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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία δραχμαί 12. 
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ δραχμή μία.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαρίλαον Τριχούπη 22*

ΤΕΥΧΟΣ 178.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1915.

Ό πρώτος φιλέλλην, υπό ΖΚώσζα ΤΓαιρο- 
Μ/α·

Ή Δημοτική ποίησις είς τό σχολεΐον, (Τέ
λος) ύπό Ήρ. cJCovpzufov.

Γεωγραφικά Ιστορήματα, υπό <_Υ. ’3Qio- 
(Γού.ίον.'

Σημειώσεις ένός μηνό^, ί'.τύ Ήαφυιύος. 
Έστιάδες, ύπό J. 3Tojepn.
Νεοελληνική Λογοτεχνία, (Συνέχεια) υπό 

2)ίκ.
Ποικίλη σελίς.
Γράμματα καί Τέχναι. 
'Αρχαιολογικά άγγέλματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Βυζαντινή πόρπη, αχέδιον Λ. Ζάχου. 
Κάϊρον. 'II γέφυρα το»ν κόπφν.
Βηρυτός, Λί νησίδες ιών Περιστερών. 
Ίταλόπαις, πίνας ίΤζ^εονίκης \ 7σα·ρια>ζοΐ’· 
Εσπέρια.

"Ε&ελ Χάρριγκτον.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΟ&ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός κατάληψιν 
μιας θεσεως ροψτοϋ έν τφ έργάστηρίψ τής 
Χειρουργικής Παθολογίας καί μιιϊς θέσεως 
βοηθοί τής Παιδιατρικής Κλινικής.

1 > διαγωνισμός ουτος ένεργηθήσεται κατά 
τους ορούς τοί άπό 14ης 'Ιανουάριου 191:. 
Β. ΑιατάγΛατος.

Καλούνται δέ οί έπιθυμοίντες νά λάβωσι μέ
ρος εις τον διαγωνισμόν τούτον όπιο;, εντός 
μηνάς άπό τής δημοσιεύσεως τής προκηρύξεων 
τούτης έν τή εΈφημερίδι τής Κιβερνήσεως-), 
υποβάλωσιν είς τό γραφεΐον τής Πρυτανείας 
την αϊτησιναδτών, μετά τών δικαιολογητιχών, 
συμηώνως πρός τήν παράγρ. 3 τοί άρθρου II 
τοΰ περί οργανισμοί τοΰ Εθνικοί Πανεπι
στημίου ΓΠΚΓ (2823) Νόμου·

Έν Άθήναις τή 12η Νοεμβρίου 1915.
Ό Πρύτανις

1. Ε. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΒΕΛΗΣ

Γαινίαι κα/ώιτεχνικαί, εϊς άς πρωταγωνιστούν 
διάσημοι ηθοποιοί, — Φωτισμός άπλετος— 
Λποοροαητήρες αερος.—-Τελεία θέρμανσις.— 
Παραστάσεις καθ’ εκάστην 4 12 μ. μ.

,, ΑΠΟΛΛΩΝ"

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΙ -ΛΗΗΝΛΙ 

ϊιεύϋυνσι; Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Χίλια Αναπαυτικά Αμερικανικά κα&ίσματα
1 αινιιιι άποκλειστικως διά τόν κινηματο

γράφον 'Απόλλωνα
“NORDISK,, “EKLAIR,r “ITALA,,

'Ορχήστρα Κρασσα
Διά τάς οικογένειας 25 '/,, ΐκπτωσις.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΝ 
δδων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟϊ 

' Κ.τό‘τήν Υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ.
τής Βαοιλίσοης Όλγας

<»5θς 11ανεπιστημ1>>υ 2U χχΐ 211*
Xv|uw.i]Qovv elxoomerruetiur <»Α·μ· oqouxbo^ Λ'Χζιεχει 

πλήοες σύστημα μορφώσω»; καί άγωγή: Έ'Ληνοπρρ- 
?τοΰς, αναΥντορισ,Φρίστι: «νίκαυβν νχό τον xqutiotou 
μέοονς της ·ταν! η?1··'' ΧοννιονΜ^.

Δένβτπι ιιαϋηιοιαζ έσοιεοικάς, ^§<·>ΤΑ:\>ικύς καί 
ήμιτροφίμους. Οίκημα εύρυχωρόχατσν. ·

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΪ ΚΑΠΟΛ1ΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Προκηρύσσει, ότι εκτίθεται είς μειοδοτικήν 
δημοπρασίαν δ' ενσφραγίστων προσφορών ή 
χορηγία γιίλακτος, άρτου, οίνοι·, εϊδών παντο
πωλείου. κρεοπωλείου και λαχανοπωλείου καί 
καύσιμον ίλης εις τά νοσοκομεία Αρεταίειον 
καί Λΐγινήτειον διά τό έτος 1916.

Ουδείς γίνεται δεκτός εϊς τήν δημοπρασίαν 
εάν προηγουμένως δέν έχει καταβάλει είς τό 
ταμεΐον τοΰ Πανεπιστημίου τήν έπί τούτοι ώ- 
ρισμένην έγγύησιν.

Λί προση·ος.αί γίνονται δεκτοί μέχρι καί τής 
12ης Δεκεμβρίου έ. έ. εϊς τό γραφεΐυν τής 
Πρυτανείας, έν <·» οί βουλόμενοι δύνανται νά 
λάβωσι γνώσιν τών δρων τής δημοπρασίας 
προσευχόμενοι καθ εκάστην από τής 10-12π· μ.

'Λν Αθήναις τή 18η Νοεμβρίου 1915,
Ο Πριτανις

I. ΜΕ2ΟΛΟΡΑΖ

Βυζαντινή πόρπη.

© ΠΡΩΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ
AH’ εποχήν ή Ελλάς ήτο έ
θνος λησμονημένο/ καί οΰδείς 
ωμίλει καί ενοιεβέρετο δι’ αυ
τήν, καθ’ ήν στιγμήν ή πατρίς 
τοϋ Όμήοου καί τοϋ Άοιστεί- 
οου οέν άπετέλει είμή μίαν νεω- 
γρα^’.χην εκρρααιν υποοουλω- 
μένην ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν,

εις τήν κοιτίοα τής ελευθερίας, εις τήν χώραν όπου 
βραούτερον ωκεανοί αίματος έχύθησαν διά τήν 
ελευθερίαν τών ατόμων καί τών λαών, εις τήν 
ιπποτικήν Γαλλίαν ένεφανίσθη ό πρώτος φιλλέ- 
λην, ο οποίος ήτο καί ό μεγαλείτερος σοιοός οΰ 
μόνον τής εποχής εκείνης, άλλ’ όλοκλήρου τού 
αίώνος.

Κατά τό 1769, ό Βολταϊρος, άγων τό 69 
έτος τής ήλικίας του, μανθάνω/ άπό τήν «ίλην 
του Μεγάλην Αικατερίνην τής 1’ωσσίας ότι σκο
πεύει νά έπιχειρήση πόλεμον κατά τής Τουρκίας, 
σκιρτά άπό ενθουσιασμόν. Μόλις ο’ έμαθε τό σχέ- 
οιον τής άποστολής τοΰ Όρλι,ιφ είς τήν Ελ
λάδα, παρά τά γηρα.-.εϊα του αναλαμβάνει αίαν 
δραστήρια·/ καμπάνιαν, ήτις δικαίως τόν τάσσει 
έν τή ιστορία είς τήν τιμητικήν θέσιν τοΰ πρώ
του οίλλεληνος.

Εις ολίγους εΐνε γνωσταί αί φιλλεληνικαί 
ενέργεια-. τοΰ μεγάλου Γάλλου φιλοσόφου. Είς 
ιοιαιτερον τόμον, προσεχώς έκδιδόμενον, θά άνα- 
πτυςωμεν τό λίαν ένδιαφέρον τοΰτο θέμα έπί τή 
βασει της ογκωοους σχετικής άλληλογρα»ίας τοΰ 
Βολταίρου. Έόώ θέλομε·/ άρκεσθή νά είπωμεν 
ολίγιστα περί τής δράσεως αύτοΰ ώς φιλέλληνος.

Δια τον Βολταιρον ή παρουσία τών Τούρκων 
εν Ευρώπη, καί όή έν Ελληνικού έδάςει, άπετέ- 
λει αίσχος οιά τη/ Ευρώπην. Κατά τοΰ αίσχους 
τούτου έςεγείρεταιή εύγενής ·1υχή του. Καί’είς 
τό άγγελμα τή; άποφάσεως τής Αικατερίνης έν- 
θουσιάζεται, βλεπει εν ονείρω ήδη τήν άπελευθέ- 
ρωσίν τής Ελλάδος, τήν άπομάκρυνσιν τοΰ βαρ
βάρου Άσιάτου άπό τό ιερόν τοΰτο διά τήν ιστο

ρίαν καί τή/ επιστήμην έδαφος. Καί ή ύυχή του 
μεθά άπό ένθουσιασμόν’μπροστά < είς τήν πάλην 
του μικρού τούτου γενναίου λαού, εναντίον όλης 
τής Ασιας, εις τό θαυμαστόν τούτο θέαμα, τό 
ενοοςοτερον ίσως τών θεαμάτων που παρουσίασε·/ 
η ανθρωπότης . (Βολταίρου Έργα, τόμος 44 
σελίς 402). ·Ί ’ ί

Καί δέν άρκείται παρακαλώ·/ καί προτρέπω·/ 
τήν Αικατερίνην.Άπευθύ νεται καί είς τόν φίλον 
του Βασιλέα τής Ιίρωσσίας Φρειδερίκον τόν ’ Μέ- 

τζζοστ.σΐίώ') ί,τ.ως τόν πείση νά βοηθήση τήν 
Αυτοκράτειραν τής Ρωσσίας είς τό/ κατά τής 
I ουρκιας πόλεμον. 1 όμον ολόκληρον άποτελοΰν 
αί πρός αύτόν σχετικαϊ έπιστολαί του- Εις μιάν 
του έγραφε μεταξύ τών άλλων : (Βολταίρου 
"Εργα, επιστολή άρ. 7702).

«Ή πολιτική δένεΐνε δουλειά δική μου. Ήο- 
κέσθην πάντοτε εις το νά καταβ άλω πάσαν προ
σπάθειαν ϊνα καταστήσω τούς άνθρώπους όλιγώ- 
τερον άνοήτους καί περισσότερον τίμιους. Μέ τήν 
ιοέαν αυτήν, χωρίς νά συμβουλευθώ τά συαφέ- 
ροντα μερικών ήγεμόνων, άρκοΰμαι ευχόμενος μέ 
πάθος όπως οί βάρβαροι Τούρκοι έκδιωχθοΰν αμέ
σως άπό τήν πατρίδα τοΰ Ξενοφώντος, τοΰ Σω- 
κρατους, τοΰ Πλάτωνος, του Σοφοκλέους καί τοΰ 
Ευριπίδου. Άν ήθελαν, θά έγίνετο αυτό αμέσως. 
Άλ/.’ επεχείρησαν άλλοτε έπτά σταυροφορίας προ- 
λήψεων, οεν επιχειρούν Ομως τώρα μίαν σταυρό-1 
φορίαν τιμής»,..

Εις μάτην ό ΒολταίρΟς δΐ’έηα/ειλημμένων επι
στολών γεμάτων άπό άκράτητον φιλελληνισμόν 
προσπαθεί νά πείση τόν Φρειδερίκον νά νί>η 
φιλε/./.ην. Οί Γερμανοί άπό αιώνων περασμένων 
ήσθάνοντο έ7.ξιν πρός τήν Τουρκικήν -οιλίαν. Μέ 
δικολαβικά επιχειρήματα Φρειδερίκος ό Μέγας 
άπαντά εις τά; παρακλήσεις τού Βολταίρου. Ίοού 
έν άπόσπασμα έπιστολής του ("Εργα Βολταίοου 
Επιστολή άρ. 8949).

«Όμολογώ ότι ή κυριαρχία τών Τοϋρκω/ 
είναι σκληρζ.,. Όμολογώ ιδίως ότι ή Ελλάς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ώς διήγησις, α> Λοτε <·>; διάλογο;, άλλοτε <’ι; 
λυρική αποστροφή ή γνωμολογικόν απόφθεγμα. 
Τό λυρικόν, τό επικόν, τό δραματικόν συμμιγνυ- 
ο*ται, Εναρμονίζονται άποτόμως άλλα, φυσικώ; καί 
άβιάστως. Άφίεται εις τήν φαντασίαν τού άκροα- 
τού νά συμπληρώση τήν άντίληψιν πού και πό~ε 
είσήχθησαν τά πρόσωπα, πώ; παρενεβλήθη τό 
νέον στοιχείου, πώ; μετεβλήθη ή σκηνογραφία.

A
Καί ποιον δίδαγμα βαθύ, μέγα καί ευγε'-ές 

καί ύψηλόν τής αρχαία; ποιήσεως, Λείπει άπό 
τήν ποίησιν αυτήν, ή όποια ε’.-χε τούς πλάνησα; 
ραψωδού; της, ό>ς ή ομηρική, Ενίοτε μάλιστα καί 
τυφλούς όπως ό περίφημος Γκαβογιάννη; τών 
θεσσαλικών Άμπελακίων ; Ό Νίμπουρ, νομίζω, 
ειπεν ότι τά κλέφτικα τραγούδια τόν έκαμαν να 
εννόησα) εντελώς τή ν ψυχήν τών Μαραθωνομάχων.

Πού Εξεφράσθησαν παραστατικώτερο* ή ιερά 
αγάπη τής πατρίδας, ό ακοίμητος πόθος τής 
ελευθερίας, τό άσβεστου μίσος κατά τοϋ τυράν
νου. τό σέβας πρός τούς νεκρούς, ή τήρησι; υπο- 
σχέσεως καί πέραν τού τάφου, ή μητρική στοργή, 
ή συζυγική πίστις, ή αδελφική αγάπη;

Τίποτε δέ,ν έζήλεψα μέσ' τόν απάνω κόσμο 
Σάν τάλογο τό γλήγορο. σάν τό γοργό ζευγάρι 
S«v τή γυναίκα τήν καλή όπου τιμάει τόν άνδρα. 
Σά δυό άδέρη ια γκαρδιακά καί πολυαγαπημένα 
ΙΙοϋ τάπαινεύει ή γειτονιά κ’ ό κόσμο; τά ζηλεύει. 
Χαρά κι’ίίν ταϋρη χαίρονται καί λύπη δέ λυπούνται 
1£ιανπανε καί ’ς τόν πόλεμο, αντάμα πολεμούνε.

