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ΦΥΛΛΑ «ΙΙενακοΟήκης - πωλοΰνται έν 
Ά9ήναις είς τά βιβλιοπωλεία Έσιίαςη, Έ- 
λευ&ερουΰάχη, Βασιλείου, Κουκλάρα καί είς 
ιότ σιδηροδρομικόν οταϋμόν Όμονοίας. ΙΙρο- 
γενεοτέρων τόμων τεύχη πωλοϊνιαι μόνον είς 
τά γραφεία μας.

ΤΗΑΕΦΏΝΟΝ
Μ. Π.— Διαβάοατε τί λέγει κάποιος ψνχο λόγος. 

« Ή γυνή άσφαλέστερον χυβερνςι τόν άνδρα [ μέ τήν 
πραότητα, τήν μειλιχιότητα, παρά ιιέ τάς φιοναοκίας 
ή διά τοΰ πείσματος. Τό κάλλος, ή μόρφοισις οφεί
λονται είς τήν φύσιν ή τήν ανατροφήν. Ελκύουν, 
άλλά μόνον ή πραύτης έχει τήν αξίαν νά στερε- 
ώνη όλος τάς άλλος άρετάς. Είνε ότι τό σάκχαρον 
είς τούς καρπούς.

Ν· Π.—Γάλλος στατιστικός υπολογίζει ότι οί άπο- 
θανόντες άπό τής δημιουργίας τοΰ κόσμου μέχρι σή
μερον συμποσοΰνται είς τόν ακόλουθον τεράστιον 
αριθμόν 26 628 843 389 000 000.

Ε. 1 .—Είς τό Μουσείον τοΰ Μονάχου υπάρχει τα- 
διχευμέη) γλαυξ, ή οποία λένεται γλαυξ τοΰ Όθωνος.

θτατή. ’Αποφεύγετε τάς θεατρικός ονγκιύήσεις. 
"Evac Άγγλος Ιατρός υποστηρίξει ότι ό γέλως, μετά 
τό γεύμα, ώφελεΐ πολύ είς τήν πέψιν. Ώς έκ τούτου 
φρονεί ότι five ανθυγιεινή ή μντάβασις είς τό 
θέατρον μετά τό δείπνου, οσάκις δέν πρόκειται νά 
παρακολούθησή τι; κωμφδίαν. Τό δράμα δυσχεραίνει 
τρομερά τήν πέψιν. Ευρίσκει δέ ό έν λόγφ ιατρό; 
άρίστην τήν συνήθειαν τοϋ Μβσαίοη-σς, κα() ’ ήν εκα
λούντο πάντοτε είς τά δείπνα οί γελωτοποιοί.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΟΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

Υπό τήν ' ϊ ψηλήν προστασίαν 

τής Α. Μ. τής Βααιλίσοης'Όλγας 

ΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 26.-'Αβι&. Τηλ.147.

Συμπλήρωσαν είχοσιπενταετίαν ίλην οράσεως 
παρέχει ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩ- 
ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΗΗΝΟΠΡΕ- 
ΠΟΥΣ, άναγνωρισθείσης ανέκαθεν ύπό τοϋ νρα- 
τίστου μέρους τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας, Δ'.οα- 
σκαλίσ ξένων γλωσσών. Δέχεται μαθήτριας εσω
τερικά;, εξωτερικά; καί ήμιτρόφουε.

Αί έγγραφα·, ήρξαντο, ώς καί τά μαθήματα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

,Α η © A Λ

Καλλιτεχνική Διεύήττνσι; Κ. Έμπΐογλου

Έξησφάλισε διά τήν χειμερινήν περίοδον τάς 
ταινίας τών κυριωτέρων κινηματογραφικών οί
κων τής Ιταλίας, Γαλλίας καί Δανίας. Οί δια- 
σημότεροι καλλιτέ-χναι τής σκηνής θα παρελά- 
σουν. Ή Μενικέλι είς νέους ρόλους, ή Έσπέ- 
ρια, ή Μιστιγκέτ, ή Λήδα Γκύς, ή Νάνσεν, ή 
Σακέτο, ή Ζακομπίνι θά γοητεύσουν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

,,Π Α Ν Θ Ε Ο Ν„
ΔιευΟτψτής Α. Πτρήτης

Σειρά ταινιών μεγάλου ενδιαφέροντος. Τά ε
κλεκτότερα δραματικά αριστουργήματα μέ πρω
ταγωνιστές τούς όνομαστοτέρους ηθοποιούς. 
Ή Μπερτίνι, ή αγαπημένη τών 'Αθηνών, θά 
κάμντ, συχνός εμφανίσεις.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΣ παπάς, ποΰ 
γνώρισα; μικρό παιδί, 
στό -χωριό μας ιός εφημέ
ριο είταν ένας σεβάσμιο; 
ογ δοηντάρης πλησιο-χω- 
ρίτης παπάς,ψηλός,χον- 
τροκόκκαλος, κι’ ίσιό- 
κορμος, σάν λεύκα. Είχε 
αδρά χαραχτηριστικά, 
(ομορφάνθρωπος τέλειος, 

άλλ' εκείνο, που τόν (ομόρφαινε πλειότερο··, 
εκείνο ποΰ τόν έκανε πλειότερο σεβάσμιο είταν 
ή άσπροχιονάτη, ή πλατεία καί μακρειά γενει
άδα του, μακρειά κι’ άσπρη, σάν τοΰ 'Άγιου 
,Ονούφριου, ποΰ κατέβαινε παρακάτω άπό τήν 
ζώση του, καί φαίνονταν σάν καταρράχτης νά 
βγαίνη άπό τό στόμα του καί νά πέφτη άπανωθιό 
του, σάν λυωμένο άσήαΐ.

"Ερχονταν κάθε Σαββατόβραδο και κάθε πα
ραμονή άλλης γιορτής γιά νά λειτούργησα, τό 
επόμενο πρωί, καί τόσο τον είχα συνηθίσει, ώστε 
τόν θεωρούσα περιοδικό μέλος τοϋ Σπιτιού μου. 
Δέν ειταν μόνον ό κάλος του τρόπος, τό ήμερο 
ήθος του, ή σεβάσμια μορφή του. ή πλαισιω
μένη μέ άσπρη κόμη κι’ άσπρα, γένεια, ό σεβα
σμός, ποΰ τοΰ έδειχνε ή μάννα, μου κι' όλο τό 
χωριό, άσπάζοντάς του τό χέρι κάθε φορά ποΰ 
έρχονταν νά λειτούργησα,, ή νά κάνα, αγιασμούς, 
πού μ’ έκανε νά τόν σέβωμαι πολύ καί νά τοΰ 
αΐστάνωμαι τόν σεβασμό (ώ; τά βάθυα τής καρ
διάς μου, άλλά καί γιατί έτυχε στό σπίτι μου 
τήν ημέρα τοϋ Προφήτ’ Ήλία, όταν γεννήθηκα 
κι’ ευκολόγησε τήν μάννα μου κι’ έτέλεσε τό 
μυστήριο τοΰ βαφτίσματος μου. Καί μόνον 
αύτό ; Αυτός είχε βαφτίσει καί τόν πατέρα μου 
κΓ αυτός τόν είχε στεφανώσει μέ τήν μάννα 

μου, γιατ’ είχε σαράντα, χρόνια έφημέριος στό 
χωριό μου '.

Άλλά δέν ειμουν ε’γιο μόνος, ποΰ τόν αγα
πούσα. Τον αγαπούσε κι' 5λο τό χωριό ; άντρες, 
—υζαΐκες καί παιδιά. ‘Όλοι ετρεχαν καί τον 
συμβουλεύονταν κι’ ό λόγος του ουό οέν γεύον
ταν. Τό είπε ό παπά Θωμάς ; ΤεΛειωμένο ! 
Συμβίβαζε εκείνους, ποΰ είχαν διαφορές καί φι- 
λονεικ.οϋσαν. κι’ είταν τόσο οίκιος, ποΰ όλος ό 
κόσμος έπίστευε οτι θ’ αγίαζε υστέρα άπό τον 
θάνατό του.

'Όταν έρχονταν στό σπίτι μου μ’ έπαιρνε στά 
γόνατά του, μέ χαΐδευε καί μέ χόρευε τόν καιρό 
ποΰ ειμουν μικρότερος, και μού διηγώνταν πώς 
έκλαιγα, όταν μέ βουτοϋσε στήν κολυμπήθρα, 
βαφτίζοντας με.

— Μού τρύπησες τότε τ’ αυτιά μέ τά κλά
ματά σου! Είπα νά μή σέ βαφτίσω, καί νά σέ 
πετάξω πέρα νά σέ φαν τά σκυλλιά, άλλ’ ήρθε 
ένας Άγγελος καί μοϋ είπε ότι θά γέντ,ς καλός 
Χριστιανός κι’ έτσι δέν σέ πέταξα.

"Οταν λειτουργούσε όλος ό παιδικός κόσμος 
τού -χωριού οιακονοΰσε στό ιερό. Τό ένα τό 
παιδί άναβε τά κάρβουνα τοϋ θυμιατού, κι’ 
έβαζε τό θυμίαμα, τό άλλο κρατούσε τήν λαμ
πάδα στήν «Ευλογημένη ή βασιλεία . . .τό 
άλλο κρατούσε τήν λαμπαδα στό Βαγγέλιο, τό 
άλλο κρατούσε τήν λαμπάδα καί τό θυμιατήρι 
στ’ "Αγια»,—κι’ αυτό ειμουν, κατά προτί
μηση, πάν.α εγώ—, τό άλλο ζέσταινε τό νερό 
στο «ζέβο - γιά τήν προπαραοκευή τής - Κοινω- 
νιάς», τό άλλο κλειοΰσε τήν «άνεμόθυρα» όταν 
έλεγε ό παπάς : «'άς θύρας, τάς θύρας», καί 
τήν άνοιγε, όταν χτυπούσε ό παπάς : «τσιάκ— 
τσιάκ» κι’ έκφωνοΰσε τό «Έξα.ρέτως», τό άλλο 
κρατούσε τήν λαμπάδα στό «Κοινωνικόν (ώς πού
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έλεγ» ό παπάς τό < Μετά ΰόβου Θεού ..■» καί 
τό αΛΛο κρατοΰσε τόν οίσκο μέ τό άντίδερο, κ·.' 
αύτό εί'μονν πάλι πάντα έγώ, γιά λόγους ϊδιαί- 
τ«ρζ,ς εμπιστοσύνης, κι’ όταν τελείονε ή λει
τουργία, μβς έμοίραζε όλο τό άντίδωρο, πού 
περίσσευε, καί πάντα περίσσευε τό πλειότεοο, 
τού φιλούσαμε τό χέρι καί μάς έ’δεινε πολλές — 
πολλές εΰκές, καί μάς'όλογούσε γιά νά γένουμε 
καλοί άνθρωποι.

Ό Παπά-Θωμάς δέν είταν μόνον παπάς, δζ- 
λαδή εφημέριος τού χωριού, πού έλειτουργοΰσε, 
στεφάνονε τ’ αντρόγυνα, βάφτιζε τά νεογνά, 
εθαφτε τούς πεθαμένους, έκανε εύκέλαια, εύκο- 
ΛογοΟσε τές Λεχώνες, έκανε αγιασμούς στά 
σπίτια, στ’ αμπέλια καί στά σπαρμένα χωρά
φια, άλλ’ είταν καί γιατρός μέ τό νά διαβάζη 
«παρακλήσες» στους άοοώστους καί τήν «βασκα- 
νια» στά παιδιά, πού έπαιρναν άπό μάτι, δη- 
λαοη, ποΟ βασκαίνονταν καί τάπ'.ανε ή βασκο- 
θερμασιά, καί νά σταυρόνη τ' άνέμικό, τ’ άνεμο- 
πύρωμα, τό πρίξιμο καί κάθε είδος σπυρί.

Τό διάβασμα τού παπά—Θωμά είταν θαυ
ματουργό, κι' έπιανε μονομιάς. Τ’ άμπέλια καί 

χωράφια, ποϋ αγίαζε, οέν τά κολλούσε ούτε 
σκουλήκι, ούτε μελούόα καί κάρπιζαν μιά χαρά. 
”Αμ άρρωστούσε κανένας, άμέσως στόν παπά — 
Θωμά ! Άμα βασκαίνονταν κάνένα παιδί, κα
νένα βώδι, κάνένα άλογο, ή κάνένα μουλάρι, 
άμέσως στόν παπά—Θωμά ! Άλλά καί στους 
σκελισμένους, δηλαδή εκείνους ποΰ πάΟαιναν 
άπό δαιμονικές άρρώστειες έστρεγε τό διάβασμά 
του. Λες κι’ ό Μεγαλοδύναμος—προσκυνούμε 
τ ονομά του !—τόν ακούε κι’ έβανε εύτύς τό 
ΖεΡ' του· Μοσκοβολούσε ό ευλογημένος άπό 
μακρυά μοσκοθύμιαμα κι’ έτρεχε τό μέλι βρύση 
άπό τό στόμα του.

~=| Ρ ο
Είχα πάρει πλέον άπόφασιν τήν διαγωγήν τοϋ συ

ζύγου μου, δστις μ' όλα; τάς διαμαρτυρίας μου καί 
ολα τά δάκρυα ή τόν θυμόν μου έμενεν αδιόρθωτος· 
αι μετανοιαί του διήρκουν ολίγον, τόσον μόνον, 
οσον έχρειάζετο διά νά μέ. έξιλεώνη. Μεταβολή δέν ή
το δυνατόν νά γίνη καμμία. Οί γονείς μου είχον ά- 
ποθάνει καί οί δύο έν Ναυπλίφ. Ό αδελφός μου — 
ό πατήρ σου—είχε πολλά νά φροντίζη διά τήν πολυ
μελή οικογένειαν του. ώστε νά μή τφ περισσεύη και
ρός καί νους διά τήν Ιδικήν μου ζωήν.

Είχα πάρει άπόφασιν τήν διαγωγήν τοΰ συζύγου 
μου καί—τό πιστεύεις ;—οΰδεμίαν πλέον έντύποισιν 
μοΰ έκαμνον αί άπιστίαι του. ’Οφείλω νά σοΰ εϊπω 
οτι κατά τά άλλα ήτο πλήρης λεπτότητας καί καλο
σύνης δι’ έμέ. Μέ άφινεν έλευθέραν νά κανονίζω 

·) Τέλος.
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Μια Κυριακή γένονταν συλλειτουργό στό χω 
ριό, γιατ' είταν κάποιο μνημόσυνο, κ·.' ήρθε 
κι’ άλλος παπάς νά. λειτούργησα, μαζί μέ τόν 
δικόν μκς τόν παπά — Θωμά, άλλά δέν μάς 
έκανε κάμμιά εντύπωση ή λειτουργά τού ξένου 
τοΰ παππά. Γόν ηυρσμε μικροκαμώμενον, νιατί 
δέν είταν ψηλός σάν τόν δικόν μας, τόν ηϋραμε 
λιγώτερο σεβάσμιο, νιατί δέν είταν άσποοαάλ - 
Λης, ούτε είχε μακρυά γένεια καί μουστάκια, 
τόν ηύραμε κακόφωνο, γιατί δέν είχε βροντερή 
φωνή κι' εμείς, τά παιδιά, νομίζοντας ότι κάθε 
παπάς λέγονταν παπά—Θωμάς, έλέγαμε συνα
μεταξύ μας :

— Ό δικός μας ό παπά Θωμάς είναι κα
λύτερος άπό τόν ξένον τόν παπά—Θωμά !

Έτσι εξακολουθούσε ό καιρός. 'Ένα Σαββα
τόβραδο ήρθε ό παπά—Θωμάς, κατά τά συνη
θισμένα γιά νά λειτουργήση τήν Κυριακήν πρωί, 
καί δέν είταν πρόσχαρος, σάν άλλοτε. Μιά με
λαγχολία είταν περιχυμένη στό καθάριο πρό
σωπό του, σάν νά είχε έναν βαθύν πόνο στήν 
καρδιά του, ή σάν να είχε μιά μεγάλη λύπη... 
Τρέξαμε τά παιδάκια χαρούμενα νά τοϋ φιλή
σουμε, σαν τές άλλες φορές τό χέρι του τό μο- 
σκοβολημένο, καί νά πάρωμε τήν εΰκή του, 
άλλ' ούτε μάς χάϊδεψε καί ούτε κάνέναν περι
ποιητικό λόγο μάς είπε.

— Τ' έχ’ς, δέσποτα, κι' είσαι έτσι χολια
σμένος κι’ άγκουσεμένος ;

Τόν 'ρώτησε ή μάννα μου, κι’ αυτός τής 
άπάντησε μέ κάποια εσωτερική θλίψη :

— Μή μέ ρωτάς τώρα, τσιούποά μου ! 
Αύριο θά σάς πώ τόν πόνο μου.

("Επεται τό τέλος)· χ. ΧΡΗΣΤΟ8ΑΣΙΛΗΣ

Ζ Α* |==
τύν βίον μου οπω; μοΰ έπρεπε καί ήτο πάντοτε πρό
θυμος νά έκτελή πάσαν επιθυμίαν μου.

ΊΙγάπων τήν άνάγνωσιν καί κατέφαγα τόμους καί 
τόμους τών καλλίτερων συγγραφέων. Λί γνώσεις 
μου ηΰρΰνΟησαν, τό πνεύμα μου εϊδεν άλλους ορί
ζοντας. τό γοΰστο μου έλβπτύνθη.

Δέν ήρεσκόμην πλέον νά είμαι ή αχώριστος σύν
τροφος τοΰ Κου Ρόδινη δπως κατά τά πρώτα έτη 
τοΰ συζυγικού βίου μου καί έξηρχόμην συνηθέστερον 
μόνη. Ό σύζυγός μου δεν ήτο ζηλότυπος- δέν μέ. 
ήρώτα ποτέ ποΰ έπήγαινα καί ήιιην έλευΟέρα νά δέ- 
χωμαι τούς γνωστούς μου καί τάς φίλα; μου.

