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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νεοελληνική λογοτεχνία, ύπό 3)ίχ.
Ή άσφάλεια τοϋ γήρατος, ν.το ΣΤΐαύ,/ου 

ΣΝίρβάνα-
Α&ανασία, ύπό Tip. \3ltwpaitivn.
Ο φωτισμός άνα τους αιώνας, υπό 3ν· 

cTe^6ept.
Σκέψεις περί Τέχνης τοϋ Δυπρέ (Τέ/.ο;) 

υπό 2)έ — SBiaJn.
Ποικίλη Σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Ήα'ρνίΛος· 
Θεατρική Ζωή.
Γράμματα καί Τέχναι.
’Αρχαιολογικά άγγέλματα.
"Ελληνες ποιηταί.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εΰζωνος έπίστρατος, υπό βαρείας ·Φ,ΐω- 
ρά — ΣΚαραβία.

Κυβέλη Άδριανοΰ.
Ζηνοβία Παρασκευοπούλου.
Μαρίκα Κοτοπούλη, ώ; Μήδεια.
Πρόσφυγες, Σκίτσο Λλ ΣΡ,γωρά — ΣΚα- 

ραβία.
Ή σάτυρα τοϋ μηνάς.

ΤΗΑΕΦΛΝΟΝ
Συνδρομητή.— Αι δυσχέρβιαι α; άπαντά ύ τύπος 

ώς έκ τής έπιστρατεύσβως κ<ί τοΰ πολέμου έν γένει 
elve πολλαπλοί. Ύπό οικονομικήν έποψιν. φερόμεθα 
είς κρίσιν, καθ' ής βά άντιταχθώμεν έν τούιοις πάση 
δυνάμει. ’Αποκλεισμός έκ τών εμπολέμων κρατών 
καί ίδίςι Τουρκίας, Ρωσοίας καί Αίγυπτου, ένθα τά 
μέν φύλλα ή ουδόλως ή άτάκτως λαμβάνονται, αί δέ 
εισπράξεις άπό μηνών έχουν σταματήσει. Ή τιμή τοϋ 
χάρτου ώς έκ τής αΰξήσεως ναύλων καί ασφαλείας 
ΰπερηυξήθη. απειλείται δέ έλλειψις.'Επίσης τών κλισέ 
ή αξία, ώς έκ τής έλλείψεω; ψευδαργύρου ηύξήθη 
τά τυπογραφεία ήρημώθησαν εργατών ώς έκ τής έπι- 
στρατεύσεως, δλα δέ τά απαραίτητα είδη τής έκτυ- 
πωσετος μελάνη, κινητήριος δύναμις ηύξήθησαν κατά 
τήν τιμήν. "Εχομεν οΰτω μίαν δυσαναλογίαν τερα
τώδη: "Ητοι έλάντωσιν εισπράξεων ώς έκ τών καβυ* 
στερήσεων τών συνδρομών ,καί ώς έκ τής δυσχερείας

τή; αποστολής τοΰ φύλλου άφ'ένός, καί όφ’έτερου 
αΰξησιν δαπανών τής έκδόσεως. Καί έφ' όσον Εξακο
λουθεί ό πόλεμος, έπί τοσοϋτον αυξάνει ή κρίσις. Τήν 
τοιαύτην ανώμαλον καί έπίζημίαν κατάστασιν Οά 
άντιμετωπίσωμεν, πρέπει δέ νά συντελέσουν οι συν- 
δρομηταί μα; διά τή; προθύμου καταβολή: τής συν
δρομής, υπέρ ποτέ ήδη απαραιτήτου.

Καλλιτέχνη. Ο άνδριάς τοΰ Αάντου al; τύ Τρβν- 
τϊνον, δν ώ; άναγγείλαμεν έβομβάρδισαν οί Αύστρι- 
ακοί, είνε όρειχιιλκινο;. έργον τού 'Ιταλού γλύ
πτου Τζεκέλλι, θεωρείται δέ ώς έκ τών αριστουργη
μάτων τής Ιταλικής τέχνης- Ό ποιητή; παρίσταται 
όρθιος, είς ύφος έμπνευσμένον, μέ.τήν χείρα υψηλά 
τεταμένην. Είς τάς τέσσαρα; πλευρά; τού βάθρου 
υπάρχουν ανάγλυφοι παραστάσεις τών γνωστότερων 
κεφαλαίων τής ,Θείας κωμωδίας- πέρι; δέ τέσσαρα 
Χερουβείμ. Αί παραστάσεις τού βάθρου κατεστρά- 
φησαν.

Π. Π. Ζάκυνθον. Ή διά τόν 'Οκτώβριον καλλι
τεχνική έκθεσις άνεβλήθη. _____________

..^ΠΟΛΛΏΝ"
ΜΕΓΑΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ

Καλλιτεχνική ΔιεύΟυνσις
Κ- ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Χίλια άναπαυτικά ’Αμερικανικά καθίσματα 
Ταινίαν άποκλεισπκώς διά τόν κινηματο

γράφον
ΑΠΟΑΑΩΝ

“NORDISK,, “EKLAIR,, “ITALA,, 
’Ορχήστρα Κρασσά μέ πέντε διπλωματού

χους σολίστας.
Διά τάς οίκογενείας 25 % έκπτωσις.

ΠΡΟΤΓΠΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ 
δδων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΙΔΟΪ

Ύπό τήν ’Υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ. 
τής Βαοιλίσοης Όλγας

'<»5ύς ιικντπιστημίου 2<» καί 2«χ
Συμπληρούν είκοσιπενταενίαν δλην δράσεως παρέχει 

πλήρες σύστημα μορφώσει»; καί αγωγή; 'Ελληνοπρε
πούς, άναγνωρισθείσης ανέκαθεν ΰπό τοϋ κρατίστου 
μέρους τή; παρ’ ήμίν κοινωνίας.

Δέχεται μαθήτριας εσωτερικά;, έίωτερικάς καί 
ήμιτροφίμους. Οίκημα εύρυχωρότατον, εύάερον. 8υή- 
λιον καί ΰπό πάσαν έν γένει Γποψιν κατάλληλον δι’ 
έκπαιδευτήριον. Προσωπικόν πλούσιον καί εκλεκτόν 
έξ ήμετέρων καί ξένων. Ξέναι γλώσσαι, Οίκοκυρική, 
Μουσική, Γυμναστική, μαθήματα καλλιτεχνικά καί 
καλής συμπεριφοράς. Εκείνο τό όποιον κυρίως χαρα
κτηρίζει τό ΙΙαρθεναγωγείον είναι ή αυστηρά τή- 
ρησις τού κανονισμού του καί ή έν αϋτφ έπικρατοϋσα 
τάξις καί πειθαρχία. Αί έγγραφοί έξακολουθοΰν.

θαλείας Φλωρα-Καραβία

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ένδιαφέροντος. Έν τή καθολική 
τοιαότη άκουσία παράλειψις δέν

1ΒΛΙΑ συνε- 
σωρεύδησαν 
πρό έμοΰ Απει
λητικά. Ή πο
λεμική σόρρα- 
ξις περιορίσα- 
σασα τόν χώ
ρον τοΰ τόπου 
έξηνάγκασεν 
εϊς ούκ ολίγης 
καθυστερήσεις 
φιλολογικού 
άνωμηλίςι ή 

είνε αδικαιο
λόγητος.

’Εν τώ γραφείφ μου συνωδουνται νέα βιβλία, 
ων ανεβάλλετο λόγιο τυπογραφικής ανάγκης ή 
αναγγελία. Αλλ’ ό έ;αυτών σχηματίζομε νος βαθ
μηδόν λόφος όλονέν άνυψοόται καί διά νά προ
λάβω Ενδεχόμενη ν πτώσιν, αναγκάζομαι, μετα
τοπιζόμενος έκ τής τελευταίας σελίδας τής «Πινα- 
κοδήκης» εϊς τήν πριότην, νά κάμω συλλογικήν 
άνακοίνωσιν—διά νά μεταχειριστώ διπλωματι
κήν φράσιν συμβιβαζομένην πρός το καθεστώς.

Η έπ εσχάτων έμφάνιοις λογοτεχνικών έρ-

Εΰζωνος έπίστρατος.

γων παρά τάς δυσμενείς διά τήν πνευματικήν 
εργασίαν συνθήκης ώς έκ τών έκιάκτων γεγο
νότων, τών απορροφά) ντων τήν προσοχήν πάν
των, δέν ήτο ούτε μικρά, ούτε ευκαταφρόνητος. 
Κατά τά τελευταία έτη παρετηρήίΐη μία παρα
γωγή νεαρών ταλάντων καί οί νέοι» έδειξαν 
μίαν τάσιν νά έκτοπίσωσι τοΰ; παιλαιοτέρους. 
Άπό τίνος, άντεστράφησαν σχεδόν οί οροί? Καϊ 
πρέπει νά^ειμεθα ευχαριστημένοι, έάν έπικρα- 
κρατήση έν modus vivepti, μία ισορροπία με
ταξύ παλαιών καί νέων — διά νά μεταχειριστώ 
καί πάλιν επίκαιρον φράσιν.

Εϊς τήν κίνησιν αυτών συνετέλεσαν οί έκδο
τοι—-βιβλιοπώλη', οί όποιοι άνέλαβον «ιδίοις 
άναλώμασι» τήν έκδοσιν λογογραφικών έργων, 
μόνον οϋτω δυναμένων νά ϊδωσι τό φώς, άφοΰ 
άτυχώς οί συγγραφείς μας οΰτε πολυτάλαντοι 
εινε, ούτε εϊ; ευρεΐαν έν βραχεί διαστήματι κυ
κλοφορίαν δύνανται νά ,λπίζωσι, απαραίτητον 
πρό; καλυψιν τουλάχιστον τών δαπανώ·.·. Καί 
ένώ άλλοι βιβλιοπώλαι ασχολούνται εις έκδοσιν 
διδακτικών μόνον βιβλίων ή πενταλέπτων λαϊ
κών μυθιστορημάτων, εύρέδησαν τέσσαρες νεω- 
τερισται κα’ι φιλόκαλοι, οί όποιοι ήθέλησαν νά 
πλουτίσουν τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν. Άξί.
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ζουν τιμητικής μνεία; καί εΐνε αυτοί οί κ. κ. 
Κολλάρος, Βασιλείου, Δίκαιο; και Σιδέρης.

Θά περιορισθώ εις τήν αναγγελίαν εκείνων 
τών έργων, (ίσα δέν ανήγγειλεν ήδη ή «Πινακο
θήκη» , καί αυτών διά γενικών γραμμών καί διότι 
τινά έξ αύτών προσεγγίζουν τήν επέτειον τή; έκ- 
δόσεώς των καί θά έφαίνετο άπροσδιόνυσο; ή 
έν τή καθιερωμένη στήλη αναγγελία, άλλά καί 
διότι διά τών γενικών γραμμών εύχερέστερον δί
δεται ό γενικό; χαρακτηρισμό; τή; συγγραφι
κής φυσιογνωμίας.

'II φιλολογία δυναται νά χαρακτηρισθή ώ; 
ή εμπόλεμος δύναμι; τοϋ πνεύματος, ανθούσα, 
άντιθέτω; πρός τήν στρατιωτικήν αποψιν, έν 
είρήιη ενός Κ ράσου;. Δύναταί τι; να ε’ίπη ότι 
εις τήν σύνθεσιν τών νοητικών δυνάμεων τοΰ 
’Έθνους ή ποίησις εΐνε τό ιππικόν τής φιλολο
γίας, τ<> διήγημα τό πεζικόν, ή φιλοσοφία καί 
επιστήμη τό πυροβολικόν' ή φιλοσοφία τό 
ορειβατικόν πυροβολικόν καί ή έπιστήμη τό 
βαρύ πεδινόν. Υπάρχουν καί ά'λλοι κλάδοι, 
αναγόμενοι μάλλον εϊςτό μηχανικόν,άπό τό στρά
τευμα δέ αυτό δέν λείπει ούτε ή επιμελητεία, 
εις ήν άνάγονται αί κερδοσκοπικοί εκδόσεις.

Καί επειδή τό ιππικόν προηγείται, ας άρχί- 
σωμεν άπό τάς ποιητικά; συλλογάς, αί όποϊαι εΐνε 
τό άνιχνευτικά σώματα, ή μάλλον πνεύματα, τής 
διανοητικής εθνικής καταστάσεως.

"Υπερέχει, όλων διά τε τό ποιόν καί τόν όγκον 
ή τοΰ κ. Δροσίνη μέ τόν πλήρη άντιθέσεως τί
τλον «Φωτερά σκοτάδια». Ό ποιητή; άφ’ δτου 
ή «Εστία» έπαυσε νά ύφίσταται ώ; περιοδικόν, 
έπαθε έκλειψιν έν τή φιλολογία, εϊσδύσας εις τό 
βάθος ενός ύπουργικοΰ γραφείου. Και ένεφανί- 
σθη ήδη πάνοπλος. ‘Ο τόμος του περιέχει ποιή
ματα μιάς δεκαετίας, δλα άνέκδοτα. Δέν έμιμήθη 
άλλους συναδέλφους του, οι όποιοι σκορπίζουν 
εδώ κ’ έκεϊ στίχου; καί έπειτα τού; περισυλλέ
γουν καί τού; συσσωματώνουν εΐ; βιβλίον, τό 
όποιον εΐνε νέον, χωρίς νάπεριέχη νέαπροϊόντα. 
Ό κ. Δροσίνη; άνήκει εις τήν εθνοφρουράν 
τή; φιλολογία;, λόγω άρχαιότητο; υπηρεσία; 
Εΐνε σύγχρονο; τριών άλλων έπιζώντων άντι- 
προσώπων τή; παλαιοτέρα; λυρικής ποιήσεω; 
τή; διαδεχθείση; τόν άκρατον ρωμαντισμόν. Καί 
οί τρεις αυτοί εΐνε οί κ. κ. ΙΙαλαμάς. Ιίροβε- 
λέγγιος καί ΙΙολέμης. Ίο II. εΐνε τό ποιητικώ- 
τερον γράμμα τοΰ έλλ. άλφαβήτου. Μή λησμο- 
νώμεν τού; Παράσχου;, τόν Παπαρρηγόπου- 
λον. Ό κ. Δροσίνη; δέν εΐνε ούτε τόσον βαθυ
στόχαστο; ω; ό κ. ΙΙαλαμάς, ούτε τόσον μελαγ
χολικό; ως ό κ. Προβελεγγιος, ούτε τόσον τρυ
φερό; ώς δ κ. ΓΙολέμης. Μετέχει έν τινί αναλο
γία καί τών τριών. Κρύπτεται εις τό νόημα 
μία ευγένεια, διαφαίνεται μία σκέψι; ύπερτέρα 
καί πλανάται εις τού; στίχου; του μία άνεπιτή- 
δευτο; χάρις. Καί εΐνε ποιήματα μέ νόημα, τε
χνικά έξειργασμένα καί ευχαριστώ; άναγίνωσκό- 
μενα. Ποίημα τοΰ Δροσίνη ούτε θά σάς κου- 
ράση, ούτε θά σάς άπογοητεύση. Εις τό ενεργη
τικόν δέ τοΰ ποιητοΰ δέον νά προστεθή καί κάτι 
όχι όλιγώτερον σπουδαϊον. Καίτοι εΐνε έκ τών 

πρώτων θαυμαστών τή; δημοτική; γλώσσης, δέν 
έξελίχθη ε>ς άπαίσιον μαλλιαρόν άλλ’ έ'μεινεν 
αγνός δημοτικιστή;.’Άλλο επίσης προσόν. Διετή- 
ρησε πάντοτε τήν 'Ελληνικότητά του ό'χι μόνον 
εΐ; τήν έμπνευσιν, άλλά καί εις τήν διατύπωσιν

Καί μένει ήδη έν ερώτημα. Ή τελευταία— 
χρονικώ; καί όχι, έλπίζομεν, κυριολεκτικά»;— 
συλλογή του εΐνε άνωτέρα τών προεκδοθεισών 
ύπό τοΰ ίδιου; Ό ποιητή; ακολουθεί τόν νόμον 
τή; προόδου. Εΐνε ει; τήν νέαν συλλογήν του ωρι
μότερος εις συλλήψεις,συ νθετικιότερο; ειςμορφήν.

Ό κ. Δροσίνη; έχαρεκτηρίσθη ότι εΐνε καλό; 
διά τά απλά τραγούδια του καί τά; ballades. 
"Αν άπό τά; προηγούμενοι; συ/ϋ.ογάς του δύνα- 
ναι νά δνομασθή ώς ό περισσότερον παντός άλ
λου «λαογράφο;» ποιητής, διά τή; νέας συλλο
γής ανέρχεται είς ύψηλοτέραν ατμόσφαιραν καί 
βλέπει κάπως γενικώτερον. Αυτό, τούς δύστρο
πούς κριτικούς θά εύχαριστήση, όχι όμως καί τό 
αναγνωστικόν κοινόν. Δι’αύτό, ό Δροσίνη; τού 
παλαιού καιρού μένει ώ; ό άγαπητό; ποιητής.

V
Καί τώρα, δύναμαι νά λαμβάνω κατά σειράν 

τά; άλλα; ποιητικά; συλλογάς. ’Αρχίζω άπό τήν 
ϊδιοτροποτέραν κατά τε τό έξώφυλλον καί τό 
περιεχόμενον. Ό Φώτο; Γιοφύλλη;—Σπόρο; 
Μουσούρης—μοΰ φαίνεται ώ; άτομον καί ώ; 
ποιητής, ένα; οΐονεί καθυστερημένος λόγιο; τή; 
παλαιά; εποχής. Μέ στεγνήν μορφήν, μή μοΰ 
απτού, σάς λέγει χωρί; νά σά; όμιλήση ότι εΐνε 
λόγιο; καί Έπτανήσιος. «Ό Άη—Νικόλα; καί 
ό φτωχός ’Άρχοντας» επικυρώνει τόν χαρακτη
ρισμόν αύτοΰ. ’Εξώφυλλον Βυζαντινόν. ΙΙρο- 
τάσσεται γελοιογραφικό σκίτσο τοΰ ποιητοΰ. 
’Εννέα σελίδες, εννέα μηνών εργασία—θά έλεγα 
κυοφορία -καί μολονότι δέν ήτο δυνατόν νά 
φαντασθή τις ότι δέν έχει τελειωμόν τό έργον, 
ό ποιητή; θέτει άφελώ; είς τό τέλος τοΰ βιβλια
ρίου τήν είδοποίησιν: «’Εδώ τελειώνει!» Αυτό 
ποΰ τόσον γλήγορα τελειώνει, εΐνε ποιητική 
άφήγησις,στρεφομένηπερΐ ένα θρύλον θαύματος, 
γραμμένη όμως μέ τρόπον δεικνύοντα ότι ό 
ποιητής έχει πολλά χαρίσματα.