‘Έως ποϋ δέ προβαίνει ή αδελφική αγάπη ;
Εις τής «Άρτας τό Γιοφύρι > τειχίζουν τήν 

περικαλλή γυναίκα τού πρωτομάστορα, διότι τό 
εϊχεν απαιτήσει τό στοιχειό.

"Ενας πηχάει με τό μ.ηστοί καί άλλο; ιι.έ τόν 
άσβέσι η.

ΊΙ δυστυχής παλαίουσα μέ τόν αιφνίδιου, τόν 
Εξ Ενέορας θάνατον, αρχίζει τάς άράς :

Ίίς τρέμει ή καρδούλα μου νά τρέμη τό γιοφύρι.

Κάϊρον, ΊΙ γί(( υρα τών Λιόντων.

Τή?ενθυμίζουν οτι έχει αδελφόν ’εις τά ξένα. 

Κι .'αύτήμόν λόγον άλλαζε κι’ άλλη κατάρα δίνει. 
Σίδερον ή*καρδούλα μου. σίδερο τό γιοφύρι 

Σίδερο τά μαλλάκια μου. σίδερο κ' οϊ διαβάτες 
Τί’έ’χω αδελφό ’ςτή ζενητειά. μή λάχη καί πέραση! 
Κατ’ εμέ ή νεωτέρα Ήλέκτρα τής αδελφικής 

άφοσιώσεως είνε ύπερτέρα τής αρχαίας, όσον ή 
λήθη τοϋ εαυτού, ή μετ’ αΰταπαρνησίσς συγγνώ
μη είνε ηθικώς ύπερτέρα καί εύ-·ενεστέρα τής 
έκδικήσεως. ')

‘II δημοτική πσίησις ή παρηγκώνισμένη καί 
καταφρονεμένη ώ; ή Σταχτοπούτα τού παραμυ
θιού, πρέπει νά λάβη τό στέμμα τό όποιον τή 
ανήκει. Είνε καιρός νά εΐσέλθη καί νά εγκατα
σταθή κυρίαρχος εις τό σχολείου. Θ' άρχίσωμεν 
άπό τό νανούρισμα τής μάννας διά νά φθάσωμεν 
μέχρι τή; υψηλή; συμφωνία;. Τό δημοτικόν τρα
γούδι θά παιδεύση τά; νέας ■•ενεάς τών 'Ελλή
νων, όπως τά ομηρικά έπη Επαίοευσαν τάς παλαι- 
άς. Τό δημοτικόν τραγούδι θά μάς εισαγάγω μέσα 
εις τήν ψυχήν τής αρχαίας ποιήσεως.

Τό Ελληνικό·. Εθνος εσχε τή* μοναδικήν ευτυ
χίαν εί; τόν κόσμον νά ίδη διπλήν Γόλάστησιυ, 
ό>; ή ομηρική νήσος τών Φαιάκων. ΊΙ δεύτερα 
έγινε1* Εν μέσω τής φοβέρας σκλαβιάς

Ένθυμείσθε τήν Ελαίαν τής Άθη*άς, ήτ’.ς 
καείσα ύπό τών Περσών άνεβλάστησεν επί τής 
Άκροπόλεω; εν μέσω ερειπίων καπνισμένων καί 
πτωμάτων. Αυτή είνε ή νεωτέρα ποίησις τών 
Ελλήνων. "Οπως Εκεί, καί Εδώ έβλάστησε, διότι 

ή ρίζα είχε μείνει ανέπαφος: ή αιώνια, ή άίδιο; 
Ελληνική ψυχή!... '

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΤΡΤΙΔΗΣ

') Εις τήν έλεύΟέρω; καί άπό στόματος γενομένην 
διάλεζιν τούτην ή παιδαγωγική σημασία τή; δημοτι
κής ποιήσεως έξήρΟη λεπτομερέστεροι' καί δι’ άλλων 
παραδειγμάτων, ώς άλλως έπρεπε νά γΐνη έν διδα- 
αχαλικφ συνεδρίφ.

Βηρυτός. Λί νησ.'δες τών Περιστερών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ν ταις παρά τήν όδόν Θρα- 
συλλου, άναλώμασι τής «’Αρ
χαιολογική; 'Εταιρεία; , ά- 
/ασκαφαΐς, πρός τελείαν άπο- 
κάλυψιν τού άνακαλυφθέντος 
'Ωδείου τοϋ Περικλεούς, ών 
ϊ’/.ομί··' τήν γενικήν Επο- 
πτείαν καί Επιμέλειαν, άνε- 
καλύφθη πρό τίνος μεταξύ 
ά/.λων ενεπίγραφων τεμαχίων

καί τμήμα μαρμάρινη; κοινή, Επιτύμβιου στή
λης, εφ' ής αναγράφεται ή καταγωγή τής τε- 
θαμμένης -υναικός:

PIT ΟΝΙΤΙ Σ
Έπειοή πρός τά μέρη Εκείνα δέν διηυθύνθη 

εισετι ή αρχαιολογική σκαπάνη, ίστορικώς δέ 
καί γεωγραφικώς σπανίως Εκτίθενται τά κατά 
τήν Ελληνικήν ταύτην χώραν τού Άδρία, ούτως 
ώστε ή Ιλλυρία εξ ής καί Ιλλυρική χερσόνη
σος—δεν κατέστη προσιτή εις τήν κοινήν μελέ
την, διά τούτο Εν γενικωτάται; γραμμαί; σημει- 
ουμευ ότι ή Ι’ίζων ή 1’ιζίυιον ύπήρξε (I Ιολύβ., 
Στράβ., Liv., Στέφ. Βυζάντ.) πόλις μετ’ομώ
νυμου κολπίσκου καί ποταμού, δικτηρήσσσα μέχρι 
σήμερον τό όνομα της (Rhizinium) Rizano. 
ό δέ κόλπος Golfe de Cataro.

Μεταξύ τής Έπιδάμνου (Δυρραχίου) τής Έ- 
οαυρου και τής νήσου Μελαίνη; Κέρκυρα; κείμενη, 
απετέλει καί αυτή λίαν σημαντικόν σταθμόν Εμ
πορικής ναυτιλίας, Εφ’ ή διεκρίνοντο οί αρχαίοι 
Ίλλυριοί, οι κάτοικοι δηλαδή τή; ύπό τού Ίλ- 
λυρίου υιού τού Κάδμου καί (τή; Αρμονία; ώνο- 
μασθείση; μεγάλη; χώρα;, τή; Εναντι τή; περι

λάλητου μεγάλη; 'Ελλάδος — Ιταλία;, Σικελία;) 
ητις κατά τόν Δ"'' αιώνα π. X. σπετελείτο άπό 
σύμπασαν τήν άπό τών Άκροκεραυνίων μέχρι τού 
Σαύου. ένθα καί τό Σιγγίδουνον Βελιγράδιον), 
Δρη'νου (ή Δρίλου) Σκάρδου καί Κανδαυίων 
(άνω Αλβανίας), άδριατικήν παραλίαν.

Πλήθος πελασγικών ιδία φυλών, ό>; οί "Λν- 
τάποοες, Ιάπυοες, Γαλάται, Άλυμιώται, Άντο- 
ριάται, Τραγυρείς, Δασσαρήται, Άρδαναϊοι, 

1 αυλάυτιοι, Σκαμπείς, Έορδαίοι, ΙΙενέσται καί 
Λεβεάτα·., Παρθένοι καί Λ'.βοΰρνοι, "Αμαντες 
και Δάορσαι, Δαρδάνιοι καί Βυλλίονες, Σαρνοά- 
ται, I ενεστινοι καί ΙΙελαγίται (ών τινες άπο- 
σπασθεισαι άπετέλεσαν τήν Ίστρίαν) συνεζρότη- 
σαν ομοσπονοίας, ο»ν εναλλάξ Εκυριάρχουν αί μεν 
τών οε οια. συνεχών πολέμων, εις οΰς άναφέρον- 
ται οι Όασιλεις Τεύτα, Ιΐλευράτος, "Αγρών, Γέν- 
θιος, Γλαυκίας, Βα/.λαϊος, Μυνόνιος, ΙΙερσεύς, 
Κλειτσς, Δημήτριος ό Φαληρεύς καί Φίλιππο; ό 
Γ"ί· διτ,ρειτο δέ ή χώρα εις τήν 'Ελληνική* Ιλ
λυρίαν ( μεσημβρινά μέρη), ήτις κατεκτήθη ύπό 
τού Φιλίππου, πατρό; τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, αλλά 
καί ύπ’ αυτού τούτου τού μεγάλου Κατακτητού, 
οστι; ύπεταςε ταύτην μετζ τής Θράκης, αυστη
ρό); τούς κατοίκους τίμωρήσας (διεδό'η μάλιστα 
τότε εν τή λοιπή Έ'.λάοι ότι άπέθα.νεν Ενταύθα), 
ομοίως οέ κατόπιν καί ύπό τού Φι’/.ίππου 
τού Ε', καί τήν λοιπόν ’Ιλλυρίαν, ήν οί Έλληνες 
έκάλουν υάρβαρον, καί ήτις άπώλεσε τήν ανεξαρ
τησίαν της, καί Ες'ής Ενεφανίσθησαν εί; τούς με- 
τέπειτα χρόνον; οί Δαλμάτα·.' ή 'Ελληνική όμως 
Εξηκολούθει ανεξάρτητος, συνενωθεϊσα. μετζτή; 
Μακεδονίας, μέχρι τού J 'ιΗπ.Χ.ότε ύπεδουλιόθη 
τοΐ; Ρωμαίοι; άπττελέσασα Επί τού Καίσαρο; 
ιδίαν Επαρχίαν, παραχισρηθεϊσαν κατόπιν τώ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Εάν οί /.·>·,ί··ι ιιας Οέν κιιτώηΟωαιιι· έως τώρα νά 
ιί..τιιτνλέσουν ένα <ιύν<Ί··οι<υι·, jrorz.oi κατωοίίωσαν 
κάτι αποιώαιοτεοον. όχι μιινιιν ηιίζ.λογον μάλλον 
ι,ιιάόα - νά άποτελέσουν άλλά καί νά ζάμνοι'ν ι'κόοη- 
μά;. Οί λογιιιι, ως γνωστόν. εινε όστρακα τον γρα
φείου. Οί ννωτερίζι·νπ·; περιπατητικοί συγγράφει; 
είνε τή;... παρι-λΟοϋσης γενεά;. ώ; ιπί ίο πλεϊσπ,ν. 
Ηγούνται οί κ. κ. Καμπιιόρογλους καί Ζησίου. (>ί τόν 

όμιλον τών έζόρυιιέωι—λογοτεχνών άποτελοΰντε; 
ώνομάσίίησαν Σκηνϊται, ή όέ πρώτη εκδρομή, άναβλη- 
ίΐείσα ένεκα... τοϋ κρύου, έπρόκειτο νάγίνη εις τό 
lionni suit κ.λ.π. —Δαφνί.

Κατά τάς ίκδρομά- ίΐά γίνωνται καί διαλέξεις ύπό 
τών μελών. έφ' όσον δέν τούς επηρεάζει ό κόπος τής 
πεζοπορίας...

V

Ό κινηματογράφος, μεταξύ τών τόσων μεταβολών 
τάς όποία,ς ή έμφάνισις τουπροεκάλεσε, είνε καί ή άνα- 
Βίιοσις τού ρωμαντισμοϋ. Εις πλεϊστα δράματα ή ι’κ 
τοϋ η νοικοϋ άναπαράστασις άφυπνίζϊι παλαιός αισθη
ματικός έποχάς. Εις μίαν θεατρικήν παράστασιν ελ
λείπει τό περιβάλλον, τό διαϋέτον τήν ψυχήν >ίς τήν 
εισδοχήν ποιητικών εντυπώσεων, ιιί οποία. προκαλοϋν 
τήν σκέηιιν καί την νοσταλγίαν, ένώ έπί τής οθόνης 
παρέρχεται αϋτούσιον τό κάλλος τής η ιίσεως, ή δέ 
ίκανότης τών καλλιτεχνών συγκεντρούται εις τήν φυ
σιογνωμίαν, δΓ ής βαθύτερου δονεΐται ή αϊσΟησις 
τού ανθρώπου. ΠαρετηρήΟη δέ ότι παρ' ίίλην τήν ώς 
νκ τού χρόνου καί τής διαπλάσεω; τή; νέας γενεά; νπερ- 
χομένην μοιραίως μεταβολήν αντιλήψεων έν Ελλάδι 
σοβεί πάντοτε ό ρωμαντισμος. ο συσφίγγω” τήν καρ
διάν καί καταπνίγω ν νποκώφου; στεναγμούς καί 
ύγραίνων τούς οφθαλμούς. II Κυρία μέ τής Καμε- 
λίας τό παλαιότατον αύτό ίργον, επί δεκαπέντε 
συνεχώς ημέρας προσείλκυσε πυκνότατα πλήϋη άπό 
τής παιδίσκης μέχρι τής όγδοηκοντούτιδος—Ιδίως 
αντιπροσώπου; τού ώραίου φύλου- καί μανδήλια 
άνεσόρΟηβαν πάμπολλα κατά τήν θλιβερόν έξέλι'ξιν 
τού ειλικρινούς αλλ’ άτυχούς έρωτος. Πόθοι δέν άι·ε- 
μνήΟησαν παρελόουσών ημερών. πόσοι δέν εζησαν 
αίφνης εις έν περιβάλλον, τό όποιον δέν έπαυσε νά 
είνε όιραϊον. ποιητικόν, γλυκύ, μελαγχολικόν. ΊΙ 
ιστορία τής Μαργαρίτας Ι'κωτιέ δέν σβόνεΓ διότι καί 
τό αίσθημα. όπεο ένέπνευσε τό έργον. είνε άίίάνατον. 
ΊΙλαττώιΊησαν τά παραδείγματα τής ερωτικής αύτα- 
παρνήσεως, αλλ' ο εσωτερικός άνθρωπος δέν μετα
βάλλεται. Λνα'ζή. όταν διινηίΐή. όσον κουρασμένος 
καί ιίν είνε άπό τόν αγώνα τής ζωής.

