
περισσότερη· νά ίψωθή, ένφ μετά τήν ενωοιν πίπτει 
ευθύς νεκρός ό νυμφίος ! ..

··. I*.— Τά έξοδα τον Κολόμβοι- διά τήν άνακάλυ- 
η·ιν τή; 'Αμερική; άνήλθον εί; Λρ. 40,000 μόνον.

Π Άγια ΑΙκατερίνη θεωρείται ή προοτατι; τών γέ
ρον τοκορ iv.

,λιωτερκίτή. — Μεταχορία είνε έφεύρεοις νέοι: χο
ρού όπότή; έγγονήςτοΰ Λαμαρτίνου,τή; ποιητρίας Βαλεν- 
τίνη; Σαίν- Πον. Είνε ή έξιΛανίκενοι; τών έλιγμών τοΰ 
γυναικείου σώματος. Διά νά φαίνεται ή εύκαμψία, πρέπει 
νά χορεύεται έν Αδαμιαία περίβολέ) εί; τό σκότος, με Λέ- 
αμα; κίτρινο»· ακτινών από προβολίως εξακοντιζόμενα;.’

Έρηθιτίγ^η.—Ή έτηοία Λιεθνί/ς έκθεσις τοϋ Μο
νάχου γίνεται εί; τό Glaspalast, Λιαρκούσα άπό τοΰ 
Ιούνιοι- μέχρι 'Οκτωβρίου.'Π έφ-ετεινή ήτο ή ένδεκάτη, 

περιέλαβε δέ 3587 έργα. Υπάρχει εικονογραφημένο; 
κατάλογο; τή; Έκθέοεως, περιέχων >911 περίπου έργα. 
Τοΰ SlUcIi καί τοΰ Klimt κάμνοί'ε οί πίνακε; πάντοτε 
εντνπωοιν εξαιρετικήν.

ΙΙροληπτικώ — "Αν πιοτεύσωμη· ενα ‘Αμερικανόν 
αστρονόμον, ή γή έχει ακόμη ζωήν μόνον Ιο εκατομ
μυρίων ετών ώστε παρηγορηθήτε

♦ Φ ♦

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
I'ril J<ldll0<; . — Η εν ήμιφϋλλω δημοσιευόμενη νικών 

τοΰ Ρεμβασμού, παριοτή τήν πατρικίαν θ' Κόννωτ, σύ
ζυγον τοΰ Γενικού Λιοικητον τοΰ Καναδά, όοτι; έχει τον 
τίτλον Πρίγκηπος. Ή είκών έλήερθη κατόπιν πολλών 
διατυπώσεων, μέχρι; ον Λυθή ή άδεια Ή είκών ΐδη- 
μοσιείθη τ', πρώτον εί; τά ° Εικονογραφημένα Νέα», τό 
γνωστόν περιοδικόν τοΰ Λονδίνου.

'Λογνρόκσατρον.—'Π πόλις, περί ήν στρέφεται ή 
γενική προσοχή, ένεκα τή; φήμη; περί Άλβανοποιήοεω; 
καί αύτή;. Έν αυτή σώζεται ή οίκία, εν ή έγεννήθη ό 
ΚαποΛίστριας.

Gal»/ Desl'/s. — Είνε ή γνωστή ωραιότατη ηθο
ποιό; Γκάμπο Ντελν;, ή όποία έπαιξεν έοχάτω; εί; τό 
• Pallas·' τοΰ .Ιονόίνοι· έν μονόπρακτου θεατρικόν έρ
γον, τό όποιον έξήγειρε τά; Λιαμαρτυρία; τοΰ επισκόπου 
ιοΰ Κένσιγκτον, όοτι; άπηνθυνεν επιστολήν πρός τόν 
λόρδου Τοάμπερλαν, κατήγορων ώ; άπρεπή τά οκηνικά 
ιίτινα μειεχειρίζετο ή ηθοποιός. Ώς έκ τούτου, μακραί 
συζητήσεις έγένοντο έν τφ Άγγλικφ ιϋ.τοι περί θεάτρου 
καί ηθική;

I άύος 'Λλίί lladdu. — Εί; τόφρούριον Ίωαννίνων 
σώζεται ό τάφο; τοΰ αίμοβόροι· τυράννου, όοτι; ίφονενθη 
πολιορκηθεί; καί πνροβοληθεί; Λιά μέσου ιοΰ Λαπέδοι·. 
Σώζεται ιόοαντω; καί τό Λωμάτιω·, εντός τοΰ όποιου 
έφΌνεί’θη ό τύραννο;, Ή είκιόν, ήν Λη/ιοοιεύο/ιεν, έλήφθη 
τήν πρώτην ήμέραν τή; καταλήψεακ τών Ίωαννίνων 
ύπό τοΰ Ελλ. στρατού. ΟΙ παριοτάμενοι ανήκουν εί; τό 
μικτόν έξ όποιων και ά>·ταριώ>· σώμα. Ό Αβξια τή; el- 
κόνο; /ιετά γενειάδα; άντάρτη; εΐνε—ά/τκόριστο; σχεδόν— 
ό γνωοτίε; υψίφωνο; κ. Χρ. Σανθόπονλος, τού όποιου 
εικόνα είχε Λημοοιεύσ/ι πρό τριετία; ή · Πινακοθήκη» 
έπ' ευκαιρία τή; Λοθείοη; τότε συναυλία; του. Ο κ. 
κ Σανθόπονλος είν; Ήπειρώτη;, μεταοχών τοΰ 'Ηπει
ρωτικού άγώνο; άπ' αρχή; μέχρι, τέλους.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καίίυστεροϋντες την συνδρομήν των, δπως άποστπ'λωσίν 

αυτήν απ’ Ευθείας προς τήν έν Λίΐήναις \ιευί)υνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν- 
τες τά έξοδα τής άποστο/.ής.

Είς τούς καίΙυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοϋ φύλλου.

α. ι. κ^λογΓροπουλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σιλ. 208.—Δ?. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα είκονο- 

γραφ·ημένα Σελ. 64. —Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χ,εωματιττών 

τ’ικάνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 2·
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πιζά ποιήματα μετ' εικόνων 

Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 428.-Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσει; καϊ σκέ

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

Πωλοΰνται ίίς τά γραφεία μα;
Διά του; σννΖρομητά; τη; ^Πινακοθήκη;» fk το 

iiuidu της τιμής.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ^ 
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ΑΟΗΝΑΙ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΠΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 

L ΜΕ'ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
’' ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ays’

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., πί,αξ Ν. Γίζη Φω
τοτυπία εί; μέγα σχήμα Αρ. 1. Έπ! χονδρού χάρτου 
Λραχ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, κατά /ιετάφρα- 
σιν ’Λχιδοί θέοου. Έπί 'Ολλανδικού χάρτου Αρ. 1.

ΤΟ -ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.. Λ οά/ια Ν. Λάοχαοη xai Π· 
Δημητοακοπονλον Λο. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, τ(ναξ Φρίξον Άρι- 
στέως. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα δρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,. πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα Λρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vif/or. Φωτοτυπία εί; μίγα σχήμα 
Λο. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·. 
RodlCgrOSSe. Φωτοτυπία Λρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ·, Τρίχρωμο; 
φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα. Πίναξ ΒϋΐΙΙιβ1. Λρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ · G· Bargeliui Φωτοτυπία Αρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 

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

ΓΑΖ ,, πίναξ Δ. Θεοτοκοπούλου. Φωτοτυπία Λρ. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ. Καλλιτε

χνική καί ίοτοοικί/ μελέτη υπό I. Καοαβία, Λρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J. Knopp. Αρ. 1.

Διά τοΰ; συνδρομητά; τής “Πινακοθήκης,, εις τό 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τον Α' μέχρι τον ΙΔ' έτους 

ενρίσκοντΟι εις τ<> γραφεΐον μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται ί'κητωσις 25 τοΐς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα
Γης “<^ινακοδήπης,> 

δλων τών έτών πωλοΰνται είς το γρα- 

φεΐον μας άντί δρ. δύο έκαστον.



Η ΜΕ ΡΟΛΟΓ10 Ν

“ ΠIΝ $ κο e η ΚΗ 5”
ίΚομι/ος τόμος εκ 256 σε^ίό'ων

Μελέται φιλολογικά!, καλλιτεχνικά!. Ιστορι
κά!, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται διά τούς συνδρομητής μας ό'ρ. /. 
Δι'ι τούς μή τοιοΰτους ϋρ. 3. Εις τούς νέους 
έγγραφομένους συνδρομητής aasootejjezai 
όωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εϊς τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποιηΟείση; τής χλίμαχο; τών τόκων των εϊς 
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
βψει ή έπί προθεσμία, οηλοποιεϊτα·., ότι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τω Κεντρικό. Καταστήματι καί τοϊς Ύ- 
ποκαταστήμαβιν αύτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω"

1) 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1 (1.000 πέραν του πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου εϊς I Τοϊς ο)ο κατ' 
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταϊ και εϊς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς οΛ^ κατ'έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά ες μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοϊς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά ες μήνας τούλάχιστον.

_ 3 ·Λϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα ’ των 
πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εϊς χρυσόν, ήτοι 
εϊς φράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας εν «ορισμένη 
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκω
1 1)2 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά
2 » » » » »
21)2 » » > . .
3 » » » » »
4 » » » » »

καταύέσ. 6 μηνών τούλάχ. 
’· 1 έτους
» 2 ετών ·
» 4 ετών
» 5 έτών

At. ομολογία·, των εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ εκλογήν τού καταθέτου ονομαστικά! ή άνώνυμοι.

Γό κεφάκαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τ<·> Κεντρικώ Καταστήματι καί τή α’ιτή· 
-«ει του καταθέτου παρά τοϊς ' Γποκαταστήμασ: τής 
Ίραπεζης εις τό αύτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατά*· 
ίεσις.

Ποός τούς κ. Ύϋρολιιπτας της 
πόλεως Αθηνών.

Προσχαλοΰνται ο! κ. κ. υδρολήπτη όπως ποοοίλΟωοιν 
rX τό ταμτίον τοΰ Δήμον και καταβάλωοι τό άντίτιμον 

ιού ϋδατος τρτχοντος ΐτους, καδόσον er lvavri<f περι- 
.-im'ioei ή υδραυλική υπηρεσία τοΰ Δήμον ί)ά ευρε/λή εις 
ιήν ανάγκην »·« λιτργήο/ι τήν αποκοπήν τοΰ ϋδατος.

(‘Εκ τοΰ υδραυλικού τμήματος τοΰ Δήμον ‘Αθηναίων).

ΧΑΡΤΟΠίλΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ Σιας
ΑΘΗΝΑΙ 'Οδός Ερμου

ΙΙλοΰτος γραφικής ί’λης.—"Εντυπα καί Επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — ’Εργοστάσιον φακελ- 
λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητος. 

Χα'ρτης εφημερίδων. — ’Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνια, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

εΠ· Ξ$Ν®ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙ— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Ιο καλλιτεχνικώτερον φωτογραφ&ον τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχότης. 

Τι μαΐ ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ETEIO Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
’Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42

ΕΝ ΛΘΗΝΛΙΧ
ZKaMitexvinh εργασία

Τιμαϊ συγκαταβατικοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γλΰπτης

Διπλωματούχος τής Καλλιτεχν. σχολής Αθηνών. 
Έργαιπήριον έν τή δδφ ’ Αναπαύσει»;

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει την κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείοτν, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

ΡΑΜΓΊΙΝΔΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ

ΕΤ· έκπ/.ηςεω; ό Ευρωπαϊκός κό
σμος τ«·ιν γραμμάτιων έπληροφο- 
ρή<)η, οτι τό έφετεινόν βραδεΐον 
Χόμπελ διά τήν Ί>:λ:λογίαν άπε- 
νεμή<Ιη εις ένα Ινδόν ποιητήν, ά
γνωστον τχεδόν μέχρι τής στιγ

μής έκ-ίνης. Κατ’ άρχάς ήκούσθησαν διαμαρτυρία·., 
οτι σκοπός του βραβείου δέν είνε απλώς «τιμητικός», 
άλλ’ έπιδκόκει τούτο πρακτικόν σκοπόν. οπ«.«ς ο βρα
βευόμενος δυνηΟή νά συνέχιση τό έργον του άνευ οι
κονομικών στενοχώριών. Δι αϋτό δέν πρέπει νά δίδε
ται ούτε εις γέροντας, ούτε εις πλουσίους Αλλ' οί πλεϊ- 
στοι φιλολογούντες έσπευσαν νά συγχαρούν την ’Επι
τροπήν τού βραβείου, ήτις έκρινε μονον έπί τή βάσ·ι της 
καλλιτεχνικής άςίας τ<ών υποψηφίων. Και ήρχίσενεΰΟΰς 
περί τό όνομα του ’Ινδού ποιητού νά γίνεται πολύς 
καί εϋμενής λόγος, πυρετωσώς δέ ήρχισαν να μετα- 
φράζωνται εις ολας τάς εϋρωπαίκάς γλιόσσας τά ποι- 
ήματά του, άπλα τραγούδια, τά όποια εισδύουν εις 
την ψυχήν τού Ινδικού λαού, ύπενΟυμίζοντα τούς 
προφήτας τής ΙΙαλαιας Διαθήκης. Ό μέγας ‘Ολλαν
δός ποιητής Ί'αν Εδιν χαρακτηρίζει τό γεγονός τής 
βραδεύσεως του Τα-,-κόρ <3ς τό μεγαλείτερον γεγονός 
τού αίώνος, άποκαλών άμα αύτόν 
«Βασιλέα τών βασιλέων, τόν ό
ποιον ηύλόγησεν ό Θεός περισσό
τερον από ολους τούς τν,"χρόνου;
του».

• · Ταγκορ έγεννήΟη εις τήν 
Καλκούτταν τω ISlil έκ πατρός 
μαχαρσή (μεγάλου σοφού . Ό 
πάππος του ήτο Ινδός ήγεμι.'.ν-

ΙΙρό τινων έτών ίδρυσε παρα 
τήν Καλκούτταν σχολ-ϊον μέ ή- 
Οικοθρησκευτικάς άρχάς, εις τούς 
μαΟητάς τού όποιου ασκεί είσέτι 
ευεργετικήν τήν παιδαγωγικήν του 
επίδρασιν. ΤΙ θεμελιώδη; αρχή, 
ΐί; τήν όποιαν στηρίζεται ή λει
τουργία τού σχολείου τού Ί'αγ- 
κόρ, άριΟμούντος ύπερδιακοσιου; 
μαθητά;, είνε νά καθιστά τά παι
διά «< όσον τό δυνατόν ευτυχέ
στερα », συντρέχει δέ μέ πολλήν 
συμπάθειαν τ'; έργον αϋτό καί ή Ι’αειπενόρανιιΟ Ταγκόρ

. I

Κυβέρνησε; τών Ινδιών. < > Ταγκορ ει; τήν νεότητά 
του διέτριψ-ν έν Αγγλίαν, όπου έμελέτησε τόν Τέ- 
νυσον καί τον Σέλλεύ. βπι.ι; μαρτυρούν καί τά έπη· 
ρ-ασμένα έκ τών μελετιον αυτών ποιήματα του.

Άν καί ιδρυτή; σχολείου. ό I’αμπινδρανάΟ ομολο
γεί οτ·. ύπήρςεν εί; την νεότητά του μετριότατο: μα
θητή;, έςελίχΟείς εις ποιητήν άπό «έμπνευσιν καί 
Θεία χάριτι».

Εί; ηλικίαν 111 έτών έν τούτοι; έγραψε το πρώτον 
του μυθιστόρημα, το οποίον τον κατέστησε γνωστο- 
τατον εις τον τόπον του.

Ί > Ταγκό; ήτο τελείως άγνωστο; εις την Εΰρ«ό- 
πην μέχρι τού παρελθόντος έτους, οτε έδημοσίευσ-ν ό 
ίδιο; Αγγλικήν μεταφρασιν ένος τόμου του ποιημάτων 
καί θρησκευτικών ύμνων, έπιγραοομένου « Ώδαί». 
Τά τραγούδια αύτά—μεταφρασμένα εί: ρυθμικωτάτην 
αγγλικήν γλώσσαν έν πεζιΰ.—είνε πλήρη γλυκύτητος 
καί αρμονίας, κατέστησαν δέ αΰτον δημοφιλή εις την 
πατρίδα του καί τού έδημιούργησαν έκεΐ την φήμην 
μεγάλου ποιητοΰ. Ή μεταφρασις αότή στενού μόνον 
κύκλου "Αγγλων φιλολόγων έκίνησε τό ένδιαφερον. 
Κατόπιν έπεσκέφ9η το Αονδινον και τήν Οςφόρδην 
καί άνέγνωσεν έργα του’ οι Οαυμασται του τότε ηυ- 
ςήΟησαν. Έγιναν νέα·, μεταφράσεις έργων του. έπρο- 
κάλεσαν ένΟουσιασμόν και αποτέλεσμα τού ενθουσια
σμού τούτου ύπηρςεν ή απονομή τοϋβραόείου Χόμπελ.

’<) Τα·,·κόρ είνε βαθύς, λεπτό
τατος. ιδιότυπος ποιητής. Διακ.ρί- 
νετα: διά τήν άγνότητα τής εμ- 
πνεύσεως καί τήν πυκνότητα τη; 
σκεΛεως. Ηεωρειται ώς ό αναγέν
νησής τή: λογοτεχνίας και τής 
γλιόσοτ,ς εις τήν Βε-,-,αλην. ένθα 
ζή. Είνε μυστικιστής, ρεμδώδης’ 
ή ποίησές του είνε έν γένει Ορη 
σκευτική. («Ώς εμ.φαίνεται Λί
γε·. ό κριτικός Σοράντι — έκ τών 
δύο τόμων, ο: όποιοι έχουν με
ταφραστή ά·.γλ·.στϊ, τα «Τσιταν- 
τζάλι» Gitanjali και τον «Κη
πουρόν». ή ποίησι: τού Ταγκορ 
είνε ποίησις κυριαρχούμενη άπο 
τήν ανάγκην τής αγάπης καί άφρ- 
σιώσεως προς τό "Απειρον. \φ:ε- 
ρώνε·. εις τό Θειον οχι μόνον τό 
πνεύμ.α καί τήν ζωήν του,αλλά τήν 
προσωπικότητά του όλην, ολους 
τούς πόθους, ολον του τό σώμα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠινακοθηΚ h

Τά άσματά του ε-vs ολα: αί φλϊίε; του. αϊ όποια: 
των ϊΐ; τόν θΐόν.'Ι) -Z'.r-.τ,ζ !·ΐϊ 

•j.'.x φωνή, πού ; Θεό; ζάμ.νε: να άντη-χή». Όδεμέ- 
7«ί Ιρλανδό; τ.ζ-.τ,ττ,ζ \V. Yeats έγραψε»: «Άναγι- 
νώσζω καθ' έζάστην τον Γαμπινδρανάθ. Έκαστο; στ·- 
·/;; του ζάμνει νά λησμονή τ:; όλα; τά: βασάνου; τού 
κόσμου τούτου».

’< > Ί’αγκόρ ύμνησε καί τον "Ερωτα, άλλ' ο: Ορη ■ 
σκευτικο: του ύμνο: εΐνε τά ωραιότερα ζα: λυρ’.ζώτερά 
του ποιήματα. Ε:δ:ζώτερον δέ τό ποίημα «Στο πα'.δί» 
θεωρείται ώ; αριστούργημα, τοΰ όποιου μετάφρασ’.ν 
παραΟετομεν :

..ΤΟ ΤΡΛΓΟΤΔΙ ΤΟΤ ΠΛΙΔΙΟΤ”
Σάν σού φέρνω πολύχρωμα παιχνίδια, παιδί μου, 

[νοιώθω 
γιατί ‘στά σύννεφα τόσα πλούσια χρώματ’ άντιφεγ- 

[γίζουν 
καί γιατί τά λουλούδια στολίζουν τόσον ωραίοι χρω

ματισμοί,— 
σάν σοΰ χαρίζω πολύχρωμα παιχνίδια, παιδί μου.

Σάν σοΰ γεμίζω ζαχαρωτά τ’άχόρταγα χεράκια, 
-έρω γιατί στο κυπεζ.λο τοΰ λουλουδιού κρύόεται μίλι 
καί γιατ’οί καρποί γεμίζουν μυστικά γλύκα ζάχαρης— 
σάν σοΰ γεμίζω ζαχαρωτά τ' αχόρταστα χεράκια.

«Σάν σε φιλώ στά πρόσωπο γιά /ά γελάσης, άγα- 
|πητό μου παιδί, 

νοιωυω τή χαρά. ποΰ φωτοζ.ούζει κάθ' αύγή τον ού-
... . [Pa>i

και τ ανα,αζζ,ιασιια. ποϋ τ ά γεράκι τοϋ καλοκαιριού 
[φέρνει ’στά κορμί μου. 

όταν τά χείζ ζ( μου σ’άγγίςουνε γ ιά νά γελάσης.

11 τόμο; τών ποιημάτων του «Τσιταντζάλι» ΙΙροσ- 
φορα: ασμάτων) παρουσίαζε: τον ποιητήν ώ: εν είδος 
Ινδού Δαυίδ. Διαρκώ; έόυμνεϊτα: ζ Πλάστη; άπό 

τό πλάσμα του.
Ιδού πρόχειρο: τινέ; μεταφράσει; εζ. τών «Προσ

φορών » :

ΠΓΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
• Μ'έπλασες άπειρον, γιατί αύτή ήτο ή εύχαρίστη- 

οίεσου. Είμαι τόεύθραυστοκύπελλον -όάδειάζεις α
διάκοπα καί τόϊαναγεμίζεις πάντα μέ μιά νέα ζωή. 
Έφερες τόν εύθραυστον αύτόν αύλόν, τόν καλαιιέ- 
νιον, έπάνω εί; λόφους καί κοιλάδας καί έψαλες μ αυ
τόν μελωδίας νέας Είς τό αθάνατον άγγιγμα τών 
χεριών σου, ή μικρή μου καρδιά χάνει τά όριά της 
μέσα στή χαρά, ίκχύνεται είς άρρητους εκφράσεις. 
Δέν ίχαί παρά αύτά τά ταπεινά χεράκια διά ‘νά δε
χθώ τά άπειρα δώρά σου. καί ήμέρες περνούν — 
καί σϋ πάντα έχεις ένα νέον άπέραντον ακόμη διά
στημα νά γέμισης».

