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ΠΕΡίε^ΟΜΕΜΑ

Τδ Άλσος τοϋ Απόλλωνος, ύπό Α. Κοντο- 
λέοντος

Κινηματογράφοι καί ζωγραφική, ύπό Γον- 
στανου Τερύ.

"Ονειρο κ’ εύχή, ύπό Μοιραίας. 
‘ΗπειρωτικαΙ άναμνήσεις, ύπό Δ. Ζορμπά. 
Ή έκπαίδευσις έν ' Επτανήσω, ύπό Λ.

Ζώη.
Καλωσύνη, ύπό Ίω Πολέμη.
Τά βιβλία.
Νέοι Πάπυροι Σαπφοΰς καί θεοκρίτου.
Ποικίλη σελίς (Χέος .Μόζαρτ.—Διά μερικούς 

συγγραφείς. — Υπάρχει καί τρίτη Τζο- 
κόντα;—Ή είκών της ειρήνης.—Τό άρ- 
χαιότερον Μουσβΐον).

Δύο έκϋ·έσεις. I’. Στρατηγού ύπό ΛΓ. 
Γ. Σκώτ, ύπό Φιλοτέχνου.

'Ελληνική τέχνη, ύπό Κ. Καιροφνλα. 
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό Δάφνιύος. 
θέατρα ‘Α&ηνών, ύπό Κ.
Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
’Επικεφαλίς, ύπό Α. Γέλβερτ. 
Βούλγαροι αιχμάλωτοι, ύπό Γ. Σκώτ. 
Εΰζωνος φρουρός, » » »
Έπίδοσις Στραταρχικής ράβδου, ύπό Γ. 
Εΰζωνος έκπνέων, » »
Βοσκός Ήπειρώτης. 
Εύτυχία Καμπανάκη.
Ό Βασιλεύς, ύπό Γ. Στρατηγόν. 
Εΰζωνος πολεμιστής, ύπό Γ Σκώτ. 
Ρ. Νίκα, ώς Άετιοεύς.

Σκώτ.
»

Παρακαλοϋνται οί έν ταϊς έπαρχίαις 
καί έν τφ έξωτερικφ κ.κ. συνδρομηταΐ 
δπως άποστείλωσιν απ' ευθείας πρός 
ήμάς τήν συνδρομήν τοϋ άρςαμένου I Δ', 
έτους.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Φίλω Ν.—Ό Ούγγρος ζωγράφος Λαζλόου ,δστις έζι 

γράφιοε ιόν Βασιλέα, τήν Βασίλισσαν "Ολγαν, τήν πρι 
κή πίσσαν Ελένην καί άλλα μέλη τής βασιλικής οίκογ 
νείας είνε «πό τους άρίοτονς προοωπογράφους. Λιά μί 
εικόνα αμείβεται τό όλιγώτερον 15,000.Έζωγράφησε κ 
τήν έπίδοσιν τής Στραταρχικής ράβδον.

Ιίεριέργφ — Άφοΰ έγιναν δΓ όλα τά πράγματα έτο 
ρεϊαι, ήτο δυνατόν νά μή γίνη και « Άντιαυτοκτονικήι 
Σκοπός της ra καθιστά τήν ζωήν τόσον ευχάριστου, ώο 
νά μή έρωτή τις σάν Λν Άμλέτον αν πρέπη νά ζή. Όο. 
είνε άπηλπιομένοι άς γίνουν μέλη τής εταιρείας.

Εραόιτέννη — ‘Ιδού έν αξιομίμητου παράδειγμα. Ί 
εσχάτως άποθανών ύνομαοτός ζωγράφος Άλφρέδος ‘Ιοτ 
δοτις διά τών ώραίων έργων του απέκτησε περιουσίαν με 
γάλην, Διά διαθήκης του παρακαλεί τούς ΐκτεΐεστάς αύτήι 
νά καταστρέφουν τά έργα του δσα κρινόμενα άπό τοΰ. 
συναδέλφους του ήθελον εύρεθή δτι δεν έχουν τήν άξια: 
τών άλλων έργων του, Διά τά όποια ένθουοιαοτικαί κρί
σεις έγράφηοαν.

Sit. Β. — Λιά τό βραβείου Νόμπελ υπάρχουν καί 
Τουρκικοί αξιώσεις .' ΙΙροεβλήθη >; ύποφηφιότης τοΰ· 
ποιηιοΰ Άβδουλχάκ Χαμήτ βέη. Συλλέγονται έρανοι άπό 
Τούρκους φίλους του διά νά μεταφραοθοΰν καί ουναρμο- 
γηθοϋν τά έργα του.

Σνλλέκτη. — Άφοΰ σάς αρέσει ή στατιστική ίδού- 
τά πορίσματα τοΰ πληθυσμού τής Ευρώπης. 434 εκατομ
μύρια κάτοικοι. Ρτοοσία 117, Γερμανία 64, Αυστρία 51, 
Αγγλία 45, Γαλλία 39, ‘Ιταλία 35, 'Ισπανία 19 Ή 
Ευρώπη είνε ή πυκνότερου κατωκημένη ‘Ηπειρος. 44 
κάτοικοι έπί ένός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Άοία 2Ο~ 
κάτοικοι, Αμερική 6, Αφρική 5 καί Αυστραλία 0,8. 
Οί κάτοικοι όλης τής Γής υπολογίζονται είς 1,700 εκα
τομμύρια, αυξάνει δέ ό πληθυσμός κατά 40—50 εκατομ
μύρια έτηαίως. "Ωστε μετά 25 έτη, θά άνέλθη ό πλη
θυσμός είς 3 δισεκατομμύρια ψυχών.

Δ. II. — Σείς είσθε τοΰ προηγουμένου Συλλέκτου 
πατριωτικώτερος. Ή νεωτέρα στατιστική τοΰ πληθυ
σμού τής 'Ελλάδος δίδει τά έξής έξαγόμενο, κατά γενομένην 
έξακρίβωσιν ύπό τής δημοσίου υπηρεσίας. Άπογραφή 
θά γίνη τό προσεχές έτος. Ό πληθυσμός τής παλαιός 
Ελλάδος 2, 750, 000. Τής άρτι άπελευθερωθείοης 
2,030,000 ήτοι έν δλιρ 4,780,000 κατά προοέγγιαιν. 
Τών νέων χωρών δ πληθυσμός έχζι ώς έξής : Μακεδονία 
1,140,776. ‘Ηπειρος 234,348. Κρήτη 386,150. Νή
σοι Αίγαίου 259,145.

Φ.— Λέγεται δτι ό πρίγκηψ Νικόλαος,είς Ζν περιήλ- 
θεν ή Ιδιοκτησία τού Βασιλικού θεάτρου, θά παραλάβη 
τό έν τή Έθν. Τραπέζη κατατεθειμένου κληροδότημα 
τοΰ Κοργιαλίνιου έκ 350.000 φρ. τά διατεθέν ύπέρ τού 
‘Εθνικού θεάτρου, ώς τοιοϋτον δέ πρόκειται νά θεω- 
ρηθή τό Βασιλικόν. Λέγεται έπίσης δτι θά συσταθή 
θίασος, διά νά δίδη τακτικός παραστάσεις είς τό Βασι
λικόν. Αί κορυφαίοι τών ηθοποιών Κοτοπούλη καί Κυ
βέλη ήρνήθηοαν νά μετάσχουν αύτοΰ, ώς κερδίζοισαι ήδη 
περισσότερα.

Συνεργάτη Τ. — θά δημοοιευθή είς τό προσεχές 
φύλλου τής 1 Αύγούστου, διότι τό κυκλοφορούν ήδη- 
είνε διπλοΰυ, ‘Ιουνίου καί ’Ιουλίου.

“ ριΝΤ^ΚΟΘΗΚΗ
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χν,κή και ιστορική μελέτη υσο αρ 
‘■ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, J- Knopi - .

χΩάτοόε συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΠΑΚΟθΗΚΗΣ..
Άηο τοϋ Α' μέχρι τοϋ ΙΔ’ έτους

Λά νοΰς 1,ο^.ας AiiCT 
ται έκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Ζίαλΰ/ψαια χρυσόδετα
ιής "3ΐινακοβήηης., 

Γ,λων τών έτών πωλοΰνται είς τίι ϊβ,α- 

φνίον μας άντί Sq. Wo ____



Η ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ*”

ΣΚομι/ος τόμος εκ 256 βε^/ίό'ων

ΜεΧέται φιλοΧογικαί, καΧΧιτεχνικαί, ιστορι
κοί, έττιστημονικαί, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται δ< £ τους συνδρομητής μας dp- 1. 
Αιί τούς μή τοιούτους dp. 3■ Εις τούς νέους 
έγγραφομίνους συνδρομητές άΐεοΰζέρμεζαΐ 
όωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποιηΘείσης τής κλϊμακος τών τόκων τών εις 
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν 
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, οτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς Ύ- 
ποκαταστήμασίν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μχτια άποδοτέας έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω'

1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς έν δψει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου εις I τοΐς ο)ο κατ' 
έτος. Λϊ καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιάριου λογαριασμού και βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς ο^ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά εξ μήνα: τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσ-ις τάς 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 τούλάχιστον, ώς και διά τάς πέρα τών 
πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας "Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.

» 1 έτους 
» 2 έτών

2 » »
21)2 » »
3 » »
4 » » » 5 έτών

Λΐ όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ' εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αϊτή- 
εει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς ' Γποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, εις 3 έγένετο ή κατά- 
ίεσις.

ΙΙοός τονς κ. κ. Ύδρολήπτας της 
ττόλεως Αθηνών.

Προσκαλούνται ο! κ. κ. νθροΐήπτα· οπω; ,τοοσέίιθω< 

«<; τό ιαμιιον τού Δήμον καί καταβάϊοιοι το άντίτψ 
τοϋ ΰ.ίατος τρέχοντος ιτονς, καθόσον έν . νναντίη πτ( 
nrd/oei ή ί-Δρανλική ΐ-πηρεσΐα τον Δήμον θά τνρτθή τ 
τήν ανάγκην >·ΰ τντργήση τήν ά.τοκοπήν τοΰ νθατος.

(Έκ τοΰ ΰΛρανλικοΰ τμήματος τον Δήμον 'Αθηναίων,

ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΙΟΝ 

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ 
Α Θ Η Ν A I — Όβός Έρμου

Ιίλοΰιος γραφικής ύλης.—’Έντυπα και επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Έργοστάσιον φακέλ· 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

έξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητος. 

Χάρτη; έρημερίδων. —’Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

επ- ΞΑΝΦΟΓΡΥΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I - ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχΰτης. 

Τι μαί άσυναγώνιστο ι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικού.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Γ. ΣΚΩΤ

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΉΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ίΚαχχττεχνικη εργασία

Τιμαι συγκαταβατικοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓεΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γ λ ΰ η τ η s

Διπλωματούχος τής Λ'αλλιτνχν. οχολής ’Αθηνών.
Έργαττήριον έν τή άδφ Άναπαΰ σεο»ς 

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευύν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

Βούλγαρο· αίγε^άλωτοε, ψιλ-οο0"/1®’’0' .
* jjfrat Γ. Σκώτ, άγοοαο&εΐ* υπν tod Baodeoh



TO ΑΛΣΟΣ TOY ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ * *

ΛΙΓΟΝ ύψηλότερον άπό τόν 
ναόν τοΰ'Απόλλω ζος ίν Δελφοϊς 
κα! πόοας τινας πρός Α. τοϋ 
Θεάτρου υπάρχει ρυάκιον μέ 
διαυγές κα! δροσερόν ΰδωρ, δπέο 
πηγάζει άπό ένα μικρόν κρύ
φιου οχετόν κεκαλυμμένον μέ 
τοιχοποιίαν τό ρυάκιον τούτο, 
δπεΡ Γ^ει άιιείωτον καθ’ δλον 
τό ϋερος, εινε άναμφιβόλως ή 
πηγή Κασσωτίς1). Σήμερον 
δμως τό άνω περιγραφέν μέρος

οέν άνταποχρίνεται, είνε άληθές, μέ τήν περιγραφήν 
τού Παυσανίου, άλλ'αμέσως ύπεράνω τού άνω'περι- 
γραφέντος μέρους ύπάρχουσι λείψανα ένός άρχαίου 
τείχους κα! άμίσως ύπεράνω τού άρχαίου τείχους 
πάλιν βράχος τις προεκβάλλει άπό τό Εδαφος. Ό κ. 
Homolle ίσχε τήν καλοσύνην νά ανακοίνωση τήν 
εικασίαν του είς τόν κ. J. G. Fra«r δτι, ή πηγή 
Κασσωτίς άρχικώς ίπήγαζεν άπό τόν κάτωθεν βρά- 
X?7 δπισθεν τού τείχους κα! δτι ή βοή του μετε- 
οζήθη ύφ’ ένός έκ τών σεισμών, οϊτινες είνε τόσον 
συνήθεις έν Δελφοϊς. Κατά τούτο, δθεν, λέγεται δτι, 
άνασκαφα! γενόμεναι ύπεράνω τής πηγής Κασσωτί- 
δος κατά τό έτος ι86ο ίφερον είς φώς Ενα άρχαΤον 
όχετόν σχηιιατίζοντα ίσως μέρος τού αΰλακος, διά 
τού bnotaj τό ΰδωρ έίίρχεται- τούτο τείνει ζά δείέη 
οτι τό ύδωρ δέν πηγάζει ίκ τοϋ τόπου δπου φαίνε- 
ται, άλλ έρχεται άπό ύψηλότερον μέρος d/ωθεν τοΰ 
βουνού είς έκεϊνο τό μέρος δπου τό ΰδωρ φαίνεται· 
πιθανώς τό ΰδωρ νά ίρχηται άπό τήν πηγήν τήν 
σήμερον καχουμίνην Κερνάν») (αύτη είνε υία άφθο
νος πηγή ήτις άναόρϋει άπό τούς πρόποοας ένός

1J ΛαοοωιΖς, Νύμφη τις τοΰ Παρνασσού,άφ' ής ίπο>· 
νομαοθη καί μία Ιερά κρήνη ίν Λελφοίς.
, 2) Κερνά ή Κυάνιά' ή πηγή αΰτη θεωρείται ώς 
αρχαία Λελφοΰοα, τό ΰδωρ τής όποιας άπό τών ύπερκει- 
κννων βράχων καταρρίον ίχύνετο διά μεγάλου κοουνοΰ 
νντος δεξαμενής, ής ,ό ύδωρ ίχρησίμευεν είς τους κα- 
τοίκονς τοΰ παλαιού συνοικισμού προ τών άνασκαφών 
κρος πλυοιν καί ποτισμόν τών υποκειμένων κήπων. ΟΙ 
αρχαίοι ίκάλουν αυτήν Δελφουσαν, άλλ' ΐοως καί άπλώς 
κρηνην η κρηναίαν, ίξ ών τό νεώτερον Κυρνά ή Κυο· 
Via, η Κερνά. ("Ορα <Οί Δελφοί» Παναγιώταν Γ Κα- 
οτριωτον σελ. 37—38 ίν ‘Αθήναις 1894).

Μ

ύψηλοϋ ίπικρεμαμένου βράχου ύπεράνω τής ϊεράς 
περιφέρειας) ολίγον πρός άνατολάς τού Σταδίου. Ό 
DodwfJl κα! ό Leake ίταύτισαν τήν άνωτέρω ττερι- 
γραφκϊσαν πηγήν Κερνάν μέ τήν Κασσωτίοα, άλλά 
είς τούτο φαίνονται δτι σφάλλονται, διότι ή Κασσω- 
τις ητο πλησίον, ενώ ή Κερνά είνε ίκτός τής ίεοάς 
περιφέρειας- ή Κερνά δύναται νά ήναι, ώς ό μακα
ρίτης Η. Ν. Ulrichs ίφρόνει, ή πηγή Δελφοϋσσα *), 
η μνημονευομένη ύπό τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου είς 
τή< λέίιν Δελφοί- δτι ή Κερνά ήτο ίίωθεν τού Ιερού 
άποοεικνυεται έ£ ένός άρχαίου τάφου λελαίευμένου 
είε τον βράχον άπό τόν όποιον τό ΰδωρ ίέέρχεται- 
οιοτι είνε γνωστόν δτι δέν ήτο έπιτετραμιιένον νά 
ένταφιαζωσι πλησίον τής Ιερός περιφέρειας- τό υνήυα 
του ήρωος Νεοπτολέμου,δπερ ίκειτο έντός τού'ιερού, 
φυσικω τω λόγ>>, είχε διάφορον σημασίαν κα! έ£ή- 
γησιν. Εκτός του Παυσανίου άλλοι άρχαϊοι συγγρα
φείς δέν άναφίρουσι τήν πηγήν Κασσωτίδα διά τού 
ονβιιατ.ς της, άλλ' ό συγγραφεύς τού είς ’Απόλλωνα 
Πνθιον ομηρικού ύμνου παραπέμπει είς τήν πηγήν 
Κασσωτιοα (ήν δνομάζει κρήνην καλλίρροον) άφοΰ 
Πλησίον ταύτης ό ’Απόλλων έφόνευσε τόν Δράκοντα 
Πύθωνα- δθεν ύπάρχουσι διδόμενα διά νά σκεφθή τις 
οτι ή πηγή Κασσωτίς, πλησίον τής όποιας ό 'Απόλ
λων έφόνευσε τόν Δράκοντα Πύθωνα, ήτο χαμηλο- 
•"υ3· v°TjJ Τ°° β0υ70° Κ“· κάτωθεν τού Ναού τού 
Απόλλωνός. Γό ΰδωρ τής πηγής Κασσωτίδος έμ- 

πνέει τάς γυναίκας ίν τώ άδύτω τού Θεού- τό ΰδωρ 

1) Δελφοΰοα πηγή τις περί τοΐς Δελφούς. Νοτιώ 
τνρον τής Δελφοίοης εϋρηται ή πηγή Καοοωτίς, οΰτω 
κΐηθεΐοα ίκ τίνος τών Παρναοοίδων νυμφών, ήν έξε- 
λάμβανον μέχρι προ ολίγων δεκάδων ίτών ώς τήν Δελ- 
φοΰοαν, άντιετρέφοντες τα όνοματα αυτών. ‘Αλλ' ή τοι- 
αύτη θεωρία κατίπεοε νΰν καί ίγνώσθη τελείως οτι 
Καοοωτίς the ή παρά τφ ναφ τοΰ ’Αγίου Νικολάου (οί
κοι τό άνομα φέρει) κειμίνη, ήν αναφέρει ό Παυσανίας 
ίλ 24, ί. 25. 1. 'Ομηρικός ΰμτος ?ίς 300.
Ευριπίδης Ιων 112) και ή τις χίπικι er ιός ιοΰ re με- 
κοι-ή- Ινώ ή Δελφοΰοα, ώς τό Σιάδιον, eloiv ίκτός αύτοΰ. 
Ίό ύδωρ τής Καοοωτίδος προίρχεται κατά τινας ίκ τής 
Αελφουοης υπογΐάος ίξ αυτής δυόμη-ον κατά γής ίμφα- 
νίζτται αί-Οις ίν τφ άδύτω τοϋ Ναοΰ δίδον προφητικόν 
χάριομα τοΐς ίερτΐαιν. Εύρίδη δί ίν ταις άναοκαφαΐς 
υπό τά Αιμιλία τοΰ ναοΰ υδραγωγιΐον, ΰπιρ πιθανώς 
ώδήγνι τό ΰδωρ ίκ τής Καοοωτίδος νίς τόν ναόν διά τάς 
διαφόρους αύτοΰ άνάγκας. /’Ορα ·Οί Ιιλφοΐ· Καοτοιώ- 
του, οιλ.37—38 )

τΛς Κσσσωτίδος φαίνεται ότι διηυυύνετο ύφ’ ένός 
ύπογείου όχετού είς τό μαντικδν χάσμα κάτωθεν του 
Ναού τού ‘Απόλλωνος, δπου ή προφήτ,ε ίπινεν _ί£ 
αύτοΰ τού ΰδατος πρΙν νά προφέρη τους χρησμούς 
κατά τήν πορείαν τών Γαλλικών άνασκαφών .ν υδρα- 
νωνεϊον ή είε οχετός εύρέθη έκτεινόμενος ύποκάτω- 
ί-ν^τών θεμελίων τοϋ Ναού τού Απόλλωνος- b Λου- 
κίσνόε ά ναφέρει δ π είς δλας τάς μαντικάς χώρας 
τοϋ ’Απόλλωνος ή ιέρειά του ίπινεν έκ του ιερού 
ρύακοο κα! ίμάσσα τήν δάφνην πρΙν νά προοητευση. 
‘Ανίφερον τήν Ιστορίαν τής πηγής Κασσωτιοος διότι 
πλησίον ταύτης ίκειτο τό πεοΙφημον άλσος (ο Δα
φνών) τών Δελφών κα! τοΰιο διότι πρδ τής μεταϋ^- 
σεω; τοϋ χωρίου Καστρ! άπό τήν παλαιόν του τοπο
θεσίαν κατά τό 1892 μία έκκλησία τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου ίκειτο άπέναντι τής πηγής Κασσωτιοος, ητις 
ήοδευε τον ιιικρόν κήπον τόν τή έκκλησία προσκβ- 
κόλληιιένον' κατά τό μέσον τής ιιγηε έκατονταετη- 
νίδοε μία μόνη δάφνη ι) (ή μόνη ήτις ίμεινεν είς 
τήν κοιλάδα τών Δελφών) ύπήρχεν είς τον «νω κή
πον αύτη έίηράνθη κατά τόν χειμώνα ι852--1βσσ. 
■Ο κήπος ούτος τής εκκλησίας κατείχε κατ _ ίμε κρι
τήν ιιέροε τής τοποθεσίας τοϋ άλσους τοΟ^ Απόλ
λωνος, δπερ έίετεΐνετο κάτωθεν τοϋ βουνού μέχρι 
τοϋ Ναού τοϋ ’Απόλλωνος.

Έ£ δλων τών άνωτέρω έκτεθέντων καταφαίνεται 
δτι δλη ή ά.ωθεν τοϋ Ναού τοϋ Άπόλλοτζοε περι
φέρεια έκ τών προπόδων τών Φαιδριάοων Πετρών θα 
ήτο κατά τήν άρχαιότητα πλήρης άπό μ 'φτους, μυρ- 
σίνας δενδροφυτευμένη κα! Ιδίως άπό οάφναε και 
δτι εϊς τό μέρος Ιδίως τό κείμενον μεταξύ τής Κασ
σωτίδος κα! τοϋ Ναού τοϋ 'Απόλλωνος Οα υπήρχον 
είε τήν άρχαιότητα καί κήποι κα! ίν γένει έλα τα 
πέριέ τοϋ μαντείου τών Δελφών μέρη ησαν οασωμένα.

Έν Δελφοϊς τή ι;η Μαρτίου 1914.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ- ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

1) Ή Λάφι η ή φνομίνη παρά τόν ναόν τοΰ ΜπόΙ- 
λωζος ήτο ή ίιρά δάφνη τοΰ "Ακόλλωνος' ή δάφνη α’τη 
άλλως ητο μαντικόν φντάν, πυθική δάφνη, δάφνινος ορ· 
πηξ καλούμενη ήτο πιφντιυμίνη ώ; καί οί μύρτοι παρα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαλογική συζήτησις άκουσθεϊσα είς τήν Εκθεσιν 
τής ζωγραφικής.

— Δέν Οά βλάψη μόνον τό θέατρον ό κινηματο
γράφος, άλλά κα! τήν ζωγραφικήν.

— ’Αδύνατον. Τό πράγμα άλλως τε ίχει απο 
πολλοϋ κριθή. Μετά τήν άνακάλυψιν τής φωτογρα
φίας έλέχθη δτι αύτή θά κατέστρεφε τήν ζωγραφικήν

— Ήτο παραλογισμόε. Ή φωτογραφία δσον καί
άν είνε τελεία δέν παρέχει ποτέ τήν έντύπωσ.ν ενός 
πίνακοε. .

— Έ, λοιπόν! Ό κινηματογράφος τί άλλο είνε ή 
φωτογραφία κινουμένη;

— Κινουμένη, μάλιστα, άλλά τούτο κα! μόνον πα
ρουσιάζει τό ζήτημα άπό νέας φάσεως, διότι άκριβώς 
νομίζω δτι ό κινηματογράφο: προσθέτει είς τήν φωτο
γραφίαν έκεϊνο τοϋ όποιου στερείται διά νά συγκριθή 
πρός τήν ζωγραφικήν.

— Ό κινηυατογράφος προσθέτει κίνησιν καί χρω
ματισμόν σχεδόν φυσικόν. Άλλ' ή ταινία δσον τελεία 
κα! άν εϊνε άναπαράγει μηχανικώς τήν πραγματικό
τητα Θά στερήται πάντοτε έκεϊνο τό όποιον άποτε-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τόν ναόν τοΰ ‘Απόλλωνος έ» τώ άγίφ κήπφ δοτις ίκα- 
λιΐτο άλσος, δάφνης γύαλα, δαφνιώδη γύαλα, κήποι άθά- 
νατοι, μεταξύ τής πηγής Καοοωτίδος, ίξ ης καί ^ίπο- 
τίξετο καί τοΰ Ναοΰ. ‘Εκ τής δάφνης ταύτης καθ’ ίκα- 
οτην πρωίαν δ Ίων ώς υπηρέτης τοΰ ναοΰ καί ιών 
μύοτων λαμβάνων νεοδρεπεΐς κλώνους έκάθηρε τήν πρό 
αύτοΰ πλατεΐτν καί ίλεγε πρός τήν δέαμην τών πρασί
νων εκείνων κλώνων, ήν ίκράτει ίν ταΐς χεοοί τάόε

•Λρχαϊον κείηενον

Άγ’ ώ νεηθαλ'ες ώ 
καλλίοτας προπόλενμα δάφνας, 
α τάν Φοίβου ίλυμίλαν 
οαίρεις ύπό ναοΐς 
κήπων ίξ αθανάτων, 
ΐνα δρόσοι τεγ/οι-ο * ίεραί 
τάν άέιαον παγάν 
εκ προϊεΐοαι, 
μερσίνας ίεράν φόβαν, 
α οαίρω δάπεδον θεοΰ 
παναμέριος ίίμ' άλίου 
πτέρυγι Οοή 
λατρειών ιό κατ' ήμαρ 

(Εύριπίδου Ίων 112—124)

Νετάφραόις

Έλα λοιπόν, ώ τρυφερό 
οάρωθρο, ποΰ άπ' τήν όμορερη τή δάφν' είσαι κομμένο, 

ποΰ καθαρίζεις τήν θυμέλη τών ναών 
κ’ είσαι άπ' τόν κήπο τών θεών 

τόν ιερό βγαλμένο, 
ίκεΐ δπου άγνίς δροο'ες μουσκεύουνε τή γή 

καί πάντοτ' άναβλύζουν 
άπ' τήν αστείρευτη πηγή, 

καί τής μυρτιάς τό φύλλωμα τό Ιερό δροιίξων. 
Τό έδαφος τό θεϊκό όλημερής ίγώ 
οαριόνω, με λατρεία καθημερινά, 
άπό τήν ώρα ποΰ ό ήλιος ξεκινή 
νά βγή με το φτερό τον τό γοργό.

(Μετάφραοις τοΰ κ. Πολυβίου Αημ>]τρακοπούλου)

λεϊ τήν άέίαν ένός πίνακος, τήν ίμπνευσιν κα! τήν 
αισθητικότητα τοΰ ζωγράφου...

_ Έν τούτοις δέν ύπάρχουν ταινία, αϊτινες εινε 
άληθή άριστουργήματα ; 0 κινηματογράφος Εχει καί 
αύτάα τούς καΛλιτέχ^αζ του. Γνωρίζω μερικού^, οι 
όποϊοι χρησιμοποιούν θαυμάσια τό φώς καί τήν σκιάν. 
'Επιτυγχάνουν μάλιστα ένίοτε Εντυπώσεις φωτοσκιά- 
σεως, αϊτινες ύπενθυμίζουντόν Ρέμπραντ... Ή κίνη- 
σις τοϋ ΰδατος, τοϋ ποταμού, τοϋ ρύακος, τής θα
λάσσης, τοΰ ώκεανοΰ εϊνε τελεία είς μερικός ταινίας 
κινηιιατογραφικάς. Έκλέέατε τόν ώραιότερον πίνακα 
καί παραπλεύρωε αύτοΰ προβάλετε κινηματογραφικήν 
ταινίαν οίουδήποτε τοπείου μέ ΰδωρ κα! μέ φύλλα 
κινούμενα άπό τήν πνοήν τού άνέμου... Είλικρινώς 
ποία τών δύο εικόνων σάς προκαλεϊ ζωηροτέραν έντύ- 
πωσιν, λεπτοτέραν αισθητικήν τέρψιν; Πλήν τούτου 
ό κινηυατογράφος δύναται νά άναπαραστήση δύο ιιε- 
γάλα φαινόμενα τής φύσεως πρό τών όποιων οί ζω
γράφοι Εχουν άπελπισθή- τό Όρος κα! τήν Θάλασ
σαν Δέν είνε άληθές ;

—Ίσως, άλλά έάν ό κινηματογράφος πρόκειται 
ποάγματι /ά καταστρέψη τήν ζωγραφικήν, ή έποχή 
αύτή δέν ήλθεν άκόμη. Παρατηρήσατε... τήν πληθώ
ραν τών πινάκων τής τελευταίας έκθέσεως !

ΓΟΥΣΤΑΤΟΧ ΤΕΡΤ 
■Ι',



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ Γ. ΣΚΩΤ Η· *

ΕΥΖΩΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

Πίναξ Γ. Σκόιτ
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4- ΕΠΙ Τίι ΠΕΝΤΠΠΟΝΤΠΕΤΠΡΙΔΙ ΤΜΣ ΕΝδΣΕδΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 4?

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ,
A ΡΑΜΟΝΗ πρωτουαγιάο; Εύ- 
ρίσκοιιαι πάλιν έπάνω είς τήν 
Ακροπολιν, είς τό άκρο/ 

τοϋ ναοΰ τής’Απτέρου Νίκης, 
ακριβώς είς Tj γξιο μέρος, 
ποϋ πρό έπτά έτών 'καθη- 
μένη καί ακολουθούσα τήν 
σιγανή πορεία τοϋ ήλιου ποϋ 
έουε ιιέσ’ άπό σύννεφα απο
θεωτικά, έμελαγχολοϋσα γιά 

■ . ..α Τ,^ν πεζότητα ιιέ τήν όποιαν
ε,γτσςσυ/ οι Αθηναίοι την πλέον ποιητικήν εορτήν 
. ,!ιε πΡ«»)λωιιένο το βλέμμα είς τάς δεσμίδας τών
ακτίνων αί οπο<α( διέσχιζαν τά πορψυρόχρυσα σύν
νεφα καί έπιπταν είς διαφόρους 3 ευδύνσεις. σάν 
σ/ήυα Αγίου πνεύματος, ώπτασιάσθηκα έορτάς λαμ- 
πρά. νπαυριους, καί είδα παρελάσεις νέων μέ έλλη- 
Λκα ένουματα, με ώραία σώματα, καί μέ τήν χαρά 
στά πρόσωπα των, καί έο/.επα, έβλεπα, έβλεπα, έως 
ο.ου ο ήίιος έθυσε, καί ή φαντασμαγορία έχάθη.