A

"Ενας ύποί'ργός μή άνήκων εις τούς vrovj άνόρας ό 
τήςΈΟν. Οικονομίας ϊ'καμεν ό,τι δέν έκαμαν οί άλλοι 
έως τώρα υπουργοί.Άπέστειλεν ειδικόν ιινίΙόκομ,Λν εις 
Μεσολόγγιον διά νά. κατάρτιση σχεδίου έξωραϊσμοϋ 
τοϋ 'ΙΙριμου. "Ολοι γνωρίζομε.· ότι τό Ήρφον, είνε 
ό Κεραμεικύς τού Μεσολογγίου, τό Πολυάνδρων τής 
’Εξόδου. Κρανίου λώρος, όπου άνεπαύΟησαν τά λεί
ψανα τών ηρωικών προμάχων τής ήρωϊκής έ'ξόδου. 
’Αλλ’ ολίγοι ’ίσως γνωρίζουν ότι ό ιερός αυτός χώρο; 
εΐχεν έγκαταλειφΟ ή χάρις εις τήν άνύγγνωστον αμέ
λειαν τών μέχρι τούδε Δημοτικών άρχών. Ίίτο ένας 
κήπος πενιχρός καί ακαλλιέργητος. Καί όμως ανακα
λεί τήν μεγαλυπρεπεστύραν ίσως αναλαμπήν τής Έλ- 

Λην. πατριωιικη: ιι.ιάoilιώί·ι.·, Το Ί Ιριμον είνε μεταξύ 
τριών προμαχωνών λοφο: εκ χώματος καλύπτιοι·, συσ- 
σωρεί'μι’να τά οστά, γνωστών καί άγνωστων, ήριόων. 
Οί τάφοι παρέκει τοϋ Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. τοϋ 
<->εοδωρου Γρίβα, τού Μάρκου Μπότσαρη. μέ κενήν 
όμως τήν Οέσιν τοϋ αγάλματα; τοϋ Δ’ Άν’ζέρ. τό 
οποίον ι χρησίμευσεν ως στόχος παιζόντων μειράκιων, 
τέλος τό κενοτάφιο.· τοϋ Βύρωνος, περισσότερον Έλ
ληνας ή Αγγλου, μέ τόν ανδριάντα του.Ό καλλωπισμός 
ενδείκνί’ται, ώ; καί ή πραγμάτωσι; τής ωραία; γνώ
μη; τον αρχαιολόγου κ. Σωτηρίου όπως ίδρυίίή έζ.εϊ 
Μουσείου, όπουνά έναποτείΐούν τά ιστορικά τηλεβόλα, 
τά. πιεστήριατών Έλλ. χρονικών; τού Μάγερ, ή < Ελ
λάς τοϋ Δαυίδ V ’Αν'ζέρ- όλα δέ αύτά έχει σήμερον ή 
μάλλον περιφρούρησε τό ιστορικόν καί ’Εθνολογικοί· 
μουσείου 'Αθηνών—καί οί δυο θαυμάσιοι πίνακες τού 
Βρυζάκη: η "Εξοδος καί ή <->υσίατοϋ Καφιάλη. Αύ- 
ναται—και πρέπει—νά ίδρτώή τό μουσείου έν ε’ίδει 
Χριστιανικού μαυσωλείου δεξιά τού τύμβου, όπου μά- 
Ζ.ιστα προυπήρχον. ως λέγεται, καί δύο νάίδρια κατι’ι 
τήν Έπανάστασιν. ’Επίσης ιρρονεΐ, όρδώς, ότι εις 
νεκροταφείου τού 1821 δέν έχουν Οέσινάλλα πρόσωπα, 
όσοι· επίσημα καί άι· υπήρξαν. Καί ήδη ό.φ ού άτειρασί- 
σίΐη νιι καΐίαρισίΐή ό χώρος, επιβάλλεται εις τήν Κυβέρ
νησα·, άλλά καί εις τους Μεσολογγίτα; νά καταστήσουν 
τό παρημελημένον 'Πρώον. άντά'ξιον τών νεκρών, ού; 
περικλείει, αντάξιον καί τού πομπώδους ονόματος τό 
οποίον φέρει. Διότι δέν αποκρύπτω τήν θλιβερόν έν- 
τύπωσιν ήν εσχον πρό ετών, όνε μεταβάς εις τήν γε- 
νετειραν μου, εσπευσα να αντικρύσω μέ άρρητον συγ
κίνηση· σχεδόν έν... χωράφι, άντί Ηρώου.

ΔΑΦΝΙΣ

ΕΧΤΙΑΔΕΧ

ΕΡΩΤΗΣΑ...

Έρώτησα τό ι-'αυμασμιί :
Γιατί ποτέ δέν είσαι μόνος ;
Ποιος, μέ τό πρόσωπο χλωμό, 
σαν νά τόν δέρνη κρυφός πόνος.
σέ τριγυρίζει ό.πό κοντά ;
ΚΓ αιίτυς γελώντας μ’ άπαντά :
Δέν τόν γνωρίζει; : Είν’ ι'ι Φθόνο:.

ΤΟ ΒΡΑΧΟ...

Τό βράχο τόν τραχύ καί τον περήφανο 
τό κύμα τόνκτυπά. τόν αναδεύει' 
τήν αμμουδιά τήν ταπεινή κ' υπάκουη 
τό κύμα τή φιλεΐ καί τή χαϊδεύει.

ΔΕ ΘΕΛΩ

Δέ θέλω μήτε καν νά μοϋ μιλούν, 
δέ θέλω μήτε καν νά μ*<1.ντι  κράζουν 
τά χείλη ποϋ ποτέ τους δέ γελούν 
τά μάτια ποϋ ποτέ τους δέ δακρύζουν.

(*) Συνέχεια.
I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Κλεονίκης Άσπριώτου. Ίταλόπαις

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τό νεοελληνικόν διήγημα εσχε μεγάλην έπί- 

δοσιν’ εις διάστημα ολίγων ετών αριθμεί πα
ραγωγήν αξίαν διεθνούς φήμης. Είνε τό πι- 
ρισσότερον ευδοκίμησαν παρ' ήμΐν λογοτεχνικόν 
είδος. "Αν ή ποίησις έξαπέλυσεν ωκεανούς πα
ραληρημάτων, αν τό δράμα νηπιάζει, άν ή σά- 
τυρα καθεύδει, τό διήγημα καί ποιοτικώς καί 
ποσοτικώς ικανοποιεί κάθε άξίωσιν, διότι όχι 
μόνον διά τήν πρωτοτυπίαν διακρίνεται, άλλά καί 
διά τήν ποικιλίαν, θά ήτοδέ ετι περισσότερον έν 
άκμή,αν ύπήρχεν έν Έλλάδι αναγνωστικόν κοι
νόν. Δυστυχώς δέν διαβάζουν οί "Ελληνες. Οί 
δέ άριστοκρατίζοντες επιδεικνύουν τάςγλωσσικός 
γνώσεις των, καί μερικοί τάς δοκιμάζουν, μέ 
ξένα μυθιστορήματα.

Νεανικός εντυπώσεις άναπσριστμ εις τό νεώ- 
τερον αγροτικόν του διήγημα «Ό Πετεινός» ό 
κ. Βλαχογιάννης. Ύπό τό ψευδώνυμον οΈιάν- 
νης Έπαχτίτης» εδημοσίευσε αρκετά ηθογρα

φικά λαϊκά διηγήματα. Τά περιληφίΐέντα εις 
τό πρώτον τεύχος «Ιστορίες» άνεγνώσθησαν 
μέ ενδιαφέρον. ’Αλλά καί τά κατόπιν δημο- 
σιευθέντα «Ι’ιά τή τιμήο. Γιατήν άγάπη», «Τό 
Έρημόκαστρο» έκ τής αυτής απλοϊκής καί 
αγνή; προέρχονται πηγής. Κατόπιν τόν άπερ- 
ρόφησεν εργασία ιστορική καί αρχειακή, ήτις 
αρκετά τοϋ άπέβη προσοδοφόρος, καί ήδη διά 
τοΰ < Πετεινού» επανέρχεται, κάπως κουρασμέ
νος, εις τόν κύκλον τών παλαιών του έμπνεύ- 
σεων, τών διακριΟεισών τότε διά τήν φυσικό
τητα τοΰ διαλόγου, τήν ζωντανήν περιγραφήν, 
τήν ελκυστικήν άφήγησίν. Εις τό νέον του διή
γημα, τό όποιον δέν είνε, ώς ί>ά ανέμενέ τις, τό 
καλλίτερου, ό κ. Βλαχογιάννηο, θιασώτης έξ ιδιο
συγκρασίας τής δημοτικής, δέν κάμνει τήν κατά- 
χρησιν τοϋ γλωσσικού ιδιώματος, εις τό όποιον 
έξώκειλαν όχι ολίγοι αδέξιοι χειρισταί τής μαλ- 
λιαροσύνης. Είνε ή γλώσσα ήν μεταχειρίζεται 
απλή, ή άπό τόν λαόν όντως όμιλουμένη, ή άρ- 
μόζουσα εις τό θέμα τοΰ διηγήματός του, ή 
άφομοιουμένη πρός τό αγροτικόν περιβάλλον, 
έν φ ζοΰν και κινούνται τά δρώντα πρόσωπα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καί ζάμνει ζα/.αίσθητον οπωσδήποτε χρήσιν 
.πι.’,,ο,'’| δ<υν τόν προσήκοντα χριομιχτισμόν. 

Υπό έποψιν συνθετικήν, εϊς τόν Πετεινόν 
παρατηρεΐταιατονία περί τήν άφήγησιν,μολονότι 
ή φρασεολογία είνε εκφραστική καί καλυδεμένη. 
Ία χαρακτηριστικά σημεία τής διηγήσεως προσ- 
λαμβάνουσι λεληθότω; διεξοδικότητα, ήτις κου
ράζει. ΊΙ υπόδεσις είνε λιτή, ισχνή, καί ή άφή- 
γησις τών λεπτομερειών αποβαίνει δυσαναλό- 
γως εκτενή;' απορροφάται καί παρασόρεται ό 
γράφων τόσον πολύ άπό τήν ακρίβειαν τή; πε
ριγραφής τής ζωής, ήν ζήσας αποδίδει πιστώς, 
ό’ιστε καταντά μέχρι τή; προτελευταίας σελίδο; 
νά μ ή προστίθεται τίποτε νέον εϊς τήν ΰπόθε- 
σιν, ήτις οί’τω στερείται έξελίξεως. "Ενα νοι
κοκυρόπουλο επιστρέφει κατά τάς σχολικός δια
κοπής εις τό χωριό του καί συναντά τό αίοι- 
νιον θήλυ—μίαν άτίθασον γειτονοποΰλάν του. 
Καί γεννάται ό έρως, άλλ’ ύπό μορφήν περίερ
γον, ύπεραφελή, σχεδόν πρωτόγονον. Αί πρώτοι 
εκδηλώσεις κυοφορούνται έν μέσοι τσιμπημά
των, κυνηγητών, χαστουκιών, είς στιχομυθίαν 
γεμάτην μαλώματα καί προσβολές, περιορίζον
ται δέ εις τό μισοάνοιγμα μιάς πόρτας εκατέρω
θεν άλληλοωθουμένης καί εϊς έν σκοτεινόν μισο- 
παράθυρο, διά τοΰ οποίου μόλις χωρούν αί χεΐ- 
ρες. Ή χωριατο.ποΰλα δέν θέλει νά σφαγή ύ αγα
πημένος της πετεινός,καθώς προστάζει ή άρρωστη 
θεία της—μιά γρηά παράξενη. Ίον σφάζει τό νοι
κοκυρόπουλο καί ενώ ό πετεινός είνε μισοσφαγ- 
μένος αγκαλιάζονται καί φιλιούνται τά δυό γει- 
τονόπουλα—τά δυό αγρίμια. Τό ωραιότεροι· 
μέρος τού διηγήματος είνε αυτή ή είκών τή; επι
θανάτιου αγωνίας τοΰ πετεινού, έν στιγμαΐς 
ηδονικών περιπτύξεων τού ζεύγους. Όταν έκ
λειψη ό πετεινός, αρχίζει ό έρως πρός τόν άν
θρωπον. Άφίνει δέ τόν άναγνώστην ό συγγρα
φείς νά συμπληρώση διά τής φαντασίας τάς 
συνέπειας τού ειδυλλίου, αί όποίαι δέν θά είνε 
καί πολύ αγναί, έάν κρίνη τις έκ τών περιγρά
φω'—τών δυνατότερων τού βιβλίου—τών άνα- 
φερομένων εϊς τήν σωματικήν διάπλασιν τή; 
χωριατοπούλας. ’Αρκεί νά σημειωθή ή έξή; 
πρωτότυπος, τολμηρά έν τή άντιθέσει, παρο- 
μοίωσις : «Τά γυμνά πόδια'της, τριαντάφυλλα 
χυτά στύ πάτωμα».

Δέν πρέπει νά παραλειφθή οτι τό βιβλίον 
είνε εικονογραφημένον (άπό τόν κ. Ρούμπαν). 
Ή εϊκονογράφησις διηγημάτων ΰπό καλλιτε
χνών, εϊσήχθη παρ’ ήμϊν άπό τόν Βικέλαν, 
ηκολουθήθη άπό τον γράφιντα τάς γραμμής αύ- 
τάς καί συνεχίζεται άπό έτών εϊς τό ήμερολόγιον 
—κόκου. , Η είκών, ή εμπνευσμένη έξ ένός διηγή- 

°.® !*θνον δίδει καλλιτεχνικήν μορφήν, 
ά/ά.ά καί ζωντανεύει τού; ηρώα; τού διηγή
ματος.

1 εράστιον το κενόν, τό όποιον χωρίζει τόν 
«Πετεινόν» άπό τές «Δειλίνές κουβέντες» τού 
’Αλεξανδρινού ιέου κ. Θ. Νικολούδη. ’Από τήν 
ηθογραφίαν άρχεγόνων αισθημάτων καί ηθών, 
εις τήν ψυχολογικήν αισθητικότητα τών μεγα- 
Λουπόλεων’ άπο τήν αφελή διήγησιν, εί; τήν 

τεχνικήν επεξεργασίαν, η όποια παρουσιάζει, 
μυριρολογικώ;, ιδιόρρυθμον συγγραφικόν ύφος. 
Ι ο βιβλίον τού κ. Νικολούδη μά; υπενθυμίζειέν 

α/.,'.ο. Ο κ. Καζαντζάκης όταν ήτο άκόμη νέος, 
ως «Κάρμα Νιρβαμή έδημοσίευσε φαντασιώ
σεις ποιητικά;, ύφ α; ύπελάνθανεν ή ώμοτέρα 
πραγματικότης. Τό βιβλιάριον εκείνο—Κρίνος 
καί όφις παρέμεινεν ώ; έν υπόδειγμα ερωτι
κής μυστικοπαθούς πολυλογίας—πυρετού αι
σθήσεων—ά/λά τόσον θελκτικής, τόσον βαθεια 
θιγούσης τήν ψυχήν, όίστε νά παραμένη εγχει
ρίδιο ν νεανικής συγγραφικής όρμητιζότητος.
Ητο έργον υποκειμενικόν. Ό ζ. Νικολούδη; 

απλοποιεί τό είδος αυτό τού πεζού ποιήματος, 
άλλ’ άπό αντικειμενικής άπόψεως, δίδει αυτός 
άλλο υπόδειγμα εις δ σύναντάται ή οπτική άν- 
τίληψις μέ ήρεμον δονισμόν τής ψυχής.

