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ΧΩΡΙΣ Δ Α Κ Ρ Τ Α
Οί ναϋται παρατεταγμένοι εις δυο γραμμας φέρουν όπλα- 

χί χρυσαΐ στολαί των άξιωματικών τοϋ ναυτικού αντανα
κλούν την α ίγλην του ήλιου, και τα  ανθη εις σειρχν στέφα
νων κα'ι δεσμών προσθέτουν τον τόνον τών χρωμάτων των 
εις τήν'έπικήδειον πομπήν.

Επάνω εις μίαν αίθουσαν μεγάλην, γυμνήν, ψύχραν, δπως 
είναι αί αίθουσαι τών δημοσίων κτιρίων εχει τελεσθή ήδη 
ή νεκοόσιμος ακολουθία. Μία ακολουθία πρωτότυπος, άσυνή 
βτ,ς, επιβλητική. Ούτε χρυσά άμφια ιερέων, ούτε ψαλμοί 
ούτε οργανον, ουτε νέφη  λιβανωτοϋ. Κόσμος εκλεκτός επ ι
σήμων μέ μαϋρα ενδύματα, καί κόσμος ανθρώπων του λαου 
άναμίξ, εκείνοι επί τών πρώτων γραμμών, οι .άλλοι οπκ 
όλοι σοβαροί όλοι μέ μίαν εκφρασιν σεβασμού και συμ.παθειας 
εις τα πρόσωπα.
1' Μία λάρναξ σκεπασμένη μέ μίαν σημαίαν καί μέ στεφά
νους άνθέων χωρίς αρώματα. "Εχουν νά *διασχισουν θαλκσ- 
«χ; καί βουνά τα  άνθη αυτά καί δ ι’ αυτό βεβαίως αντι να 
κοποΰν από Αρωματισμένους κήπους, έκόπησχν από ύφα- 
ματα καί έχρωματίσθησαν μέ τεχνητούς χρωματισμούς. Καί 
Si’ αυτό ακόμη τά  κάλλη των δέν λέγουν τίποτε ε’ις την 
ψυχήν, καί είναι έξαπλωμένκ έκεΐ ψυχρά και αχαρα, ως μια 
είρωνεία τής τέχνης πρός την φύσιν. Που καί που προβάλ
λει καμυΧα δάφνη μέ τό ώραϊον πράσινον χρώμα της. Αυτη

μονη λαλεΐ την ώραίαν τής δόξης γλώσσαν, αυτη μονη 
ψάλλει έκεΐ τόν ώραϊον τής αυτοθυσίας, τής αγάπης και τοϋ 
άλτρουΐσμοϋ ύμνον.

Καί ενώ ό κόσμος τών επισήμων απαγγέλλει λογους το
πικούς καί ψάλλει εγκώμ ια , ή δάφνη εκείνη «ίς τον μυστη
ριώδη ύμνον της επισκιάζει την ευγλωττίαν τών ρητόρων 
καί κάμνει νά ώχριοϋν ολαι αί ώραΐαι λέξεις τής ευγνωμο
σύνης τών εύεργετηθέντων πρός την σκιάν ενός μεγάλου ευ 
εργέτου.

Τί νά έλεγεν άρά γε ή δάφνη εις την ώραίαν και μυστη
ριώδη τών ανθών της γλώσσαν; Νά υμνεί το κάλλος τοϋ 
ή'ρωος, τοϋ νικητοΰ τής ζωής καί τοϋ θανάτου", Νά έ'ψαλλεν 
εις ώραίας στροφάς την εποποιίαν τής νέας θρησκείας, ής 
υπήρξε σκαπανεύς καί απόστολος; Νά έκήρυττε το κράτος 
τής αθανασίας, ήν οί θεοί τών ώραίων κόσμων έκληροδοτη- 
σαν εις τούς ίεροφάντας τών αιθέριων ιδεωδών ;Νά άπεδςόε 
τούς τελευταίους παλμούς τής ψυχής τοϋ νεου άνδρος, τους 
παλμούς τής μυστικής αγάπης του, από την όποιαν τόν 
έχώρισεν άπονα ο θάνατος. Νά έθρήνει την νεότητα η οποία 
έμαράνθη καί τούς οφθαλμούς οί όποιοι έκλεισθησκν δια να 
μή ανοίξουν πλέον, καί τό μειδίαμα τό όποιον εσβεσθη, κα ι 
τά χείλη τά όποίχ ώχρίασχν, καί την καρδιάν την upxtxv 
καί την μεγάλην, ή όποία τόσον πρόωρα έπαυσε να παλλγ . 
"Ω! ναί! τής δάφνης ό ύμνος, τής δάφνης, ή οποία δίδει την 
αθανασίαν καί την δόξαν, τό άσμα είναι μοιρολογι προς 
την σβεσθεΐσαν ζωήν, είναι δάκρυ προς την μαρανθεΐσαν 
νεότητα.

"Ω! υαί! άπό την εκφοράν τοϋ Ίταλοΰ ήρωος Φραττη,απο 
την όποιαν δέν έλλειψε καμμία τιμή και καμμιχ επίσημος 
ένδειξις πένθους, έλειπαν τά  δάκρυχ, ο φορος αυτός τής πο- 
νούσης κκρδιϋς πρός τόν θάνατον. Ολων τα ματιχ εμεναν
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στεγνά, δλων τά  μέτωπα έμεναν γαλήνια. Έάν ή φωνή των 
ρητόρων έτρεμεν ενίοτε καί τά πρόσωπχ συνεσπώντο εις 
μορφασμόν. άγωνίας, ή συγκίνησις τών λέξεων ήτο παροδική 
καί κανέν, μά κανέν δάκρυ δέν ύγρανε κανένα όφθαλμον και 
δέν ήλθε νά δροσίση την ψυχήν εκείνου, ή όποια θά έπλα- 
νάτο βέβαια κάπου έκεΐ, άοκνης καί άόρατος.
’Ιδού διατί ή δάφνη η όποία έστεφεν επ ί τόσους αίώνχς τά 
μέτωπα των ωραίων θεών καί των ηρώων, η δάφνη η συμ- 
βολίζουσα την άθανασίαν καί την δόξκν, άντί νά ψάλλη είς 
την μυστηριώδη γλώσσαν τη ; παιάνα: θριάμβου καί δό;ης 
θούρια,έψαλλε τδ πένθιμον καί θρηνωδέ; άσμα τών δακρύων, 
Είναι καί αύτδ τδ μεγαλήτερον τ έ ;  άγάπης άσμα καί δεν 
Ιπρεπε νά λειψή άπδ την εκφοράν έκείνου, ό όποιος άπέθα- 
νεν άπδ ρεεγάλην αγάπην πρδς την ανθρωπότητα, την πά- 
σχουσαν, καί την τυραννουρεένην.

