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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή Δημοτική ποίησις είς τό σχολεΐον, δΐά- 
λεξις ’<5^7- JCovpzidov.

Νεοελληνική Λογοτεχνία. (Συνέχεια) ύ.τ<’> 
2>ί«-

Ίδιόρρυ&μος καλλιτέχνης ί'.κ'ι £α>. 2>t—
3βιά]η·

Ποικίλη σελίς.
Δημοτικά Ρουμανικά άσματα.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύ.τύ Ήτίρνίόος. 
θεατρική Ζωή.
Γράμματα και Τέχναι. 
'Αρχαιολογικά άγγέλματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τοπεΐον, πίναξ <£¥". ^PepeKvdov.
Παύλος Κουντουριώτης, προτομή ί·πύ ζλ 

^lepoasovjov.
Προσωπογραφία Δ. Κ.Ελαιογραφία &vaj>- 

’^Jwavvidov-
Αδελφοί Κόκκου.
Ρίτα Σακέτο

ΤΗΑΕΦΠΝΟΝ
Σ. Δ. φοιτητή. — 'Ο λαός δέν Aijofiovri. Κι; τήν 

οδόν ΙΙτιραιώς υπάρχει xiupevriov φέρπν τόν τίτλον 
«Ό μέγας εθνικός ποιητή; II. Συινιδινός ,

Π. ΊΙ 'Ελλά; διτκδικτί 5 έκατομιιΰρια 'Ελλή
νων καί 300 τετραγωνικά καί πλέον χιλιόμετρα.

Φιλίβτορι. Ή άνατίναίι; τοϋ Παρθενώνα; υπό 
τού ατρατηγού Φρ. Μοροξίνι έγένίτο το έσπέρα; τής 
14 Σεπτεμβρίου 1W7. '<» οτρατ ηγός τοϋ πυροβολικού 
του ώνομάζετο ΌΟων Καίνιξμαρκ. άνήκων είς οικο
γένειαν τυχοδιωκτών, καταγομένων έκ Σουηδίας. Ό 
διοικιμής τόιν όλμων- οΐτινες έβαλον από ανατολών, 
ήτο Ιταλός καί ώνομάζετο Κόμη; Σανφελίτσε.

Πτρΰργω — ’Ακριβώς ό πληΟυομός τής γηςδέν δύ- 
ναται νά όριβΰή. Έδημοβιεύσαμεν σχετικός πληρο
φορίας είς τό προηγοόμενον τεύχος. Κατά Γαλλικόν 
περιοδικόν πρό 100 ετών οί κάτοικοι τή; γης όπελο- 
γίζοντο είς ΓΛ? έκατομ. Σήμερον τούς άναβιβάξει εις 
ΙϊΟΟέκατομ. Οί άνδρες εΐνε κατά 10 12" ,, περισσό
τεροί τών γυναικών.

Ήβοηοιύ. Η Μπερτίνι ΰζησεν εις μικράν ηλικίαν 

τρία έτη είς τάς "Λβήνας. Ό πατήρ τη; εΐργάζετο 
είς τό Λαΰριον ώ; εργοδηγός. Σήμερον ή Μπερτίνι 

εΐνε εκατομμυριούχος.
Ν. - Είς την Γερμανίαν έχουν τήν ίξυπνην 

παοοιμίαν :
Μ ή TQexfic Λοτέ ϊΐίβω <ϊπύ γι»ναΙχ<ι xui από V(xiu. 

Μετά δύο-τρί χ λεπτά τό πολύ 0ά περά<ηι άλλο.

SITOlAWH-iHH 
ΚΥΒΕΛΗΣ

Ταινίαι καλλιτεχνικοί, είς δς πρωταγωνκποΰν 
διάσημοι ηθοποιοί, έν οίς καί ή υπέροχος καλ- 
λιτε/νις ΜατίΚλδη Κασσέ — Φωτισμός άπλετος 
’Λπορροφητηρες άέαος. 1 ύ.Αα θέρμανσις. 
Παραστάσεις καθ’δκάστην 4 12 μ. μ-

,, ΑΠΟΛΛΩΝ"
ΜΕΓΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

()Δ()Σ ΣΤΑΛΙΚΙ’ - ΑΗΗΝΑ1

Κ αλ/.ι τεχνι κ ί) \ι»ύφυνσι ς
Κ- ΕΜΠΕΟΓΛΟν

Χίλια αναπαυτικά Αμερικανικά καθίσματα 
Ταινίαι άποκλεισπκώς διά τόν κινηματο

γράφον
ΑΠΟΛΛΩΝ

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

χους σολίστας.
Λιά τάς οίκογενείας 25 '/„ έ'κπτωσις.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ 
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ 

Δδων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 
'Κ.πό τήν 'Υψηλήν προστασίαν τής Λ. Μ.

τής Βαοιλίοσης "Ολγας

‘<»4ός ιΐαντπιατημίου Μ καί 2*α
Συμπλΐ|ροί·ν είκοσιπενταετίαν ολην δράσεως παρέχει 

πλήρες σύστημα μορφώσει»; καί αγωγής Ελληνοπρε
πούς, άναγνιορισΟείσης ανέκαθεν υπό τοΰ κρατιστου 
μέρους τής παρ’ ή|ιίν κοινωνίας.

Δέχεται μαθήτρια; έσωτερικάς, εξωτερικός καί 
ήμιτροφίμους. Οίκημα ευρυχωρότατον, εύάερον. ίΰή- 
λιον καί ί·πό πάσαν έν γίνει ήτοψιν κατάλληλον δΓ 
εκπαιδευτήριου. Προσωπικόν πλούσιον καί εκλεκτόν 
έξ ήμετέρων καί ξένων- Ξένοι γλώσσαι, Οίχοχυρική. 
Μουσική, Γυμναστική, μαθήματα καλλιτεχνικά καί 
κα/.ή; συμπεριφοράς. 'Εκείνο τόόποιον κυρίως χαρα
κτηρίζει τό Παρθεναγωγείου είναι ή αυστηρά τη- 
ρησι; τοΰ κανονισμού του καί ή έναΰτιο επικρατούσα 
τάξις καί πειθαρχία. Αί έγγραφοί εξακολουθούν.

Ν. Φερεκύδου Τοπεΐον

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΐΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ
( Εκ τής είς τό Διδασκαλικόν Συνέδριον Ά&ηνών γενομένης διαλέξεως)

ΙΝΕ γνωστόν ότι κάθε 
λαός αποτελεί εν περιλη- 
πτικονάιομον, έχον 
ύπα.οξιν, -
ζωής καί 
τό οάσος 
συνολικήν ζωήν καί οέν 
εΐνε απλώς άθροισμα ατό
μων ομοειοών δένδρων. 
Ε'.νε γνωστόν επίσης ότι 

τό ιοιορυές καί χαρακτη- 
. :ς τάς μεταβολές, τό 

καί συνεκτικόν τής όντότητός του διά 
ου.

ίδιαν 
ίδιους νόμους 
θανάτου, όπως 
έχει αυτοτελή

κάθε λαός έχει κά 
οιστικόν, κάτι, παρ' όλα. 
σταθερόν, 
μέσου τών αιώνων, τό εθνικόν εχώ 

_ Τ’ έγω του ατόμου αναπτύσσεται ολίγον κα 
ολίγον. Γό παιδάκι, ίγώ ήιωρε'. κατ’ ‘ 
σώμα του, καί τά όρια τού σώματός τ 
μόνα όρια ποΰ τό χωρίζουν άπό τόν 
σθητον κόσμον. ’Αλλά σιγά - σιγά σχηματί 
ςεται κάτι πνευματικώτερον. . Τό σώμα ήμπορεϊ 
νά μεταβλητή, νά εςασθενήση, κάποτε ν' άκρω- 
T?‘SCa.,^‘ , ’'’ *■' ° *ν^?ωπ°ς δέν παύει νά Οεωρή 
τό? εαυτόν του ώς συνέχειαν τοΰ προηγουμένου 

άρχάς τό 
ου εινε τά 
λοιπόν αι-

εαυτού του. Καί χεϊρας καί πόδας έάν /άση, 
εςακολουΟεϊ νά λέγη ίγώ : παραμένει τό περιε/ό- 
μενον τής ψυχής του.

Εις πολλάς όμως περιστάσεις ήμπορεϊ νά με
ταβλητή καί τούτο τό περιεχόμενον. "Ενας με
ταβάλλει ιδέας έκ θεμελίων. Ό Σαΰλος μετα
βάλλεται εις Παύλον, καί μετά τόν ίοβεσόν 
συγκλονισμόν τής συνειδήσεως, ανοίγει είς τό 
■ρώς τά μάτια τής ψυχής γρηγορότερα άπό τά 
σωματικά. Ό Άνδρέας Μιαούλης μετά τήν μα
κράν, τήν μυστικήν μέ κλειδωμένη·? θύραν συνομι
λίαν του μέ τόν Κουντουριώτην, καταβαίνει άπό 
το αρχοντόσπιτο τού κΰρ Λάζαρου ίγων μέσα 
εις τήν ψυχήν άντί τής μεμψίμοιρου δυσπιστίας 
τήν αδάμαστο? πεποίΟησιν τοΰ νικητοϋ καί τού 
έξολοθρευτοΰ.

Άλλά υπό τόν διάρορον ρούν παρέμεινεν ή 
αυτή κοίτη. ΜετεβλήΟη τό περιεχόμενον, άλλά 
το περιέχον έμεινε τό ίδιον' μετεβλήθη τό υλι
κόν το γεμίζον τήν μήτραν, τόν τύπου, άλλ’ 
ό τύπος ό ψυχικός διετηρήΟη ό αύτός.

Και ό ’Απόστολος Παύλος καί ό Μιαούλης 
έλεγον έγώ, άνεγνώριζον ώς ίδικόν των τό πα-
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τ.0.-ρελθόν, τό τόσον έν τούτοις διάφορον. ’Εκείνο 
πού έξεχώριζεν αυτούς άπό τούς άλλους ανθρώ
πους, τό εσώτερον, τό ένδομυχώτερον, τό είς 
τά τρίσβαθα τής ύπάρξεώς των ζών καί κινού- 
μείον, τό κατ’ εξοχήν ίδικόν των, τό έκδηλού- 
μενον ώς σκέψις καί ώς ΰπαρξις, εκείνο έμεινε. 

Άλλοίμονον άν δέν έμενεν... Ή άνθρωπίνη ζωή 
τότε θά ήτο συγκόν.λημα έτερογενών πνευματι
κών φάσεων, χωρίς εσωτερικόν σύνδεσμον καί 
χωρίς ενότητα, θά ήτο ζωή παραφρόνων.

Τούτο συμβαίνει όχι μόνον είς τά μεμο
νωμένα ανθρώπινα άτομα, άλλά καί είς τά 
συνολικά εθνικά άτομα. Τό έν ξινεχες τών άρ- 
χαίων Έλεατών, τό άναλλοίωτον έν μέσω τής 
μεταβολής καί τής φθοράς, παραμένει καί είς 
τό βάθος τοϋ περιληπτικού εγώ τών λαών.

Βαθύτατα καί χαρακτηριστικώτατα διετηρήθη 
είς τήν ψυχήν τού ελληνικού έθνους.

Ό μέγας ψυχολόγος Ί’ιμπώ είς τό περιώ
νυμον σύγγραμμά του περί ψυχολογικής κληρο- 
νομιχόιηιος εκφράζει τόν πόθον νά μελετηθή τό 
ενδελεχές τής έλλην.κής ψυχής κατά τάς τρεις 

τήν άρχαίαν, τήν βυζαντιν ,ν καί 
'Η τοιαύτη λαογραφική ψυχο- 

έργον μακρών μελετών καί ίσως όλο- 
δέν είνε δυνατόν νά γίνη έν μιά

αυτής φάσεις, 
τήν νεωτέραν.
■φατία, 
κλήρου βίου, 
διαλέξει. Βραγεϊαν μόνον σύγκρισιν θά επιχει
ρήσω σήμερον.

• Λί» 
Είς

Α

Είς "ήν ποίν,σίν των εμπιστεύονται οί λαοί 
τά μυστικά των. Είς αυτήν κχθ 
ή ζωή μέ τά λίκνζ της κα· 
μέ τά μειδιάματα της καί τά 
αύτήν καΟρεπτίζεται καί όλη ή 
εναλλαγήν τών φαινομένων της 
κάς ή τυραννικάς σχέσεις της πρός

Κατάπληξιν αυτόχρημα έμποι 
τής άντιλήύεως τής ζωής καί 
τος τής φύσεως τοϋ αρχαίου Έλληνος 
νεωτέρου,

'Ο αΰ'.ός ουρανός άντανακ/.άτα·. άπαράλΑα· 
κτος είς τούς ίδιους οφθαλμούς. ΊΙ αυτή θά
λασσα στέλλει τόν αυτόν μυριόφθογγον ήχον 
άπ’ τοϋ φιλισϋ τύ στεναγμό ώς τοϋ Αεριού τό βόγγο 
είς τήν αύτήν ακοήν. Καί ή αυτή ψυχή στέλλει 
τόν αυτόν χαιρετισμόν είς δλα.

Ή Είοεσιώνη τών ομηρικών ύμνων, είνε τά 
αρχαία ελληνικά κάλλανδα' καί τότε έπί τή αλ
λαγή τού έτους, τήν εορτήν τού "Απόλλωνος, 
περιεφέροντο τά παιδιά άπό οικίας είς οικίαν 
μέ εύγάς διά τόν νοικοκύρην καί μέ τό χέρι 
άπλωμένον διά δώρα.

Μέ τάς ιδίας σχεδόν λέξεις καί μέ τον αυ
τόν ρυθμόν - μαρτυρούντα καί τόν αυτόν εσωτε
ρικόν, ψυχικόν ρυθμόν - χαιρετίζεται διά μέσου 
δεκάδων αιώνων ή ποθητή έλευσις τής γοργής 
καί φαίδρας άναγγελτρίας τής άνοίξεως.

124

ίζεται όλτ, 
τους τχτους 
όχκρυχ της.

φύσις μέ τήν 
καί τας θωπευτι- 

τόν άνθρωπον. 
,ε· ή όμοιότης 

ού συνχ'.σθήαα· 
καί τοΰ

Τό άρχαΐον δημώδες χελιδόνισμα :
Ήλθ’ ήλθε χελιδών καλάς ώρας 
άγουσα, καλούς ενιαυτούς 
έπί γαστέρα λευκά κάπινώτα μελαινα.

ΙΙαλάΟαν οϋ πρυκυκλεϊς 
έκ πίονος οίκου ;

Τό ν-ώτερον δημώδες χελιδόνισμα :
ΉλΟεν, ήλθε χελιδόνα 
ΚάΟησε καί λάλησε 
Καί γλυκά κελάδησε

Χύ καλή νοικοκυρά 
έμπα 'ς τό κελλάρι σου 
φέρ· αυγά περδικωτά 
δώσε καί μιάν όρνιΟίτσα 
φέρε καί μιά κουλουρίτσα...

Οί θερισταί καί τώρα τραγουδούν, ένώ τό δρέ
πανου σωρεύει τά χρυσά στάχυα, καί τότε έψαλ- 
λον τόν λιτνέροην. Τό τραγούδι τού τρύγου, τό 
ίδιον έως τώρα, έλέγιτο τότε Ιπιλήνιος. Τό τρα
γούδι τώ·· ναυτών έρεζικόν καί τό έγια-μόλα τό 
σημερινόν, λέγεται εΐα μάλα είς τήν Ειρήνην τού 
Άριστοφάνους.

Όρμεμφύτως, έξ εσωτερικής ώσεως, διότι ή 
πηγή είνε μία, τά αύτά άσματα—ένώ ή δλη άν- 
θρωπότης μετεβλήθη—έπανήλθον είς τά έλλη- 
■·ικά χείλη. Συχνά μέ τάς αύτάς φράσεις.

’Ακούσατε τόν Αίαντα άποχαιρετίζοντκ τήν 
ζωήν.

Σέ δ’ ώ φαεινής ημέρας ιύ νϋν σέλας 
Καί τόν δκρρευτήν ήλιον προσενέπω 
Πανύστατον δέ, κουποτ’ αϋήις ύστερον. 
Ώ φέγγος, ώ γής ιερόν οίΛείας πέδον 
Σαλαμϊνος. ώ πατρφον εστίας βάθρο»·, 
Κλειναί τ’ ’ΛΟήναι καί τό σύντροφον γένος 
Κρήναί τε ποταμοί δ’ οϊδε καί τά Τρωικά 
Πεδία ποοσαυδώ. χαίρετ’ ώ τροφεϊς έμοί· 

V
’/Χκοΰσατε τώρα καί τόν Ζήδϊ?ν.

Αφήνω γειά στόν Όλυμπο, σ’ ολα τά κορφοβούνια, 
X’ έσάςλιιμέρια μου έρημα, πλατάνια μέ τούς ίσκιους 
Βρυσούλες μέ τά κρύα νερά καί χαμηλοί μου κάμποι’ 
’Αφήνω γειά ’ς τούς σταυραετούς καί σ’όλα τά ξεφτέρια 
’Αφήνωγειά ’ς τόνήλιο μου καί ’ς τό λαμπρό φεγγάρι.

Ό "Ομηροςλέγει διά τόν άποθανόντα ναύτην

Σήμα τέ μοι χεϋαι πολιής έπί Οινί θαλάσσης 
................... πήξαι τ’ έπί τύμβιρ έρετμόν 
Τφ καί ζωός έρεσσον έών μετ’ έμοϊς έτάροις,

Καί τό δημοτικόν τραγούδι λέγει’

Νά θάψετε αυτόν τόν νηό κοντά ’ς τό περιγιάλι 
Ν’ άκούη άχό τής θάλασσας καί ταραχή τ’ άγέρα 
Ν’άκούη καίτούς συντρόφους του πού λέν τό«εγια μόλα>

Ό Ομηρος λέγει :
Πάς δέ χαμάζε

Κάππεσεν έν κονίησι νέον φοινίκι φαεινός.

Καί ό λαός λέγει :
X’ τό χώμα έπεσεν ό νηός αιματοκυλισμένος.
Ό ’Ομηρικός ύμνος —ό πρός τήν Δήμητραν 

λέγει :
"Πιλιε... Κούρην τήν έτεκον γλυκερόν θάλος ϊόε’ί-

[κυδρήν....
σύ γάρ δή πάσαν έπί χθόνα καί κατά πόντον 
αίθερος έκ δίης καταδέρκιαι άκτίνεσσι...

—------

ΣΚΕΨΕΙΣ
Όταν τό εσωτερικόν ένός ανθρώπου σύμ

φωνη μέ τό εξωτερικόν, τότε ό άνθρωπος αυτός 
λέγεται ειλικρινής. "Οταν υπάρχη εσωτερική τα
ραχή καί εξωτερική γαλήνη, λέγεται πολιτισμέ
νος. "Οταν ϋπάρχη εσωτερική γαλήνη καί εξω
τερική ταραχή, άγύρτης.