Ο συγγραφείς έγνώρισε μίαν άρρωστην τα- 
ξειδιάιτισσαν, ή οποία ήτο άσχημη τήν μορφήν, 
ώμιλούσεν δμω;, ωραία, μέ μεγάλας ψυχικά; 
μεταπτώσεις, ή όποια ζητούσε τάς καθημερινά; 
καί πλέον αντιθέτους εντυπώσει;, ένδύουσα αύ- 
τάς μέ μίαν νοσταλγικήν μελαγχολίαν. Τάς έν- 
τυπώσεις αυτά;— κουβέντες όπως ακαλαίσθητα 
τάς ονομάζει ύ συγγραφεύς—έκτυλίσσει εϊς μίαν 
σειράν, θά έλεγα πεζών ποιημάτων, έάν δέν ή
σαν μάλλον πεζά, χρονογραφημάτων, έάν δέν 
ήσαν μάλλον ποιητικά. Καλλίτερα νά δανεισθώ 
της ηρωίδος τήν κύκνειον φράσιν; Κοινοτυ
πίες πού άξίξουν . 'Υπό έποψιν περιγραφικήν, 
έχουν εί; πολλά μέρη ρεαλισμόν, οφείλομενυν εϊ; 
προσεκτικήν παρατήρησιν. Ύπό έποψιν αισθη
τικήν, υπάρχει ικανή δόσι; ύ.τοβλητικότητο;.
Υπολανθάνει ένα; ανήσυχο; υστερισμός, μέ με

γάλα αισθήματα, μέ αόριστα Ιδανικά. Έν τώ 
συνόλφ υπάρχει κάποια μελαγχολική γοητεία, 
ή όποια συγκινεϊ—τό μεγαλείτερον προτέρημα 
τού βιβλίου.

Ελαττώματα έχει δύο. "Οτι είνε ξενική ή 
έμπνευσις· δέν ζη ό αναγνώστης είς Ελληνι
κόν περιβάλλον. 'Υπάρχουν βέβαια αισθήματα, 
υπερπηδώντα σύνορα φυλών, άλλά τό ύφος θά 
ήδύνατο νά δώση χρωματισμόν, προσαρμοζόμε- 
νον πρό; τήν άντίληψιν τοϋ Έλληνο; άναγνώ- 
στου. Καί αυτός λείπει. Τό άλλο μειονέκτημα 
ει νε αί γλωσσικοί ύπερβασίαι, όφειλόιιεναι είς 
υπερβολικήν προσήλωσιν πρός τόν μαλλιαρι
σμόν.

Δί «Δειλινέ; Κουβέντες δέν είνε βέβαια «ένα 
μικρό αριστούργημα», ώς θέλει νιί ίσχυρισθή ό 
προλογίζων φίλος τού συγγραφέως. Είνε άνα- 
τολαί εύέλπι,δος μέλλοντος. Διότι ύ κ. Νικολού- 
δης είνε ψυχολόγο; λεπτός, δεξιοτέχνης δέ τή; έζ- 
φράσεως. Μολονότι ρέπει πρός τόν ρωμαν- 
τισμόν, δέν τού είνε άγνωστος ή πραγματικό- 
της. Ό περίεργος αυτός συνδυασμός θά τόν 
κάμη νιί άποφύγη τούς σκοπέλους καί τού πρώ
του καί της δευτέρα;. Δηλαδή τήν νοσηρότητα 
τοΰ μέν καί τήν χυδαιότητα τής δέ. Τό βιβλίον, 
μ όλα; τά; επιφυλάξει; ένός άμερολήπτου κριτι
κού, εϊνε ά'ξιον προσοχής.

(Έπεται συνέχεια)
ΔΙΚ.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΧΕΛΙΣ
Ή ψυχολογία τοϋ στρατιώτου.

ΊΙ Έλβίτική ΈΙν.ιλογική Εταιρεία έπεχείρηο® 
περίεργον ψυχολογικήν έρευναν μεταξύ στρατιωτώ,. 
πιιλεμησάντων. Χι.-νειμε έρωτημ ιττ.λόγιον. εί: δ Ον 
τϊι σχετικά έρωτήμιτα. Ώς λ. χ. Διά τινων μεσ«>ν ό 
στρατιώιηςέν ιΰρρ μάχη; νομίζει ότι δύναται νά οώση 
τήνζωήν του: ’’Εχετε πίστιν είς αντικείμενα -ευλο
γημένα οίιν φυλακτά, μαγικός πρόστυχός, είς φυτά 
ιχιτντα τήν ιδιότητα νά άποτρέπουν τό τραύμα ; 
Υπάρχουν αντικείμενα έπισύροντα τύν κίνδυνον ’ 
Καί άλλας πολλάς ερωτήσεις.

Ερωτες καί αύτοκτονίαι
Κατα Ιταλόν έπισιήμονα ό έρως είναι ό μεγαλείτε- 

ρο; αίτιος τών αυτοκτονιών. Καί έν γένει μέν ο! αν- 
δρε; ανιοκτονιιϋν πολύ μάλλον ή αί γυναίκες—διότι 
κατα τό διάστημα τριετίας ηύτοκτύνησαν είς τήν 
Ιταλίαν 2,‘116 άνδρες καί ΰ(ϊ!Ι μόνον γυναίκες- άλλ’ 
αί έξ ερωτική; απελπισίας αύτοκτονήσασαι είνε 70 
7·> " ,, ενι;> οί δια τόναυτόν λόγον αύτοκτονοΰντες αν- 
δρες είνε μόνον :Ό Ιυ “ „. Είς τήν Γαλλίαν ή αναλο
γία είνε S>·' „ διά τάς γυναίκας καί 7 " ,, διά τούς 
<ινύο ις.

Βιβλία καί μακροβιότης.
'Ο εσχάτως άπιιθανών έν ήλικίφ 100 έτών Γάλλο; 

συγγραφεύς Φερτιωλ ήτο φανατικά; βιβλιόφιλος. 11α- 
ρετηρήθη ότι οί βιβλιόφιλοι αποθνήσκουν ΰπέργηροι.
II αγάπη πρό; τά βιβλία είνε έν είδο; έλιξηρίου μι. 

κροζωία;. Ο Σόλων, ίι Ηαλής.ό Ιΐιττακύ; εξησαν 100 
έτη. Ό Δημόκριτο; 101. Ό Ξενιιφάνης, ό Ζήνων 
μ ικροβίωτατοι. Ό Φερτοί»/. αναφέρει πλεϊστα παρα
δείγματα. Ό Φλωρεντινό; βιβλιοθηκάριος Μαλιαμ- 
πέκης καί ό σοφός επίσκοπο; Χυέ δστι; είνε ό άνα· 
γνιύσα; τά περισσόσερα βιβλία είς τόν κόσμον, έζη- 
σαν υπέρ τά 80 έτη. Ό διευθυντή; τής βιβλιοθήκη; 
Μοντενοά. οί Ακαδημαϊκοί Λιττρέ καί Σουάρντ, ό 
ιδικος μας Καραής, ό Πενιω ό έκ τών δημιουργών τή; 
βιβλιογραφικής επιστήμης, ό πάνσοφος Βαλκεναίρ, ό 
Μπρονέ συγγραφεύς τοΰ πολυτίμου ’Εγχειριδίου τοϋ 
Ι1ιβλιοπωλου>, ό Δελίλ διευθυντή; τής’Εθν. Βιβλιο
θήκης των Παρισίων. ό γραμματικό; Ζονλλιέν. ό Σα- 
τωβριανδος έφθασαν είς βαθύ γήρας.

Φωτεινή μολυβδίς.
II τελευταία έφεύρεσις είς τιι είδη τή; γραφή; 

είνε ή φωτεινή μολυβδίς, εύφυέστατον καί πρακτικώ- 
τατον κατασκειιασμα Αμερικανού έπιστήμονος. Εί; 
τήν μολυβδίδα ται’πην έχει προστείίί] μικροσκοπικό; 
ήλεκτρικός συμπυκνωτήρι. καταλι’ιγων εί; μικρόν ήλε- 
κτρικήν λυχνίαν, ήτις πιεζομένου κατά τήν γραφ.ΐμ· μι
κρού τίνος ελατηρίου ρίπτει περί τήν αιχμήν τής μο. 
λυβδίδος φωτεινόν κύκλον ίκανή; έντάσεως, «7>στε νά 
βλέπη τις νά γράφη καί τήν νύκτα.

Η έπιτάφιος σημαία.
Εϊ; τι μικρόν Γαλλικόν χωρίυν κατεχόμενον ύπό 

των 1 ερμανων είχεν άποθάνει είς Γάλλος τραυματίας- 

ΊΙ κηδεία του έτελέσθη άπλή. χωρίς καμμίαν έκδή- 
λωσιν πατριωτισμού, διά τόν φόβον τών γερμανικών 
άρχών. ’Επί τοϋ τάφου του δμω; προσήλθον τρεις νο
σοκόμοι κομίζονσαι ή μία άνθη λευκά, ή άλλη κυανά 
καί ή άλλη ερυθρά. Καί όταν τά έσκόρπισαν έπί τοϋ 
νωπού χο'ιματος τοΰ Γάλλου, οί παριστάιιενοι είδον 
άπλοιήιενα τά χριίιματα τής Γαλλικής σημαίας. "Ολοι 
έδάκριυσαν καί αύταί αί Γερμανικοί άρχαί συνεχάρη- 
σαν τάς νοσοκόμους διι'ι τήν άντιγερματικήν των ναύ
την, άλλ’ εϋφιυα έκδήλωσιν.

Μακάβριος στατιστική.

Κατά τόν Αμερικανόν στρατηγόν Γκρήν ui όλικαί 
άπιίιλειαι τής Άντάντ είνε 4,167,000 έξ ών νεκροί 
1,036,000’ οί άλλοι είνε τραυματίαι καί αγνοούμενοι. 
Οί αντίθετοι (Γερμανοί κ.λ.π.) άπιόλεσαν 3,830,000 
άνδρας, έξ ών νεκροίβ .030,1100. 12; πρός τάς δαπά
να; μέχρι τοϋδε ίιπολογίζονται ώς δαπανηθέννα 100 
δισεκατομμύρια φρ. νπ’ άμηιοτέρων τών άντιμαχομέ- 
νων ομάδων. Τί ήμποροΰσε νά γίνη μέ αύτό τό χρήμα 
καί μέ τούς άπωλεσθέντας άνδρας έν είρήνΐ) ! . . .

Τά άν^η τής Εύρώπης.

Ύπάρχουσιν έν Ευρώπη 4,200 είδη άνθοφόρων φ υ
τών, έκ τούτων δέ 420 έχουσιν εύοσμα άνθη. Τάλοιπά 
έχουσιν άνθη άοσμα ή δυσοσιια. Ώς πρός τό χρώμα 
δέ 1121 άνθη εϊνε λευκά. !».’> κιτρινόχροα, «23 φυτά φί- 
ρουσιν ερυθρά άνθη, ό'.ιΐ κυανά, 303 ίοχροα καί 100 
άλλα είδη φέρι.ιυσιν άνθη ποικίλων χρισμάτων.

Τά ϋ-εατρικά προγράμματα.

Τοϋ θεατρικού προγράμματος πατρί; δεν είνε ως 
έπιστεύετο ή Γαλλία, άλ/. ή Ισπανία. Ο Ισπανό; 
Κοσίμου δ’ Όβιάδο άκμασα; ολίγα έτη πρό τού κλα
σικού Μιχαήλ Κερβάντες, τού δημιουργού τού Δόν 
Κιχνιτου ·, έπενόησε τύ θεατρικόν πρόγραμμα. Κατά 
το 1617 κατά πρώτον έτέθη ύπό τύν τίτλον τού έργου 
τό όνομα τού συγγραφέως, κατά δέ τύ 173!) καί τά 

ονόματα τών ηθοποιών.

Καλλιτεχνικόν τάλαντον

Έν Λός "Αντζελες τής Καλλιιρορνίας, νοσηλεύεται 
άπό δύο έτών, πάσχων έκ τού ποδός του. εί; τό νοσο
κομείου τών παίδυιν ο Νικόλαος Σκάλας. Ιο ετυιι. 
Άπό τινο; καιρού, οί σαπωνες τοΰ νοσοκομείου έλει
παν ι'ιπο τήν θέσιν των. Τό μυστήριον δμω; έλύθη 
δτε ό Νικόλαος είρέθη παίζων μέ έν μικρόν άγαλμα 
—λευκόν καί τεχνηέντως έπεξειργασμένονέκ σαπωνος. 
'Ο μικρός ώμολόγησβ τήν κλοπήν. Από τότε ή 
έπιθεωρήτρια τού νοσοκομείου παρέχει έν αφθονία 
πάν δ.τι’χρειάζεται εί; τύν άρροχττον, δστι; κατασκευ
άζει ελέφαντας, πιθήκους άναρριχωμένους έπί δέν
δρων καί άλλα πράγματα τής έμπνεύσεόις του ή.κατ’ 
άπομίμησιν, άποδεικνύων οΰτω περίεργον καλλιτεχνι

κήν ιδιοφυίαν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΙ ΗΡΩ Ι ΔΕΣΤ6Υ ΚΙΝΗΜΑΤ6ΓΡΑΦ6Υ

Ή καλλιτέχνις 'Εσπερία
Κίνημ. Απόλλων

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
Ό κ. Γρ. Ξενόπουλος έγραψεν έν χρονογραφήματι 

τά έξης περί τοΰ κ. Πρωθυπουργού, ώς τεχνοκρίτου :
• Φίλος συνάδελφος, έχων τήν ευτυχίαν νά γνωρίζη 

έκ τού πλησίον τόν κ. Σκουλούδην μοϋ έλεγεν ότι εί
ναι όχι μόνον ό καλλίτερος τεχνοκρίτης ποϋ έχομεν 
εις τήν 'Ελλάδα, άλλά ένας άπό τού; καλλιτέρους τή; 
Ευρώπης. Ή αγάπη του πρός τήν Ζωγραφικήν καί 
τάς εικαστικός έν γένει τέχνας, τόν έκαμαν νά μελε- 
τήσηολας τάς πινακοϋήκας, όλα τά Μουσειακοί όλα 
τά ειδικά συγγράμματα, νά όπλισθή μέ άλας τάς 
σχετικά; γνώσεις, νά κατάρτιση διά τόν εαυτόν του 
μίαν πολύτιμον συλλογήν καί νάποκτήση μίαν πείραν 
δ ιαβολεμέ ν η ν . Εις τούτο τόν έβοήθ ηοε «ή ’ ενός 
ή μεγάλητου περιουσία καίάφ’ ετέρου ή έμφυτος κα
λαισθησία, κρίσις καί οξυδέρκεια. Σήμερον είνε εις 
θέσιν νά κατατάξη καϊ νά έκτιμήση μίαν μισοσβυσμέ- 
νην παλαιόν εικόνα μέ μίαν ματιάν. Διακρίνει αμέσως 
το γνήσιον άπό τό νόΟον, τό πρωτότυπον άπό τόάν- 
τιγραφον, τό έργον τής άξίας άπο τό ευτελές. Εις 

τήν μ ιυρίλαν. εις τό σκοτάδι πού σωρεύει ό χρόνος 
επάνω εις τούς προαιώνιους πίνακας, τό γυμνασμένοι· 
του μάτι κάμνει φώς. Δέν τοϋ διαφεύγει εποχή, τε
χνοτροπία. σχολή, ζωγράφος όνομαστός. Τάς παλαιός 
εικόνας τά; βλέπει υπογεγραμμένος καί χρονολογού
με να;. Καί εις τήν Ευρώπην ακόμη πού οί γνώσται 
δένάπατώνται εύκολα, ό κ. Σκουλούδης τούς βά
ζει κάτω.