Καί ένώ άργά, αργά κατέβαινα τόν ώοα'ίον ελι- 
ΤβΧ°?τΑμνύζή Oepr^’/ ^ασ.,'βγήκε άπό 
τα βάθη τής ψυχής μου : νά έλθη ημέρα ποϋ ή όπτα- 
σια αυτή νά πραγματοποιηθή. Άν καί βουβή αυτή ή 
εν/η α,τήχ^ε τοσο δυνατά μέσα είς τό ώραϊον πε- 
^λΛ57:που !°λ5 η μ0° είά'"ι δτι έΡΡ'ϊη’£ 
απο /ορα, γ,ατί τόσα τώρα χρόνια νοσταλγεί νά περι- 
οαλη αυτού τοϋ είοους έορτάς, όνε.ρευτά θεάματα. ..

Καί μοΰ έφάνη πώς ή φωνή τής ψυχής μου' συνω- 
ί“ν °-Ι7ατ’ί ■■ τθ- φύσεως καί

■' γτ , .ua^u> ίνέδαινον υψηλά υψηλά. .
11ου έψυασαν; ποιος τάς ήκουσε; δέν ήέεύρω. 

εύΧ"ς?·Χε' 5?’Υε KaVdC Πθ0 ε1σζ,κούει άγνές άυλες

Σ: λίγο καιρό έφυγα, καί γύρισα μετά έίη χρόνια: 
«οι πριν έλθη ό Μάιος, ό ’Απρίλιος έποό/αβε νά 
στό Στάδιο/"3 ηΜ “ύΤή Τή ίΟρά ^τή,μέσα

Κι εσκίρτησεν ή ψυχή μου άπό άγαλλίασι, καί 
, πτυχές έπτυχωσαν τά δάκτυλά μου έπάνω σέ 

τόσα κορμιά, τόσες ευχές άναρίθμητες έκαμα γ.ά τήν 
ωραιοζατρεία, καί νιά νά άγαπηθή τό άρχαίον έν- 
“γ3· που τόσο πολύ μεγάλη χραάζετα. νά έχη κα · 
είς αίσθητική μόρφωση γιά νά αίσθανθή τήν ώραιό- 

τη.ά του, καί να είμπορή νά τό ψορή. ’ Γ
°νε,Ρ/ύβΡ3· δτι 03 Υ,νι9 ποτέ τό κοινόν κα- 

τε^ο? πύ ί0ρε.μβ· .,Η Φυσι<: Ρ3-> τήν Οποίαν ό νεώ- 
πολιτισμός έέενευρισε, έκαμε αψίκορον, ή ρύ- 

να·τόν3ενά τόΊ'0 °'/i5 ΥΠ 7εωτεΡ'σΜούε. δέν είναι ου- 
ζατον να το έπ.τρέψη Πρέπει όμως νά γίνη τό ίπί- 
dnjov έΟν,κδν ίνδνμα: Ώ, αύτό νά (
ώρα^ς Τύχέί-Τ.?8^^ άΰλεε>

Γιατί ~<χι, Η δασίλισσά μας είναι ώραιολάτρις.

30 ΆηρΜον 1014
ΜΟΙΡΑΙΑ

‘Εκκλησιαστική σχολή έν Ζακύν&ω*)

ΠΟΙΟΣ τώρα διαβαίνει 
τα aypia καί απόκρη
μνα βουνά τής Ηπεί
ρου, απ εκείνους που 
τά είχαν διαβή καί πριν 
άπό τόν τελευταίο Ελ- 
ληνο-Τουρκικό πόλεμο, 
βλεπει, με μιά πικρή 

, , _ λύπη, μιά γύμνια, μιά
ερημωσι’ βλεπει πώς τούς λείπουν τά φουντωτά 
και ολοπρασινα στολίδια τους, τά παλρά καμα
ρωτά πουρνάρια τους, που έκοβαν άκατάπαυστα 
στον πόλεμο τά ηρωικά μας παλληκάρια και άνα
βαν μ αυτά φωτιές, γιά νά ζωντανέψουν άπό 
τους κρύους πάγους αυτών τών βουνών — σω
στών αετοφωλρών, ποϋ δέν είχαν ποτέ πατήσει 
ανθρώπινα πόδια —, yii νά ψήσουν τό φαγί 
τους γι ξ νά στεγνώσουν τήν μουσκεμένη, άπό 
γΐ·> βροχή καί τό χιόνι, στολή τους, γιά νά πα- 
λαιψουν μέ τά άγρια στοιχεία τής φύσεως, και 
ν αναψουν φωτιά στο άδάμαστο τότε Μπιζάνι 
καί, στα άλλα ξακουστά καί τρανταχτά φρούρια 
7 ου Εσσάτ ιτασσα !

Καύμένα πουρνάρια τής Ηπείρου!... Καή
κατε και σείς μαζύ μέ τόσες σφαίρες καί όβίδες, 
που καήκανε γιά τά ιερά χώματα του Τζαβέλλα, 
του Μποταρη και τών άλλων λεοντόκαρδων άγω- 
νιστών τοϋ 21,ποΰ έδόξασαν τό'Ηπειρώτικο όνο
μα, πολέμωνιας στό πλευρό σας κι’ άπό κάτω άπό 
τον ίσκιο σα,ς .'...Καταστραφήκατε καί σείς, όπως 
καταστραφήκανε τόσες οικογένειες,γιά τή δόξα τής 
μ^αλης Πατρίδας μας! — Έθυσιάσθητε καί σείς, 
όπως εθυσιάσθησαν τόσες αγαπημένες ψυχές, γιά 
την τιμή τής 'Ελλάδος μας !

Σας εκλαψαν ή ('όμορφες Νεράιδες τής Η
πείρου, _ η κάτασπρες καί ροδοκόκκινες χωρια- 
τοπουλες της, πού μέ τά φύλλα καί τά βελανί
δια σας ταιζανε άλλοτε τά κοπάδια τους.

Προσεφέρατε καί σείς εις τήν ιερά καί δοξα
σμένη Ιίατριδα ό,τι σπουδαιότερο είχατε, τήν 
ζωη σας. Καήκατε καί χάσατε τήν ζωή σας, Ίιά 
Vi δώσετε ζωη και ζεστασιά στά άνδρεΐα παλλη
κάρια μας.

Αλησμόνητα πουρνάρια τής'Ηπείρου! Επάνω 
στη δοξασμένη στάκτη σας, έπάνω στό αίματω- 
μενο και τιμημενο χώμά σας άπό ηρωικά κορ
μιά, αρχινησαν να φυτρώνουν τά νέα άδέλφια 
σας, yia να σκιασουν τής λεβέντισσες βοσκοποΰ- 
λες που εκλαψαν τον θάνατό σας καί νά θνσια- 
σθουν κι αυτα apyoTepa Ίιά νέες νίκες, Ίιά νέες

* * * * *
Δ. Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ άπό τή; 19 Σε 
πτεμδρΐου 1809 δ'.ετε'λει 
ύπό τήν Άγγλιζήν Προ
στασίαν, οτ= ή προεδρεία τής 
νήσου ταύτης, ζατέπ'.ν ενερ
γειών περί έ-ιστροφής τών 
ύπό τής Κυβερνήσει.»; ζατα- 
σχεΟέντων έζζλτ,σιαστίχών 
ζτημ,άτωνζαι ύπ’ οψει Αχού
σα, οτι ή αμάθεια ζαΐ άπαι-

δευσία εϋζόλως παραπλανώσι τόν άνθρωπον άπεζδύ- 
ουσαι αυτόν του ήΟίχοϋ χαραζτήρος ζα: στερούσα: τής 
γνώσεως τών ιδίων ζαθηζόντων, έζ τών πρώτων μι
λημάτων της έθεώρησε τήν βελτίωσιν τής δημοσίας 
έζπαιδεύσεως ζαΐ τήν :'δρυσ·.ν έζζλησιαστιζής Σχολής.

Κα: όντως, διά τοΰ άπό 1*2 Φεβρουάριου 1810 
διατάγματος της ζαΐ ιδίως διά τών άρθρων 1‘2 ζα: 22 
τούτου, ή Ιίροεδρεία ΖαχύνΟου έςεδήλου τάς αποφά
σεις της περί ανατροφής τής είς τό ίερατεϊον προορι
σμένης νεολαίας, ήν ούτως ένεψύχου ζα: ένεχαρδίωνεν, 
έμπνέουσα εις αυτήν ήΟιζήν, στοργήν πρός τό ζαλόν, 
μίσος πρός τήν ζαζίαν ζα: ζαΟιστώσα ταύτζ,ν άςιό- 
ζηλον παράδειγμα μετριοφροσύνης, άνεςαρτησίας, όμο- 
νοίας ζαΐ αγάπης.

Διά τών ανωτέρω άρθρων ύπεχρεοΰτο ό ΙΙρωΟιερεύς 
(ΙΙρωτοπαπας) νά έπαγρυπνή έπί τής Ελληνικής 
—7.-λήζ, ήτις Οά ιδρύετο πρός μόρφωσιν τής διά τό 
ίερατεϊον προορισμένης νεολαίας. "Οθεν, άμα τή δη
μοσιεύσει τοΰ εΐρημένου διατάγματος, ό τότε ΙΙρω- 
Οιερεύς Βασίλειος Καρρέρ δέν ώχνησε νά δεχΟή τούς 
έζ τε τής πό/^ως ζαΐ τών περιγύ ρων παρουσιασΟέν- 
τας πρός ζατάταςιν έν τη Σχολή μαβητάς, μετά 
προηγουμένην αύστηράν έςέτασιν τοΰ ήθους ζαΐ τής 
:ζανό-.ητος αυτών ζαΐ ζαταστήση είς αυτούς γνωστόν, 
ότι αδύνατον νά έπετύγχανον τοΰ έπιδιωχομένου σζο- 
ποΰ, άν μή έπί ολην διετίαν έζπαιδευόμενο: είς τήν 
"Ελληνικήν φιλολογίαν, τήν έζζλησιαστιζήν διδασκα
λίαν ζαΐ θεολογίαν ζαΘίσταντο άξιοι τής ιεροσύνης.

Ουτω ιδρυΟεϊσα ή έχζλησιαστιζή Σχολή έςηζολού- 
Οησε λειτουργούσα ζαλοΰς άποφέρουσα ζαρπούς, άλλ’ 
ο έπιβλέπων είς τά τής Σχολής ΠρωΟιερ-ύ; έπιΟυ- 
μών νά συστηματοποιήσω αυτήν, άνα-,-ζαΐον έθεώρησε 
τον διαχωρισμόν ταύτης άπ’ έζείνης τών λαϊζών, 
όπως άνετώτερον οι τής πρώτης έπιδίδωντα: είς τήν 
έζζλησιαστιζήν αυτών μόρφωσιν.

Διά τοΰ άπό 21 ’Οκτωβρίου 1811 πρό; τήν Ιίροε- 
δρείαν ύπομνήματός του, έζήτει ό Ιίρωθιερεΰ; τόν 
διαχωρισμόν τών ιεροσπουδαστών έν ιδιαιτέρα αιθούση 
ύπό δύο ζαθηγητάς, τοΰ ετέρου τούτων ύποχρεουμένου 
νά διοάσκη τούς μεν έζ τής πόλεως τήν θεολογίαν 
ζα: έζζλ. γνώσεις, τού; δ" έζ τών περιχώρων στοι-

’) Έξ ανεκδότου μελέτης.

χεϊα τοΰ ιερατείου, άνάγ.ωσιν ζαΐ γραφήν πρός ζα- 
τανόησιν τών ιερών βιβλίων.

Τώ αύτω έτει (1811) α: δημόσιαι έν Ζαζύνθω 
σχολά! ήσαν τρεις, ή τής Φιλοσοφίας, ή τής "Ελλη
νικής γραμματολογίας ζαΐ ή τών ξένων γλωσσών 
(λατινικής, ιταλικής, γαλλικής), τής φιλολογίας και 
τής αριθμητικής.

Καί τής μέν πρώτης καθηγητής ήτο ό Παϋλςς ζόμ. 
Μερχάτης, τής δε δευτέρας ό ίερεύς Πέτρος Μαρίνος 
κα! τής τρίτης ό δόκτωρ Διονύσιος Ροίδης. Ή δ’ 
έποπτεία τών σχολών τούτων ήτο ανατεθειμένη είς τόν 
έπιθεωρητήν Διονύσιον Μαρτινέγκον.

"Ο αριθμός τών μαθητών, όστις έποίζιλλεν έκά- 
στοτε, ήτο τής μέν πρώτης έπτά, τής δέ δευτέρας 
εΐζοσι ζαΐ όζτώ καί τής τρίτης δέκα καί οκτώ. Τά 
ονόματα όλων, ή ηλικία των, ό χρόνος έγγραφή;, ή 
πρόοδος ζαΐ ή διαγωγή έζάστου τών μαθητών άνεγρά- 
φοντο είς τούς μηνιαίους έ/.έγχους, ύποβαλ/.ομένους 
ύπό τών έπιθεωρητών είς τήν Κυβέρνησ:ν.

Χάριν τής ιστορίας, άναγράφομεν τά ονόματα τών έν 
:αϊς άνω Σχολαις φοιτώντων κατά Νοέμβριον τοΰ 
I 8 I I έζ τών έλέγ/ων τοΰ αύτοΰ μηνός.

Τάξις Α' Φιλοσοφίας

Φρα·,'ζ. Καρβελλας, Διον. Κοργιανίτης, Σπυρ. 
Γρυπάρης, Άντ. Μάτεσης, ΙΙανα-'. Βαφειόπουλος, 
Άλοι'σιος Κούρτσολας, Άναστ. ζόμ. Μερχάτης, 
Νιζόλ. Καρβε/Δας ζα: Ιωσήφ Ι’ενώ.

Τάξις Β' Γpaμμaτoλoyίaς κλπ.
"Ιωάν. Γαλβάνης, Ίω. Μορδούλη:, Παΰλ. 1‘ώσ- 

σης, Ροσ. Άλβέρτης, Σπ. Κλάδης, Ίω. Δήμος, 
Σπ. Πολυζώης, Διον. Γιαννιζέσης, Π. Θεοδόσης, 
Ν:ζ. Κυβετός, Ίω. Κασσιμάτης, "Λντ. Μαμάζης, 
Σπ. Κολέττης, "Αναστ. Βλάχος, Ίω. Βλάχος, 
Δ:ον. Χαρήτος, Φίλ. Καμπανέλλης, Δημ. Χαρήτος, 
Ι’εώργ. 1 ίαπαδόπουλος, Δημ. Βενόπουλος, Ίω. Σχοι- 
νόπουλος, Θεόδ. Καρρέρ, Βαπτ. Πέτας ζαΐ Ίω. 
ΓΙαπαγεωργόπουλος.

Τάξις Γ' Φιλoλoyίaς
Ιερείς καί 'AvayvAarai. Στυλ. ϊερ. Χαλζομα- 

τας, Εύστ. Χαριάτης, Ίω. Τσιλιμίγζρας, Κωνστ. 
Χαχαλάζης, Γεώργ. 'Γσην/.επάσης ζαΐ Σπ. Σζούρτας.

Λαϊκοί. Άνδρ. Σαζαλής, Άντ. Μαμάζης, 
Άναστ. Βλάχος, Γεώργ. Λυζούδης. Δημ. Ξάνθος, 
Διον. Παπαγίαννόπουλος, Διον. Κλαδιανος, Δημ. 
Μπενόπουλος, Δημ. Μαρίνος, Διον. ΙΙλέσσας, Θεόδ. 
Καρρέρ, Ίω. Παπαγεωργόπουλος, Ίω. Βλάχος, 
Ίω. Σχοινόπουλος, Νιχ. Γιαννιζέσης, Παΰλ. Βλά
χος, Παΰλ. Άβούρης, Πέτρ. Ράϊνας, Πέτρ. Βολ- 
τέρρας, Άλέξ. Δρογγίτης, Σπ. Κρεντηρόπουλος, 
Σπ. Μπερτέλης, Φιλ. Γιαννουλατος, καί τινες άλλοι 
τών μελλόντων ίερωθήναι ταίς ίεραΐς ύφηχήσεσι 
προσκαρτερούμενοι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο· ώς άνω καθηγηται, πλήν τών Κυρ:βκών ζα: 
τής Πέμπτης — ήτ:ς ί·ν έξηρεϊτβ, ·άν έντος τής 
έδίομάίϊς συνέπ-.πτεν έξαφετέα τις έορτή,—ζα: τών 
Sus μηνών Αύγουστου καί Σεπτεμβρίου, ώρ'.σμένων 
Sta τάς ϊίαζοπάς ύπό τοϋ ζανονίσμοϋ τής ϊημοο,ίας 
Έζπαιϊεύσεως, καθ’ ολας τάς υπολοίπους ημέρας 
τοΰ έτους, πρωίαν ζα: μεταμεσημβρίαν, έϊίοα- 
σζον τούς μαθητές μετά ζήλου θερμού ζα: άφω- 
ο:ώο·ως μορφοΰντες ενάρετους πολίτας ζα: τίμι
ους πατρ:ώτας. Καί ϊίν ήοαν μόνον c: καθηγητα: 
ούτο:, ο: μετά ζήλου καί άφωσ:ώσεως εργαζόμενο: 
ζαί μοχθοϋντες ύπέρ τής μορρώσεως τής Ζαζυν- 
Οίας νεολαία:. Λοίζως δε λ-.γχς φίλος γραφών 
είς τ: τών 'Αθηναϊκών περιοδικών*) κακίζε: τούς 
έλλην.στάς Δημάδην καί Καραόίαν, καθηγητα; τής 
έποχής «κείνη.-, ών ό τελευταίος έπί πολύ διδάσκαλο; 
τοϋ πο.ητοϋ Σολωμοΰ, διά τό σχολαστικόν τών γνώ
σεων αυτών, προσθέτων έπί λέςεε:.... «Άμφότερο: 
» ήσαν καλοί Έλλην.σταί. Λ: σχολαστικά': γνώσεις, 
» πρόσθετε:, όσον εύμεθόδως καί άν διδάσκων τα:, δέν 
» δΰναντα: νά μορφώσουν καρδίαν καί νά παράγουν 
“ “5λ7“’ 7.*Pa,'-Ti5?a· Συνεπώς ή διδασκαλία των
» δέν ώφέλησεν όσον έπρεπεν...» δ:ότ:, άφοϋ α: σχο
λαστώ α· γνώσεις δέν μορφώνουν καρδίας καί δέν π’α- 
ρά·;ουν πολίτας μέ χαρακτήρα, άρα κα: ό αθάνατος 
Σολωμός, ίνα μή καί άλλου; άναφέρωμεν, παρά τών 
ανωτέρω διδαχθείς δέν είχε μορφωθή τήν καρδίαν, δέν 
ε:χε χαρακτήρα;

Ο μηνιαίος μισθός τών είρημένων τριών καθηγη-

*) «Εικονογραφημένη», Απρίλιος 1909. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Γ. ΣΚΩΤ * # #

Εϋζωνος έκπνέων

τών ήτο δ:' έκαστον τάλληρα 25, έπληρώνετο δέ καί 
μισθός επιστάτου διά τήν υπηρεσίαν τών σχολώ; έκ 
πιαστρών ‘25 μηνιαίως.

Η σχολή έςηκολούθησεν ύφιστομένη μέχρις ού 
οια τής ά ,ό 19 Οκτωβρίου 1818 άποφάσεως τής 
Γερουσίας έζανονίσθησαν τά τής Δημοσίας Σχολής 
Ζακύνθου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
* » * '

ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

κάλώςυνμ
— Γ,<ε τοίχο, πην τόν ιρρΰγιι τα λιοπύρι, 
άοΛινικό έ.ουλοΰδι τχτι φντρώονι.— 

Λ ανείς όέν τώ/ει οτττίρνι 
οτόν τοίχο, ιτοΒ τόν γρϋγτι τό λιοπνρι.

Elr‘ ή ζωή του λϊγ>), καί τό ξέρει 
πώς γρήγορα τά φύλλα τον ί)ά οτρώσμ 

κατάχαμα τ’ αγέρι —
Ειν ’ ή ζωή τον λίγη καί τό ξέρει.

Μά ξέρε·. ακόμα πώς ό «ρ/ιος τοίχος 
eirc ο.τιτιού ριγμένου άπομεινάρι 

κ ’ έχει άπομεϊνη όίχως 
ΰίΐηις ονντροφονς τώρα ό έρμος τοίχος.

Δίχως ονντρόφοις, ναι' καϊ ξέρει ακόμα 
πως ειν’ αυτό τό μόνο τον καμάρι' 

χαμόγελο οέ οτόμα
ίλλιμμένον. Ναι, κι' αυτό τό ξέρει ακόμα.

ΙΩ. ΠΟΛΕΜΗΣ

Μικρής βοάκός iv Ίίπείρφ

Τ-ιΔ. ΕΙΒΔΙΑ

ΊΙ παγκόσμιος παραγωγή τών βιβλίων

ΕΒΑΙΩΣ ακρι
βής στατιστική 
περί τοΰ άριθ- 
μοΰ τών άπό τής 
έποχής τής άνα- 
καλύψεως τής 
Τ»«ογρ αφ ί α ς, 
δημοσιευθέντ ω ν 
βιβλίων είς όλα 
τά κράτη τοΰ 
κόσμου δέν ύ- 
πάρχεΓ φαίνε

ται όμως ότι δέν υπερβαίνουν ουμφώνως πρός τό 
έκδοθέν δελτίον τοΰ 'Ινστιτούτου τής Διεθνούς βι
βλιογραφίας τόν αριθμόν τών ll.S33.Sjo συμπερι
λαμβανομένων καί τών πρώτων βιβλίων τών έκτυ- 
πωθέντων κατά τό 1436-150°· Τώ «ρώτα τυπω- 
θέντα βιβλία κατά τήν γνώμην τών Γερμανών σοφών 
ύπερέβαινον τάς είκοσι χιλιάδας. ’Αλλ’ ύ αριθμός 
οΰτος φαίνεται δτι είνε λίαν ύπερβολικός. Έν .τάση 
περιπτώσει είνε έξηκριβωμέιον, ότι 6,636 έξ αυτών 
έτυπώθησαν είς 'Ιταλίαν, 2.049 ε’ζ *ήν ’Ολλανδίαν 
καί 1,125 fii ’'ί'- Γαλλίαν. Κατά τάς άρχάς τής 
ΙΣΤ'. έκατονταετηρίδος ή τύπωσις άνήλθεν ταχύτατα 
είς ύψος- 10,607 ,οοο έτυπώθησαν συγγράμματα. ’Από 
τοΰ 18gS — 1900, ήτοι είς μίαν διετίαν έτυπώθη- 
οαν 154,°°° βιβλία. Ή τυπογραφική παραγωγή 
βιβλίων έλαβεν έξέλιξιν σημαντικήν κατά τάς άρ- 
χάς τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος. Άπό τοΰ Ι9°° δέ 
μέχρι τού 19°8 έξήλθον έκ τών παγκοσμίων τυπογρα
φείων S.7 14·θθ° βιβλία. Ή μέση παραγωγή βιβλίων, 
ή οποία δέν ήτο παρά 1250 άπό τοΰ 15°ο μέχρι τοΰ 
>536, ϋπερέβη τάς ιοοοο βιβλία κατ’ έτος μόνον τώ 
>7°ο. Τέλος κατά τώ 18S6 διά πρώτην φοράν νπερέβη 
αΰτη τάς εκατόν χιλιάδας. Ή αναλογία δέ άπό 1900- 
1908 είνε 1.084.375 κατ’ ί<05· Σήμερον ή παραγωγή 
τών βιβλίων είνε 14° φοράς μεγαλειιέρα τής παρα
γωγής τών χρόνων τοΰ Γουτεμβεργίου.

Οί φίλοι καί οί έχθροί τοί βιβλίου

ΙΙοίος ήμπορεί νά φαντασθή τό μυθώδες ποσόν τΰν 
έπί γής υπαρχόντων βιβλίων ; Καί όμως τό εΰρεν ’Αμε
ρικανός βιβλιογράφος, δοτις βασιζόμενος είς τούς άσφα- 
λεστέροι-ς υπολογισμούς μάς βέβαιοί ότι έπί γής ύπάρ- 
χουν 3|200>0°°,0°° τόμοι. Ή άπαρίθμησίς των, ή 
άνάλυσις; ή προτίμησις. ή απέχθεια ιήν άποίαν προκα- 
λοΰν, όλα τέλος τά σχετιζόμενα μέ τό βιβλίον αποτε
λούν τό έργον τού Αμερικανού, τό μέγα έργον διά τό 
όποιον κατηνάλωσεν εϊκοσιν έτη τής ζωής του περισυλ
λογών πάσαι πληροφορίαν περί τής σχέσεως τοΰ άν- 
θρώπου πρός τό βιβλίον διά τούς άγαπώντας ή τούς μι- 
σοΰντας αύτό.

Μεταξύ τών πληροφοριών τούτων ύπάρχουσι καί 
πολλαί αρκετά περίεργοι-

Ούτω,ό διάσημος ‘Αγγλος μυθιστοριογράφος Έδαυάρ- 
δος Μπάλουερ Λάντον προέτεινε τήν θεραπείαν πασών 
τών ασθενειών τού σώματος καί τή; ψυχής, άπό τής 
μεγαλειιίοας θλίψεως μέχρι καί τών ρευματισμών καί 
σοβαρώς είχε κάμει ένα κατάλογον άναγνώσεως βι
βλίων, τό όποίον έπίγράφε «Θεραπευτική βιβλιο
γραφία».

"Οταν ό υιός τοΰ μεγάλου φυσικού, ό ιστορικός καί 
γεωγράφος ’Ιωάννης ’Ιάκωβος ’Αμπέρ, διήρχετο τήν 
Αμερικήν, ήρκέαθη νά άναγνώση μίαν Κινεζικήν 
γραμματικήν διά νά θεραπευθή έντελώς άπό τάς φο
βερά; οδονταλγίας καί άπό τήν ίναρξιν τής μανίας 
καταδιώξεως.

Κατά τό θέρος μέ τήν καυστικωτέραν θερμότητα ή 
άνάγνωσις τής «Διαύάβεως τού Βερεζίνα» έφερε τό 
παράδοξον αποτέλεσμα τού ρίγους καί τού ψύχους είς 
τόν διάσηαον κριτικόν Φιλάρετον Σάσλ.

Είνε αληθές έπίσης ότι τό πρός τά βιβλία πάθος δέν 
έχει πολέ.άκις όρια.

Λυτήν ακόμη τήν ήμίραν τοΰ γάμου του ό μύγας 
έλληνιστής Γουλιέλ.μος Μπουδέ κατώρθωοε νά ζεφύγη 
άπό τόν γάμον καί νά κλεισθή είς τήν βιβλιοθήκην 
του, όπως άποτελειώση ίν βιβλίον, τήν άνάγνωσιν τοΰ 
οποίου είχον διακόψει οί έλθόντες όπως τόν όδηγή- 
σουν είς τόν ναόν.
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ίΤΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

"Αλλος έλληνιστής καί φιλόσοφο; τοϋ ΙΣΤ' αίώνος 
ό Άδριανός Τουρνέμπ έσύρθη διά τής βίας άπό τήν 
βιβλιοθήκην τοο, όπου έπί δύο μήνας παρέμεινεν. 
Είχε λησμονήσει δτι ένυμφεύετο κατά τάς ημέρας 
έκείνας.

Ό σοφός Άββάς Γκουζέ, άναγκασθείς νά πωλήση 
τήν βιβλιοθήκην τοο, όπως βοηθήση έκατόν ένορίτας 
τοο, καταστρα-ρίντας ύπό μεγάλης πυρκαΐά:, έγινε 
φθισικός καί απίθανε.

Κατά τάς ταραχάς τής Σφενδόν.,ς έν Παριοίοις τόν 
ΙΖ' αίώυα ό ιατρός Ιάκωβος Γκουνέλ βλέπων τήν βι
βλιοθήκην τοο πυρπολονμένην ύπό έμπρηστών, έρρί- 
φθη εις τάς φλόγας καί εί-ρε μαρτυρικόν θάνατον μέσω 
τών καιομένων βιβλίων τον.

ΙΙρό τριάκοντα έτών ό μαρκήσιος Σαλάβρ φοβερός 
βιβλιογράφος άπέθανεν έκ μαραομοϋ διότι δέν ήδυ- 
νήθη νά προμηθευθή fv βιβλίον τό όποιον... δέν 
ύπήρχεν.

Άλλ’ αϊτοί δλοι Αγαπούν τά βιβλία. Υπάρχουν 
καί άλλοι φοβεροί διώκται τοό βιβλίου. Είνε δέ οϋτος 
ό Ναβονάσσαρ βασιλεύς τής Βαβολώνος, ό όποιος κα
τέστρεψε τάί ιστορίας τών πρό αυτού βασιλέων, ό Χα
λίφης ό καταστρέψας τήν βιβλιοθήκην τής ’Αλεξάν
δρειάς, ύ καρδινάλιος Ζιμενίς, Ισπανός ύπουργός 
και Μέγας Ίεροξεταστή:, ό Κρόμβελ, όστίς έκανσε τήν 
βιβλιοθήκην τής ’Οξφόρδης, ό Πάπας Γρηγόριος ό Μέ
γας καί τόσοι άλλοι.

Μεταξύ των μάλλον αμείλικτων καταστροφέωτ τών 
βιβλίων καταλέγονται οί παντοπώλ.αι, οί όπωροπώλαι, 
οι μικρέμποροι, οί ύποδηματοποιοϊ καί τόσοι άλλοι 
επαγγβλματίαι. Έπίσης όμως φθορείς τοϋ βιβλίου είνε 
καί αι γυναίκες, αί όποϊαι μέ έλαφροτάτην συνείδι - 
σιν καταστρέφουν τά βιβλία διά νά τά χρησιμοποιή
σουν κατά τρόπον ήκιστα κολακευτικόν διά τό βιβλίον.