Ό Γιάννης Περγιαλίτη; εΐνε 'Ελληνοδιδάσκα
λο; είς τά; Σπέτσα;. Τό πραγματικόν του όνομα 
εΐνε ήκιστα ποιητικόν. Γιαννοΰκο;. ’Έχει έκδοση 
ειςδύοτεύχη τά«Ώραΐα»—τραγούδια τή; ’Ακρο
γιαλιά; καί Τρελλά τραγούδια. Εΐνε παιδαγωγι- 
κώτατο; μυθογράφο; καί τό νεώτερον έργον του, 
έπιγραφόμενον «Τής Ζωής καί τοϋ ’Ονείρου», 
εΐνε επιγράμματα, τά οποία είς τούς όλιγίστους 
στίχουςτωνπερικλείου ν μίαν φθινοπωρινήν πνοήν 
συναισθημάτων καί μίαν άπόκοσμον γαλήνην. 
'() ποιητή; άπευθυνόμενος είς τού; εύγενεϊς νέ
ου; τοΰ ’Εκδοτικού ομίλου τοΰ Πειραιώς εις 
οΰς ανήκει ή πρωτοβουλία τή; έκδόσεως, λέγει 
διά τά ποιήματα του οτι εΐνε «άδολα κελαδί- 
σματα καί μή τάδιαβάζετε παρά μόνοι και σιω
πηλοί». Ό ποιητής έγραψεν ό ίδιος τήν προ- 
σφυεστέραν βιβλιοκρισίαν. Καί έχει δίκαιον’ 
διότι άπό τάς μικρά; σελίδας τής κομψής συλλο
γής του άναδίδεται «κάποια γλυκειά αρμονία».

("Επεται συνέχεια) ΔΙΚ.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΦΑΛΕ.ΙΑ Τ GY ΓΗΡΑΤ6Σ

110 μίαν στατιστι
κήν εξάγεται τό ά- 
φύσικον φαινόμενον 
οτι την μικροτέραν 
αναλογίαν θνησιμό- 
τητ ος παρουσιάζει τό 
γήρας. ΙΙριότη έρχε
ται ή βρεφική ήλικία 
— αυτή <5ά εΐνε πον 
δεκατίζεται !—ακο

λουθεί ή παιδική, Εφηβική καί ανδρική, καί τε
λευταία. Ερχεται ή γεροντική. 'Από τά Εξήντα 
μάλιστα κ’Επάνω φαίνεται ότι οί άνθρωποι 
Εξασφαλίζουν ένα είδος αθανασίας.

Τό πραγμα δεν εΐνε καί τόσον άπίθανον, όσον 
φαίνεται, και ό ποιητής ποϋ είπεν ότι:

Ή ανθοδέσμη τοΰ θανάτου, 
ώς παοα ανθοδέσμη, θέλει 
ολίγα φύλλο, πολλά άνθη.

δεν μεταγειρίσθη απλώς μίαν ποιητικήν άδειαν. 
Είς τήν ανθοδέσμην τοΰ θανάτου πράγματι τά 
άνθη, κατά τους κανόνας τής άνθοδετικής, εΐνε 
άουγκρίτως περισσότερα άπό τά φύλλα.

Αλλ ούτε άνεξήγητον εΐνε τό φαινόμενον. 
II βρεφική ήλικία, ποΰ αντιπροσωπεύει τά εύ

θραυστα λουλούδια τής ζωής, ύφίσταται παντού 
τήν μεγαλειτέραν θραΰσιν, άπό τάς Επιδημίας 
καί τά νοσήματα τοϋ έντερικοϋ σωλήνας. Είς τήν 
Ελλάδα ιδίως, όπου ούτε βρεφική υγιεινή ύπάρ- 

χει, ούτε νοσοκομεία τής παιδικής ήλικίας, ούτε 
κόκκος γνώσεως ανατροφής είς τάς μητέρας, 
ένας Ηρώδης βασιλεύει αιωνίως. Ή νεανική 
ήλικία επίσης μαστίζεται άπό τήν φθίσιν κσ'ι 
την Αβαρίαν, κατά τών όποιων μόλις τιάρα άρ- 
χίζομεν νά κινούμεθα κάπως. Ή Ανδρική ύφί
σταται της μεγαλειτέρας τρικυμίας τοϋ άγώνος 
τής ζωής, και Επί πλέον εΐνε ή ήλικία, κατά τήν 
όποιαν ξεσπάζουν όλα τά ΰργαιικά νοσήματα τά 
συγγενή καί τά επίκτητα, όσα δεν τείνουν είς 
μεγάλην χρονιοτητα. Τό γήρας εΐνε τό λιμάνι ! 
Οσα σκάφη, θαλασσοδαρμένα καί ξυλάρμενα, 

κατώρθωοαν νά ρίψονν τήν άγκυράν τους είς τό 
λιμάνι αυτό, έχουν όλας τάς πιθανότητας νά 
διατηρηθούν Εκεί, ιός ποΰ νά σαπίσουν καί ν’ 
άποσυντεθοϋν.

Υπάρχουν, τώ όντι, μερικά όρια ήλικίας, 
ποϋ, όταν τά περάση κανείς, εΐνε βέβαιος, ότι 
τά όργανά του τοϋ παρέχουν άκόμη άρκετάς Εγ
γυήσεις δια το μέλλλον. "Οταν περάση π.χ. τά 

εξήντα αρμενίζει Ασφαλώς διά τά εβδομήν
τα. "Οταν παρακάμφη τά Εβδομήντα χωρίς 
σημαντικός άβαρίας, τά πρυμνίζει διά ‘τά 
όγδοήντα. "Οταν πέραση καί τόν κάβον τών όγ
δοήντα, σημαίνει ότι εΐνε κάτοχος μιας Εξαιρε
τικής μηχανής καί δικαιούται νά άτενίση τά ενε
νήντα καί κάποτε νά χαμογέλα πρός τόν δεύτε
ρον αιώνα. "Επειτα, εκτός όλων αύτών, τό γή
ρας εΐνε φρόνιμον, φιλόζωον, προσεκτικόν. Αέν 
σπαταλά τάς όλίγας του δυνάμεις, δεν εκτίθεται, 
δεν διακινδυνεύει. Έάν προστεθή είς τά πλεο
νεκτήματα αύτά καί ή σχετική γεροντική απά
θεια, διά τήν όποιαν δεν υπάρχουν ίσχυραί συγ
κινήσεις καί τρικυμίαι παθών, αλλά φιλοσοφική 
Ενατένισις πρός κάθε συμφοράν καί κάθε θλϊφιν 
τό γήρας εΐνε ή ασφαλέστερα ηλικία τής ζωής, 
ύπό χιλίας δύο επόψεις.

"Ας παρηγορηθοΰν λοιπόν οί γέροντες διά τά 
άλλα των δεινά ! Εΐνε τά καράβια τά αραγμένα 
είς τό ήσυχον λιμάνι, Ενφ τ’άλλα θαλασσοπνί
γονται καί κινδυνεύουν κάθε στιγμήν εις τά κύ
ματα τοϋ πέλαγους. "Οποιος έθαφε πολλούς είς 
τόν κόσμον αυτόν, έχει τάς καλλιτέρας Ελπίδας 
να θάψΐ] καί περισσοτέρους άκόμη. Τό πράγ
μα βεβαίως δέν εΐνε υπερβολικά ενθυμον, όπωσ- 
δήποτεδμως δέν εΐνε άξιονπεριφρονήσεως. Καί, 
έπί τέλους, καλλίτερα νεκροθάπτης ύπό τόν ήλι- 
λιον, παρά νεκρός ύπό τό χώμα.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΖΥ μέ τό άντιασουξιογόνον 
ποΰ έβεύοε κάποιος όπλουονός 
εις τήν Γαλλίαν, μάς άναγνέλ- 
Λεται καί ή έτεόρεσις νέου 
φαρμάκου ποϋ θά καθιστά τόν 
άνθρωπον αθάνατον. ’Ιδού ένας 
ευτυγής θνητός ποϋ εύοήκε και
ρόν μέσα εις -.ήν τρικυμίαν τήν 

πολεμικήν νά άσγοληθή μέ τήν επιστήμην καί 
μέ τό πρό πολλοΰ έγκαταλειφθέν έλιςήριον. Άλλά 
ή μέ δυσδιάκριτα στοιχεία τών έν»έα στοιγειοθε- 
τηθεϊσα ειδησις σπεύδει νά μας πληροφόρηση οτι 
πάλιν ο πόλεμος υπήρςεν ή αιτία τής δημιουρ
γίας τοϋ νέου αυτού σοφοϋ. Ό δόκτωο, βλέπων 
τήν καταστροφήν καί τήν έκ ταύτης έλάττωσιν 
τοϋ πληθυσμού τής γης, έσκέφθη νά εύρη φάρμα
κου οιά τοϋ όποιου νά πολλαπλασιασθή εντός 
ολίγου ό αριθμός τών κατοίκων τής υδρογείου. 
Καί εϋρεν ένα θαυματουργόν υγρόν, διά τοϋ όποιου 
θά ένισχϋωνται τά φαγοκύτταρα τοϋ Μετσνικώφ.
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'Ο αισιόδοξος άνζ,ρ μάς δίδε·, τόν λόγον του 
ότι εντός ολίγου — πάντως όμως μετά την υπο
γραφήν τής ειρήνης—θά. βασ’.λευση εις τόν κό
σμον μία αίωνία ά/ο.ς'.ς δ'.ότ·. δέν Οά υπάρχζ, 
πλέον γήρας. Καί αυτοί οί τραυματία', τοϋ πολέ
μου Οά άναλχβουν έ/τός ολίγου. Δέν μάς λέγει 
έάν θά έπανακτήσουν πλήρη τήν υγείαν των και 
όσοι Οά καταστούν ανάπηροι έκ τοΰ πολέμου. 
Μάς άρή/ει όμως νά τό πιστευσωμεν. Έχε·. τό
σην πεποίΟησιν είς τό μαγικόν βότανον μέ τό 
όποιον Οά πολλαπλασιάζωνται τά φαγοκύτταρα 
ώστε δέν δέχεται......αντιρρήσεις.

Λ
"Ας πιστεύσωμεν μίσ.ν φοράν καί τούς μά

γους. Τί έχομε νά χάσωμε ; -Μέσα εις αυτήν τήν 
παραζά/ην μία τοιαυτη υπόσχεσις είναι παρηγο
ριά. Δέν ηςευρομεν μόνον εάν θαωφελήστ, η ε;ευ- 
ρεσις ή έκν Οά ζζ,μ-.ώστ, τήν ανθρωπότητα. Πολ
λοί ισχυρίζονται ότι ό πόλεμος είναι μία ανάγκη 
καί ότι ό θάνατος άκόμη είναι άναγκαϊον κακόν. 
Ενθυμούμαι ότι κάποιος περίεργος στατιστικός 
έπεχείρησε κάποτε νά αποδείςη τί θζ συνέόαινεν 
έάν ή Ευα δέν έτρωγε τον άπηγορευμένον καρπόν 
καί έάν συνεπώς δέν εοίοετο ο θάνατος εις τον 
άνθρωπον ώς τιμωρία καί κατέληςε διά σειρά, α
ριθμών νά εύρη ότι ό πληθυσμός τής γής Οά ητο

σήμερον τοιούτος, ώστε οί άνθρωποι θά έβαδ'.ζαν 
κολλημένοι όπως οί Σ.αμαϊοι άδελ-ροί. Είνε λοιπόν 
ζήτημα άν συμφέρζ, ή αθανασία. Έλησμονήσα- 
μεν καί τούς ουσηρεστημένους εκείνους πού υπο
δέχονται μέ πικρόν μειδίαμα κάθε προσπάθειαν 
επιστημονικήν πρός παρασκευήν ένός τοιούτου 
θαυματουργού ιατρικού φαομάκου. Έλζ,σμονή- 
σαμεν ότι υπάρχουν καί αυτοί, πού δέν θέλουν ούτε 
νζ ακούσουν περί φαγακυττάρων ζαί αιώνιας 
ζωής. Καί αυτοί δέ·.- είναι οί ολιγόιτεροι. Άπό- 
δειςις τά αυτοκίνητα, αί αυτοκτονία·, καί αι μονο
μαχία·.. ' Υπάρχει βλέπετε ένα πλήθος άνθριό- 
πων πού πετιτοονεΐ τήν ζωήν καί πού άδ'.αιςο-• 4 * - ■ - *
ρεϊ διά τά συστατικά τού γιαουρτιού τού Μετσνι- 
κώτ καί διά τάςπροσπάθειας τοΰδόκτορος. Άήλοι 
πάλιν πηδούν άπό το τράμ ενώ γνωρίζουν ότι 
διατρέχουν τόν κίνδυνον νά. διαμελ’.σθοϋν. Άλ
λοι τρώγουν γλυκύσματα των ’Αθηναϊκών ζαχα
ροπλαστείων μέ πρωτοφανές θάρρος.

'Ύστερα άπό όλα αυτά, δέν γνωρίζω εάν ό 
κόσμ.ος θά ένθουσιασθζ ή θά δυσαρεστηθή μέ τούς 
αγώνας τοΰ σοκούάνδρός, ό όποιος άγωνίζεται νά 
μάς σωσν, άπό τήν τθοράν καί ό οποίος πιστεύει 
αφελέστατα ότι θά τό επιτυχή μέ όλίγην ναφ
θαλίνην ή με δλίγην λεβάνταν........

Κυβέλη Άδριανοϋ

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΤΤΙΝΗΣ

Ζηνοβία Παρασκευοπούλου

Ή Κ ν βέλη—παρέλκει παν ίπίϋιτοτ—είς 
την 'Άπιστον» κατήγαγενί'να έτι ϋρίαμβον τέ- 
γνης μέ την θελκτικήν ΰπύκρισιν. Παραίλέτομεν 
καί τί/ν είκύμα τής πιστής καί ίκλεκτής συνεργά-

τίδός της, τής κ. Ζηνοβίας Παρασκευοπούλου, 
ήτις είνε ή δίδουσα τάς περισσοτέρας ίλπίδας 
εύρντέρας ετι άναδείξεως.

ΙΛΛΚΤΙΚΤΙΝ καί πρωτότυ- 
πον είς τό εϊδός της έκθεσιν 
διωργάνωσεν έν Γενετή] ό χ. 
Αιμίλιος Δράύφους, ής τά 
προϊόν προωρίσθη διά τόν 
’Ερυθρόν σταυρόν τής Ελ
βετίας. Είνε έκθεσις άπασών 
των προς φωτισμόν χρησι- 
μευουσών συσκευών, άπό 
τών αρχαιότατων χρόνων μέ
χρι τών ήμετέρων ημερών

τοΰ ηλεκτρισμού και τοΰ ραδίου. Πρόκειται περί 
πλουσιωτάτης, κατά χρονικός περιόδους κατατε- 
ταγμένης, συλλογής φανών, κηροπηγίων, λυχ- 
νιών, κανδηλών, λύχνων μεταλλορυχείων, λυ/νί- 
σκων υπογείου, πολυελαίων, λύχνων φωτιζόμε
νων διά στέατος, ελαίου, οινοπνεύματος, πετρε
λαίου κτλ. όλων τών σχημάτων, διαστάσεων, 
καί μηχανισμών έξ άπασών τών υλών κατα
σκευασμένων, συλλογής περιλαμβανούσης μονα
δικά αντικείμενα φωτισμού, μή άπαντοήιενα καί 
εις αυτά τά μεγαλείτερα μουσεία τοΰ κόσμου. 
Λαμβιίνοντες ύπ’ ό'ψει τόν λαμπρόν καί κατά 
λίαν άνώτερον τρόπον συντελούμενον φωτισμόν 
της σήμερον δι ηλεκτρικής πυρακτώσεως, καί 
συγκρίνοντες αυτόν πρός τήν ανεπαρκή φλόγα 
τοΰ στεάτινου κηρίου ή τής άρχεγόνου έλαιολυχ- 
νιας μέ όλα τά μειονεκϊήματά της, ής χρήσιν 
εποιοΰντο εϊσέτι οί πάπ.ποι μας, δέον πράγματι 
νά έκπληφσωμεθα ποσον ώφειλον οΰτοι νά έν- 
τείνιυσι τήν όρασίν των δπως μάς έγκαταλείψωσι 
τοσαΰτα λαμπρά τής επιστήμης καί τέχνης προϊ
όντα, εάν υποθεσωμεν οτι εϊργάζοντο καί τήν 
εσπέραν. Ιην σκέψιν τούτην προκαλεί ή θέα 
τοϋ εκ τοϋ III . αίώνος καταγόμενου, μετά κι
νητού άλεξιφωτου εφοδιασμένου όρειχαλκίνου 
κηροπηγίου ταυ I. I. Ρουσσώ έκ τής νήσου τοΰ 
αγ. ΙΙέτρου. Επίσιις έκ τής αυτής συλλογής 
πληροφορούμεθα ότι ό αληθής επινοητής τών 
λυχνιών διά ρεύματος βέρος τών καλουιιένων 
< Guinguets» ήτ0 ύ Argaut έκ Γενεύης, οΰτινος 
πολυέλαιος σχήματος Μογκολφιερείου σφαίρας 
εϋρίσκεται εκτεθειμένος. ’Εκ τοΰ χάσματος ό.τερ 
ή εκθεσις αυτή παρουσιάζει, αναφορικούς ποός 
τάς συσκευάς φωτισμού τών άρχαίων Αιγυπτίων, 
Βαβυλωνίων, Ελλήνων κτλ. μή ευρισκομένων 
εν αυτί] η μερικών Έτρουσκικών πηλίνων λυ 
χνιων καί ενός χαρίεντος Φοινικικού κηροπηγίου 
εξυέλου πιθανής ήλικίας 2!»li) έτών(!) εί-ρε- 
θέντος έν Βαγδατίφ, δέν δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν μετά θετικότητος έάν τά έθνη ταύτα 
ηναπτον μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου κηρία καί ό
ποιου είδους λυχνιών έποιοΰντο χρήσιν. Έκ τοϋ 
γεγονότος ότι οί αρχαίοι "Ελληνες έδιδον τάς 
θεατρικάς των παραστάσεις μόνον διαρκούσης 
της ημέρας, καί ότι νυκτερινοί σχολαί δέν ύπήρ- 
χον, εξάγεται ότι οΰτοι μετεχειρίζοντο τήν νύκτα 
μόνον πρός άνάπαυσιν τοΰ σώματος, προφυλ- 
λάσσοντες οΰτω την φυσικήν των δρασιν. Ότι 
δέ οί αρχαίοι. "Ελληνες ήσον οξυδερκέστατοι 
καταφαίνεται έκ τών παρατηρήσεων τών ία-

Η Μαρίκα Κοτοπούλη ώς Μήδεια 

τρών τής εποχής, οϊτινες άνευ βοήθειας μικρο
σκοπίου. μάς έκληροδότησαν θαυμασίας περι
γραφής διαφόρ »ν νόσων. Έβραϊκαί τινες χάλ
κινοι λυχνίαι περιέργου εργασίας τοΰ ΙΣΊ” 
καί ΙΖ' αίώνος πρός χρήσιν κατά τόν εορτα
σμόν της εορτή: τών Μακκαβαίων, κηροπήγια 
έξ ό'νυχος, είς μεγεθυντικός φακός τεραστίων 
διαστάσεων χρησιμεύων πρός αυτόματον άφήν 
διά τής συγκεντρώσεω; τών ηλιακών άκτίνων, 
μία λυχνία μετά μηχανισμού ωρολογίου διά τήν 
άνύψωσιν τοΰ ελαίου έν τώ δοχείω, δπερ ή 
θρυα/Λίς δέν ήδύνατο έπαρκώς νά κομίση πρός 
τά ά'νω, καί τέλος εϊς κρυστάλλινος έπηργυρω- 
μένος πολυέλαιος παμμεγίστων διαστάσεων καί 
εξαίσιας τέχνης έκ τού μεγάρου Ρότσιλδ, έπι- 
σύρουσι τήν περιέργειαν τών επισκεπτών τής 
διά τήν μελέτην τής αναπτύξεως τών μέσων τοΰ 
φωτισμού, ανά τους αιώνας, λίαν ένδιαφερούσης 
ταύτης έκθέσεως.