Ευρίσκονται δμως μερικοί προνομιούχοι, ποΰ 
είνε φυσικώς αδύνατον νά Γκφράση ή φυσιο
γνωμία των τίποτε. Αυτοί λέγονιαι απλώς ασχη
μομούρηδες.

Α

Είς τήν τέχνην καί είς τήν φύσιν υπάρχει καί 
ή άντίθεσις. ’Ενώ είς τήν τέχνην προτιμιόν
ται τά τέλεια έργα άπό τά σκίτσα, έξ άλλου είς 
τήν φύσιν προτιμιόνται μερικαί φυσιογνωμίαι 
που μοιάζουν σάν ατέλειωτα έργα, άπό τάς δια- 
κρινομέ.νας διά τά κανονικά καί μετρημένα χα
ρακτηριστικά.

Α

Τό μόνον ποΰ πρέπει νά ζητή κανείς ό»ς άντί- 
δωρον άπό τόν άνθρωπον ποΰ ευηργέτησεν 
είνε νά ιόν άπαλλάξη τής ευγνωμοσύνης του.

Α
Από βραδύ; έπλυνε καλά καλά τό πουκαμι- 

σάκι της, το πρωί τό έσιδέρωσεν ιοραΐα καί τό 
βράδυ-βράδυ, άμα έτέλειωσε τήν εργασία της, 
το έφόρεσε καί βγήκεν έξω, μέ ένα κορδελάκι εί; 
τά μαλλιά. Το καφενείου τής συνοικίας τήν 
εκαμάρωσε διερχομένην, τό λουστράκι όμως τής 
έβαλε ποδάρι γιά νά τήν ρίξη στήν σκόνη. Νά 
καί ένας τεχνοκρίτης» άνεφώνησε κάποιος.

Α

Τό μυθιστόρημα είνε προωρισμένον νιι τό 
γράφουν γυναίκες, άφοΰ τό κυριο/τερόν του χα
ρακτηριστικόν είνε ή πολυλογία.

Α

Κάποιος έσυμβούλευε νά άφίνωμεν τά πράγ
ματα νά έρχονται μόνα των, καί έπρόσθετε: «Τό 
μέν κακόν θά έλθη ποΰ θά έλθη, τό δέ καλόν, 
οσον τό κυνηγάς, τόσον σοΰ φεύγει.»

Καί τό λαϊκόν τραγούδι λέγει :

'Ηλιε μου καί τρισήλιε μου καί κυσμογυριστή μου
. . . ψές έχασα μιά λυγερή μι’ άκριβοθυγατέρα. . .

*0 "Ομηρος λέγει :

Λέξομτι εϊς εύνήν. ή μοι στονοεσσα τετυκται... 
δάκρυα’ έμοΐσι πεφυρμένη.

Καί ό Λαός λέγει :

Κλαίω, στενάζω, ξαγρυπνώ, τό στρώμα δάκρυα βρέχω.

("Ε.τεται τό τέλος) ΑΡ- ΚΟΪΡΓΙΔΗΣ

ΊΙ αλληγορία είνε τό εϋχερέσιερόν, μετά τήν 
βωμολοχίαν, είδος τής λογοτεχνίας. ΤΙ μέν είνε 
πσρφδία τής φύσεως, ή δέ παρφδία τοΰ ανθρω
πισμού.

Α
ΤΙ μνήμη κοντά στάλλα εμπαίζει τοϋ; άν- 

θριόπου; καί επαναφέρει τά λησμονηθέντα δταν 
δέν τά χρειάζονται πλέον. Άπαριίλλακτα όπως 
δταν φάγη κάνεις, καί φύγη λησμονών νιι πλή
ρωσή, άκυύει κατόπιν του τήν γνωστήν φωνήν’ 
«Κύριος, Κύριος».

Α
"Οπως τήν ασχήμιαν μιάς λέξεω; τήν άποτε- 

λοΰν ή έννοια ποΰ τής δίδομεν καί όχι τά συ
στατικά της, έτσι καί τήν άσχημίαν ενός προσώ
που τήν αποτελούν τό ί·η ος καί όχι τά χαρα
κτηριστικά του.

Α
Πείθομαι είς τόν τεχνοκρίτην τής ζωγραφι

κής ποΰ δέν γνωρίζει νά τραβήξη ούτε μιά πινε
λιά, άλλ’ όχι είς τόν τεχνοκρίτην τής μουσικής 
ποΰ δέν είνε είς κατάστασιν νά βγάλη μιά σω
στή νότα.

Α
Είς ένα κήπον ήμπορεΐ νά παρατηρήση τις 

<ίλας τάς εμφανίσεις τής δρά'εω; έν τή ζωή. Καί 
τήν άσκοπον φιλοπονίαν τοΰ μυρμηγκιού, καί 
τήν όχληράν ελαφρότητα τοϋ τζίτζικα, καί τήν 
αι’τάρεσκον επιπολαιότητα τής πεταλούδας, καί 
τόν λυπηρόν άλτρουϊσμόν τή; μέλισσας, καί τήν 
άχρηστον μυρωδιά τοΰ άνθους καρποφόρου δέν
δρου καί τόν διαρκή άγώνα πρό; ώρίμανσιν 
τοϋ καρποΰ καί τήν έρπουσαν αξιοπρέπειαν τοϋ 
άγγουριοϋ.

Α
Τά περισσόίερα δημιουργήματα τοΰ πνεύμα

τα; οφείλονται εις τήν άντίδρασιν. Μία διδαχή 
π.χ. ίεροκήρυκος ήμπορεΐ νά δημιουργήση μίαν 
θαυμασίαν ύπεραπολογίαν τή; άθειας, μία διδα
σκαλία καθηγητοΰ τή; ιστορία; μίαν καυστικήν 
διαμαρτυρίαν κατά τής στρεβλουμένης άληθείας. 
Τήν πίστιν θά τήν εύρη κανείς άνευ έπεμβάσεως 
τρίτου, μόνον οσάκις υψώνει τήν κεφαλήν του 
πρός τόν κατιίστερον ουρανόν, ή οσάκις τήν σκύ
βει είς τάς ιστορικά; πηγάς.

Δ. ΓΡ. Κ.
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* Ξΰνέχέάΰ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ*
Τά «Γράμματα τής ’Αλεξάνδρειά; συνεζέν- 

τρωσαν είς τόμον δλα τά ποιητικά έργα τοΰ Μα
βίλη, πρωτότυπα ζαί μεταφράσεις, ώς και τά; 
έπιστολάς, μίαν κριτικήν του καί μίαν κοινο
βουλευτικήν άγόρευσιν περί γλιόσσης. Καίοΰτω 
παρίσταται ό ποιητή; τελείως συγκεντρωμένος. 
Λιά τόν Μαβίλην έλέχθησαν παρά πολλά’ πολλά 
όχι μόνον κατ’ έκτσσιν, άλλά καί ύπερεπαινετι- 
κώς. Είναι άπό τούς τυχερού; τής υστεροφη
μίας.’Ανήκει είς τόν Σολωμικόν κύκλον, καίτοι 
απέχει χρονικώς αύτοΰ, καί οί Σολωμόπληκτοι 
νεωτερισταί τόν άνεβίβασαν ε.ίςΰψη. Παρατώ 
Μαβίλη δέν υπάρχει τι εξαιρετικόν ούτε ώς πρός 
τήν μορφήν, ή οποία είνε μάλλον ατελής, ούτε 
ώς πρός τήν γλώσσαν τήν πλήρη άήθων καί 
άκαλαισθήτων λέξεων καί διά τούτο άποκρου- 
στικήν, ούτε ώς πρός τά νοήματα, τά όποια είνε 
μάλλον στρυφνά καί ένιαχοΰ πεζά. Τόν ειλι
κρινή αυτόν χαρακτηρισμόν, άντιτιθέμενον πρός 
τάς κρατούσα; «προλήψεις > παρά τοΐς επιτη
δευόμενοι; τούς νεωτέρου; κριτικούς, συνάγει τις 
έκ τή; άνευ προκαταλήψεως άναγνώσεως τών 
ποιημάτων του. Άλλά τό μεγαλείτερον έλάττω- 
μα είνε αναμφιβόλους ή γλώσσα, ή μή άνεκτή 
παρά τών έχόντων αγνήν τήν άντίληψιν τοΰ 
ωραίου. “Εν λ. χ. άπό τά θεωρούμενα καλύτερα 
ποιήματα του, ή «Λήθη», τελειώνει ώς εξής;

. . . Μά δέ βολιϊ νά λησμονήσουν.
Εί; άλλο ποίημά του συναντώμεν τόν εξής 

αιθέριο ν στίχον :
Ό αθέρας τουτηνής. Βαθιά γαλήνη.

Καί αλλαχού :
Άσκωσες διαμαντένιο μετερίζι.

'Ομολογώ δτι πρέπει νά προστρέξη κανείς είς 
τούς περί τόν «Νουμάν» Δερβίσας τής γλώσ- 
ση; διά νά μεταφράση τόν κακόζηλον καί ξενι
κόν καί άκατανόητον αυτόν στίχον, δστις δυ
στυχώς δέν είνε μοναδικός’ έχει καί συντρόφους.

Ή συγκέντρωσις δλων τών ποιημάτων έχει 
καί τούτο τό μειονέκτημα’ δτι δημοσιεύονται 
ποιητικοί πεζότητες, προσωπικοί μάλλον έντυ- 
πώσεις, μειοΰσαι τήν έντύπωσιν τοϋ άναγνώ- 
στου. Τά καλύτερα ποιήματα είνε αί μεταφρά
σεις. Τά πρωτότυπα είνε ολίγα καί σύντομα, διά 
φίλους κυρίως γραφέντα, διά λευκώματα καί ει
κόνας, δεικνύοντα αδυναμίαν τής έξωτερικεύ- 
σεως τοϋ έσω κόσμου. Καί τοιουτοτρόπως, παρ’ 
δλας τάς εύγενεϊς άλλως προσπάθειας, παραμένει 
ό Μαβίλης αδέξιος μόνον μιμητής τοΰ Σολωμοΰ. 
Ή τέχνη είχε μεγαλειτέρας άξιώσεις καί τούτο 
τό άνωμολόγει δ ίδιος ό ποιητής. Είς τά Σο- 
νέττα ήτο ευτυχέστερος. Τά είργάσθη μέ προσο
χήν, έγράφησαν δέ μετά τά πρώτα στιχουργικά 
πειράματα του, είς τά όποια τό αίσθημα διεξά
γει πάλην πρός τήν έκφρασιν’είς τά Σονέττα τό 
αίσθημα ένδυναμοΰται, χωρίς όμως καί έντελώς 
νά κυρίαρχη. Έκ τών πεντήκοντα σονέττων τά 
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όποια έγραψε, ξεχωρίζει, ώς τό λυρικώτερον, ή 
«Έληά».

Διά τήν έκδοσιν αυτήν οί θαυμαστοί τοΰ 
Μαβίλη έλαβον τρισχιλία; δραχμά; άπό τόν Δή
μον Κερκύρας. Καί πολύ καλά έκαμαν τό μεγα
λείτερον μέρος τής έπιχορηγησεως νά τό δαπα
νήσουν διά κατασκευήν προτομής τοΰ ποιητού. 
Ό Μαβίλη; υπήρξε ποιητής, δχι τόσον είς τού; 
στίχου; του, δσονεί; τόν θάνατόν του. Μέ τήν 
Γαριβαλδινήν στολήν έπεσεν ηρωικά είς τόν 
Δρΰσκον. Ήτο άληθινά πατριώτης, δι’ αυτό 
καί τό χαρακτηριστικότερου καί ζωγραφικώτε- 
ρον άμα ποίημά του είνε τό «Εϊς τήν Πατρίδα». 
Τό ήσθάνθη καί τό έγραψε. Άλλ’ αργότερα έξω-' 
τερίκευσεν ακόμη βαθύτερα τό αίσθημά του. 
’Αλλά τό αίσθημα αύτό, τό έγραψε μέ τό αίμά 
του. Τό ώραιότερον ποίημα τοΰ Μαβίλη είνε 
δ θάνατό; του.

Α

Ά; έπανέλθωμεν εϊς τού; νέους. Ό Γιάννης 
Οίκονομίδη; είνε πρωτόβγαλτος. Ρέπει, ώς φα
νερώνουν τά περισσότερα ποιήματά του, είς τήν 
σχολήν τών ηδονιστών, τών ’Οσκαρουϊλδιστών, 
οϊτινες είχον »συγκεντρωθή περί τήν μακαρίτιδα 
c’Ανεμώνην». Μερικά ποιήματά του είνε κάλλι- 
στα, ιδίως είς τήν μορφήν. Ό στίχος ά.τροσ- 
κόπτω; ρέει καί είνε άπηλλαγμενος άπό μαλλια
ρισμούς.—Διαφαίνεται μία μελαγχολική τάσι; 
τή; ψυχής τοΰ ποιητού. Καί τό περίεργον είνε 
δτι κατορθώνει ώστε νά συνδυάζη τάς άντι- 
θέσεις ήδονισμοΰ καί ρωμαντικότητος. Άλλά 
κάποτε ξεσπά δ υλισμό; ωμός. Έν ποίημα μά
λιστα περιπαθές τελειώνει κατά πρωτοτυπό- 
τατον τρόπον, άλλ’ ήκιστα ποιητικόν. Μέ τήν 
λέξιν τοΰ Καμπρών!.. .Ό ποιητής δέν υπολεί
πεται άλλων περισσότερον αύτοΰ γνωστών. Είνε 
νέος άκόμη—τό φανερώνουν τά ποιήματα του. 
Όταν γνωρίση καλύτερα τήν ζωήν, θά γράψη 
καί βαθύτερα. Σήμερον δέν έγραψε παρά... 
«Σκιές ονείρων».

Α

Ό Γεράσιμο; Σπαταλάς καί αυτός πρωτό
βγαλτος, Κερκυραϊος δέ. Πρωτότυπο; ό τίτλο; 
τών πρωτολείων του: «Αιμάτων σταλαχτϊτες». 
Οί σταλαχτΐτες αυτοί οί αίματοβαμένοι είνε οί 
στίχοι—τά παιδιά τής Ψυχής του. Μολονότι θά 
ηΰχετο τι όλιγωτέραν γονιμότητα διά τήν ψυχήν 
του τήν τόση» νεαράν, έν τούτοι; τά παιδιά 
αυτά άν καί κυφορηθέντα εϊς νοσηρόν κάπως 
περιβάλλον, έχουν στοιχεία ζωής. Έξ αιτίας 
τή; συλλογής αυτή; άπηλαύσαμεν μίαν κριτι
κήν μονομαχίαν, τών κ. κ. Ξενοπούλου καί Ρο- 
δοκανάκη. Ό πρώτος ευρίσκει τόν ποιητήν καί 
ιδίως τήν ωδήν του είς τόν Κόρακα ώ; ποιητι
κόν φαινόμενον’ δ άλλο; ειρωνικά»; μειδιφ. Καθ’ 
ημάς καί οί δύο είνε υπερβολικοί. Ότι δ νέος 
ποιητής έχει ποιητικήν φλέβα, ούδεμία αμφι
βολία, κύριε Ρ. Ότι δέν είνε φαινόμενον, ού·

Ό ναύαρχος Παύλος ΚονντονριώτηςΘ. Θωμοπούλου

δεμία αμφιβολία, κύριε Ξ. Άς ίδωμεν τί είνε.
Ας μή όμιλήσωμεν διά τήν γλώσσαν. “Εχει 

μαλλιαρισμούς καί έν ποίημα μαλλιαρόν είνε 
αντιαισθητικόν’ ό ποιητής αδικεί εαυτόν. 
Άλλ’ ώς πρός τήν έννοιαν, έχει πρωτοτυπίαν. 
»θ· ,πθιΤ1η1? εύρε τόν δρόμον του’ ψηλαφεί 
άλλ’ έχει αισθητήριον ποιητικόν καί Οά προ- 
σανατολισθή χωρίς πολύν κόπον. Μερικά σο
νέττα του έχουν ευγένειαν, έσωτερικότητα άν- 
τιλήψεως καί έπεξεργασίαν προσεκτικήν. Άλλα 
τό άρτιωτερον κάί δυνατότερον ποίημα τής συλ
λογής του είνε βεβαίως ή «’Ωδή είς τόν Κόρα
κα». Ποίημα τραχύ, άλλ’ έμπνευσμένον. Ό κό

ρας εμφανίζεταιδχι ώςτό πτηνόν τότρεφόμενο.· 
μέ πτώματα, δχι σύμβολον τρικυμίας' καί έξα- 
φανισμοΰ, άλλά υγείας καί καθαρμού. Κατα
στρέφει τό πτώμα, πριν μολύνη τήν άτμόσφαι- 
ραν. Έχει μέρη ή ωδή ώραιότατα, μέ τάσεις 
άνωτέρας άντιλήψεως.

Α

Αί παραδόσεις του 'Ελληνικού λαού είνε 
ποιητικότατοι καί δραματικοί, ένέχουσαι δλα τά 
στοιχεία νά έμπνεύσουν ένα ποιητήν καί ένα 
δραματικόν συγγραφέα. Άλλ’ έμειναν άνεκμε- 
τάλλευτοι άπό τούς συγγραφείς μάς. Ό κ. Ρα-
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ζέ./.υ; ΰντ<νά γο«ψ·] φαντασιοπληξία;. έδανεί- 
σθη άπό τή» λαογραφίαν δύο θαυμαστοί-; θρύ
λοι'; καί εγρίίψε δύο, υπέρ τό δέον ϊσω;, διεξο
δικό επικά ποιητικά ΐ'ργα, άξια πολλή; προσο
χή; καί εκτιμήσει»;. 'II Γοργόνα, ή θλιμμένη 
ταξειδιιότισσα, ή οποία έρωτά τά μεσάνυχτα τά 
καράβια άν ζή δ Μέγα; Β ισιληΰ;. δ ’Αλέξαν
δρο;, είν τό έν ποίημα, τό όποιον ομω; εγράφη 
πρό τών δύο νικηφόρων πολέμιον· δ συμβολι
σμό; τή; εθνική; ψυχή; έν τώ προσώπω τή; 
Γοργόνα; θά ένεπνέετο διαφορετικά, έάν έγρα
φε το αργέ) τέρα.