Ο Θ Ε Ο Σ
Δέν ακούσατε ποτέ τά σιγανά πατήματα του:

Ερχεται, έρχεται, πάντοτε έρχεται.

Είς κάθε έποχήν, είς κάθε στιγμήν, εις κάθε ήμέραν, 
είς κάθε νύκτα

Ερχεται, έρχεται, πάντοτε έρχεται.

Πολλά τραγούδια τραγούδησα μέ πολλούς τρόπους 
σκίφεως. Μά δλες ή νότες έκήρυίαν πάντοτε : 

Ερχεται, έρχεται, πάντοτε έρχεται.
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Στής ήμέρες τού ήλιοπζ ημμυρισμέ νου 'Απρίλη, μέσα 
άπό τόν δρόμον τοΰ δάσους

"Ερχεται, έρχεται, πάντοτε έρχεται

—τή βΡ°ΧεΡή καταχνιά τών νυκτών τοϋ ’Ιουλίου, ε
πάνω είς τό βροντερό αρμα τών νεφελών 

Έρχεται, έρχεται, πάντοτε έρχεται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Σ'δζ.η μου τή ζωή, μέ τά τραγούδια μου σ’έζη- 

τ’ΰσα ^πό θύραείς αυλήν,αύτά μέ ώδηγοΰσαν, ιι’αύ- 
τά γύρω μου έψηλάφησα. ζητών νά έγγίσω τήν ζωήν 
καί τόν κόσμον.

Ο,τι έεύρω, τά τραγούδια μοΰ τό έμαθαν μοΰ 
έδειέαν τά κρυφά μονοπάτια καί έπλησίασαν σ'έμέ τά 
άστρα, διά νά λάμπουν είς τής καρδιάς μου τόν όρί- 
ζοντα.

Είς τής χαράς καί είς τή- θζ.ίψεω: τά μυστήρια, δ- 
λες τές ήμέρες μέ ώδήγησαν καί τώρα, ποϋ άπλώ- 
ζεται τό λυκόφως, τώρα ατού ταζειδχοϋ μου τή δύσι, 
σέ τίνος παλατιού τά προπύλαια μέ έφεραν ; -

I νωρίζω, ότι σ' ευχαριστεί τό άσμά μου. Γνω- 
ρι’ώω. οτι ιιόνον ώ: ψαζ.μωδός δύναμαι νά φθάσω μέ
χρι σοΰ. Μέ τό άσμά μου μόνον έγ γίζω τούς πόδαε 
σου, του: όποιους διαφορετικά δέν ήιιποοώνά φαντα- 
σθώ ότι θά έγγίσω.

—“ —

Ε:; τόν « Κηπουρόν » ψάλλει τόν έρωτα. < > 
Ί’αγκόρ έόραέεύθη ζυρίω; διά τά; « I Ιροσφορά;». 
Αλλά τού « Κηπουρού » τά ποιήματα ζρίνοντα: ανώ

τερα πο:οτ:ζ.ώ;. Ιδού αποσπάσματα έζ. τού « Κη
πουρού » :

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΤΝΛΙΚ Ο
Γυναίκα, δέν έπλάσθης μόνον άπό τόν Θεόν, άλζ.ά 

καί άπό τόν άνδρα. ό όποιος προσπαθεί διαρκώ: νά 
σέ στοζ.ίζη μέ τήν εύμορφιά τής καρδιάς του.

Οΐ ποιηταί κεντούν γιά σένα μέ κλωστές χρυσών 
ονείρων, οί ζωγράφοι δίδουν είς τό σχήμά σου μίαν 
διαρκή νέαν αιωνιότητα, ή θάλασσα δίδει τά μαργα
ριτάρια της, τά μεταλλεία τό χρυσάφι των, οί κήποι 
τά άνθη των διά νά σέ στολίσουν καί σέ καταστή
σουν πολυ.’ίμοτέραν.

Ή έπιθυμία τής ανδρικής καρδιά: έσιεφάνωσε ιιέ 
δόέαν τήν νεότητά σου.

Είσαι κατά τό ήμισυ γυναίκα καί κατά τό ήμισυ ό
νειρο·/ · I

Ιδού za: si: θρύλο; έζ. τών έργων του ποιήσου :

Η ΒΑ'Τ'ΑΔΕΡΛ
Ό Ούγγαπούτας, μαθητής τού Βούδδα, έκοιμάτο, 

κεκλιμένος είς τόν κονιορτόν, ύπό τά τείχη τής πό
λεως Ματούρας.

Γά φώτα ήσαν έσοεσμένα καί δλαι αί πύλαι τής 
πόλεως κλειστοί. Εί: τόν θοζ.όν ούρανόν τοΰ Αύγού · 
στου τά σύννεφα έκρυπταν τούς αστέρας.

Αίφνης, πόδες άνεκίνησαν ήχηρώε ψέλζ.ια ipfjpi 
καί προσέύαυσαν τό στήθος τοΰ Ούγγαπούτα.

Ό νέος άποτόμως άφυπνίσθη, τό ύποτρέμον φέγ
γος φανού έπλη'ε τούς οφθαλμούς τον, τούς πλήρεις 
καλοκαγαθίας.

Διέκρινε μίαν βαϋαδέραν μεθυσμένην έκ τού οίνου 
τής νεότητά: της, σκεπασιιένην μέ πετράδια παν- 
τοίων χρωμάτων καί περιόεόλημένην ίπινώτιον ώχρο- 
κύανον..

Έχαμήλωσε τόν φανόν της διά νά φωτίση τό ώ- 

οαΐον, άλλά ωχρόν πρόσωπον τοΰ νεαρού άσκητοΰ
—Συγγνώμην, νέε άναχωρητά,δτι σ'έεθπνησα, ει- 

πεν ή βαύαδέρα. Καταδέέου νά έλθη: στό σπίτι ιιου. 
Ή σκόνη τοΰ δρόμου δεν εΐνε το κρεόόάτι ποΰ σοΰ 
πρέπει.

— Γράδα τό δρόμο σου, ώραία κόρη, άπήντήσεν δ 
έρημίτηε. 'Όταν ί/.θη ή στιγμή, θά έλθω ζά σ' ευρώ.

Αίφνης, ή μαύρη νύέ, εί: μίαν αστραπήν, έδειέε 
τούς όδόντα. του καί ή βαύαδέρα έρρίγησεν έκ φόδου.

Τό νέον έτος δέν ίσήμανεν ακόμη Ό άνεμος μυ- 
κάται. Οί κζάοοι τών οένδρων θρηνούν άποστάζον- 
τες βροχήν μαργαριτών.

Γλυκεία εαρινή αύρα φέρει μακρόθεν τού: ήχους 
τοϋ αύλοΰ. Ό κόσιιο: τρέχει είς τά δάση διά νά έ- 
ορτάση τήν εορτήν τών άνθέων.

Εί: τά. στέγα: τή: κοιμωμένης πόζ.εω: πίπτει ί- 
ούρανοΰ τό φέγγος τής πανσεζ.ήνου.

Ό νεαρός άναχωρητής βαδίζει είς τήν έρημον ό· 
δόν άκούων τού: έοωτικού: θρήνους πτηνού, καθη- 
μένου έπί τών κλάδων μανιόλιας.

TRIO -®'

ΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

μιά μικρά ζ.ίμνη.ποΰ ό Ν:ί- 
: ό άναδλύζων σχηματίζει— 

κομμάτι άπό καθρέφτη αστρα
φτερό,— αί λιγυραί εύκαζ.υπτοι 
μέσ’ τ’ αργυρά των πέπλα τυ

λιγμένες, βυθίζουν τά εύγραμμά των πόδια τά γυ
μνά, καί μέ σκυμμένα τά κεφάλια των κυττάςουν τή / 
ήρεμη μελαγχολία ποϋ χύνεται άπ' τή μορφή των τή 
λεπτή.

Υψηλά, μέσα στή χρυσωμένη ατμόσφαιρα, κοπάδι 
άπό συννεφάκια ροδι.ά, σάν άπό ρόδων πέταλα στοι
βάδες, πετοϋν, πετούν γοργά γοργά, καί σταματούν 
κΓ αύτά μπρός τόν καθρέφτη.

Ώ, τί φιλήματα τρελλά, τί μειδιάματα φαιδρά, σάν 
χρυσορρόοινη λεπτή βροχή, πίπτουν στή λίμνη, καί 
πώς σ' αύτή τήν έπαφή, μιά άνατριχίζ α χαρωπή κά- 
μνει νά φρίττουν έλαφρά δλα τά φύλλα τ' άργυρό 
τών εύκαζ,ύπτων 1

• · ♦
'Ρόδα κΓ ασήμι λούονται σφιχτά αγκαλιασμένα μέσα 

στή: λίμνης τά νερά, όταν ό ήλιος έίαφνα έκεϊ ποΰ 
κατεβαίνει, φωτίζει μία νέα εύμορφιά, έως τώρα ά
φαντη, μέσ' τή σκιά κρυμμένη.

•Ολο ζωή, σπαρταριστή, διάφανη νύμφη προβάλ
λει ντυμένη άπό κορδέλλεε—φύλζ.αμαί:.—Σάν πυρο
τέχνημα σμαράγδι·.© άπζ.ώνει στή γή τήν άτελείωτην 
ούρά της. ποϋ σείεται σπασμωδικά άπό τά: κινήσεις 
της τάς ζωηράς, καί μ' ϊνα πήδημα τρελλό σάν πρά
σινη ροκέττα, στή θέα τοϋ καθρέφτη τρέχει κι' αύτή 
νά θαυμασθή.

* * *

Ό Ούγγαπούτας πλησιάζει εί: τά: πύλας τής πό
λεως καί ανακόπτω τήν πορείαν του.

Ποια εΐνε ή γυνή έκείνη ή έϊηπλωμένη είς τόν 
κονιορτόν, πλησίον τών τειχισμάτων :

Εΐνε ή βαύαδέρα. γεμάτη πζ.ηγάε, προσίεδλημίνη 
ύπό τής μαύρη; πανώλουε καί διωγμένη άπό τήν 
πόλιν.

Ό νεαρός έοημϊτης κάθηται εί: τό πλευράν τής 
βαύαδέρας· άποθέτει τήν κεφαλήν τής άσθενοϋ: έπί 
τών γονάτων του, ραντίζει μέ νερόν δροσερό/ τά 
φλέγοντα χείλη τη- καί χρίει τό σώμά της μέ ίλαιον.

—ΠοΤο: είσαι, παρήγορε άγγελε τοϋ έλέους ; είπε 
στενάζουσα ή βαύαδέρα.

— Ήλυεν ή στιγμή νά σέ έπισκεφυώ. καί Ιδού με. 
ώ: σοί τό ύπεσχίθην.

(Μ£ΐάφρ«σ«; ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ).

■() Ί'αγζορ ε:νε ζα': μουσιζό;’ έχε: τονίσει ολα τά 
τραγούδια τον, τά όποια ψάλλει ό Ίνδιζ'ο; λαό;. Ε
πίση; έχε: μεταφράσει εί; τήν Ινδικήν τόνΣέλλεύ, τόν 
Τένυσσον, τον Μυσσ'ε ζαί άλλου; μεγάλου; ποιητά;.

λιασμένε: σφιχτά σφιχτά χορεύουν, σά νά ί σα / πάντ 
άχώοιστες. άδεζφωμένε:...

.Χορεύουν ρυθμικά καί τραγουδούν ένα τραγούδι... 
Άκοϋτε ;..
Αύτό ποΰ λέγουν δέν είναι παραμύθι ·. είναι παρ

μένο άπ’ τή ζωή...
Ώ λίμνη! μέσ' άπό τά νεκρά νερά σου, μιά αλή

θεια ακούεται τόσο τρανή...
Αύπη, Χαρά.’Ελπίδες, δέν περπατούν πάντα μαζύ .

ΜΟ'ΡΑΙΑ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ * * *

To iielj.nv tlmi μια r/>e/<oidiaon) άκιΐς άπό κα.ιοια 
iiooarnv φώζ, τίι ιί.τοπ»' μίαα ιί.τό era χάηζ Αι'ινι κάτταιαι· 
ιμίντικηι· Ιλπΐόα fit τ<η· <ϊι·ιϊρωπο«·.

— Ό κόομη; r!rai κακά;, Λιότι οί «>·ι?ρο>.το< τώ· 1>ί- 
lorr τέτοιον.

— Ό έρω; rival αχοΐή, <<λλ« μτιά ο/ολόον.

— Τί> μόνον ,τοαγμα κοΰ όίν ίοωττύνται ό ανΛοοι^ο; 
rival ό ϋάνατο;' και όμα>; αότος rival n&notr iuourv- 
μένος μαζν τον.

— Ό ίίνόρα; ΐϊν ό'νν άιτήρχι: ί/ γι ναϊκα Ι)ά ijro άγιος. 
ΊΙ γι-ναΐκα <«· <V>· vnijo/rv ό ιίνΛρας ί>ά ’/το ΛιάβοΙος.

—Τη τιηό άΐ)<Λον πράγμα rival Λ roio;' καί όμως ό 
κι'ιομος ιόν κατακρίνη. — Τό ώραιάτνρην πράγμα οιί/ν 
τέχνην rival τό γυμνόν' καί όμως ό κύομος τό καιαΛι- 
κάζη.

—'Η ιριΐ,ία rl; ιόν ανόρα rival μέοον’ έηΰ rl; την 
γυναίκα ιιποτέΙ.νομα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

0ΕΟΤΟΚΟΠΟΤΔΟΣ’’
Ζώμεν ij-.j/mz εις ir.zyr.t. ζαΟ’ ήν ή ζν.ζττ,γη 

■/.jz’.xzyzjzx. τ.ζζττ.χόζί νά ν.τ.ι, -.ή-t zz'/.zj-.x-.xi Ζέςιν 
πρ:; ζ/ζζζ·.ι. εί zjixzzi. ττ,ζ άΖηΟεία;. -ρ’ζζ ζιχ.χ'.ζ- 
'ΐ.Ζ\Ύ,7.1 ΖΊ'.ΖΖΖ Ί.ΐ·. ΧΓ.ΪΟΊ ~.Μ·» χ-.ΖΤήΊ.ΧΖωί. ΤΖΖΖ ’/.:- 
γ:ζήν έςήγησινζα! αυτών έτι τών πραγμάτων τά ζτ.ζ·.χ 
'.Χ'.-ΙΖΊ-.Χ·. Χ-ΙΖΖή'ή-.Χ, Χ7.Χ~.ΧΊΖΤ-.Χ, Xlj.ZV.ZTX.

Σ/νζ~ώζ ί.τ. : ήμετ-ρ:; μέγα; ζαΖΖιτέχνη; ·-!·:- 
-.zv.zr.zji.zz ζ~/ζ τ'εν ζζζζι zj-rrl-;zzz-t. ;:α νά zzr- 
■;r,Zf, z'z-t παραΖεγισμέν, εστι; ζχ·.·ιζτχ·. έζ τή; τε- 
χνοτρεπία; τή; δβυτβ'ρας -περιόδου τή; τέχνη; τευ. 
Εϊεεμεν τ:νά; να :ν:μ.άσ:υν αϋτεν εχι μέν:ν ίειέτρε- 
τ.ζί. xjj.zv.z~.zv. άΖΖα ζα! τρελλώ’.ζα: τ'εν :: άπρεπη 
11:ρτ:γάΖΖ:ν νά izz~.-j.zr, τχ έργα τή; δευτέρας -πε
ριόδου zzj ν.χ·. ότ.ζ ανατ:μ:ζήν έπεψιν.

Τώρα ά; χν.ζίζω'χζν ζα: τ'εν zjtr-;zzzt τεύ μεγά- 
r.zj Κρητέ; ζαΖΖιτέχνευ. '< · συνήγερέ; τευ εέν ζ·.ιχ·. 
-.j-yxizz'ztyx·. : ί:αζ.εζ.ρ·.μένε; τής Μαερίτη; έεΟαΖμε- 
'/.ζ·;ζζ German Beritens. εστ:; ::ά μεΖετών ?η- 
ρ.ζζ'.ζβίζ-.ζώι ζ·ι Μαϊρίτζ, ~ζζ μηνών, ϋπ'ε τ'εν τίτΖεν 
«Porque cl Greco pinto comopinto» za: «For 
esos Mundos» έπιστημενιζόι; θέλει vx xT.zzzizr, έτι

ΈΖΖην ζ.αΖΖ'.τέχνη; δέρ ι/το -παράφρων, αλλ' ε 
■πασχε τούς οφθαλμούς. Και ζ ζζζζζ Ζειπ'εν zjzzz 
\z~xtzz. zj'x-zzx'.iz·. ζ-.'. ζ Fjzzzzv.ZT.z-jj.zz δεν ήτο 

•τρελλος και ούδέ έξήτει ι>ά διακριθή διά τό άλ ■ 
»λόκοτον. Πασχών άττο αστιγματισμόν καί στρα- 
-»ρισμυν, έζω-γράφιζε ίί,τι έβλε-πεν ώς τά έ- 
»βλεττε, τόσοι· θαυμασϊως, wore τό σϋνολον 
«τώ»» όργ<ίΐ'ωΐ' τής οράσεώς του συνεβιβάζετο 
*νά τοΰ έ-πιτρεφτ/ ι>ά διορθώσι/ τον άστι-γματι- 
»σμόν του. ζίλλ-ί τ ί ελαττώματα τής διαθλά- 
*σεως έ-πηύξανον με τήν ήλικίαν. “Εφθασε δε 
»εις έττοχήν, καθ' ήν είδε τά άιτικεΐμενα. μέ 
★ κάποιαν μήκυνσιη, τά δέ χρώματα δέν συνεμι- 
••γνύοντο -πλέον και έχασαν τήν ευκρίνειάν των. 
•Και -παρέστησεν αντικείμενα καί χρώματα ώς 
“τοΰ έφαίνοντο.»

Γνωστ'εν ζ·.·ιχ·. ζζ·. ζ χζζ-.-,-'ΐ.χτ.τ/ζζ είναι άνώμαΖε; 
ζατάστασι; τεΰ zzhxj.-j.zj. συνισταμένη εί; τήν μή 
συγζέντρωσιν ζατά τ': αϋτ: σημεΐεν πασών τών πρ:-ρ- 
χεμένων απ': ztozz-.vzj τ:νε; ζέντρευ άζτίνων ζα: 
εε-'.Ζεμένη εί; τ': άν·.σ:ν τών γωνιών τή; ζ-.χ'ϋ.χζζωζ 
τών άζτίνων ζατα τεύ; z'.xzzzzj: p.zzrl;j.zz-.izjz_ ζ.ύ- 
vj.zjz τεΰ ::0αΖμ:ζε·ΰ βεΖέεύ. '· · Ισπανέ; έ:0αΖ- 
με/.έγ:; έπιμένει έτι συχνά τών πασχέντων απ': αστιγ
ματισμόν ε! εύε έεΟαΖμε! εέν iyzjs·. τήν αυτήν έπτι- 
ζήν οξύτητα. έ; εύ ζτ.ζτχ·. ώ; χτ.ζ~.ζ/.ζζ\ι.χ ζζζχρ:- 
z’j.zz τ·.;. ζζζ’.ζ ζ·.νχ·. έζ.τρεπή τεύ βΖέμματε; ή μα'/.- 
Ζεν τοΰ :πτ·.ζ:ΰ άξενε; τοΰ εφΟαΖμεΰ, έ; ή; έ 
ζζζρζζ τών οφθαλμών έχε: τ': βλέμμα αύτευ έστραμ- 
μένον πρ:; άΖΖ: σημεϊον τ:ύ σρίζτντ:;. ".\ΖΖ:τ= 
;ζέν : αύτ:; πάντ:τί ::0αΖ;ζ:; ’ζτρέπετα·., άΖΖ:τ·

Ω; πρ:; τά χριόρ.ατα, εί; τ:ϋ; πάσχ:ντα; απ': 
αστ·.γματ·σμ':ν ζι·ι.ξχ·νζ: :τ: αί χρ«.>;*ατ·.στα·. άζτίνε; 
εύρ·σχ:ντα! ε:; ά;:να. π:ύ ϊέν άπ::·ί:^ν ··; τήν -·- 
ζτνα τήν άπα:τ:υ;ζένην ζχζτ,-ιζ’.χ-Γ ζ·.·/χ·. ζζ χ·ι.ζ·.ζζ'/.ζζ 
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ζα·. ή γραζρή τ;ϋ ΐ'.αχωρ'.σζεύ τών χρωμάτων, τά 
:π:·'α παΖ-.ν :αίν:ντα·. zj-y.zyj-i.iix.

Ι1:ΖΖ:;. πάσχ:υσ·.ν απ': άστ·.γματ'.σμ:ν, οσάζ·.; :;ζω; 
:ύτ:; εζτείνετα·. μέχρ: σαγζεχζμίνη; :·!/εω;. παρί- 
σταται ανάγζη ζ:ζρθ<όζζωζ τ:ϋ ζαζ:ύ τή χρήσε: ζα- 
ταΖΖήΖων φαζών. Δ'.:, ζατ’ άρχά; τ': έΖΖάτωμα 
τ:ύτ: :·.::,):ΰτα:. άΖΖά, ή ένεζα τή; αύ;αν:μ=νη; 
ήΖ'.ζία; ή ένεζα τή; μεγάΖη; ζ:πώσεω;, τ': ζαζ'τν αύ
ξανε·.. Επ: τή; βα-εω; ταύτη;, : Ίσπαν':; όφΟαΖμοΖέγ:; 
στ-ηρίζε: τήν ύπ:ράσπ·.σ·.ν τ:ύ Ηε:τ:ζ:π:ύΖ:υ.