* *
¥

Μέ τδ πένθιμον έμβατήριον του β ΐ ίο ρ ϊη  ύπδ τάς λεύκάς του 
μεσουρανοΰντος ήλιου ακτίνας, η ρεικρά έκ ξύλου δρυδς κομ- 
ψοτεχνημένη λάρναξ φέρεται ρεετά πομπέ; επιβλητικές πρδς 
την προκυρεαίαν.
¡ υ ’Αφοΰ ή Ελληνική γη ρέας έρρόφησεν ως νάρεα άγιασμοΰ 
τδ πολύτιρεον αίμα του ήρωος καί ολον τδ σφρίγος καί ολη 
η παλλορεένη ζωή του έσβέσθη καί ένεσαρκώθη εις τδ Έ λ -  
ληνικδν χώρεα, η πολύτιρεος λάρναξ, ήν η Ε λλάς στέλλει 
πρδς την ’Ιταλίαν, δεν περικλείει παρά τά  οστά του τά  ά- 
τίρεητα.

Μία ωραία άτρεάκατος, στολισμένη ρεέ δάφνην καί μυρσί- 
νας μεταφέρει τήν λάρνακα ύπδ τδν βαρύν καί πένθιρεον ή 
χον του πυροβο'λου, ένω η θάλασσα ηρεμεί καί τδ κύμα α
παλά , ρεαλακά θωπεύει τά  πλευρά του πλοιαρίου, έγκολ- 
πουρεένη στοργικά εις την δροσεράν άγκάλην της τδ Ε λ λ η 
νικόν ρεικρόν σκάφος ρεέ τδ πολύτιρεον, τδ προσφιλές φορτίον. 
Καί ιδού έφθασαν, προσήγ^ισαν εις τδ ’Ιταλικόν πλοΐον, τδ 
όποιον άντιπροσωπεύει την γλυκεΐαν ’Ιταλικήν πατρίδα.

‘Η ’Ιταλική σημαία; η όποία κατέρχεται χαρεηλά επί 
τόϋ ίστοΰ χαιρετ^ πενθίρεως την σκιάν του νεκρού, καί τδ 
πλήρωμα ολον ρεέ την κεφαλήν ασκεπή, καί τούς όφθαλρεούς 
δακρυσμένους δέχεται τά οστά του παλινοστοΰντος εις την 
πατρίδα μ ετ’ άποδηρείαν τετραετή αγαπητού ξενητευμ.ένου.

Είς βωμός άπδ δάφνην, ρεία φωλεά άπδ κλώνους του 
φυτού τές" άθανασίας καί τ έ ;  δόξης άναρεένει ώς βωμός λα 
■ΐρείας καί ναός προσευχές την λάρνακα του Φράττη. Δύο 
φανοί πένθιρεοι σκορπίζουν τδ ρεελαγχολικδν φώ ; των επί 
που στιλπνού φυλλώρεατος καί ρεέ τδ πένθιρεον αυτό φως η 
θρησκεία άδελφώνεται ρεέ την πατρίδα καί αί δύω μαζή δέ
χονται εις πην άγκάλην των τά  οστά ένδς ηρωικού τέκνου 
καί ένδς ρεάρτυρος της δικαιοσύνης.
Καί η δάφνη τδ φυτδν της δόξης καί της άθανασίας,η όποία 
εδώ πλέυνοργιάζει είςκλώνους καί εις κλάδουςκαί εις άνδηρα 
επ ισκιάζει εντελώς τά  ευτελή άνθη τών τεχνητών χρωμα
τισμών καί ψάλλει τώρα μεγαλόφοινα τδ πένθιρεον άσμα της 
τδ άσμα τοΰ πόνου καί τών δακρύων, τδ άσρεα τ έ ;  μεγά- 
λης άγάπης, δ ι’ην έζησεν καί ύπέρ ης άγωνιζόμενος έ'πεσεν 
ό Φράττης.

ΕΙΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΤΤΗΝ
Μία άπδ τά ; συγκινητικωτέρας στιγρεάς της εκφοράς τών 

όστών του Φράττη ήτο η στιγμή της προσφοράς τού έξάργυράς 
καί φυσικής δάφνης στεφάνου της ’Ιταλικής παροικίας ’Αθη
νών καί Πειραιώς,παρά του συναγωνιστοΰ τουΓαριβαλδινοΰ κ.
. Μοντουόοη, γραρερεατέως της ’Ιταλικές Παροικίας, βστις 

είχε πληγω θέ διά σφαίρας εις τδν βραχίονα εις τήν μάχην 
του Δομοκοΰ, εις ήν είχε πέσει καί ό Φράττης.

Ούδείς άλλος βεβαίως πλήν αύτοΰ έκ τών ρητόρων τέ ; 
προχθεσινές τ ελ ε τ έ ς , είχεν αΐσθανθέ τήν ψυχήν του νά 
συγκινηθή άπδ την ίδίανίεράν συγκίνησιν του πεσόντος ήρωος 
καί ούδείς άλλος ήδύνατο νά διερμηνεύση την οδύνην, ήν 
ένφποίησεν ό θάνατός του, όσον ό συρεπολίτης του ούτος, όσ- 
τ ις είχε παρακολουθήσει άπδ της ηλικίας τών ωραίων όνεί- 
>ων τδν ηρωα τών πολιτικών άγώνων, τδν έξ ίσου ένθουσαόδη 
καί φανατικόν, όσον ύπέρξε καί εις τδ πεδίον τές  μάχης.
Διά τοΰτο καί τόσον εύγλώττως διερμήνευσεν ε ί; ένα ώραΐον 

ύρενον διά τδν νεκρόν, καί τάς ιδίας σκέψεις καί τά ΐ'δια αι
σθήματα, τά  όποια τδν έκαρεαν νεώτατον, ρεόλις είκοσι δύο 
χρόνων, νά ρίψη ρεακράν τά νορεικά του βιβλία καί ρεέ την 
έρυθράν στολήν του Γαριβαλδινοΰ νά θέση εις κίνδυνον την 
νέαν του ζωήν, ρεαχόρεενος ξένος καί άγνωστος εις ξένην γην 
ύπέρ τών δικαίων τών καταδυναστευορεένων.

Καί τούς ωραίους λόγους, ους είπεν εις τδ προχθεσινόν 
ενηρεόσυνον, άφιέρωνεν βεβαίως ό συναγωνιστής του Φράττη 
εις όλους τούς νέους συρεπολίτας του, οί όποιοι άγνωστοι καί 
άδοξοι έβαψαν ρεέ τδ γενναΐον αίρεά των την Ελληνικήν 
γ έν  καί άκλαυστοι έθαψαν την σφριγώσαν νεότητά των ύπδ 
τδ Ελληνικόν χώρεα, ρεάρτυρες άφανεΐς καί άπόστολοι τοο 
ρεεγάλου ιδεώδους τές  νέας θρησκείας, διά την οποίαν πα- 
τρίς είνε ό κόσρεος όλος καί φυλή καί έθνος καί οικογένεια ή 
απανταχού πάσχουσα καί πιεζορεένη άνθρωπότης.

Ιδού αί ώραΐαι λέξει ρεέ τάς όποιας ό κ. Μοντουόρη έσυ* 
νώδευσεν τδν νεκρόν του συναγωνιστοΰ του.

