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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σκέψεις περί Τέχνης τοΰ Ίω. Δνπρέ, ύπό 

Σπ. Δέ-Βιάζη.
Διατί; Σκεψεις Α. Μπέρρ.
Pember Reeves ύπό J. 77. 77. καί Ά’αο. 

Βαμβακα.
Τρεις ‘Αθάνατοι, ύπό Α. Μαυρονδή. 
Όμηρικαί απεικονίσεις.
Τί σκέπτομαι, ύπό ζίικ. 
Φρειδερίκος Μιστράλ, ύπό 7’. Παρίση. 
ΈπιστολαΙ τοϋ Ούάϊλδ.
‘Ελληνις καλλιτέχνις, ύπό A. Α.
Ποικίλη Σελίς: Ή καλλονή άνά τούς αιώνας. 

—Ό αρχαιότερο; μουσικός. — Ή οικογέ
νεια Βερλαίν. — Ποιητή; πυγμάχο;.—Συν
διάλεξή περί τέχνης.—Ιταλικά έργα έν 
Γαλλία.—Τό φίλημα έπί σκηνή;.—Ευριπί
δης καί σωφραζετισμό;.—θεατρικά κέρδη.) 

Μειδιάματα.
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό Αάφνιδος. 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Μετά τήν δύσιν.
Pember Reeves.
‘Ελισσάβετ, πριγκήπισσα τής Ρουμανίας. 
Όμηρον άποϋ·έωσις.
‘Απαγωγή τής Βρισηΐδος. 
‘Εξιλασμός τοΰ Χρύσου. 
Σοφία Άντωνοπούλου. 
Τδ φίλημα τοΰ ‘Ιούδα.
Γεώργιος Α'. Προτομή Λ'. Γεωργαντή. 
Ίω. Εύταξίας.
Φωνητικόν κουαρτέττο. 
Λουδοβίκος Γκοντόφσκη. 
Φρειδερίκος Μιστράλ.

Ειδοποιμςις

ΟΣ ΕΚΤΗΣ καίέυστερήσεως τής προελ- 
ϋούσης ένεκα τής απεργίας τών τυπογρά
φων άναγκαζόμε&α νά έκδώσωμεν τό παρόν 
τεύχος όιπλοΰν, ήτοι διά τους μήνας Μάρ
τιον καί ‘Απρίλιον, ΐνα οΰτω έπανέλίίωμεν 
είςτήν τακτικήν εκδοοιν τον φύλλου εφεξής, 
κατά τήν πρώτην έκαστου μηνάς.

τεύχους άρχσται τό· 
τής «Πινακσ- 

θερμώς τούς ά- 
; όπως βοηθήσω·

ΑΠΟ τοΰ παρόντος 
Δέκ ατον Τέτ άρτον έτος 
Θήκης». Θά παρακαλέσωμεν 
πανταχοΰ κ.κ. συνδρμητάς μα. 
αν ήμάς εις τήν εϊσπραΕιν τώ/ συνδρομών, άπσ- 
στέλλοντες μετά τήν λήψιν τοΰ παρόντος τεύ
χους τήν έτησίαν συνδρομήν τοΰ άρϊα^ένου έ
τους ά π’ εύ θείας πρός τήν έν Αθήναις. 
Διεύθυνσιν, καθότι ένεκα πολλών απωλειών χρη
μάτων διά τών «περιοδευόντων» άνταποκοιτών- 
κατηργήσαμεν προ πολλοΰ τόν επικίνδυνον αύ- , 
τόν τρόπον τής είσπράζεωσ, άφιέμενοι είς τήν·ι 
καλοσύνην τών συνδρομητών μας, δι’ ούς καϊ 
εύχερεστάτη είναι καί άσφαλεστάτη ή αποστολή 
συνδρομής διά ταχυδρομικής έπιταγής, πόσης 
δαπάνης άφαιρουιιένης, είς όάοος μας, έκ τής 
συνδρομής. Πεποίθαμεν ότι οί φίλοι συνδρσμη- 
ταί, οί μετά τόσης εύμενείας παρακολουθοΰντες 
τό εύσυνείδητον έργον ήμών θά είσακούσωσι 
τήν παράκληαίν μας, έγκαίρως καί άνευ τίνος 
άλλης είδοποιήσεως άποστέλλοντες πρός ημάς 
τήν συνδρομήν των. Μόνον διά τοϋ τρόπου 
τούτου είναι δυνατόν νά παράσχουν πραγματι
κήν συνδρομήν είςτό Περιοδικόν μας, τό όποι
ον ένεκα τής πολεμικής καταστάσεως ύπέοτη 
— άλως άλλως τε ευχαρίστως άπεναντιτών εύ- 
τυχών αποτελεσμάτων—ικανός ζημίας. ‘Η «Πι
νακοθήκη» ανελλιπώς έπί ι3 έτη έκδιδομένη και 
έλκύσασα οΰτω τήν έμπιστοσύνην τών συνδρο
μητών της,δικαιούται νά φρονή ότι εύλογος είναι 
ή άΐίωσίς της αύτη, άλλα συγχρόνως μετά λύ
πης θά διακόψη τήν αποστολήν πρός όσους έί 
οϊουδήποτε λόγου δέν θά έχουν τήν καλωσύνην 
νά άνταποκριθώσι πρός τήνπαράκληαίν της περί 
έγκαιρου καί άπ εύθείας άποστολής τής συνδρο
μής των. Πρός εκείνους, οϊτινες θά σπεύσουν 
νά άποστείλωσι τήν συνδρομήν των—καί έλπίζο- 
μεν οτι θά είναι οί πλεϊστοι — εκφράζομε·/ έκ τών 
προτόρων θερμός εύχαριστίας.ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ματσιωθείσης. έλλείφει απαρτίας, τής ση
μερινής συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών Μετόχων τή; Τραπέζης Αθηνών, προσκα
λούνται οί κ. κ. Μέτοχοι είς νέαν συνεδρίασιν, 
συ-/κροτηθησομένην τή 10)23 Απριλίου, ήμέ- 
ραν Πέμπτην και ώραν 11ην π.μ. εις τό ευ- 
ταΰθα Κατάστημα τής Τραπέζης.

Σνμφώυως τώ Καταστατικά), κατά τήν επα
ναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν ή Γενική 
Συνελευσις λογισθήσεται έν απαρτία, οίοσ- 
δήποτε καί άν είναι ό αριθμός τών άντιπροσω- 
πευθησομένων μετοχών.

Έν ΆΟήναις τή 29 Μαρτίου Iqi-t
(Τά Διοιιιιιτικύν Σνιιίΐοΰλίον.).-

“ΠίΝ^ΚθθΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστείλωσίν 

αύτήν άπ’ εύθείας προς τήν έν Αθήναις Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν- 

τες τά έξοδα τής άποστολής.
Είς τούς καθυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

a. I. Κ^ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ~*λ· -°*·—ΑΓ· 3· ,
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο- 

γιαοημίνα Σιλ. 64.— Δι. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μιτα χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΤΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. ;
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματα μετ εικόνων 

Σελ. 64.—Δρ. 1 ·
ΣΕΛΙΔΕΣ· Διηγήματα- Σελ. 128. — Δρ. -·
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Εντυπώσεις και σκε- 

ψεις. Σελ. 84—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σε/., bi—Δρ. 1. 

Πωλοΰνται είς τά -/ραφεία μας
Διά τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης* εις το

nyidu της τιμής.

Lmitexnikon εργαστήριο^
V ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
μ Kfil ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ / 
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΙπίΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
jjl] ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Λ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, ”irof TV. ZVC? Φω- 
τοη'.τια /<·,- μέγα οχήμα Λρ. 1. ‘Επί χονδρού χάρτου 
δραχ. 3. ( ,

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ Κοππέ, κατα μνταφρα- 
οιν "Αγιόν; Θέρου. ‘Επι ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1 

ΤΟ ’ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ., δράμα Ν. Λάοκαρη καί Π. 
Λημητοακοπονλον δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πΛας Φρϊίον Αρι- 
οτίως. Φωτοτυπία rk μέγα οχήμα δρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, αίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία ek μέγα σχήμα δρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναί Vigor. Φωτοτυπία rl; μνγα οχήμα

Ο "ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΎΜΦΗΣ,, ΠΙ^ 
Rochcgroste. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΎ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Τρίχρωμος 
φωτοτυπία elt μέγα σχή/ια. Πίναξ Benue', δρ. 1.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ , G. Bargelini Φωτοτυπία δρ. 1.
ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, 

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

ΓΑΖ > Λ0·αξ .Ί· ^τοτοκοπανλον. Φωιοινπια on. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ. λ'αίάιττ- 

/νίκη καί ίατοοικη μΜτη '’.υμ I. ΚαραβΙα, ορ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-, Πίναξ J. Knopp, δρ. 1.

Λιάτονς συνδρομητές τής "Πινακο&ήκης,, είς τδ 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
‘Απο τοΰ Α' μέχρτ τοϋ ΙΔ έτους 

ευρίσκονται εις τό γραφεϊον μας τιμώμενοι οι 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οϊ άπλοδετοι δρ. 12. 

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

Καλύμματα χρυσόδετα
ζΰς “fflivanodnnnG,,

δλ(ον τών ετών πωλοΰνται είς τδ γρα

φεϊον μας άντι δρ. όνο έκαστον.



Η ΜΕΡΟΑΟΓ10Ν 

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ” 
ίΚομι/δς τόμος έκ 256 βεχίόων

Μελέτα ι φιλολογικά!, καλλιτεχνικοί, ιστορι
κά!, επιστημονικοίδιηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται δια τους συνδρομητής μας όρ. 1. 
4ιι τους μή τοιοϋτους όρ. 3 ■ Εϊς τους νέους 
έγγραφο μένους συνδρομητής άίΒΟστέχχεταΐ 
όωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δύει ή έπ'ι προθεσμία, δηλοποιεϊται, δτι άπό la ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε- 
ται παεά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τοϊς Ύ- 
ποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέας έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω’

1) 1)2 τοΐς olo κατ' έτος διά τά; έν δψει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 1 0.000 πέραν τοΰ πο
σού’ τούτου τοΰ τόκου δριζομένου είς I τοϊς ο)ο κατ' 
έτος. Αί καταθέσεις αόται γίνονται δεκταί καί εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς οήο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

3 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τά; άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

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

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

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται ετι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρα; ’Αγγλίας, αποδοτέας έν ώρισμένγ, 
προθεσμία ή οιαρκεϊ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. β μηνών τούλάχ.
2 · » » » » » I έτους
21)2 » » »
3 » » »
4 » » »

» »
η λ

» »

» 2 έτών
» 4 ετών
» 5 έτών

Αϊ όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδοντα: 
κατ' έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαΐ ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκο; τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοϊς ' Γποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή κατά- 
θεσ'.ς.

ΙΙοδς τούς κ. κ. Ύδρολύπτας της 

πόλεως Αθηνών.

Προσκαλούνται οί κ. κ. νάρολήπται όπως προοτλίίωοιν 
fii ru ταμτΐον τοϋ Δήμον καί καταβάλωοι τά αντίτιμο,· 
τον νΛατος τρέχοντος ετονς, καίλύοον iv h’avriif περι- 
πτώοει ή νάρανλική νπηρεοία τοΰ Δήμον Οά ενρεΟή είς 
τήν ανάγκην νά ίνεργήση τήν αποκοπήν τον Γ,Λατος.

(Έκ τοΰ ί'όραν/.ικοΰ τμήματος τοϋ Δήμον Άίίιραίωνί.

X ΑΡΤΟΠΏ.ΛΕΙΟΝ
ΓΊΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ

Α Θ Η Ν A I Όόός Ερμου

ΙΙλοΰτο; γραφικής ύλης.—"Εντυπα καί επι

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

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητος. 

Χάρτη; εφημερίδων. —’Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνία, Ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΕΠ· ΞΑΝ®ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙ — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφέϊον τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 

Τι ιιαί Ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδός Πραζιτέλους άριθ. 42

ΗΝ ΆΘΜΝΑ1Σ
ίΚα^μτεχνικη εργασία

Τιμαι συγκαταβατικοί

$

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΚΣ
Γλύ η τ η ς

, Ιιπλιο/αιιονχος τής Καλλιτεχν. οχολής ‘Λ/ή/νων.
Έργαστήριον έν Tjj όδ<7> Άναπαύ.σεως

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

Μετά τήν δύσιν

1



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΙΟΑίή(ΝΟΥ ΔΥΠΡΕ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

νεγνωςα ζα! πάλ'.ν ζατ ’αύ- 
τα;«Τάς ακίψΐΐς irep'i Τίχ- 
νης και αυτοβ,ο'/ραφικα; 
αναμνήσεις» του Ίωάννου 
Δυπρέ (ίίιι/πί) περί τών 
ίιασήμων γλυπτών τοΰ παρελ- 
Οόντο; αίώνος. ΈσκεφΟην στ: 
είνε ’ανάγκη νά δημοσ’.ευΟοΰν 
έν 'Ελληνική μεταφράσει α! 
<;>ρα:α·. περ: Τέχνης σκέψεις 
τοΰ Δυπρε, σοφά: συμδου ■ 

ποΰ μας υπενθυμίζουν τάς τοΰ 
, , , βείλ'.ον τούτο ζα:

α/./.α προσόντα. Ως πρός τήν άφήγησιν. μοΰ ΰπενΟυ- 
μί,ε*. την αφέλειαν τοΰ Cellini. Έςιστίρ·: αν-υ 
σχ:λαστ:ζοτητος. Γλώσσα άπλή μέν, άλλά άν·υ χυ- 
οα:σμώ>ν ζα: γεμάτη άπό ζωήν. ’() καλλιτέχνη; 
εζαμε δευτέραν έκδοσ-ν μετά προσΟηζών τώ 1880 
τΰποις Λεμον.έ έν Φλωρεντία. Μετά δύο ’ έτη ό 
καλλιτέχνη; άπέΟανεν άγων τό πεντηκοστόν πέυ.- 
πτον τής ήλ-.ζίας έτος. Δέν είνε τούτο τό μόνον 
σύγγραμμα τού έπ:φανοΰς γλύπτου. Χρείας τυχούση; 
αφ:νε προ; στιγμήν τήν σμίλην ζα: σούραν ζα: έ- 
λάμδανε τήν γραφίδα προζε-.μένου περ: τής ά·*απν- 
τής αύτώ τέχνης. I )ύτω. τω I8fi!l έδηαοσ:εύθή \ 
Φλωρεντία έζΟεσ:; αύτοΰ περ: τής γλυπΑζήσ έν πά 
παγζ:σμ:ω εκΟεσε*. τών ΙΙαρισιων τοΰ 1867. Έπί 
τή εύζαφία τής έν Βιέννη. ζατά το έτος 1873 ζα- 
ζοσμ-ου εζΟεσεως έδημοσίευσε τώ 1871 έν Φλω
ρεντία έπίσης μελέτην περ: τής επιρροής τών παγζ.ο - 
σμ*ων εζΟεσεων εις τήν γλυπτικήν ζα: εις τά; έν ·*ένε: 
τέχνα; τού σχεδίου.

Ότε έωρτάσΟη έν Φλωρεντία ή τετάρτη έζατον- 
• α’τηρ:; του Μιχαήλ Λγγε/.:υ έδημοσ'.εύΟη έν Φλων 
ρεντ:α ζα: 0:8λ:ον τ:τλ:φορ:ύυ.εν:ν «Μιχαήλ '“Αη- 
γελος, Άεζα^σεις εις τ'ον Ιταλικόν λαόν».

- τν:εΛ:<:’ παρατηρήσει; περ:
των Μεδικαων τάφων εν ΑΊίω Λαυρεντίω. 
Γ.π: τζ ευζαίοία τ·»·,-» >·**«,— Ζ-:------ ν. .··. ‘

τής τε 
ραίων 
λέτζν πεο:

1 ίχνη;
Λεεναρϊτυ (ία Vinci. "Εγν. τό 

·’ ■ >
αν τού Cellini. 
• Γλώσσα άζλή μέν.
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έν Φλώρε·
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Λ,αυρΐντίφ. 
ίτημο; Συνέλευσ:; 

: τή; τών Ώ- 
άνέγνωσϊ με- 
γ/*ύζτου.
τόν ζαλλ'τέχ- 
'■*755 -----

Τίυ.
Vjf ή" ί-·-? 
π:λλ;ύ; έ;όχ; 
Σ'.ένα ί'έρυσεν 
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Ο -άππ:; του Δυττρϊ έμζ:ρεύ’τ; μάλλινα ύφά- 
σματα. Εχρεωζόττησε, κα: διάνα με:νη ~.·.·ι.·.ζζ, έ
γινε πτωχές. "Οτε είχε τά μέσα έδιδεν άν’α 

τα πα:;:ά τ:υ. άλλ' έπειτα, έπρεπ-ν ίλη ή 
γενε-.α να εργασΟή δ>.ά νά ζήσουν. Σ' 
τηρ τοΰ καλλιτέχνου ήναγζάσΟη νά 
σπουοάς του. Ευτυχώς είχε μάθε* τό :
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-η ευζα»ρ:α ταυτη εγένε..
Ακαδημίας τής Κρούσζας ζα: 
Τεχνών ζα: ό Δυπρέ ' 

/.έτην περ: τ* Μ:χαήλ Ά·Γ*ε7.ου ώ.
Καλόν εΐψ, νομίζω, νά παρουσιάσω 

νην εις τούς Ιυμενεϊς μου άναγνώστας προτ 
ναγνί.'.σουν τας περ: Τέχνη; σζέψε-ς τ:

" Δυπρέ ΓεγεννηΟη έν Σ:ένη. 
νη; δ:ότ: ϋπν^ςεν ή γενέΟλ'.ος εις 
ανδρας. Γνωάτόν είνε έπίσης ότ* ή 
δ:αν ζαλλ:τίχν:ζήν σχολήν. 'Ιδρυτής της 

/i'‘onin^na. οστ:ς ήκμασεν άπό τοΰ 
I »8. ·ω; του 133!) κατά τόν Alilanesi.

Ο πάππος τζυ Δυπρέ έμπορεύετο μάλλ’.να ύφά- 
σ?·α7α· Κχ?εωζο7Γ/;σε, καί νά τψ?.5ς ?-
γ:νε_πτωχός. "Οτε είχε τά μέσα εδιδεν άνατροφήν 
ε:, τα πα:ο:α του, αλλ έπε:τα, έπρεπ-ν όλη ή οίκο - 

ύυνεπώ; ζα: ζ πα- 
: διακόψη τά; 
σχέό'.ον ζα: έ -

ϊιίασχαλί^σή 
•:ότ·. έστερεϊτσ 
εις τόν υιόν 
σημασίαν εις 

-®. ~iTi··5 τϊ3 
. ■ . ·. 5’ ®κ

.ν άφίνε διά νά μήν άφίσζ, 
ΰτο'.ς ή οίζογένε'.α έγένετο 

:ττερα. '<) πατήρ ί:ά νά ζερίίση περισσέ- 
-/.εγε μεγάλε*τέρα ζέντρα. ’<) μ·ζρός Ίω- 

παρζ,ζολουΟε*.. Από Σ'εννην μετέβησαν 
Φλωρεντία; εί; 1Ι-.στόγ-αν. 

ταΰτ?, θέατρον νευρ:σπάστων 
τί3 ~Λ~?ί:·

v.i-·. νά παραστήση, άλλά 
δ’.ότ*. εΐχεν άνάγ- 

ςύλ'.νον πρδσωπον 
Παρεζάλεσε τόν 

: νά έπεξεργασΟή

σζέφΟη νά μεταδή ώς μαδητευίμενσ 
πτην. Φυσικά καί 5 μικρός” ’ 
“^τερα, 2στίί 2:ά νά ζερδίση τά πρός τό ζήν πολύ 
^ιργάζετσ. ΙΙαρατηρητεσν οτ: ό Ιωάννης δέν μετέ- 
οα:νεν εις σχολεϊον. Μόνον παρά τ:ν: ' ' 
μ:ζρ<ών παιδιών έμάνΟανεν άνάγνωσιν ■ 
τών μέσων ό πατήρ νά δώση μόρφωσ:ν 
του. ’Αλλά δέν έδ:δεν έπίσης ούδεμίαν 
τα γράμματα ό Ιωάννης. "Οταν ομω; 
Ξί!5Β ξΖ®513 ".5ίϊ άντ:γραφήν. έγένετο έςα/.λ 
ρα;. Κα: αυτό το φαγη·' 
τήν αντιγραφήν. Έν το 
πο/.υμ^λεστερα. '() 
-ερον, έ;" 
άννη; τόν 
=:; Ί'λωρεντίαν ζα*. άπό ' 

, \MP7A* έν τ-ή πόλε: 
ε:; τήν οικίαν Κανίνη τ:νό. 
καλλιτέχνου. Ούτο; ήθε/^ 
ευρ:σζ'το ε:; μεγαλην άμηχανίαν 
ζην από κεφαλήν καί χεϊρα; δ:’ έν 
έπεΐγον δ:ά τήν νέαν παράστασ:ν. 
ί·'·:ν ;υλοσζαλ:σ;ήν, άν ήδύνατ: 
αυτα. < > αγαθό; ςυλογράφος άπήντησεν οτ: ουδέποτε 
ε:ργασθη πρόσωπα. Τούτο άζούσας ό μικρό; 'Ιωάν
νη;, αμέσως συνέλαίε τήν ιδέαν ότ: αυτός ήδύνατο 
\3 .ί·'/-3.Ι:ϊ·ή7{. "S'* σίζογενε'.αζόν φίλον. Αμ' έπσσ, 
2·λ Ζ3ί';,ν νάλον, ύπερμέτρως ηύχαρί-
στησε τον φ:λον, δ:οτ: το νευρόσπαστον έζεΤνο ήτο τό 
σεχν.ζοτερον του ςυλίνου Ο'.άσου. Οϋτω, μεταξύ τής 
ουσπ:στ:ας ζα: τής έλπίδος τού Κανίνη καί τής εΰχα- 
ρ:στήσεω; τυυ πατρός, έδε:;ε τό φυσ:ζόν τάλαντον 
προς τήν ζαλλ:τεχν:αν. Ααδών θάρρος έζ τ-ή; πρώ
της ταυτης απόπειρας, έξείργάσΟη τάς ζ-φαλάς ζα: 
Xs'pa; πάντων τών νευροσπάσσων. "Αλλη άπόπεφα : 
Η παραστασ:; άπήτε: λίμνην μετά μ'.ζρών παπίων 

εκ φε/.ού. Γόσον δέ ώραέα έπέτυχον. <·>στε κ:νούμενα 
δ:α κλωστών έφαίνοντο ζωντανά. Τήν έπ·τυχ:αν 
ταύτην άπέδωζεν ο μ:ζρός καλλ'.τέχνης εις τήν άντ:- 
γραφήν τών παπίων πού ήσαν εις τήν αυλήν τής οί- 
ζ:αςτου Καί λίγε: ό ζαλλ:τέχνης. «’<>! τό α’λη- 
«*ες,...οχ·. μ5νον ε:νε μεγάλη βοήΟε*.α, άλλά ή πρω- 
τ*στ7 τή; τέχνης». Κατωτέρω Οά :δη ό
αναγνώστης’περ! τοΰ άντ:κε:μένου τούτου τάς ώοαίας 
του σζ.ίψε:;.

Ο πατήρ εΐχεν άνά·,*ζην χρημάτων δ:ά 
ρησ:ν τή; οίζο·*ενείας ζα: έπεΟύμε: ό υιός 
ςυλογράφος. νά έργασΟή καί νά άφήση τήν μελέτην 
της^προσωπογραφία; κα: ά>.λων. Οϋτω τό δυστυχεί 
πα:δίον κρυφά τοΰ πατρός κατεγίνετο ζα: πολλάά.:ς 
απεζο:ματο έπί τής άντ-.γραφής, έπί τής οποία; τό 
“?<·>·■ εςημερωνε.

Από ΙΙ:στόγ:αν μετέδη ε:; ΙΙράτον καί 
επανεκαμψεν εις τήν γενέΟλ’.ον πατρίδα ζα:

’Ακαδημίας τών Ώρα 
,ί:?·.'^"ο έπίσης δ-.ά νά ζερδίση

-;3 ν3 βϊήΟή’'·, τήν οικογένειαν ζα: 
?#<,. I I σζέψ·.; άϋτη, όμολογεΓ 
πολύ ίπ: τού ήΟ'.ζοΰ του. 'Γπέφερε

Ιωάννη; ήζολίύΟε*. τόν 
Ψ; τό ζήν π:λύ

τήν συντή-
~fj νά γένη

επειτζ 
έγένετ;

ΔΙΑΤΙ;
•ο oaoxaotiK'itfQo; ιώ>' ονγ/οΛ><,»· ΓΑΙΧων ωγγρα- 

φίων ΛΙ/Λιπ M.teog, noo ttrotv ή^οο»· rle
κομψόν ιόμον ιοΐ-ί οιΜογίομονς τοί-ς ό.τυίοι ; yrrt'-i rl; 
τφ- ψΛοοοψικφ τον τ!ρα»<κόι>ιτα καί eli τίμ- φοό,-ηοιν 
τυυ την ιϋΟυμοτάτην, το θέαμα τή; ζωής. Ιόοί· μνρικα 
αχοο.τάοματα·.

Διαιί, καί όταν φΟάνωσιν πολι> εγκαινοτερον του 
πρέποντος πολλοί άνθρωποι, χάνουν τήν ψυχραιμίαν 
των μόλις είσέλϋουν εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν;

Διατί δέν εύρίσκομεν τό μανίκι τοΰ επανωφοριού 
μας μέ τήν πρώτην προσπάθειαν, όταν μάς |>οηί!εϊ 
κανείς νά τό φορέσωμεν ; _ _

Διατί εις τάς οικίας όπου γευματιζομεν, ευρισκο- 
μεν δυσκολώτεριον εν σπίρτον παριά εν σιγαρον ;

Διατί όταν άναζητουμεν τό μονόγραμμα ένος μαν- 
δηλίυυ, τό ευρίσκόμεν μόνον εϊς τήν τεταρτην γωνίαν;

Διατί τύσαι δεσποινίδες αί όποϊαι κρατούν τά τα
μεία τών καταστημάτων έχουν τό ϋφος τόσφ δυσά- 

ρεστον; r . ,
Διατί ποτέ δέν εΰρίσκεται κάνεις εις το γραφειον 

οίουδήποτε σταθμάρχου ; . . . .
Διατί τό είκονογραη,ημένον περιοδικόν το οποίον 

σις παρέχεται διά νά περάσητε τήν όύραν σας εϊς 
τόν προθάλαμον τού ύδοκτοίατροΰ είνε τής παρελ- 
Οου-ιης εξαμηνίας; J , . .