Πρός έπικύρωσιι τών ανωτέρω, ό φίλος συνάδελφος 
μούδιηγήΟη τύ εξής άνέκδοτον. Κάποτε εί ς τό Πα
ρίσι, ό κ. Σκουλούδης είσήλθεν εις ένα παλαιοπωλείου 
όπου είχε ματιάοη μίαν εικόνα καί ήρώτησε τήν τι
μήν. Ό παλαιοπώλης τού έζήτησε πέντε χιλιάδας 
φράγκα. Ο κ. Σκουλούδης τοϋ τά έπλήρωσεν άμέσως 
καί ό (άνθρωπος έτριβε τά χέρια του βέβαιος ότι ή 
είκ.όιν πού έπωλούσε τόσον άκριβά δέν άξιζεν ούτε 
πέντε εκατοστάρικα... Άλλά άφοϋ τήν έπήρε πλέον, 
ό κ. Σκουλούδης άπεκάλυψε τό μυστικόν. Ητον ένας 
αγνώριστος Βάν Δύκ, τόν οποίον έδειχνεν εις τούς 

φίλους του λίγων, ότι χάρις είς τήν άγνοια ν τοϋ 
γνωστού παλαιοπώλου, τόν απέκτησε χάρισμα. ’() 

παλαιοπώλης τό έμαθεν, έπήγε νά σκάση πού άφισ. 
νά τοϋ'φύγη άπό τά χέρια τέτοιος θησαυρός καί. 
διά νά επανόρθωση κάπως τό κακόν, επροτεινεν εις 
τόν άγοραστήν του νά ξαναγοράση τήν εικόνα αντί 
πενήντα χιλιάδων.

— Εύχαριστώ, άπεκρίθη ό κ. Σκουλούδης- δέν εί
μαι πλούσιος, άλλά δέν έχω άνάγκας.

Κ' έκράτησε τόν Βάν Δύκ, ό όποιος στολίζει ακό
μη τήν ΙΙινακοθήκην του.»

Ό Γερμανός καθηγητής Γιάκομπυ διωρίσΟη κα
θηγητής τής φιλοσοφίας είς τό Πανεπιστήμιον Κων
σταντινουπόλεως. Ό δόκτωρ είνε μαθητής τού περί
φημου φιλοσόφου Μπέργσον.

— Ή Γαλλική ‘Ακαδημία περιλαμβάνει σήμερον 
μόνον τριάκοντα αθανάτους. Διότι έξ ’Ακαδημαϊκοί 
ιίποθανόντες, οί ‘Ιούλιος Κλαρετή, 'Ερρίκος Ρουζόν, 
Ιούλιος Λεμαίτρ, κόμης δέΜέν, Άλφρέδος Μεζιέρ καί 
Παύλος ’Ερβιέ δέν άντεκατεστάΟησαν. Τέοοαρες δέ 
έψηφισμένοι, ό Πιέρ δέ Λά Γκόρς, Άλφρέδος Κα- 
πύς, Ερρίκος Μπέργσον καί ό στρατηγός Λνωταί δέν 
μετέχουν τών εργασιών τής Ακαδημίας, διότι δέν έγέ- 
νετο εΐσέτι ή επίσημος υποδοχή των.

— Ό Άνρύ Άλμπέρ εί; τόν Mercure de France." 
υπολογίζει είς τρία εκατομμύρια τά ποιήματα, τά 
οποία ένέπνευσεν έως σήμερον έν Γερμανία ό πόλε
μο;. Ό Κάρλ Μπούσε έξ άλλου είς τόν ·Χ. Ελεύθε
ρον Τύπον περιορίζει τόν αριθμόν εις τό ήμισυ, υπο
λογίζει όμως καί αυτός ότι παράγονται καθημερινώς 
ι-ί; τάς Γερμανικά; χιόρας 50.000 ποιήματα. Φαντα- 
ζομεθα έάν ό πόλεμο; παραταθή επί εν έτος ακόμη 
καί έξακολουθήση ή αληθώς τρομερά αυτή παρα
γωγή, πόσα τραύματα θά λαβή ή ποίησις!

— Ό Δ' Άννούντζιο έδημοσίευσεν είς τόν ’Εσπε
ρινόν Ταχυδρόμον·· τοϋ Μιλάνου τρεις μεγαλειώδεις 
ψαλμούς διά τούς πεσόντας ’Ιταλούς. Είνε γεγραμμέ- 
νοι έν ύπερλυρισμώ είς πεζόν. Υμνεί τούς πεσόντας, 
τονίζει παιάνας είς τήν παλιγγενεσίαν τής πατρίδος 
του καί είς τούς μελλοντικούς θρίαμβοι; της.

— Είς τό Μονάχον ίδρύΟη λαϊκόν ΰέατρον όπερας, 
ύπό τήν διεύθυνσιν τής όνομαστής Βερολιναίας άοι" 
δού Χέννεμπεργ, διευθύντριας ιδιωτικής φωνητικής 
σχολής.

— Ό Καρούζο παίζει ήδη καί πάλιν είς τήν Ν. 
Ύόρκην μετά οκταήμερον μόνον διαμονήν έν Ίταλίρ.

Έν σειρφ επιφυλλίδων έν τή ·Χ. Έλλάδι» ό νεο
φανής κριτικός κ. Φ. Πολίτης αναλύει τό ολον έρ
γον τοΰ κ. Νιρβάνα, ώς χρονογράφου, διηγημττογρά- 
φου καί δραματογράφου.

— Είς τόν παλαίμαχον λογοτέχνην κ. Τιμβλέοντα 
Άμπελόν άπενεμήθη ύπό τού Βασιλέως ποιητού τού 
Μαυροβούνιου Νικολάου Λ' τό χρυσοϋν παράσημον 
τού τάγματος Δανιήλ τοϋ Λ'.

— Ύπό τού Υπουργού τών Στρατιωτικών ήγορά- 
οθη εν εκ τών καλλίτερων έργων τού νεαρού ζωγρά
φου κ. Μιχελιδάκη, παριστάνον γλέντι στρατιωτών, 
οί οποίοι νοερώς βλέπουν τόν ’Αρχιστράτηγον Βασι
λέα οπεύδοντα πρός τήν μάχην καί στεφανούμενον

II Άμερικανΐς ύψίφωνος 
δεσποινίς ’Έ&εΛ Χάρριγκτον

ο.τό τής Δοξης. εις τήν έκρηξιν δέ τού ένθουσιάσμού 
των οί στρατιώται εγείρουν τό ποτήοιον «εΐ; υγείαν 
τού Κουμπάρου!

Τά Γράμματα», τό λογοτεχνικόν περιοδικόν τή: 
Αλεξάνδρειάς, άπηύθυνεν είς ώρισμένιυς φίλους του 
λογίους έντυπον, δι’ οΰ καλεί αυτούς νά εκφέρουν 
τήν γνώμην των περί τής άξίας τού ιδιορρύθμου ποι- 
ητού τού Άλαφροΐσκιωτου· κ. Σικελιανού. Νομί
ζομε» ότι τύ δημοψήφισμα αύτό έπρεπε νά διενερ- 
γηθή δΓ άλλον ποιητήν μεγαΖ.ειτέρας άξίας. Ύπάρ- 
χουν^πολλοί άλλοι υπέρτεροι, δι’ οίίς θά ήξιζεν άλη- 
θώς τόν κόπον νά γίνη κριτική σοβαρά, ύπό τύπον 
δημοσίας γνώμης—έφ’ όσον εννοείται δέν άπηυθύνετο 
το ερώτημα είς στενόν μόνον κύκλον συνεργατών καί 
η ίλών, όπως έγένετο ήδη.

- Διωρίσθη διευθυντή; τουΆνθρωπολογικούΜου
σείου ό ιατρός κ. Ί. Κούμαρης.

Άφίχθη εκ ΙΙαριτιων όπως ύπηρετήση είς τόν 
στρατόν ό βιολιστή; κ. Σπάθη;. ’Επίσης φθάνει προ
σεχώς ό παλαιός γνώριμος τών -Αθηνών βιολιστής κ. 
Άνεμογιάννης, όστις έφυγεν εντεύθεν νεώτατος καί 
έκτοτε δέν έπέστρεψε, συνοδευόμενος ύπό τής συζύγου 
του, μεσοφώνου εις τήν Γαλλικήν 'Όπεραν. Ίσως 
δωοη μίαν συναυλίαν. Επίσης φθάνει προσεχώς έκ 
Λονδίνου ο κ. Ν. Λαμπελέτ, διά νά γράψη τό λιμ
πρέτο μιας νέας λυρικής οπερέτας, τήν όποιαν ήρχισε.

Λ
Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Βιέννη; Ρο

βέρτος Μπάρανυ, ό λαβών εσχάτως τό βραβεϊον Νομ- 
πέλ τής ιατρικής διά τό 1911 είνε άπό 15 μηνών αι
χμάλωτος τών Ρώσσων, συλληφθείς κατά τινα μάχην.

— Άπέθανεν έν ηλικία 66 ετών ό Γερμανό» ποιη
τής καί συγγραφεύς Κάρολος Σαΐφερ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
— Τά φιλολογικά βραβεία τή; Γαλλικής Ακαδη

μίας άπενεμήθησαν εφέτος εί; τού; συγγράφει; του; 
πεσόντας επί τοϋ πεδίου τών μαχών καί τών οποίων 
τήν αξίαν έξύμνησεν όΑκαδημαϊκό; Λαμν δι’ ωραίου 
λόγου. Οί γνωστότεροι είνε ό μυθιστοριογράφο; Ψυ- 
χάρης, ό ποιητή; ΙΙεγκύ, ό Άλσατός μυΟιστοριογρά
φο; 11ώλ Άκκέρ, ό ποιητής Λ. ντε Ριέ, ύ δημοσιο
γράφο; Ι'κύ ντέ Κασσανιάκ.

— Ό Μάξιμος Γκόρκυ έστειλεν επιστολήν εί; τήν 
Σουηδικήν εφημερίδα Σβένσις Ναγκμπλάντε» έν τή 
όποίφ τονίζει, ότι ή πνευματική ηγεμονία ανήκει εις 
τήν Δυτικήν Ευρώπην, καί οτι είνε καιρό; νά ενω
θούν πλέον όλοι οί λόγιοι τή; Εΰριόπης εί; Διεθνή 
κοινωνίαν.

— Ή Γαλλική ’Ακαδημία διά τό βραβεϊον τής 
ποιήσεως τό άπονεμηθησόμενον τ<·> 1917 έκήρυξε δι
αγωνισμόν πού; σύνθεσιν μια; · ωδής πρός τήν Γαλ
λίαν». Τό βραβεϊον ανέρχεται είς 4,000 φράγκα.

— Λί Γερμανικαί άρχαί άπηγόρευσαν τήν κυκλο
φορίαν ένό; βιβλίου περί Βελγίου τοϋ περιφήμου Δα
νού ποιητού Τζορτζενόεν υπό τόν τίτλον ό Κώδων 
τού Ρολάνδου . Τό έργον αποτελούν σφοδρόν κατηγο- 
ρητήριον κατά τή; Γερμανία; είχε καταπληκτικήν 
επιτυχίαν έν Κοπεγχάγη. Ό συγγραφεύ; του υπήρξε 
καθηγητή; τής αισθητικής εί; τό Πανεπιστήμιου τή: 
Λουβαίν μέχρι τή; ένάρξεως τοϋ πολέμου.

— Ή ’Ακαδημία τών Καλών Τεχνών τού Βερολί
νου διεμαρτυρήθη πρό; τήν Κυβέρνησιν εναντίον τής 
ιδέας άνεγέρσεω; τεραστίου άνβριάντος τού Τίρπιτ; 
είς τό Βιλελμιρσχάφεν. Τοιούτου ϋψου; άνδριανιε;. 
λέγει ή διαμαρτυρία τής ’Ακαδημίας, όπως καί ό 
άνδριάς τοϋ στρατάρχου Χίνδεμπουργ έν Βερολίνι;*, 
καταστρέφουν τήν Γερμανικήν καλαισθησίαν. Έν 
Καινιξβέργη δέ συνεστήθη ειδική επιτροπή έξ επιστη
μόνων καί καλλιτεχνών, διά νά δίδη καλλιτεχνικόν 
τόνον είς τάς διακοσμήσεις τών τάφων τών πολεμι
στών καί ώρισμένον χαρακτήρα εί; ιό άνεγερθΐ|σό_ 
μένα μνημεία.

Οί συμπατριώται τού σωρού έντομολόγου Φάμπρ, 
άπεφάσισαν εί; μνήμην του νά εγείρουν μ νημείου είς 
Σαίυ Λεόυς.