Έν Γενεύη Κ. ΓΕΛ3ΕΡΓ
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’Ζ IQANNOY όΥΠΡε *

* Τέλος.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ’
α.,.Τό αληθές είναι τό ώραΐον... Τό δυσειδές 

ϊγε·. αρνητικήν άραονίαν ιδιαιτέραν, εντελώς 
σύμφωνον μέ τήν ψυχρά·/ καί αμβλεία·/ ζωικό- 
ττ,τά του, διό καί δέν μάς δίδει χαμμίαν ακτινο
βολίαν, δέν μάς προσελκύει, άλλα τουναντίον μάς 
απωθεί.

• "Οσον περισσότερον τό ζώον είναι εντελές εις 
τήν ζωικήν αρμονίαν, τόσον περισσοτέραν λάμ- 
ψιν εκπέμπει ό άνθρωπος, δστις είναι τό εντε
λέστερο'/ ζωικόν δημιούργημα- εκπέμπει τόσον 
φωτεινότερα; ακτίνας, όσον περισσότερον ή έσω- 
τεοϊκή αρμονία τής τάςεως, τής δικαιοσύνης, τής 
αγάπης, εκφράζει καί^διαμορφώνει τό σώμα, τό 
όποιον τήν περικλείει. Εις τήν γαλήνην τού με
τώπου διαχρίνεται ή μεγαλοπρέπεια τής τάςεως, 
εις τό ήθος καί είς τόν μεμετρημένον κχί στα- 
Οεοόν λόγον στηρίζεται ή δικαιοσύνη, είς τό α
τενές καί πράον βλέμμα καί είς τό προσηνές 
στόαα ή αγάπη. Διά τών χειλέων καί διά 
τών όοθαλμών οΐτινες φανερώνουν τήν ψυχήν, 
ακτινοβολεί ή καλλονή, ήτις προσελκύει καί μάς 
συνδέει είς τόν θαυμασμόν καί είς τήν αγάπην. 
Ό άνθοωπος λοιπόν δστις είναι ή έκδήλωσις ή 
ζωϊκωτέρα τού Ωραίου, είναι προσέτι τό ον, τό 
όποιον περισσότερον επιθυμεί τήν άπόλαυσιν αυ
τού. Τό αναζητεί πανταγού, είς τήν λάμψιν τού 
ουρανού, είς τήν έκτασιν τής θαλάσσης, είς τήν 
όξεΐαν κορυφήν τών ορίων, εις τήν ι-ράν -φρί
κην τών δασών, τήν ηρεμίαν τών κοιλάδων, όταν 
ό ήλιος θνήσκω·/ ρίπτει είς αύτά τό ιώδες φώς. 
Είς τήν νύχτα, όταν οί άνθρωποι καί τά ζώα ά- 
ναπαύωνται έκ τής κοπώσεως τής ημέρας καί 
άργεται ή σιγή καί ή ηρεμία, ό άνθρωπος αισθά
νεται λεπτή/ αρμονίαν, τρυφερά/ καί μυστηριώδη 
ώς αί αναμνήσεις τών ημερών τής άΟωότητος, 
ή ώς ή ελπίς τής μελλούσης ζωής. Ή αρμονία 
τής- υκτός είναι ώς ή αναπνοή τής φύσεως, ή 
όποια κοιμάται... Ή μανία τοϋ δυσκόλου καί 
τού θαυμαστού πρός ζημίαν τοΰ ώραΐον, τό ό
ποιον είναι απλού/, έφερε τήν διαφθοράν εις τήν 
■z'ff'rtfi καί είς τούς αγαπώντας αυτήν. Φορέ
ματα, κεντήματα, τρίχαπτα καί τοιαύται λε
ιτουργία’., πού ολίγος χρόνος καί πρακτική 
αρκεί διά τήν επεξεργασίαν των, τήν σήμερον 
ύπήχθησαν είς τοιοΰτο/ συρμόν, ώστε υπάρχει 
οόβος μήπως ή τέχνη μέ τήν μερικήν αυτήν 
ροπήν καί ή μελέτη πρός ά/αζήτησιν τού ωραίου 
είς τήν τέχνην, ήν ύποτυπώνει αυτό—τό ώ- 
οαίον—άντικατασταθή άπό τήν γαϊδουρινήν ύπο- 
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μονήν, ήτις τείνει νά έκπλήττη τούς απλούς, 
τούς χυδαίους καί τούς έρασιτέχνας...

«...’’Ενθυμούμαι σοφήν νουθεσίαν, πού μού 
έδωκαν δτε ήμην μ κρός, καί είναι αυτή : Λα 
μή «κακοποιέ τι; ποτέ τήν ίΐέληοεν, ήτι« τειτει 
ώς ξεθύμασμα τής Ιδίας άγανακτ ήσεως > καί πάν
τοτε μέ ωφέλησε·/. Είς περιστάσεις τοιαύτα; ή 
σιωπή έχει δύο πλεονεκτήματα. Τό μεν, τήν ησυ
χίαν τής ιδίας ψυχής, τό δέ, νά μή ίκανοποιών- 
ται οί διασκεδάζοντες μέ τούς θορύβους. Μόνον 
δέν σιωπώ τό έξής, διότι δέν άφορα εμέ, άλλ 
αρχήν τής τέχνης. Με έπέπληςαν διότι εϊςτό μνη
μείο·/ Καβούρ μετεχειρίσθην αλληγορίαν έπιδε- 
βαιούντες, δτι αντικείμενο·/ σύγχρονον δέν ύποφέ- 
ρει τήν αλληγορίαν, ούσαν άκαιρον και επιζημίαν. 
’Απαντώ. "Οταν τούτο επιτρέπτ, τό θέμα, εΐνε 
καλόν τις νά μή σκεφθή τάς αλληγορίας. Εάν 
αοΰ έλενον:----Θέλομε·/άνάμνησιν τού κόμητος
Καβούρ,' κάμετε μου 'έν άγαλμα.»—Οΰδέν εΰκο 
λώτερον. Τό άγαλμα μέ τήν ενδυμασίαν, έν ή 
δύο ανάγλυφα εις τή·/ βάσιν, και ·ίραχεια^ επι
γραφή ήσαν επαρκή. Άλλ’ ή επιτροπή οέν ά- 
πήτει τούτο διά τό μνημείο·/ Καβούρ. Η επι
τροπή ήθελε νά έκφρασθή ό χαρακτήρ αυτού, αί 
σκέψεις, ή σταθερότης τής θελήσεως, ή μεγα
λείο .ηςτώ/ προθέσεων καί αί ωφελειαι, άς ζα- 
τώσθωσε. Τώρα τίνι τρόπω νά έκφρασθή ολον 
τούτο μέ πραγματικά καί ιστορικά πρόσωπα, ή 
ώς ούτοι λέγουσι, μέ ζωντανήν τέχνην; Ώς έάν 
συμπεπλεγμένη ιδέα έκφρασθεισα διά ουο η 
περισσοτέρων προσώπων, καθιος είναι η άλλη- 
νορία, θά ήτο νεκρά τέχνη. ’Ώ ! κάμετέ μου τήν 
μεγάλη·/ χάριν, καλαισθητικοί τοϋ σκότους, πη
γαίνετε νά ψάλλετε τάς φλυαρίας σας εις τα παι
διά ! ’Αλλά φροντίσατε νά μή ομιλήσετε προς 
αύτά περί Φειδίσυ, Ζεύξιδος, Άλκαμένους καί 
τών άλλων καλλιτεχνών τής νέκρας τέχνης, 
ήτις είναι περισσότερο/ ζωντανή άπό πρώτα, ούτε 
πεοί Γκιότο, ούτε περί Ίωάννου καί Άνδρέου 
Πιζάνη, ούτε περί Ραφαήλου, ούτε περί Μιχαήλ 
Ά—'έλου, καί τόσων άλλων, οΐτινες θά ήού- 
ναντο νά σάς δείξωσι τήν πλάνην σας. Τό επα
ναλαμβάνω, τούτο οέν άφορα ουδόλως εμε, ουοέ 
τό έργον μου’ αφορά αρχήν, είναι ζητημα πολ- 
λάκις συζητηθέν καί άποφασίσθέν άπό τούς καλ- 
λιτέρους σοφούς διά συλλογισμών καί άπό τούς 
καλλιτέχνας—ούχί ευήθεις — διά καλλιτεχνη
μάτων.... »

Καλόν είναι 
μείου Καβούρ,

νά δώσωμεν περιγραφήν τού μνη- 
είς τό όποιον τεχνοκριταί τινες

έλεγον οτι δέν έπρεπε·/ ό Καλλιτέχνης νά παρα- 
στήστ, αλληγορίας. Τό κύριον σύμπλεγμα είναι 
ο Καβούρ, τον όποιον στεφανώ/ει ή ’Ιταλία ευ
γνωμονούσα. Αί άλληγορίαι είναι : Τό Καθήκον 
είς αναπαυτικήν στάσιν, έχον έπί τής κευαλής 
στέφανον έξ ελαίας, πρός έκδήλωσιν ότι ή έκ- 
πλήρωσις τού καθήκοντος φέρει τήν ειρήνην. Τό 
Δίκαιον μέ στάσιν απειλής, μέ λεοντή/ περιβε- 
β'λημένον πρός έκδήλωσιν ότι είς τό δίκαιον είναι 
ή δύναμις. Ή Πολιτική καθημένη μέν, άλλά 
μέ στάσιν ότι είναι έτοίμη'νά σηκωθή καί έστρα- 
μένη πρός τήν Διπλωματίαν ΐ-·.ς διά μέν τής 
δεξιάς κρατεί τάς συνθήκας τού 1815 διά δέ τής 
άριστεράς κρατεί όπισθεν κρυμμένα τήν σπάθη/ 
καέ κ/.-άδον ελαίας πρός έκδήλωσιν πολέμου ή 
ειρήνης. Ή Πολιτική συγχρόνως ατενίζει πρός 
τήν ' Επονάσταοιν έχουσαν ~.όο πόδα έπί λειψά
νων Μεσαιωνικών, κρατούσαν δάδα ώς σύμβολο·/ 
καταστροφής. Ή 'Ανεξαρτησία έχουσα. ένηγκα- 
λισμένας τάς ’Επαρχίας έχούσας άκόμη τό 
κλοιόν εις τόν πόδα δι’ ου ήτα/ αλυσοδεμένα. 
Ή 'Ανεξαρτησία κρατεί τήν άλυσσον μέ στά
σιν φανερώνουσαν ότι πέτα πολύ μακράν. 
Ή Ένότης μέ στέφανον δρυός καί κρατούσα 
οεσμην ραβδίων δεδεμένων πρός έκδήλωσιν ότι ή 
ένωσις φέρει τήν δύναμι·/. ’Εκτός τών άλληνορι- 
κών τούτων αγαλμάτων περί τόν Καβούρ,ύπαρχου· 
εις την 'Ιάσιν τεσσαρα ανάγλυφα, παριστάνοντα 
την επιστροφήν τής Σαρδίνιακής στρατιάς έκ

ΠΟΙΚΙΛΗ ΧΕΛΙΣ
Τό μυθιστόρημα έν Αμερική

Μέχρι τοϋδε έπιστεύετο δτι έξ όλων τών λαών οί 
Γάλλοι five οΐάγαπώντες περισσότερον τά μυθιστορή
ματα. Οί Αμερικανοί διαμφισβητοϋν τιόρα πρός τούς 
Γάλλους τήν φήμην αυτήν. Έκ τών ιίς.ιΰμών τούς 
όποιους παραθέτουν, παραμένει αναμφισβήτητοι· οτι 
οί Αμερικανοί εΐνε οί κατ’ εξοχήν μυάιστοριο- 
ιράγοι. Είς τήν ’Αμερικήν δημοσιεύονται κατ’ έτος οκ
τακόσια περίπου νέα μυθιστορήματα, πωλοΰνται δέ 
πλέον τών τριών εκατομμυρίων έν δλφ τόμοι έκ τών 
νέων μυθιστορημάτων.

Η στατιστική έπίσης τών ’Αμερικανικών εφημερί
δων άποδεικνύει τήν μανίαν τών 'Αμερικανών διά τά 
μυθιστορήματα. Έπί εξ εκατομμυρίων τόμων, τούς 
όποιους δανείζουν κατ’ έτος αί μεγάλαι ’Αμερικανι- 
βιβλιοΟήκαι είςτύ κοινόν καί πέντε εκατομμύρια είναι 
μυθιστορήματα. Έάν είς τόν αριθμόν αυτόν προστε. 
ί)ούν καί οί τόμοι τών μυθιστορημάτων τούς οποίους 
δανείζουν άλλαι μικρότεροι βιβλιοθήκαι, ό ολικός 
αριθμός των δανειζόμενων κατ’ έτος μυθιστορημάτων 
ανέρχεται είς όκτιό περίπου εκατομμύρια τόμων.

Είς τήν ’Αμερικήν δέν άναγινιόσκουσι μόνον τά νέα 
μυθιστορήματα άλλά καί τά παλαιά, ιδίως δέ τά μυ
θιστορήματα τοΰ Ντίκενς. Έκ τών τελευταίων τού
των πωλοΰνται κατ’ έτος 300,000 αντίτυπα. 

Κριμαίας, τό συνεοριον -,ώ/Ιίαρισΐων, τον Βαε 
σιλέα διανέμοντα στεφάνους καί 'ίραοεΐα είς τό/. 
ενάρετο·/, όπισθεν τού όποιου κατάδικος ζητεί δι
καιοσύνην, και εις γεωργόν άροτριώντα τήν νήν.

Πιρατουμεν τό σημείωμά μας, μέ τά έξής, 
τά όποια ο καλλιτέχνης λέγει πρός τούς καλ- 
λίτεχνας. « ..................’Ομιλώ πρός τούς καλ-
λ··£/'·/ας· Είναι καλόν τεκμήριου ή έπιθυυία 
νά ,-ίλέπη τις τά καλλιτεχνικά έργα καί νά ννω- 
ριζη προσωπικές τούς καλλιτέχνας. Τούτο δει
κνύει αίσθημα άμίλλης, έ'φεσι/ τούν μανθάνει/ 
και όιάθεσιν νά σύνθεση δεσμόν, φιλίαν, νά δια- 
σαφ·.,ω··ται διά τής συζητήσεως άμφιβολίαι καί 
λάθη εις τήν τέχνην. Άλλ’ άν ό καλλιτέχνης, 
μεθ ού επιθυμείται τά συνομιλήσητε, σάς πσοσ- 
οιωρίζε ημέραν καί ώραν, απαντήσατε. — Σάς 
ευχαριστώ, δέν δύναμαι. - Είπέτε αυτό τό 
?su.ua- Είναι μικρόν συγγνωστόν αμάρτημα, ένώ 
εκείνοι σΐτινες σάς επιβάλλουν τήν ημέραν καί 
την ώραν οιοουν εις τόν εαυτόν τους σημασίαν, ή 
οποία ομοιάζει πρός τήν δυσειδή καί αλαζόνα 
δέσποιναν, ήτις καλείται 'Υπερηφάνεια ... . »

Αύταί είναι αί κυριώτερσι περί τέχνης γνώ- 
μαι τού διαπρεπούς καλλιτέχνου Δυπρέ, δστις 
καθ ολον τον 'ίίον εζησεν ό>ς αληθής καλλιτέχνης 
καί οστίς έπλούτισε τήν γραμματολογίαν τής 
Τ£Ζ’'7'ς iu£ έξοχο·/ Αυτογραΐ/ ίαν του καί μέ 
τάς Υκέιμεις περί τής τέχνης.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Ποιητική παράδοσις

’Αγγλική έφημερίς πρό τίνος χρόνου έκαμεν λόγον 
περί τίνος περιέργων, άλλά καί ποιητικής παραδόσεως 
έν χρήσει έπί τών πολεμικών ’Αμερικανικών πλοίων 
Είς τάς έννέα ώρας τής εσπέρας—κατά τήν εφημερίδα 
ταύτην ήτις λέγει δτι τοιαύτη συνήθεια εΐνε άξια μι- 
μήσεωί—ό πλοίαρχος διατάσσει νά πληρωθώσι τά πο
τήρια καί ανακράζει : «Κύριοι, σάς παρακαλώ νά πίω- 
μεν είς υγείαν τών ερωμένων καί τών συζύγων· είθε 
ή έρωμένιι νά γείνη σύζυγος καί ή σύζυγος νά μείνη 
πάντοτε έρωμένη». Οί αξιωματικοί άπαντώσιν έγεί- 
ροντες τά ποτήρια καί πίνοντες.

Τό κωμικώτερον πρόγραμμα

Μία ’Ιταλική έφημερίς τώνθεάτρων προεκήρυξε με
ταξύ τών αναγνωστών της, ένα περίεργον διαγωνι
σμόν, τού κωμικωτέρου προγράμματος τό όποιον έτυχέ 
ποτέ νά άναγνώσουν.

Είς τόν διαγωνισμόν τούτον κάποιος χρηματίσας 
έπί πολλά έτη εμπορικός υπάλληλος έν Κωνσταντι- 
νουπόλει άπέστειλε τό έξής θεατρικόν πρόγραμμα, τύ 
οποίον άνέγνωσε μίαν ήμέραν πρό τής Ούρας ένός 
θεάτρου τής Σταμπούλ.

Πρός άπόδειξιν άπέστειλε καί άντίτυπον τοΰ προ-

113



*
C Ht^Giaice-iC θκόα

Θαλείας Φλώρα— Καραβία

γράμματος, τό όποιον έφρόντισε νά προμηθευθή τότε 
πρός άνάγνωσιν.

’Ιδού αυτό,
Διά νά καταστη τύ θέαμα τερπνόν δι' όλους, ή δι- 

εύθυνσις τοϋ 'θεάτρου άπεφάσισεν όπως οί θεαταί 
τών τριών πρώτων σειρών παρακολουθήσουν τό έρ
γον έξηπλωμένοι. οί τών τριών επομένων σειρών γο
νυπετείς. καί οί τών άλλων σειρών όρθιοι.