Διατί τύσαι νεαραί υπάρξεις αί οποϊαι προ του 
γάμου των τρελλαίνονται διά τό κλειδοκύμβαλού 
των, τό συχαίνονται μετά τόν γάμον ;

Διατί ύνομάςομεν δυστυχισμένε μου ψιλέ — και 
άν άκόμη είνε ό εύδαιμονέστατος—τόν άνθρωπον εις 
τόν όποιον αφηγούμεθα κάτι κακόν που μα; συνέβη ;

Διατί αδιακρίτως λέγομεν δι' όλους τους μετά 
στάντας ή οτι κατέλειπε μεγάλα; συμπαίίειας παρ 
ήμϊν, ή οτι συναπεκύμισεν εις τόν τάφον τας συμπά
θειας ημών, δεδομένου ότι όσα καταλειπονται δεν 
παραλαμβάνονται; . . .

Διατί πριν φυλλομετρήσωμεν σαλιωνωμεν τον δεί
κτην, καί διατί πριν γράψωμεν; Οίγομεν την γλωσ
σών μας μέ τήν άκραν τού μόλυβδου ; ,

Διατί τό συνοφρόωμα καί ό μορ<(ατμος όταν τί
θεται ό μονύελος, σημαίνει ότι ό φέρων αυτό είνε 

κομψής_ κύριος. . .
Διατί όταν τηλεγραη οΰν καί οι πΖ.ουτιωτεροι μετα

χειρίζονται τόν άναρΟρον λακωνισμόν διά να κερδί
σουν 10 λεπτά ;

♦
Οίω·ί iv ovvi-tei'f a-wlh'i-o/uv καί ή/αϊ; πρός to 

νοήμον κοτνόν ή μάΙΙυ,· πούί τόν ίαντύν μα; τα S>b* 
ΐοωτήματα· ■· ■■

Διατί ένώ ύπάρχουν τύ>α ολίγα νέα, εκδιδονται 
τόσον πολλά! εφημερίδες ; '

Διατί ένφ ένας συνδρομητής λαμβσνει τακτικω- 
τατα τό ψύλλον, δέν πληρώνει την συνδρομήν του.

Διατί ένιϊι υπάρχουν δικαστήρια, γίνονται μονο- 
uuy ίαι ;

Διατί ένας που θέλει νά αύτοκτονηση, το κάνει 
νωρίς νά συντάσσω τουλάχιστον τό νεκρώσιμον του ; 
’ Διατί όταν χιονίζει νά λέγομεν ότι πέφτουν νιφά
δες καί όχι... γαμβροί;

Διατί τό γκαρσόνι που σις σερβίρει, δεν φεύγει 
άφοΰ σις δώση τά ρέστα;

Διατί τά τρία τέταρτα τών δεσποινίδων που παί
ζουν πιάνο, γιατί, μά γιατί παίζουν πιάνο και δεν 
ράβουν ή δέν διαβάζουν έστω καί τόν Βοκκακιον ;

Διατί τά τοία τέταρτα τών στιχουργών γράφουν 
ομοιοκαταληξίας καί δέν παίζουν μέ τή γάτα τους η 
μέ τό σκυλί τους ; ,

Διατί νά γράψω όσα έγραψα κατόπιν τού κ Μπερρ, 
άφοΰ δέν είχα καμμίαν όρεξιν νά Μπερρ...ασω δι 
ε-ξυπνος. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ϊ*απρέψη, ^W-^γ.. ·/■'? 75^51’
ακάσουν eiceivoi υϊτινίς τον ίχλΐυαζον. Είχε τον 
ό"ενή έγω’.σμόν νά ταπε-.νώση, τού; εχθρού; του ο:α 
τήό υπεροχή; τοΰ ταλάντου του. ,

Ό Δυπρέ άφηγεϊτα: οτ: χωρ·.;να η;^ρ( η/.<- 
λούΟε*. τήν συμβουλήν τοΰ Αεοναροου Da Vinci. 
Δ*δομεν τόν λόγον ε:ς τόν ϊδ:ον : «ΊΙ καλή Οί/.ησ:;, 
«τ έπ'.Ουμία τού νά μάθω, ήσαν ΰπεράνω τή; πενιχρό- 
»-άτη; ζαταστάσεώ; μου. Π ουσκολια τη; .έχνη- 
»δέν μέ έφόβιζεν, ήσΊανόμην μάλιστα εύχαρ:στως μα- 
»κράν τινά έλπίδα νά ανυψωθώ ΰπεράνω τών αζ.ζ.ων 
» εις τήν έργασίαν τή; προσωπογραφία;, οπερ ο: α/.- 
»λο: μετά κόπου και έλεετνώ; κατώρΟουν. Δ:α 
» τούτο, έκτοτε έστρεψα πάσα; μου τά; ουνάμε·.; να 
»μελετήσω τήν προσωπογραφίαν. Ιίγορασα εν λ-υ- 
»‘ζωυ.α τό όποιον έζράτουν πάντοτε μαζ: μου. Ι Ια 
«ρεκάλουν τοΰ; φίλου; μου να ποζάρουν ο:α να κάμω 
»τήν εικόνα των. Κατ' άρχάς άτυχε:; απόπειρα:. 
»'Αλλά δέν έκουραζόμην, κα* σΰν τφ χρονφ απε- 
» κτησα τόοην έπ:τηδε:ότητα, ώστε με ο/.:γα; γραμ- 
» μάς έκαμνον μΛ-.ρίαν προσωπογραφίαν. Δεν επαυον 
»ποτέ. Εί; τ-ήν οικίαν μου είχον ζ.ερωσε: με καρ- 
«όουνον τοΰ; τοίχου; τού μαγε·.ρε:ου κα: τη; τραπ=· 
«ζαρία;. Φυσικά κάνε':; δέν μέ έπεπληττε ο:α τον 
» ασυνήθη τούτον στολισμόν των τοίχων τής ο·.κ:ας. 
»’() πατήρ μου έλειπεν. Ίύγώ ημην ό μεγαλ·:τερος· 
»ήμην σχεδόν ό νο:κοζύρη;. Άλλως ή μήτη? μ:^<· 
»ήτ*.ς ήξευρεν, άν ζα: δέν εόλεπεν, το περίεργον 
ο τούτο -,'ύμνασμα ηύχαρ:στε:το, προτιμώσα τούτο, 
» παρά να παίξω μέ τά παιδιά εί; τόν δρομον».

Α: οικογενειακά: άρετα: τοΰ Δυπρέ ήσαν μεγά
λα:. Τούτο τό άποδε:κνύουν α: αυτοβιο-γραφικαι 
του άναμνήαΐΐ·; κα: τό μαρτυρούσε τά γραφόμενα 
υπό τών συγχρόνων αύτοΰ. Ελάτρευε τους γονείς 
του. Καί άν ΰπήρςεν εύσεόής υιός, ύττήρςε^ κα: πο
λύτιμο; σύζυγος. ΊΙτο πτωχοτάτη ή συ,υγοςτου. 
Την ήγάπησε ζα: τήν έδόςασε ζα*. ωνομασεν αυτήν 
ayiav γυναίκα. ΙΙερ-.γράφε: του; έρωτας του, τα 
τού γάμου, τά τοΰ συζυγ-.ζοΰ του βίου εί; τροπον το- 
σον άφελή ζα: τόσον έςόχως, ποΰ ολίγο: ποιητα: κα: 
μυΟ:στορ:ογράφο: δύναντα*. νά το κατορθώσουν.

Φιλόστοργος πατήρ, είχε λατρείαν εί; τας κόρα: 
του. Μία τούτων, ή Αμαλία, υπηρςε πολυτ:μο, 
σύντροφο; εί; τά; μελέτα;, εί; τήν έργασίαν. ε:; τα 
ταςείδ:α κα: οΰδέποτε τόν έγκατέλε:ψε μέχρ: τή; τε
λευταία; άναπνοή; αύτοΰ. Κα: αϋτη ήτο καλλ’.τεχν:;.

• >: καλλ’.τέχνα: κα: ο· έργάτα: οί ε-οϊο: μετ αυ · 
τοΰ συνεφγάζοντο τόν ήγάπων διά τού; καζ.σύς τρο^ 
που; του κα: τήν εύγενή συμπεριφοράν του. Καί αύτο: 
έζε:νο: οί αντίζηλο: καί φθονερό: ΐταπε·.νοΰντο ο:α 
τήν καλήν φήμην, ήν έν τή κο:νων:α κατε:χεν_ αυτός.

’Κπόδειγμα άληΟοΰ; Χρ:στ·.ανοΰ. 1 πήρςε φ·.λ- 
τατο; τών συγχρόνων διαπρεπών άνδρών. Ιΐερ: μουσι
κή; συνεζήτησε μετά τοΰ 1‘οσίνη, Δον.ζέτη κα: Βέροη. 
Όχ: μόνον ή Ιταλία έςετίμησε δεόντως τόν καζ.- 
λιτέχνην τη;, άλζυά καί ή Άγ-'λία καί ή Γαλλία καί 
άλλα Έθνη.

Οίέπισημότερο: τή; έποχής, οΐ'τ-.νε; έπεσκέπτοντο 
τήν πόλ:ν, έν ή δ’.έμενεν, έΟειόρουν καθήκον να με- 
ταδοΰν εί; τό σπουδαστήριόν του. Κα: αυτό: άκομη 
ο: βασιλείς έμενον άσκεπεϊς. Δ:κα:ως, δ’.οτ*. ι ε
ρόν ε:να: οπού έργάζετα*. ο καλλιτέχνης, οστις ο:α 
τή; σμίλη;, σφύρα;, χρωστή'ρο;, δίδε*, ζωήν αίών-.ον.

[Έ.τιιαι ουνίχβια] ΣΠ· ΔΕ'ΒΙΑΖΗΣ
3



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

W. PEMBEB BEEVES

ΦΙΛΕΛΑΗΝ, — τοϋ όποιου 
τήν εικόνα δημοσιεύει 
σήμερον ή «Πινακοθήκη* 
— έγεννήθη πρό ήμίσεως 
καί. επέκεινα αίώνος, είς 
Lyltletonx^ Νέας Ζη- 
λανδΐαςεκγτνέων'Άγγλων 
καί μετά τό τέλος τών

νομικών σπουδών του μή αισθανόμενος μεγάλην 
κλίσιν πρός τό δικηγορικόν επάγγελμα, διά τό ό
ποιον, τόν προώριζεν ό πατήρ του, ιδιοκτήτης τοΰ 
έκεί,έκδιδομένου έγκριτου φύλλου «7/ie Lyllleton 
Ίί/nes» προοελήφθη είς τήν σύνταξίν του καί μετά 
τι να καιρόν έπολιτεύθη έπιτυχώς. Βουλευτής, υ
πουργός τής Παιδείας καί τής Εργασίας (Labour) 
αρχών φιλελευθέρων, είσήγαγεν είς τήν νομοθε
σίαν τής 'Αποικίας πλήθος μεταρρυθμίσεων καί 
πρακτικωτάτων νομοσχεδίων, είς ένα άπό τά ό
ποια—τό τής διαιτησίας τών μεταξύ εργατών καί 
καταστηματαρχών διαφορών, υπό ειδικών βικαστη- 

ρίων άποτελουμένων άπό δικαστάς αρχαίους, ευδό
κιμους καί ανεξαρτήτους κάθε κομματικής επιρ
ροής -οφείλεται ό σχετικώς ελάχιστος αριθμός α
περγιών είς αποικίαν, όπου τά βιομηχανικά συμφέ
ροντα εΐνε μεγάλα καί η τάξις τών εργατών ισχυρά 
καί ανεπτυγμένη.

Μετά τήν δρϊσιν ταύτην, έπιθυμών νά έγκατα- 
σταθή είς τήν Αγγλίαν, παρεκλήθη ύπύ τής Κυ- 
βερνησεώς του vi δεχθή τήν αντιπροσωπείαν τής 
Νέας Ζηλανδίας παρά ιή Μεγάλη Βρεττανίρ καί 
διωρίσθη High Comniissionar παρ' αύτή. Τύ ά- 
ξίωμα αύτό σανεπάγεται τόν τίτλον τοΰ Honorable 
καί σχεδόν ισοδύναμε! μέ τό τοΰ πρεσβευτοΰ ξένης 
Δυνάμεως. Μετά τινα όμως καιρόν, ένεκα κυβερ
νητικής μεταβολής είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, παρη- 
τήθη καί έμεινεν ίδιωτεύων είς Λονδϊνον, οτε, κε- 
νωθείσης τής θέσεως τοΰ Διευθυντοΰ τής Σχολής 
τής Οίκοι ομολογίας καί τών Πολιτικών 'Επιστημών 
διωρίσθη είς αυτήν, πρώτος αύτός ληφθείς έκκλά
δου, μή άνήκυντος είς τόν διδασκαλικόν κόσμον. 
'II καινοτομία αΰτη τοΰ Συμβουλίου τής Σχολής 
δέν εύρήκε καμμίαν άντίδρασιν καί οί καθηγηταί 
καί Ιίρυτάνεις τών άλλων Κολλεγίων καί Σχολών 
έφάνησαν παραδεχόμενοι τήν παρ' αϋτφ επικρατή-

σασαν γνώμην, ότι δηλ. προτιμώτερον είναι να 
ποοίσταται Σχολής προορισμένης νά μορφών» αν- 
δόας πρακτικούς, άνθρωπος άποκτήσας πείραν απο 
τήν διοίκησιν μεγάλης αποικίας, παρά επιστήμων 
άντλών τήν σοφίαν του μόνον άπό τήν μελιπην και 
τά βιβλία. Δέν πρέπει όμως νά ύπονοηθή οτι η 
μόρφωσις τοϋ lleeece είναι μόνον πρακτική. Ο
σοι ιίχον τήν ευτυχίαν νά τόν άκούτουν, εϊς ιδιαι
τέρας συνομιλίας, ν' άναπτύτσ» Ιστορικά ζητήματα, 
νά έκφέρι.ι γνώμας περί τών Άγγλων συγγραφέων

ΕΛΙΣΣΑ3ΕΤ

Κόρη τοΰ Λιαδόχου τής Ρουμανίας, ής άνηγγίλθησαν οι αρραβωνβς 
μΐτάτήςΑ. Β. Τψ·. τοΰ Αιαδόχου Γίωργίου _

καί τοΰ ύφους των, όσοι άνέγνωσαν οχι μόνον τά 
εμβριθή άρθρα του άλλά καί τά καλλιεπή ποιή- 
ματά του, ώς π.χ. τό περί τού Βυζαντινού «Υγρού 
1Ιυρός> »<ί εννοήσουν διατί έκρίθη άξιος τής θέ- 
σεώς του καί άπό τούς δρώντας είς ιήν "Αγγλικήν 
Κοινωνίαν, άπό τούς όποιους κυρίως άποτελείται 
τό Συμβούλων τής Σχολής καί άπό τούς σοφούς 
καί επιστήμονας τούς προϊσταμένους τών άλλων 
κολλεγίων. . , .

Παρ'όλα; τά; ασχολίας του—διότι είναι και
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής ανθηρότα
τη; Τραπέζης τής Νέας Ζηλανδίας—ό Beeves α
γαπών τήν Ελλάδα καί πιστεύουν είς τό μέλλον της, 
ευρίσκει καιρόν νά τήν μελετά, καί νά .τροσπαΟή 
νά τήν γνωρίτρ εις τούς ομοεθνείς του. Είναι έκ 
τών ολίγων—όλιγίστων δυστυχώς—φίλων τοΰ φιλο- 
βουλγαρικοϋ Βαλκανικού Κομιτάτου» καί ή πα
ρουσία του έκεϊ μετά τινων άλλων πιστών τής "Ελ
λάδος φίλων τοϋ Burroivs, τού Symonds, τού 
μακαρίτου Westlake κ.λ. συνέτεινον οϋκ ολίγον, 
■".στετύ Κομιτάτον καί πρό τού πολέμου καί κατ' 
αύτόν νά.τηριρί) στάσιν κάπως άμερόληπτον. "Οτε 
κατά τόν Σεπτέμβριον τού 1912 συνεστήδη τό 
Λίγαιοπελαγιτικόν Κομιτλτον, ό Reeves προίίόμως 
προσήλθεν είς αύτό καί είργάσΟη έκεϊ όχι μόνον 
υπέρ τών ΑΙγαιοπελαγιτϋίν, άλλά καί τών Ήπειρω- 
τών καί Μακεδόνων.—ΙΙρύ μερικών μηνών, Οέλων 
πρακτικιήτερον καί ένεργητικώτερον νά έξυπηρε- 
τηση τά συμφέροντα τού Ελληνισμού, έσυττησε 
μετά τινών άλλων Φιλελλήνων καί ηαλοπάτριδων 
ομογενών μας τόν έν Λονδίνφ Άγγλο-Έλληνικόν 
Σύνδεσμον, τόν περί τά 500 μέλη ήδη άριίίμούντα 
καί προοιρισμένον, ώς έλπίζομεν, νιί δράση ίσαξίως 
τών έπί τής Έπαναστάσεως καί αργότερα έπί 
Γλάδστωγος, Δίλκε καί Ι’όζμπερρυ Φιλελληνικοϋ 
Κομιτάτου.

Άλλά πολύ καλυτέραν ιδέαν περί τού Reeves 
άπό τάς ξηρός αύτάς σημειώσεις, ΪΙά λάβουν οί ά- 
ναγνώσται μας διερχόμενοι τό ώραΐον άρΟρον πού 
έγραψε περί αύτοΰ ό φίλος καί συνεργάτης του ό- 
μογενής ΚοςΧ. Βαμβακλς.

1 Μαρτίου 1914

zl. II. II.

'<) ειλικρινή; τή; Νέα; Έ'.λάοο; φίλο; καί τοϋ 
‘Ελληνικού "Εθνους λάτρη; Πέμ,περ 1‘ιηβς, τοΰ ό
ποιου ή έν 'Αθήνα:; έπίσκ-ψι; έχαιρετίσθη μέ α
ληθή ένθουσ’.ασμον, έχε: κάτι πού τόν διακρίνει άπό 
τού; λοιπούς έν Ευρώπη φιλέλληνυς. Άγαπα μέχρι 
πάθους τον Τύλληνισμ.'ον καί τρέφε: απεριόριστον 
εμπιστοσύνην έπ: τον αστέρα αύτοΰ, ούχί μόνον 
διότι κατά βάθος έμελέτησεν ολόκληρον τήν ιστο
ρίαν του άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τή; 
σήμερον, άλλά κυρίως διότι έγεόάθυνεν εί; τήν ψυ
χήν τοΰ νεωτέρου Έλληνος ζαί διότι άνεμέτρησε 
τοςήθ-.κάς, κοινωνικά; ζαί πολιτικά; άρετάς αύτοΰ 
μέχρι τοΰ βαθρ.οΰ, ώστε νά σχηματίση =:δό; τ: ίδι- 
ζή; του θρησκείας μέ τήν άζράδαντον πίστίν του οτι 
ή Ελληνική Φυλή οφείλει ν’ άναγνωρισθή ζαί θ' 
άνα-,'νωρισύή ώ; ή απαραίτητο; εκπολιτιστική έν -.ή 
παγκοσμίφ κοινωνία δύναμις.

Τήν πίσο'.ν του ταύτην οέν περιορίζει άπλώ; εΐ; 
ένα ένόόμυχον πόθον, άλλά μ’ ένα ιδιαίτερον συν
δυασμόν τοΰ μεγάλου ιδεώδους του, μέ τό θετικόν 
πνεύμα άζαταπαύσιω; έργάζετα: δι’ οκών τών μέ
σων προ; διάδοσίν τη;. Διά τών αγορεύσεων ζαί τών 
άρθρων του, διά τών οικογενειακών συγκεντρώσεων 
ζα: τών λεσχών, αϊτινες έξασκ'.ϋσι μεγίσιην επιρ
ροήν εί; τήν αληθώς πεπολιτισμένην τη; ΐίατρίδος 
χώραν, όσημέραι ευρύνει τόν κύκλον τών οπαδών 
ζαί αποστόλων τοΰ δόγματός του. Είνε άδύνατον νά 
περιγραφή ή άπόλαυσι;, τήν όποιαν ήσΟάνετο ή μ=- 
γαλυνΟεϊσα άπό τά; συνεχείς νίκα; ψυχή του, όταν 
έμάνθανε τού; 'Ελληνικού; θριάμβους. “Οχ: διότι 
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ούτο: τόν ’θάμβωσαν, άλλά διότι ώ; άλλος Ζαχα
ρία; τού; άνέμενε.

Ο έμπρακτο; φιλελληνισμός του άρχεται άπ- αύ
τή; τή; νεανική; του ηλικίας. Είτε ώς φοιτητή; 
τή; Νομική;, εϊτε ώ; έκδοτη; τών Λύτλετων Τάϊμ; 
μετά τό πέρα; τών σπουδών του, εϊτε ώς Πρόεδρος 
Ιίολιτιζοΰ Συνδέσμου ζα: βουλευτής έν Νέα Ζηλαν
δία οπού έγεννήθη, εϊτε ώ; Υπουργό; τή; Παι
δεία;, τή; Βιομηχανία; ζαί τή; ’Εργασία;, είτε κα
τόπιν ιό; Ανώτατο; ’Αντιπρόσωπο; τή; γενετείρο; 
του έπ: δεζατέσσαρα όλα έτη έν Λονδίνω, εϊτε νυν 
ώ; Πρύταν·.; τη; Σχολής τών Οικονομικών καί Πο
λιτικών’Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδί
νου, έξηκολούθησε καί εξακολουθεί διαρκώ; ενδια
φερόμενο; καί ενεργών ύπέρ τή; Έλλάδο; και τού 
Ελληνισμού. Τό πρώτον του άρΟρον, όπερ πρό εϊζο- 
σιπενταετία; έδημοσίευσε διά τήν Ένωσιν τή; Κρή
τη; περιεϊχεν επιχειρήματα, άτινα έδωκαν αφορμήν 
εί; τό νά δημοσιευΟώσιν αρκετά φιλελληνικά τότε 
άρθρα εί; τόν ’Αγγλικόν τύπον. Έκτοτε δέν έπαυ - 
σεν άρΟρογραφών εί; διάφορα έγκριτα τοΰ Λονδινείου 
Άστεω; φύλλα καϊ εργαζόμενο; παρά τοΐς πολλοί; 
αύτοΰ φίλοι; ζαί γνώριμοι; υπέρ τών νήσων τού Αι
γαίου, τή; Ηπείρου, τή; Μακεδονίας καί τών λοιπών 
' Ελλην ικών χωρών.

Τό περί Ανατολική; πολίτιζ.ή; καθ’ έβδομάδα δη - 
μοσιευόμενον εί; τήν έγκριτον Πολιτικήν Έπιθεώ- 
ρησιν «Ό νέο; I Ιολιτευτή;» κύριον άρΟρον, έν τω 
όποίω απεικονίζεται πάντοτε ή εις τόν 'Ελληνισμόν 
πεποίθησί; του, είνε προϊόν τή; έμπνεύσεώ; του. 
(>τε το πρώτον έρρίφΟη ή ιδέα τού σχηματισμού τή; 
Άγγλο-’Ελληνικής Ένώσεω; έν Λονδίνω, ό ΙΙε'μ- 
περ 1’ίηός μέ άκράτητον ενθουσιασμόν έπεκροτησεν 
αύτήν ζαί μέ άπαρά αίλλον δραστηριότητα έντό; ολί
γων ημερών τήν ιδέαν μετέτρεψεν εί; πραγματικό
τητα- Ήτο □ ένδεδειγμένο; Πρόεδρο; τοΰ μεγάλου 
ζαί χοησιμ.ωτάτου τούτου Συλλόγου.

Φιλέλλην ενθουσιώδη; μέ μεγάλα ιδεώδη, άλλά 
μέ μέθοδον καί μέ πρακτικόν πνεύμα, κάτοχο; τού 
τετιμημένου, τοΰ συμδολίζοντο; τήν πραγματικήν 
αξίαν έν Αγγλία τίτλου τού honorable, τοΰ μέ τά; 
ιδιότητα; τού πρώην Υπουργού καί Ανώτατου 
’Αντιπροσώπου, ήδη όέ Πρύτανεως έν Λονδίνω προσ- 
δίδοντο; μεγαλήτερον άκόμη ζΰρο; εί; τά προσόντα 
τη: ειλικρίνεια; καί τή; πειθοΰς του, ό ΙΙέμπερ 
1‘ίηό; καταγίνεται νά σύνδεση τον άκμάζοντα πολι
τισμόν τή; Μεγάλη; Βρεττανία; μέ τόν αναγεννώ 
μενον πολιτισμόν μιά; μεγάλη; Έλλάδο;. Θέλει μέ 
πάντα τρόπον νά συνδυάση τά ιδεώδη ζα! συμφέροντα 
τή; φυλή; του μέ τά ιδεώδη καί συμφέροντα τή; ί- 
οιζή; μας. Δ·.' άμφότερα ταύτα έργάζετα·. μέ άζατά- 
δλητον ζήλον. Εχει πεποίθησίν οτι θά έπιτύχη' 
διότι ό συστηματικοί; διά τά μεγάλα καί εύγενη έρ- 
γαζόμενος, ώρισμένω; έπίτυ-^χάνει. Άλλ’ υπάρχει 
και εί; έπί πλέον λόγο; πρό; έπιτυχίαν- έχει καρ
διάν Ελληνικήν και νουν 'Αγγλικόν.

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Πρώην βονί^ντής Σιρβίων

δημαιζάς έκλογά; 
μείνη ανικανοποίητο; άπο 

Αύτήν τήν φοράν ολο; ο 
συμφωνούν οτι οί έζλεγέν 

καί ύπεράςιοι διά 
νασία;. Μόνον ό 
τού; άντισημίτας. 
τόν ώφε'λησε 
φεύ; τή; «Δημιουργική;

γνώμη να 
φοφορίας. 
ό κόσμο;, . »»·

γαλλική Ακαδημία κατέ- 
πληςε μέ την δραστηριότητά 
τη;. Εί; ολίγα λεπτά τή; 
ωρα;έ;έλε;ε και έχρισε τρεϊ; 
αθανάτους, τόν κωμωδιογρά
φον Λλορέδ Καπό;, τόν ι
στορικόν ντέ λα Τκόρ; κα! 
τόν φιλόσοφον Μπερςόν. Συ
νέβη εί; προηγούμενα; άζα- 
' ' ’ ' ’ ; ή κοινή

ώρισμένα; ψη - 
Τύπο; καί όλο;

■·. οι εζ/,εγεντε; είναι άςιοι 
να περάσουν τήν πύλην τή; άΟα- 
Μπερςόν έπο/.εμήΟη κάπω; άπό 

’Αλλ’ αύτό, άντί νά τόνόλάψη 
μάλλον. ’<) όαόύ;, ό άφθαστο; συγγρα- 

ιλίςεως» συνεκέντρωσε τά; 
ρισσοτέρα; ψήφου; άπό ό/.ου; τού; υποψηφίου;.

