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π ε ρ ι ε * ο μ ε μ ς

J II I Ο S C I a Γ Ο 11, ύπό λ”. Καιοοφϋΐα.
Η φωτογραφία μου, ύπό ’Ιουλίου Κλαρετή. 

Μετάφραοις Άλ. Ιυυξίνα.
Στοχασμοί.
ΟΙ Έκλεχτοί, ύπό Τψ. Μωραΐτίνη.
Συλλογή άρχαίων άγγείων, ύπό Ν. Γιαννο- 

πούίου.
Τό Φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν 1913, 

ύπό J. Κ
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό Λάφηδος. 
Ποικίλη σελίς.
Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Πολυβόλα.
Μακεδονική νύμφη, ύπό Λ". Φερβκύδου. 
Μελωδία.
’Αρχαία άγγεϊα.
Γουσταϋος Ντυμπόσκ.
Ζάν Ρολλΰ.
"Ελληνες έν ‘Αφρική.
Μιχαήλ Βαρούνης.
Αλεξάνδρα Δημητρακοηούλου.

’Ένεχα τής απεργίας τών τυπο
γράφοι, ήτις έξερράγη αίφνηδίως τήν 25 
Ιανουάριου καί ήτις δίαρκεΓ ε’.σέτι, τό πα

ρόν φύλλου κατέστη αδύνατον νά έτοιαα- 
σίΐγ, και διά πολλών κόπων καί δαπανών 
αολις τήν 10 Μαρτίου κατορθώΟη νά συα- 
πληρωΟή. Εξησφαλίσαμεν έν τούτοις τήν 
τακτικήν εκδοσιν, τήν δέ άκουσίαν καθυ- 
στέρησιν Οέλομεν άναπληρώση έν ζαιρφ.

ΛΙετά τοϋ παρόντος τεύχους λήγει 
τό 11 ον έτος τής Πινακοθήκης. | |αρα- 
ζαλοΰνται οι όλίγοι καΟυστεροϋντες τήν 
συνδρομήν των νά σπεύσωσι νά άποστεί- 
λωσιν αύτήν άπ’ ευθείας πρός ήμζς.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Πολυβόλα. — 7Ζ δημοσιευόμενη είκών παυιοι/ϊ 

προετοιμασίαν πρός μάχην ιής πυροβολαρχίας ιής II'. με
ραρχίας, Λιοικουμένης υπό rul~ έφεδρου άνθυπολοχαγοθ 
κ. Αλ. -Ιάκκα. Ία πολυβόλα εινε νεωιάιου συστήματος 
Schwarlslus, άποδειχθέντα καιά tori Λιεξαχθένιας 
πολέμοις πολ.υ .ιροιιμώιερα ιοΰ δίαξίμ, άτι να ειχον οί 
Βούλγαροι καί οί Τούρκοι. Είι'ι λίαν ελαφρά καί παρα
κολουθούν, άποσι-νδεόμενα είς Λύο, ιήν άλματικήν προέ- 
λαοιν ιοΰ πε,ικοϋ. Άπεδείχθησαν τρομερόν όπλου καιά 
τον Βαλκανικόν Ιδίως πόλπμον, χειριοθένια μετά πολλβς 
ψυχραιμίας.

Οί -Ελληντς ίν ΆόρικΛ.— Ο! έν ‘Αφρική Έλ
ληνες, οί τιμώντες τήν Έλλην. ευφυΐαν είς ιά απρόσιτα 
εκείνα μέρη, καί τινας ιών όποιων συγκαταριθμεί ή « Πι· 
νακοθηκη» μεταξύ ιών συνδρομητών της, είοί παράγοντες 
πολιτισμού πολύτιμοι. Έν ιή μιά νικάν! Λιακρίνονται ό 
κ. Μιχαήλ Βαρούνης μετά τοΰ κ. Μητοπούλοι·', μεγάλου 
πατριώτου, ίν τώ Λάσει τής Αφρικής, έν τψ μέσω Λύο 
άνιιΑοπών. Ό Κ. Βαρούνης. έκ τής γνωστής μεγάλης 
Λακωνικής οικογένειας. έπολνμηοεν άλλοτε είς Λνκούροτ 
καί Δελβινον τής ΊΙπείροι·, παρέοχε Λ'ε καί εσχάτως τήν 
συνδρομήν του είς τούς πατριωτικούς αγώνα; Διαμένει 
ώς εργολήπτης σιδηροδρόμου· είς τάς ‘Ανατολικός Γερ
μανικός κτήσεις τής ‘Αφρικής, άπό 32 έτών. Ήδη μέ
νει πλησίον τής λίμιης Ταγκανικα. “Ενθερμος προστάτης 
παντός έργαζομένοι· έκεϊ Έλληνας.

* » «

ΤΜΑΕΦΩΝΟΝ
Χομεντή.— Τό «θεάν αιτππι εΐνε ίξ ίσου άπρε

πες όσον τό Ταγκό.
Τό Ταγκά, κατά τινας, Λεν είοήχθη ούτε έξ 'Ισπα

νίας^ ούτε έξ ‘Αργεντινής, άλλ’ έξ ' Ασίας. Ταγκό εΐνε 
τό άνομα χώρας τινΐς έν Ινδοκίνα, έξ ής οί ‘Αθίγγανοι 
είοήγαγον τόν χορόν είς ‘Ισπανίαν, όπόθεν είοήχθη είς 
την Αργεντινήν. Τό Ταγκό εΐνε τόσον νέος χορός, ώστε 
έχορεΰθη τφ 1637 έν ‘Αργεντινή.’ ’ Υπό υγιεινήν επο- 
φιν, και άλλους μέν ό χορός αυτός διευκολύνει ιήν κυκλο
φορίαν ιοΰ αίματος καί ιήν πέ/’iv' και‘άλλους Λ’επιτα
χύνει το γήρας' Λιά τών ξωηρών κινήσεων φέρει ύπεο ■ 
αιμιαν τής κεφαλή; καί οϋτω καταστρέφει τάς γραμμάς 
ιοΒ προσώπου καί προκαλεϊ ρυτίδας.
Suviipouiirft Σ. — Εις ΐίαριοινός δημοσιογράφος είχε 

ιήν εύφυα έμπνευσιν ιά είρωνευθή τήν άνΛρΐαντομανίάν 
ιών συμπολιτών του. Ίδρνοεν έπ ιιροπήν Λιά τήν άιέ- 
γερσιν προτομής ανυπάρκτου προσώπου, τοΰ μεγάλου 
προδρόμου δήθεν τής Δημοκρατίας Ήγηοίππου Σιμόν, 
ΙΙλεΐσιοι Γάλλοι πολιτικοί εσπευσαν ιά εισφέρουν, έκ- 
φράςοντες ιον ιλαυμαομόν ιοιν Διά r«'n·... ούΛέποιε ύπάο- 
ςανια ΊΙγήοιππον Σιιι'ιν καί εύχαριοτούνιες Λιά ιήν έκ- 
λογήν των ιΐες μελών τής πρός πανηγυρισμόνΈπιιροπής 
Ευτυχώς ημείς Λεν Λιατρέχομεν ιιοϋιον κίνδυνον Λιόιι 
πάοχομεν όχι άπό πληθώραν, άίΐ’ ά.τό εΑίειγοι· «>·Δο<άε~ 
γιοι* καί Λή ιών άξιων άπαθαναιίοεως άνΛρών.

Α κοοατό.— Αί διαλέξεις οωρηΛόν αίΛονιαι είς ιό 
ΙΙαρίοι. ΊΛού μερικά θέματα : Ό Έρως καί ή ΜόΛετ 
(Αιαλεξις Νοζάρ μετ’ άκροαμάιων μουοικοεν καί Λιαλο- 
γικών οκηνών καϊ απαγγελιών). — Ό Βίκτωρ Ουγκιό καί 
τό Ρωμανιικόν θέατρον (Ριοπέν).— ΊΙ παι'ική ηλικία 
Λουδοβίκου II". — Ό Ναπολέων.— Ό ΣαιωβριάνΛος 
κ. λ. π.

Συναδέλόω. — Ό άποθανών Λιευθυνιής τού με- 
γαλειιέυου Ελλ χαρτοπωλείου 'Αθ. ΙΙάλλης ήτο έκ ιών 
άρχαιοιέρων καί ίκανωιέρων χαρακτών. Είχε βραβευθή 
είς πολίάς διεθνείς έκθέιεις χαρακτικής καί εσχάτως 
είς ιήν ναυτικήν ϊκθεοιν ιοΰ Βορ\ώ.

Ι10ΛΥΒ0ΛΑ Η’ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
•Ι'ωτογια;:» Επ. Εανθοπούλου

ΙΟΊΡΑΙΟΣ ΚΑΑΡΕΤΙ

τό Παρϊπι 
ΐραριιάτ«7, τών τε- 

όλόκ/ ηρον τό Πτ- 
■?|C άριττςκρατία. 
ιυσεν clc τήν τε- 

z:-j7ai3/ του κατοικίπν 
τόν διάσηιιον συγγραφέα 
καί δηιιοαιογίάφαν καί 

_ διευθυντήν τήε «Γαλλι· 
κή- Kjju-jiola-· Ζ>λ Κλαρετί, ιιαρφήν (ζεστήν καί' 
ϊζεν τόν κόσιιαν. Μίαν όζόκίηααν πεντζ^ενταετίαν 
αεν έπαυσε (ράφων βισ/.ία. Τέιιοι δεαιιάτνιζ. ιιυθι- 
"5p',|UaTJ>v. κριτικζ,ε άπστεζ.οϋν uiav σεεαστήν κ?ζ(- 
ρσνσιιίαν, ’AAz.'Lnip τόν λόγισν. ήτο ό ϊζ|ΐισσιογρά- 
φοε. Ί'.λάτρευε τό έπαγγελμα τοϋ δημοσιογράφου. 
ΈπΙ τριάκοντα τέσσαρα χρόνια καν’ έόοομάϊα έγρα- 
φεν εΐε τόν «Χρόνον· τήν «Παρισινήν Ζνιήν . μίαν 
έπόεώρησιν i’jj-ντανήν τής έιοήε, τήν όποιαν οί 
«Γάϊμ.· τοΰ Λονδίνου έχαρακτήρισαν είς μίαν 
νεκρολογίαν ώς έργον τέλειον καί αθάνατον, κατοπ-ρί- 
uov τήν Παρισινήν ΐωήν ολοκλήρου τής περιόδου.

Ήτο ό άνθρωπος τοϋ σαλονιού, μέ μίαν φυσιογνω
μίαν γλυκεΐαν, αρχοντικήν, καίτβι κατήγετο άπό αστι
κήν οικογένειαν καί ζ'ιρχισε τό στάδιό· του δέκα- 
οκταετή- ώε υπάλληλο, έιιπορικοϋ καταστήματος. 
Είχε τήν αρχοντιάν ιιέσα στήν ψυχήν του καί μίαν 
καλοσύνην, μίαν άγαυότητα σπανία· ΔΓ αύτό ήτο 
ζαϊκώτατοε καί λατρευτός είς τό Παρίσι ποϋ δέν 

άνδρωπο. ποϋ νά μή τόν γνωρίίη καί εκτιμά. 
Έ^χάτω- γζιράσαε έίήτησε ·ά άποσυρυή τήε διευ

θύνσεις τή. «Γαλζ.ικής Κωμ·ωδ(αε». Η Κυδέρνησις 
συγκατοτέυη καί τοϋ άπένειμε τόν Μεγαλόσταυρ: 
της Λεγεώνας τ?,ς Γιμή-, παράσημου σπανίως άπ 
νεμόμενον. Άλλ' ή τύχη ήυελε νά μή άποχωρισδζή 
τοϋ υεάτρου είς τό όποιον αφιέρωσε τά ώραιότερα 
χρόνια τής δράσεώς του. Καί απίθανε πρό τής τρία- 
κοστής Δεκεμο'ρίαυ, οτε έμελλε νά άποσυρυή.

Εκείνο ποϋ βίως τόν έχαρακτήρ<ςν ζ’το ό οίκτος 

,ν

του πρό. τοϋ. πτωχούς καί τούς ναυαγούς τής υωήε. 
Γό άκόζουυον ανέκδοτον δημοσιευόμενου ini, ii-j 
φίλον του εί- τό «Ζουρνά/ · άποτελεϊ τόν ώραιότεροζ 
έπιτάφιον τού Κ/ αρετί.

Μίαν ήμέραν ένας άγνωστος εφΟασεν είς τήν 
Γαλζ.ικήν Κωμιρδίαν» κρατών άπο το χέρι μίαν 

νεάνιδα.
Μέ ύφος τραγικόν έ.ήτησ; τόν διευυυντήν τής 

Γαλλικής Κωμωδίας· Ο ύπάλληλοι, ήρνήυησαν. 
’Εκείνος τότε ήρχισε νά κάμνη όόρυόον. 'Επόμενε νά 
τόν ίδη. ίσχυρΰόιιενο- ότι πρόκειται περί άνακοινώ- 
σε·ωε προσωπικής καί έπειγούσηε.

Έπί τέζουε είς υπάλληλος μετέόη καί ανήγγειλε 
τόν άπαιτητικόν έπισκέπτην.

Ό Κλαρετί ήδέλησ. νά τόν δεχϋή αμέσως.
Μόλις είσήλθεν είε τό γραφεϊόν του ό άγνωστο, 

ιιέ τόνον μελοδραματικόν τοΰ όφώναόεν :
"Αθλιε ! Θά νυμφευθής τήν κόρην μου !

— Γιατί: Είμαι άλλως τε νυμφευμένος.
— Τήν ατίμασες! Μέλλει νά γίνημήτηρ! Ζητώ 

ζοιπόν όπως έπανορθώσης τό έγκλημα.
Ή νεάνις έκλαιεν έχουσα τό πρόσωπον κρυμμένο ζ 

ί: αίδοΰς μεταίΰ τών χειρών της.
— Δέν γνωρίέω τήν κόρην σας, κύριε, διεμαρτυ- 

ρήυη ό Κζ αρετί.
— Δέν τήν γνωρίζετε; Δέν είσθε ό κύριος Ζνλ 

Κλαρετί;
— Ναί.
— Ή κόρζι μου εΐνε πλύστρα στο Μπουζόν, κύριε. 

'Ονομάζεται Μαρία. Τολμήσατε λοιπόν νά πήτε. ότι 
δέν τήν γνωρίζετε.'

Καί μέ κίνημα θεατρικόν τραόά τάς χείρας τοΰ 
θύματος όπως άποκαλύψη τό πρόσωπόν της.

Άζ/ά μόλις έκείνη διέκρινε τόν δήθεν διαφθορέα 
της, άνέκραόε;

— "Οχι, πατέρα. Δέν εΐνε αύτός !
Καί έέάγουσα άπό τά υυζάκιά τη. μίαν φωτογρα

φίαν εδει£εν ένα γενειοφόρον γίγαντα Ιό Κλαρετί 
ήτο Ισχνότατος) ό οποίος ένόμιζεν, ότι Οά κατέκτα 
εύκολώτερον τήν καρδίαν τής πλύστρας παρουσιαςό- 
μ;νος ώς ό Ζύλ Κλαρετί. ώε 'Ακαδημαϊκός.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πατήρ συνοταράχΰη, ^οίδ; τήζ |Kj-3y --_, Ka| 
,'ΐΡΖ1;- AO7 ,'ζ.συϊ'('·'^βή'/ι έιιελζ.ε δέ ζά άποιιακουνΟή 
οτϊ c Ζυλ Κλαρετί, τόν σταματά.

Η -γκατάζ.οιψιο αΰτζ(, ή συ’ζτρίβσυσα πατρική 
/.υπη, τό παιοί πού έμελλε νά γεννήΟή, δλον αύτό 
τα μικρόν οικογενειακόν δράμα συ/εκίνζ,σαζ τόν Άκα- 
οημαϊκόν.
_ Κ“' έΤ2,ί 6 -?ϊ”η. καί ή κόρη του. είε έπαύξη- 
ζΓ τής ουττυ/ίαε των. εύρίσκοντο άνευ έργασίαε, 
εονζσεν ειε αμφοτέρουε εργασίαν είε τήν «Γαλλική,

* JULES CLARETIE *

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

77.

- ;α/Ξως παρ-ρχον- 
τα·. τά έτη ! I Ιρό πολλού 
μου έπήλΟεν ή ιδέα νά 

άψω έν βιβλίον. τον 
■·ί=ρεν άπόλογον ούτως 
:ε:.ν ολοκλήρου γενεά;, 

Ορηνούσης δ·.’ όσα ύπέφερε, 
κα: εσκεπτόμην νά τού 

. , δωσω τον γενικόν τίτλον
« Αναμνήσεις τριακονταετούς άνδρός».

II μην είκοσι·; ή εικοσιεπτά έτών όταν μού έπήλ- 
. _.'5.!1'Sa *J~r· '■*' φρίκη ΐταν έσυλ-
Λ-,'ΐ,ομην ποσον βραδεω; παρήρχοντο τά ατελεύτητα 
αντα τρία έτη. άτινα μ’ εχώριζον τής τριακονταετία.:. 
ΙΙο.ε : τε/,ο; πάντων Οα συνεπλήρουν το τριακοστόν. 
ο:α να συγγραψω τό περίφημον αύτό βιβλίον : Τό τρια- 
κοττον επι τέλους έφΟασεν. ’Ακριβιος δέ κατά τήν 
πολιορκίαν τών ΙΙαρισίων. Ιίο’ο; τότε είχε όοεξιν 
¥ βιβλία : Αλλά καί αν ύπήρχ=ν ή όρεό-ς,που’κα·'- 
ρε- οι αναγνωσ-.ν : Εν συντόμω. άπό τήν στιγυ.ήν 
Ζ*° ήν έλεγον ανυπομονώ; : Αχ! ί; ήμην τριά
κοντα ετών ! μέχρι τή; στιγμής καθ' ην ανήσυχος 
ζ.;γω: μετ ο/.ιγον Οα είμαι τεσσαραζοντούτης... μ;υ 
ραίνεται οτι δεν παρήλΟον ή ολίγα λεπτά. Μία πνοή, 
ενα Τ47ΓΟΤ6, μία αλλαγή σκηνής εις 
Π ζαι δράμα, κακογραμμενον ώ.

--- διεξάγεται ταχύτατα μέ μακρα
/.ειμματα.

;λ:
ιπτά. Μία - 
φαντασμαγορίαν.

■ς έπί τό πλεΐ- 
ένι'οτε δια-

, ΊΙ αλήθεια είναι δέν μετενόησα διότι δέν 
ι,ραφα αυτας τζί? αναμνήσεις τριακονταετούς αν- 
ύρυ<;. Τ-άρχουσιν άνθρωποι. ο:'τιν=ς ώνειροπόλησαν 
Ρ’-Τ ζωρις να τα γράύω-ιν. όπως ύπάρχουσ: γυναίκες, 
ας ηγαπησαν χωρίς νά τάς άποκτήσωσιν. Εόρίσκουσιν 
εζ.α τα ,.ροτερήματά των. Δεν σκέπτονται ή αΰτά. Είνε 
-α ,,ιο/.ια. άτινα οικοοομοϋσ: δ:' εαυτούς, κατά τά; 
-ρτσρι/.εις στίγμα; τών ονειροπολήσεων. Είναι τά μει- 
οιωντα πρόσωπα, τα όποια έπανευρίσκουν εις τό βάθος 
του παρεζ.Οοντος, πάντοτε νεάζοντα, εις τάς μελαγ- 
χοζ,-.κας ώρας τών αναμνήσεων.

Il δυναται να μου άμρισβητησζ, ότι αί αναμνή-
18 J

Κυμ^οίαν» είε -,ά σκη,οθετικά £ργα Έγ-.νε δέ καί 
νουνοε του γε,νζ,'άέντο. βρέφουε. Απτότεροι έργά- 
εονται είε τό θέατρον. Καί ήκαλοϋΟησαν τήν κζι- 
οειαν τού εύεργέτου των.
. Το νά είνε κανείε υπέροχο; καρδιά άρού είνε νούε 
j7T-po^o;. ·ο>ου το τελείου τό όποιον είνε τόσο, σπά
νιον ουστυχώ. σήμερον καί τό όποιον συνεδυάΤετο 
είε τόν Κλαρετί.

ΙΙαρίοιοτ. κ ΚΑΙΡΟΦΤΛΑΣ

οίΐς τριακονταετούς άιώρός δέν είναι αν οχ: το 
αριστον τών έργων μου, ώρισμένως όμως βιβλίον έκ
τακτον εμοριΟες, γλαρυρον. συγκινητικόν. Οαυμά- 
σιον. Εχε. όλα; τάς καλλονάς, διότι δέν ύπάρχει, 
< Κειλομεν επομένως ν’ άρήνωμεν πολλά τών έργων 

μας μετέωρα. Ισως τότε μάς Οαυμάζουσ: πλειότερον.
Ι'.'.ναι τόσον μεγάλη ικανότη;. τόσον ώραιος άγιόν, 

και τοσον τηζ.αυγες προτέρημα νά μή κάμη τι: τί
ποτε εις τήν ζωήν του ! (»στιο έδημιούρ-^σεν έλά-
Ζ'·"”ν τι. είναι πλέον τρομερός καί φοβερός. Άλλ' 
ο,.ις οεν εκαμε τίποτε, εννοώ απολύτως τίποτε, είναι 
αήττητος. I Ιρώτον είναι άτρωτος ώς Άχιλλεύς. 
Ευρ-.σζετα-. μάλιστα εις καλυτέραν Οίσιν του 'Ομηρι
κού ήρωος· ο Αχιλλεύς πιθανόν νά τρωΟή ·ίς την 
πτέρναν, ε^ώ εκείνος οστις οΰδέν έδημιούργησεν, ό 
ζωγράρος ούτινος ό χρωστήρ είναι παρθένος, ή ό συγ- 
γραρεΰς ο,τίνος ή μελάνη ξηραίνεται εις τό μελανο
δοχείων. δάζνε·. εκείνον οστις κάτι έκαμε. 

Ηα έπεΟύμουν άπ' όλους τους τόμους τούς όποιους 
εδημοσίευσα νά μήν είχα γράψει ή μόνον τούς τίτλους. 
H κενή οικία, Η ϊρωμίνη, “Ερωτΐς οίκοσίτον, 

Οα ήσαν επαγωγότατα, έάν οΰδέν περιεΐχον ύπό τό 
■ςωρυλλον. Ι-Ια εύρίσκοντο άνΟριοπο·. νά τά κηρύξω- 
σιν έκτακτα. ΙΙλήν δέν άπήλαυσα, καί θά τό ποθώ. 
Φ ίΰχαρίστησιν νά μή τά γράύ(... ΊΙ ζωή μου είναι 
ή. εργασία. ΔιήλΟον έτη άναδιρών τ’ άρχεϊα διά 
ν ανεύρω ανέκδοτα τύιν ανθρώπων καί πραγμάτων 
τού παρελθόντος, τής χαριέσσης κομψότητος τού δέ
κατου ογοοου αιώνος, τών ταραχών τής Έπαναστά- 
σεως, ουδέποτε δέ ήμην ευτυχέστερος ή όταν έςηρχό- 
μην τής αιθούσης τών 'Εθνικών Αρχείων μέ κατά
φορτων τήν κεφαλήν καί πλήρες τό σημειωματάριών 
μου νέων πραγμάτων !