Ι'α πρώτα έργα τ:ύ Κρητ':; ζαΖΖ·.τε’χν:> ήσαν τή; 
Ίτνετ’.ζή; σχ:Ζή;. ζαί τ;σ:ν τέΖε-.α. ι.ίστε. ώ;ε·::- 
μεν. έ;εΖαμϊαν:ντ: ό»; έργα τ:ύ Tiziano. ΊΙτ: 
τ:-.· ·:; τ': άνΟ:; τή; ήΖ'.ζία; t:j. Κατά τ’: πεντη- 
ζ:στ':ν έτ:; τή; ήΖ'.ζία; περίπ:> άρχετα: ή ίευτερα 
περί:::; τή; τεχν:τρ:π·α; τ:υ. ή :π:ία θεωρείται ή 
πρ<ότη Ίσπαν'.ζή τέχνη τευ, ζατα τ':ν Κ:ζ·.:ν. Λ'/ '/.ά 
συγχρένω;, ζατά τ:ν ::ΟαΖμ:Ζ:γ:ν τή; Ισπανία; 
Beritens, άρχιζε; ή παθ:Ζ:γ:ζή περί:::;. Κατ' άρ
χά;, Ζεγε; :ί>τ:;. ή άνωμαΖία ητ: μ;ζρά. 5::τ; ε·; 
τ;να; είζένα; φαίνετα: ή μήζ.ζνσ;;. "< >ταν αντέγραψε 
τ': Bantinno de Tavera τ': :π:·:ν, πρ: είζσσαε- 
τία; είχε τ·χν:υργήσζ, :·.ά τ':ν Maria d' Aragon, 
εεν ωμε'.αζε πρ:; τ: πρωτ:τυπ:ν του. Συν τω χρ:ν<:> 
ή έπ·.μή·/.υνσ·.; έΖαόε :;α::ρ:υ; ζ·.χί-.χζζ·.ζ. Έπίβη; 
ή ϊ’.εΰΟυνσ·.; τή; μηζ.ύνσεο»; μετείάΖΖετ: ζατά τήν 
ζΖίσ'.ν τή; ζεεαΖή; αϋτεΰ. Έ;ε;ργάζ·τ: τά άντιζεί- 
μενα :πω; τα έόΖεπε ζα: :χ; ώ; έπρεπε νά γίνουν.

< · πασχών απ': άστ:γματ;σμ':ν 'ρι.ζτ.ζ·. τά άντιζεί- 
μενα μηζυνεμενα ζατά τ:ν μεσημόριν'εν τ'εν ειαΟΖα- 
στ;ζ<ότερ:ν τεύ εφΟαΖμεΰ. Ά::ϋ : έεΟαΖμ'ε; παρα- 
ζ:Ζ:υΟϊί τήν ζεεαΖήν ζατα τά; :·.α::ρευ; τ·/;; ζ.Ζί- 
σε:;. έχεμεν ζα: τα; ζζζτ.ζτ.ζ-.ήζζ-.ζ -.ζϊ άνωμάΖευ 
μετημβρ:ν:ϋ τού εφΟαΖμεΰ.

'<) ζαΖΖ'.τεχνη; έργαζέμεν:; ζΖίνε; π:ΖΖάζ:; εί; 
πΖ-ίστα; στάσε·.; τήν ζεεαΖήν ζα: άπεστάσε:;. '< · 
Ηε:τ:ζ:π:υΖ:;. παρατηρεί : επιστήμων ίατρ:;. Οα 
έεασανίζετ:, :::τ: :έν έδΖεπε παντετ- τ': έργ:ν τ:υ 
ιό; τ': ήΟεΖε, ζ-.ζ π:Ζΰ πΖησίεν τ': έΟεώρε·., ζα: συνε- 
πώ; έγζατε"/.:πε τ’: έργ:ν ώ; ζαΖΖ:'τ·ρ:ν τ': έέΖεπεν. 
Ώ; έζ τ:ύτ:υ εςηγεϋντα: α: άπ:τ:μ:: έπ:::ερθώσ*:; 
ε:; τ:να τών έργων τευ.

Κατ'άρχά; έγίνετ: τ: μάζ.ρα:μα πρεσώπων ζα: ή έ- 
τασΟε'νησ·.; τ:ϋ χρωματ:σμεϋ. ΆζεΖεΰΟω; έτίΟεντ: τά 
χριόματα συγζεχυμένα. Δ'.άτεϋτε ζ "\·αζζ Συμεών,εν 
έτεχνεύρ-.Ύ,σ· πρ:; τ': τί/.ε; τή; ζωή; τευ,:μ;:άζε·. πρ'ε; 
•ίζένα παρχρεμενην έζ :ωτεγρα:·.ζή; συσζευή;, τή; 
έπεία; ζ σαζο; εέν ήτε έν τω οωτί.

Αν : Ισπανέ; έοΟαΖμεΖεγε; έχε: είζα:εν, :τ: 
ζα': ζ ήμέτ-ρε; ζαΖΖιτέχνη; έπασχεν άπ'ε άστ:γ·αατ:- 
σμ'εν ζα: στρα6:σμ:ν, άίίζω; ε: τεχνεζρϊτα· έπ’.ζρί- 
νευν ένα πάσχεντα. ζζ·.·.ζ ζατεόασανίζετ: ::α να ευ · 
νηΟή νά tT.i-.jyr, έργα εί; τήν τεΖε'.έτητα. τήν επείαν 
έπεΟϋμε·..

Να: μέν ε·χε τήν -ΰγενή ο:Ζο:ε;ίαν να μερφώσζ, 
ίείαν τεχνετρεπίαν, άΖΖ’ εϋεέπετ· ξίεόαίω; ζα! την 
ί.ε'.ετρεπίαν νά μεταόάΖη αϋτήν τήν :ύσ;ν, άιεϋ ητε 

μένεν ζαΖΖ:τίχνη;, άΖΖά ζα: έπ'στήμων.

Ο
/ ο

/

Ό ΗεετεζεπευΖε;. ώ; ήτε έπέμεν:ν; έν Ισπανία 
είχε μάΟητά; πεΖΖεύ;. ·> υ·.ε; τευ 1 εωργ·.:; - Ια_ 
νεϋήΖ ητε ζαΖΖ·.τέχνη;.ζα': τή 10 Μαρτ-ευ τευ 
?·τευ* υ.ετά τ'εν Οάνατεν τ:ΰ πατρο; τευ, ωνεμα.Γη 
έπ'σήύα»; γΖΰπτη; ζα! άρχ:τέζτων τ-ή; ΜητρεπεΖεω; 
τ:ϋ ΤεΖέε-.υ. άπέΟανε τώ 1031

11αρατηρητέ:ν ετι, ώ; γραρ:υσ:ν :: ξ,·.:γρα::·., ε: 
μαΟηταί τευ έμ’.μήΟησαν τά; άρετα; τευ μεγαζ.ευ ε:· 
zx7f.xt.zj των ζα: εΰχ: τά -Ζαττωματα. ε:α τευτε 
ε-επρεύαν εί; τήν Ισπανίαν μεγά/.ω;.

ό; --ζζ τ'εν χρωματ'.σμεν ήζεΖεύΟησαν τ'εν ζωη- 
ρ'εν τή; πρώτη; περόδευ τ:ΰ :·.:ασ-ζάΖ:υ, ίηΖαεή τήν 
ένετ’.ζην r/εΖήν τεύ 1 iziano.

Άναοερέμεν τ:να; τών μαθητών τεύ Ηεετεζε-

Λουδοβίκος Τριστάν 1·>8(ί—Ηϋ'ιΟ) εζ 1 εΖ=- 
ε:υ, ΐ/.χζζ τήν τιμήν νά έζτ'.μήση τα έργα τευ : 
Velasquez ζα! νά τά μεΖετήση ζα: ωεεΖηΟή απε 
αύ*ά ΙΙεΖΖεί είναι :·. ιόραίε: πιναζε; τευ ζα: α: 
πρεσωπεγραείαι. ΈειΖεπεντ,σε ζα: τεύ Lopez de 
Vega τήν πρεσωπεγραείαν.

Ιωάννης Βα-πτιστής Mayno εζ τευ ταγματε; 
τών Δεμην.ζανόιν : ΙΟ’ι'.Ι) ΙΙεΖυ εςετιματε
εί; ΤεΖέεεν. Έείεαςε την ζαΖΖ'.τεχνίαν ώ; τ'εν ·Ι·ι- 
Ζιππεν Δ’, εί; τ'εν έπείεν τεύ ένέπνευσε τεν πρ:; 
τά; ι'.ιραία; τέχνα; έρωτα ζα: εστ:; ίιώρισεν αυτεν ::ευ- 
Ουντήν τών έν Ισπανία ζαΖΖιτεχν.ζιόν ·ργασ·.ων. 
LJszTs*. c*. ζίνζζίζ <oc 7.ζ·. ζ* "pc-cozcypzc'z·.. 
"'Αλέξανδρος Δοάρτε i;z:z-;izxzz ίστε-

Ρ'.ζά; σζηνά;. ζυνήγια ζα! ζώα.

ΑΡΓ YPOKA2TFON

Ιωάννης De Ghirino I5G4—l<i-?O) ΰπήρξεν 
επιφανή; χαΟη-.Ύ,τή; τή; ζωγραειζή;.

'() ΗεετεζέπευΖε; έτεΖ-ύτησεν έν Ί ε/.=:ω τω 
|Ι'ι·2Γ> ζα! έτάεη εί; τήν ένερ.αζην έζζ'/.ησίαν τεύ 
Άγίευ IίαρΟεΖεμαίευ.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

4- -Φ- -Φ-

Ο ΓΤΡ1ΣΜΟΣ
'Axoroanroi yvovoBi’ οί άνιρειωμίΐ'Οΐ 
Κ'αί ι/εγγει άκόιια μΐο" ιίι /{/.έρμαια ιω·; 
!/ 1άμ</·ι τής τρωιιίκ Σια μέτωπά ιοι-ζ 
7.ά/ιππ τής Λόξας τϊ· </ι/.ί■ In· pi< F‘

καολώ ποΰ νίι ιιήν πάλϊ./ι ιντνχισ/ιένη 
.τεοέ/φανη γι' αϊτούς, οτι. πέραομά τονς, 
Λοΰ μί j γίγαντας όμοιοι κι' άΟανάιοι-ς 
/.α/ιπρϊναν τήν ΙΙιιτοίλα τή Ιθ.ιμ/ιένι/.

Μ.ϊ /.τίποι ντ .το/.>.οί... Πον πάντ τάγα ;
Τί έγιναν : Πέ9αναν ;... ΙΙοτέ .' Μω ά/α 
όνο πήραν Λρό/ιοι-ς μτ γαρό ατά οτι/ση

οι όοξαο/ιένοΓ U/./.01 ο» ιιάς γυρι^ονν 
κι' U/J.IM ο«« Ήλνοια έκτΐ αανηγιρίξονν 
τή Νίκη, μέ έ/μιΟέιον κι' ηρώων πάι/Αη !...

Κα6»λ>.« ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΟΦΥΗ δέν έχει οΰ- 
δηιίαν σχέσιν φαίνεται μέ 
τήν μάθηση·. Ό φυσιο
δίφης Λιναϊος είχεν έγ- 
•ζαταλείψιι τό σχολείο ν 
διότι δέν ήδύνατο ν' άχο- 
λοι·ίΙι'|σ]| τούς σνμμαθητάς 
του καί άπεστάλη νά δι- 
δαχ θ ή ΰ,-τοδη ματοπο ιΐαν.

'< > μυIIιστοριογράφος Οΰάλτερ Σκώτ έφαίνετο τό
σον ανεπιτήδειος διά τάς κλασικός σ.τουδάς, ώστε 
είς το Πανεπιστήμιον τοΰ Εδιμβούργου ό καθηγητής 
τοϋ είπεν, οτι ουδέποτε Οά κατορθώση νά πράξη 
τι καλόν. <) διάσημος ’Αγγλος συγγραφεύς Σου'ίφτ 
■Επέτυχε τόσον οίκτρώς είς τάς εξετάσεις του έν τφ 
Πανεπιστημίηι τοΰ Δουβλίνου, ώστε δέν ήΟελον νιί 
τόν κάμουν δεκτόν είς τό πανεπιστήμιον τής 'Οξ
φόρδης. Ο Ναπολέων ώς παιδίον είχεν δυσχερεστά- 
την άντίληψιν. Ό Χάουπτμαν, ό μέγας δραματικός 
συγγραφεύς, δέν ήδυνήΟη νά φθάσμ πέραν τής 4ης 
τήξεως είς τήν βασιλικήν σχολήν τής Βρεσλαυίας. 
Ιδίως ήτο άνεπιτηδειότατος διά τά Γερμανικά. Ό 
Άλφιέρης ιϊπεσόρΟη τού σχολείου τή υποδείξει τού 
ΖαΟηγητοΰ του, <>ις ανεπίδεκτος μαΟήσεως. Ό 
περίφημος μαθηματικός Πουανκαρέ. δίδων εξετάσεις 
κατά τό 1871, έλαβε μηδέν είς τό μάθημα τής 
φυσικής και μετρίως είς τά μαθηματικά. Τέλος ό 
Βίκωρ Οΰγκω δέν κατόρθωσε καν νιί λάβη απολυ
τήριον Γυμνασίου.

Ο Τψεν μετέβη είς Χριστιανίαν, ΐνα σπουδάση 
τ<>> 185(1. Ητο ηλικίας 22 ετών καί μετέβη έκεϊ έκ 
τοΰ Νορβηγικού χωρίου Γκρίμταδ, οπού ήτο υπάλ
ληλος παρά τινι φαρμακοποιό». "Αν καί σχεδόν αγράμ
ματος άκόμη, είχεν ήδη γράψη δύο ποιητικό έργα, 
ών τό έν έπεγράφετο «Κατιλίνας». Δέν «γνώριζε 
Λατινικά, είμή λέξεις τινας, Άς έμαθε παράτιϊ» φαρ- 
μακοποιψ. Πτωχότατος έσκέπτετο πώς νιί τύχη απο
λυτηρίου γυμνασίου ΐνα ακολούθως είσέλθη είς τό 
Πανεπιστήμιον. Κατά τάς απολυτηρίους εξετάσεις 
έτυχε καλού βαθμού είς τά Γερμανικά, άλλ* οί άλ
λοι βαθμοί δέν ήσαν καλοί. Έλαβεν έν «μετρίως» 
είς τιί λατινικά καί «μηδέν» είς τά ελληνικά καί τιί 
μαθηματικά. Ούτως άπερρίφθη καί δέν είσήλθεν είς 
το Πανεπιστήμιον. Ό "Ιψεν, ό όποιος μετά σπου
δήν τεσσάρων μηνών ήθέλησε νά λάβη απολυτήριον 
γυμνασίου, δέν είχεν τήν υπομονήν νιί μείνη έν έτος 
άκόμη έν τφ γυμνασίω καί έσπευσεν, άνευ απολυ
τηρίου γυμνασίου καί άνευ διπλώματος πανεπιστη
μιακού, νά έπιδοθή μόνος είς τήν φιλολογίαν, ής 
μετά μικρόν έγένετο θαυμάσιος γνώστης.

♦

ΙΙροεκληθη ζήτημα έν Εύριόπη, έάν οί συγγρα
φείς κερδίξωσι περισσότερον άπό τό θέατρον ή άπό 
τήν συγγραφήν μυθιστορημάτων. Πολλά δέ άνέκδο- 
τα δημοσιεύονται είς τήν «Κομέντια. Ό Βίκτωρ 
Οίιγκω όταν ύπανδρεΰθη εύρίσκετο είς μεγάλας οι
κονομικός δυσχερείας, αί όποϊαι έπεδεινώθησαν ό
ταν επήλθε και ή εξορία του είς Βρυξέλλας. Τότε ό 
Βίκτωρ Οίιγκιί» έ.τεδόθη είς τό θέατρον. άλλ' οί οι·γ- 
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γραφείς δέν έλάμβανον άπό τούς θεατρώνας είμή 
8 0>() έπί τοΰ καθαρού κέρδους καί οϋτω τιί κέρδη 
ήσαν γλίσχρα. Π έκδοσις τών Αθλίων» ίιπηρξεν ή 
πλουτίσασα τον Οΰγκω, όστις ιίποθνήσκων άφήκεν 
περιουσίαν πέντε εκατομμυρίων.

Ο ’Αλέξανδρος Δουμ ις, υιός, άφοΰ μετά τού πα- 
τρός του διήλθε βίον άπέλπιδα. ήρχισε νά γράφη 
μυθιστορήματα, έκ τών όποιων τι’ι πέντε τόν έκαμον 
νά πλήρωση τιί χρέη του.τιί δέ εξ επόμενα ν' άπο- 
κτησί] δόξαν. Αί εκατόν παραστάσεις τής «Κυρίας 
μέ τάς Καμελίας τοϋ έδωκαν κέρδος 20 χιλ. φρ. 
Τά άλλα δράματά του ήσαν επικερδέστερα άκόμη. 
Μόνον διά τιί δικαιώματα μεταφράσεως είς άλλας 
γλώσσας τής ·Φρανσιγιόν» έλαβεν 60 χιλ φρ.

Ο μυθιστοριογρά(( ος Ευγένιος Σύη κατέλιπε πε
ριουσίαν ένός εκατομμυρίου.

Ό Άλφύνσος Κάρ έκέρδιζε παμμέγιστα ποσά, 
ιΐλλ' άπέθανε πτωχός, ένεκα τής μανίας ή όποία τόν 
κατέλαβε νιί κάμ>) κήπον έκ ρόδων όλων τών ειδών 
έν τή έπαύλει του.

Ο Φλωμπέρ. ό συγγραφεύς τής «Κυρίας Μποβα· 
ρή> καί τής «Ζαλαμπόκ», «κέρδιζε ικανά διά νά ζή 
άνέτως, άλλ'έπιδοθείς είς επιχειρήσεις άπιόλεσε τήν 
περιουσίαν του.

Ο περισσότερα κερδίσας καί ό μάλλον οικονόμος 
ητο ο Ζολά. Τιί κέρδη του ιίνήρχοντο είς διακόσια: 
χιλ. φρ. έτησίως.

♦

Ό Γάλλος συγγραφεύς Ντυσέν έν τινι μελέτμ του 
εσχάτως δημοσιευθείση είς τήν < 'Επιθεώρηση· τών 
Παρισίων» αποκαλύπτει άγνιόστους ιδιοτροπίας πολ
λών μεγάλων ιΐνδρών, ίδίφ συγγραφέων.

Ό αύτοκράτωρ Αύγουστος έφοβεΐτο είς μέγιστον 
βαθμόν τάς βροντάς καί άστραπάς. "Οταν έπέκειτο 
καταιγίς κατέφευγεν είς υπόγειον ΐνα προφυλαχθή.

Ο Λόπε δέ Βέγκα, διάσημος δραματικός συγγρα- 
φεύς,δυσηρεστεϊτο ιικούων νά έρωτώσι περί τής ηλι
κίας προσώπου τινός, έάν δέν έπρόκειτο περί συνοι
κεσίου.

Ό Καρατσιόλο έφοβεΐτο τούς ποντικούς. Διηγούν
ται, ότι ή Ιωάννα Β’τής Νεαπόλεως έπωφελήθη 
τής ιδιοτροπίας ταύτης ΐνα έκφρόσρ τόν πρός τόν 
Καρατσιόλο έρωτιί της. Ήμέραν τινά. καθ' ήν οΐ>- 
τος έπαιζε ζατρίχιον είς δωμάτων παράπλευρον τοϋ 
κοιτώνος, έν ώ εύρίσκετο ή βασίλισσα, ή ’Ιωάννα 
διέταξε νά άφίσωσιν ελεύθερον έν τφ δωμάτιο» πον- 
τικόν'είς τήν θέαν του ό Καρατσιόλο έντρομος κατέ
φυγε είς τόν βασιλικόν κοιτώνα. 'Εκεί ή βασίλισσα 
έσχε τήν ευκαιρίαν νά προβή είς τήν ερωτικήν έξο- 
μολόγησιν.

Ο Κορνήλιος. ό Μελαμπράνς καί ό Χόβς, συνεί- 
θιζον νι'ι γράφωσι σχεδόν είς τί» σκότος, νομίζοντες 
οτι τό πολύ φώς παρεχώλυε τήν εργασίαν τοϋ πνεύ
ματος των. < I Μετζεράν τουναντίον είργάζετο άπό 
τί» φώς τοΰ κηρίου πάντοτε και έν καιρφ ημέρας, 
συνείθιζε δέ καί ύπό τόν ήλιον έτι νά συνοδεύμ 
τους επισκέπτας του μέχρι τής όδοϋ, κρατών άνημ- 
μένον τό κηρίον άνάχεΐρας.

Οβιβλιογράφος Ι’άίμαν άποθανών τό 1713 διήλθε 
τό πλεΐστον τής ζωής του όρθιος. Είς τό γραφεΐον 
του δέν είχεν ούτε καθέδρας, ούτε ανάκλιντρα.

Ο Γκαΐτε συνέθετε περίπατων, ό Ντεκάρτ καί ό 
Λέϊβνιτς έξηπλωμένοι,

'() Σαλιέρι. ΐνα προκαλέσιι έμπνεύτεις, ήσίίάνιτο 
τήν ανάγκην νι'ι τρέχμ άνά τάς οδούς. Έν σημειω
ματάριου. έν μολυβδοκόνδυλον καί κυτίον ζακχα- 
ρωτών άπετέλουν τι'ις ιίποσκευάς του είς τήν περί
σταση· ταύτην. Κρατών ράβδον διιι τής μιάς χειρος, 
έτρεχεν είς άναζήτησιν μελωδούν. οσάκις δέ τώ ε- 
πήρχετο έμπνευσις έσταμάτα καί άπετύπου ταύτην 
έπί τοϋ χάρτου.

Ό μέγας φιλόσοφος Κάντ συνέθετε έχων τό βλέμ
μα προσηλωμένοι' έπί τίνος δένδρου ευρισκομένου 
εντός κήπου έναντι τοΰ παραθύρου του. 11 μικρά 
αί'τη συνήθεια έπέτρεπε είς τον συγγραφέα τής 
• Κριτικής» νι'ι συγκεντρώνη τήν σκέψιν του έπί τών 
δυσκολωτέρων μεταφ νσιζών προβλημιίτων.