Τό έργον τοΰ Καπύ; είναι πλέον ή γνωστόν εί; τού; 
’Αθηναίου;. βθί σύζυγοι τή; Λεοντίνη;» ’παρουσία
σαν έπανο'.λ,ημμένω; εί; τήν Ν. Σκηνήν έπ! Χρηστο- 
μάνου μοναδικήν έπιτυχίαν. Τό πνεύμα, ή άκριόολόγο; 
παρατήρησις, ή φιλοσοφία τοΰ συγγραφέω; έςετ-.μήΟησαν 
εί; τά; ’Αθήνα; σχεδόν όσον καί εί; τό Παρίσι. 
’Λλ/.’ άν ό Καπύ; είναι γνωστό; ώ; κωμφδ'.ογράφο;, 
τά μυθ'.στορήμ.ατά του όμως δέν απέκτησαν εί; τήν 
'Ελλάδα τήν φήμην, ή όποία τού; άςίζει. Καί εί; αύτά 
ο έρως καί τό χρήμα παίζουν τόν σπουδαιότερον ρό- 
λον. Ό μυθιστοριογράφο; έπιδέςιο; έκτελεστή; όσον 
καί ό δραμυατικό; συγγραφεύ; κινεί γύρω άπο τού; δύο 
αύτοΰ; παντοδυνάμους θεού; τήν σημερινήν άνθρωπό- 
τητα, τήν μελετά, τήν ζωγραφίζει, τήν ειρωνεύεται, 
τήν παρηγορει. Ό Καπύ; έκαμε τήν πρώτην του έμ- 
φάνισιν ενώπιον τοΰ κοινού ώ; δημοσιογράφος. Τό 
πρώτον του δημοσίευμα ήτο έν άρΟρον περί Δαρδίνου. 
Από τήν δημοσιογραφίαν έπέρασεν εί; τό μυθιστόρημα 

καί έπειτα εί; τήν σκηνήν, διά νά έπιστρέψη τελευ
ταία εί; τό χρονογράφημα. Μίαν φοράν τήν έόδομάδα 
δίδει άπο δύο περίπου έτών εί; τό βΦιγαρώ» τό 
Courrier de Paris. Εί; μίαν στήλην περνούν σάν άπό 
/.επτούφαντο κόσκινο τά κυριώτερα γεγονότα τή: 
ήμερα;. Τό μυστηριώδε; έγκλημα, αί χειρομάν- 
τιδε;, τό ποΰ,ΰκροτον μυθιστόρημα, τό δραμα ποΰ 
εθριάμδευσεν ευρίσκουν είς τόν Καπύ; ένα σχολια
στήν εΰθυμον καί ιόπλισμένον ρ.έ ένα ρεβόλβερ γε
μάτο άλάτι. "Αν ή σφαίρα σκοτώνει καί τό άλάτι 
ομω; τσούζει... Αν άμφ'.ίάλ,λετε, ’ρωτήσατε εκείνου; 
οι οποίοι έπυροβολ,ήθησαν μέ τό άλάτι τοΰ Καπύ;.

Ό ντέ λα Γκόρ; δέν άποτελ=: διόλου τύπον δημο
φιλούς συγγραφέω;. Δικαστή; σεβόμενο; τήν δικαιο
σύνην ζαί τήν αλήθειαν κατεδιώχθη πρό έτών διά λό- 
γσυς πολιτικού;. Μέ αύτά; τά; άρετά; κα! μέ τήν α
γάπην τή; ιστορία; έπϊ πλέον ό ντέ λα Ι'κόρς έμελέ- 
τησε τ-ήν «Δευτέραν Δημοκρατίαν». Λί ίστορτκαί το-υ 
μελέται τόν επέβαλαν αργά,άλλά σταθερά εί; τού; κύ

κλου; τών ειδικών. Λν ό ντέ λα Γκόρ; δέν έγνώ- 
ρισε τήν μεγάλην δόξαν μέ τά; θορυβώδεις έζδηλώσει; 
τη;, είχε τήν υψηλήν ιζανοποίησιν νά ϊδη τό έργον του 
τιμώμενον άπό τού; ειδήμονας.

ΊΙ Ακαδημία, ή όποία κατάτήν παράδοσιν’ είναι 
ένα σαλόνι, όπου συνζετρώνονται τά έκλεκτότερα πνεύ
ματα τή; έποχή;, δέν ήμποροΰσε παρά νά προσκαλέση 
ύπό τήν στέγην τη; τόν δεινόν ιστοριογράφον, τόν δη
μιουργικόν μελετητήν.

— ’<) ντέ λα Γκόρ;, Γλεγε νέο; συνάδελφό; του 
ολίγον μετά τήν έκλογήν, έλειπε άπό τήν 'Ακαδη
μίαν.... Ήτο καιρό; νά μπή..·. Τά έργα του τού εί
χαν ήδη πρό πολλοΰ άνοιξη τον δρόμο...

1 Ιοϊο; δέν ακούσε νά γείνη λόγο; διά τόν Μπερξόν: 
Κομψέ; ΙΙαριζιάνε; καί άτημ.έλητοι intellectuels, 
σπουδασταί καί άνθρωποι ποΰ δέν πιάνουν ποτέ βιβλίον 
στο χέρι άσχολούνται μέ τόν Μπερξόν, μιλούν δ:' αύ- 
τιν καί σπρώχνονται έμπρ'ο; εί; τή; πόρτε; τοΰ Col
lege de France κάθε φορά ποΰ ό φιλόσοφο; πρό
κειται νά άναπτύξη τά; νεωτεριστικά; θεωρία; του.
Ενα; φιλόσοφο; νά έχη τέτοιο succes : Ενας φιλό

σοφο; νά θαυμάζεται κατά το-ούτον άμεσον τρόπον, 
όπω; μία ήθοπο'-ό; ή μία χορεύτρια τή; μόδας; Ό ό- 
μαδικο; και κάπως έπιπόλαιο; αύτο; θαυμυασμός δέν 
σα; διαθέτει άσχημα διά τήν φιλοσοφίαν του: Όζ. Ι’ι- 
μπώ, ό φιλόσοφο; Άκαδηυ.αικό;, ό όποιο; παρουσία- 
σεν εις τού; συναδέλφου; του τού; τίτλου; τοΰ ζ. Μπερ
ξόν εξήγησε τό μυστήριον τή; επιτυχία;. '() Μπερξόν 
δέν είναι ένας φιλόσοφο; στεγνό; ζαταγινόμενος ρ-έ ό
ρου; δυσζολοχωνεύτου;. Τεχνίτης τοΰ λόγου ασύγκρι
τος, παίζων μ.έ τά; άποχρώσει;, δίδει εί; τήν φιλο
σοφικήν του σκέψιν τό πλέον άρμονικόν φιλο/,ογικ.όν 
ένδυμα. Ιδού διατί σαγηνεύει. Ιδού διατί έκατοντά- 
δε; ανθρώπων αγωνίζονται εμπρός εΐ; τό College 
de France δύο τουλάχιστον ώρα; προ τή; παραδό- 
σεω; τοΰ Μπερξόν. Ιδού διατί ή φιλοσοφία του έξή- 
σκησε τόσον γρήγωρα επιρροήν βαθυτάτην.

Ό Μπερξόν είναι φιλόσοφο;—καλλιτέχνης. 'Ο 
φιλόσοφος έδωσε εί; τόν καλλιτέχνην τήν στόφα. '< > καλ
λιτέχνη; τήν έκέντησε μέ γούστο, μέ δεξιότητα, μέ 
έμπνευσιν.

Οί ήττςθέντε; εΐ; τά; χθεσινά; έκλογά; είναι τέσ 
σάρες. ’< > πολίτευτή; Λέων Μπουρζοα, ό ιστορικός 
Καμίλ Ζουλλιάν, ό ποιητής Σάρλ ντέ Πομαιρόλ καί 
ο ζ. Νωρουα.

Ό Σάρλ ντέ ΙΙομαιρόλ ύπεστηρίχθη ένθέρμω; 
άπ'ο τον ΙΙ’.έρ Λοτί. Ό Λέων Μπουρζουα αντίπαλο: 
τοΰ Καπύς έπήρε δέκα τρεϊ; ψήφους Ό κ. Ζουλλιάν 
εννέα ζαί ό κ. Νωρουά καμμίαν.

ΙΙοϊονείνε τό έργον τοΰ κ. Νωρουά άγνοώ καί 
εγώ όπως καί όλος ό άλλο; κόσμος. Γνωρίζω μόνον 
ότι ό κ. Νωρουα παρουσιάζεται ανελλιπώς εί; κάθε 
ακαδημαϊκήν εκλογήν.Ό αθάνατο; υποψήφιο; ερω
τοτροπεί άπό έτών μέ τήν 'Ακαδημίαν. Άγαπα, άλλα 
δέν άνταγαπαται.

ΠαρΙοιοι Α- ΜΛΥΡΟΥΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

0JVIHPII5AI ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

,§■57 1 θείοι ραψφδίαι τοϋ υπά-
χ του ποιητιύν ίνέπνευσαν

τεχνίτας άρχαίους, οίτινες τά 
Η η,ΐμ'ΐντικιότερα ίπεισύδια άπ-

’Λι εικόνωαν είς άνιίγλυφα, αγγεία 
ν| > καί τοιχογραφίας έπί τή βάσει

τής 'Ομηρικής περιγραφής. 
θΛ Τρεις τοιαύταςάπεικονίσεις δη-

μοσιεύομεν, υποδειχθείσας ήμίν 
ΰπό τοϋ δοκι μαντάτου έρμηνεντοϋ τών 'Ομηρι
κών επών καθηγητοϋ κ. Γιοτσαλίτου. II πρώ
τη είκών παριστή τή>' Άποθέωσιν τον Όμη
ρου, εχει δέ ληφθή έκ τοΰ έν τφ Βρεττανικαϊ 
μουσείφ αναγλύφουy όπερ έποίησεν Αρχέλαος ό 
Πριηνεύς.

Έν τή κάτω ζώνη τοϋ Αναγλύφου κάθηται 
επί θρόνου ό "Ομηρος κρατών εν τή δεξιά μεν 
κύλινδρον, εν δέ τή αριστερά σκήπτρον. Εκατέ
ρωθεν τόν περιστοιχίζουν δύο γυναίκες, ή Ίλιάς 
δεξιά κρατούσα ξίφος καί ή ’Οδύσσεια αριστερά 
άφλαστον. Όπισθεν, ή Οικουμένη στέφουσα τον 
ποιητήν καί ό πτερωτός Χρόνος κρατών δύο κυ
λίνδρους, ήτοι τά δύο έργα τοΰ ποιητοϋ.

Ίί ΟΜΗΡΟΥ ΑΠΟΘΕΩΣΕ iff-

"Εμπροσθεν τοΰ 'Ομήρου αί θεότητες Ίστο 
ρία, Ποίησις, Τραγτρδία καί άλλαι, ιόν τά ονό
ματα αναγράφονται, Κάτωθεν άγονοι ταύρον πρός 
θυσίαν. "Ανω, δεξιά μέν ίσταται <5 άφιερωτής 
τοΰ αναγλύφου κρατώ»· τρίποδα, τό έπαθλον 
τής νίκης του, μετ’ αϋτόν δ Άπόλλοιν μετά τί
νος ίερείας καί μετ’ αΰτόν αί εννιά Μοϋσαι είς 
διαφόρους στάσεις, ΰπερθεν δέ πάντα»·, έν τή 
κορυφή, ό Ζευς.

ΊΙ δεύτερα είκιόν παριστα τήν Άπάγωγήν 
ιής Βρισηιδος (Στιχ. Ίλ. 320 καί έφεξής), 
προερχόμενη έκ τοιχογραφίας τής Πομπηίας, ά- 
νακειμίένης είς τό Μονσεϊον τής Νεαπόλεως. 
Παριστάνει τόν Άχιλλέα καθήμενον έπί θρόνου, 
καί διατάσσοντα τον Πάτροκλον, όστις αριστερά 
αύτοΰ ίστάμενος οδηγεί κλαίουσαν τήν Βρισηΐδα 
πρός το'υς δεξιά τού Άχιλλέιος ιπταμένους δύο κή· 
ρυκας, ών δ έτερος άγνωστον διατί αντί πετά- 
σου φέρει περικεφαλαίαν. Όπισθεν τοΰ ’Αχίλ
λειος ίσταται γέρων, πιθανόν δ Φοίνιξ και είς τό 
βάθος διαφαίνονται πέντε νεαροί Μυρ/ιιδόνες 
ένοπλοι.

ΊΙ τρίτη είκι'ον παριστα τόν εξιλασμόν τοΰ 
Χρύσου, προέρχεται δ’ έξ ’Αττικού άγγείου τοΰ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

ΊΙ ζηλοτυπία διιί τόν εί- 
λικρινώς άγαπώντα εΐνε ά- 
νάγκη τής ψυχής. . Ιι ί τόν 
μή ιίγαπώντα, κωμικόν έλ- 
λάττιομιι.

w
Ό "Ερως είναι τό ι'ιερο- 

πλάνον τής Ψυχής.

Ό (~)εός δημιουργίαν τήν 
θάλασσαν τριπλάσιον τής ξη
ρός, ί/θέλησε νά παραστήση 
ότι θά βασιλεύη είς τόν κό
σμον η Οπτασία.

*·
Συνήθως οί πρόλογοι τιον 

βιβλίων δμοιάζυυσι τά σιη - 
χωροχάρτια τοΰ Πάπα.' Ανα
γράφουν Ιπαίνονς, διότι δέν 
υπάρχει έλπίς νά τους είποΰν 
άλλοι.

ΊΙ Λδυναμ'α τής γυναικός 
έγκειται είς τόν... άνδρα.

Έ λ π ί ς: Μέλλουσα άνιί- 
μνησις. ’ Α ν ά μ νησί ς: 
Μέλλουσα έλπίς.

Παράξενα πράγματαΈνφ 
όταν γεννιέται ό άνθρωπος 
πρέπει νά έχη λεύκάς τρί
χας — '/.οϊόμα άθωότητΟς — 
καί όταν θνήσκει γέριον μαύ
ρος —χρώμα πένθους—συμ- 
βαίνει τό Αντίθετον. Γεννώ- 
μεθα αθώοι μέ τό έρεβος είς 
τάς τρίχας καί μαραινόμεθα 
θνήσκοντες Αμαρτωλοί μέ τό 
χρίσμα τής... Αθωότητος

420 π X. ενρεθέντος έν Ίταλίφ 
και ΰπάρχοντος νυν είς τό Μουσεϊον 
τοϋ Ρούβου, πόλεως τοΰ Βαρίου. 
Ό τεχνίτης έπί τό έλευθεριώτερον 
έξ εικονίζει τά άπό τοΰ στίχου 430 
τής Ίλιάδος και εξής έκτνλισσόμενα. 
Κάτωθι ίσταται ίερεΰς μετά τίνος 
νεάνιδος προ τοΰ καίοντος βωμού, 
έμπροσθεν αύτοΰ ίσταται έν φιλα- 
ρέσκφ στάσει ή Χρυσηϊς, Ακολου
θούμενη υπό δύο άμφ>ιπόλων, όπι
σθεν δέ σύρεται είς τόν βωμόν βοΰς 
πρός θυσίαν. "Ανω, αριστερή τής 
εικόνας, δ Χρυσής εύχεται πρός τόν 
Απόλλωνα (στιχ. Ιό!—153) όστις 
είκονίζεται είς τό κέντρου, κρατών 
διά μέν τής δεξιάς δάφνην, διιί δέ 
τής αριστερός θωπεύοντα δορκάδα. 
Πέριξ καί ανω τής σκηνής ταύτης 
εικονίζονται ή “Ηρα, ή ’Αφροδίτη, 
ή Άθηνά, δ Ερμής καί ή "Αρτεμις 
ιός θεατοί.

·£ $·=!»

ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

"Οσον μεγιίλη καί Αν εΐνε 
ή φ αντασία, αδύνατον τά 
προσέγγιση, πι>λΐ· δέ περισ
σότερον νά δη,ιιιουργήση τίμ· 
πραγματικότητα. ΊΙ παρα- 
τήρησις είς τήν τέχνην καί 
τήν φιλολογίαν εΐνε μεγαλεί- 
τερος παριίγων ή ή φαντα
σία.

ΔΙΚ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

iPSIQSPlKOS MISTPAA
σαν εις πένθιμο·/ διά- 
/χιιιιιατης εαρινής χα 
ράφ-ιυ, έΐαφνα έ|3α- 

uc ουν- 
νεφα και έδάκρυ^εν ό 
Ελληνικός ούρανος. 
Καί τήν ιδίαν ήιιέοαν 
ίσως καί τήν ιδίαν ώ
ραν, άπέΟνησκεν εϊς 
τήν άγαπημένην ταυ 
Μαγιάνην, περί ής έ- 
λέχδη δτι άπεοπάοΘη 

ςυιιπλ; (ΐιατας Ελληνικών νήσων, διά νά πο:ε 
κοΛΛ,Οί,ά^ρ^*^ γήντή. ||„βηγ.(ίκ. 
ο Φρειοερικας Μιοτοα/..

Ισως νά ήτα ά,τλή μόνον σύμπτωσις. Μοΰ 
άρεσει να φανταοίώ εν τούτοι;, ότι α! έ£ σύοα- 
νοϋ αύταϊ σταγόνες ήσαν τά δάκρυα τοΰ 'Ελ
ληνικού πένθους διά τόν θάνατον ενός μεγάλου 
επικληυεντος Ελληνος καί δικαιούμενου είς 
τόν τίτλον, ποϋ τόν έτίιιηαεν, ύπέρ πάσαν 
καταγωγήν.

Πράγματι, ό μέγας ποιητής, τόν όποιον ή 
I αλλία εχαοεν,Ι ύπήρϊεν επίσης μ αΟητής τού 
Ομηρου, αΧιος τοϋ διδασκάλου, έιιπνεοιιενος 

ως εκείνος, άπατά ωραία καί αφελή τοϋ μεγα
λείου της Φυσεως, τής οποίας άπέοη ό λεπτό
τερος καί μουσικωτερος είη γητής, ήγαπησε τήν 
■Ελλάδα, όσον ολίγοι,-πέραν τής κα? ύπο- 
Ζρεωσιν υπό παντός εϋπαιδεύτου αποδιδόμενης 
ΤΊ1/·5, τ®ν άρχαϊόν Ρ3: πολιτισμόν—τήν 
Ελλάδα την νεωτέραν, τής όποιας οί πόνοι 

ευρον όαθεΐαν έν τή καρδία του άπήχησιν καί 
τόν προέτοεψαν είς απαράμιλλο/ έμψΰχωσιν τής 
ί'-'λής., Είχε προϊδεαοθή, πρό τοϋ άτυχούς 
'■''97 άκομη, εκείνος τήν άναγέννησιν, τή/ 
όποιαν έδοκίμασε τήν χαράν νά ίδη έπαληΟεύ- 
ουσαν εσχάτως. Καί προέπεμψε τούς μαχητάς 
C'C,T?7 όρνα με υπέροχους στίχους, οχι 
απλώς εννεομου φίλου, α/./. αυτόχρημα συνα- 
γωνιοτοϋ, οσκιμάςοντος ως ίδια τά Ελληνικά 
αισθήματα.

Άνεζήτηοατόν άυάνατονχ Ελληνικόν του υιι- 
νον»^ τους σμιλευτούς τοΰ οποίου στίχους τόσον 
πίστα άπεδωκεν ό ίδικός μας ΙΙαλαμας:

10

« Τ άνάκραο/ut τ' άκυΰτε τής ΙΙυθίας;
Λικ»; ατών ημιθέων τ’ άγγόνια! ’.Ι.τό τ»}»· ΎΛα 

τής Νίκαιας τ' Ακρογιάλια ξανανθίζουν
Αιώνιες οί έληες. Μέ τ έιρματα ατά χέρια 
Εμπρός! τά ΰιγη τιον βουνών άς άνεβουμε 
Των Σαλαμίνα» τους Αντίλαλους ξυπνώντας! 
. !»■ πρέπει νά πεθάνουμε γιά τ'ην'Ελλάδα, 

θεία f/’ΐ’’ή δάφνη! Μιά γορά κανείς πεθαίνει!

"θ,π ίγεινε, μπορεί τά ξαναγίνη, αδέλφια! 
Στών πυρωμένων τούτων βράχων τή λαμπράδα, 
Μέ σάρκα θεία μπόρεσ' ό άνθρωπος νά ντύση 
Ίο φωτερόιερον απ’ ολα τά όνειρά του. 
λ ή χοωτιανΐ/ ι/·ι»/ή βουβή εκεί πέρα είναι; 
Λ έμεΐς ενός κορμιού ξερόκλαδα έκεϊ πέρα; 
Κι άν πρέπει νά πεθάνουμε γιι'ι τήν Ελλάδα, 
Ω θεία δάφνη! Μιά φορά κανείς πεθαίνει!

• · · I · · ·
Τής Ιστορίας μάς φέγγουν τρεάς χιλιάδες χρόνια 
Ορθοί! Και πρόβαλε άπό τιάρα τό παλάτι 

Στον τόπ > έκεΐ ποΰ λύθηκαν τά κακά μάγια, 
Κι' ό Φοίνικας ξαναγεννιέμαι άπό τή στάχτη. 
Στές αμμουδιές τής Μέκκας διώξέ το, ήλιε, 
Τό μισοφέγγαρο μακρυά απ' τόν ουρανό ιιας... 
Αν πρέπη νά πεθάνουμε γιά τή»· Ελλάδα, 

θεία ετν' ή δάφνη! Μιά γορά κάνεις πεθαίνει!
Άλλά δεν εΐνε μόνα τά αισθήματα τοΰ άοι- 

στοτέχνου τής «Μιρέγιας»,ουτε απλώς τό κάλ
λος τών στίχων τοϋ λαεευσαντος τόν «Ύμνον» 
τά έπιόάλλοντα τΛ πένθος έπί τώ θανάτω τοΰ 
μεγάλου 'Ελληνικού ποιητοϋ τής Γαλλίας.

ΆπεΘανε καί άνθρωπος άληθινά μεγάλος, 
προκείμενος ύποδειγματικώς είς Θαυμασμόν καί 
μίμησιν, εμφυχωτής εύγενεστάνης ιδέας, τήν 
οποίαν ένέδυσεν είς τήν σάρκα, ήν έπόΘει· άνα- 
γεννητής τής ιδιαιτέρας του πατρίδος διά τής 
ά/απ/.ασεως τής γλώσσης της, τήν όποιαν άπό 
έίησΘενημένου καί παρημελημένου τοπικού ι
διώματος ανύψωσε·/ είς φιλολογικήν διάλεκτον 
καί έτίμησε οι αριστουργημάτων αιώνιας ζωής.

’Οταν πρό έςαετίας έωρτάζετο ή πεντηκον- 
ετηρίς 7ή^ »Μιρέγιας» του, τό προσκύνημα 
πρόςτό απέριττο·/ έρημητήριον, όπόΘεν, μακράν 
τού πυρετού καί τής τύρόης τών κοσμοπόλεων, 
έμελώοει διά στόμα.·όςτου ή ψυχή τοΰ ΙΙροόηγ- 

γιανοϋ λαού, δεν περιωρίσΘη, μεταέύ μόνον 
τών Γάλλων. Όλη ή άνΘρωπότης, ή σκεπτο- 
ιιένη καί διανοητική, όλοι οί συγκινούμενοι άπό 
μεγάλα καί εύγενή ιδανικά, έστρεψαν τήν διά
νοιαν πρός τόν γλυκύτατο·/ τραγουδιστήν καί 
άπέδωκαν τιμήν καί Θαυμασμόν πρός τόν έν- 
στερνισΟέντα καί ύλοποιήσαντα ένα τόσον ά- 
σύλληπτον ιδεώδες. ’Εσχάτως δ’ ακόμη, ύπό 
στενώτερον, άλλ’ έϊ ίσου έπιόλητικόν τύπον, ό 
μεγαλείτερος Γάλλος, ό διευθύνω·/ σήμερον τάς 
τύχας τής Δημοκρατίας Ι’αυμό/δος ΙΙοανκαρέ, 
έφΘασεν είς τό κατώφλι του, διερμήνευσής τής 
υπερηφάνειας τής μητρός διά τό μεγαλαΟ/.ήοαν 
τέκνον της.

Ε1ΊΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΟΥΑΤΛΔ
ότι ήρχισε νά 

κάπως ό άστήρ
ΑΙΝΕΤΑΙ 
ό.χοιιί 
τοΰ Όσκαρ Οΰάϊλδ, τού 
παραδόξου όσον καί ά
τυχούς συγγραφέως τού 
«Εγκλήματος τοϋ λόρ
δου "ΛρΙΙουρ Σαίβελς-, 
τού ποιητοϋ τής «Σα
λώμης», τού καλλιτέχ
νου τοϋ «Δύριαν Γρέΰ* , 
τοϋ φίλο τύφου τού •Ι
δανικού συζύγου·. Οί 
μιμηταί του-αλλοι υπερ

βολικοί καί όλλοι άδέςιοι —συνιτέλεσαν ό.τωςδήποτε 
τις τήν ΰφεσιν τοϋ ότκαρουαλδισμοΰ. Εις τήν φή
μην τοϋ ’Ιρλανδού ποιητοϋ συνετέλεσαν αφ' ένός 
μέν αϊ ϋλιβεραί καί έκφυλοι περιπετειαι τής ζωής 
του, ώιτε νά εΐνε γνωστός καί είς τούς μή άναγνω 
σαντας αυτόν, άφ’ ετέρου δέ ή Οέλγου τα παραδοξο
λογία του, ή έκκεντρικύτη; τής σκέψεως, τό σ.τιν- 
ϋηροβύλον τής φράσεως, τό έντονον τής περιγρα
φής,τό δροσερόν τοΰ χιούμορ—ϋλα αύτά—άλλ’ ακόμη 
περισσότερον τό αιματηρόν μαστίγωμα τής αριστο
κρατικής καί πλουτοκρατικής κουφότητος τής άνω- 
τέρας Αγγλικής τάξεως. Ιδού οί τίτλοι τής επιβο
λής του καί τής δημοτικότητός του

Καί πάλιν εντούτοις ήρ’ξατο νά γίνεται λόγος, 
έκ τής εξής άφορμής :

Ό κ. Λουδοβίκος Οΰΐλκινσον έδημοσίευσεν ’Αγ
γλιστί περικοπάς επιστολών, τάς οποίας δ Όσκάρ 
Οΰάϊλδ τοΰ άπηύδυνε κατά τήν εποχήν πού έμεσολά- 
βησε μεταξύ τής εξόδου του άπό τό κάτεργον καί 
τοϋ θανάτου είς τό πτωχικόν ξενοδοχεΐον τών Πα
ριοίων. «Ό Ούάϊλδ αλληλογραφούσε μαζή μου, λέγει 
όκ Οΰΐλκινσον, καθώς γράφει κανείς εις ένα ξένον, 
διότι ουδέποτε έγνωρίσδημεν προσωπικώς Είχα κερ
δίσει πολύ εις τήν έκτίμησίν του, καθώς έμαθα αργό
τερα, διότι έγώ υπήρξα τό πρόσωπον εκείνο ποϋ 
πρώτος τοΰ έγραψε μετά τήν καταστροφήν, άπό ά- 
πλοΰν θαυμασμόν διά τό μέγα του έργον καί άπό 
συμπάθειαν διά τό άτύχημά του. ’Ολίγον χρόνον πρό 
τού θανάτου του. κατά τόν Ιούνιον τοϋ 1900, έδέ- 
'/.θηντήν πρόσκλησίν του νά μεταβώ μέχρι ΙΙαρισίων 
άπό τήν Διέππην, οπού τότε έμενα. Μού έστειλεν ό
μως τό κατωτέρω τηλεγράφημα, ποϋ μέ άνεχαίτισε 
τηντελευταίαν άληθώς στιγμήν. «Είμαι πολύ άρρω
στος· μή έλθετε αύτήν τήν εβδομάδα». Λύτη υπήρ
ξε καί ή τελευταία εϊδησις ποΰ έλαβα έκ μέρους του.