"Οπω; μέ. βλέπει; σήμερον, δέν δύνασαι νι’ι κρίνης 
τό τί ήμην τότε. "Ημην εύμορφη, δπως ΐσω; δέν 
φαίνεται πλέον, καί ευφυής δπως τό βλέπεις άκόμη- 
πρό πάντων όμως ήμην 0 ε λ κ τ ι κ ή έάν μέ. τήν 
λέξιν αύτήν ήμποροΰμεν νά άποδώσωμεν ακριβώς τήν 
έννοιαν τής λέξεως charnie καί femme cliarmante

μην μαύρα και μεταξωδη· οΰτε μία λευκή θρίξ, υύδ« 
ή ελάχιστη ρυτί; έπί τοϋ συμπαθητικού καί λεπτού 

προσώπου του.
Μόνον τά μαλλιά ολίγον ά,ιαιότερι περί τύν κρό

ταφον έδείκνυον δ:ι ή πρώτη νεότης είχεν παρέλθει 
καί οτι ό ήρω; μα;...είχεν ζήση. Είχεν άνατρα- 
φεΐ εί; τήν Γερμανίαν καί έ.σπούδχσε τήν ιατρικήν 
κατ’ άπαίτησιν τού πατρός του. διαπρεπούς καί αύτού 
ιατρού, τί,ν όποιαν όμως άμέσως μετά τύν θάνατον 
τού πατρός του έγκατέλιπε. Μονογενής καί κληρονό
μος μεγάλης περιουσίας, εικοσαετής εΰρέθη ελεύθε
ρος ΰλικώς κπί ήθικώς. Καί ήκολούθησε τάς κλίσεις 
τής ψυχή» του Ιδιοτροπίας τού χαρακτήρας
του. "Ελαβε μαθήματα ζωγραφικής άπύ τόν Γύζην 
καί παρηκολούθησε τήν γερμανικήν καί τήν γαλλικήν 
φιλολογίαν είς τά πανεπιστήμια τή; Γερμανίας και 
είς τό ΙΙαρίσι’ έγνώριζε κατά σπιθαμήν ολόκληρον 
τήν Ιταλίαν καί είχε μελετήσει τά μουσεία της.

’Εννοείς ευκόλως πόσον ή συνομιλία μετ’ αύτού 
ήτο ενδιαφέρουσα ’. Είχε δέ καί τό σπανιώτατον προ
σόν τού νά γνωρίζη νά όμιλή μέ κυρίας, πράγμα τό 
οποίον όσον καί αν φαίνεται παράδοξον, είναι εν 
τούτοις γεγονός: όλίγιστοι άνδρες τό κατέχουν μολο
νότι καί ευφυείς καί μορφωμένοι.

Όταν άπεχαιρετήθημεν τήν εσπέραν έκείνην, ό κ. 
Λενίδης έζήτησε νά γνωρισθή μέ τήν σύζυγόν μου 
τούτου δέ γενομένου μοί έζήτησε τήν άδειαν νά μάς 

έπισκεφθ ή.
Καί ολίγον κατ’ όλίγον ό χθεσινός άγνωστος εγινεν 

οικείος μις. Έμένομεν τότε εί; τήν συνοικίαν Κο- 
λωνακίου διά νά είναι ό κ. Ροδίνη; πλησίον τών 
στρατώνων τού πυροβολικού, όπου είχεν υπηρεσίαν.

Ό Φίλιππος Λενίδης είχεν έλθει τόν χειμώνα εκεί
νον είς τάς ’Αθήνας κατόπιν πολυετούς απουσίας έν 
τή ξένη, νοσταλγήσας—ιό; έλεγεν—όλίγην Ελλάδα 
καί ίσως, κατά τήν γνώμην μου, είχεν άουναισθήτως 
επιθυμήσει τόν οικογενειακόν βίον καί ίσως και τον 
γάμον. Ψυχή πτερυγίζουσα διαρκώς δέν είχε κατορ- 
θώση νάπροσκολληθή πουθενά καί είχε μείνει άγαμος.

Ή άνοιξις καί τό θέρος έφθασαν. Ή ταράτσα μας 
άπύ τής υψηλή; εκείνη; θέσεως έδέσποζε τών ’Αθη
νών καί ήτο άληθής άπόλαυσις κατά τό δειλινόν και 
τάς νυκτερινά; ώρας τών σεληνοφωτίστων θ.ρινών 

νυκτών.
Ό Φίλιππο; ήτο έκ τών τακτικωτέρων θαμωνων 

τών ήσυχων εσπερινών συγκεντρώσεών μας είς το δρο
σερόν δώμα καί είς έκ τών μάλλον εύχαρίστων φί
λων τοϋ μικρού κύκλου μου. Ό κ. Ρόδινης ηύχαρι- 
στείτο εί; τήν συντροφιάν του’ έγώ δέ, ώ φίλε μου, 
έμένα κυριολεκτικούς μέ κατέκτα ή χάρις καί ή ποι
κιλία τού λόγου, ή βαθβία γνώσι; του εί; ολα σχεδόν 
τά ζητήματα, ιδιαίτατα δέ μέ είλκυσεν ή ταυτότης 
τών ιδεών, ή συγγένεια τών γεγονότων καί ή όμοιο- 

της έν πολλοί; τών χαρακτήρων μας-
Ήσθανόμην ότι είσέδυσεν εί; τήν ψυχήν μου βρα

δέως άλλ’ ασφαλώς, οτι ή συμπάθεια μου πρός αυ
τόν κατέκτα καθ’ εκάστην έδαφος, καί ότι μολονότι 
δέν είχεπάθει τό coup de foudre τό όποιον —τρελλο- 
κόριτσ’ο εί; τό Ναύπλιον—μέ είχε καταστήσει τόσον 
ταχέως σύζυγον τοΰ ξανθού καί ζωηρού αξιωματι
κού, γυναίκα τιόρα μέ κρίσιν, μέ έκέρδιζεν ό Φίλιπ
πος, υπό τόν τύπον φίλης—φίλης έριοτευμένης— ίσως 

πολύ καλύτερον.
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όπως ονομάζουν οί Γάλλοι τάς γυναίκας τού είδους 

αύτού. - - , ·
Ό σύζυγός μου μέ συνόδευε παντού όταν επηγαι- 

ναιιεν είς τόν κόσμον καί τό εκαμνε προβύμω; και 
όσον ήθίελον. Ένόμιζεν δτι ώφειλε νά μοΰ δίδη άντι- 
σηκώαιτα διά τήν τακτικήν καί ήσυχον ζωήν, την ο
ποίαν εβρισκεν εις τόν οίκόν του, ή ΰπερηφανεύετο 
έπιδεικήύων με ; Δέν γνωρίζω. Τό βέβαιον είναι ότι 
δεν ήμην καθόλου δυστυχής κατά τήν έποχήν εκείνην. 
"Ημην ριντού δεκτή μετ’ αγάπης κχί περιποιήσεων, 
ή φιλαυτία μου έκολακεύετο διότι οί άνδρες έπεζή
τουν τήν γνωριμίαν μου καί οί φιλοφρονητικοί λόγοι 
των μέ ηΰχαρίστουν. "Οπως δλαι αί γυναίκες ο.'.αι, 
τόάκούϊις; μή νομίζει; δτι υπάρχουν εξαιρέσεις· μό
νον αί άσχημσι καί αί εντελώς στερούμεναι γοήτρων, 
διατείνονται δτι ταί; είναι αδιάφορος ή έντύπωσις 
ήν κάμνουν είς τούς άνδρσς, αΰταί κάμνουν τήν α
νάγκην φιλοτιμίαν—οπω; δλαι αί γυναίκες, ήμην εύ· 
τυχής διά τήν έντΰπωσιν καί τήν γοητείαν, τήν 

όποιαν έβλεπον δτι έξήσκουν.
Οί άνδρες γνωρίζουν πολύ καλά ότι μεταξύ τών 

μή τελείως ηνωμένων καί άγαπωμέτων ανδρογύνων 
υπάρχει εύκολωτέρα ή θέσις τοΰ τρίτου. "Ολοι έγνώ- 
ριζον τάς... ελαφρότητας τού κ. Ροδίνη συζύγου μου 
κ.ί πολλοί έζήτησαν νά έπωφεληθοϋν. Μάθε, καλό 
αγαπημένο μου παιδί, δτι τίποτε άλλο δέν προλειαί
νει καλύτερον τύν δρόμον τού έραστού όσον αί α
πιστίαν τοϋ συζύγου- 'ίσως τούτο θά σού χρησιμεύσω 

δταν γίνης καί σύ έγγαμος.
•Εν τούτοις ό κ. Ροδίνη; ήδύνατο νά καυχάται 

πάντοτε δτι είχε τήν πλέον ένάρετον καί πιστήν σύ
ζυγον. Ήμην ασυγκίνητο; εί; δλα τά θερμά λόγια 
τών διαφόρων καί πολύ συχνά χαριτωμένων θαυμα
στών μου. Πιστεύει; δτι κάποτε ήσθανόμην πείσμα 
καί θυμόν έναντίον τού εαυτού μου, ιδίως δταν ο 
σύζυγός μου μέ έφιλοδώρει κάποιον νέον δείγμα άπύ 
τήν αείποτε αύξανομένην συλλογήν τών κατακτήσεών 
του ; Τέλος καθησύχασα τάς έναντίον τού εαυτού 
μου εξεγέρσεις μου μέ τήν σκέψιν δτι μία υπερήφα
νος καί λεπτή γυναίκα δέν παραδίδεται ποτέ σπύ 
πείσμα καί έκδίκησιν καί δτι πρό; τούτο χρειάζεται 
τουλάχιστον, νά άγαπήση.

Τήν έποχήν έκείνην έγνώρισα τόν Φίλιππον Λενι- 
δην. Εύρέθημεν μίαν εσπέραν ό εί; πλησίον τοΰ άλ
λου, κατ’ανάγκην, οί δύο μόνοι μή χαρτοπαίζοντες 
είς μίαν συνάθροισιν άρκετά πολυάριθμον, δπου μία 
τράπεζα μέ. μάους καί μία μέ bridge είχον συνάξει 
δλους, κυρίου; καί κυρία;’ ή νεαρωτάτη δεσποινίς 
τού σπιτιού άπεσύρθη καί αύτή περί τήν ένδεκάτην, 
νυστάξασα. Καί έμείναμεν έπί δύο καί πλέον ώρας 
άπεμονωμένοι οί δύο έν μέσφ τού κύκλου των παι- 

ζόντων.
Είχα καθήσει έπί ένός καναπέ καί περιειργαζόμην 

τό λεύκωμα τής δεσποινίδος τοΰ οίκου, ήτις έζωγρά- 
φιζεν ολίγον. Ό Κος Λενίδης μή παίζων καί εκείνος 

έκάθισε πλησίον μου.
Καί τό μεσονύκτιον μάς εύρεν άκόμη έκεϊ, συνο- 

μιλοϋντας καί μή κουρασθέντας, μηδέ βαρυνθέντα; 
κατόπιν δίωρου έξακολονθητική; συνομιλίας.

Ό Φίλιππο; Λενίδη; ήτο τεσσαρακοντούντης περί
που’ ήτο υψηλός, λεπτοκαμωμένος καί πολύ μελά- 
χροινός· είχε πρόσωπον ωχρόν μέ δύο γλυκύτατα 
μαΰρα μάτια, τήν ρίνα λεπτήν, τό γένειον καί τήν κό
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ΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ! ΤΟΥ ' ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΥ.,

Ροζαλία Hfa<L
Ελένη Φυρστ

Απο τίνος έλαβε τύν συνήθειαν V(i ·

•eS-pS tl? ± °Ικ£σν ,ιου κ'ΗΓ
ά'ΐ η.Ϊ r υ Εφερβ β,|5λί“ ri|V -~- 

I' ί li"-wJ'|x.|v του καί έλάβο.ιεν τήν g*lv .,·, 
«ν.1γΐν...σκωμβν μαζή ξένους ™

έλεγε-νά μέ
“λ'·<η.«ς W.y έργων τών αρχαίων Ελλήνων σιΎγοα- 
«υ τους οποίους, ως μή ώφειλε, ai ·Ελ) 

ΐη.ουν ολιγωτερον από τού; Γάλλον.-. '(' Κο'- Λε- 
«δ.)ς κατείχε τήν άρχαίαν ίλλ,,ν.χ.,νόσον "Ελλην κα- 
«'• νίτης -μεϊον τή; σχολαστ.κότητος-δπω; κατείχε 
5-“-«>ε'ίητ'ί-λ'κ·"' κ“' ·"·’ Γε«ιανικιΙ''· Βφλω- 
<P«/os μελετητής, ei<?ev eL-έμέ r0v όνειροπολούμενον 
οοτροφον- ιδανιστής καί ((1ίλος τών Τεχνών καί τού 
«ραίου ευρεν είς έμέ ί, Φίλιππος Λενίδης. τήν έν- 

«ουσαοδη κα. διψασμένην δι' δλα όσα καί έκεϊνο- 
ηγαπα ιδειοδη γυναίκα.

Μίαν θερμήν πρωίαν τοΰ -Ιουνίου έκαθήμεθα είσ 

ζ^:οτκα ΚοςΛΕ,ίύ,ΐί λ’■ ■ £κροωμην. Τα προς την ταράτσαν παράθυρα ήσαν 
«νο,κτα και «ί γρ,ίλλ.α. κατεβασμένα., \έν 
Ιιυυμαι πλέον τί μοΰ άνεγίνωσκι -ί'σω; η111( ■ “X 
«ψημένη ενθυμούμαι μόΐΌν δτι έηορούσα έΧ κΧ 

τακοκκινον φόρεμα μονοκόμματο.· όπως είν«< τα 
φορίματα τοΰ σπιτιού καί μακρύ. .Επό λεπτόν ϋ.Σ 
σμ«, το οποίον «φίνε τόν λαιμό,· γυμ νόν καί εΐ-ζν 

.E,XE“h“1 "·ν°'κ™ !ΐανίκ'“ κ“τά |ιύ6“ν lfl- ™θ-
σΧν εί-'ζόΊα'ί8’·''''1 !W

«8

του πρ.,σωπον χ/.ωμοτερον ίσως άκόμη ή συνήθως. 
Ε?α<( να αιρηκε τό βιβλίον καί ήλθε καί έκάθησε 

^.·)σιον. πολύ π/.ησίον μου έπί τού μικρού καναπέ 
Ια χερ.α του κατάψυχρα -έλαβον τά ίδικά μου καί 
τα κρερεν εις τα χείλη του μέ περισσοτέρων θέρμην 
μΠ;Χαύ'ύν μέ τό όποίι'ν
με εκαλημεριξεν η με απεχαιρέτα. Έπειτα έσήκωσε 
το πλατύ μανίκι τού φορέματος μου «αί ύπεκάλυψε 
το. βραχίονα μέχρι τού «μου, ένφ συγχρόνω; έκόλλα 
τα χείλη του παραφόρως, μέ πάθος, μέ τρέλλαν έπί 
του γυμνου μου ωμού.

•Ι’όζα-μοδ έψιθύρισε σιγανά-ΡόΕα σέ αγαπώ 

• τ-ν μπορώ να κρατήσω τύν εαυτόν μου πλέον, πρέπει 
ια το μαιΙης. πρέπει νιί σοΰ τό πώ..
^ συνέβη τόν στιγμήν εκείνην μέσα μου Νικία μου; 

εβαιω, ούτε να σκεφθώ έπρόφθασα. Τό μόνον 
που είμπορω να σοΰ είπώ είναι δτι... άποτόμω;. βι- 
«ιως ωσαννα ημην αυτόματον. άπώθησα μεθ’όρμής 
τον Κον Λενιδην καί εύρέθην όρθια καί ακίνητο-..' 
ει. το μακρυνοτερον άκρον τού δωματίου

ο Φίλ,ππος έμεινεν έπ' ολίγον άφωνος, μέ έκύττα- 

,Γ,?'“ ζ',ονο'·’ ήγέρΟη καί νωρίς νά
τού δοηι'ατΧΰ'··

Δέν τόν επανεϊδον πλέον. Μετά τ.νας ημέρα.- άνε- 
Ζ,ωρησε δια τα ατελείωτα τσξείδιά του.

Πιστεύεις είς τόν άτσβισμόν ; Έγώ’νομίζω [ δτι ό 

ΐοπο μου εν τη κρισίμω εκείνη στιγμή μόνον δι’ 
αυτου εξηγείτο,. Μαζύ μέ τό αίμά Των οί πρόγονοί 
μας μας ματαδιδουνέν σπέρματ, καί δλας τάς ίδέα- 
και τας προλήψεις τού έγκεφάλου των καί δλα τά αί- 
- ηματά των καλά ή κακά μετοβφάζονται εί- ΙΟ|·,. 

απογόνους των. ’ ’

Ή Κυβέλη. κατά νεωτάτην φωτογραφίαν.

’Ενθυμείσαι τήν μητέρα μου. τήν μάμμην σου ; 
Ήτο άπο τάς αύστηράς εκείνα; γυναίκας τή; πα
λαιός επαρχιακής ανατροφής, διά τάς όποιας καί τό 
βλέμμα τού ξένου άνδρός έθεωρεϊτο προσβολή διά 
την έντιμον γυναίκα. Καί ιδού διατί έγώ ή έπανα- 
στατημένη, ή νομίζουσα δτι έχειραφετήθην άπύ ολας 
αυτά; τάς Ιδέας, άπώθησα’άσυλλογίστως, ώ; έξ ένστι
κτου, τόν άνθρωπον τόν όποιον άγαπούσα... Καί έμεινα 

καί έϊησα πιστή, πλησίον εις τύν σύζυγον δστις κα- 
μερινώς μέ έξηπάτα .

Φαίνεται δτι δλα τά διδάγματα μέ. τά όποια γε
νεά', ολόκληροι είχον ανατροφή, έξύπνησαν διά μιας 
μέσα μου ! 'Ίσως έάν είχα κόρην- αΰτή μέ τύ αίμά 
μου θά έκληρονόμει καί τά.; ολίγον επαναστατικά; 
ιδέας τής μητρός τη; καί... θά. ήδύνατο νά. πλή
ρωσή τοΐ; μετρητοί;—κατά τήν φράοιν σου—έάν
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τής έτύχαινε σύζυγος τοϋ είδους τού Κου Ροδίνη.
Εμειδίασε πικρόν μειδίαμα καί προσέθηκε :

• Εγω έχασα 'ίσως όλην τήν ευτυχίαν τής ζωής 
μου καί άπεμάκρυνα τόν αληθινόν σύντροφον τοΰ 
βίου μου είς μίαν στιγμήν ασυνειδήτου έξεγέρσεως-,

Η σελήνη έφώτιζε μέ τό λαμπρόν φώς της κατά 
μετωπον τώρα τήν σύζυγον τοΰ στρατηγού. Τύ πρό
σωπό ν της είχε γίνει ωχρόν, τά χείλη συνεσφίχθησαν 
καί ύπό τό λευκόν στέμμα τών πλουσίων μαλλιών καί 
τής λευκής δαντέλλας, οί μεγάλοι οφθαλμοί υπό τάς 
μάύρας όφρείς, σκοτεινοί καί αινιγματώδεις, έβύ-

ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ*
Μετά τήν ϊδρυσι·/ τοϋ Ίονίου Πανεπιστημίου, 

τή προτάτε·. τοϋ τότε έφορου καθηγητοΰ Καραν- 
οηνοϋ ό σύλλογος τών καθηγητών, ώς δείγμα 
ευγνωμοσύνης, ένόμισε ποέπον τήν άνίγερσιν τής 
προτομής τοϋ μεγάλου ευεργέτου τής Επτάνη
σου Γύΐλφορδ, έν τή ακαδημαϊκή αιθούση. Ό 
Προσαλέντης τήν έςε'.ργάσθη έπί μαρμάρου τής 
Καρράρας. Ο ευεργέτης παρίστατα·. μέ τήν 
Ακαδημαϊκή/ χλαμύδα τοϋ " Αρχοντας τής 
Παιδείας, κάτωθεν δέ ά/αγινώσκεται ή έπιγρσοή 
αυτή, συντεθεϊσα ύπό τοϋ καθηγητοΰ X. Φιλητά:

Φρειδερίκη) Κόμητι Γύΐλφορδ
Λρχονη γενο,.ιένφ τής Ίονίου 'Ακαδημίας, Βουλής 

γνώμη, πρώτω
"Ενδόξως καί μεγαλοφρόνως περί τά παιδεύματα 

φιλοτιμήσαμε ><μ
Καί οΰδέν σπουδής έκλιπόντι, όπως αν ή Ελληνική 

νεότης
Τήν πα τρώαν έχοι άνακτήσασθαι αρετήν καί επ'1 

λόγοις εύκλειαν,
, Άνδρί διαπρεπέστατη) καί κατά πάντα άρίστφ Κ. Δ. 

