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Οι "Ελληνες ίν Μονάχφ, Τ. Άμπελα. 
Τό στεφάνι, ύ~Λ Ίαχίντας Ί’ραϊηΡρΟί· (Μετα- 

φρασις Ε. Μαγκάκι/).
Ζευς Θαύλιος, ύπό Λ. Ιίαννοπουλον.
Ή Βουλγαρική φιλολογία, ύπό ζ//ί. />«-

mont. (Μετάφρασι; 2π. Τρικούπη).
Τά βιβλία ι. Συνέχεια).
Ποικίλη σελίς. (Τό Sillon τού 11’14.— Ο 

μότο: τού ήΗοποιού. — Ή κριτική τού σκύ
λου.—Οί «Βρυκόλακες» καί οί ’ Αγγλοι).

Σταλαγματιές, ύπό ‘Αμαράντοι·. 
Σ έκείνη, Σ. Βαλλώση. 
Τά θέατρα, ύπό Α.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ε. Δούκας, έν τώ έργαστηρίφ τ;υ.
Σπ. Φαραντατος.
Βενετία. Όοός 1'αριβάλδη, ύπό Ε. Ιυνκα.
Ή κόρη μου. ύπό Ε. -Ιο κα. 
Τζούλια Άμπελά, ύπό Ε. Ιούκα. 
Γεώργιος "Αψι/ς.
‘Αλεξάνδρα Παντξοπούλου.
Όρέστης Κοντογιάννης. 
‘Αντιγόνη Κοψίδα. 
Μίνα Αουΐζου.
Άναστ. Πρίφτης.
Νέλλη ‘Ηπίτου.
‘Έρη Καβαλιέρου. 
Μαριέττα Νικάκη.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Διακηρύττει ότι,
Εκτίθεται είε μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προμή

θεια τριών αύτοκινήτων καταδρεκτηρίων καί ένόε αυ
τοκινήτου σαρώθρου συμφώνως; πρός τούε δρουε συμ
φωνιών καταρτισθένταε παρά τήε Τεχνικής ύπηρε- 
σίαε τοϋ Δήμου, ών οί βουλωμένοι δύνανται νά >.ά- 
έωσι γνώσιν προοερχδμενοι είε τό τμήμα τήε οδο
ποιίας τοϋ Δήμου 'Αθηναίων,

Ή δημοπρασία' ένεργηθήσεται δι’ Ενσφραγίστων 
προσφορών τήν ι5 ΣεπτεμόρΙου έ. £. ώραν ι ι π. μ. 
έν τώ ΔημαρχεΙω ’Αθηνών ένώπιον τήε' Δημαρχικής 
'Επιτροπής

’£V Άι/ήναι; Γ// 7.9 Ιούλιοι· 1914
’Ο Δήμαρχος 

Ε. Μπενάκτ,ς

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Φίλω Μ. — Κυρίως ή επιτυχία τής ε>> Κέρκυρα 

καλλιτεχνική; έκθέσεως οφείλεται εί; τήν ουγκέντρωσιν 
έκκληοιαοτικών εικόνων παλαιών και τών έργων Ελλή
νων ζωγράφων είς τήν καλλιτεχνικήν έκθεοιν. Έξετέ- 
θησαν έργα τοΰ Κοί’τούζη, τοΰ ΙΙαρθινη, τοΰ Λύτρα,, 
τοΰ θωμοποΰλου, ‘ίακωβίδον, Προοαλέντη, Γιαλλινά, 
Λιαλειομό. Πιζάνη, Τριβόλι/, Φωκά. Βικάτοι·, Γεραλή, 
Ράλλη, * Αοπρογέρακα. Μπ ·κατσιάμπη, Λημοπονλου, 
Κόλλα. ΙΙιέορη, Σκαρβέλη, Κογεβίνα, Χαβιτσάιου, Μη- 
νιάτη καί πλεΐστα ίοχα άγνωστων δυστυχώ; ζωγράφων. 
Μεγάλην έντϋπωοιν εκαμεν εί; τόν Βασιλέα <S · Χριστός 
τοΰ ΓΙαρθένη.

Έρωτώντι.— ΊΙ εκθεοι; τοΰ Ροτσιλδέίόν διαγωνι- 
σμοΰ έδη/ιοοιεύθη είς τας ·'Αθήναςα τής 10 ‘Ιουλίου.

■Κφίόμα»-— ΊΙ Λιέγη, ή θρυλική πόλις τών /ιε·,'ό
λων ηρωισμών είνε ή κατ' εξοχήν καλλιτεχνική και ω
ραιότερα ίί/ια πόλις τοΰ Βελγίου. Τοτοθ.οία θελκτική. 
Κάτοικοι 180,000. Βιομηχανία τιραοτί ι. ΊΙ ιστορία 
της άρχεται άπό τϋ ·>ΰΎ μ X Μνημεία πολλά κα! 
θαυμάσια. Ό καθεδρικός ναός της ήγέρθη τφ 1280, έν 
αντφ δε υπάρχουν εικόνες μεγάλης αξίας διάσημων 
Φλαμανδών ζωγράφων, μεταξύ τών όποιων ο! ιέοσαρε; 
Εΰαγγελιοταί τοΰ Κυελλοό καί ή ' Αποκαθήλωοις τοΰ 
Όιιο Βέι-ιους. Εξαίσια οικοδομήματα αρχιτεκτονικά 
είνε: τό μέγαρον τών Δικαστηρίων, r'> 1 /μαρχιΓω·. τό
Φυσιολογικόν Μουσείου, τΰ Πανεπιστήμιου, (Ιίονθεν τιΰ 
1817/, ή 'Ακαδημία τών Καλών Τεχνών, τό ‘Αρχαιολο
γικόν μουσείου, ή Βιβλιοθήκη μέ 250,ODD τηιονς, ‘Ο- 
Λείοι· παγκοσμίου φήμης, τρία θέα.ρα. Έχει Ζωολογικέ 
κήπον κλπ. Πέρυσι ή Λιέγη ίώρτασε τήν εκατονταετη
ρίδα τοΰ θανάτου τοΰ διάσημο» τέκνου της μουοουργοΰ 
Γκρετρύ. Αί καλίιτεχνικαί εκθέ ·εις είνε συχνότατοι, 
πολλοί ο! καλλιτεχνικοί σύλλογοι καί τά καλλιτεχνικά 
περιο'ικά. II 'Πινακοθήκη· έχει πολύτιμον εκεί φίλον, 
τόν φανατικόν φιλέλληνα καί φιλότεχνον κ Plomdeilr, 
ΰοτις διά τή; τακτικής αλληλογραφία; του τηρεί ήμΓις 
πάντοτε ενήμερους τής έν Λιέ/·// ζωηρός καλλιτεχνικής 
κινησεως.

Φιμινκίτή.—Είς τήν Αγγλίαν αί γυναίκες είνε 
περισσότεροι τών άνδρών κατά 1,400,000. Μόνον είς 
τό Λονδίνου υπάρχουν 30,00'J γυναίκες δακτυλογράφοι.

Ρίεωτεμ,ότίί.— Οί μελλτη·τισταΙ ήρχιοτν νά παρακ
μάζουν ένωρίς. Νέα φιλολογική σχολή ήδη τούς διε- 
δέχθη, ή τών ’ Αινιοτών», ίδρνθεΐοα υπό "Αγγλων φιλο
λόγων καί καλλιτεχνών. Είνε τολμηρότεροι καί έξωφρε- 
νικώτεροι ο! ιδινισταί», όνομαοθέντες οϋτω έκ τή; δί
νης·. Τό ρεΰμα τής ζωής παρουσιάζει διαρκώ; δίνας, 
επομένως ή φιλολογία κτΐ ι/ τέχνη φυοικώ· είνε ,·ά ιιε- 
ταβληθοΰν είς δίνας. Εί; τού; όπαδοί·ς τής ί·έας σχο
λής παρέχεται πλήρης ελευθερία...

ΛΙονιΙοόίϋ.ω. —ΟΖ yo<r»;oai'r«s έφέτος εί; τό Ώδεϊον 
'Αθηνών άνήλθον εϊς 700! ‘Εκ τούτων 210 δωρεάν. 
Τό νέον μέγαρον θ' άνεγερθή έπί τέλους' κατέρχεται 
πρΐις τούτο ό Γερμανός άρχμτέκτων Λλμαν.

ΣννάρηιιητΑ.— άίρχαιοτέρα έκ τοιν έκδιδοιιένων έν 
Ελλάδι έφημερίδων είνε ό ■ Εϋριπος· τής Χαλκίδος, 

συμπληρώσας πρό τίνος 50 έτη άπό τής έκδόοεώς τον.
Χεοόαιω.—(!Ι πολεμικά πλοία καί -1.Ί2 εμπορικά 

χωρητικότητος μεγαλειτέρας τών ·Ί0 τόννων κέκιηται ή 
Ελλάς. Ιστιοφόρα 788. . .

"Οσοι έκ τώι· συνδρομητών μα; μετοι
κήσουν, παρακαλοΰνται νά είδοποιήσωσι τδ 
γραφείον μας περί τής νέας κατοικίας των.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί κα&υστεροΰντες τήν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν 

αυτήν άπ' ευθείας προς τήν έν ΑΟήναις Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν- 
τες τα έξοδα τής αποστολής.

Είς τούς καθυστεροϋντας διακόπτεται ή άποστολή τοϋ φύλλου.

α. ι. κ^ΓγΙροπουλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ''ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208.-ΔΡ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο

γραφημένα Σελ. 64. — Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ·_Ι1εζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

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

Σελ. 64.-Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Δ ι·η'Γήμ«τα. Σελ. 128. — Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ- ’Εντυπώσεις καί σκέ

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

Πωλοΰνται είς τιι γραφεία μας
Διά τούς συνδρομητάς τής ^Πινακοθήκης* είς το 

njiidir της τιμής.

f ^[ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΠΗΡιοΛ
\ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
J ΚβΐΞνΠΟΓΡΛΦΙΑΣ /

ΑΡΠΑΪΟΥ/
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 

ίπΓΜ Ε ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ >1ΗΧΑΝ Η Μ ΑΤΑ ll'i 
ίΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1^

g^o ο^ο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, σίναξ Ν. Γύζη Φω
τοτυπία είς μέγα σχήμα Δρ. 1. ‘Επί χονδροΰ χάρτου 
δραχ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ Κοππέ, κατά μετάφρα- 
σιν Άγιδος θέρου. ‘Επί 'Ολλανδικού χάρτου δρ. 1. 

ΤΟ “ΜΑΎΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λάοκαρη καί II. 
Λημητρακοποί’λου δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, αίναξ Φρίξου Άρι- 
οτέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, ττίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία εις μέγα σχήμα δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
δο. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ., Πίναξ 
Rochegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., Τρίχρωμο; 
φωτοτι πια είς μέγα σχήμα. ΙΊΙναξ ΒιάΐηβΙ δρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ , Γ». Bargelllli Φωτοτυπία όρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 

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

ΓΑΖ„ πίναξ Δ. θεοτοκοπούλου. Φοιτοτυπία δρ. 1.
“ΔΟΜΗΜΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ.. Καλλιτε

χνική καί ιστορική μελέτη ΰπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίνάξ J. Knopp, δρ.'1.

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τό 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
‘Από τοϋ Α' μέχρι τοϋ ΙΔ' έτους 

εΤρίσκονται εϊς το γραφεΐον μας τιμώμενοι οί 
Ζ.ρΐ'σόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

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

Καλύμματα χρυσόδετα
ιής “3hvanodnnnS',

δλων τών έτών πωλοΰνται είς τδ γρα

φεΐον μας άντι δρ. δύο έκαστον.



Η ΜΕΡΟΛΟΓ10 Ν

ΖΚομψδς ζόμος έκ 256 σελίδων

ΜεΧέται φίΧοΧογικαί, καΧΧιτεχνικαί, ίστορι- 
καί, έ-πιστημονικαί, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμαται δι.-ι τους συνδρομητής μας δρ· 7. 
Λιά τούς μη τοιούτους δρ. 3■ Εις τους νέους 
έγγραφομενους συνδρομητής αωοοζέ^εζαι 
δωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποτήΟείση; τής χλίμακος τών τόκων των εις 
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων, εν 
δύει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τω Κεντρικω Καταστ ήματ: καί τοϊί Τ- 
ποκαταστήμασίν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέας έν δύει ή εν ώρισμενο) προθεσμία 
έπί τόκω’

1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν οψει αποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου εις I τοΐς ο)ο κατ 
έτος. Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταΐ καί εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ojo κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνα;’τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς απο- 
δοτέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

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

4 τοΐς °)ο διά τά; καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα των 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χευσόν, ήτοι 
εις φράγκα καί λίρα; ’Αγγλίας, άποδοτέας έν (ορισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, επί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.
2 » » » »
21)2 » » » » »
3 » » » » »
4 » » » » »

» 1 έτους
» 2 έτών
» 4 ετών
» 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων εκδιοονται 
κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τω Κεντρικω Καταστήματι καί τή αΐτή· 
■τει τοϋ καταθέτου παρά τοΐς Ί’ποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης εις τό αύτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατά- 
θεσις.

τούς κ. κ. Ύδοολήπτας της 
ηόλεως ’Αθηνών.

Προσκαλούνται οι κ. κ. νδρολή.ττα. όπως προοέλΟωσιν 

έΐ: τό ταμείου τοϋ Λήμου και καταβάλωσι τό αντίτιμου 
τον ΰδατος τρέχοντος έτους, καθόσον έν εναντία περι- 
τττιίιοει ή υδραυλική υπηρεσία τοϋ Λήμου θά ευρεθή ε'ις 
την ανάγκην >ΰ ένεργήοη τήν αποκοπήν τοϋ ΰδατος.

(‘Εκ τον υδραυλικού τμήματος τοϋ Λήμου Αθηναίο»·).
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ΓΊΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ
Α Θ Η ΝΑ I— ‘Οδός Έρμου

Πλοΰιος γραφικής ύλης.—’Έντυπα και επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Έργοστάσιον φακέλ- 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός και 

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητας. 

Χάρτη; εφημερίδων. —Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνία, ακρίβεια, ταχύτης.
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ΕΠ- ZflNeonoyADy
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 

Ίϊ μαΐ Ασυναγώνιστοι.

Μεγε&ύνΰεις καλλιτεχνικοί.
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ΕΝ ΑΘΜΝΑΙΣ
^Κα^ιζεχνικη εργασία

Ττμαι συγκαζαδατικαι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΚΣ
Γλύπτης

Λιπλωματοϋχος τής Καλλιτεχν. σχολής ‘Αθηνών. 
Έργαστήριον έν τή όδώ Άναπαΰτεως

Τμήμα μνημείων

'Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμησεων.

Ο ζωγράφος κ. Ε. Δούκας εις τύ έργαστήριον του έν Μονάχο»

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΜΟΝΑΧΕ,
'ff 'Ελλάς έν Μονάχ.,ι — Μοναχομανία Ελλήνων.—

Τά Ελληνικά Προπύλαια.— Έλληνες καλΙιιέχναι.— Ο 
ζωγράφος κ. “Εκτωρ Λούπας.

ΡΘΩΣ ϊ’-χτ* άποκληθεϊ το Μο
νάχον αί Αθήνα· τής Γερμανίας 
διά τον άπό καλλιτεχνικής άπό- 

• ύεως έςωρα'ίσμόν αυτού. Εις οΰ- 
ϊεμιαν δε τών Ευρωπαϊκών πρω
τευουσών αισθάνεται ό Έλλην 
ταςιδειώτης ή σπουδαστής δια- 
Ορυπτομένην την εθνικήν φιλοτι- 

' μίαν τοσοϋτον, οσον έν τω φι- 
λελληνιζωτάτω Μονάχο». Διότι 

μουσεία καί τάς πινακοθήκας του,
■J

πανταχοΰ =ίς τά 
εις τάς εύρείας οδούς ζαί τά προπύλαιά του. εις τάς 
πλατείας και τάς στοάς του. βλέπει άποτετυπωμένας 
{’·ς τοιχογραφίας ζαι αγάλματα σζηνάς τής αρχαίας 
Χ«ι νεωτέρας 'Ελλάδος, άναγεγραμμένα δ’ έν 'τοΐς 
“οοπυζ.αιοις ζαι αύτά τά ονόματα τών πρωταγωνιστών 
τοϋ μεγάλου ύπέρ ελευθερίας άγώνος τών 'Ελλήνων.

Αλλά ζαι εις αυτήν έ'τι τήν κοινωνίαν τή; Βαυα- 
Ρ'Υ-ής πρωτευούσης διαβλέπει τούς κατά τούς νεωτέ- 
?ουςχρονους συναφθέντας οικογενειακούς δεσμούς 
Ι^ταςύ Ελλήνων ζαί Βαυαρών τοϋ 1833, ές έκεί- 
W, οι'τιν-ς είχαν συνοδεύσει εις τήν 'Ελλάδα τον 
βαυαρον άλλ’αμέσως έςελληνισθέντα βασιλόπαιδα, τον 
^"•τον αυτής βασιλέα. Ούδείς δέ τών μεταγενεστέρων 
Ελλήνων αγνοεί όποιον ενεργόν μέρος ε’λαβον'εις 

τήν πολιτικήν ζαί στρατιωτικήν όργάνωσίν τοϋ αρτι
σύστατου τότε βασιλείου οι εςέχοντε; Βαυαροί συνοδοί 
τοϋ Βασίλειος ζαί μετά ποιων συνεϊέθησαν δεσμών δι' 
επιγαμιών μεθ’ Ελληνίδων πολυάριθμοι Βαυαροί, 
σχηματίσαντες τάς ύπαρχούσας έτι ζαί έν Έλλάδι ζαί 
εν Βαυαρία βαυαροελληνίχάς οικογένειας. Εις τό Μο
νάχον δ ετάφη, εις τάς ζαταζόμίας τοϋ «Τεατίνερ 
κιρν;·' ό πρώτος τών Ελλήνων Βασιλεύς ζ’ έπί τοϋ 
μνήματος αυτού διατηρούνται ήπλωμέναι αί μεθ' έλ- 
ζ-ηνιζών επιγραφών ζυανολευζοι ταινίαι, αι'τινες συνέ- 
δεον τούς ζατατεθέντας ζαί ζατατ’.Οεμένους άνά παν 

τ,~”' εύγνωμονούντων Ελλήνων.
Απ’ αύτών έτι τών αρχαιοπρεπών προπυλαίων τής 

Βαυαριζής πρωτευούσης φαίνεται δεσπόζουσα ή ελλη
νική ιδέα. Άνεγερθέντα ΰπό τού αοιδίμου πατρός τού 
Ελληνος Βασ-λέως, έν τή διασταυρώσει τεσσάρων 

λεωφόρων, ένθυμίζουσίν άμέσως διά τοϋ ελληνικού 
νΖ'τεκτονιζ.οϋ ρυθμού των τον μέγαν φιλελληνισμόν 
τού Περικλεούς τού Μονάχου, Λουδοβίκου’ μετ’ ιδια- 

ό διερχόμενος ύπό τάς στοά: 
των Ελλην άναγινιόσκει εις πολυαρίθμους τοίχους τά 
ονόματα τών πρωταγωνιστών τής Ελληνικής έπανα- 
στάσεως ζαί τών επιφανέστερων φιλελλήνων.

Μετά τά προπύλαια δέ έπισζεπτόμένος τάς έπιμή- 
ζεις Στοάς συγζινεϊται έπί πλέον βλέπων παρατεταγ- 

τάς σπουδαιοτέρας σζηνάς τοϋ 
υπέρ έλ-υθερίας άγώνος τών Ελλήνων, γραφείσας ύπό 
τών διαπρεπέστερων ζωγράφων τής έποχής τού έλλη- 
νομανοϋς εκείνου Βασιλέως. Άπό τούτων δέ ό έπισζε- 
πτόμενος τό περίφημον Στρατιωτικόν Μουοίϊον εύρί- 
σζεται προ όζ.οζ.λήρου βιβλιοθήκης περιεχούσης μέγα
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μέρος τή; στρατιωτικής ιστορίας τής τε άναγεννηθεί- 
σης Ελλάδος καί τής έπί Τουρκοκρατίας έτι, έφ'όσον 
αύτη σχετίζεται πρός τήν συμμετοχήν φιλελλήνων 
Βαυαρών ή βαυαρικών εκστρατειών. Μεταξύ όέ τού
των εκθέσεις βαυαρικών επικούρειων κατά τών Τούρ
κων κατά τά 1591 —1598 καί πολλών στρατιών άπό 
τοΰ 1919 μέχρι τοΰ 1939- σπουδαιότερα δέ και μάλ
λον ενδιαφέροντα τούς "Ελληνας είναι τά άφορώντα 
τήν έν 'Ελλάδι δρασιν τών Βαυαρών άπο του 1826 
μέχρι τοΰ 1829 και τά τής έπί βαοιλέως ΌΟωνος, ιός 
ζαΐ πολυάριθμο: έκθέ.εις 'Ελληνικών αναμνήσεων κα! 
απομνημονευμάτων περί τών κατά τήν 'Ελλάδα, ον 
κατάλογον είχε δημοσιεύσει προ πενταετίας ό ήμέτε- 
ρος κ. Σπ. Λάμπρος.

Διά τήν ίπίσκεψιν τών πολυαρίθμων Μουσείων καί 
τών δύο μεγάλων Πινακοθηκών δέν με ήρκεσαν αί 
τρεϊς ήμερα: όσας προόρισα διά τήν έζ Μονάχου διέ
λευσή» μου. Μόλις δέ μοΐ έπήρκεσαν τετραπλάσια: 
ούχί πρός μελέτην, άλλ’ άπλήν παρέλασίν πρό τών 
αναρίθμητων καλλιτεχνημάτων της ζωγραφικής καί 
γλυπτικής. Κατά τις ημέρας έζείνας, γνωρίσας ικα
νούς τών έν Μονάχω 'Ελλήνων, πρώτιστα δε τόν δια
πρεπή Έλληνα έφημέριον Γερμανόν Βλάχο» καί τούς 
έγζατεστημένους έν τή πόλει Ελληνας ζαλλιτέχνας, 
ευρισκόμενος δ’ είς τοιοΰτο περιβάλλον μουσείων καί 
αγαλμάτων καί ελληνικών ονομάτων καί εικόνων ήρ- 
χισα έννοών τούς πολλούς λόγους, δ:' ούς οί διατρί- 
ύαντες, οί σπουδάσαντες έν Μονάχω νοσταλγοΰσι άμ' 
άπέλθωσι, πάσχοντες ειδός τι μοναχομανίας. Συντελεί 
δε είς τοΰτο πλήν τών άνω λόγων και τό είδος τοΰ 
έζεϊ βίου κα: τά ήθη ζαΐ τά έθιμα τών κατοίκων τής 
βαυαρικής πρωτευούσης, οϊτινες μοΐ έφαίνοντο ώς οι 
αγαθότερο: τών άποτελούντων τήν σηυερινήν Γερμα
νικήν αυτοκρατορίαν. "Ισως όμως ήμεϊς προπάντων οί 
'Έλληνες διατιθέμεθα συμπαθέστερον τρός αύτούς διότι 
εϊμεθα και έθνολογικώς γνωστότεροι είς αύτούς, άφοΰ 
βλέπουν άνά παν βήμα πολλά ένθυμίζοντα είς αύτούς 
τήν ύπό τοΰ Έλληνομανοΰς Βασιλέως των Λουδοβίκου 
τοσοφτον έκτιμηθεϊσαν Ελλάδα καί είς παν μουσείο» 
ή πινακοθήκην του 'Ελληνικόν καλλιτέχνημα ή ές 
'Ελληνικής έμπνεύσεως ή Ελληνικού αρχαίου ή 
νεωτέρου θέματος δημιουργηθέν.