"ΕκΟειίις βιβλίων
Είς τήν Λειψίαν, τήν άρχαίαν καί ένδοξον αύτήν 

πόλιν τών γραμμάτων, τής τέχνης καί τών επιστημών, 
ηνοιξε «Διεθνής έκθεσις βιβλιοτεχνίας καί Γραφικής» 
περιλαμβανοοσα πάνδ,τι έχουν νά έπιδείξουν δλοι οί 
με τό βιβλίον σχετιξόμενοι βιοτεχνικοί κλάδοι διά 
μέσου όλων τών αιώνων καί όλων τών έθνών 'Π 
ιδία τής έκθίσεως είνε έξόχ.υς έπιτυχής. ’Επιτυχέστερα 
άκόμη εινε ή έκλογή τής Λειψίας ώς έδρας τής εκθέ- 
σεως. Διότι ούδεμία άλλη πόλις έν τή οικουμένη έχει 
τά επίδειξη τόσας προόδους έν τή βιομηχανία του βι- 
6/ 00 καί τής γραφ.κής, δσας ή περικαλλής μεγαλού- 
πολις τη, Σαξωνίας. Ή Λειψία είνε σήμερον δια τό 
ριβλιεμπόριον δ,τι οί Παρίσιοι διά τό συνάλλαγμα, ή 
Αίγυπτος διά τόν βάμβακα, ή Νέα Ύόρκη δ<ά τόν 
σίδηρον, τό Λονδίνον διά τήν ναυτιλίαν καί ή ΙΙε- 
τρού,ολ·ς διά Τά γουναρικά. Δηλαδή ή μεγαλειτίρα 
£θρα του κόσμοο δ.ά τά βιβλία, μέ τό ειδικόν βι
βλιεμπορικόν χρηματιστήοιόν της. τά μεγάλα έργοπτά- 
σια τυπογραφίας καί γραφικής,έμπορικούς οίκους δια
θέτοντας κεφάλα.α εκατομμυρίων, οΐοι οί τού Μπρούκ- 
χαουξ, Ιωί-πνερ, Μάγερ κλπ. ’Από τήν Λειψίαν διο- 

*’Sx?X,‘v Αρμονίαν έν μέρει δέ καί είς 
nVeC,la δλ“ν Τών 4,°V*v 

ορφην βιβλίου. Μέ έκτΰπωσιν άπαράμιλλον, χάρτην 
βαυαασ. ΓΫ ί’"'Λί λε,“ν "Ροκαλοϋσαν τόν
θαυμασμόν. Ί ό χειρότερον β.βλίον τό όποιον έϊέρνε- 

Λειψίαν "VE Ιά άρχα(^
"ΟλοΤδ^ ,?’0'** “0·Λο·Ρ«>Ρθβν καί έν Έλλάβι. 
θ*°*Λ ’·· “»τά τά στερεότυπα.Χαί-

λΧς Ϊέ XT K“V£i5 El? Τά *Ρ'“ <»« **

Τής έ“·έ0βω; ^«ναν πρό τίνος παρου- 
έΚφ.Η-Γ«?α°δ L?Tf‘5 Σα^ν'“5 Αύγούστοο. Μετά ,ήν 
ΚΧϊ δ,σ^Ρ“'·.’'“νηγυρ.κόν λόγων, ύ Βασιλεύς 
• ι γουστος ήνοιξεν επ.σήμως τήν Γκθεβιν, ούτω δί
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παρεδόθη είς τό παγκόσμιον κοινόν μία άπό τά: μάλ
λον ένδιαφερούσας έκθέσεις.

Ή "Εκθεσις αποτελεί μίαν μικράν πόλιν’ τόση είνε 
η ίκτασις καί ή διαρρύθμισίς της. Ή πόλις δμω: αύτή 
έχει μίαν εύχάριστον ιδιορρυθμίαν. Είνε κηπούπολις 
χυ μένη μέσα είς δένδρα καί άνθη. Μία απέραντος 
ιινοιξις την περιβάλλει. Τά περίπτερα, τριγυρισμένα 
άπό δένδρα καί κήπους είνε μικρά ανάκτορα μέ ίβι- 
κόν των ρυθμόν, ίδ.κήν των Αρχιτεκτονικήν, ίδικήν 
των ωραιότητα. Περί αύιά έκτείνεται ή λαμπρότης καί 
η μαγεία πολύχρωμων συνθέσεων άνθίων. Παντού δέ 
ή σφριγηλή καί πλούσια βίάστησις τών δένδρων καί 
τής πρασινάδα:. Εις τό κέντρον άνεγείρετοι ή «Στοά 
τού πολιτισμού», ναός έντός τού όποιου καταφαίνεται 
«έο.Χ»; ή έργασία τού ιστορικού Λάμπρεχτ. Άπό τή: 
κιονοτεύκτου πύλης τής στοάς αυτής, άρχίξει ή περι
καλλής «Λεωφόρος τών ’Εθνών», ή όποια αποτελεί 
τήν μεγαλειτέραν αρτηρίαν τής έκθίσεως. Έπί τής λε
ωφόρου αύτής άνεγείρετοι κατάλευκον τό Γαλλικόν 
περίπτερον είς χαρίεντα ρυθμόν Λουδοβίκου ΙΔ', ώς 
καί,ό Ιταλικόν είς ρυθμόν ’Ιταλικής ’Αναγεννήσεως.'

Εκεί καί τό ’Αγγλικόν, άπέριττον καί σοβαρόν, 
ικεί δε καί τό Ρωσσικόν, τό όποίον αποτελεί μικρο
γραφίαν τού ίν Μόσχμ «Κρεμλίνου». Τό Αυστριακόν 
περίπτερον κομψότατον καί έκτεταμένον. "Ενα ογκώ
δες καί μέγα περίπτερον περιλαμβάνει τμήματα δλων 
τών άλλων Έθνών, άπό τής Νορβηγίας μέχρι ,ή: 
Αργεντινής.

Πέοιξτής «Λεωφόρου τώνΈθνών» έχουν άνεγερθή 
όλα τά λοιπά τμήματα, μεγάλα καί μικρά. 'Ολόκληρα 
εργοστάσια χάρτου, τυπογραφικών στοιχείων, γραφι- 
κ,'ιίι χρωμολιθογραφίας, τυπογραφείων κλπ., άπό τών 
μεμβρανών τοϋ Πλάτωνος μέχρ, τού τελευταίου έκδο- 
τικού θαύματος τών ημερών μας. Τό παγκοσμίου φή
μης χαρτοποιείον Χάϋνσμπούγκερ /Ίδρυδέν πρό ϊοο 
ειών ! ) έχει μεταφέρει είς έν άπό τά τμήματα αυτά έν 
κολοσσιαίου μηχάνηαα μήκους 7° μέτρων καϊ πλά
τους 1 6. Τό μηχάνημα τούτο Αποτελεί τήν τελευταίαν 
λί-,-ν τής μηχανικής καϊ κάμνε. δ,τι θά έκαμνον μο- 
χθουντες καί άγωνιξόμενοι ςοο έργάται.

Τά διάφορα τμήματα τής έκθίσεως συμποσούνται είς 
«4,εν όλω, τό ίν μάλλον ενδιαφέρον τού άλλου.

Ιδιαιτέραν προσοχήν προσελκύει τό τμήμα «Ό 
σπουδαστής». Ό τίτλος τοό τμήματος αύτού δεικνύει 
ποίον καί ,ό περιεχόμενό,- του. Τό μεγαλεί,ερον τμή
μα, όλόκληρος Αθηναϊκή συνοικία, είνε τό ιμήμα 
τών διασκεδάσεων. Λίθουσαι χορών, καμπαρέ, μαγικά 
Ανάκτορα, θεατρίδια,—πρό παντός δέ ζυθοπωλεία.

Η «Δ,εθνής Έκθεσις βιβλιοτεχνίας καί Γραφικές» 
δεικνύουσα τήν έξέλιξιν τού βιβλίου καί τής τίχνης 
από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι σήμερον, 'είνε 
διδακτικωτάτη σνγκεντρώνουσα ίκατοντάδας χιλιάδων 
έπισκεπ,ών. θά διαρκέση μέχρι ,ίλου; ’Οκτωβρίου.

Ο Αύτοκράτωρ Γουλιέλμο; άπίστειλεν είς τήν ήκθεσιν 
τήν Βιβλιοθήκην του ήτις δίν είνε τόσω πλούσια, όσον 
είνε άρχαία. Περιλαμβάνει β,οοο τόμων, ών πλεί- 
στοι ήγοράσθησαν παρά τοϋ ίδιου. ΊΙ βιβλιοθήκη τού 
Αντοκράτορο: διαιρείται ώς έξής, κατά ,άς υπόδειξε.; 
του: Ιο·.·) Εις Εγκυκλοπαίδειας καί λεξικά. ίον)Εί: 
Νομ.κά συγγράμματα. 3ον) Είς Δημοσιονομικά καί 
εις έργα πολιτικών επιστημών. 4ον) Είς πολιτικά Αποι
κιακά. 5ον) Εις Αρχαιολογικά καί Μυθολογικά. 6ον) 
Εις | ιογραφίας, ύπομνήματα, αναμνήσεις καί αλληλο
γραφίας προσωπικά;. 7ον) Είς συγγράμματα σ,ρα,.ω- 
τικής τέχνης. 8ον) Εί; Γεωγραφικά καί Εθνογραφικά. 
90V) Είς έργα τής γερμανικής φιλολογίας. 1 ο) Είς 
φωτογραφικά; συλλογά;.

’Επί ίκάστου τόμου καλλιτεχνικότατα σηυειούται 
LXZ? “λ',λμ“ ν

("Επεται τό τέλος)

ΝΘΟΙ ΓIXI ΓγρΟΙ
οχπφογο κχι eeoKj’i ro^

Ν οΞΤΡΡΤίΧΔ τής Αι^ύ-πτου, κατά 
τας tvepy ου μίνας αυτόθι ανα- 
σκαφάς, άνευρίθησαν εσχάτως 
νίοι ττάττυροι, σπουδαιότατης 
σημασίας. Ό ίϊς τούτων trepi- 
Χαμβάνιι νΐον, άγνωστον μί- 
χρι τοΰδΐ, ποίημα τής Λΐσβίας 

Σαπφοΰς. Δημοσιεύαμε κατωτέρω τό κείμενον 
τοΰ ποιήματος, ώς σι νεπληρώθη διά τήν «Κλα
σικήν Επιθεώρησιν» ΰπό τοΰ κ. J. ΛΙ. Εα- 
monds καθηγητοΰ τού Πανεπιστήμιου της Καν- 
ταβριγίας :

Ο,ΐ μέν Ιππήων σιροτόν οϊ δέ πέπδων 
οϊ δέ ναών <ραϊτ· ί«ΐ γϊν μέλαιναν 
έ μμεναι κάλλιστον ίγω δέ κήν·ϋττ<..τις εραται 
πά]γχυ δ' εύμαρές συνετόν ποήσαι 
πα'ντί τίοΰ]ε·- ά γάρ πόλυ περικό«ειτα 
κάϊλλος Ανθρώπων Έλένα τόν Ανδρα κριννεν 

άρΊστον,
. δς τό πάν] σέβας Τροία]; ό]λεστ.ε, 

κούδέ πα]ιδός ούδέ [φίλ]ων το]κ]ήων 
μϊλλΛν] έμνάσΟη. ά[λλά] παραγαγ' αυταν 
πήλε <ρίλει]σαν
Ωρος· εύκ]αμ.ττον γάρ [άει το Οηλυ 

αί κέ] τις κούφως τ]ό πόρον ν|οήιιν 
ού]δέ νϋν, Άνακτορί(α, τ(ό’μέμνα 
δή] παρεοίσας, 
τϊ]ς κε βολλοίμαν έρβτόν τε β ϊμα 
κ] άμάρυγμα λαμπρόν ίδήν προσώπω 
ή τά Λΰδων άρματα κάν όπλοισι 
πεσδομ]άχεντας 
ευ μέν ϊδ]μεν ού δυνατόν γενεσΰαι 
λψττ’ έ]ν άνδρώποις- πεδέχην δ’ άρΐσδαι 
[τών πέδειχόν έπι βρότοισι λήοον] 
[ή λελάΟεσΐΙαι.)

Αί έν άγκύλαις λέξεις καϊ γράμματα δεν απαν- 
τώσιν έν τφ παπύρω και ένώ ή έπανορθωσις 
τοΰ βεβλαμμένου κειμένου είς τινα σημεία υ- 
πήρ^εν εύκολωτάτη, β'υ« άλλα τινα χωρ·α, ιοιμ 
έν τή τελευταία στροφή, όπου αί παρεμβληθει- 
σαι λέξεις έστηρίχθησαν καθαρώς, έπι τής εικα
σίας. Τό ποίημα άτυχώς δέν ε^νε πλήρες. H 
συμπλήρωσις έν τούτοις τοΰ >c. “Εδμονδς θεω
ρείται ΰπό πίνων τών παρ' ήμίν φιλολόγων ως 
βεβιασμένη.

Η μετάφρασις τήν όποιαν παρέχει ό κ. '‘Εδ
μονδς εχει ώς εξής :

«Τό ώρωόιεροπ .πράγμα tii tor χόομον μερικοί λέ- 
γοντ οιι ε'ΐεε κ^»ί·ς ί.τπίων, άΠω π^άύί πεζών, και 
άλίοι Αμάί πίοίων- aU' έ}·ώ νομίζω διι εινε ίκείνος, 
,όν όποιον ά}·απρ κανείς. Καί είνε είκολον να γείνη 
ιονεο νοητόν είς πάντα. Η Έΰιη, ή όποια ανεικρνοε 
εόαην άνδρωπίνην ώραιόεηια, έξέίεξεν ώς αριοιον τω- 
&νΛρα, Λ όποιο; ύπήρζεν ό πλήρης καιααεροφενς ιη; 
τιμής τής Τροίας' οΰό'ε ίλαβεν νπ δηαν της τ', τέκνα,

ή ιοΐ·ς προσφιλείς γονείς, άΠά παρεπλανήδη ΰπό τοΰ 
Έρωτος να γαρίοη τήν καρδίαν της πολύ μακραν. Διότι 
ή γυνή είνε πάντοτε ευμετάβλητος, δταν άποβλεψη επι
πόλαιας είς τό παρόν καί τό εύχάριοτον.

• Τοιουτοτρόπως σήμερον καί ού, ώ Άνακτορία μου, 
δεν φαίνεσαι οτι φροντίζεις διά τήν παρουσίαν ίκείνης, 
τής όποιας εγό> Οά έπροτιμονσα τά γλυκέα ίχνη ιών πο- 
δών καί τήν θέαν τοθ έκπάγλου προσώπου της άπό δλα 
τά άρματα καί τυϋς σιδηρόφρακτους όπλίτας τ·)ϊ Αυ- 
δίας. ί Γνωρίζω δτι είς ιόν κόσμον τούτον ό άνθρωπος 
δεν δύναται νά άπολαίωη τά βέλτιστα έν τούτοι;, το να 
παρακαλή τις άπω; άποκτήοη συμμετοχήν είς δ,τι άλ
λοτε συμμετέσχεν, είνε καλλίτερου παρά νά ιό λησμονρ
τις.....»

Ό πάπυρος, έπϊ τοΰ όποιου περιλαμβάνονται 
οί ανωτέρω στίχοι, φέρει τήν εξής επιγραφήν ·. 
εΤό πρώτον βιβλίον τών λυρικών τής Σαπ- 
φοΰς, 1332 στίχοι*. Άτυχώς έξ όλου τού
τον τοΰ θησαυρού μόλις άλλαι~ δώδεκα στρο- 
φαϊ είνε δυνατόν νά συμπληρωθώσιν. Οι λοιποί 
στίχοι είνε έντελώς κατεστραμμένοι.

Τό άνευρεθέν ποίημα κρίνεται ΰπο τινων ως 
ψυχρόν. Βεβαίως δέν έχει τό πάθος τό όποίον 
διακρίνει τήν ε'Επίκλησιν πρός τήν Άφροδιτην* 
τής ιδίας ποιητρίας. Καϊ τούτο διότι η Σαπφω 
εϊχεν ώς επάγγελμα τήν ποίησιν καϊ συνεπώς 
έγραφεν έκτος τών έμπνευσμένων ποιημάτων 
καί άλλα διά τάς φιλάς της. Τό άνευρεθεν δεν 
προσθέτει τίποτε σχεδόν είς τήν φήμην της υπο 
εποψιν ποιητικής έξάρσεως. Χαρακτηρίζει εν 
τούτοις τήν άπλότητα καϊ τήν σαφήνειαν της 
στιχουργίας της.

Περί τού εΰρεθέντος ποιήματος έποιήσατο 
άνακοίνωσιν ερμηνευτικήν ό καθηγητης κ. Σ. 
Κουγέας, άναγνώσας, παραδόξως, μιαν μαλλια
ρήν μετάφρασιν. ' Ω,μίλησεν έπίσης και περί τι- 
νων άποσπασμάτων τού ποιητοΰ ^Αλκαίου εκ 
τών 40 εΰρεθέντων, έφθαρμένων τωνπλειστων, 
καϊ δημοσιευθέντων εις τόν άρτι εκδοθεντα εν 
Λονδίνο, τόμον τών Παπύρων τοΰ Οξυρρυγχου 
(τομ. Χ-) καθώς άνεγνώσθησαν ΰπο του κ.Α. 
Hunt καϊ συνεπληρώθησαν ΰπό του κ. Βιλα- 
μόβιτς.

♦
• ♦

Μετά τήν άνακάλυψιν τών άνω Σαπφικών 
στροφών, νέου ποιητικού θησαυρού ανηγγελθη 
ή άπόκτησις. Ο έπιφανής “Αγγλος λογιος I. 
δέ Μονϊνς Τζόνσων, ένεργήσας προσφατως ανα- 
σκαφάς έν Αϊγύπτω άναλώμασι του, 'Ταμείου 
τών Αιγυπτιακών Εξερευνήσεων*, άνευρε διά
φορά φύλλα παπύρου έντός τών οποίων περιε- 
χονται 500 στίχοι τοΰ μαγευτικόν ποιητοΰ των 
Συρακουσών τής 3ης π. X εκατονταετηρίδας, 
τοΰ πατρός τής βουκολικής ποιήαεως Θεόκριτου. 
Ο νέος πάπυρος αναγόμενος χρονολογικως εις 
τήν πέμπτην ή έκτην μ. X- έκατονταετηριδα,
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άνευρέθη όμοΰ μετ' άλλων, φιλολογικής κυρίως 
φύσεως, έν Άντινόΐ) τής “Ανω Αίγύπτου.

Αί άνευρεθεΐσαι σελίδες τοΰ παπύρου, ό όποιος 
φαίνεται οτι άρχικώς περιελάμβανεν ολα τα Ει
δύλλια τοΰ χαριτωμένου ποιητοΰ, είνε πλατύ
τατοι, διατηρούνται δέ αρκετά καλώς.

Δεδομένου οτι τά άποσωζόμενα Μεσαιωνικά 
χειρόγραφα δεν elize παλαιότερα τής 13ης μ. X., 
εκατονταετηρίδας, τό νέον εύρημα έχει εξαιρε
τικήν αξίαν, άν και ή σπουδαιότης του δέν 
ήμπορή νά έκτιμηθή επακριβώς, προτού το κεί
μενον συναρμολογηθή προσηκόντως και αντί-

■=> 3ToiKijn <=·
Ό νέος SYloJapt.

Κατάπληϊιν Ενεποίησεν έν Λονδίνω τδ φαινόμενο? 
τοΰ επταετούς ’Ιταλού Ούίλλυ Φερρέρο, δοτιε πα- 
Sθυσιάζει μοναδικήν μουσικήν ιδιοφυίαν. Έκλήθη βδ 

Ιόζαρτ τοϋ εικοστού αΐώνος». Έν Πετρουπόλει καί 
Παρισίους καί ήδη έν Λονοίνιμ έδωσε δείγματα τής 
ΕΕόχου τέχνης τού διευθύνειν ορχήστραν. Εϊς τδ 
Άλμπερτ Χώλ τού Λονδίνου διηύθυνε φομελή τοιαύ
την. Τά δυσκολώτερα προγράμματα δέν τού κάμνουν 
Εντύπωσιν. Μπετόβεν, Βάγνερ, Μπάχ, Μένδελσον 
τοϋ είνε γνωριμώτατοι. Έγεννήθη έν Τουρίνω τώ 
1907· ”^Χει ώραϊα χαρακτηριστικά, ίανθός. "Αγνω
στον παραμένει πώς έίέμαθε τήν μουσικήν πάντες οί 
συγγενείς του οιιως είνε μουσικοί, δ μπεμπές δ' αυ
τός είο ηλικίαν δέκα πέντε μηνών όταν ήκροάτο μου
σικήν συνεκι.εϊτο, έδάκρυε καί διά τών χειρών καί 
τής κεφαλής παρηκολούθει τδν χρόνον, ύποοεικνύων 
τους ρυθμούς μετά μεγάλης ακρίβειας. Πενταετής 
διηΰθυνεν είς τδ έν Ρώμη θέατρον «Κοστάντζι» ορ
χήστραν. Τδ περίεργον είνε οτι δέν είίεύρει ούτε 
μίαν νόταν μουσικής, οϋτε έδιδάχθη ποτέ. 'Αρκεί νά 
άκούση απαΕ παίζόμενου 'έν έργον καί αμέσως διευ
θύνει τήν έκτέλεσιν. Είνε δέ καί συνθέτης.

2)ιά μερικούς συγγραφείς
*Ο Άγγλος διηγηματογράφος Κΐπλινγκ άνέστει- 

λεν έσχάτωε τήν έκδοσιν έργου αύτοΰ τήν τελευταία? 
στιγμήν, καθ' ήν ήτο Εντελώς έτοιμον. Τδ έργον 
έτιτλοφορείτο "Τεσσαράκοντα πέντε πρωίαι», έγράφη 
δέ άιιέσως μετά τήν πρωτοφανή έπιτυχίαν τών «Διη
γημάτων έκ τών λόφων». Ό έκδοτης ήτοιμάζετο νά 
διανείμη είς τάς Εφημερίδας τάς αγγελίας τής δημο- 
σιεύσεως, τδ Εργον είχεν Εκτυπωθή, όταν δ συγγρα
φεύς άπεφάσισε νά δώση τδ έργον αύτοΰ πρός άνά- 
γνωσιν είς διάσημου τινα κριτικόν, ζητών παρ’ αύτοΰ 
γνώμην ειλικρινή καί αμερόληπτο’?.

«Άίίζει —άπεφάνθη δ κριτικός — τόσον, δσον καί 
τά «Διηγήματα έκ τών λόφων».

«Τοΰτο δέν άρκεϊ, άπήντησεν δ Κΐπλινγκ, άν δέν 
έπέτυχον νά φέρω είς φώς τί καλλίτερου τού τελευ
ταίου μου έργου,'.προτιμώ νά μή δημοσιεύσω άλλο»· 
Καί δντως διέταίεν άμέσως ΐνα δλόκληρος ή έκδο- 
σις παραδοθή είς τάς φλόγας. Δέν είνε γνωστόν άν 
διετήρησε το χειρόγραφον, βέβαιον δμως είνε δτι 
ούδέν αντίτυπου τοΰ καταοικασθέντος έργου διέφυγε 
τδ πυρ.

‘Τΐαάρχει καϊ ζρίζη Tfonovta ;
Είνε γνωστόν, δτι έκτδς τής Τζοκόντας, τής κλα- 

πείσης άπό τδ Λοΰβρον, υπάρχει καί μία άλλη τοι-
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Τόσον ο πάπυρος τοΰ Θεόκριτου, οσον και 
πάντες οί άλλοι οί συνανευρεθέντες έν Άντινόη 
θά έκδοθούν έν Λονδίνφ τό προσεχές έτος έν 
ειδικώ τόμω. ,

Μέχρι σήμερον ολίγοι μόνον στίχοι τοΰ Θεό
κριτου έκ τών Είδνλλίών του ειχον άνακαλυφθή 
έν Οξυρρύγχω. τό γεγονός δέ τής άνευρέσεως 
αυτόθι καί νέου χειρογράφου τοΰ αύτοΰ ποιητι
κού αριστουργήματος είνε χαρακτηριστικόν, 
καθότι θεωρείται βέβαιον οτι ό μέγας βουκολι
κός διέμεινεν έπί τινα χρόνον έν τή χώρα τών 
Πυραμίδων.

αύτη είς τήν Μαδρίτην. ’Επίσης δμως είνε γνωστόν 
είς τόν καλλιτεχνικόν κόσμον, δτι δ περίφημος ζω
γράφος Λεονάρδος Ντά Βίντσι είχε ζωγραφίση μίαν 
τρίτην Τζοκόνταν, τής όποιας δμως τά ίχνη έχουν 
χαθή. Ήδη είς τήν Νέαν ‘Υόρκην ύπάρχει μία Τζο- 
κόντα, ήτις δύναται νά θεωρηθή δτι άνηκει είς τδν 
Ντά Βίντσι. Ή είκών αύτη είνε ιδιοκτησία τοϋ δό- 
κτορος Έντραν, τοϋ όποιου οί πρόγονοι καί ιδιαιτέ
ρως ο Ούίλλιαμ Έντμαν έζησεν είς τό Παρίσι πρό 
τής έπαναστάσεως, συχνάζων είς τήν αυλήν τοϋ Λου
δοβίκου τοϋ ιόου καί χαίρω? τής εύνοιας τής Μπ- 
ρίας Άντουανέτας. Όταν άνεχώρησεν ό Έντμαν έκ 
ΙΙαεισίων, ή Άντουανέτα τοΰ έδώρησε τήν περίφη
μου τρίτην Τζοκόνταν.

'<7Γ είκών ζης βϊρήνης
Ό γνωστός ϊισεκατομμυριοϋχος Κάρνεζι, έίακο- 

λ ουθών τήν ύπέρ τής ειρήνης προπαγάνδαν του, διέ- 
ταίε νά εκτυπωθούν πεντήκοντα χιλιάδες αντιτύπων 
μιάς είκόνος, τά όποια θά διανεμηθούν μεταίύ τών 
κυριωτέρων Κολλεγίων καί Πανεπιστημίων δλοκλή- 
ρου τοϋ κόσμου Παριστά ένα στρατιώτην έτοιμον ν' 
άναχωρήση διά τόν πόλεμον τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
αποχαιρετά τήν σύζυγόν του καί τά παιδάκια του, 
άτινα κλαίουν. Είς τδ βάθος διακρίνεται ένα σελλω- 
μένο άλογο καί ένας στρατιώτης, κρατών αύτό άπό 
τοΰ χαλινού. "Ενα άπό τά παιοάκια τοϋ στρατιώτου 
έρωτά τδν άναχωροΰντα πατέρα του καθώς φαίνεται 
έκ τής έπί τής είκόνος ύπαρχούσης έπιγραφής· «Μπα
μπά, πάς νά σκοτώσης τδν μπαμπά άλλης μικρούλας 
σάν καί μένα;» Ό Κάρνεζι άπέστειλε μέχρι' τοΰδε 
άφθονα άντίτυπα είς τά Πανεπιστήμια τοϋ Πεκίνου, 
τοϋ Γόκιο καί τής Κωνσταντινουπόλεως.

Το άρχαιόζερον μουσεϊον.
Τό άρχαιότερον έν τώ κόσμω μουσεϊον είνε τδ 

Επιστημονικόν μουσείου τοϋ Νάρα, μικρδς πόλεως 
τής 'Ιαπωνίας. Ίδρυθέν κατά τδ 656 άριθμεΐ ήδη 
ίι58 Ετη ζωής. Περιλαμβάνει ττλουσιωτάτην συλ
λογή/ μετάλλων, διάφορα δείγματα δλων τών ειδών 
τών Εώλων, φυτών καί πλήθος πολυτίμων άντικει- 
μένων Ιαπωνικής τέχνης. Τδ 'Ιαπωνικόν τούτο μου
σείο·? σπανίως ανοίγει τάς πώλας αύτοΰ είς τούς έπι- 
σκέπτας, καθ’ έκαστον δέ έτος κατά τδ έαρ Αύτοκρα- 
τορική 'Επιτροπή Επιθεωρείτάς διαφόρους σύλλογός, 
πληροφορείται περί τής καταστάσεωε αύτών καί άπο- 
φασίζει έπί τών ληπτέων μέτρων. Έπί τή εΰκαιρία 
ταύτη δλίγιστοι τινές προσκεκλημένοι είσδύουσιν είς 
τδ πανάρχαιον Επιστημονικόν Εκείνο τέμενος.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΜΓΊΑΝΑΚΗ



ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκ&ειις Γ. Στρατηγού

ϊ/.Οίτε·. έργα δύο

ΠΟΛΕΜΟΣ έσχεν ά· 
’^Z’i5tv *ν τή τέ
χνη άρτε-.ά i/.avz- 
ποιητίκήν 11 ε'ντε 
έζθέσεις ζωγραφι
κής, ζαΐ ισάριθμα-, 
κυοφορούμενα·., άπο- 
τελοϋν φα-.νόμενον 

^ας'.ΖΊ νά έξορθή.
ΙΙρότινοςήνοιξεν 

ή εκθεσις τοϋ ζ. I 
Στρατηγού, νεήλυ-

, . δος ζωγράφου, όστις
αφοί έπεράτωσεν ευδοκιμώ; τά; σπουϊάς του έν τώ 
ήμετε’ρω I Ιολυτεχνείω, ίιέμε-.νεν έπ: 10 έτη έν Μο
νάχοι, έλθών εί; τήν Ελλάδα έπ’ 
λέμου.

Εί; δύο αίθουσας τοΰ Ζαππειου 
περιοοων. Εν τη πρώτη εκτίθενται έργα του γενόμενα 
εν Μονάχφ,γενικού ενδιαφέροντος ζαΐ αυστηρά; τεχνο
τροπίας, ε;; τά οποία φαίνεται ό ατομισμός τοΰ καλ
λιτέχνου. Εί; τήν άλλην συνεκεντρώθησαν πίνακες 
ζαΐ σκίτσα τοΰ τελευταίου πολέμου.

Τά έργα τοΰ Μονάχου έχουν γενικώς κάτι τι τό 
βαρύ, τό βόρειον Σκοτεινά χρώαατπ, αύστηραί γραμ- 
μαί, θέματα σοβαρά, μελετημένα: σπουδαί. Τά πολε
μικά είνε φωτεινά, μέ τό θάμβος του Έλλ. ήλιου, 
μέ τήν ζωηρότητα τή: μεσημβρινής ζωή;, μέ ταχύ- 
τη α σχεδιασμένα, ο-.ονε! φευγαλέα. Τόση διαφορά, 
ώστε νά νομίζη κανείς ότι δέν είνε ό αυτό; τεχνίτη; 
ζα: τών δύο τμημάτων.

Εζ τών πρώτων, έςεχουν: Το «’Ακρογιάλι», μέ- 
γ·α; πιναξ παριστών έν έπιθαλάσσιον σπήλαιον μέ 
μιαν νύμφην λουομένην, ένώ όπισθεν ζυπάρισσο: ΰψοΰν- 
ται, μία έξιδανίζευσι; Κερκυρυϊζής τοποθεσίας, μέ 
μιαν ούσιν πςιητιζωτάτην, μέ μίαν τεχνοτροπίαν έπι- 
μιλημένην.—Μία κατατομή νεανίδος, ή οποία ζαίτοι 
δεν έλζυει εζ πρώτη; όψεω; τοΰ επισκέπτου τήν 
προσοχήν, ^ίνε « τούτοι; πολύ τεχνιζή, έκτεθείσα 
εις τήν Ceccecion τοΰ Μονάχου ζαΐ τοϋ Βερολίνου. 
Ε’νε τελειωμένη έζ τοϋ προχείρου, δηλαδή χωρίς 
επεξεργασίαν κα! όμω; φαίνεται τελείως είργασμένη. 
Η «Κυριακή άνάπαυσ-.ς τών άλιευτιχών πλοίων», 

μία χωριτωμένη παράταξις πλοιαρίων μέ τά κόκκινα 
παν:α ανοιγμένα, ένώ γλάροι εφάπτονται τών ύδάτων, 
εν δέ κιτρινωπόν φώς προσπίπτει έζ τοϋ βάθους, διδον 
είς τήν εικόνα αρμονικόν θέλγητρου. Ό «πειρασμό; 
του Αγ. ’Αντωνίου», σπουδή έν μικρογραφία ήτις 
εχρησίμευσε δι’ άλλον μεγάλου πίνακα έν Μονάχω’ 
0 /'ϊιες μέ τό μοναχικόν ένδυμα οραματίζεται έντ’ος 
δάσους γυμνήν γυναίκα — είς τά; ζνήμα; τής όποια; 
συστρέφεται ό δφις —ζα! έξίσταται έζ τών Οελγήτρων 
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τη;, μολονότι ή μορφή του, ή οποία έχει ζα! ζατι τό 
Ελληνικόν, είνε μάλλον γαλήνια. «Αινείτε τόν 
Κύριον» — γέρων μοναχό; άναγινώσκει έζζλησ-.αστ·.- 
ζόν βιβλίου ένώ φαντάζεται χορόν αγγέλων ψάλλοντα 
οστις ζα: διαγράφεται άμυδρώ; παραπλεύρως του. Ε'νε 
πίνας μεγάλης φυσιχότητος, έπιτυχοΰς χρωματισμοί, 
μέ μίαν τεχνοτροπίαν διαζοσμητιζήν. μέ τό χρώμα 
άφθονον τεθειμένου έπ! εύθείας έπί τή; οθόνη;, άνευ 
άναλύσεως εί; τήν παλέταν.