οί έκ τοΰ Ακαδημ. Συλλόγου
I. Καρανδηνός, Λ. ίερ. Ίδρωμίνος, Κ. Διακ. Τυ- 

παλδος, Άθ. Πολίτης, Γ. θεριανός, Στ. Σπάθής, Κ. 
Άσώπιος, Χρ. Φιλητάς, Γ. Ίωαννίδη;, I. Λουζινια- 
νός Γ. Γρασσέτης, Στ. Μαράτος, ΙΙασχ. Καροΰσος, 
Ν. -Ιανιάκη;, Λ. Κάλβος, I. 'Αριστείδης. Χαρ. Πυ· 
λαρινός, Κ. Σ ικελλαρόπουλος, I. Τουρλινό;, Στ. ΙΙυ- 
λαρινός, Μ. ΙΙαπαδόπουλος, Λεοπ. Ίός, Π. Ίδρωμένο; 
Κγ. Παριαυθιώτη;.

Τιμή; χάριν, έτους jJiQKA'.

, Η προτομή αΰτη σώζεται έν τή μεγάλη α·- 
της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Κεώοας.

, * μαθητής τοϋ Προσαλέντη
1. Β ΚαΛο,γουρος έπεξε-.ργά,θη τήν ποοτομήν 
■ OU I u-Αφορο υπερβολικά όμοιάζουσαν πσός εκεί
νην του διδασκάλου του καί ή προτομή αΰτη

- ·ώζ'- ί

Λ
Γή 23 'Απριλίου τοϋ έτους 1819έτέθηό

* Τέλος.
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θιζον τύ βλέμμα των είς τά σκύτη τοΰ άλσους.
Ό Νικίας ήγέρΙ)η βραδέως έλαβε τήν ρυτιδωμένη!· 

μικρόν χείρα τήν όποιαν αί αναμνήσεις έκαμνον νά 
τρέμιι ολίγον καί τήν έφερεν εΰλαβώς εί; τά χείλη 
του, έπειτα ησπάσθη τό εύρύ χλωμόν μέτωπον καί 
είπε, προσπαθώ)· νά δώση εΰθυμον τόνον είς τήν 
ηωνήν του.

• Θεία Ρύζα, δίδω καί τήν ψυχήν μου είς τόν Διά
βολον διά νά εϋρω μίαν σύζυγον δπως εσύ, δέν Οά 
ήθελονδαωςνά ήμην ύ σύζυγος τής έξαδέλφης μου! ·

ΔΑΦΝΗ ΛΠΡΑ

θεμέλιος λίθος τών έν Κέρκυρα ’Ανακτόρων διά 
νά χρησιμεύσν, ώς κατοικία τοϋ Άρμοστού ') 
ήτι; καί έπερατώθη τώ 1824. Τό σχέδιον ήτο 
τοϋ Αγγλου ταγματάρχου τοϋ μηχανικού Wilh- 
more, τό όποιον ελαβεν όμως μεταρρυθμίσεις 
τινάς.

1 ω 1822 εκαμεν ο Προσαλέντης σχέδιον κο- 
λοσιζίου αγάλματος τής Βρεττανίας έχούσης έξ 
ενός μέρους τόν λέοντα καί έκ τοϋ άλλου δόρυ 
καί πρώραν νηός, διά νά ποοσαρτηθή έπί τοΰ με
τώπου τών ανακτόρων. Ή έπεξεργσσία δμως έπί 
μαρμάρου Μελίτης έγένετο ύπό τοΰ γλύπτου Di- 
Dlech εκ Μελίτης. Μετά τήν ένωσιν τής Επτά
νησου τό άγαλμα τής Βρεττανίας τεχνικώτατα 
παρά τοϋ "Αγγλου μηχανικού άφ^οέθη κομ 
μετεφίρθη εις Μελ·την. Δυστυχώς ή θέσις έμεινε 
κενή, ένώ έπρεπε νά πληρωθή "μέ άγαλμα συμ- 
βολίζον τήν άκραν φιλοπατρίαν τών 'Επτανη- 
σιων, οΐτινες τά πάντα έθυσίασαν -χάριν τής ένώ- 
σεως μετά τοϋ ‘Ελληνικού βασιλείου.

Έργον τοϋ Προσαλέντη είναι έπίσης τά ανά
γλυφα τοϋ στυλοβάτου τής προτομής τοϋ βασι- 
λέως τής ’Αγγλίας Γεωργίου τοΰ Δ' τής έπε- 
ςεργασθείσης ύπό τοΰ άγγλου γλύπτου Chantry 
τώ 1833 καί έν Κέρκυρα περατωθείσης, τήν 
οποίαν ή Ιονιος Κυβέρνησις, σεβασμού ενεκεν, 
είχεν άποφασίση νά στήση εις τά ανάκτορά μας.

Λ
Τόν Μάιον τοϋ 1 824 ήνοιξαν αί θύραι τοϋ 

Ιουνίου Πανεπιστημίου διά τήν ελληνικήν νεο
λαίαν. Γνωστός είναι ό φιλελληνισμός τοΟ εύεο- 
γετου τών Ελληνικών γραμμάτων Ι'ύϊλφορδ.

Ουτος ήθελε τό πρώτον τούτο ελληνικόν Πα
νεπιστήμιου νά είναι καθ’ ολα ελληνοπρεπές.

Ο Τό μέγαρο ν τούτο έστοίχισεν είς τήν Ίόνιον 
Κυβέρνηση· είς δοπάνας οικοδομής, στολισμού, έπι- 
πλώσεως περίπου πέντε εκατομμύρια βροχμάς. Μετά 
τινα έτη φκοδομήθη καί ή ωραία έπαυλις, τήν οποίαν 
ο αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ώνόμασε Mon Re
pos. καί ήτις έστοίχισεν τις τήν Ίόνιον Κυβέρνησιν 
ΐοΟ,ΟΟΟ περίπου δραχμάς.

οέ καί αρχαιοπρεπές, διό εοωκεν εις τον 
Προσαλέντην εντολήν να σχεδίαση τόν ιματισμόν 
Ουτος συνίστατο έκ χιτωνίσκου, χλαμύδος, πέδι
λων ερυθρών καί ταινίας είς τήν κεφαλήν έ / εϊδει 
ατεοάνου. Τό δέ χρώμα διέφερε κατά τάς σχο
λάς. Οί τής νομικής καθηγηταί καί του ’’Αρχον- 
Τοί οΰτως έκαλεϊτο ό πρύτανίς) εφ·2ρθ> 

τής ιατρικής ξανθήν και οι της φι
λοσοφικής κυανήν. Οί δέ φοιτηταί, οιτι/ες εκα
λούντο φιλόλογοι, έφόρουν έπίσης χιτωνίσκον, 
•χλαμύδα κυανήν καί πέτασον είς τήν κεφαλήν. 
Μόνον οί καθηγηταί τής θεολογικής σχολής, 
ίντες Ιερείς, δέν ήσαν υποχρεωμένος νά περιόά/.- 
λωνται τό αρχαιοπρεπές τούτο ακαδημαϊκόν έν
δυμα. _ .

Άποθανόντος τοϋ Γύιλφορο, κατηργηθη και 
ό αναχρονισμός τής ακαδημαϊκής ταύτης ’τολής.

'Επειδή ό λόγος περί τοϋ θανάτου τοϋ I ύόΑ- 
φορδ, νομίζομεν καλόν νά σναφέοωμεν τά εςης, 
τά όποια ήκούσαμεν άπό γέροντα, σύγχρονον τοϋ 
Ποοσαλέντη. Ό Γύΐλφορδ είχε μεταβή εις τήν 
'Αγγλίαν. Εσπέραν τινα ό Προσαλέντης ευρι
σκόμενος μόνος καί εργαζόμενος, ακούει αίφνης 
νά σημαίνη ό κωδωνίσκος, ή,θύρα ,κ.α'
νά εισέρχεται εις τά λευκά ένδεδυμένος ο Γυιλ- 
βορδ. 'Ο καλλιτέχνης λιποθυμεΐ. "Οτε εισηλθεν 
ο ύπηρέτης καί είδεν αύτόν κακώς έ/οντα εδραμε 
διά τόν ιατρόν. Τήν αύτήν έκείνην στιγμήν της 
τηλεπάθειας, αποθνήσκει ό μέγας ευεργέτης τών 
ελληνικών γραμμάτων.

Εϊς τήν ζωγραφικήν κατέγινεν ό ΓΙροσαλέι- 
της όλιγώτερον τής γλυπτικής. Έφιλοτέχνησεν 
δμως καλά έργα φαντασίας καί επιτυχείς προ
σωπογραφίας, σωζομενας εν Κέρκυρά.

Ή Ίόνιος Κυβέρνησις έκτιμώσα τήν μεγάλην 
αξίαν τοϋ Προσαλέντη, άπένειμεν αύτω τό πσρά- 
σημον τών Ιπποτών τοϋ Επτανησιακού τάγμα
τος τών'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, τή 26 
Φεβρουάριου 1820.

Ό Προσαλέντης άπέθανεν έν τή γενετείρα τη 
1 Φεβρουάριου 1837, βληθείς έκ τής μεγάλης 
κοπώσεως καί άσθενείας, προελθούσης ως έκ τής 
εισπνοής τοϋ χαλκού.

'Η κηδεία του έγένετο έπισήμως δημοσία οα- 
πάν·{]. Πολλοί έξέφώνησαν έπικηδείους λόγους, 
μεταξύ τών οποίων καί ο Ασωπιος, καθηγητης 
τότε έν τφ Κερκυραΐκφ ΓΙα/επιστημίω.

Ή Ίόν-.ος Βουλή λαβοϋσα ύπ’ δύει τάς εκ
δουλεύσεις τοϋ ευεργέτου καλλιτέχνου έύήφισ-- 
μηνιαίαν σύνταξιν έκ τριάκοντα ταλλήοων (180 
δραχμών) εϊς τήν χήραν καί τά ανήλικα τέ
κνα του

Μετά τόν θάνατο- αύτοΰ έδημοσιεύθη εν Κερ- 
κύρα τφ 183” τεύχος καταστάν τήν σήμερ'-ν 
οπανιώτατον, φέρον τόν τίτλον: «Antiquities 
found in the Island of Ithaca lithographed 

from skeches in the possession of the late 
cav. I’. Prossalencli».

Εις τούς απογόνους τοϋ Προσαλέντη δέν έσβέ- 
σθη τό καλλιτεχνικόν τά’.σντον. Ό υιό; αυτου 
Δ'.τυρΜίΐ»', άποθανόιν εϊς'Αθήνας τοϋ 187G, ήτο 
ζωγράφος. Έσπούδασεν εί; Βενετίαν, προσεκ'/ ήθη 
δέ νά διδάςη τήν ζωγσαφικήν εϊς τό έν Άθήναις 
I Ιολυτεχνεΐον. 'Έχομεν έργα αυτού καλάς προ
σωπογραφίας αγωνιστών τοϋ 1821, αγιογραφίας 
καί άλλα. Ά'ίήκε δύο υιούς έπίσης ζωγράφους, 
τόν ΤΙαΰλον τοϋ Μορέλη δράσαντα και
εϊ; Αίγυπτον, άσχοληθέντκ είς ανατολικά θέ
ματα κκί τόν Αιμύλιον, αξιωματικόν τοϋ μηχα
νικού έν τφ Βασιλικό Ναυτικό, διακριθέντα οιά 
τζς θαλασσογραφίας του.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΕΝΔΥΜΙΟΝΑΣ
Τύ βριύυνύ καθάριο φώ, ατών δέντρων τά κλωνάρια 
άρ,'ά, ώ Σελήνη, στάλαξε; καί τύλιξες ανάρια 
στόν μελιχρό τόν πέπλοσ·>ν. ώ νύφη αγνή του Απείρου 

κάθε καϊμό τοΰ ονείρου 
καί πόθο μυστικό.

Κ’ είδεςτόν κύκνο τόν λευκό νά πλέη άργα στή λίμνη, 
κι" αντήχησαν άπ’ τό ναό θείοι τής Αγάπης ύμνοι. 
Καί νά ενα; νιός υπέρκαλος στοΰ ναοΰ τά σκαλοπάτια 

ποϊίχει κλειστά τά μάτια 
στόν ύπνο τόν γλυκό.

Παρόμοια μαγική ομορφιά στή γή ποτέ δεν είδε;, 
τό πλάσμα εχει τό άνθριόπινο στήν κόμη τού ήλιου 

[αχτίδες.
Στό άντίκρυσμά σου έξύπνησβ γιατί ή καρδιά μας 

[νόι ώβει.
νά τής μιλούν οί πόθοι 

■λ οί αλαργινοί καϊμοί.

Τόν κάλεσες νάρθή μ’ έσέ στά μακρινά ταξίδια, 
στοΰ απείρου τί; ξεφάντωσες, κ'έτσι νάζή στήν ίδια 
χαρά τοϋ ’Ονείρου, ποΰ άπαφτα κάθε καρδιά ζητάει, 

μά αυτή ψηλά πετάει 
καί χάνεται γοργή.

Τήν θεϊκήν αγάπη σου ό νιός καταφρονάει, 
δένθέλει ν’ άγαπήση έσέ.—Γιά μέ ή ζωή περνάει 
ευτυχισμένη, ξέγνοιαστη στό ήσυχο αϋτό λημέρι, 

ποιο πράγμα θά μοΰ φέρη 
χαρά πλιό αληθινή ;·

Τά λόγια του μέ; στήν καρδιά τάνοιωσες σάν μαχαίρι 
μά ή θεϊκή σου εκδίκηση νά τιμωρήση ξέρει, 
στόν ΰπνο τόν ΰξάπνητο τοϋ σφάλισες τά μάτια, 

στοΰ ναοΰ τά σκαλοπάτια 
αΐιόνια ας κοιιιηθή.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗ
Συγχρονισμοί μεγαλοφυών.

Έπί τή συμπτώσει τής κατά τό αύτό έτος γεννή- 
σεω; τού Σαίξπηρ καί τοϋ Κερβαντές τοϋ δραματι- 
κωτέρου των συγγραφέων καί τοϋ σατυρικωτέρου— 
παραθέτομεν καί άλλους συγχρονισμού; μεγάλων 
ανόρών.

Κατά τό έτος 1642 άπέθανον ύ Γαλλιλαΐος καί ό 
Νεύτων.

Κατά τό έτος τής γεννήσεοις τοϋ Μεγ. Ναπολέον- 
το; 1769, έγεννήθησανοί τρεις μεγάλοι στρατηγοί του 
Lannes. Rey καί Soult. Επίσης έγεννήθησαν τό 
αυτό έτος οί δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Βέλλιγκτον 
καί Castlereagli, πρός τούτοι; οί σοφοί Κυβιέρο; καί 
Οϋμβολδ, οί συγγραφείς Οΰάλτερ Σκωτ καί Σατω- 
βριάνδο;.

Κατά τό έτος 180!· έγεννήθησαν δύο μεγάλοι μου
σουργοί ό Σοπί-ν καί ό Μένδελσον. δύο μεγάλοι συγ
γραφείς ό Εδγαρ Ιΐόε καί ό Τέννυσσον, δύο μεγά
λοι πολιτικοί, ό Γλάδστων καί ό ’Αβραάμ Λίγκονλν 
καί ό μ.έγας φυσιοδίφης Δάρβιν.

Μή φοβεΐα&ε τόν θάνατον.

Καθ' ήν εποχήν εις τήν εμπόλεμον Ευρώπην απο
θνήσκουν βιαίως χιλιάδες καθ’ έκάστην. είς τήν 
Αγγλικήν Ιατρικήν Επιθεώρηση· "Αγγλος ιατρός 

έκ τών διαπρεπεττίρων υμνεί τόν θάνατον. Δέν είνε, 
γράφει, τίποτε τρομερόν ό θάνατος, ώς νομίζουν οί 
άμαθεϊ:. Κάθε άλλο ή οδυνηρός. ’Οταν ό θάνατο; 
είνε φυσιολογικός, τό ανθρακικόν οξύ, τό όποιον δέν 
εξέρχεται πλέον τοϋ σώματος, συσσωρεύεται είς τό 
αψ.α κ.χί ΕΛΗρερει νάρκην τοιαύτην, ώστρ ό άπΟενης 
παύει πλέον νά αισθάνεται πάντα πόνον. ’Απ’ εναν
τίας, νομίζει, οτι είνε υγιέστατος καί κατά τάς τε
λευταίας στιγμά; τοϋ βίου του κάμνει χρυσά όνειρα 
έπί τοϋ μέλλοντος ! Ό θάνατος τόν ευρίσκει έν μα
καριότητα.

Ο βίαιος θάνατος, εάν μέν είνε ακαριαίος, φυσικά 
δέν είνε οδυνηρός. Έάν έπέλθη όλίγας στιγμάς μετά 
τή τραύμα είνε γλυκύς, διότι ή απώλεια τοϋ αίματος 
ναρκώνει τά; αισθήσεις καί αποκοιμίζει τόν πά- 
σχοντα. Ό θάνατο; τοϋ πνιγμού είνε ύ γλυκύτατος 
όλων. Ο πνιγόμενος, όταν άπολέση πάσαν ελπίδα 
καί παραιτηθή πάσης προσπάθειας, αποθνήσκει εϋ- 
™χής·

Τά έργα τοϋ Κερβαντές

° Ισπανό; συγγραφεύ; Ριβέρο άνεκάζ.υψείίτι όλα 
τά.εργα τοϋ Κερβαντές, τοϋ όποιου ή τριακοσαετη- 
ρίς έοιρτάσθη εσχάτως, εξαιρέσει τής Γαλατείας», 
είσίν έργα κρυπτογραφικά, τών όποιων έκαστη σελίς 
περιέχει περιέργου; λεπτομέρειας περί τοϋ συγγρα- 
φέω; καί τών συγχρόνων του. Ό Ριβέρο κατέχει 
την κλείδα τών έργων αυτών, άλλ’άρνεϊται νά άπο- 
καλύφηι τό μυστικόν τής συνθηματικής γλώσσης. Οί 
θαυμαστοί τοϋ Κερβαντές δυσπιστοϋν εί; τήν εϊδη- 
σιν αύτήν, έφ’ ίίσον ό κάτοχος αυτών δέν ανακαλύ
πτει τήν μυστικήν κλείδα.