Τοιουτοτρόπως όλοι Οά απολαύσουν τύ θέαμα.
'Ενδιαφέρουσα είδοποίησις :
Απαγορεύεται αΰστηρώ; εις τούς θεατά; νά γελούν 

διότι τύ έργον· τύ όποιον Οά παιχθ ή ιίνε τραγωδία .

"Εν Ίωβιλαΐον
Οί έρασταί τών Ίωβιλαίων, έάν δέν ήτο ό πόλεμος 

θά ήδύναντο νά έορτάσωσιν έφέτος μίαν εορτήν. Τήν 
2">0ήν επέτειον τής γεννήσεως τοΰ ...Μολυβδοκόνδυ
λου, τής ξύλινης αυτής σήραγγας μετά τοΰ έκ μόλυ
βδου πυρήνος.

Τώ 1661 άνεκαλύφθη είς Βιροβδάλην τής Κουμβερ- 
λάνδης έν μεταλλεϊον γραφίτου, όπερ μετά έν έτος 
μόλις έξεμεταλλεύθη. καθόσον έχρειάσθησαν' μήνες 
όπως καΟορισϋώσιν τά ωφελήματα τής άνακαλύ- 
ψεως.

'Ο γραφίτης, ό κατειργασμένος, έπωλεΐτο τότε πρός 
10 φράγκα τύ χιλιόγραμμου έν Λονδίνιρ. II επιτυχία 
τοϋ μολυβδοκονδύλου υπήρξε τοιαύτη, ώστε έκ τοΰ 
φόβου μήπως έξαντληθή τό μεταλλεΐον. έθεσπίσθη. 
όπως ή έκμετάλευσι; αύτοϋ γίνεται έντός περιόδου 
έξ εβδομάδων άνά παν έτος. 11 περίοδος αΰτη έπέ-

Πρόσφυγες

τρεπεν έν πάση περιπτώσει μία παραγωγήν 3’ύς εκα
τομμυρίου κοίλων. .Αλλά προτού τύ μολυβδοκόνδυ
λο!· καταστή τύ τόσον χρήσιμ ιν οργανον τύ όποιον 
με-ταχειρι'ςόμεθα σήμερον, παρήλθεν εϊς και ήμισυς 
αιών, έως οί λάβη μίαν ώρισμένην μορφήν, διότι ά- 
ναλόγως τών άναγκών, τών καλλιτεχνών πρό πάντων, 
παρουσιά'ζετο ύπό διάφοροι· τύπον κατασκευής και 
μεγέθους.

’Επί μακρά έτη ή βιομηχανία παρέμεινεν σχεδόν 
μονοπωλίου τών "Αγγλων—έπειτα κατά τόν IIΓ αιώ
να περιήλθεν είς χείρας τών Γάλλων καί τών Γερ
μανών. Είς τήν Γερμανίαν έγκαθιδρύθη τφ 17'26. Τύ 
πρώτον εργοστάσιου ήγέρθη είς Στέΐν. πλησίον τής 
Νυρεμβέργης.

Λεχάρ καί Δβόρακ
Ό μουσουργός Λεχάρ οστις μόνον άπό τήν όπε- 

ρέτταν του ΈΰΟυμον χήραν έκέρδισε μέχρι τοΰδε 
2,">00,000 φράγκα καί εξακολουθεί κερδίξων, είς ήλι
κίαν 12 έτών ήτο μαθητή; είς τό Κονσερβατόριον τής 
Πράγας καί έμάνθανε βιολί, Άλλ’ ήτο τόσον πτω
χός, ιΐιστε ήμεροι· τινα έλιποθύμησβν είς τόν δρόμον 
άπό τήν πείναν. Μεταξύ τών διδασκάλων του είς, ό 
λβόρακ. παρετήρησεν οτι ό μικρός μαθητής παρημέ- 
λει τό βιολί καί έπεδίδετο είς τήν σύνθεσιν. μίαν δέ 
ημέραν έξετάσας τάς συνθέσεις του είδεν ότι ό μαθη
τής συνέθετε σονάτας. Άφοϋ δέ τά; παρετήρησεν, εί- 
πεν·

— Παιδί μου. άφησε τύ βιολί καί άρχισε νά γράφης. 
Έγεννήθης συνθέτης.

Χακί.—Σύνννφα καί λόγχαι. Τύ ώραϊον φϋλον. ΊΙ αληθινή 

χειοαφίτηοις. 'Αρχαίοι καί νεφτεροι πόλεμοι. Αί Ρω" 

uuixai λτ.γιώννς καί ό Μάρνης. Ή Ίλιάς καί τά σ·|- 

μερινά κατοοΟώαατα. -Βενέοικτος ΙΕ. Ή ισορροπία τοϋ 

κόσμον. - Φωνή βοώντος έν έρήμφι. Ό ήρως τον Βελε- 

σιίνον, -Πρότυπον ϊδρνμα. Έςόντωσις μιας φυλής.

ΥΣΣΠΜΟΝ τύ "Εθνος παρα
κολουθεί μετά δισταγμών τήν 
έξέλιξιν τοϋ πολέμου. Το χακί 
έπλημμόρισε τήν Ελλάδα. ΊΙ 
σάλπιγξ σκορπίζει μέ τήν λι- 
γυράν φωνήν τη; προστάγμα
τα καί ή ζωύ τού στρατού α
φυπνίζει αναμνήσεις, αί ό- 
ποϊαι αποτελούν τάς ώραιοτέ- 
ρας στιγμάς τού πολίτου. ΊΙ

Ελλά; καί πάλιν έν επιστρατεύσει, έτοιμη καί πάλιν 
να άμυνθή τή; άκεραιότητό; της καί νά συντρίψη 
πάντα έπιβουλευόμενον τά Ελληνικά έδάφη. Είνε 
τόσον συσκοτισμένος ό πολιτικός όρίζων. ώστε δέν 
ήξεύρει κανείς τί φέρουν τά συσσωρευόμενα σύννεφα. 
Έν πάση περιπτώσει, θά άγρυπνώμεν μέ τό όπλον 
άνά χείρας, καί ό Θεός βοηθός !

1*ί

Τό όιραΐαν φϋλον, τύ όποιον έν καιρφ ειρήνης είνε 
πολεμικώτατον είς φλέρτ, έρωτας, σκάνδαλα καί αυ
τοκτονίας, έν καιρφ πολέμου τάσσεται υπό τήν ση
μαίαν τής ειρήνης. Καί επειδή αί μεταξύ τών δύο 
φύλων διαφοραί όλονέν ύπό τού καλπάζοντας πολι
τισμού εκμηδενίζονται, ή γυνή κατά τόν πόλεμον 
ανάγκη νά άντικαταστήση τόν σ τρατευόμενον άνδρα. 
άναπληρούσα τά κενά. Έως τιάρα έν επιστρατεύσει ή 
γυνή τών πόλεων πνριωρίζετο είς νοσοκομειακά; ασχο
λία; καί αίιτάς άμοιρους επιστημονική; άξίας ή είς 
φ ιλανθρωπικά; αγοράς. ΊΙ δέ γυνή τών αγρών άνε- 
λάμβανε πληρέστεροι· τά; γεωργικά; έργασίας τοϋ 
ιϊρρενο; πληθυσμού. Άλλά διατί αιίτή ή πειιχρότης 
τής γυναικείας δράσεως : Μ ή τυχόν ή γυνή δέν δύνα
ται νά προσφέρη θετικωτέρας υπηρεσίας μέ τήν φυ
σικήν δεξιότηιά της; Είς τήν Ευρώπην, παντού -εϊς 
τά τραμ καί του; σιδηροδρόμους, εί; τάς τραπέζας, 
ε’ις τάς δημοσίας θέσεις, είς τά εργοστάσια παντός 
είδους, είς τά καταστήματα—άνεπλήρωσε κατά τρό
πον δεξιότατον τό έτερον ήμισύ της. Έδώ, έπήλθε 
σχεδόν στασιμότη; είς πολλά; άμέσου κοινωνικής ά- 
νάγκη; εκδηλώσεις καί παραγωγικά; κι νήσεις διιι τήν 
ελλειψιν χειρών. Χειραφέτησιε, κυρίαι μου. δέν θά 
είπή λούσο, κόρτε καί θέατρον. <->ά είπή εργασία καί 
μάλιστα έν ώριι εθνικού κινδύνου. Άπεδείξατε ότι 
είσθε ώριμοι δια χειραφέτησι ν ούχί διά λόγων, άλλά 
δι’ έργων, δι’ ών καί μόνον θά μα; πείσητε ότι είσθε 
άξιαι συνεργάτιδες ημών τών άνδρών, πρός τό κοι
νωνικόν καί εθνικόν συμφέρον. Τύ στάδιον τή; δρά
σεως ανοίγεται ένιάπιόν σας ελεύθερον. Έπωφελη- 
θήτε. Λύσατε τύ οικονομικόν πρόβλημα, όπερ ταχέως 
θά προβληθή απειλητικόν.

Γάλλο; ιστορικό; πρό τίνος έταλάνιζε τούς καθη
γητές τών Πανεπιστημίων διότι δέν 0ά τολμούν νά 
αναφέρουν μεγάλα παραδείγματα έκ τή; αρχαίας ιστο
ρία;, άφοΰ τά σύγχρονα πολεμικά κατορθώματα είνε 
ανώτερα. Δέν υπάρχει μάχη ή θυσία 'Ελληνική καί 
'Ρωμαϊκή—είπε—ή όποία νά μή έχη σήμερον του
λάχιστον τήν αντίστοιχόν της.Αί 'Ρωμαϊκοί λεγεώνες, 
ά; Οαυμάζομεν, δέν φαίνονται σήμερον ή μία φάλαγξ 
πολύ πτωχή απέναντι τών ήριόων καί μυριόνεκρων 
μαχών τού Μάρνη καί τού Ύζέρ. Καταδεικνύει οΰτω 
τόν κίνδυνον ον διατρέχει ή άρχαιότης νά έξέλΟη ήθι- 
κώ; μειωμένη άπό τόν παρόντα πόλεμον. Άλλά—κα
τέληξε—άν δέν άνεγινώσκομεν τήν Ίλιάδα, δέν θιι 
έφθάν.ιμεν εί; τά σημερινά ανδραγαθήματα. "Α; θαυ- 
μάζωμεν λοιπόν τύ παρόν, χωρίς νά παύσωμεν νά 
Οαυμάζωμεν καί τύ παρελθόν.

Δέν φαίνεται νά έχη άδικον ό Γάλλος καθηγητής. 
Θά ήδύνατό τι; όμως νά παρατηρήση είς αυτόν δτι 
υπάρχει διαφορά, πρός τιμήν τού παρελθόντος. Αί. 
μεγάλοι έκεϊναι έκστρατείαι δέν έβοηθούντο τόσον 
πολύ ύπό τών τεχνικών συνδυασμών, οί. όποιοι .σή
μερον δίδουν τήν νίκην διά τή; άΟρόας καταστρο
φή;. Αί νεώτεραι εφευρέσεις άφαιρούν άπύ τήν δό
ξαν άρκετάς ακτίνα;. Άλλά καί κάτι άλλο διέλαθε 
τήν προσοχήν τού ιστορικού, ότι άλλοτε ό πόλεμο; 
είχε ποίησιν, είχε ηρωισμούς ατομικούς, οί όποιοι 
ανύψωναν τού; ανθρώπους εί; ημιθέους. Τιάρα οί 
στρατιώται ιΊνε μηχαναί. πλέον σοφαί, άλλά χωρίς 
αϊγλην καί χωρίς έκφρασιν.

Εί; τόν τερατώδη ορυμαγδόν τοϋ Ευρωπαϊκού άλ- 
ληλοεξοντωμοΰ ήκούσΟη μία σεμνή καί γλυκεία 
φωνή, τοΰ Άνωτάτου ποιμένα; τών ψυχών τής Ρω
μαϊκής Εκκλησίας. Οίκτείρει τήν καταστροφήν αν
θρώπων καί πόλεων καί δέεται εύλαβώς ΰπέρ τής εί- 
ράνης καί τής άδελφοποιήσεως τών λαών. Αποτρο
πιάζεται τύ αΐμα τών αθώων προβάτων, τών αγόμε
νων είς τυφλήν σφαγήν. '() έπί γής τοποτηρητής τοΰ 
Αιωνίου Κριτοΰ υπενθυμίζει είς τούς αιμοχαρείς 
’Ισχυρούς τής γής ότι θά δώσουν λόγον ενώπιον τοϋ 
θεού διιι τάς άνθρωποθυσίας, εϊς άς εξωθούν ολό
κληρον τήν Ευρώπην—τόν κήπον αυτόν τοϋ κόσμου, 
ώς τύν άποκαλεϊ. Καί προτείνει, έπί τή θλιβερά έπε- 
τείφ τού πολέμου, νά σταΟμισθούν έν πνεύματι 
δικαιοσύνης τά δίκαια τών λαών. "Εστω ευλογημένος 
—φωνεί — εκείνος όστις πρώτος θά ΰψώση κλάδον 
ελαίας ! Καί προσθέτει μίαν ΰπέροχον αλήθειαν : 
ΊΙ ισορροπία τοϋ κόσμου καί ή ασφάλεια τών εθνών 
βασίζεται περισσότερον έπί τοϋ αμοιβαίου σεβασμού 
τών δικαιωμάτων τού άλλου παρά έπί τοϋ άριθμοϋ 
τών στρατιών. Άς λύωνται έφεξής αί διαφοραί ούχί 
διά τής αιχμής τής σπάθης, άλλά διά τής ευθείας καί 
δικαίας σκέ.ψεως. ·

Ωραία λόγια, τά όποια δυστυχώ; πνίγονται είς 
τούς κεραυνούς τών τηλεβόλων. Μάτην φθέγγεται ό 
ειρηνικός Βενέδικτος ό ΙΕ'. ΊΙ δύναμις τού Πάπα 
ανήκει είςτύ παρελθόν. Σήμερον μόνον έπιμνημοσύ-
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νους εΰχάς δύναται νά ψιθυρίζη. Αί συμβουλαϊ του αί 
αληθείς υπέροχοι καί φιλάνθρωποι καί πατρικαί είσί 
φωνή βοώντος έν έρημοι. Άντί νά συμφιλιωθούν οί 
εμπόλεμοι ευρύνουν τά πεδία τών μαχών, εκτείνουν 
τά άντιμαχόμενα μέτωπα, καί έντείνονται τά μίση, 
πολλαπλασιάζονται τά πτώματα, όγκοΰνται τά ερεί
πια, οργιάζει ή δυστυχία καί ή πενία εκατομμυρίων 
οίκογενειών. Καί αί έκατόμβαι Οά πληθυνθοϋν, «ί 
οΐμωγαί Οά ΰπερπληρώσουν τήν γήν χάριν εφήμερου 
αμφιβόλου δόξης. Διότι ό άγιον ούχί υπέρ πραγματι
κής ελευθερίας δυναστευόμενων, άλλά περί ταπεινών 
συμφερόντων καί υπερφιάλων φιλοδοξιών....

Ό ένδοξο; στρατηγός Σμολένσκης άπέθανεν έν 
στιγμαΐς πολεμικού συναγερμού. Ό γενναίος καί δα- 
φνηφόρος κατέρχεται είς τόν τάφονσυναποκομίζων 
τοΰ "Εθνους τήν ευγνωμοσύνην. Ύπήρξεν ή δράσις 
του τό μόνον φωτεινόν σημεΐον κατά τήν άτυχή επι
χείρηση· τού 1897. Έγνιόρισεν ημέρας προσωπολα- 
τρείας μοναδικής’ υπήρξε τό εΐδωλον τού λαού, καί 
μόνον ή πολιτική, δι’ ής έγένετο βουλευτής καί υπουρ
γός, έμείωσαν τήν δημοτικότητά του’ διότι ό κομμα
τικός ανταγωνισμός τά πάντα δηλητηριάζει. Τό όνομα 
έν τούτοις τοϋ ηρωικού όσον καί πειθαρχικού στρα
τηγού θά μείνη αθάνατον εις τήν νεωτέραν ιστορίαν 
τής ‘Ελλάδος. Ύπήρξενό σπόρος τών μεγαλουργημά- 
τωντού 1912—1913.

Α

'Ο διακριθεις διά τήν κοινωφελή δρασιν του 
■ Πανελλήνιος Σύλλογος τών Γυναικών», ό άθο- 
ρύβως άλλά καί πατριωτικοιτατα έργασθεί; κατά τούς 
δύο απελευθερωτικού; πολέμους έν Ήπειροι καί Μα
κεδονία, εις νέαν προβαίνει αγαθοεργόν ενέργειαν, 
ίδριίων πρότυπον ’ίδρυμα, πρός προστασίαν καί παί
δευση· τών νεανίδων. όσαι έρχονται έκ τών Υποδού
λων ή άρτι άπελευθερωθέντων μερών είς ’Αθήνας. στε

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
Θέατρον Κυβέλης — Εί; τήν ’ Τιμήν . τό παλαιόν 

έργον τοϋ Σούδερμαν, τό έξεικονΐζον ήθη τή; Βερολι- 
νείου κοινωνίας, ή κ. Ζηνοβία Παρασκευοπούλου ώς 
"Αλμα έπαιξε μέ μεγάλην επιτυχίαν. Άνέπτυξεν ολην 
της τήν ευστροφ ίαν, τήν φυσικότητα, τήν χάριν άλλιί 
καί τήν δύναμιν τής ηθοποιίας. Ηΰτύχησε νά έχη 
συμπαίκτορατόν κ. Βονασέραν. οστις ήτο είς ένα τών 
προσφιλών του ρόλων. Τό γεροντικόν ζεύγος τελείως 
απέδωσαν ό κ. Νέζερ καί ή κ. ’Αλκαίου.

Ή κ. Κυβέλη διά τήν τιμητικήν της εξέλεξε έν πα
λαιόν, άλλ’ έλκυστικώτατον έργον, τού Μπράκκο τήν 

"Απιστον . Τήν είχε παίξη έπί Χρηστομάνου, 
πρό 13 έτών καί τότε είχε διακρι,θή’ άλλ’ άπε- 
δόθη ήδη ό λεπτότατος χαρακτήρ τής ήρωΐδος μετ’ 
αριστοτεχνική; δεξιότητας. Ίο έργον είνε άπλούστα- 
τοντήν ΰπόθεσιν.στρεφόμενονπερί τήνψυχολογίαν μιας 
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ρούνται επαρκών μέσων, έχουσι δέ ανάγκην εύρυτέρας 
μορφώσεως. Έοχόμςναι έδώ άγνωστοι, διατρέχουν 
πλείοτου; κινδύνους έξ άγνοιας, ή έξ ελλείψει»; υλι
κών μέσων’ ό Σύλλογος θά ταϊς παρέχη στέγην καί 
τροφήν, άντί ελάχιστου τιμήματος άλλά, τό σπουδαιό
τεροι·. θά μεριμνά περί τής εκπαιδεύσει»; των διά δια
λέξεων έγκυκλοπαιδικών, θά φροντίζη όπως ευρίσκουν 
εργασίαν καί θιί παρακολουθή τήν έν γένει συμ
περιφοράν των. Δέν πρόκειται περί σχολικού οικο
τροφείου ή φιλανθρωπικού άσυλου, άλλά περί οικο
γενειακού κέντρου είς τάς στερούμενα; τής οικιακής 
θαλπωρής κόρας, αί όποίαι προσέφυγον έδώ, καί μορ
φωτικού άμα, πρός συμπλήρωσιν τών γνο'ισεοιν των ή 
έκμάθησιν εύγενοΰς τέχνης. Οΰτω εξασφαλίζονται άπό 
τού πειρασμού τόσαιάγναί υπάρξεις καί στηρίζονται 
εις τά πρώτα βήματά των έν τφ άγώνι τής έξορίστου 
ζωής των. Ούδεμία αμφιβολία ότι τό έργον θά ένι- 
σχυθή ΰπό τών δυναμένων, ΐνα τό ίδρυμα περιλάβη 
όσον ένεση περισσοτέρας τροφίμους. Υπάρχει σκέψις 
νά ίδρυθή άργότερα καί παράρτημα διά τάς έντελώς 
άπορους, αί όποίαι θά διαιτώνται δωρεάν έως ότου 
νά δύνανται νά συντηρώνται μόναι των.