Π ΡΟ Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ  Τ ΟΥ Σ Υ Ν Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ο Υ  ΤΟΥ ΦΡΑΤΤΗ
κ α ί  Γ ε ν ι κ ο ί !  Γ ο α μ ^ α τ έ ω ς  τ η ς  έ δ ώ  Ι τ α λ ι κ ή ς  

Π α ρ ο ι κ ί α ς  κ .  I .  Β .  Μ ο ν τ ο ν ό ο η .

Πρδς τδν άνδρα τδν πεσόντα ύπέρ του ίεροΰ τών λαών 
άγώνος εις ον καί ρεόνον— πιστός εις τδ παράδειγρεα μ εγ* ' 
λου διδασκάλου καί άτρομήτου άρχηγοΰ άφιέρωσε δράσίν καί 
ζωην πρδς τδν γενναΐον τούτον, βν κατά τύχην έλαβον την 
χαράν νά θαυμάσω εις τδν άγώνα καί τδν πόνον νά ί'δω πί* 
πτοντα παρά τδ πλευράν ρεου εις τδ πεδίον τές  ρεάχης) 
φέρω τδν χαιρετισρεόν τές  τιρεές τές  ιταλ ικές παροικίας 
’Αθηνών καί Πειραιώς.

Ε ί; αύτην έπεβάλλετο τδ καθέκον νά λάβη ρεέρος εις 
την πένθιρεον αύτην έκδηλωσιν τές  εύγνωρεοσύνης λαοϋ συγ
γενούς πρδς τδν ίδικόν ρέας καί έξ αίρεατος καί έκ παραδό- 
σεως, λαοΰ πρδς ον ό ‘̂ ρως, τδν όποιον θρηνοΰρεεν, είχεν ά* 
φιερώσει σκέψεις ωραίας καί αίσθηρεατα εύγενέ·

Θελήσατε, κύριοι, σείς οί φέροντες τά  ιερά ταΰτα  οστά 
εις τούς κόλπους τές  πατρώας, γές νά θέσετε παρά τδν έπι- 
τύρεβιον λίθον, δστις θά δεικνύη νέον σηρεεΐον λατρείας εις

Τούς πιστούς προσκηνητάς τών μεγάλων ιδεών, την αττικήν 
*ύτην δάφνην. Είνε τδ συμβολικόν άνάθηρεα, τδ όποιον Ι
ταλοί, ρεη έπιλησμονες τές  εύγενοΰς καταγω γές τω ν, προσ
φέρουν εις την μνημην του ’Αντωνίου Φραττη.

Εις τδ άνάθημα αύτδ συνενοΰν την άπειρον άγάπην προς 
την μακρυνην πατρίδα καί την θέρμην εύγνωμοσυνην προς 
την φιλόξενον γ έν , ητις, διά την άρχαίαν αί'γλην της, είνε 
πάντοτε ό φάρος, πρδς τδν όποιον ώς οί οφθαλμοί του Φράττη, 
δταν ητο έν τη ζωη, είνε έστραμμένοι κατά τάς σκοτεινας 
ήρα; οί οφθαλμοί όλων, όσοι διψούν τδ φώς τών μεγάλων 

ιδεωδών.
Καί πρδς ύμάς, Κύριοι, ή Παροικία μετά τών εύχαριστιων 

Της έκφράζει δ ι’ έμοΰ καί τά συγχαρητήριά της διά την ευ
σεβή πραγματοποίησιν τές  ωραίας ιδέας σας, ην διερμηνεύει 
ό στίχος τοΰ ποιητοϋ:

« Ά ν έλ α β ε ς , ώ ε ύ γ ε ν ί ις  κα ι γ εν να ία  ψ ά λα γξ , ώραχον 
έργον, τό όποιον αοΟ έξαοψαλ ίζε ι τη ν  άψοα ίω σ ιν π ά α η ς 

^ ρ δ ία ς ,  η ν  φ λ έγ ε ι κα ί θερμ α ίνει ή  α γά π η  τ ή ς  ’Ιτα

λ ίας».

Η κ .  HENRY GRÈVILLE
Μέ τδν θάνατον τές  *υρίας H enry G rév ille  έκλείπει 

μία φυσιογνωμία πολύ ένδιαφέρουσα καί πολύ πρωτότυπος 
του παρελθόντος αίώνος. Διεδέχθη την George^ b an d , 
πλησίον τές  όποιας— όλίγον κατώτερα βέβαια, ά λλ ’ οχι 
καί πολύ μακράν -  η ιστορία τές  γαλλ ικές φιλολογίας θά 
της δώση θέσιν.Ή  κυρία H enry G rév ille  διεσκέδασεν επι 
τριάκοντα έτη τούς συγχρόνου; της μέ δραματικάς και αι- 
σθηαατικάς διηγήσεις.

Εις έποχην κατά την όποιαν ή έπικράτησις τές  πραγμα- 
τικότητος έφαίνετο βτι ήθελε στηρεύσει εις τού; νέους 
φιλολόγους τάς πηγάς τές  φαντασίας,η « .H e n ry  G rev ille  
διετηρησε τδ θαυμάσιον αύτδ δώρον : η φαντασία της εόη- 
μιούργει τάς ωραίας αύτάς ιστορίας, τάς χαριτωμενας αυτας 
ήρωίδας, μέ τη/ θέρμην καρδίαν, τών όποιων αί συγκινη
τικά! π ερ ιπ ίτεια ι ένθουσίαζαν τδ πλέθο; τών άναγνωστών
κ α ί  ά ν α γ ν ω σ τ ρ ι ώ ν .  Καί δέν δύναμαι νάέκφράσω^ καλλ ιτε-
ρον τά  αισθήματα τοΰ κοινοΰ μέ τά  πρώτα β ιβ λ ια κ έ ς  κυ 
ρίας G rév ille , παρά άναφέρουσα την έπιστολήν αύτην την 
οποίαν τές  ε”γρ*?ε ό E m ilie  A u g ie r  όταν ή «D osca» εστε- 
φανώθη άπδ την γαλλικήν άκαδημίαν.

Κυρία.'
«Ε ίααι πολύ εύτυχέ);»διότι μοΰ δίδετε μίαν περίστασιν νά 

εϊπω εις ύμάς την ιδίαν αύτδ τδ όποιον  ̂ λέγω εις ολον τον 
κόσμον. Τά βιβλία σας είναι άριστουργηματα λεπτοτητος 
καί νάρητος, μέ τδν έλαφρώς άνδρικδν τόνον *6 όποιος συμ- 
πληρόΐ'τό υφος τών γυναικών καί τδν όποιον 6εν ευρισκομεν 
παοά εις τάς μάλλον ένδοξους τέν  κυρίαν S é v ig n e  την κυ
ρίαν S tä e l ,  την G eorge S an d . Έ χ ετ ε  μέ την τελευταιαν 
μεγάλας ομοιότητας καί έπίσης μεγάλας διαφορας. αι ο- 
ποΐαι δλαι είναι ύπέρ ύμών, η μετριοφροσύνη σας ας μου 
έπιτρέψη νά τδ είπω : Τά έργα σας έμπνέονται άπο την με- 
γαλειτέραν ηθικην, καί αύτδ είνε κα τ ’ έμέ μία άπο τας με-

γαλειτέρας άρετάς τές  μεγάλης τέχνης. Τδ δώρον τοΰτο έ- 
λειπεν άπδ την ένδοξον προκάτοχόν σας.