Ε Λ I

Αί πολεμτκαί δαπάναι.

Οικονομολογική Επιθεώρησις τής Ν. Ύόρκη; δη
μοσιεύει τόν ακόλουθον πίνακα τών ήμερησίων δα- 
πονών τών εμπολέμων Κρατών είς δολλάρια.

’Αγγλία 30 εκατομμύρια, Γερμανία 22. Γαλλία 
15'/, Ρωσσία 16, Αυστρία 12, Ιταλία 8, καί άνάΐ' , 
Τουρκία, Σερβία, Βέλγιον.

Διά τό 1916 ύπολογίζεται ότι αί πολεμικοί δαπά
ναι τής ’Αγγλία; Οά άνέλθουν είς 12,500,000,000 
δολλάρια. Ικανόν μέρος τού ποσού αύτοϋ Οά έπι- 
στραφή είς τόν ’Αγγλικόν λαόν, έξ έτέρου δέ περι
λαμβάνονται εί; αύτό καί προκαταβολαί είς τά σύμ
μαχο Κράτη καί τάς Βρεττανικάς κτήσεις. Ω. έάν έδσ- 
πανωντο τά ποσά αύτά όχι πρός έξόντωσιν άνθρώ- 
πων, άλλά δΓ έργα ειρηνικής προόδου ! Πόσον δια
φορετικός 0ά ήτο ό κόσμος !

Τά άγάλματα τών Όλυμπιονικών
Υπεστηρίζιτο μέχρι τινός, ότι τά άγάλματα τών 

αρχαίων Όλυμπιονικών ήσαν κατά γενικόν κανόνα 
εκ χαλκού. ΊΙ γνώμη αίίτη ού μόνον δέν υποστηρίζε
ται υπό τού ΙΙαυσανίου άναφέροντο; δύο τοιαϋτα 
αρχαία άγάλματα, τό μέν έκ ξύλου οικής, τό δέ έκ 
κυπαρίσσου. άλλά καί άρχαιολογικαί άνασκαφαί έφε- 
ρον εί; φώς τεμάχια τοιούτων αγαλμάτων έκ μαρ- 
μίρου, “Γίνα πιθανότατα άνήκόν είς άγωνιστάς. Ώ; 
πρός τούς λόγου; διά τούς όποιους ό χαλκό; έπροτι- 
ματο είς τοιαύτην τινά περίπτωση·, ό "Αγγλο; Χύδ 
υποστηρίζει ότι ό χαλκό; τήν εποχήν εκείνην ήτο 
σπανιωτυρός, η αξία αύτοϋ ιό; ϋλης μεγαλειτέρα. καί 
ο γλύπτη; μετά μεγαλειτέρα; ευκολίας καί ακρίβεια; 
διηρμηνευεν επ αύτοϋ τά χαρακτηριστικά τοϋ πρω
τοτύπου.

Οταν οί μεγαλοφυείς έργάζονται.
Παρά τοϊς άνθρωποι; τοϋ πνεύματος παρατηρούν

ται πολλάκις περίεργοί τινε; συνή&ειαι ή ίδιοτρο- 
πίαι. αί όποϊαι προκαλούν έκπληξιν. "Εν επιστημο
νικόν περιοδικόν τών ΙΙαρισίων απαριθμεί μερικά; 
τοιιύτας ιδιοτροπία; μεγάλων άνδρών. μερικαί τών 
οποίων,» άφορώσαι τόν τρόπον τοϋ έργάζεσθαι παρ' 
αυτοϊς, έχουν άρκετόν ενδιαφέρον. Ό Διδερώ, λ. χ 
όταν έβυθίζετο είς μίαν φιλοσοφικήν σκέψιν, έλη- 
σμόνει τάς ώρας, τάς ημέρας, τού; μήνας καί πολλά- 
κις καί αύτά τά πρόσωπα με τά όποια είχε έλθει είς 
δοσοληψίας. Ό Άγγλος ζωγράφος Φοϋζελ διήρχετο 
επί ολοκλήρους ημέρας έξηπλωμένος ϋπτιο; έπί τοϋ 
πλακόστρωτου εδάφους τής εκκλησίας τής Καππέλα 
Σιστίνα έξετάζων τάς εικόνα; τού Μιχαήλ ‘Αγγέλου, 
αί όποϊαι έκόσμουν τον βόλον τοΰ ναού. Ό Βαλζάκ 
συχνάκι; είχε τό ΰφο; υπνοβάτου. Έφαίνετο ώ; νά 
έκοιμάτο μέ ανοικτούς οφθαλμού;. μή δίδων καμμίαν 
άκρόασιν είς εκείνους, οί όποιοι τφ άπέτεινον τόν 
λόγον. Ιέλος ό Στούαρτ Μίλλ, αν ήρχιζε νά γεννάται 
εί, τό πνεύμα του καμμία νέα επιστημονική θεωρία, 
ήδύνατο ένφ τήν έβασάνιζεν είς τόν νουν τον, νά δι- 
έλ»Ή ως αυτόματον διά μιας οδού ή πλατείας πλή
ρους ανθρώπων, χωρίς νά ϊδΠ κανένα, καί έν τοσούτφ 
χωρίς νά συγκρουσθή μέ κανένα.
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,Ελλιινίΐιις όρχηστρίδες. Λέσχη οιανοουιιένων. Αί ιιβχολίαι 

τών μελών 'Εκδοτικοί κατάλογοι καί καλλυντήρια. 

Γυναικείοι διαλέξεις.—Εύμορφιά καί ώραιότης. ΙΙοΐαι 

μαγνητίζουν.—Σωματική καί πνευματική ώμορφ’ά.—Τα 

σύνορα τοΰ κάλλους. Μία δόξά ποΰ πονεϊ.

ΑΡΕΤΠΡΗΘΗ ώς έκ τής 
έπικρατήσεως τή; επιθεωρή
σει»; έν τώ Έλλ. Θεάτρφ 
καί μία ϊκανότηςτών Έλλη- 
νίδων ηθοποιών. Ένφ άλ
λοτε περιωρίζοντο ιίς δρα
ματικά; κραυγάς εις τά δρά
ματα καί εί; κωμικά; ύπερ- 
βολάς εί; τήν κωμωδίαν, άνε- 
δείχθησαν άπό τίνος μερικαί 

έξ αυτών χαριτωμέναι χορεύτρια·. Εί; τάς επιθεω
ρήσεις αί τέως δυσκίνητοι ήθοποιοί άμιλλώνται 
ήδη καί μιμούνται έπαρκώς τήν "Ενκελ. Άλλά καί 
είς τήν όπερέτταν. παίζουν πολύ κ ιλα, κα/.λι- 
τερα άπό μερικές ξένες πού ήρχοντο είς τάς Α
θήνας μέ επαρχιακούς Γαλλικούς ή ’Ιταλικούς θιά
σους. ΊΙ Κοτοπούλη, ή Νίκα, ή Κολυβά. ή Κανδη- 
λάκη, ή Άφεντάκη. ή Ρεζάν, ή Φιέρα, ή Λαουτάρη 
χορεύουν μέ πολλήν χάριν.Καί θά τα; μιμηΟοϋν γρή
γορα καί άλλαι. καί διόλου απίθανοι· νά καταρτισΟη 
καί ελληνικόν μπαλέττο. ΊΙ ϊδρυσις μιά: σχολή; θε
ατρικών χορών ί·πό Άγγλίδων όρχηστρίδων είνε. απα
ραίτητος, καί θά έχη ικανοποιητικά αποτελέσματα, 
άφού ή Έλληνίς άπό φύσει»; είνε ύπό έποψιν χάρι- 
το;, εΰλυγιοίας, κομψότητος π >λύ άνωτέρα τή; Αγ- 
γλίδο;.

Αί Άγγλίδες αί όποϊαι πρωτοστατούν εί; τά γυναι
κεία ζητήμ ιτα, άφοϋ ώ; σουφραζέτται έσυραν ι ΐ; τά; 
άγυιάς τά δικ ιιώματά των, έσκέφβησαν ότι ήτο και
ρό; νά έπανέλθουν είς τήν τόσοι άδικηΐΐνΐσαν δια- 
νοητικότητά των. ’Εσχάτως ίδρύίΐη έν Αονδίνφ λέ
σχη Κυριών, σκοπόν ΐχουσα τήν προαγωγήν τή; δια
νοητική; άναπτύξεω; τών γυναικών, μέλη δέ ίΐά είνε 
κυρίως αί φιλολογοϋοαι. Ή νέα λέσχη Οά άποτε- 
λέση σύνδεσμον μεταξύ τών γυναικών όλων των χω
ρών, μέ τήν ελπίδα ότι παρόμ. >ιαι λέσχαι Οα ίδρυ- 
Οοΰν καί είς άλλα; πρωτεύουσας. Καί ιί κάμνουν αί 
κυρίαι τής λέσχης; Δέν ασχολούνται βεβαίως είς ·λε- 
σχηνεία; . είς φλυαρίας διά τήν μόδαν, δια τάς υπη
ρέτριας. διά τά κοινωνικά σκάνδαλα. Είνε λέσχη 
-διανοουμένων . Έχουν τά μέλη είς τήν διάΟισίν 
των καταλόγους εκδοτικών οϊκιυν, καταλόγου; μου
σείων καί βιβλιοθηκών πρό; διευκόλυνσιν τών μελε
τών των, έχουν πλούσιον άναγνωστήριον, συναυλία; 
έν ιδιαιτέρα αιθούση. Δέν λείπουν βέβαια τό καλλω- 
πιστήριον, ή αίθουσα τοϋ τείου, τό διαλεκτηριον, 
διότι ή λέσχη δέν έχει σκοπόν νά διαστρέβλωση τήν 
γυναικείαν φύσιν, τήνχάριν καί τήν άνεσιν νή; ζωής. 
Άλλά σοφώς τά συνδυάζει πρό; τήν καλλιέργειαν 
τών γραμμάτων καί τεχνών. Διά τάς κυρίας τάς στε
ρούμενος οικογένειας ή τάς μή δυναμένας νά αυξή
σουν μετά τών οικείων των, υπάρχουν έν τή λέσχη 

κοιτώνες καί εστιατόρια. Καί οΰτω άποφειιγουν τά; 
προστριβά; μέ τήν κοινωνικήν πιραζάλην.

Νά τολμήσωμεν άρα γε νά εύχηίΙώμεν παρόμοιον 
ίδρυμα διά τάς ’Αθήνας ; Έπί τοϋ παρόντος, άς άρ- 
κεσίΐώμεν είς τήν εϊδησιν ότι όμάς ΆτΟίδων φιλο- 
λογουσών κυριών 9ά δώση σειράν διαλέξεων, με θέ
ματα καΑαρώς φ ιλολογικά, τάόπόϊα 0ά άναπτι'ισσωσι 
πρό κύκλου άποκλειστικώς γυναικείου.

Ποια είνε ή πραγματική ώραιότης ; "Η καί άλ
λως : ή εϋμορφιά είνε ώραιότης ; Τό ερώτημα αύτό 
άπησχόλησε κύκλους τινάς αισθητικούς παρ’ ήμΐν, 
έξοκεΐλαν καί μέχρι τών χρονογραφικων στηλών.

Καί λέγουν περίπου οί «έστέτ . Ώμορφιά δέν 
είνε ή συνθηματική ώραιότης, εκείνη ή όποια έξορμα 
έκ τοϋ καλλυντηρίου. Δέν είνε ιϊνάγκη ή γυναίκα διά 
νά είνε εύμορφη νά έχη κανονικά χαρακτηριστικά, 
ι’ιβράν επιδερμίδα, ζωηρά χρίσματα, μάτια καί στόμα 
καί στήθος θελκτικά. Διά νά μαγνητίζη πρέπει νά 
έχη τήν πνευματικήν, τήν ηθικήν ώμορφιάν, νά έχη 
κάτι τι απροσδιόριστον, κάτι πού νά τήν ξεχωρίζη 
ιίπό τάςσυνήθεις γυναίκας, αί όποϊαι ήμπορεΐ νά είνε 
ώραϊαι φυσικ.ώς,αί όποϊαι ήμπορεϊ νά είνε -μπιμπελω» 
νά ντύνωνται σύμφωνα πρός τόν συρμόν, νά κτε νικιόν
ται ώραϊα. άλλ’ ή ψυχή των δέν λέγει τίποτε· τίποτε 
όκαλλιτέχνη; ή ό ποιητής δέν ήμπορεϊ άπό τά; κού
κλα; αύτά; νά έμπνευσθή. Εκείνο τό κάτι τι τό 
εκφραστικόν όταν έχη μία γυναίκα, όταν σκέπτεται 
κάπως ιδιόρρυθμα, όταν ξεφεύγη άπό τούς κοινού; 
τύπους, προιόρισκιι νά παίξη ζηλευτόν ρόλον εί; 
τήν άγήπην άλλά καί εί; τήν έκτίμηση' πιθανόν τά 
μή ξεύρη νά μαγειρεύση. ξεύρει όμως νάχαρίζη πνευ
ματικήν τροφήν.

Εί; τήν ευγλωττίαν αύτήν δέν έχει τις νά προσ- 
θέση τίποτε. Μέ μίαν όμως απαραίτητον έπιφυλα- 
ξιν. ΊΙ τελεία καλλονή είνε σχεδόν ψυχρά καί ή 
σωματική ιύμοοφιά καλύπτει πολλάκις τήν πνεύμα- 
κήν. κυριαρχεί τη; ηθική;· αλλ ή γυναίκα ή οποία 
θά ίλκύση τούς άνδρας και θά τοί·; αΐχμαλωτίση, άν 
δέν είνε εύμορφη σύμφωνα πρό; τάς συνταγάς τή; κ. 
Στίνη. άλλα δέν πρέπει καί νά είνε πολύ άσχημη ή 
πολύ ηλικιωμένη, όσον σοφή καί άν εινε* διότι τότε 
περιπίπτομιν εί; άλλην υπερβολήν καί ή αισθητική, 
ή όποια άποβλέπει είς τήν ψυχικήν πρό παντός καλ- 
λονίμ· θά παθαίνη αίφ νηδιασμού; άπογοητεύσεως. 
"Ωστε πρέπει νάλαμβάνωνται ύ.ι Ί’ίψιν μερικά σύνορα 
εύμορη ιάς, προκειμένου νάάποφανθή τις <ιν ή ευ- 
μορφαά ιίι·.' καί ώραιότης. Είνε, όταν κυριαρχεί ή 
εσωτερική ώμορφιά, όταν τό πρόσωπον δέν είνε μεν 
κανονικόν, ιίλλά τό φλογίζει ό σπινθίιρ τή; εξυπνά
δα; καί τής χάριτο; τό λανθάνον θέλγητρον. Αύτά 
αποτελούν τήν αλήθειαν, ήτι; είνε η έκφροσι; του 
πραγματικού κάλλους.

Α
Νέαρός συνάδελφο; είδε μίαν δύσασαν δόξαν τοϋ 

Έλλ. Θεάτρου νά λυώνη καρτερικά είς ενα κρεββάτι 
τρίτη; θέσεω: τή; Πολυκλινική:. Τήν Ευαγγελίαν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Παρασκευοπούλου. Μέ οδυνηρού; συσπασμούς έλεγε : 
Δύστε μου έν<ι καναπέ, μιά γωνιά...“Εχω ήμερες νά 

κοιμηθφ άπύ τούς πόνου; τών νεφρών...- Ένόμιζε 
ότι εύρίσκεται στά σανίδια τή; σκηνής καί παρίστανε 
Ό γραφών διά τήν σύρουσαν τά ράκη τής ΰπάρξεως 
ηθοποιόν δέν τήν είδε ποτέ παριστάνουσαν- τήν είδε μό
νον άρρωστην καί άσπαίρ.ιυσαν. Άλ/.’ιί χαράσσων τας 
γραμμάς αύτάς, δστις έκ τοΰ σύνεγγυς παρηκολούβησε 
τούς θριάμβου; της, τούς παράφορους ενθουσιασμούς 
τών θαυμαστών της, όστις τήν είδε βασί/.ισσαν τής 
σκηνής εν μέσω θυμιαμάτων, ήσθάνθη μίαν θλΐψιν

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Θέατρον Κοτοπούλη

Έπαίχθη διά πριότην φοράν ό ‘Πλουτοκράτης 
τού Αιμίλιου Φάμπρ, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Δ. 
Χατζυπούλου. Θέμα είναι οτι τό χρήμα κυβερνά τόν 
κόσμον. "On τά πάντα διά τοϋ χρήματος έξαγορά. 
ζονται καί δτι διά τήν έπικρύτηοίν του δλα συγχω- 
ρούνται. Έχει μετρίαν τεχνικήν αξίαν, ήδέ υπόδεσις 
του, καίτοι ενδιαφέρουσα, δέν είνε πρωτότυπος. Ή 
δίς Κοτοπούλη ώς κύρη θυσιαζομένη διότι δέν αντέ
χει εις τήν πάλην, άνεΟείχθη ύπέροχος μέ τήν δυνατήν 
υπόκρισή· της. Ό κ. Βεάκης έπαιξε τόν δύσκολον ρό
λον τού γέρο-Μανανιόν άριστα, ιδίως εϊς τήν τρίτην 
πράξιν. Ό κ. Μυράτ εϊς τήν δευτέραν έκ τών δύο 
εμφανίσεων του, κάλλια τος.

Μέ ηλεκτρικήν ταχύτητα, μέ μίαν δοκιμήν, μετά- 
φρασθείσα είς μίαν νύκτα άπό ένα μεταφραστήν ή 
κάθε πράξις. άνεβιβάσθη ή Σκιά- τού Νικοντέμι. 
τοΰ συγγραφέως τοϋ Κιυρελιοϋ». Ή Σκιά- παρε- 
στάθη. ό·.ι,Ότέρας φορά; άπό το -Κουρέλι·, άλλ’ ή 
ρεσε. Είνε έργον δραματικότερον, έπαίχθη δέ τόσον 
καλά άπΟ τήν δ. Κοτοπούλη, όσον τό < Κουρέλι άπό 
τήν κ. Κυβελην. "Οπως εις τό δεύτερον εϊνε ανυπέρ
βλητος εϊς χάριν καί φυσικότητα ή Κυβέλη, οΰτω ή 
• Σκιά» δέν ήτο δυνατόν νά παιχθή καλύτερα άπό 
τήν δ. Κοτοπούλη, ήτις έδειξε δλην την δραματικήν 
της ορμήν. Το έργον έχει συγκλονιστικά; σκηνάς. Μία 
δυστυχισμένη ΰπαρξις, ή Βέρθα. είναι παράλυτος άπό 
ίξαετίας. Καρφωμένη είς μίαν πολυθρόναν, ανακτά 
αίφνης τήν υγείαν της, άλλά διά νά παραστή πρό 
μεγαλειτέρας δυστυχίας. Ανακαλύπτει δτι ό σύζυγός 
της έχει συνδεθή άπό τετραετία; μέ μίαν παιδικήν 
φίλην της, έχη άποκτήση τέκνον μετ’ αυτής καί τής 
έχει ϋποσχεθή δτι θά τήν νυμφευθή. Ή Βέρθα εϊνε 
ή σκιά, ή όποια έπιπροσθεϊ είς τήν ευτυχίαν τοΰ άν
δρός της. τόν όποιον λατρεύει. Καί δέχεται νά λειψή 
έκ τού μέσου καί φεύγει ή μαρτυρική αΰτή σκιά τή; 
ψυχικής οδύνης.

Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαιξεν ωραιότατα εί; 
τήν α πράξιν είς τό τέλος δταν εγείρεται έκ τής πολυ
θρόνας καί περίπατε!. Είς τήν β'. ήτις είναι καίάνω- 
τέρα τών άλλων, όταν παρακινεί τόν ιϊνδρα της νά 
άφήση τήν ερωμένην του. Εί; τήν τελευταίαν ιδίως 
σκηνήν είνε ύπέροχος. δταν βλέπει τήν φίλην της με 
τό παιδί.τόν καρπόν τοϋ μετά τοΰ συζύγου τη; έρωτο: 
καί παρακαλεί τόν Θεόν νά τή; ξαναδώση τήν άρρώ 
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όσον καί οί σημερινοί πόνοι της, οδυνηρόν, διά τήν 
ματαιότητα τών ανθρωπίνων. Καί έκαμε τήν αυτήν 
σκεψιν μέ τόν νεαρόν συνάδελφον, άν επιτρέπεται σή. 
μ·ρον ποΰ υπάρχουν ηθοποιοί μέ βίλλε:, ποΰ υπάρ
χει Σύλλογος ηθοποιών, μία Εύαγγελία Παρασκευο
πούλου νά ζητιανεύη μιά γωνιά νοσοκομείου καί νά 
πεθαί'νη άπό τούς πόνου; κ ιί άπό τή πείνα. Καί δέν 
σκέπτονται δτι έπρεπε νά άγωνιτθή μιά Παρασκευο 
π ιύλου γιά νά ευρουν ανοικτόν τον δρόμον αί σημε-* 
ριναί πρωταγωνίστρια!.

ΔΑΦΝΙΣ

στεια της. Είς τήν γ' πράξιν επίσης έπαιξε] θαυμάσια 
όταν συγχωρή τήν φίλη,· της μετανοούσαν, άλλά καί 
αύτή θυσιάζεται χάριν τοΰ άνδρός της καί τοΰ 
τέκνου του. Ό οραματικός τόνο; τής φωνής τής δε
σποινίδας Κοτοπούλη καί αί έκφραστικαί κινήσεις της 
προεκάλεσαν άληθινην συγκίνηση·. Ό κ. Μυράτ είς 
τον ρόλον τού εϊρωνος καί άπαισιοδόξου καί θυμο
σόφου φίλου, πολύ κα/.ός. ΊΙ κ. Φιλιππίδου ώ; έρω- 
μένη, φυσικωτάτη’ θά έχρειάζετο μόνον όλίγιιν 
χρώμα εϊς τινα σημεία τής ομιλίας της.

*0 κ Ξενόπουλος έχει μίαν κακήν συνήθειαν, τά 
διηγήματα του καί τά μυθιστορήματα του νά τιι πα
ρουσιάζω είς δευτέραν έκδοσιν. ύπό μορφήν θεατρι
κήν. Καί έδραματοποίησε τό δι' έφημερίδα γραφέν 
μυθιστόρημά του Ή τιμή τον άδτλφοϋ καί ή δ. 
Κοτοπούλη κατιόρθωσε νά άνευρη εϊς αύτό στοιχεία 
έπιτυχίας, τά όποια τήν έπεισαν νιι τό άναβιβάση έπί 
σκηνής. Θέμα τό αιώνιον <δράμα τιμής , ό άγριος 
φόνος τή; άνυπερασπιστου αδελφής ύπό προσχή
ματα δήθεν έξαγνίσεως ό κρυπτών τήν χυδαιοτέραν 
τοΰ εγκλήματος μορφήν. ΊΙ Άργυρέ)—ή ήρωΐς—πα- 
ρασυρομενη άπό μίαν φίλην της πέρνει τύν κακόν 
δρόμον, όση; εϊνε άρκετά προσοδοφόρος. Ό αδελ
φός. άεργος χασισοπότης, φίλος κοινωνικών αποβρα
σμάτων, διαρκώς τήν άπειλεί ότι Οά τήν σκοτώση, 
ιδίως δταν δέν τού δίδει χρήματα. Ή μητέρα έξανί- 
σταται κατ’ άρχάς κατά τής διαγωγής τής κόρης 
της, άλλ’ εύκολα πείθεται παρ’ αυτής δτι «έτσι πρέ
πει νά γίνεται-, 'Υπάρχει καί ένας εραστής εύ/ενέ- 
στατος—δστις ώς σκιά παρέρχεται, χωρίς νά μάς φα- 
νερώνη τόν χαρακτήρα του. Ό άδελφος τέλος ένώ 
φαίνεται συγχωρών τήν αδελφήν κπί ένφ κ’ εκείνη 
έχει δλην τήν διάθεσιν νά έπανέλθη είς τήν εύθείαν 
οδόν, τραβάει τήν ισόβια καί εϊς μίαν άδικαιολόγη- 
τον διά προσβλητικών λόγων έπίθεσιν τή; αδελφής 
την βυθίζει - δέν ήξεύρω είς ποιον μέρος τοΰ σώμα
τος διότι ό φόνος γίνεται είς τά παρασκήνια—καί 
έπειτα μέ πολλήν αφέλειαν απολογείται είς τούς 
προσδραμόντας διατί τήν έσκότωσε. ένφ ό εραστή; 
ολοφύρεται.

Τό έργον έχει τέσσαρας ολοκλήρους πράξε ις, έξ ών 
ή πρώτη διαιρείται είς δύο μέρη. Είς τήν α' ή πα- 
ραστρατήσασα άδελφή δεικνύει τόν άτίθασσον χαρα
κτήρα της, ό δέ άδελφός τήν υπνηλίαν του. Εί; τήν 
β'. εϊς ένα ταβερνείον γίνεται απόπειρα ηθογραφία; 
κουτσαβάκηδων. Είς τήν γ’. ήτις είνε ή καλλιτέρα

όλων, ή κόρη καί ή μητέρα συνενοούνται εί; εν ουγ- 
κινητικόν έπεισόδιον. ΊΙ δ . ήτις εϊνε ή χειρότερα 
όλων, γίνεται ήκάθαρσι; κατά τρόπον έντελώς αψυ· 
χολόγητον. Σκοπος τοϋ δράμ το; είνε νά κατάδειξη 
ότι πολλοί αδελφοί ποΰ σκοτώνουν για τη τιμή ειν; 
χειρότεροι άπύ τά;άδελφάς ποϋ παραστρατούν, οτι η 
τιμή εϊνε εν πρόσχημα διά τύν φόνον, ο>τι; εχει 
έλατήοιον ούχί τήν αγνότητα, άλλά την φαυλοτη-α. 
Τό έργον έχει μακρηγορίας καί τά πρόσωπα δεν χα
ρακτηρίζονται επαρκώ;. Προτέρημα κύριον εινε οτι 
εμφανίζει, άρκετά ζωντανά, σημείι τινά τού κοινω

νικού έκτροχιασμοΰ.
'Η Κοτοπούλη έπαιξε πολύ καλά, ιδίως εις την 

μετά τού αδελφού σκηνήν τής τελευταία; πραςεως- 
Αρκετά καλός καί ό κ. Φιλιππίδη: ώς άδελφος.

Διά τήν τιμητικήν τη; ή δ. Κοτοπούλη εξέλεξε 
τήν Μάγδα. τοϋ Σι,ύδερμαν. Το δράμα αύτό με 
τήν σοβαρόν, ώς όλα τά Γερμανικά έργα, καί κου
ραστικήν δραματικό τητιί του. έδωσεν ευκαιρίαν εί; 
τήν δεσπ. Κοτοπούλη νά τήν εκτιμήσουν άκόμη μίαν 
φοράν οί θαυμαστοί της. Είς τήν μετά τού πρώτου 
έραστοΰ σκηνήν υπήρξε θαυμασία, ως και εις τύ τε 
λ'οςτήςδ’. πράξεως. Ό κ. Βεάκης ώς πατήρ ημί
πληκτο: πολύ καλό;, ώ; καί ύ κ. Μυράτ ώς πάστωρ.

Θέατρον Κυβέλης

Ή κ. Κυβέλη έπειτα άπό πολύν καιρόν έπαιξε την 
Έρωττυμίνην τοΰ Πόρτο-Ρός. έργον παιχθέν πρό 

Ιστία; ύπό τής Ρεζάν. κατ’ έξοχήν έργον Γαλλικόν, 
κυρίως διαλογικόν. γραμμένον μέ. πνεύμα καί ψυχο
λογίαν καί στρεφόμενου είς τάς περί γάμου θεωρία;. 
Π κ. Κυβέλη ένεσάρκωσε μέ μίαν έντεχνον ΰπόκρι- 

σιν τύν χαρακτήρα τοΰ ερωτικού πάθους, τύ οποίον 
καί υμνείται καί μαστιγώνεται μέ αβρότητα.

Τά Ιταλικά έργα εϊς τήν ήμερησίαν διάταξιν. 
■Αγνώστου είς τό Έλλ. κοινόν άλλά γνωστότατου είς 
τήν πατρίδα του δραματογράφου τού Σίλβιο Ζαμπαλ- 
ντι, ή «Σύζυγος τού δύκτωροςσ, παρεστάθη μέ τόν 
τίτλον ‘Δονΐζα Κόντι·- τό όνομα τής ήρωίδος.

Όλον τό έργον στρέφεται περί τόν πόθον καί τήν 
άγανάκτησιν μιας γυναικός, τής Κόντι, διότι δέν ήιι- 
πορεϊ νά τεκνοποιήση.Ό έραστής δταν τήν διέφθειρε 
ΐνα συγκαλύψη τύν καρπόν τοϋ άνομου έρωτος των 
ένήργησε διά μιάςμεγαίρις έκτρωσιν καί οΰτω 
ή Κόντι κατέστη άνίκανος νά τεκνοποιή. Ύπανδρεύθη 
κατόπιν ένα ιατρόν, είς τήν κλινικήν τού όποιου 
συμπίπτει ήδη νά γεννήση ή νόμιμος σύζυγος τού 
έραστοΰ. Ή άντίθεσις αύτή τών δύο γυναικών, η 
ίκανότηςτής μιας καί ή άνικανότης τή; άλλης διά 
τήν άπόκτησιν τέκνου μέ κοινόν τόν υπεύθυνον 
άμφοτέρων τών περιπτώσεων αποτελεί τό δλον έργον, 
τό όποιον στερείται ύποθέσεως επαρκούς πρός δρά- 
σιν. Εϊνε ρεαλιστικόν, θέμα άνεκμετάλλευτον άλλά 
μονότονον, εϊς τινα δέ μέρη μετατρέπεται άπό δράμα 
εϊς κωμωδίαν, ένεκα τής υπηρέτριας, ή όποια όμιλεΐ 
μέ διεστρεβλωμένας λέξεις. Ή κ. Κυβέλη εξέ- 
φρασεν δσον ήτο δυνατόν ιόν πόνον διά τήν στέρη- 
σιν τής μητρότητας. 'Ο κ. Σάββας τέλειος καθολι
κός ίερεύς, όπως ασφαλώς τόν έραντάσθη ό συγγρα
φεύς. Ή κ.’Αλκαίου ώς υπηρέτρια, άφελεστάτη. φαι- 
δρύνασα συχνά τό άκροατήριον.

Ό Ζοζό- φάρσα τον Αλβέρτου Κορρέ άρκν- 
τά ζωηρά, μέ πλοκήν πλήρη κωμικών επεισοδίων

Η κ. Κυβέλη έχε. ρόλον, ό οποίος τής πηγαίνει 

πολύ.
Θέατρον Κεντρικόν.

Εϊνε σχεδόν κανών δτι οί ηθοποιοί δέν ήμπορονν 
νά γράψουν καλά θεατρικά έργα. Ό κ. Ρεςαν ηΟε- 
λησενά παρουσιάσω έργον γνήσια: Έλληνικη; εμ- 
πνεύσεω;, μέ τύπους νησιωτικού;, εκπροσωπούντο, 
τα; υγιείς κοινωνικός άρχάς. Τό πρώτον τον αυτό ερ
γον αποτελεί μίαν φΰ.ότιμον προσπάθειαν. ητι, ομω. 
υπό έποψιν σκηνικής οικονομίας υστέρησε. Ίο αίμα 
,χούζτι στερείται δράσεως δραματικής, εϊνε μακρόν 
άλλ’ ό διάλογος εϊνε άρκετά καλός, και προκαλι ι το 
ένδιαφέρον ιδίως είς τήν γ'. πράξιν. Ε.ς εμποροπλοί
αρχο; έπιστρέφων εϊς τύ νησί του εϋρίσκεται προ 
δύο’ συμφορών ή σύζυγός του τόν έχει προδωσει δρα- 
πετεύσασα μέ τόν εραστήν καί ή αδελφή του εχε 
άποπλανηθή καί έγκαταλειφθή ΰπό τού εραστου της 
θλίβεται διά τό πρώτον δυστύχημα, δια το δευτερ 
όμως τό ιαϊμα σκούζει». Καί έκδικεϊτα. την δεύτε
ρον ατιμίαν. τής άδελφή;. φονεύιον τον απατεώνα 
■:-οαστήν. Ό κ. Ροζ ίν πρωτηγωνιστησεν εις το εργοι 
του μετ' επιτυχίας. Ο κ. Φύρστ τέλειο; τύπος ως 

γερολύκος τής θαλάσσης.

■Γι, .Όρνιθοσκαλίσματα (PMes de mouehe) πα- 
ώι,ά επιτυχία τοΰΣαρδοϋ. κωμωδία τοΰΙΒόΟ με ιδέα, 
παλα.ά; εποχής, ολλ* ευχάριστο; δια τας κωμικά, 
παρεξηγήσεις, ιδίως εϊς τήν γ . πράξιν. Η κ. Νίκα 
έκυριάρχησε, μετά τού κ. Λεπενιωτου. του ολου έργου.

Θέατρον · Ολύμπια*
ΊΙ έμφάνισιςτών νεοαφιχθέντων Ιταλών καλλιτε

χνών. ύπήρξεν ίκανοποιητ.κή. Ό τενόρος κ. Ρε οστις 
έχει ώραϊον παράστημα καί συμπαθή φωνήν, εις την 
. Μποέμ» εϊχε μεγάλην έπιτυχίαν, ετι δε μεγαλειτε- 
,,ανεί; ίίλας τάς εμφανίσεις του ο βαθύφωνο κ. 
Σαμπέλικο. Ή νέα υψίφωνος ”Ιδα Ζακομελλι εϊνε 
πολύ συμπαθής, ή δέ φωνή της εΰστροφος και μελω 

δική, καλά χρωματισμένη και σταθερα.

Ή · Εββ^ τού Άλεβύ, ή όποια πρύ ικανών έτών 
είχε δοθή άπόξένους θιάσους, τό ώραίον, δυσκολον 
καί μακρόν αύτό μελόδραμα, τό άριθμοΰν ςωην ογδο- 
ήκ ,ντα έτών, ήκούσθη μέ πολύ ένδιαφέρον. Ανεβι- 
βάσθη μέ μεγάλην επιμέλειαν. ΊΙ κ. Βλαχόπουλου 
ώς Εβραία υπήρξε άνωτέρα πασης προσδοκία,. U 
βαθύφωνο; κ. Σαμπέλικο, είς τόν ρόλον του καρδι
ναλίου. θαυμάσιος. Τό κόρο θέλει μίαν άναθεωρησιν. 

ΰπό έποψιν τουλάχιστον μορφών.
Ό θίασος Οά παίζη καθ’ δλον τύν 'Οκτώβριον. 

Εϊνε σχεδύν έτοιμος ό «Μεφιστόφελε».

Θέατρον Ρεζάν.

Ή κ. Ρεζάν διά τήν τιμητικήν της εξέλεξε τον 
,Κληρονάμον-.'όοάματού Μάρκου Πράγα, άνήκον είς 
τήν δευτέραν περίοδον τής θεατρική; του παραγωγής 
θεωρούμενον μετά τό «’Αλληλούια* άπύ τά δυνατω- 
τερα έργα τοΰ’Ιταλού δραματογράφου. αναπαριστόν 
τήν αληθινήν καί φυσικήν ζωήν. ΊΙ κ. Ρεζάν επαιξε 
έπιτυχώς τόν δύσκολον ρόλον της.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μελπομένη Κολνβα.

Θέατρον Πανελλήνιον.
Έδόθησαν κατά τόν λήξαντσ μήνα δύο νέα έργα. 

'() «Θηλυκό; φαντάρο; >, φάρσα έκ τοΰ Γαλλικού καί 
τύ πρωτότυπον δράμα Η ναυμαχία τού Ναυαρίνου 
τού ιατρού κ. Νικολοπούλου’ εί; σκηνάς μέτρια; 
άξια; εκτυλίσσονται επεισόδια μέ τύν Γάλλον Ναύ
αρχον Μαιζώνα. Μετά τήνδευτέριινπαράστασιν. ένεκα 
θορυβωδών επεισοδίων, δέν επετράπη νά παιχθή 
πλέον.

Θεατρικοί ειδήσεις.
H κόμησσα κ. Ζαβιτζιάνου—Σδρίνη άνέγνωσεν 

είς κύκλον λογιών μετάιμρασι ν έκ τού Γερμανικού τή; 
πεντάπρακτου πατριωτική; τραγωδία; -Σδρίνη, τού 
ονομαστού Γερμανού δραματουργού Κόρνερ. Εί; τύ 
έργον αύτύ πρωταγωνιστεί παλαιόν μέλος τή; πα
τρικής οικογένεια; τή; μεταφράστριας. Πιθανώς νά 
παρασταθή τύν χειμώνα.