Είς τό Μονάχον όφείλομεν οί νεότεροι Έλληνες 
τούς άριστεις ού μόνον τής παρ' ήμϊν άλλά ζαΐ τής 
έν γένει ζωγραφικής τούς διεθνείς καταστάντας κα/.— 
λιτέχνας Γύζην, Ίακωβίδην καί έζ τών νεωτέρων 
τόν Βικάτον καί άλλους έ ν Μονάχω τελε'.οποιήΟέντας.

Σήμερον ολίγοι παραμένουν Ελληνες ζωγράφοι έν 
Μονάχφ’ μεταξύ τούτων καταλαμβάνει όσημέραι 
καλλίστην θέσιν, ζών ώς καλλιτέχνης έν αύτή τή 
κοιτίδ: τών διεθνών ζωγράφων ό έκ Σμύρνης νεαρός 
καλλιτέχνης κ. "Εκτωρ Δούκας ικανούς γράψας πί
νακας. είδ'.κ.ωτερον δ' έπιτυγχάνων είς προσωπογρα
φίας- καίτοι δ’ εγκατασταθείς έκεϊ καί νυμφευθείς 
μετά Γερμανίδες, παραμένει ένΟουσιώδης "Ελλην, 
ονομάσας ζαΐ τό μονογενές θυγάτριόν του «Ελλάδα». 
Άλλ' εύχής έργον θά ήτο όπως τοιοΰτοι καλλιτέχναι 
εγκαθίστανται ζαΐ έν Έλλάδι, όπως συντελώσιν κα: 
είς τήν καλλιτεχνικήν έν αύτή κίνησιν, συγκεντρού- 
μενοι έν τή αρχαία τής Τέχνης κοιτίδ:.
(Έκ ιώνΑνεκδότων « Απομνημονευμάτων» μου)

Τ. ΑΜΠΕΛΑΣ

Σπυρίδων Φαραντΰτος
Διπλωματούχος τοϋ ’φδείου 'Αθηνών

ΙΩΑΝΝΑ ΟΥΤΑΣΟΝ ΤΡΑΤΦΟΡΟΣ

Αυτό είναι τό όνομα τή; Άγγλοελληνίδο; καί φι- 
λελληνίδο; ποιητρίας, τήν οποίαν, γνωστοτάτην ήδη 
εις τήν φιλολογίαν, παρουσιάζομε» σήμερον καί εί; 
τό 'Ελληνικόν κοινόν. Ζή άπό έτών άθορύβω; εί; τά; 
Αθήνα; καί ή έμπνευσί; τη; έχει τήν ’Αττικήν 
διαύγειαν μαζί μέ τό διαφαινόμενον κάποτε χιούμορ 
τή; Ιίατρίοο; τη;. Μία άρτι έκδοθεϊσα συλλογή τη; 
ύπό τόν τίτλον «llymus ayd oilier Poems» περιέχει 
ποιήματα, άπό τά καλλίτερα γραφέντα εί; τό Χριστια
νικόν μοτίβο.

Είναι ή συλλογή αύτή μικρά, άλλ’ είναι ειλικρι
νή; καί καλοδουλευμένη.

11 έμπνευσι; τή; ποιητρία; έν τούτοι;, δέν είναι 
μονομερή;. "Εχει δημοσιουσει μίαν σειράν παιδικών 
ποιημάτων, τά όποια ή πρωτοτυπία των καθιστά εύά- 
ριστα οχι μόνον εί; τά παιοία.

Ιδού ακόμη καί εν ερωτικόν ποίημά τη;, τό όποιον 
έχει ύλην τήν αίθεριότητα τή; ’Αγγλική; αίσθήσεω;:

ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

Γύρεψα μέο’ στον κήπο μου τά πειό ώμορφα λουλούδια 
Καί τα απομεσήμερο ιά μάζεψα ί'να-ηα
Κι' επλ-εξα τής αγάπης μου δροοΓιτο ένα στεφάνι, 
Ποϋ πειό λεπτό κι' ευωδιαστό δεν e!r‘ άλλο κανένα.

*
“Ομως ποτέ δεν κόσμησε μ' αϊ'τό τό μέτωπό της... 
Τ' άνθη πειά μαραθήκανε κι' έσβύοτηκε μαζί’ 
Καί ή γλυκύτατη πνοή ποϋ έ/όνανε τριγύρω' 
Μΐι πάντα μίο' οτό οτήθός μου τό άρωμά τους ζή.

Μεταφραστής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΖΕΥΣ Θ^ΥΛΙΟΣ

Vincenzo Costanzi—Zeus Thaulios, tv «Athe- 
naeum,» Studi Periodic! di Litteratura e Storia.— 
Par a 1913. p. 406—411.

νδιαφερουςα μελέτη έδημοσιεύθη 
πρό τίνος έν ’Ιταλία ύπό τοΰ σο
φού καθηγητοϋ τοΰ έν ΙΙιση 11α- 
νεπιστημίου κ. Βικεντίου Cos
tanzi έν τω περιοδικό β’ΑΟητ 
ναίιο».

ΊΙ μελέτη αύ·.η αφορά νέον 
έπίΟετον τού Διάς, τό πρώτον 
ήδη γνωριζόμενο» έκ τ:»<·>» θεσ- 

σαλικών επιγραφών εσχάτως άνακαλυφθεισών' είναι δέ 
τούτο θαύλιος. Δύο έτ.ιγραφας εύρεν ό ζ. Άρβα- 
νιτόπουλος, τήν μέν μίαν έν Φαρσάλω έπί βράχου έν 
τω περιβόλω Τουρκικού τεμένους, ύπερκειμε'νου τής 
αύτόθι πηγής, μετεσχηματισμένου είς βάθρον πρός 
γόμφωσιν αναθήματος, ή» καί ήμεϊς είδομ.εν, τή» δ' 
έτέραν έν Ί'εραϊς. Άπλ.ώς δέ τούτων μνεία» έποιήσα- 
το ούτος έν τοΐς Ιίρακτικοις τής Άρχαιολο'γι.κήη 
Εταιρείας (1907‘ , ^.χ/.'.ττα δέ τής πρώτης. Έτί- 

ρας δέ δύο έπιγραφάς εύρομεν ήμεϊς. μίαν έν Κολο- 
κλόμπας, τρεις όήοας έ»τεΰθεν τών Ί’αρσάλων, έπ: τω 
Έν.πεϊ, καί έτέραν έν Ί'εραϊς, άλλην τής ύπό τού 
κ. Άρβανιτοπούλου εύρεθείσ-ης.

Έκ τών ήμετέρων, τήν πρώτη» έδημοσίευσεν ό βα- 
ρώνος Hiller von Gartringen έν Hermes (xvf.. 
XLVI, 1911, σ. 154 ζα: έ.), καθ' ήμ^τεραν 
άναζοίνωσιν, διά μακρών άναπτύξας αύτήν, έτέραν δέ 
εϋρομεν τώ 1913 έν Ί'εραϊς, ήν δημοσιεύομεν έν τή 
ΑργαιοΧο-γικη Έφημερίδι τού 1913.

Τήν μελέτην τού βαρώνου Hiller έζ τού Γερμανι
κού μεταφράσας εδημοσιευσεν ό καθηγητής κ. Μιχ. 
Κρίσπης έν τω Δελτίω τής έν 'Αλμυρό Ί’ιλαρχαίου 
Εταιρείας «"Οθρυος» έν τεύχει Ζ'. σ.25'.’Επί ταύ

της δέ ό κ. Costanzi ποιείται βαθεϊαν κριτικήν με- 
ζ.έτην περί τής παραγω·,"ής καί σημασίας τού νέου 
τούτου επιθέτου του Διός, όπερ μόνον έν ταϊ; άνω 
Ηεσσαλιζαις έπιγραφαϊς άπαντα, ούδυμού δ' αλλα
χού τής Ελλάδος

Έν τω λεςιζω όμως τού Ησυχίου άπαντα ή λέςις 
θαΰλος ζα! θανμος. '() Hoffmann ύπέλαβεν οτι 
το Θαΰμος είναι παραφθορά τοΰ θαΰλος. '() κ. 
Hiller Ομως προτιμά τήν διά τοϋ λ άνάγνωσιν κα: 
διορθοϊ τό Θαΰλος εις θαιίλεος έν τώ κειμένω τού 
Ησυχίου έπί τή βάσει τών Θεσσαλικών έπιγραφών, 

ήν άποκρούει ό κ. Costanzi. Φαίνεται δέ ότι τό 
θαΰλοφ είναι ταυτόσημον τω “Αρης, τό δέ θαύλιος 
είναι ώς έπίΟετον τού Διός. 'Επειδή δέ. κατά τόν 
Hoffmann τό δασύ θ έν άρχή καί μέσω τής /.έ
ξεως αντιμάχεται πρός τήν Μακεδονικήν φωνητικήν 
ώςχα'ι τό φ, ταύτα δέ παρά Μακεδόσ-.ν αντικαθίσταν
το δια τών αντιστοίχων μέσων δ και β (ώς αανθικός, 
— Οαυδικός, ’Ξ,άυθος—αάνΖος, Θουριδες—Δού- 
ριδες, Φερροια—Βερροια, Φίλπτ·πος=Βί\ιπ·πος,

τό θαΰλος τΦοιβηίς—Βοιβηΐς , κατά ταύτα ζαΐ 
Ήσυχίόυ==Ζΐαΰλο? μαζεδονιζώς.

Ό Solmsen έν Hermes (XLVI, σ. 286— 
291) γράφων περί τού αύτοΰ θέματος δείκνυτα: όλί- 
-,'ον εύχαρ'.στημε'νος έκ τού συνδυασμού, όν ύπώπτευσεν 
ό Bechtel τού θαΰλος πρός τό άρχαϊον Γερμανικόν 
dau-^Tf&'ew? και πρός όμοιας λέξεις έν τή Γοτθι
κή, άίστε Οαύλωρ, ές σύ έπωνομάσθησαν οί θαυλω- 
νίδαι, -,'ένος έν Αττική, νά ισοδύναμη τώ φουεύς: 
ισχυρίζεται όμως ότι ή ρίζα θαυλ—δέον νά παραλ- 
ληλισθή τή ρίζη daul—τού φρυγολυδικού Κανδαύ- 
λης, ήν ό Τππώνας όρθώς ήρμήνευσε κυνάγχα έν 
πλ.ήρει άρμονία πρός τήν σημασίαν τοΰ θραζοφρυγιχού 
ονόματος δάος, σημαίνοντος, ζαθ Ησύχιον, λύκου, 
ώ φαίνεται συναφής ή έννοια στραγγαλιστής.

Κα! επειδή τό θαΰλος σημαίνει μακεδονιστ τ Άρης 
καί άρμόζει είς τοΰτον ή έπωνυμία φουεύς, έν τω όνό- 
ματι θαυλωνίδαι παρέμ,εινεν ή αρχική σημασία τραγ- 
γαλισταί. 1Ιρά·'·ματι, λέξις τις ένδίχεται νά έ/.αβεν 
ές άπωτάτης άρχαιότητος έκδοχήν ύπερβάλλουσαν τό 
έτυυΌλογικόν αύτής σημαινόμενον. Οίίτω, έπιφέρε: ό 
ζ. Costanzi, -pi: δήλωσιν’ τού φονεύω ένδέχετα: νά 
μετεχειρισθησαν ζ.έςιν δηλούσαν κυρίως στραγγαλίζω. 
I Ιλήν τούτου είναι πιθανόν ότι τό έργον τοΰ Άρεως 
παρεβ/.ήί/η πρός τό τοΰ λύκου κα: ότι έν τω όνόματ: 
θαΰλος ΐτ.-ν.ρά-.τ,τζι ύστερον ιός ιδέα τού στραγγα- 
λιστοΰ. Δέν είναι δέ παράδοξον, συμπεραίνει ό ν.. Cos
tanzi, θαΰλος νά έσήμαΐνεν αρχικός αύτόν τόν λύ
κου. υπό -ήν μορφήν τού όποιου εικονιζετο ή τώ 
"Αρε: αντίστοιχος θεότης, τηρούντος ούτω τού μακε
δονικού ονόματος πολύτιμον ίχνος τής αρχικής είκο 
νίσεως τών θεών ύπό μορφήν θηρίων.

Αί θεσσα/.ιζαί λοιπόν έπιγραφαί ύπό τύπον Ζευς 
θαύλιος τ.ρζστιγζ'’χ.ζ^ ήμϊν μέσον όπως διαφωτίσω- 
μεν τήν δ-άδοσ'.ν λατρείας, ήτις έ/.κουσα τήν κατάγω- 
γήν άπό τοϋ χρόνου, καθ’ όν ο: Έλληνες ήσαν έτ: 
συνηνωμένοι έν τοΐς κοιλάσι τοΰ Άξιου καί τοϋ Αλι
άκμονας, ύπέστη διαφόρους τύχας καί προσέλαδενιδιά- 
ζουσαν φυσιογνωμίαν έν ταϊς χώραις, ένθα έκάστη 
’ Ελλ.φυλή έξηκολούθησεν ανεξαρτήτως τήν τέλεσιν θρη
σκευτικών τύπων είσαχθέντων έκ τής κοινής Μακεδονι
κής λατρείας καί έδρας. Έκερδήσαμεν προσέτι, έπιλέ- 
γει ό κ. Coustanzi. απόδειξιν της στενής εθνικής 
συγγένειας Μακεδόυωυ και Μεσημβρινών Ελ
λήνων, άυ και δέυ χρειάζονται περισσότεροι 
αποδείξεις πρός άπόδειξιν αλήθειας, ήτις ουδέ
ποτε έπρεπε νά παραγυωρισθή.

Είς ταύ-.α τί δύναται ν' άντείπη ό Βού'/.γαρος κα
θηγητής Καζάρωφ, ό διϊσχυρισθεις έν Revue des 
Etudes Grecques τού 1910 (σ. 243 — 254) ότι 
οί Μακεδόνες δέν ήσαν 'Έλληνες:

Έν Άλμυρφ, τή 8η Μα'ιον 1914
Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Βενετία—'Οδός Γαριϋάλδιι
Πίνας Ε. Δοϋκ<Α

ΊΙ δεσποινί; Τζούλια ’Ληπελά
Πραοω^<·γρ:ιγία Ε 1υύ<4«

ΊΙ κόρη yov «Ελλάς»
Σχεδιογράφημ/ια Ε. Δούκα

4 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ'

ΙΝΕ τά δημοτικά άσματα μέχρι σή
μερον ή μόνη φιλολογία — 
παρήγαγον οι Βούλγαροι. -Με. 
των έδημοσιεύθη έν ΙΙέστη, 
καί Βελιγραδίω’ 1 άλ/.ά ζαί 
παναλαμόάνονται ζαθ 
τόν ήχον τού μικρού αυλού 
ποιον ο; χωρικοί ό, .
ή εί; τήν τρίχορδον γύσλακ τά όποια 

έχθησαν, ενώ έπρεπε να συλλεχθώσιν! 
υνθέσει; ταύτα; οέν πρέπει νά ζητήση τι; 

έζείνων αι όποια·, δίδουσι τό 
ΰ σεισμός τή; Σερβία; ζαί τών τραγουδιώι· 

ο;. Ή δημοτική Έλλ. ποίησι; 
σπάνιον προνόμιον νά παρουσιάζω ήμιν 

ή 
ου μονον αναμνή-

ή μόνη φιλολ :ήν όποιαν

Μόσχα 
7Σ051 £- 

/άστην εις 
5 τον ό- 

νομάζουσι αβίρκα

ούδεμίαν των ιδιοτήτων
νάλλο;
τή; νεωτέρα; Έλλάδ
ζα-.έχε· τό
σχεδόν πάντοτε άρχαϊα αισθήματα έν όλζ, αυτών 
άγνότητι. Έν αύτή άνευρίσζ

*) ‘Απόσπασμα έχ παλα'.ά; μεύε'της τοϋ χρηματίσαντοί 
έν Άίήναι; ΔιευΟυντοΰ τής ΓαλΜχής Σχολή; Albert 
Dumont, πραγματευόμενη; περί τή; φιλολογία; των 
Βουλγάρων αρκετά χαραχτηριστιχή; ζαί τή; έν γε'νει ζατα- 
στάσεως τοϋ λαοϋ τούτου μέχρι τοϋ 1871.

1. ΊΙ χυρία Δώρα δ' "Ιστρια ζατέγινεν εί; τά; σλαυίζί; 
παραδόσεις αϊτινε; έμπνίόυσι τά άσματα ταΰτα ζαί έγραψε 
πώς οΐ Βούλγαροι εδοζίμαζον νά ζωγραφίσουν τήν ποιμε- 
νιζήν ζωήν.

σεις τή; αρχαία; μυθολογία;—δηλαδή τά; νύμφας, 
τάς Σειρήνα; εί; τον Τάρταρον—άλλ' έζεϊνο τό ό
ποιον μα; συγζ’.νεΐ περισσότερον άζόμη, δηλ. φιλοσο
φίαν τή; ζωή; ζαι τού θανάτου, ήτι; δεν έχει τι ούτε 
τή; Δυτική; Ευρώπης ούτε τή; χριστιανική;, ζαί ή 
όποια μας έπαναφέρει εί; άνθηρά; έποχά; τού Ελ
ληνισμού. Ιίλήθο; αρχαίων συνηθειών, πλήθο; μετα
φορικών σκηνών έπί τού μαρμάρου, ή έπί τών έργων 
τή; πλαστική; δέν έχουσι καλλίτερον υπομνηματι
στήν άπό τα άσματα τών χωρικών μεταςΰ τών νέων 
Ελλήνων' ούναταί τι; μάλιστα νά προβή έτι περαι

τέρω. ΊΙ τέχνη καί ή ποίησ'.ς έν τή Αττική κυρίως 
έςέλεγον τά; υποθέσει; των μεταςΰ τών αρχαίων 
παραδόσεων, συνήθως δέ οϋχί μετ’ εΰχεροΰς φιλοκα
λία;' άλλ’ ύπό τό έύ.ληνικόν πνεύμα, οπερ παρουσιά- 
ζουσι οι διάσημοι τεχνϊται, έζη το πνεύμα τού λαού: 
ή ψυχή αυτή άπλουστέρα οέν ανευρίσκεται εις τά 
τραγούδια τής Ιίελοποννήσου καί τή; Βοιωτία;, τή; 
Θεσσαλία; ζαί τή; Ηπείρου: Άπεδύθησαν τινέ; εί; 
τό έργον όπως άναγνωρίσωσι έν τή ρωμαϊκή γλώσση 
διαλ-.κτον αττικήν, ήτι; δέν έγράφετο μέν, ώμιλεϊτο 
όμως έν -.ή εποχή τού ΙΙερικλέου; καί πρό αυτού 
■ύπό τών χωρικών, δηλαδή τού κατωτάτου λαού. Τά 
αισθήματα τή; τάςεως ταύτη; τού λαού, διετηρήθησαν 
έν μέρει καθώς ζαί ή γλώσσα αυτή; εί; τά τραγούδια.

I Ιλήν τών καθ’ όλου εθνικών ιδεών, ακόμη καί 
ή βραχύτη; τών ασμάτων τούτων, ή διάζρισις μεθ' 
ή; ό ποιητή; έκ μια; λές-ως δίδει τελείαν εικόνα, ή



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίλικρινείας, τοΰ
:α άνευρίσκομεν

απουσία ανωφελών λεπτομερειών, ή ζυριολεςια τών 
επιθέτων, ή ένότης όλων τών μερών τών αναγκαίων 
προς μόρφωσιν ένός όλου, το αίσθημα 
ά'πασα: α: ιδιότητες αύται ά; ό Ελλην χωρικός εζει 
όρμεμφύτως, isv εινε άραγε κληρονομιά τών αρ
χαίων'αύτοΰ προγόνων: Τά κλέφτικα άσματα εχουσι 
ζα': άλλην άξίαν' άλλα ταΰτα, χωρίς να ομ.·.λώμεν 
περί της νεότητος, τής ειλικρίνειας, τοΰ πνεύματος, 
τοΰ πατριωτισμού τά όποια άνευρίσκομεν εις έκαστον 
στίχον του, άρκοΰσι <·’>στε νά συγ-κινήσωσι οίονοήποτε 
ό όποιος έχε·.'

Ή
ρ'.ν, όλην τήν 
μιουργησεν αυτήν

7?-
;:οου 
λει τ 
στηρ'.ώοε:; ο 
ζόν πάνθεον, 
αφαιρέτη έζ τή; 
ούτε λεπτότητο 
πνέει αυτή δύναμιν

Δεν πρέπει νά ζητήση 
άσματα, τά όποια 
Βούλγαροι χωρίκ 
εϊς τά όποια 
έν τι όλον

του, άρκοΰσι <όσ·
τήν ιδέαν τοΰ καλού τή; αρχαιότητες, 

ποίησις έχει όλην τήν δυνατήν χά- 
τής φυλή; ή όποια έδη- 

ποίησις αΰτη ψάλλει τά; μά- 
ούς ήρωα; τής ανεξαρτησίας, τά; ισχυρά;^ του 

,, πληγάς καί τά; αιματηρά; συμπλοκάς : ψαλ
τό κάλλος τών Ξανθών γυναικών' εςυμνεΐ τάς μυ- 

ίυνάμεις τή; φύσεως, καί άπαν^ τό έθνι- 
περ ή νέα θρησκεία οέν ήίυνήθη ν' 

μνήμη; τών Σλαΰων' ούτε εΰφυιας, 
ούτε καί αρμονία; στερείται' άπο- 
καί ελπίδα.