Ό "Αγιο; Γεώργιο;, εΐ; τήν δεύτερα»· παρά- 
δοσιν, παρίσταται ώ; ό νέο; ΙΙερσεύ;, ό λεβέν
τη; καβαλλάρη;, «ό προστάτης τών άδικουμέ-

ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ν βαθύτατη» γήρατι, τή πρώτη 
’Οκτωβρίου όπέθανεν έν Ζακύι Θ<·ι 
ό Σπυρίδων Λογο&ΐτης, yvwnxijZ. 
μέτήν επωνυμίαν ΙΙαπής ό καλ
λιγράφος·. Ό ΖακύνΟιος ούτος 
αύτοδίδακτος καί αύτοσχημάτι- 
στο; έδρασε»· έπί πολύν χρόνον. 
ΈγεννήΟη πτωχό;, έξ οίκογενείας 
μή έχούσης οόδεμίτν σχέσιν μέ 
τήν τών ομωνύμων κομήτων. 
Άλλ’ ή φύσι; τόν . πλούτισε μέ 
τάλαντον καλλιτεχνικόν, μέ μίαν 
αγάπην όντως μοναδικήν προς τύ 

φιλόκαλου, είχε δέ Θέλησιν τόσον ίσχι-ράν, ώσιε είρ
γάζετο καί ήγωνίξετο μέ ,'-πομσνήν. μέχρι οΓ· η Οάση 
είς τό ποθοιήΐϊνον. Είναι ύ ΙΙαπής έξ εκείνων οΐτινες 
ιίποδεικνύουν οτι αί γνώσεις έξαρτώνται ίκ τή; Ον-
λήσεως καί οτι ή &ίληοις είναι δημιουργική δύναμι; 
ή οποία έξωτερικεύει το μεγαλείο»· τής φύσεω; καί 
ι'ποδεικνύει τύν τρόπον, δι’ ον κυριαρχούμε»· καί 
αύτη; τή; ιδίας ημών φύσεως.

Ό ΙΙαπής παρά τινι ίερεΐ εμαθεν ολίγα γράμματα, 
κατόπι ν ολίγα ιταλικά, καί παρά τώ ζωγράψφ» Κων- 
σταντίνι» Ιατρό. έμαθε»· ολίγη»· ιχνογραφίαν.

Αύτά τά ολίγα μαθήματα δι’ ένα κοινόν νοΰν Θά 
ήσαν μηδέν, άλλά διά τύν ΙΙαπήν ήρκουν διά νά 
δράση. Λιά τάς ιδιοφυίας αύτοΰ είχε διαπλάση ίδιον 
τύπον καλλιγραφίας χαριτωμένη; καί έγένετο άριστος 
καλλιγράφος, διδάξα; έπί δύο γενεάς τήν καλλιγρα
φίαν εΰδοκίμως είς τά δημιίσια καί ιδιωτικά σχολεία 
καί ιδιαιτέρως. Πολλάκι; π ιρωτρύναμεν νά δημο- 
σιεύ.τη τήν μέθοδόν του, άλλά δέν τό κατωρΟώσα-
μεν. διότι πάντοτε μας έλεγεν οτι ήθελε νά πλουτίση 
τήν μίθοδόν του μίι νέα είδη καλλιτεχνικών γραμμά
των. ΙΙαρέδιδεν επίσης τήν ιχνογραφίαν. Έχειρίζειο 
τεχνικά τύ μιλυβδοκόνδυλον καί έπεξειργάσθη πολ
λά; προσωπογραφίας ait iusiiin καί a Γ estampe.'Hvo 
ό μόνος λιθογράφος τής Ζακύνθου, άλλ’ άπό πολλοΰ 
δέν είργάζετο. διότι μικρά ήσαν τά έκ τής λιθογρα

νων> κατά τό τροπάριον, άλλ* άμα τό Ελλη
νικόν σύμβολον τή; ευψυχίας. Καί σκοτώνει τόν 
Δράκοντα καί σώζει τήν βασιλοπούλαν, τήν δε- 
μένην εί; τόν βράχον. Οί στίχοι τοϋ κ. Ραζέλου, 
γνωστού καί άπό τά; προηγηθείσα; ωραίας με
ταφράσει; τών τραγουδιών τοΰ Βερανζέρου, 
έχουν τό χάρισμα τοΰ ρυθμού, τή; αρμονία;, 
στίχοι ακριβείς, καί χωρίς αισθητικοί-; ή γλωσ
σικοί·; αίφνηδιασμού;. ’Ας έξακολουθήση τήν 
άνάπτυξιν τών Ελληνικών θρύλων. ’Απέδειξε 
ικανότητα, ήτι; θά άποβή μεγαλειτέρα άν γί
νουν οί στίχοι του πλέον σφιχτοδεμένοι, όχι 
τόσον κατά τήν φραστικήν διατύπωσιν, όσον 
κατά τήν έννοιαν.

(Έ.τεται συνέχεια) ΔΙΚ

φίας κέρδη. Αυτός δέ είργάζετο διά νά κερδίση πολλά. 
’Επρίσβετ-εν ότι πάσα εργασία πρέπει νά ΰχη τήνάνά- 
λογον άνταμοιβήν.Οϋτω, δέν έδίσταζε νά κατασκευάζω 
καί προσωπίδας άκόμη παντός είδους διά τάς Άπό- 
κρεω τεχνικώτατα. επίσης κατε σκεύαζε»· τεχνητά 
άνθη, καλημαύχια, βαφάς μαλλιών, μελάνην παντός 
χρώματος . . . Κατεσκεύαζε δέ πάντα ταΰτα μέ άκρα»· 
τελειότητα.

ΊΙ φιλοκαλία του διεκρίιετο καί είς τήν περιβολήν 
αύτοΰ. ΙΙάντοτε κομψά ένδεδυμενος. καθ ιρότατος. Τά 
φορέματα χωρίς μόριο»· κονιορτοΰ, τά ύπιδημιιι 
πάντοτε στιλβωμένα καί όταν άκόμη τόν χειμώνα 
διέσχιζε δρόμους μεστούς λάσπης. Κατά τάς παραδό
σεις, ουδέποτε έκάθητο διά νά μή ζαρωθούν τά φο
ρέματα. Διά τόν αύτόν λόγον ουδέποτε εϊδομεν αί-τον 
εις τό καφενείου. Τούτου ένεκα κατά τό διάστημ ι 
τή; εικοσαετούς φιλίας μις. τήυ αύτήυ πάντοτε ϋνδτ- 
μ ισίαν ι’βλέπομεν !

Ή αξιοπρέπεια αύτοΰ ήτο μεγάλη. ΙΓολίτης φιλή
συχος, ιΐκρέλι.ιος, πάντοτε φιλομειδής. Τά έτη διήρ- 
χοντο χωρίς νά τοΰ άφήσουν ίχνη τής διαβάσει·'»; των. 
ΙΙάντοτε ό αυτός. ακμαίος.

Σχεδόν καθ’ ΰλην τήν ημέραν είχε παραδόσεις. 
Κατά τάς έορτάς καί τήν νύκτα είς τήν οικίαν είργά
ζετο. ΊΙ άργία ήτοδι’ αύτόν έγκλημα. Ή φειδωλία 
ήτο δι’ αύτόν θρησκεία- παρεδέχετο ότι ή οικονομία 
είναι τό πρώτον κέρδος, κατά τήν ιταλικήν παροι
μίαν. Διιΐ τούτο άπέκτησεν έντιμον μικρόν περιουσίαν.

’Αφού έχασε τάς αδελφός καί τόν άδελφόν, άν καί 
ήτο είς ηλικίαν πολλή»· προχωρημένη»·, έλαβε νέαν 
σύζυγον καί έζησεν ευτυχέστατος.

’Από τίνος δέν έξήρχετο τής οικίας, διότι ή άρτη- 
ριοσκλήρωσις τόν έπλησίαζε πρός τύν τάφον. Μέτόν 
θάνατον αύτοΰή Ζάκυνθος έχασε προσωπικότητα δυσ- 
πλήρωτον. "Ολος ό βίος αύτοΰ είναι λαμπρόν υπό
δειγμα είς τούς νέους, διότι υποδεικνύει τά θαύματα 
τής θελήσει·»;, τής εργασίας, τής τιμιότητος καί τής 
οικονομίας.

ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Τό προπατορικόν άμάρτημα.

Εϊδησις ή όποια θά συγκίνηση τό ώραΐον φύλου. 
Ό δόκτωρ Στέφανος Λάνγτον, καθηγητής τής Άσσυ- 
ριολογίας έν τφ ’Αγγλική» ΙΙανεπιστημίιμ τής Όξφόρ 
δης. μετέφρασε»' έσχάτως πινακίδα ιρι-λπσσομένην έν 
τήι πανεπιστημιακή» Μουσείφ τής ΙΙενσυλβανίας. ήτις 
έγράφη πολύ πρό τού ’Αβραάμ, καί έν τή όποίτι βε- 
βαιοΰται ότι ή θεία άπαγόρευσις τοΰ φαγεϊν καρπούς 
έξ ώρισμένου δένδρου — άπαγόρευσις τής οποίας ί] πα- 
ράβασις συνεπήγετο τή»· άπό τού Παραδείσου έκδίω- 
|ιν—δέν άφειόρα τόν Άδάμ καί τήν Εϋαν. ιίλλά τόν 
Νώε. "Οιι ούτος μή ύπακούσας είς τό κέλευσμα τού 
Ύψίστου έξεδιιόχθη τού Παραδείσου έγκλεισθείς έν 
τή Κολάσει. Ό δόκτωρ Λάνγτον νομίζει, ότι ή’πι- 
νακίς αϋτη έγράφη χίλια περίπου έτΐ) πριν ή γρ ιφ ή 
ή Γένεσις. υποστηρίζει δέ οτι εΐνε αρχαιότεροι- κειμή
λιο»· τών 'Ιερών Γραφών.

Ιδού λοιπόν μίαέπανόρθωσις υπέρ τής έπί τόσους 
αΙώνας αδικούμενης γυναικός, είς τήν όποιαν έπιρρί- 
πτονται πάντα τά κατατρύχοιπα τούς ανθρώπους 
δεινά.

Ύβότ Γκιλμπέρ.
Είς προηγούμενο»· τεύχος τής <-Πινακοθήκης» έδη- 

μοσιεύσαμεν τήν εικόνα τής Ύβέτ Γκιλμπέρ, είς ήν 
Ί άρχαία Γαλλική ποιητική τέχνη οφείλει τήν άναγέν- 
νησίν της. Ήρχισε πάλιν τάς εσπερίδας τη; είς άς 
πολυπληθείς συρρέουσινοί Οιασώται τής άρχαία; Γαλ
λική; τέχνης. Φαίνεται όμως παράδοξον πώς ή πρό 
εικοσαετίας άσημος άοιδό; ενός καφωδείου τής Μον- 
μάρτης κατιόρθωσε νά άνέλθη είς τήν σημερινήν αύ- 
τ ής περιωπή»· καλλιτέχνιδος.

Ιδού τί έξωμολογήθη είς Γάλλον δημοσιογράφον :
Ούδεν άλλο κάμνω ή νά ευρίσκω άρχαία ώραΐα 

ποιήματα, άτινα καί μελετώ. Μερικά έξ αύτώ»· ένίοτε 
πλουτίζω διά στροφών έξ άλλων ποιημάτων τής αυ
τής εποχής. Έκάστη διερμήνευσις εΐνε αποτέλεσμα 
μακρύς μελέτης μου. Τάς καλλιτεχνικός περιοδεία; 
μου ουδέποτε διαφημίζω έκ τών προτέρων.

Οταν ή Γκιλμπέρ ένεφανίσθ η τό πρώτον πρό τοΰ 
κοινού τών Ιίαρισίων, άπέσπασεν ευθύς αμέσως τά εγ
κώμια επιφανών άνδρών τής εποχής εκείνης, τάχιστα 
δέ άπέβη ή φίλη τοΰ Άλφόνσου Δίοδέ, τού Αιμίλιου 
Ζολά καί τού ’Αλεξάνδρου Δουμιϊ.

ΊΙ αύτη καλλιτέχνες φρονεί ϋτι ί) γυνή έχει τέσοα- 
ρας καρδίας. Καρδίαν παιδιού, καρδίαν συζύγου, καρ
διάν άδελφής καί καρδίαν μητρός. Ό άι'δρας μίαν 
μόνον καρδίαν έ'χει. Καρδίαν πολεμιστοΰ. Πολύ σκληρά 
ή καλλιτέχνις διά τά άνδρικά αισθήματα !

Ο Σύλλογος τοϋ Φάρρους.
Είς τό Παρίσι ίδρύθη Γυναικείος σύλλογος. Ο όρ

κος τών μελών του εΐνε ό έξή; :
•θά καταπολεμήσω τήι· απαισιοδοξίαν ύπό οία»·δή- 

ποτε μορφήν καί άν έμφανισθή. θά άναζωπυρήσω 
τύ ηθικόν καί ψυχικόν θάρρος εκείνων, οί όποιοι άπώ- 
λεσαν ή θά άπολέσουν τούτο, θά προσπαθήσω νά κα- 
ταστήσω τάς πενθούσας μητέρας καί άδελφά; καί τάς 

ληρας,αποστόλουςτοΰ πλέον ένθέρμσυ πατριωτισμού·.
Σύμβολον τού συλλόγου εΐνε τό τής Άγιας Αικα

τερίνης. <Λέν πρέπει νά Ορηνώμεν, άλλά νά έργαζιύ- 
μεθα καί νά δρώμεν».

Ο σύλλογος ίδρυθείς άπό μίαν κόρην τής Λωρραί- 
νη; άριθμεϊ ήδη πλέον τών εκατόν χιλιάδω»· μελών.

Τί στοιχίζουν δύο πόδες.
II δίς Δαίζυ Τζάίημς, ηθοποιός γνωστή έν Νέρ 

\ («ρκη έζητησε άπό τήν σιδηροδρομικήν ‘Εταιρείαν 
Λαγκάνα άποζημίωσιν 100,(XX) δολλαρίων διότι ένφ» 
μετέβαινε είς τήν οικίαν ένός φίλου τη; έκ Νέας 
Ύόρκηςπαρεσύρθη είς τόν σταθμόν ύπό τής άτμ ιμη- 
Ζ.'*νής, ήτις ιίπέκοψε καί τούς δύο πόδα; της.

Μουσεϊον ποιητοΰ.
Τό Μουσεϊον Γκαίτε είς τήν Φραγκφούρτην δέχεται 

κατ’ έτος περί τά; 500,000 επισκεπτών έξ όλων τών 
μεροιν τοΰ κόσμου. Άπό τοΰ έτους τής ίδρυσεώς του. 
δηλαδή άπό τού έτους 1897, έπλουτίσθη τοσούτον άπό 
διάφορα άντικείμενα σχετικόπρόςτόν μέγαν ποιητήν, 
ώστε ό χώρο; δέν έπαρκεϊ.

'Εφημερίδες μή άναγινωσκόμεναι.
Είς τή»· Κίναν είσάγονται κατά τόννους αί παλαιαί 

έφημερίδες. Δέν χρησιμοποιούνται πρός άνιίγνωσιν 
άλλά διά τήν κατασκευήν ένδυμάτων, τά όποια φέρου- 
σιν ϊνα μή συναχώνωνται. ’Επίσης χρησιμοποιοϋσιν 
αΰτάς πρό; έπένδι-σι»· τώ»· τοίχων τών δωματίων των. 
διότι ί) οσμή τής τυπογραφικής μελάνης είναι άποτε- 
λεσματική έναντίον τών κορέων, οΐτινε; είναι ιδιαιτέ
ρως θρασείς είς τήν Ούράνιον Δημοκρατίαν.

ΟΙ κάτοικοι τής Γής.
Ο πληθυσμός τής Ι'ή:, όστις πρό τριάκοντα έτών 

δέν ύπερέβαινε τύ εν καί ήμισυ δισεκατομμύριο»·, 
έ<( Θάσε σήμερον τά δύο δισεκατομμύρια, ίίν καί δέν 
δύναται επακριβώς νά καθορισθή ό αριθμός τών 
κατοίκων τής Ασίας καί τή; Όκεανίας. Οϋτω 
κατά τούς κατά προσέγγισιν ύπολογισμούς ί] Άσία 
κατυικεϊται ύπό 910 εκατομμυρίων ανθρώπων, τούτέ- 
στιν ύπό τού ήμίσεως σχεδόν τοϋ όλου γήινου πλη
θυσμού. ΊΙ Εΰρνίπη έρχεται δεύτερα, διατρέφουσα 
470 περίπου εκατομμύρια κατοίκων. Ή Αμερική 
έχει πληθυσμόν άνερχόμενον είς 182 έ»· συνόλφ» εκα
τομμύρια, ή Αφρική 160 καί ή Ωκεανία 60 εκα
τομμύρια. Μετά τόν πόλεμον όμως ό πληθυσμός τή; 
Εύρώπη; άγνωσ:ον πόσον ήλαττώθη.

'Ορεκτικός κατάλογος.
Άπό μίαν Αμερικανικήν έφημερίδ ι παραλαμβάνο- 

μεν τήν ακόλουθον στατισιικήν Αμερικανίδων βαθυ- 
πλούιων :

ΊΙ κυρία Γουσέλ εΐνε κάιοχο; 326 εκατομμυρίων 
δολλαρίων. ή κυρία ΙΙενφιέλδ 295. ή Γκρήν 230, ί) 
Χούντγον 180, ή δεσποινίς Γκάρρετ 70, αί κυρίαι 
Σχέπαρ, Χοάν, Νέμπ, Βίινεΰ καί Βάνδερβιλτ έχουν 
άνά 56 εκατομμύρια, ή δεσποινί; Χοάδ 17 καί ή κυ
ρία Λήρι μόνον 21 εκατομμύρια.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Εύαγγ. Ίωαννίδου Πζοοωηογραφία Δ. Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΙΝ γραφή ή Ιστορία κάΟεέθνους, ζήείς τά χείλη 
τοΰ λαού, σάν τραγούδι. Eire ή γενική περίπτωσις. 
"Ενας άπό τούς λαούς πού έχουν πλούσιον κ ιί αυ
θόρμητον έΟνικήν ποίησιν είνε ό Ρουμανικός. Υπό 
τήν πτέρναν τών κιταδυναστιύτεων τών αιώνων, ή 
λαϊκή ψυχή άνεκουφίζετο τραγουδούσα διά τοϋ στό
ματος ανωνύμων άοιδών. ‘Εκείνο ποΰ χαρακτηρίζει 
τά Ρουμανικά εθνικά άσματα είνε τό μίσος κατά τών 
διαφόρων δυναστών.

Άπό τό βιβλίον τοϋ Χριστιανέσκου <Ό Ρουμανι
κός λαός έπί τή βάσει τών δημοτικών’άσμότων ·, δπερ 
έξεδόθη πρό έτών Γαλλιστί, μανθάνομεν ϋτι ή μήνις 
τών καταπιεζομένων Ρουμάνων στρέφεται κυρίως 
κατά τών Ούγγρων. ώς τών μάλλον σκληροκαρδίο»· 
έξ όλων τών τυράννων των. 'Ο Ρουμάνο:, έχωνσυναί- 
σθησιν τής πνευματικής υπεροχής του, ειρωνεύεται 
τόν Ούγγρον, οστιςβεβηλώνει τό ιερόν έδαφος τή; 
πατρίδας των.
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Ούγγρε, μέ τύ κοντό φόρεμα—τοϋ λέγει—τί κάθε
σαι στή Μολδαυία ; Πήγαινε στόν τόπο σου νά τρώς 
τύ βούτυρό σου καί νά κτίσης σπίτι τρίβοντας το μέ 
σκόρδο, γιά νά τό προφυλάξης άπύ τά πνεύματα τών 
πεθαμένων. Τράβαστήν πατρίδα σου, γιατί δταν βρί
σκεσαι στόν τύπο μας τύ τυρί ακριβαίνει καί ή κατσί
κες γίνονται στείρες!.