— Έν 1’αλλίρ ίδρύθησαν «Θέατρα τών στρατοπέ
δων- λειτουργουντα εις ολα σχεδόν τά πολεμικά μέ
τωπα. Ή διεύθυνσι; αύτών διτελεΐ υπό τήν προστα
σίαν τού 'Υπουργείου τών Κολιόν Τεχνών, τή αρωγή 
τής I αλλική; κωμωδία; . Τύ κοινόν τών θεάτρων 
ιΐνε... τζαμπατζήδες έξ όλοκλγροΰ, μέ όμοιι'ηιορΐ|ον 
ενδυμασίαν. Λαμβάνουν μέρος εκλεκτοί ηθοποιοί.

— Νέα έργα εί; τά ξένα θέατρα πορεστάθησαν τιΐ 
έξής: Είς τύ Μιλάνον η Γυνή, τού Μπονμαρτίνΐ- 
Μιά κόρη έκδικεΐται τόν πατέρα της, άναγκασθέντα 
ιά αύτοκτονήση, είς τύ πρόσωπον τού αιτίου τής αυ
τοκτονίας, δστις κατόπιν τήν ήριίσθη. Εκείνη απο
συνθέτει τήν οικογένειαν του, διευκολύνουσα τήν μέν 
κόρην του νά φύγη μ’ένα εραστήν, τύν υιόν του νά 
πλαστογραφ ήοη καί έξαναγκάζουσα τύν ίδιον νά αί·· 
τοκιονήση, δπως καί ό πατήρ της.

Είς τό Μιλάνον έπίσης έδόθη δράμα τού Μλακέ καί 
Καλμέτ «Αί δύο Έστιάδε;,. Ένεπνεύσθη έκ τού Σι
νικού μύθου, καθ' δν νεαρά χήρα ώρχίσθη νά παρα- 
μείνη πιστή είς τόν θανόντα σύζυγον μέχρι; οδ ξη- 
ρανθη τύ καλϋψαν αύτόν χώμα καί ί] όποια άπαύστως 
έκίνει έπί του τάφου τό ριπίδιον διά νά. άποοροηηθή 
ταχύτερου ή όγρασία. Χήρος καί χήρα είς τό'] νεκρο- 
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ταφεϊον, όπου χύνουν δάκρυα διά τά ήμίση των, ερω
τεύονται καί νυμφεύονται.

- Μετ' επιτυχίας παίζεται είς τό Μιλάνον τύ τρί
πρακτου έργον τού 'Ισπανού Μπεναβέντε -Λύσερω; .

— Είς τό Παρισινόν θέατρον «Μισέλ» παίζεται 
συνεχώς δίπρακτος πατριωτική έπιθειόρησις φέ- 
ρουσα τόν τίτλον -Εύγε·. Εΐνε θεαματικότατη, μέ 
δέκα άλλαγά; σκηνοθεσίας.

Πολύ πρωτότυπον ΰπόθεσιν έχει ή υπό τόν τί
τλον Πρόσωπον καί προσωπίς» κομεντί τού Ιτα
λού Κιαρέλλι. παρασταθείσα είς τύ ’Ιταλικόν θέατρον 
«’Ολύμπια". Ό κόμης Γκράτσια διακηρύττει οτι έάν 
ή σύζυγο; τύν άπατήση. θι’ι τήν φονεύβι]. Τήν ευρίσκει 
μ ένα εραστήν εί; τόν συζυγικόν θάλαμον, σπεύδει 
μέ τύ περίστροφου είς χεϊρας νά παραβίαση τήν θύ- 
ραν. άλλ’ εμποδίζεται. Οί έρασταί δραπετεύουν. Μετ' 
ολίγον η άπιστήσασα γυναίκα του παρουσιάζεται πρό 
τού συζύγου, δστις δταν άντικρύζη τό ώραΐον της 
πρόσωπον αφοπλίζεται. Δέν θέλει νά τήν σκοτώση, 
άλλά τήν διατάσσει νά φύγη μακράν καί νά ζήση μέ 
ΐ|·ευδωνυμυν, διαδίδει δέ ϊνα ίκανοποιηθή δτι τήν 
έρριψεν άπύ τού εξώστου είς μίαν λίμνην, δικάζεται 
καί άθωούται, δτε ιύρίσκεται τυχαίως εν πτώμα πα
ραμορφωμένου τί- τήν λίμνην. Νομίζουν δλοι δτι 
είν: τής γυναικός τού Γκράτσια καί ιός τοιούτον κηδεύ
εται. Άλλ' έξαιμνα ή πραγμα τική σύζυγος εμφανίζε
ται και πάλιν, ερωτευμένη μέ τόν σύζυγόν της. Συμ- 
φιλιουνται καί φεύγουν άπύ τύν τόπον, οπού αί κοι
νωνικοί συνθήκιι τού; ήνάγκαζον νά ζούν χωρισμέ
νοι καί πηγαίνουν εί; τό εξωτερικόν . ΊΙ περίφημος 
Μελάτο έπαιζε άριστουργηματικώς τύν δύσκολου 
ρόλον τή; συζύγου.

— Εί; τύ ’Ιταλικόν θέατρον Άρτεμις- έπαίχθη 
τύ τελευτσίον έργον τού V Άνούντζιο. Τύ Λεπίδι 
τραγωδία μ, ΰπόθεσιν τον μύθον τή; Ήλεκτρα; συγ
χρονισμένοι·. Εΐχι·· παιχθή εί: τύ Παρίσι υπό τύν 
τ'τλον Τύ αιγόκλημα .

Ηρφον Ηοινότητος Άραχώβης.
Εργον Γ. Σύννεφα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
καί ολίγον μουσικόν αυτί . ήρχισε νά γράιρη δράματα, 
τά όποια «πέρασαν τά σύνορα τής ’Ισπανίας, παι- 
χθέντα είς όλα; τα: σκηνάς τού πεπολιιισμένου κό
σμου. Είς τήι ελληνικήν μετεφράσΰη υπό τοΰ μα
καρίτου Βικέλα τό συγκινιμικώταιον δράμα « Ο Μέ
γας Γαλεότο:-. όπερ καί παρεστάθη.

W
Ό ζωγράφο; κ. Βύρων Κιντόπουλο; έδωρήσατο 

εί: τύ Εκπαιδευτικόν συμβούλιου καί άνηρτηθη είς 
τήν αίθουσαν αύτοΰ τό γνωστόν ώραΐον έργον του 
Ό θάνατο; τού άγωνιστοΰ·. Σκέψι; κρατεί όπως ό 

πίναξ χρωμολιθογραφηθή ύπο τού Συμβουλίου καί 
αντίτυπα διανεμηθούν είς τα σχολεία τού Κρότου;·

— ΊΙ γλύπτη; κ. Σώκος επεξεργάζεται προτομήν 
τοΰ ιιποθανόντο; στρατηγού Μανουσογιαννάκη, ήτι; 
θιϊ στηθή έν ΙΙάτραι; εί; τούς στρατώνας τού σώ
ματος ούτινος, ί'πήρξε διοικητής.

Άπύ τό Παρισινόν Ώδεΐον άπεφοίτησεν έφέτο; 
είς τύ τμήμα τής τρσγυιδίας. έλθούσα μεταξύ τών 
πρώτων, ή Έλληνί; Δέσποινα Χρυσοστόμου έκ Συ- 
οου. Άπύ έτών έμεινεν είς Παρισίους, έφοίτα δέ είς 
τό Κονσερβατουάρ μέ τύ ψευδώνυμον Μαρτέ. Ή δ. 
Χρυσοστόμου ονειροπολεί νά. παίξη είς τύ Ελλ. 

θέατρον.
() έν Αμερική παριπιδημών Ελλην βαρύτο

νο; κ. Κ. Νικολάου, οστις έσχάτως είχε δώση σει
ράν συναυλιών εί; διαφόρους πόλεις τή; Αμερικής, 
διωρίσθη καθηγητή: τού άσματος εΐ; τύ Ώδεΐον τού 
Σικάγου, μέ ελευθερίαν νι'ι δίδη κατά τού; μήνας 
τΰιν διακοπών συναυλίας.

Εί; άνιιπροσωπο; γνησίου Αττικού πνεύματος, 
ό Εμμανουήλ Γουβέλης άπι’βίωσεν έν Άθήναις. έν 
ήλικία 57 έτών. Ήτο πασίγνωστος, ίδίιι είς τού; 
φιλολογικού; καί τού; θεατρικού; κύκλους. Νυκτό
βιος. οπαδό; τού -dolce iar niente . ήτο <’> άπαραι- 
τητο; τόιν νυκτερινυιν κέντρων. Οί κύκλοι επιζητούν 
τύ εΰθυμον πνεύμιί του. τύ όποιον άφειδοτς διεχυνετο 
εί; σπινθηρισμού; άκάκου σκώμματος, έτοιμολόγου 
ά.ταντήσεως. άβιάστων λογοπαιγνίων, εί; τά όποια 
ήτο άνεξά-ντλητο;. Είχεν εί; παλαιοτέρου; χρόνους 
δημοσίευση θεατρικός κριτικά; καί τινα ποιήματα 
διακρινόμ: να διά τύ αίσθημα.

Τόν προσεχή μήνα αρχίζουν αί διαλέξει: αί 
όποϊαι καί έφέτο; προμηνύονται ι’ίφθονοι. Μεταξύ 
άλλων, καί ή 'Ένωσις Συντακτών θά όργανοϊση 
μίαν σειράν ήν θά έγκαινιάση ό κ. I. ΚονδυΜίκης. 
Εί; δέ τά Διονύσια- τύ άνακαινισθέν θέατρον. θά 
γίνωνται τόν χειμώνα άπογευματιναί διαλέξει; καθά
ριος φιλολογικού χαρακτήρας, ουνοδευύμεναι καί 

άπύ απαγγελίας ήθοποιών.
—Τό Ώδεΐον ’Αθηνών ήρξατο καιαρτΐζον συλλογήν 

συνθέσεων, έκδεδομένων καί χειρογράφων, Ελλήνων 
βυνθετών άπό τοΰ Μαντζάρου μέχρι σήμερον, έλπίζε- 
ται δ’ ουτω βαθμηδόν νά καταρτισθή Μουσική βι
βλιοθήκη Ελληνική πλήρης. Πρώτος ό Εκδοτικός οί
κο; «Μουσική» προσέφερε δωρεάν 120 άσματα Ελ
λήνων συνθετών ί-π’ αύτοΰ έκδοθέντα, ευχής δ’ έργον 
εΐνε όπως καί άλλοι τόν μιμηθοΰν Διί τό τμήμα 
τόιν χειρογράφων θά καταβληθή ιδιαιτέρα προσοχή, 
θά εΐνε δ’ άπόκτημα ή άγορά τών χειρογράφων τοΰ

Είς τήν Ρώμην ώργανιόθη έκθεσις ζωγραφική; 
έργων Γάλλων καλλιτεχνών, ευρισκομένων εί; τύ μέ- 
τωπον τόύ πολέμου. Ή έκθεσις έγένετο είς τύ μέ- 
γαρον τοΰ πρίγκηπος Κολόννα δέ ΙΙαγκλιάνι.

— Είς τήν Βιέννην ή διεύθυνσι; τή; Βιβλιοθήκης 
τής Αυλή; τής Βιέννης ήνοιξεν έκθεσιν τών πολυ
τίμων χειρογράφων καί άρχαιοτέρων εντύπων της. 
Διά τήν περιγραφήν αύτών «ί Βιενναΐαι εφημερίδες 
αφιέρωσαν μακρά άρθρα.

__ Είς τήν Ελβετίαν άπέθανεν ό Βούλγαρο; ποι
ητή; Θβοδωρώφ.

— 'Υπό τοϋ πρώην’Άγγλου Άρμοστού έν Αίγύ- 
πτφ καί έπιφανεστάτου "Αγγλου λογίου λόρδου Κρέ- 
μερ ίδρύθη ειδικόν ετήσιον διαγώνισμα πρό; τύν 
σκοπόν ένθαρρύνσεω; τών Ελληνικών σπουδών έν 
Άγγλίφ. Τού διαγωνίσματος τούτου, ή διεύθυνσι; 
τοϋ όποιου άνετέθη είς τήν Βρεττανικήν Ακαδη
μίαν. θά μετέχουν Βρεττανοΐ υπήκοοι καί τών δύο 
φύλων, κάτω τών 2(5 έτών ηλικία;. Οί διαγωνιζόμν- 
νοι θά υποβάλουν μελέτην σχετιζομένην μέ τήν 
γλώσσαν, τήν ιστορίαν, τήν τέχνην, τήν φιλολογίαν 
καί τήν φιλοσοφίαν τής άρχαία; Ελλάδος. Η με
λέτη πρέπει νά μή ύπερβαίνη τά; -Ό χιλ. λέξεις 
εξαιρούμενων τών υποσημειώσεων, αί όποϊαι δέν 
πρέπει νά εΐνε μακοαί. ΊΙ βραβευόμενη μελέτη «ά 
λαμβάνη χρηματικόν έπαθλον χιλίων φράγκων.

— Ό Δ’ Άννούντζιο έθερσπεύθη έκ τού τραύμα
τός του, άλλ’ ό δεξιό; οφθαλμός άπώλεσε τήν κεν
τρικήν οπτικήν δύναμιν καί έθαμπώθη όλοσχερώς. 
Εντούτοις ό ποιητής ήρχισε πάλιν τά εναέρια τα- 
ξείδιά του. Κατά τήν νοσηλείαν του έν Βενετία 
έγραψε τό -Νυκτερινόν . ί'ν είδος De 1’rofunilis 
τού πνεύματος, καί τό οποίον θά δημοσιευθη προ
σεχώς. Έπίσης έγραψε πολεμικά: αναμνήσεις ά; θα 
έκδώση είς δύο τόμους, έν εϊδει ημερολογίου.

Ό Ριχάρδος Στράους συνέθεσε τύν νέον Γερμα- 
νικύνέθνικύν ύμνον, τήν σύνθεσιν τοΰ όποιου άνέθε- 
σεν εί; αύτόν ό Κάΐζερ. Ό ύμνο; οΰτο; θά «λντι- 
καταστήση τόν υπάρχοντα, τού οποίου ή μουσική εΐνε 
’Αγγλική σχεδόν.

Λί Ίταλικαί έφημι-ρίδε; δημοσιεύουν δριμυτά- 
την διαμαρτυρίαν έκ μέρους τού δόκτορος Ι’ίτοι. δι- 
ευθυντοΰ τών Καλών Τεχνών, διά τήν καταστροφήν 
τής εκκλησίας τοΰ αγίου Άπολλιναρίου.

—Εί; τήν ’Ιταλίαν έωρτάσθη ή έκάτονταετηρίς τής 
γεννήσει»; τοϋ δραματικού συγγραφέω; Παύλου Για- 
κομέτη. γνωστού έν Έλλάδι άπό τύν '■Πολιτικόν θά
νατον >.

— Αυστριακά υδροπλάνα έν Βενετύι «βομβάρδισαν 
δι’ εκρηκτικών υλών τήν εκκλησίαν τού Άγ. Ίωάν- 
νου καί Παύλου καί άλλα κτίρια.

— Άπέθανενέν Μαδρίτη ό διάσημο; δραματουργό; 
Ζοζέ Έτσεγαράη, τιτλούχος τού βραβείου Νόμπελ.

Ό Έτσεγαράη ήτο Ίσπανοαμερικανός, άρχισα; τό 
στάδιόν του ώς καθηγητής τών μαθηματικών εΐια 
άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν διακριθεί; ώς κοινοβου
λευτικός ρήτωρ, διειέλεσεν υπουργός τών Οικονομι
κών, έπειτα έξωρίσθ η εί; Παρισίους καί τέλος φρο- 
νών ότι-διά νά γίνη τις ποιητής δέν χρειάζεται ή νι'ι 
ήξεύρη όλίγην γραμματικήν, νά έχη όλίγην φαντασίαν
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εθνικού μουσουργού Μαντζάρου, τά ό.τοϊα εύτυχώς 
σώζονται.

— Ο κ. Καλομοίρη; εργάζεται εί; τό νέον έργον 
του «τό Δακτυλίδι τή; μάνα: μελόδραμα τρίπρακτου 
μετά προλόγου, έπί τή βάσει τού έργου τοΰ Κάμ
ποση, δπερ μεταγράφεται εις στίχου; άπό τοϋ; κ. κ. 
Χόρν καί Στεφόπουλον.

— Ό ζ. Βαλτετσιώτη; γράφει μελόδραμα, φέρον 
τόν τίτλον cMe τό πρώτον πτερύγισμα γραφέν 
υπό τοΰ ζ. Μ. Λιδωρίζη. θά παιχθή τόν χειμώνα 
άπό τό θίασον Κυβέλη;.

V
Είς ηλικίαν εξήκοντα τριών ετών άπέθανεν ό 

Γάλλος 'Ακαδημαϊκό;, φιλόλογος καί ιστορικό:, μαρ- 
κηιτιο: ντέ Σεγκύρ, ένώ προητοίμαζετο νά ψάλη τά: 
νίκα; καί τό τρόπαια τής πιτρίδος του. Συγγραφεύ: 
πολλών φιλολογικών καί ιστορικών έργων, έβρα- 
βεύδη πολλάκις. Πολιτευβεΐς διά νά μΐ’λ-.τφ καί συγ- 
κρίιηι τήν ιστορικήν έξέλιξιν τής Γαλλία;, έξελέγη 
είτα μέλος τής ’Ακαδημίας καί όλων τών πο
λιτικών καί φιλολογικών σωματείων. Ό μαρκήσιος 
ντέ Σεγκύρ χαρακτηρίζεται ώς ό επιστημονικότερος 
ιστορικό:. Καί τούτο, διότι τήν ιστορίαν βαθύτατα 
μελετών, συνήγεν έξ αυτής τά αληθή καί πραγματικά 
συμπεράσματα, τά όποια καί άπιτέλουν διδάγματα 
διά τόν λαόν τής πατρίδας του. Ήτο καλλιτέχνης 
σοφός. Οσα έγραψεν ιστορικά βιβλία ή έκ τής ιστο
ρίας ηντλει θέματα διά φιλολογικά τοιαΰτα. διι-κρί- 
νοντιι ιδιαιτέρως καί διά τήν κομψότητα τού ύφους.

Μέ. τόν θάνατον τοΰ ντέ Σιγκ ιυρ αί ασυμπλήρωτοι 
θέσει; τής Γαλλικής ’Ακαδημίας ΰνήλίψν εί: έννέα. 
κενωΟεϊσαι διά τού θανάτου τών Κλτιρετή, Ρουζόν. 
Λεμαίτρ. ντέ Μέν. Μεζιερ, Έρβιέ. Σάρμ καί Φαγκέ.