— Τό μουσείου τού Λούβρου έπλουτίσθη μέ σπου- 
δαιοτάτην συλλογήν εικόνων, την όποιαν έκληροδό- 
τησεν ή δεσποινίς Κότνικ άποθανούοα είς Νεγύ. 
Είς τήν συλλογήν ανήκει καί μίαν είκών τού διασή- 
μου ’Ισπανού ζωγράφου Ριβιέρα μεγάλη; άξίας, ήτι- 
έδωρήθη είς τό μουσείου τή; Μασσαλίας.

— Εί; τό’Ινστιτούτου τής Γαλλία; έτελέσθη ή 
έτησία δημοσία Συνέλευσι; τών Άκαδημιών. Τή; οι- 
νελεύσεως προήδρευεν ό κ. Λέων Μποννιίι, πρόεδρός 
ιή; 'Ακαδημία; τών Καλών Τεχνών, ιϊστι; και άπήγ- 
γειλε τόν εναρκτήριοι· λόγον. Κατόπιν έλαβε τόν λό
γον ό επιφανή; Βέλγο; ιστορικός κ. Φράντ; Κυμόν. 
οοτις ώμίλησε «περί τοϋ έκρομαντσμοΰ τού Βελγίου 
κατά τήναρχαιότητα.·. Μετ’ αυτόν ώμίλησαν ό κ. 
Ντάσιρ περί τών πληγών τού πολέμου καί ό κ. 
Κάρολο; Μπενοάτ, έκ μέρους τής Ακαδημίας τών 
ηθικών καί πολιτικών επιστημών, «περί τών Γερμα
νών ώς διδασκάλων τού Γαλλικού πνεύματος'. Καί 
ή συνέλευσι; έληξε μέ εν άνάγνωσμα τοϋ ΙΙιέρ Λοτί, 
ίίστις έδωκε μίαν γραφικήν περιγραφήν τή; Σουασόν 
ύπό τόν βομβαρδισμόν τών Γερμανών .

- Έν τή πόλει τή; Γερμανία; Μπρεσλάου ίδρύθη 
Μουσείον τού Παγκοσμίου Πολέμου. Αί άγοραί διά 
τό Μουσείου τούτο ήρχισαν ήδη αντικειμένων έχόν- 
τωυ όχι μόνον ιστορικήν καί στρατιωτικήν ση
μασίαν, άλλά καί έργων τέχνης, εί; τά όποια νά 
κατοπτρίζωνται τά σύγχρονα πολεμικά γεγονότα.

Είς τήν Βιέννην έωρτόσθη ή συμπλήρωσις τή; 
πρώτης έκατουταειηρίδος άπό τή; ίδρύσεω; τή; έν τή 
πόλει ναύτη Πολυτεχνική; Σχολής, μιας έκ τών δια- 
σημοτέρων τοϋ είδους της.

Λί έορταί, εί; τά; όποιας συμμετέχουν καί άν- 
τιπρόσωποι ξένων πολυτεχνικών σχολώ.·, θά διαρκέ
σουν ένα μήνα. Ή σχολή αυτή, άπό τή; ιδρύσει·'»; τη; 
καί μέχρι τή; άνοικοδομήσεω; ειδικού μεγάρου δΓ 
αυτήν, εΐχεν έγκατασταθή είς τήν οικίαν τού Έλλη
να; μεγαλεμπόρου Γεωργίου Σίνα.

Άπέθανεν ό καθηγητής τή; θεολογία; εί; τό Πα
νεπιστήμιου τή; Λωζάνης Λουδοβίκος Έμερώ.

-Μία εϊδησις, ή οποία έχαροποίησε τού; απογοη
τευμένους Γάλλους, είνε οτι τό περίφημου «χαμό
γελο τή; Ρέϊμς», ήτοι τό άγαλμάτιον τοϋ αγγέλου μέ 
τό γλυκύ μειδίαμα, τό όποιον έπιστεύθη δτι είχε 
πωληθή εί; τήν ’Αμερικήν, άνευρέθη μεταξύ άλλων 
ιστορικών κειμηλίων είς τά υπόγεια τή; άρχιεπισκο- 
πή; τή; 1’έ·.μ;.

-Ή -Μπέολινερ Τάγεμπλατ· αγγέλλει οτι εί; 
Χορνούν, μικρόν χωρίον κείμενον εί; τήν μεσημβρι
νήν άκραν τή; νήσου Σύλτ, είς τήν θάλασσαν τοϋ 
Βορρά, οί κάτοικοι άνήγειραν περίεργον καί άρκετά 
πρωτότυπον μνημείου πολεμικόν. Είνε κατεσκευασμέ- 
νον άπό τεμάχια πλοίων τορπιλλισθέντων. τά όποια 
έξεβράσθησαν επί τή; άκτής. Τό μνημεϊον έχει σχήμα 
Γερμανικού υποβρυχίου καί στηρίζεται έπί τοοπίλλη; 
άγγλικής. ήτι; καί αυτή έπίση; έξεβράσθη έπί τή; 
άκτή; χωρίς νά έκραγή.
— Τό βραβεϊον Νόμπελ διά τήν φιλολογίαν διεκδικούν 
έφέτος κατ’ εξοχήν Σκανδιναυοί’ οί Δανοί ΙΙοντοππι- 
δάν καί Ί'ρόελ; Λούνδ. ό Σουηδό; Βέρνερ Γκεϊγερ- 
στάμ, ό συγγραφεύ; τού μεταφρασθέντος ύπό τού κ. 
Χατζοπούλου Ελληνιστί -Βιβλίου τού μικρού αδελ
φού. καί ό Γάλλο; Ι’ομπίν Ρολλάν, ό συγγραφεύ; τοϋ 

Ίωάννου Χριστοφόρου·. Άνηγγέλθη έκ Ν. Ύόρκη; 
οτι τό βραβεϊον άπενεμήθη είς τόν τελευταΐον, δστις 
είνε δημοφιλής έν Αμερική, άλλ’ οί Έλλανοδίκαι 
έδίστασαν (ραίνεται καί άνέβαλον δι' άργότερα τήν 
άπονομήν. Ό Ρολλάν έν τούτοις ύπέστη ζωηροτά- 
τα; επιθέσει; έν τι;» Γαλλική· τύπιρ, διότι είνε κε- 
κηρυγμένος φίλο; τή; ειρήνη; καί τή; Γερμανίας. '() 
Γουσταύος Τερύ καί ό δραματογράφο; Λουαζόν *δρι· 
μέω; έπετέθησαν κατά τού άσώτου υιού τή; Γαλ
λίας ■. ίσχυριζόμενοι οτι είνε ό μόνος Γάλλος ποϋ 
έμεινεν ουδέτερος. Οί Γάλλοι άποκρούουν τήν ιδέαν 
τή; απονομή; τού βραβείου εί; Τεύτονα. διότι οί 
Γερμανοί κατέστρεψαν τήν Λουμπαίν ^καί έβομβάρδι- 
σαν τήν Ρέϊμς. Υποδεικνύουν δέ ώ; βραβεύσιμον τόν 
Βέλγον ποιητήν Αιμίλιον Βερερέν άνήκοντα εί; 
έθνος, τό όποιον δέν παρεσκεύασε τόν πόλεμον, καίτοι, 
δέ κατέχει θέσιν είς τήν διεθνή φιλολογίαν, όμοίαν 
τής τού Ρολλάν, απολαύει όμως μεγαλειτέρων συμ
παθειών παρ’ όλ<·» τώ κόσμιρ.

Λ
Ζωηροτάτην πολεμικήν κριτικήν εναντίον τού Δ’ 

Άννούντσιο έδημοσίευσεν είς τήν «Φιλολογικήν έφη-

μερίδα· ό κριτικός Ερρίκο; Τοβεε. <Ί'ώ 1S87. γρά- 
φει ο κριτικός, έκαμε τήν έμφάνισίν του ό Δ’Άννούν- 
τσιο μέ. στίχους,οί όποιοι έκαμαν μεγάλην έντύπωσιν 
εί; τήν Ιταλίαν. "Ολοι ήσαν ενθουσιασμένοι καί μα- 
γευμένοι μέ τά; πρωτοτύπου; ομοιοκαταληξία; καί τόν 
μελωδικόν ρυθμόν τών στίχων του. Καί ομω; ή ποίη 
σι; αυτή δέν ήτο παρά μία αντιγραφή τών άγνωστων 
στίχων τού ’Ιταλού ποιητοϋ καί φιλολόγου Ηοιιαζίο - 
Καί ό Τοβέε παραθέτει στίχου; τού ωομαζέο καί 
τού; παραβάλλει μέ στίχου; τού Δ’Άννούντσιο. Ό· 
Δ’ Άννούντσιο δέν είνε τίποτε άλλο παρά σφετεριστή; 
ξένη; πνευματική; ιδιοκτησία;. 'Έχει αντιγράψει ολό
κληρα μέρη από τού; Πειρασμού; τού άγιου ’Αντω
νίου- καί τά έχει κάμη στίχους. Έπίση; έχει κλέψη 
τόν Μποντελαίρ, τόν Μαίτερλιγκ, τόν Βερλαίν καί 
πολλού; άλλου;, ζώντας καί άποθανόντας.

— Εί; τά; Ρωσσικάς εφημερίδας πολύ; λόγος γίνε
ται περί τή; οπτασία; τού Τολτσύϊ διά τόν πόλεμον, 
ήτι; άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων τελείως άληθή; 
είς βλα; τάς λεπτομέρειας της.

— 'Ο πρό τίνος άποθανών Γάλλο; Ακαδημαϊκό; 
Ηωλ Έρβιέ κατέλιπεν είς τήν γαλλικήν 'Ακαδημίαν 
ποσόν 25,000 φράγκων, διά τήν σύστασιν βραβείου, 
τό όποιον άνά διετίαν 0’ άπονέμεται είς τόν συγγρα
φέα ενός δράματος καθαρώς φιλολογικού, παριστα- 
νομένου έξω τών τακτικών θεάτρων τού συνήθους 
δραματογραφική; παραγωγής. Τό κληροδότημα έγέ- 
νετο αποδεκτόν ύπό τή; Γαλλική; ’Ακαδημίας.

—Νέος διευθυντής τή; -Γαλλική; Κωμωδία;- διω- 
ρίσθη ο γνωστό; Γάλλο; δραματικός συγγραφεύ; κ. 
Αιμίλιο; Φάμπρ άντί τού πρώην τοιούτου κ. ’Αλβέρ
του Καρέ, όστι; έζήτησε ν’ απαλλαγή τών καθηκόν
των του μέχρι τέλους τών εχθροπραξιών, διά νά δυ- 
νηθή ν άφιερωθή άποκλειστικώς εί; τήν υπηρεσίαν 
του, ώ; αξιωματικού τού επιτελείου. 'Ο Αιμίλιο; 
Φάμπρ είνε αντιπρόεδρο; τή; Εταιρεία; τών Γάλλων 
δραματικών συγγραφέων, έχει δέ συγγράψει πολυά
ριθμα δραματικά έργα, οίον τά; - Χρυσά; γαστέρας», 
την «Ραμπουγιέζ . τύ -Χρήμα κ.λ.π. ώ; καί τό έργον 
Τίμων ό Αθηναίος».

"Ηρχισαν αί έπιστημονικαί διαλέξεις τοΰ συλλόγου 
Παρνασσού». Ωμίλησε πρώτο; ό κ. Ν. Άποστολί- 

δης περί τού έργου τοΰ έσχάτω; θανόντο; διασήμου 
1 άλλου φυσιοδίφου Φάμπρ. Έν δεύτερα διαλέξει 
ανέλαβε τήν ύπεράσπισιν τών αδίκως κατηγορουμένων 
ζιόων, άτινα ένφ είνε ωφέλιμα είς τόν άνθρωπον, 
ιός τρώγοντα τά επιβλαβή είς αυτόν ζώα. ή παράδο- 
σις τά κατηγορεί ώ; βλαβερά ή δυσοίωνα. Τά ζώα 
αύτά υπέρ ών εΰγλιόττως ήμύνθη ό όμιλητής, είνε 
ή νυκτερίς. ό ακανθόχοιρο;, ό άσπσλα'ξ, ή γλαυξ, ό 
σκώψ (γκιώνης), ό αίγοθήλας (λαγοβυζάστρα), ό κόκ- 
κυξ καί ο βάτραχος. Περί τών συκοφαντουμένων 
ζωων καί άλλοτε γίνη ομιλία πρό ετών είς τήν αυ
τήν αίθουσαν.

— II θεατρική κίνησι; δύναται νά συνοψισθήώς 
εξής: II κ. Κυβέλη θά διόση σειράν παραστάσεων 
τινών εί; τό μεταρρυθμισθέν Βασιλικόν Οέατρον μέ 
τά έκλεκτότερα έργα τού δραματολογίου τη; καί 
τι να νέα.τάόποϊα έμελέτησε κατά τήν άνάπαυσίν της- 
είς τόν θίασόν της προσετέθησαν οί κ. κ. Χαί.κιό- 
πουλος καί Ν'έζερ. Ό θίασο; τή; κ. Κοτοπούλη 
ετοιμάζεται διά την Τρίπολιν, ή κ. Ροζάν διά τήν

Κύπρον καί ό κ. Φυρστ μετά τή; κ. Νίκα διά τήν 
Κρήτην.

Ό Μουσικός θίασο; τού κ. Κονταράτου είνε ό μο- 
.ιαδικό; θίασο; δστις παίζει εί; ’Αθήνας. Πολύ επι
τυχή; ή καθιέρωσι; άπογευματινών δι- οικογένειας 
έκτος τών Κυριακών, καί κάθε Πέμπτην. Έδόθη 
υπό τοϋ θιάσου διά πριότην φοράν ή χαριτωμένη 
Ισπανική δίπρακτο; όπερέττα τού Καμπαρέλο «ΊΙ 

δυωδία τή;’Λφρικάνας», εί; ήν ό κ. Δράμιλης διέ- 
π/.ασεν ένα θαυμάσιου τύπον μικροθιασάρχου.