, τις παρόμοιον τι είς τά 
κατ έπανάληψιν ψάλλουσιν οι 
Ταΰτα συνήθως είνε έπεισόοια 

ιητής σπανίως γνωρίζει νά σύνθεση 
Η Οέσις, ή ακολουθία τών ιδεών είνε 

βαρύ φορτίον φαίνεται διά τά οκνηρά ταΰτα πνεύ
ματα''μόλις αρχίζει τό ποίημα καί ταυτοχρόνων λαμ
βάνει άλλην διεύθυνσιν και ούχι σπανίως ούτε οι 
άκροαταΐ ούτε οΐ άδοντες παρατηροΰσι τοΰτο. ’Ενίοτε 
τόση είνε ή άπλότης τών δημιουργημάτων τούτων 
<όστε θά όνόμιζέ τις ότι ακούει άσματα τών παίδων. 
Τό μεγαλείτερον μέρο; τών ποιήσεων τούτων δεν είνε 
παρά δοκίμια καί ψελλίσματα. Ό,τι συντελεί^τι ϊ'να 
καταστήση τά προϊόντα ταΰτα παραοοςοτερα «:νε ο.ι 
ό Βούλγαρο; ύφίσταται τήν επιρροήν ιδεών άς εννοεί 
κακώς ώ; λ. χ. χριστιανικά; οιοασκαλιας, καί. οτι 
ύπό τήν έμπνευ'σιν αυτής φαντάζεται συνθέσεις ών τό 
άρτιμελες έλάχιστον έχει θέλγητοον δι’ ημάς. Ιίαρα- 
δείγματος χάριν άπό άσμα τό όποιον έπαναλαμδάνουσι 
ο'· χωρικό: έπ: ολοκλήρους ώρας κατά τήν έποχήν τοΰ 
θερισμού: «ΊΙ I Ιαρθένο; ήλθε είς τό ώραιον μονα- 
στήριον'—ήλθε διά νά κο:νωνήση.— II μεγάλη 
Παρασκευή άνάπτει τάκηρία. —ή άγια Κυριακή άνά- 
πτε: άλλα. —Ή Παρθένος θέλει νά έξομολογηθή.— 
Πάτερ μου, συνήντησα τρία δένδρα εί; τιν ορομον 
μου,—χυχτηράσθην τά τρία δένδρα. 11 Παρθένος 
Μαρία έκοινώνησεν, — ή I Ιαρθένο; έγκατέλιπε τό μο- 
ναστήριον.»

Καί ά/.λο : «Ό νέος έρχεται μετά τριάκοντα ήμε- 
ρών οδοιπορίαν.—Έρχεται διά νά νυμφευθή τήν μνη
στήν αύτοΰ.—ΊΙ μνηστή βλέπουσα αύτόν δέν λέγει 
τίποτα.—Μνηστή μου, θέλεις νά μέ ύπανδρευθη; :

— Ναι, θέλω, σε περιμένω άπό τριών έτών. ΊΙ 
μνηστή σου νομίζει ότ; αποθνήσκει. —'Αδελφή μου, 
λϋι “ζ μανούλ’.ό^ μου το χ*.6ώτιον. Φύλαττ* 
τό μανδΰλιόν μου ώς ένθυμημα τοΰ θανάτου μου».,

Έν τώ δευτέρω διαόλέπομεν τούλάχιστον ουσίαν 
τινά’ άλλ’ έν τω πρώτω: . . .

Διά νά έννοήση τ:ς κάπως τό ϊιαφερον τών άσί'ά- 
των τούτων πρέπει νά σπουδάση αύτά έν αύτή τή χ/,ρα 
ένθα ό κάτοικος μετά τοΰ οποίου ζή τις τα σχθ/.:α-ε: 
έν τή ά-,-νοία του άδ'.αλείπτως.

ό αίσθημα zip', τύίν 
ζαπτιές, οιαϊρα- 

,:ς ουτος παρουσίαζε- 
εινε ή εξουσία καϊ ή

Τά άσματα ταΰτα αποπνεουσι 
αρχόντων: ό χωροφύλας, ο άπλοΰ 
ματίζει έζεϊ μέγαπρώσωπον'όσάζ 
ται, φέρει εΐί πέρα; τά πάντα' . .
δύναμις. Εύρίσκε: τ·.; είς τά άσματα ταΰτα λαόν συ- 
νειΟισμένον νά ΰποτάστητα·.' μόλις κα: μετά βίας αι- 
σθάνεταί τι; ενίοτε ότι έν τοϊς στίχο'-; τούτοι; ςη ο 
πόθο; τή; ανεξαρτησίας.—Οϊ Βούλγαροι οεν εχουσιν 
έΟν’-ζόν ήρωα και φαίνονται ότι οΰδέν εχουσιν εθνικόν 
ονειρον. Έν τούτοι; ή φυλή αΰτη δεικνύει οτι έχει 
ισχυρά πάθη. Είναι βραδεία, περιωρισμένη ει; =-χυ
τήν, στρέφει δ'ε ζα: μεταστρέφει τήν σχέψ’.ν, ή οποία 
την βασανίζει. , .. _ χ

'Ενίοτε ή μεταμέλεια άναζ.ύε-.αι μετά πο/./.η; ου- 
νάμεως εί; τά άσματα ταΰτα' τοΰτο δέ είναι αίσθημα 
άγνωστον εί; τού; Ελληνα;. Τα πρόσωπα των Βουλ
γαρικών ασμάτων αύτοζτονοΰσ: συνεχώς' εγζατα/.ει- 
ποΰσι μετ’ ασθενούς χαράς τόν άποτροπαιον τούτον 
κόσμον. Τίς "Ελλην έφαντάσθη ποτέ ότι ή ζωη ηου- 
νατο νά τοΰ είναι βάρος : Εί; τόν "Αδην «ωραία: 
ζόραι κλαίουσι και οϊ ωραίοι νέοι θρηνοΰσι. 
πάντα είναι καλλίτερα τοΰ σκοτους ό ..αρα. 
είναι ή '.-ή, τήν όποιαν φωτίζει ο ηλ·ο;. Απο 
τηκονταετία; οέν έγίνοντο πλείονε; τών τριών 
κτονιών έν Έλλάδι, προ; τούτοι; οε. μεταςυ . 
αί δύο έςηγοΰνται ώ; προελθοϋσαι εξ επιρροής > 
φανών ευρωπαϊκών ιοεών.

Τά βουλγαρικά άσματα εύχαριστως οιηγ: 
σκληρότητα; καϊ άπανθρωπίας, περιγρ.φουσι 
ματα οιαμελισθέντα, κεφαλής άποκοπεισα; τοΰ 
ματος, λάρνακα; πλήρεις αι’μα' 
Ό "Ελλην οΰδέποτε σταματά 
εάν διηγήται αυτά;, αποσ'

Άθήν^αι. 1914

ουνται
τω
σώ-

θερμ:ΰ ακόμη.— 
τοιαύτας εικόνας : 

ιεφει τ-·>: έφθαλμ:ύς.........
ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Γεώργιος "Αι'.·ης
Διπλωματούχο; τοΰ ’φδείου 'Αθηνών

Τό ίιιπόριον τών βιβλίων

Etc τίόν γνωστότερων “Αγγλων εκδοτών, ό Ουιλιαμ 
Χάίνμαν έπ' εύκαιρία ταξειδϊου του τινός έν 'Αμερική 
ένεπιοτεύθη πρό; τού; «Καιρού;» τή; Νέα; ' Γόρκη;, 
τά; ατυχία; τοϋ έπαγγέλματό; του. Φαίνεται οτ: και 
έν ’Αγγλία τό έμπόριον τών βιβλίων οέν είνε ίσον 
νομίζεται έπικερδή; έπιχείρησ·.;, καθ' δσον ώ; έδήλω- 
σεν ό “Αγγλο; εκδότη; ουδέποτε τά βιβλία εσχον τόσον 
βραχύν βίον καί τόσου; εχθρού; δσον σήμερον. Δύνα- 
ταί τι; νά εϊπη δτι σήμερον βιβλίον τ: αποθνήσκει 
άμα τή έμφανίσει του. Τούτο αποδοτέον τό μεν ειτ 
τήν μεγάλην παραγωγήν καί τά; νέα; πάντοτε απαι
τήσει; τού κοινού, τό δέ ε'ι; τόν επιτυχή συναγωνι
σμόν τών εφημερίδων καί τά διάφορα νιώτερα θεάματα 
ώ; ό κινηματογράφο;, έν ω αί διάφοροι ιστορία·, έκτυ- 
λίσσοντα: καλλίτερον ή έν βιβλίω' "Ετερο; μέγα; εχ
θρό; τού βιβλίου, τού·άχ·.στον έν 'Αγγλία, είνε ή κα
λοκαιρία, καθ’ ίσον δταν ό καιρό; είνε καλό; τό κοι
νόν άναγινώσκει όλιγώτερον διότι προτιμά νά εξέρχε
ται τών οικιών.

Διά τόν “Αγγλον εκδότην ό ήλιο; τού 'Οκτωβρίου 
αποτελεί καταστροφήν.

Τό βιβλίον τοΰ Χάχον
Ό συνταγματάρχη; Ρούζβελτ πρώην πρόεδρο; τών 

Ηνωμένων Ιίολιτειών ίστι; έχει τήν μανίαν νά συλ- 
λέγη τά καλοενδεδυμένα βιβλία δέν είνε δυνατόν νά 
χη εϊ; τήν συλλογήν του βιβλίον τή; άξια; έκείνου, 
τό όποιον εύρίσκεται εϊ; τήν κατοχήν τού Χάχου τή; 
ΙΙερσία;.

Πρόκειται περί τοΰ χειρογράφου τοΰ Κορανίου, δώ
ρου τού Έμίρου τοΰ ’Αφγανιστάν πρό; τόν Σάχην. Τό 
δέσιμον τοϋ βιβλίου είνε πολυτελέστατον' έχει δέ έξώ- 
φυλλον έκ χρυσοΰ πάχου; επτά χιλιοστομέτρων. Οί 
έπ’ αύτοΰ πολύτιμοι λίθοι είνε 109 άδάμαντε;, 12ί 
ρουβίνια καί 108 μαργαριτάρια.

Τό ίλον εργον περικλείεται έντό; αργυρά; θήκη; 
φερούση; καλλιτεχνικωτάτα; συμβολικά; παραστάσει; 
τοΰ Κορανίου καί υπολογίζεται ώ; έχον αξίαν άνω 
τών 800 χιλιάδων ",.άγκων.

Τά άπηγορενιιένα βιβλία

ΊΙ ΙΙαπικη Εκκλησία εχει άπό πολλών χεόνοιν τό 
σύστημα τή; απαγορεύσεω; τή; άναγνώσεω; τών βι
βλίων εκείνων, άτινα ήθελε κρίνει άντιθρησκευτικά. 
Είνε ό περίφημο; «Κατάλογο;» (“Ιντεξ λιμπρόρουμ 
προχιμπιτόρουμ.) Τό σύστημα τοΰτο κατ' άρχά; υπήρ
ξε δραστηριώτατον ουδεί; ετόλμα νά άναγνώση τό 
άπηγορευμένον βιβλίον. έπί απειλή άφορισμοΰ' άρα 
δέν έπωλεϊτο' άρα έζημίου τά μέγιστα συγγραφεί; κα: 
εκδότα;. Σήμερον ίμω; ένώ οί αυστηροί πιστοί καθο
λικοί μένουσιν ύποτεταγμένοι εί; τήν παπικήν διατα
γήν, πολλοί, πζ.εΐστοι άλλοι, είτε έλευθερόφρονε;. 
είτε καί άθεοι ή άδιαφοροΰντε; πρό; τήν θρησκείαν 
αγοράζουσι καί αναγινωσκουσ: τά άπηγορευμένα βιβλία. 
Μάλιστα τινά έξ αύτών εκυκλοφόρησαν καί κυκλοφο- 
σι περισσότερον, παρά πριν ή καταλεχθώσιν εϊ; τόν 
«Κατάλογον» διότι ό κόσμο; κινείται άπό περιέργειαν 
νά δοκιμάση τόν άπηγορευμένον καρπόν.

Ό κατάλογο; είνε εκδεδομένο; ΰπό τή; Παπική; 
Αύλή; εί; ιδιαίτερον τομίδιον, ού ή άνάγνωσι; ομω; 
οεν εινε εύκολο;, πρώτιστα διότι είνε γεγραμένο; εί; 
Λατινικήν γλώσσαν, καί δέν περιέχει άπλοΰν κατάλο
γον τών τίτλων τών βιβλίων, άλλά καί τά; παπικά;

(* Σννίχιια

ΗΙΝλκϋύΗκΜ

βοϊλλα;, προοίμιον, σημειώσει;, έπεξηγήσει; περί τών 
καταδικασθέντων βιβλίων. Κατά τοΰτο υπάρχει μία 
βαβυλωνία γλωσσών έν τώ χαταλόγω, διότι οι τίτλοι 
τών βιβλίων αναγράφονται εί; τήν πρωτότυπον έκάστου 
γλώσσαν, καί διασταυροϋνται τοιουτοτρόπω; ή αγγλι
κή, ή γερμανική, ή γαλλική, ή πολωνική, ή ισπανι
κή καί πορτογαλλική, ή ολλανδική καί έπί τέλου; 
πάσα γλώσσα καί διάλεκτο; τοΰ κόσμου.

Τήν πρώτην θέσιν κατέχουσι τά Γαλλικά έργα εν 
τώ Καταλέγω. Αί μελέτα: τοΰ Δεκάρτ άπαγορεύον- 
ται. Ό Μαλιβράν; καί ό Φενελών φραγγελίζονται. 
Ή φυσική θρησκεία τοο Ιουλίου Σιμών καταδικάζε
ται. ’Επίση; οΐ 'Ιστορικοί τή; Γαλλία; ό εί; μετά τόν 
άλλον καταδικάζονται, ό Ταίν διά τήν Ιστορίαν τή; 
’Αγγλική; φιλολογία;, ό Λαμενναί δ·.' ολα του τά 
έργα, ό Έγδάρ Κινέ, ό Σαΐντ-Μπέβ, ό Στούαρτ Μίλλ. 
Αϋτό; ό Κουζέν διά τήν «Σειράν τή; Φιλοσοφία;» καί 
ό Βουρνούφ διά τήν Φιλοσοφίαν τών Θρησκευμάτων.

"Οσον άφορα τόν Βολταίρον καί τόν Ρενάν δλα των 
σχεδόν τά συγγράμματα παραδίδονται εί; τό πΰρ τή; 
κολάσεω;.

Ό παπικό; Κατάλογο; δέν φείδεται καί πολλών μυ- 
θιστοριογράφων. Τοΰ Βίκτωρο; Ούγκώ οί «"Αθλ:οι»καί 
ή «Παναγία τών Παρισίων» καταδικάζονται. Τοΰ Εύ- 
γενίου Σύη πάντα τά έργα. Τοΰ Λαμαρτίνου ή «Πτώ- 
σι; ένό; Αγγέλου» καί αί «'Ανατολικά: Άναμνήσει;» 
Τοΰ Στένταλ «Τό Κόκκινο καί τό Μαύρο», τοΰ Ρουσ- 
σώ ή «Νέα Έλοίζα», τοΰ Μύργερ <■ Ό βίο; τώνΜποέμ», 
τή; Γεωργία; Σάνδ άπαντα. ΊΙ φίρμα Αλεξάνδρου 
Δουμά, πατρό; καί υίοΰ, εξορίζονται επίση; χ.ωρί; 
οίκτον.

Τά έργα τοΰ Ζολά, τά έγχειρίδια τοΰ Στέγ καί τοΰ 
Παύλου Μπέρτ προσετέθησαν πρό ολίγων έτών εί; τόν 
Κατάλογον. 'Από τοΰ Ραμπελαί μέχρι τοΰ Ιΐασκάλ 
καί τοΰ Βαλζάκ πλείστο: έξοχο: συγγραφεί; γάλλοι 
καταδικάζονται έν τώ Καταλόγου. Αύτό τό έργον τοΰ 
σοφοΰ γάλλου Άββά Δουσέν Διευθυντοΰ τή; έν Ρώ
μη Γαλλική; αρχαιολογική; Σχολή;, τήν 'Εκκλησια
στικήν ιστορίαν, δέν έδίστασαν οί περί τόν Πάπαν νά 
γράψωσιν εί; τόν Κατάλογον πέρυσιν. Άλλά εινε τό
σα τά καταδεδικασμένα βιβλία, ώστε πα; άναγνώστη;, 
καλή τή πίστει, έάν δέν έχη άναγνώση είδ'.κώ; τόν 
Κατάλογον, έάν δέν είνε ειδοποιημένο;, δύναται νά 
άναγνουση πολλά έκ τών άπαγορευθέντων βιβλίων, άτι
να συσσωρευόμενα σήμερον δύιαντα: ν' άποτελέσωσιν 
αύτόχρημα μέγαν λόφον.

Κάτι χειρότερον μάλιστα διά τήν Παπικήν 'Εκκλη
σίαν συμβαίνει σήμερον. 'Επειδή κατά τού; τελευταί
ου; χρόνου; αί διαβολικαί έκείναι μηχαναί αι λεγόμε- 
ναι τυπογραφικά': έκδίδουσιν εί; φώ; καθ’ έκάστην εκα
τοντάδα; καί χιλιάδα; εί; τήν ύφήλιον βιβλίων, οί εν 
τώ Βατικανώ Κριταί, μέλη τοΰ ιερού Συλλόγου, οί 
έπί τούτου τεταγμένοι, δέν δύνανται νά προφθάνουσι 
·,ά άναγίνώσκωσιν ολα καί διά τοΰτο αμελούσε σήμερον 
τού έργου των καί άφήσαντε; τά μέτρια καί δευτερεύ- 
οντα πνεύματα στρέφονται πρό; τά παγκοσμίου φήμη; 
καί τούτων τά δημοσιευόμενα έργα αναγινουσκουσι, κα:, 
άν είνε άνάγκη, καταδικάζουσιν εϊ; τό πΰρ, άναγράφον- 
τ»; αύτά εί; τόν περίφημον “Ιντεξ. Οπουσδήποτε ουτο; 
πάντοτε αυξάνει.

("Enetai ιΰ tiloi)
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Όρίάτιις Ιίοντογιάννίις’Αλεξάνδρα ΙΙαντζοπούλου

Ιόν κΎΕμμανουή/ Καόάκον, δστ.ς διεκρίθη κατά 
τάς απούσας τον θριαμόεύσας ώς -υπότροφος τής 
Αμερικανικής Κυβερνήσεως καί όστις εκθέτει τόν 
«Σκεπτικιστήν, καί μίαν κεφαλήν γέροντας, τόν κ. 
Κ. Δηιιητριάοην έκθέτοντα τήν προτομήν τού πρε- 
σδευτού τής Ελλάδα, κ. Ρωμά'/ου καί έν άγαλμα 
γυναικός γυμνής. καί τήν δεσποινίδα Άδριανήν Γιαν- 
νακοπούλου έκδίτουσαν μίαν προτομή/ έκ (ύ,,τυ.

Πριν^τελειώσωμε/ παραθέτομεν κατάλογο/ τών ιιέ- 
χρι τοΰδε σραβευθέντων είς τό'Σαλό/ Ελλήνων καλ
λιτεχνών.

(έκ Λήμνου ι χαλκού·/ μετάζ -
1889 
ι88<) 
1900 
ι88η

188<)
11)011

Ζωγράφοι
Κ.Βρούτ’ 

λιον
Γ. Ίακωόίδης χαλκού/ μετάλλιο/
Γ. Ίακωίίδης χρυσού/ μετάλλιο/
Ε. Ααμπάκης χαλκού/ μετάλλιο·/

Γλύπται
Μπονάνος χα/.κοϋν μετάλ/ιον
Μπονάνος χαλκού/ μετάλλια/
Κυρία Κασαόέτη Ζαμπακού χαλκού/ 

τάλζ ιο ν
Ε. Καοάκος εύφημος μνεία πιΐ3
Κ. Δημητριάδης μετάλλιον 3ης τάίεως ιμομ 
Δεσποινίς Κλεονίκη Γενναδίου εΰφηιιοε μνεία ι8(ΐι 
Ό άρχιτέκτω. I. Μούσης εύφημος μνεία ι88χ 

‘Αργυρού/ μετάλλια/ 1889·—’Αργυρού/ μετάλ/ιον 
ΐφοο μέ τήν μνείαν «έκτος συ/αγωνισμοΰ«'.

♦ *

με-
ι8ι>9

Ό μύτος τοΰ ndoa>oiov
<3 κ. Γκαραί/, ό ύποοο/.εΰς τοΰ Παλαϊ Ρουαγιάλ 

καί ό αρχαιότερος όλων τών Παρισινών συναδέλφων 
του διηγείται νόστιμα ανέκδοτα τίίς θεατοικής 
ζωής του. 1 ' 1

Είς τό ίδιον θέατρο/ έπαιζε ποό έτών ένας ηθο
ποιός μέ τάλαντου, ό Ζάν Περέζ, i όποιος έγινε·/ 
όνομαστός διά τές φάρσες πού ώργάνωνεν είς βάρος 
τοϋ συναδέλφου του Ύασέντ, γνωστού διά τήν ύπερ- 
οο/.ικά μεγάζην μύτην του. Κάποτε είς τό μέσον τής 
παραστάσεωε έπιανε τή μύτη τού Ύασέντ, τήν 
έστρεφε πρός τό κοινόν, έστρέφετο καί ό ίδιο, κ'

fl I Ν Α ΚΟΘΗ Κ Η

-Λ-ϊ£.: ’ θ' 51 επισκέπτονται τάε Κατακόμόας, κα
νείς όμως δέν έσκέφθ/| /ά έπισκεφθή τό/ μύτον τού 
κυρίου». Ο ίσσέ/τ οέν προσεοάλλετο καθόλου, κά
ποτε μάλιστα, διηγούνται ότι είπε/ είς έ/α συνάδελ
φόν του

-λ-Σέ παρακαλώ, σκούπισε τή μύτη μου. είσαι πλη- 
σιέστερα άπό μένα !

♦ ★

κριτική τοΰ σκύλου
Ή «Παρισινή Ζ,ωή» διηγείται έν χαριτωμένο·/ άνέκ- 

οοτον τοϋ Καρουζου. Ο μέγας τενόρος διερχόμενος 
άπό τήν Φιλαδέλφειαν τής Αμερικής έλαβε πρόσ- 
κλησι. εκ μέρους τού τραπεζίτου Φράαν, διά νά τρα- 
γουοήση είς τό μέγαρό·/ ταυ, ά/τί ιο,ιΐοο δρ. "Οταν 
είσήχθη μέσα είς τά πολυτελή σαλόνια τοϋ έκατομ- 
μυριουχαυ, ό Καρού.ο έκπληκτος εύρέθη έμπρός είς 
τόν οικοδεσπότην μόνον καί τό σκυλάκι του. Παρε- 
κλήθη εΰγενώς νά δώση δείγματα τή. τέχνης του. Ό 
Καροΰζο ήοχισε μίαν άπό τάς άριες, πού έπιτυγχά- 
V;1 ττερ^σ-ότερον, οπότε τό σκυλάκι ήρχισε νά γαυ- 
γΣη σαν δαιμονισμένο. Γότε ό Φράαν έσηκώθη καί 
είπε πρός τόν τενόρον μέ περισσήν ευγένειαν.