Κα-
Εύγλωττος υμνητής τού μεγα/.ειωδους 

γου τού Φρειδερίκου Μιστράλ, ό κ. Δημ. 
κλαμάνος, είχε ζητήσει άπό τοΰ σήματος 
«Παρνασσού», όταν έωρτάζετο ή «Μιρέι 
δέσμην παριλισσίων ροδοδαφνών, διά νά καλύψη 
τό λευκόν μάρμαρο·/, είς τό όποιον Θ’ άπεικονί- 
ζετο ή αιώνια του μορφή- Άς κλίνουν τώρα 
Ολιμμένάι αί ροδοδάφναι γύρω είς τήν λευκήν 
τοϋ τάφου του πλάκα καί άς επιγραφή ο,τι ό 
ίδιος είχε Θέσει είς έίήγησιν τής '------
• Γιά σίί τραγουδώ βοτκοί καί τών

ςωής του: 
χαλυβών κάτοι

κοι »
Σ. ΠΑΡΙΣΗΣΡ.

Όκ. Οΰΐλκινσον έδημοτίευσε μόνον άποσπάσματα 
τών άνεκδότων επιστολών του μεγάλου ουγγραφέως, 
μερικά τών οποίων παραθέτομεν;

Εϊς επιστολήν γραφεϊ,σαν άπό τύ καντόνιον τοϋ 
Βώδ κατά Μάρτιον τού 1899 όμιλεί περί Ελβετίας 
είς τόνον ΰν αμέσως αναγνωρίζει κανείς οτι εΐνε τοϋ 
Ούάΐλδ. «Καθώς βλέπετε, εύρίσκομαι εις τήν’Ελβε- 
τίαν, παρά τάς οχθας τής λίμνης τής Γενεύης. Κα
τοικώ είς τήν βίλλαν ένός φίλου μου. ’Επί τής άπ- 
έναντι όχθης ΰψούνται τά όρη τής Σαβοΐας και το 
Λευκόν Όρος, τύ όποιον, ότανδύ(| ό ήλιος, κοκκινί
ζει σάν τριαντάφυλλο, πιθανόν όμως νά κοκκινίζη 
άπόεντροπήν διά τήν ακατάσχετοι· τόλμην τών περι
ηγητών. Έχασε πλέον ύλην τήν φρίκην πού ένέπνεεν 
άλλοτε. Λί γεροντοκόρα: άνεβαίνουν εις τήν κορυφήν 
του καί τά χιόνια του δέν εΐνε πλέον παρθένα.

Τ<ί κράσπεδα τής λίμνης εΐνε γεμάτα δένδρα, άλλά 
δέν άγαπώτήν Ελβετίαν. Μόνον θεολόγους καί γκαρ
σόνια διά καφενεία παρήγαγεν έως σήμερον. Λύτην 
τήν στειρότητα τήν αποδίδω είςτήν έλλειψιν φυσικής 
καλλονής τής Ελβετικής ράστας. Όλοι τους εΐνε χω
ρίς φόρμαν και χωρίς χρώμα. Μόνον αϊ ώραίαι φυ- 
λαί γίνονται μεγάλαι. Οί Ελβετοί ομοιάζουν μέ τρω- 
γλοδύτας. Ούδέποτε ήτθάνθησαν τούς παλμούς εκεί
νους ποΰ διεγείρει ή λαμπρύτης τής φυσικής τελειό- 
τητος. Τά κτήνη των ευρίσκω ότι έχουν περισσυτε- 
ραν έκφρασιν».

Μία επιστολή ποΰ έστειλεν άπό τήν νότιον Γαλλίαν 
κατά Δεκέμβριον τοϋ 1899 άρχίζει ώς έξής:

• Εύρίτκομαι είς τήν Ριβιέραν.Ό καιρός εΐνε κυανούς 
καί χρυσός. Ό ήλιος ζεστός σάν τό κρασί καί τό 
χρώμα του ενθυμίζει βερύκκοκο.» Διατί ήλλαξε τύΰ- 
νομα του καί έλαβε τό ψευδώνυμον τοΰΣεβαστιανοΰ 
Μέλμοθ, τόέ-ηγεϊόπως μόνον έναςΟΰα’ίλδ ήμποροϋαε 
νά τό γράψη:

«Ζητήτε νά μάθετε διατί μετωνομάσθην Μέλμοθ > 
Δεδομένου ότι καί είς τό Παρίσι είμαι γνωστός όπως 
καί είς τό Λονδϊνον,ή άλλαγή τοΰ ονόματος μου Οά 
έκρίνετο ώς παιδαριώδες πρϊγμα. Άλλά, φίλε μου, 
έπρεπε νά άποφύγω νιι προσβληθή ό γραμματοκομι
στής μου άπό συγκοπήν.ΔΓ αύτό έπήρα τύ όνομα ένός 
παράξενου ρωμάντσου τοΰ θείου μου Μαθουρίνου, 
ποΰ έγράφη κατά τάς άρχάς τού αίώνός μας. Τό 
διαβάζουν ακόμη είςτήν Γαλλίαν καί τήν Γερμανίαν 
Ό Μπέντλεϋ τό έδημοσίευσε ξανά, πρό έτών. Έγιο 
γελώ δΓ όλα αύτά, έν τούτοις τό βιβλίον του θείου 
μου συνεκίνησε κάποτε τήν Ευρώπην καί τό έκαμαν 
καί δρίμα, ποϋ παίζεται ακόμη είς τήν Ισπανίαν».
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-οόία ‘Λντωνοποί’λον

ΕΛΛΗΝΑ
ΕΝ ΒΕΛΓΙίΙΙ

ΗΝ δόξαν τής ΜεΙζο- 
νος Ελλάδος κέκληται, 
« ς εϊκός, νιι συμπληροϊ 
καϊ τής'Ελληι ίδοςΜού- 
σης ή σεμνή έμφάιτσις, 
ιϊι απαριατωσα έν τή 
φαντασία τών λογιών 
και. φιλομι.ύσων παν· 
ταχοΰ γής τήν άπαστρά- 

ικων τροπαίων αϊγλην και 
ηρωισμούς τών

πτουσαν των πόλε μ, 
αναδεικνύουσα τούς μυθικούς ηρωισμούς των 
δύο τελευταίων πολέμων ούχί ως άρμην και άφι.· 
βίαν τραχείας καϊ άγριας ψυχής, άλλ ' ώιςέπίγνω- 
σιν καθήκοντος και αύταπαρνησίαν άπό μυχιαι- 
τάτης εΰγενείας και αιαθηματικότητος Λαού όρ- 
γώντος προς πολιτισμόν.

Δι ϊ τούτο όφείλομευ ύπό τήν άνατείλασαν 
εθνικήν ήώ νά χαιρετώμεν εύφροσύνως τήν 'Ελ
λήνιζα Μούσαν, οπουδήποτε έμφανιζομευην.

Απο τοιούτων σκέψεων έκπληροϋμεν καθή
κον καθιστώντες γνώριμου εις τούς παρ’ ήμϊν 
φιλομούσους νεαρωτάτην Ελληνίδα μουσικόν, 
ανατείλασαν ώς αστέρα τοϋ Ελληνικού όρίζον- 
τος άπο τής Μουσικής 'Ακαδημίας {Conserva
toire) τών Βρυξελλών.

Η δεσποινίς Σοφία Αντωνοπούλου, κόρη 
σοφού καθηγητού τών Ελληνικών 'γραμμάτων 
και επίσης λόγιας μητρος, έλληνοπρεπώς έκ- 
παιδευθεϊσα, έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις Ί1- 
δεϊον τήν Μουσικήν, έπιδοθεΐσα εις τό Βιολίον, 
και κατα τό πέρας τών σπουδών άξιωθεισα δύο 

πρώτων βραβείων. Τότε παρωρμήθη είς πέρσι - 
τέρω σπουδάς ύπό τήυ γενναιόδωρου ενθάρρυν- 
σιν τού έν Τεργέστη φίλομούσου ομογενούς 
βαρώνου κ, Ιωάννου Οικονόμου καί εξέλεξε πρός 
τοΰτο τό έν Βρυξέλλαις Βασιλικόν Κονσέρβα- 
τόριον.

Μετά τετραετή ευδόκιμου σπουδήν, έφελκύ- 
σ ισα του συμπαθή θαυμασμόν τών διαπρεπών 
Καθηγητώιν, έτυχε κατα. το παρελθόν έτος τοΰ 
πρώτου βραβείου μετά διακρίσεως, ίίπερ σπά
νιον.

Εκτοτε, προσκληθεϊσα, έξετέλεσε δυσκολώ- 
τατα τεμάχια τήςτε κλ'ΐσιιής και τής ρωμαντι- 
κής σχολής έν έπισήμοις συυαυλίαις μεγάλων 
κέντρων τοϋ Βελγίου.

Η επιτυχία υπήρξε πάντοτε πλήρης καϊ 
θριαμβευτική, ό>στ- ο Βελγικός Τύπος ομοφώ- 
υως εγρα.ψεν ευμενεσιατας κρίσεις και άλλοτε 
μεν, άλλ Ιδια έπ ευκαιρία τής έν συνοδεία όρ- 
χήστρας δοθείσης συναυλίας έν τώ ειδικοί θεά 
τρω Kursiile τής πόλεως Spa.

Ούτως, ή έφημερίς «Avenir» άναφέραυσα 
τούς μεγάλους καλλιτεχνας καϊ άοιδούς, οϊτινες 
έλάμπρυνον τήν θεατρικήν περίοδον έν Spa, έπι- 
φέρειτά εξής: «Μεταξύ τών δεξιοτεχνών όφεί
λομευ νά άναφέρωμεν νεαρωτάτην βιολίστριαυ, 
τήν δεσποινίδα 'Αντωνοπούλου, ής ό εξαίρετος 
ήχος και ο μέγας μηχανισμός υπόσχονται αυτή 
άριστον καλλιτεχνικόν μέλλον*. Έτέρα δέ έφη- 
μερ'ις «Ζ.α Silisim» γράφει πρός τοΐς ιϊλλοις 
• 'Η Έλληιϊς καλλιτέχι ις παρουσίασε μεγίστην 
ιδιοφυίαν κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ δυσκολωτάτου 
conserto en sot miiiciir τοϋ Max Broiteh τή 
συνοδεία ορχήστρας Ε< των πρώτων φθόγγων 
παρετηρήθη ή βεβαι ιτης καί το πάθος. Εις το 
θαυμάσιου adagio έπεδειξε βαθύ αίσθημα, έρ- 
μηνεύσασα τούτο μετ’ ακριβούς κατανοήσεως, 
είτα μεταβαλοΰσα τρ ,πον δι' ένός τόξου ελα
φρού και σταθερού, διιξήγαγε τό έκλαμπρου τέ
λος (final), ουιιυος τάς απείρους δυσκολίας 
ύπερέβη μετά πλήρους άνέαεως καϊ μηχανισμού 
σταθερού*.

Ετέρα έφημερίς «Ι.υ Memorial* μετάπλήρη 
περιγραφήν τής σχετικής συναυλίας έπιφέρει 
«Ή νεαρά καλλιτέχι ις κατέθελξε τούς ακροα
τής δι ι τοΰ βαθεος μουσικού αισθήματος, θαυ
μάσιου μηχανισμού και ζωηρός έκτελέσεως. 
Οΰτω κατήγαγε λαμπρϊν καϊ δ ι καί αν έπι
τυχίαν* .

Ιδού ή δύναμις τής εθνικής ψυχής, έκδηλου- 
μένη κατά πάσαν διεύθυνσιν τής ανθρώπινης 
διανοήσεως καϊ αισθητικής καϊ. προκαλοϋσα τών 
ξένων τόν θαυμασμόν ύπέρ τής Ελλάδος, ώς 
έξεδηλώθη τοιοΰτος έπ' ευκαιρία τών εξετά
σεων, άς λίαν εΰδοκίμως ύπέστη ένώπιοντής 
σχολής τών κοινωνικών και οικονομικών επι
στημών τοΰ Πανεπιστημίου Βρυξελλών έτέρα 
Έλληνίς καί αδελφή τής καλλιτέχνιδος, ή δε
σποινίς Ελένη Αντωνοπούλου, οπότε ό έπίτι- 
μος καθηγητής καϊ επιφανής φιλέλλην κύριος 
Er era άνεφώνησεν «Ζήτω ή Μεγάλη Ελλάς*!

A. Α.

ο xpc'roc ei ι τη. ίόχιιιι, 4-

4? ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ #
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3Τοικί^η £ejig
'3K ηαχχονη άνά τους αιώνας.

Κατά τό έτο; iqoo oi Ακαδημαϊκοί κ. κ. Ιού
λιο- Αεμαίτρ, Ρενέ Δσυμίκ, Έομόνδος Ροστάν, Παϋ- 
ζ.ος Μπαυρύέ. Γαυσταΰοε Λαρουμέ, Γάστωζ Παρί. 
Γάστων Μπουασιέ, ΑΙμύλιο; Γεμπάρ, ’Ερρίκος Ού- 
σαϊ καί αί κ, κ. Μασπερό καί Γαυσταΰος Σλαυμ&ρζέ, 
ιιέλη οί ούο τελευταίοι τή; Ακαδημίας τών ’Επι
γραφών καί Καλών Τεχνών, συνεφώνησαν μετά με
γάλου έκδοτικοΰ καταστήματος τών Παρισίων ν' άνα- 
ζ.άδουν τήν συγγραφήν βιολιού, τό όποιον θά έπραγ- 
ματεύετο περί τής γυναικείας καλλονής άνά τούς αι
ώνας.

Τοιούτου είδους βιολιά έχουν, ώς γνωστών, έκδο- 
θή πολλά· εκείνο δμως τού όποιου τήν σύνταξιν θ' 
άνελάμόαυον ο! δώδεκα Ακαδημαϊκοί, θέ είχε τούτο 
κυρίωί τό γνώρισμα, ότι θά έδασίζετο έπί παρατηρή
σεων ιστορικών καί πάζ δ,τι θ' άνεγράφετο έν αϋτώ 
θά ήτο απόρροια όαθείας έπιστημονικής μελέτης, εις 
τρόπον ώστε έκεϊνσι, οί οποίοι θά τό άνεγίνωσκον νά 
ήσαν βέόαιοι οτι θά έμάνθανον πράγματα ίστορικώ; 
αποδεδειγμένα καί οχι. φαντασιοπληξίας τοΰ συγγρα- 
φέως.

Τό κύριον θέμα τό όποιον θά έπραγματεύετο τό 
βιόλίοώ αύτό ήτο ; «Πώς σιήρχοντο τάς ημέρας των 
αί κομψοί γυναίκες τών διαφόρων έποχών, άπό τών 
άρχαίών Αιγυπτίων μέχρι τών Παρισινών τής σή
μερον».

'Ευνοείται οτι οί δώδεκα Ακαδημαϊκοί, οί όποιοι 
θά συιϊειργ άζοντο διά τήν συγγραφήν τοΰ τόσον έν- 
διαφέρσντος τόμου, έπρεπε καί ν' άμειφθώσιν...... άκα-
δηιιαϊκώς, δηλαδή πλαυσιοπαρόχως, καί ο έκδοτη;, 
θέλων νά είνε βέάαισς ότι δέν έζηιιιώνετο, αποφάσι
σε νά μήν άρχίση τήν έκτύπωσιν τού έργου, άν προ
ηγουμένως δέν ένεγράφετο ό ανάλογος άριθμόε τών 
συνδρομητών. Καί έαέησε νά τταρέζ.θουν δεκατρία έ
τη έως δτου αυμπληρωθή ό άπαιτούμενο; αριθμός

Άπό τούς δεκατρείς 'Ακαδημαϊκούς, οί πέντε — 
Γουσταόος Ααρουμέ, Τάστων ΙΙαρί, Τάστων Μπου- 
ασιέ, Αίμύλιος Γκεμπάρ καί 'Ερρίκος Οΰααϊ—δέν 
υπάρχουν πλέον, άποθανόντε; κατά τό διερρεΰσαν 
χρονικόν διάστημα. ΟΙ έναπομείναντεε συνεργάται 
κατώρθωσσν, κατόπιν ενδελεχούς καί ευσυνείδητου 
έργασίας, νά φέρουν εις πέρας τό έργον καί τό βι
ολιού έκδίδεται κατ' αύτάς πολυτελέστατου καί 
κομψότατου, έπί πλέον δέ, έκτος τής ειδικής έκδόσε- 
ως τής προωρισμέεζης διά τούς συνδρσμητάε, πρόκει
ται νά γίνη καί συνήθης εύθυζή τοιαύτη, ή όποια θά 
οοθή qc τό βιόλιεμπόριον. Εις τήν Γαλλίαν αναμένε
ται μέ μεγάλην ανυπομονησίαν, δικαιολογουμένην 
πληρέστατα καί άπό τό θέμα τοΰ έργου καί άπό τά 
ονόματα τών συ γγραφέων.

* ♦

'Ο αρχαιότερος μουσικός.
Ποιος είνε δ αρχαιότερος μουσικός τοΰ κόσμου 

Ο κ. Κσλλέν είς τήν Παρισινήν ’Ακαδημίαν τών 
Επιγραφών έλυσε τό ζήτημα. Έξετάζων τόν δεύτε
ρον ύμνον, τόν εύοεθέντα είς τάς άνασκαφάς τών 
Δελφών ΰπό τής Γαλλικής σχολής, ένόμισεν, δτι 
άνεκάλυψεν είς τά τελευταία γράμματα τό όνομα τού 
συνθέτου, τοΰ Λιμενίου, υίοϋ τοΰ Θω'ίνου, Αθηναίου 
κιθαρωδού τών Διονυσίων. Είνε ό αρχαιότερος μου
σικός τού οποίου σώζεται έργον μέχρι σήμερον. Ό 
κ. Ρέϊναχ συνεπζ.ήρωσεν είπών, δτι καί άπό τόν πρώ
τον Δελφικόν ύμνον έΕάγεται τό όνομα τού συνθέτου 
Θώα, έπίσης 'Αθηναίου κιθαρωδού.
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'3C οικογένεια 33ερ,/αίν.
Ώ; γνωστόν, ό μέγας Γάλλος ποιητής Βερλαίν 

άπέθανεν έν πλήρει ήθική καί υλική πενία μετά όίον 
λίαν περιπετειώδη Ή χήρα τοΰ ποιητοΰ άφηγείται είς 
τά ανέκδοτα αυτή; απομνημονεύματα ότι ήζαγκάσυη 
τά εγκατάλειψη τσΰτον λόγω τών ιδιοτροπιών του. 
Εσπέραν τινά έπεχείρησε νά άνατινάέη τήν οικίαν 
θέτων πύο είς βαρελιού πυρίτιδες κυνηγιού, άλλοτε 
συνέλαόε τόν υιόν αύτοΰ έκ τών ποδών καί τόν έέε- 
σφενδόνισε κατά τού τοίχου. *Η χήρα έζήτησε καί 
έπέτυχε τήν άδειαν τοΰ διαζυγίου και 'ίδρυσε Ιδιαιτέραν 
οικογένειαν, ήδη δέ διευθύνει οίκοτροφεϊον έν τή 
γαλλική πόλει Νίτσα Οί όιογράφοι τού ποιητοΰ 
κατηγόρησαν ταύτην δτι συνετέλεσεν είς τόν θάνατον 
αύτο ϋ.

Ό υιός τοΰ Βερλαίν άνθίσταται είς τήν δημοσίευ- 
σιν τών άνεκδότωναπομνημονευμάτων έν οίς ή μνήμη 
τοΰ ποιητοΰ δέν άναφέρεται μετ' εύλαόείας. Ό υιός 
Βερλαίν είνε ήδη κατώτερος υπάλληλος τοΰ υπογείου 
σιδηροδρόμου Παρισίων καί έπιθεωρεΐ τά εισιτήριατών 
έπιόατών όίτινες κατέρχονται είς δευτερεύοντα τινά 
σταθμόν. Ό έπιόάτης παρατηρεί έκπληκτος όταν 
άκούη νά καλή αυτόν ό σταθμάρχης διά τοΰ ονόμα
τος τοΰ μεγάλου ποιητοΰ.

* ♦
ΣΤΐοιητής ιτυγμάχος.

Ό Μωρίς Μαίτερλιγκ, ό iSpsz Βέλγος ποιητής, 
έπεδόθη μετά πολζ.οΰ ζήλου είς τήν πυγμαχίαν καί 
συχνά συναγωνίζεται μέ τόν Γάλλον δραματικόν συγ
γραφέα Γριστάν Μπερνάρ. Κατ'αύτάς, είς τήν βίλ- 
λαν του, κοντά είς τήν Νίκαιαν, προσεκάλεσ; είς 
πυγμαχίαν ενα'Αγγλον δημοσιογράφον οστις τόνέπε- 
σκέφθη, δεινόν πυγμάχον, τόν κ. Πράϊς καί τόν ένί- 
κησεζ εμπρός είς τήν γυναϊκά του, τήν Γεωργέτταν 
Αεμπλάν, μολονότι ό δημοσιογράφος έχει 2φ έτη ποΰ 
άπασχολεϊται μέ τό μπόι, ένώ ό ποιητής μόνον τρία. 
Κατόπιν διά νά τόν παρηγόρηση διά τήν ήτταν του, 
τοΰ ένεπιστεύθη είς τί έργάζεται Τό εν είνε έργον 
φιλοσοφικόν καί επιγράφεται «Ό άγνωστος ξένο;» 
καί τό άλλο δράμα «'Ο Γάμος τοΰ Τυλτίλ», όπερ 
είνε συνέχεια τοΰ «Γαλάζιου πουλιού·.

* *

£ονδιάχε}ις ιοερι τέχνης.
Ένα φυλλάδιον πού δά ενδιαφέρει πολύ τήν τέχνην 

πρόκειται νά δημοσ.ευθή είς τό Παρίσι προσεχώς Τό 
φυλλάδιον περιλαμβάνει μερικά; συνδιαλέξειςτοΰ Ντι- 
ζαρντέν Μπωμέζ κα! του μεγαλειτέρσυ συγχρόνου 
γλύπτου τού κόσμου, τού Ροντέζ, εί; άς άμφότεροι, καί 
πρό πάντων ό τελευταίος δίδει ιιερικάς άπσφθεγματικάς 
του γ νώμαςπερί τής τέχνης όπως τήν αντιλαμβάνεται 
αύτός. Μάλιστα οί δύο καλλιτέχναι όμιλαΰντε; περί 
τέχνης άναφέρουν πολύ συχνά καί τήν Ελλάδα καί 
τήν αρχαιότητά της έννσείται.

Ή·Ματέν« αποσπά άπό τό έκδοθησόμενον φυλλά
διον μερικός άπό τάς γνώμας ποΰ διατυπώνονται είς 
τάς συνδιαλέξεις αύτάς. Ό Ντιζαρντέν κάπου λέγει, 
ότι ό καλλιτέχνης είνε δύσκολον, πολύ δύσκολου νά 
συγχρονίζη τήν άντίληψίν του μέ τήν έποχήν πού ζή. 
διότι αύτός προσπαθεί πάντοτε νά έξιδανικευθή, 
πράγμα άσυμδίδαστον πολλάκις μέ τό περιβάλ
λον.

Ό Ροντέν άπαντά:
— Ό αληθινός καλλιτέχνης θέτει πάντα τήν σφρα

γίδα τής έποχής του ;ίς τό έργον του κα! είς ψυχήν 

του. Ό Μιχαήλ"Αγγελο; καί α Νούντ άρχαιοφερνουν. 
Άλλά κα! ό ένα; ήτο Ιταλός καί ό άλλος Γάλλος, 
άνήκοντες είς τήν έποχήν των, δέν ήσαν "Ελληνες.

Προσθέτει:
—Άφήτς τόν καλλιτέχνην είς τήν φύσιν.
Έν γένει τό όιόλίον θα είνε υψηλού περιεχομένου 

όσον άφορά τήν τέχνην.
★ «

’3^αχικά βρρα έν <:7αχχ'<μ.
Ή μεγαλειτέρα άπογΰμνωσις άρχαιολογικών κει

μηλίων είς οάρος τής 'Ιταλία; έγένοντο κατά τό Γ' 
έτος τής Γαλλική; Δημοκρατίας, ότ; μετεφέρθησαν 
είς Γαλλίαν πλήθος άγαλμάτων καί άλλων υυσαυρών 
οϋ; ό Πάπας γιά τή; συνθήκης τού Τολεντίνου ύπε- 
χρεώθη νά έκχωρήση εϊς τήν Γαλλίαν. Τήν πτώσιν 
τού Ναπολέοντος έπηκολούυησεν ή έν μέρει έπιστρο- 
φήτών άπαχθέντων αρχαιολογικών κειμηζ.ίων. Έπί 
II.5 εικόνων έπεστράφησαν μόνον 3(>, έκ δέ τών 
υπολοίπων, τό ήμισυ κατεκρατήθη έν Γαν.λία, τών δέ 
ετέρων φο ιώιφισόητήθη ύπό τής Γαλλικής Κυόερνή- 
σεως ή είς Γαλλίαν αποστολή.

Πρός περισυλλογήν τών άντικειμένων τούτων εΐχεν 
άποσταλή εί; Γαλλίαν παρά τοΰ Πάπα ό διάσημος 
γλύπτης ’Αντώνιος Κανόόα, όστις κατόρθωσε μέ 
κίνδυνον τής ίδιας του ζωής δ,τι ήτο δυνατόν.

"Οταν ό Πιο; Θ', μετέόη είς τήν Πινακοθήκην τοΰ 
Βατικανού όπως ίδη τά έπιστραφέντα άοιστουργήματα, 
πρότής «Μεταμορφώσεωε» τού Ραφαήλ έκλαυσεν έκ 
χαράς. "Οπως δέ έκφραση πρός τόν Κανόδαν τήν 
προσωπικήν αύτοΰ εύαρέσκειαν διά τήν έπιτυχίαν τής 
αποστολής, ώνόμασε τούτον μαρκήσιον τής "Ισκια , 
ώρισε δέ ώς έτησίαν αύτοΰ έπιχορήγησιν τό ποσόν 
τών τριών χιλιάοων σκούδων, όπερ ό μέγας γλύπτης 
παρεχώρησεν ίνα έξ αύτοΰ έκπαιδεύωνται νέοι κα?.- 
λιτέχναι.

* ♦

Το ρίχημα έαι σκηνής.
Τό Γερμανικόν περιοδικόν «Τό Θέατρον» ήρώτησε 

πολλούς ύπανδρευμένους ηθοποιούς τί αισθάνονται· 
όταν τούς άσπάζωνται έπί σκηνής τά ήμίση των' 
Όζ.αι α! Απαντήσεις είνε γραμμέ-αι μέ χιούμορ, ή 
έξυπνοτέρα όμως είνε ή άπάζτησις τής κ. "Εδβιχ 
Άλεξάιζτερ, συζύγου τού Ριχάρδου "Αλεξάζτερ, έπί
σης ηθοποιού.