Διεγείρουν τήν φρίκην κάθε πολιτισμένου άνθριόπου 
αί άγριαι σφαγαί τών δυστυχιών ’Αρμενίων. Υπολο
γίζεται ότι άπό τοΰ Μαΐου 800,000 αμάχων καί ειρη
νικών πληθυσμών έχουν σφ αγή. Πολλά γυναικόπαιδα 
άπέθανον άπό τήν πείναν, διότι δέν τοΐς παρείχετο 
τροφή. Αί οδοί έστρώνοντο άπό πτώματα γυναικών, 
βρεφών, γερόντων. Έν ολόκληρον έθνος έξοντοΰται 
άπό ρίζης. Ό άδικο; καί αδικαιολόγητο; αυτός 
διωγμός αποτελεί στίγμα όχι μόνον διά τήν δια- 
πράττουσαν αυτά Αυτοκρατορίαν, άλλά καί διά τήν 
άνεχομένην ανθρωπότητα’ άλλιί πώς νιί διαμαρτύ
ρησή καί αΰτή.αφού ΰπό τύπον νομιμότητο; ή Ευρώπη 
διαπράττει χειρότερα; σιραγάς ;

ΔΑΦΝΙΣ

συζύγου, ήτις έκ τής άδικου ζηλοτυπίας τού συζύγου 
της αισθάνεται τήν ανάγκην νά άπιστήση, άλλά δέν 
τό κάμνει διότι ένα μόνον άνδρα αγαπά καί αυτός 
είνε ό σύζυγος της. Ή κ. Κυβέλη ήτο είς τό στοιχεϊον 
της. "Επαιξε μέ μοναδικήν άφέλειαν, μέ άπαράμιλλον 
χάριν. συνδύασασα τήν φυσικότητα πρός τήν τέχνην. 
Ευτυχώς δέ είχεν είς τήν ερμηνείαν τοϋ χαριτωμέ
νου έργου καί αντάξιον περιβάλλον. Ό κ. Γαβριηλί- 
δης ώ; σύζυγος βασανιζόμενο; ΰπό τών Υποψιών καί 
ό κ. Παπαγεωργίου ώς εραστής προκαλών τήν φαι- 
δρότητα μέ τήν νεωτεριστικήν άντίληψιν τού έρωτος, 
έπαιξαν πολύ εύμορφα. Τήν παράσταση· συνεπλήρωσε 
τό γνωστόν κωμικόν παίγνιον τού κ. ΙΙολέμηή ' Γυ
ναίκα·, μή άφ ιστάμενον καί πολύ τ ή; βάσεως τοϋ 
προηγουμένου έργου, ως πρός τήν άδικον ζηλότυποι· 
συζυγικήν Υποψίαν.

Τό ρήγμα όπερ διά συλλογική; άποχωρήσεως δεκά
δας ηθοποιών έπήλθε εί; τό θέατρον τής κ. Κυβέλης 
συνεπληρώθη κατά τόν άνωδυνότερον τρόπον. Διότι 
διά τών έν διαθεσιμότητι, κορυφαίων ηθοποιών τυΰ 
θεάτρου τού Συντάγματος τό ρήγμα έξηφανίσθη. Ό 
Ίακωβίδης άνεπλήρωσε τόν Λεπενιιότην, ό Ι’αβριη- 
λίδης τόν Ροζάν, ό Λύτρας τόν Νέζερ, αί δεσπ. (-). 
Ιίλέσσα καί Μαρά τάς άδελφάς Κόκκου, ή κ. Βαλλιέ 
τήν κ. Πέταλα κ.λ,π. Τό «Πανόραμα» παρινυ.τιάσθη 
νέον χωρίς νά άλλάξη τίποτε. Ούτε ή κι νηματογρα
φική ταινία μέ τόν Λεπενιώτην.

Είς τόν θίασον προσελήφθησαν καί οί κ. κ. Βονα- 
σέρας, Κοφινιώτης καί Σάββας, άντί τών κ. κ. ΙΙαρα- 
οκευά, Φραγκουλάκη καί Ιΐρινέα.

Οί άποχωρήσαντες 'ίδρυσαν ΰπό τήν διεύΟυνσιν πιύ 
χ. Λεπενιώτου νέον θίασον, οστις έδωκε παραστάσεις 
τινάς είς τό Δημοτικόν θέατρον.

Θέατρον Κοτοπούλη. — ΊΙ δ. Κοτοπούλη, ή άνε- 
γνωρισμένη τραγωδός, ή όποια ώς 'Ιφιγένεια καί ώς 
Ήλεκτρα μάς έχάρισε μεγάλας καλλιτεχνικά; συγκι
νήσεις, διά τήν τιμητικήν τη; εξέλεξε ακόμη τραγικώ- 
τερον έργον. τίχν ■ Μήδειαν > τού Γκριλπάρτσερ.

Οί παλαιότεροι μετά θαυμασμού, δστις έμεινεν 
άπαραμείωτος καίτοι δεκάδες έτών παρήλθον, ενθυ
μούνται τήν μοναδικήν άλλοτε τραγωδόν Ευαγγελίαν 
Παρασκευοπούλου θριαμβεύουσαν είς τήν «Μήδειαν 
τοϋ Λεγκουβέ. Ή μεγάλη εκείνη όσον καί άτυχή; 
καλλιτέχνις ένεσάρκωνεν δλην τήν αγριότητα τής 
εκδικούμενης γυναικός διά τής σφαγής τών τέκνων 
της. ΊΙ δ. Κοτοπούλη είς τήν ίδικήν της Μήδειαν 
άνενέωσε τά παλαιά εκείνα ρίγη καί μάς έδωσεν έπί
σης μίαν ΰπέροχον Μήδειαν. Ό νέος αύτό; ρόλος της 
είνε ό τραγικώτερος έξ όσων παρουσίασε μέχρι τοϋδε. 
Ή «Μήδεια» τοΰ Αύσνριακοΰ δραματουργού είνε ει
λημμένη έκ τής τραγικής αυτού τριλογίας τού -Χρυ
σού δέρατος», τής όποιας τό πρώτον μέρος ό < Ίκέ·» 
της » εξιστορεί τόν φόνον τού Φρίξου ΰπό τού Αίήτου, 
τό δεύτερον μέρος «ΟΙ Άργοναύται» παρουσιάζει 
τούς τραγικούς έρωτας τ'ού έκδικητού Ίάσωνος καί τής 
κόρης τοϋΑίήτου^Μηδείας καί τήν αρπαγήν τού δέρατος, 
καί τό τρίτον είνε ή «Μήδεια». Τό «Χρυσούν δέρας» 
κρίνεται ώς τό δυνατώτερον καί άρμονικώτερον έργον 
τού συγγραφέως. ΊΙ ύπόθεσις είνε ή αΰτή τής Εΰρι- 
πιδείου τραγωδίας—ήτις εννοείται παραμένη πρότυ
πον ασύγκριτοι·, - έκτυλίσσεται όμως μέ δλως διόλου 
νεωτέραν άντίληψιν καί τά επεισόδια τής τραγωδίας 
ένέχουσι πάθος καί αισθήματα καθαρώς σύγχρονα. 
Δι’ αύτό καί τό έργον υστερεί αίσθητικώς.

Π δεσπ. Κοτοπούλη ερμηνεύει ΰπερόχως άλλά καί 
μέ ειλικρίνειαν τόν πλήρη μεταπτώσεων, άγριον καί 
θρηνητικόν καί συγκλονιστικόν ρόλον τής Μήδειας.

Ή μετάφρασις, όχι δυστυχώς άπηλλαγμένη μαλλια
ρισμών είνε άκριβής άλλ’ όχι καί καλλιτεχνική. Όφεί. 
λεται είς τόν κ. Κ. Χατζόπουλον, δστις καί άλλας 
τραγωδίας έχει μετάφραση έπιμελώς καί κατά τάς θε
ατρικά; άπαιτήσεις.

Ο μεταφραστής παρέλειψε τήν πέμπτην πράξιν 
ώς στερουμένην δραματικής έξάρσεως καί άναφερο- 
μένην μάλλον είς τό σύνολον τής όλης τριλογίας.

Μίαν σύστασιν έχομεν διά τήν δ. Κοτοπούλη. Νά 
άναθέση είς καλόν μεταφραστήν νά μεταφέρη είς τήν

όμιλουμένην την Εΰριπίδειον Μήδειαν . ήτι; ώς τό 
μάλλον πλησίαζον πρός τάς νεωτέρας θεατρικά; αντι
λήψεις δράμα θά τής έδιδεν ευκαιρίαν νά έμψυχώση 
ένα τελειότεροι· άκόμη ρόλον Μήδειας.

’Ιδιαίτερον όλως ενδιαφέρον είχεν ή τιμητική τού 
συμπαθούς ηθοποιού καί διευθυνιού τής σκηνής κ. 
Μυράτ. Είχε τήν ιδιοτροπίαν νά παρουσιάσι] μίαν 
παλαιάν άλλ' επιτυχή διασκευήν ένός αθανάτου έρ
γου, τόν ·Αόν Κιχώτην·.·, τό κωμειδύλλιον τού κ. 
Στρατηγοπούλου. ’Αλλ’ έτι περισσότερον όφείλομεν 
είς τόν κ. Μυράτ χάριτας, διότι μάς παρουσίασε έστω 
διά δύο εσπέρας τόν παλαίμαχον — κατά τήν καθιε- 
ρωμένην φράσιν—άλλ’ ίκανώτατον καί δι’ (ορισμένους 
ρόλου; άπαράμιλλον κ. Α. Κοτοπούλην, οστις ένε- 
ψύχωσε τόν μεγαλοπρεπώ; κωμικόν ήρωα τής Μα- 
γκησίας. Έδικαίωσε ή έμφάνισίς του τούς φιλοτέ
χνους, οί όποιοι ήγνόουν καί αγνοούν διατί ό ά
ριστος αυτός ήθοποιός δέν μετέχει τών παραστάσεων 
καί δή έν τώ οίκογενειακφ θιάσφ, άφοΰ είνε ανθη
ρότερος πολλών νεοσσών καί τεχνικώτερος άλλων 
συχνά διαφημιζομένων συναδέλφων του. Ό «Δόν Κι- 
χώτης· ήκούσθη μέ πολλήν εΰχαρίστησιν. εκτός δέ 
τού κ. Κοτοπούλη έπεστρατεύθη καί ό πρώτος ΰπο- 
δυθείς τόν Σάντσον κ. Σταματόπουλο;, οστις παρου
σίασε κωμικώτατον τόν τύπον τού ακολούθου. ’Επιτυ
χής ή έκτέλεσις τού Ισπανικού χορού ΰπό τ ής δ. Μπαρ- 
κουϊλέρο ώ; καί ή cavotte είς τό τέλοςτή; β' πράξεως.Ό 
κ. Μυράτ μετριοφρονώ; έπαιξε δευτερεΰον μέρος, 
άλλά μέ τήν συνήθη ζωηρότητα, ή Δνίς Κοτοπούλη 
είς τόν μικρόν ρόλον της πάντοτε μεγάλη καί ή Δνίς 
Κολυβά έθελξε μέ τό χαριτωμένον τραγούδι της.

Μετά τόν βραβευθέντα «Χορόν τοϋ Βορηά» ή δ· 
Νεγρεπόντη έΐ’θαρρυνθεΐσα έδωκε μέ τό ψευδωνύμου 
"Αλκή; Θρύλο; καί άλλο έργον, τρίπρακτου αυτήν τήν 
φοράν, τής αυτής ξενοτρόπου καί συμβολική; έμπνεύ- 
σεως, τόν < Φλοίσβον >.Οί άκροαταί, εύμειάστατα διατε
θειμένοι, δέν κατώρθωσαν νά έννοιήσωσι πολλά πρά
γματα. Αί κρίσεις τών εφημερίδων δυσμενείς’ μία 
μάλιστα έφημερίς έγραψεν οτι ή σιτ/γραφεύς προη- 
γήθη εκατόν τούλάχιστον έτη τής έποχή; της. Χωρίς 
νά προεξοφλήσωμεν τόσον μακράν σταδιοδρομίαν, 
πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι πάντως προηγήθη τής.. . 
πείρας, ήν αποκλείει ή νεαρωτάτη ηλικία της. ’Επη
ρεασμένη άπό ξένους συγγραφείς, δέν άφίνει τό άναμ- 
φισβήτητον ταλάντου τη; νά έξελιχθή είς περιβάλ
λον αρμονικόν μέ τήν ζωήν της καί τήν γύρω ζωήν 
τήν όποιαν, ά/.λως τε, πρέπει νά μελετήση. Απαιτείται 
διαυγέστερα καί ύγιεστέρα άντίληψις. ΊΙ συ'/γραφεύ; 
ΰς έπανεύρη έαυτήν. Τά ελαττώματα τού έργου της 
είναι παλλιλογία. υπέρμετρος λυρισμό;, έλλειψις ψυ
χολογίας, αφόρητος μαλλιαρισμός. Είνε περίεργον 
άληθώς ότι κόρη άνωτέρας μορφιόσεως καταφεύγει 
είς χυδαϊσμού; διά νάέκφραση αισθήματα άπαιτούντα 
λεπτότητα καί ευγένειαν έκφράσεως. Τό δράμα άνα- 
παριστα τήν αίωνίαν πάλην εναντίον τοϋ Μοιραίου τό 
όποιον συμβολίζει ή θάλασσα. Έδόθη όμως διά μίαν 
μόνην βραδυάν, καί δέν κατωρϋιΰσαμεν νά συιιπλη- 
ρώσωμεν τήν έντύπωσιν.

'Οπωσδήποτε, οί ήρωες—"Αγι; καί Ρωξάνη—νικούν 
τό πεπρωμένου άλλά «ήάτελειιότη χαρά είνε κάτι τι 
αδύνατον», ώς γράφει τό θεατρικόν ανακοινωθέν.
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Θεατρικαί ειδήσεις. — Κατά τήν άρχομένην χειμε- 
ρινήν περίοδον ό θίασος τοϋ κ. Κονταράτου θά 
δώση παραστάσεις είς τό Δημοτικόν θέατρον. 
Είς τό Βασιλικόν θά δώση σειράν παραστά
σεων ή Κυβέλη, ήτις άπό τοϋδε διά τό θέρος ενοί
κιασε καί τό θέατρον Συντάγματος, ϊνα δίδη έκεϊ τό 
• Πανόραμα» χωρίς νά διακόπτη τάς ίδικάς της παρα
στάσεις είς τό θέατρον της.

— Τό μικρόβιον τής επιθεωρήσει»; μετεδόθη καί 
είς τόν έξω 'Ελληνισμόν. Έν Βραΐλα έπαίχθη έν έ- 
•ιπερίδι τής 'Ελληνικής παροικίας πρωτότυπο; έπι- 
Οεώρησις τοΰ νεαρού λογίου κ. Ο. Καραβία «Μήν τά 
ρωτάς». Σατυρίζει τά τελευταία ’Αθηναϊκά γεγονότα 
καί τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον. Λί εφημερίδες Βραΐλας 
βεβαιώνουν μεγάλην επιτυχίαν.

— Δύο Σέρβοι καλλιτέχναι ό ηθοποιός τοϋ Βασιλικού 
θεάτρου τού Βελιγραδιού Κωνσ. Ίλιτς καί Βαίσλωφ 
Βούνοβιτς διευθυντής τού θεάτρου τής Άγγραμ έν 
ίσπερίδι απήγγειλαν δραματικούς μονολόγους. Μετέ- 
σχον ή κ. Ένκελ, καί οί κ. Μωραϊτης καί Φιλιππίδης.

— ’Αρκετοί Αθηναίοι λόγιοι, στρατιώται τού πρώ
του Πεζικού Συντάγματος, συνεφώνησαν νά γράψουν 
στρατιωτικήν Αθηναϊκήν έπιθεώρησιν, ή όποια θά 
δοθή εις τούς καταυλισμούς τής Δευτέρας Μεραρχίας 
έν Μακεδονίρ, ϊνα ό στρατός μας διασκεδάζη κατά 
τάς ώρας τής άναπαύσεώς του.

-—Ό βαθύφωνος κ. Χατζηαποστόλου έγραψεν ύπε-

-- -- -- >

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ 7*
Άπέθανεν έν Άθήναις καί έκηδεύθη άπερίττως 

ό σοφός παιδαγωγός καί φιλόλογο; Σπυρίδων Μωραΐ- 
της έν προβεβηκυίφ ήλικίφ. Έκπαιδευθείς έν Γερμα- 
νίφ, είσήγαγε πρώτος έν Έλλάδι τάς νέας παιδαγωγι
κά; μεθόδους, πρό δεκάδων ετών, ιός διευθυντής τού 
πρωτεύοντος τότε Ιίαιδαγωγείου τού Συλλόγου πρός 
διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων, είς δ έμορφώ- 
θησαν οί άριστοι τής δρώσης σήμερον Ελληνικής 
κοινωνίας. Μαθηταί του ΰπήρξεν ύ Βασιλεύς καί 
όλοι οί πρίγκηπες. Μέ τά αναγνωστικά του βιβλία 
έξετράιρη ή πρό τριακονταετίας νεολαία. Κατόπιν ό 
Μωραϊτης διέμεινεν έπί μακρά έτη είς Ευρώπην, ένθα 
ένέκυψεν εί; ιστορικός καί φιλοσοφ ικός μελέτας, ών 
κατέλιπεν έν χειρογράφοις πλεϊστα σχεδιάσματα.

Έξέδωκεν είς τρεις ογκώδεις τόμους τούς καλλίτε
ρους διαλόγου; τοϋ Πλάτωνος μετά κριτικών σχολίων 
καί προλόγων, οί όποιοι δεικνύουν κριτικήν βαθύ
τητα. Είς συμπλήρωσιν τής έκδόσεω; τού Πλάτωνος 
ήν τού άνέθηκεν ή Ζωγραφειος βιβλιοθήκη ήσχολεϊτο 
μέχρι τήν υστάτων ημερών.