— Ευχαριστώ, μπορείτε νά παυσετε. Ήθελα μόνο 
/ά υάνω, έάν ό Γόμπυ γαυγίζη καί όταν άκόιιη τρα
γουδάτε σείς....·

* *

Οί 'SSpvROjiaKes· και οί “TTy^/oi.
Μετά υ 3ετή άπαγόρευσιν έπαίχθησαν διά πρώτην 

φοράν εί. τό Λονδίνο·/ οί «Βρυκόλακε.. τού Ίψεν. 
Κατά τήν πρώτην παράστασιν τού έργου, τήν όποιαν 
έπηκο/.ούυησεν ή άπαγόρευσις, μέρος τών Άγγλων 
κριτικών κατεέανέστη κατά τού Ίύενείου άριστουργή- 
ματος. Ί)/ ο. ό τύπος ίσχυρίζετο ότι τό δράμα όχι 
μόνον είναι ά/υπόφορον διά τά νεύρα, άλλά καί ύπερ
βολικά ά/ήθ κον. Ακόμη καί μετά τήν σημερινήν 
παράστασιν ρίγος σεμνοτυφίας διέτρε.ε τάς στή- 
λας τών πουριτανικών φύλλων, ένώ ό λοιπός Άγ- 
γ/ικός Τύπος όμοφώ/ως 'υποκλίνεται ποό τοΰ έργου 
του Νορόηγοϋ ποιητού. Θεωρείται βέοαιον, ότι είς 
τούς «Βρυκόλακας» έπιφυλάσσεται μακρά σειρά πα
ραστάσεων.

< 3Coixijn £ε^ϊς &
Τό £α^όν του 1914

Τό έφετείνόν Salon τών Παρισίων, με τάς -ρ 
άπεράντους αίθουσας του, τάς όποιας κοσμοΰσι έν 
ίλω ύ;^7 ΣΡϊ3 ζωγραφικής, γλυπτικής, χαλκογρα- 
φικής, έυλογραφικής, αρχιτεκτονικής καί έν γίνει 
παντός δ,τι ανάγεται είς τάς ώραίαε τέχνας, είνε τό 
13a. Τόπρώτον διωργανώθη ύπό τής 1 αλζ.ικής Κυ- 
δερνήσεως τό 16j3, μέ/ρι δέ τοϋ 1791 δέν έχομε·/ 
είμή μόνον 36 σαλόν. Τα κενά έέηκολούθησαζ μέ
χρι τοΰ 187? δτε έχομε/ μόνον ό-j σαλ.όν. Άπό τής ε
ποχής δμως αύτής μέχρι σήμερον ούδέ/ κενόν Υπάρ
χει, έκαστον δ' έτος έχει καί τό σαλόν του. Καί 
μέχρι μέν τού ι88ι τήν οιωργάνωσιν είχε/ ά/αλάβει 
ή Ακαδημία τών ώραίων τεχνών, δηλ. αύτή ή Κυ- 
οέρνησιε, έκτοτε όμως ή φροντίε άνετέθη είς όμιλον 
καλλιτεχνών, οϊτινες έλαβον τό όνομα Εταιρία τών 
Γάλλων καλλιτεχνών τό όποιον διατηρούν μέχρι σή
μερον καί τούς όποιους ή Κυδέρνησις ύπςστήριϊεν

ύύ,ικώς "Εκαστος κατανοεί τήν σημασίαν τής μεγά
λης αύτής καλλιτεχνικής πανδαισίας τής φερούσης 
εί. έπαφήν τό πολύ κοινόν μέ τούς μεγαλειτέρουε 
άοτίσταε, οί όποιοι έκάστοτε αναφαίνονται άνά τήν 
ύφήλιον.

"Ελληνες καλλιτέχν'αι έκθέσαντες έφέτος είς τό 
Σαλόν είνε ή κ. Κζεονίκη Άσπριώτου μέ μίαν εικό
να τής μητρός της. Ή δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου 
ιιέ μίαν σύνθεσιν «Πρό τής έστίας». Ο κ. Στέλιο. 
Μη/.ιάδης έκύέτει τό «Κανάλι» καί μίαν Νεκρόν φύ- 
σιν. Ή δεσποινίς Μάνια Μαύρου έκθέτει μίαν εικόνα 
ρωσσίδος νεάνιδος. Ό κ. Τάσσος Αουκίδης ύπό τόν 
τίτλον «Ρεπό», έν έσωτερικόν μέ ένα γεροντακαί 
μίαν γραίαν καθηιιένου. άντικρύ είς μίαν τράπεζαν. 
'Ο κ. Καρβωνίδης ένα παληό πλυσταργιό». Ή δε
σποινίς 'Ιουλία Θεοφύλακτου έκ Τραπείοϋντος έναν 
θερσέζ «ή Μάμμη», έπειδή δέ ό λόγος περί ’Ελλήνων 
καλζ.ιτεχνών. άναφίρομεν καί τούς τρεις γλύπτας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιγόνη Κοιάέοα Μίνα Αουΐήον
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΓΤΙΝλΚΟόΗΚΗ

Αυστρία ι ,φοο,οοο λογχών.
Σερβία φοο,οοο.
Τελεσίγραφον Δυαδικής: Δεκάλογος ιτα

μών ραπισμάτων.
Άπάντησις τών συμμάχων μας: Άμυνα αυ

θυπαρξίας.
Όγκος βίας ύλικής—Αυστρία.
Σθένος ψυχής — Σερβία.
Βαρβαρότης τής Δύσεως.
Πολιτισμός τής ’Ανατολής.

*
Πρωτεύουσα καί έπίνειον.
'Η «Σκούπα» έθαυματούργησεν είς 'Αθήνας.
Έμαέιλαρώθη είς τόν Πειραιά.

Ίσον ιιία νοΰλα.ΓΡοτσίλδειος διαγωνισμός.
Ή νοϋλα Θά έπαναληψΰή.

*
Συνάντηαις Βεςύοου καί 

διον αναψυχής τού δευτέρου

Αύτοκίνητον: Ή άναιδεστέρα έφεύρεσις τής 
άνθριοπότητος. Σψυρίζει δαιμονιωδώς, σηκώνει 
σύννεφα σκόνης, σκορπίζει αρώματα βενζίνας. 
Κόκκαλα δέν έχει καί κόκκαλα τσακίζει.

*
Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαθε ύπερκόπωσιν. 

Οί ιατροί συνέστησαν άνάπαυοιν ή Κοτοπούλη 
δίδει νέα έργα. Ή δύναμις τής τέχνης θά 

: τού κτίζειν σπήτια,εΐποΰν μερικοί. Ή δύναμιε 
θά εΐποΰν άλλοι.

*
Ελληνική έπιθεώρησι; - Παγωτό λεμόνι. 

Παπαγάλος = Φυστίκι ροαγιάλ.

Πολύς θόρυβος διά τούς 
δες των κυρίων, οί όποιοι 
μόδα.

κατεβαστούς γιακά
έΘεωρήΘησαν νέα

■ - -α. ---

ΑΘΗΝΩΝθΕΤ^ΊΓΡΑ
Θέατρον Κοτοπούλη

Εφέτος ή Έπιθεώρησις — τό νομισματικόν αύτό θε
ατρικόν είδος — ύπέστη κρίσιν. Καί ήτο επόμενον. Ή 
μέθη παρήλθε, τό κοινόν βαρύνεται τάς αύτάς περίπου 
ύπό νέον ένδυμα σκηνάς, τά αύτά περίπου τραγουδά
κια, τάς αύτάς σχεδόν κνήμας. Τό «Πανόραμα» δέν 
άντέσχε καί παρέσυρεν όλόκληρον τόν θίασον άναγ- 
κασθέντα νά ζητήση φιλοξενίαν είς Πάτρας. Τά «Έπι- 
νίκεια» φυτοζωήσαντα ύπόέποψιν εισπράξεων διεκόπη- 
σαν. Τό «Παγκόσμιον λεύκωμα» έκλεισε τάς σελίδας 
του, τό Ραβαΐσι μόνον τρεις βραδυές έτόλμησε νά £ε- 
μυτίση. "Αλλαι λαϊκαΙ επιθεωρήσεις έξεψύχησαν. Τά 
Πατήσια ήλίευσαν μερικούς θαμώνας, άλλά πρός πλήρη 
ταπείνωσιν τών ισχυρών έπιθεωρησιογράφων ό κό
σμος έτράπη είς τόν κήπον τοϋ Βουςίνου, όπου ή

Λοιπόν, είς τά τέλη τοΰ ΙΕ' αϊώνος ό Σαίξ- 
πηρ έφοροΰοε τέτοια ακριβώς—λίγο μάλιστα 
πλατύτερα— κατεβαστά κολλάρα.

*
Δημοσιογραφική έέέλιέις.
Τήν ιδιοκτησίαν τοΰ περιοδικού «ΙΙαναδή- 

ναια» ήγόρασεν ό κ. I . Βλάχος. Ό τέως 
διευθυντής των 5ά ίδρυση βουστάσιου.

*
Ίοούεται καί δεύτερον φρενοκομείου έν ’Α

θηναίε. Κάλλιο άργά παρά ποτέ.
Θα στεγάέη a.So τρελλούς, άλλ’ αργότερα 

θά χωρή καί ηοο. Λησμονούν οί αρμόδιοι πού 
ιδρύεται. Άλλως δέν έζηγεΤται ό αριθμός ηοο, 
είς τόπον οπού κανείς σχεδόν δέν τά έχει. . .

*
ΣυνεστήΘη έπιτροπή ύπό τού Δημάρχου ’Α

θηναίων διά τήν μεταρρύθμισιν τού Δημοτικού 
Θεάτοου. Μετέχουν αυτής εϊς παθολόγος ια
τρός καί ό καθηγητής τής Ποινικής δικονομίας. 
Συνιστώμεν νά προστεθούν είς τήν έπιτροπήν 
εϊς αρχιμανδρίτης, ό οικονομικός έφορος καί 
εϊς όδοντοίατρός.

*
Μέθη — Ιατρός τής ψυχής.
Κριτική—Κυρία ιοο έτών.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

«■ « *

Σ’ Ε Κ HI Ν Μ
"Οποιαν και άν κυττάξω 
οποίαν ό λούς μου άν βά?.η, 
σέ σένα 
σέ σένα

ίΐύ πβτάξω
ί)έ νάρίίω πάλι.

καί άν κι>ττ<ίζ|| 
ματιά μου,

'Όποιαν 
ή άδολη 
για αένανε σπαράζει 
σέ σέ πετρ ή καρδιά μου.

ΙΠΥΡΟΣ ΒΑΛΛΟΙΗΣ

«Σκούπα τοϋ Μεταξουργείου», έσάρωσε τάς άλ- 
/.ας έπιθεωρήσεις. Έμειναν ώς τό τελευταίου προπύρ
γιου τά «ΙΙατοΟήναια».'Αλλά καί αύτά έσύρθησαν 
είς τόν μοιραϊον κατήφορον. Κάθε πέρυσι καί καλλί 
τέρα. ’Εφέτος προήχθησαν είς πολυτελείς Ενδυμασίας 
καί ύπελήφθησαν είς πνεύμα. Είνε απορίας άξιου πώς 
τρεϊς άνθρωποι διακριθέντες ώς δημοσιογράφοι καί συγ
γραφείς κατώρθωσαν συνεργαζόμενοι νά Εμφανίσουν 
εαυτούς ώς εντελώς έστερημένους 'Αττικού άλατος. 
Καί είνε άληθινόν μαρτύριαν νά σφηνοϋσαι έπί τρεϊς 
ώρας είς ϊν σανιδένιο κάθισμα, νά έπαγγέλωνται οί 
ήΰοποιοί τόν έξυπνον καί νά χασμάσαι άπό πλήξιν. 
Ή δεσποινίς Κοτοπούλη, θύμα—αξιον συμπάθειας— 
τής έπιθεωρησεολογίας, κατιδούσα τήν χρεωκοπίαν τοϋ 
πνεύματος, έπεδίωξε τό αντίδοτο·/ ή μάλλον τό ίσο- 
φάρισμα. Τήν έπίδειξιν τουαλετών καί μερικών πλαστι

κοτήτων. Συγγραφείς έφέτος τών Παναθηναίων ε’νε 
ή μοδίστρα, ή καπελλοΰ, ό ηλεκτρικός προόο/.εύε, ή 
Κοτοπούλη, ό Γονίδης καί ό Μυράτ. Πραγματικοί 
συγγραφείς Διότι δ,τι δέν κατώρυωσεν ή τριλογία τών 
συγγραφέων, τό κατορθώνουν τά ρούχα καί ή ζωηρό- 
της τής ύποκρίσεως τής τριλογίας τών ήθοποιών. Πα
ράδειγμα τήε στειρότητος τών συγγραφέων είναι ή 
άναμάσσησιε γνωστών σκηνών, τό τραγούδι τοϋ Φαρ- 
κοά, τό αιώνιον «Έν - δυο» τοϋ Μητρούση καί ή έκ- 
μετάλλευσις τοϋ πατριωτικού αισθήματος διά τής νέας 
ναυαρχίδας, τήν όποιαν πρί/ κατασκευασθή είχαν τήν 
ευτυχίαν οί μακάριοι κάτοικοι τών 'Αθηνών νά ϊδουν έπί 
σκηνής. Τό ζεύγος Τζανέτου καί Μαντίναε έφέτος 
έσαχλοποιήθη καί ήτα επόμενον άφοϋ οί μνηστήρες 
έγιναν σύζυγοι. Πρέπει νά έξαιρέση τις τάς δύο δι
δύμους καί έν τή ηθοποιία άδελφάς Μυράτ καί Αούη 
αί όποϊαι ώς μετάλλια καί ώς Τουρκικοί έφημεοίδες 
υπήρξαν χάριια οφθαλμών, τήν σκηνήν τών 'Αργεν
τινών, τό ναυτικό κουϊντέτο, καί τήν έμφάνισιν τοϋ κ 
Παλαιολόγσυ ώς Ζύπ, τελείου — έπιτυχίαι καθαρός 
ήθοποιίαε—τό τραγούδι τού αεροπόρου καί τά- πα
ραφωνίας τού υπουργικού συμβουλίου. ΊΙ δνίς Κοτο
πούλη ολίγα μέρη ήθέλησε ν' άναλάοη καί ο'ύτω έφέ
τος τά περίφημα Παναθήναια έπαυαν άπό χλώρωσιν 
καί άνσιμίαν διεκόπησαν καί χάρις είς τάς ένέσεις 
τών νέων σκηνών έπανελήφθησαν. άλλ' ά/ευ ζωής.

Είε τήν «Μάννα Βάννα» τοϋ Μαίτερλιγκ, τήν πσι- 
χθεϊσαν πρό έτών καί εις τό Βασιλικόν θέατρον άπό 
τήν Φρα(κοπούλου καί τόν μακαρίτην Μέγκουλαν, 
ένεφανίσθη νεαρός έκ Σμύρνης έρασιτέχνης ό Μά
ριος Παλαιολόγος υιός πλούσιας οίκογενείας, εύμορ
φος, εύσταλής καί .... τίποτε άλλο, έπί τού παρόντος 
ύπό έποψιν δραματικήν. Άνέλαόε διά μιας τόν δύσ
κολου ρόλον τοϋ Πριγκιόάλη καί μό νον οτι είχε απο
στήθισή τό μέρος του μάς -έδειξε.

Στά καινονρια ιίΰνομιι. Ό κ. Μυράτ άπό τούς 
πλέον μορφωμένους καί πεπαιδευμένους ήυοποιούς 
διεσκεύασε κατά μίμησιν έκ δοάματος έχοντας ύπό- 
θεσιν τόν Γαλογερμανικόν πόν.εμον, ένα πατριωτικόν 
άλλά καί κομψόν δράμα, τό όποιον δέν έχει πολύπλο
κου δράσιν, ούτε ύπερδολ,άς καί φωνασκίας, άλλά 
άξιώσεις κάποιας τεχνικής έπεξεργασίαε. Περιστρέ- 
Ϊεται είς τήν έκδήλωσιν μίσους κατά τών Βουλγάρων, 

.υγκινεϊ άό'άστως καί έχει πολλήν πιθανότητα. Ένας 
"Ελλην άγαπήσας καί ύπανδρευθείς Βουλγ αρίδα, αφήνει 
νά έξωρμήση τό εθνικόν του αίσθημα, τό όποιον όμως 
τοΰ στοιχίζει τήν ζωήν Ό κ Μυράτ ϊστις ύπεδύθη 
τό πρόσωπον αύτό ήσθά/θη βαΰειά τό έργον, καί άπέ- 
δωκε τόν ρόλον του μέ πολλήν ζωήν. Ή δ. Κοτο
πούλη είς τό μέρος τής μητρός τού νέου υπήρξε τύ
πος Έλληνίδος μητρός αξιοθαύμαστος.

Θέατρον Κυβέλης
Τοϋ Μάρκου Πράγα, νεωτάτου συγγραφέων τό τρί

πρακτου σύγχρονον δράμα « Ή κρίιϊις» είνε άπό τά 
δυνατότερα έργα τοϋ Ιταλικού θεάτρου. 'Ανήκει είς 
τήν σειράν τών φιλολογικών κοινωνικών δραμάτων, 
τά όποια οί συμπατριώταί του ό Ροσέτα, ό Τραοέρσι, 
ό Ζακόζα έχάρισαν εϊς τό δραματολόγιον τό διεθνές. 
Ό Πράγα είς μίαν άπλήν ϋπόθεσιν συγκεντρώνει 
μεγάλην δύναμιν καί γίνεται συγχρόνως ό ηθικολό
γος τής κοινωνίας, ό καθοδηγώ/ αύτήν είςτά δυσχερέ
στερα ζητήματά της,οίον τό τής συζυγικής τιμής.'Καί 
τό κάμνει μέ τέχνην πείθουσαν καίτοι έκ πρώτης δψεως 
ή λύσις δέν συμόιόάζεται πρός τάς κρατούσας παρά 
τοΐς πολλοϊς άρχάς, αϊτινες προσαρμόζονται μάλλον 
είς αιματηρόν σύγκρουσιν τών συναισθημάτων καί 
'κρηξιν άκαταλογ ιστού όρμής.

Ό Δονάτη Λατρεύει τήν γυναίκα τον μέχρι τού 
σημείου νά άνέχεται τάς έρωτοτροπίας της μέ ένα 
δικηγορίσκον, έκ φόβου μήπως έάν παρέμδη, χάσει τήν 
γυναϊκά του, άπό τήν οποίαν ώς έκ τής τυφλής άγάπης 
του δέν έννοεϊ έπ’ ούδενί λόγω νά χωρισθή. Ό συ
ζυγικός αύτόε έρως του τόν ύποόάλει είς άνάνδρους 
έξευτελισμούς. Ήξεύρει τήν απάτην καί σιωπά. Εν
νοεί οτι χωρίς τήν γυναϊκά του δέν θά ήμπορέση νά 
ζήση ούτε στιγμήν | Εκείνη δέν είνε διεφθαρμένη. 
Έχει εραστήν, άπό πλήξιν, άπό Ιδιοτροπίαν είς 
όν δίδει μίαν συνάντησιν είς τό σπήτι του. Ό 
άδελφός τοϋ συζύγου δστις έπιστρέφει έκ μακρυνοϋ 
ταξειοίου, συνταγματάρχης, υποπτεύεται τάς σχέσεις 
τής νύιιφης του μέ τόν δικηγόρον, καί γνωρίζων τήν 
ά (άπην τοϋ αδελφού του, άνα/.αμόάνει νά δώση μίαν 
λύσιν είς τήν συζυγικήν περιπλοκήν, καλών έξ άση
μα /του καί πλαστής άφορμής είς μονομαχίαν τόν 
έραστήν—πράγμα τό όποιον ώφειλε νά κάμη ό σύζυ
γος άλλά δέν έχει τήν ψυχικήν διαύγειαν καί ούναμιν. 
Ή μονομαχία γίνεται αφορμή δραματικωτάτων σκη
νών έ/εκα τής άποκαλύψεως τής απιστίας τής συζύ- 
ιου, ήτις άνεπιφυλάκτως καί μευ’ ύπερηφανείας ομο
λογεί ότι είχε εραστήν καί είε τόν γυναικαδελφόν της 
έν άρχή καί είε τόν σύζυγον κατόπιν Άλλ’ ό έρωε 
της οεν είνε ένοχος. Τό αποτέλεσμα τής μονο
μαχίας είνε μηδαμινόν μία αμυχή είς τόν εραστήν. 
Εί. τά στήθη τής γυναικόε συνάπτεται πάλη άγω ωώ
δης. Έ-ξευτε/ ιζομένη άπό τόν συνταγματάρχην, άμυ- 
νόμενον τής τιμής τοϋ οικογενειακού του ονόματος, 
συγκινουμένη άπό τόν άγνόν έρωτα τού συζύγου τόν 
όποιον προδίδει ά/ευ λόγου, έλκυομένη άπλώεάπόάνε- 
ξήγητον τάσιν νά έχη ένα τρίτον, κλονίζεται,—υποφέ
ρει ϋυχικώς καί μετανοεί. Ό άδελφόε τού συζύγου 
κσμνει κάθε τρόπον νά μήέπέλθη χωρισμός τών συζύ
γων, οστιε δι’ άιιφοτέρουε θά είχε καταστρεπτικόν 
τέλος—έκεϊνοε θά άπέθνησκεν, έκείνη θά έγίνετο 
κοκότα. Καί συνδιαλλακτικός, όταν ή σύζυγος με
τανοεί. συμβουλεύει τόν σύζυγον νά λησμονήση τά 
γενόμενα καί ή συζυγική κρίσις παρέρχεται.Ό σύζυ
γος συγκεκινημένος. άφωνος πλησιάζει σιγανά πρός 
τήν γυναϊκά του ή όποια γυρμένη είς τό έδρανον έχει 
κρύψη τήν κεφαλήν μέ τάς δύο χεϊρας της, καί ή 
αυλαία πίπτει.

Τό έργον έπαίχθη άνταξίως τής έπιόολής του, συγ- 
κινήσαν βαθέως τούς άκροατάς. Ό κ. Παπαγεωργίου 
είς τόν χαρακτήρα τοϋ συζύγου έδειξε πλούτον δρα
ματικής ιέχνης καί ελευθερίαν παιξίματος θαυμαστήν. 
Ή κ. Καλογερικού μελετηιιένη, είχε στιγμάς ευτυ
χείς, ιδίως όταν έν τή ύπερηφάνω αύτής άλαζονείφ 
ώμολόγει τόν έρωτά της. Ό κ. Καλογερικός, ώς συν
ταγματάρχης, αρκετά καλός καίτοι έφαίνετο στενοχω- 
ρούμενος εϊς τινα μέρη, είς 5 άπητεϊτο λεπτότης 
ύποκρίσεως.

Τρΐλμπιι. Ανήκει είς τήν σειράν τών παραδόξων 
έργων, οία ή «Διπλή ζωή», ί «Είσαγγελεύς Χάλερ».

Παράξενο1/μέχρις άπιθανότητος, έπί έπιστημονικής 
όμως βάσεως στηριζόμενο/. Ζήτημα είνε άν μία έπιστη- 
ιιονική θεωρία δύναται νά σταθή ώς θεατρικόν έργον. 
Μόνον συνδυασμός τεχνικής πλοκής καί ζωηρότατου 
διαλόγου δύναται νά τό συγκρατήσουν, άλλ’ είς τόν 
θεατήν τόν μή έμόαθύνοντα είς μεταφυσικός θεωρίας, 
όά μεί'/η ή άμφιόολία πάντοτε περί τής αλήθειας καί 
τοϋ πιθανού.