«'() άνδρας μου, γράφει, κατά τό μακράν στάδιόν 
του είς τό Ρεζιντέντσ τέατερ τού Βεοολίνου, μέ έφί- 
ζ.ησεν έπί σκηνής ίόφΒο φορές καί φγάό φορές μέ ήπά- 
τησεν ώς σύζυγόν του (πάντοτε έπί σκηνής !), 3<»47 
φορές κατώρθωσ; νά μοΰ διαφύγη καί 2890 φορές 
όταν τόν έτσάκωνα, έφώναξ;· U Θεέ μου, ή γυ- 
ναΐκάμου!· Τί νομίζετε λοιπόν, ότι αίσθάνθηκα είς 
τάς περιστάσεις αύτάς; Ποτέ μου δέν πειράχθηκα, 
απεναντίας, ευρίσκω πολύ οιασκεδαστικόν νά συναν- 
τωμαι μέ τόν άνδρα μου έπάνω είς τήν σκηνήν ύπ’ 
αυτούς τούς όρου; καί χαίρομαι πολύ, όταν μετά τό 
τέλος τού έργου, μοό λέγει·

— Δόξα τώ θεώ, πού ξαναβρίσκω τήν γυναϊκά 
μου, μέ κουμπωμένα τά ρούχα I Όσω φυσικώτερα 
παίζει ό άνδρας μου, τόσω περισσότερον χαίρομαι 
οιά τήν έπιτυχίαν του. Καί μέ τήν έπιτυχίαν αύξάνει 

του Κ5|ί’ τ° απουδαιότερον, καί ό μισθός του. 
Εύχομαι νά μέ άπατά έτσι άκόμη πολύ καιρόν, διότι 
έπάνω ε!ς τήν σκηνήν, άνήκει είς τό κοινόν, ένώ στό 
σπίτι μου άνήκει είς έμένα, είνε πάντοτε ό πιστός 
μου σύζυγος !»

★ ★

(νόριαιίέΐης και σωφρονισμός.

Καθ’ άς ήμέρας οί σοφοί προσπαθούν νά είύρουζ 
άναλογίας μεταξύ τοΰ Πυρριχείου καί τού Ταγκό, δέν 
πρέπει νά έκπζ,ησσώμεθα μανθάνοντες ότι καί δ μέ
γας Εύριπίδης έζεπνεΰσθη άπό σωφραζέττας.

Εί; τού; πσρευρεθέντας είς τήν έκτέλεσιν τή; 
«Μήδειας» τού Εΰριπίδου είς τό θέατρον Ρεπέρτορυ 
τής Βιρμιγχάμη; τή; ’Αγγλία;, έκαιιεν έντύπωσιν ή 
ύπό τού μεταφραστού τοΰ μεγάλου έργου άπόδοσι; 
τών επομένων στίχων, οΰς έκφωνεΐ ή Μήδεια :

«Τρις καί τετράκις προτιμώ νά άντιμετωπίσω μά- 
χας, ασπίδα κρατούσα έν χειρί, ή νά σηκώνω βρέφη....»

Καί αί ζ.έΰει; αύται αί παλαιοί, ώ; τά βουνά, περιέ
χουν δρόσον νέων ύδάτων. 'Ώστε καί ό Ευριπίδη; 
έγραψε περί συγκινήσεων καί προβλημάτων, τά όποϊα 
εινε τόσον πραγιιατικά σήμερον, όσον ήσαν καί εί; 
τήν Ελλάδα κατά τόν τέταρτον πρό Χριστού αιώνα.

♦ ★

Σ)εαΐρικ(ΐ κέρδη.
Γερμανός συγ (ραφεύς έδημοσίευσεν έσχάτω; στα

τιστικήν τών κερδών τών Γερμανών δραματικών συγ
γραφέων.

Κατά ταύτην. έν Γερμανία καί Βιέννη λειτουργοΰ- 
σιν ιφφ θέατρα, τών όποιων ή ήμερησία είσπραξις 
ανέρχεται είς ι38,οοο μάρκα. Γό θεατρικόν έτος έν 
Γερμανία καί Αυστρία διαρκεϊ <γ μήνας, ήτοι 2ψο ήμέ
ρας, συνεπώ; ή έτησία είσπραξις τών θεάτρων είνε 
38 εκατομμύρια. Έκ τού ποσού τούτου, 8 εκατομμύ
ρια περιέρχονται είς ξένου; συγγραφείς. Έκ τών ύπο- 
λοίπων 3ο εκατομμυρίων δ Γερμανό; συγ γραφεύ; 
λαμβάνει ίο τοϊ; ο)ο έπί τών άκαθαρίστων είσπρά- 
ξεων, ήτοι κατ' έτος οί Γερμανοί συγγραφείς εϊσπράτ- 
τουσι 3 εκατομμύρια. 'Επειδή δέ ό σύνδεσιιος τών 
συγγραφέων τούτων περιλαμβάνει μόνον 2 ΐ<> μέλη, 
είς έκαστον άναλογούσιν έτησίω; κατά μέσον όρον 
ι.>0,000 μάρκων η ιηο,οοο δραχμών.

* ®- *
Μ ΕΙΛΙΑΜΑΤΑ

— "Ωτί &[io(yi'n μωο·>ΠΛ; r<>
— ‘AgioToriii), HVQtr!
— luifloir, Τί diii ήοΙίζ >·<ι ιΐώοζιε τιίοηκ αηβαοΰ ι'»υ- 

μα V «’»■« τόσο ιιικοο tiaiiaxi!
*

— Κ<ιι τί οάλο iht ποΖ?«> zy6*·' ιμτ'άτματν ό «ι·οιχο- 
rimtns ΐ/ίΐο.τη'.ός τίη> Λιτιι-ίΙνττμν τον.

— Έον ίίΐι παίζι/ί τίη· Λητνοα liji ιμτηΐβο;....
— Καί ιί χάμνιι αι’τ·>ί,·
— Λ'ά, atAaivfi μίαν ι'/βα noir ugxi°ll V ·Ίρι·>ιη 

ηραξιΐ.
♦

1?ίί τό Aiatow.
— Πω; ννρίαχττν ττμ· τραγτροίαν μοι·, κνρία;
— Elvt χρηγματι γτίι να κλαίμ καΐ'νίς....

♦

— .Υιλίτ ur χαρτκάΡοτν ό ζτο^ράφοί Μ. »·ά μτ χάρι; 
γιά μοΛίΙο nk rifr veav τϊκόνα * 'Αγγτλοΐ καί Αράχονττς·.

— Καί ποιαν e.aijor γιά ιΐγγτΡ»·;....
*

— ΤραγονΛηοτ καΙα χίίϊ; ύ Κ. ek τον Τροβατόρτ ό

— Ττλτια.
— Τά Ιπνρίμχνα.
— ΙΊώ;;
— MyioC νπανάρτν&ρπτ <5ι’ο φορΑί.
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'() 'Ηπκροηικΰς αγών.—ΙΙάργα καΐΣοΒλι.—ΛόΙ'ι Φοΰλ- 
).ιρ.—'Ο νίός τοϋ ποιητήν. — ΆκαΛηιιία καί λόγιοι.— 
Αί μαγτ,οϋραι τής 'Ιατρικής σχολής.—Οί Κονάκιροι 
τής φιλολογίας.—Λέσχη, ή όποία 61ν ΰίι γίνη.

τ,'*ν '‘σι,,1*'γωςέγζαταλειφθεϊσαν 
Τ'> ^'ε°ς τ",ν Αλβανών ληστών 

ζα* “σπ^-άγζ.νως καταδικατθείσαν 
εις βαρύν ζυγόν ύπό τών Μ. Λυνά- 
μεων Βόρειον Ήπειρον διεξάγεται 

'.\Α4' ° ευγενέστερος, ό εθνικότερος τών
*'’**' αγώνων. Αγών υπέρ εστιών καί 

βωμών, χωρίς δυστυχώς τήν ΰπο- 
στήριξιν τοΰ Κράτους. Μόνοι οϊ 

κάτοικοι αμύνονται, έτοιμοι νιί θανατωθούν μέχρις 
ένός έπί τής γενετείρας γής. Αΐ συμπάθεια! 
παντός πολιτισμένου άνθρωπον στρέφονται *" 
περί τόν άγιον αύτόν αγώνα. Τών δέ 'Ελ
λήνων παρακολουθεί αύτοΰς ό θαυμασμός 
καϊ η στοργή']. Τοιοΰτος άγιον αύ.στοσυντη- 
ρησεως δέν είνε δυνατόν ή νάστεφθή μέ τόν 
στέφανον τής δόξης. Ή ΙΙάργα είνε έτοιμη 
νιί άναζήσ]]. Άλλά πρό παντός τϋ Σούλι. 
Τά ονόματα Ζωγράφου —Σπυρομήλιου — 
Λοΰλη είνε ονόματα ιστορικά πλέον, πανε
θνικά. Ή τύχη τής 15. Ηπείρου είνε ζήτημα 
’Εθνικής τιμής. Βεβαίως ή διπλωματία έχει 
συμφέροντα, περιδεσμεύει. Άλλ’ ή εθνική 
συνείδησις, ή Ελληνική ψυχή είνε έξ ολο
κλήρου προσηλωμένη πρός τούς γίγαντας,οί 
οποίοι σπιθαμήν πρός σπιθαμήν περιφρου- 
ρούν τήν πατρικήν κληρονομιάν μέ ίί,τι έ
χουν καί δέν έχουν.

Φ
* *Ή Λοϊε Φοΰλλερ έκυριάρχει άλλοτε. 

Ζωηροτάτη παραμένει άκόμη ή έντύπωσις 
ήν μοί ένεποίησε πρό 14 έτών όταν τήν εί
δα χορέύουσαν είς ΙΙαρισίους. Έκτοτε έγή- 
ρασεν, άλλ’ η ευστροφία καί ή τέχνη της 
νεάζει άκόμη. Ή Δούγκαν βεβαίως τήν υ
περβαίνει ως χορεύτρια, μολονότι ή σύγκρι- 
σις δέν δύναται νά είνε ακριβής, διότι αυτή 
μέν άφοσιιόθη είς τήν άρχαίαν όρχησιν, 
ένφ ή Φοΰλλερ ένέκυψ- μάλλον είς τήν ά- 
ναπαράστασιν καί έμψύχωσιν εικόνων έκτου 
νεωτέρου βίου. ‘Η δεξιότης τής Φοΰλλερ 
μέ τούς οργιάζοντας φωτισμούς καϊ τήν 
εκφραστικότητα τών κινήσεων θέλγει, ό δέ 
όμιλος τών κορασίδων, στροβιλιζομένων 
μετά θαυμαστής ρυθμικότητος δίδει πολ- 
λάκις τήν εικόνα φαντασμαγορικού ονείρου. 
"Λν ή Φοΰλλερ ύστερεί εις τήν πλαστικό
τητα τής άγαλματώδους εύγραμμίας, άνα- 
παριστά όμως τήν φλόγα λ. χ. ή τό άνθος, 
η πτηνόν μετά καταπληκτικής όμοιότητος 
έν τή έξελίξει τής άναπαραστάσεως, ένφ 
είς άλλους χορούς ή μιμική της εινε δε- 
ξιωτάτη. Αΐ «Χίλιαι καϊ μία νύκτες» καί ή 
στρατιωτική υπό τόν μεγάλον πέπλον παρέ- 
λασις ησαν αί ωραιότεροι εικόνες, προκα- 
λέσασαι τόν θαυμασμόν.

ΙΙρϊν φύγη ή Φοΰλλερ μις έχάρισε μίαν 

αισθητικήν άπόλαυσιν έν τώ Σταδίυι. Αί μαθήτριαί 
της ΐ'.τύ τό άφθονον ηλιακόν <ρώς έςετέ?.εααν διαφό
ρους εικόνας, ώνυπερείχε τό ΙΙένθιμον Έμβατι’ιριον, 
ένώ αύτή ώς Νίκη μέ πελώριας πτέρυγας έφθασε 
μέχρι τοΰ Άνακτος, πρό τού όποιου, έμψυχοΰσα τό 
αρχαίον άγαλμα, έκυψε τό γόνυ. ‘Ο τόπος, συνδεδε- 
μένος μέ κλασικός αναμνήσεις —τό πλήθος έπευφη- 
μοΰν τόν δαφνηφόρονΈστεμμένον- τό αρχαιοπρεπές 
τής παραστάσεως ένετυπώθησαν είς τήν σκέψιν τών 
χιλιάδων θεατών. "Ολοι Οά έσκέφθησαν πόσον Οιϊ 
έκέρδιζεν ή Τέχνη καί ό Πολιτισμός έάν τοιαΰται 
υπαίθριοι έορταί διωργανοϋντο συχνότερου έν τή 
κατ' εξοχήν γή τών Μεγάλων Αναμνήσεων.

Ό υιός τού ύπερόχου ΰμνητοΰ τοΰ Άρματωλικοΰ 
βίου, ό Ιωάννης Βαλαωρίτης, δέν έθεώρησε καθή
κον νι’ι συνέχιση απλώς τήν αγαθήν φήμην τοΰ με
γάλου ποιητοΰ, φέρων τιμίως τό πατρικόν όνομα, 
ιϊλλιϊ καί νά δημιουργήσω Ιδίαν προσωπικότητα, ή- 
τις έξήρθη είς εθνικήν φυσιογνωμίαν κατά τούς δύο 
πολέμους, καθ’ οΰς υπήρξε παρά τό πλευράν τοΰ 
Βασιλέως, τοΰ στρατηλάτου — τοΰ Πρωθυπουργού, 
τοΰ διπλωμάτου — τοϋ Κουντουριιύτου. τοΰ ναυμά
χου, ό οικονομικός οίακοστρόφος τής Πολιτείας. Λί

ο Βασιλεύς Γεώργιος Α'.
Προτομή X. Γ ε ω ρ γ α ν τ ή 

τέτ τάρες Ηράκλειοι στήλαι τού "Εθνι
κού μεγαλείου.

Είς τήν θάλασσαν, ής υπήρξε διά
πυρος λάτρης, εύρε τραγικόν ΰσφ καί 
απροσδόκητοι· θάνατον. Τά ή συχα νε
ρά τού επινείου τόν έπνιξαν ταχύτατα 
καϊ έντός τού άφροΰ τών ΰδάτων έκ 
μιϊς μοιραίας συγκσούιεως άφήκε τήν 
ι'ιττάτην πνοήν ό μιγαλοϊίεάτης διοι
κητής τής όντως "Ε Ινικής Τραπίζης, 
πνοήν πολύτιμον καί διά τό κορυφαίοι· 
πιστωτικόν ίδρυμα καί διά τήν μ: γ,ι- 
λυνθεΐσαν Πατρίδα. Μόνον ένας "Αρι
στοτέλης Βαλαωρίτης θιϊ ήμποροϋ τε 
νι’ι γράψω τό έπιτύμβιον τοΰ ωραίου 
θανάτου ον εύρεν είς τις ύγράς άγκιϊλας 
τής μεγάλης άπιστου ερωμένης του

Ευτυχώς ΰπήρχεν άξιος διάδοχός 
του έν αύτή τή Ίεραρχίφ τής Τραπέ
ζης, ό κ. Ιωάννης Ευταξίας, ό πολύ
τιμος συνεργάτης του, τοΰ όποιου ή 
νομομάθεια. αϊ εγκυκλοπαιδικοί γνώ
σεις. ό αδαμάντινος χαρακτήρ. ό διαυ
γής νους, ή πραότης τού ήθους είνε 
υπέροχα έφιίδια, άτινα διά τιμητικής 
όμοψηφίας τόν έπέβαλον είς τό περι
φανές αξίωμα τού Διοικητοΰ τής’Ε.Ιν. 
Τραπέζης.

• *
"Υποθέτω ότι δέν Οά έκπληξη κανέ

να τό γεγονός ότι νέος βανδαλισμός 
έπετεύχθη κατά τού ο Ξυλοθραύστου» 
τοϋ κ. Φιλιππότου.Μετιϊ τήν βαφήν, ό 
λιθοβολισμός, Έάν είνε αληθής ή διάδοσις ίίτι σε
μνότυφος θρησκοληψία όπλίζ]) τάς βανδαλικός χεί- 
ρας ένεκα τής γειτνιάσεως τοΰ γυμνού αγάλματος 
πρός τόν Ρωσσικόν ναόν, άς τό μεταφέρουν έντός 
τοϋ Ζαππείου. Τά δένδρα θά εϊνε εύ τπλαγχνικώτερα 
τών ανθρώπων. Άλλως τε Οά είνε ό Ξυλοθραύστης 
είς τό στοιχεϊόν του έκεϊ. έν μέσιιι τής βλαστήσεως.

Άς άναθαρρήσουν οί Ίερεμίαι τής πνευματικής 
στειρώσεως. Μαζή μέ τά τριαντάφυλλά τοΰ "Απρι
λίου καϊ τάς πρώτος ακτίνας τοΰ εαρινού ήλιου άνέ- 
τειλαν είς τόν διανοητικόν ορίζοντα ήμέραι άναγεν- 
νήσεως. Ελλείψει έπαρκοΰς είδησεολογίας, έκρίθη 
καϊ άπεφασίσθη ή άνακίνησις προκατακλυσμιαίων 
ζητημάτων. ΊΙ "Ακαδημία είνε κλειστή. "Ιδού ή α
πορία, άλλ" ένταϋτώ καϊ ήλύτις τής δημοσιογραφι
κής κάλμας διά τής δημιουργίας μιάς καμπάνιας. 
ΙΙρωτήθησαν σοβαροί καϊ αστείοι, διδάσκαλοι καί 

νεοσσοί, έπιστήμονες καϊ λογογράφοι. Καθένας έ- 
φθέγξατο κατά τά ίδια συμφέροντα τού στενού πε
ριβάλλοντος. ΟΙ μέν άποκλείουν τούςδέ καϊτάνάπα- 
λιν. Μερικοί οϊ όποιοι συνειθίζουν νι’ι κάμνουντούς 
υπεράγαν αυστηρούς—ή αΰστηρότης έκλαμβάνεααι 
αποτούς μή σοβαρούς ώς σοφία—διέγραψαν διά μονο- 
κονδυλιάς έκ τής βίβλου τών ζώντων κάθε, γράφον- 
τα. Μηδενισμός, αναρχία...

Άπό όλην τήν συζήτησιν αύτήν εν φαίνεται κα
θαρά. "Οτι υπάρχουν ικανότητες, ιϊλλιϊ δέν ίιπάρ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΑ-ΙΑΣ
Ό νέος Λιοικητής τής Έίΐι ικής Τραπέζης

·· —— —· ·· -· **- ♦· — ·— —■ —— -·* ♦♦ — —

χουν άνθρωποι. Γνώσεις ναι, χαρακτήρες όχι. Λν 
πρόκειται δέ ή Ακαδημία νά γίν]) όπως κατήντησε 
ή Ιατρική σχολή, έν ή τόν λόγον λαμβάνει καί ή μαγ
κούρα ή φιλολογικός σύλλογο,- ή εταιρεία διαλέ
ξεων, είνε εύτύχημα διότι έκτος τών γλαυκών,υπνώτ
τουν νήδυμον ύπό τάς μαρμάρινους μετόπας τά αρ
χαία νομίσματα καί τά «Πάτρια· τοϋ κ. Λαμβέργη.

Άλλά δέν είνε μόνον ή "Ακαδημία, πρός ήν έρω- 
τολήπτως προσβλέπουν μερικοί μνηστήρες. Ίδρΰθη 
διά πεντηκοστήν φεΰ! φοράν Εταιρεία γραμμάτων 
καί τεχνών. Χά κάμρτί; Άγνωστον, θά είνε βιόισι- 
μος; Όχι. Άφοΰ συνήλθον μόνον 10 ή 15. χωρίς 
νά είδοποιηθή άλλος τις συγγραφεύς ή καλλιτέχνης, 
άφοΰ εαυτούς έχειροτόνησαν μέλη τοΰ Διοικητικού 
συμβουλίου —ένώ υπάρχουν πολλά άλλα πολύ καταλ
ληλότερα αυτών πρόσωπα — Οά έχωμεν μίαν νέαν 
μεγαλοπρεπή τρύπαν είς τό νερόν. Κουακερισμός 
είς τήν φιλολογίαν δέν χωρεϊ. "Ημποροΰσε βέβαια νι’ι 
γίνη μία λέσχη, διά νά συγκεντρώνονται έκεϊ, αντί 
είς τό καφενεΐον, οί άνθρωποι τοΰ πνεύματος αδια
κρίτως ηλικίας καί γλωσσικού φρονήματος—οί δύο 
αύτοί σκόπελοι παρ" ήμϊν τής ένότητος τών κρα
τουντών πέναν ή πινέλο ή λύραν. Καϊ ή Κυβέρνησις 
καθήκον είχε νι'ι δώση μίαν έτησίαν έπιχορήγησιν. 
Άλλά...άς μέ βοηθήσμ ό στοιχειοθέτης, Οέτων ευ
θύς ιϊμέσως μερικά αποσιωπητικά...

ΔΑΦΝΙΣ
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H.‘ ‘(1181) tVtmAjay '('JJgl) anoApl qoi io‘(iaX 01 
iig· ‘aoGsingvdfl aou.onoGnu in 5»oa(,i.t.io jy ‘aionauiia 
bXniiua aoyjmi aXoj ihaXprQnx p aiopn aiouagnQ

■ioapxja ibi apiionmA apt jnx aptioimii 
-moX aoanibjatiathua mx apiua^ aoi ΐ,ΰοΑη aooptgvx ini 
-son ίη-ρη inioia-ju iaXa ‘nojaymvg noaaiimap^ noi amo 
-bixnovt amxiaga ami am-jp aioagaao llomg »« solpagb 
ioAnGXmig nojouo noivig mx ibioxnbobinonu niagnjiiaa 
-joxvig Gauo aoioa pj/aouni aoiouxa aoaaiiiiioxaxmg .10011
■ inigj aionoXs najaxa numopou ni niaf u· aoog ,g»x ‘b*n 
-baix/.no mail iiomuniaa nojoaio goi xa p_ -iljmi ibi 

i.iobpi/ noi «.101.1» ΙΙςηρηχιι lajag .j-jou .10 paii aoaaii 
-oXoaxa oaup Hr/fi 01 ija b nosoaj qoi ΜοΧργ «.ιοί mx 
i.ioaiin i.ioxii.iaxobog i.mapiopnA i.101 ija aoGaimXpo 
i/ODj mianojbooGl·· laooo/.boXa aa jq ·ηο.ιχη qoi ibi ano 
..toBaAmg-aoXno aioniopmx iia aQojamig aminoi jo-pop 
•anjAonoup ainag abi lomobgnojoxnGnu imuo avug 
-yuooou io.iojjpi/ninx mx amGguj/ amapn^ iuj miabg 
-nx inyoio ivxiAuoX amino inmjnu ini maarilpfla^mau 
lojaogan loaiaxa iaiam^iua jq -nojaoj aa amXmioun 
ami noonXari noi Axoma φι aa ‘ibxvidn γ njmdx i».« 

iba'Xfi inoaimaa s{ji amoaiij-fVX ami aa maja ‘,ιορ 
-jnisri noxnbriii aXnip ab tgnx gjgj qoi aioagxa aonio 
-ρκΧοχ abi nmx anouiinngaun xayjpj jo Gaup ‘Oigoi ao.t 
-01 pj -injaanAn ibi xa aipi.io aaGnoaap noajgaoy qoi 
iniibguxyt llxijiong l/i aa ggg[ pi yinx aagsixa ao,IGa 
imionjobjxxa aoivma^ai oj^, -nan aujXnuup lloonsiibo 
».i Hoinoi aa iiomX ‘iiaoagxa ija ioGsii aanf/iipja g^gl 
01 pun ag bgb ‘alptiAuGXm^ alp iia oofbi niaii bgog 
-aua ab^ ioou ni agoomug inoiyuAouif ibaXsiifjvx q. 
■axiAudxj a 01 ija ItgAbysooGu aoGaingnog ‘ibinXGa 
-ano imophi bgAbpaooGu ioanno ‘QOXigoiGau «0.01 noipt/ 
.hAuGXoaoxja alpangnaig aoi ija a^iagaua oajaxf ,101 aoX 
-01 .jp 01 ‘ibm; iljaidaiibgux i(ii xa iuan inabxo llobio 
-nonuvaii na avaQ abi aj/vjfaao nail avGaiipi -noAnGX 
-oimiluioox qoi aoXGa 01 iuXGii^ivx aobxob^a aurjXXy^ 
iia ao:g-(a,mvgt noXnaop qoi abfoXg alii ip aagjtjoja 
mx anGiaiaaa/. abi ija bpnioauii ‘inaXyj^ inwOtp ini 
Sii noGlrjxojp ja (IgmGaiAn va auni.igiua abi aomjhga^a 
ag anio ‘inogooou inja'Xni aia-jaiaua ab ija atfjoXo abx 
-laXairQnx vail ija idairi.jQ agonaa aoi a.ImG.laaf ugaa 
inp.Uyt ilia aouiiug.iog ija imxmaa’Xoxjo ipguioninxXa 
abumdng ija .ta.hadioaua ioidnoiuay o injairjop inapt 
-mapu ini ija anjonXGa amxojona bjg 'ivjaipojj inaaii 
•"'■‘li. lio.iaiov.miaii u.n ‘aoGoAogG.x imia.joxou 01b 
aag Qo.ldnoiuay noi mijaXXnua ni vgaa ‘injGn.my maya 
ibi uiiuug aiypu anoxni abi auijamx/.a QOl.m obivu 
0 amo ibianixti irjoit 01pt ‘iMmXniux ilixion.mg Gail 
■pxogi ldauiioQ rso ioApoXmp ioj'-'y^ o aaavgauyt

♦
loiaig ioini/pati noi aoxiXoii s<o 

a.mijobixuGvX iiagononogas jo aoioup pl j\ apxiyjng 
uaa laXGuun ioimingaa noi abX.uu avmuix ija iioarmap 
ioxmju noi nijay noAnoXmj nojgj noi 'noy qoi .10x0 

-ιχ,Ιηΰφ qoi aoimdioou 01 ait vibipiuilo abxnombixvo 
-nX lainioaoonu aoioup 01 ‘ixvgmu οιυόοι u.ia ibi viva 
■p,l ni iia lamox υχιυ,οι,Ι pt ‘im uixojj^ ibi aicbai/nav 
abi aoupoi aoXbajoau vinx jaynxiiau bAGoti It ivjoup 
ibi ‘abaaiibgvx »x>u.t,i,£ laapioiGvu amxja p -loiajg 
-uy aogdp.toay aoi ija laxbtn up ‘a.iogiau iiajiagaa ju 
lujp aoioup api vig'nxvaiu naa raXaiux no bgApyvxauv 
xpi.mx iodouiia ija injyjv/ ibi ilayaox/.y 01 5;γ