Ευτυχία είναι το εΰσυνειδήτως καί εύχαρίστως κατα- 
γινεσΟαι εις εργασίαν, ήτι; σάς άρέσκει. Εις τούτο 
προσΟεσατ- περίεργα τινα βιβλία, σπάνιάς εικόνας, 
μειρακιον νά τρέχζ, έπ: τού τάπητος και τήν ανεξαρ
τησίαν τής ζωής παρεχομένην διά τών βιβλίων— 
Livre, Lihro ν.-ιτ. τό οίκόσημόν μου—καί Οά παρη- 
γορηΟήτε διότι τ, κόρη σας έγκαταλείπε'·. τά όνειροπο-

ζ.ήματα άρίπταντα'.. καί δέν άπομένουσιν παρα οί 
φίλοι τής νεότητός σας. εκτός εκείνων οί'τινες δέν 
ύπαρχουτι πλέον.

Αχ! πόσου; νεκρού; θρηνώ όταν ανατρέχω εις τό 
παρελθόν !

< )ταν κατά την άρχην τού σταδίου μου έπεσκε- 
πτόμην τινα προς τόν όποιον ό Σαρσα! ίτχυρογνωμό- 
νω; έπέμεν- νά μέ παραόάλλζ, — νομίζων ίσως ότι 
μ' ένέπαιζεν. ένω πραγματικώ; μοί έκαμνε ύύίστην 
τιμήν— ό Ζουλ Ζανέν μοί έλεγεν.

— 'Ι'ρόντισ·. παιδί μου. νά σου γ-ίνζ, καλή κηδεία ! 
Και έγέλα...
Κατά βάθος έσοόαρεΰετο. Διά νά κάμουν εί; τινα 

καλήν κηδείαν, σημαίνει ότι ουτος ειλκυσε δια τής 
έργασία; καί τής άςιοπρεπού; ζωής του τόν πόθον 
τών έπιζώντων, ότ·. ήγαπήΟη καί έςετιμήΟη, ότι δέν 
άπέκρουτε τεινομένην χεόρα, ή περίρσόον έλπίδα, ότι 
δέν έκώφευσεν εις ικεσίαν, δέν έκλεισε τήν Ούραν σι; 
την δυστυχίαν, ότι ένεΟάρρυνεν ένα άρχάριον καί συνέ- 
κλαυσε μετά τών ήττηΐ)έντ<·>ν έν τή ζωή. Άτυχή, 
αγαθέ Ζοϋλ Σιμόν, οστις οΰδέν άλλο υπήρξε; ή μέγα; 
τών γραμμάτι.ιν φίλος, καθ' ήν έποχήν τόσο: κα: τό
σοι βουλιμιώσι δ:' εξουσίαν, τέρψ’.ν, χρήματα, κενό
δοξον έπιτημότητα, βιβλιόφιλε Ζανέν, σοφέ Ζανέν, 
είχες δίκαιον, πρεσδύτα μου, κα: μετ' έσέ Οα λέγω 
εις τούς ζητούντα: μοι συμβουλήν :

— "Ενα πράγμα πρέπει να σκέπτεσΟε : πώς να σάς 
γείνζ, καλή κηδεία !

Αλλ' έπί τέλους ()ά μ' έρωτή-ητε ποιος είσΟε 
σεις : Εγ·<ό : ΈπλάσΟην. ϊπω; όλοι, πλήρη; αντι
θέσεων. Με νομίζουν τόν τακτικότερον άνΟρι.ιπον τού 
κόσμου καί όμως εύρίσκομα: εί; λίαν δύσκολον Οεσιν 
προκειμένου νά εύρω έν βιβλίον εί; τήν βιβλιοθήκην 
μου, εΰΟΰ; ώ; μού χρε-.ασΟή. Είμαι τόσον δειλό;. 
<·>στε δέν εισέρχομαι εί; κατάστημα ν' αγοράσω κομ
ψοτέχνημα, οπερ μ.οϋ άρέσκει, κα: όμως κάμω δ:α- 
λέξ·:ς ένώπ'.ον χ:'ζ.:άδων άνΟριόπων. λίαν ατάραχος. 
Εις τό θέατρον έδωκα έργα ών πασιρανέστατα έβλ=- 
πον τά έλαττιόματα καί δέν τά έδκόρΟουν διά να μή 
δυσαρεστήσω τόν διευθυντήν, οστις άνέμενε τηΐ’ ττρώ- 
τηυ δ:ά νά έξασφαλίσζ, τό τέλος τοΰ μηνός, ή οστις 
μέ κατηύναζε έμπ'.στευόμ-νο; μο: ότι ύπέστη πολλά 
έξοδα. Είμαι εύαπάτητος. μολονότι γνωρίζω οτι άπα- 
τώμα: ! Έν τούτο:; ορκίζομαι νά μήν είμα: πλέον, 
καί όμ<»; έπαναρχίζω. ΙΙρέπε: να έκλαμβάνι.ιμα: ώ; 
έπιτήδε-.ος, καί όμως είμα: τό αντίθετον τού έπ:τη- 
δείου. Μή τολμών άλλοτε νά παρουσιαστώ εί; τά δη- 
μ.οσ·.ογραφΐκ.ά-'ραφεϊα. έ'ρριπτα τ'άρθρα μου.λαΟραίω; 
εί; τό ταχυδρομεϊον. Κα! σήμερον έτι, εί; τόν Χρό
νον, όπου είμαι έκ τών οικείων, οΰδέποτε εισέρχομαι 
εί; τά -’ραφεόα τή; συντάξεως άνευ συστολής τίνος.
Εχω τό ύφος άνΟρι.ιπου τού κόσμου καί είμαι άγριος. 

Φαίνομαι πανταχού σχεδόν κα: μόνον εις τό γ·ρα- 
φ·:όν μου μέ τήν γραρίδα άνά χειρας ε:μα: εΰχαρ:- 
στημένος. Α, ή έργασία ! αύτό εινα: ή ζωή μ.ου !

Εγραψα μυθιστορήματα καί προσεπαΟησα ν' απαλ
λάξω τή; αυστηρά; ανθρώπινης πραγματικότητος ό.τ: 
παρήγορον καί προοδευτικόν περιέχει. Έγ'ραψα ιστο
ρίαν καί. μετά τόν διδάσκαλόν μου Μ'.σελέ, έζήτησα 
ν' ανεύρω έν αυτή τήν ψυχήν τής πατρίδες. Ίΰγραψα 
κριτικά; μελέτα; κα! ιό μίλι/σα trepl τών ανθρώ
πων <!><; ίάν τούς ώιμίλουν. ί.ι-.ι τήν όιραίαν φρά- 
σιν τού Ί’ιεβέ, νομίζω. Εγραψα θεατρικά έργα.......
Άλλ' όχι, ήΟέλησα καί Οελω νά γράψω θεατρικά 

έργα, καί έλπίζω νά τό κατσρΟιόσω. Ιόν ολίγο:;, 
κατέγεινα εί; όλα. έλκυόμενο; δ’ έκ Τή; φυσική; κλί- 
σεώ; μου πρό; την ιστορίαν καί τήν καλλιτεχνίαν, 
έπεσζ.επτόμ.ην σήμερον μέν τα πεδία τών μαχών εί; 
την Άσατίαν όπου άναπαύοντα: ο: νεκροί μας, καί 
άλλοτε διέτρεχον τό Σαλόν όπου εν νέον άγαλμα ή 
μία είκών μ έζάλει. Εταξείδευσα πολύ, δ'.ότ: αγαπώ 
τήν δρασιν κ' έν ταΰτώ τήν ηρεμίαν, αναπαυόμενο; έκ 
τή; μ:ά; έργασία; διά τής άλζ.η; κα: διώκων τόν πυ
ρετόν τού μόχθου διά τού πυρετού τού σιδηροδρόμου. 
Κατα βάΟο; ανήκω εί; τού; ανθρώπου;, οι'τ-νε; άπο- 
λαμβάνουσ: τήν ζιοήν έν τή άναπαύσει, έ’χοντε; δ' έν 
εαυτοί; πτερν.στηροφόρον νωΟρότητα. οΰδέποτε άνα
παύοντα-. άλλ' έξακολουΟούσ-. νά μοχΟώσ: πάντοτε κα: 
μετά θέλγητρου, άναφωνοΰντε; όμως ένίοτε : Ί ί ώραϊο 
πράγμα νά μή κάνζ, κανείς τίποτα !

Καί τόσον εόκολον ' Καί τόσον εΰχάριστον εί; τού; 
φίλου; !

Ί": τά θέλετε. 'Ονειροπολώ κα'ι πάλιν τό βιβλίον 
έκεινο, τό όποιον σήμερον δέν δΰναται να όνομασΟη ή 
Αναμνήαας τΐασαρακονταΐτοΰς ιΐνϋρός. \α βι- 

βλιον ! < Ιύδεί; όμ<·>; εί; τον κόσμον Οα το άναγνιόσζ 
έκτο; έμού — όστι; οΰδέποτε Οα τό γ-ράψω.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΔΟΎΖΙΝΑΣ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
'Άπό τό νεωστί έκδοΙΙέν βιβλίον τοΰ Γάλλου συγ- 

γρισρέω; Ρεΰ.
Αί μεγάΐαι tiifflai r!rr ίπίφοβοι. 11ο).ί· όϊίνοι <!>- 

τί:/οι·>' ιί; «ΰζζί,·.
— Νόμος ί'οος Λι ’ οΐ.ον; e!re αοία ώφϋχιαν π5ζ 

τιί.ονοιοιν·
— Eli tip· αοίιιικίρ'. real elevlholiu καιαλήγονν .-to).- 

λάχις ek · έ'< βόοη.
— Α'ιο^άνιtai m evinte μίαν άπίραντον, μίαν μνοτη- 

ριιάύιι ίαιΡνμίαν evrvrjai, ή όποια ίκανοπιιαϊται καιό - 
κιν μί μίαν ιιποτίνιαν καί γρίοίαν ρύχαρΐσιηαιν.

— Τό ράοος τιμ Λονί.ιίας rlvr ονχνύιατα rAarpooregoi 
ιίπό το βά(ΐο; τής ί).ρνΡι·ρίας.

— ΠοΙΙαί γνναΐκρς όμοιάζονν /ιέ Ρναιρικά Ι'υγα. Αι ν 
aoh aotaOvv ιί/ν :ιρί·>ιην φοράν, «Ζ'.ιί ιήν Λιυιέραν.

*

—« Ό άνήρ - i.tyri ϊνας '/·ΐ'·/ολόγο: άπό ιό Ιίαρίοι — 
rive evtv/ής, οτα>· κάτι τι όριοιικόν ι-α ιόν κάμΐ) νΐ- 
tvyjj. 'II γονή, άιρ' έτεροι1 νινν γκνικώς η'τνχής, ίκίός 
eav νπάογρ/ κάτι τι όριοιικόν Λιά τά ιήν καταοτήοΐΙ 
όνοιν/ρ.Αιτία τοίτον, aooo/lerri ίι ι/Ί'/οκόνος, rive ή μι
κρά .Trot evlh'-vi/i άνιίλιρι’κ τί/ς γυναικό;· Eire ι νχαρι- 
οιημίνΐ) νά ά.τιιΐ.αί’11 το παρόν χίορίς νά πολνοκοτί^ν- 
ιαι άιά τό μνΐον».

*

II τάχνρ ιιγνονί τήν ίρίικήν.
—Ό Άριοτοιί·).ιμ efllests τήν re/V'/v άπό καιαιοΡρ- 

τικίμ απόι/νιοί, ονχί άπο ήΡικίμ.
— Έκάαιιι ιί/νΐ) v/ri τήν γραμματικήν τιμ καί τά 

τυγαΐ-τΐα της.
—'II τνγνι/ elve πννϋμα, ίμγανιζιίμννον ΐ'πό ιό ί'ν- 

Λνμα τής οΐι/ς.
— Αί άλήΡνιαι τής τίχνι/ς όΐν όιόιίσκοιται·
— Αιά τής Tf/vi/i μόνον ιΐ'/.τιοποιοόμρΟα

Ότκάρ Οώίϊλδ
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ΕΛΛΗΜΚ.Η^Τ ΕΧ|Μ Η

ΛΙακεδονϊς νΰόη
Πίναξ Ν. '/’ίοίκνΛοι*

ΟΙ “ΕΚΛΕΧΤΟΙ,,

••ΕΖΛΕΧΤΟΣ» £·ν£ -j-ΖΖ V-ώ- 
τερος. Τον έρερεν εί; την έπ:- 
ράν-'.κνή έπανκστκσ:; πού =■'!·.- 
νεν =:; τά Γράμμπτπ. τ': γ'/.ωσ- 
σ:7.';ν ζήτημα. : σ>μό:λ:σ;ζο; 
ζα: τα ρέστα. I Ιρώτα ύπηρχϊν 
i <ι έζλίζτός», άλλος τύπο; 
έζεϊνος. ’<) «έζλ-ζτ;;» τή; 
εποχή; -ζϊίνη; οέν ανησζχούσε 
ζανένα με την ύπαρξίν τ:ν, ένω 

- - ■■ ..j ,<ι?.'ρ’.ν;ύ καιρού περ-.ρέρε: τό ζού-
οουνϊζον εγώ του τόν ζόσμον ζα: πληροί τόν αέρα 
με τρομερούς ήχους. Είνε συνήθως ρανατιζό; δημςτ:- 
ζ:στής, οχ: ;μω; άπ: πεπο:0ήσ·ω;. ϊΓ.κχ ο:ά νά ρανή 
νεωτεριστής. Λν συρμός ητο ή Καθαρεύουσα. Οά ητ; 
καθαρευουσιάνος. < >τχν :μ:λή καταβάλλει άπελπιστ:- 
ζά; προσπάθεια; ί:α να -υρζ λ·;':ς ίημ;τ:ζα;. άί:α- 
ccpoiv ί·.ά τόν σκοπόν τή; ομιλία;. \ν τά; συνάντησε 
την λίραν πού πήγαινε: νά ρωνάξη ιατρόν ;:ά τόν 
ατΟενή τ:υ. Οα τά; :μ:λήτζ, :.ά τό ουστύχημά του. 
‘5^·λ Ξ'"'’ θ’ σ’’ όμ·.λή.0α προσπαΟή νά εϋρζ, λέξεις. 

1 ιατι Οά ήτο ροβερόν νά ε:’πζ <>χμε:λ:ζτω;«. ζαϊ οχ: 
«άμε:λ!·χταυ. Έν τώ μεταξύ, εννοείται, ; ιατρό; 
τϊυγε: ζα: : ασθενής άποΟνήσζει. Ιίλήν τ: τημαίνε:: 
Ι.σωΟη ή γλώσσα. Καλείται ε:; μίαν συνεργασίαν νά 

προσρερζ, τά ρώτα του. Ας πούμε εις το κτίσιμο ένο; 
“ιτιοϋ. '(Ιρίστε νά αναβιβάσουμε πρώτα αύτό τό μάρ
μαρο. Νά αναβιβάσουμε ; ! Σα; ζυττάζει μέ περιρρο- 
νητιζον με:;:αμα. Γιατί : Διότι το μάρμαρο όέν ήμ- 
~.:?Τ ν’ ~*'·· z~r· <liz'· ~Zj Οελετε «άναόιβαζόμενον». 
άλλά «ανεβαίνοντας«. Ίοού ένα; όμιλός πού θέλε: νά 
οροντίτζ οιά τά πεζοορ;μ:α τή; πόλεως. Υπάρχει 
κάποιος εις τον ομ:λ;ν πού λέγε: «άντίληψις». ζα: 
ζα: οχ: «άντ:ληύη». Λ ντο; Οα ζαταστρέύζ, την έργα- 
τ:αν. Λρα πρεπε: νά ρύγζ,. Ι!ρέ άο-ρρέ. ήμπορεϊ νά 
-'"’ΡΧ’ίί ζ«'· svai πού λέγε: «άντίληύι;» ζα: ενα; άλλο; 
που λέγε: «άντίληύη>ι. Λρζε: νά ϋπάρχζ, ή άντίληψις 
ζα: νά γε-.νζ, οουλειά. Ενα Σίγμα ;λ:γώτ·ρ;ν ή ένα 
-••γμα περισσότερον οέν είνε λόγος οιαρωνίας. Τί— 
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ποτέ. < > εζλεχτο; όυσαρεστε’ιτα:. ο: άλλ:: ρωνάζουν, 
παρεςηγούντα·.. τέλος ;:αλύοντα:. ζα: τά πεζοορόμιι 
οεν γίνονται.

Κάθε ζάλον πράγμα λοιπόν σήμερα επιτυγχάνεται 
με τά; λ-ξεις. Αλλα μονον άνθρωποι ο: όποιο: οέν 
έχουν εί'οησιν τή; ζωή;. ο· οποίο: οέν ξέρουν τί γί- 
νετα: παραπέρα απ'; τό ,βιβλίο. τό οποίον ίσον μεγάλο 
ζα: αν είνε είνε ο χειρότερος ζα: ο ήλ:Ο:ώτερο; σύμ- 
όουλο; όταν πρόκειται περ: εφαρμογής, μόνον ο: άν
θρωπο: ο: οποίο: παρεξηγούν ζα: «-/.λαμβάνουν το 
αζατανοητον γ:α .βάθος. ζυνηγουν αύτήν τήν σζιάν. 
Κα: οεν εινε ολίγο:, ουστυχώς. II οεσποινι; που 
απάγγελλε:, ό μουσικός πού συνθέτει. ή ΆτΟ’ις που 
καταγίνεται μέ τήν μουσικήν. ή ζυρία πού ΐιαβάζει. 
ό ζύρ:ο; πού κρίνε:, όλο: αύτο- προσπαθούν νά ρανούν 
•ζ.λεζτο: με το ζυνήγ-ημα τών λέξεων. Κα: πάσχουν 
τ?ζ'.ί·ΐ?χ τταν εϋρεΟούν ε:; ζύζλον χυϊαίων ανθρώπων 
ο: οποίο: οέν ζόόουν το ρ. -/.χ'·. λέγουν «άπόζρ:σ:ν», 
ζα: οχ: «άπόζριση». Πάσχουν ο:ότ: είνε «έζ.λεχτ;:'». 
Γην Μ:υσ:ζήν αύτο': μόνον εννοούν, ζα: αύτ:': μόνον 

ήμπορουν νά τήν ζρίνουν. την Ζ.ωγρα;:ζήν έπίση;. 
τήν Ι λυπτ-ζήν επίσης, τ'; Θέατρον τ'; ίί:ο. Νομίζουν 
ότ: άναζαλύπτουν τήν γ-ραμμήν τήν οποίαν ήμε:;, ρεύ, 
οέν άνευρίσζομεν. Νομίζουν... Ε:ν· ουστυχεΐ; ο:ότ: 
οέν του; έννοούμεν. έμε:; ο: μ:Χρ;ί. IΙ-ρ:μένουν το 
μέλλον... \ύτ; Οά τούς εννοήσζ,. "Οταν Οά τελε::- 
πο:ηθζ μάλιστα ζα: τ; σύστημα τού όμ-.λούντο; ζ:νη- 
ματογραρου. τά έργα των Οά /.υζλορορήσουν ζα'/./.ί- 
τερα. τότε ομω; Οά περνούν μέ το με:2ίαμα τή; 
ραΟυτάτη; περ·.ρρονήσεω; άνάμεσόν μας, ζα: Οά έξα- 
ποζ.υουν το Οορυδωίέστατον έγ<5 του; εναντίον τή; τά- 
;εω; ζα: τή; ησυχία; τών ζατοίζων. Ί’ί νά γείνζ, ! 
Μήπω; οεν ύπορέρομεν τ; ζα: απ’; τά αύτοζίνητα :

Τ. ΜΩΡΑ'ΓΤΙΝΗΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΛΙ ε λ ω Γ> ί <·
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EX πρόκειται βεβαίως 
περί τής γνωστής αρ
χαιολογικής συλλογής 
τής Φιλάρχαιου Εται
ρείας «Όβρνος·, ήτις 
άλλως είναι πτωχή ύπό 
εποψιν αγγείων κλασ
σικών. Ναι μέν ή ’Ε
ταιρεία αΰτη εχει με
ρικά αγγεία καλιι του

χαλκοΰαίώνος, τών Μυκηναϊκών χρόνων καί τής γε
ωμετρικής έποχής. κλασσικών όμως χρόνων αγγεία 
όλίγιστα έχει καί ταύτα μικρού λόγου άξια. Έν- 
ταϋβα όμως πρόκειται περί τής συλλογής έό ■έγ
γειων πολυτίμων τού άςιυτίμου κ. Γεωργίου Παρ- 
Πενοπούλου. ΛιειιΟυντού τού ενταύθα Ύποκαταστή 
ματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, περί 
δύο αγγείων τοή όποιου έγριιψαμεν έν τή καλλίστι.ι 
■ι II ι ν ακο ί> ήκ || » τού Αύγουστου τού 1!·11 (σελ. 
118). Τότε έγράψαμεν περί ένός ιέγγείου ι-νεπιγρά- 
ifou καί ετέρου, άνευ έπιγραφής, δημοσιεύσαντες 
τάς επ' αυτών κρίσεις τού κ. "Λρβανιτοποί'λου, έφο
ρου τών έν Θεσσαλία αρχαιοτήτων, άς εύμινώς ά- 
νεκοίνωτεν ήμϊν ό ζ. ΠαρΙΙενόπουλυς. Vv παρήλ- 
ί)ι ν όμως εκτοτε πολύς χρόνος καί ο κ. ΙΙαρΙΙενό- 
πουλος ώδήγησεν ήμ’ϊς ήμέραν τινά έν τή αϊ- 
Ιίοιίσΐ) τών επισκέψεων, όπου έπέδειίεν ημίν ικα- 
νώς πλουσίαν συλλογήν έξ αγγείων, άτινα προσ- 
<|άτως είχε κομίσει έκ τής έν τή πατριδι οικίας 
του, περιελθόντα αύτώ ώς δωρεά τού πενθερού του 
Είναι δέ ταύτα περί τά είκοσι περίπου, διιιιγοοων 
ρυθμών καί σχημάτων αγγεία, έγχροα τά πολλά, 
μετ' εύρυθμων γ-ραμμών σχημάτων, κοσμημάτων, 
γραπτών παραστάσεων, πτηνών, άνθέων κτλ. ήτοι 
άγγεϊα, τά όποια θάέ.ζήλευε π ιςτών αρχαίων η ίλος. 

ΙΙαρεκαλέσαμεν τόν ζ. Παρθενόπουλον ζαί επε- 
τρεψεν ήμϊν πάνυ προθΰμω; νά η ωτογραη ησωμεν 
τρία έί «ύτών, άτινα δημοσιεύομεν έν τή αξιολογώ 

«Πιναζοθήζ.||>. Τούτων εν είναι <’> Κομψός Λ ί- 
γίας, τό ένεπίγραφον μελανόμορφον δηλαδή, περί 
ού ο κ. Άρβανιτόπουλος γράφει: α’Αριθ. 1 Κάν
θαρος σζυφοειδής ακέραιος, μελανόμορφος, στιλπνής 
καλής γανιΰσεως, πηλού εκλεκτού, ύπερύθρου, έψή- 
σεως ισχυρά; Τιί ΰπέρ τήν βάσιν περίτεχνα δι ες 
ζωνών κοιλαινομένων τιί εσω’ μικρά διόρθωσι: 
κατ' αύτάς ύπό τήν δεξιάν λαβιμ·. Εξω έπί του χεί
λους επιγραφή εγχάρακτος μετ' έπιμελείας έπί του 
ιίγγείου. ετοίμου ήδη όντος .

ΚΟΜΨΟΣ ΑΙΓ1ΑΣ

διιι γραμμάτων τού Λ π. X. αΐώνος. ΊΙ έρωτική 
επιγραφή έκφερομένΐ] διά τού επιθέτου «κομψός» 
άντί τών συνήθων «καλός», «αγαθός». < άριστος·. 
είναι τών σπανιιοτάτων κατ' έμήν ενταύθα γνώσιν
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μοναδική. Ιο μνημεΐον ι'ιξιολιιγώτατον κατι'ι τούτα. 
Ά'ψ. 0.093 περίμετρο; λαιμού 0,2ΐ>8 ·.