— Ό πολύς καί πασίγνωστο; καλλιτέχνης τής’Όπερας 
τών ΙΙαρισίων Μαυρίκος Ρενώ. ύ φημισμένος θείος 
ψάλτης των Βαγνερείων έργων, εί; τήν καλλιτεχνικήν 
του δόξαν προσέθεσε καί τήν πολεμικήν. Καί)’όλον 
τόν πόλεμον έδειξε δείγματα έξοχου ανδρείας. Άφοϋ 
έλαβε τον σταυρόν τού πολέμου, άπό απλούς στρα
τιώτης έπροβιβάσϋη είς ύπολοχαγόν. Ήδη έτιμήθη 
πάλιν, άπονεμηΙΙίντο; εί; αύτόν τού παρασήμου τού 
Λεγεώνο: της Τιμή:. Οταν δέν εύρίσκεται είς τήν 
γραμμήν τού πυράς, ψάλλει διαρκώς ένθουσιάζων 
τούς συμπολεμιστάς του. Είς τήν Γαλλίαν είνε δήμο· 
μοιικωτατος.

— Γενομένη;, κατόπιν τριετούς εργασίας, ιιπογρα- 
•Ρήΐ τής περιουσίας τού άποϋανόντο; 'Αμερικανού 
Κροίσου ΙΙίερπον Μόργκαν. έξετιμήθη ή καλλιτε
χνική του συλλογή άντί 181.700,000 φρ. ή δέ συλλογή 
τών έντυπων εις 20,000,000 φρ.

Πενήντα δύο καλλιτ. χναι, γλύπται καί αρχι τέκτο
νες, δι ηγωνίσΟησαν διά τό μνημεϊον. τό όποιον θά 
έγείρη η Άγια Έδρα είς τόν Πάπαν Ιΐϊον τόν I 
Τά έργα των, έκτεθέντο έν σχεδίφ, είς τόν ναόν τού 
Αγίου Πέτρου, άπετέλεσαν έκθεσιν, ήτις εΐλκνσε 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον τού καλλιτεχνικού κόσμον. 
Εκ τών σχεδίων τούτων τέσσαρα προεκρίθησαν ώς 

τά καλλίτερα όλων, καί έξ αύτών πάλιν ή επιτροπή, 
ήν είχεν έπιφορτίση τό Βατικανόν, εξέλεξε τό σχέ- 
διον τού γλύπτου ’Αστάρι και τού άρχιτέκτονος Ντί 
Φάουστο. Φαίνεται οτι είς τήν έπιτροπήν, αποτελού
με νην έκ καρδιναλίων, ένεποίησεν εύάρεστον έντύπω- 
σιν τό αίσθημα, δπερ ένέπνευσε τούς καλλιτέχνας,
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καθώς καί ή μορφή, ή σχετικώς νέα. τού βραβευθέν- 
τος μνημείου.

Τό σχέδιον τών καλλιτεχνών Άστόρι-Ντί Φάουστο 
παριστρ τόν Πάπαν όρθιον, μέ τάς χεϊρας υψωμένα: 
πρός τόν ουρανόν, προσευχόμενοι' καί εύλογοΰντα. Ή 
ιδέα τών καλλιτεχνών υπήρξε νά παραστήσουν τόν 
Πίον Γ προσφέροντα εαυτόν ιί; τόν θεόν θύμα εξι
λαστήριοι· τών φρικαλεοτήτων τουπολέμου, «ί οποίοι 
έπετάχυνον τόν θάνατόν του. Δέν παρουσιάζεται δμως 
άρκετά εκφραστική διά μίαν τοιαύτην ιδέαν ή μορφή 
τού Πάπα. '() Ποντίφηξ φορι-ϊ τήν ποντιφικήν του 
άμηίεσιν καί έχει εί; τήν κεφαλήν τήν τιάραν του. 
τούτο δέ προσδίδ; ι είς αύτόν επισημότητα μ ή άρμο- 
νιζομένην μέ τήν ταπεινότητα τής αυτοθυσίας τού 
Αγίου Πατρός. Θά ε.τρεπεν ίσως νά φορή ο Πάπας 

τά α.τλά καθημερινά άμφια τής ανεπισήμου ζωής 
του διά νά παρουσιασθή έκφραστικυιτέρα ή προσ
φορά. άλλά τούτο θά προσέκρουεν είς τήν παράδοσιν 
τήν έπικροιοϋσαν διά τά μνημεία τών Παπών καί έξ 
άλλου θ' άπετέλει παραφωνίαν πρός τήν μεγαλο
πρέπειαν τοϋ περιβάλλοντος. Υπάρχουν δυσκολίαι 
τινές ανυπέρβλητοι. πρό τών όποιων ό καλλιτέχνης 
εύρίσκεται πάντοτε έν αμηχανία.

<5
Μεταξύ τών τελευταίων θυμάτων τοϋ δυτικού Βρετ- 

τανικοϋ μετώπου καταλέγεται καί ό διάσημος ηθοποιός 
τοϋ Λονδίνου Χάλλαμ. Διεκρίνετο είς τά Σαιξπήρεια 
δράματα καί είς άλλους ρόλους νεωτέρων έργων, τούς 
όποιους διέπλασε.

Είς το χωρίον Κιέρο τής Βερώνας τής Ιταλίας 
άπέθανεν είς ηλικίαν 112 έτών μία διάσημος άλλοτε 
ήθοποιος, όνοματι Ρόζα Βεντούρη. Ή Βεντούρη ήτο 
πλουσκοταιη. Είς ηλικίαν 40 έτών άποσυρθεϊσα έκ 
τού θεάτρου ένυμφεύθη ένα ιατρόν. Διά τής διαθήκης 
της άφινει το πλεΐστον τής περιουσίας της είς τήν 
Ακαδημίαν τής Ζωγραφικής καί Γλυπτικής τής Βε 

ρώνας, όπου έδίδαξεν ύ δεύτερος σύζυγός της, τόν 
όποιον ένυμφεύθη είς ηλικίαν 53 έτών.

— ’Εξακολουθεί ό σκληρός φόρος τών γραμμάτων 
είς τάς έ.κατόμβας τοϋ θανάτου έν πολέμιο.Δύο άκόμη 
Γάλλοι συγγραφείς έπεσαν μαχόμενοι. Ό Ραούλ Μονιέ 
καί ο Άνδρέα; Γζοντέν. Ό πρώτος ήτο συντάκτης 
τοϋ περιοδικού Les Guepes» και τής ■ Revue Criti
que.. Ό δεύτερο; είχεν έπιτυχώ; άσχοληθή είς τήν 
έρευναν τών άρχαίων επιστημών, διατελέσας μαθητής 
τού Μασπερώ καί συνεργασθείς είς τά «Ecrits Fran- 
<;ais >.

— Άπέθαν«ν εί; Engliien τής Γαλλίας είς τών 
λεπτότερων συγχρόνων συγγραφέων, ό Ζάν Τορέλ. Τό 
πραγματικόν του όνομα ήτο Bouthors. Ήτο ποιητής, 
μυθιστοριογράφος και δραματικός συγγραφεύ:. Τά 
έργα του διακρίνει αισθητικό της γλαφυρά καί άγνή. 
Έγεννήθη τφ 1853 καί ένεφανίσθη τό πρώτον ώς 
συγγραφεύς τφ 1889. Τά γνωστότερα έργα του είναι 
Le Joyeux sacrifice, La lutte pour ΓAmour, καί τά 
δύο βραβευθέντα ύπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας 
Devant le bonheur zalGilette. Έκ τών θεατρικών του 
έργων είχαν μεγαλειτέραν επιτυχίαν τάέξήςΉΈπ- 
iant, Deux Soeurs έπαινεθέν πολύ ύπό τού Λεμαίτρ, 
La Race, καί Le Chemin des ruines.

—Άπέθανεν είς τό Σαίν-ΙΙριβέ ό Γάλλος ζωγράφος 
Άρπινγί. Έγεννήθη τφ 1819, εξέθεσε δέ διά πρώτην

φοράν τφ 1853. Ήτο τοπειογάφος, άφίνει δέ πολλά 
έργα. Τρεις πίνακες του υπάρχουν είς τό Μουσείον 
τοΰ Λουξεμβούργου, ,τό τΚολιζέ», ή «’Ανατολή τής 
Σελήνη:’ καί ό «Χείμαρρο; στό Βάρ». Καί άλλα 
μουσεία, ώςτό τής Όρλεάν, τή; Γρενόβλης, τή; Λίλ- 
Χη; κατέχουν πίνακας του. Τφ 1897 έλαβε μετάλλιον 
Τιμής είς τήν έκθεσιν τής -■ Εταιρείας των Γάλλων 
Καλλιτεχνών» καί τώ 190θ μέγα βραβείου είς την 
Παγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισίαν.

—Ό κ. Οΰμβέρτο; Περνώ, καθηγητή; τών ’Ανατο
λικών γλωσσών είς τήν Σορβόνην έξέδωκεν είς τό
μον τάς μελετάς του περί Νεωτέρας Ελληνικής λο
γοτεχνίας, έν αίς έξετάζει διαφόρους συγγραφείς άπό 
τοΰ ΙΓ’. μέχρι τοΰ ΙΖ . αίώνος. Ό κ. Περνώ έχει μέ
χρι τοΰδε έκδώσΐ) 'Ελληνικήν Χρηστομάθειαν, Γραμ
ματικήν καί ’Ανθολογίαν τών δημοτικών ασμάτων, 
είς α κατέγινεν ιδιαιτέρως, περιελθων ό’ίδιο; Ελλ. 
επαρχίας καί περισυλλέξας καί διά φωνογράφου έτι 

δημοτικά τραγούδια.
—Έπήλθεν Ίταλογαλλική συνενόησι; όπως απαλ

λαγή ή Γαλλική καί ’Ιταλική σκηνή τής Βιεν
νέζικη; όπερέττας. Οί ’Ιταλοί θά κάμνουν τήν μου
σικήν καί οί Γάλλοι τά λιμπρέττα. ’Αργότερα θά 
γίνή έργασία ανάλογο; καί διά τό μελόδραμα.

— Είς τό Πανεπιστήμιον τού Καίμπριγτζ σώζον- 
οαι 20 τόμοι τών έργων τοΰ Κινέζου φιλοσόφου Λιοΰ 
Τθούγκ-Γιουάν Είναι δέ τά βιβλία ταΰτα τά αρχαιό
τερα έντυπα τής βιβλιοθήκης τοϋ Πανεπιστημίου, ώ; 
τυπωθέντα κατά τό έτος 1Ι>77.

— Είς τό Λονδϊνον έπωλήθησαν πρό ολίγων ημερών 
τό ώρολόγιον τού Μπετόβεν άντί λιρών στερλινών 15, 
όλίγαι δέ τρίχες άπό τήν κόμην τοΰ μουσουργού, άντί 

λιρών τριών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν Θήβαις άνεσκάφη τό δυτικόν ήμισυ τών Ήλε

κτρών Πυλών, α'ίτινες ά,ευρέθησαν πέρυσιν. καί άπε- 
καλύφθη ό προστατεύων ταύτας δυτικό; πύργο:, πλη
σίον δέ τής θέσεως, ένθα κείται το αρχαιολογικόν 
μουσείον, άνευρεθησαν πολλά λείψανα προμυκηναίκων 
συνοικισμών, δι’ ών άποδεικνύεται, ότι καί έν Θηβαις 
δ πολιτισμό; άνεπιύχθη καθ’ δν τρόπον καί είς τάς 
λοιπάς Βοιωτικά; πόλεις (Χαιρώνειαν καίΌρχομενόν), 
καί δέν ήτο ιδιαιτέρας φύσεως, ώ; θά ήδύνατό τις νά 
πιστεύση έκ τής παραδόσεως περί τού κτίστου της 
πόλεως Θηβών Κάδμου τοΰ Φοίνικος.

*
'Υπό τού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ένεκρίθη ή 

ενέργεια άνασκαφών έν Αΐγίνή είς την θέσιν, όπου 
άνευρέθη ή μεταφερθεϊσα εί: τό Αρχαιολογικόν Μου
σείο ν κεφαλή τοϋ Διό:.

Άπεφασίσθησαν έπίσης άνασκαφαί έν Έλευσϊνι 
καί Θήβαις, πρό: άνεύρεσιν, μεταξύ άλλων, τοΰ άνα- 
κτόρου τοΰ Κάδμου.

—Έν Νικοπόλει ΰπό τοΰ.έφόρου κ. Φιλαδελφέώς 
άνεκαλύφθησσν πλεϊστα θαυμάσια ψηφιδωτά, μία 
επιγραφή παμμεγίστη καί μία κεφαλή Διός.

Έν Έπιδαύρφ ήδη ένεργοΰνται άνασκαφαί ύπό 
ιού κ. Καββαδίου. Άνεσκάφη μέχρι τοΰδε έκτασ.ς 

5000 τετρ. μέτρων.

Τό σπουδαιότερου τών ευρημάτων είνε τό ιερόν 
τού Ασκληπιού αποτελούμε νο ν έκ δύο αιθουσών, των 
όποιων τό δαπέδου είνε θαύμα πλούτου, τέχνης, καλ
λιτεχνικής εύμορφιάς καί πρωτοτυπίας. Αληθής 
πλούτος ψηφιδωτών. Άπό τά ν.ραιότερα καί ίστορι- 
κωτερα έργα τών Ρωμαϊκών χρόνων. Τήν μιαν εκ τών 
αιθουσώνέκτάσεως 20 τετρ. μέτρων περιβάλλουνπολλτί 
ψηφιδωτά τετράγωνα, αστράγαλοι, άβάκια καί άλλα 
ποικίλα έργα. Έν τφ μέσω μία ψηφιδωτή νύσσα καί 
περί αύτήν οκτώ ακόμη πλάκες έγ’χρωμοι άπεικονί- 
ζουσαι διά ψηφιδωτών ισάριθμα πτηνά.

Ή βευτέρα αίθουσα έκτάσεως 40 τετρ. μέτρων είνε 
μεγαλοπρεπέστερα καί ώραιοτέρα Έν αυτή απεικο
νίζονται διά πολύχρωμων ψηφιδωτών κοσμήματα 
Μυκηναϊκής εποχής καί άλλα αντικείμενα είς εκατόν 
περίπου σχήματα. Μεταξύ τών άλλων υπάρχουν παρα
στάσεις άνθέων εγχρώμων, διαποιλκίματα άστροειδή. 
μαιανδροειδή καί ποικιλία άλλων.

"Εξωθι τού ναού άνευρέθησαν τάφοι Ρωμαϊκοί. 
Κατά τούς αρχαιολόγους πρόκειται περί τώνσπουδαιο- 
τέρων μέχρι τούδε άνασκαφών μετά τήν ’Ολυμπίαν 
καί τούς Δελφούς. Αί άνασκαφαί 0ά συνεχισθούν μέ
χρι βάθους 7 καί πλέον μέτρων. ’Επίσης άνευρέθη- 
σαν μαρμάρινη ιερά κλίνη καί μέγα τεμαχίου επι
γραφής άναγραφούσης διάφορα ιάματα τοϋ Ασκλη
πιού.

fit
Άνασκαφαί έν Αλεξάνδρειά τής Αίγυπτου, άπεκά- 

λυιμαν θαυμάσιου ύδραγωγεϊον Ρωμαϊκής εποχής.
Έτέρα ιίποκάλυψις εΐυε μία θαυμασία κτιστή 

όδός κείμενη είς βάθος δεκατριών ποδών κάτω τής 
σημερινής επιφάνειας τού έδάφουν. Ή οδός φέρει 
έξόχως ώραΐα στρωμένα πεζοδρόμια.

Λί
Ό κ. Μπλύμ αναφέρει μίαν περίεργον κεφαλήν τοϋ 

Άντινόου διατηρουμένην είς τό Μουσείον τών Θερμών 
καί εΰρεθεϊσον είς ‘Οστιαν. Ό διπλούς στέφανος ό 
όποιο; περιβάλλει τό ώραϊον μέτωπον τοϋ θεοποιη- 
θένιος Βιθυνοΰ, διακοσμείται ι·πό δύο μεταλλίων 
ύπό μορφήν νομισμάτων. Έπί τοϋ έιόςέξ αύτών, δια- 
κρίιειαι ή προτομή τού Αΰτοκράτορος Νέρβα πρός 
δεξιά καί έπί τοΰ άλλου ή κεφαλή κατά μέτωπον τοΰ 
Άδριανού.

*
Πλησίον τή; Τόνκρ, εί; Έρν Σαίντ Οϋμπέρ άνεκα- 

λύφθη δλως τυχαίως, πλήρης αποσκευή ένός άρχαίου 
ζωγράφου, ό όποιος άν κρίνη τις έκτων άνευρεθέντων 
όμού νομισμάτων θά έζησε περί τά μέσα τοϋ 4ου μ.X. 
αίώνος. Τό κιβώτιου τοϋ άρχαίου καλλιτέχνου περι
είχε πλήν μιας μυστηριώδους ουσίας, τής όποιας η 
σύνθεσι; ομοιάζει πολύ μέ εκείνην τοΰ σπόγγου, καί 
διάφορα χρώματα εντός κυαθίσκων ή είς πλάκας. Ο 
κ. Ρέλμαν προέβη άμέσως είς χημικήν άνάλυσιν τών 
ουσιών τούτων, είσέτι δέ δέν άνεκοίνωσε τό αποτέ
λεσμα τών έρευνών του. Λέγει μόνον πρός τό παρόν 
δτι τά χρώματα εκείνα ήσαν παρεσκευασμένα μετ’ 
άραβικού κόμεως. έξ ού άποδειζι ύεται ότι ό ζω
γράφος κατεγίνετο είς ύδατογραφία;. Ό κ. Ρέλμαν 
εύρεν έπίσης μεταξύ τών χρωμάτων καί ένα κυαθί- 
σκον σινικής μελάνης.

Τό Μουσείου τοϋ Λούβρου έπλουτίσθη εσχάτως »1έ 
έν νέον εΰμέγεθε: άγσλμάτιον, εύρεθέν είς τήν Σάχα
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τής Αίγυπτου. Τό αγαλμάτων τούτο, καίτοι έντελώς 
μέτριας τεχνοτροπίας, είναι ίν τοβούτφ, αρκετού εν
διαφέροντος. Υπάγεται είς τήν κατηγορίαν τών ήμι- 
γύμνων εκείνων Άφροδιτών εί: τάς οποίας συγκατα
λέγεται καί τό περίφημοι· άγαλμα τοϋ Μπυλβεντέρε. 
Άλλ’ εκείνο δπερ χαρακτηρίζει τό έν λόγω άγαλμα 
είναι δτι οί πέπλοι οί όποιοι καλύπτουν τά νώτα τής 
θεάς είναι άνασηκωμένοι μέχρι τού ύψους τής κεφα
λής. Ή κεφαλή δυστυχώς δέν διεσώθη καί έπειδή 
αΰτη φαίνεται οτι έφέρετο πρός τά εμπρός, προβάλ
λεται ούτως εν μικρόν αρχαιολογικόν πρόβλημα δπερ 
πρός τό παρόν παραμένει άλυτο ν.