Επίσης εξαιρετικής μνείας αξίζουν μια σπουδή βιο- 
λισιοΰ, ήτίςχαΐ έν Μονάχω έζτεθείσα προζάλεσε τήν 
Χ?β«5χήν τών ειδημόνων, τά «Τελευταία δέματα» 
εί; τά όποια δέν έθεσε ό ζωγράφο; τήν τελευταίου πινε
λιάν, πίνα; μέ μεγάλην άπλότητα χρωματισμοί άπο- 
δίδων μίαν γαλήνην αγροτικήν ζα! ή «’Επιστροφή 
απο τό ψάρευμα»—βάρκες έπιστρέφουσαι εί; τήν 
παραλίαν με ανοιχτά πανιά, ένώ ή σελήνη φωτίζει 
σύννεφα αίωρούμενα ζα! τής θαλάσσης τά; άναπάλσεις.

Τά δύο τελευταία έργα, έμπνευθέντα άπό τήν 
Γερμανίαν, εινε τεχνιχώς χαλά, άλλά δέν ικανο
ποιούν τόν "Ελληνα θεατήν.

Μία έςαιρετιζή ϊζανότης τοϋ κ. Στρατηγοί ε’νε ή 
τέχνη του είς τά σχεδιογραφήματα τών διαφημίσεων. 
Εινε ό πρώτος "Ελλην, οστις μας δεικνύει έπίδοσιν 
εί; τό δύσκολου τούτο είδος τή; τέχνης. Είς τήν Δια- 
ζ.οσμητίζήν ώ; γνωστόν, κρατούν τά σκήπτρα σή
μερον οι Γερμανοί κα! μετ’ αύτοΰ; ο! Ισπανοί. Ό 
χ. Στρατηγός ζατώρθωσεν ώστε ΐκανα! διαφημίσεις του 
νά βραβευθούν έν αύτή τή Γερμονία. ΊΙ διαφήμισις 
τών αρωμάτων, τοΰ έργοστασίου μεταλλουργίας, χρω
ματοπωλείου, καφενείου — πολύ νεωτεριστική — τών 
οίνων, έν ή είζονίζεται ό Σάτυρος ιππεύων τήν γηίνην 
σφαίραν, τών σιγαρέττων μία σειρά, είνε ζαλλιτεχνή- 
ματα, ολα έγχρωμα, ελκυστικά διά τόν σκοπόν, δι’ 
όν έφιλοτεχνήθησαν. Μία σπουδή εξωφύλλου θά ήτο 
ζάλή, εάν τό χέρι τή; γυναίκες τό τεταμένον δέν ήτο 
άσχεδίαστον’ ζαΐ όμως χα ε ; βιομήχανο; ή κατα
στηματάρχης δέν προσέτρεξε εί; τόν κ. Στρατηγόν νά 
παραγγείλη διαφήμισιν. Πόσον όπίσω εϊμεθα...

Αλλά τοΰ; έπισκέπτας ελκύει ιδιαίτατα ή αίθουσα 
τών πολεμικών πινάκων. “Αν ληφθοϋν ύπ’ όψει αί 
περιστάσεις, καθ’ ά; έν μέσω τών πολεμικών ένερ- 
Υ«»ν ήναγκασμένος να εργάζεται κα
νά άποδίδη μέ ηλεκτρικήν ταχύτητα τάς καταλλήλου; 
καί κρίσιμου; στιγμάς, δέον νά όμολογηθή οτι ό χ. 
Στρατηγός, ύπήρξεν έπιδέξιος, ταχύ; είς τήν άντίλη- 
ψιν, φυσικός είς τήν άναπαράστασιν. Βεβαίως είς μίαν 
τοιαύτη; ταχύτητος και μετά πολλών εμποδίων εργα
σίαν δέν εινε ευζολον νά παρουσιάση εί; καλλιτέχνης 
τι το τέλειον καί έν τούτοι; ολίγο: εινε ο! πίνακε; οί 
οποίοι χρήζουν έπεςεργασία; ή ύπελείφθησαν τών 
προσπαθειών τοΰ καλλιτέχνου. Ό «Βασιλεύ; μετά 
Τ’5* ?5^* τί,’3 είς μέγα σχήμα, ιστάμενος
έπί λόφου, μέ στολήν έκστρατεια; ζα: μέ τό σιγάρον

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ίπι τω>· ίόφο»' τοΰ Κιλκίς

Πίναί Γ. Στρατηγού

είς τήν άριστεράν χείρα, εινε φυσ-.ζώτατος· δεν φαίνε
ται ό Στρατηλάτη;, άλλ' ό άγαθο; ήγεμών, ζ θετικός 
αμα και ανεπιτήδευτος. “Εχει πολλήν ομοιότητα ^φυ
σιογνωμικήν, εί; ήν συνέόαλεν ή αφελή; στάσ-.ς ήν ελα - 
βεν ζ Βασιλεύ; — προτέρημα τό όποιον έχει είς μέγαν 
βαθμόν. Ώ; προσωπογραφία ζρίνεται ζαλλιτέρα τής 
τοΰ Σκώτ. Μόνον ίσως τεχνιχώς θά πορετήρει τι; ότι 
ή περισζελΐ; είς τόν δεξιόν πόδα πτυχοΰται ύπερ το 
δέον.

ΊΙ «μάχη τοΰ Σαρανταπόρου» άν κα: προσχέδιον, 
ζν ζαΐ τό τοπεϊον έσχεδιάσθη άπό μνήμη;, δειζνύε: 
έν τούτο·.; μεγάλην προσοχήν, ώς πολυσύνθετον δε 
είς λεπτομέρειας έπιτυχή δ'.άταξίν. Έπεςεργαζόμε- 
νο; ζ πίνας είς μέγα σχήμα, κατόπιν έπιτοπίου με
λέτης, θά άποτελέση άναμφιδόλως τό ώραιότερον εζ· 
γον τοΰ κ. Στρατηγού.

Επίσης διακρίνεται ύπέρ τούς ά/.λου; πίνακας ο 
«'Εορτασμό; τή; υπογραφή; τή; ειρήνη;», πίνα; άρι
στα φωτισμένο; μέ φώ; λάμπα;, εί; ον διακρίνεται 'ζ Βα

σιλεύς μετά τών άξιω;χατ-κών τοΰ Στρατηγείου. Η 
«ΙΙορεία στρατιωτών τοΰ Α'. συντάγματος πρός τό 
Μπέλεσι» έχει ζωήν ζα- κίνησιν, έκ δέ τών μικρό
τερων, άξιος ιδιαιτέρα; προσοχή; είνε ή Έφοδο; 
διά τή; λόγχη; τών εΰζώνων, ορμητική, μέ τόν άξιω- 
ματικόν ξιφήρη—προσχέδιον μεγάλου πίναζο;—ζαΐ ή 
έπ! αυτοκινήτου άναχώρησις έζ Δράμας τοϋ Βασι- 
λέω; μ.ετά τοϋ άρχηγοϋ τοΰ επιτελείου, όν άκολουθεϊ 
έφιππο; φρουρά, ένώ διακρίνονται παρατεταγμένο·. 
εΰζωνοι εί; τό βάθος.

ΊΙ μεγάλη στάσις ύπό τον λόφον παρά τό Δεμίρ 
Ίσσάρ, διακρίνεται διά τόν καλόν χρωματισμόν,πρασ·.- 
νοζίτρινον παριστα άνάπαυσιν τών στρατιωτών’ όπι
σθεν διαφαίνονται τά βουνά ίοόαφή μέ περιπολίας νε
φών. Τό Garage έν Θεσσαλονίζω, έχει άρίστην 
προοπτικήν, άλλ' ε’νε άνεπεςέργαστον τό πρόσωπον 
τοΰ άξιωμ.ατ’.ζοΰ.

Εί; τόν καλλιτέχνην άρέσει υπερβαλλόντως ό πίνας 
τοΰ στρατιώτου άναγινώσζοντος είς τού; συναδέλφους 
του τοΰ; ορού; τή; ειρήνη;’ ίσως φανή τούτο παρά
δοξον’ ζαϊ ομω; αΰτι; ό πίνας, οστις έγινεν είς 
είκοσι λεπτά, έπ! ζαρτονίου, έχει ολην τήν άπλότητα 
ζα! φυσικότητα, μολονότι λείπει έδώ ή άλλαχοϋ 
παρατηρούμενη τεχνική τοΰ χρώματος έπεςεργασία.

Ό ζ. Στρατηγό; θά άπελθη είς τά μέρη τής πο
ύ εμιζής δράσεως διά νά έργασθή τόν πίνακα τοΰ Σα
ρανταπόρου καί τήν άλωσιν τοϋ λόφου 1030, θά έγζα · 
τασταθή δέ τό φθινόπωρον όριστιζώ; είς 'Αθήνας.

Πολλά έργα του έπωλήθησαν: Ό Βασιλεύς ήγόρασεν 
άντ! τρισχ-.λίων δρ. τόν εορτασμόν τη; Ειρήνης, τό 
προσχέδιον δ’ αύτοΰ σχεδιασθέν προχε-'ρω; έπ! τόπου 
έπ! φλοιού ζαμμένου έπίπλου προερχόμενου έζ Βουλ
γαρικού λαφύρου ήγόρασεν ό ζωγράφος ζ. Χατζόπου- 
λος. Ό ζ. Ίακωβίδης ήγΰρασε τήν «Κυριακήν άνά- 
παυσιν», ή Βουλή τό «Ξεκούρασμα τοϋ εΰζώνου» 
άντ! 500 δρ., ό υπουργόςτών Στρατιωτικών ήγόρασε 
διά τό "Υπουργείου τήν μεγάλην προσωπογραφίαν τοΰ 
Βασιλέως άντ! 4,500, ή ζΈωμάνου τήν «Επιστρο
φήν άπό τό ψάρεμα» άντ: "ΐΟΟ δρ. ό κ. Κουμάντα- 
ρος τό ’Ακρογιάλι άντ'ι 1500 δρ. ο ζ. Ύψηλάντης 
τήν στάσιν παρά τό Δεμίρ Ίσσάρ άντ! ί,ΟΟΟ δραχ. 
"Αλλους πίνακα; ήγόρασαν α! κυρία: Γιαγζούρ ζα! 
Κοσμετάτου, οι άξιωματικοί ζ. ζ. Δαγζλής, 1 Ιαπα- 
όασιλείου, Δελλαπόρτα; καί οί ζ. ζ. Δέλτας, Α. 
Μπενάζης, Στρέίτ, Μεταξας, Κύρου, Τρικούπη;, 
Θωμοπουλος, 11απαρρηγόπουλος, Ααμπαδάριος. Έν 
ο/Λ> έπωλήθησαν έργα τοΰ ζ. Στρατηγού άςίας 
?2,000 δρ. Κ.

Έκθ·εαις Γ. Σκώτ
'Εμποιεί έντύπωσιν οτι ένώ υπάρχουν 

■·ζ·. "Ελληνες καλλιτέχναι. έπρεπε νά έλθω, 
ν' αποτύπωση επακριβώς επί τή; οθονη; ι 
κόν έργον τή; Ελλάδο;. Δεν ειμεθα ςενοφιλ 
έναντίας. 'Αλλ' εν τή τέχνη πρέπει 
ποια ευρύτη; άντ-.λήψεω;, άφοΰ ή τέχνη 
λόν έν τώ άπολΰτω έννοια. ΙΙρώτΟν έρευναται άν

είνε "Ελλην ή αλλοοαπος 
ομω; περί θεμάτων έθνικών, 
έργων χαρακτηριστικών ύπό 
ζαΐ ένδυμασιών ζα! τοπεί 
σζέπτη; νά ένστερνισθή 
τά έργα τ 
κρύβει εί;

Ο υ Ζ Ολ*. - 
ξένο; διά 

λεμι- 
..." άπ’ 

α;. Αλλ εν ζρεζΐ’. sa sz’.zpar/j xx-
■ΰρύτη; άντ-.λήψεω;, αφού ή τέχνη ε’νε το κα
ι τή άπολΰτω έννοια. ΙΙρώτον έρευναται άν έν 

έργον είνε καλλιτεχνικόν ή ζαζότεχνον καί έπειτα άν 
τεχνίτης. ΙΊροχειμένου 
οίος εί; πόλεμος, περί 
τήν έποψιν καί μορφών 

ίων, ή-μπορεϊ είς ξένος επι- 
ό περιβάλλον, ώστε νά έχουν 

ου ’Ελληνικήν ψυ’/ήυ ί Μία φουστανέΰ.λα 
τήν πτυχήν τη; κάτι τι, τό όποιον ξένος

δΐ
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οφθαλμός ίσως δεν θά ήμπορεσζ; νά διίδζ, νά αίσθανθή 
s,a νά το άποοώση. 11 ατμόσφαιρα ένός έλληνιχοΰ 
τ®“ε'®,® °-7·ν· τ5ν ελληνικότητά της μία γραμμή, ένα 
φως, ενα, βουνά ή χ3ί ένα χύμα ήμποροΰν νά εινε 
Ελληνικά ή Άγγλοσαξωνιχά, νά έκφράσουν ένα έπι- 

7.ώρ·.ον χαρακτήρα, οπω; μία ’Ελληνική η Τουρκική 
φυσιογνωμία προσώπου.

Ε*ί 7,ν .ε’·®.!ζ^ ^’ή» άντίληψιν, εί; τό βάθος 
τής όποια; υπάρχει αλήθεια, Οά ήδύνατο τις νά άντι- 
τ*’ΐ· τήν γενικήν, ότι ή εσωτερική καλλιτεχνική άξια 
εινε ανωτέρα της εξωτερική; έντυπώσεως. Ότι τό 
συναίσθημα το άπορρεον εκ τής σκέψεω; εινε ισχύ- 
ρότερον τοΰ έκποοευομίνου έκ τής καροία;’ ή αλήθεια 
οαθυτερα τής μιμήσ,ως. Καί συνάγεται τό συμπέρα
σμα οτι εί; τάς δύο καλλιτεχνικά; πολεμικά; έκθέ 
σεις, αι όποϊαι ήνοιξαν παραπλεύρως εί; τό Ζάππειον, 
τσΰ κ. Σκώτ καί τοΰ χ. Στρατηγού, ύπάρχει διά
φορά ικανή. Ο πρώτος, τεχνίτης δυνατός, ασφαλής 
;ΐς την γραμμήν, ακριβή; είς τό χρώμα, είς τάς φω
τοσκιάσεις, θετικός άλλ' αντικειμενικός σοΰ άποσπα το 
ενδιαφέρον καί τήν έκτίμησιν. Ό άλλος, ώσάν βια
στικός, αβέβαιο;, ιδεολόγος, σέ κάμνει νά τον συμ
παθής. Εινε Ελληνικότερος ό δεύτερος είς τό χρώ · 
μα, αλλ ή τέχνη του δέν έχει άκόμη τελειοπο-.ηθή. 
Κα/.Μτεχνη; ό κ. Σκώτ είς τά έργα του, σχεδιαστή; 
ο κ. —τρατη .ός. Ί υχρος ίσως διά τοΰτο ό πρώτο;, 
θερμότερος ό δεύτερος. Άλλ' ή τέχνη ή υψηλή καί 
μαλιστα η πολεμική έχει αξιώσεις καί ή υπεροχή 
μεταςυ τών ούο έχΟίσζων οέν ε?νε δυνατόν ή νά άνα- 
γνωρισΟη άπο τους έχοντας τό αισθητήριον τής καλ- 
Λίτεχνικής άνπλήψεως άνεπτυγμένον, οί όποιοι δέν 
Οα επηρεαστούν άπο τόν πατριωτισμόν, άλλά θά εκτι
μήσουν μάλλον τοϋ χρωστήρος τήν δεξιότητα.

Ο κ. _χώτ παρηκολοΰΟησε τόν Έλληνο-Βουλγα- 
ρικον πο/.εμον καθ' όλην αύτοΰ τήν δράσιν. Έν ολω 
ίχΟετει 2.) πίνακας, (18 πολεμικούς καί 7 προσωπο
γραφίας δια κρητϊδος).

ΜαΟητης τοϋ Ντετάϊγ, ε’χει τήν δόναμ-ν έν τή πα- 
ραστασει τοΰ μεγάλου διδασκάλου του, άλλ' ύπέρ 
«.την εχει και τήν ζωντανότητα τής έκφράσεως. Ή 
τέχνη του κ. Σκωτ έχει πιστάς συντρόφου; τήν φυ
σικότητα, την ψυχολογίαν, τήν προοπτικήν.

Έκ των έκτιθεμένων πινάκων, τινές έξετέθησαν τό 
τρωτόν εις Παρισιού;, προκαλέσαντες ζωηρόν ένδια- 
W®’., i5J<AiKs^5ay -ϊ είς τήν «Illustration».

I ρια εινε κυρίως τά θέματα περί α μετά στερνής 
στρέφεται ο καλλιτέχνης. Ό Βασιλεύ:, τό πυ-οβο- 
κικον διελαϋνον, ό εΰζωνος. Καί τά θέματα αύτά 
απετυπωσεν εις πλείονας τοΰ ένός πίνακας. Τά τρία 
/αρακτηριστικώτερα σημεία τοΰ νικηφόρου πολέμου. 
• τ ’•‘ίΐν’ ® Εΰζωνος πολεμιστής, ό
Ο.Χ®!®ί’ 'Ζ’Ρ!ί ει’ "ν Ζ- ΙΙρωΟυπουργόν. Οά κοσμήσν 
το Ιπουργεϊον τών Στρατιωτικών. Είνε ορμητικός" 
ε:ς τα άγρι,μένα, τά άέτεια μάτια τοΰ οποίου δέν’εάο- 
Ά.1!®'·,® ί9δί»—άγνωστον είς τόν εϋζωνον αίσθημα— 
ακλα το μίσος κατα τοΰ εχθρού, ή δίψα τής έκδική- 
σεω, εινε πληγωμένο; εις τό πόδι καί όμως μάχετά· 
ςεστηΟιασμίνος είς τό ύψωμα 1600 μέτρων. Είνε ή 
-.’^ήεη Ζ2) °*”' τ® -'ί; τό οπλον. Ό-
-·σθεν του διαφαινονται οϊ συμπολεμισταί του. ζ· 
ΓΕϊ/? ?κ5λϊ·'0®3*· Ε?« έκφραστ’.κωτέρα, 
<; ^ήροτερα ειχων τής ο/.ης έκΟέσεως.

Εντύπωσιν ίδιαιτάτην εμποιεί ό πίνα; τών Βουλ- 
,«ων αιχμάλωτων, φυλασσόμενων ύπό Έλληνος 
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στρατιώτου. Ο καλλιτέχνης μέ τήν μικράν είς μέ
γεθος άλλα μεγάλην είς έκφρασιν εικόνα αύτήν έγρα- 
ψεν ολόκληρον τήν ψυχολογίαν τού Έλληνο-Βουλγα- 
ρικου πο/.εμου. Εδωσε παραστατικωτάτην, άδιαοιλο- 
νείκητον τήν άντίΟεσιν τής Βουλγαρικής καί τής Ελ
ληνικής φυλής. Βλοσυροί, ήμιόγριοι, μοχθηροί 
εκείνοι, γλυκύς, ήμερος, πολιτισμένος άλλά καϊ 
υπερήφανος ο Ελλην. Η είκών πρέπει νά φωτοτυ- 
πηθή καί νά σκορπισΟή είς δελτάρια πανταχού τού 
κόσμου, ώς ή χαρακτηρίστικωτέρα τών δύο λαών δια
φορά. Ο Βασιλεύς ήγόρασε τήν εικόνα αύτήν. "Λν 
είς τό έργον αύτό «φαίνεται ή ψυχολογία τού Γάλ 
λου καλλιτέχνου,ή δύναμις τοΰ χρωστήρος του άπεδόθη 
εις τον πίνακα τού πυροβολικού τό όποιον σπεύδει νά 
καταλάόζ, θέσιν, τόν άγορασθέντα ύπό τής Αθηναϊκής 
λέσχης. Μία αγωνιώδης προσπάθεια δίδε·, όλον τόν 
7ΛΡ*ζ·ή?1 *ήί άγριοτητοςτοΰ πολεμ-.υ. Παρίστά πυ 
ροόολον συρόμενον άνηφορικώς έπί ανωμάλου εδά
φους υπο τεσσάρων ίππων, ου; οδηγούν δύο ίππεύοντες 
αυτους στρατιώται, οι όποιοι παρακινούν παντοιοτρό- 
πως τούς ίππους νά προχωρήσουν ή προσπάθεια τής 
εγκαίρου προελάσεως άποτυποΰται μεγαλοπρεπώς έπί 
τε τώ» αναβατών ώς καί τών ίππων,οί όποιοι φαίνονται 
ώσάν νά άγωνται άπό τήν εύγενή προσπάθειαν νά άντα- 
ποκρ'.Οούν εις τάς παρακελεύσεις τών αναβατών. Είς 
τό βάθος φλογίζει ό ήλιος τά βουνά, ένώ έτέρω- 
Οεν έκρηγνυομένη βόμβα αγριεύει έτι μάλλον τούς 
σύροντας τό πυροβόλον.
, πίνας είνε καϊ ή διάβασες πυροβολαρχίας
οια τού ποταμού Στρούμα, βαινούσης πρός τά στενά 
τής Κρέσνας. Έχει διέλθει ήδη τό πυροβόλον καί οϊ 
στρατιώται, πεζοί καί έφιπποι, βοηθούν τούς ίππους νά 
το συρουν επι τής στενωπού, κάτωθεν ϋπερυψήλων 6ου- 
νών. Ήγοράοθη υπο τοΰ κ. Α. Μελά.

Ει'ήωνος noXeuidtii;

Πίναξ Γ. Skin

·() χαιρετισμός τοΰ Βασιλέως διερχομένου 5ι« 
μέσου το·3 στρατού του, όστ·; επευφημεί ένΟουσιωδώς 
τ·9ν θριαμβευτήν, είνε πίνας, έν τώ όποίφ πακλεται 
ή Ψυ*/Ζ« Βασιλεύς εοω εινε τ:*-
ρισσότερον επιτυχημένος ή είς τον μεγάλον κεντρικόν 
πίνακα. Οϊ στρατιώται—νικηταί, ν. τραυματία·., 
σπεύδουν νά χαιρετίσουν τόν βασιλέα, όστις στοργι- 
χώ; αντιχαιρετά. Ό πίναξ αύτός αποθανατίζει τον 
αρραβώνα τή; άρρηκτου μεταξύ αρχηγού κα: «τράτου 
άλληλε-Γ/ύη;, "ερ: ου ό στρατηλάτη; ώμίλησεν ηοη. 
Οί στρατιώται τόν χαιρετούν άλλοι με το πιλικιον, 
άλλοι ΰψώνοντες τά όπλα κα: ένας άπό τού φορείου 
άκόμη- Ήγοράσύη ύπό τού πρίγκηπος Ιψηλάντου.

Είς τό κέντρον τής αίθ-.ύσης έν πε?:όπτω θεσει δέ
σποζε: μεγάλη προσωπογραφία τού Βασιλέως.Μ αντευε- 
τα: ότι διέρχεται δ:ά μέσου τού στρατού, βαίνων κατα 
τού εχθρού'. Ω; fondo χρησιμεύει ύπερΰψηλον. από
τομον όρος, ή σκιά τοΰ όποιου άντιτίθεται είς τό 
ώραΐον κυανοΰν τού ούρανού. Οπισθεν του Βκσι/.εως 
διακρίνοντα: έφιπποι οι υιοί του καί τό σήμα ^τοϋ αρ
χιστρατήγου. Χαμαί εινε έρριμένα είς κάλυς όβίδος 
παρά τούς πόδας τοΰ ίππου κα: εν Βουλγαρικόν πι - 
λίκιον. Ή αυστηρά κριτική ευρίσκει ότι τό έργον εινε 
κουρασμένον, κατά τήν ζωγραφικήν φράσιν, εχει μειο
νεκτήματα τινά, τά όποια έςαφανιζονται εις τον προ- 
αναφερθέντα μικρότερων διαστάσεων, άλλα συνθετικω- 
τερόν πίνακα τοΰ Βασιλέως άνευφημουμένου. Εις τον

ΗΑΑΗΝΙΚΜ ΤΕΧΝΗ

\Ι ΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟΣ άνθρωπος ό Ρωμηός.
\ Δέν ύπάρχει γωνία τής γής, «έ*

ύπάρχει εργασία ποΰ νά μή έχε·. 
χω»ή' πούνά μή διακρίνετα·. μά-

' /yy» μονές, οί ιατροί, ο· ζωγράφοι, παν-
τ-ύ τιμούν είς τό εξωτερικόν την

Ik Ελλάδα. Νά σάς αναφέρω «νόμα-
τα; Τό θεωρώ περιττόν! Τούς ξεύ- 

ρετε. Μά τώρα μέσα είς τήν πλειάδα αυτήν εμφανί
ζεται ένας νέος καλλιτέχνη?, s όποιος |*<>£εε να .·.- 
μήση, όπως ό Αποστόλου άλλοτε, τήν Ε/.λαοα μ» 
τό τραγούδι του. Είνε νέος. Πιθανόν μάλιστα να μη 
γνωρίζετε τό δνομά του. Άλλά θα το μάθετε πολύ 
γρήγορα, όταν πλέον Οά έχη ριζώση το ονομα του εις 
τήν Εύρώπην.-Διό:·. έτσι συμβαίνει παντοτε; Ut Ελ
ληνες συνηθίζουν νά μανθάνουν και θχυμα,'.υν του- 
πατριώτας των, άφού τούς το ύποοείςουν -·. ν5/'·· 

Ό νέος λοιπόν καλλιτέχνης ονομάζεται Ηεμος 
Άμούργης. Εινε νέος άκόμη, άλλ’ αύτο δεν του εμ
ποδίζει νά εινε γνωστό; είς την Ευρώπην. Ιωρα 
εύρίσκεται εις τό Λονδϊνον,όπου τραγουδεϊ ε·.ς τα Κον
σέρτα τοΰ Άλμπερτ Χώλλ, τοΰ μεγαλειτερου θέατρου 
συναυλιών τοΰ κόσμου. , .

Κατάγεται άπό τήν Κεφαλληνίαν κα: απο μ·αν των 
καλλίτερων οικογενειών. Προ έπταετιας περίπου ηλΚ 
στο Παρίσι νά σπουδάση μηχανικός κα: αφού ετελεί- 
ωσε τάς σπουδάς του άνεκάλυψεν, ότι είχε στον λα- 
ρυγγά του έν μεταλλεϊον βαρυτόνου. Αφήκε λοιπον 
τήν μηχανήν καί είσήλθεν είς το Βελγικόν Kovo:p^a- 
τόριον, οπού τό πρώτον έτος άμέσως είς τας ες^τασεί.

μεγάλον πίνακα ό Βασιλεύς φαίνεται προοπτικός νεα- 
νικώτερος καί ισχνότερο; άφ' 6,τι εινε. Άλλά πάν
τοτε έχει τό ΰφο; τού νικηφόρου στρατηλάτου.

Είς τήν εικόνα αύτήν τεχνικώς είνε έξοχος ό ίπ
πος. άντάςιος ένός ν.κητοΰ, θυμοειδής, πολεμοχαρής, 
υπερήφανος διά τον ένδοξον άναβάτην. Τόν πίνακα 
αύτόν ήγόρασαν δι’ εράνων οϊ Αάκωνες ίνα τόν προσ
φέρουν είς τόν Βασιλέα, όστις φέρει καί τόν τίτλον 
του Δουκος τής —παρ .η». ,

Άλλα έργα εινε, παραλλαγαί ή άντιγραφαί διαδα- 
σεω; πυροβολικού, σκοποί, είς σαλπιγκτής τοΰ πεζι
κού (άγορασθείς ύπό τοΰ πρίγκηπος Νικολάου), εν κι
νητόν έν ΰπαίθρω νοσοκομεϊον με ιατρόν έγχειρί- 
ζοντα, ένώ οί τραυματία·, καθήμενοι αναμένουν τήν 
σειράν των, τό δε χώμ.α καλύπτεται απο ματωμένα 
βαμβάκια, άγορασθεν ύπό τοϋ Βασιλέως, ώς κα: η 
διέλευσις τραυματιών μετά τήν μάχην τοϋ Σιμιτλή, ο 
Βασιλεύς συνομ'.λών μετά τοΰ επιτελάρχου (άγορα- 
σθ·. ύπό τοΰ κ. Βαφειαδάκη), τό στρατηγεϊον είς 
Λυβο.νοβον. προσωπογραφία: ύπό σμίκρυνσιν τοΰ Βα- 
σιλέω;,—τά πλεϊστα τούτων είργασμένα μέ gouache 
(ύδροκομμιογραφία)— καί εις εΰζωνος έκπνίων, όστις 
έπεκρίθη ύπό τινων οιά τόν αφυσικον τροπον τοΰ θνη- 
σκειν. Δημοσιεύει ή «Πινακοθήκη» τήν εικόνα, ίνα 
κρίνουν οί άναγνώστα·..

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

επήρε το πρώτον δραβειον, πραγμα το οποίον απο 
τριάκοντα έτών δέν συνέβη παρά είς τον περιφημον 
σημερινόν τενόρον τής Όπερας τών Παρισίων, τον 
Νοτέ καί εί; τόν νεαρόν Άμούρ-(ην. _

ΊΙ φωνή του είνε όχι μόνον δυνατή, άλλα και 
γλυκεία. Πέρυσι έπρόκειτο νά προσληφθή ώ; πρώτος 
βαρύτονος είς τήν Όπεραν τού Χαμέρστελ τήν οποί
αν άνήγειρεν έν Λονδίνω είς διάσημος Αμερικανός 
θεατρώνης καί ή όποια έμελλε νά κλείσζ, πτωχεύσασα. 
Άλλ’ σ Άμούρ-ρ;ς δέν έμεινε χωρίς εργασίαν. Εις 
τήν Αγγλίαν, είς το Βέλγιον, είς τήν Γαλλίαν διε- 
κρίθη μέχρι τοΰδε είς διάφορα κονσέρτα. Πρό ολίγων 
άκόμη ήμερών τόν έχειροκροτήσαμεν είς τήν διάλεςιν 
τής «Ι’κρίτσια» όπου έτραγούοησεν τόν «ΓέρωΔήμο» 
καί μίαν ώραιοτάτην Ελληνικήν βαρκαρόλαν. Το 
άκροατήριον έμεινε γοητευμένο».