—Είς τό Ώδεϊον Θεσσαλονίκης ιδρύεται Δραματική 
σχολή. Πολλοί νέοι καί νεάνιδες, ιδίως Ιουδαϊκών 
οικογενειών, έδήλωσαν δτι θά μαθητεύσουν.

— Ό γνωστός μουσικοσυνθέτης κ. Ξανθόπουλος 
συνέθεσεν έπί στίχων τού κ. Μαλακάση ενθουσιώδες 
εμβατήριου «Γιά νέες δάφνες·, τό όποιον άφιέρωσεν 
είς τόν γενναίου ελληνικού στρατόν. Ή σύνθεσις είτε 
πγήρης δροσερότητος μουσικής σχέψεως. 
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ρέτταν μέ τόν τίτλον < Στό ξενοδοχεϊον■>. Ώς λιμπρέττο 
έχρησιμσποίησε τήν γνωστήν Γαλλικήν φάρσαν < Τό 
• Στοιχειωμένο ξενοδοχεϊον.'

— Ό νεαρός ηθοποιός τού θεάτρου Κοτοπούλη κ. 
ΙΙαλαιολόγος προσελήφθη είς τόν κινηματογραφικόν 
θίασον ΙΙατέ καί άνεχώρησε είς τό Παρίσι, όπου Οι* 
γυμνασθή διά νά λάβη μέρος είς μίαν νέαν ταινίαν 
πολεμικής φύσεως. Ό κ. ΙΙαλαιολόγος εΐνε τοιουτο
τρόπως ό πρώτος Έλλην ηθοποιός, ό όποιος αποχω
ρεί άπό τήν ομιλούσαν σκηνήν καί διατίθεται διά τήν 
σιωπηλήν, καί μάλιστα είς ξένην.

— Ό Καρούζο, δστις άπό ετών είχε νά τραγουδήση 
είς τήν πατρίδα τον, ιός έκ τών περιοδειών είς ’Αγγλίαν 
καί ’Αμερικήν, παίζει ήδη είς τό Μιλάνον. "Οιαν 
έτραγούδησε «ΙΙαληάτσου;·, τό θέατρον είχε εϊσπρα- 
ξιν 12,000 δραχμών.

Είς τήν Ρώμην έδόθη τό Μετέωρον-- τού Δο- 
μένικου Τουμιάτι, τό πέμπτον σειράς έργψν εμπνευ- 
σθέντων άπό τήν εποποιίαν τής Ιταλικής παλιγγενε
σίας. Τό Μετέωρον· εΐνε ή μεγάλη αίματύχρους ση
μαία ή ν ύψωσαν οί Ενετοί τώ 1819, επάνω είς τό 
κωδωνοστάσιον τού Αγίου Μάρκον, ώ; ούμβολοντή; 
άντιστάσεώς των μέχρι; έσχατων, κατά τήν πολιορ
κίαν τής πόλεως υπό τών Αυστριακών. Τό προηγού
μενοι· έργον τοϋ συγγραιρέως ό ' Υφαντής ■ έσημείωσε 
πρώτης τάξει»; επιτυχίαν. Ό Έρμέτε Τζακκόνι ερ
μηνεύει τόν κυριώτερον ρόλον.

— -Ό διακεκριμένος γλύπτης κ. X. Γεωργαντής άνέ- 
λαβε τήν κατασκευήν μεγάλου μνημείου τών πεσόντων 
κατά τούς πολέμους τού 1897. 1912 καί 1913 έφεδρων 
άξιωματικών. δπερ θά εγείρει ό Σύνδεσμος των. Θά 
εΐνε μαρμάρινου, θά έχη ύψος επτά μέτρων καί θά 
στηθή είς τό Ζάππειον.

Ό κ. Γεωργαντής θά διωργανωση τόν χειμώνα ει
δικήν στρατιωτικήν γλυπτικήν έκθεσιν, έκ προπλα
σμάτων στρατιωτικών θεμάτων. Έγκατέστησε δέ τό 
έργαστήριον του έντός τού μεγάρου τού Ζαππείου, είς 
τήν αίθουσαν ήν κατεϊχεν ό μακαρίτη; Χατζής.

— Είς τήν νέαν μεγάλην αίθουσαν τού υπουργείου 
τών ’Εξωτερικών άνηρτήθη μεγάλη ελαιογραιρία τού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, άντιγραφεΐσαύπύ τού κ. Μι- 
χελιδάκη έκ τού πρωτοτύπου του Ούγγρου ζωγρά
φου Αάζλο, δπερ εΐνε έργον μεγάλης αξίας, άποδΐδον 
όλα τά χαρακτηριστικά τού Βασιλέως μέ τέχνην θαυ
μαστήν καί απλότητα άξιοσημείωτον,υπάρχει δέ είςτά 
’Ανάκτορα. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς παρίσταται μέ τήν 
στραταρχικήν ράβδον Του καί τόν στραταρχικόν μαν
δύαν έπί τών ώμων. Εί; τό πρύσωπον του λάμπει ή 
υπερηφάνεια καί ή χαρά τών πολεμικών θριάμβων.

— Ό έν Ζακύνϋιρ καλλιτέχνης κ. Δ. Ιίελεκάσης ήρ- 
ξατο δημοσιεύων είς τόν Φιλελεύθερον · σειράν άρ
θρων περί τών Ζακυνθίων ζωγράφων τών άκμασάν- 
των άπό τού 1600 μέχρι σήμερον.

— Άπέθανεν έν Άλεξανδρείι; ύ άλλοτε Γυμνασιάρ

χη; Κωνσταντίνο; Τσιούλκας, συγγραφεύς πρωτοτύ
που φιλολογικού έργου, δι* ού άπεδείκνυι ν ότι ή έν 
Μακεδονίφ όμιλουμένη Σλαυόφωνο; γλώσσα εΐνε πα
ραφθορά τή; άρχαία; Έλληνικγς, ή όποια έλαλεϊτο 
εί; Μακεδονίαν.

Α
' ΊΙ έννοια τού θανάτου εΐνε ό τίτλο; νέου μυθι

στορήματος τού Παύλου Μπουρζέ. Έρευνρ. δι’ αυτού 
ό διάσημος ’Ακαδημαϊκός τήν σημασίαν τού θανάτου 
μέ ψυχολογικός περιπέτειας φανταστικών προσώπων, 
διά νά έκφραση τά αισθήματα, τά όποια τοϋ εμπνέει 
ή πραγματικότης τού πολέμου. Τό μυθιστόρημα έχει 
ρωμαντικά μέρη, εΐνε δέ έργον αληθινής τέχνης, βε
βαρημένοι· όμως μέ πολλά; θρησκευτικοφ ιλοσοφ ικάς 
καί ψυχομαγνητικάς καί πνευματιστικάς θεωρία;.

ΊΙ ύπόθεσις του εΐνε έν μεγάλη συντομία ή έξής: 
Είς χειρουργός έχει προβληθή άπό θανάσιμου νόσον 
άγαπφ πολύ τήν ιόραίαν γυναίκα του, πολύ νεωτέιαν 
του' τόν βασανίζη ή ιδέα ότι μετά τόν θάνατον του θά 
τόν λησμονήση- εκείνη δέχεται διά νά πιστεύση εί; 
τόν έρωτα της νά άποθάνη μαζύ του. Αίφνης παρου
σιάζεται είςέξάδελφος της άξιωματικός, τραυματίας 
τού πολέμου, καί νοσηλεύεται είς τήν κλινικήν τού 
συζύγου της. Ό άξιωματικός άγαπά μυστικά τήν έξα- 
δέλιρην του’ εξομολογείται είς ένα ιερέα τό αίσθημα 
καί ό ίερεύς υποθάλπει αυτό, διότι ό ιατρό; εΐνε άθεος 
καί ό άξιωματικός θεοσεβής. Τήν ψυχικήν αύτήν 
ένωσιν ό συγγραφεύς αποδίδει είς τήν ϋπαρξιν μαγνη- 
τικής επιρροής. Ό ιατρό; άνακαλύπτει ότι ή σύζυγο; 
του δέν στέργει πλέον τόν θάνατον καί αποθνήσκει, 
συναποθνήσκει δέ έκ τών τραυμάτων καί ό άξιωμα
τικός. ΊΙ σύζυγος κλαίει καί τού; δύο καί άιροσιούται 
είς τήν νοσηλείαν τών τραυματιών.

— Είς τήν γραφικήν ’Ελβετικήν πολίχνην Νυόν. 
γενέθλιαν τού έν έτει 1910 άποθανόντος μυθιστοριο- 
γράιρου καί κριτικού Έδουάρδου Ι’όδ, άνεγέρθη μνη- 
μεΐον πρός τιμήν του. Ήγέρθη είς ώραΐον δενδρό- 
φυτον τόπον όπου συνείϋιζε νά κάμνη τού; περιπά
του ό λογοτέχνης τού Νοήματος τής ζωής καί τού

Δρόμου πρός τόν θάνατον ·. Άνυιροϋται έκ λίθου έν 
εϊδει καθίσματος, μεταξύ δύο ραβδωτών παραστατών. 
Εϊςτό κάτω μέρος τού καθίσματος έλαξεύθη μετάλλιον 
τού Ρόδ, μέ τάς ημερομηνίας τής γεννήσεως καί τού 
θανάτου του’ δεξιφ καί αριστερά οί τίτλοι τών έργων 
του. Είς τό άνω μέρος, υπάρχει ή κυρία παράστασις: 
Εντός τετραγώνου σηκού ανάγλυφον, έ<ρ’ ού παρίσταν- 
ται πέντε μιρφαί : Μία κύρη προπορεύεται φιλομει- 
δής—ή ζωή είς τήν πρώτην άνθησιν της. ’Ακολουθεί 
νέος, καλύπτων διά τής χειρύς τόπερίφροντι μέτωπον. 
"Επειτα ώριμος άνήρ πλήρη; τόλμη; καί δυνάμει»;, 
δστις στηρίζει τήν δεξιάν έπί τού στήθους καί μέ τήν 
αριστερόν κρατεί βιβλίον, συμβολίζων τόν διανοητι
κόν άνθρωπον ή τετάρτη είκών παριστά γυναίκα μέ 
τά νώτα έστραμμένσ, διαφαίνεται όμως μελαγχολία 
τις. ΊΙ πέμπτη μορφή παρουσιάζει σκεπτικόν 
καί γαλήνιον πρεσβύτην, είς τά χαρακτηριστικά τού 
όποιου έπαναβλέπει τι; τόν Ι'ύδ. Τό έργον εΐνε τού 
Ελβετού γλύπτου Καρόλου "Λγκστ.

— Ό Πρόεδρος τού έν ΙΙαρισίοι; Συλλόγου κατά 
τή; άκολασίας τών ήθών- άπηγόρευσε νά εκτίθενται 
άσεμνοι καί ανήθικοι ζωγραφιίαι πρό; πι'ολησιν είς 
τάς Παρισινά; όδούς.

— Έν Άγιο» Φραγκίσκφ τής Καλλιφορ>νί«ς έγένετο 

ή κρίσις ύπό τή; Ελλανοδίκου έπιτροπής τών Ελ
ληνικών εκθεμάτων τή: πρώτη; αποστολή; τών άπο 
σταλέντων εί; τήν έκεϊ Παγκόσμιον 'Έκθεσιν- Κατά 
τήν έκθεσιν ταύτην τά Ελληνικά έκθέματα έλαβον 
24 μεγάλα βραβεία, -19 χρυσά μετάλλια τιμή;, Ιοί 
χρυσά βραβεία, 79 άργυρά καί 18 χάλκινα. ’Αναμέ
νεται διά τήν δευτέραν κάι τρίτην αποστολήν εκθε
μάτων ή κρίσις. Τό Έλλ. Τμήμα συνεκέντρωσε τά πε
ρισσότερα βραβεία έξ όλων τών μετασχόντων κρατών.

Εί; τό ΔΙουσεΐον τή; ’Ακαδημίας τής Βιέννης 
εΰρέθη υπό τού Γουλιέλμου Μπόντε ε:ς πίναξ μεγά
λης αξία; τοϋ Τισιανού. Ιίαριστφ τόν φόνον τής Λου
κρητίας.

— Λί Γερμανικοί άρχαί εί; τήν Βαρσοβίαν άπηγό- 
ρευσαν αύστηρώς είς τού; κατοίκους να θέτουν εί; 
κυκλοφορίαν ή νά έχουν εις τήν κατοχήν των εικονο
γραφημένα δελτάρια ή άλλα έντυπα σατυρίζοντα τούς 
Γερμανού;, τούς Αυστριακούς καί τούς Τούρκους. Ό 
παραβάτης τή; διατάξει»; ταύτη; τιμωρείται διά προ
στίμου 12,000 φρ., ή δια πενταετούς φυλακίσεως. Οί. 
έχοντες είς τήν κατοχήν των έντυπα επιλήψιμα, ύπε- 
χρεώθησαν νά τά παραδώσουν εί; τά; άρχάς έντός 
τριών ημερών.

Έτέθη ό θεμέλιο; λίθος ενός ■ Πύργου τή; Πί- 
στεως - έγειρομένου παρά τό Όμπερβίζενταλ, έπί τών 
Ι'ερμανοαυστριακών συνόρων, πρό; άποθανάτισιν τή; 
Γερμανοαυστριακή; συμμαχίας.

— Ό Γερμανός άεροπόρος Μάθυ είπε πρό; άντα- 
ποκριτήν άμερικανική; έφημερίδος, ότι αί Γερμανι
κοί στρατιωτικοί άρχαί έδωκαν αυστηρά; διαταγά; 
εί; τά Ζέππελιν νά μή ρίπτουν βόμβα; είς ώρισμένα 
κτίρια τού Δ.ονδίνου. Μεταξύ τών έξηρημένων αύτών 
κτιρίων εΐνε ό καθεδρικό; ναός τοΰ Άγιου Παύλον > 
τό Οΰεστμίνστερ. ’Άμπυ, τό Κοινοβούλιον κλπ.

— Μερικοί συγγραφείς, θέλοντες νά συσφιχϋοϋν αι 
φιλικαί σχέσεις μετά τών Γάλλων καί “Αγγλων συγ
γραφέων, ίδρυσαν φιλολογικόν γραφεϊον έν ΙΙαρισίοι; 
έν τή όδφ Βινέζ, τό όποιον θιι καταστήση ευκολον 
εί; αυτού; νά συναντώνιαι, νά σχετίζωνται καινά 
παρέχουν εί; άλλήλους άμοιβαία: εκδουλεύσεις.

— Ό κ. Φρίντριχ Χόφμανν, καθηγητής τή; πολι
τική; οικονομία; έν τ<ΐ> I Ιανεπιστημίψ τού Κίελ. διω- 
ρίσθη καθηγητή; τή; πολιτική; οικονομία; έν Κων)- 
πόλει καί ιδιαίτερο; σύμβουλο; τοϋ Σουλτάνου. Επί
σης διωρίσθησαν καί 16 άλλοι καθηγηταί Γερμανοί.

— Ή Νμσιονάί Τιντέντε» τή; Κοπεγχάγη; πλη
ροφορείται ότι ό Ι’ώσσο; υπουργό; τών Στρατιωτι
κών στρατηγό; ΙΙλιβάνωφ, διέταξε τύν μετασχημα
τισμόν τών μεγάλων αιθουσών τών θεάτρων τή; Μό
σχας εί; λοιμοκαθαρτήρια '.

Α
Ό Βαυαρός μυθιστοριογράφος Λουδοβίκο; Ι'καν- 

γκόφερ. διορισθείς έπίσημος ιστοριογράφο; τοϋ πο
λέμου καί προσκεκολλημένο; εί; τό Αύτοκρατορικϋν 
στραταρχεΐον, έτραυματίσθη βαρέω; είς τό χαρά
κωμα, άπολέσας τόν ένα τών οφθαλμών του.

— Έν Σικάγφ θ’ άνεγερθή προσεχώς παμμέγιστον 
μνημεϊον, πρός τιμήν τή; έπ’ εκατόν έτη βιιόσεως έν 
ειρήνη καί άρμυνίφ τών όμιλούντων τήν Αγγλικήν 
λαών. Τό μνημεϊον φέρει τόν τίτλον «ΊΙ πηγή τού 
χρόνου καί εΐνε εμπνεύσις τού Αμερικανού καλλιτέ
χνου κ. Λοράνδου Τάιρτ, δστις τήν ιδέαν συνέλαβε 
κατά τήν τετράμηνοι· άλλοτε έν ’Αθήναις διαμονήν
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του, καθ’ ήν έμελέτησε τύ άρχαία μνημεία. Τό γι- 
γάντιον έργον παριστρ τό μέγα κύμα τοΰ χρόνου οπερ 
περιβάλλει έν τή παλινδρομική αύτοϋ άνελίξει κόσμον 
ολόκληρον παρθένων, γυναικών ώριμου κάλλους καί 
παρηλίκων μητέρων, ιός καί έφηβων, άνδρών καί γε
ρόντων. οίτινες πάντες ωθούμενοι ύπό τού γιγαντιαίου 
κύματος τού χρόνου, βαδίζουν τόν άνεξάντλητον δρό
μον τής ζωής. Τό όλον μνημεϊον Οά εκτείνεται είς 
μήκος ένός χιλιομέτρου καί είς πλάτος χιλίων πο
διάν, θά στηθή δέ είς τόν παρά τό Πανεπιστήμιον 
τοϋ Σικάγου χώρον, ένώνων τά δύο κεντρικά πάρκα 
τής πόλεως.

"Εναντι τοΰ μνημείου τούτου θά άνεγερθή άλλο 
κολοσσιαίοι’ επίσης μνημεϊον, ή · Πηγή τής Δημιουρ
γίας , αί δέ δύο λίμναι τών δύο πάρκων θά ενωθούν 
διά τριών μαρμάρινων γεφυρών, αί όποϊαι Οά φέρουν 
τά ονόματα τής Πίστεως, τής Τέχνης, τής Έπιστή 
μης. Δέν είνε ή πρώτη φορά, καθ' ήν ό κ. Τάφτ κα
ταπλήσσει μέ τήν μεγαλοπρέπειαν τής συλλήψεως. 
ΙΙρό τριετίας έστήθη άλλο μέγα έργον του «'«> Ιν
δός» είς τήν πολιτείαν 'Λίσβα πρός τιμήν τοϋ προ- 
κατόχου κατοίκου τής ’Αμερικής, τού Ινδού, τοΰ θύ
ματος τούτου τοΰ πολιτισμού, οστις τόν έξηφάνισεν 
άπό τήν γήν, έν ή έζησεν έπί αιώνας.