Είνε γλυκύ καί εύχάριστον την έποχην αύτην τέ ς  πραγ- 
ματικότητος η μάλλον τές  βαρβαοότητος ν ’ άναπαύετα ι τις 
εις την άνάγνωσιν έργων όπως τά  ϊδικά σας. Σάς εύχαρι- 
στο%διά την εύγενέ εύχαρίστησιν την όποιαν μοΰ  ̂ έδωκαν 

[δ ιό τ ι όφείλομεννά είμεθα άρκετά εύγνώμονες εις τους συγ
γραφείς οί όποιοι μά; άνυψόνουν άπδ την γην διά μερικας 
ωρας! Είνε η μεγαλειτέρα ύπηρεσία όπου δύναται νά προφέ
ρουν είς την δυστυχέ άνθρωποτητα.

Δεχθέτε κυρία τά  σέβη μου καί την έκφρασιν τές  ζωη-
οάς συμπάθειας μου.

E m ile  A u g ie r .

Έγεννηθη είς τδ Παρίσι τδ 1842 , $το θυγάτηρ τοΰ. 
Ίωάννου F la i r y ,  έφημεριδογράφου, καί λαμπρού κριτικού 
η H enry G rév ille  ήκολούθησε τδν πατέρα της εις την 
Ρωσσίαν όταν άπεκατεστάθη είς Πετρούπολιν, ώς διδάσκα
λος ξένων γλωσσών καί τ έ ;  Γαλλικές φιλολογίας. Καί 
αύτη έρχισε νά δίδν, μαθήματα, η ιδία είς την Πετρούπολιν 
έπίσης ύπανδρεύθη τδν κύριον D u rau d , καθηγητην είς την 
σγοληντοΰ δικαίου,κριτήν τέςτέχνηςπολύ λεπτόν καί έξηγη- 
τέν  τοΰ μεγάλου Ρώσσου ημαμυθιστορτ ογράφου Τουργκενιεφ 
Ό  γάμος ούτος ίτ ο  πολύ εύτυχης ένωσις ή οποία εστηρι- 
ζετο οχι μόνον είς άμοιβαίαν άγάπην, άλλά καί είς κοινήν 
έργασίαν. Αί αύταί ίδέαι τά  αύτά έργα άπησχόλουν τους 
δύο συζύγους : ό θάνατος όταν έρχεται νά δ ια λύτη  τοιαυ- 
τας ενώσεις φαίνεται δύο φοράς σκληρότερος, παρά διά τους 

άλλους.
Ή  Ρωσσία όπου έζησε πολλά έτη , ύπηρςε λοιπόν η 

δευτέρα πατρίς τές  E n ry  G rév ille , έκεΐ είχε τάς πρώτας 
έμπνεύσεις της καί διά τών βιβλίων της, δόκιμα,ια ι 
τ έ ;  Ραισά, Δόζια, L o n a , η πριγκηπισσα Όζερώφ κ. λ .)  e 
ίλ θ ε  πρδς ήμάς η ηχώ τ έ ;  Ρωσσικέ; ψ υχ έ ;, ό φιλολογικός 
άνάδοχος τ έ ;  E n ry  G rév ille  ίιτο αύτος ό Ίβάν Τουργενιεφ 
ό όποιος ότε ίτ ο  είς τήνΓαλλίαν πρδ εί'κοσι έτών τ έ ;  έγραφε:

Ά γα π η τη  κυρία G rév ille .
Ή  έπιστολη η όποία συνώδευε τδ βιβλίον σας μου εκαμε 

περισσότερον άπδ εύχαρίστησιν. Μέ συνεκίνησε.  ̂ Γνωρίζω 
πολύ καλά ότι δέν μοΰ άξιζουν όλα αύτά τά  %χκχ λόγια 
όπου μοΰ λέγετε , ά λλ ’είμαι' εύτυχέ ; νά σκέπτομαι ότι^σάς 
τά  ένέπνευσα. Όσον διά τδν εαυτόν μου, θά περιορισθώ να 
σάς εί'πω μόνον βτι μία άπδ τάς καλλιτέρας φιλολογικά; 
μου άναμνησεις, είνε η εύτυχης τύχη ή όποία μοΰ επετρεψε 
ν ’ άπομακρύνω τά  έμπόδια τά  όποια παρουσιά,οντο ε ί; τα 
πρώτα βήματα ποΰ έκάμνατε είς τδ στάδιον αύτδ τδ  όποιον 
έκτοτε διετρέξατε μέ τόσην έπιτυχίαν καί ώς^ διδάσκαλος.

Είμαι πολύ ύπερήφανος ν ’ άκούω νά λέγετε ότι είσθε μα- 
θήτριά μου, — άλλά πρδ πολλοΰ μόνη διαρτέχετε τδ σταδιον

σας ένδόξως.
’Ελπίζω νά σάς έπανίδω μόλις έπιστρεψω εις Παρισιους,

Έως τότε έπιτρέψατέ μου νά σάς σφίξω τδ χέρι καί νά σάς
βεβαιώσω διά την ζωηράν συμπκθειάν μου.

Ό  άφοσιωμένος σας
Ί β ά ν
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TO NEON ΣΓΜΒΟΛΑΙΟΝΕις Πετρούπολιν ή κυρία H en ryG rév ille  συνανεσ*ρέφετο 
με την καλλιτεραν ρωσσικην κοινωνίαν, οπου ή ζωηρά της 
διανοια, το πνεύμα τνις καί το μουσικόν της τάλαντον είχον 
πολυ εκτιμηθή. Δεν έπεστρεψε εις τήν Γαλλίαν παρά το 
1870, οπου κατ άρχάς είχε μερικάς άπογοητεύσεις. Μο'νον 
το 1876, την έπομένην τοΰ θανάτου χν5ς G eorge S a n d ,το 
ΙΙεριοδικον των Δυο Κόσμων έδημοσίευεσε έργα της καί ή 
aupiaHenry G rév ille  ή'ρχισε νά γ ίνετα ι ένδοξος εις διάστημα I 
τριαντα χρόνων εγραψε πενήντα μυθιστορήματα καί δυνάμεθα 
να ειπωμεν οτι απεθανεν ενώ άκόμη ή έκδοσις του τελευ
ταίου βιβλίου της εις μιαν μεγάλην εσπερινήν εφημερίδα δεν 
έχει τελειώσει. Εις τνιν τελευταίαν περίοδον τής ζωής της 
έζη τό ή'μισυ του έτους εις M enton καί το άλλο ήμισυ 
εις A n jo u . Ά λλα  πάντοτε έπροτίμη τό M enton , τό 
όποιον ητο κρυμμενον εΐς τής τριανταφυλλιές. Ή  H enry 
G rév ille  ύπερηαγάπα τά ρόδα, τά  έκαλλιέργει μέ αγά
πην και ολοι οι επ ισκεπται της έθαύμαζαν τους κήπους της.