Λιά πρώτην φοράν δ’ ένεφανίσθη ώ; Τζίλδα εί; 
τόν Ριγολέττον» ή Άμερικανί; υψίφωνο; δ. "Εθελ 
Χάρριγκτον. κόρη ένό; τών γνωστότερων Ιατρών τής 
Βοστώνης, άφοσιωθεϊσα έξ άγάπη; εί; τό θέατρον 
καί τή; όποια; αί εμφανίσεις εί; Αμερικήν καί 
Ευρώπην έκρίθησαν εΰιιενιόςκαί μετά πολλή; συμπά
θειας. Δέν είνε μόνον θελκτική ή ιρων>| της, άλλά καί 
είς ύπόκρισιν δέν υστερεί. Ώ; Τζίλδα έτραγούδησε μέ 
τέχνην καί απαλότητα· τόν Ριγολέττον. ίπεδόθη ό κ. 
<->.’οδωρέσκο. Έπανελήφθη δέ ό Ριγολέττο; ■ μέ τήν 
δ. Χάρριγκτον, άλλά μέ Ριγολέττον τήν φοράν αύτήν 
τόν κ. Μπότασην, ίίστις έψαλε μέ πολύ πάθος καί 
γλυκύτητα. Ή προσεχή; έμφάνισις τής δ.Χάρριγκτον 
θά γίνη εί; τήν Τραβιόταν. >

Ό θίασο; ετοιμάζει τήν Μάρτυρα τούκ.Σαμάρα, 
ήτις θά δοθή ευθύ; μετάτά; έορτά;, ώ; καί τόν 

Μικρόν Βασιλέα · τοΰ Κάλμαν.
Κάθε θερινό; θίασο; θά καταντήση φαίνεται 

ν.ι έχη καί τό θέατρόν του. Ό κ. ΙΙαπαϊιοάνου 
κτίζει καί αυτός εί; τήν οδόν Πατησίων θέατρον... 

—Έν γενική συνελεύσει τών ηθοποιών άπειρασίσθη 
ή ΐδρυσι; άσυλου τών ήθοποιών. Ή δ. Κοτοπούλη 
έδώρησε πρό; τούτο οίκόπεδον είς τούς’Αμπελοκήπους 
θά όρίση δέ εν πεντάλεπτου πρόσθετον έφ’ έκάστου 
εισιτηρίου, χάριν τού σκοπού.

-Είς τήν προθήκην τού βιβλιοπωλείου'Ελευθερου- 
δάκη έξετέθησαν περίποΰ είκοσι μικραί απόψεις 
'Αθηναϊκών τοπίων, έργα τής Ρωσσίδος ζωγράφου 
κ. ],. Borgek διακρινόμενα διά τόν έντονον καί 
ακριβή χρωματισμόν. ’Επίσης έξετέθησαν πέντε eaux 
lortes τής έπιστρατεύσεως τού 1915, έργα τοΰ ζωγρά
φου κ. Κογεβίψ. Έν προθήκη έπίση; άλλου καταστή
ματος έξετέθι,'ελαιογραφία τού κ. Ρούμπου παρι- 
στώσα τόν Βασιλέα Αρχιστράτηγον Κωνσταντίνον 
τήν νύκτα πρό τής άλιόσεως τού Μπιζανίου. εντός τής 
σκηνής του, μόνον, μελετώντα σχέδια ύπό τό φώς λάμ
πας, ένφ φαίνεται’έκ τοΰ ανοίγματος τής σκηνής ό 
φρουρός καί διαγράφονται έν άπόπτοι κυανά βουνά.

’Λπέθανεν έν Παρισίοις ό διακεκριμένος Ελληνιστής 
καί μέλος τής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών Μιχαήλ 
Μπρεάλ,άποκτήσας κυρίως φήμην διά τάς περί γλωσ
σολογίαν μελετάς του. μεταφραστής τής πεντατόμου 
Συγκριτικής γραμματικής τών’Ινδοευρωπαϊκών γλωσ

σών» τοΰ Βόππ, συγγραφεύ; δοκιμίου περί δημοσιο- 
λογίας καί πλείστων άλλων σοφών μονογραφιών. 
"Ο,τι όμως κυρίως ενδιαφέρει ημάς τούς Έλληνας 
είνε ή πρό δεκαετίας έκδοθεΐσα μελέτη του έπιγρα- 
φομένη «Πρό; πληρεστέραν γνώσιν τοΰ 'Ομήρου·. 
’Ανέπτυξε πρωτότυπον γνιόμην έπί τοΰ δυσλΰτου 'Ο
μηρικού ζητήματος, ότι ό ποιητής τής Ίλιάδος δέν 
είνε εν πρόσωπον μόνον, άλλ’ οΰτε καί ό λαός, οτι
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
- Έν ι.| Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή ήρξαν.ο 

αί δημόσια, άνακοινοίσεις. Κατά τήν Λ0^ή'’, άνα- 
ανηστικήν τών γενεθλίων τοϋ Βιγκε/.μαν, ωμιλησα. 
ό καθηγητής κ. Π. Κνάκφσυς περί τών έργασιων του 
•Ινστιτούτου έν Κεραμεικτρ καί έν Όλυμπιρ, καιι Ο 
διευθυντής τής Σχολής κ. Γ. Κάρο περί των αγγειω. 
τών εΰρεθέντων έν τή. Κερομεικφ.

_ Έν Κρεμαστή Λαρίοη, ένθα είχεν άνευρεθή 
πρό τίνος μικρός ναός, τής Άρτέμιδος πιθανωτατα. 
έξηκολούθησαν αί άνασκαφαί έπί τής αρχαίας ακρο- 
πόλεως, έβεβαιώθη δέ ή ϋπ ιρξις, παρά τήν κορυφήν 
τοϋ λόφου, μεγάλου ναού, ού οί σπόνδυλοι των κιο
νών καί άλλα αρχιτεκτονικά μέλη είνε έκτισμπα ει. 
τούς τοίχους μικρός βυζαντιακής εκκλησίας, αλλ η 
θέσις τού ναού τούτου δέν εύρέθη είσετι. Ολίγον 
ΰαως πέραν τής ανατολικής πύλης τής κάτω πολεω, 
τής Κρειιαστή; Ααρίσης άπεκαλύφθη ναός πώρινο,, 
δωρικού' ρυθμού, περίπτερος, οδτινος σώζονται ιίσετι 
έν τή αρχική θέσει τά κυριώτερα μέρη πολλών εκ 
τών κιόνων. Ό ναός ούτος άνήκεν εις την Ηρα., 
ώς φαίνεται έξ έπιγραφής, ήν αφιέρωσε γυνή τι; 
•άοχιδεϋσασα "Ηρα», δηλαδή έκτελέσασα την λει
τουργίαν νών λεγομένων ά ρ χ ί δ ω ν:ή α ρ χ η <■ δ ω ν. 
Παρά τόν ναόν ευρέθη καί άγαλμι μαρμάρινο.·. 
,ίκέφαλον. γυναικός δλίγφ μικρότερου φυσικό.· 

μεγέθους.
- Έν Θέρμω τής Αιτωλίας αί άνασκαφαί ύπό τόν 

ναόν τού Βερμίου ’Απόλλωνος καί τού όγγύς τούτον 
προϊστορικού συνοικισμού έφερον είς φως πλειστ ι 
νέα πράγματα, συντελούν τα είς τήν διαλεύκανση· δια
φόρων σκοτεινών ζητημάτων τής παναρχαίας εκείνης 
εποχής. Οδτως ένφ μέχρι τοϋδε τά ελλειψοειδή οϊκη 
ματα. δπως ήσαν τότε κατά τό πλεΐστον οι κατοι
κία., άπετελούντο έξωθεν έξ ένός ελλειψοειδούς πε 
ριβλήματος, εΰρέθησαν ήδη έν Θέρμφ οικήματα απο- 
τελούμεναέκ. συμπλέγματος πλειόνων έλλειψοειδων 
κτισμάτων. Έπί τών δαπέδων των ανασκαφεντων 
οικημάτων εΰρέθη μέγαςαριθμός θραυσ,ιένωναγγείων 
τών προϊστορικών χρόνων. Έν ταϊς αυταϊς ανασκ ι- 
φαϊς άνεκαλύφθησαν καί πλεϊστα νέα τεμάχιά πή
λινων γείσων καί μετοπών μετά ζωγραφιών Ομοιων 
πρός τάς εκτεθειμένος ήδη έν τή. Εθνική, ημών 
Μουσείι·. θαυμασίας έκ Θερμού γραπτας !lFt°n“·’· 
Εύρέθη. πρός τούτοι;, καί κάμινος αρχαίων Ελλη
νικών χρόνων, ήης έχρησίμευεν είς όπτησιν αγγείων, 
καί πολλά τεμάχια έκ λίθινου τροπαίου μετ ανα- 
γλι'ιπτων διαφόρων όπλων καί γαλατικού θυρεού.

— Συνεστήθη Μουσεϊον έν Ρεθύμνη πρός τοποθε" 
τησιν τών αρχαιοτήτων τής ομωνύμου επαρχίας.

— Έν ΙΙειραιεΐ άνευρέθη τυχαίως έπιτυμβία πλατ 

φέρουσα ανάγλυφο» Έλλ. τέχνης.
— Ήγγέλθη έκ Θεσσαλονίκης ό θάνατος έπί τού πι 

δίου τή: μάχης τού εταίρου τής έν Άθήναις 1 αλλι- 
κής αρχαιολογικής σχολής Άβεζού, τρις ήδη τραυ- 
ματισθέντος είς τό έν Γαλλίφ μέτωπον. 'Ο Άβεζού 
είνε ό πέμπτος, μετά τούς Παρί. Λερού, Ι’εϊνάχ και 
Μπούμ, οστιςπίπτει υπέρ τής Πατρίδας του.

πρώτην ώθηοιν έδωκε μεγαλοφ ι·>μ V1ψι·»θ'·έ’ tu
έργον έπετέλεσε είδος τι επιτροπής ανεπτυγμένων 
ώνθοώπων. Ό Μπρεάλ ήτο ύ χορηγός τοϋ επάθλου 
(κυπέλλου) τοϋ Μαραθωνίου δρόμοι- κατά τους Ολυμ

πιακούς αγώνας. ,
__Τό «Γερμανικόν ©ιατρόν» τοϋ Βερολίνου, το 

διευθυνόμενον υπό τού γνωστού καλλιτέχνου Μάξ 
Ράϊνχαρτ δίδει κατ’ αυτά; παραστάσεις εις την Χρι- 
στιανίαν. Ή επιτυχία τών παραστάσεων αύ:ών είναι 

καταπληκτική. ,
_ Έν Ν. Ύόρκη ίπί τοϋ Ριβερσαϊδ Ντριβ, π«ρα 

τός δχθας τοϋ Οϋδσων, έγένοντο τά αποκαλυπτήρια 
έφιππου άνδριάντος τής ’Ιωάννας δ' Άρκ, στηθεντος 
είς ένδειξιν συμπάθειας πρός τήν Γαλλίαν.

— Εί· τό θέατρον «Βολκόσπερ- τής Βιέννης βπρο- 
κειτο νά’παιχθήή Τετραλογία . Άλλ’ έχρειάζοντο 
βράχοι έκ καρτονίου κολημένοι επάνω εις καλουπια 
ξύλινα. Διά τό κύλληιια ελλείψει κόλας, ΰπήρχεν 
ανάγκη αλεύρου. Πρός προμήθειαν δμω; άλευρο.· 
ύπάρχει ανάγκη ίδιαιτέρΐ; «κάρτας ψωμιού και ο 
διευθυντής τού θεάτρου κατηνάλω.τε π ίλλά; ήμερα; 
πρός προμήθειαν τών καρτών τούτων.!...

_  Άπέθανιν έν ΤΙαρισίοις ό συμβολιστή: ποιητή: 
Χτούαρτ Μερίλλ. γνωστός μόνον εις τούς στενούς φι
λολογικούς κύκλους. άλλ’ εΰσυνείδητος καί λεπτός καλ
λιτέχνης τού στίχου. Ή παραγωγή του περιλαμβάνει 
όλίγάς συλλογάς εκλεκτών ποιημάτων. Ό Μερίλλ 
ήτο ’Αμερικανικής καταγωγής, ζήσσς όμως διαρκώς 

έν Ι’αλλίρ. Καίτοι πλούσιος, διήγε μποεμικην .ωην.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπεφασίσθη ύπό τοϋ Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
ί, διορισμός έπιμελητοϋ χάριν τών Βυζαντιακων εκ
κλησιών έν Στρωμνίτση. καί ή σύνταξις καταλόγου 
πάντων τών Βυζαντιακων μνημείων χάριν μείζονο; 

προστασίας των.
— Προχωρούν αί έργασίαι πρός ά αστήλωσιν τών 

Προπυλαίων, είς τήν όποιαν μετά κα/^ιισθήτου ακρί
βειας άφιοσκόθη ό άρχιτέκτων κ. Μπαλάνος. Τό σχέ
διον τοϋ άρχιτέκτονος τής Άκροπόλεως εϊν: ή άνα- 
στήλωσις καί τών πεπτωκότων στύλων τού Παρθε
νώνας. Ί2ς γνωστόν, όλοι σχεδόν οί σπόνδυλοί των 
διεσώθησαν κατεσπαρμένοι είς τό έδαφος, ή συναρ- 
μολόγησίς των δέ είνε έργον δύσκολον μεν. αλλα κα
τορθωτόν, τό όποιον θ’ άπέδιδεν είς τήν νοτιοανα
τολικήν πλευράν τοϋ άρχαίου ναού ολην του τήν με

γαλοπρέπειαν.
Δυστυχώς διά τήν έργασίαν ταύτην απαιτούνται 

εκατόν είκοσι περίπου χιλιάδες δραχμών, αί όποίαι 
δέν {«άρχουν έπί τοΰ παρόντος. Ό Παρθένων περι
μένει τόν γενναϊον χορηγόν, οστις θά θέληση νά σύν
δεση τό όνομά του μέ τήν θαυμασίαν αυτήν άνοικο- 

δομητικήν έργασίαν.

προχωρεί

ο ι»μ-ιών π/.ηροφ ορίων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μέ κεκτημένην πλέον ταχύτητα

η ιοτεινόι· δρόμον του τύ Ήμτρολόγιον τού κ. Σχόκου 
το άδιαλείπτως έπί 81 έτη χαρίζι.ν κάθε πρωτιιχρο- 

πνευματικάδώοι —εκλεκτήν φιλολογικήν 
τοΰ τόπου μας. Δέν είνε δέ μόνον ή ϋλη 
εικόνες του, ή καλλιτεχνική του έν γένει 

άόποΐχτό, καθιστούν δημοφιλές. Κυρίως 
ικρίνει είνε μία στοργή πρός τό νεοελληνικόν 
Δώδεκα δημ κιιεύονεάι, έκ τών οποίων άξιο- 

Λογ.·>τ>ρα είνε εν ηθογραφικόν τού κ. Ράδου, εν Η
πειρωτικόν τού κ. Χρηστοβασίλη, ΐν νησιωτικόν τού κ. 
Νιρβάνα, έν εϋθυμογραφ ικόν τού κ. Ε. Εύστρατιάδου. 
καί ?ν τού έκδοτου, έν πολεμικόν τού κ. Τραυλαντώνη. 
j-vΧριστουγενκίτικσ τούκ. Βουτυρά καί εν θαλασσινόν 
τού κ. Κωνοταντη ίδ >υ.Τά πλεϊστα δέ είκονογρχφημε- 
να.Ένγένει ό κ. Σκόκ >ς παρά την ΐπέλασιν τών έτών 
τό ημερολόγιό»· του κατορθώνει να παριυσιάζη διαρ
κώ: ση ύζον έκ ζωής νεανικής.