Ιο ετερον άγγεΐον δεξιφ τού Κ ο μ ιμ ο ύ Α ί γ ί ο υ, 
είναι δίωτον καί μικρόον τού προηγουμένου. Φέρει 
Λέ ιίιραΐα κο τμήματα χρώματος μέλανο; στιλπνού 
ιϊποκλίνοντο; εί; τό καστανόν, διά λεπτότατων 
γραμμών.

1 ο δέ ύπ αριθ. 3 είναι σκιιφ οειδέ; άιοτον άγγεϊον 
μεγαλειτερον τού Κομψού Αίγιου μετ' έξεχόν-

ΤΟ Φ1Α0Α0ΠΚ0Ν KAI ΚΑΑΑΙΤΕΧΗΙΚθΝ 1913

μηνον. χωρίς νιι έχη λήξη ό πόλεμο;

Ο 11113 άνέ- 
τειλε διά τήν 
Ελλάδα έν μέ

σοι τών όμο- 
βροντιών τού 
πολέμου,Αϊ ία- 
χαί τών μαχη
τών τό ύπεδέ- 
χθησαν και έ
ληξε τό α'έξά- 

, , Συνεπώς πνευ
ματική κινητι; παρ’ ήμϊνδέν ήτο δυνατόν νιι ύπαρξη. 
Μολι; κατά το θέρο; έκδηλοΰται αϋτη εί; θεατρι
κά; παραστάσεις καί αϋτιί; κατιί το πλεϊστον έμπνεο- 
μένα; έκ τού πατριωτικού περιβάλλοντος καί ΰπό 
του Νοεμβρίου εϊ; μουσικά; συναυλία; καί διαλέξει;. 
ΙΙενιχραί καί αί εκδόσεις βιβλίων ένεκα τών έίΐνι- 
κών γεγονότων, τι’ι όποια ΛιεξεΛίκουν ολόκληρον τό 
κοινόν ενδιαφέρον.

Τό 1913 υποδεέστερον ώ; έκ τούτου τών προη- 
γηθεντων έτών εί; ποσύν πνευματική; παραγωγή;, 
παραδίδει τά σκήπτρα εί; τό till I. τό όποιον ερ’ 
χεται μέ πολλά; ελπίδα; ζωή; ακμαιότερα;.

Εί; τόν απολογισμόν τοΰ θνήσκοντος έτους. έκ 
μέν τών έν Ευρώπη γεγονότων .φιλολογικών καί καλ
λιτεχνικών, θά μνημονεύτωμεν μόνον τών σπου
δαιότερων, έκ δέ τών έν Έλλάδι πιν γεγονός τό 
οποίον ιιά συντελέ,σιι ώττε νά χαραχθή όσον τό δυ
νατόν πιστότερα ή φυσιογνωμία τού νεκρού έτους.

'Αρχαιολογία.— Άνατκαφαί έν Ελλάδι ; Ύπό 
τη; Γαλλική; άρχ. σχολή; εί; Δήλον, Δελφούς, Θά
σον και Όρχομενόν, ΰπό τή; Γερμανική; εί; Τύ- 
ρινιία. υπό τή; Αρχαιολογική; εταιρία; εί; Νικό- 
πολιν, Χίον. Πέλλαν, Μυΐιλίνην και Κόρινθον. ΰπ> 
έφορων τοδ υπουργείου τή; Παιδεία; εί; Σούνιον, 
Θήβα;, θερμόν, Ώρωπόν. Έλασσώνα, ΰπό τή; 
Αμερικανικής σχολή; εί; Λοκρίδα, υπό τού κ' 
Δαϊρπφελδ εί; Κέρκυραν, ύπό τού κ. Καββαδίου 
ει; Κεφαλληνίαν, ύπό τή; ’Αγγλική; σχολή; έν 
—ταρτη. Επίσης έν Τυλίτφι τή; Κρήτη; ένηργήΙΙη- 
σαν ανατκαφαί. Ευρήματα άνευρέίΐηταν: έν Λομοκώ. 
Λαριστ||. Πειραιεΐ, Ελευτινι, Καρδίττη, Δουχλίτση, 
Θεσσαλονίκη, Ν Άγχιάλφ, Άλήφακα, Τεπελενίω. 
Κοζάνη, Άλμυρώ, Λαυρεωπκή. ΑευκάΛι, Εόβοίέι, 
Λγ. _αραντα, Έλαττώνι. Καί οί αδελφοί. ’Ιταλοί 

επι.χμι Λουμένοι τή; κατοχή; ένήργησαν έν Ρόδι., άνα-
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των πλατέων χειλέων πρό; τ.ί έξω. |[ερ, Ιι|ν κ,„. 
λίαν κι-ρτούται πρό; τά έσω καί έχει δύο έρυθρϊς 
ζ">να; πλατεία;, την μέν κάτωθι τών χειλέων. τήν 
Λέ άνωθεν τη; βάσεως, μετά δύο στενών παραλλή
λων ζωνων, τό Λέ κιτρινωπόν Λιάμεσον έδαφος κο
σμείται διά τριών κύκνων καί τριών ανθεμίων εν
αλλάξ κειμένων.

Ν. I- ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ

σκαφάς, ών τι’ι ευρήματα έλαβον τήν πρό; Ρώμην 
άγουσαν.. Εκ τών έν τή ξένη άνασκαφών. μνημο- 
νευτεαι αί εν Περγάμφ, Λιδύμοις, ιός καί αί ανα
καλύψει; τού αγάλματος τή; Κλεοπάτρα; έν Αίγύ- 
πτιρ και τη; έπαύλεως τού ’θρανίου παρά τήν Ρώμην.

Ανεύρεσις έν τφ βυθυι τή; θαλάσσης παρά τήν 
Λήμνον ιχνών συνοικισμού. - Περισυλλογή πλείστων 
αρχαιοτήτων είς τά; άνακτηΟείσα; Έλλ. πόλεις.— 
Κατεδαφίσθη ά Βυζ. ναός τού Άγ. ’Αθανασίου έν 
Καλάμαις.

Έπιδτήιιη- — Διορισμό; ώ; καθηγητοΰ τή; Λα
τινική; έν τώ Πανεπιστήμιό.» τού κ. Κακριδή. Άνα- 
κήρυξις ά.; ύφηγητρία; έν τώ Πανεπιστηιιίω τών 
Βρυξελλών τής δεσπ. Ελένη; Άντωνοπούλου.'

■Διαγωνισμοί. — ΈτελέσίΙησαν οί εξής διαγω
νισμοί: Τή; Εταιρία; τών θεατρικών συγγραφέων διά 
συγγραφήν μονοπράκτου θεατρικού έργου— έβρα- 
βευθησαν I. Γοΰ Άβερωφείου δραματικού διαγωνι
σμού τού Ωδείου — έβραβεύθη ό «Νικηφόρος Φω- 
κ.1ς>. Της Γλωσσικής Εταιρίας—έβραβεύθησαν II 
μονογοαη ίαι. Τού «Συλλόγου τών ωφελίμων βιβλίων· 
προ; συγγραφήν πολεμικών διηγημάτων— έβραβεύ- 
θησαν 5.

ΙΙροεκηρύχθηταν: Ό Κόντειος γλωσσικός άγιόν.— 
Ο Σγούτειος νομικό; υπό τού Πανεπιστημίου: περί 

της Εκλογήςτών Ίσαύρων».—Ύπό τού υπουργείου 
τών Στρατ. διά στρατιωτικά άσματα.— Ρότσχιλδ, 
δραματικός. Τοΰ Ωδείου Αθηνών, δι' άσμαχορωδ.

Έν Ευρώπη δύο φιλολογικά βραβεία, πριικάλεσαν 
συ,ητησεις. Γο βραβείου Νομπέλ άπενεμηθέν είς 
τον Ινδόν ποιητήν Ί’αγκόρ καί τό τή; Ακαδημία; 
I κογκόρ, ητις έβράβευσε τόν <θαλασσόκοσμον> τοϋ 
Έλδερ, καταγγελθέντα έν τούτοι; ώ; κλοπιμαίοι·.

Ιωΐΐιλαϊα. —- Κατιί τό 1913 έωρτάσθησαν αί 
έξή; έπέτειοι : II τριακοσιετηρι; τής δυναστεία; τών 
Ρωμανωφ έν Ρωσσίρ, ή έκατονταετηρίς τής μάχη; 
τη; Λειψία; έν Γερμανό/. ή έκατονταετηρίς τή; γεν- 
νήσεως τού Βάγνερ. τού Βέρδη, τού Βέλγου μου
σουργού Λ. Γκέτρυ. τοΰ έξερευνητοΰ Λίβιγκστον, 
του Γάλλου φυσιολόγου Μπερνάρ καί ή χιλιοστή πα- 
ιράστασιςτοΰ ■ Σίδ ·> τοΰ Κορνηλίου.

Ιίαλαί τέχναι.— Τά ένδοξα αποτελέσματα τών 
δύο πολέμων Οά τροφοδοτήσωσι τήν Έλλην. τέχνην 
καί δ ή τήν γλυπτικήν. Παραγγελία. έδόΟησαν είς 
καλλιτεχνας διά τήν άπεικόνισιν τών πλείστων έν 
τοϊ; πολέμοις πεσόντων αξιωματικών. Άλλ’ ή έργα- 
σία αί>τη ανάγεται εί; τό πρόσεχε; έτος.

Έγένοντο καλλιτεχνικοί εκθέσει; 3, ή τή; κ. 
Φλωρϊ, ή τού κ. Φεοεκύδη. ΰμφότεραι πολεμικοί 
καί ή τού κ. Μποκατσιάμπη.

Έκ τών καλλιτεχνών μα; είργάσθησιιν ι’> κ. Ία- 
κωβίδης τήν προσωπογραφίαν τών κ. κ. Μερκούρη 
και Χατξοπούλυυ καί τι’ι μετάλλια τοΰ πολέμου, ό 
κ Ροίλίις πολεμικού; πίνακα;, ώς καί οί κ. κ. Στρα
τηγό;, Κιιγνβίνα; καί Ι'ωμανίδη;, ό κ Ίωαννίδη; 
προσωπογραφίαν τοΰ αειμνήστου Βασιλέω; Γεωρ
γίου καί τοΰ κ. Βότση, ό κ Μαθιόπουλο; τοΰ Βα· 
σιλέω; Κωνσταντίνου, ό κ θυηιόπουλο; τόν «Πόλε
μον·. τόν Βασιλέα εφ ίππον, τήν "Νίκην καί προ
τομήν τοϋ κ. Κουντουριώτου, ο κ. Χατζή; τήν ναυ
μαχίαν παρά τήν Λήμνον, ό κ. Γ. Λημητριάδη; 
προτομήν τοΰ πεσόντος Κυπρίου βουλευτοϋ Σιόζου, 
ό κ. Μπονινο; πρόπλασμα θριαμβευτικού πολεμικού 
μνημείου.

Πρό; τούτοι;, ύπό τού ίΐανόντο; Κολοσοόκα ιίη έθη 
μέγα κληροδότημα διιί τήν Τδιρυσιν Μεγάρου Καλών 
Τεχνών έν Πειραιεΐ. ΊΙ Εθνική Πινακοθήκη Αθη
νών ακόμη δέν απέκτησε μέγαρον ..

Έκ τή; έν τή ξένη κινήτεοι; ιίναφέριομεν τού; 
πίνακα; τού Γάλλου ζωγράφου Σκώτ, έμπνευσθεν- 
τα; έκ τοϋ Βαλκανικού πολέμου καί ιόν προέχει ό 
τών "Στενών τή; Κρέσνας», τήν έν Παρισίοι; πύ
λη αν δύο καλλιτεχνικών συλλογών, άνηκουσών εϊ; 
'Έλληνας, ήτοι τήν τοΰ Ζερβουδάκη έξ ή; έδωρήθη 
ύπό τού κ. Κιτροέφ ό πίναξ τού Μύλλερ τής · Ει
σόδου τών συμμάχων εί; Παρισιού;· καί τήν τή; 
χήρα; Καλλίμαχου.

?ένα; έκθέσει;, έκτο; τών ετησίων, ών σπου
δαιότερα· η τών Παριοίων, Μονάχου καί Λονδίνου, 
ε’ίχομεν καί τήν πρώτην καλλιτεχνικιήν έκθεσιν τών 
Μελλοντιστών έν ’Ιταλία, εντελώς άκατανόητον καί 
έξωφρενικήν.

Τέλος, ή άνεύρεσις τή; περιφήμου Τζοκι’ιντα; δύ- 
ναται νά θεωρηθή τό μεγαλείτερον καλλιτεχνικόν γε
γονός τού 1913.

Ηέχτρον. — Κανέν έργον δέν έπεβλήθη δκί τής 
>ίξία; του εί; τήν κοινήν συνείδησιν τών ‘Αθηναίων. 
Έθριάμβευσεν ή ποσοστΐτι; τών Παναθηναίων .

Νέα έργα πρωτότυπα παρεστάθησαν :
«"Ασπρο και μαύρο·· Μελί. — «Θεόδωρο; καί Σια . 

ΙΙετροκοκκίνου καί Ζουροϋ.— " Νευρική , Ιωσήφ . 
■·’<) κύριο; θαλερό;» Φλίσβη. — «Κρυφός πόθος», 

Πληγωμένο χελιδόνι» Λιδωρίκη 'Ζευγάρωμα··, 
• Στήν παγίδα» Ξενοπούλου. «Βουλγάρα . «Καρ
δερίνα» Δημητρακοπούλου.—·· Σπαραγμό;» Ζωϊοπού- 
λιιυ. — « Αγριολούλουδο· Βερνουδιίκη. — «Γιάννα» 
Παύλου Ρ. — «Μελένικο» Δεπάστα — Λαχεϊον τοΰ 
Στόλου· Μιχαλοπούλου.— Νεαπολίτικο σούσουρο·, 
«Στενά Κρέσνας , ·Μεταξουργιώτικιι νταβατοΰρι· 
Λα’ίου « Βουλγαροκτόνοι θωμΐ. —-«’Εθελοντή;■· 
Περεσιάδου.— 'Ο Πατατίας στόν πόλεμο», •Κου
ραμπιέδες». «Τά εΰζωνιίκια μα;» Κοπακάκη. .’Π 
δεσποινίς Καραμπίνα» Καραβία.---- ΉΈλληνοποΰλα
τών Γιαννιτσών» Κούρτη.-—«Κωνσταντίνος ό Βουλ- 
γαροκτόνος» Γαλανού.—«’Αθηναϊκά σκίτσα» Ι’εωρ- 
γοπούλυυ. — «Σεϊτάν ασκέρι· Μουστάκα.— Πανα- 
θήναια — « Πανόραμα» — « Καρνέ» (τά τρία τελευ
ταία μέ άξιο’ισεις καλαισθησία;) Εΐχομεν καί δύο 
όπερέττας ; Τήν «Ώραίαν βλαχοπούλαν» τού κ. 
Μαστρακίνη καί τό « Άποκρηάτικο όνειρο τή; δεσπ. 
Λαμπίρη.

"Αλλα θεατρικά γεγονότα ·. ΊΙ πρώτη παράστασις 
τή; Δραματική; σχολής τής Τέχνης-, έμφάνισι; 
νέων ήθοποιιΰν : τής Κόριννας Ζαφειροπούλου, τής 
Μαρίας Καμβύση καί τή; Όμφάλης Σάπφα καί ή 
διέλευσι; έξ "Αθηνών τής Έλληνίδο; κ. Τριγγέτα 
(Σύλβιαν Γκρέϋ) καί τής χορεύτρια; 'Ελλη; Βί- 
κτωρος.

Έν Εϋριόπη .· Αί παραστάσεις κλασικών έργων εί; 
Όράνζην καί Φιέζολε, Ή ΐδρυσι; τοΰ θεάτρου «Βιέ 

Κολοιιπιι . Αί συζητήσει; καί δίκαι πιρί ήθική; έν 
τιϊι θεάτριιι ένεκα τών χορευτριών Βιλλάνε καί \ε- 
λύ;. Έκ τών νέων έργων πολυν θόρυβον έπροκάλε- 
σαν ή \ύιι;» τοΰ Κιστεμέκερ;, τά «Μυστικόν·· τοΰ 
Μπερνστάϊν, ή «ΙΙιζανέλα καί τό - Αιγόκλημα· τοϋ 
\’ Άννούντζιο. τά «Κόκκινα ρόδα· τοΰ Κουλίς, ή 
• Ραχήλ» τού Γκριλιε, ή «Ψυχή· τοΰ Μούρρεί'. <’· 
' Πυγμαλίων» και ή «Μεγάλη Αικατερίνη τοΰ Σώ, 
ή " Ζιιν Λορέ» τοΰ Μπερνάρ. αί «Πρόσκοποι» τού 
Ντονναϊ, οί «Ναυαγοί» τοΰ Μπριέ.

Έξ Αθηνών διήλθον ξένοι θίασοι; Βιενέζικη μι 
τήν Ένκελ καί άλλη μέ τήν Λοϊμπνέρ. ϊ> τής Τζουα- 
νίνας Φρέτζια, ό τοΰ Σάτα Ι’κιτρύ Εμφάνισι; διιί 
πρυιτην φοράν τού Κινοπ/.αστικοϋ κινηματογράφου.

Έν Νέα Υόρκη συνήλθεν η πρυ’ιτη διεθνή; κινή
ματα',·ραφ ική έκθεσις.

WovdiKii. — ΈδόΟησαν συναυλίαι έν Άθήναις 
Ελπίδας Καλογερυπούλου. Νίνας Φωκι, ΊΙλέκτριας 
Παπαγευιργακοπούλου, Ευτυχία; Καμπανάκι), Λ. 
Χαύνη, I. Σαϊφερ. Δύο τής όρχήττρα; τοϋ Ωδείου 
'Αθηνών, δύο τού Ωδείου Λότνερ, μία τή; ’Αθηναϊ
κή- Μανδολινάτα; Άλλα γεγονότα: Διορισμό; τοΰ 
κ. Λαμπι-λέτ ώ; διευθυντοΰ ορχήστρα; έν Λονδίνφι 
καί τοΰ κ. Καζαντζή ώ; καθηγητοΰ τοΰ Ωδείου 
Βρυξελλών.Έπιτυχίαι τών κ.κ Άμούργη καί Τριαν- 
ταφ ύλλου έν Παρισίοι;. Μελοδράματα κυριαρχήσαντα 
τή; μουσική; θεατρική; κινήσει»;: ΊΙ «Παριζίνα· 
τοΰ Ματκάνη, ή Ίδανικί| σύζυγο; τοΰ Λεχι'ιρ. ή 

Μέλαινα τοΰ Ίταλοΰ Τζαντονάϊ, ο «Πανοΰργο;» 
τίι μεταθανάτιου τοΰ Μασενέ. ή «Ποιγκίπησα τών 
ρόδων Λεονκαβάλλο, ή Πηνελόπη τοΰ Φορέ, ό 
«Ίουλιανό;» τοΰ Σαρπανιέ. Εϊ; Μιλϊνον έπαίχθη 
τίι μελόδραμα τοϋ παρ’ ήιιϊν κ. Μαρσίκ ■· Λάρα . 
Φαιδρότητα προεκάλεσε ή Οοουβιττική συναυλία τών 
Μελλοντιστών.

Διαλέξεις·— Ή νεοϊδρυθεΐτα «'Εταιρεία δια
λέξεων» ένεφανίσθη διιί Ιιϊ όιιιλιιών. τών εξής! 
Μητροπολίτου Κιτίου. Λιδωρίκη. ΙΙολέμη, Ί’ραντζή, 
Σβορυύνου. Άνδρεάδου. Λαμβεργη, Νιρβάνα, Λννι- 
νου, Αεληκατνρίνη, ζεύγους Δημητρακοπούλου. Καμ- 
ποΰρογλου, Χαραλέξη, Τσοκοπούλου καί κυρία; Κα
ν σίγρα.

ΕΙ; τόν · Παρνασσόν· έ’,’ένοντο κυρίως ιστορικά 
καί έπιττημονικιΐ μαθήματα ύπό τών καθηγητών τοΰ 
Πανεπιστημίου κ. κ Λάμπρου, 'Αδαμάντιου, Ζέγγελη. 
Άποττολίδιιυ, Χόνδρου ίΐμίληταν πρό; τούτοι; οί 
κ κ. 'Επίσκοποι Καβάλλας καί Καλαβρύτων, ΙΙαπα- 
χατζή;, Σωτηριάδης, ’Λλιβιζϊτος. Είς τό Λύκειον 
τών Έλληνίδων ή κ. ΛογοίΙετοπούλυυ καί εί; τήν 
Άρχ. 'Εταιρίαν ό κ. Σωτηρίου.

Εί; τι’ι; ξένα; παρ' ήμϊν αρχαιολογικά; σχυλι'ις 
έκαμαν ανακοινώσει; οί κ κ Βίλμπεργ, Βάλτερ. Λώ- 
κιν;. Χάζλοκ, ΙΙερνιε, Δρόοπ. ΛενσμοΟρ. Κάριω, 
Φίμμεν. Στάης καί Κνάκφους.

Ξένων διαλέξεις εΐ; 'Αθιήνα;·. Τοΰ λογογράφου κ 
Λ Ζίλ περί τού Παρισινού άσματος, τού άρχαιολό- 
γοι· κ. ΙΙαρί περί τής πρώτη; ΊΙπειρωτική; 'Επο
ποιία;, τού μι·θιστοριο',·ράφου κ Μπορννω περί οι
κογένειας. Έν τή Αλλοδαπή: ΊΙ περιλάλητο; περί 
Ταγκό διάλεξι; τού Ρισπέν. ή τού Βιλιίμοβιτ; περί 
Έλλ. γλώσση; καί ή τή; δ. Ί'ύχα περί Έλλ. πολέμου.

Συνέδρια. - Συνήλθε τό 1” Διεθνές καλλιτεχνι
κόν συνέδριον έν Γάνδη καί τό ΙΓ τών εκδοτών έν 
Βουδαπέστη.

Φιλολογία. Κληροδότημα 1,509.1100 τή; 
Σουηδή; Κραϊμερ πρό; βράβευσιν φιλολογικών έρ
γων — "ΐδρυσι; έδρας νεοελληνική; φιλολογία; εί; 
τό Πανεπιστήμιο»· Νεαπόλεω;.—Καθορισμό; ώς ύπο- 
χρεωτικού μαθήματος τή; νεοελληνική; είςτό Πανε- 
π ι στ ήμιον 'Οξφόρδης,
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
θάνατοι. Ό Βασιλεύς Γεώργιος. — Άπέθανον 

συγγραφείς καί καλλιτέχνοι Έλληνες: (I ζωγράφος 
Λεμπέσης, οί ήθοποιοί Παντύπουλος καί Λεκ.ατσϊς. 
Ο δραματικός συγγραφεύς Χάνος, οί δημοσιογράφοι 
Σπανδωνής. Στεη ανόπολις, Σαρδέλλης (Βουκουρε- 
στίου), Βενετσανάκης Αμερικής). Καλαμίδας. Οικο
νόμου, οί ποιηταί Μαρτζώκης καί Καψοκέη αλος. ή 
μουσικός Άθην-ϊ Σερεμέτη. οί συγγραφείς ιατροί 
Κάμποίρογλους καί Ζαμπακός, δ λαογράφος Κλη
ρονόμος.