Ό Νορβηγός διηγηματογράφος Μπγέρνσον ήσθιί- 
νετο τόν εγκέφαλόν του κενόν, άν δέν είχε τι'ι θυ
λάκιά του πλήρη ιίπό σπόρους τούς όποιους έρριπτε 
περίπατων. Ό Σουΐνμπουριν, ό νεώτερος "Αγγλος 
ποιητής, έγραφε έχων έξηπλωμένον παρά τούς πό-
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Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΖ ’
Βαγκαλύτες

|·'.:ς άπϊ-τπτ'.ν 5όί, ιός πρ;ς
βςρράν τίύ χωρίίυ I‘■τγζ.πλάτων, ςπ·ν:ντα·. λϊίύανα 
έλλην:·/.ϋιν κα·. ΐωμα'.κύιν ί'.ζ.ςςςμών ζ.τ: ί.£';χ: άί'.Ο- 
μ.ςς τάφωι άρ'/αίων. 'Λνςζ.α’/.ύφήτ,σαν ιόσαύγω; ~ζζ 
iZr/ii7;j χρίνίυ τρία μαρμάρινα ά-,'άλματα.

Βονθρωτόν
Ti ΒϊυΟρωτίν, τ'ί izsiiv ήτ: αρχαία π:λ:ς τής 

Χαινίας, ίίχΐ προτϊλζ.ύϊ-·. τήνζρςαιχήν τών αρχαίων 
ϊνϊζ.α τών ζλ-ντίων 7.ε·.μώνων τΰ»ν “έρ·.ς. II τ.ζι.'.ζ 
αζτη ήτι λίαν τημαντιζ.ή :χ: μίν:ν ζ.ατα τήν άρχαιί- 
τητα. άλλά ζ.α: κατά τιν Μεσαίωνα, ϊτΐ ήτι ϊίρα 
έζ·.τκ;ζ·.κή. Τί ΒίζΟρωτάν ήτ; τί-;ν συνί-5ΐμίν;ν 
μέ τήν Κέρκυραν, κα: κατ' αΰτίύς τ:ύς χρΐνιυς τής 
Έν-τ·.κής κυριαρχίας, ώστι ϊΰνατα: να χαρακτηρ'.τ'ΐζ 
ιός έςάρτημα τής νήτ:υ ταύτης. Ίί:ύ ζ λίγ:ς. 2:' iv 
τ'; ΒςυΟρωτ'ςν κατα τήν γαλλικήν κατ;χήν τής Εκτα- 
νήττυ έσχημάτιζε μϊτα τών Ιίοςών καί της ΙΙάργας 
έζαρχίαν τής Κέρκυρας

Φαίνονται άκόμη έν Β;υθρωτω τά λείψανα άρ- 
χαίου ζεριόόλου. ό ζ~ζ·.ζ; έχε·. ζερ·.;έρ=·.αν έν'ος χγ- 
γλ'.κοΰ μιλλιου. ΙΙολλά συντρίμματα ελληνικών καί 
βυζαντινών οίκςϊομών άζ;ϊε·.κνύ;υν ότι ή πόλις, ήτις 
έζαυτε ΰζάρχουσα τ';ν 11'. αιώνα, οιετηρησε πάντοτε 
τήν ·;·αν θίσιν. Μετά τήν καταστροφήν οέν εμ.εν·ν 
αυτόθι χαρά τ'; ορούριον, καταστραφέν ιόσαύτω; χαρά 
τών Γά/.λων χέρι τά τέλη τοΰ 111 αίώνο;.

"Αγιοι Σαράντα
Το ονομα τοϋ λιμενος τούτου άνέρχετα: είς τούς 

Βυζαντινούς χρόνους καθ'ούς ύπηρχεν έκεϊ μοναστή- 
ρ·.ον είς τιμήν τών «Άγιων Τεσσαράκοντα» ραρτύ 
ρων, οϋτινος ειχον άνασκάψε·. τά ερείπια πρό εξή
κοντα έτών. 11 πόλις πρότερον έφερε τό όνομα 
* \·,-χιασμός», ύπό τό όποιον έσημαίνετο ωσαύτως 
καί ή επισκοπική του έ'όρα. Το όνομα τοΰτο οέν είναι 

δας ίου τόν σκύλον του τόν όποιον «γέμιζε μέ γλυ
κίσματα Ό συνάδελφός του όμως ό Κέϊτ, ήτο λι
χούδης διιι τόν έαυτόν του καί ούδέποτε ηρχιζε νι'ι 
γράφμ ένα ποίημα άν δέν είχε τραγανίσει μία φρυ
γανιά καρυκευμένη μέ πιπέρι τής Καΰένης'. ’<> Λόρ
δος Βύρων δέν ήδύνατο νά γριιηη) ένα στίχον άν 
δέν έστριβε μέ τούς δακτύλους του τί» πρώτον 
κομβίον τοΰ ενδύματος του. Ό Άλφόνσος Λωδέ δέν 
είργάζετο παρά όταν «πεινούσε. Έξ άλλου ήτο δυ
στυχής έάν δέν έφόρει τιί όμματοϋάλια του, διιι 
τούτο μάλιστα τά έφερε έπί τής μύτης καί όταν ά
κόμη έκοιμ ιτο !

'(» πρώην πρωθυπουργός τής Αγγλίας Μπάλφουρ 
διιι νά όμιλιήσωμεν καί δι' ένα ρήτορα—ουδέποτε 

έξεφώνει λόγον χωρίς νι'ι χαϊδεύη διιι τής χειρός ένα 
ποδαράκι ιισπάλακος.τό όποιον είχε κρυμμένο σέ κα- 
ποια τσέπη του. Μίαν ήμέραν τό έλησμόνησε. τι'ι 
έχασε ένφ ήγόρευεν, έθεσε ζήτημα εμπιστοσύνης 
καί τό ΰπουργεϊον έπεσεν.

ή μικρά άλλοιωσις τής άρχαίας ονομασίας «"Ογ- 
χησμος».

'() (Ιγχησμος φαίνεται οτι ΰπήρξεν ήοη σημαντική 
Οεσις έν πή άρχαιότητι. Φαίνεται άκόμη τό ό'.άζωμα 
τής άρχαίας πόλεως καί άφθονα λείψανα κατοικ.ιόιν 
καί άλλων οικοδομών, μεταξύ τών οποίων καί τα 
λείψανα μωσαϊκού. ΊΙ σπουόαιότης τής πόλεως δέν 
ήτο μικρότερα κατά τούς 'βυζαντινούς χρόνους άν κα: 
κατεστράοη τώ 55ς2 μ. X. ύπό τών Γότθων. Τά ση
μαντικά ερείπια διαφόρων εκκλησιών μαρτυροϋσ: το 
πρόσωπον, όπερ διεδραμάτισεν ή χιόρα αύτη έν τή 
έκκλησιαστική ιστορία τής Ηπείρου. Επι λόφου 
τίνος, δεσπόζοντος τών 'Αγίων Σαράντα, διακρινονται 
τά λείψανα μεγάλης εκκλησίας βυζαντινής μέ τρεις 
νάρθηκας.

Χιιιάριι

Είναι γνωστός ζ καθαρός ελληνικός χαρακτήρ τής 
βραχώδους ταύτης χιόρα: τής ΙΙπείρου, τής κατοι- 
κουμένης ύπό ανδρείου καί ήρωικ.οϋ λαού, οστις ήδυ- 
νήθη νά διατηρήσω, καθ’ όλους τούς αιώνας τήν γλώσ
σαν του, τά έθιμά του. τήν θρησκείαν του καί τος 
έλληνικάς του παραδόσεις.

Άπαντώντα: πολυάριθμα ίχνη μνημείων, ά'τ-.να 
ανέρχονται είς τήν άπωτάτην άρχαιότητα και άλλα 
άναγόμενα είς τήν βυζαντινήν έποχήν.

λύτη αύτη ή πρωτεύουσα τής Χιμαρας περισώζει 
τό άρχαϊον όνομα τής Χίμαιρας, άναφερομένης ύπό 
τοϋ ΙΙλινιου. Φαίνονται αυτόθι, έκτος τών αρχιτε
κτονικών λειψάνων κα: τών διεσκορπισμίνων θραυ- 
σματων γλυπτικής, τά λείψανα άρχαίου πολυγιόνου 
τείχους, διατηρουμ.ε'νου μεταξύ τών νέων οικιών κα: 
έν αύτοϊς τοΐς δρομίσκοις.

Λείψανα αρχαίων μνημείων κα: βυζαντινών, τμή
ματα οικοδομών καί αρχαία μνήματα άπαντώντα·.. 
κατ’ άνασκαφάς ολως προσφάτους εις τήν Μεγάλην 
Χώραν, πλησίον τών Δρυμάδων, εις τ'ο Καλάμι κα: 
εις τήν ΙΙήλιουρην. Βείαιουτα: τ'ο αύτό και διά τήν
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Χ:ό:τσαν ζα: τον \γ:;ν Βασ:/.«::ν, ελλήνιζα '/<·>ρίχ. 
v.v.y.zix -χζχ τήν ζζχζχ'/.ίχν τού Ί:ν:ζ:·ύ Πελάγου;.

ΙΙλησίον τοΰ χωρίου Μζόρσ:, έν αϋτώ τώ φρου- 
ρ:ω τώ οίζοδομηΟίντ: ύπό τοΰ Άλή-Πασί. έζ': λόφου 
έν τώ μέσω ελλην.ζ:/ περ:ό:λ:υ. :α·.ν:ντα: λείύανα 
ά,τχζίας έζοχή;. Επ': τή; έζ. Μπορσίου ε·; ΙΓ.ζέρν: 
ϊ;;ΰ εϋρέΟησαν τελευταίω; έν τή τοποθεσία «Βούϊα» 
τζ τεμάχια -αρζοοάγου μαρμάρινου. παρ:στάνοντα 
ΙΛζχζ,ν, άρίστου ρυθμού. Μεταξύ τό.ν χωρίων Χοντε- 
zzzzzj ζα: Χοτζόόου δ·αζ».νοντα·. τά ζρημνίσματά 
ζρ7,αία; πόλεω;. ΙΙλησίον τή; Χιόίτση; εύρίσζετα: 

άρχαίον Μοναστήριον «Κοζαμ.:ά» ζτ:σμέν:ν έζ: 
ΰώώματο;. μετά έζζλησία; βυζαντινού ρυθμού. Τό 
Μ:ναστήρ·.:ν τούτο ζέζτητα: π:λύτ:μ:ν Εθαγγέλ'.ον 
τ;ύ XI αιών:; έζ: μεμβράνη;, ζ,’ζοσμησμένον δ:ά 
μ.:ζρ:γρα::ίον ζαλλ.·.τεχν:ζωτάτων.

II λζ'.ζή παράοοσ:; τών Χ:μ.αρ·.ωτών ζ/ζ·. πλήρη 
ζζιζ·.ζτ,-·.ι -ΐί,ζ χργχ.ζζτ,-.ζζ τό.ν ;:ασωζ;μένων ιζ/.ζζ - 
"όλ-ων έν τή Χώρα. Άπόδε:;:; τούτου ε·να: ζα: 
αντί τ: ονομα. τό οποίον δίδουν εί; ζζζζ έλλην.ζού; 
zxzzj:. ::τ:νε; εύρίσ/.οντα: έν χ-ζζζχζζ: τριών χιλιο

<77 ο ιι?Γ/ π £ε^ις · : >
(ialy /ies/i/s.

II διάσημος I αλζ.ίς χορεύτρια Gali/ Deslijs ή- 
JIC έπί μήνας κατεγοήτευσε τούς Άγγλους είς τό 
θέατρον «Ζ’α/αΐΐ» τού Λονδίνου, άπήζ.δευ ήδη είς 
περ'οδε,ίαν τού κόσμου. Ή IJesl>/s εΐνε χαριτωμένη 
καί έκτακτου καλλονής,καταλέγουσα μεταξύ τών θαυ- 
μαοτών της πρίγκηπας καί βασιλείς.' ΓΙολζ.ά λέγον
ται, περί τών στενών σχέσεων της μετά τοϋ νεαρού 
^ρωην βασιζςω. τής Πορτογαλλία. Μανουήλ, ύπό 
τού όποιου βαρύτιμα τής προσεφέρθησαν δώρα. Ή 
συνήυης άμοιόήτής καζ.λιτέχνιδος εινε όοο άγγζ.ικαί 
ζ.ίραι τήν έόδομάοα. εΐνε δέ περιζήτητος είς τά γεύ
ματα καί τάς έσπερίδας τής αριστοκρατίας.

• »

'<76 enpepivh μόΰα.
Ο Παρισινός 1 αχάτης» δημοσιεύει τό άποτέ- 

Λεσμα ,τ/Ί- ^--ννη- τήν όποιαν είχε κάμει διά νά 
μάνη τάς γνώμαε τών καλάιτεχνίδνιζ πεοΙ τής ση
μερινής μόδας.

II συγγραφεύε οουκισσα τού Οϋ£έ άποφαίνεται 
ότι ή μόδα όμοιάςει πρός ποταμόν. Διά νά τήν α
κόλουθή τις πρέπει νά γνωρίίη νά κολυμόά. Διά τόν 
-3ντόγ της,προτιμά νά παρατηρή τούς κολυμόώντας 
άπό τήν παραζ.ίαν. 'Η συνάδελφός της δοΰκισσα Ροάν 
ευρίσκει τήν μόδαν άκαλαίσΟητον. ΙΙροτιμά τά Ίέλ- 
ζ.ηνικά πρότυπα, καί συνιστα είς τά- γυναίκας νά 
περνούν άπό τήν μόδαν μόνον ό,τι πηγαίνει είς έκά- 
στην. Η γνωστή λόγια Λεσουέρ καταδικάζει τά σχιστά 
φορέματα. Προτιμά τά ταγέρ.

Εκ τών ήΰοποιών, ή δεσποινίς Δερζιά λέγει ότι ή 
σημερινή μόδα εΐνε απαίσια. Τής αύτής γνώμη, εΐνε 
καί ή Ρεζάν. Ή δεσποινίς Πρεόώ τή. « Γαλλικής 
Κωμωδίας», ήτις είχε θέσει είς κυκλοφορίαν τήν 
πρώτην βρακοφούσταν», φρονεί ότι ή γυνή πρέπει 
να ακοζ.ουθή όλε. τής .μόδες.

17-1 

μέτρων εζ. του I Irp.'.zjz'.zj, τού; z-zizjz zvz'j.xZzj·/ 
« Ι'άφου; τών ’Ελλήνων».

Λεδέϊ τ — Γρά ιι u ατα
I·.:; zzjz προποδα; τών Κεραύνιων '< Ιρέων άπαν- 

.ατα: ζ μ.:ζρο; ορμ.ο; Δεοε:τ, οστ:; οερε: ωσαύτω; 
»:; πλείστου; γεωγρασίζοΰ; yxz-.xz τό όνομα «Γράμ- 
μαλα», τ': όποιον δέν είνα: άλλο ή σφάλμα έ; άζρ:- 
5ΐ;:α; του ορθού ονόματο; «< Γράμματα». Ί": έλλην:- 
ζ:ν τούτο όνομα προέρχεται έζ τού γραφίτου λίθου. 
τ:ϋ ευρ-.σζομενου ε:; τού; βράχου; τή; παραλία;.

Ίΐρικόν
< >π:σθεν τών Κεραύνιων όρέων ζα: εί; τό βάΟο; 

τ:> v.zi-.zj τού Χύλώνο; απαντιόνται άζόμη ζα: σή- 
μερ:ν τά ερείπια τού Τέριζού. οΰχ: μαζράν τού χω- 
ρίου Έρ:χοΰ, :ζερ διετήρησε τ': άρχαΐον όνομα, :λί- 
γ:ν τ: ήλλοιωμένον. < >: αρχαίο: Γ/.εγον περ: αυτού 
εμφαντ'.ζώ; : « ίΐρικιην θ' iiirep αίαν tpeicerai 
Ε\\άδος αρχή» Διονυσίου ( Εζουμένη; Ι1ε::ή-η- 

::; Χτ:χ. 3911
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ζωγράφος Γκαντρά λέγει: «Ή μόδα έκδοτης 
έποχής έχει τά προτερήματά της. Γυνή μή άκολου-

Gali/ Dcsii/»

Οοϋσα τήν μόδαν, δέ / εΐνε ένοεουμενη, 
άλλά μασκαρεμένη. ©ά ήτο δυστύχη- 
μα, έάν έπετρέπετο εί- έκαστη·/.γυ
ναίκα νά ένδύεται όπως νέζει, οιοτι 
τότε υά έόλέπαμεν πράγματα, τά ό
ποια ούτε φανταίόμεθα·. Ή ζωγρά
φος Λουϊζα Άμπεμά έχει όλωε αντί
θετον γνώμην Ευρίσκει, ότι γυνή·τού 
συρμού ομοιάζει πρός αληθινήν καρι
κατούραν. Ά/λ· ή Άμπεμά. άρίστη 
καλλιτέχνις, ε!/ε .ι.» έτών, ενουεται ο: 
άνδρικά μέχρι τή- όσφύοε..

CKajoynpog ίωγράφος.
Έναε Ίταλόε καζ.όγηροε τού Φραγ

κισκανού τάγματος, ό Αύγουστος 
Μουσσίνι, ένεφανίσθη αίφνηδίως ζω
γράφος μέ τάζ.αντον πρώτης δυνάιιεως 
καί είς ηλικίαν τριάντα έτών περίπου, 
όπως ό Φρά Βαρόο/ομαΐοε τής Ά- 
να γεννήσεω-, ΊΙσχολεϊτο κατ’ άρχάε 
εί- διαφόρους καρικατούρες έπί τών 
τοίχων τού μοναστηριού καί έπροκά- 
ζειτήν άγανάκτησιν τού ήγουμενου, 
διότι έιιουντζούρωνε τούς τοίχους."0- 
τε μίαν ήιιέραν, προμηυευθείε πινέ
λα καί παλέτταν, έέετέ/.εσεν ένα ύαν- 
μάσιον θρησκευτικόν σύμπλεγμα. Ιό 
έργον έπωλήθη αρκετά άκριόά καί ό 
άοελφόε Αύγουστος δέν χάνει καιρόν, 
έπιόαίνει άτμοπλοίου καί κατ εύυείαν 
εί- τήν Αμερικήν, όπου Οά τελειο
ποιηθώ και Οά έργασΰή.

* *
ΖΚινιιμαζομραφικά ϋράμαζα.

ΊΙ Κινηματογραφική έταιρεία τής Ρώμης, προκη
ρύσσει διεθνή διαγωνισμό/ πρός συγγραφήν κινημα
τογραφικών δραμάτων. Τό πρώτο/ βραόεΐον εΐνε 
ζό,οοο φρ. καί τά κατόπιν .ι,οοο, 2,οοο, ι.οοο καί 
όοο φρ. Ό σκοπός τής έταιρείαε εινε νά συντε/.έση 
είς τήν καλλιτεχνικήν προαγωγήν τού κινηματογρα
φικού δράματος, έκ παραλλή/.ου πρός τήν τεχνικήν 
τελειοποίησιν τού κινηματογράφου. Ιά ύποόληύη- 
σόμεναέργα. πρωτότυπα καί όχι οιασκευαί πα/αιο- 
τέρων φιλολογικών έργων, πρέπει νά εινε γραμμένα 
είς τήν γαλλικήν ή είς τήν ιταλικήν, καί /ά άποστα- 
/ ώσι μέχρι τής 3ι Μαϊου ιμιγ. Η Έχ/ανόδικοε 
επιτροπή άποτελεϊται άπό όνουαστούς ϊταλούε συγ
γραφείς, ζωγράφους καί γλύπτας, καθώ- καί άπό ενα 
Γάλλον. Άγγλον καί Γερμανόν.

Οί’Ε/ληνες θεατρικοί συγγραφείς ά- άκονίσουν 
τήν πέναν των.

* *

Ό Ukapovjo.
Ό τενόρος Καροϋζο εΐνε ό έκ/εκτός τής τύχης. 

Άλλ' όπως συμβαίνει συχνά, ένώ τόσοι τόν ζηλεύ
ουν. αύτός διιολογεϊ ότι ήταν ευτυχέστερος τό/ και
ρόν ποϋ έκέροιζε δέκα φράγκα τήν ήμέραν.

«Τότε, είπε/ ό Καροϋζο, είς δημοσιογράφον έσπα- 
ταλοϋσα[έπτά φράγκα τήν ήμέραν κ' έβαζα τά άλλα 
τρία στήν μπάντα. "Οταν ήμουν άγνωστος έτραγου- 
δοϋσα σάν άηδόνι. μέ τά νεύρα ήσυχα, καί τό κεφάλι 
μου ξέγνοιαστο. Τώρα όμως πιεζόμενοε άπό τό βά
ρος τής φήμης, τήν όποιαν δέν ήμπορώ ν' αυξήσω, 
άλλά τήν όποιαν ή παραμικροτέρα έλ/.εΐυί- μου δύ- 
ναται νά έλαττώση, τραγουδώ μέ τά νεϋρά μον. Χυ-

1‘ΪΑΝΝΙΝΛ. 'θ τάφος τοϊτ Άλή «α<1<Μ.

χνά τήν στιγμήν ποΰ πρόκειται νά τραγουδήσω, αι
σθάνομαι ένα είδα, ζ.ιποθυμίας καί είς τό τέλος είμαι 
πάντοτε έέηντζ ημένος >

Καί μία έξυπνη άπάντησίς του.
Οί δημοσιογράφοι εις τήν Αμερική/ τον ^παρη- 

κολούθου/ κατά πόδαε καί τόν ή /ώχλουν με διάφο
ρους παραδόεους έρωτήσεις. Ενας ρεπόρτερ, τον ή- 
ρώτησε κάποτε.· «ΙΙώε ζήτε;»—· Αναπνέων» άπή/τη- 
□&V G TCVOCO-.