Ό Άμούργης έχει ένα έλάττωμα. Είνε μέτριο- 
φρων, δέν άρέσκεται εί; τήν ρεκλάμαν καί θέλε·, να 
περιμείν/; οπω; τά πράγματα τον επιβάλουν, όπως ή 
αξία του τον καταστήσω, γνωστόν. Γνωρίζω, ο-.ι θα 
στενοχωρηθή καί θά κοκκινησφ, άμα διαβάσω, τας γραμ 
μάς μου αύτάς, μέ τάς οποίας τον ανασύρω άπό τήν 
σιγήν είς τήν όποιαν άρέσκεται νά ζή μελετών, *Λλι- 
εργών καί τελε-.οποιών τήν θαυμασίαν φωνήν του. Άλλα 
νομίζω, ότι έξετέλεσα ένα καθήκον. Διότι είνε ευχά
ριστο» όταν πρόκειται νάγράψς κανείς περί συμπα
τριωτών του δ’.ακρινομένων είς τό εξωτερικόν νά το 
πράττη χωρίς νά άναγκάζεται νά εξογκώνη καί άλ- 
λοιώνη, όπως συμβαίνει πάντοτε δυστυχώς, τήν άλή - 
θ<ια»· Τ

Διά τόν Άμούρρρ τό έργον μου ήτο εΰκολον. 
Διότι δεν είχα παρά νά γράψω τήν αλήθειαν.

ΠαρίαΜ Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ι^Ιων.—Ή Κύπρο; — Όόικό; δμιλος ΒελιγοαΜου. 
—Τό ναυάγιο» ένός κολοοοοϋ.—100 νεόνυμφοι.—Οί πέ
πλοι υμεναίου, θαλάσσης καί άτμοοφαϊρας.—Λαυρέντιο; 
"Ιρβιγκ.— ΦαινομηρίΛες.— Τό Γένος έν διωγμ<ΰ.— Οί 
μπεμπέΛε; τοϋ έκφυλ,ομοΰ. —Κάτω ο! παλαιοί λόγιοι, 
επάνω τά Λελμονζάκια.

ΡΟΖ τάς έπτά αδελφός τοΰ 
Ίονίου έστράφη ό χαιρε
τισμός τοΰ Πανελληνίου. 
Ό πανηγυρισμός τής πεν- 
τηκονταετηρίδος τής Έ- 
νώσεοις τής Επτάνησου 
δέν υπενθυμίζει μόνον 
τούς ύπερόχους διά τοΰ 
λόγου καί τοΰ καλάμου 
αγώνας τών ριζοσπαστών 
τοΰ Λειβαδά, τοΰ Ζερβού, 
τοΰ Μομφερράτου, τοΰ 

... , Λομβαρδού, καί πλε ιστών
άλλων, οιτινες λαμπρύνουν τήν εθνικήν μας ιστο
ρίαν, αλλα συγχρόνως καί τήν ένίσχυσιν τής 
πνευματικής κινήσεως, διότι ή Επτάνησος μή 
υποστασα τους κλονισμούς τής δουλείας καί τής 
Επαναστασεως, έκαλλιέργησε τά γράμματα καί τάς 

τεχνας. Διπλή οΟεν ή σημασία τής εορτής. Πολί
τικη και φίΛΟΛογικη. Άνερρίπιζε τήν δάδα τής 
Αναγεννήσεως είς τά σκότη τής τυραννίας τοΰ 
Εΰνους. Ιδού η φωτεινή ιστορία της.
, Ό εορτασμός τής Ένώσεως συντελούμενος ύ.τ’ 
αριστους οιωνούς—διότι αν έγένετο τώ 1864 έναρ- 
ξιςτης μεγενΟύσεως τής Ελλάδος, τφ 1914 εύρέθη 
αυτή διπλάσιά—ευρίσκει καί άλλο τμήμα τοΰ Ελ
ληνισμού, υπό τάς αύτάς περίπου οϊας καί ή Επτά
νησος συνβηκας διατελοΰν, τήν Κύπρον, ήτις άπό 
την υπερήφανο* καί φιλελεύθερον Αγγλίαν έζή- 
τησε δια ψηφίσματος τήν ε’νωσίν της μετά τής Ελ
λάδος ακριβώς καθ’ ήν ημέραν ή άλλη νύμφη 
εωρταζε την παραχιύρησίν της. Λιά τής Αγγλίας 
ηρ/ιτεν η νεαεΟνική άποκατάστασις, διά τής Αγγλίας 

ένισχυΟη, νυν ότε ή ‘Ελλάς έφάνη αξία τής 
πραγματωσεως των ενωτικών πόθων τών τέκνων της.

♦

ο φδικός Ομιλος Βελιγραδιού έφερε τόν άδελ- 
·Τών συ'*μάζων. Καί εγκάρδιος 

υπηρΤεν η φιλοξενία των έδώ. -Εως τώρα καί εί; 
πτας ΓδεΤ'’*’"5- ’‘“‘Λ Τθύ’ Βθ^-γάρους έπισκέ- 
ταΓέλί ξ“μεν "V εΐμε<>“ Μνησίκακοι· ενθυμούν
ται ολοι τόν πανζουρλισμόν μέ τούς πρώτους τούς 
iVmuoi’ov’ με ,του« δευτέ<?°νϊ· οί πολιτικοί των 
νααεΤνϊκΰτι/’ “VuWtw« *ΧΜτ>)τας· άλλ’ έμεί- 
ναμε\ νικηται πάντοτε. 1

Οί Σέρβοι συμπαθείς, ζωηροί, μϊς έδωσαν 
βαιωσιν είλικρινοΰς φιλίας. Καί «ά μϊς είνε άγα-

♦
·νωπί| J'|V μν',μ'ΐν ή άφαντάστου μεγα

λοπρέπειας τραγωδία τοΰ «Τιτανικού., μέ τάς ποίη- 
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τικωτάτας όσον καί οδυνηρός σκηνάς, καθ’ ήν 
στιγμήν ένεταφιάζετο είς τά υγρά κέλευθρα τοΰ 
■Πκεανοΰ ό κολοσσός, ύπό τούς ήχους τής μουσι
κής, παιαναιζούσης τό έπικήδειον έμβατήριον τοΰ 
Μπετόβεν.

Νέος καταποντισμός εφάμιλλου κολοσσού μετά 
διετίαν μόλις. Ή «Αύτοκράτειρα τής ’Ιρλανδίας» 
κατεβυθίσθη έκ συγκρούσεως, συναποφέρουτα είς 
τόν βυθόν 1032 έπιβάτας. Καί υπήρξαν οί μελλοθά
νατοι σιωπηλοί,ψύχραιμοι ένφ έβυθίζοντο. Καί ανά
μεσα είς τά θύματα ήσαν 100 ζεύγη νεόνυμφων. Τό 
ταξεΐδι τού γάμου, αγύριστο έγινε ταξεϊδι. Καί 
επήραν τούς νυμφικούς πέπλους μαζή των, νά 
τούς ανταλλάξουν μέ τούς πέπλους τών κυμάτων 
— τούς άφρούς καί μέ τόν πέπλον τής ατμόσφαιρας 
—τήν ομίχλην. Καί μαζή μέ τήν λιτανείαν αυτήν, 
° ο μέγας τραγωδός, ό όποιος αύτήν ιήν
φοράν έπαιζε μέ τραγικότητα υπερφυσικήν. Καί 
ή πλωτή πόλις όταν έχάθη, σώματα ζώντων καί 
πτώματα πνιγμένων,ένηγκαλισμένα, έθεάθησαν πλέ
οντα ώσεί νάέστεφάνωναν τήν άνθρωπίνην ματαιό
τητα ανίκανον νά άντεπεξέλθη κατά τής ύλικής βίας, 
ένφ οί ’Αμερικανοί συγγενείς τών θυμάτων έναύ- 
λωσαν άτμόπλοιον, τό έγέμισαν άπό άνθη, καί 
Εσπευδαν νά τά ρίψουν είς τόν τόπον τοϋ πνιγ
μού των.

♦
Πολύς λογος διά τάς φαινομηρίδας.
Ή πρόγκα τάς έφυγάδευσεν είς τόν Πειραιά, οί 

δέ ’Αθηναίοι, ώς καινόσπουδοι, ήρκέσθησαν νά 
σχηματίσουν ούράν όπισθεν τοΰ φαινομένου.

Οί μετριοπαθέστεροι εΰρον βάρβαρον τόν πρώτον 
τρόπον τής αποδοκιμασίας—καί δικαίως-άνόητον 
δέ τόν δεύτερον. 'Π μόδα καί ή κοσμική κίνησις μάς 
έκαμαν ώς τώρα τόσα αποκαλυπτήρια σαρκών καί 
φεΰ ! όιτέων, ώστε δέν βλέπομεν διατί νά συγκινοΰν- 
ται οί ’Αθηναίοι καί νά ώρύωνται οί ΙΙειραιεϊς δι’ 
ολίγην κνήμην, ή οποία είς τό βιαστικόν βάδισμα μό
λις προφθάνει νά ύποφώσκη. Είνε άρα γε βαθύ αίσ
θημα αγνής ήθικής ό,τι τούς εξαναγκάζει είς τήν 
καταδίκην αύτήν ενός άνεξόδου θεάματος ή αισθη
τική άντίληψις ; Ούτε τό εν, ούτε τό άλλο. Είνε έν 
ένστικτον,τό όποιον έκδηλοΰται εις κάθε νέαν έμφάνι- 
σιν. Μόνη θεραπεία, είνε ή συνήθεια. Είς μίαν 
εβδομάδά 0ά συνειθήσωμεν τόσον πολύ εί; τάς φαινο- 
μηρίδας,ώςάλλοτε έσυνειθήσαμεν είς τά κρινολίνα, 
είς τά σάλια καί εσχάτως είς τά άντραβέ καί 
είς τα τρασπαράν. "Αλλως τε, αί γυναίκες δύνανται 
να βροντοφωνήσωσιν ότι διά τής νέας φούστας δέν 
καμνουν άλλο τι, ή νά μιμοΰνται τάς άρχαίας Άτ- 
θιδας. Υπάρχει δέ έξ έτέρου δικαιολογία άκριβώς 
ινισχυτική τής ήθικής, ότι όσον βλέπομεν γυμνός 
τας κνήμας, τόσον άπομακρυνόμεθα άπό τόν πει
ρασμόν, είς δντά καλύμματα μάς υποβάλλουν.Όσιε; .

*
Τό Γένος έν διωγμφ. Ο Οικουμενικός ΙΙατριάρ- 

Ζης, συνεχίζω* τάς ευκλεείς παραδόσεις Ιωακείμ 
του Γ , υπο παραίτηση·. Αί έκκλησίαι μας καί τά 
σχολεία μας εν Τουρκίφ έκλεισαν. Οί "Ελληνες τής 
Θράκη; και τής Μικρά; Ασίας Εκδιώκονται, άτιμά- 
ςονται, ληστεύονται, φονεύονται. Συστηματική 
έξωντωσις τού Ελληνισμού. Καί ολα αύτά κατόπιν 
νικηφόρου πολέμου. Οί ήττημένοι καταδιώκουν. Οί 
•Μ’Γ·0‘· δ.,αμ“ΡτύΡ<'’ντβ'····«γγ<?άφως. Άλλ’ όχι. Ή 
Ελλάς θα εξεγερθή καί θά τεθή ό Ήγεμών της 

υπο τας πτέρυγας τού Δικεφάλου, δ όποιος τού 
είνε πολύ γνώριμος. ΓΙάσα προσβολή κατά τού Έθ
νους, πρεπει νά πληρωθή πολύ άκρ,βά.

♦

Οί νέοι, δηλαδή οί «ξυρισμένοι μαλλιαροί·— νεα 
χαί αύτή συνομοταξία—οί «Ούαλδισταί., οί «Νου- 
ιιαίκοί» καί λοιποί ισταί συγγραφιάδες και ποιη- 
τάδες βλέποντες ότι δέν έκτιμειται η ανισσορο- 
πος μεγαλοφυιατων άπεπειράθησαν νά Ιδρύσουν σύλ
λογον__ παλαιό φρούτο καί αύτό—διά να αντεπεξελ-
Οουν, όχι διά τής άξίας των άλλά διά τοΰ πολέ
μου, κατά τών άναδεδειγμένων λογιών. «Ό Οανατος 
σου, ζωή μου· . Νέος τρόπος αυτός φιλοδοξίας. Οχι 
πώς νά δημιουργήσουν, άλλά πώς νά χαλάσουν 
Φουτουρισταί λοιπόν καί είς τήν διπλασιασθεΐσαν Ελ
λάδα Κάτω ή φαυλοκρατία τών γραμμάτων, ζητω- 
σαν τα φιλελεύθερα παιδίαΐ. Καί σπαθίζουν, αντι

ΘΕ/^ΤΡ?^ ΑΘΗΝΏΝ
Θέατρον Δημοτικόν

«ϊτά παραπήγιιατακ-Όκ Ν.Λάσκαρη; μίαν στρα
τιωτικήν φάρσαν γραφεϊσαν πρό Ετών μετά του κ. 
Γιαννουκάκη καί παρασταθεΐσαν εί; τήν «Ν.Σκηνήυ. 
Sic ή τρις, μετεσκεΰασεν tic όπερέτταν, η; τήν 
μουσικήν άνέλαβε νά τον Ιση ό κ. Θ. ΣακεΛλαρΙοης, 
δστι; έγραψε καί τού; στίχου; τών ασματων. Ίο 
έργον είνε εύχάριστον, με καλαμπούρια προ; τα 
όποια έχει Ιδιαιτέραν αδυναμίαν — κυριο/.εκτικω; καί 
μεταφορικώ; — σ κ. Αάσκαρη;, μέ διάλογον πολλα- 
νοϋ ΕΕυπνον, καί σκηνά; αί όποίαι έχουν γοργότητα 
άλλά είνε καί απίθανοι, ώ; αί συχναί παρεξηγήσεις, 
εί; δ; υποπίπτει ό συνταγματάρχη; έκλβμδάνων 
δλου; τούς οτρατιώτα; ώ; τόν Μολινάρην, όν επο- 
Φθαλυιφ 'ύε γαμδρόν τήε άνεψιά; του.

Ό κ. Σακελλαρίδης, δστι; ήρχισε τό στάο.όν του 
διά τή; περισυλλογή; διαφόρων ασμάτων εί; τα 
•Παναθήναια., συνεχίίων αύτό έκαιιε το Τοιον jit 
τινα δεέιότητα εί; τήν «Περουζέ·—διεθνέ; άπανυι- 
ομα μελωδνών-άπέτυχε εί; τό «Στοιχειωμένο 1ε- 
φΟρι. καί τώρα έΕακολουθεί τήν έπιμελή καί έντεχνον 
συνσριιαλόγησινκαί διασκευήν είςτά «Παραπήγματα», 
τά όποια έχουν πολύ τό Βιεννέίικον, με τά συχνά 
έπαναλαμόανόμενα βάλ;. ΈΕ όλων τών άαματων 
ήρεσαν ίδιαπέρω; ή δυωδία Μολίνάρη καί Aoac. 
Εί; τήν α' πράΕιν, ύ τετράχορο; τή; ο’ πράΕεω- 
καί τό trio τών στρατιωτών εί; τήν γ’ είνε τό ωραι
ότερου μέ τήν λανθάνουσαν ύπόκρουσιν τών στρα
τιωτικών σαλπισμάτων.

Βεόαίω; ή προηγηθεϊσα πολύ άνωτερα μουσικω; 
όπερέττα τοϋ κ. Σαμάρα συνετέλεσε ώστε παρ ολα 
τά Εωηρά χειροκροτήματα τών φίλων κατά τήν πρω- 
Την έσπίραν νά μή κριθή ύπό τών είδότων ή μου
σική ώ; ικανοποιητική. Είνε ευκολονόητο;, ευυυμο;, 
άλλ^ Επηρεασμένη πολύ. Ό Ροσσίνι κληθεί; κάποτε 
νά άκούση μίαν όπεραν νέου συνθέτου, εί; έκαστην 
μελωδίαν άπεκαλύπτετο. "Οταν τόν ήρώτησε κάποιο; 
διατί τό έκαμνε αύτό, άπήντησε. «Χαιρετώ του; μα 
έστρου; πού περνούν*. 'Εάν δ Ροσσίνι παρευρίσκε- 
το εί; τήν παράστασιν αύτήν θά ήτο διαρκώ; έεσκου- 

ίωΣπανί«; εί; Ελληνικόν Εργον οί ηθοποιοί έχαρα- 

κτήρισαν συνολικώ; τόσον καλά τό μέρο; των. Συν
ετέλεσε βεβαίω; ή διδασκαλία τοΰ συγγραφέω;. Και- 
τοι πρωταγωνιστή; κάνει; δέν ήτο, διότι όλοι είχαν 
μικρά μέν άλλά χαρακτηριστικά μέρη, έν τούτοι; δέν 
ύπήρΕε δυσαρυονία.’Ομιλώ περί ήθοποιία;, οιότι υπο 
έποψιν φωνή; ούτε ό Μπεντιόόλιο, ούτε ή Ανθο- 
πούλου, οΰτεό Χρυσομάλλη; είχον Επαρκή. Η κ. Κα- 
ίούρη ώ; διδασκάλισσα τή; παλαιό; σχολή;, ό κ. Σα-

στάσεως μή οΰσης, τό κενόν με απειλας κατα παν
τός λογίου μή ξυρίζοντας τόν μύστακα, μη ανα- 
γινώσκοντος τόν Βερερέν, ή τουλάχιστον τον 1α- 
ζίαν, τόν Γκόλφην, ή τόν ΙΙοδαβρον, μη προσποιού
μενου τόν «προώρως άπογοητευμένον», μη θαυμα- 
ζοντος τόν Δελμοΰζον, μή έχοντας εν εξωτικόν η 
χωριάτικον ψευδώνυμον. Αύτή είνε η νεα φιλολο
γική γενεά '. Άθροισμα βατράχων.

ΔΑΦΝΙ!

Υ. Γ. Ή συμμάζωξι τών παιδιών μέ τάς νέας 
ιδέας καί τά νέα κολλάρα έναυάγησε. Σπαραξι

κάρδιο*!

ραντίδη; ώ; κανδηλανάπτη;, ό Ε. Φ.λιππίδη; ώ; Εν- 
τομολόγο;, ό ΡοΟσο; ώ; χοροδιδάσκαλο;, ό Α Φι
λιππίδη; ώ; συνταγματάρχη;, ό Μη/.ιαοη; ω; βου
λευτή;, ό Γιαννούλη; ώ; λοχία; Εδημιουργησαν τυ- 
„0.jC—τό πλείστον Κερκυααϊκού;.

•Η κ. Κανδύλη—Ερχόμεθα τώρα εί; τα; φωνά;— 
πολύ καλή, μέ τό έντονον τραγοϋοί τη; καί τήν γλυ- 
κύτητα τή; έκφράσεω;. ‘Ο Φιλιππ δη; υιό;, αριστο; 
βαρύτονο;, συμπαθή;, πεταχτή πάντοτε καί χαριτω
μένη ή Έγκελ,ή όποία μέ τού; τρελχου; χορού; τη; 
Εδωσε καί εί; τό Εργον αύτό, δπω; εί; κάθε άλλο, 
ίωήν Ή νεαρά δεσπ. Άνθοπουλου, ή ω; τί-κευ ει; 
τό «Καρνέ» πρωτοεμφανισθείσα πρόπερσυ, βαίνει Επι 
τά ίχνη τή; "Εγκελ· πρωτόπειρο; άκόμη, αλλά ut 
πολλά; Ελπίδα; άναδείΕεω;, Εάν τονωθη κα. άσκηθη 
αιια ή φωνή τη;. Ό κ. Ροϋσο; ΕδειΕεν ευστροφίαν 
καί Ικανήν αφέλειαν κινήσεων. Η Εμφάνισι; του κ. 
Χρυσομάλλη πρόκαλεί συνεχώ; εύθυμου; γέλωτα;, 
ίδίω; όταν είνε ύπερβολικό;.

<Ο χορό; άρκετά άνεκτό; Αί σκηνογραψίαι-του 
κ. Ζολύ-έπιτυχεί; καί καλαίσθητοι, Ιδίω;_ τη; α 
πράΕεω;, ά/./.ά διατί αί Ενδυμασίαι των κυριών Ναπο
λιτάνε;; Ο! στρατιώται ήσαν Ενοεουμενο! φανταστι
κά ΕνδυυασίαΖ Ενώ de τό άρχ.κώ; δοθεν Εργον 
ήσαν "Ε/ ληνε; φαντάροι. Κατόπιν των πολέμων έκρι- 
νεν ό συγγραφεύ; ότ. δέν έπετρέπετο σάτυρα._ Αλλά 
οέν πρόκΐιται περί πολεμική; όπερέττα; απΣω; περ 
είρην.κών παραπηγμάτων, όπου ω; εί; ”άντα στρατόν, 
ύπάρχουν οί κωμικοί τύποι καί ένδείκνυνται α. άθωα( 

σάτυραι ύπερβολών ύπερησιακων.

Θέατρον «Συντάγματος*
Ή μετακόμισι; του «Πανοράματο;» ύπό τοϋ κ 

Μωραϊτίνη Εκ τοΰ θεάτρου Συντάγματα; ε; τό 
«Πανελλήνιον, ήνάγκασε τόν κ. ΠλΙσσα* νά άνα- 
ίητήση άλλον συγγραφΕα Επιθεωρήσω; και ή Εκλογή 
Επεσεν έπί τόν γνωστόν λαϊκόν μυθιστοριογρά^ν κ. 
Α Κυριάκόν. Τά «·Ε«οέ»»α» τοιουτοτροπω; ο.εοε- 
νθησαν τό Πανόραμα καί άπητείτο ά/.ηθω;
L νά άποφύγηή νΕα Επ.χείοησ.; τον σκόπελόν ένό; 
καλού προηγουμΕνου. Δ.ότ< θά ο.εδεχετο Εργον πρό 
παντό; ΕΕυπνον καί διά νά μή πΕση Επρεπε να ήτο 
άντάΕιον. Καί τό κατώρθωσεν ό συγγραφευ;, χαρι; 
εί; συνεργασίαν καί άλλων ώ; έλέχθη, πρωτίστω; 
8μω; χάρι; εί; τήν τελειοτέραν Εφέτο; έμφάνισιντών 

*ΗΤά '/Επινίκεια. δέν διαφέρουν καί πολύ τών άλ
λων Έπ.θεωρήσεων. Είνε άλλω; τε γνωστά τά 
«άννάρια» έφ’ ών κόπτονται καί συναρμολογουντα, 
αί διάφοροι οκηναί, 0; τροφοδοτούν, άπλήρωτο. συν.
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εργάται, τά διάφορα πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα. 
Όσον άφορά τήν μουσικήν, τά διεθνές ρεπερτόριο·/ 
τή; Βιένέζικης όπερέττας καί τών σανσονετών τών 
καφέ-σαντάν είνε Ανεξάντλητο’/. Κυρίως έν χρειάζε
ται είς τήν Έπιθεώρησιν διά νά σταθή Καλαισθη
σία είς τήν άμφίεσιν καί τά σκηνικά. Αυτά δέ, είνε 
ζήτημα χρήματος. Κατά δεύτερον λόγον εύθυμα τρα
γουδάκια. Καί ώς άρτυμα μερ κά εύφυολογήματα δη
μοσιογραφικά.

Ή Έπιθεώρησις τού «Συντάγματος· παίζεται μέ 
αρκετήν ζωηρότητα. Κατήντησε ένας συναγωνισμός 
όχι συγγραφέων, άλλ' ηθοποιών.

Ό Πλέσσα; πρωταγωνιστεί, Ασυναγώνιστος· είνε 
ίκ τών ηθοποιών μας ό μάλλον «καρατερίστας·, 
δημιουργός ρόλων, είς δέ τήν μιμικήν θαυμάσ ος. Τό 
ώραιότερόν του νούμερο είνε τό κουφόνι, τέλειος τύ
πος ήλιυίου, ώς «αδήλωτος» δέ έζέπ/ηζ; μέ τήν 
σμίκρυνσιν τού σώματός του, ώστε καίτοι νάνος νά 
περιπατή έλευθέρως. Ω; ίπιλοχίας τών εύζώνω/ 
έπίσης καλός. Άνεδείχθη έν συνόλιρ ό κατ’ έζοχήν 
στρατιωτικός σατυριστής.

Ή δ. 'Αθανασία Πλέσσα Εξελίσσεται όλονέν καί 
ταχύτατα είς πρόοδον, πρωταγνωνιστοΰσα είς τούς πε
ταχτούς ρόλου;. Είνε ή Έγκελ τού Συντάγματος. 
Ώς Κοσμική κίνησις θαυμασία, ώς Ρίον Ία'νέϊρον 
άνεπλήρωσε τόν περυσινδν ρόλον της ώς 'Αρμάδας 
Εύθΰς κατόπιν καί παρά τό πλευράν τής Άθ. Πλέσσα 
έρχεται ή μικρά Βορδώνη, ή πρωταγωνίστρια τού 
μέλλοντος. Καί αύτή, μαζή μέ τήν ήλικίαν, προο- 
οεύει καί είς τήν τέχνην, Τόν Πιερρότον άντεκιτέ- 
στησεν ώς κερασφόρο·/ Διαβολάκι, έζαγγέλον τρελλά 
τά νέα τής εσπέρας. Χαριτωμένη, εύστροφος, έν- 
σάρκωσις Αληθινή πειρασμού. 'Ώ; Τζών άνεπλή
ρωσε τήν ^περυσινήν έμφάνισιν τοΰ ντουέττου τών 
μικρών παιδιών. Ή κ. Βασιλάκη δέν έχει τήν ζωη
ρότητα πού εΐχεν είς τό «Πολυθέαμα.· Ώς Όφηλία 
έν τούτοι; έδειξεν δτι είνε άξια μεγαλειτίρα; προσο
χής. Ή δεσπ. Ναυσικά Παντοπούλου πρώτην φοράν 
Εμφανίζεται μέ Αξιώσεις καί εύτυχώς τάς πληροί μέ 
τήν ώραίαν φωνήν τη; καί τήν Αφελή ύπόκρισιν της. 
Βαίνει καί αύτή πρός κατάκτησιν τής σκηνής. Ώ; 
Χανουμάκι έπαιζε πολύ εύμορφα. 'Από τά διάφορα 
νούμερα, Αξίζουν περισσότερον έκτος τών προαναφερ- 
μέντων, το τών ίένων έίωραΤστών, τοΰ Ιΐανοράμα- 
τος, τής Αλβανίας, τών τέως Δημάρχων καί τό 
Ταγκό, τόν όποιον χορεύουν αί μετανοοϋ'σαι. Άλλα 
δμω; έτέθησαν ώς άπλούν παραγέμισμα, καί πρέπει 
νά Αντικατασταθοϋν, ώς λ. χ. αί Έξοχαί, οί Εύζω- 
vor οί Έλλ. χοροί καί αύτοί είνε περιττοί, διότι 
Αρκετή άπό ^διετίας έκμετάλλευσις αύτών έγένετο, 

πάντων ν3 λείψη ή έπίδοσις τής στραταρχικής 
ράόδου καί ώς Ανεπιτυχής, Αλλά καί ώς Απρεπής. 
Καί πέρυσι μέν ό πρόσφατος Ενθουσιασμό; τών πο
λεμικών γεγονότων ίσως έδικαιολόγει τήν έμφάνισιν 
τού Βασιλέω;· Αλλά έφέτος, ά; μή παρατείνωμεν 
τους τοιούτου είδους θεατρικούς Ενθουσιασμού;, οί 
όποίοι δεν έχουν θέσιν είς σατυρικόν θεατρικόν εί
δος. οίον ή Έπιθεώρησις.

Η μουσική είνε δλη συλημένη ίκ τοϋ «Etoi'e» 
καί τών υπογείων καφωδείων. Καί δμως ήμποροΰσαν 
νά έπικα/εσθοΰν οί συγγραφείς τών' διαφόρων 'Επι
θεωρήσεων τούς (δικούς μας ασματογράφους, νά πα
ρουσιάσουν κ5τι πρωτότυπον, τουλάχιστον είς μερι- 

ελληνικού καΟαρώε ένδιαφέροντοε. Διότι 
η των ξένων Ασματίων προσαρμογή Αποβαίνει πολλά- 
κις Απροσοιόνυσος καί Ανεπιτυχής.

θέατρον * Πανελλήνιον»
Διά τά «Παναθήναια» έκαμαν όμόρρυθμον έται- 

ρείαν τρεϊς. Ο κ. Μωραϊτίνης μόνος, μέ μόνον τό 
Ι.ικόν του πνεύμα, έστήριίε τό Πανόραμα, τό όποιον

πέρυσι ι63 φορές παρεστάθη. Καί ήτο έζυπνοτέρα 
ή ίδική του έπιθεώρησις άπό τήν άλλην Αντίζηλον. 
Έφέτος είνε καί καλαίσθητος τήν έμφάνισιν. Ό θία
σος Νίκα-Φύρστ ένόησεν δτι έπιθεώρησις θά εΙπήδχι 
μόνον Εξυπνάδα, Αλ/ά καί θέαμα τά δέ μάτια έχουν 
μεγαλειτέρας Απαιτήσεις άπό τά αύτιά είς τό θεατρι
κόν αυτό είδος.

Ή Εξυπνάδα τού κ. Μωραϊτίνη είνε Αφελής, δέν 
προαναγγέλλεται, άλλ’ έκρήγνυται δταν δέν τήν περι
μένει κανείς. Άντιθέτω; λ. χ. πρός τήν τοϋ Δημη- 
τρακοπσύλου, τοϋ όποιου τά λόγια είνε τσουχτερά· 
ο Μωραϊτίνης έχει χιούμορ, ό δεύτερος σατυρίζει.

Τό φετεινόν ΙΙονόριιικι είνε καλλίτερου τού περυ- 
σινού; Ή έρώτησις αύτή έρχεται σχεδόν αύθορμήτως 

τΛ χείλη. Ώ: συγγραφή—άς μεταχειρισθώμεν τήν 
Λέέιν άν καί πρόκειται περί συρραφής σκηνών, περί 
ένός κινηματογραφικού σοϋρτα-φέρτα — έκ τής σπου
δής βεβαίως νά προηγηθή ύπολείπεται τής περυσι- 
νής. Τά νούμερα ούτε πολλά είνε, ούτε δλα καλά· ή 
έπανά/.ηψις δέ περυσινών ή καί τών αύτών Ελαφρώς 
παρηλλαγμίνων σκηνών καί διαλόγων δεικνύει κάποιαν 
στενοχώριαν είς ενρεσιν θεμάτων. Τά τετράστιχα Α ν
επιτυχή· οί Βραζιλιανοί δύται έτέθησαν διά νά Ανα
πληρώσουν τόν παρισινόν Χιώτην ύαράν καί δ Φα- 
σουν.ής κα! Περικλέτο; τόν Καραγκιόζη·/. δύο ρόλους 
δημιουργηθέντας ύπό τοΰ κ. Πλέσσα. Τά νούμερα 
τών χαρτοπαικτών, τών στρατιωτικών ποιητών, τής 
κοσμικής κινήσεως καί τής βοσκοπούλας καλόν είνε 
νά άντικατασταθοΰν, οί δέ διάλογοι περί στρατιωτικής 
στολής, μονομαχίας βουλευτών καί κινηματογράφων 
καιρός νά λείψουν.

Καί ή μουσική έφέτος δχι τόσον έπίλεκτος, ώστε 
νά γίνη δημοφιλής· μερικές δέ Αρχαιολογικές νότες, 
τευεϊσαι προφανώς διά νά προκαλέσουν τόν γέλωτα, 
καταντούν ενοχλητικοί.