Εγραφε δια τα  τριαντάφυλλα τάς θαυμασίας αύτάς σε
λίδας:

« . . . ’Από την άρχαιότητα έως σήμερον, πόσα δέν έχου/ 
λ εχ θ ί καί γραφή διά τά  τριαντάφυλλα! καί δμως εκείνος ο 
όποιος τ αγαπά γνωρίζει οτι έχει πολλά νά είπνι, άκόμη 
■διότι ή χάρις των καί ή εύμορφ^ά των είνε πολυ ανώτερα 
σήμερον παρ’ ότι ήτο άλλοτε.

Δέν είνε πλέον μόνον ρόδα, τά  θαυμάσια αύτά άνθη· έχουν 
γείνη τό λεπτότερον καί τό ώραιότερον άνθος τό όποιον μας 
δίδουν οί κήποι μας. Έλαβον τό χρώμα καί τό σχήμα του 
καπουτσίνου,τών άνθέων τής μανόλιας, των λευκών καί ερυ
θρών καμελιών, απέκτησαν λεπτότατα  φύλλα, μας έπαρου- 
σιασθησαν όλανοικτα, ή μέ κλειστούς τούς κάλυκάς των 
κρυμμένους ανάμεσα στά φύλλα· έφεραν πρός ημάς τούς λε
πτούς κλώνους των στολισμένους μέ τά  ωραία άνθη έφθασαν 
εως είς τους έξώστας μας διά νά φέρουν πλησίον μας τά  βε
λουδένια άνθη τω ν, καί πάντοτε μέ χρώματα θαυμάσια καί 
άρωμα τό οποίον διαφεύγει πάσαν άνάλυσιν. Τά μυρίζομεν, 
τα αίσθανόμεθα... ποιος δμως θά τολμήση) νά τά περι- 
γράψ-ρ; .

Η συγγραφεύς αίίτη μέ την μεγάλην φαντασίαν ητο γυνή 
μέ τρυφεράν καί γενναίαν καρδίαν, μέ ψυχήν άγαθήν καί 
άφοσιωμένην. Εις τό M enton ητο ή πρόεδρος του Συλλόγου 
τής προστασίας των παιδιών και διοργάνωνε κάθε χρόνον 
ωραίας έορτάς οπου έδιδεν δχι μόνον χρήματα,αλλά κάί την 
ατομικήν της εργασίαν, παίζουσα μόνη τάς κωμωδίας της, 
διότι χωρίς νά γράψν) κυρίως διά τό θέατρον, έγραψε μερικά 
μονόπρακτα θεατρικά έργα,τά όποια έχουν πολλάς σκηνικά; 
άρετάς. Τ ίποτε τέλος άπό δ ,τι ενδιαφέρει την γυναίκα δέν 
τής ητο ¿διάφορον· κατά την εποχήν του θανάτου της είς 
B ou logne , έτοιμάζετο νά έπιστρέψ-ρ είς ΙΙαρισίους διά νά 
παρευρεθή είς την έναρξιν τής Παγκοσμίου Έκθέσεως τής 
γυναικείας τέχνης καί βιομηχανίας, είς την όποιαν ητο μετά 
τής κυρίας P a u l D eschanel, επίτιμος πρόεδρος.

(B erthe C arte r)
Κατά μετάφρασιν τής κ. Ειρήνης Κικολείδου
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Με την στολήν τής φάλαγγος τών Φιλελλήνων ωχρός καί 
συγκεκινημενος αρκετά ό Νϊκος Μεμιδώφ έπαρουσιάσθη την 
επαύριον εις τό πρόγευμα. Ό λα  ήσαν έτοιμα καί ήτο ή τε
λευταία φορα οπου επρογευμάτιζε μέ τούς ίδικούς του. Ή 
μαμμη του, ή όποια έως την στιγμήν εκείνην δέν εί'ξευρε τ ί
ποτε, εμεινε κατάπληκτος, οταν είδε τον έγγονόν της μέ 
τα  στρατιωτικά εκείνα ενδύματα. Είς την άρχήν ύπέθεσεν 
οτι τά  είχε βάλει δΓ άστειότητα, δτι άνήκαν είς κάποιον 
φίλον του, άναχωροΰντα διά τον πόλεμον. Ό ταν  δμως ή 
Αννα εσηκωθη απο την θεσιν της καί ήρχισε νά παρατηρή 

οτι η στολή ήτο πολύ στενή καί θά του ήμπόδιζε τήν ελευ
θερίαν τών κινήσεων, οταν είπεν δτι θά έπεθύμει νά τόν συ- 
νοδευσ·/) διά νά τόν παρακολούθηση είς τόν αγώνα καί συγ
χρόνως νά ήμποοεση νά κράτηση ένήμερον τήν Εφημερίδα 
της με την εξελιξιν του πολέμου αυτοΰ, δτι άλλως τε ήμ
ποροΰσε νά φανή χρήσιμος,διοργανοϋσα φορητόν νοσοκομεΐον 
και παρεχουσα τας φροντίδας της είς τούς τραυματίας, τότε 
ή γραία κυρία έπείσθη δτι έπρόκειτο περί σοβαρών πραγ
μάτων, οτι ό Νίκος αληθινά άνεχώρει καί έπήγαινε νά έκ
θεση την ζώην του, χωρίς κανείς νά τόν άναγκάζη είς τούτο, 
χωρίς καμμίαν νά έχη ύποχρέωσιν.

Ά λ λ ’είναι τρέλλα, είναι έγκλημα, είναι αύτοκτονία, ήρ- 
χισε, λεγουσα. Πώς ! Μήπως ήσουν ποτέ στρατιώτης ; μή
πως κάν γνωρίζεις τήν Ε λλάδα, χθεσινός εσύ εδώ ; Καί δέν 
έσυλλογίσθηκες τήν μητέρα σου, που θά τής έλθη τρέλλα, 
δταν μάθη δτι πηγαίνεις νά ριφθής είς τήν φωτιά ; Καί δέν 
πονείς ττ]ν γυναίκα σου, το σπ ίτ ι σου, τά  καλά σου 5 Έ λα  
’ς τόν νοΰν σου, παιδί μου.

Και οσον εολεπεν οτι ολοι οι άλλοι την ήκουαν απαθείς 
και κάνεις δεν ήρχετο είς βοήθειαν της, τόσον κατελαμβά- 
νετο άπό μεγαλειτέραν απελπισίαν.

Και τόν άφίνετε έτσι δά,νά πάη νά άδικοσκοτωθή,εϊπε 
στρεφόμενη πρός τήν Ά νναν καί πρός τόν πατέρα της;

Αυτο είναι το καθήκον καθε Ελληιος, άπήντησεν ή 
Αννα με ψυχρότητα. Αν ολοι εσκεπτοντο όπως σεις, τότε 

ποιος θα υπερασπίζετο τήν πατρίδα σας.
Δέν ομοιάζετε τάς προγόνους σας,είπεν ό κ. Δούαλ, αί ό- 

ποΐαι εόιόαν τα οπλα είς τα παιδια των καί τούς έλεγαν 
ή νά νικήσουν ή νά φονευθοΰν.