Ή «Τρίλμπη» έδρα ματοποιήθη άπό τόν Παύλον 
Potter έξαχθεϊσα έκ τοϋ ομωνύμου'Αγγλικού μυθιστο
ρήματος. Έσχε μεγάλην επιτυχίαν είς τά ξένα θέ
ατρα, προεκάλεσε κοσιιοπ/.υμμύρας, διότι είνε έργον 
έντυπώσεως, εϊς τό όποιον ή κοινή περιέργεια έν- 
τρυφά ήδονικώς.
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Βάσι; τοϋ έργου ό ύπνωτισμος. Θεωρία έπίστημβ- 
VIK&C Αποδεδειγμένη. Ό μουσικό; Σόεγκάλυ υπνω
τίζει τήν Τρίλμπη, ή όποια οίνε έν είδα; Μιμή:, μον
τέλο τριών Μποέμ ζωγράφων, εί; τών όποιων πρό
κειται νά τήν νυμφευθη παρά τήν θέλησιν τών γο
νέων του. 'Αλλά τό μεγαλείτερο/ έμπόοιον είνε ό 
μυστηριώδη; Σόεγκάλυ. δστι; διά τοϋ υπνωτισμού κα
θιστά υποχείριόν του τήν Τρίλμπη φιλοδοξώ» νά τήν 
άνεόάση εί; τό θέατρον. Κάμνει ό,τι αύτό; διατάσσει 
Τήν πέρνει κρυφά, φεύγει μαζή τη;, τήν υπανδρεύεται 
κ* ενώ έκείνη δέν ήϊεύρει ούτε μίαν /όταν μουσική; 
διά τοϋ ύπνωτισιιοϋ τήν κάμνει νά τραγουδή έπί 
σκηνή; καί νά ένθουσιάζη.

Περνούν .'> έτη.Ή Τρί/ μπη ώ; κυρία Σόεγκάλυ δρέ
πει δάφνσε. Οί τρεϊ; .ωγράφοι πηγαίνουν νά Ιδούν 
εί; τό θέατρο/ τήν ύψίφωνον, όταν αναγνωρίζουν τήν 
Τρίλμπη. Θέλουν νά τήν άπαλ/.άξουν τή; έπηρεϊα; 
τοϋ Σόεγκάλυ. Προσβάλλουν οί τρεϊ; ζωγράφοι τον 
Σόεγκά/.υ, βοηθούμενοι άπό ένα μουσικόν σύντρο
φόν του, δστι: επιτίθεται καί ούτο; κατά τοϋ Σόεγ- 
κά/.η διότι κακομεταχειρίζεται τήν Τρίλμπη. Τόν συλ
λαμβάνουν εί; τά παρασκήνια καί τοϋ απαγορεύουν 
νά ύπάγη εί; τήν πλατείαν τοϋ θεάτρου- ή Τρίλμπη 
χάνουσα τόν Σόεγκάλυ αδύνατε· νά άρθρωση έναν τό
νον. Ό Σόεγκάλυ βλέπων άποκαλυπτόμενον τό μυ
στικόν τοΰ υπνωτισμού, πίπτει αϊφντδνίω; νεκρό;. Οί 
ζωγράφοι παραλαμβάνουν τήν Τρίλμπη, εί; ήν άναζή 
ό παλαιό; έρω; πρό; τόν ζωγράφον Βίλλν, δστι. πρό
κειται καί πάλιν νά τήν /νμφευυή.

Άλλ' ή είκών τοΰ Σόεγκάλυ ά/ηρτημένη έπενερ- 
γεϊ έπί τή; Τρίλμπη. 'Οραματίζεται τό φάντασμα 
του οίονε'ι ζών, καί αύτό τήν Αποκοιμίζει διά παντό;. 
Υπνωτισμό; μετά θάνατον φόρων τόν θάνατον τοϋ 
ϋπνωτιζομένου είνε βεόαίω: παραδοξολογία, ύπερβαί- 
νουσα τά όρια τοϋ πιθανού.

Οί δύο αιφνίδιοι θάνατοι ϊσω. έχουν τήν έξήγησιν 
ότι συμβαίνουν ένεκα τή; καταστάσεω; τοϋ υπνωτι
σμού. έκείνου μεν άπό τήν ύπεράνθρωπον προσπάθειαν 
νά έπιβάλη τήν θέλησίν του έπί τή; Τρίλμπη, έκείνη; 
δέ διότι είνε διαρκώ; ύποτεταγμένη εί; τήν έπιδολήν 
ξένη; θελήσεωε.

Εί; τό έργον αύτό έχειροκροτήθη ζωηρώ; ή τέχνη 
τοϋ κ. Θ. Οικονόμου, δστι: ώ; Σσεγκάλ υ έπαιξε θαυ
μάσια μολονότι ή φωνή του δέν είχε μεταπτώσει;, έν- 
θυμίζουσα όλα; τά. προγενέστερα; έμφανίσει; του.

Άναότ. Ποίφτης Διπλωματούχος τοϋ Ωδείου 

Έχαρακτήρισε επαρκέστατα τόν δύσκολου καί πρωτό
τυπον ρόλον τοϋ ϋπνωτιοτοϋ, έξωτερικεύσα; διά τή; 
υποκρίσεω; τήν μυστικοπάθειαν.Ή στιγμή τοϋ θανά
του, δτε πίπτει κεραυνόπληκτο;, ήτο έξόχω; καλλιτε
χνική. Ή κ. Καλογερικού, καίτοι ό ρόλο: ήτο νεα- 
νικώτερο;. άνεδείχθη καλλιτέχνιε. γνωρίζουσα νά έκ- 
οηλώνη τήν τέχνην τη: όχι μέ υστερισμού;, ά/.λά μέ 
νηφαλιότητα. Ώ; υπνωτισμένη ήτο απαράμιλλο;. Τή; 
έστεκε πολύ εί; το σύνηθε; ψύχραιμο/ ϋφο; τη; ό 
ρόλο, αύτσε.

Οί τρεϊ; ζωγράφοι Παπαγεωργίου, Καλογερικό; 
καί Βεάκη; άρκετά καλοί. Διά τόν τελευταίου πρώ
τη·/ φοράν έμφα/ισθέντα εί; καλόν θίασον προσηκει 
ό έπαινο; ότι έπαιξε μέ πο/.λήν φυσικότητα καί χάρι·/.

II Μέγγενη (La niorsa) τού Ιταλού Πιραντέλο 
δράμα μονόπρακτου σύγχρονον, όμοιάζον μέ τά «Δι
καιώματα τή; ψυχή;», έχον βάσιν τόν έρωτα τή; συ
ζύγου πρό; τρίτον ύπό Αντίθετον λύσιν, διότι εί; τό 
έργο/ τοϋ Ζακόζα,ή σύζυγο; έγκαταλείπει τήν συζυγι
κήν στέγην, ένώ έδώ αύτοκτονεί ή σύζυγο;. Ποίο; 
προκαλεΐ τήν σύτοκτο/ίαν; Ό συγ γραφεΰ; ένώ παρου
σιάζει μίαν σκληρότητα τοϋ συζύγου·—άρνησιν νά τήν 
συγχωρήση Ικετεύουσαν—φέρει έν τούτοι; τον έραστήν 
ηθικόν αυτουργόν θέτω·/ εί; τό στόμα τοϋ συζύγου 
τήν φράσιν πρό; τόν έραστήν «Σύ τήν έσκότωσε;». 
Κοινωνικόν πρόβλημα τό όποιον δεν λύεται μέ μονό
πρακτου δράμα.

Ταυτοχρόνω; έδόθη καί ή δίπρακτο; κωμωδία «’Αλ
λού τ’ όνειρο» (I." Amour bnissonier), με ύπόθεσιν 
πολύ όμοιάζουσα/ τά; «Ακτίνα; Ν.« Διαδίδεται οτι 
ό συγγραφεύ; Coolus δέν είχε ύπ' δψει τόν κ. Ξενό- 
πουλον.

"Ενα; φίλο; οδηγεί εί; τήν γκαρσονιέραν ivfcc άλ
λον τήν φιλενάδα του καί ή φιλενάδα τοϋ άλλου κρύ
βεται καί επέρχεται άντικατάστασι;.

< ΊΙ θεία yov άπό T&’Oy^Xepo κοινότατη φάρσα 
τοϋ Cavanit κομμένη έπάνω εί; τά γνωστά Αχνά
ρια. όμοιάζουσα πο/ θ μέ τό «’Αλλού τ' όνειρο». Υπό
δεσι; Ασήμαντο:. Ό κ. Λεπενιώτη; έσκόρπισε γέλω
τα;, δπω: πάντοτε. Πολύ καλό; ό κ. Παπαγεωργίου.

Παρετηρήθη ότι αί κατά τά προγράμματα «μεγάλαι 
έν Παρισίοι: έπιτυχίαι» είνε μεγάλαι έν Αθηναίε άπο- 
τυχίαι.Όχι διότι ΐέν παριστάνονται καλά, άλλά διότι 
τα θέματα είνε πλέον έϊηντλημένα καί μόνον Πα- 
ρεινά.

II «πολιτική πού ϋκοτώνει». Σύγχρονον 
δράιια μέ κοινωνιολογικά; τάσειε, τοϋ κ. Η Βοντιε- 
ρίδου. Ό συγγραφεύ; έχων συγκεχυμένα; ιδέα; περί 
τώ/ /έω/ θεωριών κοινωνιστικών καί σοσιαλιστικών 
άνέλαόε νά τά; Αντιπαράθεση εί; τά; παλαιά; φαυ- 
/ οκρατικά; πο/ιτικά; άρχά;, νά είκο/ίση τήν πάλην 
τών νέων ίδα'-ικών πρό; τά; τοϋ ψεύδου; τοϋ κοινω
νικού καί ήθικοϋ καθεστώτα;. Ένα; πολιτικό;, χάριν 
τοϋ ίδιου συιιφέροντο; προσπαθεί νά νυμφευθή τήν 
κόρην ένό; πλουσίου βιομηχάνου, άλλ’ αύτή άνταγα- 
πάται μέ ένα νέου ίδεολόγον. Ή κόρη παλαίει έναν- 
τίον τών γονέων καί τοϋ έπιδόξου γαμβρού' άλλ' ό 
τελευταίο; καταφεύγει πρό; έπιτυχίαν τοϋ σκοπού του 
εί. τήν δολοφονίαν ό ίδεολόγο: πίπτει νεκρό;' ά/.λά 
καί ή κόρη μή άνεχομένη τό μολυσμένον περιβάλλον, 
έξαναγκάζει διά τή; σθεναρά; άρνήσεώετη; εί; αύτο
κτονίαν τόν βουλευτήν, τόν ήθικόν αύτουργόν τή; 
δολοφονία;.

Τό θέμα είνε πολύ συζητήσιμου, τά δρώντα πρό
σωπα διαγράφονται ψυχολογικώ: μέ κάποιαν Απειρίαν 
καί άπό τήν τραγικήν αιματοχυσίαν δέν ήμπορεΤ ό 
θεατή; νά συγκινηθή μυχίω;, ούτε τίποτε σαφέ; καί 
ικανοποιητικόν νά συναγάγη.

Λέλλη Ήπίτον
Διπλωματούχος τοΰ Ωδείου 'Αθηνών

Τά ιιωμό yov, ή νέα φάρσα τού Έ/νεκέ» έπαί- 
χθη ταυτοχρόνω; άπό τού; θιάσου; Κοτοπούλη καί 
Κυβέλη;. "Ενα; σύζυγο; γκρινιάζει μέ τήν γυναίκα 
του διότι δέν κάμνει παιδιά. Αύτή, εί; ένα ταξεΤοι 
του έν συνεναήσει μέ ένα φιλικόν ζεϋγο; πέρνει ξένο 
παιδί διά νά τό πορουσιάση ώ; ίδικόν τη;. 'Επεισό
δια κωμικά παρεισάγονται, διότι τό ξένο μωρό έπειδή 
παρουσιάζεται ανάγκη νάντικατασταθή τριπλασιάζεται 
καί τέλο; άποκαλύπτεται τό παιγνίδι τό όποιον έπαι
ξαν εί; τόν σύζυγον.

Εί; τόν θίασον Κυβέλη; έπαιξαν καλύτερα οί άν- 
δρε;, δηλ. οί κ. κ. Λεπενιώτη; καί Άργυρόπουλο;. 
Εί; τό Θέατρον Κοτοπούλη αί γυναΐκε;, δηλ. αί δε- 
σποινίδε; Κοτοπούλη, Πέταλά, Παπαχρήστου καί αί 
κυρίαι Περίδου καί Μαυρίκου.

- Τό γεράκι, νεώτατον κοινωνικόν δράμα τοϋ 
Κρουασσέ, στρεφόμενον περί ένα σύζυγον, δστι; έξώ- 
κειλε καί έπανευρίσκει τήν συζυγικήν αγάπην. ΊΙ κ. 
Καλογερικού είχε μίαν ώραίαν έμφάνισιν, άπό τήν 

όποιαν έλειπεν έν τούτοι; κάποια όρμή πάθουε,-ό 
κ. Παπαγεωργίου κάλλιστο;, ό δέ κ. Βεάκη; έχαρα- 
κτήρισεν έπαρκώ; τόν ρόλον τοϋ ’Αμερικανού.

Τό κοΟώνι. Φάρσα Γαλλική.Εί; συμβολαιογράφο; 
κα/.εΐται νά ύπηρετήση ώ; έφεδρο; εί; τά μεγάλα γυ
μνάσια' κατορθώνει καί λαμβάνει ι3 ήμερων άναστο- 
λήν, τήν οποίαν καταναλίσκει εί: γλέντια μετά μιά; 
κυρία, τού ελαφρού κόσμου. Πνεύμα χονδρόν καί 
πλοκή πολυσύνθετο;. Ό κ Λεπενιώτη; προσέθεσε 
νέαν έπιτυχίαν. διαπλάσα; ένα κωμικώτατον τύπον.

Τό έν τώ Ροτσι/.δείω διαγωνισμώ τυχόν τού α' 
βραβείου πατριωτικόν δράμα τοϋ κ. Βουτιερίδου οί 
• ’ ΕΔευΟεγιωταΐ άπέτυχε κατά τήν παράστασιν. Κα
νών, ό όποιο: ούτε τώρα δέν είχε έξαίρεσιν.Διότι κα- 
νέν βραόευθέν δέν έστάθη έπί σκηνή;. Οί «Έλευθε- 
ρωταί» καίτοι είνε γραμμένοι όχι ρεκλαμοειδώε, άλλά 
μέ κάποιαν συναίσθησιν τέχνη;, έν τούτοι: ούτε συ- 
νεκίνησαν, ούτε ένεθουσίασαν. Ή ύπόθεσι: άναιμική.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ hlNAkodHkH
ή διαγραφή τών χαρακτήρων άσθενής. Μόνον ή στι
χομυθία—μίμησιε τών «Περσών» τοϋ Αισχύλου—-ή 
μεστή γοργότητος προεκάλεσε τό Ενδιαφέρον. 'Αλλά 
καί ψυχολογικών ύστερε!' οί Βούλγαροι οϋς θέλει νά 
παρσστήση ώ: υπερφιάλους καί αύθάδεις φθάνουν μέ
χρι τοΰ σημείου νά οίκτείρουν Εαυτούς καινά εγκωμιά
ζουν τούς "Ελληνας."Επειτα ή έπί σκηνής όμοβροντία, 
ή σωριάζουσα μίαν οικογένειαν, είνε σφάζ.μα σκηνι
κόν ή νεωτέρα τέχνη αποκλείει τοιούτου είδους Εκ
βιάσεις τής ψυχής, αύτά τά πυροτεχνήματα, δι' ώ» 
Επιδιώκεται μία χονδροειδής εντύπωσις. Μειονέκτημα 
Επίσης τού έργου, ό στίχος. Παρήλθεν ή Εποχή, καθ' 
ήν οί ήρωες τών πατριωτικών ιδίως έργων συνωμίλουν 
μέ ιάμβους ή ομοιοκαταληξίας. Αδυνατίζει πολύ ή 
Εντύπωσις. Καί δικαίως άπότόν νεώτερον Ροτσίλδειον 
άπεκλείσθη ό έμμετρος λόγος.

Γενικώς, άπεδείχθη διά τών «’Ελευθερωτών» οτι 
ή άπό σκηνής διδασκαλία Εργων στρεφόμενων περί 
τά χθεσινά πολεμικά γεγονότα είνε πολύ πρόωρος, 
δυναμένη νά μετατρέύη Επί τό εύθυμότερον μέρη 
τινά, ώς συνέβη μέ τούς «’Ελευθερωτής·. ’Ας εΰ- 
χηθώμεν αί ιόοο δρ. τοϋ βραβείου νά χρησιμεύσουν 
είς τόν συγγραφέα διά νά γράψη Εν άνέσει κανέν κοι
νωνικόν δράμα, άνώτερον βεβαίως τής Εφετεινής πα
ραγωγής του.

Ό θίασος είχε μίαν απώλειαν. Ή Ζηνοβία Παρα- 
σκευοπούλου, άνεχώρησε διά ΙΙαρισίους πρδ: εύρυ- 
τέρας σπουδά.. Υπάρχει βεβαιότης, δτι τό θέατρον 
θά πλουτισθή μέ Εν «τελειοποιημένο·?» τάλαντο'?. Τούς 
ρόλους της άνέλαβεν φιλοτίμως ή δεσπ. Δημοπούλου.

θέατρον Συντάγματος.
Νεαρός υπολογιστής τοϋ ναυτικού άνεφάνη διά 

μιας συγγραφεύς έπιθεωρήσεως—’Ελάτε νά δάτε—ή 
όποια κρινομένη μέ τά έλαφρυντικά τά όποια συντρέ
χουν υπέρ ένός πρωτοπείρου συνγραφέως είνε άνω- 
τέρα πόσης προσδοκίας. Ή Έπιθεώρησις αύτή,προ- 
τιμοτέρα τών Έπινικείων, είνε μάλλον θεαματική. 
'Ελάχιστη σάτυρα. Ό θίασος δέν έφείσθη δαπανών, 
διά νά παρουσίαση κάτι τό τερπνόν είνε δέ συγ
χρόνως καί ή πλέον έξωμος, δχι είς φρασεολογίαν, 
άλλά είς σωματικήν έκθεσιν, έ£ δλων τών Επιθεωρή
σεων. Τέσσαρες άί Καρυάτιδες—άρχιτεκτονικώς δη?., 
ύπό ίποψιν στηρίγματος—τοΰ έργου. Ή ’Αθανασία 
Πλέσσα, (Βροχή, Παπαγάλος) ή Ναυσικά Παντοπού- 
λου (Διοργανώτρια, Χανούμισσα) ή Φλώρα Βορδώνη 
(Σελήνη, Μαύρη χειρ) καί ή Βιργινία Διαμάντη (Τρά
πεζα). Κιονόκρανου δέ, δ Πλέσσας, ώς καλόπαιδο, ώς 
άπαλλαγέντας άλλ’ Ιδίως ώς Κρητικός. Ό κ. Πλέσσας 
θά γίνη βαθμηδόν ό Πανελλήνιος καρατερίστας.Ρου
μελιώτης. Χιώτης, Ζακυθινός. Κρητικός. Δέν λείπει 
άπό τό «Ελάτε νά δήτε» ούτε ό Βήδ—ό Εφιάλτης τών 
Επιθεώρησεων — ούτε ό εϋζωνοε, ούτε ό Ζακυθινός.

Συμπαθής ή έμφάνισις τής δ. Νίνας Κόκκου ώς 
’Αργεντινού. Ώς σκηνογραφία, έπιτυχηιιένον τό 
«Όνειρον τοϋ Στρατιώτου» —μέ τήν παρέλασιν των 
στρατευμάτων—αντιγραφή τού περιφήμου πίνακες 
τού Detaille.

Ό κ. ςςενόπουλος, ώς Ζακύνθιος, ήθέλησε νά Επα- 
υορθώση μίαν πλαστογραφίαν, ήτις οιεπράττετο είς 
τάς Επιθεωρήσεις Εναντίον τών συμπολιτών του, οΐτι- 
νες διεκωμωοοΰντο. Καί έγραψε τό «Φιόρο τοϋ Λε- 
βάντε», κωμωδίαν Εν ή Εμφανίζεται ό γνήσιος τύπος 
τού Ζσκυνθίου, ό άφελής, εΰχαρις, φιλοσκώμμων, ό ο
ποίος σκορπίζει τήν εύθυμίαν όχι μέ Εξευτελιστικάς ϋ- 
περβολάς, άλλά μέ Εξυπνάδες. Καί τό κατώρθωσεν 
εύτυχήσας νά έχη ώς διερμηνέα, άμίμητον άληθώς, 
τόν Επίσης Ζακύνθιον κ. Πλέσσαν. Τό έργον δέν έχει 
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καμμίαν σχεδόν άξίαν φιλολογικήν. Είς ποζ.λά μέρη 
έχει κάτι -ό παιδικόν άλλά δ τύπος τού Ζακυνθινού, 
δι’ όν καί μόνονΕγράφηή κωμωδία, δίδει μέ τήν άλή- 
θειάν του μίαν ζωήν, ήτις συγκροτεί τό έργον δλον.

«Ή κνρϊα δένεται». Κωμωδία τοϋ Ερασιτέχνου 
κ. Ν. Άντωνοπούλου, ύπενθυμίζουσα τάς παλαιός 
κωμωδίας, είς ήν προσετέθησαν καί τραγουδάκια, 
ώστε νά παρουσιασθή ώς όπερέττα. Ένας κύριος 
άναλαμβάνει νά μεταμφιεσυή είς γυναίκα—ένα είδος 
Θείας τοϋ Καρόλου—καί ώς τοιαύτη είς μίαν Επιτυχή 
πλοκήν δρέπει φιλήματα, προκαλεϊ ζηλοτυπίας καί 
δίδει συνεντεύξεις. Ό κ. Πλέσσας ώς δεσποινίς 
χαριτωμένος είς τάς κινήσεις, τούς άκκισμούς, τήν 
άμφίεσιν καί μόνον ή φωνή Επρόδιδε τήν μεταμφίεσιν.