Ύπό έΠοψιν ίκτελέσεως, Ανώτερου τό φετεινόν 
Πανόραμα ΟΙ ήθοποιοί έπαιζαν μέ χάριν, μέ ζωη
ρότητα, μέ στοργήν. Όλοι δέ ευπρόσωποι. Ή Νίκα 
καί ο Ίακωβίδη; πρωταγωνιστούν είς τήν επιτυχίαν. 
Ή Νίκα—Αληθινός Πρωτεύς—χορεύει καί τραγουδεϊ 
καί διαλέγεται καί άκκίζεται μέ χάριν καί εύστρο- 
φίαν, δροσερά, σκορπίζουσα ζωήν. ' Ό Άετιδεύς γί
νεται είς μίαν έζαφνικήν μεταστροφήν χαριτωμένου 
ροζ ψηφοδέλτιο·/· συντομεύει τάς Αποστάσεις δράιια- 
το; καί σατυρας, είς τρόπον ώστε νά δεικνύη μίαν 
Ανεξάντλητο'/ Ικανότητα. Ώς Άγγλος ναύτης μέ 
τήν ώραίαν μιμικήν της, ώς Περικλέτο;—τό ώραιό- 
τερον νούμερό της—δίδει ζωήν, ώς καί όταν συνο
δεύεται άπό Επιτελείου άλλων κυριών ώς κορυφαία.

Ό κ. Ίακωβίδη; είς τόν προσφιλή του τύπον τού 
Γεροντοπαλλήκαρου, συμπαθέστατος, ώς Φασουλής, 
Αντάξιο; Ακόλουθος τής‘κ. Νίκα, άλλ' ίδίως ώς Γάλ
λος στρατιώτης Πιοΰ-ποΰ κωμικώτατος. ‘Ο κ. Χαν- 
τάς ώς Λεονταρής, Ιδίως δμως ώς Καζαμίας—τό εύ- 
ώέστερον μέρο; τοΰ «Πανοράματος. — ό κ. Μηλιά- 
οης ώς Τσιν-Τσών, ό κ. Χέλμης ώς δύτης, πολύ 
καλοί.

‘Η κ. Μηλιάδου καί ή κ. Χέλμη έχουν συμπαθείς 
Εμφανίσεις, άλλ’ ώς τύπος κωμικός κυριαρχεί ή κ. 
Φύρστ, ή όποια οίνε τελεία ώς Τζοκόνδα. Τό Επιτυ
χέστερο νούμερο, ώς παριρδία έμφανίσεως. Άλλά 
οιατί ό κ. Μωραϊτίνης δέν έχρησιμοποίησε περισσό
τερον ένα τέτοιο σπάνιον τάλαντου ; Τί Αληθι νά Σι
δηρά Μεραρχία ή κ Δρακοπούλου I Όλη ζωή, νεύρα, 
μένος,Λεβεντιά. Πλήρης προσωποποίησις τής νίκης καί 
τής ύπερηφανείας. ΓΙροσομοιάζουσα τήν Άθηνάν μέ 
τό κράνος καί τήν πανοπλίαν, άλλά καί μέ γυμνόν τό 
μακράν ξίφος, μάς έκαμε νά έννοήσωμεν τήν στρα- 
τιωτ.κήν ύπεροχήν μας. Έδημιούργησεν ένα Αρρενω
πόν τύπον τέλειον. Άλλά κα! είε τού; άλλους οό- 
λους, οί όποιοι Αργότερα τής ίδόθησαν καί Ιδίως είς

χορόν Τή; Φουρλάναε—διότι τό «Πα
νόραμα» ύπίστη Ικανά; προσθαφαιρέσεις— 
Εδειζε· τάσεις έπικρατήσεωε. Τέ/ος ή προ- 
ατεθεϊσα σκηνή τού Ταγκό, ένα είδος νεω
τεριστικού μενουέτου, ίζύψωσε καί είωραισε 
τό «Πανόραμα». . π ,

’Εάν έπεσε έφέτος το Πανόραμα του 
Χταοίου, δέν έπρεπεν όμως νά πέση καί τό 
.Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη. Καί ήζι- 
£ε·/ ή σάτυρα νά έπιζήση ένός έρειπίου.

Θέατρον Κοτοηούλη

Έπειτα Από τήν πλημμύραν τής φάρσας 
ίοόθη καί μία καλογραμμένη κωιιωδία ή ό
ποια έχει απλήν πλοκήν, Αλζ. ίζυπνότατον 
διάλογον καί ίτι; έδόθη ταυτοχρόνωε — 
αύτός δ συναγωνισμός I — είς τό θέατρον 
Κοτοπούλη καί είς τή; Κυβέλη;.

Είνε ή νέα κωμωδία τών Καγιαοί, ντέ 
Φλέρ καί Ρώ «La belle aventure» ή άπό 
τοΰ Δεκεμβρίου μετ' Επιτυχία; παιζομένη 
εί; τό Παρισινόν Βωδεοίλ όπου είς 200 
παραστάσεις του άπέδωκεν είσπραζιν ι,ιοο 
οοο φρ. Εί; τό θέατρον Κοτοπούλη έδόδη μέ 
τόν πραγματικόν τίτλον· Ή ώοαΐα πεοε- 
πέτεια·. ένψ εί; τής Κυβέλης τό μετέτρε- 
ψαν «Ή Ερωτική περιπέτεια»^

Ή ύπόθεσις είνε πλήρης θελκτικής εύ- 
θυμίας.Ή 'Ελένη πτωχή κόρη υίοθετηυεϊσα 
άπό μίαν μακρυνήν συγγενή τη; αγαπά τόν 
υιό/"αύτή; Άνδρέαν, άλλ’ ή μητέρα Απο
μακρύνει τόν υιόν τη; καί πείθει τήν Ελέ
νην νά νυμφευθή ένα πλούσιον νέον άλλά 
βλάκα, τόν Βαλεντίνον. Είνε ή ήμίρα τοΰ 
γάμου, οί κεκλημένοι αναμένουν, ή νύμφη 
φορεϊ τόν νυμφικόν πέπλον. Ό Άνδρία; 
ίπανερχόμενο; έκ τοΰ ταέειδίου καί πληρο- 
φορηθεί; τήν πλεκτάνην τή; μητρός του πει- , 
θει τήν’Ελένην νά φύγουν κρυφά.Άνθίσταται κατ αρ- 
χάς αύτή. άλλά τέ/.ος συναι/εϊ. Πηγαίνουν είς μιαν 
άλλην πόλιν είς τό σπήτι τής γιαγιά;, ήτις προειοο- 
ποιηθείσα δέχεται άνοικταϊς άγκάλαι; τούς νεόνυμ
φους έκλαυδάνουσα τόν Άνδρέαν ώς σύζυγον τή; 
Ελένης. Άλλ' δταν έρχεται ή ώρα τοΰ 'ύπνου,, το 
ζεύγος χωρίζεται. Είνε κωμικωτάτη ή σκηνή καθ ην 
ή γραία έκπλησσομένη τού; μαλώνει διότι αποφεύ
γουν νά κοιμηθούν μαζή. Εί; τήν γ'. πράζιν έμφανι- 
ζεται ό έγκαταλειφθείς γαμβρός δστις διαμαρτύρεται 
διά τήν φυγήν τής 'Ελένη; άλλ’ αύτή άποδεικνύει δτι 
ό γάμος των θά ήτο άτυχή;, έκεϊνο; δέ πείθεται καί 
προσπαθεί νά μεταπείοη τήν μητέρα τοΰ Άνδρέου νά 
συναινέση είς τόν γάμον τού υιού τη; μετά τή; Ελέ
νης δπερ κατορθώνει ό σύζυγός της. ένώ ό Βαλεν
τίνος χαίρει διότι συνετέλεσεν είς τήν ευτυχίαν δυο 
άγαπωμένων.

Ή β’. καί γ’. πράζι; γέμουν κωμικών έπεισοοίων, 
τά όποια δημιουργοΰνται άπό τήν γεροντικήν πονη
ριάν τή; γιαγιά; καί τά; άνοησία; τοΰ γαμβρού. Πρω- 
ταγωνισταί ήσαν εί; τό θέατρον Κοτοπούλη ή κ. Αλ
καίου ώς γιαγιά καϊ ό κ. Παλμύρας ώς Βαλεντίνος.

Ή πρώτη θαυμασία, ταλείωε κάτοχος τού μέρους 
της· ό οεύτερος άνευ ύπερβολών, Αφελή;, προεκά- 
λει συνεχείς γέλωτα;. H δί; Κοτοπούλη είχε μία 
έΕαιρετική εύμορφιά ώς νύμφη είς τήν α’ πράζιν. 
Ή κ. Περίδου, ώ; ύπηρέτρια, ζωηροτάτη.

Είς τό θέατρον Κυβέλη; ή κ. Βώκου ώ; γραία 
έχαρακτήρισεν τόν ρόλον της μετά τόσης φυσικότη- 
τος, ώστε νά φαίνεται ύπέρ τό δέον γραία. Ό κ. 
Λεπενιώτης ώς Βαλεντίνος έκαμνε ένίοτε χρήσιν 
κάποιας ύπερβολής,μολονότι έχει άπό φύσεω; τό κω·

Ρ. ΝΙΚΑ
ώί ‘.4erM·; (Πυάξιί Δ') 

μικόν τάλαντου Ανεπτυγμένο/. Ό κ. Παπαγεωργίου 
πολύ δραματικός. ‘Η κ. Καλογερικού φυσική μέχρι 
τού σημείου νά άτονη ή δράσις τού έργου.

Τό ίργον Ακατάλληλον διά δεσποινίδας. Καί ίν 
τούτοις" δεν άνεγράφη είε τά προγράμματα. Οί θία
σοι άε σκεφθούν δτι τοιαύτη παράλειψι; Αποτελεί 
κοινωνικόν κίνδυνον.

*
«Τά ιίκυλλόψαρα». Ένα τύπον τών Ανθρώπων 

Εκείνων, οι όποίοι περιφέρονται ε!ε τόν κόσμον δπως 
τά σκυλλόψαρα είς τήν θάλασσαν μέ τό στόμα Ανοι
κτόν έτοιμοι νά καταβροχθίσουν δ,τι καί Αν εύρεθή 
πρό αύτώ/, συμβολίζει ό Νικοντέμ εί; τό νέον του 
έργον.‘Ο Γεράρδος Τράσκη σπαταλά περιουσίας, νυμ
φεύεται τρεϊς φορά;, σκορπίζει δεζιφ καί Αριοτερφ 
τέκνα νόθα καί νόμιμα, φροντίζει διά τήν διατρο
φήν δλων καί τέλος υποκύπτω·/ ύπό τό βάρος τών 
Ακολασιών του καταστρέφεται Τό έργον αύτό μέ τήν 
πρωτότυπον κοινωνικήν ύπόθεσίν του έπαίχθη μόνον 
μία βραδυά. Διατί άρά γ;;

»
Σπανίως θεατρικόν έργον ήκούσθη παρ’ ήμϊν μέ 

τόσον ενδιαφέρον, άλλά καί τόσην εύχαρίστησιν, δσον 
ό « Διάβολος· τοΰ Ούγγρου ΦράντζΜόλναρ. Σατυ- 
οικόν δράμα, χωρίς βεβιασμένα; ύπερβολάς ή Ανήθι
κους καί έζωφρενικάε σκηνάε, μέ πολλήν Ιδιορυθμίαν 
άλλά καί μέ χάριν, μέ χιούμορ καί μέ Απρόοπτα κατά 
τήν έζέλιζιν τής άλλως Απλής ύποθέσεωε.Ό ουγγρα- 
φεύ; φαίνεται ίπηρεασθείε άπό τόν «Κλαβίγιον. τοϋ 
Γκαϊτε.Ήρως, είε μίαν διαρκή έμφάνισιν, ό σατανικόν 
πνεύμα καί μεγάλην πείραν τής γυναικός έχων Διάβο
λο;, Απρόσκλητος έπεμβαίνων είς συζυγικά; καίέρωτι-
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κάς ύποθέσεις, ένας φιλόσοφος, δχι νευρασθενικός ώς 
άποκαλείται, άλλά ούμοριστής. παράξενος, άληθινός 
είς δ,τι λέγει. Άφ'λής τούς τρόπους άλλά κα! πονη
ρός τήν σκέψιν. "Ενας τοιούτος τύπος ύπάρχει καί είς 
τήν «Κοκκέταν» τοϋ Τραβέρσι, άλλ' έδώ εινε πληρέ
στερος, τελειοποιημένος κα! ύπό τήν άντίθετον όψιν. 
Αύτός κρατεί δλον τό έργον μέ τήν θυμόσοφον καί 
ψυχολόγον φλυαρίαν του, μέ τάς άπροόπτους σπινθη- 
ροοόλους Εκρήξεις τοϋ σκωπτικοϋ πνεύματός του. Ό 
κ. Μυράτ, δστις ύπεδύθη τόν Διάβολον, ύπήρξεν 
χαριέστατος, μολονότι είς μερικά σημεία πολύ ζωη
ρός, έκφεΰγων τής ψυχραιμίας ήτις έπρεπε νά παρα
κολουθεί ένα τόσω αγαστόν φιλόσοφον, δέν άπέψυγε 
δέ κάποιαν μονοτονίαν, όφειλομένην είς τό μακράν 
άλλως μέρος του. ’Αλλ' ήτο τό μόνον πρόσωπον έ£ 
δλου τοΰ θιάσου, τόν όποιον ήμποροΰσε νά ψέρη είς 
αίσιον πέρας ένα τόσον δύσκολου είς ϋπόκρισιν ρόλον.

Ό «Διάβολος» είνε νεώτατον έργον νεωτάτου 
ουγγραφέως, δστις διά τοϋ «Διαβόλου» παραστα- 
θέντος πανταχοϋ τής Εύρώπης καί εκατομμύριου έκέρ- 
δησε καί φιλολογικώς έγεινεν όνομαστός. Βάσις τής 
νεοιδεολογίας τοϋ έργου είνε «δ,τι έχει νά γίνη πρέ
πει νά γίνη» άδιαΐόρως άν είνε ορθόν ή δχι. Ή 
Γιολάνδα κα! ό ζωγράφος Χάνε άγαπώνται άπό' 
Εξαετίας. Άλλά θέλει νά μένη ή Γιολάνδα πιστή 
είς τόν άνδρα της — ένα έμπορο/ ήκιστα κοσμι
κόν— διά νά τήν ένισχύση δέ είς τοΰτο ό Χάνς 
πρόκειται νά ύπανδρευθή τήν Έλσαν. Καί δμως χά
ρις είς τόν Διάβολον — τήν προσωποποίησιν τοΰ πει
ρασμού— γίνεται δ,τι έπρεπε νά γείνη, δηλαδή ο! 
ούο έρωτευμένοι νά έντρυφήσουν είς τάς άγκαλας 
άλλήλων. Εις τήν πάλην μεταξύ Εξωτερικής παραστά- 
σεως, τής κατά συνθήκην ψευδούς—ή κοινωνία — καί 
τής Εσωτερικής, Ενδομύχου θελήσεως ήτις σοβεί είς τά 
στήθη μας—τό άτομον—νικά συνήθως ή πρώτη- ό 
συγγραφεύς διά τοϋ Διαβόλου κηοίσσει δτι πρέπει νά 
έπικρατή ή δευτέρα. Καί τό κάμνει μέ τόσην τέχνην 
ό κομψότατος άλλά καί αύθαδέστατος, πάντοτε' δέ 
φαιδρός, κύριος Διάβολος. Καί δταν είς μίαν βιαίαν 
σκηνήν,—μίαν άπό τάς ώραιοτέρας τοϋ έργου—τής 
ύποψίας δτι ή Γιολάνδα δέν ψορή τίποτε έσωθεν τοΰ 
έπανοφωρίου της — τέχνασμα δΓ ού κατατροποϋ- 
ται ή άνδρική πονηριά—ό’Χάνς έξάπτεται, ό Διάβο
λος τόν καθησυχάζει θελκτικότατοι. Είς τά άλλεπ- 
άλληλα γοργά έπεισόδια δεικνύει έν γένει ό Διά
βολος “όσην γοητευτικήν Ικανότητα, ώστε δλοι ύπο- 
χωροΰν δέν ύψίσταται καμμία θέλησις ή ή ίδική του, 
όλλ’ δχι έπί ίδια ωφελεί?- απλώς φροντίζει διά τούς 
άλλους.

Ή κ. Κοτοπούλη είχε είς κάθε πράξιν καί μίαν 
θαυμασίαν έμψάνισιν, άλλ' ύπερέβαλεν δλας ή β'. 
πράξις. Θελκτική είς ένα περίεργον ρόλον, μία 
προσωποίησις άφελείας, ήτις γίνεται συνεχώς θύμα τών 
μοιραίων περιστάσεων, άς παρασκευάζει'ό Διάβολος.

Ό κ. Ροζάν δέν λησμονεί τάς δραματικός του 
Εξάρσεις καί είς αύτόν τόν τύπον τοϋ Χάνς. Ή δε
σποινίς Παπαχρήστου χαριτωμένη, άλλά συνεσταλ
μένη πολύ, ώστε νά τής λείπη ψυχή. Ή κ. Μυράτ, 
ώς μοδέλο, φυσικωτάτη.

θέατρον Κυβέλης
Ό κ. Θ. Οικονόμου μετά μακράν άπουσίαν ένε- 

ψανίσθη^είς τό θέατρο?'τής Κυβέλης, συμδληθείς 
δπως δίδει Ενίοτε παραστάσεις, καθαρώς καλλι
τεχνικός. Ό διαπρεπής καλλιτέχνης, ‘ δστις έχει 
φανατικούς θαυμαστός, έκλέγει πάντοτε ρόλους τρελ- 
λοϋ ή έκφύλου, είς οΰς εινε ,ψυσικώτατος. Ή φωνή 
ή σεσυρμένη καί έρρινος, ή άπότομος μετάπτωσις ή 
άνατινάσσουσα τούς άκροατάς, ή φυσιογνωμία του 
άκόμη ή στεγνή είνε πρόσφοροι διά τήν άναπαράστα- 
σιν τύπων άπογοητευμένων, δυστυχών, άνισορρόπων. 

Είς τόν «Νάρκιόάον» τού BrachogeJ ύποδύεται τό 
πρόσωπον λογικού τρελλοϋ, δστις είς τήν βασιλικήν 
αυλήν έχει τήν έλευθεροστομίαν νά Εκφράζεται μετά 
φιλοσοφικής ειρωνείας. Τό έργον, άπό τά παλαιό, 
έξάπρακτον, δέν έχει άέίαν φιλολογικήν, ούτε κάν 
ιστορικήν. Είνε σκηναί συναρμολογηθεϊσαι διά νά 
άναφανή ή φυσιογνωμία τοϋ Ναρκίσσου, δστις ήτο 
ατυχής σύζυγος τής Μαρκησίας δέ Πομπαδούρ. Ό 
κ. Οικονόμου έπαιξε θαυυάσια- τό άκροατήριον μετά 
μεγάλης προσοχής παρηκολούθησε τάς φάσεις τής 
τέχνης του, έκρεματο έκ τών χειλέων του, συνεκι- 
νείτο, συναισθάνετο μαζή του. Είνε τό μυστήριον 
αύτό τής τέχνης τοϋ Οικονόμου, ό όποιος μόνον μέ 
τόν μακαρίτην Λεκατσάν, μεθ’ ού έχει ομοιότητα (- 
οίως είς τήν φωνήν, δύναται νά συγκριθή.

Τά άλλα πρόσωπα, δλα ανεξαιρέτως, έφάνησαν 
άκόμη υποδεέστερα πλησίον τού Οικονόμου. Σκιαί 
πλανωμεναι πέριξ αύτοΰ.

♦

Ό κ. Ξενόπουλος παρά τήν δήλωσίν του δτι έφ' 
δσον ή κ. Κυβέλη δέν παίζει, κηρύττει έαυτόν είς 
κατάστασιν.. άπεργίας, έδωσε νέον έργον του, τάς 
«'Ακτίνας Ν» είς τόν θίασον Λεπενιωτου, άλλο δέ 
τό «Φιόρο τού Λεβά/τε» έτοιμάζει διά τόν Πλέσσαν. 
«Αί ’Ακτίνες Ν» είνε κωμικόν παίγνιον—δ συγ
γραφεύς τάς θέλει κομεντί — καί Επαίχθησαν πολύ 
καλά. Ό κ. Ξενόπουλος παιδικώς φερόμενος έζή- 
τησε νά θολώση τά νερά διασπείρων τήν' φήμην δτι 
πρόκειται περί μεταψράσεως διά νά άποφύγη τάς κρι
τικός έκθέσεις τών άσπόνδων Εχθρών του καί τών 
άσπονδοτέρων .... φίλων του. Ημείς έν τούτοις οί 
όποιοι περιλαμβανόυεθα είς τόν κύκλον τών σκιών 
αί όποϊαι τόν καταδιώκουν, θά έκψράσωμεν δύο άπο- 
ρίσς. Διατί μετά τόν.Πειρασμόν.έπειράθη νά γράψη 
νέαν κωμωδίαν, καί διατί άφήκεν έαυτόν νά παρα- 
συρθή άπό τήν Γαλλικήν φάρσαν. Διότι δχι μόνον 
τήν άξίαν τοϋ «Πειρασμού» δέν προσεγγίζουν αί 
«'Ακτίνες Ν», άλλ’ όχου/καί τό shocking τής Παρι
σινής έλευθεροστομίας Διό καί είνε άκατάλληλον 
διά δεσποινίδας.'Ακτίνες Νείνε αί έκπεμπόμεναι έκ τού 
σώματος τοϋ άνθρώπου ώστε νά καθίσταται ούτος συμ
παθητικός, τοιαύτας δέ μάτην άναμένει νά Γδη όΚωστής 
τόν όποιον καμμία δέν άγαπϊ. Άλλ’είς τήν γκαρσο- 
νιέραν του έρχεται νά φιλοξενηθή μιά βραδυά ό έξά- 
δελφός του Κωστάκης μέ μίαν δεσποινίδα, Κωστοΰ- 
λαν, έφ’ ής, ώς κατόπιν άποδεικνύεται, είχε βλέψεις 
άλλοτε ό Κωστής. Άλλά τό ερωτικόν ζεύγος διίστα- 
ται ένεκα τής Επιμονής τής Κωστούλας δπως ή ένω- 
σίς των εύλογηθή προηγουμένως διά γάμου, ό Κω
στάκης άπέρχεται διά νά ψέρη άμαξαν νά φύγουν άλλ’ 
ό εύλογηυένος ποζ.ύ άργεί καί ό Κωστής προτείνει 
είε τήν Κωστούλα νά τήν νυμφευθή, ήτις δέχεται 
προθύμως διότι ό Κωστής έχει καί χιλίας δραχμάς 
εισόδημα τόν μήνα. Εισέρχεται ό Κωστάκης' καί 
τούς ευρίσκει άρραβωνιασμένους- άλλ' ή Κωστούλα 
συμπαθεί πάντοτε τόν Κωστάκην τοϋ ύπόσχεται 
δτι καί ύπανδρευομένη θά εϊνε ερωμένη του δταν 
εϊς Ενα ένα-ςκαλισμόν τούς συλλαμβάνει ό Κω
στής, δστις διώχνει τούς έραστάς καί μένει πάλιν 
είς τήν γκαρσονιέραν του μέ τήν μεσόκοπου ύπηρέ- 
τριάν του Κωσταντινιάν. Ή σκηνή δέν έκτυλίσεται 
ώς ώφειλεν είς Κωνσταντινούπολιν (Κωστής, Κω
στάκης, Κωστούλα, Κωσταντινιά) άλλ’ είς Αθήνας.

Τό δλον έργον είνε μία έκτεταμένη πράξις διηρη- 
μένη δμως είς δύο μέρη, τά όποια Εχουν ώς ένωτι- 
κόν σημείου τόν ύπνον τού Κωστή, έξοστρακισθέντος 
εκ τής κλίνης του είς ένα καναπέν καί μετημφιεσμένου 
είς ύπηρέτην.

Τό α’. μέρος άνώτερον τοΰ β'. τό όποιον κουρά
ζει πολύ μέ τήν άνευ λόγον παρατεινομένην μεταξύ 

Κωστή καί Κωστούλας συνεννοήσιν Περί τής ένώ- 
σεώς των. Τό έργον έχει καί μίαν άηδεστάτην πρω
τοτυπίαν : Ό Κωστής βγάζει τά παπούτσια του διά 
νά φορέση τής παντούφλες έπί σκηνής!

Αί «Ακτίνες» δέν έψώτισαν φεϋ I τό ταμεΐον πε
ρισσότερον άπό δύο Εσπέρας. _

Ό κ. Λεπενιώτης θαυμάσιος- ό κ._ Ξενόπουλος 
πρέπει νά τού όψείλη ευγνωμοσύνην. Έπαιξε φυσι- 
κώτατα καί έδωσε ζωήν καί εύθυμίαν είς τό Εργον. 
Ή κ. Καλογερικού άνέπτυξε δλον τό χάρισμα τό 
όποιον τήν διακρίνει τής άνεπιτηδεύτου καί χαριτω
μένης ύποκρίσεως, συμπαθεστάτη καί Ελκυστική.

♦

Ό «'Αγαπημένος τών γνναικδνζ, κωμωδία 
Hennequin καί Mitch-.ll. Τρεις συνεταίροι καταστή
ματος γυναικείων φορεμάτων, έπειδή οίκονομικώς δέν 
πηγαίνουν καλά, προσλαμβάνουν ώς δοκιμαστήν τόν 
Πεσάκ, ένα είδος νεωτεριστού Δάν Ζουάν, είς τού 
όποιου τήν μαγνητικήν δύναιιιν τών ματιών καμμία 
γυναίκα δέν ήμπορεϊ νά άντισταθή. Οί δύο έκ τών 
συνεταίρων φοβούνται μή αί γυναίκες των, νέες καί 
εύμορφες, τήν πάθουν, άλλ’ ό τρίτος σύντροφός 
των συνενοούμενος μέ τήν Ερωμένην του δακτυζ.ο- 
γράφον τοΰ καταστήματος, στρέψει πρός αύτήν τήν 
προσοχήν τού Πεσάκ- άλλ’ αύτή συχαίνεται τόν Πε
σάκ, τον άποψεύγει, τόν χαστουκίζει καί αύτός 
κατάπληκτος διότι είνε ή μόνη γυναίκα πού τοϋ άντε- 
στάθη τήν συμπαθή άληθινά οι’ αύτόν άκριβώς τόν 
λόγον. Άλλά' καί Εκείνη βλέπουσα τάς Ερωτικός 
κατακτήσεις τού ΓΙεσόκ παρασύρεται Εκ ζηλοτυπίας 
τόν συμπαθεί καί αύτή είς τό τέλος καί τοΰ παρι- 
δίδεται.

Τό έργον έχει εύχάριστον διάλογον, άλλ’ εϊνε 
άκαταλληλότατον διά κυρίας—καί δμως είς τά προ
γράμματα δέν άνεγράψη ή προειδοποίησις αύτή. Ό 
κ. Λεπενιώτης ώς ΙΙεσάκ έσκόρπισεν άφθονα γέλοια. 
Ή κ. Καλογερικού ώς δακτυλογράψος πολύ καλή, 
άν καί δέν είχε μεγάλην Ελευθερίαν είς τό παίξιμο 
της. Ό κ. Άργυρόπουλ.ος κωμικώτατος μέ τό ση
μειωματάριου τών έπισκεπτριών.

*
Οί έν Παρισίοις κ. κ. Πετροκόκκινος καί Ζουρός 

(Nancey καί Arinont) οί όποιοι έγραψαν τό «Άεροπλά- 
νον», τόν «Θεόδωρον καί Χια», τόν «Κύριον ’Ανα
κριτήν»—έργα προκαλέσαντα καί στερεώσαντα τήν 
φήμην των ώς κωμωδιογράφων—διά τοΰ «Βραζιλια
νού» (I.e true ιϊιι Β Esilien) δχι μόνον δέν προσθέ
τουν τίποτε είς τό Ενεργητικόν των, άλλά φέρονται 
πλησιέστερα πρός τά Ελαττώματα τής Γαλλικής φάρ
σας. Θέμα: τό αιώνιον ξεπόρτισμα τών συζύγων, ή 
γύμνια τών γυναικών, ή κρεβατοκάμαρα, ή Επιστροφή 
τών άπόντων καί ή έπανάληψις τών σχέσεων. Ή β 
πράξις τό καθιστά άκαταλληλότατον διά δεσποινίδας, 
Ενώ τά άλλα Εργα τής συγγραφικής δυάδοςείνε άπηλ- 
λαγμένα τής Ετικέττας αύτής, ήτις Εν τούτοις Ελκύει 
κόσμον καί δή γυναικείου.

'Μ ύπόθεσις δέν Εχει πρωτοτυπίαν. Δύο σύζυγοι 
Επιζητούν Ερωτικός περιπέτειας Εξω τής στέγης των. 
Ό σύζυγος ύποδύεται τόν Βραζιλιανόν διά νά μή 
άνακαλυφθή. Άπιθανότητες πολλαί, παρεξηγήσεις, 
συνάντησις τών δύο συζύγων incognito, παρεμβολή 
κωμικών τύπων, βούτηγμα ύπηρετριών, άμοιβαίαι 
Εξηγήσεις άνδρογύνου.

Επαίχθη ή φάρσα μέ πολύ κέφι. Οί κ. κ. Λεπε
νιώτης, ’Αργυρόπουλος καί Νέζερ πρωταγωνιστούν 
είς γέλωτας. Ή κ. Καλογερίκου, δέν έχει χαρακτη
ριστικόν μέρος- ή κ. Παρασκευοπούλου ζωηροτάτη 
είς τόν σύντομον ρόλον της. Ή κ. Ρούσου, ώς σουμ- 
πρΕττα,συμπαθής.

ΗίΝΑΚΟόΗΚΗ

Θέατρον «'Αλάμπρα»
Ή τρίτη έφέτος κατ’ αύξοντα άριθμόν έπιθεώρη- 

σις, τό «ΙΙαγκόιίμιο AtVKuua»—έοόθη είς τήν 
« Άλάμπραν.» Έγράψη συνεργασία άγνωστων,έμφανι- 
σθέντων ύπό ψευδώνυμα καβαλλιστικά. Λέγεται δτι 
συνέπραξε καί 'μία κυρία. Τό βέβαιον εινε δτι δύο- 
τρία νούμερα δέν είνε ύποδεέστερα άπό τά^ τών άλ
λων έπιθεωρήσεων, άλλά τό ού/ολον προδίδει^ άδε- 
ξιότητα. 'Ιδίως ή κα.ά κόρον έπανάληψις τών διαλό
γων τών ύδροποτών γερουσιαστών, τών χανουμισσών 
καί αί στρατιωτικοί έμψανίσεις συντείνουν δπως κου- 
ρασθή ό θεατής—τό όποιον άποτελεί θανάσιμου Ε
λάττωμα διά μίαν Επιθεώρησιν, ή όποία πρέπει νά 
άλλάσση συνεχώς είς έμψανίσεις ποικίλας,

Έκ τών γυναικών πρωταγωνιστεί είς χάριν ή κ. 
Διαμάντη μέ τήν τσαχπινιά της. “Επεται ή κ. Φωψώ 
Γεωργιάδου, ή ώραιοτέρα τοΰ θιάσου, άλζ.’ ώς έκ τής 
σωματικής διασκευής άκατάλληλος διά πεταχτούς ρό
λους, καί ή κ. Μήτσουρα ή όποία έφέτος, έκ τού θεά
τρου Κυβέλης μετετοπισθεϊσα, άνεψάνη πολύ καλή. 
Ώς χανούμισσα ή κ. Διαμάντη, ώς Νίκη ή κ. Γεωρ
γιάδου, ώς Τιμή ή κ. Μήτσουρα ειχον έπιτυχίαν. Έκ 
τών άνδρών άριστα- ό κ. 'Αλκαίος ώς κομπέρ Ζα- 
κύνθιος, καλοί ο! κ. κ. Θησεύς, Βενιέρης, Κρεδάς, 
Παπαστεψάνου χαρακτηρισ-.ικώτατος δέ ώς τύπος ό 
ύποκριθείς τόν Χιώτην κ. Λάμπρου. Τέλειος.^

Είς τά τετράστιχα τής ήμέρας άποτυχία. ’Εδώ τόν 
Ρέπορτερ καί τό Διαβολάκι άντικαθιστά τό Λεύκωμα, 
έκ τών σελίδων τού δποίου άλιεύονται τά νέα. Τε
λειώνει μέ τόν Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγον (μί- 
μησις τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τών «Παναθη- 
ναίων») δν περιτριγυρίζει δλος ό θίασος ψάλλων 
θούριον ασμα.