Ιδού καί ένα τραγούδι χορού, οπού τύ μίσος ξε
χειλίζει είς λυρικός άποστροφάς.

Σ’ όλο τόν απέραντο κ’ έρημο κάμπο απλώνεται ή 
φωτιά, πού άναψα μέ τά χέρια μου. Άφησέ την νά 
καίη καί νά φουντώνη, γιατί αυτός είνε ό τόπος τών 
Ούγγρων. ΙΙιάστε τά χέρια νά χορέψουμε τήν σόρα 
(είδος χορού), θέλω νά χορέψω στή λάμψι τών φλο 
γών τής πυρκαϊάς. Ούγγρε, μέ τά |·ακρυά μουστάκια, 
είπα στό θάνατο νά σέ κυνηγήση, είπα στόν σταυρό 
νιί σέ σταυρώση. ΙΙιάστε νά χορέψωμε τήν σόρα. 
Ούγγρε, σκυλί λυσσασμένο, πολλά όπέφερα σ’ αΰτόν

ιόν κόσμον ύπό σένα, μα ήλθε ό καιρός νά εκδικηθώ.
Πώς τσιρίζουν τά'έντομα, π >ύ καίονται.' Πώς παίρ

νουν φωτιά τά σπαρτά ! Πώς φεγγοβολούν σαν λαμ
πάδες τά χωριά, πού πληροί νουν τής άνομίε; τους !

Ανέβηκα τήν αυγή'πάνω στήν κορφή τού βουνού 
καί πήρα τό άντιφέγγισμα τοϋ ήλιου πάνω στά σύν
νεφα καί τό έρριξα στόν τόπο τών Ούγγρων. ΙΙιάστε 
τά χέρια νά χορέψωμε τήν σόρα, θέλω νά χορέψω στή 
λάμψι αΰιής’τής πυρκαϊάς·.

Τό περίεργον είνε, δτι ένφ οί Ρουμάνοι ποιηταί 
δέν ι ύρίσκουν’λόγια διά νά έκφράσουν τό μισός των 
κατά τών Ούγγρων, πρός τούς Τούρκους δεικνύουν κά
ποιαν μεγαλοψυχίαν έντελώς άπηλλαγμένην θρησκευ
τικού φανατισμού. *0 Τούρκος θεωρείται μάλλον 
άξιος γέλωτος'παρά μίσους. Καί είς πολλάς μέν < δόϊ- 
νας (δημοτικά άσματα), ό Τούρκος εκδικείται 
σκληρά τού; Χιϊδούτ, πού αντιστοιχούν πρός τούς 
ίδικούς’μας κλέφτες κ.ιί άρ.ιατωλούς, διά τάς έ.τι- 
δρομάς των κατά τών χωρίων, άλλ’ ό ποιητής δέν

C Η lylGicaCGiC Η Η Ο C

Αν ώμιλοϋσαν τάζψα. ’Απροσδόκητοι Ιστορικοί. Ό Αε

τός καί ό Μ. Ναπολέων. ΟΙ κροκόδειλοι καί οί περιηγη. 

ταί.-ΆΙ εύωχίαι τών κοράκων.—Σύγχρονοι άνθρωποφά- 

γοι. Οί άνθρωποι προώδενσανΟΙ άγριοι τής Λύστρα- 

λίας. Ό κινηματογράφος είς τά σχολεία. Οί καλλιτέχναι 

είς τόν πόλεμον.-Όβϊδες καί χρωστήρες. -ΟΙ Αληθινοί εί- 

κονογράφοι.—Τά τραγούδια τών στρατιωτών.—Ζητούνται 

Τυρταϊοι. Πρωθυπουργός ποιητής— ’Ακρίτας καί Λεο- 

πάρδης.

ΚΕΨΙΣ ή οποία έπέρασε δχι 
βέβαια άπύ τόν εγκέφαλον ό
λων τών ανθρώπων, άλλ’ α
σφαλώς Οά άπησχόλησε τόν 
νούν πολλών διανοουμένων 
και οιιιλοιπ*ν<ι>ν ovcoiv, tire 
λοϊλ «οφέλη ΐ)ά είχεν ή άν- 
θρωπότης άν ώμιλοϋσαν τά 
ζφα. Τό βέβαιον είνε δτι καί 
σήμερον υπάρχουν πολλά ζφα 
με ανΟρωπίνην μορφήν, τά 

όποια όχι μόνον ομιλούν, άλλά φλυαρούν μέχρις 
απελπισίας. Άλλ-αν ώμιλούιατ τά βωβά σήμερον 
ζώα, δεν Οά ήτο άρά γε ό πολιτισμός τού ανθρώπου 
άνώτερος ; Μήπως λίγα πράγματα Οά είχε νά διδα- 
χθή ό άνθρωπος άπό τά ζώα ; Άλλως τε ή νοημοσύνη 
τών ζώων αποβαίνει, κατά τάς βεβαιώσεις ειδικών 
φυσιοδιφών, καταπληκτική.

. τ°ύΐΟυ x:li δι“ τι’·'· Ίο'θ<?ίαν ®ά ήσαν
τά ζφα, άν ώμιλοϋσαν, πολύτιμοι συνεργάται. Πολλά 
έξ αύτών είνε αιωνόβια. Θά ήσαν συνεπώς οί άψευ- 
δέστεροι μάρτυρες γεγονότων, τά όποια ή χρονική 
αποστασις συσκοτίζει. Κάπου έδιάβασα ότι είς Ρωσ- 
σικός άετός Οά ένεθυμείτο ήδη τήν ύποχώρησιν έκ τής

έκδηλοί καμμιαν ιδιαιτέραν έχθροπάθειαν κατά τών 
πιστών τοΰ Προφήτου.

Άλλά καί διά τούς Ρώσσους όχι λίγα φαρμακερά 
βέλη έχει ή φαρέτρα τών Ρουμάνων βάρδο»·. Ή κηδε
μονία τής Ρωσσίας πρό τού Κριμαϊκού πολέμου, ή 
άπόσπασις τής Βεσσαραβίας ώς άντιστάθμισμα διά 
τήν βοήθειαν τού Ρουμανικού στρατού είς τήν Πλεύναν 
έχουν υποδαύλιση ζωηρώς τό μίσος τών απογόνων 
τών αρχαίων Λακών κατά τών ' μεταγενεστέρων 
Σκυθών.

Είς ένα δημοτικό τραγούδι ό υιός δηλοϊ είς τήν 
μητέρα του, δτι καί άν άκόμη τόν καταρασθή δέν Οά 
ΰπανδρευΟή Ρωσσίδα.

Είς άλλο τραγοϊ-δι μία κύρη, πού νυμφεύεται διά 
τής βίας Ρώσσον, λέγει.

ν’Απύ τήν ημέραν πού πανδρεύΟηκα, ή καρδιά μου 
μένει διπλοκλειδωμένη. Άν μπορούσα νά τήν ανοίξω 
μιό φορά καί μόνη, ό κόσμος δλος Οά μάθαινε τί 
φίλτρο αγάπης καί τί φαρμάκι ποτίζομαι κοντά στόν 
εχθρό >.

Μόσχας τού Μ. Ναπολέοντος τφ 1812, είς τάς ’Ιν
δίας οί κροκόδειλοι Οά μάς περιέγραφον τόν πρώτον 
περιηγητήν τόν πατήσαντα τόν πόδα είς τήν χώραν 
των. ’Ελέφαντες Οά μας διηγούντο Ιστορίας πρό έκα- 
τόν έτών, οί δέ κόρακες Οά μάς άνέφερον τάς πολεμι
κός ευωχίας των πρό δύο αιώνων... Διότι καί τότε 
οί πολιτισμένοι άνθρωποι ήσαν διά τών πολέμων 
άνθρωποφάγοι,

Λ
Τό ανθρώπινον γένος έπετέλεσε πράγματι προό

δους : Σοφός εθνογράφος ό Κιουσέλ Βαλλάς έξέδωκε 
σύγγραμμα πρότινος περί τής έξελίξεως τής άνΟρω- 
πότητος. Κατ’ αΰτόν, ύπό διανοητικήν έποψιν, ούδε- 
μία συνετελέσθη πρόοδος, ώς μαρτυρεί *ή: ιστορία, 
ώ; άποδεικνύουν τά αρχαία μνημεία.Άληθώς, αιώνες 
παρήλΟον καί ή κλασική τέχνη, φιλοσοφία, πολιτεία, 
ποίησις μένουν απαράμιλλοι. "Αν έξαιρέση τις τύν 
ηλεκτρισμόν μέ τάς έφαρμογάς του, ή παγκόσμιος 
διάνοια έργάζεται συμπληρωτικώς μόνον, έπί βάσεων 
αί όποίαι προϋπήρχον. Άλλως τε, είνε σφαλερά ή 
γνώμη δτι οί άγριοι δέν έχουν διανοητικότητα. Καί 
αυτοί οί άγριοι Αόστραλοί, οί πλέον απολίτιστοι τύ
ποι τού ανθρωπίνου γένους, έχουν τά αύτά συστατικά 
προσόντα μέ τούς πολιτισμένους άνθρώπους. Δέν 
έχουν φιλοσόφους, άλλ*έχουν τάς αυτός μέ ήμάς, άν 
μή όλιγωτέρας, διανοητικός ελλείψεις. Οί σύγχρονοι 
μήπως τής Λίθινης εποχής δέν είχον έπίσης ]τάς αύ- 
τάς πνευματικός καί ηθικός ιδιότητας ας έχουν σήμι- 
ρον οί μάλλον άνεπτυγμένοι λαοί ; ΊΙ έλλειψις'γρα- 
πτής γλιόσσης, ήτις παρατηρείται παρά πλείστοις νη· 
σιώταις τού Ειρηνικού ωκεανού, δέν αποτελεί άπόδει·
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ξιν διανοητικής πλημμελείας. "Οστε πρόοδος, '-ani ’ »»»* 
κυρίαν σημασίαν τής λέξει»:, δει έπετελέσθη. Αλλα 
πώς άρα γε Οά είνε δυνατόν νά έπιτελεσθή ή πραγ
ματική πρόοδο; : Διά τής μεταρρυθμίσει»; τή; άν- 
Ορωπίνη; αγωγής καί διά τή; εφαρμογή; τών νόμων 
τή; φυσική; τελειοποιήσει»; τοΰ είδους.

Λ
Ό"Εδισονπροείπε—καί δ.τι προλέγει τό κατορθώ

νει—ότι έντός δεκαετία; ή διδασκαλία εί; τά σχολεία 
δέν Οά γίνεται διά τών βιβλίων Οά τά αντικατα
στήσω ή κινηματογραφική ταινία. Καί έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει ή διδαχή Οά είνε τελειότερα, ώ; μάλλον αν
τιληπτή. Τό φωνητικόν σύστημα Οά μεταβληθή εί; 
οπτικόν. Κατήρτισε μάλιστα ό μέγα; Αμερικανό; 
εφευρέτη; κατάλογον περιλαμβάνοντα χίλια αντικεί
μενα σπουδή;. Έως ότου ϋμω; γίνη ή σωτηρία παι
δαγωγική αύτή έπανάστασις, τό υπουργείο»· τή; ΙΙαι- 
δεία; ό; έφαρμόση εν ώραΐον σχέδιον. δια τό όποιον 
έγένετο πέρυσι λόγο;. Νά επιτροπή δηλονότι ή μάλ
λον νά έπιδιωχθή νά δίδωνται εί; τά σχολεία παρα
στάσεις κινηματογραφικοί, υπό τόν όρον νάείνε αβλα
βείς διά τήν όρασιντών μαθητών καί κατάλληλοι άπό 
ήΟική; ι’ιπόψεω; διά τήν νεολαίαν. Οΰτω Οά λειψή ή 
φοιτησι; τών μαθητών εί; κινηματοθέατρα, εί; ά εκ
τυλίσσονται ταινίαι ελάχιστα εποικοδομητικοί διά 
τάς τρυφερός ψυχάς τών παιδιών, άφ’ ετέρου δέ καί 
μορφωτικό»; Οά έχη πολλά νά ώφεληΟή ό μικρόκο- 
σμος, διασκεδάζω»· άμα. Μία έπιτροπή έλέγχου τών 
ταινιών Οά έλυεν εύχερώς τό ζήτήμα.

Ή επιστράτευα»; άφήρπασεν έκ τών εργαστηρίων 
όχι ολίγους καλλιτέχνας. Κανείς δέν ήξεύρει άν Οά 
πολεμήσωμεν καί πότε. Άλλ’ ή χρησιμοποίησι; τών 
καλλιτεχνών διά τήν τέχνην έν ώρφ πολεμικής δρά
σει»; είνε ένδεδειγμένη. Δέν πρέπει βέβαια νά έπανα- 
ληφΟή δ,τι συνέβη κατά τού; προηγουμένου; δύο πο
λέμου;, δτε πλήν τοΰ κ. Ροϊλού εΐσχωρήσαντος εί; 
τά; στρατιωτικά; ζώνας καί τοϋ μακαρίτου Χατζή έπι- 
τυχόντο; άδειαν νά έπιβή πολεμικού, οί άλλοι δημο
σιογράφοι καί καλλιτέχναι άπεκλείσθησαν άπό τού 
μετώπου, άδυνατούντες νά παρακολουθήσουν δρώνια 
τόν στρατόν διά νά άποδιόσουν έπειτα τήν δράσιν διά 
τοϋ χρωστήρος ή τής σμίλης. ’Άλλοι καλλιτέχναι, ώ; 
ό Στρατηγός, ή Φλωρά, ό θωμόπουλο; κατόπιν έορ- 
τής έπεσκέφΟησαν τοΰ; τόπους τής πολεμικής δρά- 
σεως. Άλλ’ οί περισσότεροι όραματίσΟησαν έπεισό- 
δια πολεμικά, καί ήναγκάσϋησαν νά φιλοτεχνήσουν 
τοπεϊα ή νά κάμουν σχεδιάσματα, άπό τά όποια ϊλει- 
πεν ή άλήΟεια, ή ειλικρινή; άπόδοσις, ήτις μόνον 
άπό τού φυσικού δύναται νά προέλΟη.

Διά τού; καλλιτέχνας καί λογογράφους έπρεπε νά 
ορίζεται ιδιαιτέρα Αποστολή, ΐνα δύνανται νά παρα
κολουθούν τό μέγα δράμα τοϋ πολέμου εί; τιι; κυ- 
ριωτέρας φάσεις του, διά νά είνε είς ίΙέσιν νά τάς 
αποθανατίζουν. Αύτό δέν ήμπορεΐ νά έπιτευχΟή έφ* 
όσον οί καλλιτέχναι υπηρετούν ώ; όπλΐται μάχιμοι* 
λείπει ή έλευθερία τής κινήσει»;, ή άνωτέρα ούτως 
είπείν έπισκόπησις. Βεβαίως τό μεγαλείο»· τών πα
λαιών μαχών δέν υπάρχει σήμερον καί τιι επεισόδια 
τά δυνάμενα νά Απασχολήσουν ένα καλλιτέχνην ύπερ- 
τέρας άντιλήψεως δέν Οά είνε ίσως ύπό γραφικήν έπο- 
ψιν πολύ ικανοποιητικά, διότι σχεδόν δέν φαίνεται 

132

τίποτε εις τήν μάχην, άλλ’ υπάρχουν όχι κατά την 
στιγμήν τήςμάχη:. άλλά διαμέσω; γεγονότα τά όποία 
εΐιν χαρακτηριστικότατα. Τόαύτό ήμπορεΐ νά λεχθή 
καί διά τούς συγγραφείς καί δημοσιογράφους,οί όποιοι 
ί>ά έχουν νά περιγράψουι· Οαυμασία; σκηνά;, αί 
όποΐαι άνευ αύτών χάνονται διά παντός.

Χρειάζεται λοιπόν μία ειδική έπιστράτευσις λο
γιών καί καλλιτεχνών, στρατευσίμων κ ιί μή. οί 
όποιοι νά κατανεμηθούν ι-ί; τά επιτελεία τών στρα
τιωτικών σωμάτων, μέ τήν εντολήν να έργάζωνται 
άποκλειστικώ; διά τήν ιστορικήν άπεικόνισιν τού πο
λέμου. Τό τοιοΰτον κέρδος Οά είνε ανώτερου .τάσης 
άλλης συνήθους στρατιωτική; υπηρεσίας.Ό,τι θάίδή 
ένα έμπειρον μάτι λογογράφου ή ζωγράφου δέν ήμ
πορεΐ νά ίδή τό μάτι ενός Αξιωματικού, έχοντο; 
άλλους νά κάμη υπολογισμού;. θά εϊχομεν οΰτω μίαν 
αληθή, φωτοτυπικήν, μεθοδικήν άπεικόνισιν. άλλά 
καί διαφήμιση· τών εθνικών μεγαλουργημάτων.

*
Ή μουσική εί; τόν στρατόν Αποτελεί ηθικόν δύ- 

ναμιν μεγίσιην. Τά εμβατήρια άναπτε ρώνουν τό φρό
νημα, καί τό τραγούδι είνε ή παρηγοριά καί ό έν- 
θουσιασμό; τού οπλίτου. Είνε εν δεύτερον όπλον, είνε 
τό ψυχικόν ένδυμα του. Δι* αύτό. τό τραγούδι είς τόν 
στρατόν πρέπει νά τονωθή, νά συστηματοποιηθώ 
Τήνάνάγκην κατενόησε τό Ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών καί προεκήρυξε πρό διετία; διαγωνισμόν διά 
τήν στιχουργίαν στρατιωτικών ασμάτων* έβραβεύ- 
Οησαν τά ισχετικώ;» καλλίτερα, όχι δμως και τοιαΰτα 
οΐα Οά έπεθύμει ή ψυχή τού στρατιώτου—καϊ δή 
τού πρός πόλεμον στρατευομένου—ή ή κοινή, διά τινα 
τουλάχιστον, καλαισθησία. Προεκηρύχθη κατόπιν 
άλλο; διαγωνισμός, δπω; τονισθοΰν τά βραβευθέντα 
ποιήματα. Τά χρηματικά άθλα διενεμήθησαν δεόντως 
καί τό άποτέλεσμα είνε ότι τραγούδια δέν έχ3ΐ άκόμη 
ό Έλλη»· στρατιώτη; κιί τραγουδεΐ τά γνωστά τής 
πατρίδο; του. ή άλλα λαϊκά, Ακατάλληλα ή καί ανό
ητα. θούρια πορορμώντα πρό; τήν δόξαν, άσματα τις 
τά όποια νά ϋπάρχη ό πόθος τή; ’Εθνικής Απολυ
τρώσει»;, ή υμνητικά τοϋ Βισιλέως, ώς καί τών πε
σόντων είς τούς άλλου; πολέμους ηρώων, δέν υπάρ
χουν. Ούτε στίχοι ούτε μουσική, ής 0ά ήτο εύκολος 
ή διδασκαλία, διότι ό "Ελλην χωρικός τραγουδεΐ άπό 
μικρό παιδί καί μέ τό τραγούδι νανουρίζεται.