Θέατρον « ’ Ολύμπια »
'() γνωστός καμπούρης τού Έτοάλ, ό δαιμονισμένος 

Αεζέ, ό έξυπνος καί συμπαθητικός, μαζή μέ τόν γε
λοιογράφον κ. Βώττην, τού «Καρνέ» τόν συγγραφέα, 
Εγραψαν τήν πλέον χαριτωμένη·? καί θεαματικήν έξ 
δλων τών 'Αθηναϊκών 'Επιθεωρήσεων, τόν «Παπα
γάλον-, Διακρίνεται διά τό πνεύμα, άλλά κυρίως ό 
καλαίσθητος πλούτος τών αμφιέσεων καί τό ζωηρόν 
καί χωρίς φάλτσα τραγούδι τών ήθοποιών είνε πλεο
νεκτήματα, τά όποια δεν άπαντά κανείς είς τάς 'Ελ
ληνικός Επιθεωρήσεις. Άλλά καί κάτι άλλο. Είνε 
καθ' αύτο έπιθεώρησις, μέ κάποιαν συνοχήν, μέ μίαν 
σκηνοθεσίαν Επιμελημένη·?, μέ άρμονίαν καί μέ ποι
κίλα θεάματα τά όποια κρατούν είς έντασιν τό Ενδια
φέρον τού άκροατηρίου. Ή έπιθεώρησις εινε Έλλη- 
νογαλλική. Ή Ελληνική σύμπραξις οφείλεται εϊς τάς 
κ. κ. Βασιλάκη καί Τριφυλάκη, τών όποιων τό εύμορ
φον τραγούδι συναγωνίζεται είς χάριν καί ζωηρότητα 
μέ τό τών Γαλλίδων. Κομμέρ, ή συμπαθεστάτη δεσπ. 
Viviana, ώς πόλις τών 'Αθηνών, κομπέρ ή δεσπ. 
Fru-Anda ώς άεροπόρος.Ή σιουλέτες ώς 'Ακαδημαϊ
κών εϊς τό πανί τού καραγκιόζη τών Επιθεωρησεογρά- 
φων μας εύφυεστάτη, ή τών πλανοδίων μικροπωλητών 
σκορπίζει εύθυμίαν, ό χορός τού Μαύρου καί "Ασπρου 
καί ή παρέλασις τών δοκίμων τού ναυτικού προκα- 
λούν ζωηρά χειροκροτήματα, ή τοϋ ’Αρχαιολόγου, τού 
Φαντομά, τού ναύτου καί τοϋ ίππέως, τών άνδρών ύπο- 
δυομένων τάς σωφραζέτας Εχουν πολλήν σάτυραν, 
ώς καί ή τής 'Ελληνικής Επιθεωρήσεως ήτις άπό έτους 
είς έτος γυμνόνεται. Τά μπαλέτα χαριτωμένα, ιδίως 
ό χορός μέ τά κουνούπια, τά μυιγάκια καί τής πετα
λούδες, καί ό τών ρόδων, θαυμασία δέ ή ζωηρότης 
μέ τήν όποιαν χορεύεται ή περίφημος καντρίλια Clo- 
doches τού Molin rouge, είς τήν όποιαν τό ζεύγος 
Brocca. ή δεσπ. Briquette καί ό κ. Sarry θαυματουρ
γούν. 'Ωραιότατοι καί αί πλαστικοί εικόνες τοΰ γραμ
ματοσήμου τής περιθάλψεως καί τής Επανόδου τού 
Επιστράτου.

Τά πρωτεία τής ύποκρίσεως Εχει ό θαυμάσιος Πα
παγάλος, ό κ Will-Ua.<1. άριστος κωμικός, οστις κα- 
τώρθωσε νά είνε άληθινός παπαγάλος καί δστις τά 
'Ελληνικά τά όμ'λεϊ καθαρώτερα άπό μερικούς Έλ- 
νηνας ήθοποιούς.

Ό Γαλλικός θίασος, ό παίζω·? τόν Παπαγάλον 
άνεχώρησεν είς Θεσσαλονίκην. Είς τό θέατρον «'ολύ
μπια» θά λειτουργήση Επί ένα μήνα κινηματογράφος, 
μεθ’ δ θά παίξη ή 'Ελλ. όπερέττα, είς τό Πανελλή
νιον Επανερχόμενου -.ού θιάσου Νίκα.

Θέατρον *■* ΑΦήναιον*.
Είς τά συνοικιακά θέατρα Εκυριάρχησαν τά άκα- 

τάλληλα διά κυρίας καί δεσποινίδας καί Εφήβους Εργα. 
"Οχι μόνον Επανελήφθησαν μερικά παλαιό, ώς τά 
Χάπια τοϋ Ήρακλέους, τό ΐυνό φρούτο, ή Ξεχω- 

κρεβατοκάμαρα, αζ.λά προσετέθησαν καί νέα. 
'Ιδού δέ οί τίτλοι των : Καταπότια τοϋ έρωτος, Τό 
Ρόζ πανταλόνι, ό 'Ανίκανος, ή Πρώτη νύχτα τοϋ 
γάμου, τό Άλλο χέρι, ή Κανθαρίδα κλπ.

Αί λαίκαί Επιθεωρήσεις φύονται ώς μανιτάρια. Δέν 
καθυστέρησε καί τό «Άθήναίον» καί μέ τόν λαϊκώ- 
τατον τίτζ,ον «Τά τιϊόκαρο» Εζήτησε νά έλκύση τά 
λαϊκά πλήθη. Φαίνεται δμως δτι αύτά μάλλον άρέ- 
σκονται άκόιτη είς τά περιπετειώδη πεντάπρακτα δρά
ματα. Τό «Τσόκαρο» είνε άτυχής Επιθεώρησις. Μό
νον ένα νούμερο είνε άληθινά έξυπνον, τό πανό
ραμα. Ή μουσική—τού πιανίστα τού θιάσου —αρκετά 
καλή, άρτυμένη ιιέ όλι'γην Εύαν». Άπό τούς ήθς· 
ποιούς κυριαρχούν αί Δαμάσκου — ή μητέρα διασώζουσα 
τήν ζωηρότητα τών παλαιών της έτών —καί ή δεκα- 
πενταέτις κόρη της, ή όποία πολλά ύπόσχεται μέ 
τά φλογερά μάτια της καί τήν καλήν φωνήν της, 
ήτις θά ήτο φυσικοτέρα άν δέν ήσαν χαμηλά τονι
σμένα τά τραγούδια καί θά γείνη τεχνι'κωτέρα άν 
Εγκαίρως διδαχθή, Ώς έγκαταλελειμμένη, ώς ναπο- 
ζ.εόνι έδειξε πολλά χαρίσματα. Έκ τών άλλων ήθο- 
ποιών ή κ. 'Ακράτου καί ό κ. Προβελέγγιος ξεχω
ρίζουν δπωσδήπότε.

Δυό Εργα πατριωτικά Επαίχθησαν; «Στά Γιάννενα» 
τού ήθοποιού κ. Βεντούρα, δίδει εικόνα άφ’ Ενός τής 
ώμότητος τών τυράννων καί άφ' Ετέρου τής Εθελο
θυσίας τών σκλάβων. Τό άζ.λο άνώτερον, ό «'Εχθρός 
τής φυλής μας» έγράφη άπό τόν κ. Ρόδάν, λόγιον 
καί πολεμιστήν, καί πλέκεται περί τήν ζωήν Έλλη- 
νίδος νυμφευμένης Βούλγαρον άξιωματικόν. Τούς 
κυριωτέρους ρόλους ύπεκρίθησαν αί κ. κ. Στεφάνου, 
'Ακράτου καί οι κ. κ. Δαμάσκος, Προβελέγγιος καί 
Λάζαρίδης.

Θέατρον «Άλάμπρα».
Γά «Ξεφαντώματα» τά όποια παρ' όλίγον νά 

στοιχίσουν τήν ζωήν τοϋ ποιητοΰ Σκίπη Εδόθησαν, κα
τόπιν μακράο... προαναγγελίας,είς τήν «Άλάμπραν». 
άλλ' υστέρησαν πολύ τής φήμης των. ΑΙ συμπάθειαι 
διά τόν παθόντα συγγραφέα όέν ήτο δυνατόν νά άνα- 
πληρώσουν τάς πολλάς Ελλείψεις, φυσικός άζ.λως τε 
άφού τό έργον συνεπληρώθη μετά τό δράμα τής όδοΰ 
Φιλελλήνων. Έξ όλης τής έπιθεωρήσεως, μόνον ή 
έμφάνισις τής κ. Χατζηχρίστου ώς Ροδάκινου ΰπήρξεν 
Επιτυχής. Ή κ. Χατζηχρίστου χαριτωμένη, μέ φω

ΓΡΑΜΜΑΤΑ κΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Elt ιό άκά /eioa; tev^o; lijc * Πινακοθήκη;· Λημο- 

oifvo/ιεν μίαν ονιοίιν νργων τι.ϋ sv Μονάχο ό.τό ίιιον ίγκα- 
ινοιημένοι: ' Ελληνος ζωγράφον κ. "Εκιωρος Δοΐ·κα. 'Ο κ. 
Ιονκα; καιάγνιαι ίκ Σμύρνης' νιάιτατο; ήκολονθηον μαθή

ματα et; τήν iv Λίονάχιρ 'Ακαδημίαν τών Καλών Τν/νών.
Γπι/ρίκ μαθητής τοΰ ά.Ίοθανόντος μνγά).ον οννθίτον ζω

γράφου ί,δϊϊζΙ. Καίτοι νεώτατος, μόλις 28 ετών, εγει φι- 
λοτεχνήοη πολλά έργα. Έκ τϊόν δημυοιτνομένων ή οδός 
Γαριβάλδη έ/ει άποδοθή με μεγάλην δνναμιν καί ζωήν, 
ιοοκίτοο τής μικροοκοπικής κόρης τον είνε ενα αριστούρ
γημα άπλότητος καί αλήθειας, ή δε προσωπογραη ία τή; 
δεοποινίδος Τζονλιας Άμ.πελά—γενομένη κατά τήν τα/_εϊαν 
ίκ Μονάγου διάβασίν τη; πέρυσι—είνε εν δείγμα τής με
γάλη; ιον ίκανότι/τοζ, ijrn κακόρ&ωσΕ καί

ομοιότητα της γνοιογνωμίας πιστίυς ν' άπο^ώση καί 
Μχνη· άξιώοεις νά τςνπηρετηαη 

νήν έντονον καί τεχνικήν — ή καλλιτέρα φωνή άπό 
δσας ήκούσαμεν εϊς τάς μέχρι τοΰδε Επιθεωρήσεις— 
χάνεται είς Ενα περιβάλλον πολύ χαμηλότερο·? τής 
άξίας της. Ή Εκλογή τής μουσικής Επιτυχής.

θέατρον Νεαπόλεως
«IIάρε πόδι» Ό τίτλος, λαϊκός, είνε σύμφωνος 

πρός τήν καλαισθησίαν τοΰ κοινού ένός λαϊκού θε
άτρου, ο'ον τής Νεαπόλεως. Ό δέ συγγραφεύς κ. 
Κοπακκάκης γνωρίζει καζ.ά τό κοινόν αύτό καί τά γού
στα του. Ώς λαϊκή Έπιθεώρησις,δέν ύπολείπεται, ίσως 
μάλιστα ύπερτερεϊ τάς όμογαλάκτους άδελφάς της. 
'Έχει μερικά σατυρικά μέρη πού προκαζ.οΰν τόν γέ
λωτα. Λείπει δμως τό πλούσιον ένδυμα, ή σαγήνη μιας 
έπιθεωρήσεως. Ή κ. Μουστάκα — ή όποία αδικείται 
μή παίζουσα είς ένα καλόν θίασον, άλλά προτιμώσα 
θιασαρχίαν είς μίαν άπόκεντρον μάνδραν—ώς πιερ- 
ρότος καί ώς Εργάτης μία όπτική Επιτυχία άξιοσηιιεί- 
ωτος· άλλά καί τό τραγούδι της συμπαθητικόν. Ή κ. 
Αλίκη Λαζαρίδου μέ τό ώραϊον άνάστημα καί τήν 
γλυκεΤαν φωνήν ώς Χάρτης καί ώς Ρουμανία ήμπο- 
ρούσε νά στολίση κάθε θίασον. Ό κ. Σαραντίδης 
δστις «Ελασκάρισε» άπό τά «Παραπήγματα» μετέφερε 
τόν ώραϊον ρόλον τοΰ κανδυλανάπτου είς τό «Πάρε 
πόδι» Αμίμητοι αί κυρίαι Χέλμη— ή άειθαλής— καί 
Φιλίππου είς τήν ξεκαρδιστικήν παρωδίαν τού Ταγκό.

Αί δύο προηγηθεϊσαι Επιθεωρήσεις; «Γκάφα» τού 
κ. Κοπακκάκη καί «Καραγκιόζης» τού κ. Δεπάστα 
άπέτυχον.

Θέατρον τον Λαοϋ.
Διά νά υπάγη κανείς είς τό θέατρον τού Ααοΰ θέ

λει όδηγόν. Τόσον άπόκεντρον είνε. Καί δμως πα- 
τεϊε με πατώ σε κάθε βράδυ. Αύτοκίνητα καί αμαξαι 
Ετίμησαν έφέτος τό θεατρίδιον. Καί ή γενική Εντύπω- 
σιε είναι δτι ή «Σκούπα» δέν ύστερεϊ είς πνεύμα τών 
άλλων Επιθεωρήσεων. Πνεύμα καθαρώς λαϊκόν, άνε- 
πιτήδευτον. Υστερεί βεβαίως είς προσωπικόν καί είς 
Ενδύματα. Καί έν τούτοιε ή άπλότης αύτή εύαρεστεϊ. 
Πρωταγωνιστεί ό κ. Θάνοε, δστις είνε συγγραφεύς, 
θεατρώνης, ήθοποιός καί στιχουργός. Άτλας τής 
Σκούπας.Ό Πλέσσας τού Μεταξουργείου. Δημιουρ
γεί τύπους λαϊκούς μέ πολλήν πρωτοτυπίαν καί άλή- 
θειαν. Ώς πρωταγωνίστρια έθορύοησεν ή μικρούλα 
Πίτσα Κρανιώτου, πεταχτή καί χαριτωμένη, Ιδίως εϊς 
τό τραγούδι τοϋ γέρου, ή όποία δμως ένεκα ζωηράς 
αντιζηλίας ήνσγκάσθη ν' άποχωρήση.

Συνε/ΐζον τό Ώόεΐον .Ιογγιλο την όώαακα/.ίαν των όρα· 
τορίων, εδωοε και* ε^ανάληηην τόν * Σαμη^ωνα» τοΰ Χεν- 

με μικτήν χορολόίαν. νκό την διεύΟννσιν τοΰ κ. 
Μπέμμερ. Τό μακρόν καί εμπνενομενον εργον έξετεΐεο^η 
λίαν ίηιτνχώς. Η χορωδία η το έπαρκώς ηοκημβνη καί 
αρμονική ώς μονωδοί μετέοχον παλαιοί μαΰηταΐ καί μα- 
ίλητριαι τον Ώδείον. *II κ Καμπανάκη, καίτοι είχεν 
όλίγον μέρος, οννέβαλ.ε τά μέγιστα είς την έπιτνχίαν, ιδίως 
είς τόν μεταξύ Σαμψ&νος καί Δαλιδάς δραματικόν διά
λογον τοΰ Β' /ιερούς. ΊΙ έμφάνισις της μεσοφώνου δίδος 
1 Ελένης Βλάχου (μαθήτριας τής κ. Φωκά) ήτο μία άπο- 
κάλυψις δια τήν γλυκυτητα καί τήν τεχνικήν απόδοσιν 
τοΰ δνσκόλον μέρους της. Ό κ. Άγγελόπουλος με τήν 
ισχυρόν καί διαυγή φωνέ/ν του είχε μίαν ζηλευτήν επιτυ
χίαν. Αί μονσικαί φράσεις τών χορικών, αί άλλοτε ήρέ- 
μως καί με^αλοπρεπώς θρησκόληπτοι, αί άλλοτε έρμηνεύ-
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Ή “Πινακοθήκη*, ή ττάντοτΐ ευισχύουσα τά 

αληθινά καλλιτΐχνικτ. τάλαντα, μετ' ιδιαιτέρα; 
ίΰχαριστήσεως παρουσιάζει εκλεκτήν όσω και 
μετριόφρονα καλλιτεχνικά, τήν συμπαθή δεσποι
νίδα “Ερην Καβαλιέρου Μαρκουίζου, ή όποια 
ένωρίτατα έδωσε ζηλευτά δειηματα μουσικήν 
εμπνεύσεων. Καίτοι συμπληροΰσα ακόμη ταν 
σπουδάν την έν τώ 'Πδείφ Αθηνών, ε’νε συνθέ- 
τιν τεσσάρων συνθέσεων, τάς όποιαν διακρίνει 
μεγάλη πρωτοτυπία, ειλικρίνεια αίσθήματον, 
άπλότην καί χάριν. Τήν πρώτην σύνθεσιν · Ύπό 
τόν Παρθενώνα* eypa-φε νεωτάτη πρό διετίαν 
δημοσιευθείσα δέ έκρίθη ύπό τοΰ μουσικού κό
σμου ευμενέστατα. Είνε μία αρχαιοπρεπής έμ- 
πνευσιν, έναν μυστικοπαθής ύμνον προς τήν άρ- 
χαίαν τέχνην, αντάξιον τοΰ μεγάλου ονόματος 
τό οποίον φέρει. Σοβαρά αλλά και περιπαθής 
μουσική, μία νοσταλ-μα πρόν τήν κλασικήν επο
χήν, έξωτερικεύει έν αίσθημα βαθύ καί μια 
αρμονία τό διαπνέει γοητευτική.

ουσαι τήν ηρωικήν όρμήν τής φάλαγγος ιών Κριτών έχα- 
ρακτηρίοθησαν μέ λεπτόν χρωματισμόν. Αί μονωδίαι, είτε 
ώς διαλογικαί είτε ιός αριαι έξετελέσθησαν μ'ε πολλήν ;·ι·<5- 
οιν τοϋ θέματος.

♦
'Εν Θεσσαλονίκη Αιωργανώθη έκθεοις ζωγραφικής, δι- 

οργανωθεΐοα ύπό τοΰ Δήμου. Έξετέθηοαν 236 έργα τών 
ζωγράφων Μαλέα, Βανδώρου, Γουναροπούλου καί άλ
λων. Ή ένιύπωοις γενικώς καλλίοτη. Ή έντός έτους άπό 
τής άπελευθερώοεως τής πάλεως, έν ή έμαίνετο ή άγριό- 
*ης μονίμων καί πρόσκαιρων καταχτητών, διοργάνωσι: 
έκθέοεως πρέπει να θεωρηθή ώς μία νέα "Ελληνική νίκη 
πολιτισμού καί διοικήοεως. Η έκθεοις αΰτη πρώτη άπό 
τής καταλήψεως εινε τρίτη άπό τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας. Ή έκθεαις ίγένετο είς τήν ύπό τοΰ Βασιλεως

Ή δευτέρα σύνθεσιν είνε έν valse chanteA, 
-/ραφείσα έπί στίχων, διακρινομένη διά τήν yop- 
•γότητα καί έκφρασιν.

Δυο άλλαι συνθέσεις, τό ι'Αηδόνι· καί τό 
“Καράβι* έχουν ελληνικόν ΰφον, διασώζον ολην 
τήν περιπάθειαν,ήτιν είνε τό κύριον χαρακτηριστι
κόν τήν δημώδους μελωδίαν- Άμφότεραι αί συν
θέσειν θίγουν τήν φυχήν καί είνε άγναί απηχή
σεις εσωτέρου κόσμου.

Η δεσποινίς Καβαλιέρου, έγεννήθη έν Άθή- 
ναις καί είνε αδελφή τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
φίλου συναδέλφου διευθυντοΰ τοΰ περιοδικού 
• Άπ ολα*. Προοιωνίζεται τό τάλαντου της 
ευρύ μέλλον, ιδίως είς τήν σύνθεσιν, είς ήν έξαι- 
ρετικώς επιδίδει, καίτοι καί εις τήν οργανικήν 
μουσικήν αί σπουδαί της είνε λίαν ίκανοποιητικαί.

Έκ τών παρατιθέμενων εικόνων, ή μεν πρώτη 
παριστά την συνθέτιδα, όταν έγραφε τήν πρώ
την μελωδίαν, ή δέ δευτέρα, όταν συνέθεσε τήν 
νεωτάτην.

παραγγορηθεΐοαν εί'ρεΐαν αίθουσαν τοΰ Στρατηγείου παρά 
τόν Λευκόν Πύργον.

*

Είς ιό Λονδίνου έδόθη συναυλία νπό τοΰ χ. .1. Α’α- 
μηλιέρη, όοτις διηρμήνευσε τόν Βάγνερ καί Λίστ τε
λείως. "Επαιξε καί τήν Ελληνικήν είσαγαγήν τόν 
Γκλαζούνωφ, τήν καί ύπό τής ίδικής μας ορχήστρας τοΰ 
Ωδείου έ/.ιελεοθεΐοαν έοχάτως, ή όποια άπό τούς Άγ
γλους κριτικούς δέν έθειορήθη σπουδαΐον έργον" ίσως 
διότι ό συνθέτης τήν έγραψεν έν ηλικία 17 ετών.

Τής συναυλίας μετέσχε καί ή νεαρωτάτη δεσποινίς 
Μάκβεθ, ή «κολοραιούρα* Άμερικανίς υψίφωνος, ή ό
ποια με τήν άβράν καί γλνκυτάτην φωνήν της έψαλε 
Βελλίνην καί Αονιζέττην

*

Πρωτοβουλία τών “Μουσών· διενεργειται έρανος 
όπως οτηθΐ) ή προτομή τοΰ Ζακννθίον ιστοριογράφου 
II. Χιώτου έπί τοΰ τάφου του.

— Πρωτοβουλία τοΰ δημάρχου Σπάρτης κ. .Ιυμπε- 
οοπούλου άπεφαοίαθη ή άνέγερσις έν Σπάρτη άνδριάν- 
τος τοΰ βασιλεως Κωνσταντίνου. Τό Δημοτικόν συμβού
λων Σπάρτης έψήφισε 5,060 δριιχ. ώς εισφοράν.

»
"Επερατωοε τάς σπουδας της έν τώ Ήδείω τών Πα- 

ριοΐων, ώς υψίφωνος δραματική, ύπό τήν διδασκαλίαν 
τού καθηγητοΰ κ. Καζνέβ, ή δεσποινίς Μάρω Καρύδη. 
"Π νεαρά καλλιτέχνις μετέβη είς .ioi'Vi'or, ένθα έλαβε 
μέοος είς μεγάλην εσπερίδα, δοθεΐσαν πρός τιμήν της 
ί-.ιό τής πρεσβείρας τής Ελλάδος κυρίας Γενναδίου, 
έκλήθη δε καί είς τέϊον ύπό τοΰ διατρίβοντος έκεΐ 
Καροΰζο. ίίστις έξετέλεο· μετ' αυτής καί δυιρδίας, συγ
χαρείς αυτήν άμα διί τήν τέχνην της.

*

"Ο Λέχαρ κατηγορήθη ύπό τοΰ Ρουμάνου συνθέτου 
Ποπέοκον, ότι είς τήν τελευταίαν οπ ρένταν του · Τέ
λος μόνοι' παρενετέίΐηοαν συνίΐέοεις Ιδικαί τον. Ό Λέ· 
γαρ ένήγαγεν έπί συκοφαντάι τόν Ποπέοκον, ϋατις καί 
κατεδικάοίΐη είς 10 κορωνών πρόστιμου,

•—Ό διάσημος κωμικός όίιξ Λίντερ καί ή διάσημος 
ήάοποιός Γκάμπυ Ντελ.ύς παρ' ολίγον rd πνιγούν Άνε- 
Ονρίΐηοαν μετά πολλοΰ κόπον έκ τοΰ Σηκουάνα αβλα
βείς.