'Αλλοδαποί: Ζωγράφοι. <> Άλφρέδος’Ιστ. ό Βέλ
γος Λντοάν, ό Γάλλος Δεμπά-Πονσάν. Ποιηταί ό 
Ιταλός Γκράφ, ό Μάνς, ό Άγγλος "Ωστεν, ό Γάλ

λος Χτελπέλ, η 1’αλλίς Λουϊζα "Λκερμαν, οί Γάλλοι 
'Ακαδημαϊκοί Όλιβιέ. Αανζέν, Κλαρετή. θεατρικοί 
συγγραφείς.ό Αυστριακός Σένταν, ό Γάλλος Δουγκέ. 
Χημοσιογράφοι, ό Γάλλος Ι’ωσεφόρ ό Ιταλός 1*οϋ. 
Κριτικοί,ό Βέλγος Λεμονιέ,ό Γάλλος Μζαρδέν-Μπω- 
μέτ'ς, ό Αγγλος Ρομπινσόν. Επιστήμονες ό Άσια- 
νολόγος Βαμπερϋ, ό ιστορικός Άγγελος Ι'ουβερνά- 
της. όΆγγλος φυσιοδίφης Βαλλάϊ. Ηθοποιοί, ή Γαλ- 
λίς καντσονετίστα Τερέζα.

Μονάική.— Εμβατήρια πολεμικά Σαμάρα, Λούνη, 
Καίσαρη - - ΚαρπαΟιακά άσματα Μιχαηλίδου.— Μου
σικά! μελέται, Αύρας θέρου.

Έκδόόεις.— Αρχαιολογία. Ιστορικά καί 
τοπωνυμικά Χρονικών Μορέως, υπό Σ. Δραγούμη.

θεολογία. Περί Ίερωσύνης, Παπαδοπούλου.— 
Τό ' Αγιον 'Όρος, Μεταξάκη.

Πολιτική. Λόγοι καί υπομνήματα, Καρολίδου.
Έ ν τ υ π ώ σεις. ]Ιολεμικαί σελίδες, Μελά.—Άπό 

τιί πεδία τών μαχών, Τσοκοπούλου.— Νίκαι κατιι 
βαρβάρων, Άννίνου. — Ό 'Ελληνοτουρκικός πόλε
μος, Άποστολίδου. —Έργα περί Ελλάδος ξένων: 
Χαίζεμπεργ, Μελίν, Βελλαΐ. Δέν. ΙΙυώ. Σαντεπλέρ.

Ιστορία. Καταστροφή Δράμαλη, ύπό Βαρδου- 
νιωτου.—Ιστορία 'Ελληνοτουρκικοί· πολέμου. Οίκο- 
νομοπούλου.— Ιστορία Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου, 
Μολοσσοϋ. Μακεδονία. Σκληροί·. Ίστορικαί μι- 
λέται, Ροδοκανάκη (Γαλλιστί) —Ία έν Καίριο Έλλην 
σχ.ολεία έπί πατριαρχιών, Καλλίμαχου. — Σκιάθος. 
Εύαγγελίδου.—Σάμος. Μύλη. — 'Ανέκδοτα πολεμικά 
«Άκροπόλεως».— ΊΙ έκπαίδευσις έν Κόπροι. Βολο- 
νάκη.

Επιστήμη, «Ξένια· ΈίΙν. Πανεπιστημίου.— 
'Ομηρικά έπη, Γιοτσαλίτη. — Φιλοσοφικά! μελέται, 
Βορέα. — Ρητορικοί λόγοι (ΣΤ', τόμος) Μιστριώ- 
του. — Διαθήκη ένός φιλοσόφου, Βρισιμιτζάκη.

Γ τόμος Πλάτωνος. Μωραΐτου. II διοίκησις Μα 
κιδονίας, ΙΙολυχρονιάδου. — Κατάληψις πολεμική, 
Φιλαρέτου, — Οί Μουσουλμάνοι έν Έλλάδι, Έλευ- 
θεριάδου.

θ έ α τ ο ον. Αρχισυντάκτης. Ταγκοπούλου. θεα
τρικά έργα χενοπούλου.—Ροδόπη, Ποριώτου. ’’Εκ
φυλος, Άλφαρά.

\ιηγηματα. Ώς τον θάνατον ΊΙλιοπούλου.— 
Αγνή, Ί'υχάρη Μετάη ρασις είς τήν Ιταλικήν ύπό 

του κ Μπροΰβερ Χεοελληνικών διηγημάτων. Τά 
μεγάλα χρόνια. Βλαχογιάννη. — Ή Μεγαλόχαρη. 
Τανάγρα —Ο Άγγι λοκρούστης τών καραβιών, Σαν
τορίνη ίου.

Ποιητικά! σ υ λ λ ο γ α ί. ΙΙατρίς, Μαυρουκάκ.η 
— Νέφη. Γολέμη.— Τραγούδια τοϋ Γένους. Ραγιά — 
Τρόπαια, Στρατήγη. 'Αρχοντικά, Γιοφύλλι). -'Αν
θολογία Γάλλων ποιητών. Σημηριώτου. — 'Εθνικοί 
παλμοί. Λ. Γαλανοί·. — Στεφανάγκαθα, Μαρμιίρη,— 
Λένες αρμονίες, Φιλήντα. — Τραγούδια τής ςενη- 
τιτς. Βαλάκου. — Ζωή κι' αγάπη, Ραυτοπούλου. 
Πολεμική ανθολογία, Καραβία.

Π μ ε ρ ο λ ό γ ι α. Ελλάδος. — Εγκυκλοπαιδικόν— 
Σκόκου. 'Ανατολικόν. Μικρασιατικόν.—Λεύκωμα 
Δωδεκανήσων.— Κρητικόν ήρώον.— Πανόραμα τοΰ 
πολέμου. Κυψέλη, Πειραιώς.

Τύπος. Νέαι εφημερίδες έν Λθήναις έξεδόθη- 
σαν : Χέα Ελλάς.— Έθνος.— Σημαία. — Έπαυσεν 
έκδιδόμενον τό «Χέον "Αστυ».

Νέα περιοδικά έξεδόθησαν έν 'Λθήναις : Πανελ
λήνιον.— 'Επιστήμων.— Χέον Φώς.— Χέα Γενιά. — 
'Εργασία. — Ί )ρμή,— IΙοιητική "Εκδοσις. — IΙαιδική 
προστασία. — Παρθένων. ’Εφημερίδες: Κρητική 
Έπιθεωρησις.—Παλιγγενεσία.— Λαϊκή έφημερίς. — 
Ηχώ τής Κύπρου.— 'Ανατολή Νέα 'Ελλάς (Ι'ιο- 

χάνεσβουργ). — Περιοδικά έν τφ έ'ξωτερικώ : 'Αρ
μονία ■· (Κύπρος). — 'Χρονικά» (Κων)πολις). — 
« Λθήναιον (Χέα Ύόρκη) — Νίκη» (X Ύόρκη).— 
' ΙΙάνθεον. (Λονδϊνον). — Έπανέλαβε τήν έκδοσιν ή 
• Νέα Ζωή»."Επαυσε τό Παράρτημα τών Αθηνών». 
Ο εκδοτικός οίκος Φέξη έξηκολοόθησε τάς εκδό

σεις του Φιλοσοφικών καί Λογοτεχνικών έργων.
Ιδουσις τοΰ «Άργου τοϋ τύπου» Αθηνών.
θά κλείσω τήν ταχείαν έπισκόπησιν μέ τήν μνείαν 

τοϋ εξαιρετικού ενδιαφέροντος, τό όποιον έπεδεί- 
ξατο διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν 
ή Α. Μ ό δαφνοστεφής Βασιλεύς μετά τής Λ. Β. 
Υΐ|·. τοϋ λιαδόχου. Είνε τό ενδιαφέρον των αύτό, ό 

«ριστος οιωνός διά τό άνατέλλον έτος. a. I. Κ.

Ο ίΡονζεν και ζά έρμα ζον.
Είς -οί Ροντέν, τόν ιιτγπλείτςρον τών γλυπτών 

τί]ς έποχής μας. αρνέοη έσχάτως ϊν κωμικόν έπ:ι- 
σόοιον.

Κατά τινα περίππτόν του είς μίαν λεωφόρον τών 
Πσριοίων εΐοεν είς μίαν προθήκην εμπόρου καζζ.ι- 
τεχνημάτων ςν άγαλμάτιον ίκ χαζ.κοϋ άνευ κεφαλής 
καί χειρών. ώε συνηθίζει νά κόμη τά έργα του δ 
Povrtv. Τό άγαλμάτιον Εφερε τόν'τίτλον .'ή Γ;. καί 
τήν υπογραφήν τοΰ Ροντέν.

Ο_ Ροντέν οέν άνεγνώριοε τό έργον του καί καλέ- 
σας ενα αστυφύλακα κατέοχε τό άγαλμάτιον καί
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κατήγγειλε τόν έμπορον έπί πλαατοποιήοει τής ΰπο- 
ϊ?’?ή£ τουΈίς τήν αστυνομίαν όπου ϊλοι μετέδησαν 
ό έμπορος οιεμαρτυρήθη, κατώρθωσ: οέ εντός τή. 
ήμερα., κατόπιν τηλεγραφικής συνεννοήσεις, νά άπο- 
τείίη οτι το άγαλμάτιον ήτο πράγματι γνωστόν έρ
γον τοϋ Ροντίν. Παρά τοϋ Ροντέν τό είχεν άγορά- 
σει ό καθηγητής Έϊλοΰθ τοϋ Άμόούργου τό ιΧη8 
άπέστειλε δέ καί τήν Ιδιόγραφον άπόδείΐιν τοϋ Ροντέν '

Ό Ροντέν άπέ-υρε τότε τήν μήνυσιν κατά τοϋ 
έιιπόρου, άλλ' ήτο πλέον άργά. Ό έμπορος ένήγαγε 
τον καλλιτέχνην (.ητών άποεημίωοιν διά τήν προσβο
λήν τήν οποίαν τοϋ έκαιιεν 'ίν τή έίασκήσει τοϋ 
επαγγέ/.ματός του ’

ί'ό ίπεισόδιον τοΰ Ροντέν άποδεικνύει πόϋν δυσ- 
κολον είνε νά άποδει/θή ή αΊθεντικότηε τών Εργων 
καλλιτεχνών παρελθόντων αιώνων, άφοΰ καϊ οϊ ζώντεε 
δέν άναγνωρίζουν μετά πάροδον ίτών τά ίδια των

ίρημερίόες ζον με^ονζος.
Είε διάλεϊιν, γενομέ/ην είς τό συνέδριου τών δη

μοσιογράφων, δπερ συν.κροτήνη tie Ά γ (λίαν, ό Ρόμ- 
ίιεοτ Δόναλδ, διευθυντής τοϋ «Ημερησίου Χρονο
γράφου- διέγραφε τά χαρακτηριστικά τής έφημερίδοε 
τοΰ μέλλοντος.

Προβλέπει ότι αί μέ/λουσαι ίφημερίδες Οά διανέ- 
μωνται με τελειοτέρας μεθόδους καί υά έ/ουν ςώνην 
οιαδόσεως εύρυτέραν τών σημερινών. Διά τήν μετα
φοράν δέ είς μεγάλας άποστάσεις Οά χρησιμοποιούν
ται αεροπλάνα, ηλεκτρικά τραίνα καί φορεία κινού
μενα ίπί οδών ειδικών πρός τόν σκοπόν.

Δέν Οά υπάρχουν πλέον διακρίσεις μεταέϋ έκδό- 
σεων πρωίας καί έκδόσεων εσπέρας. Εις πάσα ν ώραν 
τής ήμέροε καί τής νύκτες Οά έκδίδεται έφημερίς < )ϊ 
ρεπόρτερ Οά περιπατούν έχοντες μαζή των εν μηχά
νημα ράδιο - τηλεφωνικόν καί διά μέσου αύτοΰ Οά δια
βιβάζουν τάς ειδήσεις είε τήν διςύΟυνσίν των

Δυνατόν μίαν ήμέραν οί άνθρωποι νά γίνουν οκνη
ροί μέχρι τοϋ σημείου, ώστε νά μή Οί/.ουν νά άναγ ζώ

σουν εφημερίδα. Θά πρόκυψη τότε ή όμινούσα έφη- 
μερίε, μέ'τήν όποίαν αί ειδήσεις Οά φθάνουν είς τήν 
κατοικίαν έκάστου, ϊπω; τό ϋδωρ καί τό γκόν ΑύταΙ 
Οά μεταόιόάέωνται τηλεφωνικώε άπό τήν σύνταέιν 
τής έφημερίδος είς τήν οικία, τού συ/δρομητοϋ καί 
Οά άπαγγέλλωνται άπό γραυμόφωνον.

Δέν εινε άδύνατον προσέθηκεν ό ρήτωρ δημοσιο
γράφος, πολλοί έ£ ήμών νά προφθάσουν νά ίδουν τάς 
μεταμορφώσεις αύτάς, διότι κατά τό διάστημα τών κι» 
ή 3ο τελευταίων έτών εϊδομεν καινοτομία, πολ ύ κατα- 
πληκτικωτέρας.

♦ *

SPzKop ftJojoj'iKOv βραβείου.
I Ιόντα τά μέχρι τοϋδε φιλολογικά βρο -’-ϊα είνε 

μηδέν απέναντι τού κολοσσού, όστις έπεφυλάχθ/, έν 
1’ωσσία διά τόν συ.γραφέα τής καλλιτέρας ίστορίιι. 
περί τού βίου τοϋ Τσάρου 'Λζ.εεάνδροζ τοϋ Α'. < > 
Πακτωλό, ούτος κατατεθειμένος είς Γράπεζαυ τή. 
Πετρουπόλ.εως άπό τό ι83ΰ ύπό τού υπουργού 
Άέαρκστέσεφ αύίάνει άνά παν έτος μέ τοΰ. τόκους 
τον, οϊτινες Οά τόν άναόιοάσωσι τώ ι<ρ”>, δπερ ώρί- 
σθη διά τήν διανομήν του, είς τό κεφαλαίου τών ; 
έκατομμυρίων πεντακοσίων χιυ.ιάδων φράγκων.

Τό πρώτον βραόεϊον Οά'οίνε πέντε έκατομμύρια. 
Ίό υπόλοιπον Οά διανεμηθή είς τούς δευτερεύοντας 
καί μάλλον άέίους συναγωνιστάς.

Τ·< οάοον ίν mvai'Ua.— rO Μίγα; χαΐ ·ϊ
Καβ άλλης.— Λνιηχίνι/ια, flearrm, χιτιι/ιατογ^άγοι· 
xa'l'io-'leia, χοοιιί.—Of’ai καί I'Mni'iiwm·!—'() "Ερο>;, 
ύφλί/τν/ωω·.— 7α irvxa <υαι·ηγηίρια. — ΡιΌμία χαΐ 
uaHt/or;.—10 χοηάοια γνμηόίνηι xai χιγιι-όκι-φμα.— 
Ή Ai'-raiuc η/ς ·*»λι/<ι»·ι.χ·.

’· καί θέατρον συμβιβά
ζονται; Οί διαμαρτυρόμενοι 
Ιερείς απεφίΑθησάν, λΰιαν- 
τες τό ζήτημα όπως ό Μέ
γας ’Αλέξανδρος έλυσε τόν 
ί’όρδιον δεσμόν. Ούτε ράσα, 
οϋτε μακρυά μαλλιά' άπλοι 
πολΐται. Έν τή ίεροτελεστείφ 
φορούν τό ιερατικόν ένδυμα, 
ίίπως ό δικαστής τήν τήβεν- 

συναγωνίζονται μέ τούς αστούς 
κίνητιν. Άλλ' άντιπροβάλλεται

r,

νον. Καί οϊ Ιερείς 
είς τήν κοσμικήν 
παρ’ ήμϊν ή εθνική άποψις τοϋ ζητήματος, ή κιιθα- 
ρώς εκκλησιαστική τών Οίκουμ. συνόδων. ΊΙ εθνική 
ουνείδησις δέν ανέχεται ιερείς καί Βακχικός τέρψεις, 
αυτοκίνητα, θέατρα, κινηματογράφους, καφωδεία, 
χορούς. Τό γόητρο» τοϋ κλήρου πρέπει νά μείνι) 
ιερόν καί άνέπαφον. "II παπά: παπις, ή ζευγΐς 
ζευγάς. — Ιδού τά δύο άκρα. Χομίζιηιεν ίίτι μέση Λ-

δός δύναται νά σιιμβιβάσιγ τά διεστώτα. Ή ιΐθωοτάτη 
παρουσία έν τή συναυλία τοϋ Ίΐδείοιι—καθ' ήν άλ
λως τε έψάλη καί τροπάριον—κληρικών προΕκάλεσς 
συζήτησιν έν τ<·> τύποι καί καταγγελίαν ένιόπιον τής 
Ίερΐς συνόδου. Τέσσαρες Αρχιερείς, ό Κιτίου, ό 
Χριστου.τόλεως, ό Δράμας καί ό Καβάλλας—έκ τών 
νέων επαρχιών τό νέον φώς τής ελευθερίας τής σκε- 
ψι··ως — ι ίς συνέντι υίιν άπεφάνθησαν άηόβως καί 
απαθώς ότι είς τήν σημερινήν πρόοδον δέν πρέπει 
νι'ι λαμβάνοινται ύπ' όψβι απηρχαιωμένοι ιεροί κα
νόνες ιιφορόιντες τόν ασκητισμόν, προκαταλήψεις 
όπισθοδρομικαί — καί είς τούτο έλέχθη ίίτι είνε 
συμφωνότατος καί ί· Βασιλεύς—ότι δέν καταρρίπτει 
τήν αξιοπρέπειαν τοϋ κλήρου τό νά παρίστανται εις 
καλλιτεχνικός συναυλίας καί παραστάσεις σοβαρών 
δραματικών έργων. Ζητοϋμεν τόν κλήρον ρηξικέ
λευθων. προϊστάμενον τής κοινωνικής κινήσεως καί 
τόν θέλομεν ζώντα εκτός τή,· κοινωνίας διά νι'ι 
φροντίζιι περί αυτής πρέπει νά άναττρέφεται έν 
αύτή καί νά τήν παρακολουθή έκ τοΰ σύνεγγυς.

Είνε άναμφίρηστον ότι ή τέχνη—μολονότι συγ- 
χέονται τά όρια της πολλιϊκις μέ τήν άνηθικότητα— 
είνε διά κάθε άνθρωπον. Τό ράσον δέν ιϊφαιρεΐ άπό 
τόν άνθρωπον τήν αϊσθησιν-'η τήν οκέψινί '(> κλη
ρικός είς μίαν συναυλίαν τόϋ Ωδείου ήμπορεϊ νι'ι 
αίσθανθή τάς ιδίας συγκινήσεις καί μεταρσιιόσεις, 
άς καί ό φιλοτεχνότερος πιστός. Διατί νά τας στε
ρείται; Ασκητισμός είς τάς πόλεις δέν ήμπορεϊ νιί 
ΰπάρξ)]. Καί είνε τεχνητός καί συνεπώς υποκριτι
κός πάς περιορισμός άναπτύ-εως πνευματικής καί 
κοινωνικής άντιλήψεως. 'Ο ίιρεύς είνε μόνον διιι 
τι'ις βαπτίσεις, τούς γόμους, τάς κηδείας καί τά μνη
μόσυνα; Έάν ύπ ιρχουν καφωδεία—είς τά όποια δέν 
πηγαίνει πϊς σεβόμενος τόν ανθρωπισμόν, χωρίς νι'ι 
φορή ράσον,- υπάρχουν όμως καί θέατρα- είς τα 

δέν θά ύπάγΐ) βεβαίως, άλλι'ι διατί νι'ι μή 
παρακολουθήση εν εργον τού Σαίξπηρ ή τού "Ιψεν, 
τοϋΛ'Άννούντζιο ήτού Μπερνστάϊν;Μήπως αύτά πού 
θά ίδή. δέν ήμπορεϊ νά τά διαβάτη ; Διατί νά μή 
ύπι'ιγιι είς τόν κινηματογράφον, όταν συναντώμεν 
ιερείς εις μπακ.άλικα κουτσοπίνοντας ή συνοδεύοντας
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ΙΐΙΝΑΚόθΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
υπόπτου προελεύσεως γυναίκας ή έπί όνων Λεριφε- 
ραμένους ; Έκ σαρκός γάρ καί οί λειτουργοί τοΰ 
ϊψιστου. Μη τήν περιορίζετε πολύ τήν σάρκα των 

οιοτι Οα εξαναστή καί τότε ούαί καί άλλοίμονον ! '

Ας μαδήσουν τά πέταλα τών ρόδων οί ποιηταί, 
άς θρηνήσουν μέ έλεγείας οί μουσουργοί, άς σπά
σουν τά πινέλα των οί ζωγράφοι. Ή μεγαλειτέρα 
τωνεμπνευσις —-ό έρως— άποδεικνύεται μία πεζοτά- 
·*1 ασθένεια, καί αντί ύμνων καί στροφών καί ήχων 
και χρωμάτων τού Αρμόζει ένα κρεββάτι κλινικής, 
εν Οερμόμετρον καί ίσως — ίσως εν κλύσμα. Εις 
Αγγλος ιατρός— - έξ 'Αγγλίας ίϊλαι α! ψιιχρολουσίαι 

τών μεσημβρινών αίσΟηματολογιών—ό κ. Μπαρρέτ 
αποδεικνύει ότι ό ερως είνε εν είδος δηλητηριάσεως. 
Διο οι ερωτευμένοι γίνωνται ωχροί, ισχνοί, τό νευ
ρικόν των σύστημα ξεχαρβαλώνεται, οί καρδιακοί 
παλμοί είνε συχνοί καί άτακτοι, ή όρεξις φυγαδεύε
ται, η Αϋπνία καταβασανίζει τόν έρώντα. Καί επειδή 
ο/.οι μας έπάθαμεν αυτήν τήν «σκληρώς ήδεϊαν. 
ασθένειαν, άς όμολογήσωμεν ότι τά συμπτώματα 
αυτα είνε πραγματικά.Άλλ' ό κ Μπαρρέτ δέν περιο- 
ριςεται εις θεωρίας Ο Αθεόφοβος έκαμεν Ανάλυσιν 
του αίματος τών ερωτευμένων καί εύρε μεγάλην 
ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων Καί συμπεραίνει 
οτι ο έρως πρέπει νά καταπολεμιέται άμα τή γενέ- 
σει του, διότι απειλείται άπό δηλητηρίαση· τό νευ
ρικόν κέντρον,προσβάλλεται ή κυκλοφορία τοΰ αίμα
τος καί δύναται νά προκαλέση νευρασθένειαν, παρα
φροσύνην καί φΟίσιν. Τόν μεγαλείτερον δέ κίνδυνον 
διατρέχουν οί ευρισκόμενοι εις τό στάδιον τοΰ πρώ
του έρωτος Οί Ρωμαίοι Ας τά εΐποΰν αυτά εις τάς I- 
ουΛιετταςτων καί άς σπεΰσουν νάζητήσουν συνταγήν 
θεραπείας άπό τόν άξιότιμον κ. Μπαρρέτ Ηά σω
θούν από βέβαιον θάνατον. Καλόν δέ είνε όπως καί 
το Ίατροσυνέδριον έκδώση οδηγίας ίίπως προφυλάσ- 
σεται ο κόσμος άπό τήν φοβέραν αυτήν Ασθένειαν, 
η οποία καταβασάνισε τόν κόσμον μέ τετράστιχα, 
καντάδες, θεατρικά έργα καί ερωτικά έπιττολάρια .. 
ΜοΛονοτι μία συζήτητις π.ρί προικός εί μπορεί νά 
αποβή το πρακτικοί ιερόν φάρμακον.