* ★

'Wpaia h ejvarvn;
Τό μέγα πρόβλημα τον όποιου ό Παρισινός «Χρό

νος· έζήτησε τήν λύσιν, εΐνε τό εέήο:
«Ή ώραιότηε ή τό πνεύμα άγαπώνται περισσότε- 

00/ ; Ή ώραία καί μωρά γυνή άριθμεΐ περισσοτέρους 
θαυιιαστάς ή ή άσχημη άλ/.’ ευφυής :»

Τό πρόβλημα φαίνεται ότι εΐνε έκ τών δυσχερε- 
στέρων ή μά/.λον ύπάρχουν τόσαι /.ύσεις οσαι. καί 
άντ./.ήψειε. Ό Ζαμακόε, εις τών πνευματωδεστέρω/ 
συγχρόνων κωμωδιογράφων τής 1 αλλίαο, άπαντά ώς 
έϊής. ,. ,

Διά /ά εϋρηε τήν νύσιν τον προβλήματος αυτού 
δέν έχεις ή νά προόάληε άπό τό παράθυρο·/ σου καί 
νά ΐδηε. Τί ; Τάς ώραίσς καί εύφυείς γυναίκα, λα- 
τρευοιιένας. Τάς άσχημους καί πνευματωοεις '/ά. τάς 
ά'γαποϋ/ μέχρι τρίλ.Λας. Έκ τών ποικιλιών αυτών 
τού ώραίου 'φύλον ούδεμία μένει άχοησιμοποίητοε 
είς τόν μέγαν ωκεανόν τοϋ αισθήματος. Αύτό καί 
μόνον θά ήρκει νά μάς πείση ότι ή καλλονή μετά τοΰ 
π/εύματος ή καί άνεν αύτοΰ αρκεί νά σαγηνεύση τήν 
καρδίαν μας, έάν δέν έόλέπαμεν καθ' έκάστην άνδρας 
νά αγαπούν μετά πάθους γυναίκας άσχήμουε καί μω
ρά: συγχρόνως I»

Ιϊό
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

‘Ανήκει· el; ιήν συλλογήν τοΰ Γάλλου ‘Αυναρ καί ήγο- 
ριίοθη πάλιν ύπό Γάλλου, τοΰ κ. Φεοάλ.

*

Οί Ιταλοί ιιελλοντισταϊ ίδρυσαν μόνιμον έκθεσιν 
κογων Ζωγραφική; ει; ιήν Ρώμην. Ό περίφημος Μα- 
ρινεττι την ένεκαινίασε.

Μία κυρία έπιακεφθνΐσα ιήν έκθεσιν έμεινεν έκσιη- 
τικη πρό ένο; πρωτοτύπου γυναικείου πίλου.

— Πολύ γούστο έχει αυτό ιό καπέλλο.' είπε πρός τόν 
Μαρινέττι.

1ΐν εινε καπέλλο, κυρία μου ' άπήντησεν εκείνος. 
Eire μπουκάλα υπό ιόν επηρεαομόν ιοΰ περιβάλλοντος.

Και ή κυρία, χωρίς »·« ιά χάση:
— Ίι κρίμα.' *11; καπέλλο, θά ήιο μία έπιτυχία.'

♦

Εί; ιήν αίθουσαν ιοΰ Λυκείου τών ΈλληιίΛιον ό κ. 
-V. Φερεκυδης διωργάνωσε έκθεσιν 66 έργων του. πάν
τα»· πολεμικών. Λιακρίνοντααΐξ αύτών δύο πίνακες ,ίχθών 
ιοΰ 'Αλιάκμονας, ιό χάνι ιοΰ Σαρανταπόρου, Μακ-δονί- 
τισοαι χωρικοί μία με ιόν άργα'ειόν καί άλλη γνέθουσα— 
ιό Κιλκίς κατά τήν μάχην μ'ε ιόν λόφον τον '.·1ν. 
γιον εί; τό βάθος, Λι·ο εϋΖωνοι ΰπτιω έπί ,ή; χλόη;,- 
τό, Τοφίν ένθα ύπνγράφη ή παράδοσις τή; Θεσσαλονίκης, 
μία όίοι; εί; τά έλη ιών Γιαννιτσών, ό Τουρκικό; τάφο; 
Έβρενος βέη (άγορασθεί; ύπό τής Α Μ τή; Βαοιλίο- 
οης/, ο κάμπο; πρό; το Οοτροβον, ιό σπήτι όπου έφο- 
νεύθη ό ΙΙαΰλος Μελά; εί; Σιάτισταν, Λιάβαοι; πυροβο
λικού ά.ιί τό Ναλμαάκιοϊ, οτρατοπέδευοι; εί; ιόν οιαθ - 
μόν Διμίρ-Ίοοάρ. ή μάχη τού Σαριγκιόλ, κρυφώνες κο- 
μιτατΖήδο»', ή λίμνη τής Καστοριάς, τό Λιβούνοβον, ή 
Δοϊράνη, ιό Ιοξατον κατεστραμμένου, αί Σέρραι, θύμα 
Βουλγαρική; άγριόιητος, ό τάφο; τοΰ Ιλαρχου Καλλέργη, 
μικρά πρόσφυξ, τό πεδίου τή; μάχης τών Γιαννιτσών, 
ή Λιάβαοι; τον Καρά- Άσμάκ, ιό στραταρχείον εί; τό 
Χατξή-Μπεϊλίκ, πάντα οκηναι ικανού τι-διαφέροντο; ίοιο- 
ρικοΰ. Εί; τόν Βασιλέα ήρεσεν ή είκών τή; κοραοίδος ή 
όποια τόν προοεφώνηοεν εισερχόμενοι· είς ιήν ΚοΖάνην. 
Τα έργα ιοΰ κ Φερεκύδη. οκηναι πολεμικοί, τοπογρα- 
φίαι Ιδίως. καί προοωπογραφίαι είνε όλα εΐλημαένα έκ 
τον φυσικού, έν ίιπαίθρω. Μία έλαφρά θάμβωσις κυ
ριαρχεί εί; όλους του σχεδόν τούς πίνακα;, χωρίς έν τού
τοι; να εινε μονότονοι. Μέ ευσυνειδησίαν καί παρατηρη
τικότητα, ό καλλιτέχνη; παρά τά; κακουχία;, πολλάκι; 
στερούμενος τών πάντων, κατόρθωσε νά άποτυπώορ μέ 
Ζωήν καί αρμονίαν απόψεις τοΰ άγώνος, εί; τά σκίτσα, ·ί·ς 
είτε τα περισσότερα έκ τών έκτιθΐμένων.

Ή κύμηοσα Ριαγκούρ ήγόραοε τόν Καλόγερον τή; μο
νή; Ζαβέρδας, όοτι; υπέδειξε ποΰ έπρεπε νά περάσουν 
ιόν "Αλιάκμονα καί άλλου; πίνακα; οί κ. κ. I. Σημαι- 

Αοβέρδος κιά ή κ. ‘Αμιλτον.Ή έκθεοι; θά Λιαρ- 
aeon Λ,7Χ

♦
Εί; ιά; Βρυξέλλα; έπωλήθησαν έργα γλυπτική; 

καί Ζωγραφική; ιοΰ περίφημοι· καλλιτέχνου Καρπώ. Ό 
"Χορό; εί; τό ανάκτορου τοϋ 1867» έπωλήθη άντί 12, 
000 Λρ. ίν "Ιταλικόν τοπεϊον 5,000, τό «Πνεύμα τοΰ 
Χορού» 5,000 κλπ.

— Ό καθηγητή; τή; Ζωγραφική; κ Βικ. Μποκα- 
τοιάμπη; έξέθεσε καί έφέτος έν τή οικία τφι· (Ζαίμη 22) 
ιήν έιησίαν παραγωγήν τον. Οί πίνακες τή; έκθέοεώ; 
τον ανέρχονται κίς 50 περίπου, απεικονίσεις οί πλεϊστοι 
ιοπείιον τής ώραέας Κερκυραϊκή; ρύσεως. Ό "Αγ
γλος πρεσβευτής ήγόραοε μίαν υδατογραφίαν γραίας φορ
τωμένης ξυλά. ‘Επίσης ήγόραοαν έργα ό κ. Γερουλάνος, 
ή κ. Νεγρεπόντη. ή κ. "Εμπειρικού ό κ. Ι)ί·έλ;, ,ίξιωμα- 
ιικός τή; "Αγγλική; αποστολής καί ό κ. ΆλεπονΛέλη;.
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Γ.Ι } II Τ / Κ II
'.1ς γνιοοιόν, ουδέποτε έν Γερμανοί έπετράπη ή άνέ- 

γεραις μνημείου προς τιμήν τού ποιηιοΰ Χάϊνε, Λιο'τι οΰιος 
έςε'ι ρά.ι το Λι ομενώς Λιά τόν αΰτοκρατορικόν οίκον.

Από Τ·ι Αχι λλειον · ιής Κέρκυρα; ή προτομή τον 
ποιηιοΰ, ήν είχε νφώ,ση ή Αντοκριίτείρα ‘Ελισάβετ, έξη- 
φανίοθη άφ" στον ή κνρω,η; τοΰ "Αχίλλειου μετεβιβά- 
σθη εί; ιόν ανιοκράιορα Γονλιέλμον Β’.

Μόλις προ ιι,ων ημερών ύιελέοθηοαν έν Φραγκ- 
φονρτη, ιή παιρίΛι τοΰ ποιηιοΰ, ιά αποκαλυπτήρια 
ιοΰ προ',ιον μνημείου κατά λίαν προ,ιόιι πον ίιληθώς 
Τρόπον ΙΙρόκειται μόνον περί ονμπλέγμαιο; έκ χαλκού, 
έργου ιοΰ γλίπτον Κόλμπε, εΐ; τήν βάοιν τοΰ όποιον έ- 
ιέθη ή προτομή τοΰ Χάϊνι.

ι·: κ (-> /: 2' /·; / ±·

‘Εγένοι το τά έγκαίν.α τή; πρώτη; διεθνούς έκθέοεοι; 
κινηματογράφων έν Νέα Γόρκη καί ένιό; ιοΰ αΰιοΰ 
κτιρίου συνήλθεν ή τρίτη ετήσια σύνοδος ιών έκθετων 
κινηματογραφικών εικόνων.

ΕβΛομήκοντα πεντε τόν αριθμόν ένΛιαφ·έοονια κινη
ματογραφικά εκθέματα κινούν τόν θαυμασμόν καί ιήν 
περιέργειαν ιών έπισκεπιών.

Μεταξύ ισίτων υπάρχουν νέου εϊ'Λοις πρακτικοί πν- 
ροοβεσιικαί μηχαναί πρός χρήοιν Λιά θέατρα κινηματο
γράφων. Εί; τό κάτω πάτωμα τοϋ κτιρίου Λιοιργανώθη- 
οαν τεσοαρα κινηματογραφικά θέατρα πρό; έπίΛειξιν τε
λειοτήτων ταινιών.

II οι-νοδο; ιών ‘Εκθετών προσπαθεί νίι είοαγάγη εί; 
τα σχολεία ΛΛαοκαλίαν κινηματογράφον.

Εί; το Παρίσι ό κ. Μποναοονά έξέθεοε οειράυ φωτο
γραφιών τον, α; έλαβεν έν Πρεβέζη.

— Εί; τό Παρίσι έξέθεσεν έντί,ς τοΰ έργαοτηρίου της 
T'li ιής τελευταίας Λιετία; ή δεσποινίς Λαοκαρίδον. 
Εί; τό Μουσείου τών Διακοσμητικϋίν τεχνών έν Πα- 

ριαίοι; έ/νοιξεν έκθεαι; νέων σχεδίων στολισμού καί κο- 
ομήοεως. Εινε ΰλα νέων ρυθμών, κατά παραδόξου; έμ- 
πνενοει; ιών σχεδιαστών, έργαΖομέι ων ιΐπ" ευθεία; έκ 
τον φυοικιιΰ. 01 χρωματισμοί ποικιλώτατοι

— Προσεχώς <! νεαρίι; καλλιτέχνης κ. Γ. Ζάχο; 
διοργανώνει έκθεοιν γελοιογραφιΰιν. Α! γελοιογραι/ ίαι σό
ι ω. αναπαριστώοαι πρύοοιπα υπουργών, βουλεντώιν, καλ- 
λιιεχνών, δημοσιογράφων καί ‘Αθηναϊκών ινπιον εν γίνει, 
ανέρχονται εί; 200 περίπου.

Φ / .1 ο .1 () 1 / Α
Άπέθανεν εί; Παριοίοι·; ό γνωστότατο; ‘Ακαδημαϊ

κός "Ιούλιο; Κλαρετή, ό πολυγραφοιταιος μυθιοτοριογρά- 
φο;, Λραμαιικίε; συγγραφεύς,καί τέλειο; Παρισινό; χρονο
γράφος. Τό κύριον όνομα του ήτο "Αρσένιο; "Αονιό. έ- 
γνννήθη Λί ι/'/ 3 .Δεκεμβρίου 1310 είς ΛιμόΖ. Έξνπαι- 
Λευθη εί; Παρισιού;, ένωρί; δέ έπεδόθη εί; τήν Λημο- 
σιογραφίαν, άλλ" έν αρχή άνεπιτυχώς. Πλεΐοτα χειρό
γραφα του άπερρίφθησαν. "Αργότερα /ά διάφορα φευ- 
Λοίνυμα συνειργάσθη εί; μέγαν αριθμόν έφημερίδων καί 
περιοδικών. Γώ 1360 ήτο πολεμικά; άνταποκριτή; κατά 
τήν έκστρατείαν ιή; ‘Ιταλίας, τώ 1670 έπολέμηοεν εί; 
το Μετ; καί τό 1871 είιρέθη έντίις ι<3ι· πολιορκουμένων 
Παριοίων, εκλεγείς άξιωματικός τοΰ επιτελείου.

"Εν ηλικία 22 έιών έδημοοίευοε τό πρώτον του μυ
θιστόρημα ·Ι lie di'iilesse·. "Εκιοτε έδημοοίευοε μν· 
θιατορήματα,διηγήματα καί κριτικά;— θεατρικά; ίδίιο; -■ 
με/.rta;, αϊτινες οννειέίπισαν νά καταλάβη έξέχουσαν θέ· 
οιν <·ις κριτικό;. ‘Από τό 1881—1886 έδιμιοοίευοε τά 
πνιυματωδέοτατα σκιαγραφήματα · Ή Ζωή εί; τό Πα
ρίσι ·. Εί; 2.Ί τόμου; άριθ/ιοΰνται τά έργα των, μή οι μ- 
περιλαμβανομένων ιών θεατρικέ»· του έργων, ήτοι Α δρα
μάτων, 3 κομεντί καί 2 μελοδραμάτων. "Εγραη’ε πρό; 
τούτοι; καί τίοσαρα; τόμου; Ιστορικών μελετών, έμπνεν ■

'Ιούλιος ΚλαρετΛ

οθεί; ίκ τών μεγάλο»· τή; Γαλλία; γεγονότων. Έκ ιό»· 
μυθιστορημάτων του γνωσιότερα είνε τά εξής : 11-

— Φω·νύ; — Οί Μυσκανιεν — Ό ιόραϊο; 2ο- 
λινιάκ — Τά τρίσβαθα.— Γυνή άοπακτική.— "Ερωτες 
ιατρού.— Ό έξωμίτη;.— Ό Κύριο; υπουργό; (Μετά- 
φ ραοθίν εί; ιήν Ελληνικήν) '<> Πρίγκηφ Ζιλάχ (ε
πίσης).— Τό ίκατομμύριον (έπίοης). — Ο υποφ·ηφιος 
(επίσης). Τό σιγάρον. — Ή "Αμερικανίς. — ΊΙ ση
μαία.— Ό Μπριοανιώ. ΐί οί έξήχθη ιό όμώνι μον δρα
ματικόν έργον παιχθνν έν Έλλάδι υπό τοΰ μακαρίτου 
Σαγιώρ ‘Εκ ιών Λραμαιικιΰν του έργον σπουδαιότερου 
εινε ό Μιραμπώ, έκ δέ Γώ>· φιλολογικών Οί λησμονη
μένοι σύγχρονοι (1861) —Ζωγράφοι καί γλύπται (Ι8;3 
— 1883). Σύγχρονοι προοωπογραφίαι (18,0) —ΊΙ ουγ- 
χοονος Ζωή ίν τώ θεάτρηι (1875).

Τφ 1889 έξελίγη μέλος ιής 'Ακαδημία;, διαδεχθεί; 
τον Φλερύ.

Τιΰ 1885 άνέλαβε τήν διεύθυνοιν τή; Γαλλική; Κ αι
μωδία;·, ήν δτετήρηοε μέχρι; εσχάτων. 1>ι· ΰοκοπει νά 
παραιτηθή, ώ; είχε Λιαδοθή, άλλ" ήναγκάοθη, διότι 
κληθεί; ύπό τοΰ υπουργού ήκοι οε νά τοΰ λέγη. · Μαν- 
θάνιο ότι σκέπτεσθι νά παραιτηθήτι Το γεγοι···; μι Λυ
πεί, άλλα Λέν θέλω νά κρατήσω εί; τήν υπηρεσίαν αν- 
‘k"1 έχοντα άνάγκην άναπαύοεω;.·· Ό Κλαρετή εμιι
δίασε πικρώς - διότι κάθε άλλο έοκόπει η να παραιτηθή 
καί αυθημερόν άπεχώρηοε τή; θέοεως Τό τραύμα αυτό 
έσω; έπετάχννε τόν θάνατόν του. Αί ίν τιρ ’Χρόνιο 
εβδομαδιαίοι έπιφυλλίδε;, α; μέχρι; τελευταίας στιγμή; 
έγραφε, άνεγινόισκοντο άπλήσιοις.

Ό Κλαρετή Λιεκρίνειο διά τά φιλελληνικά ιου αισθή
ματα Κατά τί/ν κηδείαν τοΰ Μωρεάς είχεν άπαγγειλη 
θαυμάσιου λό-γον.

*

Είί; τήν "Οξφόρδη!· καθιεροίθη η Εεοελληιακη γλώσσα 
όις μάθημα υπαγόμενοι· εί; υποχρεωτικά; εξετάσεις

*
Τό έκ 5 χιλ. φρ. βραβείου τοΰ Γκογκούρ, πρό; έν- 

θάρρυυσιΐ' τής φιλολογικής παραγωγή; έυ Ι'αλλιί,ι, ίιπενε· 
μήθη εφέτος είς ιόν κ. Μάρκον Έλδερ Λιά ιό βιβλίου 
του · Ό θαλασαόκοομο;·. Τό βραβείου άπονέμιται κατ' 
έτο; ί·πό ιή; 'Ακαδημία; ιών Γκογκούρ·, συμβουλίου 
Λεκαμελοΰς, ιό όποιον συνέρχεται εί; ένα ίσιιατόριον 

τή; Illie lie III, Pai i, ·ί:ιω , Λιαρκοΰντο; τοΰ γεύματος, 
διεξάγεται ουΖήτησις περί τοΰ βραβη·ιέον έργου.

|ί<< νά έπιτϋχη ό υποη ή'ι ιος έδέηοι νά έπαναληφθή ή 
ιγηφαφορία ένδεκάκις όπιο; καταρτιοθ,ή πλειοφηφία.

'<) βραβευθεί; συγγράφει·; είνε κάτοικο; τή; Νάντη;. 
"Οπω; Λί καί ό Σιιβινιών, ό πέρυοιν βραβενθείς, περι
γράφει ιόν βίον το»· θαλαοοινόιν καί τών η·αράδο»·. ποΰ 
κατοικούν τά μικρά νησάκια τά κατέναντι τή; δυτική; 
άκτή; τή; Γαλλίας.

Το ϋφο; τού ουγγραφέως είνε Ζωηρόν καί έπαγωγόν, 
παρουοιάΖω· πολλάς όμοιότητας μι τό τοΰ Γόρκυ είς έργα 
όιιοία; φίσεως.

*

Τό · Ρόιδον ιών "Ερειπίιον είνε ό τίτλος τοΰ τελευ
ταίου μυθιστορήματα; ιοΰ Βίκτωρος Μαργκερίτ. αίνε 
ίν άπό τα ώοαιότερα έργα πού νγραφ·εν ·· συγγράφει·;, 
ό πάντοτε ουνεργαοθείς μι ιόν άδελφόι· τον Παύλον, ί ε- 
μάιον φυχολογίαν, μ'ε πρόαοιπιι καί χαρακτήρας Ζωντα
νούς, περιοτρίφ εται εί; ιά; περιπειείας παθητικού καί 
σφοδρού έρωιο;. Τό αίσθημα ένό; γλύπτου δια μίαν κα- 
πελλοΰ γίνεται άφοραή νά έκιυλυχθοΰν εί; ιό βιβλίον 
τοΰ Μαργκερίτ όλα ιά συναισθήματα ιή; καρδίας, ή όποία 
αγαπά καί κάτι τήν κάιινει νά ίποφίρη.

ΕΠΙ Σ ΤII.Μ II
Ή δεσποινίς 'Ελένη Άντωνοπούλου ίινεκηρύχθη νφη- 

γήτρια ιών Πολιτικό»· ‘Επιστημών είς τό έν Βρυξέλλαις 
Πανεπιστήμιον.

*
I πέθαι ι ν ίν Καίριο ένθα παρεχείμαΖε ό >'■>' Κ)πόλει 

διεθνούς φήμη; ιατρό; καί έξοχος έπιοτήμων Αημήτριο; 
Ζαμπακός, έν ηλικία 82 ετών. Τοΰ είχε άλλοτε προταθή ή 
έδρα καθηγητοΰ τοΰ έν Άθήναι; Πανεπιστημίου, άλλά 
δέν έδέχθη. 'Ηιο συγγράφει·; άκούραοιο; Σύγγραμμά tor 
περί λέπρα; έβραβεύθη τιβ 1838 ύπί τής Ι'αλλ. 'Ακα
δημία; ιών Επιστημών. Τό ιεΐπυταίον roe σύγγραμμα 
'· Ή λέποιι διά μέσου ιών αιώνων» έκτυποΰται ήδη έν 
Παριαΐοις. Ήιο μέλος πολλών Ευρωπαϊκών έπιοτημο- 
νικών σωματείων, Άκαδιμιιών καί Εταιρειών.