— 'Απέθανεν είς Ιίαρισίους ό γνωστός λογογράφος 
καί κριτικός Ρεμύ δέ Γκουρμόν. Συγγραφεΰς εγκυκλο
παιδικός, στυλίστ έκ τών σπανίων, υπήρξε έκ τών 
οπαδών τής συμβολικής σχολής. Το πρώτον του έργον
Σιζέν» ήτο μία αληθινή άποκάλυψις τής ιδιοφυίας 

του. "Εθιξεν ολα τά είδη τής λογοτεχνίας. Ένάπλούν 
βλέμμα είς τόν κατάλογον τών έργων του δίδει τό συναί
σθημα τής καταπλήξεως. Μυθιστορήματα, διηγήματα, 
ποιήματα, δράματα, χρονογραφήματα, αισθητικοί 
καί φιλοσοφικοί μελέται, προσωπογραφίαι λογιών 
τοΰ καιρού του, γραμματολογικοί καί γλωσοολογικαί 
έρευναι, έπιμέλειαι ξένων εκδόσεων μετά προλόγων, 
σχόλια, άρθρα πόσης φύσεως είς ολα σχεδόν τά πε
ριοδικά καί τάς εφημερίδας. Τό έργον τού Γκουρμόν 
είς μίαν τριακονταετίαν καί πλέον άναδίδεται πυμορ- 
φον καί συνθετικόν. Καί τό μέν δημιουργικόν μέ
ρος τοΰ έργου δέν είνε ίσω; βιώσιμον ξεχωρίζουν 
αί πολύχρωμοι καί πλήρεις σαγήνης · .Μαγικοί ίστορίαι» 
του. Έν γένει τά διηγήματα του—μάλλον πεζά ποι
ήματα - έχουν ιδίως είς τάς λεπτομερίας πολλήν χά
ριν καί ϋφος έλκυστικώτατον·

Το κριτικόν μέρος μέρος τήςέργασίας τού Γκουρ
μόν είνε πολυμερές, εΰμετάβολον, άλλ' άξιον πολλής 
προσοχής. Ώς κριτικός, υπήρξε κυρίως ερμηνευτής, 
άλλά λεπτομερειών μάλλον ή γενικοτήτων. Στηρίζεται 
δέ κυρίως έπί τής επιστημονικής άντιλήψεως τής 
ζωής καί τής ηθικής.

Ήτο τακτικός συνεργάτης τού «Mercure <le France · 
τύ τελευταίον δέ έκδοθέν έργον του είνε οί «Βέλγοι 
λογοτέχναι».

— Ό Μάξιμος Γκόρκυ, ό μεγαλείτερος Ρώσσος 
διηγηματογράφος, έν εργατική συγκεντρώσει έν Μό
σχα έτόνισε τήν άνάγκην συνάψεως ειρήνης μονομε
ρούς μετά τής Γερμανίας, περιέγραψε διά ζοφερών 
χρωμάτων τά δεινά τοΰ πολέμου καί ήλεγξε δριμύτατα 
τήν Κυβέρνηοιν ιός μή λαμβάνουσαν μέτρα διιι τήν 
σωτηρίαν τής πατρίδας. ΊΙ αστυνομία συνέλαβε τόν 
διάσημον συγγραφέα, άλλά κατόπιν διαμαρτυριών 
του πλήθους άφέθη ελεύθερος, τφ ύπεδείχθη όμως 

ύπό τών άρχών νά άπομακρυνθή τάχιστα έκ Μόσχας.
— Είς τήν Γεομανίαν συνεστήθη εταιρία, σκοπούσα 

νά περισυλλέξη τάς έπιστολάς τών μαχητών τάς περι- 
χούσας τάς προσωπικός εντυπώσεις των ΐνα τάς έκδώ- 
ση. Άπό τάς βραχείας αύτάς φιλικός καί οικογενειακός 
έπιστο/.άς μέ τάς ποικίλας λεπτοπερείας τού βίου έν 
τφ στρατοπέδω καί τών περιγραφών τών μ αχών, Οά 
σχηματισθή υλικόν μεγάλου ενδιαφέροντος καί θά 
άποτελέση τήν ιστορίαν καί τό ποιητικόν μέρος τοϋ 
πολέμου, δν διεξάγει ή Γερμανία.

—Ό Σολωμόν Ραϊνάχ άνέγνωσεν είς τήν 'Ακαδημίαν 
τών Επιγραφών καί τών Γραμμάτων τών Παρισίων 
μελέτην έμβριθεστάτην τοΰ-Ντερίτσι περί τής Νεο- 
τητος τού Σαξσπήρου. Ή μελέτη αΰτη βασίζεται έπί 
παλαιών χειρογράφων καί συγγραμμάτων άφορώντων 
τά έργα καί τόν βίον τού Σαιξπήρου. αναιρεί δέ πολλάς 
φανταστικός ιστορίας περί τής νεότητας τού μεγάλου 
τραγικού ποιητοΰ. Οΰτω έπί παραδείγματι. ό Ντερί- 
τσι άποδεικνύει ϋτι δέν είνε αληθές ότι ό Σαιξπήρος 
πριν ή έπιδοθή είς τό θέατρον ήτο λαθροθήρας καί 
οτι κατεδικάσθη μάλιστα ώς τοιούτος τύ 1579. Επί
σης άποδεικνύει ότι ό Σαιξπήρος είς ήλικίαν 15-18 
έτών έσπούδασεν είςσχολεϊόν τι, τύ όποιον είχεπλου- 
σιωτάτην ιταλικήν βιβλιοθήκην καί ότι έκ τών χρο
νικών, τά όποια άνέγνωσε τής ’Ιταλικής μεσαιωνικής 
ιστορίας ήντλησε τάς υποθέσεις πολλών δραμά
των του. Περί τού Όθέλλουκαί τού ’Ιουλίου Καίσαρος 
ύπήρχεν ήδη ή γνώμη αυτή, άλλ' ό Ντερίτοι άπο- 
δεικνύει ίίτι καί ό Μάκβεθ έγράφη έπί θέματος, τύ 
όποιον εύρίσκεται είς κάποιον διήγημα Ιταλού συγ- 

γραφέως τοΰ ΙΓ' αίώνος.
"Οσον άφορφ τόν Ιδιωτικόν βίον τού Σαιξπήρου, 

βεβαιούται έκ τής μελέτης τού Ντερίτοι ότι ό 'Άγ
γλος ποιητής έγκατέλειψε τό 1586 σύζυγον καί τέκνα, 
μεταβάς είς Λονδϊνον πρός εΰρεσιν τύχης. Τήν έγκα- 
ταλειφθεϊσαν σύζυγον είχε συζευχθή παρά τήν θέ- 
λησίν του, τή επιμονή τών γονέων του, ήτο δέ κατά 
οκτώ έτη μεγαλειτέρα αύτοϋ.

Είς τό Παρίσι άπεβίωσεν είς ήλικίαν 103 έτών ό 
Φερτιέλτ, δημοσιογράφος, δραματικός συγγραφεΰς, μυ- 
ϋιστοριογράφος καί κριτικός. Πολλά έργα του έσχον 
μεγάλας επιτυχίας έπί τής Γαλλικής σκηνής, θεωρεί
ται δέ ώς είς τών προδρόμων τοϋ νέου Γαλλικού δρά
ματος τού άποκαλουμένου παρά τών Γάλλων κομεντί* 
καί τύ όποιον δέν είνε ούτε δράμα, ούτε τραγωδία, 
ούτε κωμωδία. Ήτο 100 έτών, δηλαδή πρό τριετίας 
μόλις, όταν έξέδωκε τό τελευταίον του έργον. Φέρει τόν 
τίτλον: · Είς τά εκατόν έτη >. Είνε γραμμένου μέ αρκε
τήν δύναμιν καί περιέχει αναμνήσεις φιλολογικού καί 
δημοσιογραφικού βίου μιάς ίκαντονταετηρίδος. Ό 
Φερτιέλτ ήτο ό πλέον ρυθμικός καί κανονικός άνθρω
πο τού κόσμου. Έπί 67 έτη κατώτει είς τό ίδιον οί
κημα πληριόνων ένοίκιον. Ή οικία ήλλαξε κατά τό 
διάστημα αύτό δέκα πέντε ίδιοκτήτας, άλλ’ ό Φερ
τιέλτ δέν έξήλθεν έκεϊθεν ή νεκρός. Μία περίεργος 
άκόμη λεπτομέρεια τοϋ βίου του είνε οτι άνέμενε τόν 
Σταυρόν τού Λεγεώνος τής Τιμής μέχρις ήλικίας 97 
έτών. Τότε τύ Κράτος (1908) ένεθυμήθη ότι υπάρχει 
καί τοϋ άπένειμε τό παράσημον τό οποίον έχουν σή
μερον καί οί άσημότεροι συγγραφείς τής Γαλλίας Ό 
Φερτιέλτ μέχρι τών τελευταίων του ημερών διετήρει 
θαυμασίαν υγείαν καί διαύγειαν πνεύματος.

— ’Απέθανεν έν τφ έρημητηρίφ τού Σερινιάνο ό 

διάσήμο; έντομολόγος Ερρίκος Φάμπρ. ' Ητο μέγας 
επιστήμων. άλλά καί ποιητικώτατυς. μετά τόν Μι- 
στρόλ ή έτέρα δόξα τής Προβηγκίας. Έπί έτη μακρά 
ύπό τόν τίτλον Εντομολογικοί αναμνήσεις) κατήρ- 
τισε κολοσσιαίοι· έργον έκ δώδεκα τόμων, έν τφόποίφ 
περιγράφει τήν ζωήν τών εντόμων, παρακολουθήσας 
αύτήν έν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις μετά στοργής καί 
υπομονής. Είς τύ έργον του αύτό συναντά τις σελίδας, 
εφάμιλλους τοϋ μάλλον μεγαληγόρου ποιήματος, ώς 
λ. χ. αί άναφερόμεναι είς τούς έρωτας τής πεταλού
δας, είς τήν μητρικήν στοργήν, είνε δέ γραμμένοι μέ 
ϋφος ζωηρόν, διαυγές καί παραστατικόν.

— Είς τήν μικρόν πόλιν τής Λωρραίνης Rehon. 
τήν καί γενέτειραν, άπέθανεν έν ηλικία 89 έτών ό 
Γάλλος κριτικός Άλφρέδος M0zi6res. Υίός πρυτά- 
νεως τού έν Mere Πανεπιστημίου, είς ήλικίαν 27 έτών 
έγένετο διδάκτωρ τής φιλολογίας. Έδίδαξεν ιός κα
θηγητής τής ξένης φιλολογίας είς τήν Σορβόνην. Έ

Τύ Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεϊον έπλου- 
τίσθη διά Οαυμασίας συλλογής χριστιανικών κειμη
λίων προερχόμενων τών πλείστων έκ τής Μονής Κάμε- 
νας τής Ηπείρου. Ό Νομάρχης Ίωαννίνων άπέστει- 
λε κιβιότιον πλήρες πολυτίμων έργων Βυζαντινής τε
χνοτροπίας, τά όποία αποτελούνται άπό εικόνας, ξυ- 
λογλυφήμττα καί διάφορα έργα άργυρογλυπτικής. Με
τάξι» αυτών περιλαμβάνονται έν ωραιότατοι· Εύαγγέ- 
λιον χειρόγραφον τού ΙΔ' αίώνος καί διάφορα έγγραφα 
τής ’Ηπείρου μεταγενέστερα. Τό χειρόγραφν θά απο
στολή είς τό τμήμα τών χειρογράφων τής ’Εθνικής 
Βιλιοθήκης, τά δέ έγγραφα είς τό 'Ιστορικόν άρχεϊον.

Άξια ίδιου θαυμασμού είνε έν μικρόν τρίπτυχον μέ 
άργυρόν έπίδεσιν πλήρη ώραιοτάτων γλυφών, δύο 
Ευαγγέλια μέ πλούσια άργυρόγλυπτα καλύμματα,πλήρη 
παραστάσεων, εις μικρός σταυρός πλούσιας συρματο
πλεκτικής έργασίας καί είς μέγα; σταυρός μέ πλουσι- 
τάτας ξυλογλύφους παραστάσεις.

- Καρποφορωτάτη ΰπήρξεν ή περιοδεία τού εφόρου 
τών Βυζαντιακών μνημείων κ. Γ. Σωτηρίου έν Χίφ. 
Χάρις είς τό μεγαλοπρεπές πρότυπον, όπερ παρεϊχεν 
ή ύπό Κωνσταντίνου τού Μονομάχου, περί τύ 1050, 
κτισθεϊσα θαυμασία εκκλησία τής Νέας Μονής, ής τά 
σωζόμενα ψηφιδωτά είναι εφάμιλλα πρός τά κάλλιστα 
των έν 'Ελλάδι ύπαρχόντων, άνεπτύχθη έν Χίφ ιδία 
σχολή Αρχιτεκτονικής καί Ζωγραφικής. Τρεις κυρίως 
ώρσϊαι έκκλησίαι, οίτινες ήσαν άγνωστοι σχεδόν μέχρι 
τοϋδε, αντίγραφα τής Νέας Μονής, σώζονται είσέτι κα
λώς, διατηρούσαι πλήρεις σχεδόν καί τάς αρχαίας αυ
τών τοιχογραφίας, ή Κρήνα, ό Άγ.Γεώργιος ό Σοκού- 
σης καί οί "Αγιοι Απόστολοι τοϋ ΙΙυργίου. Τών δύο 
ιδίως έκ τούτων ή αξία τών τοιχογραφιών (17ος αιών) 
είνε μεγίστη, διότι παρέχουσι πλήρες σύστημα τής λε
γάμενης Δογματικής Ζωγραφικής τών Βυζαντινών μέ 
ίδιονΧιακόν τύπον, καί διότι δι’ αυτών δυνάμεθα νά 
ουμπληρωσωμεν τούς είκονογραφικούς κύκλους τού 

δημοσίευσε κριτικά μελέτας περί «Σαιξπήρου» είς 3 
τόμους, περί Πετράρχου» καί περί Γκαίτε* είς δύν 
τομους. Ύπέστη γενικώς τήν έπίδρασιν τοϋ Σαίν - 
Μπέβ. Ήτο ψυχολόγος κριτικός.Τά έργα τών συγγρα
φέων οΰς έκρινεν, τά έκρινε δΓ αύτής τής ζωής των. 
Καί ή έπίδοασις τοΰ Ταίν είνε αισθητή παρά τφ Me
zieres. Άλλά ένώ παρά τφ πρώτφι κυριαρχεί ή συνθε
τικόν η:, μία συγκράτησις, ούτως είπεϊν, άρχών 
παρα τφ δευιέριο ενυπάρχει μάλλον μία ελεύθερα 
φαντασία.

Τό τελευταίον έργον του έξεδόθη τώ 1911 καί είνε 
θελκτική συλλογή μελετών άρτι γραφεισών, καί έφερε 
τόν τίτλον .Pages <1' automiie·.

Ό Mezieres διετέλεσε γερουσιαστής καί πρόεδρος 
τού Συνδέσμου τών Παρισινών Δημοσιο/ράφων ·. ήτο 
δέ μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας καί πολλών Εται
ρειών, πρόεδρος δέ άλλοτε τοϋ Συλλόγου πρός έν- 
Οάρρυνσιν τών Ελληνικών σπουδών .

ναών τού Δαφνιού, τού 'Οσίου Λουκά καί άλλων.
Άλλά καί άλλους κοινού Βυζαντινού τύπου ναού: 

καλώς διατηρούμενους έχει ή Χίος, ώς είναι ή Πανα
γία ή Σικιλιά καί ή Παναγία ή Άγιογαλούσαινα. 
Δυστυχώς, τάς τοιχογραφίας τής τελευταίας κατέστρβ- 
ψεν όλως προσφάτως ό κατέχωντήν εκκλησίαν ίερεύς.

Ενδιαφέρουσα λίαν ήτο καί ή μελέτη τών θαυμά
σιων τέμπλων καί τών λοιπών έν μοναϊς καί έκκλη- 
σίαις σωζομένων βυζαντιακών τεχνουργημάτων.

Λ
‘Π ύπό τόν καθηγητήν Κλάρενς Φίσσερ αρχαιο

λογική αποστολή τού Μουσείου τή; ΓΙενσυλβανία; 
έπέτυχε κατά τά διενεργουμένας έν Μέμφιδι τής Αί- 
γύπτου άνασκαφάς τήν άνακάλυψιν περικαλλεσεάτου 
ναοΰ, άναγομένου είς τήν έποχήν Ραμάσεως τού Βου 
καί ίδρυθέντος πρό 8,000 περίπου έτών π Χ.Ώς πρός 
τήν έποχήν τής ίδρύσεως του, είνε ό ίδρυθείς ύπό τοϋ 
Σάζη’τοΰ Α' ώς εξάγεται έκ τών ευρημάτων ώς καί 
έκ τών παρά τού 'Ηροδότου περιγραφομένων, κοσμεί
ται δέ ύπό θαυμάσιων άρχαιολογικών κειμηλίων, 
έργων μεγάλων έν τή άρχαιότητι καλλιτεχνών τής γλυ
πτικής, πολλά τών όποιων, μεταβαίνουν εις Αμερικήν 
θέλει κομίσει μεθ’ εαυτού ό είρημένος καθηγητής.

—’Απέθανεν έν Βερολίνω ό Γερμανός καθηγητής 
καί]άρχιτέκτων Όθων Ράουδωρ, οστις έξετέλεσε τήν 
άνακαίνισιν πλουσίων αρχαίων Γερμανικών μνημείων 
καί έχει έκδώση σπουδαιοτάτην μελέτην περί τών 
ερειπίων τής Περγάμου.

—Έν "Αρτι] άνευρέθη ιερόν τών Νυμφών έντός 
παραδόξου άντρου, κειμένου μίαν ώραν μακράν τής 
πόλεως. Πλεϊστα ειδώλια πήλινα τεθραυσμένα έκειντο 
είς τό στόμιον τού άντρου καί έντός αύτού.

— Έν θυρρείφ τής Ακαρνανίας εύρέθη θαυμάσιοι· 
έπιτύμβιον επίγραμμα νεανίου μετ’ επιγραφής, έν ή 
θρηνεί τόν πρόωρον θάνατόν του.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Λιεκόπησαν at άνασκαφαί παρά τόν έν Χίφ ναόν 
τού Φαναίου Απόλλωνος. Έκτό; των άνευρεθιντων 
οστράκων μετά διαφόρων παραστάσεων, εύρέϋησαν 
καί άλλα αρχαία κοσμήματα μεγάλης ατια?-

— Γάλλοι αξιωματικοί ευρισκόμενοι άπό ήμερων εις 
Παλαιόπολιν. παλαιόν πρωτεύουσαν τής Λήμνου, διέ
ταξαν τήν ενέργειαν άνασκαφών, μισθώσαντες προς 
τούτο έργάτας καί άγγαρεύσαντες πλείστους στρατιω- 
τας. Κατά τάς άνασκαφάς άνευρε»η είς αρκετών μέ
τρων βάθος ΰπό τήν γήν μαρμάρινος κορμός γυναί
κας καί τεμάχια άκρων άνευ κεφαλής· Τά άρχαιολο- 
γικά ταύτα ευρήματα παρέδωσαν οί Γάλλοι αξιωμα
τικοί εις τήν αστυνομίαν.