Η κ. Μεμιδωφ είχε μείνη ώς αποσβολωμένη, ώστε δέν 
υπήρχε καμμια ελπίς, καί κανείς δέν θά τήν έβοηθοϋσε είς 
το να τον μεταπειση.ΙΙρεπει άλλως τε νά λεχθή δτι είλικρι- 
νώς η πρώτη σκεψις, ή οποία τήν έκαμνε νά θέλη μέ κάθε 
θυσίαν να εμποδιση τόν νεον νά φύγη ήτο ό φόβος μήπως 
φονευθή. Η σ-ςρργή της άπό ολίγον επιτηδευμένη είς τάς 
ΚΡΧαν επιβεβλημένη μ.αλλον άπό τάς περιστάσεις, είχεν 
επί τέλους μεταβληθή είς πραγματικήν, άφότου είχε μείνει 
πλησίον του καί είχε πείσει τόν εαυτόν της, δτι τό παιδί 
αυτό άντεπροσώπευε τόν υιόν της, τόν άγαπημένον καί ξε- 
νητευμένον της Κώσταν. Του ώμοίαζε τόσον πολύ, δταν ε
κείνος ?ίχε τήν ηλικίαν του, ώστε άσυνειδήτως σχεδόν ή 
άγάπη τηςδλη ή παλαιά διά τόνυίο'ντης είς τήν πρώτην του
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νεότητα, είχεν άναζήσει μεγάλη διά τόν ώραΐον έφηβον,άπό 
τόν όποιον επ ί πλέον ήμποροΰσε νά περιμένη καί τήν τό
σον ποθητήν καί ονειρευτήν ευμάρειαν διά τό γήράς της.

Όσον δμως έσκέπτετο περισσότερον, δσον έβλεπε οτι τά 
λόγια καί αί παρακλήσεις της έπήγαιναν είς μάτην, τόσον 
τά αίσθήματά της τά  όποια είς τήν άρχήν μόνον ή ,στοργή 
είχεν υπαγορεύσει έγίνοντο έγω ϊστικώτερα, ύποκειμενικώ- 
τερα άπό πρίν. Ά λ λ ’ άν αυτός θά έφευγε, καί άν ώς έφαί- 
νετο διατεθειμένη καί ή νέα σύζυγός του έκαμνε τήν τρέλ- 
λαν νά τόν άκολουθήσν), τότε αύτή δέν ήμποροΰσε πλέον νά 
μείνν), τής έπεβάλλετο νά φύγγι Ά πό που καί ώς που θά 
έμενε βάρος είς ένα ξένον εντελώς κύριον, ό οποίος πιθανόν, 
νά ήθελε καί νά ταξειδεύση, άφοΰ δλοι θά έφευγαν. Ά λ λ ά  
τότε αί ελπίδες της του νά βάλν) είς τό χέρι διά τήν Έ μ - 
μαν της τόν πλούσιον Αμερικανόν άπέβαιναν είς μάτην. Ή  
άναχώρησις αύτή κατέστρεφε διά μίαν στιγμήν δλα τά  ο - 
νειρα τά  ωραία, τά  όποια είχε κάμει είς τό γεΰμα τό επ ί
σημον τό πρό ημερών δοθέν καί τά όποια είχε συνεχίσει 
καθ’ δλην τήν νύκτα. Ώ ς μόνη διέξοδος είς τήν άπελπ ι- 
σίαν της δΓ δλας αύτάς τάς άπογοστεύσεις, τής έμεναν 
τά δάκρυα καί ή κ. Μεμιδώφ ήρχισε νά κλαίν) μέ λυγμούς, 
άκράτητα.

Ό  Νίκος συνεκινήθη άπό τόν τόσον ζωηρώς έκδηλούμενον 
, πόνον τής μάμμης του καί τήν έπλησίασε μέ στοργήν Ά ια τ 1 

κλαίετε, τής είπεν. Ό λο ι δσοι πηγαίνουν είς τόν πόλεμον 
δέν φονεύονται. Έ π ε ιτα  καί άν φονευθώ, σάς μένει πάντοτε 
ό πατέρας μου.

ΙΙοιός ξέρει, άν θά τόν ξαναϊδώ, άπήντησεν ή γραία 
κλαίουσα άκόμη μέ περισσοτέραν πικρίαν.

Μή κλαίετε, είπεν ό νέος. Θά του γράψω νά έλθν).
Ή  Ά ννα  ώχρίασε. ”Ω! ναί. Θά ληφθή άνάγκη άν δέν σέ 

ακολουθήσω νά υπάγω εγώ είς τήν ’Αμερικήν, διά νά ενερ
γήσω τήν συλλογήν εράνων διά τόν πόλεμον. Τότε θά είναι 
καλόν νά έλθνι εδώ ή κ. Μύρτου μέ τόν πατέρα σου.

Ό  Νίκος έπεδοκίμασε πληρέστατα τήν άπόφασιν τής 
γυναικός του. Ή  κ. Μεμιδώφ δμως έσκέφθη, οτι ήμποροΰσε 
νά έμποδίσνι τόν νέον νά φύγ-ιρ, εάν μετεχειρίζετο τήν έπιρ 
ροήν τής μητρός του. Χωρίς νά χάσ7) καιρόν έσηκωθη :

Κάμετε δ ,τ ι θέλετε, είπεν. Ό ,τ ι  όμως καί άν γίννι, βε
βαίως δέν θά μέ έμποδίσνι νά υποφέρω διά τήν άδικον άπό- 
φασιν τοΰ παιδιού αύτοΰ. Καί ώς νά μήν ήμποροΰσε νά κρα- 
τηθή περισσότερον, προσέθηκε. Μου είναι άδύνατον νά φαγω 
Πηγαίνω νά ησυχάσω. Καί μέ τό μανδύλι είς τά  μάτια 

Ρ έξήλθε καί διηυθύνθη είς τό δωμάτιόν της.
Τήν καϋμένην τήν γραίαν κυρίαν είπεν ή κ. Λαϊν. "Εχει 

δίκαιον νά κλαίν) καί νά απελπ ίζετα ι. Βεβαίως είναι τρελλα 
[ νά πηγαίνν) ένας νέος άνθρωπος είς τόν πόλεμον, σαν 
, ενα πρόβατον είς τό σφαγεΐον. Καί βεβαίως είναι σκλη- 
- ρόν τό παιδί αύτό, διά τό όποιον ή μητέρα του έθυσιασεν 

ολην τήν ζωήν της, νά θυσιάζν) τήν ίδικήν του ζωήν, χωρίς 
: κάν νά τής εέπ·/) εάν συγ^ιατατίθεται είς την άπόφασιν του

Ό  Νίκος μέ τάς τελευταίας λέξεις τής κ. Λάΐν ώχρίασε 
καί τά  μάτια του έγέμισαν δάκρυα.