Οί Γερμανοί μέ τό τραγούδι τοϋ Φρουρού τού Ρή
νου' έθαυματούργησαν. Ένα όμοιο»', κατ’ άναλογίαν 
πάντοτε εθνολογικήν, θά ήτο εν άπόκτημα διά τόν 
στρατόν μας. ’Εννοείται τραγούδι βγαλμένον άπό 
τίμ* Έλληνικήν ψυχήν, άντικατοπτρΐζον τά εθνικά 
ιδεώδη καί μέ μουσικήν καθαρώς Έλληνικήν καί δχι 
Εύρωπάίζουσαν. Ό στρατιώτης τραγουδώ»* πρέπει νά 
αισθάνεται βαθειά καί τόν στίχον καί τό μέλος. Άλ
λως θά είνε τό τραγούδι δχι μόνον άχρηστον ψυχικώς. 
άλλά καί διαστρεβλωτικόν τοϋ χαρακτήρας του. το„ 
τε ατομικού καί εθνικού.

Ό νέο; ΙΙρωθυπουργός είνε ό πρώτος πρωθυπουρ
γός τή; Ελλάδος, όσης είνε λυρικό; ποιητή; καί 
φανατικό; φιλότεχνος.

Καί ό Σπυρίδων Τρικούπης έγραψε στίχους, άλλ 
ήτο μάλλον ιστορικός. Ό κ. Στέφ. Σκουλούδης 
είνε ό μόνος πολιτικός οστις έντρυφφ συνεχώς εί; 

τά λογογραψήματα καί είνε μέχρι ψυχώσει»; λάτρις 
των εικαστικών τεχνών. Καί ω; τοιοΰτον τόνχαιρετμ ό 
πνευματικό; κόσμο; μετ’ ενθουσιασμού διά τήν εί; τό 
υψηλόν αξίωμα τοϋ Πρωθυπουργού τών Πρωθυπουρ
γών άνοδον του. Ό κ. Σκουλούδης τφ 1869 έξέ- 
δωκε ποιητικήν συλλογήν, τήν Έπτάλοφον. έγραψε 
δέ. καί άλλα ποιήματα μέ τό όνομα θυμέλη·. Άλλά 
καί κατόπιν εί; λευκώματα κυριών έγραψε χαριτωμέ
νους στίχους. Οί παλαιοτέροι λόγιοι, ώ; ό Σουρής, ύ 
Παλαμάς, ό Βελλιανίτης,ό ΙΙολέμης,ό Καμπούρογλου;, 
ό Γαβριηλίδης άνεστρέφοντο μετά τοΰ πολυτάλαντου 
λογίου καί συνεγε.υμάτιζον εί; τάς πλούσιας τράπε
ζας του. Καί ολοι άπελάμβανον τοΰ Αμφιτρύωνα;τήν 
άβράν σπινθηρίζουσαν ευφυΐαν. Διότι ό κ. Σκουλού- 
δη; είνε θελκτικό; causeur.

Λλλ ο νέο; Πρωθυπουργό; κυρίως είνε φιλότε
χνός. Κέκτηται πολυτιμοτάτην συλλογήν αρχαίων ει
κόνων μεγάλης άξίας, ώ; Πρόεδρος δέ τή; Εθνική; 
Πινακοθήκη; είργάσθη μετά πολλού ζήλου.

Η 'Πινακοθήκη· ήτις άπό τή; έμφανίσεω; τη; 
έπί δεκαπενταετίαν συνεχώς έχει τήν τιμήν νά τόν έχη 
συνδρομητήν—δέν λησμονούμε»· μάλιστα δτι κάποτε 
εν φύλλο»· άπωλεσθέν έσπευσε νά τό ζητήση έκ τού 
γραφείου πρό; συμπλήρωση· τή; σειρά;—αίσθάνεται 
ιδιαιτέραν χαράν, διότι τή; δίδεται εύκαιρία νά

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
Ιό τελευταίον πρωτότυπον έργον έδόθη ΰπό τοϋ 

θιάσου τής δ. Κοτοπούλη καί είνε ή Καινούργια 
ζωή τού κ. Μ. Ιωσήφ. ’<> αβρός τ ήν τε υφήν τού 
διαλόγου καί τήν ηθικήν Αντίληψη· συγγραφεΰς έζή- 
λωσε δράσιν Αχαλίνωτου καί έκφύίου ρεαλισμού. 
Αλλά τό δραματικόν αυτό είδος απαιτεί κάποια έξαι- 

ρετικά προσόντα δυνάμει»;. Καί ό κ. ’Ιωσήφ ευδοκι
μεί μόνον είς τό ελαφρά κοινωνικά έργα.

Ή ΰπόθεσις δέν έχει πρωτοτυπίαν. Λείπει δέ ή πα- 
ρατήρησις. Μετά τό 'Χαλασμένο σπίτι» ιού κ. Μελά 
ήτο δυσκολον ό συγγραφεΰς νά πρόσθεση τι. Άλλά 
καί ό κ. Ηλιάδη; είς τύ «Νεκρόσπιτο μάς έδωσε»' 
αρκετά ωμήν τήν οικογενειακήν άνηθικότητα.

Εί; έν σπίτι μαίνεται τύ χαρτοπαίγνιου, καί έκ τών 
δχι έντιμων κερδών του ζή μία διεφθαρμένη οικογέ
νεια. Αποπειρώνται νά ήΟικολογήσουν, άλλά μα- 
ταίως, τά παιδιά τής οικογένεια; καί ένας θείος οστις 
έκτελεΐ χρέη υπηρέτου. Ό πατήρ, κυνικός μέχρι; 
ά»αιδείας. Τά παιδιά - μή νόμιμα - κυλίονται εί; τόν 
βόρβορον. Η κόρη μεθυσμένη χάνει τήν παρθενίαν 
της· ό υιός καταχραστής, ζή βίον μετά γυναίων. Ό 
θείος, δστις εκφωνεί ρητορικούς λόγους, ή Αστυνομία 
ή δουλικώς ύπείκουσα εϊς τόν φαυλοκράτην βουλει· 
τήν. είνε δλα αύτά επαναλήψεις κοινοτυπιών. Έν μιιχ 
λέξει τό έργον είνε, όπως καί ο συγγραφεΰς άπεκά- 
λεσε κάποτε εαυτόν, επιβλητικής Ασχήμιας-* τό επι
βλητικόν έγκειται εί; τάς υπερβολικά; κραυγά; καί 
ή άσχημία εί; τά ελαττώματα, σκηνικά καί κοινω
νικά. Ή κάθαρσι;, ή άπολύμινσις μάλλον τής κό
ρης - τή; άθωας αμαρτωλής -καί τοϋ άδελφού της 

γραψηδι’ένα «έπι φανή—άφανή εργάτην τού πνεύ- 
1‘α’ος.

S'
Ό κ. Σωτηριάδης, ιστορικό; κιί αρχαιολόγος, συ

νεχίζω»' καί έφέτο; τά, έκτος τού κύκλου του. ελεύ
θερα Σαββατιαΐτ μαθήματα, ώ; θέμα ώρισε τά δη
μοτικά άσματα τού Άκριτικοό κύκλου. Ό εύφραδής 
καθηγητή; Απέκτησε εύρύτατον παμποίκιλον άκροα- 
τήριον έκ διαφόρων κοινωνικών τάξεων, μέ γενναίαν 
αντιπροσωπείαν τού ωραίου φύλου. Έγινα»* τά μαθή- 
ματά του τής μόδας. 'Εννοείται δτι τίποτε νέο»' έπι- 
στημονικώς δέν προσθέτει ό αγορητής, δστις ούτε 
διάλεξη·, ούτε Πανεπιστημιακόν μάθημα κάμνει. Ερ
μηνεύει μάλλον τάς δυσνοήτους λέξεις καί εξηγεί τή»· 
έννοιαν. Διά τού; άμνήτους είνε βεβαίως ωφέλιμος ή 
ομιλία του, ήτις ζωηρά καί παραστατική, δύναται νά 
έμπνεύση τήν αγάπην πρός τήν μελέτην τών, μή επαρ
κώ; γνωστών, έργων τή; Ελληνική; Μεσαιωνική; λο
γοτεχνίας. Διότι ό κ. Σωτηριάδης ενθουσιάζεται σμι
λών, σνγκινεΐται καί Ακούεται εύχαρίστως.

Διόλου παράδοξον άν μεταδοθή »» καινοτομία καί 
είς άλλους καθηγητά;. Ό κ. Μομφερρατο; καθηγητή; 
τού Άστυκού δικαίου, πρώτος Ακολουθώ»· τό»· κ. Σω- 
τηριάδην, Οά όμιλήση πρό; τούς' φοιτητά; περί τού 
ποιητοΰ Λεοπάρδί).

ΔΑΦΝΙΣ

επέρχεται διά τής.... δραματική; σχολή; τοΰ κ. ’Ιω
σήφ. ΙΙαρο.ισιάζεται δηλαδή ιός ιίπό μηχανής... θεά. 
μία ήθοποιός—φ ίλη τής άτυχησάση; κόρηςο-ήτι; ιός 
μόνην διέξοδ >>■ συμβουλεύει τήν είς τή»' σκηνήν προσ
φυγήν των. Αφού δέ μετά γενναιοδωρίας, ήτις δέ»* 
έχει όμοιοι* παράδειγμα είς τά θεατρικά μ ις χρονικά, 
βοηθεϊ χρημ ιτικιός τόν άσωτο»· υιόν, οί νόθοι εισέρ
χονται είς τό θέατρον. μ ιλονότι έπρεπε προηγουμένως 
νά μ ιθητεύσουι· είς μίαν προπαρασκευαστική»· σχολήν 
τήν τού κ. ’Ιωσήφ λ. χ. ΊΙ είσοδος είς τό θέατρον 
είνε ή καινούργια ζωή. ένφ τά λοιπά μέλη τής κατ' 
ευφημισμόν οικογένειας μένουν προσκεκολλιμιένα 
τά δυστυχισμένα, ιός όστρακα, είς τήν παλαιόν ζωήν, 
Ήδικήθη προφανώς ό ήθικολόγος θείος, μή προσλη- 
ιρθεί: τουλάχιστον θυρωρό; τοΰ θεάτρου.

Έλέχθη ίίτι διά τής ωμής διατυπώσει»; τοϋ κακού 
επιτυγχάνεται ή πρό; τό κακόν αποστροφή. Ή επι
κίνδυνος αΰιί| θεωρία δέν είνε πειστική δικαιολογία. 
Ακριβώς τό άντίθετον έπέρχεται. ΊΙ τέχνη δέ»· κατι

σχύει τής άνηί)ικότητ-.ις. Άλλ' εκτός τούτοι·, διά τοΰ 
έργου συκ.ιιραντεΐται ή Αθηναϊκή κοινωνία, διότι με
μονωμένα τινά παραδείγματα, δχι πρωτοφανή βέ
βαια διά πάσαν κοινωνίαν, δέν είνε επαρκή τεκμήρια 
δι’ ένα συγγραφέα, ώστε νά προβάλη ιός διδάσκαλος 
ή ιός ιατρό; ψυχών, όπερ Οά έδικαιολογεϊτο μόνον 
έάν έπλεόναζεν έ»· τή ήμετέριι κοινωνίρ ή φαυλότης.

Ώ; πρός τήν έκτέλεσιν, αχάριστος ή άπυστολιή τών 
ηθοποιών. Ή δ. Κοτοπούλη μή έχουσα ρόλον άντά- 
ξιον αυτής, ήρκέσθη νά ύπενθυμίση χωρίς νά θέλη. 
ιό; μεθυτιιένη. τήν διπλωματίαντών <Παναθηναίων .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ό κ. Μαρΐκος κατέβαλεν άπεγνωομίιας προσπάθεια? 
διά νά tpavft τραγικός εις τόν ρόλον τοϋ λαϊκόν ιιρ<>- 
κήριυκος. Τής παραστάσεως μετέσχε καί ή μαθήτρια 
τοϋ κ. ’Ιωσήφ δεσποινίς Άρώνη καί τοιουτοτρόπως ή 
παράστασι; ενείχε καί κάποιαν έννοιαν έπιδείξεως τών 
προόδων τή; σχολής. Καίτοι ακατάλληλον τό έργον. ή 
δεσποινίς ’Ιωάννα Άρώτ η απέδειξε χαρίσματα λυρι
κής απαγγελίας, μολονότι έπρεπε νά ήτο φυσικωτέρα’ 
Ήτο κάτοχος έντελώς τοϋ μέρους της. πολύ μελετη
μένη καί ευπαρουσίαστος. Έχει εύρύ μέλλον. Ο κ. 
Βεάκης πολύ καλός.

Καί μία λεπτομέρεια : ΊΙ Καινούργια ζωή μετέ
χει τοϋ Άβερωφείου άγώνο;. δστι; καί εφέτος ύπήρ
ξεν ατυχής, διότι ούδέν έργον -άναμφισβητήτως» έπέ- 

πλευσεν.
’Ιδού ό κατάλογος τών πρωτοτύπων έφετεινών έρ

γων, έκτός τών Επιθεωρήσεων :
«Νεκρόσπιτο», -’Ερείπια Ήλιάδου. - ΙΙετάει, πε- 

τάει», -Ό θηλυκός Κοπακάκη. "Αλκής ό νέος-, 
-Δέν είμ’ έγώ· Ξενοπούλου.— Μαύρος Καβαλάρης 
Άσπρέα. - Φλοίσβος» "Αλκή θρύλου. - · Κ ιινούργια 
ζωή» ’Ιωσήφ. Δύναται νάπροστεΟή-ί) φάρσα "Ενεκα 
ό πόλεμσς» ήτι; μολονότι πρωτότυπος ένεφανί- 
σθη ώς Γαλλική. ΙΙληΟύς δέ μονοπράκτων. Συγ
γραφείς των οί κ. κ. Άννινος, Τσοκόπουλος, Δη- 
μητρακόπουλος, Δεληκατερίνης. Δαραλέξης καί Λαδό- 
πουλος τής 'Εταιρείας τών θεατρικών συγγραφέων·. 
Έρχονται έπειτα οί διάγω νιζόμενοι τής αυτής εται
ρείας : Ζεύγος Ζωϊοπούλου, Ήλιάδης, Γιοφύλλης. 
καί έκτός συναγωνισμού ή δ. Ταμπακοπούλου.

Έξ δλων τών ανωτέρω έργων ευτυχέστερου ύπήρ
ξεν ό Μαύρος Καβαλάρης-.

Ό θίασος τοϋ άεικινήϊου κ. Κονταράτου έτελείωσε 
τάς έν τφ Οεάτρφ τοΰ Συντάγματος θερινός παρα
στάσεις μέ τήν «Μιρέϊγ» τήν γλυκυτάτην όπερα—κω- 
μίκ τού Γκουνώ, μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Κυπα- 
ρίση, ήτις πρώτη πρό πενταετίας υπεδύΟη τήν ήρωίδα 
τοΰ Μιστράλ μέ ζηλευτήν επιτυχίαν. Ό θίασος συνε- 
χίζων τάς παραστάσεις του ένεκαινίασε τήν χειμερι
νήν περίοδον έν τφ Δημοτική» Οεάτρφ μέ ευεργετι
κήν παράστασιν υπέρ τού Πατριωτικού Συνδέσμου 
τών Έλληνίδων-·. Άμφότερα τά τμήματα τού Λιάσου 
ένεφανίσθησαν, τό μέν μελόδραμα είς τήν γ’ πράξιν 
τυύ -Χορού μετημφιεσμένων , ή δέ όπερέττα είς τήν 
γ- πράξιν τής < Πριγκηπίσσης τής Σάσσων . 'Ο βαρύ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Ζ
Άπέθανεν έν ΙΙαρισίοις ό Γάλλος Ακαδημαϊκός 

Παύλος Έρβιέ, είς ηλικίαν 58 έτών. Υίός έμπορου, 
έσπούδασε νομικά καί έγινε κατόπιν διπλωμάτης,άλλά 
ταχέως έγκατέλειψ; τήν διπλωματίαν χάριν τής φιλο
λογίας. Κατ άρχάς ένεφανίσθη τφ 1882 ώς χρονογρά
φος τού-Ι’αλάτου». Τά χρονογραφήμιτά του έκεϊνα 
πολύ πνευματώδη, έξέδωκεν είς τόμον μέ τόν τίτλον. 
«■Ή Παρισινή ανοησία». Τήν φήμην του έστερέωσεν 
εν ιδιόρρυθμον διήγημα -Διογένης ό σκύλος».Έπηκο- 
λούθησαν τά μυθιστορήματα Τά γαλανά καί τά πρά- 
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τονος κ. θεοδωρέσκο έπανέλαβε τό τραγούδι τοϋ 
Σενιέ, ή κ. Ρεβέκκα έτραγούδησε τήν -Μπαλάντα.· 
τού κ. Γ. Λαμπελέτ καί ένα χαριτωμένο Γαλλικό τρα
γούδι τού κ. Ναπ. Λαμπελέτ, ό κ. Μπότασης ένα ’Ιτα
λικόν καί τό δημώδες Έρινάκι καί ένεφανίσθη διά 
πριότην φοράν ή Άμερικανίς ελαφρά υψίφωνος κ. 
Χάριγκτων, ήτις έχει γυμνασμένη»· καί συμπαθή φω
νήν. ΈτραγούδιτΒ -Τραβιόταν».

Ο θίασο: Οά παίζη πεντάκις τής εβδομάδας μέχρι 
τής 9 Φεβρουάριου. Κατά τήν περίοδον ταύτην Οά 
παιχθοϋν διά πριότην φοράν πρωτότυπα μέν έργα ή 
-Μάρτυς· καί ή Κρητικοπούλα- τυύ κ. Σαμάρια, ό 
-Πρωτομάστορας» τού κ. Καλομοίρη. ή -Άσπρη 
τρίχα» τοϋ κ. Λαυράγκα, έκ τών νεωτέρων ξένων ύ 
«Μικρός Βασιλεύς» ή τελευταία ιπιτυχία τού Κάλ- 
μαν. ■ Έπί τέλους μόνοι » τοΰ Λέχαρ. Έκ τών πα
λαιών ή ■ Μανον» καί ή « Μασκών >.

—Ό θίασος τής δ. Κοτοπούλη παρέτεινε μέχρι μέ
σων Νοεμβρίου τάς παραστάσεις. Ή δ. Κοτοπούλη Οα 
άναπαυΟή τόν χειμώνα. Ό λοιπός θίασος πιθανώς 
νά έπιχειρήση περιοδείαν επαρχιακήν, μέ πρωταγωνί
στριαν τήν κ. Λούη καί διευθυντήν τόν κ. Μυράτ.