*
Ενα θέαμα χαριτωμένοι-, αλλά καί αρρενωπόν, 

πρωτοφανές διά τήν 'Ελλάδα,παρουσίασε τό Ώδεϊον 
Αοττνερ. Έπίδειξιν ρυθμικής γυμναστικής·.ΊΙ μέ
θοδος είνε νεοφανής, οφείλεται δέ εις 'Ελβετόν μου
σικόν και παιδαγωγόν, τόν Jacques Dalcroze.KuBi- 
στρ τόν μαθητήν ικανόν νά κυβερνρ κατά βούληση· 
τας κινήσεις τών μυών του, ευκόλως ν' αντεπεξέρ
χεται κατά τών δυσκολιών τής ωδικής καί όργανι- 

μαντικής. Δύο είνε τά αγαθά τής Ρυθμικής γυ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Ζ
Η Ε Λ Τ Ρ Ο Ν

Έδόθη ή πρώτη παράστασις τοΒ ·Παροιφάλ» τού 
/ώχιεο εί; Βολωνίαν, Βτρολϊνον,Ρώμφ-,Μ.λτϊνον, καί //«- 
οιοίου;.Έν Ρώμη.τήν παράοταοιν διηύθυνε ύ περίφημος 
μουσικοδιδάσκαλος Ροδόλφος 'Λωοάρι. Οι-μμετεαχον δί 
οί διάσημοι καλλιτέχνη Βοργάτι, Ρώσοι/, Λ/ορένι, Ρα- 
κνοκα κλπ. ‘0 Πάροιφαλ» πρώτην φοράν παριστάνεται 
fxtoi τού Μπαϋρο'ϊτ, οποί· ιίποκλειστικώ; μέχρι τοΰδε 
εδίδετο. Άλλ' ήδη έπαυσε νά είνε δ ·Πάροιφαλ· ίδιο- 
κιηοία nJ; κ. Βάγνερ καί περιήλθεν εις κοινήν έκιιειάλ- 
λννσιν. Ο «ΙΙάρσιφαΙ-· είνε τό τελευταίου έογον τοΰ Βά- 
έ*9· γράφει τι? M7S εί; διάστημα 1 1)2 έτους.

— Η ηθοποιό; Σάρα Βιρνάρ ίκαρααημοφορή»,/ μν 
ι·> καραοημον nJ; Aejrwvo; τή; ιι/ιής.

1»2 

μναστικής. Υπό μουσικήν έποφιν, αναπτύσσει τήν 
αντίληψη· τού ρυθμού, υπό έποψη· Ανατροφής προ- 

τ'Ιν δύναμιν τής Οελήσεως 
ρύθμιζεςτήν Αναπνοήν καί Αναπτύσσει τόν θώρακα 
και ωραΐζει άμα τήν έξωτερικήν αυτών παράσταση·. 
Μυπηρετριται δηλονότι τό Καλόν.

Εις τήν εποχήν αυτήν τοΰ προϊόντος εκφυλισμού, 
η ρυθμική γυμναστική κατορθώνει ώστε τά νεύρα 
να μή είνε οί δούλοι τού Ανθρώπου, άλλ' οί συνερ- 
γάται τής λογικής θελησεως. Τά φυσικά ένστικτα 
αρμονίζονται εις μίαν ισοζυγίαν φυσικών καί δια
νοητικών ικανοτήτων, υλικών κινήσεων καί πνευ
ματικής άντιληψεως. Οϋτω δέ Αναπτύσσεται άρτια 
η ατ ο μ ι κ.ότ ης.
, Οταν δέκα μικρά κοράσια έξετέλεσαν τάς ωραίας 
ασκήσεις καί τάς παιδιάς, υπό τήν ζωηρόν διεύθυν- 
σιν τής Ελβετίδος Ιίι/ller, έστράφη ό νους μου πρός 
τόν άρχαιον Ελλ. βίον, οστις καί σώματα εί-πλαστα 
εδημιούργητε καί πνεύματα υπέροχα παρήγαγε.Άντ- 
μνησθην τής υπέροχου χορεύτριας Δώγκαν, ή όποια 
ανεστησε την άρχαίαν ϋρχησιν, τήν έκφρασιν εκεί
νην τοΰ ωραίου καί τοΰ κομψού, τήν ανέφικτοι- 
μεθ' άλας τάς νεωτέρας προόδους. Αί Έλληνοποϋλες 
με τους γυμνούς βραχίονας καί τούς γυμνούς πόδας 
ανω τών γονάτων, μέ τάς πλαστικός καί έρ
ρυθμους κιιησεις τού σώματος, μέ τά συμπλέγματα 
καί τάς στροφάς καί τούς βηματισμούς, όλα ένηρμο- 
σμένα, παρέσχον εν πρωτότυπον όραμα πλαστικών 
εικόνων. ΊΙ γυνή, οϋτω διαπλασσομένη άπό τής 
πρώτης, νεότητας, ασφαλώς θά κυριαρχήτη έν τή 
ζωή, οί-χί διά τοΰ ψεύδους καί διά τής έπιδιίξεως, 
αλλά διά τής χάριτος καί τής εύρωστίας θά άποβή 
ο πλάστης νέας γενεϊς, ακμαίας. ,

Η ρυθμική γυμναστική είνε καλλιτεχνία. 'Ενέχει 
ζωγραφικήν, πλαστικήν, ρυθμόν, μελφδίαν, ποίησ’ίν. 
'Εκείνο τό παραστατικόν «άνοιγμα τόύ άνθους, 
περιέχει όλα αυτά. Σχεδόν άσχετος ή ρυθμική γυμνα
στική προς τά είδη τής όρχήσεως μεθ' ύποκρούσεως 
η την Σουηδικήν γυμναστικήν, είνε Αποκλειστική 
ασκησις τοΰ νοός, όποτάσσοντος τάς κινήσεις τού 
σώματος, δεσπόζοντος διά τοΰ ρυθμού τής ύλης.

Ως επιστέγασμα, Αλλά καί κορωνίς τής ρυθμι
κής άσκησεως έπηκολούθησε μία πλαστική σπουδή 
υπ' αυτής τής νεαρής διδασκαλία της δεσποινίδας 
Ilyllcr.^ Μια Απεικόνισις τοΰ άλγους άνταποκρινο- 
μενου εις τήν παιζομένην σύνθεσιν. Ο θρήνος τής 
Ηλεκτρας δύναται νά όνομασθή. Μία ικεσία καί 

μια ελεγεία. Έθαυμάσθη ή ευκινησία, ή σταθερό- 
της των κινήσεων, ή έκφρασις τής Αγωνίας καί τής 
οδύνης,

ΔΑΦΝΙΣ

70Α γνναϊκν;* Ιν '~).ω έχουι· παραοημόφορηΛή rv 
Ι α/.Ιία, ί; ών S ζωγράφοι, ήνοι αί κι-ρίαι Bortov, Hom- 
Ζάου, Ββνβόρτ, Στήβννοον, Λνμαίρ, Άμκίμα', Βηφύ καί 
■δ,χίμ, !) γράφονοαι, ήιοι α! κι-ρίαι Αβσοίρ, Λίκίάν, 
Γκωιά, Begrrooi-a, PalU, Βι-λτώ, Οκγκιρίν, Μκριοοάνκ 
καί Beto, 4 κα’Λιιίχνιδν; roD Λνάιρον (2 Stvai, ή Hit ty 
καί ή Belyis Τορδίιν, καί 2 ΓαΙΒδις, ή κνρία Μκαρτί 
ήΟοκοιάς τή; Γαΐίική; ΚωμαΑία; κμΐ ή κνρία Καράν 
τοΰ ·Ι> Icon»). Πίμκτη ήδη r’vr ή Σάρρα Βερνάρ.

Κα»’ ήν ήμίραν Ικαρααημοφορτϊτο ή αειβαΐή; Σάρα, 
καροι·οιαο»η δα\ κοιότην φοράν ώ; όμιΐήτρια. ΊΙ διά- 
lr;!; τη; ίνώκιον ίκΙτκτοΒ άκροατηρίον άφπόοα ιήν 
κρώτην ίμφάνισίν τη; el; τί, Οίάτρον. 'Τήν πρώτην Ιδίαν 
να ive).»n επί τή; σκηνή; οι-νίΐαβρν, ώ; αη ηγή»η, ΰιαν

ίί.αβι μα»ήτρια ϊνά; μοναστήρια’· ιών Βτροαί-
Ιιών el; τοκιρίδα τιμητικήν τον ίπισκιφΟϊντιι; τήν μο
νή» άρχιιπισκόποι· τών Ιίαριοίων.

__ Εις τό έν Τιργ/οτ/ι »ΐατρον τοΰ Βίρδη ίδό»η το 
νίονΐργον τοΰ Ποντοίνι · 'H Κόρη τοΰ Γονϊνη* .Ήρτ- 
οαν ποίν ή β' καί ή γ' πράξκ.

— Ή Δραματική σχοΐή ιοΰ Ώδτίυι Ά»ηνιόν, ήτι; 
Λεν είχε -τέρι σι έμφανιο»ή ενεκα τοΰ ποίειιον. εδωοε πα- 
ράσταοιν τριών μονόπρακτων. Τό εν ήτο ή «Μα ήμερα 
εοοιής· ·οΰ Φώρ, δημοοιεν»εϊοα πέρνοι εί; ιήν i-llIU· 
Slratioll ·>. ' Έργον όχι καί πο/.ν κατάί.ΐη'.ον διά νεαρα; 
Λιοποινίδα;, αί όποϊαι τό έπαιξαν. Γενικώ; ή ί-πόκρωι; 
εΐ; ιό εογον αϋτό ήτο μετρία καί ιονιο ί'οω; δι ·" " κα- 
»ηγηι!ΐ; τή; Δραματική; είνε αριοιο; κωμικό; ή»οπωό;, 
άϊί’όχ' καί δραματικό; Διά τούτο ή πρόοληψι; κα»η- 
γηιοΰ είδικώ; διά τό δράμα rive ΐπιβεβΙημένη.Και κακή 
άΐίως τε εγίνετο διανομή ιών ρόλων. Ό κ. Ι^αΐανη; ει; 
τό δράμα ήιο χωρί; η-νχήν, χωρί; κινήοει; οίιν μαΆητή; 
διαβάξων ιό μά»ηΐιά ιον, ή δέ Λεοπ Κοτοάίη με «ον 
οιομψιόδη, προοποιημίνον τόνον τή; φωνή; «πήχχειιλε 
ιιπίλον ή ώμίλει. Τή; ίίειπε ιό οιοιχειώδε; τή; η»ο- 
κοιία;, ή φνοικότη;. Ί! δ. Σ. Κα>ν).).οπι.νλω· απ’ 
εναντία; φνοική, μολονότι ίνιαχον ιή; διίφι-γεν ό όρμο- 
ζων χρωματισμός τή; λίξεως. Έπαίχάη είια ό ·· //-- 
reivcfeo, ήλικία; Μ καί πλέον in»·, ιοΰ μακαρίτου Κο
ρόμηλά. "Έργον μακρόι-, άλλ’ αρκετά ενχάριοιον, άλη- 
»ινη κωμωίκ'α, χωρί; δηλαδή σκηνάς φάρσα;. Ο κ.Γα
λάτη; επαιξεν εί; τό ϊργον αύιό κολί- καλά. Τήν μεγα- 
λειτέραν ίπιτνχίαν ιή; όλι/; παραοιάοεω; εΐχεν ή δ. 
Ιουλία Κωνοιαιιινίδοι-, γέννημα ιή; Δραματική; σχο
λής τής Τέχνη;· έν ή είδε το φώ; τή; τέχνη;. Καίιοι 
έχονοα δραμαιικόν ιάλαντον, έν τούτοι; καί εϊς τήν κω- 
αωδίαν δέν ύοιέρησε, άποδείξαοα χαρίο/«ιια τέχνη;,_«■ 
φε'πία; καί χάριτος. Και τά χαρίσματα αΰτά είνε ίμ- 
φνια, καλλιεργηι'έέννα έγκα'ρω; Ό κ Κονιογιαννη; κα- 
ϊώ- ώ; κωμικός, άλλα ιόν αδικεί ώ; ήι'ίο.ποιόν έκείι-ο, 
τό όποιον ιόν άνυφώνει ώ; άοιδόν : ή βαρεία φωνή ιον. 
Τό ’Μήλον τή; ϊριδο;· τοΰ κ. Δεληκαιερίνη είνε ΐ’ κω- 
μικ'ιν παίγνιον οννιομον, καλογραμμένοι-. Αί δεσποινίδες 
Ζερβοΰ καί Βραο’βανοκοΰλου έπαιξαν έ.τιτνχώ;. έη αμ- 
μιλλοι άλλήλων.Ή μικρούλα Μπαιιοτιίιον — ό γαβριά; 
τή; κωμωδία; — έδειξε Οάρρο;, ί-ποοχόμινον πολλά Ο 
διάκοσμο; κολί- καλός.

— Έί; ιό Βερολίνον έτοιμάξειαι ή πρώτη παραοιοοι; 
τού νέηυ έργον τοΰ Ίψεν υπό τόν τίτλον «Πίαρ Σιν·. 
'IIπαράοιαοι; Οά οννοδει-Οή ΰπό μουσική;, ιή; όποια; ή 
ούνβεοι; όφείλειαι εί; τόν κ. Φρίγκ. II κ. Σίνα Φριγκ, 
ή όλιοία καιά ιήν νεότητά ιη; εΐχεν επιτυχία; ω; αοι- 
Λιζ-," Οά διει-Οί-νιι ιό μουσικόν μέρο;.

-υ Τό · Μειροπόλ Τεάτιρ· τοΰ Βερολίνου, άπό τά 
μάλλαν πολυσύχναστα θέατρα, ΰκέστη ένδιαοιήματι όκτόι 
ήμερων δύο μεγάλα; άπωίπία;. ΆπέΟανεν έκ συγκοπή; 
ιή; καρδία; τί; τά; δόκιμά; μιας κωμφδία;, έν ήλικιη 
30 ειών ό λαοφιλής ηθοποιός Ίοιοηφ Τξιαμπιέιρο, 
ό πολυιιμώιερος ηθοποιός ιοΰ θεάτρου καί ό συγγρά
φει-; ‘Ιούλιο; Φράϊ-ντ, ό όποιο; άπό πολλών ειών οννέ- 
γραφε τά; τόσον έπιτυχεΐ; έπιθεωοήσεις τοΰ θεάιρου.

— Ήλθεν έκ Σύρον ό θίασο; τή; δ. Κοτοπούλη "Έ- 
δοταε τά «IIava»r/vaia>’ εί; το Δημοτικόν,

— ΊΙ όπερέιια Κολνβά-Κτ-παρίσση εΰρίοκειιιι εί; 
Κέρκυρα». ‘Έν Σμύρνη εθριάμβενσεν ή κ. Κολνβά.

— Ό-θίαοος τή; κ. Κυβέλης έξακολοι-θεΐ τά; παρα
στάσεις του εί; Θεσσαλονίκην, ό τής Ροξαν εί; Κύπρον, 
ό τής Νίκα - Φίροι el; Κ)Λολιν, ό δέ τοΰ Πλέοσα έπι- 
στρέφει κατ’ αυτά; έξ Αίγυπτον.

— Άπέθανεν εί; Φιλαδέλφειαν τής ‘Αμερική; ο επι
φανής πρωταγωνιστή; τής Έλλ. σκηνή; καί υπέροχος 
ερμηνεν; τών Σαιξπηρίων δραμάτο»- Νικόλαο; Αεκαιοά;. 
‘Απίθανε πάμπτωχος, τό δε σώμα τον, μή ,ητηθεν, 
εδόθη εί; ιό άνατομεϊον τού έκεϊ ΙΙανεπιοιημίου,..

Φύσει άνυπότακιο; καί έπανασιάτη; έξηφανίσθη έν 
άπογοητεύσει πρό 10 έτών έξ 'Αθηνών, μεταβά; εί; 
‘Αμερικήν, ένθα έδιδε εσπερίδα;. Καί όμως ό Αεκατοά; 
ήτο δυνατός καλλιτέχνης, αί δέ έπιτνχίαι του εις τόν 
• Ρισελιέ·, τόν ·Αοι·δοβϊκον ΙΑ .· καί ίδίη ώς Σαϊ-λοικ 
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δράμα τοΰ Χάονπι/ιαν Τό τόςοι· ιοΰ ΌΛυοοέω;- το 
άοτι δημοσιευθέν Ό κριτικός Σλέντερ έγραφτν εΰμειέ- 
οτατα. Ό Χάοι-πτμαν όταν πρό διετία; παρέμειτεν έν 
Έλλάδι ένεπνεύοδη τό θαϊ μάσιον βιβλίον του Ελληνική 
"Ανοιξι;·, ΰπερ είνε ύμνος τή; Έλλ. φύοειος, τοΰ ουρα
νού, αλλά καί' τή; Έλλ. διανοητικόιητο; καί ψυχής. 
Κατά τό ταξεΐδι του είχε σύντροφον τόν "Ομηρον. Ό; 
θέμα τοΰ νέου έργου του έχρηοίμενσαν τά Μεκα τελευ
ταία άσματα τή; ‘Οδύσσειας. Τό πιεΰμα τοΰ έργον είνε 
βουκολικόν, ή δέ οΰλληψις ποιητικωτάιη καί ισχυρά.

— Ό ΙΙαριοινό; θίασος τοΰ «Theatre ile l'Oeu- 
l-rei τοΰ Γοι-σιαί-ον Νινμπόοκ καί τή; Ζάν Ρολλν 
διελθόιν έξ‘Αθηνών έΛοκνε τά; ίξή; παραστάσεις.·7.νγα· 
ριά· τοΰ Νιω-ναϊ, ή όποια δέν ήρεοε -έρμιν άποτνχόν 
καί εί; τό Ι/αρίοι — ΰπερ πρώτη ΰπεθί-θη ή ό Ρολλν. 
ΊΙ κωμωδία - Ιϊρός τ·"' έρωτα·· τοΰ Καντιγιώ εις τήν 
όποιαν έξαιρετικώ; ιόραΐα παίξει ή δ. Ι'"λλϋ τίν 
οόλον τής Λευκής ό οποίο; τής ταιριάζει πολύ, τά; 
• Ίύο Σχολά; τοΰ Καπΰς, τήν φάρσαν Όΐ σύζυγοι τή; 
Λεοντίνης·, τάς · ΙΙροοκόπον;· τοΰ Ντονναϊ, το «Έντι-χία 
κνοίαι μου· τον Κροναοοέ, καί τό η Ρι π ίδιον» τών 
Φλέρ καί Καγιαβέ.

_  ΊΙ έφειεινή έοπερί; τών θεατρικών συγγραφέων, 
δοθεϊοα οι-μπράξει μελεόν τοΰ · Σι-λλόγον τών Ερασι
τεχνών· ήιο ποικιλωτέρα χάρι; εί; τό μονοικω- μέρος 
καί πλέον ένδιαφέρονοα ένεκα τοΰ έργον ιής .ά Β· ' Υ· 
τοΰ πρίγκηπο; Νικολάι υ. Ήρχιοεν ή έοπερί; μέ vvleccr 
dll rideilU τή; ·Κω-βέντε; τοΰ δρόμου· εί; στίχους, 
τοί-ς όποιον; έγραφαν έπί ουγχρόνων γεγονότων και έπαι
ξαν οί κ. κ. Δημητρακόπονλο;, Τοοκόπουλο; καί Λά- 
οκαρης. “Εξυπνοι όπωοδήποτε οί Ζακννθινοί στίχοι τοΰ 
κ. Δηιιητοακοπονλοι·. άλλ' έν οι-νόλφ δέν ήοεοαν ή «Α'οι - 
βέ>·τε; άνιέ;, αί όποϊαι δβν είχον ιήν θέοιν των εις 
τόσον έκ^κτήν οι-νάθροισιν, ένιαχου δέ ήσαν κατώτεροι 
τοΰ μέτριοι- υπό έποφιν καί καλαισθησία; και πνεύματος

Εί; τό μουσικόν μέρο; έκυριάρχηοε το άνομα τού κ 
Σαιιάοα, οι-νοδεύονιο; τοΰ ίδιοι- τά; συνθέσεις του. Η 
κ. Φωκά έτραγούδησε τόν •Όρκον· τον, άλλα κυριολε- 
κτικώ; καιεκήληοε μέ τό κ Έίδύλλιον. ‘Απαράμιλλος εις 
έκφραοιν. Σφάλμα ή έμφάνιοις. μετά τήν κ. Φωκά, τή; 
μ.θ'ητρίιι; τη; Λ. Γκίνη. Τό άκροατήριον Ικανοποιηθη 
έν τούτοι; μέ τήν έπακολουθήσαοαν δυιοδιαν εκ τή; νέα; 
όπεοέιτα; τοΰ κ. Σαμάρα · ΙΙόλεμο; έν πολέμφ ·. “Έ- 
φαλον άμφόιεοαι μέ πολλήν τέχνην και αρμονίαν. H δ. 
“Αννα ‘Αντωνοπούλου έταιξεν εί; τό κλειδοκύμβαλου ενα 
οτρόβιλου αρκετά ποιητικά· τοΰ κ. Σαμάρα. Έν ιέλει 
δ' έπεφι-λάοοειο μία όνειριόδη; έμφά'ίοι; εν κομψότατη 
καλλιτεχνική άμφιέσει τής νεαρά; βιολιοτρΐα; δεσπ. ‘Αθη- 
νιϊς Ζίφον, ή όποια έξετέέποε μεθ" ικανής ευχερεια; 
μίαν berceuse τοΰ κ. Σαμάρα καί ιήν μαγευτικήν ZU- 
pateailo τον Σαραξάτε. ΊΙ δεσπ. Ζίφου —αντη η ιίκα 
εν καλλιτέχνημα, ώς νά άπεσπάοθη άπό κανένα αγγελι
κόν χορόν - ήχμαλώτιοε τοί-ς παρει-ριοκομένοι-ς και ω; 
θεατός καί ώς άκροατάς.