Τ Υ IIΟ Σ'
Τό Κράτος, ιό όποιον έν Ευρώπη έχει τά; περιαοο- 

,/οΟη έι/ιημερίδα;, εινε ή Γερμανία, άριθμοΰοα ε; χι
λιάδα; έφημερΐδας, έξ όιν έννεακόοιαι ήμερήοιαι.

Αευτέρα έρχεται ή ‘Αγγλία μι τέσσαρα; χιλιάδα; φύλλα. 
“Αν ό πολιτισμό; ένδείκνυται άπό τά ημερήσια φύλλα, 
τότε πρωτοστατεί ή 'Αγγλία,όπου έκδίδονιιιι αί περισσό- 
ιεραι καθημερινοί έφηιιερίδε;, ήτοι 930.

Είς τήν Γαλλίαν έκδίδονται 3200 εφημερίδες καί εί; 
τήν’Ιταλίαν 170'1 περίπου.Ό oi’t-k περίπου άριθμίτς έκ- 
δίδεται εί; τήν Αυστρίαν. Καί έρχονται κατόπιν κατά 
σειράν ή Ισπανία, ή Ρωσσία καί ή 'Ελβετία.

— ‘Απέθανεν έν 'Αθήναι; νέο; έτι τήν ήλυτίαν ό δημο
σιογράφο; Κωστή; Οικονόμου, πρό ετών AtatelrotK συν
τάκτη; ‘Αθηναϊκών έφημερίδων, έκδόισας πέρυσι καί Ιδίαν 
έφ ημερίδα, τόν ε‘Ελεύθερον Τύπον·.

<-) Ε J Τ Ρ Ο -V

Περιοδεϊαι Οιάιίων.

Κατά νεωτέρα; πληρινγορίας έκ Βραΐλα;, ΰ θίασος 
Κοτοπούλη έδωκεν 20 παραστάσεις ένώπιον πυκνού «- 
κροαιηρίου. Είς τήν ευεργετικήν τής δίδος Κοτοπούλι/ 
έ.δόθηααν Λιορα πολλά, έν οί; δακτύλιο; 4,200 φρ. Ή 
εΐοπραξι; τή; εσπέρα; έκείνης άνήλθεν εί; 3,500. Καί 
έν ΚοοΌτάντΖα ό θίασο; έιυχεν ενθουσιώδους υποδοχής. 
Ό θίασος διελθών δι ’ "Αθηνών μετέβη εΐ; Σύρον, ένθα 
θά Λώομ 10 παραστάσεις, μεθ'δ θάμειαβή είς Αίγυπτον.
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ΠιναΚοΘηκΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΊΙ χ. Κυβέλη με τόν θίασόι' τη; έλθσΰοα ίκ Πα- 
τρών έδωοεν εί; ιό Βασιλικόν 'ί παραστάσεις, ήτοι tip· ’Εί
χα» , ί" -Ζευγάρωμα», τήν « '.lj'vwoinv ·, ιό ·· .Ι/νοτικόΐ' >. 
τήν ·Ζα»άν " καί τόν "A’yi'yoy πά/ίονιι.

- ώίασος όπό lip· X Φω'/ίΰ Γεωργιάδου δίδει παρα
στάσεις εί; τάς Κυδωνιάς. 'Οχ Οικονόμου αφού έ- 
παιξεν εις Μυτιλήνην, μετεβη εί; Καβάλλαν.

— Τό Έλλ. μελόδραμα θριαμβεύει εις ιό Βονκουρέ- 
οτιον ‘Εδόθη μετάξι· άλλων καί ο " Μάρκο · Μπότσαρη; » 
προκαλέοα; πολλά; έκδηϊιόηεις ένθονσιασμοΰ.

— Εί; τήν Βομβάην θίασος ί·πό τόν χ Ιελενάρδον ε
δώθε παραστάσεις, ιός καί ϋΐζ ιό έοι,ττ ερικον τών Ιν
διών. ’Εδίδαξε ιήν · Ίφι·.·ένειαν έν Ταύροι;·, τήν «Γα
λάτειαν» καί τά Παναθήναια . 'Ήδη ό θίασος άνεχώ- 
ρησε διά tip· Ιαπωνίαν.

— 'ΤΙ Βιεννέζικη ιίπερέιια, έκτος γνωστών ε'ργων, 
έπαιξε διά πρώτην φοράν τήν νεωτάτην όπερέτταν Σονζη ", 
too Κάλμαν tip· γλνκυτάτην όπεραν · Τοιγκούϊνεν πρίμα; - 
( Άρχιτοίγγανον), καί τόν · Μιοογίνην» toil T'ljsler.

*Εν τώ θιάσοΙ πρωτηγωνίστηοαν ή χαριτωμένη σηνμ- 
πρέττα Ρόζα Λοίμπνέο, άοίστη χορεύτρια, καί ή Σοφία 
Φρίτς, πρώτη άοιδός τοΰ θεάτρου « Ail ΐίβι' IVlOl ", 
ήθοποιό; μέ πολλά χαρίσματα καί καλλι'στην φωνήν, καί- 
τοι δέν είνε νέα tip· ηλικίαν. Κωμικός ό γνωστός έκ τον 
θιάσου τής Ιέρρεν Κάρολο; behober.

— '<) κ. Ρότσιλδ διέθεσε 500U δρ. πρό; βράβευσιν 
τοΰ ώραιοτέρου 'Εθνικού δράματος, σχετιζομένου μέ τά 
τελευταία πολεμικά γεγονότα. Τήν προεδρείου τή; προς 
βράβευσιν επιτροπής εύηρεύτήθη νά δε.γθή ό πρίγκηψ 
Νικόλαος.

— Ό Μ Λοΰξ Κιονοταντΐνος τής Ρωοοίας αντέγραψε 
μέγα βιβλικόν όραμα :· '() βασιλεύ; των Ιουδαίων.· Πά 
παραοταθή εις ιό θέ.ατρον Τσάρκοε· Τσέλο. Είνε τετρά
πρακτου, έχει μέρος μουσικόν, γραμμμ.ένον άπό τόν Γλα- 
ζσυνώφ. "Εχει καί χορούς. Πιθανόν ό ίδιος Μ. Λοΰξ νά 
ϋποδυΟή τόν 'Ιησού» ή τόν Πιλάτον

— 'Απέθαντε έν Άθήναις, προβεβηκως τήν ήλικίαν, ό 
Παναγιώτης Ζάνος, κωμωδιογράφος. Υπηρέτηοεν ώ; 
δικαστής, άλλ' ήοχολήθη μέ περισσότερον ζήλον εί; τό 
θέατρον, Αί κωμωδίαι τον, οάτυραι κυρίως κοινωνικοί, 
δέν παίζονται πλέον, άλλά άναγινιόσκονιαι εναρέσιως, ώ; 
απεικονίζουοαι περασμένα ήθη καί αστείου; συρμοί·;. 
Πρό πολλοΰ απεοΰρθη τής κοινωνικής κινήοεως, σπά
νιοι; εμφανιζόμενος μέ τό νπογένειον ιή; εποχή; Ναπο- 
λέοντο; τοΰ I". καί τό παλαιικόν οάλι έπί των αριών.
Ξένα Θέατρα. — Νέα ίργα.

Ή Λούζε εΰρίσκεται εις ιό Βιαρίτζιο τή; 'Ιταλίας 
πάοχουοα άπό πνευμονικόν εμφύσημα . Ιίτ δέχεται τήν 
επίσκεψη· ούδενύς. Κατά ιινιι διάοοοιν.ή . Ι·<5>· είνε ερω
τευμένη μέ ένα δόκιμον νέον τον θεάτρου.

— Εί; τό Λονδίνου ανοίγει προσεχώς νέον θέατοον 
• Γυναικείου», πρωτοβουλία τών Σωφραζετπών. θά τό 
διευθύνουν γυναίκες, 1>ά παίζωνται έργα γραμμένα ιίπό 
γυναίκας, προωρισμένα διά γυναίκας "Ολαι αί ύπηρεοίαι 
δά έκιελοινται ιιπό γυναίκας.

— Εί; τό Dlatoov ιής Σάρας ΛΙπερναρ έπαίχίλΐ) τό 
δράμα «Ζάν Αορέ» τοΰ Τριοταν δίπερνάρ, δοτι; έως 
κόρα ΐγραρε μόνον κωμωδίας και ήδογραρ'ϊκά έργα. 
Παίζεται άπό τήν άγέραοτον Σάραν καί τόν υιόν τοΰ 
ουγγ'ραφέω;, ίίοτι; εμφανίζεται ιός ήδοποιό; πρόιτρν φοράν. 
'Π υπόδεσις είνε απλή. Εις νέος ργάπηοε πολυδάπανον 
έγγαμον κυρίαν. Ζητεί χρι'ιματα ιίπό τήν μητέρα τον, 
άονείται' άπό τόν άνόΛοχόν τοιι, πΖοόσιον έμπορον, άον»-Γ- 
ται επίσης. "Εξαλλος τότε τόν φονεύει' συλλαμβάνεται 
καί καταδικάζεται, παρά τά; ικεσίας τής μητρός, εις δά- 
νατον. Ί'όν επισκέπτεται εί; τάς φύλακα; πρό τής έκτε- 
λεσεως' προσηλωμένος εκείνος εις τήν ερωμένην του δέν 
αναγνωρίζει τήν μητέρα Του. Ή μί/τηρ δέν λέγει τίποτε, 
ινα μη ταραξη τήν είζ ιροχικον φαινόμενου ιιφειλομένην 
πλάνην τοΰ καταδίκου.

— Εί; ιήν "όπερα - Κιδμικ τών Παριοόον .παίζεται 
έπιινχώ; τό Μελόδραμα τοΰ Τρεπάρ " όυρανία».

— 'Π Ρεζάύ δά παίξη εις Παρισιού; Γερμανικόν έρ 
;'·>>· rip· Σΐ'νανλίανι τοΰ "Ερμανν Μπιίρ.

Tip· μεγαλειτέραν έπιτνχβαν έφέτο; έν Βιέννη έοη- 
ιιείωοε τό δράμα τοΰ Μπριέ, Άβαριέ ίΝαυαγοί τοΰ βιόυ).

— Εις τήν Γαλλικήν κωμωδίαν έωρτάοδη ή χιλιοοιι'ι 
πιιριίοταοις τοΰ Σίδ τοΰ Κορνηλίον.

*Απέδανεν ό όνομιωτιίς κωμωδιογράφο; φράντς φόν 
Σένταν, έν ήλικύι ά 1 έτών. 'Πτο -δόκιιιος τοΰ Ναυτικού 
καί παρητιρΊη χάριν τοΰ δεάτρου. ΊΙ πρώτη του επι
τυχία ώ; ουγγραφέι»; ήτο ' Τό κορίτσι άπό τά ξένα . 
Κατόπιν έγρα'με τόν « Πόλεμον έν είρήν/ρι, τόν · Κύριον 
Γερονοιαατήνν, τ.α ·< Νρυσόψαρα», τό ν Παρδαλέ> φόρεμα», 
ιΐμ' ' 'Αναγέννησιν» . Εργον του, συνεργασία μετά τοΰ ά- 
δελφοΰ του. είνε ή γνωστή παρ' ήμίν «Αρπαγή τίΰν 
Σαβίνων». Τά τελευταία του έργα, φαίνονται ά>; άπή- 
γ.ηοι; τών παλαιιΰν Βιεννέζικων κωμωδιών.

Τεΰ διωρίοδη διευδυντής τής σκηνή; τοΰ Αη-
μοτικοΰ δεάτρου τή; Βιέννης, δΓ εν έτος, διότι τώ 1SS4 
έκάη τό δέαιρον.

— Άπεδανεν έν Γαλλία, εν ηλικίαν 97 έτοτν, ό πρε- 
οβύτιρο; τών Γάλλων ιίνατρικών συγγραφέων, Ί’ερδι- 
νάνδσς Αουγκέ. Τά γνωστότερα έργα του, λαϊκά ιό; έπί 
τό π λείο τον, είνε «Οί Φαριιο'ι'·, ό < Ματουρέν Ρινιέ», // 
ν Προσευχή τών ναυαγών-·, οί πασίγνωστοι «ΙΙειραταί·, μέ 
του; όποιου; ετροη οδοτι/δη τό Έλλ. δέατρον, καί άλλα.

— Ιίαρεοτάδη εί; τήν ‘Porte Saint. Martin· ιό 
Αιγόκλημα· τοΰ ΑΆνούντζιο. Έκρί9η πολί· έπιτυχέ; 

διά τό ϋφος τοΰ διαλόγου καί τήν γλώσσαν —ό Α' Ά- 
νούντζιο γράφει δαυμαοίω; τήν Γαλλικήν— άλλ' όχι και 
υπό έποφιν δεατρικέρ·. Είνε έργον μάλλον φιλολογική; 
ιίξίας : Μητέρα καί κόρη φονεύουν ιόν έκ δευτέρου γά
μου σύζυγον τή; πριότη; καί πατέρα τή; δευτέρας, ιό; 
>)Οικ·Λ· αυτουργόν τής δολοφονία; τοΰ πρώτου συζύγου καί 
πατρός.

Ο Λεμπαρζύ έπαιξε τόν σύζυγον, ή Βαδΰ καί ι/ Ριίζ 
τα δύο γυναικεία μέρη.

— II Τζοκόντα έμελοποιήδη. II σκηνή όπόκειται εί; 
Φλωρεντίαν τώ 1492 μέ ήρωίδα τό πρότυπον τής εικό
νας, tip' Μόνα Λίζα. ΊΙ εΐκάιν παίζει σπουδαίον ρόλον. 
Τό λιμπρέττο έγραιφε >; Βιενναία κυρία Βάϊ—.Ιόοκν, τίμ· 
δέ μουσικήν ό Μάξ Σίλλιγκ.

—- Εί; το δέατρον τοΰ Μιιντε Κάρλο έδόδη πρό τινο; 
εν μελόδραμα τοΰ Πονκιέλτ.ι εόρεΟέν [ΐετά τόν δάνα- 
τόν του, όνομαζόμενον «Οί μαΰροι τής Βαλεντία;". Τήν 
Τετάρτην πραξιν ιοΰ μελοδράματος τήν όποιαν <5 ΙΙον- 
κιέλλι ιίη ήκι ημιτελή, ουνεπλίρρωσεν ό μουσουργός Καν- 
τόρε. Τοΰ Πονκιέλλι έν μο'νον έργον τέλειον υπάρχει, ή 
« Τζοκόντα».

— Εί; τήν Τεργέστην έδόδη ή νέα ΰπερέττα τοΰ Λε- 
χιίο, "έ/ Ίδειόδης σύζυγος». ΊΙ ΰπερέττα δέν είνε οπερ- 
τέρα υπό μουσικήν έποφιν τή; « Εΰδύμου χτ/ρα;» καί τή; 
• Εί'ας·, έχει όμω; γλυκυτάτην μούσικιρ'. Ίδιοι; έκαμεν 
εξαιρετικήν ένιυπωοιν τό φινάλε τή; πριότη; πράξεω; η 
σκηνή τοΰ βιολοντσέλου, τό νιουέτιο εις τήν β' πραξιν, 
ή Ισπανική σερενάτα καί ό χορίις τοΰ Ταγκό εί; τήν 
τρίτη:· ΊΙ υπόδεσι; έχει όι; εξής. Πρόκειται περί μια; 
συζύγου, ήιις διά νά έπανακτήση τόν άπιστον σύζυγον 
κάμνει διάφορα τεχνάσματα, ύποδυομένη τόν ρόλον άλλη; 
γυναικό;, ή όποια τή; έμοιαζε πολΐ’ καί τήν όποιαν ιίγαπα 
ό σύζυγό; της, ί'οτι; εις τό τέλος ανακαλύπτει την πλ.ιί- 
νην τον, άλλ* όμως τής είνε πλέον πιστός.

— Εί; τήν νΣκάλαν τοΰ Μιλάνου· έδόδη τέλος μετά 
μ.ακράς προκριτικά; καί δορυβώδεις προαναγγελίας ή 
πριότη παράοταοι; ιή; « Παοιζίνα;", τοΰ νέου διεξοδικού 
μελοδράματος τοΰ Ντ’ Άννούντσιο καί τοΰ Μασκιίνι. 
Έοημείαισε τό πρώτον βράδυ νέον θρίαμβον τοΰ συγγραι/ έω; 
καί μουοουργοΰ. Σπανίω; το δέατρον ιής Σκάλας ιοΰ 
Μιλάνου ουνεκέντρωοε τόσον κιίαμον καλλιτεχνών, δημοοι- 
ογραφων,λογιών,θεατών.ιίνυπομονοΰντων να ίδωαι καί νά 

κρίνωαιν έργον, περί ου τόσα έγράφησαν. Οί ΛιτνίΗ'νταί 
πλείοιων θέατρων ιή; Αυτική; Ευριόπη; καί πολλοί 
έκδόται μουσικών ουνδέοεοεν ουνεπλέιραυν την εικόνα τή; 
πληρούοη; τό θέατρου ιίριοτοκοατίας τοΰ πνεύματα; καί 
πλούτου. Τήν ΰρχήσιραν διηύδι'νει αΰιοπροοώπω; ό Μα- 
σκάνι.

II παρίισιαοι; ήτι; ήρχωι τήν 8^ί μ μ. καί ετε- 
λείωοε ιήν I ιή; πρωία;.διεξήχθη υπό τΊίτελεύτητα 
χειροκροιίμιαια τοΰ πλέμδου; τών θεατών. Τό ιαιιεΐον 
εώέπραξε ΙΟ,ΟβΟ δρ Τό κάθισμα τή; πλατείας 100 φρ. 
Ιΐτοίι τόν έκδηλωδέντα ομω; ένθιιυοιαομόν, οί κριτικοί 
φρονοΰοιν, iiii ι/ Παριζι'να'1 έχει έλλί'ίιρεις μουσικής 
αναλογίας καί ισορροπία;, αΐκνε; θά διορθοιθώ'ιΐν.Ύπο- 
δεικνύοιε,ιν επίσης άναγκαΐον τόν περιοριε,μ'ο· ιή; διάρ
κεια; ιοΰ μελοδράματος.

ΊΙ «ΙΙαριζίνα» έδόδη καί εί; Παοισίους. Άλλ' έκεί 
άπέτυχε. Ό Μαοκάνι καί ό Γ Άννοΰνιζιο δεωοοΰνται 
δύο παλαιοί Ίιαλικαί δόξαι. παρακμάσασαι.

Ίδιιί’ ή υπόδεσι; ιή; ΙΙαριζίνα;» εί; ολίγα; λέξεις : 
'<) Νικόλαος Γ' ήγεμίον τής "Εοτης, έχει διαζευχδή ιήν 
συζυγόν του Στέλλαν διά νά νυμηο-νθή τήν θελ.κτικήν 
ΓΙαριζίναν Μαλαιέστα Άπό τήν Στέλλαν ό ήγεμϋιν έχει 
άπσκτέ)θΐι τρεις υίοί·;, έξ ό,ν ό μκ·/αλτίτερο; Οίγο; ποι·- 
τρέπεται διαρκώ; άπό τήν μητέρα του νά όολο^ <»■//<>// 
"/*' μητρυιάν του. ΊΙ ΙΙαριζίνα όμως, ί) όποια έχει δ·- 
ομτυοιι μέ ιά θέλγητρά τη. τόν γηραιόν ηγεμόνα δεσμεύει 
καί τόν νεαρόν υιόν το" καί μίαν ημέραν ποΰ μεταβαίνει 
μέ τόν Οίγον οπω; προσφέρη άφιεοιόιιατα εί; ιό άγα'ιιια 
ιής ’Μαύρη; Παναγία;» (φερούσης ιό όνομα άπό τό χρώμα 
τοΰ μαρμάρου) εϋρίοκεται έξαφνα εί; τά; άγκάλα: τοΰ 
νεανι'ου. Εί; μάιην ικετεύουν καί ο! δύο ιήν Παρθένον 
νά τού; οΤοσιι άπό τόν πειραοιιόν. Ο πείρασιιό; νικά καί 
άπό ιήν ημέραν εκείνην ό Οΐγο; καί ι'/ ΙΙαριζίνα ζοΰν 
ιό; ίραστιμ. Μίαν νύκτα ποΰ εύρίοκονται εί; τό δωμά
των ιής ΙΙαριζίνα; καί άκοΰουν τό τραγούδι ενός αηδο
νιού ερωτευμένου, εισέρχεται ό ήγεμιόν, τω'·; συλλαμβάνει 
εί; τα; άγκάλα; άλλήλων καί καιαδικ·ίζει ιόν υιόν καί 
τήν ούζυγιίν του ν' άποδάνουν ϋπό ιό πλήγμα τή; ιδία; 
σπάθης. Ό Ούγο; διέρχεται τά; τελευταία; αιιγμά; ιή; 
ζωή; του ευτυχής εί; τα; άγκάλα; ιή; ΙΙαριζίνα; καί 
ούτε στρέφεται κίίν νά παρατήρησή τήν μητέρα ιιιι·, ή 
όποια έρχεται Οοιρ'οΰοα δτότι τόν χάνει.

—Εί; τό Παρισινόν » ΏΊεϊον» έδόδη τό έργον τοΰ Γκριλ- 
λίε «Ραχήλ". 'Αναβιβάζεται έπί σκηνή; ή περίφημο; 
άοιδό; τον Γαλλ. θεάτρου, ή όποια τώ JS.'fS ένεφανίοδη 
εν ήλικίρ. 18 έτών εί; τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν» καί ή 
όποια έπί 20 έτη έκνριάρχησε ιή; σκηνής, όνο/ιαιθεϊσα 

Βασίλισσα ιοΰ θεάτρου». Εί; τό εο;·ο>· τοΰ /’κοιλλιλ εξε
λίσσεται ι'ι ζωή ιή; τραγωδού εί; πέντε έπυχάς. "Οταν 
ήτο παιδάκι πτωχό, εί; ιό χαμηλό σπιτάκι τοΰ πάιρός 
της, πλανοδίου εμπόρου·—όταν παρακολουθούσα τάς 
παραστάσεις τοΰ · Μολιέρου» αποφασίζει νίι γένη ήθο- 
ποιος- -όταν αγαπά ένα άξιωμαιικώ· τόν μνηστεύεται, 
αλλα καί χωρίζεται απ' αύτοΰ διά νά pi/ μακρι νδή τοΰ 
θεάτρου—όταν θριαμβεύει εί; ιήν «Γαλλικήν κωμωδίαν» 
— καί τέλος όταν επέρχεται ό μαρτυρικό; θάνατό; της έκ 
φθίοεω; εί; ηλικίαν 37 έτών. Ί'ό έργον κρίνειαι μάλλον 
ιό; διαλογική βιογραφία τής Ραχήλ.