♦
■au/iuGxoiadmd.l 

ab-(un iia Ogoiooidau ng aag inx ibi avjoniooOu abi 
aoGaimxnxvGu mx aoGaio,loans Uajaixaua ipg iiobadffj 
-aif b 110 aaitmojuya sp* ‘imaobaix ibxnmlaaau ipi no 
-,iXoiaa b minxogooGu noinoi toimihiii noi iiiy -iirjgit 
iuo.po laimGu ini iia aQogaGgj ng ivx iauiiu ‘mxbgoijfj 
-ifl miopiibg mx via^to ‘uGiiiag ‘viaoaoil vi ηηο,Ιϋηοιιβ·/ 
ng .101 anjaiuou3 abinimau abi pun imuaano ,iv,iXai 
ipxuouxja ini mx abxio.ioii abi ‘aoGmag 01 '«nuZaioX 
-op alp GGoAn ii'p ,mu mib,lnu,j pg oinn uribrii 01 iig 
•ibajoooy ·χ ibXovimibiii p U^n\nan ng aioa.ign:ig abj_ 
■amaXaj_ mx amiitiiivO j—nii{tiil ija volioXon avaatipobgX 
rjaja — aoiaAnoX iujaomp i(p AjaXo.ioxn Ai aa miuio 
ta.io alpnog abi ija ioiaagbyf/oun noigaXooiioa my

ά IVNX31 VJiVWWVdJ

«Τ
'aujjnm.lompijf 

mx abxiAuo.'.iug^ aoiGbiouaoGA apxmiiUioiuaavjj ιόιιγ 
-ooag aa 01 i/j uxovgig amaMnja bgb apoiGi pun noAu 
■bani.b3gag.p 01b bag -χ not bXoyxs p> ipi'.m'mA 
■ndXiKf mi aoiipi aoigj ija tiomgxa m\ .bAnGXnlnt ‘Hoii 
-mibaiioun na ‘NgovXdaiaua va abag ·χ .mi ija asxltg 
■?·*? tmnibioiuaaup noi tiuoGima It ag bgp~ -not ao,{ 
-on apxiaoiibioiua 01 aAoxatg QoibXbgnx noauiiGaj «01 
Soi».o>£ Qt -ami ibXoua «(<1 ligtjnibg abi ija uiopyii 
!ux—?*0,λΙ·Π3. bAvGXanoXa Ifgiauj ‘iviib pg aoGjAmgat 
apxnaomja .1.10X3 imnv mAvoXiua jy -imA ija UdaA ».< 
amimibdns aoixiind/.iua ioglrju ag aobXbinb ‘itnim,/ 
ib* am^iioxoiux amxiug,iujt ami inAuxomii laoboiaX 
-iua aaXja oa-Qjjy -jf noajyooag goi aontbioiuaaup 01 
ija mjXojomXSu iljxianiioidy ibi ibibXbgnx q -atpoi 
■aa altxnbi/ii .wilt aoi.iu iia aaoagaan ‘bag -jg ·χ αο,Ιογ 
-ouanj.ig ioabyjg^ noi avijn abxi.toilbioiua alptiiaGmit 
abi aoJjGmaXuau ‘no.tjjodag qoi aovibioiua.mp pjt

»
■i.ioipGg QOI mibix iviiadmag apxij 

-ay pi iodu bxnaXo niovXGa voup ibuodiiugt iQOfail 
-viua .mjaiuouaabi pun llfaimg ng uion.lda b-(o p

■ noxiumooGu Qoxnbgboj) .ιοΖργυι» pail 
‘amixnia.io amixnixj ja ‘amixniano ‘noixnianoiXGu j 
‘noiaiignaig Soil ja ibiaAs noaaiinoyaioun ‘miiamumi
■ laoit -noxijay noxmoio/^ goi miajniano ibi apxiumo 
■oGuoi atr/.iogalp ija in.pgbjjfou.j nojgaXootioaniy—

■iiobaoajjnjf lufiab-yjp 
h mx bgaaumooGuiiMi hgbyxa ibxioaop .toioga.tio 
iangaig iioioiGop aa imXaooGu aoMrigXdaano 01 ijg — 
•Sogjoba inoyoGiau ibi ioGait aoiur(f)jdax ija tinmfuoG 
-an ibi mi.ig aoimGu 01» aoouxj^ api ija aojattbari iau 
-aGuoyi.lsii (ig.iogj on aaiaiaoGu ibg.ioo.mjy y -x iiojo 
-iGup aao .οιοηΧίφ» apt ioou not ib^ioiua py — 

ibi voaibti alp vo.iojjaoxja noxm.iA goi xi 
ujAvGXoumooou ‘.mimiGuoy, ibxiaoa-(g iogig ibi aoXGj 
aoixag 01333.(3 .uojoiGup ami UO/Dg anainaAf 01 ijg

X
■amaiyGaio amGp g()Q ‘jjj mi isajajj 

-Gaun >10 misijXo-joi-Q—‘ibaXai ibi nimib.lG.ioioiGn »i 
ija njiibj IlgoiXoyoun ».< aoivang maja .m3—vjiibj pt 
■iniioi mixp nouobaajoGu ‘gaxovyag ncApGXmj Qoavuoj 
noi ioapxja ibxiaXaioioiop ‘ibijgodAy^ noiibAiGau ibi 
vinx imsxfjau mg bgaiaua 'noajgaoy ,101 abx(igoxvaip 
aluuaggi abi ija n0Q0gy30ia viia>nGAmo baarioamfg

X
‘iogu'Ctg ibi mjobiovja.il) ibi S0.«p.{>> goi ivx 

vovu bjy, qoi iGau iuiGoAodlpu miniomgnouo anoX
■ pdnu amjoup ami van ‘vAnG,(,(a vxixGaoj^ nxniaamGaj 
(jtjf, .mobgsOna injoGGag ibi igmj3 aoAni nan ijg

■inidoj ivi ija imaobaGa^.ig “txg ibi bio 
-aovu ioumopGutiau agno ‘.ibAvo.tnan avjii .mx siao 
‘.toAnd.lmj ibiitiA nopiooxXnu noi ao.lGa aounioi 
-mdu >Zo ‘ivit abxbgoxvaip abi 113 aailoXs aag noi jnim 
-iGivurtno 10 iinib imiio myj '.togajoj^ goi injXOmtby 
ibi noon,(ail qoi monogju ini ija iiomjjag aobgavj 
-oxbua iuinui mx «o.<Ziiiyj»x goi aoXoa 01 »>g mijGx 
-oaXai inoopAmg pun iiajajmg oiaoasXa imapiXoinn^ 

*.101 .tm.iSa io>i laaaX aa amiAnGXoimA 
mx amxn.uu iioagxa bgmanXomig noAyGXmj nojnasil 
vol mioap 01 taojA aoiouo pi aoiaonojy 01 ijg -.lojnou 
■oxoioap -itoy noApo.lmj ioab-Qg^ .urjv.lail qoi vgiGbia 
.viaoinxa abijdi alp aoniSma nogsyoj^ not iiyou pt
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baix/.no
mjobiovja.il


ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

» ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
Γ. Κοντογιάννηε.—Γ. Σκ/.icox—Θ. Mi/a>.cncJ.5i. Κ. ΓΗπσοηιιητοίιυ.

Τέοοαρε; rr.lri<></>oi ro< rov 'ίΖ'βιον ΜΛ^ιών, οί όποιοι 
Λμακ έχουν μουσικά εφόδια ικανά νά τ·.ύς ανάδειξην 
καλλιτέχνας, οί κ· κ. Κ. //«παύριιρτριον Γ. Σκλάβο; 
ΰξύηωνο;, θ. Κονιογιάννης καί θ. 3ίιχαλόπουλος βαθύ
φωνοι άπιιέλτοαν to πρώιον έν Έλλάδι φωνητικόν 
Κοιαριέιιο καί έντφανίοθηοαν μέ εν πρόγραμμα .τίον- 
οαόιαιον. Ό Ψαλμός 23 τοϋ Σοΰμπτρι καί ή Μελαγχο. 
λία τον Ζόώτυ έψάληοαν τεχνικώ;, ώ; καί τρία τραγούδια 
τον Σοΰμανν καί τα «Νεκρά καράβια· τον Γκρετσι- 
νίνωφ. Καί τά τρία1 Ελληνικά άσματα τοΰ Ι’ιΛι»·κιιί τ ΰ 
Λαυράγκα άφήκαν τά; καλλιτέρα; εντυπώσεις. Ίδιαιιέ 
ρω; δέον νά έξαρθή ή φωνί) τοΰ κ. Παπαδημηιυίοι·. 
Γλυκεία, ηχηρά, μεταλλική, έδιδε ιόν τόνον καί ιήν 
ζωήν εί; ολόκληρον to κουαρτέτιο. 'Επίσης πολί· καλή 
ή φωνή τον κ. Μιχαλοπούλου.Άπό ιούς συμπαθεί; καλ- 
λιιέχια; περιμένο/ιεν καλλιτεχνικά; άπολαύοεις, άνταξίας 
τών «ν;·τ»·ών προσπαθειών των.

♦

Λιελθων έξ 'Αθηνών ό θίανΚ τή; κυρία; Νινριέξ 
έδωσε έκτό; άλλων, τήν ν Γυμνήν γυναίκα >. ιο · Μνοιι· 
χογί, καί τήν Πειαλουδίιοαν· ιοΰ Μπαιάϊγ. H ένιΰπω- 
οι; Λέν ΰπήρξεν ένθουοιώδη;.

— 'Αγγέλλεται ή είς ‘Αθήνα; άφιξις τον .Γγίιρ, τοΰ 
οι νθέιου τών εύθυμων καί δημοφιλών κωμειδυλλίων.

— Άφίκειο έκ ΙΙαριοίων ό στρατιωτικές ζωγράφο; 
κ. Σκώτ κομίζων τινά; τών πολεμικών τον πινάκων 
έν οί; καί τύν μεγάλην έλαιογραφίαν τοΰ Βασιλέως. θά 
ιοί·; έκθέσρ εί; τά Ζάππειον.

h
Ο 3ίωρί; Φαρκοα-- Σμυρναϊο; ομιλώ ν άριστα τήν 

'Ελληνικήν,— όοττί περιήλθε τά μεγάλα κέντρα ουνόυάξων 
τήν απαγγελίαν μέ to άσμα, κατέκιησε τά; αθηναϊκά; αίθου
σα; καί ιά θεατρικόν κοινόν. Τραγουδεϊ πολύ εύμορφα, 
χαριτωμένα. Φωνήν Λέν έχει εξαιρετικήν, άλλ’ ό άμεμ
πτο; χρωματισμός ιόν καθισιά ιεχνίιην. Τραγουδεϊ εί; 
to «Γκαιιέο τον Λονδίνου, ιά τραγούδια τον δέ Λέν είνε 
οάιυραι 3Ιονμάριης, όζΖά κυρίως παθητικοί έκδηλιόσει; 
λυρικόν αισθήματος. Λεν όπελήφθη καί τις τά Ελληνικά 
τραγούδια ιοΰ φίλον τον καί συνεργάτου κ. Ν. Λάμπε- 
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Λττ. // απαγγελία τελεία ειδικό; συνοδό; τον, ό 3/αομωτ 
απαράμιλλο; εί; ιήν αρμονικήν παρακολονθηοιν τοΰ I 
έωμαιος.

♦
‘Απέθαντε ό Γάλλο; ‘Ακαδημαϊκός Λιπουοέ Λεκλέρκ,Ι 

όστις έσχάιω; όνεκυρήχθη έπίτιμο; Λιδάκτωρ τοΰ ήμειέ- I 
ρον Πανεπιστημίου.

— Εί; Βιέννην πρ'ις άνέγεροιν άνδριάνιος εί; ιόν Στοά- 
ους, τόν βασιλέα τον /τ’άΐς,παρεοκευάοθη κινηματογραφική 
ιαινί ι, είκονϊξουοα τά; κιριωιέρα; φάσεις ιή; 'ήωή; τον

♦
Ήρχιοαν αί προνιοιμαοίαι ιή; θερινή; Αθηναϊκή; ί 

θεατρική; περιόδου. '(>θι,σι.; ιή; Λ. Κοτοπούλη έπανήλ- 
θεν έξ Αί ύπτου. θά παίξ/) καί έφέιος ιά ·· Παναθή- 
ναια’.Αί .παραστάσεις θ' αρχίσουν τήν Αευιέραν τοΰ 
ίίάοχα.

— Ο θίασος τής κ Κυβέλη; άρχίξει τό πρώτον Σάβ- | 
βαιον ιή; Αιακαινηοί/ιοι·.

—'() θίασο; ιοΰ κ. Πλέοοα έλθιυν έξ 'Αλεξάνδρειά; | 
ιδώοη πιριιοιάστι; τί; τό θέατρον Συντάγματος, παίξων ] 
ιέαν Έπιθεώρηοιν, ιοΰ κ. Κυριάκου.

— Ό θίασο; Φόροι—Νίκα, άφιχθείς έκ Σμύρνη; I 
θά παίξ/ι εί; τό ε Πανελλήνιον» ιό ν Πανόραμα·’ τον ] 
κ Μωραϊιίνη.

— Εί; τήν Άλάμποαν θά παίξη ό θίασο; ιή; κ. Φωφώ; I 
Γεωργιίιδου, εί; ιή; Νεαπόλεως, ό θίασο; τοΰ « Πολύ- 
θεάματο;· ιήν έπιθτώρ\\οιν ·Ό χορός τοΰ 1ΘΙ·Ι·1 
Είς τό Άθήναιον δ θίασο; τή; κ. Ροξάν καί Γα/?ρι-| 
ηλίάον.

— Ή Λ. Κολν/ίά θά παίξ/ι μέχρι 'Ιουλίου τις Κ)πολιν 
καί κατόπιν έρχομένη τις ‘Αθήνα; θά παίξη τί; τά 
« ‘Ολύμπια ·. Έν Νέοι Φαλήρω ό νέο; θίασο; τοΰ κ. 
Κονιαράιον θά παίξη τό νέον έργον τοΰ κ. Σαμάρα 
ιΙΙόλτμος έν Πολέμιο ■ μέ πρ υταγωνιτιρία; τήν Ένκιλ 
καί τήν Ρτβέκκαν, όκ καί τήν « “Αοπρην Τρίχα” κωμτι- 
Λύλλισν τοΰ κ. Ααυράγκα μέ κτίμτνον γραφέν νπό ιών 
κ.κ. Άννίνον καϊ Λάοκαρη.

— 'Π όπιρέιια Παπαϊωάινον ήιις τνρίοκτιαι ήδη I 
τί; θτοοαλονίκην, θά παίξ/ι τ.» θέρο; τις Χανία.

-—‘Ο κ. Ανπτνιώιη; θά κατάρτιση ΙΛιον θίασον.

Έπαντλήφθηοαν, όγ_ι μέ δρτξιν, αί Λια’Αξτις τής όμω- 
νύμου Έιαιρίας.

Ό κ. Τ. ‘Αμπελός άφηγήθη πτρί τής ΐΰρέοτω; τοΰ 
ποώτου πολτμικοΰ λαφύρου, ήιοι μιά; Τουρκική; σημαίας 
έν μτθοριακιή οταθμιή. ήν ηύτήχηστ νά κομίοη τί; -1ά- 
,,ιοοαν άμα ιή τίσβολή τοΰ Έλλ. οιραιοΰ τί; τό Τουρκι
κόν ϊΛαφος. Ό κ. Πο έμης άπήγγτιλτ κατόπιν ποιή- 
μαιή τον-

Ό κ. Άρ. Πρυβτλέγγιος, μτιά σύντομον πρόλογον πτρ' 
τής αδιαφορία; πρός τού; ποιηιάς κατά τήν σημερινήν 
έ.ιογήν, άπήγγτιλτν ποιήμαιά τον παλαιό, δ Λί κ. Πολ. 
Αημηιρικόπουλο; έμμέτρου; έντνπώοει; τοΰ Μητρούση 
μέ Ρουμτλιώτικην προφοράν.

Ό κ .V. Λιίωρίκη; όψΐίηοτ περί τοϋ .'fry. Ναπο- 
λέω'ΐο; ώ; θεατρόφιλου. Άφηγήθη ιά; οχέοεις τον με 
τάς ηθοποιούς καί τήν έπίδρασιν, ήν εσχεν έν γένει τί; τό 
Γαλλικόν θέαιροι·.

★

Ό διάσημο; Πολωνός κλτιδοκυμβαλιοτή; καί συνθέτη; 
Λτοπόλδος Goiiowefci, καθηγητής τή; Meislei' — 
Schule τοΰ Αΰιοκρατορικοΰ ‘ΩΜου ιή; Βιέννη; ί^ωσε 
ίιτλθίυν έξ Αθηνών τρτίςσι ναυΊ.ία;. Έθαυμάαθη ό μηγα- 
νισμό; τοΰ παιξίματος, ή υπέροχο; τέχνη καί τΰχέρτια. 
Έιιΰπωοιν έκαμαν ίίια’.ιέραν ή έπεξεργασία τών έργων 
παλαιών ΑιΛαοκάλων (1G84 - 17β I) αί συμφωνικοί 
μεταμορφώσει; ί.τί θεμάτων τή; ·Ζωής τοΰ καλλιτέχνου· 
ιοΰ Στράον», καί αί Λιά μόνη; ιή; άριοττρό; χειρΰ; έκ- 
τελεοθεϊσαι τέσκιρε; οπουΛαί τοΰ Σόκιν κατά διασκευήν 
τον έκιελτοιυΰ.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ ΓΚΟΝΤΟΦΣΚΗ κ-
Ό διάσηιιβς κλζΐίοκυμβΒΛίδτής

‘Απέθαντν έν Άθήιαι; δ Γιώογ-.ο; Λαμπάκι); τέο>; 
υφηγητή; τής Χριστιανική; αρχαιολογία;, διιυθίΎΐή; ιοΰ 
χριοτ. αρχαιολογικού Μουοτίου, συγγράφει·; ιών Έπτά 
‘Εκκλησιών ιή; Άποκαλύιμεω;, κτί Ιδιαίτερο; γραμμα
τείς ιή; Α.Μ τή; Βαοιλίοοη;— Μητρός. Ήιο μέλος 
πολλών Άκαδημιών. εί; αυτόν ό» οφείλειαι ή Λιάοωσ; 
κλειστών κειμηλίων ιή; Βι-ξανιιακή; καί ιή; μειέπε'.ια ιέ-

*
Ό κ. Πρωθυπουργός έπεοκέφθη τά έν ιφ Ζαππτίω 

καλλιιτγνιν.ά έργαοτήρια ιών κ.κ. Χαιξή, Ηω/ιοπούλου 
καί Συνέφα.

— Ή ‘Αθηναϊκή λέσχη ήγόραοεν άνι'ι G χιλιάδων δρ. 
πολεμικόν πίνακα τοΰ Γάλλου ξωγράφου κ. Σκωτ, 
παριοιώντα Λιέλευο-.ν Έλλ. πυροβόλου είς ιά στενά τή; 
Κρέονας.

— ‘Ηγγέλθη έκ Τολέδου ότι έκλάπηοαν έκ ιής έκεϊ Μη- 
ιροπόλιω; τρεϊ; πίνακες ιοΰ (θεοτοκοπούλου μεγάλη; 
άξια;.

★

Εί; ιήν πρώιην έμφάνιοίν τη; ή δεοποινίς θάλεια 
Πανιά, άριοιοΰχο; τής 'Ακαδημίας τοΰ δίονά/ου έδειξε 
πολλά χαρίσματα. Αί συνθέσει; ήσαν Αΐ'οκολοι, ώ; ή 
Μπαλλάντα εϊ; οόλ έλαοοον τοΰ Σοπέν, ιό Σκέριοο τοϋ 
Μπράμ; καί ή ϊκιη ραψωδία τον -Ιι'οτ. Τά έπαιξε μέ 
πολλήν προσπάθειαν ΰπω; τά άποδιόοη έναργέοιερον 
Παρά τήν άτόπως δυσμενή κρίοιν κάποιου Όξυβόα ή 
δεσποινίς Πανιά είνε άπό τάς πολύ καλάς κλειδολυμβιι- 
λιστοία;.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή έν Μονάχφ Ακαδημία τών 'Επιστημών έχορήγη- 
σιν ίκ τον κληροδοτήματος Ηερειανοΰ 1500μάρκα ύπέρ 
τοΰ Βυζαντινού περιοδικού, 500 μάρκα διά τήν σύντα
ξιν γενικού πίνακα; τών εμπεριεχόμενων τοΰ αύτοΰ περι
οδικού. Ύπνο τοΰ Συντάγματος τών 'ΙΜ.Ιηνικών εγγρά
φων τών μέσων και ·έων χρόνων 1U00 μάρκα, Εί; τόν 
κ. Άρβανιτόπουλον, 300μάρκα πρός επεξεργασίαν θσοα- 
λικών επιγραφών. Εί; τόν έν Μινάχιρ καθηγητήν κ. Κάρο
λον Ράϊχχολδ 1000 μάρκα πρός συμπλήρωσιν τοΰ περί 
'Ελληνικής άγγειογραρία; έργου. Εί; τόν διδάκτορα κ. Ν. 
Βέην 1500 μάρκα πρό; έκδσοιν τοΰ ύπ* αύτοΰ συνταχ- 
θέντο; καταλόγου τών έν ταϊς Μοναϊ; τών Μετεόιρων 
χειρογράφων. Είς τόν έν Άθήναις καθηγητήν κ Σ. 
Κουγέαν 500 μάρκα πρό; έξακολούθηοιν τών έν ταϊς 
βιβλιοθήκαι; τή; Ιταλίας Ελληνικών παλαιυγραφικών 
ερευνών του. Εί; τον έν Μονάχφ διδάκτορα κ. 'Ιωσήφ 
Χέεγ 500 μάρκα πρός ερευνάν τών έν Παρισίοις χειρο
γράφων τον Συνεσίου. Εί; τόν έφορον τών Αρχαιοτήτων 
κ. Κ. Κουρουνιώτην 900 μάρκα πρός εκδοσιν τών πα
ρά τώ Λυκαίιρ δρει αρχαιολογικών ευρημάτων. Εί; τόν 
έν Μονάχφ υφηγητήν κ. I. Άουφχ.άουζερ 400 μάρκα 
πρός εκδοσιν τών τοΰ Πατριάρχου Φωτίου επιστολών. 
Εί; τόν καθηγητήν κ. Άλκ. Ρέμ, βραβείου έξ 800 
μάρκων διά τό περί τών επιγραφών τής Μιλήτου πό
νημά τον.

*
Είς τήν Τρίτην συναυλίαν ή Αθηναϊκή Μανδο- 

λινάτα· έξετέλεσε με ζηλευτήν αρμονίαν καί τέχνην, 
εκτός άλλων τό ·Άσμα τοΰ Σολβ'εζ» τοΰ Γκρήγ καί 
τόν <ι Ισπανικόν χορόν’ τοΰ κ. Σαμάρα. Πολύ καλά έ- 
παίχθη καί τό Κουαρτέτο τοΰ KermeSSe Cliampetre, 
ή όε χορφδία έψαλε πολύ έπιτυχώ; δύο εύμορφα τρα
γουδάκια τοΰ κ. Ροδίου. Έπανελήφθη κα! κατά τήν 
συναυλίαν αυτήν ή ώραιοτάτη Έλλ ραψφδία τοΰ συμ
παθούς διευθνντοΰ τή; Μανδολινάτα; κ. Λάβδα. ΊΙ 
Μανδολινάτα έδωκε καί άλλην συναυλίαν έπ'ευκαιρία 
τής 'Εθνικής 'Εορτής.

♦
ΊΙ δεσποινίς Σμαράγδα Γεννάδη, κιθηγήτρια τή; 

μονωδία; τών Ωδείων ‘Αθηνών καί Πειραιώς έδωσε 
συναυλίαν, ής ολόκληρον τό πρόγραμμα έξετελέοθη υπό 
τής ιδία;. ΊΙ ‘Απουσία· τοΰ Μ.τερλιόζ καί τό "Άσμα 
Έρωτος· τοΰ Μπράμς διηρπηνεύθησαν τεχνικιότατα, 
ιό; καί ή Σερενάτα τοΰ Σιράους. Έτραγούδησε καί 
τρεις συνθέσεις τοΰ κ. Καλομοίρη Τό 'Γυρτή καί 
ορμή ό Μενέλαο;· έψάλη πολύ καλά. Ή έντύπωσις διά 
τά άλλα δύο εΓρηά ζωή· καί «.Στέκιι τό βασιλόπουλο· 
εμειονεκτει, διότι τα εΐχεν ήδη τραγουδήοη ή υπέροχο; 
έρμηνεύτρια Καλογεροπούλου, καί έφ' όσον δέν ευρίσκε
ι αι άλλη νά τά τράγου δ./Πη καλλίτερα, προτιμώτερον 
είνε νά" μή έπαναλαμβάνωνται. Έν συνόλιυ ή δε
σποινίς Γεννάδη έδειξεν δτι ή φωνή τη; είνε αρκετά 
γυμνασμένη, έάν δέ εί; τήν εκφραιιν ήτο δεξιωτέρ-ι, θά 
ίκαμνε πολύ μιγαλειτέραν έντυπα) >ιν, τό συμπαθές, 
άλλως, άσμά της.

*
Ό κ. Μπουοτιντούϊ, ό συμπαθή; καθηγητής τοΰ τε

τραχόρδου, έξετέλεσεν εί; τήν ύπ' αύτοΰ δοθεϊσαν συναυ
λίαν, συνοδειρ τή; κυρία; Καλογερή, έκτος άλλων, τό 
Concerto είς re έλασοον τοΰ Βενιάφοκη μετά θαυμα
στή; τέχνης. ‘Επίσης τήν εισαγωγήν καί τό Hondo Cd- 
priccioso τοΰ Σάνς άπέδωσεν μετά ζηλευτή; δεξιοτε- 
χνία;. Ή κ. Καλογερή έπαιξε τό Πρελούντιο είς re 
μεϊζον τοΰ Σοπέν καί τήν Μπαλλάνταν τοΰ ίδιου εί; οόλ 
έλασοον, εί; ήν και διεκρίθη περισσότερον.

♦
‘Ο · Σύλλογο; τών Ερασιτεχνών» έδωσεν ενώπιον 

ολίγων κεκληιιένων καλλιτεχνικήν ημερίδα, εί; ήν μετέ- 
σχον τά μέλη τοΰ Συλλόγου. Ύπό τήν δεξιάν διεύθυναιν 
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τοΰ κ. ψαρούδα—τοΰ αεικινήτου αύτοΰ μοχλού τον συλ
λόγου—έψάλη υπό πολυμελούς χορού κυριών, τοΰ Delibes 
ό 'Χορός τών Νορβηγίδων» καί τοΰ Βάγνερ ό «Χορό; 
τών υφαντριών έκ τοΰ 'Vaisseail Fantone·. Τά καλ- 
λιτεχνικώτερον έκτελεσθέντα μέρη ήσαν : Τό '“Αςάγαπώ- 
μεθα· τοΰ Σάνς ψαλέν ΰπό τή; κ. Μεζεβίρη, τό Ρουμα
νικόν τραγούδι »Εί; τό δάσος» τοΰ Γκρήγ, ψαλέν ύπό 
τή; δ. Άριόν, τό άσμα 'Απριλιάτικο; έρω;» τοΰ κ. 
Ψαρούδα ύπό τή; κ. Άλγκουέτ, ή Σερενάτα τοΰ Μα- 
οκάνι ύπό τή; κ Παπαηλιοπούλου.