Τό «Παγκόσμιον Λεύκωμα»—διατί παγκόσμιον; 
καμμία φυλή δέν παρήλασε — έπαίχθη μέ πολύ κα
λάς Ενδυμασίας. Όλαι αί κυρίαι ησαν κομψότατα 
καί καλαισθητικώς ένδεδυμέναι. Είνε ή πρώτη φορά 
καθ’ ήν είς θέατρον μή κεντρικόν ή έμψάνισις τών 
ήθοποιών ύπήρέε λίαν εύπρόσωπος.

Θέατρον «’Ολύμπια»
Είς τά «’Ολύμπια» τρισυπόστατος Γαλλικός θίασος 

όπερας, όπερας - κωμίκ καί όπερέττας έπεχείρησε σει
ράν είκοσι παραστάσεων, μέ Εργα Γαλλικής, 'Ιτα
λικής καί Βιεννέζικης μουσικής. Ήρχισε μέ τήν «Μο
νόν», ήτις έπαίχθη μέ άρκετήν έπιτυχίαν. Πρωταγω
νιστεί ή δεοπ. Μοραί, εύμορφη, μέ λεπτήν φυσιο
γνωμίαν καί συμπαθή φωνήν. Ό ύψίφωνος κ. Στερ- 
λέν Εχει φωνήν' εύστροψον καί δραματικήν ϋπόκρισιν 
προδίοουσαν καλλιτέχνην. Ό βαρύτονος κ. Ούγκονέ 
πολύ καλός.

Είς τήν «Μινιόν», «Βέρθερον» «Κάρμεν» καί 
«Λακμέ» έλαβεν έκτάκτως μέρος ή μεσόφωνος τής 
Όπερα Κωμίκ τών Παρισίων δεσπ. Ρανφλώρ, ^τις 
έδείχθη κατωτέρα τής ψήμηε της. Άν ό θίασος είχε 
σχετικήν Επιτυχίαν είς τήν δπεραν, άλλ’ είς τήν 
δπερα-κωμίκ άπέτυχε- μάς έπανέφερε τήν προκατα- 
κλισμιοίαν «Μαντάμ Άγκώ»-ή «Κάρμεν» μετριωτάτη 
δλαι δέ αί όπερέτται, καί ιδίως τό «'Ονειρώδες βάλς», 
άγνώριστοι.

Θέατρον < Νεαπόλεως»
Θίασος τής κ. Νίτσαε Μουστάκα. "Ηρχισε ιιέ τούς 

«Μοόχοαάγκες», ζέον Εργον τού κ. Τ. ΓΙαπαγιαν- 
νοπούλου’ Αθηναϊκή ήθογραφία, μετ' άσμάτων, μέ 
χαρακτηριστικούς εύθύμους λαϊκούς τύπους. Τό Εργον 
πλέκεται περί ένα χωροφύλακα, τόν όποιον τριγυρί
ζουν μοσχομάγκες, οί όποιοι τού παίζουν παιγνίδια. 
Ή κ. Μουστάκα ώς μάγκας, ό κ. Μουστάκας καί ό 
κ. Γεωργίου ώς χωρυφύλαξ πρωταγωνιστούν μετά 
πολλής έπιτυχίας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑ1 ?
Έν *0 οελίδι ιοΰ παρόντος τεύχους δημοαιεύομεν 

νέαν επικεφαλίδα, φιλοτεχνηθεϊοαν ΰπό τοΰ έν Παριοίοις 
διακεκριμένου συνεργάτου ημών κ. Α Γέλβερι, αρχιτέ
κτονας, καί άποοιαλεΐσαν επ' αύτοΰ πρό; τήν <ι Πινακο
θήκην*. Και τό νέον αύτό δείγμα τής διακοσμηιικής 
ίκανότητος τοΰ κ. Γέλβερι είνε καλλιιεχνικώιαιον, ώ; 
καί ιλαι αί μέχρι τοΰδε δημσοιευθεϊιαι fl; ιήν «Πινα
κοθήκην· vignettes αύτοΰ.

*

Τήν 12 Μαϊου άπέθανεν έν Παριοίοις είς ήλικίαν 72 
έτών ό διάσημος Βυζαντινολόγος Κωνσταντίνο; Σάθας. 
Γεννηθείς ίν Γάλαξειδίω, έσπούδαοεν εί; 'Αθήνας και 
Κων}χολιν.'Επεδόθη ένωρίιατα τίς την μελέτην τής Βυ- 
ζαντιακή; χρονογραφίας, ής άπέβη ό μέγα; άναοιηλωιή; 
και βαθύς γνώστης. Είργάοθη με γιγανιιαίαν επιμονήν 
και μέ πατριωτισμόν άκαταμάχητον. Καιέρριψεν ολας 
«ά; προλήψεις καί τάς κακοβούλου; έπιθέσει; τών πολε
μίων τής Βυζανπακής Ιστορίας, άπεκάθηρε τό έδαφος 
καί διά ιών υπέροχων μονογραφιών του καί εκδόσεων 
άγνωστων εγγράφων άπεκατέοτησε είς τήν συνείδησιν τών 
Ιστορικών τήν θαυμασίαν τοΰ Βυζαντίου φιοιογνωμίαν.

Αί πολυπληθείς εκδόσεις τοΰ Σάθα υπήρξαν μεγάλη 
συμβολή εί; τήν Βυζανιιακήν Ιστορίαν. Αυτός υπέδειξε 
τάς πηγάς, καί ήντλησεν απείρους γνώσεις καί εκτοτε 
παρετηρήθη ή τάσι; ιών Ευρωπαίων πρός σπουδήν ιοΰ 
ΜέσαιωνικσΒ 'Ελληνισμού. Καί δμως ό γίγας αύτός, εί; 
τοΰ; τελευταίους χρόνους τί); ζωής του, εγκαιελείφθη 
σκληρώς ύπό τής Έλλ. Πολιτείας. 'Υπεβλήθη εσχάτως 
μόλις νομοσχέδιου περί απονομή; συντάξεως, πριν ή 
ψηφιοθή δμως, — καί παρήλθεν ικανός χρόνος—ό Σάθας 
άπέθανε. Τουλάχιστον μέρος τοΰ ποσού τό όποιον προω- 
ρίζετο διά τό γήρας τοΰ σοφού, δέν χρησιμεύει δια νά λα- 
ξευθή τό μνημεϊον του; Άλλά μήπως διά τά έγκαιαλει- 
φθέντα ανέκδοτα έργα του δέν πρέπει νά ληφθή σύντονο; 
πρόνοια;

*

Η κ. Ευτυχία Καμπανάκι) είς τήν τρίιην έφέτος 
συναυλίαν τη; παρουσίασε άουνείθιστον πρόγραμμα, άοκε- 
τα ελκυστικόν, μέ Ιταλικήν, Γερμανικήν. Γαλλικήν καί 
'Ελληνικήν μουσικήν, αλλά καί αρκετά δύσκολον είς ιήν 
εκτέλεοιν. Η κ. Καμπανάκι) είνε καλλιτεχνική Φυσιο
γνωμία έξέχουοα. 4! σπουδαί τη; είνε σπάνιοι. 'Εστάλη 
ΰπο τή; Κυβερνήοεοκ κατόπιν διαγωνισμού εί; Μίλα· 
νον ένθα φοιτήοασα είς τό Βασιλικόν Ώδεϊον «Gui- 
seppe Verdi· έτυχε Α' χρυσοΰ βραβείου. Έπαιξεν εί; 
τά πρώτα θέατρα ιής Ιταλίας, εί; τήν Σκάλαν τοΰ Μι 
λάνου, είς Κωνοιάντζι τή; Ρώμης, Σάν Κάρλο ιή; Νεα- 
πόλεως, προκαλέοαοα εΰφημοιάια; κρίσεις τών σοβαρω- 
ιέρων καλλιτεχνικών φύλλων ιής Ιταλία; Εΐχεν έμφανι- 
σθή πρό τίνος είς ‘Αθήνας, έκτιμηθεϊσα διά ιό εκλεκτόν 
τάλανιόν της, ήδη δέ μετά περιοδείαν είς Σύρον, Πάτρας, 
Κέρκυραν, καί εσχάτως είς Κ)πολιν, έκλεισε τήν καλ- 
λπνεχνικήν σαιζόν όιά τής ίν τφ θεάιρω τής Κι βέλη; 
συναυλίας της. "Εδειξε κατ' αυτήν τήν δύναμαι καί ιήν 
τέχνην ιής φωνής. Καίιοι είς ανοικτόν θέατρον έπρεπε 
νά ΰ.τολογίζη τις μείωοιν ακουστικής, εν τούτοις ελάχιστα 
έχαοε άπό ιήν τέχνην της.

"Ηρχισε μέ εια allegro τραγοΰδι ιό «Εϊ fra tullin 
τοΰ Σοΰμανν, έψαλλε μέ αίσθημα ιήν ·Τι'θΙθΙΙα» τοϋ 
Σοΰμπιρι καί'έκ τών ·Γάμων ιοΰ Φίγαρο» άπέδωκε δύο 
μονωδίας επιτυχώς. Άλλ' όλη ή τέχνη της έδείχθη κυ· 
ρίως είς ιήν ·Λακμέ· ώ; καί είς ιήν ’Gazza lAldran 
τοΰ Ριοοίνι, τήν ’Ταραντέλαν* ιοΰδ/πιζέ καί τοΰ; ■ Που
ριτανού;·. Οί λαρυγγισμοί της άβίαοτοι έξεχύνονιο, θελ
κτικοί.Έπίσης εί; τό < Wally· τοΰ Catalani υπήρξε
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θαυμασία, άναπιύξαοα λυρισμόν, είς δν ιδιαίτατα επιτυγ
χάνει. Έόν είς ιάδλλα τεμάχια έκαμνεν ώ; έκ τοΰ είδους 
αύτών effet, είς τό « Wally· έδειξε βαθύτερου τό μουσι
κόν της αίσθημα. Έν γένει ή κ. Καιιπανάκη έχει καθα
ρόν καί σταθερόν, γλυκεϊαν, φωνήν soprano legire' 
άναδεικνύεται δέ Ιδίως είς ιά; ΰψηλάς νότας αληθινή καλ- 
ίιτέχνις. Έτραγούδησε καί δύο Ελληνικός συνθέσεις 
τοΰ κ Σαμάρα Είνε ευχάριστοι’ δτι είς ιά προγράμματα 
τών συναυλιών έγκλιματίοθη καί τό 'Ελληνικόν τραγούδι 
τό όποιον καιρό; είνε ουσιηματικώιερα νά καλλιεργηθή. 
Έτραγούδησε πολύ καλα τήν Μάννα καί γυιό·, μέ μίαν 
διαύγειαν τόνων καί λέξεων ζηλευτήν. Τό άλλο, ήιο τό 
«Νανούρισμα· τό ίπανειλημένω; ιραγουδηθέν καί εί; 
άλλα; συναυλίας.

Η κ. Καμπανάκι/ ευτύχημα θά ήιο έάν έχρησιμο- 
ποιείτο ώ; καθηγήιρια είς τό Ώδεϊον, μολονότι πόθος 
τη; ήτο νά έπαιζεν εί; 'Ελληνικόν μελόδραμα, ιό όποιον 
δμως, Κύριος οϋε, πότε θά άποκιήοωμεν...

★

£ι’ί τά; προθήκας τοΰ βιβλιοπωλείου Έλευθερουδάκη 
ό ζωγράφος κ. Ραψομανίκης έξέθηκε 15 γελοιογραφίας, 
γνωστών ’Αθηναϊκών τύπων καί πολιτευομένων ■ Αί πε
ρισσότερον έπιιυχεϊ; είνε αί ιών κ κ.Ίωαννοπούλου, Α. 
Νικολάρα, Σερπιέρη, Ε Γουβέλη, Νέη καί Φωτίου.

Έπίσης εκτίθενται γελοιογραφίαι ιών κ.κ. θεοιόκη, 
Ράλλη, Μαυρομιχάλη, Ρακτιβάν, Μιστριώτου, Λεπενιώ- 
του, Α. Άρνιώιοι·, “Ιβου καί τών λαϊκών τύπων Βδελ- 
λοπούλοί', Μερακλή καί ΚΙπάνθους. 'Υπάρχει καί μία 
φιλολογική, άλλά ίξεφράσθη άμφιβοΠα άν είνε ιοΰ κ. 
Πολ. Λημηιρακοπούλου ή τοΰ ποιητοΰ κ. Φ. Παν&.

*
Τά Γαλλικά θέατρα είσέπραξαν καιά τό 1913,κατά 

την έκδοθεϊοαν στατιστικήν, 69 εκατομμ. φράγκων. Τό 
ποσό»· αύτό αποτελεί ρεκόρ εις τά; εισπράξεις τών Παρι
σινών θεάτροιν.

Τά; μεγαλειτίρα; εισπράξεις έκαμον οί κινηματογρά
φοι. Μει αυτούς ιά καφέ - κονσέρ καί μουζίκ χώλ, 
είοπράξανια έννέα ίκαιομμύρια απέναντι εξ μόνον τοΰ 
έιους 1912.

Άπ' εναντίας αί εισπράξεις τών θεάτρων τών λαβόν- 
των έπιχορήγησιν παρά ιοΰ Κράτους έμειώθησαν. Ή
• Οπερα* είοέπραξε 280.000 φρ. έπί έλατιον κατά τό 
1913.

Η IταλικηΚυβέρνηοις έζήτησενάπό τό 'ίνσιινιοΟ- 
τον ιών Παρισίων φωιογραφία; ιών σπουδαίων χειρο
γράφων τοΰ Λεονάρδου Νιά Βίντοι, άτινα, κατέχει ή 
Γαλλική ‘Ακαδημία Τό συμβούλων ιή; Γαλλική; Ακα
δημία; έσπευοε νά έκτιλέση τήν έπιθυμίαν ιαύιην. Τά 
φωιογραφηθένια χειρόγραφα ανήκουν εϊς τήν βιβλιοθή
κην ιοΰ ’Ινοιινιούιου άπό τοΰ 1746, είνε δεμένα κατ' 
άποιελοΰν δώδεκα όλοκλήρου; ιό/ωυς. Περιέχουν έγγραφα 
ίσιορικά, έπισιημονικά καί άρκειά σχέδια ζωγραφικής.

— Ο 'Αμερικανός εκατομμυριούχος Βιδεμάρ, ό Βασιλεύς 
τού ηλεκτρισμού, έπλήρωσε τρία καί ήμιου έκατομμύρια 
δια την Μαντόνα τοΰ Ραφαήλ. Ο Βιδεμάο, φανατικός 
λάτρη; τής τέχνης, έχει )ΐίαν έκ τών καλλιτέρων πινακο
θηκών τοΰ κόσμου. Ά ιλοτε ήγόρασε ιό περίφημου
• Μονλίνο* τοΰ Ριμπράντ άντί δύω καί ήμίοεω; εκατομ
μυρίων φράγκων.

— Μεταξύ ιών θυμάτων ιοΰ ναυαγίου τής « Αύτοκρατεί- 
ρα; τής Ιρλανδίας· περιλαμβάνεται καί ό μέγας "Αγγλο; 
ηθοποιό; Ιρβιγκ, -13 έτών καί ή σύζυγό; του, κατά 
ολίγα έτη νεωτέρα,πνιγένιε; ΰπό δραματικά; περιστάσεις. 
Είχαν κάμτι μίαν θριαμβευτικήν θεατρικήν τουρνέ εί; ιόν 
Καναδόν.

Ό κ. "Αμποττ, είς έκ τών διαοοιθέντων οστις ήιο 
,; τελευταίος, ποΰ είδε τοΰ; όΰο διάσημους ηθοποιούς, 
τοΰ; όποιους γνώριζε κάλ).ιοια, διηγείται ώς εξής τά 
ιοΰ θανάτου των.

_  Συνήντησα τόν Λαυρέντιον "Ιρβιγκ εί; τόν διάδρο
μον τής καμπίνα; τήν στιγμήν ποΰ ή · Αΰιοκράιειρα ιή; 
Ιρλανδίας· ουνεκρούοθη. "Ετριξε πρός εμέ ερωιών— 
.Τό πλοϊον βυθίζεται ,* — ·Έτσι λένε* άπήντησα. Ό 
“Ιρβιγκ ΐγύριοε στην καμπίνα του καί είπε είς τήν γυ
ναίκα του. —«Ντύσου γρήγορα κι’ έβγα, δέν έχομε καιρό 
νά χάνω/ιε». ’Π γυναίκα του άρχισε νά κλαίη, ένφ ό 
"Ιρβιγκ έζώοθη ένα σωσίβιου. Ακριβώς έκείνην την στιγ
μήν ιό πλοϊον άρχισε νά βυθίζεται καί ό Ιρβιγκ έροϊ- 
φθη εί; ένα απότομον κλονισμόν τοΰ σκάφους έπάνω εϊς 
τό τοίχωμα τής καμπίνας του, κ' έκτύπησε τό πρόσωπό»· 
του, τό όποιον έοκεπάοθη άπό αίματα. Έδεσε ενα μαν- 
δήλι λέγων οιήν γυναίκα του — ·Μή φοβάσαι δέν 
είνε τίποτα·· Άλλά έκείνη έρρίφθη οτόν λαιμόν του με 
δυνατά κλάμματα. Ό "Ιρβιγκ τής έδεσε ένα σωοίβιον καί 
τήν έσπρωξε στον διάδρομον, όπου όμως εκείνη έπεσε. 
'Ο “Ιρβιγκ, ουγκεντρώνων όλα; τάς δυνάμεις, ιήν έ- 
πήρε οιήν αγκαλιά του, καί ιήν ανέβασε οιήν γέφυρα. 
Τόν ήκολούθηοα λέγων «θέλετε νάσάς βοηθήσω;·—«’.4, 
φροντίσετε γιά τόν εαυτό σας, ό θεός μαζή σας· μού ά- 
πάνιηοεν έκεϊνο;. Έγώ έπεσα είς τήν θάλαοσα. Έστρε
ψα τό κεφάλι μου καί απομακρυνόμενος έβλεπα ιόν "Ιρ- 
βιγκ μέ ιήν γυναίκα του είς ιήν γέφυρα ένηγκαλισμενους 
νά καλούν μαιαίω; βοήθειαν. 'Η · Αΰτοκράιειρα ιή; Ιρ
λανδίας» έβυθίζειο είς ιήν άβυσσον μαζί μέ ιοΰ; δύο με
γάλους καλλιιέχνα;.·

♦

Ό υπουργός ιή; Παιδείας οκοπών νά προβή είς ιην 
ούσιαοιν Εθνικού 'Αρχείου είς ιό όποιον θά άποιαμι- 
εύωνιαι διά φωνογραφικών πλακών τά δημοτικά ί'ιοματα 
καί ή μουσική αύτών διά τής επιτοκίου περισυλλογής 
διά φωτογραφικών δέ πλακών ν.αί κινηματογραφικών 
ταινιών οί κατά τόπους'Ελληνικοί χοροί, καιήριιοεν επι
τροπήν ίκ τών κ κ Ν. Γ. Πολίτου προέδρου ιή; .1«ο- 
γοαη-ικής'Είιαιοεία;ώ; Προέδρου, .1 Χόνδρου, I . Λιί«ου 
διευθυντοΰ τον Ωδείου, Ί'άχου καί Καλομοίρη καθηγη
τών καϊ Γ. Αροοίνη τμηματάρχου, εί; ήν ανέθεσε την με
λέτην τοΰ ζητήματος καί ιήν ύπόδειξιι· τών τελεοφορω- 
τέοων μέσων πρός διάσωση· ιών πολυτίμων κειμήλιων 
τοΰ εθνικού ήμίόν βίου.

Αιά φωνογράφου ουνέλεξε πρόιιος ί'ωιιατιι ιή; Χίου 
ΰ κ. Περνώ καϊ κατόπιν τή; Κρήτης καί τής Πελοπόν
νησου ή διεΰθυνσις τοΰ Ωδείου. Άλλά συστηματική ερ
γασία καί μάλιστα έν ουνδυαομψ φωνογράφου καί κινη
ματογράφου, τό πρώτον νΰι· πρόκειται νά γεινη. ‘Ακρι
βώς υπέρ ιοΰ σκοπού τούτου είργάοθηααν ό « Εθνικός 
Μουοικκ Σύλλογος· καί ή · Τέχνη· άλλ’ ελλείψει υλι
κών πόικον δεν ήδυνήθηοαννά πραγ/ιατοποιήοουν ιήν Ιδέαν 
ιής περωυλ.λιη-ής καί καθάροεω; ιών άο/ιάκοι·.

Καλόν θά ήιο όπως αντιπρόσωποι τών είρημένων σω
ματείων περιληφθώσιν εί; ιήν μόνιμον επιτροπήν, ήιι; 
θά καιαριιοθή άργότερον, ϊνα άποβμ ή έργαοία πληρε- 
οτέρα. _

—'Η έπί τοΰ εορτασμού ιή; Ενώσεω; ιή;Έπτανήοοι· 
έπιτροπη άπεφάοιοε ιήν κατασκευήν προιο/ιών τών ποι
ητών Σολωμοΰ, Βαλαωρϊιου καί τοΰ μουσουργού Μαντζά- 
ρου. θά οτηθώσιν είς ιόν κήπον ιή; έν Κερκυρφ πλα- 
ιείας,ένθα πρό πολλοΰ ήγέρθη ό άνδριά; τοΰ Γκνί/ρφορδ.

— ‘Ενέσκηψεν εί; Κεφαλληνίαν ό Αρχιμάστορας ιών 
/ιαλλιαριον Ψυχάρης.

— Είς τίν Σεβαοτοπούλειον διαγωνισμόν τοΰ Πανεπι
στημίου πρός ακριβή καί γλαφυρόν χρήοιν τής γλώασης 
έβραβεύθη διά 1000 δρ.ό τελειόφοιτος τής νομικής κ. Κ. 
Λάμπρο; πραγματευθεΐς τό θέμα : Ή Μοναρχία έν ουγ- 
κρίοει πρό; ιήν Δημοκρατίαν καί ιά πλεονεκιήμαια ίκ ι
στού πολιτεύματος.

— Η κ. Φωκά άπήλθεν εί; Λανδϊνον όπου θά δώση 
συναυλίαν, συμπράξει τοΰ έκεϊ κ. Ν. Λαμπελέτ.

— Ό Λανίες ζωγράφος κ. Τοΰζεν ίο-εχώρηοεν εί; .-ία- 
νίαν, άφοΰ έξετέλποε- τήν εικόνα τοΰ Βωΐ’έω; είοερχό- 
μειον είς Θεσσαλονίκην, ό>; καϊ τήν πρ ωωτογραφίαν τής 
Βαοίλίσοης.

— Άπέθανεν ίι· Χαλκίδι.έι θα υπηρετεί ιό; ταμία; ιή; 
Έθν. Τραπίζης,ό συνεργάτη; ήμών ζΙΙ/ίατόρο; Λουζί- 
νας. Εΰρεία; φιλολογικής μορφώσεως. είχε δώση ίκανα 
δείγματα δι' ώραίων μεταφράσεων Γις πρό έτών έδημοσί- 
ευσεν εί; τήν .'Εβδομάδα* ιοΰ κ. Λαμβέργη καί εί; ιήν 

Πινακοθήκην -, ήτι; απ’ αρχής τής ίκδόοιώ; της έδη- 
μοοίευσεν ένδιαφεροϋαας μελέτα; Γάλλων συγγραφέων 
κατ' ίδικήν του λίαν επιτυχή μ’τάφρασιν. Ο άποθανων 
είχε δημοοιεί-σΐ) τώ 1910 έν τ<ί)ΐοι ΰπό τόν τίτλο·· Παρά 
τήν εστίαν· πρωτότυπα καί κατά /ιετάφρασιν διηγήματα.

— Έν Βουλώνρ τών Παρισίων άπεκαλίφθη μνημεϊον 
έγερθέν εί; τόν μέγαν Γάλλον φυσιολόγον Μαρέϋ, έφευ- 
ρέιην τοΰ κινηματογράφου. Είνε έργον τοΰ γλύπιου Ώμ- 
πέν, παρισια δέ ιόν Μαρέϋ καθήμενον κα! παοατηρούντα 
ομάδα δρομέω- καί Ιππέων. Ό Μαρέϋ άπέθανεν τώ 1904.

— Αιοργανοΰται λίαν προσεχώς εκθεοι; ζωγραφική; έν 
Θεσσαλονίκη ■

—Κρατεϊ οκέψι; όπως άι·ά διετίαν κατά τό έαρ διορ- 
γανούται έν Κερ-κύρτι καλλιτεχνική έκθεσις.

— Ή έν τώ Άροακείιο διδαχθεϊσα « ‘Ιφιγένεια έν Ταύ
ροι; ~ κατά μετάφρασιε τοΰ κ. Σακελλαρίδου, εδόθη καί 
είς ιήν "Ενωοιν ιών Έλληνίδων* ΰπό ιών μαθητριών 
ιού Άνωιέρου παρθεναγωγείου, τοΰ διευθυνομένου ΰπό 
ιή; κ. Λασκαρίδου.

— Κατόπιν έπερωτήσιω; έν τή Βουλή όπως κατα- 
διωχθοϋν οί θίασοι οί παριοτάνοντε; ανήθικα έργα, ή 
αστυνομία έπέβαλεν εί; αύτοΰ; όπως άναγράφωσι είς τά 
προγράμματα τό ακατάλληλον αυτών.

— Τό Έθν. Πανεπιοτήμιον άνέθηκεν εί; τόν καθη
γητήν κ. Άνδροΰιοον νά τό άνιιπροοοιπεί-ση είς τά; εοριάς 
τής τριακοσιετηρίδο; ·οΰ έν τή πόλει Groningen τή; 
‘Ολλανδίας Πανεπιο ιημίου.

— Προσεχώς θά ΰποβληθή νομοσχέδιον εί; ιήν Βουλήν 
δΓ ου λαμβάνειαι πρόνοια περί υλική; ένιοχύσεω; ιών 
'Ελλήνων ζωγράφων καί γλυπτών, διά διαρκοΰς έκθεσεω; 
καί πρατηρίου ιών έργων των παρεχόμενης δωρεάν αι
θούσης έν ιή όδώ Σταδίου. Ή είσοδο; έσιαι πεντηκον- 
ιάλεπτος. ‘Ιδιαιτέρα αίθουσα θά ύπάρχη Λιά τά νέα έργα.

—Εί; τήν έφετεινήν Καλλιτεχνικήν "Εκθεοιν τών Πα
ρισίων ό ζωγράφο; κ Μπουτινΰ έκθέτει ένα πίνακα· Κο- 
μιταιζήδες·, τόν όποιον έι-επνεύοθη άπό τά; Βουλγαρι
κά; θηριωδίας. Στρατιώται καί άτακτοι Βούλγαροι, πε
ζοί καί έφιπποι, κρατούντες λόγχης, τουφέκια, καί )ΐά- 
οιιγας, δεκατίζονν πλήθος άοπλων, έν μέσιο τών οποίων 
πλεονάζουν γυμναϊ γυναίκες. Ή ουνθεσις ήτις διακρινεται 
διά τήν έλει θερίαν της, αποδίδει πιστώ; ιήν Βουλγαρι
κήν αγριότητα.

Ή συγγράφει·; Σέλμα Λάγκερλεφ ί5νλ»γ») μέλος τής 
Σουηδικής 'Ακαδημίας. Είνε ή άριοτοτέχνι; τής μυθιστο- 
ριγραφίας, ή λαβοΰσα τό βραβείο· Νομπέλ ιφ 1909.

—Αί οονφραζέτται έπυρπόληοαν ώραιοτάτην εκκλησίαν 
έπί τοΰ Ταμέοεως, τής Έλιοοαβεττανής εποχής.

— Ό κλέπτης ιή; Τζοκόντα; Περούτοιο καιεδικάοθη 
έν 4‘λωρεντία μόνον εί; 1 έτους καί 15 ημερών φυλάκιοιν. 
Έγ^ετο εφεοίζ της ά^οφααεί»ί.