— Εί; τό θέατρου "Απόλλων» έδόδη ό «Κοκορΐκος» 
εργον τών Ιυβάλ, Σονλιέ, Ζαγΰ, καί μέ μουσικήν τοΰ 
Γκάνν, ήτι; ήρεσε διά τήν ζωηρότητα. "Εχει τόν τύπον 
ιών Βιεννέζικων όπερετκΐιν.

— Εί; τήν Παρισινήν αίθουσαν Μόρ; παρεοτάθη εν 
'όραιόιατον τρίπρακτοι· δραματικόν ποίημα τοΰ Γ. Μοί- 
ρεί·, ή «Ψυχή», κατά τόν αρχαίου μύθον. Μουσική τοΰ 
Αεμπυοΰ.Ό "Ερως άγαπαται μέ τήν Ψυχήν, άλλ’ή ‘Αφρο
δίτη μήτηρ τοΰ "Ερωτος ζηλοτυπεΐ καί υποβάλλει τήν 
Ί'υχίμ· εί; τήν δοκιμασίαν νά καιέλθη εις τόν "Αδην καί 
Ί'εριι ύδωρ {ίπερ λαμβανόμενον ΰπό τής θεάς θά τήν 
διατηρή έοαεί νέα··. Αλλ' ό “Ερω; όογιζόμενο; κατά τή; 

'Αφροδίτης, διότι ή εί; "A'Siyi· κάθοδος τής ψυχής ίοοδννα- 
μεϊ πρό; θάνατον, έγκαταλείπει τήν Άφροδίτην καί τήν 
κατμράται νά γιμράσκη χωρίς νά άποθνήσκ//. II Ί'υχίι 
εξέρχεται τοΰ *Λ5ον θροιμβεύουοα.

\Ι ΛΛΕΞΕΙΣ
Έκ τών διαλέξεων τή; όμωνύμου Εταιρεία; οημ,ειοΰ- 

μεν Ιδιαιτέρως έκέίνας, αί όποϊαι είχον φιλολογικόν χα
ρακτήρα, ή χροιάν^έπωτημονική; άνακοινώοεως.

Ο κ Σβορώΐ’ος, γνωστός διά τα; περιέργου; άρχαιο- 
λογικάς άπΟκαλόιρει; του, ώμίλησε περί τή; γενέοεω; 
τοΰ δικεφάλου .‘Αετοΰ, περί ή; υπάρχουν άντιγνωμίαι. 
'Απέδειξεν ίίτι ό 'Αετό; ένεφανίοθη 2,500 π. X. εί; τά 
'.Ασσυριακά ανάγλυφα,ό δέ διαπλασιαομό; τής κεφαλή; ό- 
ηείλεται εϊς άρχιτεκιονικοί·; λόγους, διότι ΰπήρχεν οπτική 
ανάγκη Οπως όταν έτοποθετεΐτο εις γωνιιόδη μέρη ναιον 
κιιι πλοίων φαίνεται εκατέρωθεν ι/ κεφαλή, ανιικρούοα; 
ουτω τόν κ. -Ιάαποον, όατις άπέδαικβ τήν καταγωγήν 
τοΰ Αικεφάλου άεκιΰ εί; τού; 'Γουρκομάνους παρ' οιν 
τόν παρέλμβον οί Βυζαντινοί, ένιρ έξ εναντία; οί Τούρ
κοι άπειύπωοιιν έπί τών νομιομ'ΐτων των λόγω τής ευ
χερούς κυκλοφορία; ιόν αετόν, μιμηθέντε; τοί·ς Βυζαν
τινούς. Ο κ Σβορώνος ανάγει, τόν Αικεφαλον εί; ιήν 
άρχαίαν Έλλ. Τέχνην, ήτι; διέπλαοεν καλλιτεχνικοί; κα
κότεχνα πρότυπα τών προηγηθέντων λαών.

Ό κ. διιιβέργης, ό γνωστό-, εΰθνμογραφος, έπραγ- 
ματεύθη ουγκηνιτικ'ιν θέμα, τά; ύλικιι; θυσίας τών μή 
έκατομμυριούχων, διανθίζων τήν λογοδοσίαν του, α,ς δια- 
μετακσμιοτοΰ τοΰ χρήματος, με κομψότητα φράοεως. '<) 
κ. Νιρβάνα; καί 1/ κ. θημητρακοπούλου ηύνοήθηοαν 
πολύ άπό τώι· ακροατών. Είχον τ ι πολυπληθέστερον ά- 
κροατήοιον. Ό ποιηιικτ; χρονογράφος, ίσως ένεκα τοΰ 
θέματος— περί τών. τραυματιώνήτοΰ ναυτικού νοοοκο- 
μείου - - έιμάινη μάλλον πεζό; καί ι/ άπό χειρογράφου άνά- 
γνωοι; κατέοτηοεν «ήτιονα ιόν λόγω·». Ή κ. Αημητρα- 
κοπούλου άπ ήγγειλε— καί αύτή άπό χειρογράφου 
— μέ νρ·ο; παραπονετικω· ποιητικοφιλοοοφικα; οκεψει; 
ιη; περί ιή; έγκαρτερήοεω; τή; Έλληνίδος εί; τά δεινά 
ιοΰ πολέμου, ώ; μητρός, ’συζύγου,“αδελφής. 'Αμφότεροι 
ώμίλησαν εί; γλώσσαν άνάμικτοι·, μέ άρκι τα; μαλλιαρά; 
λέξεις, αί όποϊαι διέθεσαν δυσμενώς τό άκροιιτήριον, 
/.αίνοι άμφότεροι είνε προοωπικώ; συμπαθεί;. Ά; λά
βουν άπ* ιϊψει των οί όμιληταί βτι μαλλιαραΐ λέξεις δέν 
είνε..άΐ’ίκταί εί; άνεπτυγμένον άκροιιτήριον. Πριονίζουν 
άσπλάχχνω; τά αυτιά τώι· άλλων, αδικούνται δέ καί οί 
ίδιοι, διότι λ καταντά κανείς ι·ά μή τού; προοέχη.

Ο κ. Καμπούρογλου; n δια μακρών έξιοτόρηοε τον 
βίον τίόν Κλεφτών καί Αρμιιτωλών, παρενείρων χαρα
κτηριστικά ανέκδοτα.

Ο κ. "Αννινο; άφηγήθη πώς έιραυματίοθη άπό ένα 
φιλόρωσσω· ένεκα τής ΓΙλεννα; έν Άργοοτολίιρ.

♦

Εί; τόν « ΙΙαρνασοόν > άφηγήθη μέ πολύ αίσθημα ό 
κ. Γ. Σωιηριάδης έντυπωοεις του έκ τή; περιοδεία; 
του άπό Άκροκερανίων μέχρι Κορυτοας, ήτοι τής άμφι- 
οβητουμένη; Ηπείρου. Ό οεβ. έπίοκοπος Καβάλ.λα; 
άφηγήθη νά; σκληρά; περιπέτεια; του ώς αιχμαλώτου 
τών Βουλγάρων, ο οεβ. επίσκοπο; Καλαβρΰτων ώμίλησε 
περί τοΰ κάλλους τού πριιοόιπου τοΰ Ίηοοΰ, ό κ. Ε- 
ΙΙαπαχατζής περί ίιογέ.νσυς τού κυνικοΰ καί Κλεάνθου; 
τοΰ Στωϊκοΰ.

Οί καθηγηταϊ τοΰ ΙΙαιεπιοιημίου κ. κ Λάμπρος, Α
δαμάντιου, ,’Λαοοτολίόι/ς, Ζέγγελη; καί Χόνδρο; συνέ
χισαν τά» διαλέξεις των.

*

Εί; τό Ιύκειον τώιν Ελληνίδων ι; κ. Έλίζα Λογοθε- 
τοπιιύλσυ, ιίριοτοϋχος τής Ιημοοιονομίας τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Μονάχου ώμίλησε γερμανιοτί περί τής Γυ- 
ναικό; ιί; ιήν Κοινωνίαν καί τΐ/ν Πολιτείαν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

.1/ Ο Υ V / Λ' //

ΆΛιόίρ η πρ·ότη οι τούλια τής ορχήστρας τοΰ 'ί/ότιον 
1/ μετ' αι·ι·πομο-ησίας ώ'αμίΐ’ομκΐ'ρ, κατόπι·· ιής κατά 
τό παρελθόν έτος σιγής. Ήτο δέ μία άπό τάς μεγαλει- 
τέρα; έπιινχιας τοΰ Ώδιίου. ’Επειδή ήτο ή πριίχη 
μετά τούς πολέμους. τό πρόγραμμα περιελάμβι»·’ καταλ
λήλους τή περιστάσει συνθέσεις. ' Υπό τοιακσοίων πεοί- 
·τοι· μαθητών καί μαθητριών τ'ι/'άζ.ρ άπό τοΰ όπερώοΐ’ 
κατά τόν αληθινόν Βυζαντινόν τρόπο·· κατανυκτικάιτατα 
'· ύμνος ·Ί'ή ΰπερμάχω Στρατηγφ τά νικητήρια·, Λιει- 
θύνοντος τοΰ κ. Ψάχοι·, πάντων τώι· ακροατών, προε- 
ξάρχοντοζ τοΰ Βασιλέως, ιπταμένων όρθιων. Ή ΰρχι'ι 
στρα, πολιμελεοτάτη, έξετέλεσε τήν είσαγαιγήν τής «Πα
τρίδας·· τον Μπιζέ. ΊΙ ούνθεοις πλήρης πατριωτικοί) αι
σθήματος ουνετέθη ολίγον μετά τόν Γαλλογερμανικίσ· πό
λεμον. 'II εισαγωγή ζωηρά, παρορμητική πρό; πόλεμου, 
μι· τους ένθουσαίιδεις οαλπιομοί·; καί τυμπανοκρου
σία; ήτο μία άπεικάνισις καί τών Ιδικών μας άγο'ινων. 
Μετά τούς τίγώνας, οι ένδοξοι νεκροί, καί Λι' αυτού; έ
παίχθη τό ΙΙένθιμον εμβατήριου τοϋ διενθι ντοϋ τής ιίρ· 
χήοτρας κ. Μάροικ, έχω· ώς βάοιν δημώδες θεσσαλικόν 
μοιρολόγι, γραφ'εν διά τό έργο·· «Σπίθες ποΰ σβύνοννα 
τής κ. ΘεοΛωροπούλου. θλιβερόν, αΐζ.ά καί υπερήφανου 
Λιά τήν τύχην των ήρώων. Τοΰτο Λιεδέχθη ή μυστικο
παθής andante Solenne τοΰ Ει/αιιιΙιαΙί έκ τυϊι Ι'ρη- 
γοριανοϋ θέματος Τι1 Deum laudanillS αποτελούσα 
ζωηρόν άντίθεοιν πρός τόν προηγηθέντα αυτής Βνζαυτι- 
νονϋμιΟν κα! νέτα έν δύσκολου άσμα (Air d'OltijIie) τοΰ 
Χέυδελ. οπό τής κ. Καλογεροπούλσυ αριστοτεχνικά·; άπο- 
δοθέν. Η κ. Βασενχόβε·· μ'ε τήν Άρπαν της, ■> κ. ΙΙαπα- 
γεωργίου μ'ε τόν πλαγίαυλόν τον καί ή ορχήστρα όρμο- 
νικιότατα έξετέλεσαν τό CuHCerto τον .Ι,όζαοτ, πλήοες 
ήδείας χάριτος. Ήλθε κατόπιν ή σειρά τών Ελληνικών 
ασμάτων. Ή κ. Καλογεροπούλον, ή γοητεύσασα τό Α
θηναϊκόν κοινόν, είχεν ένα έτι θρίαμβον, τόν όποιον έ- 
μοιράοθη μ'ε τόν μουσουργόν κ Καλομοίρην. Κατόπιν ένός 
preludio, ει/'αλε δύο οινθέοεις τον έπί στίχων έκ τώι· 
• ‘Ιάμβων καί 'Αναπαίστων· τον κ. Παλαμιϊ, τήν ·Γρηά 
0ο'ή·, γνωστήν και έκ προηγούμενης συναυλία; τής κ. 
Καλογεροπούλον, καί τό ■ Βασιλόπουλο ·. Μέ πνριπάθειαν 
μέ έκφρασιν. μέ Λνναμιν. με ζωήν καί στοργήν ή καλ- 
λιτέχνις τά διηρμήνενοε, προκαλέοαοα ατελεύτητα χειρο
κροτήματα· Ητο τό έΐ’θοναιαστικόιτερον μέρος τής ονν
ανλίας.ΊΙ ορχήστρα έξετέλροε κατόπιν τοΰ GlazoUIUIIl' 
ιήν <· Εισαγωγήν έπί ‘Ελληνικών θεμάτων··. Σιινετέθη 
mff'l FlMOOOETias ΖΟ·) /*i>JGOOV flOI'ODVQVOV Ε.Ίί ΐΟΓ
γνωατοϋ μοιίβου < ”Ενη καράβι άπό ζ7; Χιό , μά τό ό- 
ποιον παρωδήθη πέρνο·ν ή « Ρέα > τοϋ κ. Σαμάρα. 
Είνε τό τελειότεροι· ixtiZnjilh· υπό τής όρχήοιρας τεμά
χιο··. Είνε τελείως ενορχηστρωμένο··,άριστα δ’έχει παρει- 
οαχθή καί άναπτυχθή τό ‘ Ελλ.θέμα. ΆπεΛ,θη Λί άκρι- 
βέατατα. Ή κ. Καλογεροπούλον έή·αώ κα' πάλιν τό 

Κΰμα καί ιήν Καμπάναν· τον Ντνπάρκ, δύσκολοι· καί 
τεχνικόν, γραφέν κατά τόν χρόνον τής πολιορκίας τών 
ΙΙαριοίων καί έληξε,· ή οννανλία μέ τό καί άλλοτε ύπό ιής 
ορχήστρας παιχθέν θριαμβευτικόν 'Εμβατήριου τον Ταν- 
χό'ύζερ τοΰ ΙΙάγνερ, f’z ώοεί νικητήριος παιάν. άπό τάς λι οι- 
κωτέρας, εννοητοτέοας, /ιελο,Λικωτέρας καί Λημοφιλεοτέ- 
ρας έμπνιύσεις ιοΰ μεγάλοι· μιινοοιργοΰ. 'I) ‘Εθνικός ύ
μνος έπ/οτει/'ε τήν πατριωτικήν ιιονοικήν πανόαιοίαν.

★

-1/ κνρίαι Φωκά. Καμπανάκι] καί ό κ. 1·>ι'ΐ'>;ς έ.τηιζ- 
λαβον τάς οννανλίας των '() αύτός έ.νθονσιασμός τον ά- 
κροατηρίου Λιά τήν τέχνην ιιον. ΊΙ κ. Φωκά ει/πιλε τά 
ςενα^άσματα έν ελληνική μεταφράσει, ‘.άξιομίμητον πα- 
ράΛειγμα.

Η κ. Καλογεροπούλον είς ιήν άποχαιρειιοιήριον 
οννανειιο· της έι· ιφ ‘ΩΛείω έγινε ιό ιίντικείμενον καλλι
τεχνικής λατρείας. Μετάξι· άλλων έιοαγούΛησεν ί'ξ μικρά 
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θρηοκτ,νιικά άσματα ιοΰ Μπειόβεν. '.ίνεχο'ιοηοεν εις 
Μιλάνον καί .ίοιξάνην

— Τό ΙέΛεϊον ‘Αθηνών έιοιιιιίζει τόν · ΙΙάοσιφαλ· 
τοΰ Ιίάγνερ ίίοτις θά η·αλή άπι ιήν χορωΛίαν τών μα- 
θητριώι·. Είς κιινέν άλλο Ώ'ΐεϊον μέχρι ιοΰΛε έν Ενρώπη 
Λεν έχει η·αλή.

*

Ο κ. ζ,αΐηερ, καθηγητής τοΰ ‘ΗΛείον .Ιόιινι-ρ, 
οι ιαι λίαν άπριίοιτον Λιά τοΐ·ς πολίούς,έ.παιςι μετά πολλής 
ιιχνης Λύα λνρικίς ρω/ι ίιποες Μπετόβεν, τιί Λραμαιικοΰ ί'- 
η οι·ς κονσέρτο ιοΰ βιειανι καί Ουγγρικούς χορούς τον 
Μπράιις.

h

ΙΙ· ‘Αθηναϊκή Μαντολινάτα·' έΛιοαεν ώραίαν ιιννανλίαν 
Ι'πέρ τών σχολών της Καί’οι εσχάτως έοιερήθη τινίίιν 
εκλεκτών μελιάν, έφάνη εν τούτοις πολί· ευπρόσωπος. ΊΙ 
όρχήστρα Λιενθί-νοιιένη ύπό τον κ. .V. ΑάβΛα έξετέίπσεν 
έκτος τής Εισαγωγής τών «Γόμων τον Φίγαρο , κατά 
Λιαακενήν τον κ. ΑάβΛα, καί τής ·Έλλ. συμφωνίας 
τοϋ ι'Λίον, άμηοιέρων λαβόντων βραβείου έν Μιλάνω τφ 
HU2, καί μίαν romance τοΰ Μπάχ μέ πολλήν ακρί
βειαν. ΊΙ χορωΛϊα έτραγούΛηοεν ενα πολεμικόν θούριοι· 
τοΰ κ. Δα,κήρα και μίαν ωΛήν είς ιούς ηονενθέντας είς 
Εέρβια έ ά οτίχαιν τοΰ’ κ Ματσω’κα, ζωηρώς χειροκρο- 
τηθεϊοω·· II Λίς Παντζοπούλου έτραγούΛηαε πολί· εύ
μορφα τήι· · Ίη ιγένειαν έν Αί·λίΛ· ■ ιοΰ Γλσί κ καί τόν 
" λήμουί άσμα ΛημιϊιΑες. ΊΙοεοεν έπίοης πολύ καί ό κατ' 
ένορχήσιρωτιν τον κ. .ίάβΛα Κρητικός '/ορός, Λνοκολάι- 
τατος είς τήυ έκτέλεσιν, όστις καί έπανελή'ι θη. Τήν ον- 
Ι'αΐ'λίαν ετίμηονι· ό Ιίαοιλεί·ς μετά τών πριγκήπιον.

*

Είς τά χειρόγραφα ιοΰ Λιενθω τοΰ τής ορχήστρας τοΰ 
Μονάχον Φελίξ Μαιτζ, εύρέθη ίί· έργον ιοΰ Ιίιίγνερ, ιό 
οποίον έθεωρεϊτο ιλις άπωλεσθέν. Είνε τό χειρόγραφον 
μιάς όπερας,·!)! Ι'άαοι , τήν όποιαν ό Ιϊάγνερ Λέν είχτ 
πρικ/’θιίσει νά τελειόωΐ]' ευρεθέν πρό έιιΰιν είς τάς χεΐ- 
ρας ένός έκΛότον καί πωληθίν κατόπιν είς μίαν ΆγγλίΛα, 
κπτέληξεν έπί τέλους είς τήν συλλογήν τοΰ Μόιιζ Τό 
χειρόγραφον ι'ιποτελούμενον ά:ιί. μίαν είοαγταγήν, ένα χα
ρτί· καί μερικά άλλα μέρη, φέρει ri;r υπογραφήν τον 
Ιίάγνερ καί κάτωθι αυτής «Ιύι οιο/ι τοί·ργ ι Μαρτίου 
Ι8-Ί.Ί·. Ο ΙΙάγνερ ήτο τότε 20 ετών.

*

Έπί τή ονμπληρόιοει Ηίειίιις άπό τής γνννήσειος τοΰ 
Ίω ίννοι· ζ'γ,ιμπάιι, ή 1,ωσοική ■-Νυβόγτε ΙΙρέ./ιια· έπι 
τίθεται κατά τοΰ Ιταλικοί’ Τύπον, Λιότι ϋνιρ έπί τή έν- 
καΐρίη ταύτη άπας ό Ευρωπαϊκός τύπος έγραη·εν άρθρα 
θαυμασμού Λιά τόν έξοχου Ιταλόν πιανίσταν καί ουνθέιην, 

ό Ίταίικός τύπος παρήλθε τό γεγονός άοχολίαοτον.
Ο Εγαιιπάιι ό·/ είλει τήν άνά τήν Εΰρο’ιπην φήμην 

τον ιος κλειλοκνάβαλιοτοΰ καί σννθέτον είς τόν Αίοτ καί 
τόν Ιίάγγερ.

Ο πρώτος ύπήρξν θαυμαστής τον άπό τοΰ 1801 και 
φίλος, ό Λί έτερος παι ιοιοτρόπως τόν νπεστήριξεν ήθι- 
κιΐις, οιωτήοας αύτόν Λιά θερμής επιστολής είς τόν Λιεν 
θυντήν τοΰ ,ιι··γάλοι· έκΛοτικοΰ οίκοι· Εκιότ τής Αειφίας.

*

Ί'.ίό rw τίιλω· Je ren.i: ton jours 1‘ainier ό κ. 
Ααμπελέτ, Λιει·θι·ι·τής τής ΑονΛινείον » "Αλάμπρας· ονν- 
εθεοεν έν I'fllsc ch(llll.ee, όπε.ρ έπαίχθη είς τά Ανά
κτορα τοΰ Ιίούκιγχαμ κατά τήν ίοπερίΛα τήυ Λοθεϊσαν 
προς τιμήν τοΰ Γάλλου υπουργού τών ‘Εξωτερικών. Ό 
κ. Ααμπελέτ λαβ·'ω· τρίμηνον άΛειαν, έρχεται είς ‘.4θή- 
νας πρός άνάπανσιν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπεφαοίοθη υπό ιοΰ ‘Αρχαιολογικού συμβουλίου ή 
οτερέωοις τοϋ ναού τοΰ ‘.Ίπόλλωνος έν Αελφοίς, καθ’ 
ύπάΛτιςιν τοΰ κ. Μπιιλάνου περί τών άναγκαιουοών Ερ
γασιών.