Σείς νά όμιλήτε έτσ ι, είπεν στρεφόμενος πρός τήν Α μ ε
ρικανίδα ιερέα. Σείς ή όποία έκθέτετετε τήν ζωήν σας κάθε

στιγμήν μέσα είς τά νοσοκομεία τών μεταδοτικών νοσημά
των

— ’Εκθέτω τήν ζωήν μου διά νά σώσω τήν ζωήν άλλων, 
άπήντησεν ήίερεύς καί δχι διάνά άφαιρέσω τήν ζωήν κανενός. 
Διότι επ ί τέλους μήπως καί οί εχθροί μας δέν είναι ύπάρ- 
;εις του θεοΰ, τάς όποιας όφείλομεν νά άγαπώμεν καί νά 
συγχωρώμεν. Δέν άνήκουν καί αύτοί είς τήν μεγάλην άν- 
θρωπίνην οικογένειαν καί δέν έγεννήθησαν άπό μητέρας, αί 
όποΐαι θά τούς κλαύσουν καί δεν άγαποΰν γυναίκας, αί δ - 
ποΐαι τούς πονοΰν.

— Ά λλά  τότε ή ιδέα τής πατρίδος είπεν ό νέος μέ άγω - 
νίαν είς τό βλέμμα καί μέ τήν συναίσθησιν, δτι ενός άκόμη 
άπό τών ώραιοτέρων ιδανικών του ό στυλοβάτης κατερρεε.

Πατρίς κοινή ολων μας είναι ή γή , ή μεγάλη αύτά μη
τέρα τής ζωής. Καί εάν ή άπληστία τών ολίγων φιλοδοξών 
δέν έχάρασσεν δρια καί δέν έχώριζε καί διεμέλιζε τόν κό
σμον, ή άνθρωπότης δλη ανεξαρτήτως φυλής καί γένους θά 
έζη άδελφικά, κατά τό πνεΰμα τοΰ θεοΰ καί δχι κατά τά 
μωρά σοφίσματα τών άνθρώπων.

Ό  Νίκος Μεμιδώφ έσηκώθη μέ βίαιον κίνημα άπό τήν 
θέσιν του. Έφαίνετο ώς ό πνιγόμενος ό όποιος θέλει νά άπο- 
πειραθή τελευταίαν άπόπειραν σωτηρίας. Ή θελε νά παλαίσνι 
νά καταπολεμ.ήσν) δχι τάς ριζοσπαστικά; ιδέας τής κυρίας 
Λάΐν, ά λλ ’ αύτήν τήν φωνήν τής καρδιάς του, ή όποία πολύ 
πρωτήτερα είχεν άφωσιωθή είς τάς νέας άληθείας, τών ο
ποίων τελευταίος καί πειστικώτερος κήρυξ είχε γίνει ό Ρώσ- 
σος φιλόσοφος είς μίαν μακράν άλληλογραφίαν του με μιαν 
σοφήν άμερικανίδα. Άφότου ό Νίκος Μεμιδώφ είχεν άναγνω- 
σει τό βιβλίον αύτό αί ίδέαι του περί πατρίδος, περί θρη
σκευτικού καθεστώτος, περί κοινωνίας καί βιωτικών συνθη
κών είχαν ύποστή σπουδαίους κλονισμούς. Χωρίς νά θελνι 
έμενεν ώρας πολλάς μέ άνοικτήν μίαν σελίδα τοΰ βιβλίου 
αύτοΰ, τήν όποιαν έκαταπλημμυροΰσεν άπό σημειώσεις καί 
παρατηρήσεις καί σκέψεις του άτομικάς. Καί δλαι αύταί αί 
σκέψεις έτειναν είς τόν σκοπόν νά άντιταχθή μίαν ημέραν 
είς τάς θεωρίας αύτάς τοΰ Τολστόη, αί όποίαι άμειλικτα 
κατέοριπταν τόν ένα μετά τόν άλλον δλους τούς θεμελιώδεις 
λίθους επί τών όποιων στηρίζεται τό κοινωνικόν οικοδόμημα.

0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
Ε(ς τήν παιδικήν ηλικίαν διακρίνομεν δύο περιόδους: τήν 

πρώτην άπό τό δεύτερον έτος μέχρι· τοΰ εβδόμου, καί τήν 
δευτέραν άπό τοΰ εβδόμου μέχρι τοΰ δωδεκάτου κατά τήν 
όποιαν τελειώνει ή παιδική ηλικία καί άρχίζει ή εφη
βική.

Κατά τήν πρώτην περίοδον, ή άνατροφή, ή μόρφωσις, «[ 
σωματικαί άσκήσεις, ολα πρέπει νά είνε άκριβώς ομοια καί 
διά τά  άγόρια καί διά τά  κορίτσια καί δέν υπάρχει άκόμη 
άνάγκη νά γ ίνετα ι καμμία διαφορά. Τότε ή άνατροφή πρέ
πει νά γ ίνετα ι κυρίως άπό τήν μητέρα, ό πατήρ δέν πρέπει 
νά λαμβάνν) ενεργόν μέρος. Μόνον ή μήτηρ μέ τήν άφοσίω- 
σίν της καί τήν έμφυτον προβλεπτικότητά της δΓ ολας τάς 
άνάγκας τοΰ παιδιοΰ δύναται νά διευθύνει τήν φυσικήν άνά-



6 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

πτυξιν ώς κα ! την ηθικήν του το'σον λεπτού αύτου μικρού 
όντος.

Ό  Ιωάννης- Ιάκωβος Ρουσώ ειπε, ριετά τον Ρα[Λπίλαι 
κα! τον Μ θη ί9§η θ , οτι το {χέγοε ¡/.υοτηριον τής ανατροφής 
εινε νά γίνωνται ουτω αί σωματικά! και πνευματικά! ¿σκά 
σεις ώστε αί μέν νά χρησιμεύουν δι’ άνάπαυσιν των δέ. Διά 
νά μορφώσωμεν το πνεύμα του παιδιού πρέπει νά εΐ'μεθα 
καλοί, δίκαιοι κα! περιποιητικοί, χωρίς νά φωνάζωμεν μα- 
ταίως, χωρ'ις νά έπιπλήττωμεν αδίκως κα! ύπερβολικώς,διά 
νά μορφώσωμεν τό σώμα πρέπει νά έ'χ·/) τό παιδίον κανονι-

Ε Π Ι Φ Γ Λ Α Ι Σ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ
I

Ή  γαλανή θάλασσα ώχρία ήδη, ό ήλιο ; έδυεν όπισθεν τής Νιχαίας κε- 
χαλυμμένης άπό όμίχλην.