Ύπό τής κ. 1’εζάν σχηματίζεται θίασος, όστις 
Οά μεταβή είς Κρήτην.

— ΊΙ Κυβέλη ίσως μεταβιή είς Αίγυπτον καί Κύ
προν, επανερχόμενη δέ πιθανόν νιί δώση μερικός παρα
στάσεις είς τό Βασιλικόν Θέατρου.

Αί δεσποιυίδες άδελφαί Νίυα καί Φρόσω Κόκ
κου είς τήν τιμητικήν των Ό ’Αγαπημένος τών γυ
ναικών» έπαιξαν χαριτωμένα.

— Ό κ. Σαμάρας έτελείωσε τήν · Κρητικοποΰλαν . 
Υπολείπεται ή ένορχήστρηοις, ήτις Οά άπαιτήοη δύο 
μήνας.

Ό κ. Λάσκαρης παρέδωκε πρός μελοποίησιν 
είς τόν κ. Σακελλαρίδην τό λιμπρέττο νέας όπερέτ- 
τας, καΟαρώς ’Αθηναϊκής, ήν έτιτλοφόρησεν Η 
πρόθυμη χήρα . Ή ύπόθεσις είνε εξωφρενική (μέ δυ > 
μεγάλους κωμικού; ρόλους καί μΰ τήν χήραν ήτις 
σπεύδει πρός άντικατάστασιν τών τριών μακαρι
τών της. ’Υπάρχει βεβαιοτης, οτι ή Πρόθυμη- χήρι 
Οά είνε κ ιί.... εύθυμη χήρα.

Είς τό Σύνταγμα θίασος προχείρως καταρτι
στείς ύπό τύν κ. Χαντάν, Οά παίξή τήν Μακεδονικήν 
έπιβεώρησιν Τοϋ Κουτρούλη τό πανηγύρι ·,έργον τού 
κ. Βαλαλα μέ μουσικήν τού καβηγηνού τού Ωδείου 
Θεσσαλονίκη; κ. Γρέκα. Παρελαύνουν έν τή επιθεωρή
σει διάφοροι διεθνείς τύποι τής Θεσσαλονίκης.

σι να μάτια . · Αί άνθρωποκϊόνοι Άλπεις , Ό άγνω
στος», ■ Λί δύο αστειότητες , τό πολύκροτοι· 'Φλερτ 
λεπτή και δηκτική σάτυρα τ ιύ κοσμικού έρωτος, ή 

Έξορκισμένη ■ καί τό θεωρσύμενον ως αριστούργημά 
του Ζωγραφισμένοι άπό τούς Ιδιους έαυτούς των» γε- 
γραμμένον έν εϊδει επιστολών. Είς τά μυθιστορήματα 
του άναδεικνύεται δεξιός ζωγράφο; τής συγχρόνου κο
σμικής ζωής, ής ανέλυσε τά; κυριωτέρας εκφάνσεις. 
Άλλά ώς δραματικός συγγραφεύς είνε ανώτερος. 
Τά δράματά του -Τά λόγια μένουν , ή Τανάλιες», τό

Λί αδελιρά δεσ.τ. Νίνα καί Φρόσω Κόκκου.

Αίνιγμα», ή · Άφύπνισις» καί ιδίως ή Λαμπαδοδρο- 
μία- θεωρούνται άριστα. ΊΙ ■ Λαμπαδοδρομία .ήτι: 
έγράφη διά τήν Ρεζάν παρεστάθη καί εις τάς’Αθή
νας γαλλιστί, μετεφράσθη δέ ίπύ τοϋ κ. II. Βεργο· 
πούλου. Είς τό έργον αύτό ό Έρβιέ πραγματεύεται 
τό ζητημα τής αγάπης τών γονέων πρός τά τέκνα καί 
τής στοργής των τέκνων πρό; τούς γονείς. Ισχυρίζεται 
ότι ό νόμος τής φύσεως άπαιτεϊ. κάθε θυσίαν άπό τήν 
παρούσαν γενεάν υπέρ τή; επομένη;, έν συνδετική» 
κρίκο», καί παρουσιάζει μίαν μητέρα, ήτι; δι ί νιί σώση 
από τήν καταστροφήν τήν κόρην τη:, γίνεται εμμέσως 
ή αιτία τού θανάτου τής ιδίας της μητρός. ‘Ο τίτλος 
τού δράματος είνε ειλημμένος έκ τοϋ άρχαίου άγωνί- 
σμ ιτος τή; λαμπαδηδρομίας. ήτι ; έσυμβόλιζε τήν 
διαδοχήν τών γενεών, αί όποίαι διαιωνίζουν τό είδος.

Είς τά δράματά του ό Έρβιέ άσχολεϊται μέ τιι 
προβλήματα τής ζωή; κατόπιν παρατηρήσετος καί 
ούχί διά τή; φαντασίας.Αισθάνεται κανείς είς τά έργα 
του ολόκληρον τό κοινωνικόν σύνολον. ακούει αΰτόν 
τύν αντίλαλον τής γύρω του ζωής.

ΊΙ συγκίνησις ήν προκαλεϊ είνε ειλικρινής καί γα
λήνιος, παρά τήν Απαισιοδοξίαν τοΰ συγγραφέως, 
όστιςείνε πεσσιμιστής, άλλ’ εύγενής καί καρτερικό;. 
Τό Ανώμαλον, τό απίθανου, τύ άντιφυσιολογικόν είνε 
άγνωστα είς τό θέατρον τοΰ.Έρβιέ. τό όποιον είνε 
υπόδειγμα απλής καί αληθινής τεχνική; επεξεργα
σίας, αμα δέ πρωτοτυπίας καί αρμονικού ϋφο.'ς.

W
Επιτρέπεται, ύπό τάς σημερινά; συνθήκας, ή έκτ,’- 

λεσις τής Ένάτης Συμφωνίας τοϋ Μπετόβεν, ή όποια 
τελειώνει, ως γνωστόν, μέ τόν ύμνον τοΰ Σίλλερ Έ- 

ναγκαλισθήτε. ιό εκατομμύρια Ανθρώπων. <> άσπα- 
σμός αύτός άς άπε 'θυνθή εις ολον τύν κόσμιν : Τιι 
μ λη ένο; ωδικού ομίλου τή: Λειψία; ήρνήθησιν νιί 
τήν παίξουν, ηρον.ιϋντα ότι σήμερον δέν είνε καιρός 
κατάλληλος διά νά στέλλωνται φιλιιί εϊς ολόκληρον 
τύν κόσμον.

<· γνωστό; ελληνιστής Βιλαμόβιτς - Μαίλλεν- 
Λορη. Πρύτανι; τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βερολίνου, 
συνεχίζων τήν σειράν τών περνσινών διαλέξεων του 
περί πολέμου, ΰπό τύν τίτλον Λόγοι ύπό χαλεπάς 
περιστάσεις . ώμίλησεν άπύ τοϋ ιϊμβωιο; τήςπροτε 
σ.αντικής εκκλησίας τής Αγίας Τριάδος. Ό σοφό; 
καθηγητής έκαμε τον ισολογισμόν τοϋ διαιγρεύσαντο; 
π ιλεμικοϋ έτους, καταλόγισα; εϊς τό παθητικόν τή; 
Γερμανία: <ί»ς μόν.ις Απώλειας. τού; τεθέιτας έκτό: 
ι««ζί;.

ΊΙ επισκοπή τοϋ Μώ Οά στήση εί; τό μέρο; με 
ταξί· Μπαρσύ κ.ιί Σ ιμτρϋ όπερ ύπήρξεν ή καρδία τή; 
μάχης τοϋ Μάρνη μνημείο.· υπέρ τώ,· ηρώων καί θυμά
των τής μεγάλη; μάχη;. Θιί είνε μεγίστων διαστάσεων, 
θιί γραη ούν »' έπ’ αύτοΰ όλα τά όνόμιτα τών πεσόν- 
των άξιωμιτικών καί Οά κορυφ ιϋται είς πύργον, 
όπόΟεν Οά φαίνεται ολόκληρον τύ πεδίον τή; μάχη .

Έπίσης Οά άνεγερΟή μιημεϊον είς τήν περιοχήν 
τής κοινοτητος I ιλλερό εις τριακυσίους πεσόντας 
Γάλλους, έν οίς καί ό ποιητής Κάρολος Πεγκύ.

— ΆπέΟανόν δύο γνωστότατοι ξένοι δημ ισιογρά- 
|| >ι. Ό διευθυντής τή; Έ ( ημερίδα; τή; Κολωνία: 
Νέβεν ντέ.Μύντ, είς ηλικίαν .">8 έτών καί ύ διευθυντή; 
της έν Ν. Δόρκ,ι έκδιδ.τμέιη; Γερμανικής ϋφηιιερί- 
δο; Στά ιτσ τσάϊτουγκ Έρμαιτ Ρίδδερ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Άπέθανεν εί; τό Μιλάν.·»· μία έξ αιρετική μ ορφή 

τοϋ ’Ιταλικού θεάτρου. ό κωμικό; ήθοποιό; Έδουάρ- 
δο; Φερραβίλλα. Ήτο δημιουργό; εί: τούς ρολού: 
του- βαθύ; παρατηρητή; τών διαη όρων χαρακτήρων, 
έμελέια τά; αδυναμία;, αί οποίιι ήγγιζ'»’ τό γελοϊον 
Διέπλασσε τού; χαρακτήρας, αντιγράφων αυτου; |»3 
απόλυτον σεβασμόν πρό; τήν αλήθειαν. Έπί τεσσα
ράκοντα έτη διήρκεσεν ή καλλιτεχνική του ζοιη. πλή
ρης δημιτικότητο;. "Ο Βέρδη:, ό Καρδοΰτσι. ό Ντε 
Άμίτση συνεδέοντο μαζή του διά στενή: φιλίας.

— Ή Σάρρα Μπερνάρ ετοιμάζεται νά άπέλθη είς 
’Αμερικήν πρό: συλλογήν χρημάτων διά τήν άπ>ρψ ι- 
νισθεΐσαν καί πίσχουσαν Γαλλίαν. Τό αυτό είχε κά
μει διά τήν Ρωσσίιν, μ?τά τύν 1'ωσσοϊ ιπω νικάν πό
λεμον. ό Γκόρκυ.

<Ν

Ό κ. Καλομοίρη; έπεράτωσε τήν όπεράν του ο 
-Πρωτομάστορηςο ΊΙ μουσική παιχθεϊ >α είς στενόν 
κύκλον ακροατώνένεποίησε καλλίστην έντύπωσιν.Έξε- 
μεταλλεύθη καί ανέπτυξε πολλά χαρακτηριστικά Ελλ. 
μοτίβα. Τύ λιμπρέττο εΐνε γραμμένον κατά τό πλεί- 
στον είς ρυθμικήν πρόζαν. Θά δοθήπροσεχώ: ύπό τοΰ 
θιάσου τοΰ κ.Πύονταράτου.

— Τρεϊ: επίστρατοί καλλιτέχναι μουσικοί, ό κ. 
Καζαντζή;, ό κ. Φαραντατο; καί <> κ. Κοντογιάννης 
εϊχον τήν ευτυχή έμπνευσιν νά δώσουν εί: τήν αίθου
σαν τοϋ Ωδείου, όπου στρατωνίζεται εΐ; λοχος. μου
σικήν συναυλίαν χάριν τών άνδρών. οί όμοιοι απη- 
λαυσαν έν θρησκευτική σιγή... ύκλαδόν καθήμενοι 
θαυμασίας, κλασικά; καί μή. συνθέσεις. Τό άκροατή- 
ριον ήτο καθαρώς στρατιωτικόν.

Διήλθεν έξ Αθηνών, τυχών εγκαρδίου υποδοχή; 
ό Γάλλο; υπουργός καί 'Ακαδημαϊκό: κ. \ενΰ Κοσ- 
σέ»·. ό επιφανέστερο; τών έν ΙΙαρισίοι; φιλελλήνων, 
πλειστάκις συνηγορήσα; μετ’ ενθουσιασμού :ν τή 
Βουλή καί τή δημοσι ιγραφίι/υπέρ τών Εθνικών ήμών 
δικαίων.

— 'Ο πίναξ τού κ. 1’οϊλοϋ Έιροδί'ς Εϋζώνων . περί 
οδ έγράψαιιεν άλλοτε, έπωλήθη εί; Αίγυπτον.

- Ύπό τής επιτροπή; είς ήν έχει άνατεθή άπό 
οκταετία; ή σύνταξι; τοΰ Νεοελληνικού Λεξικού θά 
εκδοθή πρσσεχώ; τό Λ' τεύχος αυτού, περιλαμβάνον 
μέρος τοΰ στοιχείου Λ.

Λ

Άπέθανεν έν Ίσπανίφ ο άπι’ι χρόνου πασχών Αρ- 
χιδούξ τή: Αυστρία; Λουδοβίκο; Σαλβατώρ, επιστή
μων καί ερασιτέχνης αρχαιολόγο: έγκριτο;, φίλος δ' 
ένθερμο; τής "Ελλάδος. Υιό; τού Λεοπόλδού Β". τής 
Τοσκάνη;, παρήτησε τό στρατιωτικόν στάδιον, διά 
νάάσχοληθή είς ταξείδια χάριν επιστημονικών ερευ
νών. Μέ τήν ώραί-ιν θαλαμηγόν του ■ Nixe>, ήν ο 
ίδιος έκυβέρν.α. υπό ψευδώνυμον περιήλθε πολλά 
μέρη, όπως συγγράψη κατόπιν εντυπώσεις καί μονο
γραφίας διαφόρων πόλεων, διά δέ τάς εκδόσεις τον. 
πολυτελείς πάντοτε, έδαπάνα αφειδώς.

Μεταξύ τών εργασιών του, τών περισιρεφομένων είς 
τήν "Ελλάδα ώς ή περί Κορινθιακού κόλπου μονογρα
φία,ή περί Παξών,αξίζει ιδιαιτέρα; μνείας τύ δίτομου 
όγκωδέστατον_είκ.ονογρα<( ημένον σύγγραμμά του περί 
Ζακύνθου, ήν πρό 12 ετών έπεσκέφΟή, γενόμενος δη- 
μοτικώτατος ένεκα τή; προσήνεια; καί τής απλότη
τάς του, συναναστρεφόμενος κατά τήν ιίπτάμηνον δια

μονήν του μετά τών λογιών τή; νήσου. ’Επίσης συνε- 
γραψε μονογραφίαν περί τή; ’Ιθάκης, ύποστηρίζων 
ότι αΰτη ήτο πατρί; τοΰ Όδυσσέως. Ήτο ωσαύτως 
γνώστης τής νε ιελληνικής φιλολογίας.

'Ενδιαφέρον είχον καί αί περιγρατραί τών ταξειδίων 
του, εί; ά; ήνοϋτο ή αγάπη του πρό: τήν φύσιν καί 
πρός τήν επιστήμην, άπό τών ακτών τή; Άμπατζίας 
μέχρι τού πο.λεμικοϋ λιμένος τής Μπιζέρτας. Ο υψη
λό; συγγσαφεύ; κ ιινοτομών, δέν έθετε τύ όνομά του 
είς τάς συγγριφά;, οΐτινες άνωνύμω; έξεδίδοντο.

Άλλ’ ό άποθανών Άρχιδούξ ήτο καί κ ιλλιτέχνης. 
Έζωγρ ίφιζε εύχερώς. ό ίδιο; δ' έσχεδίιζε τοπεία 
καί απόψεις έκ τοϋ φυσικού διά τά συγγράμματα του. 
ΙΙεοί τ »ϋ’Αρχιδούκας ιός κιλλιτέχνου έδημοσιεύσα- 
μ»ν εί; τύν τρίτον τόμον τή; Πινακοθήκης ση
μείωμα τοϋ κ. \ε·Βιάξη, μετά τή: προσωπογραφ ίας 
τού επιφανούς φιλέλληνας.

Τύ βραβεϊον Νόμπελ τού 191-1 ιιπενεμήθη ύπό 
τής Σουηδική; ’Ακαδημίας τής μέν Φυσικής εί: τύν 
Γιρμ ινόν κρυστ χλλογράφον φόν Λάουε δια την ανα
κάλυψή' του περί διαθλάσεως τών άκτίνων X, τή; δέ 
Χημείας είς τύν ’Αμερικανόν Πανεπιστημιακόν κα
θηγητήν Ρίτσαρντ διά τάς τελεία: σνσκευά: του πρό; 
προσδιορισμόν τών ατομικών βαριάν των χημικών 
στοιχείο»·. Διά τύ έτος 1915, τής Φυσικής άπενεμήθη 
εί: τύν Άγγλον καθηγητήν Μπράγκ καί τύν υίόι του, 
τής δέ Χημεία; είς τύν Γερμανόν καθηγητήν Βιλ- 
σταΐτερ.

\ιά τύ βραβεϊον τής ειρήνης ή επιτροπή...έπεφ υ- 
λάχθη.

Βόμβα έξ ιάερ ιπλάνου Αύστριακ >ύ ριηθείσα έπε- 
σεν έπί τής έκγλησίας τών Ανυπόδητων μονάχων, κρη- 
μνίσασα τήν οροφήν τήν κοσμουμένην ύπύ τοιχογρα
φίας τού μεγάλου Τι έπολο. Ή εκκλησία αύτη αποτε
λεί πολύτιμον μνημεΐον ρυθμού Baroc τής παλαιό; 
αρχιτεκτονικής. II ιθούσα βλάβ ις κοτιΐ τύν βομβαρ
δισμόν τού 1849, έπεσκευάσθηκατά τά έτη 1856-1862.