— Άπέ&ανεν ό 'Αμερικανός ζωγράφος Μπράονν 
(Brown) διάσημος διά τάς απεικονίσεις τών μικρών παι
διών τοΰ δρόμου. Ή είκών του τό « Στήριγμα·, έν ή παρί- 
στανιαι πολλά παιδιά ίΐεώμενα ένα συνομίληκόν των νά 
στηρίζεται είζ τάς γεΐρα; μ> τά πόδια υψηλά είναι πολύ 
χαρακτηριστική.

— Έπιολήύη ib'ri 900.000 φρ. ή είκών τοΰ Φράγκο- 
νάρ, ή παρ στιόσα τόν Ρινάλδον είς τούς κήπους τής 
'νίρμίδας.

— Έγέι οντο τά εγκαίνια τής έπαϋλε ,,ς ίδιά τάς άπο/ιά- 
χους ηθοποιούς, ήν ανεγείρει ή |οΰί>· παρ'ι τήν πύλην 
ΙΙίαν τής Ρώμης.

— Άνενρέθη ανέκδοτον, άλλ" έλλειπ'ες μυθιστόρημα τοΰ 
Έρνέστον Ριιάν, φέρον τόν τίτλον “Αί εκμυστηρεύσεις 
τής Φελικούλας

*
Είς τον ετήσιον διαγωνισμόν τοΰ Ωδείου ιών Βρυξελ

λών μεταξύ 3.r> μαθητών ήρίστευσεν εις τρεις διαδο
χικός δοκιμασίας ό έκ ΙΙατρών βιολιστής Γ Ευσταθίου, 
τυχών τοΰ α" βραβείου.

— ‘Εωρτάοθη ύπό τοΰ μουσικού κόσμου ή διακοοιε- 
τηρις τής γεννήσεως τοΰ διασήμου μουσουργού Χρίστο- 
φόρου Γλούκ (2 'Ιουλίου 171!), τοΰ μελοποιήοαντος 
υποθέσεις αρχαίων 'Ελληνικών τραγωδιών μετά με·'άλης 
ψυχολογικής βαθί-τητος. Ό " Πάρις και ή "Ελένη··, ή 
«'Ιφιγένεια έν ΑύλίΆι·, ό “'Ορφεύ. καί ή Εΰριδίκη ι, ή 
«Άλκηστις··, ή "Ιφιγένεια έν Ταύροις* είνε τά αθά
νατα αριστουργήματα τής λυρικής μελφδίας.

*
Είς τόν έπαναληφθέντα ποιητική· διαγωνισμόν τίΰν 

πολεμικών άσμάτιον ουνηγωνίσθησαν 215 ποιηταί ϋποβα- 
λόντες 450 ποιήματα. Έβραβεύθηοαν δύο θούρια, ύι’ο 
έπινίκεια καί τρία άσματα αναψυχής. Οίβραβευθίντες εί
ναι οί κ, κ. Ν Μπιίοακλης, Ζαχ. Παπαντοινι'ου, Σ. 
Σπεράντσας, θ. Ζωϊόπουλος, 'Ελένη ΛΙ. ΦΙεγρεπόντη καί 
Μαρία Π· Σττματέλοι·. Τά άσματα αντίι έδόθησαν πο·'ς 
μελοποίησα· είς τούς κ. κ. Σαμάραν, Καλομοϊρην, αδελ
φούς Λαμπελέτ, Ααυράγκαν, Σακελλαοίδην καί Λιάλιον.

♦
Ο διάσημος συνθέτης Λεονκαβάλλο παραθερίζω·· είς 

rd >.orrod τοΰ Λεονκαντίνι συνθέτει νέαν τρίπρακτοι· όπε
ραν έπιγραφομένην ·Άβε Μαρία·. Τό λιμπρέττον τοϋ 
έργου ανήκει είς τούς κ. κ 'Ιλλίκα καί Κα'βικιότι.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μαριέττα Νικάκΐι

'Αφίκετο είς 'Αθήνας μιτά θριαμβευ τικήν περιοδείαν 
εις Κων)πολιν καί 'Αλεξάνδρειαν ή καλλιτέχνις τού 
βιολιού δεσποινίς Μαριέττα Νικάκη.

Έγεννήθη είς τήν Κέρκυραν καί δεκαέιις μόλις μετέ
βη είς τό Παρίσι ίίπου έοπούδαοεν είς τό Κονσερβα
τουάρ ύπό τόν διάτημον βιολινίσταν Μπερτελιέ. "Ελαβε 
ποώτον δίπλωμα καί άπήλθεν είς Καλκούταν, ένθα έ- 
μενεν ό πατήρ της και όπου κατέπληξε μι το τάλαν- 
τάν της. Είς μίαν συναυλίαν της εΐοέπραξε 7100 φράγκα. 
"Εφυγε έκεϊθεν διά νά τελειοποιήοη τάς σπουδάς της έν 
Βιέννη ύπό τον καθηγητήν Σέβικ. παρά τοΰ όποιου έλαβε 
ποώτον δίπλοιμα κονοερτίοτας. Τελευταίως έκαμε μίαν 
θριαμβευτικήν περιοδείαν είς τήν Βοημίαν, Ρουμανίαν, 
καί Ρωσοίαν.

Π δνίς Νικάκη έδωσε δύο συναυλίας. Μίαν έν Κη- 
Ί ηοσίιι καί άλλην έν τώ « "Ακται'αι· ιοΰ Φαλήρου. 'Αμ- 
φότεραι ύπήρξαν, οϋτιος είπεΐν, πρ ιανακροίαιιατα τής 
μεγάλης συναυλίας, ήν θά διίιοη έπανερχομένη έξ ‘Ιτα
λία; τον Όκτοιβριον. ΊΙ νεαρά καλλιτέχνις έδωοε 
δείγματα μιας τέχνης, ή; κυριαρχεί λεπτόν καί θερμόν 
αίσθημα.Τό βιολίον, τό μάγον «ΪΖά καί ιδιότροποι· αι'τό 
άργανον, ει'νε τελείως όποτεταγμένον είς τά δάκτυλά της. 
Χωρίς επιτήδενοιν, χοιρίς έπίδειξιν, έκτελεΐ μέ μίαν 
θαυμαστήν σταθερότητα, μέ δεξιοιεχνίαν. ιιή έστερημί- 
νην όμως έμπνεύοεως.

Τό πρόγραμμα τής έν Φαλήριμ συναυλίας ι)το ρωμαν- 
τικοϋ νφους. Καί έδειξε μίαν γλυκύτητα φυσικήν καί 
άβίαστον· Είς τήν Καντοονέταν τοΰ Άμβρόζιο, τήν 
Άνάμνηοιν τοΰ Ντρλά, '>/>' μεστήν ύπερόχου λυρισμού 
είς τήν «θλιβερόν σκέψιν» τοΰ κ. Ξανθοποϋλου τήν 
άρτι γραφεΓοαν καί ή όποια είνε άπό τά; καλλιτέρας 
συνθέσεις τοΰ συμπαθούς συνθέτου, καί τό «Τζιγκόϋ- 
νερβάϊζεν·, τό δημοφιλές καί γνωστότατον τοΰ Σαρα- 
ζάτε αριστοτέχνημα, ή δνίς Νικάκη καιώρθωοε νά είσ- 
δύσ/) είς τά μύχια τής ψυχής μας, μέ τήν νωχελή ήδι - 
πάθειαν καί τήν βαθεΐαν μελαγχολίαν. Είς τήν άρτίαν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έκτέλ^οιν υπερέβαλε τό Κονσέρτο (ορ, 64) τοϋ Μέν- 
δελοον, είς ιά τρία μέρη ιοΰ όποιου είχε ιήν εύκαι- 
ρίαν νά δείξη ιήν αληθινήν ιέχνην τη; eT; ιε ιον; 
ήρέμονς καί εί; ιοΰ; γοργούς τόνους. Τό κ .νοιρτο 
αν to έ/ρκιι καί μόνον διά νά φαν ή ή τέχνη ιης. Ίην 
οι ναι λίαν έπεοτέγαοεν ένα κατόρθωμα δεξιοτεχνίας, ι^ 
έ..'. ,..5, fi...’ χορδής έκτέλεοι;
Παγανίιη, καθ' ήν έθαιμάοθη ή ευχέρεια τής αρ 
γειρός άλλά καί ό χειρισμός τοΰ —· ""
δ'έτι ή έντύπωσις ίιν 
κυμβάλου.

ini μιας μόιον χορδή; exrfteoii τοΰ ^Μωτσιω;» του 
-- - ·Λ ' η ' άρκΜρας

τόξου. Θά ήτο μεί-ζων 
urrv συνοδείας κλειδο-έξετελεΐιο

παοεοτιίθη έμμετρο;El; το Παρισινέ»· 
τετράπρακτο; τραγωδία 
οίανάρο;» γραφεϊοα υπό
οννεργαοίη ιοΰ χ. Έρ. Μαλιέστ. . .. <
καταπληκιικώς. Ο! κριιικοί ιό νπερεπήνεοαν δια 
ώοαίαν καί αρμονικήν γλώσσαν, τήν ρυθμικότηια 
λεπιότηια ιών οιίχων. Ή νπόθεοι; οτηρίςεται έπί 
άφηγήσιιο; ιοΰ Ηροδότου διά ιόν Περίανδρον ιόν 
ραννον τή; Κόρινθου, όνομαοιόν διά ιά έγκλήμαιά 
ειττ V ....... ... Λ.» TvMV ’· F!OV tiry

*

β Odeon »
Ελληνικής ύποθέοεως, ό · Πε- 

ό τοΰ κ. Εύοτρ. Άθαναοιάδου.
Το έργον επέτυχε 

ιήν 
καί 
τη> 
τν~ 

του. 
Τό έργον χαρακτηρίζεται ώς έχον Σοφόκλεων μεγαλο
πρέπειαν, διά ιήν όμαλότητα καί ιήν τεχνικήν διαδοχήν 
Τών σκηνών. Οί συγγραφείς ΰπολογίοαντε; ιήν χρονικήν 
άπόοτασιν τών 
άπσμακρυνθοΰν 
εί; οημεΐά τινα 
orai Συλβαίν 
Ιδιοφυίαν. Ο 
οιοτα, ι— — ... . , .
μονοτονίαν ιών μακρών διαλόγων. 'Η κ. Συ/.βαιν ως 
Αύκος i..w— --- -- — 
νπερήφανον παράστημα δέχεται ιάς 
πεπρωμένου. 

δρώνιο»· προσώπων ήθέλησαν >'ά μη 
ιής αημιοινή; εντυπώσει»; καί εδοικαν 

μελοδραματικήν χροιάν. ΟΙ πρωιαγωνι- 
άνέπτνξαν όλην το»· ιήν καλλιτεχνικήν 
Συλβαίν ώς Περίανδρος έψυχολόγηοεν α

χοί διά τί)ς ωραία; απαγγελίας έμείωοε ιήν 
·_, ,Ζ. __ διαλόγων.

έδιοοεν ένα τύπον εικοσαετούς νεανίοι·, οστις μ> 
καταδρόμα; ιοί)

♦
Νέον μυθιστόρημα έξεδόθη έν Παριοίοις τοΰ Παυλου 

Μπονρζέ, ό ‘Δαίμων τής Μεσημβρία;·, χαρακτηρισθέι 
ύπό τών κριτικών ώς φιλολογικόν αριστούργημα μεστόν 
πάθους καί πρωτοτυπίας. II ΰπόθεοις στρέφεται κυ
ρίως περί tai πολιιικά; πεποιθήσεις καί τάς θρησκευ
τικά; δοξασίας, διακρίνεται όμως διά ιήν ποικιλίαν 
ιών αισθημάτων. Τό δόγμα ιον συγγραφέα^ rive δτι 
πρέπει νά ζώαεν ώ; σκεπτόμεθα, διότι άργά ή γλήγωρα 
σκέπτεται τ ; καθώ; ΐζηοεν

*
Έδμόνδου Ροστάν εδωκε πρό; 

: « Ό Χορό; 
Σαίν Μαρτέν·.

Ό υιός ιοΰ ποιητοΰ 
παοάοιαοιν νέον αύτοΰ έργου έπιγραφόμενον: 
τών Σειρήνων είς ιό θέατρον *Πορι

—Ό δραματικό; ηθοποιό; Παΰλο; Κουλουμποΰ γνω- 
οιός εί; ιόν θεατρικόν κόσμον υπό ιό ψευδώνυμον Ραϊ·- 
μόνδο; Άρμπέλ, έπασχε πρό πολλοΰ έκ ιινραοθενείας. 
’Ενοικίασεν έν δωμάιιον πέμπτου παιόιμαιος εί; τι ξτ- 
νοδοχεΐον καί ώ; έμεινε μόνος, διαλαθών ιήν προσοχήν 
ιώιν φίλων του, έρρίφθη έκ τοΰ παραθύρου είς ιήν όδ· >' 
μείνας νεκρός.

— ‘Απέθανεν ό διευθυντής ιοΰ · Κόσμου» ιή; Ν.' >'<>ρ- 
κη; 'Ιωσήφ Πούλιισερ, ό έ.ιικληθεί; «Βαοιλεΐ·; ιοΰ 'Αμε
ρικανικού Τύπον.

— Άπέθανεν έν Παριοΐοι; ό διευθυντή; ιοΰ ‘Χρό
νου» Άδριανός Έμπράρ. έν ήλικϊρ 81 έιών. Εϊοελθοιν 
νεώιαιο; είς ιήν υπηρεσίαν ι»ΰ «Χρόνου· χαιώρθωοεν 
άπό ρεπόρτερ νά γίνη πολιιικό; άρθρογράφο; καί διευ
θυντής. Ήιο καί Πρόεδρος τοΰ Συνδικάτου ιοΰ Γαλλι
κού Τύπου.

Άπεφοίιησαν έκ ιής ιελευιαίας τάξεω; τής Καλλιτε
χνικής σχολής τοΰ Πολυτεχνείου αί δεσποινίδες Ευφρο
σύνη Άνιωνιάδοι·, Μ. Χόρς, X. ’Αλεξανδρίδου καί Κ. 
Ρωμτ,ίδοι· τοΰ τμήματος τής ζωγραφικής καί Α Βραχό- 
πουλος τής γλυπτικής. Έκ ιής έκτη; καί πέμπτης ιά-

8β

ξεως έλαβον τό Θώμαι διον βραβείο» αί δεσποινίδες “Αννα 
Αούζη καί Μαρία Τααγκρή.

*
Έπαίχθη έι· Παριοίοις μετά μεγάλη; επιτυχίας ή ηθο

γραφική τραγωδία τοΰ Αλβέρτον ντε Μποά « Π Κατά- 
κτηΟΚ τών Αθηνών» εϊ; τέσσαρας πράξεις. Ο συγγρά
φει·; φέρε· έπί σκηνής τόν "Αγιον Παΰλον. προοδιδων εΐζ 
ιήν διδασκαλίαν του σκηνικήν εξαροιν.

*
Ό Γάλλος 'Ακαδημαϊκός κα! διάσημος κριτικός 7οι'- 

λιος Λε μαιτρ άπέθανεν ιίς Παρισιού; τή 7 Αύγ. (»·) εν 
ηλικία Ιίί έιών Συγγράφει·; πολύγραφος, υπήρξεν ό ειση
γητής ιής κριτική; ιών ένιυπώτεων. ΑΙ ‘Ηεατρικαί »'ν- 
τυπώοει;· του είς πέντε τόμους αποτελούν τό πιστότερου 
κάτοπτρου τής Γαλλικής καί ξένης φιλολογίας. Κάθε νέα 
τάοι; ιόν εί-ρεν ΰποοτηρικτήνΣννειργάοθη είς ιήν .Κυα
νήν έπιθεώρηοιν , είς ιόν ‘Χρόνον· κα! είς τήν « Έφημε- ; 
ρίδα ιών Συζητήσεων».

Έκ τών έργων ιον, γνωστότερα είνε ιά ‘Μετάλλια· 
ή .Κωμωδία μετά ιόν Μολιέρον» ό· Κορνήλιος», Ιστο
ρία ένός μάρτυρας, οί Σύγχρονοι \4 τόμοι), οί Βαοιλεΐ; 
Iμυθιστόρημα). Έγραψε» έπίσης πολλά θεατρικά έργα, 
Ιδίως κωμωδίας, παραοταθείοα; είς τά κνριώιερα Παρι
σινά θέατρα Έξελέγη Ακαδημαϊκός ιό έτος 1895, δια
δεχθείς τόν Αοτρανή.

*
Ένφ νπεδέειο τόν Αίκαιον λόγον εί; ιά; -Νεφέλα;· 

ιοΰ ‘/ΙριοτοφάνοΓί ό έκ ιών παλαιοιέρων αλλά καί δοκι- 
μωιέρων ι/θοποιών Γρηγόριος Σταυρόπουλος έπεσε νε
κρός παθόεν έκ συγκοπής. Ό θανιόν έ.παιξεν έπιινχώι; 
είς πολλά παλαιό δράματα. Ιδίως ρόλους ραδιούργοι· και 
aoTWOfiixov, διεκρίνειο δε διά τί/ν Ασυνείδητον μελειην 
ιών χαρακιι/ρων, οΰς άνελάμβανε.

*
Τά αποτελέσματα τών διπλωματικών καί πινχιακών 

έξετάσεοιν ιοΰ Ωδείου Ά θηνών έχουοιν ώς έξής :
'Απολυτήριον δίπλωμα οολίοι έλαβαν' Σπ Φαρανιά- 

ιος, Νέλλη Ήπίιοι·, Γεώργιος’Αγαπηιός καί Μίνα Λουί- 
ξου εϊ; ιό Κλειδοκύμβαλου, 'Αντιγόνη Κοφΐδα εί; ιό 
βιολϊον, ΜλτίάνΛρα Πανιξοπούλου καί Ορέοτης Κοντο- 
γιάηρς εί; τήν μονωδίαν καί Βασίλειος Σωξόπουλος εις 
ιήν σάλπιγγα.

Πτύχϊον διδασκαλίας έλαβον 'Ελένη Αιοσκονρίδον και 
Μαρία Καξάκοι· είς ιό κλεδοκνμβαλον καί Αιονύσιος Toe ■ 
ρετόπουλος εις ιό βιολϊον, βιόλαν χαί ορχήστραν.

Πιοχίον ένοργανώσεως καί διινθύνοεως μπάνια; >εα· 
βον Γεώργιος '“Αψης, Βασίλειος Σαιξόπουλος καί */Ιι·α· 
οιάοιος Ιΐρίφιης.

Πινχίον αρμονίας έλαβον 'Αλέξανδρο; Άλμπέριη;, 
Σοφία Ααναοή, Ελένη Ίωαννίδον,'Ιούλιος Σείδας, Αημ. 
Μηιρόπονλος, ’Αλεξάνδρα Κουρή κα! Μαρία Παπαϊω- 
άνιον.

Πτυχίον Βυζαντινής έλαβον Θεόδωρο; Χαιζηθεοδώ- 
ρου, Κων. Κρικελή;, Γεώργιο; "Αη·η;.

Χρυσοϋν Μειάλλιον 'Ανδρέαν χαί Ίφιγενιίικ Σνγγροΰ 
έλαβον" Ί'αραντάτο; Σπ. (ιάξι; Μ. Βελοιδίον) καί Ή- 
πίιου Νέλλη (τάξις .1· Βασεγχόβεν) εί; τό κλειδοκύμβα
λου Κοηα'δα Ά>·ιιγό>·η, είς τό βιολιού (ιάξι; 
ιοι·ϊ) καί Πανιζοποΐώ.οι· 'Αλεξάνδρα είς 
Iιάξι; Σ. Γεννάδη).

Χαλκοΰν μετάλλων έλαβον' Γεώργιος 
τό κλειδοκύμβαλου (τάξις Λ. Βασενχόβεν), 
νελλοπούλον εί; τήν δραματικήν (τάξις Ν. Χάννου).

Τό Οίκονόμιιον βραβεϊον έκ δραχ. 500 τή; έν Τερ
γέστη 'Ελληνικής κοινόιητο; διινεμήθη ιό; εξής: Α<»’· 
ιογιάννης 'Ορέοτης δρ. 200 (εί; τήν Μονωδίαν ιάξι; Σ. 
Γεννάδη), Πίσιη Μαρία δρ. 150 (είς ιό Βιολονιοέλλον, 
ιάξι; Γαϊδεμβέργερ), “Αψης Γεώργιο; δρ. 150, (εί; ια 
θεωρητικά).

Μπονοιίν- 
τήν μονωδία».

"Λ)'απ»;τός el; 
Ξαβερία Ka-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κατά τας άναοκαφά; αΐςινις έγένοντο είς τόν βο- 
ρειω; ιής Αγία; Τριάδας χώρον, άπεκαλύφθη τμήμα 
τής αρχαίας δδοΰ, ήτι; άρχρμένη άπό τού Αιπύλου καί 
διερχομένη διά ιού Κεραμεικοΰ έφθανε πρό r>)j ’.Ίκα- 
δημία;. Περί τής ταυτότητας τής όδοΰ οϋδεμία υπάρχει 
αμφιβολία, καθ' όοον ιίπεκαλ.ύφθηοαν έκαιϊρωθεν. τή; 
όδοΰ τρεΐ; μαρμάρινοι οιήλαι έπί ιών αρχαίων των θέ
σεων ίοτάμεναι μέ τήν έπιγραφήν «Όρο,- Κίραμεικοΰ ··. 
Παρά ιά; πλιυράς ιής άποκαλυφθείοη; όδοΰ ευρέθη- 
οαν μικροί τετραγωνικοί περίβολοι, ο! όποιοι πεοιέ- 
κλειον του; ΤΊ'/ου; έκάοιης οικογένεια;. Έλπίξειαι οτι 
ή οννέχεια ιών άναοκαφά»· θά φερη είς φώ; τάφους τών 
έπιοημοιέρων άρχαίιον Αθηναϊκών οικογενειών.

— 'Er Ήλιδι άνεκαλίφθη έν καλή οχειικώ; καια- 
οιάοει, ή σκηνή τοΰ άρχαίιιυ θεάτρου. Ήιο διηρημένη 
κατα μήκος εί; Λυ.τ μέρη, δια ονιρΐίς κι/ίνωι· Αωοικού 
ρυθμού, εμπρός δε είχε προοκήνιον μέ 1H ήμικιόιια. Ή 
οκηνη ουνεκοινιόιει μέ τήν όρχήσιραν διά τριών θερών.