Ό έφορος τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Γ. Σω
τηρίου, περιελθι'ον εντολή τοϋ Υπουργείου πρός με
λέτην τών Βυζανιινών καί Χριστιανικών μνημείων 
μνημείων τοϋ Κράτους, άνέφερεν εσχάτως είς τό 
ΰπουργεΐον περί τών σπουδαιοτάτων αποτελεσμάτων 
τής περιοδείας του ταύτης.

Έν τφ Μεγάλο» Σπηλαίφ, έταξινομήθη ί) πλούσια 
συλλτγή τών Βυζαντινών καί Χριστιανικών κειμη
λίων τής Μονής ταύτης, των οποίων ί) ιστορική 
ά'ξία διά τάς έπ’ αύτών έπιγραφάς καί ανάγλυφα εμ
βλήματα τών ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας είνε με
γίστη. Λιά πρώτην φοράν κατωρθώΟη έπίσης νά φω- 
τογραφηθή ή έκ κηρομαστίχης Ιστορική είκών τή; 
Μονής, ή δωρηΟεΐσα ί·πό Ίωάννου τοϋ I Ιαλαιολόγου.

Ή Μπερτίνι καί δ Σερένα, οί όποιοι πρωταγωνιστούν είς τήν 
«Φαιδιόραν», ήτις θά παιχθη προσεχώς είς τάς ’Αθήνας.

Έν ΚυΟήροις ΰπάρχουσιν έντός έγκαταλελειμμε. 
νων κάστρων, έν Πα/.αιυχώρρ, Μυλοποτάμφ» καί τφ 
Κάστρω τής Χυ'ιρας, πλεΐσται άρχαϊαι έκκλησίαι μεθ 
αγιογραφιών σπουδαιότατων δια τήν κατανόησιν τοϋ 
ιδιωτικού βίου τής Έπτανήσου κατά τόν Μεσαίωνα.

Κατά τήν Ανατολικήν Στερεόν Ελλάδα είς τό χω
ρίο»· Δεσφίνα σώζεται άγνωστον μέχρι τούδε ναΐδριον 
τών Ταξιαρχών, ίδρυθέν τώ 1338 έπί ’Ανδρονίκου 
τοϋ Παλαιολόγου καί διασώζον καλλίστης τέχνης τοι
χογραφίας καί αρχαιοπρεπείς συνθέσεις, αύλικάς εν
δυμασίας κλπ.

Έπίσης είς τήν Φθιώτιδα άνευρέθησαν έν Λαμίρ 
καί Υπάτη πολλά αρχαιότατα Βυζαντινά ανάγλυφα 
καί έπιγραφαί, έξ ών σπουδαιότερα είναι ή τού κτί- 
τορος τής Άγιας Σοφίας τής Υπάτης cΠροέδρου Δη- 
μητρίου τοϋ Κατακαλάν», πιθανώς τοϋ μεγάλου στρα
τηγού τοϋ Βυζαντίου κατά τόν ίίον αιώνα μ.Χ.

Ίδρύθησαν ίδιαίτεραι μεσαιωνικοί συλλογαί έν 
Άμφίσση, Δελφοϊς, ένθα ύπάρχουσι τά αρχαιό
τατα έν Έλλάδι Χριστιανικά γλυπτά, έν Σκριποϋ καί 
έν Θήβαις καί έν πολλαΐς Μοναΐς καί άλλοις τόποις 
τής Θεσσαλίας.

Επίσης περιεγράφησαν τά καθ’ δλην τήν Ανατο
λικήν Στερεόν Ελλάδα μεσαιωνικά κτίρια καί βίγλαι 
ή παρατηρητήρια, είςδέ τά’Αμπελάκια τής Θεσσα
λίας, τήν γνωστήν παρά τήν είσοδον τών Ί εμπών 
κωμόπολη·, έξητάσθη τό άνάκτορον τού Σιράρτζ |ΐέ 
τάς πολυτελείς τοιχογραφημένα; αίθουσας, τό θη
σαυροφυλάκιο»' καί τάς άποθήκας του.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•Fvu άπό τά ωραιότερα μυθιστορήματα τού 

Ρώσσου σ^ραφέω; Τονρχκεν^
Ολυκεϊαν καί περιπαθή -Πρώτη* εξι-

Χκε<Χ κομψότατου τόμον τή; Λογοτεχνικής τγ 
8 Λ- - ί, .Άγκυρα·. ΊΙ μετάφρασις, οφει pVpM^: ιαΧ Άτθίδα. την [δεσποινίδα Π.
ίΏλ, tSi δλην τήν χάρ-ν και 
rrSjitwv όσον καί παραστατικού υφου; του 
Γ^οαφέω; Επίση; έξεδόθη ή ' Κυρά τή; Byvoms
’ ^'τά βαθντέοα ψυχολογημένα καί άληθινωτερα εις 
Τνωνικήνάνατομίαν.έργα τής νεωτέρας Ευρωπαϊκή, 

,,τε/viac. ΊΙ δημοτική καί πολυβασανισμένη ιστο- 
’ΐ τοϋ μάρτυρα: καί ήρωος τοϋ θαυμάσιου αυτου 

μυθιστορήματος τοϋ Σούδερμαν, φέρει δακρυα ωηι_ 
ίθείΛΰ τά μάτια όλων τών αναγνωστών, «λλα 

«ιυιο/ρόνως προκαλεΐ καί θαυμασμόν δια την ευψι 
ν ίου Ή δέ ήρωίς θά άγαπηθή

άναγνωστρίας δια τά εύγίνικά της αισθήματα και 

τόν άνίκητον έρωτά της.
Μί« θαυμασία έργασία τού παιδαγωγού και πο 

Ι0ϋκ. Γιάννη Περχιαλίτη, 150 μύθοι, κρταΗ. υπο 
όε,'γμα τού Αίσωπου, τού Κριλωφ, του Ανδερσε» 
έξώόθησαν εί; ωραίο»· τόθ"ν τής βιβλιοθήκης τη 
.Αγκύρα;·. Ό νέος αύτός τόμος, με τον τίτλο 
Πα.θα'χωχικώ θησαυρός όλος ««οθηκων

κοινωνικής καί παιδαγωγικής πείρας, i/.- δαωκευα- 
σθή είς ώραίους στίχους, αποτελεί δε Λίαν επιμελ | 

μένην καί φιλόκαλο»· έκδοσιν.
? ’Υπό τή; Άχκύρα;· έπίσης έξεδόθησαν τα εξ η, 

?Ργα. Μονογραφία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τον 
παρά τφ Υπουργέ τών Έσωτερικώ»·^ 
κ. Λ. Αστεριού, ύπό τόν τίτλον; ·?« 
σλαυί’κά σύνορα». Ό συγγραφεύς θετει απο εθνικής 
άπόψεως τό ζήτημα τών συνόρων τής μειζονος Ελ
λάδος καί διερευνά τάς τελευταίας εδαφικός προσ
κτήσεις καί τιί όρια τών άνεκπληρώτων ετι αςιωσεω·' 
τής Μητρός Πατρίδος. Τό κείμενον συνοδεύει και 

πολύχρωμος χάρτης. . . .
Η Ιππική Σχολή τοϋ Σωμύρ. ενα απο τα μεγα

λείτερα σχολεία ιππικού τοϋ κόσμου, καί η σι,βαρα 
έργασία. ήτις έπιτελείται έν αύτή πρός εκπαίδευα ιν 
ίππων καί ιππέων γίνονται γνώριμοι παρ’ ημιν, χά
ρις είς εύμέθοδον βιβλίον τοϋ ταγματάρχου κ. Σ. 
Γαλάτη. Πλούσια είκονογράφησις συνοδεύει την κομ

ψήν έκδοσιν. , ,
Είς τήν Παιδαγωγικήν βιβλιοθήκην τοϋ αυτου εκ

δοτικού οίκου τής «Άγκύρ«ς> έξεδόθη τό τρίτον 

τεύχος, αφιερωμένοι· είς τόν Ρουσσώ και οσα εγρα- 
ίφησαν ϋπ* αυτού έν σχέσει πρός τήν παιδαγωγικήν. 
·ά»·αλυόμε»·α καί κρινόμενα άπό τόν γενικόν Επιθεω
ρητήν τής Λημοσιας ’Εκπαιδεύσει»; έν Γαλλία.

/S
Η ιστοριογράφος της πρώτης Βασιλίσσης τής 

Ελλάδος Αμαλίας κ. Σωτηρία Άλ^μηέρτη. συμπ/.η- 
ροϊ τήν μελέτην της έκείνην, ήτις παραμένε. μονα
δική, διά τής έκδόσεως 'Επιστολών αναφερομενων 
etc τήν δράσιν τής άειμνήστου Βασιλίσσης και των 
Κυριών τής Αύλής της. Ή «νάγνωσις τών έπιστοίων 
προκαλεΐ ζωηρόν ένδιαφέρον, έπονται δ’ αύτών χαρα- 
κτηριστικαί σελίδες, αυθεντικού κύρους, περί των 
πρώτων Βασιλέων. Εικόνες καλλιτεχνικοί, αι άρισται.

τών σωζωμένων. τού Όθωνος καί τής Αμαλίας, τών 
γονέων των καί αδελφών καί άλλων συγγενών, ως 
καί κυριών έπί τών τιμών τήν Βασιλίσσης καθιστούν 
έτι πολύτιμον τήν έκδοσιν τής κ. Άλιμπέρτη.

Λ
Λαογραφία-. Έξεβόθη τό Δ . τεύχος τού Ε . τό- 

μόυ. Περιλαμβάνει ΰλην σχετικήν πρός τή»· λαογρα
φίαν, σύλλογός δημοτικών άσμάτωγ καί παροιμιών 
καί ολόκληρον τίιν διάλεξιν τοϋ κ. Πολίτου περί 
τών γνωστών ποιητών δημοτικών ασμάτων.

·*
Έξεδόθη είς τεύχος ή ομιλία τού λυκειάρχου κ 

Ίακ. Λραγάτση ή έν τφ Κεντρικό» Εκπαιδευτική» συλ- 
λόγφ γενομένη. θέμα έχουσα τό ‘Ετεροακελες τής 
‘Εκπαεδεναεως. καί δι’ ής προτείνει τήν ίδρυσιν 
Άρείου Πάγου διά τήν νεότητα. Ή μακριά πείρα 
καί ή πρό; τούς μαθητάς στοργή τού εγκρίτου παι
δαγωγού τόν έβοήθησαν όπως εύγλώττως παραστηση 
τούς κινδύνους ου; διατρέχει άνεπιτήρητος ή νεολαία 
καί ίτιοδείξη τά επιβαλλόμενα [μέτρα πρός άμυναν 
κατά τής διαφθοράς καί αποτροπήν άπό τύν κατή

φορον τής κακίας.

Ή Αμερικανίς μί; Καίτη Στέφενς. ητι; διετέλε- 
σεν έπί πολλά έτη καθηγήτρια τή; Ελληνική; είς 
τό Πανεπιστήμιο»· ιού Κανσάς έξέδωκε σύγγραμμα 
αφιερωμένο»· άάοκλειστικώ; είς τήν Έλλαδα. ΰπό τόν 
τίτλον «The Greek Spirit·. Δέν συμπίπτει πάντοτε 
μέ τάς περί Ελλάδος ’Αγγλικά; καί Γερμανικός αν
τιλήψεις. Είνε μία ταχεία σκιαγραφία τής Ελληνι
κής σκέψεως. τού Ελλ. αισθήματος. Εκτίθενται αί 
φάσεις τής προόδου τοϋ Έλλ. πνεύματος έν τή θρη
σκεία. τή διοικήσει, τή φιλοσοφία καί τή τέχνη. Είνε 
εν άριστον δοκίμιο»· δεικνύον τήν πολυμάθειαν. σα
φήνειαν καί ευρύτητα σκέψεως τή; συγγραφέως.

Λ
Πλι’ιρης οίστρη/άίτου ενθουσιασμού διά τόν Βασι

λέα, ό ποιητής—ψυχίατρος κ, Άντ. Μαυρουκάκης. 
έγραψε νέα ποιήαατα καί τά έξέδωκε. ώς γ' μέρος 
τή;ΰπό τόν τίτλον Παζρί; σειρά; πατριωτικών 
στροφών. Τούς βασιλικούς ϋμνοτ·; διακρίνει θαυμα
σμός πρός τόν Στρατηλάτην καί άπηχοϋν τήν εθνικήν 
εύγνωμοσύνην. Άπό τιί ωραιότερα ποιήματα τής νέας 
ταύτης συλλογής είνε τό «Μήνυμα·, έντφ όποίφ Κρής 
οπλαρχηγός γονατίζω»· έπί τού τάφου τοϋ πατρός του, 

τφ αναγγέλλει τήν Ένωσιν.

'Υπό τού έν Άθήναις Ελληνογαλί.ικοϋ Συνδέ
σμου·, έκυκλοφόρησε δημοσίευμα περί τής -Μάχης 
τοϋ Βεράίτ περιέχον αποσπάσματα έπιστολών. κα- 
τασχεθεισών έπί Γερμανών αιχμαλώτων καί νεκρών, 
έξ ών έιιφαίνεται ή άπογοήτευσι; τών Γερμανών δια 
τήν άποτυχίαν τής κατά τοϋ ισχυρού φρουρίου έπι- 

θέσεως.

Έξεδόθη ή Επιστημονική Εηετηρίξ του Εθνι
κού Πανεπιστημίου Τόμος ΙΑ’, τού Ακαδημαϊκόν 
έτους 1914—1915. Περιέχει έπιστημονικάς διατριβας 
τών καθιπήτών κ. κ. Γ, Χατζηδάκι. Α. Άνδρεαδου 
Κ. Ράλλη κσί Σ. Μενάρδου.

Υπό τοϋ γεωπόνου κ. Π. Γε^αϋον. τού διακρι- 
νομένου <-»χι μόνον διά τήν πολυμάθειαν, αλλα κατ

100



διά τή»· φιλοηονιαν,έξεδόϋη συγγραφή φέρουβα τύν 
τίτλον Ίρωχτιχά. Μαρουποφόρα καί Αΐλουρΐδαι . 
ήτοι περί λσγακόν. κονίκλων. μυιών. ποντικών, άρον- 
ραίων. σκιοΰρων, καστόρων. γάτων καί όιιοίων ζώων. 
Έργον χρήσιμον όχι μόνον εί; τού; κτηματίας καί 
γεωπόνους, αλλά καί είς τούς 6ιδιίτ*κοντας έν τοΐς έκ- 
παιδευτηρίοιτ’τά στοιχεία τής ζωολογίας.

β

Δελτίο·· τοΰ Εκπαιδευτικού άμιλαυ Τόμο; ·’> Α- 
οιί>. 3-4. ΙΙεριέ.χει μελέτα; τών κ. κ. Τοιανταηόλ/.ί- 
δου, Thumb, Δραγοΰιιη κλπ.

Σύλλογος <0ΐ(4·λϊ|ΐι*>ν βιβλίων. Μαργαριτάρια καί 
Γουναρικά. μετ' εικόνων. ύπό Ν. Άποστολίδου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝ6Υ

Ή δεσποινίς Ελένη Σπανδωνιδου παραμένουοα 
έν ΑΟήναις ένεκα τών άνωμιίλων περιστάσεων. δέ
χεται μαθήτριας καί μαθητας. οΐτινες θέλουν νά 
εξακολουθήσουν τάς σπουδάς των έν Ευρώπη. Άπύ 
1ης ’Οκτωβρίου θά λειτουργήση ανώτερα τάξι. κλει- 
δοκυμβάλου. μέ 8 το πολύ μώΟητάς. Τά δίδακτρα (»ά 
χρησιμεύσουν όπως στολή είς Βιέννην ό καλύτερο; 
μαθητής έπί δύο έτη. ΔιενΟυνσις, Λδό; Χανιών 2.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

·<) κ. καί ή κ. Α. Ανεμογιάννη. εγκαταστα.’ι 
έν ’ΑΟήναις (όδός Αριστοτέλους 21) ίδρυσα, 
σικήν σχολήν. Αιδάσκ ασιι,ό κ. Άιτμογιαννη; (iu>i 
καί nniHique <1ν νΙΐΛΐιιίιιτ.ή κ. Κολλ Ανεμογαι 
άσμα καί declamation Ινπιμιι·.

Ιδιαιτέρα τά;ι; διά προχωρημένους καί ίδιοι- 

δι’ άρχαρί·»·;.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ
Πρός τούς κ. κ. Ύδρολήπτας τής πόλεως Ά&η>·

ΙΙροσκ ιλοδνται πά.-τι·; ανεξαιρέτως οί κ. κ. ν"\Η 
λήπται τής'πόλεως ’Αθηνών, διά τελευταία>■ φορά: 
όπως έντύ; 10 ι'μιιοών προσελΟιωττΥ νί; τύ Δημοτικ) 
Ίαμι-ϊον καί κατα|'»ίλωσι τό άντίτιμον τοϋ ποσίμι 
ΰδατι»; διά τύ τρίχον fro; 1!111>, καθοσον πιτρερχομ 
νης τής ποοΐϊνσμίιΐ; ταύτης ή υπηρεσία Νά εύρεθή ν 
τήν δυσάρεστο»· ίιέσι ν νά Λιακόψη τίμ· διοχέτευα 
τοϋ ΰόατος τόιν καΙ>υστερούντων. ίστι» καί άν τιν» 
βξ αύτών δέν ιίόοποιήΙΙησαν δΓ ιδιαιτέρα; προκλ.ή 
σνως.

Έν'Αθήνυι; τή 21 Αύγουστου 1·.Η<>.
(Έκ τοϋ Γραφείου τοϋ Υδραυλικού Τμήματα;

ΑΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
191Η ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ \Ρ. 1,200,000 ΚΕΡΑΗ

ΚαίΓ εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 409,00·)
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εί; 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,00Q

Έκαστον ακέραιον γραμμάτιο»· τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρε&ή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

κεΡόΗ €KA£THS TQN ΚΛΗΡθΣ€ζ?Ν

Κέοδη Δραχμαί Έν άλω
ι » έξ 80,000 SO,(XX?
1 έξ 20,000 20,000
α άπό 2,500 5,(XX ·
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 από 200 5,000

1950 άπύ 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουάριου (L2 Μαρτίου) 1916 
ή δεύτερα τή 24 Απριλίου (7 Μαίου) 1916, ή τρίτη τή 2ι> Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) 
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916(13 Ίανουαρίου 1917).

Δι’ εκάστην τών κληρόισεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πφλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχυοντα δΓ Ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα να διαιρεβώσι»· είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμοψενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους,

Άμοιβαί, ών δέν έξητήίΐη ή πληρωμή έι-τός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τού; άγοραζοντα» πρός μεταπώλησι»· διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών. παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αϊτών Ιό <>)<», είς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιιιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εις τους δημοσίους υπαλλήλους, τους επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευδυντέον εϊς τό Γραφεϊον Λαχείου τού 
'Β&νικοΰ Στόλου καί τύν Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευθυντής 1'. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τϋποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπίδου 3, Ά»ήνα,.