Ί) Πουτσίνι πρόκειται νά μελοποίηση νέον 
δράμα τού 1’αβιήλ δ’ Αννούντσι >. τήν .Σταυροφορίαν 
τών άθώων . Οί στίχοι τής τελευταίας πράξεως 
άκόμη δέν έγράφησαν. Η υπόθεσις εΐνε αυτή: Εις 
βοσκός. ’Οδιμόνδος, άγαπήσας μίαν λεπρήν γυναίκα 
τήν Βάναν, ήτι; ήτο άλλοτε πολύ ωραία, έζήτει νά 
την άπιλλάξη έκ τής λέπρα;· μία μάγισσα τοϋ είπε 
ότι θι'ι θεραπευθή άμα πιή άΟωον αίμα. Σκοτώνει 
τότε ό Όδιμάνδος τήν μικρόν άδελφήν του διά νι’ι 
πιή ή ερωμένη του άθώον αίμα. Η μητέρα του έχει 
δύι πένθη· τή: φονευθείσης κόρης της, καί τού υιού 
της, όσιι; εΐνε σχεδόν τρελλύς. ’Εμφανίζεται είς 
προσκυνητή; (ό "Λγ. Φραγκίσκο; τής Άσσίζ) όσιις 
δίδει τήν υγείαν είς τήν Βάναν, ή όποια μαζή μέ τόν 
Όδιμόνδον, μέ. τήν αίφνης άναζώσαν αδελφήν του, μέ 
μίαν Βοσκοποϋλαν όνόματι Νοβέλλαν, καί αλλα παιδά
κια ακολουθούν τον Προσκυνητήν. Είς τήν γ" πρόξιν 
όλοι αυτοί μεταφέρονται είς τήν "Αγίαν I ήν. έπί 
πλοίου, έφ’ ού κεΐνται παιδιά άρρωστα καί ημίγυμνα 
καί πεινώντα. "Ο πλοίαρχος καί τό πλήρωμα θέλουν 
νά απολαύσουν τά κάλλη τής Βάνας. Ό Οδιμόνδος 
μάτην ζητεί νιΐ τήν πρικιτατεύση. Τύν δένουν είς ενα 
ιστόν. Τύν λύει όμως ή Χοβέλλα- ό Οδιμόνδος θέλει 
τότε νά σκοτιόση τύ πλήριομα, ιίλλά περνφ έν πλοΐον 
μέ τύν Σταυρύν είς τήν πρώραν καί τήν εικόνα τής

Ιΐιιναγίας εις τύν "ιστόν. Καί ακούεται ή ειρηνική 
φωνή τοΰ Προσκυνητοΰ. "II τετάρτη πράξι; εκτυλίσ
σεται εί; τά; βραχώδεις άκτάς κάποιας νήσου, όπου 
συνετρίβησαι· τά πλοία. Ή Νοβέλλα έχει άποΟάνη, 
τά παιδιά εΐνε ετοιμοθάνατα καί τρέχουν νά άποθά- 
νουν είς τά πόδια τή; Βάνας, γεμάτης είκιπλαγχνίαν. 
ο Οδιμόνδος κρατών εί; χείρις τό πτώμα τής αδελ
φής του πίπτει εί: τά κύμ ιτα. Καί ούτω λαμβάνει 
τέλος ή Σταυροφορία τών άθώων.

— Εί; τό Λονδίνου έπωλήθη άντί 9J0 χιλ. φς>. μία 
είκων τού Ρεμπράν Τύ πορτραΐτο ένός παιδιού . Ή 
είκών αΰτη αποτελεί μέρος τή; περιφήμου συλλογής 
τοΰ Λλτοριστ άνηκούσης εί; τόν λόρδο.· Σπένσερ καί 
χρονολογείται άπό τού 1650. Μολονότι δέν εΐνε εντε
λής. ούτε καί φέρει υπογραφήν, έν τούτοι; θεωρεί
ται βέβαιον ότι έφιλοτεχνήθη καθ" ον χρόνον ύ διά
σημος ζωγράφος ήτο είς τήν περίοδον τή; ωριμότητάς 
του. Κατά τά; γνώμ χς πάντων, ή είκών παριστάνει 
τόν υίύν τού Ρεμπράν Τίτον, ό όποιος έβχπτίσθη τφ 
1641 καί ό όποιος ήτο εννέα έτών τήν εποχήν 
κατά τήν όποιαν ό πατήρ του έφιλοτέχησε τήν εικόνα 
αύτοΰ.

— Ό διακεκριμένος φιλόλογος καθηγητής Ingram 
Bywater, έκ τών μάλλον σημαινόντων φιλελλήλων 
τής’Αγγλίας, ιίποθανό»· άφήκε διά διαθήκη; κληρο
δότημα, όπως έκ τών τόκων αυτού πληριόνωντ.ιι 
έκτακτοι καθηγηταί, οί όποιοι μονίμω; θά διδάσκουν 
είς τό Πανεπιστήμιου τής ’Οξφόρδης τήν Βυζαντινήν 
καί τήν νεωτέραν Ελληνικήν φιλολογίαν.

— Άπέθανεν εί; Παρισιού; ό θεχτρικό; κριτικό; 
Ερρίκος Μπάουερ, έν ήλικία 63 έτών. Χρονογράφο; 

καί κριτικός έπί σειράν έτών. έξέδωκε διάφτρα έργα 
σχετιζάμενα πρύ; τό θέατρον.

• Ο Βιενναϊο; μουσουργός Λέο Φάλλ συνέθεσε 
νέον έργον, τήν Αΰτοκ.ράτειραν . Ή νέα αΰτη όπε- 
ρέττα τοΰ συνθέτ υτή; γνωστή; μας Πριγκηπίσσης 
των Δολλαρίων έχει ΰπόθεσιν περιστρεφομένην περί 
τήν πρώτην αύτοκράτειραν, παίζεται δέ μετά μεγά
λη; επιτυχίας.

— Έν συλλογή αντιγράφων πωληθείση έν Βερο- 
λίνφ άνευρέθη ανέκδοτος επιστολή τοϋ Μπετόβεν ί·πύ 
ημερομηνίαν 7 Σεπτεμβρίου 1824. ’Απευθύνεται πρό; 
τινα εν Ζυρίχη φίλον τοΰ καλλιτέχνου μουσικόν έκδό- 
την. γράφοντα καί στίχους. Διά τής επιστολής ταΰ- 
της ό Μπετόβεν παραγγέλλει τήν αποστολήν έξ αντι
τύπων, άνομολογών ότι μόνον χάρις είς τήν ποίησιν 
είίρε ντήν δύναμιν νά αφιέρωση τό κάλλιστον μέρος 
τής ζωής του είς τάς ουρανίους Μούσα; -

— ΓΙανταχοΰ εί; τήν Γερμανίαν άνεγείρονται. κατιϊ 
τό παράδειγμα τού άνδριάντος Χίνδενμπουργ, μνημεί α 
τού πολέμου, εί; τά όποια καρφώνονται καρφιά πω- 
λούμενα ίιπέρ τής περιθάλψεως τών άπορων οικογε
νειών των πολεμιστών. Τά μνημεία αύτά εϊνε διαφό
ρων ειδών. Οΰτω,τό τή; πόλεως Γκόττα παριστρ άερο- 
πλάνον τυπου Τάουμπε , τύ τοΰ Κιέλου υποβρύχιον, 
τύ δέ τής πόλεως Όσναμπρύκ εΐνε άνδριάς τοΰ Κα
ρόλου τοϋ Μεγάλου. Άλλά καί είς τά διάφορα τμή
ματα τής πόλεω; τοϋ Βερολίνου στήνονται σίδηροι 
ίππόται. ξίφη, ασπίδες, πύλαι κτλ.. έκ τών όποιων 
είσπριίττονται χιλιάδες ,αχρκων διά τήν περίθαψιν 
μέ τήν μέθοδον τών καρφιών.

Ο Κάίζερ ευρισκόμενος εις τό ένΓα/.λίρ μέιωπον. 
παρευρέθη είς τά ύγκαίνια τού μνημείου, τό όποιον

Ρίτα Σακέτο
ΊΙ .τρίοταγιονίστοια τοΰ «Άπόλλοινος

άνηγέρθη είς Σ ιίν-Κεντέν, είς μνήμην τών νεκρών 
κ ιί τραυματιών Γερμανών καί Γάλλων στρατιωτών.

— Ή Ιταλική Κυβέρνησιςέπέτρεψε τήν έκδοτιν τής 
συλλογή; τών ποιημάτων τοϋ,Λ’ Άννούντζιο, ήτιςέπρό- 
κειτο νά γίνη εί; τό Μιλάνον πρύ τή; κηρύξεως τοΰ 
Ευρωπαϊκού πολέμου, άπηγορεύθη όμως ύπό τών αρ
χών ώς περιέχουσα στίχου; ορμητικούς κατά τής Αύ- 
σνρίας κ ιί τοΰ Λύτοκράτορο; Φραγκίσκου Ιωσήφ. 
’Επιλήψιμη· ιδίως έκρίθη τότε ποίημα έπιγραφό- 
μενον Τό άσμα τών Δ ιρδ ινελλίων ·. Ή συλλογή 
αΰτη περιέχει ποιήματα έν γένει πατριωτικά άναφε- 
ρόμενα εί; τήν κατά/.ηψιν τή; Τριπολίτιδο:.

— Hi? τήν βιβλιοθήκην τοϋ Μονάχου ό καθηγητής 
Λ. Ζορδάν έκαμεν ένδιαφέρουσαν ιίνακάλυψιν. Άνεδί- 

φησε καί έξήτασε τά χειρόγραφα τού Βολταίρου καί 
καθώρισεν ότι πρόκειται σχεδόν άποκλειστικώς περί 
χειρογράφων τού συγγράφει·»;, ϋπαγορευθέντων ίπ’ 
αύτοΰ καί έν μέρει διορθωθέντων ίδίρ χειρί. Ταϋτα 
εΐνε δώρα τού Βολταίρου πρός τύν μέγαν ’Εκλέκτορα 
Κάρολον Θεόδωρόν (1724 —1799), δστις περί τά μέσα 
τοΰ 18ου αίώνο; έπροθυμ «ποιήθη νά πρισκαλέση τύν 
περιφανή Γάλλον σω-γραφέα είς τήν αυλήν του. Διε- 
τηρήθησαν έπίσης αί εύχ ιριστίαι τού Μεγάλου ’Εκ
λέκτορα; δΓ εκάστην αποστολήν. Τά χειρόγραφα τή; 
Αύρηλι-ινής Παρθένου . τών δύο πρώτων τόμων τοϋ 
Δοκιμίου τής Παγκοσμίου ιστορία;·, τή; τραγωδίας 
Τύ όρτρανόν τής Κίνας > καί τοϋ Ταγκρίδου δια

φέρουν αίσθητώ; άπό τά έντυπα κείμενα καί περι
λαμβάνουν ένδιαφεροτάτας παραλλαγάς.

- Ό γνώριμος τών Αθηνών άριστος συνθέτης κ. 
Καμηλιέρης καθηγητής άλλοτε τοϋ ’Ωδείου καί διευ
θυντής τής Μουσικής Εταιρείας εΰρίσκεται άπό τί
νος είς Ν'. Υόρκην φιλοδοξών νά καταρτίση έκεϊ 
Ελληνικήν χορωδίαν. Έδημοσίευσε δέ μόλις άφι- 

χθείς τέσσαρα; περιπαθείς συνθέσεις του : Τήν Μα- 
ρίαν, τήν .’Έρευναν τής μητρός», Φρόντιζε διά οέ 
καί «Άγρια καρδία·, έπί άγγλικών στίχων τονι- 
σμένας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή πρώτη έφέτος συναυλία έδόθη υπό τοΰ πιίρεπι- 
δημοΰντος Ρουμάνου βαρυτόνου κ. <-·εο5ωρ;σκο εις 
τό Δημοτικόν Οέχτοον. Έψαλε μέ τήν ήχηράν καί 
ήσκημένην φωνή»· του Ίίαλιμίτσος , Τανχά·»υξερ . 
Δόν Κάρλο , Άμ’.ετ καί τοΰ Μπετόβεν τό άσμ ι 
in quest ι tom ba-. ’Αλλ’ ιδιαιτέρως ήρετεν είς τήν 

μονωδίαν Nemico della patria· τοΰ -Άνδρέο.· Σενιέ· 
ήν καί έπανέλαβε, καί είς τήν 'Γζοκόνταν (<» monii- 
mento). Ή κ. Κυπαρίσση έψαλε τήν Λουΐξαν τοΰ 
Σαρπαντιέ καί τήν σ’Ανδοστεφάνωτην- τοΰ Λαμπε- 
λέτ. Τύ τελευταίοι· αύτό τραγούδι, τύ γνωστόν διά 
τήν ελληνικότητά του, έτραγούδησε πολύ καλά, άν.αγ- 
κασθεϊσα νά τύ έπαναλάβη.

— ΊΙ δεσπ. ’Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, ή μο
ναδική contralta φωνή μέ μίαν έκπλήσσουσαν έκτα- 
σιν, αριστούχο; καί μεταλλιοϋχο; τοΰ Ωδείου, άνα- 
βληθείσης τής έμφανίσεώς της είς τύν Μουσικόν θία
σον, έδωσε συναυλίαν ε’ις τό Δημοτικόν θέατρον. ήτις 
άπετέλεσε καί τήν πρώτην έφέτος κοσμικήν συγκέν
τρωση·. ΊΙ νέα έμφάνισίς της, μετά τήν πρώτην δει
λήν πρό τινων μηνών, ήτο ζωηρότερα. Ήτο τώρα 
έκφραστικωτέρα, μέ ελευθερίαν, μέ κάποιαν πεποί
θηση·, μέ ιίπόπειραν ηθοποιίαν. Τύ τάλαντό»· τη:, 
έκ τών σπανίων, ήρξατο εξελισσόμενοι· μέ βεβαιότητα 
προόδου σημαντικής. Τό πρόγραμμα δυσκολότατο»·, 
μέ ένα γενικόν τόνον ήρεμου πάθους καί λυρισμού 
έξετελέσθη μέ ακρίβειαν καί αΐσθημ Ήρχισε μ
όνο μυστικοπαθή άσματα, τήν ΙΙ-.ιοτε χήν τ >ϋ Μπε
τόβεν καί τήν μονωδίαν τοϋ Γολγοθά έκ τοϋ Πάθους 
τοϋ Ιησού τού Μπάχ. Έτραγούδησε κατόπιν - πολύ 
καλλίτερα - τήν μεγάλην μονωδίαν ι κ τοϋ .’Ορφ/ω; 
τού Γλύκ καί άπό τήν Τξοζόνδαν· τοϋ II ινκιελη,συ- 
νοδειΌείσας άπό τύν ■ Μ ιγευμι’νον αύλύν·> τοϋ Μόζαρτ. 
<>»■ καί ιίλλι ε ήκούσαμεν. άλλ- ήδη διαφορε'ϊκά. Εϊς 
τά δύο τταγιύδ» ι -ή; συναρπαστικής Κάριιε»· έδειξε 
τέχνην κ.αί έκφρασιν. ϋφ ίδια ικανά διά τήν σκηνην, 
είς ήν θ ι διαπρ.’ψΐ), έάν συστηματικό; έπιδοθή είς 
αύ ήι·. Έν cantabile έξη;μ.: ν ιν έκ τή; δνωδίας άπό 
τύν -Σαμψώνα καί Δαλιδά»·» τοΰ Σαίν-Σαέν καί έ»· 
ρομαντικόν τραγούδι τής Χολμές τό Ήλιοβασίλεμ- 
μα ίξετελεσθησαν αρκετά καλά.

Τό Έλληνικόν άσμα τεθέν είς τό τέλος έπεφύ.λασ- 
σε νιι άφήση τάς ζωηροτέρας εντυπώσεις. Ώς κο- 
ρωνίςδέ αυτού υπήρξε τό 'Θαύμα», μπαλάνίατού κ. 
Καλομοίρη, Ιδιόρρυθμος καί εκφραστική, γραφεϊσα 
έπί τή άναρρώσει τού λατρευτού βασίλειο; μις, έπί 
στίχων τού κ. Ν. Παπαγεωργίου. Είνε παραστατικώ- 
τατον καί πένθιμο»· είς τήν έκφρασιν τής οδύνης, 
τελειώνει δέ μέ τήν θριαμβευτικήν νίκην τού νεωτίρου 
Διγενή Ακρίτα. Έξετελέιθη. συνοδεύ ιντος τού συν
θέτου, μετά πολλής τέχνης, προεκάλεσε δέ ΰπέρ τού 
παρισταμένου καί δακρύοντος Βασιλέως Κωνσταντί
νου ιίλως εξαιρετικός καί ενθουσιώδεις εκδηλώσει; 
είς άς έξερράγη τύ άκροατήριον όρθιοι· επευφημούν 
τόν διασωθέντα ’’Ατακτα. Ή συναυλία έτελείιοσε μέ 
τήν παιγνιώδη < Μπαγιαντέρα-καί τό «Μανδύλι» τοΰ 
κ. Σακελλαρίδου. γραφέν έπί τού μοτίβου τού συρτοΰ 
χορού.

Ό κ. Ευσταθίου μέ τήν λεπτή»· εκτέλεση· δύο μι
κρών ρωμαντικώ»· τεμαχίων συνεπλήρωσε τόν άρμονικόν 
τόνον τής συναυλίας. 'Υπέρτερος όμως άνεδειχθη είς 
δύο πολύ καλάς συνθέσεις τού κ. Λιάλιον τό «Νανού
ρισμα» καί τήνπλήρη μεταπτώσεων Ballade·. Γλυκά 
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καί τά δύο- ιδίως τό πρώτον, αραχνοΰφαντο»·—γε
μάτα πάθος καί λυρισμόν. Ό ΙΙατρινό; βιολιστής 
άπέδωκε μέ στοργήν τάς εμπνεύσεις τού Πατρινοΰ 
συνθέτου.

— Έφονεύθη μαχόμενος ό νεαρό; Γάλλος κα
θηγητής καί φιλόσοφος Ιωάννης Φλοράνς. οπαδός τοΰ 
Μπίργσον. Συνειργάξετο συχνότατα είς πλειστα φιλο
λογικά περιοδικά.

Το ύπουργεΐον τής παιδείας έν Αύστρίρ άπεφά- 
σισε νά είσαγάγη είς τύ Πανεπιστήμιο»· τής Βιέννης 
τήν σπουδήν τής βουλγαρικής καί τουρκικής γλώσ- 
σης. διδόμενης ταυτοχρόνως μεγάλης ώθήσεως είςτή»· 
σπονδήν τής τουρκοταταρικής φιλολογίας διά τακτι 
κών διαλέξεων.

———

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
“Ηρχισεν έν Γαρδιχίω, παρά τήν /ίαμιαι·, έπϊ τής θέ- 

οεως τής αρχαίας Κρεμαστής Λαρίοης άΐ’ασχαφή.
Αφορμήν elf ταύτην εδωκεν ή τυχαία ενρεοις ΰπο 

ιδιωτών μικρών μαρμάρινων ά)’«Ζματίω»’, ών δυο τής 
Άοτέμιδος. Ό άναοχάπτων έφορος εύρίσκεται έπί τα 
ίχνη τοΰ μικρού ιερού τής ' Αοτέμιδος. ευρε δέ νέα τεμά
χιά Αλλων μικρών άγαλματίων. έξ ών σπουδαιότεροι· κε
φάλι/ χορασίδος, πήλινα τινα ειδώλια χαϊ έπιγραφήν ταυ 
.Ίου π. Λ', αίώνος. μνημονεΰουσαν Ανάθημα γινόμενον είς 
τήν ‘Αγαθήν θεόν.

— Αιεχϊ.τηοιιν αί έ>· θήβαι; άνασκαφαί τών άρ/αίωι 
λειφήνων τής πόλεως τούτης.

’Η ίφετειν'η Λναοχατρή οννετέλεοε τά μέγιστα είς τόν 
καθορισμόν διαφόρων Αμφισβητούμενων σημείων τής το 
πογοαφίας τών αρχαίων βηβ&ν, Ανευρέθη δέ χατ ανίας 
καϊ ά.τεχαλύφ θη τμήμα τοΰ παιαρχαΐοι· τείχους, όπερ 
αποδίδεται είς τόν Ζήθον κα! τόν 'Αμφίωνα.