Λ
Γο δίδυμον ΆΟήναϊκόν 'Ημερολογίου. μετά τοΰ κ. 

Σκιίκου. εϊνετό ΈγχνχλοπαιΑικόν τοΰ κ. Ζ. Βρεττοΰ. 
άριθμοϋν U’· «τη ζωής ακμαίας. Είνε έν.ις θησαυρός 
γνιόσεων ποικιλωτάτων, χρησίμων διά πάσαν οικογέ
νειαν. Τα γράμματα. αί τέχναι. αί έπιστήμαι έχουν την 
θέσιν των. Κύριον χαρακτηριστικόν τού Έγκυκλο- 
πα.δικού Ημερολογίου είνε ή έν περιληπτική συντο- 
μίρ παροχή λίαν ένδιαφερτ 
βουλών, περιέργων κλπ.

V
'Ο άρτι κυκλοφορήσας ενδέκατος ιομος των 

περί τού Χαριλάου Τριχούπη δημοσιευμάτων προ- 
κα/.εϊ θλιβερός άναμνησεις. Περιλαμβάνει τήν άπό τού 
Μάιο · 1.μ!Ι.'> μέχρι τού Απρίλιο.· 189Β χρονικήν πε
ρίοδον, έν ή περιλαμβάνεται ή έκ τής πολιτικής άπο- 
χι-’.ρησί; του καί ό θάνατος αίιτοΰ ar Κάνναις.

Αί πένθιμοι σελίδες άνακαλοϋσι μεγάλα: σιψκινιμ 
σει; διά τήν προιόρως έκλείψ.ισ ιν μεγάλην πολιτικήν 
<1 υσι ιγνωμίαν.Ιδίως ή περιγραφή τής μεταφορά; τοϋ 
νεκρόν έν 'Αθήναις έχει πολύ το τραγικό.. Τόν τόμον 
κοσμούν προσωπογραφία τού άβιμνήστου άνδρός και 
τό ϊενιΛοχεϊον έν <·> έίέπνευσε.

Α

Ύπό τού έκδοτικοι· οίκου Άγχύραζ τοΰ μετ' 
έπικελεία; δημοσιεύ.ντος ολονύν νέα: έκδοσεις χρη
σίμους καί εί'ώνόυς, έκυκλο μόρησαν δύο νέοι τομοι. 
Ό εϊς περιέχει τάς Γυναικείας Εηισιολάς* τοϋ 
Μαρκέλλαν Πρεβό. ε'ς ά; έζτυλίσσεται β ιθεϊα καί 
σαται'ιζίι ψύχολ.-ιγία τή; γυναικο:. Το έργου είνε 
εϊς καυσπζος. .ίλλά μέ ιήθικι συμπεράσματα φιλιπ
πικός ζ ιτά τών κοινωνικών συνθηκών καί τού συμ- 
|»ιιιιχον γ·ιρ·>ν·

Τύ άλλο είνβ σύγγρ.ιμιΐΊ ton reωτβριΠίου φιλοσο- 
φου Β. Αανζέν οττι: μέ τάς πρωτοτύπους καί προοδευ
τικά; ιδέα: του, δίδει χρησίμ >ι·ς συμβουλά; περί τών 
προβλημάτων τής ζωή: καί δή τής γυναικείας. Τίπρί- 
Jill νά ξιύρη κά&ι κορίτσι, επιγράφεται.Ό σιγγρα- 
φεύς δίδει δικαίωμα τα:πλήρη είς τήν κόρην, άλλά 
χωρίς νιι κλονίζεται ή ήθική βάσι; τή; κοινωνίας. 
Ή μετά<ιρασις, εύληπτο; κσί ιίζριβής, έγένετο ύπό 
τ >ύ φ.ιλολιίγου ζ. Ζ’ίμπι.

H. Δρακούλη. Ή Έίλάς, τά Βαλκανικά κράτη 
καί ή ύμοσττονίιακή λύοις. Ό αρχηγός τών έν Έλ- 
λάθι σοσιαλιστών, εϊς τών πρωτεργατών τής ιδέας 
τή; Βαλκανικής ομοσπονδίας, έν τή έμβριθεί πρα- 
γματείφ του ναύτη, δημόσιευθείση τό πρώτον Αγ
γλιστί έν Λονδιι-είι.ι περιοδική., κηρύττει ώς έπεί- 
γουσανάνάγκην τόν συνασπισμόν τών λαών τοΰΛΐμου. 
καί νύι καί πάντοτε, δι’ ένότητος παμβαλκανική:, 
ήτις θά άπεσόβει καί τήν παρούσαν κρίσιν,

Α
Τό άγνωττον παρ’ ήμϊν μυθιστορημ ίτι .ν τοϋ *Λν- 

δερσεν ή Νιράί^α τοΰ Πάγον μετεφράσθη έπι- 
τυχώ; ύπό τή; διδάκτορας τής φιλοσοφίας δεσπ. Ά· 
ναστασϊας'Χατζηαράπη, ήτι; καί προτάσσει πρόλογον 
περί τού συγγραφ έως, με τό οποίον πρ ιοομομίζει ό 
μικρός'ήριος Τού ειδυλλιακού αύτοΰ,άλλά κ ιί πλήρους 
ζ-οής έργου.

S'

Ή ΰπό τοϋ κ. Κ. Παπαπάνου δικηγιίρου άνα- 
γνωσθεϊσα έντη» νομική, τμήματι τού Παρνασού·- με
λέτη περί Δικαίου καί Ποιήστως· έξεδόθη εις τεύ
χος. Πραγματεύεται τό θέμα ι. ομιλητή· έν άνθηρύ- 
τητι ύφους, ήτι; καθιστφ τήν άνάγνο.σιν ένδιαφέ- 
ρουσαν, όχι μόνον είςτού; νομικούς, άλλιί καί εί: τού;

τμαεφώ,νον
‘Αναγνώστη. Ό Άρχιδερβίσσης τού «Νουμά». 

αγνοεί δτι τύ περίφημον Άοκωσες κλπ.> άνήκει ϊσως 
εί; τήν λήθην, άλ?.’ όχι καί είς τήν Λήθην·, τύ ποί
ημα. Ποϋ'νά ’ξεί·ρη ό φιλολογικό; αύτός Κένταυρος τά 
έργα τοΰ Μαβίλη. Γράφει, δπως πάντοτε, ιλλλ’ άντ’ 
άλλων. Ό στίχο:, οστις εϊνε ξενίκιότατος, άνήκει- 
είς τό ποίημβητρός τόν ΙΙολυλάν.

Κινηματοφίλιρ. — Λί ήρωΐδε; τον κινηματογράφου 
είνε πολλαί. Δραματικιύτεραι εϊνε ή Άστα Νιέλσενκαί 
αί τρεϊ; τύ προ. τόν έφέτο; έμφανισΟεϊσηι Κάρμι 
Τόμσενκαί Κασσέ.ΊΙ τελευταία ένίκησεν είς τόν έφιε 
τεινύν κίνημα ογραφικόν διαγωνισμόν τής Ιταλίας, 
ένεφανίσθη δέ παρ’ ήμϊν εί; τόν κινηματογράφον 
Κυβέλη;, είς τύ έργον Χάριν τού έρο'.τός της είς δ 
καί έβραβεϋθη. Έν ‘Ιταλία ή Μπορελλι θεωρείται 
άνωτέρι τή; Μπερτίνι, ήτις ίοτερέχει μόνον εί; 
εύμορφιάν. Τή; μόδας ήδη είνε ή περίφ ημο; παλαιό 
χορεύτρια τής Παρισινής Όπερα; Λίνα Καβαλιέρη. 
Θά τήν ίδωμεν εί; τόν ·'Απόλλωνα.. Ό νεώτερο; 
θρίαμβος τής Μπορελλι εϊνετό "Κ<ιταφι<γιυν τοϋ θα- 
νάτου».Άγνωστον άν θά τύ ίδωμεν έφέτος. Ή Μπερ- 
τίνι ιΐναφ,ίρεται ώς κυρία, λέγεται δέ οτι ονομάζεται 
Έλενα Βιτιέλο, τό δέ «Φραντζέσκα Μπερτίνι- είνε 
ψευδιόνυμον.

Δ Δ. Ο Γάλλος γλυπτής Σανμαρσέν ιίρκετά 
ύνομασιός έν Πιρισί α;. άπέΟ ινεν εφέτος, τύν Απρί
λιον. Ύπήρϊε δέ περίεργο; ό θάνατό; του. Κατήγετο 
έκ Ρέϊιις, εί; τύ κοιμητι'ιριον τής οποίας εόρίσκον- 
ταϊ τά δύο άριστουργ-ήματά του. εϊς Άγγελος έπιτά- 
φιο;, καί έν μνημεϊον είς τύν άββάν Μπροά, του- 
φεκισθέντα ΰπύ τών Γερμανών τή. 1870. Τύ μνημείου 
αύτό κατεστράφη έκ τού βομβαρδισμού. Μόλις τό έμα
θε»· ό καλλιτέχνη;, άπέθανεν έκ κεραυνοβόλον άπο- 
πέ.η’ξία; ...

ν,
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’Εκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή 
διετής ένοικίασις τής Δημοτικής Λαχαναγοράς 
ύπό τούς ορούς καί τάς υποχρεώσεις τής ύπ’ 
άριθ. 18398 έ. ε· ήμετέρας διακηρύξεως τής 
οποίας οι βουλόμενοι δϋνανται νά λάβωσι 
γνώσιν προσερχόμενοι εις τό Γραφεϊον τής 
Διοικήσεως τοΰ Δήμου.

'II δημοπρασία ένεργηθήσεται τήν ΙΟην Δε
κεμβρίου 1915 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 
11-12 π. μ., έν μιά τών αιθουσών τοΰ Δημαρ
χιακού Καταστήματος ενώπιον τής δημαρχιακής 
’Επιτροπής, ή δέ ένοικίασις τής ώς άνω δη
μοτικής Λαχαναγοράς ά'ρχεται ά"ό τής 1ης Ία- 
νουαρίου 1916 μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1917 
συμπεριλαμβανομένης.

Ό Δήμαρχος ’Αθηναία»·
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΛΚΙΙΣ

Α ίδάφιον 1 τοΰ αύτοΰ δασμολογίου, ύπό τούς 
ορούς καί τάς ύποχρεώσει; τής ταΰταρίθμου 
ήμετέρας διακηρί’ξεως, τής δπο·ας οί βουλό- 
μενοι δυναύται νά λάβωσι γνώσιν προσερχό- 
μεν'οι εϊς τό Γραφεϊον τής Διοικήσεο'ς τοΰ 
Δήμου.

Η δημοπρασία ένεργηθήσεται τήν 17 Δε
κεμβρίου έ. έ. ημέραν Πέμπτην καί ώραν 
11-12 π. μ. έν μιά τών αιθουσών τοΰ Δημαρ
χιακού Καταστήματος, ενώπιον τής λημαρχιά- 
κής ’Επιτροπής, ή δέ ένοικίασις τοΰ ώς άνω 
δημοτικού δασμού ά’ρχεται από τής 1ης Ίανου- 
ρίου 1916 καί λήγει τήν 31ην \εκεμβρίον 
1917 συμπεριλαμβανομένην.

Ό Δήμιρχος ‘Αθηναίων 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΙΙΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“ΠΑΝ ΘΕΟΝ,, 

Ταινίαι ΠΑΤΕ
Κομψή, πολυτελής, εύρυτάτη αίθουσα. —Δρά

ματα καί κώμωδίαι μέ πρωταγωνιστοΰντα πρό
σωπα τήν Ι’ομπίν. τήν Μπερτίνι, τήν Μπορέλλι. 
τόν Μπρινιόνι, τόν Μπονάρ, τόν Σινιορέ, τόν 
Ριγκαντέν κλπ.

Κέντρον αριστοκρατικόν.

ώΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙ9Ν

’Εκτίθεται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διε
τούς ένοικιάσεως ό Δημοτικός δασμός έπί τών 
έν τφ Δήμω πρός τοπικήν κατανάλωσιν εϊσα- 
γομένων νωπών Ιχθύων καί οστράκων τών άνα- 
φερομένων έν τή κλάσει 10 τοΰ έν ισχΰϊ Δη
μοτικού δασμολογίου καί μόνον τών νωπών 
τών άναφερομένων έν ταϊς κλάσεσί 17 καί 18 

ΛΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΜΣ
1915—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εϊς 2,000 γραμμάτια άξια; δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιον τιμαται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσααρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

Κ€Ρ6Η ΕΚΟΣΤΗΣ TQN ΚΛΗΡ9Σ€9Ν

2000 200,000

Κέρδ η Δραχμαί • Έν ολω
1 έξ 80,000 80.000
1 ■ έξ 

άπό
20,000 20,000

2 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό . 400 6,000
25 άπό 300 5,000

1950 άπό 40 78,000

Ή έκτη κλήρωσις γενήσεται τή 31Δεκεμβρίου 1915(13 Ίανουαρίου 1916).
Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ϊδια ακέραια γραμμάτια, πωλοόμενα <1ντΙ τεσσάρων 

δραχμών, ϊσχϋοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, και δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εις τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα αντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εϊς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

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

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

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΓΙΩΛΟΥΝΤΑΙ: Εϊς τά δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς 
δημοσίας αρχάς.—Εϊς τάς Τραπέζας, εϊς τούς Σταθμάρχας καί Στασιέρχας τών Σιδηροδρόμων,— 
Εϊς τούς διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εϊς τύ Γραφεϊον Λαχείου τοΰ 
’Ε&νικοΟ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, ‘Υπουργείου Οικονομικών.

Ό διευθύνω? Τμηματάρχης Γ. Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ

ζΤύπο.ς ΑΑΕΛΦΩΝ ΚΠΑΑΖΟΥΔΑΚΒ — ΕνριπίΛον 3, ΆΦήναι