— Άπό τής 1 μέχρι τής 10 Ιουνίου (ν.ε.) ουνήλθεν 
έν Παριοίοις ιό πέμπιον διεθνές ουνέδριον τής Μουσι
κής, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ τέο>; πρωθυπουργού κ. 
Μπαριοΰ. Διηρέθη είς 8 τμήμαια, είς α έγένοντο άνακοι- 
νώοεις καί έκιελέοει; /ιουοικών τεμαχίων, τά έξής.'Ιστο
ρία κοσμικής καί έκκλησιαστικής μουσικής, αισθητική, 
έθνολογία μουσικής, άκουστική, ένορχήστρωσις, βιβλιο
γραφία, θεωρ'α καί διδασκαλία Ή Ελλά: εκληθη νά 
μετάαχη, άλλ" ελαμψε διά ιή; απουσία; τι;;.
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ntain-(X baarioXdn aoigoi xg b wx nriiia^pt sagmXndf) 
01 aaia nffaa ‘y Sgdx soxoma 'Soaarioob^ondoXn g inirax 
ng.<3 SoOfti gi S]a njonXda If llobQaogoxnSf p<? 4Sr/&0&do<* 
-οδδχχς sm oigoi nig ιηκ noxnio go banxng imiaimxn 
wx ·δΐ3ΐι 2/ SmaomXixg sb^pXari sbi diXog sbdaXoag waja 
sbdmxonan Sbi swb^goioxn^a -g Sgdx If SgiXaioay

'Sni^n sbogoaadaiaag 
ninririjdiano ογγρ >dx SmioiiQ^ -na^xnofj wx aljriog^ S]a 
SmanQix basiimdanbn jrx SW'ogi Sool Sp noaoxban ‘s[ni 
-rindX aoixpdnXXf e >p baarioiomX lb-(bio nni mx aoa^mb 
tgncbax baidmidmi npnri.m^ 'naarioiiiaiaiaa anobgaoaa 
nann 'soamaapony goi amaoix aipi xa nigvioi niaoxb 
-opXp pi idax ‘nrXnriai vxiaoixanX6n ηγιοχ ‘ncbndXjxaaf 
amonrionri nmriMi imaoajdxnig aminrtboga ami xgt 
• b^ibgfvxaap aag aomf/af! smig^oxn mx 11 apxna^ ργγ» 
‘<ιοβ<υΖ sol swbpxoioix sn;docbcdb-tx snaario^mo Sni 
nmx b smjgj ;»x 'logodmonri ιιιοοδχ ηχιΧιδι npxmo 
-odx naigbx ndxni ‘sudoffix nribrii go^bx xf agdxni aa 
,nx Sonorip ,aopft(ji goi abebodo abi nig anobfflfioxoriio 

-bdXg S3ango 'amiofu agixiodajj ami 10101 loagrimxndq 
-abxn 10 atop 01301 ng sbipanffix b miajrfxoxp aag 
aniffao-(oxp tinx mx lbxi,lbxana Ui aa miagoioxoriiobdX 
njo bgtnbg nigtioi ‘ndgaag ndpcboanbd Sp aioooxbxp 
aioafnan abaarioaaX abi ninx srxnd^an p rig Sa^b^p 
wait jD_y -sbimidiDijg -x Sniaowig_ 'Hdyt Sbi Sodga 
.pdxnap g aa^aixaap n^fjnig (ixigp af sm 'aoiagfj^ aa^f 
-tr(oxdax gi Sp aioaoxban nigni narxbja^ pi 110 Smaari 
-oxgt ■soampoidyi got mx ηγγαχ goi snmxdox sf/i 
idax wiiaxpox ng Upaaioix na brldodin oiaag^f oigoj^

•amjn'tdn amrigdax 
wx am^g} amaarimxndffabxn mimdio gXnx b^/adga 
Sil niamfx Sm baariaa^n^s^ nisandnxa bypAari inx 
(amaodX amxinrimj] Sbpddifux S[n aoiaXmXndgg aoypiari 
goi smaomgnfxmg sl/i nri(nii ‘(amjn Soy{) SoXgai aona 
.pidagng gi Sgxb Sp migo ,y auyyjf 4 -anddo^ Sgdx Sod 
-mX p sodb^xpip Snja^ariiXf pari bdinxoaay^ Sio3(Xidaff 
goi aopgfj goi anbanpxnan Sgdx 'Snpdinigt SbxiXoif 
-omXdyt Sbi wcbnxonap sma-[pxodxyt Sbi aaffminx Sodari 
■y gi Sp ao^gonog aogp abi wx aodmaff agxnio.iaoiy 
01 ndnx m awgoffao-(oxDjf αοιοη.ιοο^ΐφ got gxy,— 

‘Ana bgb Aaari 
-ooibpan inx Adaia gn Soiaoxban Sm aoaariaodmaffSaoX 
-pi Sma/bginxnan aaxaaa g-pdaxoinyx p bfjaodx 01301 S)^ 
•Sona Soaarigoib^nan sodaipmXdn p inx onaxa pp aopbpc 
laxf ng arpaodcb ‘sboipoj saodmgoag saoiXyi saoi ndnx 
pna agiomaX Sm n apficba’/oxnan φι ndnx iidgxda^ aa a<r>cb 
■nxonan aoixnonriixog bf/Ab^axa gpcbxdiny 'κ 0. —

■Si-ffprinpff 
■x Sbigo aoogaodx goi ao/bpdXX.a pg ‘aopoupiianddy^ -x 
agi S]3 nyibgnxyt b aaxbgaan sniani Sgcbnxonan Sgi 110 
agxnbrin anp aaj^ njnbgnxyt bxpiong Aapodag aa 
b snioomdjj sbi banxng inooribg ngigxf amia aopx mx 
001 gxn snpxo Sni wx miadsdiunaa Srodannn] snmxo 
Sni mg ‘amdindXixa agpxiabytff aormXdn ahhipgxnan Sgdx 
dpnootQ aa wdinxonan wxrgp wiaoXdn smXaoodf] — 

6V 000'001 
anjijn ano.pxmoodxnay, χ x Soamp ·,ρ mx got 
‘ndoXdn nianx ‘nimionioa 030X00 ggSi aoXaidax aoapbx 
aopUn byadga sboiigdnff Sfii Saodfjg aojomX 01 Sj^ — 

•anjolpxxf abxiannoidX abinaomXdn abf 
-gn bffXagmg aXp Sogmoj^ Snpyt sbi Sgna spoc,*^^’t 
0 ng smigo imiaioxoioij/ -nyo^rigo nxiamiowX n^n mx 
sgooauio SaodxpXnan ari injaXaf mapbx ‘amaiaxa ama 
-gdX ami npXXn nXdajoax fjngn aa anobyadn^j ‘Soargin 
.J.Z !”* .3 -ot amapoX ag-xiamioidy ami aoiadmiodxaa 
oaaxgodxjg x aoi γΧΛ bgadaaan gixntinda^ φι agt — 

•niamiordnx ογιχ 
-lox 'sbaXai sbjnx mXnriai ndodipig wx anoaoga/g alfi 
ύιοιοηχ Sub ‘n^xgox npi ‘nimdj agi anomioidnx napxp 
sri aa gi ‘ηοαδΧ ογγρΛ njdi ‘sbXoxa sfpcimimj aopgix 
-ng agooadX aa 'npxgoai ininoip mpp snaaripxnan s{f,a 
pi yox Smd> Sp ao^xlf Snfdoiiodbjx sndaimaa nmy 

■sndoXn s]ii agxi\omanndog 01 sgdx oigoi ag mi 
-gajf -sma^px snpXdp Sbi aodinff} 01 onaxa mdinxonan 
p imaoajX ngaa mdmX (bi aa ng Smxnoidp b(fmin^3^a 
amhnxonan amaariaoXdaaaig 'g’X/f. iipXdr aa ami xp{, — 

■pcbnxonan Sodari aaffoiAn^rntx 
01 gxg p anoiXob bgfj* 'SbaXai Sbiopn ‘sbiigodiby, 
Smoi ‘soimipXn gondcx nojaxwaaX Sgaa wx αοΛαχΧηρ 
goiidox gcxiogan soaj amapioaioxmg ‘nixayX ηχιογ pi 
:ox ndmdXixaaa aiaax ag pi ‘nxiaoixanXon nzaoxbriogf/a 
aari pi am ‘n-.Xzriai noaia aganxg pi idax wx aoadgasjf 
goi abriogoxp abi gig anobybioxoriiobd'da nimibriogoxp 
nintdn gxn niaaoaoindin nann ‘amxioy px amanoxoa 
-01X px amaoix agi :g.d> sp aoff-(boox smaoitbng

■ amx sbi xg, •smpaaa b<pj&ngainx sapadgasjg 0.

V1VIAIV3JJV WlJOVOIVXdV

anqtiaqqga abi aao^qxocxo mqoxp qn 
Snioqidn gp Sqa ai.xixmoodx aoiaxmaaA 01 iniaXdaay^ 
•Snaming Sgoi aaoxoai widigadoX SagpXXy^ 'amgbdgoxrtUx 
qodoH 'joHvqg goioigaoXndi ooqqnj goxirrq goi Smo 
~mX p'qoxrrimx winf/odxn'nxmoodx niaxmaaX miagyoxg 
dliqj amabqfy^ amt soriidmaX Sgrnqnx q, -amiixioqq aoo 
-niqq goxrqpj gxg amaornondnx amxnminaqf 06130 aoiZ 
-db mixrigq0t > pi Sqa andaxo abxiyqnj abi maqg —

■sndinqq 
Sqa la^mx Smiadaup 'qqg Snqqq Sbi sooviq) qj aniadg 

siaornondnx aoiHdb aoaanminxnqq soonqqq 
Ο. Ληη?Φ>Χ !υχ 5ΒδΛ;'Λ S/a IJffniari nqq aaq/iaxqg. -ahxqa 
,o-(i>oo3QSia iiiinx booidnxagq-n^opyq Sooniy Q.__

Sodljim- goi amibondnx agoo.idZ gi aiiiaa 
•fxnsgaqionqq p igix^ x aeJiudZmi aoqqnj agi Sq-q__

•Mondg abxniayox anpiorqai abi idax wiaib 
-adioidax am.'.da ami sioagoxg b Smibimdnxye -Sonqox 
-irq ihlixZmx o aaqa soogaodx nicmaZn .i.ioaqaiinq/ sbxodi 
-1x3, ooxigoanyq-q. sbi bqaii nj nZdq Qqq anobynny^ 
•.toiaq/ndfl pl qqffff^q sia aobSgb snog 'gqroioj gorionminig 
guxnmindg goi unioaqiodx U aajlqa aoqaaoqt q ataj__

• aob^axa 'nimigndi mm 
.gidn^oo pi tidnx ‘sbxptg '* 0, '· nrimianAar > <101 aoZd r 
pi ano.io^qdamo Sgi Soin^adqaogq 0 aif/nya^a anqoxp abi 
<inniig>iavd>3T aoyiqi agi ail aiotidgiayixa < avdxripqj^ > 
ahi sqa aioniondnx Sgdx Hogig aZ'qa Sbxix- x p 
•.•o)/Jow(oiox anianri sqa abaftioqtaibp ‘aom^ao-qaoyq -qq 
goibiox goi pdnx aioiq/qxa abxiao.tioyog anqdZn Uloaxa 
thuqxg 'im^q ·χ So<hpdZmooiibg inx stnbiox q __

loqdnqq gi any 
► iZo aodbyxp'ip aii amaoa'Zo agixnmdr SmaAnano sbi mg 

niavobioixn agi Sbaatiaoxigxf sbaioionqq snni 
miobxi^xa ahi sqa ItaarioAao 10 qiaariox D.rri adaiqq goq 
Sanqxqo atixU-yio ahi sia goionda Soan oxg soiiaqidiiay 
.niDxZi gmaoyuimx Soaq αοΧριηχ goi ai.haqnxvap Sodx 
ΛοΧρ'.ιο Sgaq Sniaynxoodx Sni sqa miajiadio sioaonxa 
(1 go tiaoqnianx pl mail goamoqj aonpgyiaiimx aniadx 
-li-y inx snxiinjr amq ·ηχηΖρ alii nnMndx xpj ndgap 
agi llonriixoy pa roiOApp hxiX nqii smx mibib^ 01 aoZip 
• norf nimirindi pi moix aori Spytaaaiqg 001 ‘suttgisi.i 
•DJ 9iq>9lU0^) alfi Sqa anohff'/jnxq n/dj naa nqdq — ' 
•dA00q ami pqqox px dA 00S px 00(Jq ιΟος·Σ ·000 c 
qaqa ma^ndf) aixomx pi δώ OOO SS 3<>13 aoiaqlndfl aoi 
ymdx P2 ahi inx anqjMy, alii oxo aixomx inx
aoqamidaj ahi oxu iniaoZdacdx ndaioooidax pq -naini 
l/Zaoodx agi nmx bffofxq pp smaoidx slja sioocboxn 
V. 'Snahxo QQg smq (/(qq aaoantfrinqidix nigv niniirdy 
|1 oxo nqqox ng aofimuiib^ tfxodnxa soxiyganyyqq 
Swmxpqm If opo llopfjviy na m-pdv ηιοχρ ni 'nimi 
•ndyoaix gq/j aoqg pi aiaolrqqlfqqlix^. ·Μ>ΛρδΖοιηιϋΐ3ΐχ 
•gi pip ammiindy ahcbnd/liCilo sgdx agiioiao.Zuiy a^adhx 
•aodx, saaio_q i Soxio sgxMbndZoinrtbaix soxrqniq^Q_

■Snqonianib sbxnlnox shqpZari hfiaii 
(p nZaidax 'Sbanxooj s(n aoqabniodxaqq 01 sqa miso 

Sioagoxg qq , smaqiony goi mxga qq.» aoqait 
mil Ι303φ -suiZoqo-(td> .toapdZXao sbi amZda amma.ip gyox 
•!J1 X» aa Sm miaaqdx aoioxp pi 'vriooy aoaa aihnnZaxio 

Soragnay sbihiox sgmriqnp shrbaiooiibny g,
o

■Sbi anjAaxoidaxn ahi sbi abmjalfi ari aomdhqxa 
!“.Υ -amdinq ami swohdonan «pi Snqo tdnx aolrggoq 
roxlija aoioxp pi 'sbi oo.ipisjoi goi amaxdniy ahi pmx 
fbqaoriaaax oxn sp liQlrqfpoodqq -snaoxnu sbi aoxqgx 
•pi sqa aoioqxoriin naa ari aaayqa^nia siaXsiqyox qq 

■ullVL l|oD,,'·, Sill avi^viiifq ahi 
Sji niapg'/axa ‘.gopion Soyianxidan'y^ > shoqiffoniioag sin 
lopiop aorihifndax •nipiqq aniqgoj_ anxiydoqq snqd.ix sip 
>inanff aoi .w^nria anongdiq Siqgqp 'loyqn px aooidexri
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-PJ aooapfa soioxo^Jf So-(Uy_ am^df amjdbx^w- agfi 
Sbiaaabridj soribdijdax p ‘xAdaxriaap^ Sogdoaopg, sbi 
-iffMo sosaaaaig o ‘aamiibQ^ <bbomft Sniofamx g 'ooipj 
-DJT - ’“P*^ OJ^IX (< ‘lapnxoo^ Sodgo^dy^ Sodio
■ ami 0 •awidpjf jg^r sodpaai g ‘δηδαδηφ na;gondaj sni 
If aaiadpxj ,ιδη/g Spi If‘ampt^ soaoi.idny ρ-ο^αοδη^ 
Sodpaai 0 ‘aQign ajuiajg amiXaiiy^nx lanj/uonx agiomo 
uaa aoaigaoy gi Sp abxdp^,aii3ff abi gxn aaongdyq^_

■Soopidtjj S]a aiffog •.iprimxj 
Snjadmig^ sbi gxg ‘ rdnafaoixj . nrindg’ smaoagona sbx 
-ixd.iigq 01 nxoapdng sboixix.hdx smfi svgpbyj'q s[n 
.< •13 ao.lna apxrdina^ Uxmdgg aa a^bAnSioinribaix
Miigidx 01 ng aarigoraaibo lligni igdmxga 111 p'3,
■''C’fc'J' ’ΊΊ3. faopoxnxn Sm ‘aoxidaimja gi Sp .igoffhgfl 
-odx »,< nig ,sw(goxoxoof) sbi SoxiibL-nXy^ > o px ,mJ, 

*{· Snpdmig sba.i$ oxg xoob^l/dmddoimibaix^t — 
•no'faoxoix-pff moonfnooariig abi ari lobaoxiiaoff 

01 tnoidnu Sp 0 am ^3 ‘iMnnxa Sbxidoiuoxoigy aixoi 
-ox ‘aoi suxnaix ogg sndgxdsif rmjXdmiofq abi Sp aao 

'aoaloiig pa daSrn^ goi abynaa pnx andaxdagf 
abi SJ3 Spffon.'.da ·(τοδη/ς swbvd.'.m^ spamidaj _

aminilon •ygg^ 
ogg Iioiab-ft^ aroa-pixa abi nmx moijyniixa bnaoaa.'a 
snogqbgxa SiagmioaOfpf iniojafx amgmdoX abxi^di— 

-"7.7 ‘amjXiwiai amidi sonoapixa sbi nig a^udxaa.io 
ninaipgaufg bxpabfffr -«sngrpy px Soam.biin— „ 
goi anjgmaoii aobggo,India Somiindgoiaqg got sgiox 
-ogb si nil- χ qq -ii.iiifug goi aSoamf/an goxif/da—» 
goi Xf iggp.lndi aa px ^qp.ioi/ui ’1>3’ 301 ιηυιχ,Ιιχ
’1°λ IV'· '■'{Viltlfj goi asmiipx.ig agaidifg, ni gyix ano 
-mb Sm/gq, ■ Urt.ios/OJ -x goi awaaggaig abi oxg aoio
■ iiqx pi ninx nimion nxifjda— anobpdia ab ,ρβχ l,mr( 
-anaao aomga amxgiooox fffj 53 bayi.iofaiovn ‘.loigndXrqafq 
goi aoqiiip goxifff^ SoiaryXiJin goi nqgmdoX Inxni qq —

•goxpxmdgg aa fox’ sogia 
goxnmooy^ aa ‘aoanan^aqq aodaimaa aa 'smaoagoxg sbx 
-naaxobdff ndaimaa oag 'Soamqn yq 301 nananiafj ninX 
-"Γ °pp a»ob nimion niaagorpixa pj amanXdp amgdgX 
■/.a dquoa.io ‘SbpXo Sbinaniaqq s(/i amibgmi xa godoX 
godxiti gxg amiagooipixa ‘aminriXiagndnx niari ‘argign 
amaoqdrmgoug ami px aminrimig] px amgqa amdpdimg 
4(01 loan ·anobffgioaip ag ,ρυχ αοχρδι goi idax tignqliy 
■aodarlbo idTfti amaodX aminiomXdn ami gxn aminriop ·γγ^ 
amgmiibg ami sma^q-qa^a px snidoio; slji idax aobqrrim 
'οΧνΛ 3 'K P f Haahoaaa n^qqmg a^ —

‘Soidoriy^ 9 wx ΐΙι^αοβΛΌτ 
"‘a '^'V’lXadrniamd^ g χ x 10 rnixniaao ag mxnx 
■ui 'soq.ioxodnqqixn- -j- x 0 sboomqX -qxpq, Sbi goxii 
-3|· goxidoioq, goi sbxoonxa sfii So-pqri bQOjdmiy — 
.bxiaXnoioirm bqqqdxq snb ‘bdvxony ·& -qr x 301 aw
■ nr'.bniari ninx eamaywnfq ami Sga qq ·· dbxip^ 301 njg 
-onimx Sgoqpx sgoi Sqa soioma,<n px pro|OK npi bqqpgq 
• .lajqtlioqoj Si'nai^ naoSmaqq agaioidnqq aoaa pi Sqqq —

•iiodqaxff' αοι sogqSmx 
•sbi ni-ixoi NffonXBa ρθ -sbgtxaoy Soonj^ -x SodindXms 
n .unqotdnqq κι ‘amoaoxn biarmuf niari •m.rxqby^^-

■ snqXaiixq sbqniaii 
niari ababyn.iqg px arrtqnf/njq 'abxiaoqnouafq Sqa Snx 
-0» Snqqwaao jocnpi aoapmqe nqxaoy siaioxoag qqt — 

'Soamqn noi amdgap amoaioribonig 
ami inx amapiiaib sntmdi Sni ari 'aopoaori agxid>n6toam<b 
aodaimio.ioqx 01 smXaooox rnxoxp aoXn.ioqg g^q —

■ami o.foi pi 
agnbiox ami gxg -.manq-qaio ay sqa ([ 9S.lH0ff DJ 9p 
03vld) X x Sioqoidnqq aa agi Sqa liffaiaan maq
-ariiua qqt ■Snj/.opqfan sbxnbtox sUxiabypoaqq aioogxa 
abi aq)nqaan daix/bq, soxqo Sgxnoyxa SpMOidnqq Q — 

■aoqdfJmiXQ' Sid'isri lioqxdnig hq ·Sbxnbrioox 
-nig amaaiiiaxnan >dx snqibndAogrq 'aoqgj b aofqniari ixq 
amtbndaixa lamqga)!o ‘SbxnxaqiC 'SbxidmditmJ Sioa^xs 
bxiaXanqpx sbayaig mobia If aa^ioab iiitaaag aqqt —



'Fno τήν'διεύθυνση· τοΰ έν Πολίτοανη τής "Ηπείρου 
ν.. Μιλτ. Οΐζονομίδου έξεδάθη Ήπειρωτικόν'Ηιιε- 
ρολόγιον περιέχον ύλην έξ όλοκλήρου άφιερωμένην είς 
τήν "Ηπειρον, μετά σχετικών εικόνων. Ή τοιαύτη ουγ- 
κέντρωοις της ύλης εχει πολύ τόένϋιαφέρον, ΐάίω; Ιστορι
κόν καί εθνολογική·, ένεκα τών μελετών καί έντυπιόοεων 
τών άναφερομένων καί είς τήν έπί Τουρκοκρατίας έποχήν 
καί είς τήν σύγχρονον τής άπελευθεριόσεως. Άλλά καί φι· 
λολογικώς καί λαογραφικώς δέν υπολείπεται τά Ήμερο- 
λόγιου, είς τρόπ ·ν ώστε νά δίδη πληρεοτέραν, οσον τά 
δυνατόν, τήν φυσιογνωμίαν τής Ηπείρου.

Έν τή Πολεμική βιβλιοθήκη Γ. Φέξη έξεδάθη κατά 
μετάφρασιν τοΰ κ. X. Νβοκλέους ωραιότατη περιγραφή 
τής Μακεδονικής έκστρατείας ύπό τον τίτλον Ελλη
νοτουρκικός πόλεμος, γραφεϊοα ύπό τοΰ κ. J. I.eune 
πολεμικού άνταποκριτοΰ τής «Illustration.· Παρακο- 
λουθήοας ουτος τάν Έλλ. στρατόν μετά τής Ελληνίδος 
συζύγου «ου άπό Λαρίοοης μέχρι Θεσσαλονίκης άφηγεΐται 
πιστώς καί άμερολήπτως ο,τι είδε : έπεισόδια, χαρακτηρι
σμούς, περιπέτειας.

"Ογκωδέστατος έξεδάθη καί δ Β". τόμος τών περί 
Χαριλάου ΤρίΚούπη δημοσιευμάτων, περιλαμβάνων 
τά άπό τοϋ "Ιουλίου τοΰ 1884 έτους. Μετά τοΰ τόμου τού
του διενεμήθη έπικαίρως καϊ ό Ζζί'. κατά χρονολογικήν 
σειράν τόμος, ώς περιέχων έγγραφα καί ένεργείας τοΰ αει
μνήστου άνδρός σχετικώς πρός τήν Ένωοιν τήςΈπτανή- 
οου. Είς τούς τόμους τούτους βλέπει τις έξελιοοομένην 
τήν μεγάλην εκείνην μορφήν έν τή φωτεινή σταδιοδρομίρ 
της μέχρι τών έλοχιστων λεπτομερειών. Ικανών νά παρά- 
σχωσι πλήρη τά στοιχεία είς τόν βιογράφον του μέλλοντος. 
Οί τόμοι ουτοι, νΰν οτε έμεγαλύνθη ή Ελλάς, φανερώνουν 
δτι ό επιφανής πολιτευτής ΰπήρξεν ό προάγγελος τής 
"Αναγεννήσεως.

Άνήρ εϋρείας έ.τιοτημονικής καϊ πολιτειακής μορφώ
σεων, <ί τέως Νομικός σύμβουλος κ ’Αριστομένης Θε- 
οδωρίδης έν τόμιρ υπό τόν τίτλον "ΊΙ Έπανάδταιίις 
καί τΰ έργον αύτάς» έρευνή τά άπό τής ειρηνικής 
λαϊκής καί στρατιωτικής έπαναοτάοεοις τοΰ 1909 προκύ- 
ψαντα ζητήματα μετά πολλής αγχίνοιας. Μειασχών τής 
"Αναθεωρητικής Βουίής ήδυνήθη εγγύτερον νά άντιληφοή 
τών γεγονότων καί ήδη αποσκοπών την εργασίαν τής εσω
τερικής τοΰ Κράτους μεταρρυθμίσεων, διατυπώνει σκέ
ψεις αξίας πολλής προσοχής, δπως τελείως έκλείψη ή 
κακοδιοίκησες, έξ ής προήλθεν ή πολιτική μεταβολή ή δη- 
μιουργήοασα τό νέον καθεστώς τής "Ανορθώσεων, οΰ 
κηρύσσεται θερμός θιασώτης. Κυρίως ή μελέτη φέρει 
χαρακτήρα οικονομικόν, άλλά θίγει καί τά συναφή αύτώ 
γενικώτερα πολιτικά καί κοινωνικά θέματα.

Ό ποιητικός συγγραφεύς τών ο Μακεδονικών ραψω
διών» καί τών ν Σπογγαλιέων τοΰ Αιγαίου· κ. Άγγελος 
Τανάγρας συνεχίζων τήν σειράν τών ηθογραφικών μυθι
στοριών του, έγραψε τήν « Μεγαλόχαρην*, άφήγηοιν 
νησιωτικών ήθών, ής κυριαρχεί ή περιγραφή τής πανη- 
γύρεως τής Τήνου, τοΰ προσκυνήματος τής Μεγαλόχα
ρης Ό κ Τανάγρας με εν ύφος ελκυστικόν, μέ μίαν 
ακριβή παρατήρηοιν, παρακολούθησαν έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν ναυτικήν ζωήν, άπετΰπωοεν ζωηρών εικόνας αυτής, 
αί όποϊαι έχουν έξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τους ζώντας 
έν μέσω τής κοσμικής βιοπάλης τών πόλεων.

Ύπό τό ψευδώνυμον Τυμφρηστός ό κ. Δημ. Παπα
δοπούλας, γνωστός καί έξ άλλων προεκδοθέντων ποιητι
κών καί δραματικών έργων διά τοΰ νέου τόμου του 
«*Αρρω<ίτες ι^υχές» ενισχύει τήν περί αύτοΰ, ώς 
ουγγραφέως, άγαθήν γνώμην. ΑΙ ·" Αρρωστες ψυχές» 
εινε έντυπώσεις έν εΐδει ήμερολογίου, μία σειρά άσύνδε- 
τος μέν ώς πρός τό θέμα, άλλ’ έχουσα ενότητα ώς πρός 
τήν ψυχικήν διάθεσιν καϊ τάς ποιητικός τάσεις τοϋ γρά
φοντας. Εινε πεζά ποιήματα, τά όποια κυρίως χαρα
κτηρίζει περίσσεια αισθήματος, έκγραοις εύγλωττος 
αγάπης ειλικρινούς, παρ" δλην τήν ρωμαντικότητα, ή 
όποία σήμερον δέν είνε τοΰ συρμού, άλλ’ή όπο'α θά 

ύφίσταται ενόσω πάλλει ή ανθρώπινη καρδία. Π μελαγ
χολία έχει επηρεάσει τόν γράφοντα, δχι μιοανθρωπική, 
άλλά γλυκεία, καρτερική. Σπεύδει πρός Ιδανικά άφθα
στα, τον ουγκινοΰν οί ψυχικοί σπαραγμοί, κάποιας Μά
γισσας ακολουθεί τήν σκιάν, καί τελειώνει μέ τήν ώραίαν 
φράοιν : < ""Οταν τά σώματα πονοΰνε, κλαϊνε' καί δταν 
οπαράσσονται ή ψυχές, γελούνε! Καί εινε πολλά τά 
σώματα ποΰ κλαϊνε, καί εινε λίγες, πολύ λίγες ή άμοι
ρες ψυχές ποΰ γελούνε ·.

Ως πρός τήν γλώσσαν, δ συγγραφεύς έκαμε πολλάς 
παραχωρήσεις είς τούς δημοτικιστής, άλλ" έν ουνόλφ εινε 
εκφραστική.

Τό β". μέρος τοΰ βιβλίου καταλαμβάνει τρίπρακτου 
κοινωνικόν δράμα <ι Ή χειραφετημένη κακούργα·, τό 
όποιον βεβαίως δέν προορίζεται διά ιήν σκηνήν.

The Poet. Ό έν Αονδίνφ "Ελλην "Πανεΰμολ- 
πος» έςέδωκε είς τεύχη δέκα τρία—κακός αριθμός—τε
τράστιχα, πεντάστιχα καί έξάατιχα, Άγγλισιί, διακρινό- 
μενα διά τόν ρυθμόν, θά έκδώοη προσεχώς καί άλλο 
τεΰχος.

’Ίδας. 'Ελληνικός πολιτιιΐηός, "Εκδοσις τοΰ 
περιοδικού · Γράμματα·. "Ερευνα διά τάς μελλοντικός 
κατευθύνσεις τής Έλλ. φυλής.

Σοάιαλιότικϋν ειδώλων κητάλνδις. Ύπό 
Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. Έν Άλεξανδρείφ Ό συγ
γραφεύς έκ τών πολυμαθεστέρων θεολόγων υποδεικνύει, 
δτι ό σοσιαλισμός ούδαμώς συμφωνεί πρός τόν Χριστια
νισμόν, διότι <ί μέν σοσιαλισμός αποβλέπει είς τήν υλι
κήν ευτυχίαν τοΰ επιγείου βίου, ένώ ό Χριστιανισμός 
ένδιαφέρεται διά τήν πνευματικήν ευδαιμονίαν ιού άν
θρώπου. I

Ο διαπρεπέστερος τών παρ" ήμϊν γεωπόνων κ. ΓΙα- 
ναγ. Γεννάδιος έξέδωκε πλήρες Αεξ κόν Φυτολο- 
γικόν, περιλαμβάνω· τά ονόματα, τήν Ιθαγένειαν καί τόν 
βίον ύπερδεκακιοχιλίων φυτών, τών όποιων περιστρέφον
ται ή Ιστορία, ή καλλιέργεια, τά προϊόντα καί οί νόσοι. 
Τό τεράστιον αύτό έργον, άποτελούμενον έκ 1150 σελί
δων εινε προϊόν τεσσαρακονταετοΰς έρεύνης καί πείρας, 
γρηοιμώτατον καί διά τούς επιστήμονας >εαί διά τούς 
γεωπόνους καί διά τούς κτηματίας καί διά τούς απλώς 
φιλανθεϊς. Ή χρηοιμότης, ή καλλιέργεια καί ή παθολο
γία τών άνθέων, καρπορφόρων δένδρων καί σιτηρών, δλων 
τών φυτών τών βιομηχανικών καί τών διακονμητι- 
κών δσα καλλιεργούνται ή δϋνανται νά καλλιεργηθώσιν είς 
τήν Ελλάδα, μετά πλήρους έπεξηγήοεως τών τεχνικών 
όρων καί τών έπιστημονικών όνομαοιών εκτίθενται μετά 
οαρηνείας, ακρίβειας καί λεπτομέρειας θαυμαστής. Τό 
έργον τοΰ κ. Γενναδίου τιμά τήν Ελληνικήν βοτανικήν, 
καθιοτα δέ κοινόν κτήμα πολιτίμους ΰντως γνώσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ_ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Διακηρύττει ότι :

ΚαΚοΰυται διά τελευταίαι» φοράν οί ίόιοκ- ήταΐ 
αυτοκινήτων αμαξών και αυτοκινήτων ττοάηΧά- 
των, όπως παρουσιάαωαι τά επιτάξιμα ταΰτα 
είδη αύριον Δευτέραν 2 'Ιουνίου ώραν 3-5 μ. 
μ. προς επιθεώρηοιν και ταξινόμησιν ένώπιον 
τής αρμόδιας επιτροπής εις θέσιν Γουδή, ένθα 
τά γραφεία τοΰ τάγματος αυτοκινήτων.

Τά ύπο επισκευήν αυτοκίνητα δέον νά δηΧω- 
θώσιν εγγράφως κατά τήν αυτήν ώραν εν τώ 
αΰτώ τόπιρ, όριζομένου επακριβώς καϊ τοΰ μέ
ρους ένθα εύρισκονται.

Οί άπειθήσαντες θά ΰποστώσι τάς ΰπδ τοΰ 
νόμου όριξομένας συνέπειας.

Έν Άθήναις τή 1η ’Ιουνίου 1914.
Ό Δήμαρχο;

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
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