— Είς τό χωρίον Δαμάνια τής επαρχίας Μονοφα-
τσίουτής Κρήτης άνεσκάφη Οαυμασίως διατηρούμε
νος τάφος τών υστάτων χρόνων τής υστερομινωϊκής 
περιόδου. Άποτελεϊται έκ τετραγώνου νεκρικού θαλά
μου, έκτισμένου διά μεγάλων λίθων έπιμελώς κατερ
γασμένων. στενοΟται δε πρός τήν κεφαλήν. Είναι κα
τασκευασμένος έντός λόφου, τύ δάπεδον τού θΐΛαμου 
είνε πλακόστρωτοι·, επ’ αυτού δ* εΰρέθησαν τρεις πή
λινοι λάρνακες μετά τών λειψάνων τών νεκρών και 
ολίγων Μυκηναϊκών αγγείων, ένός στεάτινου και των 

άλλων πήλινων. , ,
— Παρά τήν Ίι·.-πέτραν εΰρέθησαν δύοαγα/.ματα, 

οΰχί άρτια, ών τό έν Άρτέμιδι,. ~ ,
— ’Εξακολουθούν αί άνασκαφαί κάτωθεν τής Ά- 

κροπόλεως είς τήν χώρον τού Όδείου τσύ Περικλεούς. 
Εΰρέθησαν διάφορα άρχιτεκτονικά τεμάχιά έντετει- 
γισμένα, ώς καί μικρόν άγαλμα. Διονύσου πιθανοί;, 
ημιτελές δμω; έν τή όλη καλλιτεχνική ιργασκι και 

άνευ τών άκρων.
Ένεκρίθη ή ενέργεια άνασκαφών εν Αιτω/.ια. 

ένθα εόρίσκονται άρχαϊι νεκροταφεία.

Η ΣΑΤΥΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

— /7ώς βλέπετε τά πολιτικά; Μοΰ φαί'/εται πώ; κάτι μαγει
ρεύεται διά την Μ. Άαίαν.

__ ’£’>■ τοιαυτ// περιπτώαει ϋά Ιχιομεν νέζν Τρωϊκον πόλεμον.

SiSAiorFfi^iA

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

Τά έργα τών πρώτων ποιητών τής άναγεννηθειση; 
Ελλάδος κατέστησαν δυσεύρετα, κυκλοφορούντο εις 
παλαιοτάτας κατά τό πλεΐστον εκδόσεις. Ο εκδοτι
κός οίκος Φέξη έν τφ φιλότιμη» αυτού πόθφ ΰπέο δια- 
δόσεως τής νεοελληνικής φιλολογίας, ήρξατο εκδίδων 
είς τόμου; τά σωζόμενα ποιήματα τών παλαιοτερων 
ποιητών, τών τόσο.» χαρακτηριστικών διά την εποχήν 
ήν αντιπρί ϊωπεύουν.

Ό Βηλαράς. ό παλαιότερος Ήπειρώτη; ποιητής. 
Επαναστάτης είς τήν γλώσσαν, άλλά καί καλαίσθητος 
νεωτεριστής είς τήν νεοελληνικήν φιλολογία». κατεζ.ι- 
πεν άξιόλογον ποιητικόν έργον έπιδράσαν, ως κρίνει 
ό Ροΐδης, σημαντικότατα καί παραλλή/.ως «ρο; την 
ποίησιν τού ’Αλεξάνδρου Σούτσου καί τού Χριστοποι- 
λου. Όλον αύτό τό ποιητικόν έργον τού Βη/.αρα περι- 
ελήφΟη είς ένα τόμον έκδοΟέντα είς τήν Λογοτεχνι

κήν Βιβλιοθήκην Φέξη.

’Επίσης δλα τά ερωτικά, άνακρεόντεια, λυρικά και 
άλλα ποιήματα τού τελευταίου Φαναριώτου ποιητού 
Τανταλίδου. τά περιλαμβανόμενα είς τήν ΰπ’ αυτοί· 
έκδοΟεϊσαν συλλογήν άπό τόν τίτλον Ιΐαίγνιαφ και 
πρός τούτοι; όσα Εκλεκτά έκ τών κατόπιν δημοσιευ- 
Οέντων, περιελήφΟησαν είς άλλον τόμον τής αυτής 
Λογο·εχνικήςΒιβλιη«ήκη;. Είς άμφοτέρους τού; τό

μους πρόλογον έζραψεν ό κ. Ζερβός.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη <’> Δέκατος τόμος τών περί Χαριλάου Τρ.· 

κούπη δημοσιευμάτων, περιλαμβάνων τήν άπό τού 
'Απριλίου 1β94 μέχρι τού 1895 χρονικήν περίοδον.

Κυριώτερα περιεχόμενα. Λί περί συμβιβασμού δια
πραγματεύσεις— Εισαγωγή τού Προϋπολογισμού τοΰ 
1895.— Άγόρευοις X. Τρικούπη περί τοΰ συμβιβα
σμού.— Κατάργησις διαπυλίων.— Τό συλλαλητήριον 
τοΰ πεδίου τοϋ Άρεως.— Ή παραίτησις τού υπουρ
γείου.— 'Αποτυχία X. Τρικούπη κατά τάς έκλογάς έν 
Μεσολογγίφ.— Παραίτησις άπύ τής πολιτικής.— Πα
νομοιότυποι- Επιστολής πρό; τήν άδελφήν του.—Επά
νοδος είς ’Αθήνας. Εικόνες.— Τρεις φωτογραφία! X. 
Τρικούπη τών έτών 1885, 1887 καί 1891. 'Ο έκδοθείς 
τόμος τερματίζεται μέ τήν δρασιν τοϋ μεγάλου πολυ- 
τευτοϋ. ΤΙ πρός τήν άδελφήν του επιστολή—τό κύ
κνειον άσμα του—προκαλεΐ βαθυτάτην Ολίψιν.

S'
Περί τής θέσεως τοϋ Ελληνισμού έν Αμερική ό 

κ. Άλ Κρίκος έξέδωκε σύγγραμμα, έν ώ είκονίζεται 
πιστώς ή κίνησις καί έν γένει ί] κατάστασις τού 'Ελ
ληνισμού έν τώ Νέφ Κόσμφ. Μολονότι τήν συγγρα
φήν διακρίνει'έπιστημονικότης καί θετική παρατή- 
ρησις, άναγινώσκεται μετ’ ενδιαφέροντος καί εύχαρι- 
στήσεως. Ή έρευνα είναι μεθοδική, διά τούς θέλον
τας δέ νά έχουν ιδέαν τής μεταναστεύσει»; άποβαίνει 
οδηγός πολύτιμος. Έν αύτφ εξετάζονται αί άσχολίαι 
άπολαυαί καί αποταμιεύσεις τών Εργατών, τά έπαγ- 
γέλματα, ό κοινωνικός αυτών βίος, αί θρησκευτικοί 
πεποιθήσεις, αί άνθελληνικαί τάσεις καί έν γένει ή 
κατεύθυνσις τού ομογενούς στοιχείου, έξ έπιτοπίου με
λέτης τού συγγραφέως διαμείναντο; έπί δωδεκαετίαν 
έν Αμερική.

ΕξεδόΟη ΰπό τού (αριστούχου διδάκτορα; τής Νο
μικής Σχολής κ. Άλ. Σβώλου, έκ Μοναστηριού τής 
Μακεδονίας, ή έπί διδακτορίφ διατριβή αύτοΰ, cTo 
δικαίωμα τον συνεταιρίζεσαι καί τό δίκαιον τών 
Σωματείων. Ή διατριβή αΰτη, έγκριθεϊσα ΰπό τής 
Νομικής Σχολής, εξετάζει είς σελ. 211 τήν έννοιαν 
τού συνεταιρισμού, τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι 
ως πολιτικόν δικαίωμα, τήν έννοιαν τών σωματείων 
έν γένει, είδικιότερον δέ τήν τού Επαγγελματικού καί 
ιίλληλοβοηθητικού σωματείου, έπί τή βάσει τού περί 
σωματείων νεωτέρου νόμου. Τήν επιστημονικήν ταύ- 
την πραγματείαν διακρίνει άκριβολόγος έξέτασις καί 
επιμελής χρησιμαποίησι; τής άλλοδαπής καί ημεδα
πής βιβλιογραφίας. *42; πρώτη δέ παρ’ ήμϊν ερμηνεία 
τοϋ νεωτέρου νόμου περί σωματείων άποβαίνει μεγί
στης πρακτικής χρησιμότητας.

•Φ
Πνευματιστικόν ήμερολόγιον. Έξεδόθη υπό τής 

Διευθύνσεως τής νΦύσεως> Πνευματιστικόν καί Προ
γνωστικόν Ήμερολόγιον τού έτους άπό Σεπτεμβρίου 
1915 μέχρι Σεπτεμβρίου 1916, περιέχον έκτό; τών και
ρικών άτμοσφαιρικών καί ζωολογικών προγνωστικών 
ενδείξεων καί προγνώσεις επιστημονικής φύσεως, 
ανακοινώσεις πνευματιστικάς τής πέραν τού τάφου 
ζωής, αποκαλύψεις χαρακτήρων καί ιδιωμάτων, ονει
ροκρισίαν, κρανιοσκοπείαν, χειρομαντείαν, κτλ. μετά 
πολλών εικόνων.

Τό δίκαιον τοϋ γάμου τής ’Ανατολικής ’Ορθοδό
ξου ’Εκκλησίας, τοϋ κλεινού Αυστριακού καθηγητού 
έν Βιέννη J. Zhichman. έργον θεωρούμενοι- κλα
σικόν είς τό είδος του. έξεδόθη έν ιιεταφράσει συμπλη
ρωθεί- συμφώνως πρός τήν 'Ελληνικήν νομοθεσίαν ΰπό 
τοϋ κ. Μελετίου Άποστολοπούλου. Εφημερίου τής έν 
Βιέννη Ελληνικής Εκκλησίας, κατόπιν πενταετούς 
έργασίας. Άποτελεϊται έκ δύο ογκωδέστατων τόμών, 
έκ 1800 σελίδων, τιμάται 28 δρ. καί έτυπώθη μετά 
περισσής φιλοκαλία; εις τά τυπογραφικά καταστή
ματα Η. Άποστολοπούλου. Τό πολύτιμον σύγγραμμα, 
χρησιμώτατον είς τε τούς νομικούς καί θεολόγους, 
άποτελεϊ άξίαν πολλού λόγου Εργασίαν τού μεταφρα- 
στοΰ. οστις τό συνεπλήροχτεν έν πλείστοις. προσθείς 
Ενδιαφέρουσας τόν Έλληνα μελετητήν σημειώσεις 
καί διορθώσεις.

W

'Ο ■ Έρωτόκριτος τό περίφημοι· Κρητικόν έπος 
τού Κορνάρον άνεστνλώθη, ούτως είπεϊν, έν ολη του 
τή μεγαλοπρέπειρ εί; μίαν πλήρη ΰφ'όλας τάς επό
ψεις κριτικήν έκδοσιν, γενομένην δαπάναις τού έν 
•Ηρακλείω κ. Στ. Αλεξίου καί έπιμελείφ τού έκεϊ 
Εφόρου τών άρχαιοτήτων κ. Στ. Ξανθουδίδου. Ή 
έκδοσις είνε μνημειώδης. Έγένετο έπί τή βάσει τών 
πρώτων πηγών, )ΐετ' εισαγωγής, σημειώσεων καί 
γλωσσάριου. Ή έργασία τοϋ κ. Ξανθουδίδου εϊνε κο
λοσσιαία καί’ήξιζε τής στοργής αυτής τό 'Ομηρικόν 
αύτό έπος τών Μεσαιωνικών χριινων, τό όποιον έπί 
μακράν σειράν έτών ΰπήρξε τό προσφιλεστέρυν βιβλίον 
τοϋ 'Ελληνικού λαού. Είς τόν όγκωδεστάτον έξ 784 
σελίδων τόμον Επισυνάπτεται πραγμχτεία τού κ. I’. 
Χατζιδάκι περί τής γλώσσης καί τής γραμματικής τοΰ 
Έρυιτοκρίτου, ακολουθούν δέ οκτώ φωτοτυπικοί πινά- 
κες έκ τού χειρογράφου.

Τύ βιβλίον ήξιώθη τοΰ Ζαππείου βραβείου ύπό τού 
έν Παρισίοις Συλλόγου πρός ένθάρρυνσιν τών Ελλη
νικών σπουδών, -τού έκδίδοντος καί τήν Revue des 
Etudes Grecques, δπου θά δημοσιευθη καί ειδική 
κρίσις.

V

Ό δημοσιογράφος κ. ΙΙύρρος Γιαννόπουλος έξέ- 
δωκεν μέ τόν τίτλον <VAE VICTIS !» γνόιμας του 
περί τού ’Ιταλικού κινδύνου ώς πρός τά ελληνικά 
συμφέροντα, ον θεωρεί μέγαν καί άμεσον. Ό σι>γ- 
γραφευς παρέμεινεν έπί μακρόν είς ’Ιταλίαν ώς άν- 
ταποκριτής καί γνωρίζει τάς πολιτικός αντιλήψεις 
ένεκα δέ τών άποκαλύψεών του περί τών διπλωματι
κών παρασκηνίων άπηλάθη έκ Ρώμης. Αί άποκαλύ- 
ψεις τού ευθαρσούς δημοσιογράφου προκαλοΰν θλι
βερά; άληθώς σκέψεις διά τήν άνθελληνικήν πολιτι
κήν τών νεοϊταΛών.

W

Ύπό τού έν Άλμυρφ συνεργάτου ήμών αρχαιολό
γου κ. Ν. Γιαννοπούλου έξεδόθησαν είς τεύχος άρ- 
χαιολογικά σημειώματα περί αρχαιοτήτων καί επι
γραφών Θεσσαλίας, ώςκαί παρατηρήσει; έπί αρχαιο
λογικών τινων δημοσιευμάτων, μετ’ εικόνων, διαπι 
στοϋσαι ειδικότητα κοι γνώσιν Εμβριθή τών αρχαιο
λογικών ζητημάτων.

'Ο έν τώΔιδασκαλείο καθηγητής κ. Ά. ‘Αργυρό- 
πουλος έξέδωκε χρησιμώτατον οδηγόν τής δίδασκα-



λίβς τής ωδικής είς νά σχολεία ΰπό τόν τίτλον ‘Ή 
Μουσική ιών παιδαγωγικών σχολείων . ΙΙεςιέχει 
πλεϊστα διδακτέα άσματα, συμφώνως πρό; τό πρό
γραμμα τοΰ ' υπουργείου καί τάς άνάγκας τής έχπαι- 
δεύσεος, έπενεγκόντος τού συγγραφέω; τά; απαραιτή
τους τροποποιήσεις.

Υγιεινή τής ψυχής- Τό περίφημου βιβλίου τού 
Φωϋχτερσλέμπεν έξεδόθη ύπό τού κ. 1. Κολλάρου ζατά 
μετάφρασιν έκ τού Γερμανικού ΰπό τού κ. Α. Κουρ- 
τϊδου. μετ' εκτενούς βιογραφίας τού συγγραφέως καί 
κριτικών προλεγομένων. Τό σύγγραμμα τούτο ύπό 
μορφήν απλήν περιέχει σοφωτάτας συμβουλής, προϊόν 
ήρεμου μελέτης καί πολυτίμου πείρας. 'Ο συγγρα
φέας αποφεύγει τάς νεφελώδεις θεωρίας· δέν έδημι. 
ούργησε σύστημα, άλλά συνέγραψε βιβλίον άληΟώ; 
πρακτικόν καί ωφέλιμον.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“ΠΑΝ ΘΕΟΝ,, 

Ταινίαι ΠΑΤΕ
Κομψή, πολυτελής, εύρυτάτη αίθουσα.—Δρά

ματα καί κωμωδίαι μέ πρωταγωνιστοΰντα πρό
σωπα τήν Ρομπίν, τήν Μπερτίνι, τον Μπρινι- 
άνε, τόν Μάξ Λίντερ, τόν Σινιορέ κλπ.

Κέντρον δριστόκρατικόν.

ΔΙ7ΚΚΜΡΥΞΙΣ
επαναληπτικής πλιιοίοτικη; δημοπρασίας διά την 

«νοιχίασιν τών ύπ’ άρ. 75 καί 74 καταστημά
των τής Κεντρικής Λημοτικής άγορας.

ΜαταιωιΉσης τής διά τήν 5 ’Οκτωβρίου έ'έ. 
όρισίίείσης επαναληπτικής πλειοδοτικής δημο
πρασίας διά τήν ένοικίασιν τών ύπ’ άριθ. 73 
καί 74 Καταστημάτων (Λαχανοπωλείων) τής 
Κεντρικής Δημοτικής ’Αγοράς επαναλαμβάνεται 
αυτή τήν 23ην 'Οκτωβρίου έ. έ. ημέραν ΙΙαρα- 
σκευήν καί ώραν 11 -12 π. μ. ενώπιον τής Δη
μαρχιακής Επιτροπής, έ ν τώ Δημαρχεία» ’Αθη
νών, ύπό τούς ορούς τής αρχικής ύπ’ άρ. 7638 
έ. έ. ήμετέρας διακηρύξεως.

ΙΙρώτη προσφορά δι’ έκάτερον τών καταστη
μάτων τούτων ορίζεται δραχ· εκατόν τεσσαρά
κοντα πέντε (145), ή δέ ένοικίασις άρχεται άπό 
τής πρός τούς τελευταίους πλειοδότας κοινο- 
ποιήσεως τής έγκρίσεως και λήγει τήν 31 Αύ
γουστου 1919.

Έν ’Αθήναις, τή 6 ’Οκτωβρίου 1915.

Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων
Εμμ. Μηενάηης

ΛΑΧΕ10Ν EBN1KQY ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΪΗΪ ΕΑΑΑΑΟΣ
1915—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 409,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,<100

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμαται δραχ. 4, δυνιίμενον νά διαιρεΟή εϊς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€ΡΔΗ 6ΚΑΣΤΗΣ TQN ΚΛΗΡ2£€9Ν

"1 Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

Ή τετάρτη κλήρωσις γενήσεται 27 Σεπτεμβρίου (10 ’Οκτωβρίου) 1915, ή πέμπτη τή 29 
Νοεμβρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 και ή έκτη τή 31Δεκεμβρίου 1915 (13 Ίανουαρίου 1916)·

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άζέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχυοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρείΐώσιν εις τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήΰη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, εϊς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εϊς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτε- 
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΙΙΩΑΟΥΝΤΑΙ: Εϊς τά δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς 
δημοσίας άρχάς.—Εϊς τάςΤραπέζας, είς τούς Στ ιίϊμάρχας καί Στασιέρχας τών Σιδηροδρόμων.— 
Είς τούς διαχειριστής τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τούς πωλητάς τών έφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευ&υντέον είς τό Γραφεΐον Λαχείου τοΰ 
’Εϋ·νικο0 Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείο ν Οικονομικών.

Ό διευθΰνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύηοις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριηίδου 3, Ά&ήναι