Έπηκολούθηοεν ή μονόπρακτο; κωμωδία τοΰ πριγ- 
πηπο; Νικολάου — κρυπτόμενου ίπό τό ψευδώνυμον Φο>- 
κίων Φιλείδη; —.Τόθάρρο; τής άγνοιας».Τό έργον ειιε 
λεπτότατον, καλλιτεχνικόν έν τφ σι-νόλιρ του, έργον, το 
όποιον φαίνεται ότι τό έγραψε πριγτηπική χειρ. "Εχει 
άρκετήν κοινιονικήν παρατήρησιν, οτρεηωμένην εις τα 
άοωτοκοατικά σαλόνια, διάλογον ευχάριοτον καί '‘πρόο- 
κοπτον εις φρασεολογίαν, ψυχολογίαν άσθενή μέν, αλλα 
βοηθούσαν εί; τήν φυσικήν άπόδοοιν τιον συναισθημάτων. 
Μία συντόμευοις διαλόγων, εις τήν αρχήν Ιδίως τοΰ το-
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ivamm iaomi.iavai aoi’ioaf aiaax iaoi νινχ at »ol* 
ina'daaao aa amab-f/yt ami 5mao6pibiidt ibxnmat *bi 
nommivox b Zip ivx ‘amxidb(x b αοιχινγ ‘goi αν amiad 
• b SdiZ<ioa,oy pinx amopoXSaOMurpi ami imaopBg s/u 
ag >’fg! 'inmoioy iaoagy_ goi ibxiiovmlrrxxv mx ibx 
■linin' gttyf goi oxn ibi noogmg am»$ffmff am;oorihg 
p‘g nix goxigoiHax smvopgxt ig *{tm-( φι ivx iibioia 
bnpioaagmx lit amriiobdZ 'amr/fti^ ibdmo.bCao vig b (g 
.niaagliaoaifaxvig ΚηχιιοηιοΙιγκκι ivx viaagoimnoioV. 
-X3 ibinn txa pl iodx ipqi mx baga vyyp vi si tpiix 
-'•'(“φ iL“ amioaXo amoaai aioxbganio t mx
ami iiomfJ/OxvS» bxiSoioi tg aagqai.n li ‘amjrtdv amx 
-nomob(xx3 mx amxnrfox nobib*vav b ([ anp Supd 
'"“3. >!f1 Spxox— •<s»>5oio/> ibxiabivy, αοαρϋϊ.too 
:hi aioognig mx χζμοιοι Sodi* npSmty a bgniig; 'aamv 
amxipnvay^ ami Uniioioj ibxniyif p&i igogibtfiit aoio 
-ωα.( 'aoioihbi.mxi.oiiy -.b'lmaj -x aoi iipaoffoimd//

IO IO J'FX Λ

‘iiia.iooiim.i.ta.i aop^mo.mii ami an abti 
■baii ip lldp.’.ian -‘rain ‘amiaooax m;Jdfg pi tin- ami 
vimlpao pi bgpti n,i pih* ih tig ‘agMaoxagmo// x 
aoi tpBi.· aiobijv aiaagaitfv -(IrnZninxii][ amdioaa? x 
nmiiiot— non ao^.uou^»|/ .iinom'/ got ibibixoigi (;

II Ν I J. Η Λ Γ .1

•ihiioy SoMmaj lioiimoaoa 
-"αχ" SogiSaiihdit iban'milignx ibapiogigxa iaxa ibi 
ibibixoigi nix ibia.lgaaig p piuoiayj aa aaavggvy^ —

••aoxmogayt aoi amiviimmxii ami aoi/oagaa — i 
aoi ioBgapdu oib ivx ‘iaodiaaiiy aoi ioilo.lb.iao im 
bgioxaiy ·ιηο,ιρ<ΐχ* aoaioiovp gm amiigim amxmyox 
ami niivi.i.go abi if/vyiav ggb‘1 l‘‘J_ ‘amaoiaby.yt .<o,o 
-poagiityrii ami ip oiyy_ -amoomajj ami ova ingdi 
.hypo 'mil ;f inxrfb aa ibnoxofvian H.xiiiayif im 
aoi aoigpio 01 am'iBf/^ -aoavovaOu ay ίιοανΰφ io<hp6.' 
■ momibg Hoy.uj slfMibiua ρ αοιοιϋιιρ aa aaangaxyt
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•iln amiyga.ia.t ami oonaai-a Q · abi SLVtBma ioa 
•n pox 'uiiiitgiof bagililaioa b 'ny/yaj aniiluy p — 

■amiaviaax pint ingaaiobaiiv mx iiagoioop ‘bxnvio 
-vavff ίιο.ΐφ ‘oanbiaaiigofiitv aioiopx ‘ilnasfaof/ ao 
-qffioiy incolin pi tap aoianivilio aoi vigao.'.nUi pjr 
'iyxiiinimiiii no naobiiavoxa Q(fil mj, 'iogwivyi ibi 
bnag; ibi ambiaSbxn^a abj; iiiomadiu aouoxo vaa 5c9x 
'admBia n'o an// -laoXiio ip mx aoiax Sia v.Uia uio 
-ιιγχ a.bno.li ip aioixa ‘toaaaoi— avaoy amimhwg oi 
v>hvo.la bbiaioimoxi^ Qoibmu qoi Spohaov oab
'fltUl Φ1 ''<'!'ΛΛ··*·ί17. 'aoiioox aoaaiioiaifoxax αρι αα·(θ 
ija soivipioma.1 ‘(«yaoosp Soym// sbilnox mx stnmo&i 
-uk ί"ϊϊ“.7 fvXar/ o anmx;^ abi iia aaavfiauy4 —

•Soobimg goi ροΰανιο αοοαο7 noi vig 
!maobaoa[lajf Shi oi-a (Irinin at it Sviuv ag aoi imo 
-aobfii ivi pig 'aoiZop amxiaa^odf ami be^ho^ Soivi 
mihiifou abobi:a aoi abamivig inaogaxvfg aa abi iinilf 
■aoi.loma.lwnji ρ ιιγοκ b^on.to/a imxiafff nix ργγ;.·,

•goxi^ay got iviovioa ibi aioaa^aaig atii iia bf/oaxub 
nix mgoatb^vx alii bQ^aiilf ‘Β^ΙιγίΖορ ta qoxibay αοχια 
'''('(’•I. aisviago abi iia αογ·(νιΙ avaBxa no ‘atoaoocb 
aoi.{dma.l.vfvu p eVf|’e *io»//»ioMrM»2y oi iia amifli 
-lino/, amxialrftflaoii abihib^vx amcong aoi -ipugap aoi 
anibp abi voao*>oma/vav iiobaoif/aif bxiab^y^jt f[t

Oaaflaaj^ amipiibivuivx 
atoxno^xa ami ibxl<goi'/<]i^ amibdnBau ibi vayxoMo^ 

aoi i)a nifpHo vi iioiaoi So$x axmga^ ^ pxiaooy 
vniaubaf/a pi mx sui.bmg- !(ii uxigmoaf i/a iuaaiioXaib 
■afria ·ϋι/σν/όα aoi bpmXoyo-(nt> iMpuoyibf mx iaopfx 
-o<ho^ not vimimlg pi abxb^mfptfj aoiadipoXm^ abi ija 
aagaga^a tmapBXoiam Bma ‘amd>o9.lifa amfriXoixn^adm 
SHudamp {< aabi^va vrioeyiiof n amtoxo ami ‘ivdmxo 
-uau s;a mx ibi aminibati ami rox }ιοιγρν>(η lHai- 
•srf spxidmB/iivoi ivx iuxidoioj iia oaaiXaiox abxiaof 
.iioDafi abi ija apfjMai-jt -ababTfanjy abi mx mooa— 
ini ‘αι·(θΐ-αοννι·(ΐφ alii ‘abxjao-(BOoa^ abi iia IbXliv 
■ iov.uia/. mx abibXb^vx im aaobiaBbvg iv/ifdioixa mx 
‘vdmdXpuiaX ao/iiy/aria .miiamaax if a vffaa -av/vvif^ in 
vita mx annbny ‘avaa/t iia aoi .'ppaox-o Spi ag aobg 
-ao-foxb^f ‘aqiab^y^ ami aonibionttimyj pi ip aoi aoiX 
-oil* pi a^ffi ‘gfjfll P‘ Uxpo-inooiQ aa fngbaaaj

■ihoom-(j •77i'J_ ibi fjpxijrf αοχιΰοιο^ got ibixpi 
-ααοΓΧορ ‘ao}XSmaXuun[j Sn9ifn ioXo-(pyi6 btfuaBuv 
-ipp aaamiavv ‘iuigonx ibi ibxox.lao xa'Smjgba hi,y - -

•aioaofu' p mx apaar/ ρ myi 
amjXof pira nix ^af)^ am^ p logo ‘amxniSx am-iv/ail 
ami ρχα ioigmioio^iaa b^fOiisiimXa inilitnof ifjt -ipxb oi 
oogia ibi aiiaobif mxi<booo'iiq,n n> avip gc mx ibi ami 
-inibiof aon aoiipi ■ v aoi axmgfjf arno amia gf. oi]^ 
■ioMpm ioiav^by Qoi aona ammi.iuyn ami unimaXoio 
-aJi bxi.'M'ioyib voaoXaja ‘aviloaxy^ vbjaoy vmibmv *·■( 
~'lu.J ff i'oioimm aa inxr(b {naxb^afjoSf aa aiangafy^

I’ / I ov O r / Φ

•iaoapoa iaoi pig liobiiop 
■But· Ho 'aoiioiab·/^ aoi aoXvaavv Ij^ibiiaavig n^i baail 
-aoilm&wQii( mb -ioapxp ibxuXan ifvx aioafiaao abi pig 
aoiaf/uijfJ'og tHpl aiablixaoiif bfoiinfyy ai.irpong ioan 
-avioamjf ii iogiXovava ibi i(iaaxomvx ibi iff .

"f OOH ’.“V -'W 
.aaflviifl ‘aoixayuig iUjiiv^ αο.ιρΰΧΧ.ιο iljl loaf αοηιιιΛ 
■νχ -jf ·χ got uiaimi.iuuf Ii viaiman bg/ioxa μοοιι//

* b'litmjloioioy *y of a amiaaUaoy ami amm* aong 
.ixioivx »iXorgoimioa()t f()[ ·ηορτγοιοοΐφ'β ·ρ pea iol 
.nrimigi aoxiooor/X Bixiaa-pjq aa noi iBag] (f, ■r/aoxaoy 
iuwvionay_ of a amfpi amyyi ivx ihibiiif 'iliapjg vxi.l 
-opSay fa -ooxmoagf m/t of a pxmobfg (g •bxygaou 
•j* pL*a iaofpi iaoy^ov pinp vaaiiiiof viXoy (</ -bxpx 
■any y pun βοιΰροοαχ/,Ι aoxmabooa/g (r; ■aoaanmgt *p* 
pro ivfog.ig yn ibi ioimboig] goxioomy/. goi ivagg (/■ 
■αοςιοινα-ις - pun aoixapig ioogmtibg <-iaiy aa i(n 
1^*11 III ‘b>ioo)f no-(3.'.Xyt ofg aoacbi^ aoi,lpp}ay (g 
•αοριχιηίονφ ■£ of a amaiay ag-xmofajj b'mXvaa— (g

: miaivMvSf ()[ j(f}a m -dg (g/gg tri ag anobgaa^vofla 
ml.p <ira avoligijilpa .tag api viol ‘vXoa g,j anoligb-(f/af.i 
ag in ‘ivjihvig^ ibxioom-fj i(n qotioiamXmg αοι αιοα^χι 
ixpgh*ivyg -x noi pfn avoiag)oma.'.vap abi —

•iofnofiiovaaoj ·χ p aaXaitna ao ija 
'ibxiJivo/.o.* ibi ioiappg p mx -og f)f/g auxbooioua 
aunnabii ail αοι.1ϋ»ι— x p aaXmaua ag ί/a ‘amgaofo 
amoaiaiiaa axipX auxtafog *p loaa ab'/oioofp nu'if ibxno 
-vgf ibi amiiodMfp a^viaii ‘ipxiifafX ioiatboioag)ye 

'ilpn'lil.guu dn aa avobgXbiaig torioiaoiXvig oap

ι ο κ τ / ν ο ι r 11
via.n/aixio bxrnovg b aaolnina amviovouf alij^

•oovpf -x ib-foXo 
■yimXiiy, ibi ibiatninaig li bffggavg g< ibmX aoi aoyvxo 
-upip sojr ·ναρ.ΐΧιοιρφ iqi aiy'ngy yy ·χ Ii mx ioxidmX 
im ibiivi^nffy ’iMg, p ‘iboaooilijy mdaj Up vxXgoD 
-vriogg ioao.ov^/ o 'ioam*aa up tinaaoxj ’x ibXdvivii.'.vi 
-ano p -v^gofoxoo^ no thioaoxj -x b taoaoviovovf ibi 
au'Xoaiajy -bgXmfa iviofp ibi aoxpt aui ip ‘iuia^oadv

t‘v‘eo.1 ΛΙ»Ζ

ilixioomg vggi>iaai(ii aofjaoyoxv goxiimnvoio αοι ,ιοΧ,ι* 
■ no -mf/oxgay ripaaoxj x tip ■mob-.xvSvf (li ,ιω·.·.ν.·. 
‘igoO-.X mx viviiop abpg^ pi 'imaoagoxa ibxi.ibiyj 
Μ"η·,,{·.'3 bJnio.'.a -,aoMp*gg goi vixnonumffvmm yj 
no(ip noi oxa vo.lvavy χ/y^ -K fl01

■Soj/pjx— ·χ p Haggaaig pg anoiobXoo abi ,χαο·/ y 
flOl abamami abi pi anvxj aoi «immrnj ia maia/.ib 
Ί. “ {' aguXaimvof pf.i tjgXmf pg iinahaji Λ3. —

•aXaiafv ao((mi m^aoay, j poi u./pop oiau 
aoaa pi myy avdmXpii abi aoXg*ao aoaodmfog goi bgbio 
VI iia vov^bfiia abiiox abi laapiliinpiof 5o.la*go b ιγ/υ 
■vaaoda apt tlomioxo pa —aoobg/o apt—"ιδινΧυΐί oi 
libvf va laflgxo Impx Jf- ■ aioli-(xv<mv alii iia aaoooxbiia 
ioygtb p 1UJP aoxviibpia aoop<bbiv.o>g l/ooig goi va 'aoi 
-αν pin, aiovX ioi aaobib*a 'ibaagov ag oib ‘algiav igdf 
aoi vtmoa aoi aduiyvxaav ioaiaxa avio noig 'ibi vdg 
-.<» aoimBf aoi aomipxoa ipinv no 'aoi vxivaai abi 
ip miapaobiolnixa Jo^ao O> '■ i.ioSp.bbivang ibi 
vdaivx aoi iia invaaa Uaiivx va ao/.a*go Moaigag nix 
ao-pdi api inouifg aa anooofftf) 'aboox abi pfn aiobxig 
- xa inib* ipoivx goi inijv oj^ -ioimipoq gin vfmogdf 

?r/ Hl·10 Spflpau aoioiof goi viioviapdi pj^ -ibi ao.la* 
-ao goi ao-pdi aodaig^vx aoi bgXga*a.iao aifoivx vpiap 
li 'ibi uBfibil abi iia mirgadm ibi ipHmi: goi ioiva 
-Vi' ? «Ρ 'iboox ivni avi.bofa abi max miaxyrx vgpioX 
■ νϋι vg< yy, aoiiivag a xi/vi^ pa ija aa.'.atbaivx ioX 
-Pioivtlbgom Spyuiy, p ‘ibxmox ibxr(tvf ibi '.uoagn-a 
apBbiopa abi pnyy ·. im.bg;- () , uiiiago^ j aoi 
uipoUuoi vaa b aixiol, abio.dx pig bg'/.jvua imapo/oiam 
<l-amany aa ivx ibibpg ibi ..3·, nf/„ aodinag 01 igg -

•bglg-fOLoaxa ivilatib gg pi mi aoBi 
•n?0 "J aobaogtba ioavxov'J uomii pt(y, gmiomoaog.p 
vgnjaaBda aqaypxooxa ampxox- aon vdoixvap νινΧόν ,1 
ip im;imv^ aoj/os- goi sma.I.aio ibi babxn p mix 
ox— pi ip mnaxuxa iioagpxg b aoioxo goa -, tvm 

-‘•Ί ’ >"Mg apxnmiUivx 01 aixpivx ig bg/n.xf ‘ipx 
.lOaXbavx api apaXXbxv aoBivag goi ibiaaagaaiy () 

ifoavox ibi atp/ov ami mx aoirfoxodibjy no^oa— 
aoi aoagiivio.ovx 'aoBivag gox.f/da- impxox- “aa 
goi vi.iivxXa pi mubgogpia ilutiiox ibypimi piayy -

ιοΧΰι -aoixvoxig ·αο;.ι
bgtf laJmii.t iovpixiy; MixXxix p *^_ yy -j.· yy_ ’

MT
SoZa,/,» bg/pga ‘baa.bnip m.i ipgayoi a ‘ίογ.ιοχρχοο r χ 

(). abaXai mx apSodioox avioviiavg ail million .mxn·,» . 
a,? invimxnaailmX ag ayaUbxp ■via.imnd»/ aimx-i 
nooivag pi tiobixvivx pg •av.ioxoglg liovgaof-o aiiy’ 
■imaomMoiimg abx.lvan im.io nXa ‘SmaSpi'ibimbx M.i 
-ηνγι>ι aa aap -abSpx abi apvxa mb bymoady iuiox 
oag b .moba,x ivivimxnimx ni -ivoagaax 'iboaona.i 

aoxp apxnombixvovX aobXSgonibga (.*vj amioag 
■ao.an 01 aomoy ,amb.<;x bgmniaxiBi ip igixBvig 'Movxod 
-mi ipioam'omxii αγιχ pi aimxa (ivgvxoilo-J ibSvxo 
-ny χ q mipioxoivii.’imf aoioaxioaao 01 mx m'nibii 
Ipvx px bgXpga ay, -voagaax b(m( 3^,' ' , ‘η>/ι/
-oa pilagaaf up UgoiMidnia bti va ‘tin ‘avwag abi .m»i 
-11X3 Sinixmatiy^ p .vBgibii iboo^vxovgtg αο-.οϋ «ο.ΰ,Ι 
-ivx iornnbaotioxa b imoxa ‘aoHiaga-x ami .mi;.>io>io.,ao 
abi p.g aonafiop^nav .0,1 ,α-,ν,Ι. ag <;,„s ‘.moagaax HXa 
pg aag godm ■ abiiox abi figXa.*lo n*/0Dj,
-oxn ioauxmaiiy^ Q iboi.x ih, ..uoo,?pxoup,p Ν.,',,όιχ 
-h.i abi aaoovmam'.vx va ivgvxoiio- p mia*; ho- '-imiv.'. 
ib/aiga p oi.imvimia (J,„p ‘llgo.avdnh b.i va ixaOia 
— puagaai vo.ioypii b — ibopx ibi if}, 1 b.i b 
. ■■(.‘■axay'.a/! -x go, amaaa.loxm abi ip fhmmaoBvx apt va

Ημ,, .-,,ρ,,χ,,ό,,- (f -avo.gn, h/3 '/„/,,, _;;J
'/aaathiaa va inbi -imoaoii ‘ibxmaii'y^ *3 

•".■■i'lt -'ρ3·ί·.ιίρ ina:y^ ·ίνιχαιοιωΰχ naan ι??Η ‘biii'loo'a 
nmx.(ab ibi iaapoig; () 00(00X0X00^ x a,,', vobu hp

•aovp'xiyj iofbx.Mf 
QOI aubpifjtxa abx.xmotmx all! ip Νό„Χ Ί,,οαογχ '„>x 
ioibgompix vjo.go.hxo ibi aotp'o a·..'vovoiiitnx 
-vovl ‘uimiojov/. pmx, ρ, ,<>Λ3'a.mai. h.ia atnvinnxim 
aadp b-iavZvi»f/ ·ρ ;/< -α,ι bamj. ba/m-,,1 'f, 
.axtgb abj_ ipmxogb bivimihxog mx aaavb'a' ng ab 
a.omxpxn mx aviaiia/.ga ui ‘νχ.οα b 'ppm *b0gi-a .unvi: 
-d ('('w] αορρρον,! χ n -IgaJiviMao o'bgoviml,, 
aoi .mi μ.-,.Λ api m ίρ0α„ΙδοΜθχ vibmxm
■ o.b abfvda.l pi a^mxa (ihguiln-) 5bv.1m.nny x (h 

•ivoiaX *111 aaooo.g n.i mg ia*vioh-fxti.io 
iaoi iompiv „„x9 b-bJ,pVv b miaiBaop ..mi 'vim'oa am 
mia.iaiihioa.ixa i(n ,οκ ,,οι abipgp ip, nay^mpa abi 
iligpilv— 0 ,ia.'.gaj, mx ibi minima 01 ispyp ibi _maiix 
■•‘i-yi aai^ : aoxpin oni laxogiigy -ibi ali(id. abi ίορχ 
am Vimoa aoi bglobnoiioia pa imOagarp atom llomg 
-omnx va inn- miaixaxo mx goi,(ago gm vibippigi, 
abi ibi.m pg miiailmZoaaio »>oip Ιι ‘aoi ibJ.pgn ibi 
abpd, ‘vxvdv aox abanxi pi inxmipin.m UgaB.p' avio 
Soiaox miaai.'. 'ia.<p7. pi imigoi ag l*pxnnnln .‘ioax.ii 

■S M’3 «· iniaamh φ.α my -'imaiiaaimiia 'aap 'aoiioox 
got lop ivaa 'ibgiiov- 0- -bp·,, ilO3g„L.., p .a.{tlK
3*'{"fX3 pg avioxo abi pi 'vibip.'.Sod agiga vg ''aoii

Sonuipaoj
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έλληνες ίν Άφρικΐ).

’/Λριταί η;ς έθιικωτάτης ταύτης Εταιρείας, ήτις 
πολύτιμον μέλλει νά εΐσφέρη ον/ιβολήν είς τήν γνώοιν 
ιών έθν. ή/ιοιν ζητημάτων άπό πολιτικής, εκκλησιαστικής 
καί διπλωματικής άπόψεως, είνε, έκτος rot? κ. Καρα- 
πιιναγιώτοι·, ο! κ. κ, Ιεληγειόργης, Σακελλαρόπουλος, 
Ε'αλλέργης, Γουναράκης, Βελλιανίτης, Ευταξίας, Κον 
τογιάννης, Πετρίδης, ‘Αμπελά;, Βρι·ζάκης, Σάρογλοι ς 
Εύαγγελίδης καί Καλογερόπουλος.

Ε Κ (-) / ·; Δ· Ε I 2’
Είς Αονδΐνον έγένετο έκθεσις τών έργων τοΰ “Αγγλου 

χαράκτου δι.τλ.άκ, θανόντος τφ 1827 έν ηλικία 70 έ- 
τών. Τότε ητο άγνωστος καί σήμερον θεωρείται ό πρό
δρομος τών προραφαι/λιατών. *0 καλλιτέχνης ητο συ
νάμα καί ποιητής. Ιιακρίνονται τά σκίτσα τον είς τ'ην 

■ Θιίαν Κωμωδίαν'· τον Δάντου. Καλλίτερα του έργα θε
ωρούνται ή ·Εϊ·α», >; νΚλΐμαξ τοϋ ‘Ιακώβ» καί ό 
" Ποταμός τής ζωής».

— Είς Βερολίνου ήνοιξεν έκθεσις τον Βουλγάρου ζω
γράφου Μιχαήλωφ. Ή τέχνη τον div έχει τίποτε τό 
Βουλγαρικόν. Είνε διεθνής τέχνη. Ό ζωγράφος διέμεινεν 
έπί πολλά έτη έν Βερολίνο), δΓ δ καί οί περισσότεροι 
πι'νακές τον είνε προοωπογραφίαι Γερμαιών. Διακρίνεται 
ή είκών τοϋ Τσάρου κατά τήν υποδοχήν τον Πότοδαμ. 
Τό μόνον βουλγαρικόν έργον είνε τό ■ Κορίτσι ποΰ τρα- 
γουδεΐ».

— Ό · Παρνασσός* θά διοργάνωση έκθεσιν φωτο
γραφιών τοΰ πολέμου. Μεταξύ τών έκθετων θά ουγκα- 
ταλέγωνται ό Διάδοχος, κάτοχος πολυτίμων φωτογρα- 
φιών, έν αίς καί αί το>ν σφαγών τών Σερβίων, αί πριγ- 
κήπιοσαι 'Ελένη, Μαρία, 'Αλίκη καί ό πρίγκηψ Εικό
λπος. Ελλανόδικος επιτροπή οί κ. κ. Ίακωβίδης, Δελ- 
λαπόρτας καί Κόνσολος. Δεκτοί φωτογραφίαι γίτονται 
μέχρι τής 25 Φεβρουάριου. Ή έκθεσις θά άνοιξη τήν S 
Μαρτίου.Κυρίως δέν θά έπιζητηθή ή τελειότης τής έκ
τελέσεως, άλλ' ή επιτυχής εκλογή τής στιγμής τής λή- 
η·εως τών φωτογραφιών. ‘Ιδίως διά τών ενσταντανέ 
α'ίτινες άποτυπώνουν τάς κρίσιμους στιγμάς θά καταοτή 
δημοοιωτέρα ή δράοις τοϋ στρατού μας. Δεν γίνονται δε
κτά έργα μεγαλείτερα τών 30βζ,·10. Βραβεία θ' άπονε- 
μηθοϋν έν όλιρ 3—6 είς έξ επαγγέλματος φωτογράφους 
καί τρία είς έραοιτέχνας. Αί καλλίτεροι φωτογραφίαι θά 
δημοοιεί'θοϋν είς ειδικόν λεύκωμα.