— ‘Επετράπη είς τόν κ Λ. Αεο»·ίΛαν νά έρευνήοη τόν 
βυθόν τών ‘Αντικνθήραιν, οθεν ώς γνωστόν άνεούρθη- 
σαν άλλοτε αρχαία αγάλματα, έν οίς καί ό περίφημος 
Εφηβος τώ·· ‘Αντικυθήρων.

Είς "Αλμπανο τής ‘Ιταλίας εύρέθη αρχαίος τάφος τοΰ 
τρίτοι· αίόινος, ή άνακάλνφις τοΰ όποιου ήγειρε σνζητή- 
οείς μετάξι· τών άρχαιολόγων περί τής καταγωγής τής 
χριστιανικής τέχνης, άν αύτη προήλθεν εκ τής Ρωμαϊ
κής, όις ύποοτηρΐζει ί] σχολή τώι· Ρωμαϊστών, ή ίκ τής 
‘Ανατολικής. Ό σαρκοφάγος έχει μήκος μέτρων 2.UH 
καί πλάτος 0.28, ιινήκει Λέ πιθανώτατα είς τήν Ροτμαϊ- 
κήν εποχήν, καίτοι ΙΛιαίτερατ συμβολικοί γλυφιά ας έχει 
άποτελοϋσι τό χαρακτηριστικόν τής τέχνης τών μεταγε
νεστέρων χρόνο»·.

— Είς τήν τελευταία·· οννεΛρίαοιν τής Παρισινής '.1- 
καΛημίας τών ‘Επιγραφών καί τών γραμμάτων, ό κ. Ha
rla άνεκοίνωοεν τό περιεχόμενο·· έπιγραφής, άνακαλν- 
φθείοης είς ΚαρχηΛόνα, καθ' ήν είς τ'ην αρχή·· τή; αύ- 
τοκρατορίας ί-πήρχεν ίργοσιάσιΟν μέγα, είς τό όποιον 
είργάζοντο πολυπληθείς έργάται. ‘Επίσης ό κ. Φερν α- 
νεκοίποσε ύτι ευρέθηοαν Λιάφωρα ρωιιαϊκά μνηιιεΰα είς 
τά πέρις τοΰ ποταμού ‘‘Ατλονιρς.

κ-
ΕΙ; τό ΚουρΛιοτάν άνεκαλύφθησαν άρχαϊα έλληνιν.ά 

κείμενα, τά όποια μετεφέρθησαν εί; Λονδίνου. Είνε Λύο 
συμβόλαια άγορας γριιφέντα είς τίι 88 π. X. Έν αυτοί; 
γίνεται λόγος περί τοΰ ΜιθριΛάτοι:.

*
ΙΙρύ τινων έτών ενρέθη Λγκόλιθός τις, κατά τάς περί

φημοι·; άνασκαφα; τοΰ ΰΐιμπούρ, φέριον έπιγραφάς, με- 
τεκομίοθη Λί σίτος είς ’Αμερικήν. Οίώείς ήΛίνατο να 
έννοήοη τά σημεία ταύτα τής γραφής. ΓΙροοφάτως όμως 
ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τή; Πενουλβανίας 
Χόεμπελ τό κατώρθωσε. ‘Ο λίθος περιλαμβάνει ίοτορία·· 
τής γενέοεως τοΰ κόσμον. .Ίΐ'άντται Λέ είς εποχήν 7,100 

Ατών π. X. Κατά ·ά; σκέψεις τής βίβλον ταύτης, ή δη
μιουργία τοΰ κόσμον έγένετο ούχί ύπό θεόν, άλ.λά ύπό 
θεάς. Είνε Λί αύτη ή Αρχαιότερα εποχή τής ιστορία; 
τής δημιουργίας τοΰ κόσμοι·. Τό σημαντικόν έκ τής «- 
νακαλύψεακ ταύτης εινε, οτι κατά τήν εποχήν εκείνην 
ύπήοχον άνθρωποι έχοντες καί δόσιν τινά πολιτισμού.

♦
Είς τήν αίθουσαν τής βιβλιοθήκης τής Γέρμανικής 

‘Αρχαιολογικής σχολής ίστήθη ή έν Βερολίνφ τεχνουρ- 
γηθιϊοα χαλκέ/ προτομή «oC recoj liirt'tfwroC αυτής κ. 
ΔαϊρπφελΛ, καταοκευαοθεϊοα έράνω 354 μαθητών καί 
φίλων αύτοΰ. Έοτήθη έναντι τής προτομή; τοΰ μακα
ρίτου καθηγητοΰ τοΒ Έθν. Πανεπιστημίου Γός.

*

‘Εν οννεδριάοει τής Γερμανικής ‘Αρχαιολογικής σχο
λής ώμίληοαν ο! κ. κ. Ιί. Στάης περί τής έν ΈλλιΐΛι 
ύπερτριακονταετον; Λράσιω; τοΰ κ. Ααϊρπφελδ καί ό κ. 
Κνάκφους περί τοΰ ναοΰ τοΰ ‘Απόλλωνος έν ΑιΛύμοις.

—Ό κ. Γ. Σωτηρίου καθηγητής, ώμίληοεν έν τή 
Άρχ. Έταιρείη περί τής βιομηχανίας τής μειάξης καί 

Λ<«κοομι;τ<κίϊς υφάσματος εν τή ΙΙεροική, Βυζαντια- 
κή καί Αραβική τέχν>] καί τής όμοιύτητος αυτής πρός 
τά κεραμοπλαοτικά κοσμήματα τών Βυζαντιακφν ναών.

ΝΕ/31 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ί'πό τοΰ κ. Λ. Καλλίμαχον, γραμματέως τών Πα

τριαρχείων ‘Αλεξάνδρειάς, τοΰ παρακολουθήοαντσ; μετ’ 
αύταπαρνήσεως τούς Λύο πολέμους ώς ίεροκήρυξ, έξε- 
Λόθη είς τεύχος ή περί τών ίν Κάιρο» *ΕλληνιΧ<5ν 
Φςολίίων τόϊν Πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς ΐπί Τουρ
κοκρατίας μελέτη, έπί τή βάσει ανεκδότων ΓΙατμιακώιν 
εγγράφων.

♦

Μβταξν Όλ··υπίας καί Τανγέτον. Είνε ό τ<- 
τλος ωραίοι· βιβλίου, τό όποιον έξέδωκεν ό ει’ Άθήναις 
πρέοβυ; τού Βελγίου κ. 'Ιωσήφ Μελΐν, λάτρης Εμπνευ
σμένο; τής Ελληνικής φΰσεοις καί τοΰ Έλλ. πνεύματος. 
Τό ίργον κοσμείται άπό ίξ εικόνας τοπείων καί αρχαιο
τήτων, ληφθείοας ύπό τοΰ ίδιου οιγγραφέω;.

*

II κ Αΰοα θέρον (Ηεοδωροπούλου), καθηγήτοια 
τοΰ Ωδείου Αθηνών, άνεδημοσίευσεν είς τεύχος τήν εί; 
τά · /’ράμματα· φιλοξενηθνΐσαν ιιονοικήν κριτικήν τη; 
Λιά τήν ύπό τού κ. Καλομοίρη μουσούργηοιν τών Ίάτι- 
6ων καί ‘Λλιιπ«·ι(τω» ·. ‘Αναλύει μέ πολλήν βαθύ
τητα καί άποκαλεΐ τάς οννθίοει; τοΰ κ. Καλομοίρη •ση
μαντικόν έργον· , έχον κύριον χαρακτηριστικόν τ'ην •ευ
γένεια··· τής έκφράοεοι; καί λιτότητα. Εν γένει ή κρι
οί; τή; κ. θέρον fivf ύπερενμενεστάτη. Τό μόνον ελάτ
τωμά της, ή μαλλιαρή γλώσσα.

*

Μετσνιζώφ, «Μελέτα· περί τϋς άνΟρωπίνης 
όύύεως». Υπό τή; ‘Εκδοτικής Βιβλιοθήκης τοΰ κ. 
Φέξη έτέθη εί; κυκλοφορίαν νέος τόμο; Ιδιαιτέρου ένδια- 
φέρσντος. Είναι α! Μελ.έται περί τής ανθρώπινης φύ- 
ofio; τοΰ Αιαοήμοι· έν Γαλλίη βιολόγου καί συνεργάτου 
τον μεγάλου Παοτ'ερ Ήλία Μειονικώφ. .Ιιά τού έργου 
τον αϊτού ό Μετσνικώφ θέτει νέας απόψεις είς τό πρσ- 
βλημα τη; ΰπιίρξεομ, άρνεϊται τ'ην μετά θάνατον ζωήν 
προβάλλω·· ώς τοιαύτην, τήν επιδίωξιν τή; μακροβιότη ■ 
τος. ‘Αναπτύσσει σύστημα βιολογικόν ιός μέσον ήθικοποι- 
ήσεαις, όποΑεικνύων άντί τής άσκήσεως τής φιλανθρω
πίας τήν ονναίοθησιν τής ιίντιλήηιεως περί αμοιβαία; ω
φελιμότητας.

*

Guyau, < Στοιχεία ίλενΟίρας ίιΟικΰς». Ή η
θική διδασκαλία τοΰ Γκυγιώ, άνεξάρτητος άπό παντός 
θρησκευτικού δόγματος καί ηθικής, τοιαύτην έπροξένη- 
οη’ έντνπωασ· έν Γαλλίη, ώστε ϋγη-ιν ιιντικείμενον ιδιαι
τέρας ονζητήσεως, έν έτει 1906, εί; τήν "Γαλλικήν Φι
λοσοφικήν ‘Εταιρείαν:·. Ο! γνωρίζοντες τάς φιλοσοφικά; 
ιτντιλήψεις roC Νίτσε θά έκπλαγοΰν, βλέποντες πώς 
Λύο υπέροχοι Λιάνοιαι, άπό τής αυτής βάσεως όρμηθεϊ- 
οαι κατέληξαν είς συμπέρασμα τα εντελώς αντίθετα, ήτοι 
είς ένα έντελώς διαφορετικόν υπεράνθρωπου.

Τό έργον τοΰ Γκυγιώ, μεταφραοθεν έκ τής β’ έκδά- 
σεο>; ύπό τοΰ κ. Ν. Κουντονριώτου, έξεΛόθη είς τϊ/ν 
Σειράν τής Φιλοσοφικής καί Κοινωνιολογική; Βιβλιο
θήκης· Φέξη.

♦
Νέο·· βιβλίο·· έξεΛόθη —νέον γλέντι— τοΰ ξακουο/ιέ- 

νου Ί’οχάρι], μυθιστόρημα— Άγνίΐ. Ο τίτλος, έ
πειτα άπό τό συζυγικόν πραξικόπημά του, είνε βαρύς. 
Άλλ' ό συγγραφια;« Λέν πολυοκοτιΐετατ Λιά τήν οηιυι- 
σίαι· τών λέξεων. Άπόδειξις ότι όλας τά; λέξεις τοΰ Ελλη··. 
Λεξικού τάς εχει Λολοφονήση καί οτραγγαλίοΐ]. Ό Ιδιος 
■χαρακτηρίζει τό έργον του ·μικρόμυθιοτορηματάκι, άπαλό, 
συγκινητικό, εΰκολοδιάβαοτο·. Μόνον τό τελευταίου δέ·· ί- 
πέτυχεν ό γράη'ας, διότι χρειάζεται ‘Ηράκλειος αντοχή 
διά νά καιορθιόοΐ] κάνει; νά ύπερπηδήο]] τά όδοφ,σάγ
ματα, τά όποια είς κάθε γραμμήν υψώνει χάρις είς τήν 
γλωσσικήν άναρχίαν του, ήτις κατήντηοε μονομανία μέ
χρι τοΰ ακαταλόγιστου έξικνουμένη. Ο κ. Ψυχάρης μά; 
δίδει καί τήν βαρυσήμαντου πληροφορίαν ίίτι “έχει, ηιν-

llll.ee


χίτσα μου, καί Βενετοάνου; προγόνου;,ποΰ περάσανε «πο 
τή Πάρρ· .1.' άναπνεϋσγι τό Πανελλήνιον διά τήν κατα
γωγήν τοΰ προφίσορα

*
Ό παν. Μητροπολίτη; Kulov κ. Μελέτιος Μετα- 

ξάκης ίξΟβακε τόμον τν ώ πραγματεύεται περί τοΰ Α
γίαν Όροι’; καί τή; Ρωοσική; πολιτική; έν Ανατολή. 
Παραμείνα; μετά τήν άχελευίΜροιΟίν τοΰ Άγιοι· Όρον; 
έν αν tip 6 διαπρεπή; κληρικό;, έμελέτηαβ τά τή; .·|χιο- 
ρειτική; ΐιπΆίοεως, ουμμειίσχε τών σκέψεων καί αισθη
μάτων τών μονάχων καί ιιετά θάρρους άντεπε-έρχεται 
κατά τή; παραδόξου ρωοοική; ίίξιώοεω;, ήτοι τή; οί'Λι- 
τεροποιήοεω; ή συγκυριαρχίας τοΰ Αγιον "Ορον;, ΐ,ξαρ- 
τωμένον μεν πνενματικώ; εκ τοΰ Οΐκονμη·ικοΰ Πάτοι- 
αρχείου, άλλ’ ύπαγομένου εί; τήν προστασίαν ιών ΰρίίο- 
ύόξων Κρατών, ήτοι τή; Ρωοοίας καί ιών λοιπών Βαλ
κανικών Κρατών μετά εσωτερική; αντοΛιοικήαεοκ. ' Κ- 
περαμύνεται ό συγγράφει·; ιή; άνπμοοαάοτο» ίνάιοεω; 
μετά τή; 'Ελλάδος, υπέρ ή; πόντε; οί "Ελ'.ηνε; μονα
χοί τών 20 μονών ώρκίοίίησαν ν ’ άποθάνωσι.

t
Τό « ’Εγκυκλοπαιδικόν ΊΙιιερολόγιον · τοΰ 

191-1 τοΰ κ. Βρεττοϋ συγκεντρώνει λίαν ένδιαφέρουσαν 
νλην ' Ο αναγνώστη; ίαεξέρχειαι τάς πνκνοτνπωμίνα; 
σελίδας ιοί· ενρισκιον ,ιάνιοττ κάτι νά ΰκάαχίίή. Είνε πρα- 
κτικώιατος, τερπνός καί χαλαϊοΡητο; τόμο;, με μεγάλην 
ποικιλίαν περιεχομένων,

♦
Καί Λεύτερου τόμον, καλλίτερου τον πρώτον, πατρι

ωτικών ποιημάτων εξίΛωκεν <> έγκριτος ψυχίατρο; κ. 
Λ. Μαυρουκάκης υπό τόν τίτλον «ΙΙατρίςι*. Οί πόλε
μοι ιόν ένέπνευοαν' κάθε ίίαιρτιικάν γεγονός αντηχεί εί; 
τήύ τΰαίοήητον ψυχήν τοι-, καί ψάλλει ιοί·; ηρωισμοί·; 
μει' άγνοΰ ενθουσιασμόν, ά·ζτα£ίοι· κ3ε ι}ρωίχώ>· μεγα- 
λουργημάτιω·.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κπό τοΰ περιοΛικοΰ α Όρμηη εκάίότται προσεχώς . Ιεν- 

κωμα με νλην εκλεκτήν.
*

Νέον Φώρ- Ό καθηγητή; κ. Άάμπιι; ήρξατο ίκ- 
Λίίων μηνιαία φιιλλΑΛιά, προοπα^ώι· νίι όιαφωτίοη τοΐ·; 
άναγνώατα; τον ίπ! ιστορικών καί φιλοσοφικών Ιλεμάτων 
καί κατά τών προλήφεων. Τήν'πρώτην σειράν τών τευ
χών καταλαμβάνουν μελίται περί 'Ομήρου <ός γεωγρά
φου, Ιστορικοί', φεμινιοιοΰ, φΐΌΐο^'ώΟτου κλπ.

MODERN-CINEMA
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ 

διευθυντής Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Τττο έποφιν ταινιών ό τελειότερος τών κινη-- 
ματογράφων τής πρωτευούσης.

MONODfiMflKH ΕΚΜΕΤΛΠΑΕΥΣΙΣ
<NORD|SK» τής Κοπεγχάγης. εις ον πρω

ταγωνιστεί ό διάσημος ΨΙΛΑΝΤΕΡ.
'Επίσης αποκλειστική διά τάς Αθήνας έκμβ- 

τάλλζυσις τών περίφημων Ταινιών τής μεγάλης 
Αανίήος καλλιτέχνιδο: ASTA NIELSEN. 
τής έξοχου χορεύτριας RITA SACCHETO, 
τής ώραϊας ΒΕΊ Γ\ NANSEN κτλ. κτλ.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΑΣΣΑ ή γλνκν- 
τέρα τών ’Αθηνών.

το ’’Πανόραμα Toy Πολέμου^ 

καλλιτεχνικόν λεύκωμα μαχών, τοπείων, επεισοδίων, 
σκηνών, ναυμαχιών κλπ. τών δύο Πολέμων.

ΊΙ έζδοσις ολοκλήρου τού έργου άπε.τερ«τώί)η 
.-τεριέχουσα ϋ.τερόχου; εικόνας έζ φωτογραφιών εις 
μέγιστον σχήμα, 24Χ-32, έ.τι πολυτελέστατου χάρ
του ( illustration 1. αποτελεί tai δέ έζ 2(10 περίπου 
σελίδων καί περιέχει έπιπροσΰέτως τήν Ιστορίαν 
τών δύο πολέμιον γεγραμμένην χρονογραφικώ»,
TO KATAAAUAOTEPON ΛΟΓΟΝ ΛΙΛ TO HEON ETCS

ΊΊμιται καί άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομι
κών τελών ολόκληρον τό έργον ;

Χαρτόδετου φρ. 12. Χρυσο'δετον πολυτελέστατου 
εντός θήκης φρ. 15.

Τ'κϊότα:: Λ. Κωνόταντινϊόης και Χ1Κ 
Πλατεία Άγ. Μεοδά-ρων, Μί/ήναι.

CINEM ACOL.OR 
,.ΠΑΛΛΑΧ"

Όδος Σταδίου
Ειδικόν κτιρίου μέ Τΐλΐίαν ηλεκτρικήν ΐγκα- 

ττϊστααιυ.—“Εντονοι προβολαι.
Χρωματιστοί ταινίαι.

• Mercure lie France··. Εί; τό τεΰχος 36.3 ό κ. 
Α. 'Λοτεριώεη; δημοσιεύει τήν τριμηνιαίιιν νεοελληνικήν 
έπιθεώρηοίν τον. Γράφει Μ τόν · Ελληνικόν ίρρεδαν- 
τιιηιόν · τοΰ κ· \rcltiuj, τόν · Κρητικόν πόλεμον· ίΐΐϊ/ΐι 
— ΙίίίΙΙί)· τον εφημερίου τή; έν Βενετία 'Ελλ. εκκλησία; 
κ. Σηρονχάκή, τά; «Πολεμικά; σελίδας· τοΰ κ. Μίλα, 
τά ·Κρητικά ταξείδια» τοΰ κ. Βλαστοί! καί ιινα; δλλιι; 
εκδόσεις Έπίση; μνείαν ποιείται τή; ίν τή « Πινακ.θή
κη ·> Λημοσιενομένη; μελέτη; περί ύλεοτοκοποίλου, προσθέ
των ότι «ή Ελλά; δέν λησμονεί τά; Λόξα; τη; καί δικαίως».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ,, 

Ταινίαι τών μεγαλειτνρων εργοστασίων τοΰ 
κόσμου: Ambrosio, It ala, Vitagraph, Pas- 
quali κλπ. κλπ. Προνομιακή έκμετάλλευσις 3- 
λεον τών αριστουργημάτων τοΰ οίκου Gaumont 
μετά τοΰ Gaumont Journal.

Ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγη- 
τοΰ ‘ίΐδείου κ. Μιχ. Σκλάβου-

Η καταπληκτικωτάτη εφεύρεσις
ΤΟ “ΚΙΝΟΠΛΑΧΤΙΚΟΝ,,

ήτοι ο ομιλών κινηματογράφος χωρίς πανί.κ.-ν ο-χζ ν'νζ \ζ\ζ'^'\ζχζχζ ν-ςζνζν\ζ
-*-·!· 2535- — ΤΥξΙΟΙΣ ’ΑΥΓΗΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΥΓΗΣ Α8ΗΝ0Ν,,1

Π HP8TA ΚΑΙ ΠΛΟϊΣίβΤΑΤΑ IQ. (H AHATQAH. ι
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Ίιτ.ογραφικά δτοιχιϊα άριστα. I 
Μίταλλοζ όγγλ'χόν. Γρσμματοϋήκοι '■ 
>iac κατοακευής. Πάντα τδ τυη&γρ. ι 
ίίγαζιϊα. Εκμαγεία (cliches). Κο-' 
αμήμάτα άρναυσώ 'I vroyn^aviii , 
παντδς είδους καί μεγέθους. Πί ή- j 
ρεις έγκαταοτάοεις Τυπογραφείων, ι

Έκτύπωιίις συγγραμμάτων, περί- [ 
εβικών, 'Ημερολογίων, Λϊίικών κλπ

3W* ΖΗΤΕΙΤΕ ώ Χίον Αειγμαιο 
λόγων οιοιχιίων κλπ. ενεστώτο; Άου;·,\ 
ΛΙΕΤΘΤΝΣΙΣ Ετοιχειοχυτήρια Ε

ταιρείας · Ανγής Ά9ηνο>ν Άπο ι 
• οτολοπούλου. ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ · I
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ΑΘΗΝΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ ...