Ή δεσποινίς “Αννα Άντωνοπούλου έξετέλεσε θαύμα- 
οίω; τήν δευτέραν Ραψιρδίαν τοΰ Λίστ. Ήτο τό Comble 
τής μουσική; ημερίδα;.

— Ύπό ιών μελών τοΰ αύτοΰ Συλλόγου έδόθη ύπέρ 
ττ/ί σχολή; τών ‘Απόρων παίδων τοΰ Παρνασσού· ποι
κίλη παοάοταοις, στεφθεϊοα ύπό μεγάλη; επιτυχίας. Τό 
κουαρτέττο τού Φάουστ ψαλέν ύπό τής κυρία; Άλγκουέτ 
τή; δεσποινίδα; Άριόν, τοΰ κ. Ντυμπόοκ ώ; Φάουστ καί 
τοΰ βαρύνου δέ Βάοσεβιι; ώς Μεφιοτοφελοΰς ήρεοε 
πολύ. II κ. Π. Λάμπρον έτραγούδηοεν έν τεμάχιον έκ 
τής 'Βασιλίοση; ιοΰ Σαβα» καί τόν ·Γέρω Λήμον».

Τό άσμα τή; πρεσβείρας τή; Βραζιλίας κ. Άντζερέτο 
εί; τόν Ριγολέττον καί τήν Τόσκαν έξοχον.

Άπό τά ωραιότερα μέρη τής έορτής ήτο ή φαντασμα
γορική σκηνή τής Κάρμεν, ποικιλωτάτη είς φοιτάς, σκη
νογραφίας, φωτισμόν καί κίνησιν μέ χορωδίαν μικτήν 
Τό έπιτυχέοτερον τέλος μέρο; ήιο ό 'Διαβάτης· τοΰ 
Κο.-τ,-τέ. Ή κ. Ναδίνα Σχλήμαν ώ; Συλβία καϊ ή δε
σποινίς ,Ίιμασκι/νοΰ ώ; Ζανέτιο; έπαιξαν τέλεια. ‘1δί·.ι 
ή κ. Σχλήμαν, ώ; πρ\ς τήν έκρρασιν καϊ τήν άπαγγε 
λίαν, έχουοα τό ύφος τή; Σάρας Μπερνάρ, άνεδείχθη 
αληθινή καλλιτέχνις, άξια τή; Γαλλικής κωμωδίας.

ΊΙ τρίτη συναυλία τοΰ Ωδείου ‘Αθηνών υπήρξε 
θριαμβευτική, ύπερβαλοΰοα πάοαό τά; μέχρι ιυύδε δο- 
θείοας. Τό πρόγραμμα κατηρτίοθη έπιστημονικιότερον, 
ούχί βεβαίως διά τό πολύ κοινόν, ιό άρεοκόμενον εί; ιήν 
ποικίληνή τήνέλαφράν μουσικήν, άλλά διά τού; νοοΰν- 
τσ; περισσότερον ή αίσθανομένο-ις, μολονότι τά δύο αύιά 
ουμβαδίζοντα άτοιελοΰν τήν πλήρη κατανόησιν. Έπραγ- 
μιτοποιήθη οΰτω ή ευχή άπω; τά προγράμματατής μοναδι
κή; έν'Ελλάδι ορχήστρα; ουντάοοωνται τεχνικώτερσν, χωρι- 
ζομένη; τή; κλασσική; μουσική; καϊ της νεωτεριστική; 
— ή άνάμιξις τών όπ ιίων φέρει σύγχυοιν. Αύο μόνον 
συμφωνία), ή Ήρωϊκή ΐΝ» 3} ιοΰ Βιτόβεν καί ή Φαν
ταστική too Μ.τερλιόζ άπετέλεοαν όλύκληρον τό πρό
γραμμα, διαρκιία; ύπέρ τά: δύο ώρας. Καί είς τά; δύο, 
all* Ιδίως εί; τήν δευτέραν ή δυοκολωτάτη άλλως έκτε- 
λεο'.ς ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν. Ή ακρίβεια, ή διαί
σθησή, ή τέχνη, ή ta χύτης υπήρξαν άμεμπτοι. ΌΑιευ- 
θυντή; τή; ορχήστρα; καί τά μέλη αυτής εφάμιλλοι άί- 
λή λων,

Ή ιιΉρωκή συμφωνία» εκπροσωπεί τήν ακμήν 
τοΰ Μπειόβεν, έκτελεσθεΐσα ι> πρώτον τό Λ80ί. ^le- 
γων ήροϊκήν ό Μπετόβεν έννοεϊ ώ; ήρωα πάντα ύπέρο- 
χον ιήν ψυχήν καί τόν νούν άνθρωπον. ΊΙ συμφωνία 
αϋτη έπαίχθη άπό ιήν αύιήν ορχήστραν καί πρό διε
τίας. ‘Εκ Τής όλης συμφωνία; τό πένθιμου έμβαιήριον καί 
τό Scene κάμνουν τήν μεγαλειτέραν έννύπωσιν.

Ή ν.Φινταοτική συμφωνία» του Μπέρλιοζ γραφεϊσα 
τό 1830, είσε ίν άπό τά αριστουργήματα τής νεωτέρα; 
μουσικής, ρωμανιικΐν καί ριαλισιικιν ταύτοχρόνως. Τό 
έγρα-μεν ό μουσουργό; ύπό τό κράτος τοΰ πρός Άγ· 
γλίδα ηθοποιόν έρωτός του, δν & ι"δ<ο« έκάλεοεν τήφαι· 
οτειώδη». Περί τό ίνδαλμα τής αγάπης του ό συνθέτη; 
έγραψεν έν θαυμάσιου μουσικόν διήγημα έν ήχοι; έκφρα- 
στικότατον. Είνε ό έρω; του αύτός τό ωραιότερου γε
γονός οχι μόνον τής ζωής τον, άΖΖά καί τής εμπνεΰσεώ 
του. Ή Φανταστική Συμφωνία ανήκει εί; ιο προγραμ'

<1>£.ειδίρϊκης Μιότυάλ

επιμάνικάν είδος ιή; μουσικής, δηλαδή τό γινόμενον 
ώριομένου προγράμματος.

Πόθοι καί θλίψεις, όπταοίαι καί μελαγχολίαι, τρικν- 
μίαι καί γαληνοί, ζηλοτυπία καί τρυφερότης. θρηοκολ.η- 
ψία καί ποίηοις, άγιονία καί όργια, σκηναί μάγων καί 
βρονταί, δλα αύιά έκτυλίσοονται μετά μεθοδική; τέχνης, 
«ϊΐά ν-αί παραστατικότητο; μοναδικής, .διαιρείται ή συμ
φωνία είς 5 μέρη. Είς τό πρώτον, ονειροπολήσεις καί 
αισθήματα- Ο έρω; αρχίζει νά κυρίαρχη,μέ όλα του τα 
πάθη. Είς τό β'. μέρας, είκονίζειαι χορευτική ίορτή, έν 
ή οι-ναντα τήν εκλεκτήν του. Εί; ωραιότατος στρόβιλο; 
αποτελεί τό θέμα τού μέρους τούτον. Τό γ'. μέρος είνε 
αγροτική ειδυλλιακή σκηνή. Βοσκοί ψάλουν έν δυωδία. 
Ή γαλήνη τής πεδιάδα; φέρει τήν γαλήνηχ τή; ψυχής. 
Άλλ' έπικολοι-θεϊ άπήχησις κεραυνού' λυπηροί προαι
σθήσεις τίο> ουνταράσοονν Είς τό δ', μέρ ς εφιάλτης 
πιέζει τά στήθη του ονειρεύεται ότι έφόνευσε την ερω
μένην του' ότι κατεδικάοθη εί; θάνατον καί ότι όδηγΐΤται 
εί; τό βασανιστήριον. Εμβατήριου δτέ μέν σκοτεινού καί 
αγρίου χαρακτήρας, ότέ δέ πομπιόδου; καί πολυθόρυβου 
έκτελεϊται. Εί; τό ε'. μέρος βλέπει εαυτόν κυκλούμενον 
απο έξτοτικά, ουναθροιοθέντα διά τήν κηδείαν του, καγ
χασμούς ακούει, κραυγά; άλλοκότους.

Ή αγαπημένη του έρχεται νά λάβη μέρσ; εί; τόν 
χορόν τού Σαββά. ΊΙ ένορχήστρωσις τοΰ μέρους αύτοΰ 
είνε υπέροχο;. Βρυχηθμοί χαράς εις τό άκουσμα τής 
"ΘΧ'Ηήί της μελιρδίας, ήτις αναμιγνύεται με διαβολικά 
οργιά. 'Ημέρα όργής καϊ χορός βάναυσος, τοΰ όποιου 
προηγείται κωδοινοκρουσία. Τό μέρος αύτό φθάνει εί; 
το ύψιστσν σημεΐον τής άντιστιοτικής άναπτύξεοες. Τό 
τέλος, μεγαλόπρεπε;, πολυθόρυβου, αφήνει εί; τήν 
Ί'ν'χην τήν καταπληκτικωτέραν έντυπωσιν.

— II τετάρτη συναυλία τοΰ Ωδείου περιελάμβαιε 
τας Αλοατικάς οιηνάς τού Μαοσενε άπεικονιζούοας λαϊ
κός οκηνάς, έν αίς καί ερωτικόν είδύλλιον. Τό ϋφο; 
ελαφρόν, αισθηματικόν, ή δέ ένορχήστρωσις δεξιωτάτη. 
Οί ιιψίθυροι τοΰ δάσους» τοΰ Βάγνερ άποτελούντες τήν 
β σκηνί/ν τής δευτέρας πράξεω; τού Σίγφρηδ άπεδόθηοαν 
μ> πάσαν δυνατήν διά τήν μονιΛικήν ορχήστραν μας έκ 
φρααιν. Έπαίχθη πρό; τούτοι; πολύ καλά τό Κονσέρτο 
Ά τοΰ Jiar ύπό τής δεοπ. Μ. Όριγώνη τή σινοδείι,ι 
"ΰ'/.ήοτρας, έξοχο; δέ ό κ Σοΰλτοε είς τό Κονσέρτο 5 
τοΰ Viiuxtemps, τό όποιον ύπερόχω; έξετέλεσε ουνο- 
δευούση; τή; ορχήστρας. Ό πόνο; καί ή χαρά έξεχύ- 
νοντο τεχιικιότατα. Έξετελέοθη καί μία πρωτότυπο; 
ουνθεαις, διά πρώτην φοράν παιχθεΐσα, συμφωνικόν 

ποίημα - i\forisk(l· τοΰ έν ΙΙάτοαις οινθέτου κ. Λ. 
Λιάλιου. τό όποιον δέν έχει πολλήν πρωτοτυπίαν. Ξε
νικόν τήν έμπνευοιν έδειξε μόνον μίαν προσπάθειαν εύγενή' 
ή ένορχήστριοοις άπλή, άλλ' ακριβής.

— Μία άπό τάς μάλλον ένδιαφερούοα; συναυλία; ήτο 
ή πέμπτη τοΰ Ωδείου· Ή συμμετοχή τοΰ κ Γκο- 
τϊιφσκι καί ή έκτέΑποις τοΰ Πάροιφαλ υπήρξαν δύο μα- 
γΐ'ήται, οί όποιοι προοεκόλληοαν έξ ολοκλήρου έν θρη
σκευτική σιγή τό πολυπληθές άκροατήριον. Έπαίχθη διά 
πρώτην φοράν έν Έλλάδι εν μέρος τοΰ « Κεφάλου καί 
Προκρίδο;· τοΰ Βέλγον μουσουργού Γκρετρύ άποθανόν- 
τος πρό ενός αίώνος, δημιουργού τοΰ Γαλλικού Κωμικού 
μελοδράματος. ‘Ο » Κώδων τών νεκρών· τοΰ Ροπάρτς. 
διενθυντοΰ τοΰ 'Ωδείου τής Ναΐ'σν, πλήρη; μελαγχολίας 
άπεδόθη λεπτότατα. Ό κ Γκοντόφσκη, συνοδεία τή; 
ορχήστρας, έπαιξε ή μάλλον ένεψύχωοε τό Κονσέρτο είς 
σολ μεϊζον τού Μπετόβεν. 1 Υπήρξεν απαράμιλλος ό 
Πολωνός νλειδοκυμβαλιστής, άλλά καί ή ορχήστρα ί-πό 
τήν αριστοτεχνικήν διεύθυνσιν τού κ Μαρσίκ υπήρξε)· 
άνταξία αύτοΰ. Τό Κοντέρτο έπαίχθη τέλεια, διεδέχθη 
δέ αύτό ό · Πάροιφαλ· τοΰ Βάγνερ, διά πρώτην φοράν 
έκτελοϋμενος άφοΰ προνομιακοί; έπαίζετο μέχρι τοΰδε 
μόνον είς τό Ba<J. eilth. Έκ τοΰ μεγαλοπρεπούς αύτοΰ 
έργον, έπαίχθη ό πρόλογος, ή θρησκευτική σκηνή τής 
α . πράξεω; μετά μικτής χορωδία; καί ή γοητεία τής 
Μεγάλης Παρασκευής. /.I ηρμηνεύθησαν μέ δύναμιν, με 
τέχνην. Τό τελει-ιαΐον μέρος, τό άριοτούργημιι τοΰ δλου 
έργου, έχει θαυμαοία; μελωδία; χωρίς νά λείπη ή πομ
πώδης τοΰ θέματος μεγαλοπρέπεια. ΕΙ; τήν ορχήστραν 
χρειάζεται εν μέγα εύγε διότι μα; έμύηοε εί; τό Βαγνέ- 
ρειον μεγαλούργημα μέ τόσην ακρίβειαν.

*
Εί; τόν · Παρνασσόν· ό Γάλλο; συγγράφει·; κ. Α. 

Λιχτεμπερζε ώμίλησε περί τή; σημερινής Γαλλίδος 
κόρης. Άφοΰ άιέτρι ξεν είς τάς γυναίκας τής άρχαιότη- 
τος, τήν Αίγνπιίαν, τήν Κινέζαν, τήν Έλληνίδα, τήν 
Ρωμαίαν καί τήν Χρισιιανήν τοΰ Μεσαίωνας, έξήταοε 
τήν κοινωνικήν αυτής σημασίαν. Κατόπιν έξήταοε τήν 
γυναίκα καί τάς ιδέας τη; κατά τήν Γαλλικήν έπανάστα- 
σιν καί κατέληξε ψυχολόγησα; τήν σημερινήν Γαλλίδα 
καί είπών ότι είναι ό άληθής σύντροφος τον συζύ
γου της καί μεριμνή περί τής οικογένεια; της. Έν άλλη 
διαλέξει ώμίλησε περί τή; οημερκής Γαλ.λίας.

— Είς τήν αίθουσαν τού Πανεπιστημίου ιόμίλη- 
οεν ό έπϊττμο; καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τών 
Παρισίων κ. Ραούλ Άλλιέ περί τής ένεοτώσης κα- 
ταστάοεω; τής άνθρωπότητος, ήν έχαρακτήρισεν ιός κρί
σιμου.

— Επιτροπή έκ τών κ.κ. Ίακωβίδου, Ματθιο- 
πούλου καί Χατίοπούλου ένέκρινεν έκ τών ύποβληθέντων 
κατόπιν διογωνιομοΰ σχεδίων διαφημίσεων τού εράνου 
υπέρ κατασκευής τή; ναυαρχίδας «Κοινσταντΐνος Βασι
λεύ;· τό τοΰ κ. Περικλεούς Λύτρα, ι ίου τοΰ άειμνήοτου 
ζωγράφου. Τό έγκριθέν διά 500δράχμου βραβείου θά 
έκτνπωθή εί; χιλιάδας άντιτύπων. Παριστί} τόν Βασιλέα 
ίοτάμενοι· ύπό δαφνοστεφή άψΐδα, κάτοιθεν δέ αναγρά
φονται οί λόγοι τοΰ Βασι λέω; : « Καί θά ζήοωμεν καί θά 
νά διατηρήσωμεν».

— Είς τό ξενοδοχείο)· τής · Μεγάλης Βρει τανίας· ή πα- 
ρ·πιδημοΰσα Γαλλΐς γλύπτρια κυρία Μπέετς Σαρπαντιέ 
έκαμε έκθεοιν τών έργων της, τά όποια έφιλοτέχνηοε 
κατά τό μικρόν διάστημ 1 τής έν Άθήναις διαμονής της. 
Μεταξύ τών έργων της είναι τά άναπαριοτώντα τήν Α.Μ. 
τόν Βασιλέα καί τήν ΙΙριγκήπιοσαν ‘Ελένην. Έπεσκέ- 
φθηοαν τήν έκθεοιν, ό Βασιλεύς μετά τής θυγατρός του 
Ελένης, ό Πρίγκηψ Νικόλαο; μετά τή; Πριγκηπίοοη; 
Ελένης, δ Πρίγκη·/’ Χριστόφορος, καθΐος καί πολλά 
μέλη τής 'Αθηναϊκή; κοινωνία;.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

‘.-I.tJIi?·· εί; Παρισιού; <ί έκ:ϊ έγκ-ιτεστηαένος 
γλύπτη; κ· Ιη/Ιητριάδης. Κατά o/r ενταύθα διαμονήν 
του, καινοκ-ίασε. προτομήν τή; A. .If. τοϋ Βασιλέως, 
ά/ιειφθεις Λ(ά 15 050 δραχμών ‘Εξετέλεοιν επίσης 
πολλά; προτομάς αξιωματικών πεσόιτων έν ιοΐ; .τοίί- 
μοις, καθώς χαί μίαν τή; δεσποινίδο; Νότα; Μπουρί·»·.

— Παρβπιδημιϊ ένταϋθα <i διάι/ui; Ουγγρις ζοτγοά- 
φο; κ. Φίλιππο; Λα£!.·ί, ίΐστι; έκλήθη υπό τοΰ Β.ισιλέω; 
πρός έκτέλεαιν ελαιογραφιών τοΰ Βασιλικού ζεύγους καί 
τής Βασίλομήτορος, !)ν κά έπιράτω»:. II Βισίλιοοα 
Μήτηρ Οα δωρ/ορ τήυ είκίνα τη; εί; τήυ Λ. Μ. του 
Βασιλέα. Ή είκών τής Βαοιλίοσης Μητρ 'ι; είναι εί; φν 
οικόν μέγεθος καί φέρει τήυ ταινίαν τοΰ Σ-.οτήρος. Κα
τόπιν είργάοθη τήν προσωπογραφίαν τή; Πριγκηπίοοη; 
Ελένης. Πληροφορούμενα ότι ή ‘Ελληνική Κοινότη; 
Λονδίνου ίπεφόρτιοε τόν διάσημοι' καλλιτέχνην νά φίλο- 
τεχνήσπ μίαν ελαιογραφίαν τοΰ Πρωθυπουργού κ. Β--- 
νιζέλου, τήν όποία)· Οά προσφίρ// δώρον είς τήν 'Ελλη
νικήν Βουλήν.

■—Κατηρτίοθη νέον ‘Ελληνικόν Κουαρτέτο, άποτελε- 
σθέν έκ τών κ, κ. Σκλάβου, καΟηγητοΰ τοΰ ‘Ω'ΐν.ίου 
Αιίττνερ, Χαρ. Κούρτελη, Τάκη Μαρίνον καί Γ. "Αψη.

★

Απέθαντε δ μέγας Γερμανός συγγραφεύ; ΙΙαΰλος 
Χάΰζε, όστις διά τήν ειλικρίνειαν καί τ'ι /ιονα'ιικ'ιν ύφος 
του είχε τιμηθή πρό διετία; με τ> βραβεΐον Νόμπελ 
Ο Γερμανικός τύπο; βρίθει κριτικών μελετών έπί τώ 

θανάτω του, ό ΛΙ Κάϊζερ άπέοτειλε βαρυσήμαντου οι·λ· 
λυπητήριον τηλεγράφημα έκ Κέρκυρα; πρό; τήν χήραν 
τον. Ό Χάύζε είνε γνωστό; παρ * ήμϊν έκ τοΰ έργου 
του · Πώς ά/οποΰτ' εΐ; τήν 'Ιταλίαν > οπερ μετεφράοθη 
κα' εί; τήν Ελληνικήν. Ή γόνιμό τη; τον ώ; συγγρα
φέα; είνε θαυμαστή. Κατέλιπε 25 τόμους διηγημάτων, 
12 μυθιστορήματα, 4 τόμους ποιημάτων, 40 Οράματα 
καί κωιιωδιας, αρκετόν; τόμους μεταφράσεων καί τρεις 
τόμους μελετών καί Αναμνήσεων τής ζωής τον. Τά διη
γήματα καί μυθιστορήματα του είνε δημοφιλή, άπλήστω; 
ιίναγινωσκόμενα έν Γερμανία, τά δράματά τον ώ; ό «."Αν; 
Αάνς ε Κολμπέργ» μετά τεσσαρακονταετίαν παίζονται 
ακόμη είς τά μεγαλείτερα Γερμανικό θέατρα Τό μυθι
στόρημά του «Εί; τόν Παράδεισον· αριθμεί εκατομμύ
ρια αντιτύπων.

Από τινοιν έτών είχε παύση γραφών πρωτότυπα έρ
γα Ήσχολεϊτο εί; μεταφράσει; κλασικόν Ίιαλών ποι
ητών. Τήν προηγονμένην τοΰ θινάτου του έγραψε μελέ
την περί τής ‘Ιταλικής ποιήοεως. Λιέμννεν εί; μικοάν 
άλλά κομψήν έπαυλιν είς τήν Λοΐζενστράοσε τοΰ Μονά
χον. Εις αύτήν διήλθεν τό δεύτερον ήμιοι· τοΰ βίου του 
έν αυτή δέ οννηθροίζοντο ό Μπαϊκλιν, ό Λέμπαχ, ό Βέλ- 
μπραντ. Ως κριτικός ήτο αυστηρός, ίδίω; διά τά έργα 
τοΰ Βάγνερ, τοΰ "Ιψει· καί τοΰ Τολστόη. Τινές τών 
βιογράφων του τόν άπεκάλεσαν τόν /ιεγαλείτκρ·ιν διδάσκαλον 
των Γερμανικών διηγημάτων, άλλοι Γερμανόν Βοκκίκιον 
καί άλλοι τελευταίου απόγονον τοΰ Γκ ιϊιε

*
Είς τέσοαρα; αίθουσας τοϋ «Παρνασσού· ήνοιξεν ή 

Φωτογραφική πολεμική έκθεσις, ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
πρίγκηπος Νικολάου. Αί έκτιθέμεναι φωτογραφίαι υπερ
βαίνουν τάς 1500,έκ τών όποιων οΰκ ιϊλίγαι υπό μεγέ· 
θινσιν. Αίάινώτεραι όλων, αληθινά καλλιτεχνήματα διά 
τήν τεχνικήν ιϊπόδοσιν καί επεξεργασίαν, καθαρότατοι 
άναμφιοβητήτω; είνε αί τοΰ Γερμανού παρ' ήμϊν φω
τογράφου κ. Τοάϊτ άνερχόμεναι εί; 270. Κατόπιν έρ
χονται αί 25 φωτογραφίαι τή; πριγκηπίσσης Μαρία; —έν 
οί; τόκατόρθωμα τοϋ Βότση—κατ' επεξεργασίαν τοϋ κ. 
Μπουασονα. Ένδιαφέρουσαι αί φωτογραφίαι τοΰ ποίγ- 
κηπος Νικολάου, περί τά; 30.‘Εκθέτει 400 φωτογραφία; 
ό αξιωματικός τοΰ ναυτικού κ. Κοιρουσόπουλος, πεοιέο- 
γω·ς δέ τών δύο ναυμαχιών διά τήν κρίσιμου στιγμήν τής 
φωτογραφίας ό Αξιωματικός κ. Κρίτσας. Οί περισσό
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τεροι έκθειαι είσίν έρτσιτέχναι, Αξιωματικοί. κυρίαι 
πάντες παρακολοΐ’θήσαντες τόν πόλεμον καί μόνον πέντε 
είσίν έξ επαγγέλματος φωτογράφοι.

Εί; τί; αίθουσα;, ώ; διακοομητική, εκτίθενται καί 
οκτώ γύψινα προπλάσματα εΐ; σμ·κ·) >ν αναμνηστικών τοΰ 
πολέμου στηλών δΓ επαρχιακά: πόΐιι;. Τό καλλίτερου 
είνε ή Δόξα όλο'ιωιο;, κρατούσα δάφνην καί οτηριζ μένη 
εί; Αβελίοκον. Τών κ.κ. Ζευγώλη καί Καντζίκη έν πρό
πλασμα είνε τ'ι μτγαλσπριπέστερον, ουμβολιζο/ιένου ύπό 
τή; Νέα; ‘Ελλάδος καί λέοντας. ”.411ο παριοτΛ ενζωι-ον 
ούροντα κ-κμηκότα ίππον έφ ου φερεται τραυματία;. 
Τά alia προπλάσματα τών κ κ. Φωσκάλου, Σύννεφα καί 
Γ. Αημητριάδου είνε σχετικά με την ίστο ρίαν τοΰ Αή· 
μου, έν σι θ < στηθώ τι. "Εν έξ ανιών παριατίι τόν 
θρίαμβον τή; Έλλ. ξιφολόγχης.

*
'Η ποότη έφέτος συναυλία τοΰ Ελλην. Κουϊντέιτον 

άφιερώθη έξ ολοκλήρου εί; τήν Ελληνικήν οΰνθεοιν. 
Είνε αξιέπαινοι οί φιλότιμοι έκτελεοττί διότι παρινσία- 
σαν καί τήν εθνικήν ήμών μουσικήν, τήν μή έχοι σαν μέν 
νά επίδειξη πλούσιον Vepei'llli fC, di*. ‘ τιρκετά έν τούτοι; 
ευπρόσωποι; Έν αρχή έξετελέοθησαν δύο σύντομα έργα, 
εν Alldanle τοΰ κ. Λίαλίου μελωδικόν, εί; κλασικόν 
νφ ις γραμμένοι; άπ ίσπασμα όλοκλήρου κουαρτέιτον, τό 
δ1 έτερον τοΰ έν Πιριοίοι; κ Μιρίον Βάρβογλη, πρώ- 
την φοράν παρονσιαζομένον, καίτοι έν Παρισι'οις επα
νειλημμένα); έξετελτοθησαν έργα του επιτύχω;. Ό κ. 
Βάρβογλη; είνε δημιουργό; Ελλ. μουσική;. Τό έκτελε- 
οθέν intermezzo τον είνε λεπτότατου, χωρίς τήν Ελ
ληνικότητα τοΰ ΰφου; νά θίγη ή νεωτεοίζουσα επεξεργα
σία. Έτραγουδήθησαν κατόπιν τραγούδια Έλλήνοιν μου
σουργών έκ τών οποίων ξεχωρίζουν τοΰ κ. Λαυράγκα 
«Στον ήλιο άν περπατ'ισης" καί ό «θάνατος τοϋ άρνιοΰ· 
τοΰ κ. Καλομοίρη. Τό σχολικ'ιν τραγούδι τή; Χελώνας 
δέν είχε καθόλου τήν θέσιν του είς σοβαρόν συναυλίαν. 
Τό δεύτερον μέρος τοΰ προγράμματος κττεϊχεν έξ ολο
κλήρου εν Κουιντέιτο τοΰ κ. Καλομοίρη μετ' ασμάτων 
εί; 4 μέρη. Μέρη αύτοΰ ειχον παιχ,θή και άλλοτε, «Μ* έ/δη 
πρώτην φοράν έπαίχθη δλόκληρον.