— Έξω τών τειχών τής ποΐεω». π'.ροΐ'οε τών ΙΙροιτί- 
δων πυλών, έπϊ τής είς Χαλκίδα άγούοης λεωφόρον, 
άνευρέθη μέγας τύμβος περιέχων θολωτόν τάφον. συλη- 
μένον δυστυχώς, έπϊ τοΰ τόπον ένθα., κατά τόν Παυ
σανίαν. θά εκειτο και ό τύμβος τοΰ Τνδέως.

—Έν Σαλαμϊνι, ε’ις θέοιν ’Αλίχισ, εύοέθησαν τυχαίων 
είς βάθος ένός καϊ ήμίοεος μέτρου δύο τάφοι καλυπτόμε
νοι ύπό κλακών. Έκ τών έπιτυμβίων τούτων κλακών, 
άνηκονοών είς τόν Ί’. αιώνα. πέντε φέρουν Ανάγλυφους 
καραστιϊσεις. 'Π πρώτη καριοτα δύο όκλίτας ένοπλους 
μέ τά ονόματα Χαιρέδηρος—.Ινκέας. ή δεντέρα γέροντα 
καθήμενον καί δεξιού/ιενον νεανίαν Ιοτάμενον. μέ τά ονό
ματα Ίκκόμαχος καϊ Καλλίας. ή τρίτη έχουσα οχήμα 
στι'/λης μετ' αετώματος καί κιόνωνείκονίξει γυναίκα καθη- 
μένην καϊ δεξιή νεάνιδχ ίσταμένιμ , μέ τήν έκιγραφήν Φίλους. 
'Π τετάρτη καριοτα γυναίκα -Λαθημένην φέρουοαν 
καλύκτραν καί ή κέμκτη, ήτις Ανήκει ϊοως είς νεωτέ- 
ραν ίκοχήν είκονϊζει νεανίαν έν μέσω κιώ·ων. ένιϊϊ ή δεξιά 
τον έκακουμβή έπι ένός Έρμου.

Α! κλάκες μετεφέρθροα»· είς τό Μουοεϊον Πειραιώς.
— Έν συνεδρία τής έκιτροκής τοΰ βυζαντινοί) Μουοειοι·, 

ί·πό τήν κροεδρείαν τοΰ κρίγ'Λη κος Νικόλαόν, άκεφασίοθη 
ή κεριουλλογή τών άνά τήν Πελοκύννησον έγκατεοκαρ- 
ιιένων Χριστιανικών έργων, τών καταγροφέντων κατά τήν 
τελευταίον κεριοδείαν τοΰ διευθυντοΰ κ 'Αδαμάντιου. 
Έκίσης θά κερισυλλεχθώσι τά έν Κορίνθφ καϊ Χαλκίδι 
Βυζαντινά γλνκτιι έργα, ήγοράοθησαν δέ διάφορα ποικί
λης τεχνοτροπίας Βνζ. Αντικείμενα.

ΝΕΑ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εκ τΓν εμπολέμων κρατών δύ > κυρίως, ή Γαλλία 

καί ή Γερμανία, έκτός τών οπλών μεταχειρίζονται 
και τά βιβλία, διιι νά ιΐποδείξρ ίκάτερσν ότι δέν εύ- 
θΰνεται διιι τόν πόλεμον καί ουνεπάκ δια τάς έκ τού
του ναταστροιριίς. Έπιτροπεΐαι σινεστήθησαν καί 
συγγράμματα εξακοντίζονται καί διανέμονται πρός 
απόδοσι»· τών εύθυνών. Πρέπει νιι όμολογήση τις 
οτι ή Γαλλική προπαγάνδα είνε εΰγλωττοτέρα 
Ύπό τοΰ-Comite Catholique <le propagande b'ran- 
cniee · εξεδόθησανέκ. Tmr έκδοτικιϋν καταστημάτων 
Blouil et Gay σωρεία βιβλία, έχόντω»· σκοπόν διά με
λετών. μονογραφιών, έπισήμω»· εγγράφων νύ αποδεί
ξουν τύ»· Γαλλικόν πολιτισμόν, ιίστις κατά τή>· τρόμε* 
ράν αύτήν σύγκρουση* τών εθνών αγωνίζεται άπέρ 

_ ανεξαρτησία; τών λαών και κατά τής ί·πο τών Ι'ερμ ι 
νών παραβιάσει»; τού’δίκαιοι·.

Πεντήκοντα εν τομίδια, συγγριφέντα ΰπό ειδικών 
κιΓι διαπρεπών έπισηηιόνων καί λογογράφων ί>πό τον 
γενικόν τίτλον «Pages ai tuelles Bil l—1Η|.*>. έ.ξνδόθη- 
σαν καί βαίνει μετά θέρμης ή π ιρ ιγωγιή πρ.'>;την εκα
τοντάδα. Πλειστα έκ τών βιβλίων αυτών είνε σπουδ ιιό- 
τατα, διασαφ ηνίζοντα ίκανιι ίιτορικιι σηιιτϊ ι τή; πο
λεμικής δράσεως καίτοϋ τότ.ιν κ. ιτιχιικωθέντό; πο· 
/.ιτισμού. διά τών άγριοτήτω»· καί τή; κ ιταπτροι, ής 
Ιστορικών μνιηιείων.

Εκτός τής σειράς αύτής καί ιΐέ.λαι εκδόσεις συνε - 
χιος κυκλοφορούν πρωτοτύπων καί επικαίρων συγγρα
φών, περιεκτικών, κατά τό πλνΐοτον. άλλ’ ένδιαφε. 
ρουσώνδιή τούς παρακολουθ ιΰντας τήν Γαλλογερμα- 
νικήν δράσιν. Είνε τα βιβλί ι r ή; σειυι; <!·Ριι I ι et 
documents sur la guerre· τ ιΰ βιβλι ιπωλείο · Colin, 
ή σειριϊ Guerre et doctrine . καί έργα άλλα, μϊμονω- 
μένως έκδοθέντα, τών κ. κ. Belief. Lacroix, iiudon· 
Colin. Johannet, N’otliomb. Marbeau. Sertillanges 
καί ε»· Ελληνας, τού κ. Λέοντας Μακκά. διδάκτορα 
.τή; νομικής ύπό τόν τίτλον J,es i ruautes Alleman: 
•les μέ πρόλογον τού κ. Ρ. Girard. Τό σύγγριμμι- 
τού κ. Μακκά ιΐριθμεΐ ϊξ έινατυπιόσεις,

Φί
Τό Ώδεΐον ’Αθηνών έξέδωκνν είς τεύχος έκθεσιν 

λεπτομερή τών Πιπραχμίνων τοΰ σχολικού ετι.ν; 
Ι!Ί4—1!·1·>. εικοστού πέμπτου άπό τής ίδρΰσεώς το.·. 
U; έμφαίιτται έκ τή; λιιγοδ ισίι;. έ(·ίτησαν 711. 

εξ ων 22ο μιθητιί κιί ·>ΊΙ μιθήτριιι. Οί περισσό
τεροι είς τύ κ/^ιδοκύμβαλον θϊιϊ. Είς τό βιολί ltts ■ 
είς τή»· μονωδία»· 1·Ι|. είς τήν δραμ ιτικήι- σχολήν 17 
εις τήν Βυζαντινήν είς τήν .ϊρπαν 1. Άπεφοίτΐ|- 
σα»· έφ.έτος 1ι>.

•ν'
Εις την σειράν τών βιβλίων του ι> Σύλλογο; πρός 

διάδοσιν ο'ιφελίμων βιβλίων έξέ.δωκε Σύντομον 
Ιστορίαν τής Ελληνικής χλώσσης ιστό Γ. Χατζή- 
δάκι. Τύ όνομα το»· σνγγραφέως είνε συστατικόν 
επαρκές περί τιής άξίας τού βιβλίου καί τοΐ· ένδια- 
φέροντος. διά πιίντα έπιθυμ ιΰντα συνοπτικώ; καί 
επακριβώς νιι μάθη πώς έγεννήθη καί διεπ/.άσθη ή 
Ε/.λΐ)»·ικη γλώσσα, πώς έζιμιε καί ϋπίι ποιας έπι” 

δράσεις διά μέσου τ ·ύ χρόνου κιί των κατακτήσιυιν 
έφθασε μέχρι ημών.

Είς τό τέλος, προσετεθη καί περίεργος γεωγραφ ικός

ZMJt'i;- δεικνύω»· τήν έκταση· τών χωρών είς τάς 
όποιας νλαλεϊτο άλλοτε καί λαλεϊται σήμερον ή Έλλ. 
γλώσσα.

W
λπότοΰ κ. Π. Γενναδίου συνεκΐν.τρώθησαν είς 

τόμον ύπό τόν τίτλον Γτωρχικά άνάλεκτα- ποικίλαι 
μελέται του, δημοσιευθεϊσαι κατά καιρούς είς εφημε
ρίδας καί περιοδικά.

Λί
Ό ακάματο; τών Έλλ. γραμμάτων διδάσκαλο; κ. 

Γ. Μιστριώτης έξέδωκε καί έβδομον τόμον τών Ρητο
ρικών Λόγων του. περιλαμβάνοντα άγορεύσεις, δια
λέξεις. έπιστολάς, έγγραφα κλπ. ’Εξαιρετικού ενδια
φέροντος είνε ή περί τή; Δυνάμει»; τών Ελληνικών 
-,-ραμμάτων διατριβή.

W
Μέ έμπνευ.τιν αληθινού διδασκάλου τού Γένους μέ. 

έ.νθουσκισμόν κ·ιί γλιφυρόιητα ΰφου; <» πολύτιμος 
φ ιλόλογο; καί ιστορικό; κ. Κ. Ζησίου άφηγεϊται είς 
1<Χ> σελίδας τόν βίον καί τήν δράσιν ικανών Διδασκά
λων τοϋ Γένους, διδαξάντων κ ιί διακριθένιων ιπί 
σοφίρ καί φιλοπατρία. Είσί δέ ούτοι : ΙΙλήϋων, 
Μάρκος ό Εφέσου, Γεννάδιος ό Σχολάριος, Χαλκο- 
κονδύλαι. Μουσοϋρος, Λαμπαδιίρης. Άγιίπιος Λεονιίρ- 
δος, Βιίμβας. Καύμα;, Νεοφ. Δούκας. Γαλανός, Αικα
τερίνη Χατζηγεωι>γίου. Κοσμάς ό Λπ-ωλό;, Ιωάννης 
ΙΙεζάρος. Ευγένιο; ό Βούλγαρις, Μηνιάτης. Γεώρ
γιος Γεννάδιος

·«

Υπό τού νέου Εκδοτικού οϊκου Άγκυρας ήρ- 
ξαντο έκδιδόμενα δίς τοΰ μηνάς ωραιότατα έργα 
φιλολογικά καί δραματικι'ι τή: τε ξένΐ|ς καί Ελληνι
κής λινγογραΐ(·ίας.

Έξεδόθησαν ήδη ή ΘΤάγδι ή 'Εβραία μυθιστόρημα 
τοΰ κ. Π Δημητρακοπούλου. μία θαυμασία ήθο- 
γραιμία τής μεταπολιτεύσεως τοΐ· 1.Ό>2. μέ ιστορικά 
πριίσωπα δρώντα. Έξεδόθίμιαν επίσης αί Σκηναί 
τοϋ Βοημικοϋ βίου τοϋ Μυρζέ, ό Φακίρης περί- 
πετειώδες μυθιστόρημα τού Μείρα κατά μετιίφρασιν 
τοΰ κ. X. Άννίνου. Πριν άπδ τόν έρωτα , λεπτιί- 
τατον ιμυχοζ.ογικύν μι'θιστόρημ ι τή; Μαρκέλλα; Τι- 
ναίρ κατά μετάφριισιν τού κ. Τσοκοπούλοι*. καί ή 
Χαμέην αγάπη αισθηματικόν έργο»· τής Ματθίλ- 

δη; Σερράο, κατά μετάφραση· τοΰ κ. Άννίνου. Είς τύ 
μυθιστίίρημα αύτό είκονίζεται εϊς άτυχης έρως νεα- 
ράςγυναικός πρός ένα έγωϊστήι· άνδρα. Μέ τεχνικω- 
τατην ψυχοζ,ογικην ανά/.ΐΌΐι· περιγράφει τού; δύο 
άνομοίου; χαρακτήρας, ιίπολήγοι-τας είς τραγικήν κα- 
τ,ιστροφ ήν.

Καί ή εκλογή τών έργων αρίστη καί οί μ.εταφ>ρα_ 
σταί δοκιμωτατοι. λι’ιγιοι. Οΰτω εξασφαλίζονται εκδό
σεις ΰπό πάσαν έποιμιν άρτιοι. Ιίάσαι δέ είνε κομψοί; 
δεδεμέναι, ή δέ τιμή των λίαν προσιτή.' Συνιστώμεν 
εκθιηιως τιι μυθιστορήματα τής Άγκινιας

V
οΙΙώς πρέπει νά περιποιούμενα καϊ νά τρέφω- 

μεν νά παιδιά μας Οί έχοντες τέκνα καί ενδιαφε
ρόμενοι διιι τήν υγείαν των πρέπει νά αποκτήσουν ?»· 
«αυμιισιον εγχειρίδιο»· τού διασήμου Άμερικανοϋ παι. 
διάτροι· Λ. Χόλτ, έκδιιθεν κατά μετάφραση- καί 'Ελ
ληνιστί. Τό βιβλίον αύτό υποδεικνύει πώς νά περιπόι- 
ήταί τις τά παιδιά του κιιτιί τήν βρεφικήν ήλικίμν



καί πώς νιι προλαμβάνη τάς άσΟενείας τ«»ν. Διά τάς 
μητέρας five τύ βιβλίον αυτό πρακτικός πολύτιμος 
οδηγός. -

ΧΖ
Ό μειριοφ ρονέοτερο; άλλά καί ζριτικο'ιτερός τών 

παρ’ ήμϊν παιδαγωγών κ. Έμμ. Ιακώβίδης είς τρία 
μέχρι τοϋδε έκδοβέντα τεύχη ΰπό τύν τίτλον ; Δημι- 
ουργήσωμτν ' Ε&νικην ϋαιδαγωγιγ.ήν . περιελαβε 
διαλέξεις του. εις ά: δι' επιστημονικής καί λογικής 
καί θετικής έρεύνης πραγματεύεται τύ σπουδαιότατου 
θέμα τής εθνικοποιήσει·); τής αγωγής, λαβών αφορ
μήν έκ τών τελευταίως ψψρισΒέντων εκπαιδευτικών 
νομοσχεδίων. Έρευνφ τά προβλήματα τής καθ' ήμά; 
παιδαγωγικής, περιγράφει τήν ένεστώααν κατάστασιν 
καί τό μέλϊον αυτής καί καθορίζει ποιον τό ιδεώδες 
τής Έλλ. αγωγής, δπερ είνε ή επαναφορά τοϋ άνδρώ- 
που τής Ελλάδος είς τήν ζωήν, ή μόρφωσις δηλ. Έλλ. 
ψυχής κατά τόν τύπον, δν παρεδωκεν ήμϊν τό άρχαίον 
έλλ. πνεύμα διά μέσου τών αιώνων καί δστι; είνέ ό 
Ιδεώδης τόπος τοϋ ανθρώπου, φρονεί δέ νά έξαρτηΟή 
τής νεολαίας ή εϋδοκίμησις διά τής εσωτερική; ατο
μικής αξίας, διά τής δυνάμεως τοϋ πνεύματος.

Ό κ. Ίακωβίδης έδημοσίευσε συγχρόνως είς τύν 
«'Οδηγόν τοΰ Διδασκάλου-» εκτενή μελέτην περί τής 
ϋς/οοωπικότητος τον διδασκάλου έν σχίσει πρός τήν 
καθ’ ημάς παιδαγωγικήν, ήτις αποτελεί συνέχειαν τών 
προηγουμένων μελετών τοΰ. Έν εκείνους θεωρητικό»; 
εξετάζει τύ ζήτημα τής Ελληνοπρεπούς αγωγής. Έν 
τή δευτέρα ναύτη μελέτη προάγεται είς πρακτικήν άν- 

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
1915 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ \Ρ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καί)’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

'Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμαται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρε&Γ) eU τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

τίληψιν του ζητηματο;. υπσοεικνυων τις πρεπει τ*ι 
rlrr ό διδάσκαλο; ΐνα· έφιρμύση τά; καταλλήλου; 
παιδαγωγικός μεδόδοτ»; z ί έπιτευχΟή ή έΟνική ανα- 
πινξι; ι»ι· έλ/.ηνόπαιδος.

*S
"Ο έκ Ιίατρών νεαρό; δικηγόρος κ. Κωνστ. Σου

λιώτης έπί τριετίαν έν Γερμανό; ίγκύψ-ι; εί; τήν 
σπουδήν τοϋ Ρωμαϊκού δίκαιοι» έξέδωκε μελέτην ϋπύ 
τύν τίτλον "Εχομεν λόγους διαζυγίου ; - ανατρεπτι
κήν τής παρ’ ήμϊν νομολογία;, έξ ή;. καΟά υποστηρί
ζει. απόλυτο; τυγχάνει ή έλευΟερία τρϋ διαζυγίου καί 
άνευ τών λόγιαν, οί·; άξιοΰσι τιι δικαστήρια. Εις τύν 
ερωτηματικόν τίτλον, ό συγγράφει»; άπανπ; ιίρνητι- 
κώς διά μεθοδική; άνα/.υτικότητο; καί συστηματική; 
έρεύνης. άμα δέ ιστορικής αναδρομή; περί τοϋ δια
ζυγίου άπύ τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών νϋν 
κρατουντών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“ Π Α Ν Θ Ε Ο Ν „ 

Ταινίαι ΠΑΤΕ
Κομψή, πολυτελής, εύρυτάτη αίθουσα.—Δρά

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

Κέντρον άριστοκρατικόν.

ΚεΡΔΗ 6ΚΑΣΤΗΣ TQN ΚΛΗΡ9Σ€9Ν
1 Δραχμαί Έν ίίλψ

1 έξ 80,000
20,000

80,000
1 έξ 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,Ο€Μ4 -
2000 200,000

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

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

Άμυϊβαί, ιόν δέν έζητήάη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρόίσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ΈΟνικοΰ Στόλου.

Είς τούς Αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπΐ τοΰ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, είς δέ τοΰςάγο- 
ράζοντας δία μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους ύπα/ά.ήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5'ο)ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Είς τιι δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπά; 
δημοσίας άρχάς. — Εις τάςΤράπεζας, είς τούς Σταίϊμάοχα; καί Στασιέρχας τών Σιδηροδρόμων.— 
Είς τούς διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπευίΐυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 
‘X&vihoD Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.

Ό διευΟΰνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
c Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Ενβιπίδου 3, Ά&ήναι