196

Z.Q IΡ ΑΦΙΚ Η

Ή Βουλή έψήφιοε 4,000 δρ. όπως φιλοτεχντ/θώοιν 
αί εικόνες τών έν τώ πολέμιρ πεοόνιων πρώην βουλευτών, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών βουλευτών Κρήτης καί 
Κύπρου. Είσίν δέ ούτοι οί έξής: .1. Μαβίλλης, Κ- Μά
νας, Κ. Μαυρομιχάλης, Ν. Κοντογοΰρης, Κ. Ζηοόπου- 
λος, οί Κρήτες Μαλινδρέτος, Πραοικάκης καί ό Κύ
πριος X. Σώζος. Αί προοωπογραφίαι των θά άναρτη- 
θώοιν έν τή αιθούση τοΰ προεδρείου τής Βουλής.

—Είς έφημέριος, Τενώ όνόματι, τοΰ χωρίου Ζαμή πλη
σίον τών Παριαίων ισχυρίζεται οτι έχει είς χεΐρας του 
■10 έργα τού Ραφαήλ, φέροντα τά αρχικά στοιχεία τοΰ 
ονόματος τοΰ καλλιτέχνου— πράγμα άγνωστον μέχρι ιοϋδε 
είς τους κριτικούς.

— Παρεπιδημεί είς ‘Αθήνας μεια μακράν απουσίαν 
είς Γερμανίαν ό νέος ζανγράφος κ. Γ. Μπονζιάνης, μα
θητής τοΰ Στούκ, δείξας είς τά έργα του ιδίαν προοο)- 
πικότητα. Είνε καί δυνατός χαλκυγράφος.

— Έγένετο είς τό Παρίσι ό πλειστηριαομός τής πε
ρίφημου συλλογής Άϋνάρ. Τό μεγαλείτερινν γεγονός τής 
δημοπρασίας αυτής είνε ή πώληοις μερικών ταπήτων 
τοϋ 15ου αΐώνος θαυμαοίας Φλαμανδικής τέχνης, ϊρεΐς 
άπό τούς τάπητας αυτούς, παριοτώντες οκηνάς έκ τοΟ 
βίου 'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, έπωλήθησαν άντί 212, 
500 φρ. Εις άλλος, φάρων θαι μαοίαν παράσταοιν τής 
Γεννήσεως ιοΰ Χριοτοΰ, ήγοράοθη άντι 100 χιλ. φρ. 
"Ενας άλλος. Περσικής τέχνης τοΰ 16ου αΐώνος, άπέ- 
φερεν 76,500 φρ. 'Π ολη συλλογή κατά τάς τέοοαιας 
ημέρας τής πωλήσεως άπέφερε 3,722,000 φράγ.

— Είς τόν κ. Ροϊλόν άνετέθη νά φιλοτεχνήοη τάς ει
κόνας τών πεοόντων είς τους δύο πολέμους αξιωματικών 
τών έν Άθήναις έδρευόντων δύο πεζικών συνταγμάτων. 
Θά έκτελεοθοΰν αί εικόνες τών αξιωματικών Διαλύτη, 
Σβορώνου, Βελισοαρίου, Γιώτη καί Καλλάρη.

■— Παρεπιδιμιεΐ είς τήν πόλιν μας ό επιφανής Δανός 
ζωγράφος κ. Χτοΰκοον, ό όποιος μετέβη κατ' αύτάς 
είς Θεσσαλονίκην όπως ζωγραφήοη τήν είσοδον τοΰ Βα- 
οιλέως Κωνσταντίνου είς Θεσσαλονίκην κατά παραγγε
λίαν τής Δανικής Κυβερνήοεως. Ο κ. Ντοΰκοον πρός 
τούτοις, κατ' έντολήν τοϋ Βαοιλέαες τής Δανίας θά κατα- 
οκευάοιι τάς είκόνας τοϋ αειμνήστου Βαοιλέιος Γεωργίου 

‘καί τής ίΐαοιλίσσης “Ολγας, αιτινες θά κοσμήοωοι τήν 
βασιλικήν Πινακοθήκην τών ‘Ανακτόρων τής Κοπεγ
χάγης-

— Ή περίφημος είκών ή "Παρθένος τιΐιν άνθέων·, ή 
όποία αποδίδεται εις τόν Αεονάρδον δά Βίντσι ήγοράοθη 
έν Πετρουπόλει άπό τόν Τσάρον άνιί 275,000 φράγκων, 
ΐνα κόσμηση τό μουσεϊον ε'Ερμετάζ·.

—'Ο Κερκυραΐος ζαιγράφος κ. Λυκ. Κογεβίνας, νέος 
καλλιτέχνης έν Εύριόπη οπουδάσας, άλλ' έχων ιδίαν άτο- 
μικότητιι, διωργάνωσεν έν τω «Παοναοοιρ» έκθεσιν τών 
έργο»· του. Καί πρό διετίας είχεν έκθεση είς το Ζάπ- 
πειον πίνακας, άλλ' ήδη, συγκεντρωμένου τό εργον του, 
δίδει πλήρη ιδέαν τοϋ ταλάντου του. Οί πλεΐοτοι πίνακες 
είνε τοπεΐα Κέρκυρας, ‘Αθηνών καί Βρεττάνι/ς τής 
Γαλλίας, οπού έπί μακράν έζηοεν ό καλλιτέχνης. *Εξε- 
τέθησαν καί I προοωπογραφίαι, όλίγαι θαλ.ααοογραφίαι 
ώς καί πολεμικοί εικόνες, έν οίς άποι/ας τοΰ ‘Αργυρο- 
κάστρου. διάβιισις βωδαμαξών με τουρκικά λάφυρα δια 
Μακεδονικού ποταμού, καταοκήνωοις 'Ελλ. στρατού. Είς 
ιά έργα του κυριαρχεί μία άβρότης άντιλήη·εο>ς, είς τόν 
χρωματισμόν μία νεοιτεριοτική τάσις, είς τό. σύνολον μία 
έξιδανίκευσις.

Πολλά έργα ήγοράοθησαν, έν οίς ύπό τοΰ Βασιλέως ή 
Άκρόπολις είς τρεις άπόφεις όρεομένη εις τρεις εσπέ
ρας (καί άλλαι τοιαύται τριμερείς εικόνες εκτίθενται), τό 
« 'Αργυρόκαστρονν καί ή <Κερκυραϊκΐ/ βραδι ά', ύπό 
τοΰ πρίγκηπος Νικολάου ό "Αγ. Λημήτριος καί τό Μαν- 
τοΰκι τής Κέρκυρας, ύπό τοΰ πρίγκηπος Χριστόφορου 
τό Φροι ρων Κέρκυρας. Πρός τούτοις ό κ. ΛΙελάς ήγό- 
ρασε τον 'Καταυλισμόν έν Φιλιππιάδι», ή κ. Μουτοο- 
ποΰλου τό Φρούριο)· ‘Ιωαννίνων, ή κ. Τομπάζη Ί'αρά- 
δικες βάρκες, ή κ. Παπά τό χωρίον Μπιέβρ τής Γαλ
λίας, ό κ θεοχαρίδης τρία τοπεΐα τής Βρεττάνης καί. 
άλλους πίνακας οί κ. κ. Άραβαντινός καί Παοπάτης.

ΕΓΤIΣΤ 11M II

Είς τήν ‘Αγγλίαν άπεβίωσεν ό διάσηιιος αστρονόμος 
Δαβίδ Ζίλ, είς ηλικίαν 70 ετών, διευθύνας έπί 2ο έτη 
τό άοτεροοκοπεϊον ιής Καλής Έλωίδος. Εις ανιόν <!- 
ηιείλεται τό μηχάνημα πρός φωιογράφηοιν τών κομητών.

Μ Ο Υ Σ I Κ II

ΊΙ · ‘Αθηναϊκή Μανδολινάτα» έδωσε δευτέραν συναυ
λίαν είς τό Βασιλικόν, μετά χορωδίας, ήτις έψαλε τήν 
• ‘Ανσιξ'άτ·κην αί·γήν >, i'll,VttllCC τοΰ κ. Ροδίου, καί 
τό δημώδες *Τοΰ> Κίτσου ή μάννα*.

— Είς το Βασιλικόν έδόθη συναυλία ύπό τής «'Ενώ- 
οεως τών 'Ελλήνων φοιτητόιν* διά τάς οικογένειας τών 
έν τοΐς πολέμοις πεοόντων φοιιηιίϋν. Συμμετίοχον ή κ. 
Καμπανάκι/, μικρά ορχήστρα έκ γνωστών καλλιτεχνών, ό 
δέ κ. ΙΙολέμης απήγγειλε ποιήματα.

— Έν ‘Αλεξανδρεία ή καθηγήτρια τής Παιδαγωγικής 
μουσικής έν τώ ενταύθα Ώδείαι διοπ. Μελπ. Αογοθέτου 
έδωσε συναυλίαν. Διεκρίθη ή αισθητική διαρρύθ/ιιοις τοΰ 
προγράμματος της, δσον καί ή virtuosile κατά τήν ερ
μηνείαν τών μεγάλαιν μουσουργών.

— Η β' ουναυλΊα τής ορχήστρας τού Ωδείου 'Αθηνών 
'ηίίΧ,ωε /ιέ τήν μεγάλην Συμφωνίαν είς ιίο μεΐζον τοΰ Μπε- 
τόβεν γραφεΐσαν πρό 113 έιών.Ό καθηγητής κ δίπουοτιν- 
τονΐ συνοδεία τής ορχήστρας μέ πολλήν τέχνην καί όλιγώιε- 
ρον αίσθημα έξετέλεσε τό Concevlo είς SOI έλαοσον τού 
Λΐπρούχ. ‘Επαίχθη κατόπιν τό συμφωνικόν έργον τού 
Βάγνερ ιΣίγφρηδ* είδύλλιον, τό όποιον καί άλλοτε έπαι- 
ξεν ή ορχήστρα τοΰ Ωδείου. Ό νέος καθηγητής τοϋ εΰ- 
θυαύλου κ. ΔΙπράχμαν, συνοδεία καί ούτος τής ορχήστρας 
έπαιξε ιό Coill-erlo είς Ια μεΐζον τον Μύζαρτ, κατορ- 
θώσας /ιέ τό αχάριστου οργανόν του· νά μας δώα// βαθεΐαν 

έντύπωοιν καλλιτεχνικής όντως έκτελέσεως. ΊΙ " Πράο- 
κληαις είς στρόβιλον* τοϋ Βέμπερ κατά διασκευήν τοΰ 
Μπέρλιοζ έοκόρπιοε μίαν έλαφράν χάριν είς τό βαρύ τοΰ 
προγράμματος. Ή ώραιοτέρα συμφωνία, ή όποια υπήρ
ξε καί ή τελειότερου έκτελεσθεΐσα ήτο. ό · Μακάβριος χο
ρός* τοΰ Σαίν Σάνς, άπό τάς καλλιτέρας εμπνεύσεις τοΰ 
Γάλλου μουσουργού. “Εχει γραφή έπί στίχων τοΰ Ca:<l- 
lis καί παριοτα βακχικόν χορόν σκελετό»· έν όίρα μεσο
νυκτίου. II ένοργάνωοις εινε λεπτότατη καί αξιοθαύμα
στος ή χρήσις τοΰ ξνλοφιύνου είς τήν άπομί/ιηοιν τοϋ 
τριγμού τών οντών.

Τά τετράχορδα, χορδισμένα κατά πέμπτος ήλαττω- 
μένα, προκαλούν ρίγη, όταν δέ ό χορός φθάνει είς ιό 
κατακόρυφον, ό οξύαυλος εκπέμπει τήν λιγεΐαν φωνήν 
τοΰ άλέκτορος, όταν υποφώσκει ή πρωία καί διά βαθ
μιαίας τεχνικής έλαττώσεως τόιν ήχων οί σκελετοί εξα
φανίζονται εις τό φώς τής ημέρας.

ΊΙ ορχήστρα πλήρης είς τά έγχορδα καί πνευστά έ.'ο- 
γανα, φαίνεται υστερούσα πως είς τα χάλκινα, 'ίΐς ποός 
τόν καταρτιομΪΛ· τοϋ προγρά/ι/ιατος, δέν θά ήτο δι νατόν 
νά χωρισθή τό κλασικόν μέρος άπό τό τών νεωτίρων 
μουσουργών;
— Ύπό τοΰ ‘Ωδείου ‘Αθηνών, προεκηρϋ-χθη ό δεϋιερος 
« Άβερώφειος* μουσικός άγιόν, πρός σύνθεση· μουσικής 
■χοριοδίας, τί) συνοδεία ορχήστρας.

Οί οροί τοϋ διαγοινισ/ιοΰ είσίν:
Ή χορωδία ήτις δύναται νά περιλα/ιβάν/ι καί μονιρ-

Μιναίιλ Βαροϋνης
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'Αλεξάνδρα An ιιητραν.οnoνλον.

ό/«» iSola), δέον ι·ά εινε διάρκεια; τούλάχιστον 12 λε
πτών, <<>τχΛοτοί χ«ί οΐί .τρόί τή» ποίηση· καί ω; προ; 
τήν μουσικήν. Το Λίμα τής ποιήσεω; δέοννά άναφέρεται 
εις τά τελευταία μεγάλα εθνικά γεγονότα. Ορίζεται ΰθλον 
έκ δρ. 180), ίκ τών όποιων 300 ορίζονται ώς άμωβή 
ιοΰ ποιητοΰ- Χρόνο; προς υποβολήν, μέχρι 1-εης Σε
πτεμβρίου 19 14. ΓΙρός κρίαιν τοΰ /«ινσιχοΰ καί aoufti- 
κοΰ μέρους τώ» ΰποβληθησομένων έργων θέλει όριαθή 
‘Λγοενόδικο; ‘Επιτροπή, ή; ή ίπίλεοι; θά γνωοτοποιηθή 
εντός τοΰ μηνός ‘Ιανουάριου 1915, τό όέ βραβευθίν 
έργον Λά έκτελεοΟή εν συναυλία τοΰ 'Ωδείου. Λιά τή1’ 
«χόοοτ» εις μερολόγιιη (partition) τοΰ βραβευΆηαομέ· 
von έργου ώρίοθη ποοόν ίκ δραχμών 50), τάί όποΖ«< 
θέλει λάβει ό συνθέτης μετά τήν εκδοσιν.
— Λίαν επιτυχή; ή συναυλία τοΰ καθηγηιαΰ ιοΰ βιολιού 

κ. Σοΰλτοε εις ιήν αίθουσαν ιοΰ Ωδείου Αθηνών, ιή 
συμπράξει τοΰ κ. Μαρο'ικ διενθιντοΐ· ιή; ορχήστρα; τοΰ 
ΏΜου, κ. Τ. Ξανθοποόλου καί ορχήστρα; έγχόίι- 
δων οργάνων απαρτιζόμενης υπό τώ» μαθηιών ιοΰ κ 
Σοΰλτοε. Τό ίκλεκτόν πρόγραμμα περιελάμβανε συνθέ
σεις τώ» Ταρτίνι, Χάϋδν, Μοζκόβακυ, Ντόβκαρ Λιά 
βιολί, Μπάχ, Μαρσίκ, δια βιολί τή συνοδεία εγχόρδων 
οργάνων, Φράνκ, Γκρίγκ, Μαρο'ικ δι’ έγχορδα όργανα 
καί μίαν οόνθεοιν ιοΰ κ. Ξανθοπούλου.

— Ή *Χορρ>δία Βελιγραδιού·, ίδρυθεΐοα κατά τό 
1853, μελετά διά ιήν άνοιξιν εκδρομήν εί; Θεσσαλονί
κην καί ‘Αθήνας, οπού Οα θώιη δύο συναυλίας. 7’ί)< 
< Κοροϊδίας τοΰ Βελιγραδίου« —άποιελου/ιένη; ίκ 250 
μελών ίκ τής εκλεκτότερα; κοινωνία; τοΰ Βελιγραδιού, 
τών όποιων τά 90 άνήκουν εις ιήν Χοριρδίαν — προε
δρεύει ό κ. Άραντίλοβιις, πρώην υπουργός.

— Προσεχώς θά έμφανιοθή ή μικτή χορωδία τοΰ 
‘Ωδείου ίκ 20) περίπου μαθητών υπό ιήν διεύθινοιν 
ιοΰ κ.Ν.Παπαγεωργίου με πρόγραμμα τήν ' Βαλπουργίαν 
νύκτα» ιοΰ Μένδελσον. ‘Επίσης ιό Ελληνικόν Κουϊν- 
τίτο θά δώαη συναυλίαν μί έργα Ελλήνων μουσουργών, 
ίν οίς συνθέσεις τών κ. κ. Καλομοίρη, Βάρβογλη καί 
Οΐκονομίδον. ‘Επίσης θέλει έμφανιοθή χαί τό ’Ελληνι
κόν Κουαρτέτο δι' ανδρικός φωκάς, άποιελού/ιενον ίκ 
ιών κ.κ. Κ. Παπαδημητρίου α’ σξνφώνου, Γ. Σκλάβου 
β' ϋξυφώνον, Όρεοτη Κονταγιάννη «' βαθύφωνου. ·θά 
έκτελεσθοΰν έργα τών Σοΰμπερτ. Σούμαν, Ροδίου καί 
Ασυράγκα.
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•— τό Παρίσι ή ίΐριγ'ΛήΐΗβσα Μαρία εδωοεν ε<0
to πριγκηπικόν Μέγαρον ιή; Ύένης καλλιτεχνικήν ε
σπερίδα, εις ήν μετέοχον όλοι οί ίν ΪΙαριοίοι; "Ελληνες 
καλλιιέχναι, γλυπτοί, μουσικοί, ζωγράφοι. Ή λσπερί; 
υπήρξε ζωηρότατη. "Επαιξε πιάνο ό κ. Εΰοιρατιάδης, 
ουνοδευύμενος υπό τοΰ βιολ,ισιοΰ κ. Άνεμογιάννη, έιρα- 
γοΰδηοεν ό κ Κλέων Τριαντάφυλλου καί έπαιξε βιολί 
ό κ. Σπάθη;. Παρενρέθηοαν αντιπρόσωποι ιοΰ Τύπου, 
ό γλύπτη; κ. Αημηιριάδης, οί ζωγράφοι κ. Μελίδη; καί 
ή δεσποινίς Λασκαρίδου, ό κ. Χρυσαφίδη; καί πολλοί ίκ 
ιοΰ ίν Παριοίοι; Έλλκ/νικοΰ καλλιτεχνικού κόσμου

— Ό κ. Άλ. Καλλιγέρης πλαγιαυλιοιή; διπλωματού
χος τοΰ Ωδείου ίν ουναυλίρ άπέδειξεν ·~·ιι είνε καί πολύ 
καλό; συνθέτης. ' Λιμού έδειξε ιήν τέχνην ιου ιό; έκτελε- 
στοΰ <5<ά τής SlCei/UC τοΰ Παγανίνη —α! άλλαι ίκτελέ· 
σεις υπό μα&ι/τιον τοΰ Ωδείου ήοαν ανεπιτυχείς— εξν- 
ιελέοθη εν κουϊνιέτο τοΰ κ. Καλλιγέρι), — ωραία ούν- 
Λεοις καί αρκετά πρωτότυπος. Καί τό «.Σιμά οτό γλυ- 
κοχάραγμα· τοΰ ίδιου ουνθέιου, η’αλεν ίπό πενιαμελοΰ; 
χορριδία; τή ουνοδείρ μτπρδς όρχήοιρας, ΰπερήρεοε. Αί 
δεσποινίδες Νάδα Σακελλαροποόλου καί Αλεξάνδρα .4η- 
μηιρακοπούλω· ουνέβαλον καί αΰιαί αρκετά εις ιί/ν έπι- 
τοχίαΐ' τής συναυλία;. II πρώτη (soprano) εφαλε μ'ε 
πολλήν ϋκφραοιν, -ϊδιαίιαια δαικριΟεΐοα εί; li/vprono»· 
CUltlon ■ ίκ ιή; «Λίποεμ» ιήν /ιοιριδίαν τή; Μιμήί 
καί ιήν "Ασπρη αγάπη ιοΰ κ. Καλλπγέρη. 1ί δεύτερα 
ί contralto.) ίτραγούδηοε άπό ιόν « Όρφεα» ιοΰ Ι'λοΰκ, 
από ιήν ·Τζοκόνιαν· καί ιήν · Αυγήν» τοΰ κ. Καλλι- 
γέρη. Ή φωνή ιή; δ. ,ίημη ιρακοπού.λου ήτι; εί; τού; βα- 
ίΐεΐς τόνους εχει πολλήν μεγαλοπρέπειαν, άπέδειξεν όιι 
έχει ίκλεκτόν τάλιοχω; πολίώ νποοχό/ιενον.

— Η Έλπϊ; Καλογεροποΰλου εδωκε συναυλία; εί; 
Κο>ν)πο'.ιν καί Μυιιίήνην.

— Αιτήσει τής Πανεπιστημιακής Στγκλήνοι· ενεκρίθη 
πίσταισις εκ δραχμών ~)() <)<<i τή» ΰργάνοιοιν χσριρδία; 
φοιτητών ίμφανιζομένης καιά τάς εοριά; τών Ιΐανε- 
πιστημίο»; Τήν όργάνοιοιν άνέλαβε τό Ώδεϊον ‘Αθηνών.

— Άπέθανεν εί; Μιίοχαν <ί διάσημο; ί’άί.λος χΖίιΛυ- 
κυμβαλισιής Ριιοΰλ ΙΙούνω.

— Εί; ιήν '< I εριιανικήν ίίπεραν» τοΰ Βερολίνου ίπαί- 
χθη ιό νέον μελόδραμα Τοΰ Λάου " Κέρκυρα ο, εχον ΰπό- 
Λεοιν τόν άρχαΐον μύθον ιής Ναυσικάς. Τό έργον ί- 
γράιμη καθ’ ίπόδειξιν ιοΰ Κάϊζερ.

AIAAESEIS
Εί; ιόν «Παρνασσόν» «ί κ. Μακκα; ώμίλησε

περί ιού Ήπειοωιικοΰ ζηιήμαιος, ό οεβ. επίσκοπο; 
Χρισιουπόλεω; κ. ‘Αμβρόσιο; άφηγήθη εϋγλοιιιως ιά; 
Βουλγαρικά; άπονθρωπία; κατά τήν Ακιάμηνον κατοχήν 
νπ* αύιΰίν ιή; πύλεως.Ό φιλέλλιμ· "Αγγλος λοχαγό; πο
λεμικός άνταποκριιής κ. Τράμπαν, ώμίλησε περί τοΰ 
"Ελληνο; στρατιώτου καιά τους τελευταίους πολέμους, 
ό κ. Ιίειρακάκος περί τύπου, ίστορήοας τά τή; πρώτη; 
ίμφανίσειος τή; εφημερίδας. τής έξελίξεως, τής προόδου 
αυτής, όμιλήσα; ίίμα καί περί κοινής γνώμιγ;.

— Ο κ. Κωσιή; Παλαμιϊς ώμίλησε περί τοΰ ηοη/τοΰ 
Άριστοιέλονς Βαλαωρίιου εί; δύο διαλέξεις καί εί; δίω 
αιθούσης.