— Εί; ιήν Κυρηναϊκήν ο! Ίιαλοί διαρκώ; άνακαλύ- 
πτουν νέα αρχαιολογικά εΰρήμαια Έκ τον ;ννομ0Γ<ον 
άναοκαφών πρ'ς evoeotv τή; κεφαλή; Αφροδίτη; ήλ
θαν είς φώ; μέχρι ιού δε διόδεκα ίιερα· κεφαλαί. Παρά 
τήν πηγήν τού Απόλλωνος ευρέθη σύμπλεγμα τών τοιών 
Χαριιων θαυμαοίω; διατηρούμε·ον. έργον ένός καί ήμί· 
οεω; αίώνο; μετά τήν έποχήν ιοΰ Φ. υδίου καί μαρμάρι ■ 
νο; διηκοβό·.ο;, λεπιοτάιη; τέχνης, ίίσαύιω; άνεοκάφιι- 
σαν καί α! μεγαλοπρεπείς θέρααι τοΰ Απόλλωνος, κο
σμούμενοι άπο πολύτιμα μωσαϊκά.

— Ό αρχαιότερος έκ πάντων τών μέχρι τοΰδε άνα- 
καλυφθέντων άνδριάντων τί),· άρχαιότηιος είνε Λ άνδριάς 
ιοΰ βαοιλέω; Νιά-οι ντού, ΰοιις ί'ζηοε καί έβαοίίπυοε 
4500 έιη πρό Χρ οτοΰ. Ο άνδριάς οΐ-ιος άνεκαλύφθη 
υπό τοΰ Αμερικανού άρχαιόλόγου Αρος Μπάνη; έντ··ς 
ιών ερειπίων ιή; πόλεω; Άντάιιπ, έν Βαβυλωνία. Κα- 
Οαριοθείς καί έπιοκευαοθεί; έιοποθειήθη έν ιφ μοιοείω 
ιής Κωνοτονιινουπόλεω;.

*
Καιά τα; άναοχαρτά; τοΰ Ωδείου τοϋ Περικλέους. 

εύριθη άνύιγλιφον αναθηματικόν ιφ Άοκληπιφ καί έν 
έδώλιον λίθινου έκ θεατροειδοΰ; κτιρίου, έπί ιή; ποοσό- 
ψεω; ιού όποιου ίπάρχει ,ίιάγλυφος γλαύξ- ιό έδώλιον 
αύιέ δέν όμοτάζει πρός ιά λοιπά έδτύλια ιοΰ Αιονυοιακοΰ 
θεάτρου καί δέν rive απίθανου νά προέρχεται εξ αύτοΰ 
ιού Ωδείου.

— Έπανελήφθηοαν αί έπί ιής Πνυκός άναοκαφαί.
_ ταϊς άρχαιαις Άλαΐς ιής Λοκρίδος, άναοκαφαί

ιή; Άμερΐκανικής άρχαιολογική; Σχολής άπεκάλυφαν 
αρχαία» όδόν, φέρουοαν έξ ανατολών πρός τήν Ακρό
πολη. Αιερχοιιένη διά δύο πύργων τοΰ 4ου αίώνο; π. X , 
προχωρεί ή όδό; καί εντός τή; Άκροπόλεως, ένθα άνε- 
Οκάφη μέχρι μήκους 40 μέτρων. Ή μακρά χρήσις τής 
όδοΰ άποδεικνύετατ έκ τή; μεγάλης έπ' αύτή; έ'πιχώοεως, 
·· ιή όποια δύναται ιις νά διακρίν/ι λπίψανα πέντε διά
φορων έποχών. Πρό; δυσμάς τής Άκροπόλεως, ένιέ; 
Ι^γαλου ΰστερωτέρου πύργον, άνεκαλύφθηοαν καί ιά 
'^,α άρχαιοιέοων Προπυλαίων, τών όποιων τά λίαν 

ενδιαφέροντα Αρχιτεκτονικά μέλη είχον χρηοιμοποιηθή 
Ά- την οικοδομήν τοΰ πύργου. Έκ τών κυριωτέρων εί- 
ρηματων τών άνασκοφών τούτων ει'νε μία μεγάλη έμμε- 
»£*Κ τχτ/ραρα), γεγραμμένη βουστροφηδόν, καί μικρά μαρ- 
1*°. νη κεφαλή 'Αφροδίτης, άπομίμηοις Πραξιτελείου 
τύπον.

♦
Εν Αήλφ ή ύιναοκαφή ιής Γαλλική; αρχαιολογικής 

ό?0,-'' ίψί'°' ll' ’’Ιν Ιξερεύνηοιν ιού ιερού
Κύνθοι··^ έουνεχϊοθη ή άποκάλυφι; ιών τριών 

<J >■. αΐιινες έφερον πρός ιήν κορυφήν αύτοΰ, καί όνε-

οκαφηο.ιν όλίγα μικρά οικοδομήματα καί μία εξέδρα έπί 
τή; άιι,ιολική; πλευράς. Περί τά; 35 μικροί ίπιγραφαί 
ευρίθηοαν κατά τάί άναοκαφά; ιαύτας.

*
Άπέθανεν ίι· Βερολίνι» & διάσημος άρχαιολόγος Μόν- 

r.ff, οστις μακράκ oeio-ir Erair ΛιηύΟννεν ώς γοαμ- 
ματρί'ς τοϋ er BeooUrto '/κστιτοντου, 61ιΜηροι> την Γεο- 
μανικήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν. Ή έπιτυχία ιής άνα- 
οκαφή; ιή; Περγάμου σχεδόν άποκλειοτικώ; τι',· τάί 
ίννρντ/α; αύτοΰ ι/φεί^πιαι. Πρό δύο μηνών ακόμη, μολο
νότι ΰπερογδοην.ονιούτης, είργάζετο ακμαιότατο; έν τφ 
Μουσιίω ήμών έι ιαΰθα εί; συμπλήρωσιν ιή; έκδόοεω; 
τοΰ /ττχάίου ϋργοι· πεο! τών έπιιυμβίων 'Αττικών ανα
γλύφων, εί; τό όποιον άπό πολλών έεών εΐχεν άφο- 
σιωθή.

Εν Νικοπύλπι ό έφορο; κ. Α Φιλαδελφεΐ·^ άνέοκαη ε 
κιίριον μέρα τετράγωνον έσωθεν κυκλικόν ιών πρώτων 
Χριοιιανικώι· χρόνων Άνεκάλυψεν ετερα δοιμάτια τή; 
αγορά; Νικοπάλεως, με ιόραία Μωσαϊκά. Παρά τήν οδόν 
Ίωαννίνων άνεΰρε πολλά; σαρκοφάγους μέ θαυμαστόν 
γλυπτικόν διάκοσμον, σατίρων κεφαλάς, Βοικραϊα καί 
οτβφανους άνθέων έξοχου τέχνης.

— Έν Κυθήροις ενρέθηοαν έν τφ βράχφ λαξευμένοι 
σπουδαίοι Μηκηναϊκοί τάφοι, ώνήρχιοεν ή άποκάλυη ις.

“«J/’ "tj/’

NEfil ΕΚΠ0ΣΕΙΣ
Ζ'ρν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοΰ Σοπενάουερ, δημιουρ

γού τοΰ φιλοοορακοΰ συστήματος τή; άπαισιοδοξι'ας 
παρουσιάζει ζωηρόν ό νέος τόμος <£κίι'·τις xai άπο- 
<in<irfuuT<i , ίν κατά μετάφρασιε τού κ. Ν. Κουν- 
τουριωτου έξέδωκεν ό έκδοτικός οίκο; Γ. Φέξη. 
0 βίο; τοΰ φιλοσόφου, ή αλληλογραφία του, αί σκέψεις 
του καί άποοπάομαια έργων του περί ϊροιιος, θανάτου, 
τέχνης, ηθικής, επιστήμης, ανθρώπου καί κοινωνίας, 
έχουν έλκι-οιικόν ένδιαφέρον διά ιήν διαύγειαν καί ιήν 
eihuijiVFiay.

★
Ο εϋζαενο;—ιό πρωιο.παλλήκαρο τοΰ 'Ελλην. οιρα- 

τοϋ, τό ουμβολΐζον τήν Ελληνικήν υπερηφάνειαν καί 
τόν επικόν ηρωισμόν—περιγράφεται. χαρακτηριστικώταια 
ΰπό τού κ. Μιλ. Λιδωρίκη, όόττί όπηρέτησεν ώς εΐ·ζω· 
νος καί κατά τό 1897 καί κατά τό 1912. Ή δραοις 
τών Αζωνικων σωμάτων κατά ιόν Ελληνοτουρκικόν 
πόλεμον εκτίθεται μέ ακρίβειαν καί μΐ βαθεΐαν ψυχολο
γικήν περί τοΰ βύζώνου παρατηρητικότητα εί; τάί · ΙΙο- 
Λίατκάς ΔναιινικΙαις ιΰζωνου·, άς έξέδωκεν ό 
έκδοτικός οίκο; Γ. Φέξη.

♦
Καλλιτεχνικώιατον πολυτιλέ; Λενκωιια τον Ά

γιον Ορους Αθω, περιέχον θαυμαοΐας φωτοτυπία; 
πασών ιών ιερών μονών καί τών σπουδαιοτέρων οκη- 
τϋν. κελΒων καί τοπείων τής Άγιορειτικής Πολιτείας, 
έξεδόθη χάρις είς τόν ιερομόναχον ιοΰ έν Καρναΐ; κελ- 
λίου τοΰ Άγ. Θωμά Σιέτρανον, Λοτι; μετά μεγάλης φι
λοκαλίας είργάοθη διά νά άναπληρόισε, μίαν έλλπιψιν 
ιή; εί; τεύχος συνολική; φωτογραφική; ιίπεικονίοεω; 
ιοΰ Άγ. Όρου;. Ή έκδοοις, καθ' όλα άρτια, έγένιιο 
τή έγκρίσει τής αυτόθι 'Ιερά; Κοινύτητος.

*
Έν τή σειρρ. τών εκδόσεων ιοΰ Σύλλογον τών Ώφε'

λιμών Βιβλίων έξεδόθη περιληπτική άλλά σαφή; περι
γραφή τή; Θειίααλι,ν'ικης ώ; Βυζαντινή; πόλεισς,
ίδίω; υπό ιστορικήν καί καλλιτεχνικήν έπογιν, ύπό ιοΰ



καθηγητοϋ τοϋ ΙΙαιεποτημίου κ. Α. Αδαμάντιου γρα- 
φεϊσα κατά παραγγελίαν τοϋ Συλλόγου Έάν άναλογι- 
οθώμεν οτι οΰιϊέι· υπάρχει πλήρες βοήθημα περί τή; 
ίοιορία; τή; Θεσσαλονίκη; κατά τήν μακράν περίοδον 
τοϋ Μεσαίωνο; η μεί,έτη γενική περί τοϋ κοινωνικού 
βίου καί τή; τέχνη; τών περιλάμπρων μνημείων τη;, ή 
έργαοία τοϋ κ· Άδαμαντίου εινε νέα καί πρωτότυπο; 
δίδουσα έν μικρογραφίρ πιστή τήν εικόνα τή; Ιστορικής 
πόλεω;, ή τι; είνε ή κατ' εξοχήν Βυζαντινή πόλις διατη- 
ρήσασα έπϊ μακροϋ; αιώνας δλην τήν Μεσαιωνικήν φυ· 
σιογνωμίαν. Έκτο; τή; ιστορικής άξια;, ή μελέτη απο
βαίνει κρΐ ό5ι;;'όϊ πολύτιμος διά τόν επισκέπτην τής 
Μακεδονική; πριοτενούοη;.

*
Εί; τά ο Μακεδονικά ■'I’touνιιιιονενιιατα ί ή 

κυρία Μελπομένη Λύγερινοΰ, τό γόνο; Βαλσαμάκη 
συνεκέντρωοε τα; εντυπώσει; τη; εκ τή; έν Μακεδονία 
εθνική; ύράοεω; άπό τοϋ 1893 μέχρι τοΰ πολέμου τοϋ 
1912, ά; έσχεν έξ ιδία; άντιλήψεω;. Ιΐλεϊοτα γεγονότα 
καί ζητήματα άφορώντα τήν Μακεδονίαν, πριν η αυτή 
άπνλει·θερωθή, παραμείναντα άγνωστα τοΐ; πολλοί;, εκ
θέτει με παραστατικότητα ζωηρόν, προσθέτει δ" οΰτω 
ή γλαφυρά συγγράφει·; μετ' ευσυνειδησία; μίαν έτι πη
γήν διά τόν ιστορικόν τοΰ μέλλον το;. II μετά τών δρών - 
των πολιτικών καί στρατιωτικών προσώπων, 'Ελλήνων, 
Τούρκων καί Βουλγάρων, μετά ξένο»· διπλωματών καί 
κληρικών καί ανταρτών αναστροφή έχει πολύ τό ενδια
φέρον. απεικόνιζαν παρασκηνιακώ; τήν αλησμόνητοι· έ- 
κει'νην εποχήν, καθ' ήν ή Μακεδονία είχε καιαοτή τό 
θέατρον ένα; ύπουλου, άλλ' αγρίου άγώνο; εθνική; έπι- 
κρατήσεως.

' ★
Ό Σεβααμιώτατο; επίσκοπο; Μυρέων κ. ’Αθανάσιος 

<5 έν διαλέξει έν τώ « Παρνασσφ διεκτραγώδησα; τοΰ; 
διωγμού; καί τά; διαπομπεύσει; ά; ΰπέοτη άπαχθεί; ώ; 
αιχμάλωτο; έκ Καβάλλατ'ύπό τών Βουλγάρων,συνεκέντρω- 
οεν εί; το'μον ύπό τόν τίτλον· Βονλγαρκαϊ Οιιριωόϊαι» 
απομνημονεύματα αύτοΰ, δίδων ζωηρόν εικόνα τή; άγρια; 
βαρβαρότητα;.τών Πρώσσων τή; Ανατολή;·. ΙΙαρέοτη 
μάρτυς ό' μεγαλόψυχος ιεράρχη; τή; οίκτράς διοικήοεω; 
τών Βουλγάριρν άφ' ή; κατέλαβαν τήν Καβάλλαν καί πα
ραθέτει έγγραφα καί πολυτίμους άγνωστους πληροφορία; 
καί φωτογραφία; χαρακτηριστικά;., περιγράφει δ’ έν τελεί 
τά τή; αιχμαλωσία; του καθ' ήν έξεδηλώθηοαν τά κα
κούργα ένστικτα τών τέως συμμάχων μα;. Αί «Βουλγα
ρικοί θηριωδία» εινε ή ιστορική βίβλο; τή; απαίσια; 
Βουλγαρική; διοικήοεω; ,έν Καβάλλα,ι'ι όποία στάζει αίμα 
καί δάκρυ.'() οεβ. επίσκοπο;, Sv ηΰτϋχηοε νά απόκτηση 
ποιμένα >/ Άργολί; έχει τό χάρισμα τή; απλή; άλλά ζων
τανή; άφηγήοεως.

♦

ζ1ί·ο νέοι τόμοι περί Χαρίλαον Τρικονπη έξε- 
δόθησαν ογκωδέστατοι, περιέχοντε; ο,τι αφορά τόν επι
φανή πολιτικόν, έκ δημοσιευμάτων προερχόμενου. ‘Αγο
ρεύσεις τον εί; ά; κατοπτρίζεται ή μεγάλη του διάνοια, 
άρθρα εφημερίδων διερμηνεύοντα τάς περί αύτοΰ γνώ- 
μας, όλη ή δραοις του, ό δημόσιο; βίο; του, οί άγώνε; 
του πρό; Αναγέννησιν τοΰ “Εθνους οίκονομικώ; καί 
οτρατιοιτικώ:, είκονίζονται ζωηρότατα εί; τοϋ; δύο αυ
τοί·; τόμους, έκ τών οποίων ό μεν Β' (ΙΕ') περιλαμ
βάνει τήν δράοιν αύτοΰ κατά τά έτη 1879-1882, ό δέ 
Γ' τών έτών 1888-1889.

*
ΊΙ έκ Κ'ων^πόλεω; παρεπιδημούσα έν Άθήναι; κ. 

‘Ελπινίκη Μαυρογορδάτου, διευθύντρια τοϋ « Ηπειρω
τικού λευκώματος» έξέδωκε Άναιινικίτικόν Έ(ΐ~ 
•ίατίιριον έπί τή απελευθερώσει τή; Ηπείρου, <χ- 
ποοπαοθέν έκ τοΰ ιηγελθέντο; /Γ ’Ηπειρωτικού Λευκώ
ματος,· οπερ πρόκειται νά έκδοθή αργότεροι·. Φεΰγουσα 
τήν καταδίωξη· τών Τούρκων, έφερε μαζή τη; ή κ. 
Μαυρογορδάτοι· μίαν πατριωτικήν έμπνευαιν, >; όποία 
μονον είς ελεύθερον έδαφος ήδύνατο άπροσκόπτω; νά <<- 

πηχήση. Πωλείται υπέρ αγαθοεργού οκοποΰ αντί δρ. 2 
εί; τό βιβλιοπωλείου τή; " Εστία;σ καί παρ' ήμϊν.

*
Ή έν 'Αλεξάνδρειά έκλεκτή οννεργάτι; μα; κ Αγ

γελική ΙΙαναγιωτάτου, >} τόσον ποιητική ώ; λογογρά
φο; άλλά καί εμβριθής ιό; ιατρό;, έξέδωκεν εί; τόμον 
έκ 238 σελίδων τά Μαθήματα τον Σα66άτον, ήτοι 
μαθήματα υγιεινή; τά όποια έδίδαξε κατά τ<> ντο; 1912- 
1913 εί; τήν έν ’Αλεξάνδρειά Άνωτέραν Άβερώφειον 
σχολήν καί τό ΛΙπενάκειον ορφανοτροφείου, εί; γλώσσαν 
απλήν, μέ σαφήνειαν καί ΰφο; ελκυστικόν. Τώρα οτε 
έμ-γάλιοσ’ν ή 'Ελλάς, έπιβάλεται νά τήν τονώοω/ιεν μέ 
νέον σφρίγος, ΐνα ή άξια τοΰ μεγάλου μέλλοντος τή; φυ
λής. ·Ό μέγα; σκοπός τή; μητρότητο; είνε νάμα; δώο/] 
ίν άνθοώπινον ·»· άνάττερον τών γονέων τον.Είς τήν Γ’υ- 
ναΐκα-Μηιέρα άπόκειται ύ/ πραγματοποίησι; τοΰ εύγενοΰ; 
αύτοΰ σκοπού·, γράφει ή συγγραφεύς,καί ή επιστημονική 
εργασία της άποβλέπει νά διδάξη τήν υγιεινήν, ή; αί 
γνώσεις είνε. άπαραίτητοι προς σωματικήν ευεξίαν τού 
άτόμου,ήτι; συνεπάγεται καί τήν ήθικί/ν αύτοΰ άνύφωοιν.

♦
Έςεδόθη έν τεύχει ή έκθεοι; τών πεπραγμένων τον 

Μονϋικον και Δραματικοί? Σνλλόγον 'ΛΟιι- 
νών, διά τό έτο; 1912-1913. Έν τιβ ι’δίω τεύχει πε
ριλαμβάνεται κα! ί'/ εκθεσις τή; επιτροπή; τοΰ Αραμα- 
τικσΰ ’Αγιϊιν ·ί τοϋ Ωδείου, καθ' όν έβραβεύθ/j ό <ιΛ'ι- 
κηφόρο; Φωκά; ·>.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νέον ΙΙνινιια. Έκδίδεται έν Σέρραις. κατά μήνα 

υπό τοΰ κ. Α· Τζιάθα. Περιέχει τό έκτου ψύλλον διή
γημα τοΰ κ. Βουτυρά, έντνπώσεις περί Μοναστηρίου, 
μελέτην περί τής καταγωγή; τών άρχαίων Μακεδό- 
νων κ.ί. π.

♦

‘Ετιτανικίιακίι έπιΟεώοηάις. Έπιιιελείρ τοΰ κ. 
II. Άβούρη ήρξατο έκδιδόμενον κατά μήνα περιοδικόν, 
ύπό τήν προστασίαν τοϋ Συλλιίγον « ‘.4>'ύρέ<ις Κόλβος». 
Τό β'. τεύχος περιέχει δημοσιεύματα τών κ.κ. Α Άβούρη, 
Σπ. Δε-Βιάζη, Γ. Μανεση, Α Μαρτζώκη. Τό νέον 
Ζακύνθιον περιοδική· με τήν εκλεκτήν καί ένδιαφέροι·- 
οαν ΰλην του παρ νοιάζει ό’λα τά έχέγγυα πλήρους είιδο- 
κιμήοεως.

*♦ » 
ροτξΐΛαειοε αίΑΓηκίΣΜοχ

Έν τή μεγάλη αιθούση τών τελετιον τον Πανεπιστη- 
μίον άνεγνώοθη ϋπ> τοϋ συνταγματάρχου κ. Ήπίτον,ή 
ύπό τού προέδρου τή; κριτικής Επιτροπή; πρίγκηιο; 
Νικολάου, οστις καί παρίοτατο, ΰποβληθεΐοα εκθεσις τοΰ 
Ροτοιλδείον διαγωνισμού τών πολεμικών δραμάτων.“Εργα 
ΰπεβλήθηοαν 12, ήτοι 11) δράματα, 8 συνθέσεις φαντασ/uv- 
γορικαι', 2 τραγιοδίαι καί 1 κωμωδία. Ούδέν έκρίθη ιός 
άνταποκρινόμενον τοΰ οκτποΰ, ονδ'εν άξιον βραβενσεοτς. 
Έν τούτοι; ή επιτροπή έξεχώριοε 4 δράματα, εί; Ιί κλι- 
μακηδον διεμοίραοε 4,000 δρ. έκ τών 7,300 δρ.

Είς τά ΰποβληθέντα έργα ή επιτροπή εύρε δύω έλατ- 
τώματα’ άφ ’ ένος μεν πατριωτικήν έξαρσιν υπερβολι
κήν μέχρι δυσφορίας, άφ’ ετέρου δέ συχνήν καί δεινήν 
έξύβριοιν τών πολε,ιυκών άντιπάλιον' τεχνικοί; τά εΰρεν 
άδέξ·α, αψυχολόγητα, απίθανα, άτεχνα, ούμφνρμα ιδεών 
καί κυκεώνα προσώΛων.Τα βραβευθέντα, ώς κομψότερα 
τήν φράσιν, είνε 1 j'Oi Έλευθερωταί· λυρικόν έργον τοΰ 
κ Η. Βουτιερίδου, έκ 1500 στίχο»· άμοιφθέν δηι 1500 
άρχ· ήτοι μίαν δραχμήν τίιν στίχον. 2) « Ή ψυχή τοϋ 
στρατιώτου· τού κ. Μ. Λιδωρίκη 3) «Πρό; τήν Νίκην, 
πρό; τήν Δόξαν!· τυϋ κ. Α. Προβελεγγίου, καί· 4) «Οί 
άντίπαλοι·, δραμάτιον τοΰ κ. Γ. Τοοκοπούλου, δοτι; 
έλαβε μόνον 500 δρ.

Οί κριιαί έμειναν άγνωστοι καί μετά τήν κρισιν.
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