Ό κ. Καλομοίρη; συνδυάζει τό ',ισμτ /ιέ τήν μουσικήν 
τοΰ δωιιατίου, μολονότι εί; πολλά σηιιεΐα ή σϋνθεσι- πλη
σιάζει πρ'ις τήν προγραμματικήν καί ενίοτε τήν δραματικήν 
μουσικήν. Τό α' μέρος ποιητικόν, παθητικά); ζωηρόν, είκο- 
νίζει τήν χαρ'ιν καί τόν αγώνα τή; ζωής. Τό β' μέρος, 
εμπνευσμένου άπό τήν «Λήθην · τοΰ Μαβίλη αρχίζει μέ 
έκτεταιιένην εισαγωγήν' τά όργανα θρηνωδούν. Τό γ' 
μύρο; είνε γραμμένοι’ έκ τριών δημοτικών τραγουδιίοι; 
= ν οί; καί τό γνωστότατον «Καράβι άπό τέ/ Χ>ό·. Τό δ' 
μέρο; αποδίδει έντύπωοιν τοΰ συνθέτου άπό τό πανηγύρι 
τή; Άγίά Μαρίνα; τοΰ Κορδελιού τή; Σμύρνη; Βοί/ 
κυριαρχεί καί ευθυμία τής πανηγύρεω; ένώ μία φωνή 
τραγουδεϊ λαϊκά δίστιχα. Τό έργον τελειώνει εί; γενικόν 
ουναγεριιάν τοΰ Λ μέρους μέ τό κύριον θέμα τοϋ Α' 
μέρους καί τήν μελωδίαν τοΰ καραβιού άπό τήν Χιό. 
‘Ο συνθέτης γράφιον Έλλ μουσικήν, προσπαθεί Γ« δη- 
μιουργηση μορφήν, ακολουθούσαν τα; σημερινά; τεχνικά; 
άνάγκας τή; παγκοσμίου μουσικής.

— Ό κ. Ρίηβς, περί ου γράφομεν έν άλλη οελίδι, ώμί- 
λησεν έν Αονδίιω περί Έλλάδο; καί τών κατοίκων τη; 
ενθουσιωδώς. Ό αύτός φιλέλλην έξέδωκεν έν τενχει 
σθεναρόν ουνηγορίαν υπέρ τή; βορείου 'Ηπείρου, επιτι
θέμενο; κατά τών σφαγιαοτών αυτής.

— Κατηρτ/οθη έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
πρίγκηπος Νικολάου πρός συλλογήν εράνων διά τήν ανέ
γερση· άΐ'δριίντο; έν Θεσσαλονίκη εί; τόν αείμνηστον 
βασιλέα Γεώργιον Α'.

—· ‘Η ‘Εθνική Πινακοθήκη θά άνεγερθή—-έπί τέ
λους.'—εί; τόν χώρον, δνμέχρι τοΰδε κατείχε τό 'Αγ
γλικόν νεκροταφείο)·, παρατά Στάδιον.

νό # νύ ·0*'

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οί καθηγηταί Ναβίλ τή; Γενεύη; καί Οϋντιμορ τή; 

ραστώνης, οί όποιοι ένήργουν άναοκαφά; είς τήν "Ανω 
Αίγυπτον άνεκά'.νψαν πλησίον τοϋ Άμπιντο θαυμάσιο)· 
άρχαΐον ναόν, τριγωνικώ', εχοντα μήκος ΪΜ μέτρο»· κ << 
βζάεοί Ο! τοίχοι του έχουν πάχος (ί μέτρων, καί 
ιίνε καταοκεί'ασμένοι έξ ερυθροί· μαριιάρον. Ή θύρα του 
άποτελεϊται άπό γρανίτην τοΰ Άσααν καί υποστηρίζεται 
ύπό υπέροχων στηλών. Ή αίθουσα εινε περικυκ .ωμένη 
άπό κελθ-ία. άτινα υπενθυμίζουν «τά κελλάα τής ουρανία; 
διαμονή; τών Αιγυπτίων θεών·. Τά κτλλία διαιρούνται 
ιίς δύο μέρη, είνε δ'ε εικονογραφημένα θανμαο!ο>ς. Ί'πο- 
τίθεται, λόγω έλλπίψεω; έπιγραφών, ότι ανήκει εί; τήν 
εποχήν τών Πυραμίδων. Δέν εινε δέ άπίθανον νά πρό- 
κι/ταί περί τοΰ τάφου τοΰ ‘Οοίριδο;, τοΰ θεοΰ τών νε
κρών καί συζύγου τή; "Ισιδο; καί διά τον τάφον τοΰ 
όποιου εχει πολλά γράι/’η ό Στράβων.

κ
Ή Γαλλικέ/ Ακαδημία τιΰν Έπιγραφών άπένει/ιεν εί; 

ιόν Βασιλέα τή; ‘Ιταλία; /ιετάλλιον άξια; χιλίων φρ. 
διά τά; νομισματολογικα; αύτοΰ εργασία;.

•—Τήν ίίνοιξιν τοΰ 11)15 θά ουνελθη είς Άλγέριον τό 
τέταρτον Διεθνές αρχαιοΐωγικόν συνέδρων.

— ‘Η Γερμανική άρχ. σχολή θά ένεργήορ λ,ίαν προσε
χώς ιιναοκαφά; εί: Κεραμεικ'ιν θπό τήν έποπτείαν τοΰ 
κ. Μπροΰκνερ, ή Ίταλτκί/ εί; Γόρτυνα τή; Κρήτης 
περί τά τέλη ‘Απριλίου, ή 'Αμερικανική θά ουνεχίοη 
τί; Παλαιόν Κόρινθον, ή Αυστριακή είς Ήλιδα.

— Ό πρίγκηφ Άνδρέας, Ιδιοκτήτη; τοΰ έν Κερκύρα 
άνακτόρου ·Μΐ))ι repOS· έπέτρεψε τήν έκνέλεοιν ιί>·α- 
Πχαφοίι·. "Ηρξαι·το σύγχρονοι έργαοίαι εί; δύο ση/ιεϊα 
Συνεχίζονται αί παλαιοί άναοκαφαί πρό; άνακιίλυη’.ν 
τού άρχαίου ναού καί συγχρόνως ήρχιοαν νειιι εί; τό μέρος 
δπου φαίνονται κιονόκρανα αρχαϊκά. * Υπάρχουν έλπίδε·: 
δτι είς τό μέροςαίιτό θ’ άνακαλυφθή άλλο; άρχαϊος ναός.

«Τ
Ήρξαντο Λαπά··// τή; ‘Αρχαιολογική; Εταιρεία; 

άναοκαφαί, ΰπερθεν καί δεξιά τοΰ Διονυσιακού 
ϊέτάτριη·, έκεϊ ένθα υποτίθεται ίίτι ήτο τό Ώδεΐον τοϋ 
Περικλέους, Κατεδαφίοθηααν πρός τοΰτο άγοοαοθείοαι 
ύπό τή; ‘Εταιρείας δύο οίκίαι καί άναοκάπτεται ήδη ό 
ιαπροσθεν χώρος, ένθα άνεκαλύφθη φραγκικόν τείχος, 
όίέχρι τοΰδε, καίτοι ή έργαοία δεν έχει προχωρήο//, άνε- 
καλύφθηοαν τ,υκ όλίνα αρχιτεκτονικά τεμάχια βνζαν- 
ιιακα, ρωμαϊκά καί δή Ελληνικά καί θραύοιιατα τινά 
'πιγραφών καί εδωλίων. Τό σπουδαιότερου ϋμω; είναι, 
'•τι, κατόπιν έπιμελοϋ; έρεύνη; υπό τοϋ ίπο.τττί'οντοί 
«Κ άνασκαφάς κ. X. ‘ΙΙλτοπσύλου, ήλθαν εί; φώς τε- 
Ι,α7.ω μαρ/ιάρινα κιόνων, άτινα ον το; αποδίδει οτι άνή- 
κουοιν είς οπονδύλους τοΰ ΙΙαρθενώνος, ουνεφώνηοε δέ 
μτ την γνώμην τοι· καί ειδική επιτροπή έξ εφόρων 
‘Αρχαιοτέ/των.

Τά τεμάχια ταύτα φαίνεται ότι έξεοφενδονίοθηοαν 
εκεί, παθ' ήν ήμέραν ό Μοροζίνης κατέστρεψε τίσ· Παρ
θενώνα, διά τής άπαιοίας εκείνη; άνατινάξεως. Έιίοη; 
ανειρέθη κεφαλή Ρωμαίου Αΰτοκράιορο; ιός καί διπλή 
μτγαλη Ερμαϊκή στήλη, έχοι·σα έπί τοΰ ένός άκρου κη
ρυκείου καί έπί τοΰ έιέων υδρίαν. II ‘Αρχαιο^νγική 
Εταιρεία θά προβή εί; άιναοκαφήν τοΰ χώρου, ένθα ν- 

ψοΰτο ό Μενδρεοέ;, οίτινο; ήρχισεν ή καιεδάφιοις.

, Γζ; ‘Αγγλική σχολή ό κ. S. ClUSOIl ώμίλησε πε
ρί ΔΙαραθώνο; κα! Θερμοπυλών καί δ κ. (I. NClltl περί 
’‘ώ Τσακωνικού ζητήματος.

Εν τή Γερμανική σχολή ώμίληοαν οί κ κ Σ. .!</<■ 

προς περί παλαιών καί νέων έκ τή; Ελλάδο; είς εν λπ.ύ- 
κωμα τοΰ Μονάχον καί ό κ. Μάττιε; περί ένό; εμβλή- 
ματο; έν τω Έθνικώ Μουοείτρ.

★

"Αιια τή άφίξει τοΰ Κάϊζερ εί; Κέρκυραν ήρξαντο 
άμέοω; ιίνασκαφαί ύπό τοΰ κ. Δαΐρπφελδ, σι·μπαριστα- 
μένοι· καί τοΰ έφορου κ. Ρωμαίου, είς θέσιν Κεφάλι 
Β J. τής νήσου πρός άνακάλυηαι· τή; άρχαίας πύλη; τών 
Φαιάκων, ιό; καί εί; θέσιν "Αγ. Θεόδωροι, ένθα έφερον 
εί; φώ; αί άναοκαφαί ώραιότατα ευρήματα, πήλινα μετά 
διακοσμήσεων, συμπληροΰντα τό γεϊοσν καί τήν υδρορ
ροήν τοϋ ναού. Επίσης άναοκαφαί γίνονται είς τίσ- ναόν 
τής Γοργού; πρό; ιίνακάλυψιν τοϋ δαπέδου καί τών θε
μελίων τοϋ άρχαΐκοΰ Ναοΰ. Εΰρέθηοαν μία μετόπη καί 
τρία τρίγλυφα.

‘Ο Αντοκράτωρ εί; τά; άνασκαφάς παρίσταται ό 
ίδιος, έκοκάπτων ενίοτε., καθαρίζων διά ψήκτρα; τά -χώ
ματα καί έκδηλώνων μέγιστον ένδιατρέρον.

‘ψ’

ΝΕΛί ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τήν ήμέραν τής τελέσεω; μνη/ιοούνον τοϋ άληομονή- 

του Χαρίλαον Ί'ρικονπη—τοΰμεγαλπιτέρου πολιτικού 
άνδρίις τή; νεωτέρας Έ/Λάδος—έπί τή δεκάτη όγδοη 
έπετείω τοΰ θανάτου του έκυκλοφόρησεν ογκωδέστατος 
έκ 1034 οεΜδων τόμος περίέχων έν εΓδει ή/ιερολογίον 
ο, τι έδημοοιεύθη περί αυτού καί τής δράσεώς του έν τιμ 
τύπτρ άπό τοϋ Μαΐου 1884 μέχρι ‘Ιουνίου τού 1886. 
Θ έκδοθεί; τόμο; είνε Λος, τούτον δ'ε θά άκολοι-θήοονν 
καί άλλοι. J<1 τή; /ινημειώδοι;; αυτής έκδόσεοκ θά 
άπαθησαυριαθή άφθονο» υλικόν πρό; συγγραφήν τής βιο
γραφίας τοΰ Μεγάλου ΙΙολατικοΰ. Τόν τόμον έξέδωκαν 
θαυμαοταί τοΰ Χαριλάου Τοικούπη έκ τοΰ ‘Εξωτερικού, 
γενόμενοι κάτοχοι συλλογή; δη/ιοοιενμάτων σχετικών πρό; 
τόν πολιτικόν καί κοινωνικόν αυτού βίον. 'Ο Α’. τόμος, 
καίτοι εκτυπωθεί; τφ 1307, τώρα μόλις έτέθη εί; κυ
κλοφορίαν '() άναγνοωτης λαμβάνει ευκαιρίαν νά άτενίοη 
τήν υπέροχου εκείνην μορφήν, ήτι; άπετυπώθη άνεξιτή- 
λ·ι>; εί; τήν πολιτικήν ίοτορίαν τοΰ Έθνους ήμών. Τό 
μάλ'ων ενδιαφέρον θά είνε αί αγορεύσεις του, τά δημο
σιογραφικά άρθρα του καί ή άλλη/ογραφία του καί είς τήν 
εκδοοιν τούτων ή έπιτροπή πρέπει νά προβή μετά τινο; 
Λραατηριότι/το;.

*
Σ. Κτεναβέα 'Ελληνοτουρκικός πόλιαος— 

Μακεδονική έκότρατεία.— Ή προέλασις άπό τά 
Ελληνικά σύνορα, ή /ιάχη τοϋ Σαρανταπόρου, τών 
Γιαννιτσό»· κ λ. π., ή κατάληη'ΐ; τών Σερβίων, τών Βο- 
δενό»·, τή; Κοζάνης, τή; Θεσσαλονίκης, ή δρασι; τή; Δ' 
μεραρχία; έν ουνδυαο/κΰ πρός τήν δράσιν τών άλλων 
στρατιωτικών οω/ιάτο>ν, /ιέ τά ονόματα τών άριστευσάν- 
των καί τών πεοόντων, ή περιγραφή τών νέων Ελληνι
κών χωρών, όλα έξ αυτοη’ίας τοΰ συγγραφέα); στρατιώ
του έντονα, σαφή καί έξηκριβωμένα περιλαμβάνονται είς 
τΰβιβλίον τούτο όπερ έξεδάθη είς τήν Πολεμικήν βιβλιοθή
κην Γ. Φέξη.

*
Ι'.τό τοϋ ' Υπουργείου τή; Έθν. Οίκονο/ιία; έξεδάθη 

κατά μετάφρασιν μελέτη περί τή; Σηιιαόϊας τθ0 δά- 
όονς ίν Έλλάδι ύπό τοϋ χ. Α. Στέγγελ, Αρχηγού τή; 
Αυστριακής δασικής άποοτολής. Έκτυπωθέν είς χιλιά
δα; αντιτύπων άποοτέλ>ο·ται δωρεάν. Κατά τόν διαπρεπή 
δααολόγον ή μή προάγω/·)) παρ ’ ήμνϊν τής δασική; οικο
νομίας προέρχεται κυρίως έκ τής άγνοιας τών αναγκών 
τοΰ δά >ο·« καί εί; οφαλεράς Ιδέα; περί τής σημασίας 
αυτού. 'II μελέτι/ σκοπεί νά έξεγείρρ τό ενδιαφέρον τών 
πληθυσμών διά >■« γνωρωουν τό δάσος καί συνεπώς τά 
έκτι/ιηοουν.



ΊΙ έν Μυτιλήνη έκδιδομένη ίφημερϊ; ·' Λ ί<ί !><><:» έ;- 
έδωκεν είκσνογραφήμένον "Ημερολόγιου ίκ οελ. 312 μέ 
εκλεκτήν συνεργασίαν. Οί ύμνοι πρός τον; μεγαλΰναντα; 
τήν "Ελλάδα υπό τοΰ κ. Νέη καϊ ίν δράμα αυτού, ίστο- 
ρική, μελέτη τοΰ κ. Κμραααναγ·ώτον περί Χρισιιανι- 
σμοΒ καϊ ‘Ισλαμισμού, καλλιτεχνικόν άρθρου περί Λι:οί· 
ποι· ΰπό τοΰ κ. I. Καραβία, καί ά'.'.α έργα τών κ. κ. 
.·! Σημηριώτη. Γ. Στρατήγη, Ζΐ. Καλογεροπούλου, Γρ' 
Σενοπούλου, Α Καρκαβίτοα, Λ-. Λιβαδίϊ κλπ.

•
"Οδηγόν χρηοιμύτατον περί τή; διά ψηφοδελτίων έκτο 

γης τών δημοτικών καϊ κοινοτικών Αρχών εςέδαικεν ό κ. 
Ίω Μαρκόισης Ακόλουθος τοΰ "Υπουργείου ιών Εσω
τερικών. έγκρίοει τοΰ 'Υπουργείου. Περιλαμβάνει τά; 
διατάξει; τοϋ ΰπ" άρ. 4957 νόμον, μετά τών σχετικών 
νόμων, Β. Αιαταγμάτων καί 40 υποδειγμάτων.

♦
ΑΓΓΕΛΛΟΝΊ ΑΙ

Έκδίδεται προσέχω; ό «‘Οδηγός τής Ελλάδος» 
τοβ κ. Ν. Ίγγλέιι) διά τό 1914, οστις Οά περιλάβη 
ΰλην τήν πολιτικήν, διοικητικήν, οικονομολογικήν κ ϊ. π. 
κίνηοιν τή; τε Παλαιό; καί Νέα; "Ελλάδος. θά σίγκει- 
ται ίκ 2,000 σελίδων.

Ιίολειιική Βιβλιοθήκη Φέξη. Σειρά έργων, 
γραμμένη άπό λογίους πολεμήσαντας, από αξιωματικού;, 
άπό αύτάπταί δημοσιογράφους, ιστορούσα πιστΰ; κα! 
Ακριβώς μέ. ζωντανά; λεπτομέρεια; τά; μάχας, τά συμ
βάντα καί τά επεισόδια όλων τών Βαλκανικών πολέμων 
1π12—1913. —Μιλτ.Λιόωρίζη, ΙΙολειιικα! εντυπώ
σει; εύζώνου.— ‘λ'ί'1- Τανάγρα. Ή κατάληψι; τή; 
Χίου καϊ τή; Μυτιλήνη;.— Ζζρβοΰ, 'Ιστορία ιοΰ Σερ- 
βοτουρκικοΰ Πολέμου.— Λουζΐας Ζαδέ, Όγο>· ήμουν 
στόν πόλεμό — II. Γιαννοπούλου, Οί Βούλγαροι εί; 
τήν Θεσσαλονίκην.—Γ. Τοοζοποόλου, Έλληνοβουλγαρι- 
κός πόλεμο;.— Π. Νιρβάνα, Ο! τραυματίαι κατά τόν 
πόλεμον.— Δ. ΧατζόΛούλου, Ή έπανάστασις τοϋ Κα- 
οτελλορίζου.—Ι’οδοζανάζη, Κωνσταντίνο; IB' ό Βοιιλ- 
γαροκτόνος.— Κοζζίνου. Γρίμποβον, Μπιζάνι, "Ιωάν
νινα.—Βασιλι Η μάχη τοΰ Σαρανταπόρου κ.λ.π.

• ♦
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ό < Βιοιιήναν.κ · ’Υπό τοΰ δέκτου δικηγόρου— 
βιομηχάνιη· κ· θ "Αποστολοπούλου ήρξαιο έκδιδόμενον 
εί; μέγα σχήμα δημοσιογραφικόν οργάνου τών "Ελλήνων 
βιομηχανίαν, βιοτεχνών, έμπόροιν καϊ εργατών. Σκοπό; 
τοϋ φύλλου είναι νά έξυπηρετήοη πρακτικά»; τά συμφέ
ροντα τή; "Ελλ. βιομηχανία;, άτινα καϊ πολλά είο’ι καϊ' 
απροστάτευτα. "Εν τώ · Βιομηχάνιρ» θά εΰρίοκη καϊ ό 
καταστηματάρχη; όσον καϊ ό έργάτη; ϋίην ενδιαφέρον 
σαν αυτοί·;, μετ' έπιμελεία; καί γνιόοεω; ιών ζητημάτων 
ουντεταγμέννη. ‘Εν τώ «Βιομηχανίαν ανεγνώσαμεν εϋγλμο- 
τον άρθρου περί έκμαθήσεω; ΰπό ιών γυναικών ιή; στοι
χειοθεσία; καϊ πάθη; έν γίνει έργασία; τυπογραφική: · 
Έκθϋμω; έπικροτοΰμεν εί; ιήν πρωτοβουλίαν τοϋ κ. 
Αποστολοπούλου, δαιις προσέλαβε ήδη εργάτρια; καϊ 

έμερίμνηοε συγχρόνως περί ίδρύσεω; τυπογραφική; σχο
λής, έξ ή; Οά έξέρχωνιαι τελείως κατηριιομ/νοι 
οί καϊ αί τυπογράφοι Γραφεία οδός Ευοιπίδου 6.

*
'Η γαλλόφωνος συνάδελφο; «Les NpUVelleS de 

Gvece· έξ έδωσε κατά ιό ΙΙίιοχα πανηγυρικόν τεύχος 
μετά χάρτου τή; Νέα; "Ελλάδος καϊ στατιστικών παρα
τηρήσεων.

«ΈρίΙή’α». "Ογκώδη; έξεδόθη Λ τόμο; τοΰ 1913 
τοΰ άρίοτου καϊ κοινωφελεοιάτοι· περιοδικού τοϋ πρύ
τανεως τών παρ' ήμϊν σοσιαλιστών κ Πλάτωνος Αρα- 
κοίλη μέ νλην ένΊιαφέρουοαν. "Επίσης έξεδόθηοαν τά 
τεύχη τής α' τριμηνία; τοϋ 1914.

«Κρητικόν ΊΙρώον». Έξεδόθη καϊ Β" τεΰχος, εί 
κονογραφημένον, περιλαμβάνον νλην σχετικήν πρός ιή 
δράση· τών Κρητών καιά τούς τελευταίους πολέμους.

«Χριστιανική Κρήτη». “Ετος Β". τεύχος Λ’ 
Έκδίδεται κατά τετραμηνίαν, έπιμελείρ τής έν Κρήι 
"Εκκλησίας.

& ί'ί

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
Δ. II. Λησμονείτε ιήν κοομοπλήμμυοαν κατά τίμ· ί! 

τό Παρίσι μεταφοράν τή; Τζοκόντα; ; ΈξωΙΒ το 
Μουσείου τοϋ ••Λούβρου» διεδραματίοθηοαν πολυπληθ 
επεισόδια ίκ τονσυνωστιομού, ΙίχΟ,ΟΟΟ απϋρωποι περίερ 
γοι να θαυμάσοιψ τό αριστούργημα είχον ουγκεν 
τροτΟή, ή Αστυνομία δέ μετά βίας κατώρθατοε νά διατφ 
ρήση τήν ιάξιν.

Φιλαναγνώστη.— Πολύ άναγινώοκονιαι τά ίργ 
τοΰ "Ακαδημαϊκού "Ανρϋ ντέ Ρενιέ διά ιό πραιτόιυπο 
τών Ιδεών, τό θέλγητρου τοΰ ύφους καί τήν βαθύιητ 
τής ψυχολογίας.

ΙΙροιΙκόπιρ.— Ή Πίνδο; είνε αί Άλπεις τή; Ελ
λάδος.— Ό ‘Ηπειρωτικό; όρμος, καιά ιινας, λέγετα 
« Γράμματά;» καί όχι Γράμματα καϊ τούτο διότι οί ναΰ 
ται έγραφαν τά όνόματά των.— Είνε συνήθεια τιΰν Ίί 
πειρωτών, δίαν έλευθεροϋιαι πάλι; ,τι; τής πατρίδα; τα» 
ij αυμβιιίν>ι πολεμικόν γεγονός, νά πηγαίνουν εί; τοΰ; τά
φους τών πατριωτών των, νά έκκινώνοι ν έπ' αυτών τ 
περίοεροφά το»·, οπω; έγερθοΰν καϊ μειάοχουν τή; χί 
ρας ίπϊ ιή άπελευθερϋισει. Έγινεν αυτό κατά τόν ι* 
λ::υιαϊο>· πόλεμον πανταχοΰ σχεδόν τής Ήπειρον καί Μ 
αΰιή έτι τή Καη·)πόλει, εί; ιό Ελλ. νεκροταφείου.

<Ι·ιΖ<ιρναί<;>. — Έν.διαφέρουσαν μελέτην περί το 
Λο)·οπαΐ)·νίου, τοΰ Αινίγματος καϊ τής "Αλληγορία; παρ 
"Ομί/ρφ, έδημοιιεύθη ΰπό τού κ. I’ll GllUlUj/ailll r 
τό »Alercure de France· (Άριθ. 394).

ΆναγνώιΙτη. — 14S σελίδας, άν Αγαπάτε, εί/ι 
ή έφετειτή Χριστουγεννιάτικη έκδοοις τοΰ Βιενναίου *Νέ< 
‘Ελευθέρου Τύπου». 'Ολόκληρον βιβλίον, δηλαδή άιτ 
μόνον 12 χέλλερ. Και τί δέν ΰπάρχει γιέοα ! “Αρθρα, διη 
γήοεις, επιθεωρήσεις, κωμιοδίαι, ποιήματα, φιλοσοφικά 
μελέιαι—Ιδίως όμως ρεκλάμες, αί όποϊαι καταλαμβάνω^ 
τό ήμιου σχεδόν τοΰ χώρου.

CINEMACOLOR 
,,ΠΑΛΛΑΣ" 

Όδος Σταδίου
Ειδικόν κτίριον με τελείαν ηλεκτρικήν εγκα 

τάατααιν.—“Εντονοι -προβόλαι.
Χρωματιστοί ταινίαι.

MODERN-CINEMA
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ- ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ 
'Γπό ετϊοτ}τιΐ’ ταινιών ό τελειότερο; τών κινη. 

ματο·γράφων τί)γ -πρωτευούσης.

ΙΥ10Ν0Π2Α1ΑΚΗ ΕΚΜΕΤΠΑΑΕΥΣΙΣ
«NORDlSK» τί/s Κο·πε-/χά·γη;, ε'ι; όν -πρα 

ταμ/ωνίστει ό όιάσημο; ΨΙΔΑΝΤΕΡ.
Επίσης αποκλειστική 8ιτ τιϊς 'Αθήνας εκμε· 

τάλλευσις τών περίφημων Ταινιών τής μεγάλη 
Δανίδος καλλιτεχνιδο: ASIA NIELSEN 
Τ'7> έξοχου χορεύτριας RITA SACCHETO 
τΐ)ς ωραίας ΒΕΙ ΓΎ NANSEN κτλ. κτλ.

·«■ 2551.—ΤΥΠΟΙΣ ’ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ...