— "Ολοι σχεδόν οί Γάλλοι λόγιοι άφησαν πλέον ιήν 
πείναν καί ό/ιιλοΰν άκαταπαύσιιος. Εί; τι/ν άιελπίωτην 
σειράν τών διαλέξεων υπάρχων καί μερικοί αΐτινες ενδια
φέρων ιδιαιτέρως ιούς "Ελληνας. Ο κ. Γκτσιιν Νεε- 
οάν, ώμίλησε περί ιόεν νήσων τοΰ ‘Αρχιπελάγους, ό κ. 
Μπουρνιόν άφηγήθη επεισόδια ιοΰ έλ)Λ)νοβουλγαρι- 
κοΰ πολέμου, ή κ. Λεν Έλλην. πολεμικά άνέκδοια, ό 
κ. Νιί). όιμίληοε περί βυζαντινών μνημείων, ό κ. 
Βαϊνάκ περί τής ελληνικής φυλής. Τά; δαιλέξεις αυτά;, 
τά; όποια; άνέλαβε ι'.τό τήν Προστασίαν ή ΙΙριγκήτιισαα 
Μαώα οργανϋινει ή · ίίπΐηι'ΚΙ·.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
*Λ’»· σί·»·εύρ/7/ τοΰ “ΑογαιοΙογικ^ν τμήματος τοΰ ·■ //'<>- 

ναοοοΰ* τγέ^οντο αί ίςής άνακΉνώαττς : Σ. Κ. Σα· 
χτίϊβοοπονίου, Κ τοκυραϊκά σημειώματα. — Σπνα. 11. 
.1 Η/ι.ιοοι·, *0 κώΛις παρά το Αέλβινον μονής Κάμι
νος,— JT. Κονγέα^ ΙΙτρι άγνώοτον μεσαιωνικές Ελλη- 
γιχής μεταφράοεως τών αατυρών τοΰ Ίονβενάλη.

— Έ»’ τή * Αγγλική Αρχαιολογική Σ/ολή ώμίληοτ ό κ. 
/· .V. Ντώκινς, περί τών ανασκαφώ ι· εν τφ σπηλαίιο 
Κιιμάραις τής Κρήτης καί ό κ. Φ. ΧάοΙοκ περί ιών εν 
Μ, Άσίη 9Αραβικών τάφων.

■— Άπεφαοίο&η ή οτερέωσις τοΰ εν J λγοΐς ναοΰ 
τοϋ ’.4.πό’.λωΐΌ>.

♦
Έπί τον Παλατίνον τής Ρώμης ί'.πο τοΰ άο/,αιοίό’ 

yor Μπόν, ίίοτις εξίχνιασε τά ε.ιί τον /Ιαλατίνον αντο- 
χι,αιοοικα ανακτορα καί τας Λημοκρατικας οικίας, εν 
οτ9η ο <· Μονντονς· ιερόν αφιέρωμα εις τήν Αήμητραν 
καί τήν Πεοοεφινην.

♦
Προεκηρνχ9η νχο τον νχονργείον τής ΙΙαώείας δια

γωνισμός Λράς πλήρωοιν όνο κενών ίλεστων εφόρων αρ
χαιοτήτων, ών μία διά τάς κλασικός καί ή ίτερα όιά 
τάς Βυζαντινός.

ΝΕΑΙ ΕΚΠΟΣΕΙΣ
Μετά δεκαετίαν όλόκληρον, έπανειίε τό η ϋ< τό ;·»·ω- 

οτόν ΙΙειραϊκόν ημερολόγιου ’■ Ιίι·ι'_·έΑΐι ·, τό επιμελείς! 
ΤοΟ Λτ/μ οιογράφον κ.'Λγγ.Κοσμή προεκόοΰέν έηί τρία 
έτη. Αίδει εικόνα ιή; Πειρ ιϊκής, κατά προιίμηοιν, φιλο
λογική; κινήσεως. Περιλαμβάνει συνεργασίαν τ ύν κ. κ 
ΙΙροβείΛγγίου, Καλοοτύπη, Ιτρατήγη, Αραγάτοη, Χιϋη, 
ΙΙιργιαλίτιι, —ιρτιηγοηιινί.οι·, Κοαμϊ], Κα\ογεροη^ν).ον 
καί άΐίωε.

*

II ^ι7.αργι·ρΐ<ι, ί*ε έκ τών θαεαοι'ιιων άιιαρτηιιά- 
τωι·, πρώτη»· φοράν ήρευνήΛ/ έπιστη/τ >v»x ϋς, ΰ.τό τοΰ 
Hogues de l· ursac ‘E-tevrairtai οί aluoloytxoi φυ 
οιοίογικοί καί ηαίίογονικοί νότιοι τό ηρόβ).ιι/ια n/f 
<1 ι>.αργι·ρίαί Ιξητάοδη ovyi ρκίοοογικώ;, atk’ ίατρικΛς. 
^ni zjj /triofi καραχηρηοΐαχτ καί γεγοτόιωε έΐακριβοΒπαι 

αί καράγονιες τοΰ ιμν/ικοϋ αντον πτοήμαιο;, καίΐόρϊίε· 
ται ή ΛιάγνωΜί κι! μόνοι' τήν Οεραηεΐιν Λί·· «ποπειρ.ϊ- 
τσ< ό οι-^γραφεϊ·; ιά υποίεΖί.ι;, φρονών ότι ή φιΐαρχυ- 
ρια fire .τά9ο; ariator. Ή rxiooi; ΑφιίΙηαι rli ι ν 
τκόοττκόν οΐκοε τοΰ κ. Γ. Φέξη, ή hi μειάτμραιΐί iverrro 
ντο τοΒ ίΐ^ικτητάιον ek μΐ(αγί.τι>τζίοτκ </Ί'.οσοφικ·οι· καί 
κοιίΌτνιοΙογικΰτν ΐργωτ κ.Ν. Κοννιονριώ'Οί/.

*

£ι'ί τρία τεύ/ζ; έςέόωκεν ό κατηχητή; τι},-φι'.οοοραά,- 
ί· τφ Έίίττ. ΙΙανεχιαιημίτρ κ Θεόφιλος Βορέας μι·).τ- 
"‘i του ΐηιοτρμονικά;. Τήν ιΓΑμχίιν τής περί ιιε- 
τειιι'/ΐ'τζώθεως όόξης τών Ελλήνων φιλοιίό- 
ί·ων, ζ^'ττί ει'/ι·ν ζίνακοινζυίΐή e/,- τ-ϊ Συνέΐριον τών Ά· 
νατοΛίοτών καί Λι' ή; ζητεί νά άχοΜξη ότι τό Μγμα 
τήί ιιετεμψυχώοεω; 6iv ή'·.9εν εί; τήν άρ·^αίαν'Ε>ΑάΊα ές 
αό.ων χωρών καί ί>ή 1ξ Ίνόιχή;, aii’ ή ηίοτις αϋτη έ- 
ό'ίμιονργήϋη εν 'Ε-.-.άόι, ήν οί .ταίαιότατοι ΙίεοΙόγοι καί 
"ί '/ikoaorpot ουοτηματικιότερον ύιετύχωσαν. 'Εν δΙΙτμ 
’εύ/.ει ΐκΟέτει συντόμου? γνύμα; περί « (Ιειραιιατικής 
·;ννολογίας καί ι>ι·χολογικών ίργαότιιρίωνο, 
έν Λε τ,ρ τρίττμ όημοοιεΰεται ό εναρκτήριο; λόγο; τοι·: 
* * Λς φιλοσοφίας ίι ϋπόΟεάις »:αί ίι έπί τόν 

Δίον ροπή.» Εί; τόν λόγον τον όιά γενικΐ»· ά'.λ’ εί·· 
κρινατν γραμμοιν οκιαγραφεΐ τήν εικόνα τής γιλοοογία;. 
τή; fiaolUhoi των ε.τητημότν. εί; ήν εκλήίλη i.ta;i<o; νά 
μνοταγυγήο/ι το!·; σπουΐαστά? αυτής.

♦

Έπί τής Οριι Ικιίας. Είνε <> τίτλος τοΒ φιλοαο- 
τγικοΒ fii[tliov τοΰ μεγάλοι· Γερμανού ψιλοοτίγοι· Σοκε- 
νάουερ. Είς τούτο nfoilau/tiivorau όλαι αί αυτοτελείς 
αραγματεΐαι τοΰ ουγγραφεω;, αί άναπινσοονοαι τάί περί 
όρηοκεία; γενικά; ί^έα; τον εν σγέτει κρός τό ΓΛιον αυ
τού φιλοοο·!ικόν ονοιημα. ‘Αρκετά αλλιος ενδεικτικοί τοΰ 
περιεχομένου τω>· είνε οί εξής τίτλοι τών ηραγματειιόν 
αυτών: Αιάλογο; χερί όρηακ':ία;. — ΙΙίοτι; και γνώοις, 
άχοκάλνιμις.— Έ.τΐ τοΰ χριοτιανιομοΰ.— Περί τοΰ Οεϊ- 
ομοΰ.— Παλαιό καί Νέα Αιαόήκη.— Αίρέαει; κλχ Ί'ό 
έργον ίξεόόίλη εί; τήν Φιλοσοφικήν Βιβλιοθήκην Φέξτ, 
κατά μετέιφραοιν έχιτνγή τοΰ κ. Νικ. Εοι-ντουριιότον.

*

Εί; τόμον έ; ΰ.-τερτριακοοίων σελίδιο ·, ί'.τό τόν τίτλον 
«ΙΙαλιιοί τής Κύπρον οινεκεντρόιθηοαν λ·ν/οι καί 
χοαγματεΐα* τον έν ΛΓύπρο» έπί Λεκα.τενταετίαν Λιαιελέ- 
οαντο; γνμναοιάργοι· κ. Μιχαήλ Βολονάκη, ήδη Γεν. 
γραμματέω; τοΰ Ύχονργείου τής Παιδεία;. Τήν έκόο- 
οιν,τιμή; ΐνεκεν, άνέλαβον οί Κνηριοι ηρόκρι,οτ, μαθη- 
ταί τον καί φίμιι. Τά δημοσιευόμενα άχοδεικνΰονν καί 
ηολνμι'ιΟειαν καί εΰφρά'ίειαν. Ενδιαφέρον ιδιαίτεροι· έ- 
γοι-ν αί διαλέξει; τον κερί θρησκεία; καί ηαιρι'δο; ίν 
τοΐ; · Πέροαιςο τοΰ Αίογνλον, κερί τής τιμής τοΰ οίκον 
!ι· τή (ίργαία τραγιοδί/ι, περί τοΰ έν ‘Ιταλίμ Ελληνισμού 
καί περί τοΰ παρά Κνχρίοι; τηλουμιστέ/ρα· .

*

' 1'πό τή; έν Αλεξάνδρειά Εκδοτική;'Εταιρεία; « Πτο
λεμαίο; > ήρξατο εκδιδομένη χλι/ρη; περιγραφή ιών 
έλνΐ'ΐίεροιι'λειοών επαρχιών Μακεδονίας. 'Ηπείρου καί 
Νέ/σιον, ι'πό Ιστορικήν, εθνογραφικήν, γεοιγραη'ϊκήν, το
πογραφικήν, πολιτικήν, αταιιοτικήν, πλουιολογικήν, 
εμπορικήν, γεατργ κήν καί ναυτιλιακήν έποφιν. ΊΙ σειρά 
αϋτη φέρει τον τίτλον «Χία ’Ελλάς» καί ό Α’. τόμο; 
έκ 2Ati σελ. μετά πολλών εικόνων αφιεροΰται εί; τήν 
Μακεδονίαν, οννεγράφη δέ υπό τοΰ καθηγητον κ. Σωτη
ρίου Σκληρού. Ό έκδοθεί; τόμος είνε αυτοτελής καί 
έχει έκτυπωΟή μετά πολλή; προσοχής.

*

Ό ποιητή; καί δραματικός συγγράφει·; κ. Άχίλλεΰς 
Καραβίας είχε ιήν αγαθήν έμπνευοιν νά ουλλέξρ, κατό
πιν μακρ'ϊ; καί προσεκτική; έργασία;, τά κάλλιοτα οχε- 
ιικώ; ιών δημοοιευθένιων έπί τοϊς πολε/μκοΐ; μεγα- 
λουργήμαοι π -ιημΐτων, καί νά καταριίοιι ΙΙολτιιΐκίιν 
Ανθολογίαν. ΙΙεριελέ)φθηοαν έναΰιή ποιήματα πατριοί- 
ιικά καί πολ!· )να>οτών ποιητιΰν καί ήκιστα γνωστών, 
παλαιοτέρων καί νεωτέρων, έξ επαγγέλματος ποιητών καί 
έραοιινχνών οιιχονργών, 32 έν ΰλιρ. Οίίτω έχει τι; κα- 
το.τιριζομέί'ην μίαν γενικήν άποφιν τή; ποιητικής παρα
γωγής, τής εμπνευοθείοης άπό τοΰ; δυο νικηφόρους πο
λέμους

♦

Ό · Έκπαιδιυτικ'ι; 'Όμιλος», δν ουναπετέλεσαν οί 
φανατικοί δημοτικιοιαί, ήρχιοεν έκδίδοιν ·βιβλία γΐά τά 
Ελληνόπουλα· μέ τόν σκοπόν >·ά κόμη τά παιδιά μας νά 

αγαπήσουν τό βιβλίον, τήν μορφωτικήν αυτήν δύναμιν, 
όταν είνε χρήσιμον, ηθικόν καί καλογραμμένον. Τά βιβλία 
αϋτό, τά όποια φιλοδοξεί δ •'Όμιλο; η νά έχουν καί λο
γοτεχνικήν αξίαν, θά περιοτρέφωνται περί τήν έθνικήν 
ζωήν καί περί τόν φυσικόν κιίσμον. ‘Αλλά τό ζήτημα 
είνε πώς θά ήμπορέσουν ιά « Ελληνόπουλα ·> νά ιίγαπή-



οοιν ιά βιβλία αυιά, δίαν εΐνε οννιειαγμένα εϊ; μαλ
λιαρόν δυσνόητον Ιδίωμα καί ηι-νεπώ; πώ; Οά ένθοιοια- 
οθοΰν; Έννοοϋμεν, δτι πρέπει ιά βιβλία Λιά ιήν παιδικήν 
ηλικίαν νά εινε δοον ιά δυνατόν εί; άπλουοτέραν γλώσσαν, 
ιήν λαλουμένη? οννιειαγμένα, άΐίά λέ;ει; ακατάληπτοι καί 
ακρωτηριασμοί άκαλαίοθηιιι Λέν εΐνε δυνατόν νά έχουν 
αγαθήν έπίδραοιν μορφοιτικήν έπί ιών παιδιών, τά όποια 
εί; ιά σχολεία διδάσκονται άκριβώ; ιήν ορθήν λαλιαν 
καί γραφήν ιή; μητρική; γλώσση;. 'Εζεδόθηοαν μέχρι 
τούΛτ τά - Κοράλλια» κατά /ατάφρασιν τοδ κ. Δελ· 
μονζοι·, τά ' Μεγάλα Χρόνια» τοϊ> κ. Βλαχογιάννη 
καί «Γιά τίιν ΙΙατρίόα ιή; κ. Δέλτα.

*

Ό κ Δημ. Ά.τοστολϊδης, τεωί· σχολάρχη; έν Μακε
δονία; έζέδωκεν εί; τόμον έκ ΊΊΟ περίπου οε'άΛων Ιστο
ρικήν άφήγηαιν τοΰ Ελληνοτουρκικοί' Ιίολίιιον. 
Μέχρι; ον έκδοθη ή επίσημο; καϊ πραγματική ίοιορία 
αύτοΰ—ήτις έοται προϊόν μακρϊ; καί έμπεριοιαιωμένη; 
έν naa/i λεπτομερείς συγκενιρουμέτων ιών έπισήμον έκ- 
θέσεων— πονήματα περιέχονια ένγενικαϊ; γραμμαϊ; άκρι- 
βει; ούχ ήτταν πολεμικά; άφηγήσει;, five ένδιαφέρονια. 
παρέχονια Ιδέαν ιή; οιραιιωι-κή; καταοτάτεω; τοΰ 
Κρότου;. Ό συγγραφεί·; εί; ιό έκδοθεν .4' μέρα; περι
γράφει ιόν πρώτον πόλεμον, μή παραλείπων ιά χαρα
κτηριστικά σημεία αύτοΰ, άιινα εκθέτει μετά ζηλευτή; 
έ.ιιμελεία: ώ; πρκ τήν περιγραφήν, ιήν φρασεολογίαν 
καί τήν ιαζινόμηοιν. Εσιηρίχθη δε έπί περιγραφών αι·- 
τοπίων καί τριών επισήμων εκθέσεων-

♦

’ Υπό τοΰ ανιόν κ. Ά.τοττολίδου έξεδόθη χρηοιμώ- 
ιατον ‘Ορθογραφικόν ίγιιόλπιον. σκοπούν νά Λι- 
ευκολύν// τον; Λυοκολευομένου; el; τήν ορθήν γραφήν 
καί τονισμόν τών λέζεων—-τόν σκόπελον ανιόν κα' τών 
πεπαιδευμένων ειι. Περιέχει περί ιά; 5,000 λέΐεις, δ- 
οαι περίπου εινε α! λέξει; αί παρουσιάζ··νσαι όρνογρα- 
φικά; δυσκολία;. I! τιμή τοΰ βιβλιαρίου ενωνοιάτη. 
Λεπτά 60.

• ·

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Χέα Ζωή. 'Εβδομαδιαίου είκονογραφημένον περιο
δικόν, έκδιδόμενον έν Σμύρνη. "Ειο; ζΓ. Τεΰχο; 2 
Περιέχει διήγημα τοΰ κ. ίίινινρα, μεταφράσει; έν πεζιΰ 
ποιημίιωι' ιοΰ Μπωιελαίρ καί ιοΰ "Αίνε κ.λ.,π.

'Ο « Έπιιίτίιιιων». Εβδομαδιαίου έπιστημονικόν 
καί έγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν, έκδιιδόμενον έν Άθήναι;. 
χάριν κυρίως ιών φοιιηιών.

Lu MeuSC Noel. Πολυτελέστατου τεΰχο; Χριστου
γεννιάτικου, καιαριιοθέν συνεργασία ιών έκ Λιέγη; τοΰ 
Ιίελγίου ζωγράφων. θαυμασίαι νικάνε; καλλιτεχνικών πι- 
τάκων τό στολίζουν.

«Ανατολή». “Ηρξατο ΐκδιδομένη έν Πειραιεΐ φι
λολογική καί κοινωνική εβδομαδιαία εικονογραφημένη 
έπιθεώρηοι;, υπό ιήν διεύθυνσιν ιοΰ κ. 11. Οίκονομίδου

«ΈργαιΙία». ' δ'πό τήν Λιεύθυνοιν ιοΰ καθήγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Γονναράκη ήρξαιο έκδιδο- 
μένη δεκαπενθι'μιερο; ’Επιστημονική Έπιθεώρηοι;. Εί; 
τό β'. φύλλο? δημοσιεύονιαι άρθρα τών καθηγητών τοΰ 
Πανεπιστημίου κ κ. Τσουνιά, Έΐαρχοποϋλου καί μελέ
τη περί Έλλ. φαντασία; ιοΰ κ. Κωοιή Ιίαλαμά, ήν ή 
Λιεύθυνοι; ιή; «Εργασία;· άποοταλεϊοαν εί; μαλλιαρόν 
Ιδίωμα μετέφραπε (tic), καθ' ίί δηλοί, εί; τό καθ' 
ημάς καθαρόν ιδίωμα τή; γλώσση;. Τοιουτοτρόπως χάρις 
εί; ιήν έκ τής ‘Ελληνικής είς τήν 'Ελληνικήν μετά- 
ηραοιν, κατορθώθη τέλος ν' άναγνωοθή καί έννοηθή ό 
κ. Παλαμ&ς...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει, δτι

Προοκαλοΰνιαι οί ίδιοκιήιαι ίππων, φορβάάων, ήμι- 
όνων. βοών καί βουβάλων, δπω; προοέλθωαιν ένώπυίν 
μα; άπό σήμερον καί Ληλώοωσι τά κτήνη ταΰια καί 
ιά; σαγά; ανιών καί τά; Λιά ιών κτηνών τούτων ‘ει·- 
γνυομένα; ή ανιοκινήιου; άμάξα; (φορτηγού;), πρό; 
οϋι'ταζιν ιοΰ άπογραφικοΰ καιαλάγον ιοΰ καθ' ή- 
μίϊ; δήμον καιά τόν περί αιραιιωιικών εισφορών νιίμοε, 
ϊνα μή άλλω; νποοτώσι ιά; οντεπεία; τοΰ νόμου.

11 παροΰοα Λημοοιενθήτω νομίμω;.
Mtfijrai 2 'Ιανουάριον 1814.

Ό Δήμαρχος Sst. Μερκονρης

ΙΙοός τούς· κ. Ύόοολιίπτας 
τής πόλεως· Αθηνών.

Παρσκαλοϋζτ^ι οί κ. κ. Ύοοολήπτοι οί ιιή κοτί- 
όαζ-όντες τό ά>τίτιιιον τήο ύΐροζηγίαο. πβρολθ. ό- 
τουο, δπ·ωο ποοσόλθωσι τό τί/ύτεοον ksI κατα&ά- 
λωοιν αύτό είοτδ Δημοτικόν Τάιΐ'Ιον, άλζ.ωο ή ύττη- 
ρεσία θά είέ τήν ανάγκην νά διακάώη τήν
παροχήν τον ΰδατοο.

Εν Άθήναις τή s Φεορουαρίου 1914·

t Εκ τοΰ γραφείου τον ' ΥΛραι λικοϋ Τμήματο; τοΰ 
Ιήμου Αθηναίων).

CINEMACOL_OR 
,,Π ΑΛ Α ΑΧ“ 

Όδος Σταδίοχ»
Είδιφον κτιρίου μί TeXeiav ηλεκτρικήν ε-/κα- 

τάστασιν.—"Εύτονοι προβολαι.
Χρωματιστοί ταιυίαι.

V V'-V'XZ ΧΖΧΖ \ζ χ, χζ>ς/

MODERN-CINEMA
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ
Ύττο εποψιν ταινιών ό τελειότερο; τών κινη· 

ματο~/ραφωυ τή; ττρωτευούση;.
ΜΟΝΟΠδΠΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΛΑΠΕΥΣΙΣ

«NORDiSK» τή; Κοπεγχάγη;, είς ου πρω
ταγωνιστεί (1 διάσημο; ΨΙΛ4ΝΤΕΡ.

Έττίση; αποκλειστική διά τά; Αθήνα; εκμε- 
ταλλευσι; τιου περίφημων Ταινιών τή; μεγάλη; 
Ααΐ’ίδο; καΧλιτέχνιδο: ASTA NIELSEN, 
τή,- εξόχον χορεύτρια; RITA SACCHETO, 
τή; ωραία; BETTY NANSEN κτλ. κτλ.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΑΣΣΑ Λ γλνκν- 
τίριι τών Αθηνών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΑΤΡΟΝ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ,,

Ταιυίαι τών μεγαλειτίρωυ εργοστασίων τοΰ 
κόσμου -. A mhrosio, Jtala, Vitagraph, Pas- 
ijltali κλπ. κΧπ. Προνομιακή εκμετάλλευσι; ό
λων τών άριστουργημάτωυ τοΰ οίκου GaiiniOnt 
μετά τοΰ Gaumont Journal.

'Ορχήστρα ΰπό την διεύθυνσιυ τοΰ καθηγη- 
τοΰ Ωδείου κ. Μιχ. Σκλάβου.