’Επί τή ; όδοΟ VillefΓanehe, νεαρά κόρη άχολουθουμένη από τήν θαλα
μηπόλον της, έσπευδε τό βήμα διά .νά μή χαταληφθή άπό τήν δροσιάν τής 
νοχτό;. Ά π ό  καιρού εις καιρόν έδηχε βηχα ριχρόν καί ξηρόν- μέ τό κάτω  
τοϋ προσώπου της βυθισμένου εις τό περιλαίμιον τοϋ Ιπανωφορίου της, με 
τήν κεφαλήν χαμηλωμένην, δεν έβλεπεν ούτε τά μέγαρα ούτε τήν Μεσό
γειον, φροντίζουσα μόνον νά ύπαχοόη εις τόν ιατρόν της, όστις τής εΐ/ε α
παγορεύσει νά εύρισχηται έξω κατά τό λυκόφως.
Ρ™Άλλ’ α ΐινης Ισταμάτησε. Παράπονα παιδός, λυγμοί μικρού δυστυχοϋ; 
ό'ντος τήν έκαμαν νά στρέψη πρός μίαν πεζούλαν εις τήν οποίαν είδε χαθή- 
μενον ίταλόπαιδα βαχένδυτον. Νά ί λέγη πρός τήν θαλαμηπόλον της, είναι 
ό μικρός ίταλός πο5 παίζει κάϊντα Ιμπρός εις τό παράθυρόν μου κάθε πρωί. 
Δ ιατί νά χλαίη αρεγε ;

Δεσποινίς άς φεύγωμεν, διότι άν τοϋ όμιλήσητε, θά σας πχίζη καθ’ έκα- 
•την δέκα λεπτά περισσότερον μέ τό Ιλεε-.νόν και οχληρόν του ό'ργανον.

— Φαίνεται ότι έχεις πολύ τρυφερά τά α ύ ιιά  Μαρία. Έ ν τούτοις πρέ
πει αύτό τό παιδί νά χερδίζη τά πρός τό ζην οπως δύ.αται.

— Ά ν  τυύλάχιστον τά χρήματα ήσαν δ ι’ αύτό !
—  Αί πεντάρες πού τοΟ δίδουν είναι διά τήν μητέρα του, ήτις τό ένδύει

και τό τρέφει !
— Μήπως ή δεσποινίς τό εύυίσκει Ινδεδυμένον ; Είναι ένα δέμα βακη. 

Μήπως τό εδρίσχεις χορτασμένον ; Εί αι άδύνατον ώ ; περιπλανώμενος 
σκύλος ! !

— Πτωχέ μικρέ ! Σοϋ έπαναλαμδάνω ότι θέλω νά πλησιάσωμεν.
— Ά λλά  ό ιατρός σας δεσποινίς θά δυσαρεστηθή ..
*Η νεανις δέν ήκουσεν, εΐμή τήν καρδίαν της καί Ιπλησίασε τό παιδίον,

τό όποιον Ιξηκολοόθει νά παραπονήται. Ή το μόλις δωδεκαετές μέ κάτισ
χνου μελαγχροινόν πρόσωπον, μέ πλατΰν πίλον σχισμένου άπο τοϋ όποιου 
ϊπιπτον μικροί μαύροι βόστρυχοι Ιπί τοϋ περιλαίμιου τής βελούδινης βέ- 
σ:ας του. Οΐ ύγροί έκ των δακρύων οφθαλμοί του έλαμπαν, από δε τόν βρα- 
χίονά του έκράτει τήν καϊντα του. Βλέπον τήν νεάνιδα έρχομένην πρός αύ- 
τόν Ινόμισεν ότι Ιπεθύμει νά παίξη, Ισηκώθη χαιρετίζον καί έπαυσεν άπό 
τοϋ νά κλαίη. . .

—  ’Ό χ ι, μικρέ μου, μή π α ’ςης.. -Είπέ μου μόνον δ ιατί κλαίεις ;
— ’Εκείνο δέν άπεκρίθη, Λ ,λ ’ έατάθη έμπρός της μέ θαυμασμόν, ώς 

Ινώπιον μιας μαντόνας. Διά νά τοϋ όμιλήαη είχεν άποκαλύψει τό πρόσωπόν 
της καί καθώς αί τελευταίας λάμψεις · τής ημέρας Ιχρωμάτιζον τήν θάλασ
σαν μέ χρώμα ϊριδος, ή νέα κόρη είχεν ε’ς τους οφθαλμούς τήν ανταύγειαν 
τοϋ άπειρου- ήτο ω ραία,..ε ίχε τήν καλήν καί τρυφεράν Ικείνην ώραιότητα, 
ήτις μαγεύει τά σκεπτικά παιδία.

Τέλος ετόλμησε. καί τής είπε : Είσθαι σείς ποΰ μοΰ δίδετε πεντάρες κάθε 
π ρ ω ί;

— Ναι, μικρέ μου φίλε.
•— Σήμερον τό πρωί δέν είοθε εις τό παράθυρόν σας.

  "Οχι, μικρέ μου- Ιπιστρέφω άπό τόν άγιον Ίωάννην.
 Ά  1 δ ι’ αύτό λοιπόν είχα κακήν ημέραν ! διότι όταν είσθε Ικεΐ μου

φέρετε πάντοτε τύχην.
’ Αλήθεια ; είμαι πολύ δι* αύτό εύτυχής. "Εκλαιες λοιπόν διότι τό κέρ

δος σου δέν είναι τόσον καλόν όπως συνήθως;

κην δίαιταν κα! σωματικά; ασκήσεις. Κάτι τό όποιον εινε 
άναπόφευκτον διά την ηλικίαν αύτην εϊνε, οτι τά  παιδ-.α 
πρέπει νά παίζουν πολύ ριέ διάφορα παιχνίδ ια , παιχνίδια 
τά  όποια παίζονται εις τό σπ ίτ ι ριέσα κα! παιχνίδια τά  ό
ποια εινε διά τόν ελεύθερον άέρα κα! τά  όποια τ ’ άναγκά- 
ζουν νά κινούνται.

“Όταν τά  παιδιά ριένουν εις τό σπ ίτ ι κατά την εποχήν 
του χεΐ|κώνος δύναντάΐ νά παίζουν: κο'πτοντα ζουγραφίας, 
ξάανοντα τεχνητά άνθη, παίζοντα λότο, κρόκετ η λο’ντενις 
επάνω εις τό τραπέζι, τά  ριεγαλείτερα. Αί διασκεδάσεις

—  Τόσον καλόν !. . .  δέν Ικέρδισα τίποτε δεσποινίς, δέν μοΟ έδωσαν τ ί
ποτε κα! δέν τολμώ νά έπιστρέψω.

—  Διατί ; οι γονείς σου είναι τόσον κακοί ;
— Οί γονείς μου είναι εις Ρώμην- μέ ένοικίασαν είς τόν κύριόν μου οσ- 

τις μέ κτυπα ό εν δέν τοΟ φέρω άρχετά.
— Καί πόσα άπαιτ.ΐ καθ’ έσπέραν ;
—  Τρεις δρχχμάς δεσποινίς.
Ή νεάνις ήνοιξεν αμέσως τά πορτοφόλι της καί εϋρεν έν δεκάδραχμου, 

τό όποιον τοϋ Ι'δοσε μέ έν κίνημα εγκαρδίου άγάπης καί ο ϊιτυυ : Πάρε μ ι 
κρέ μου .. Ιδού ταύτοχρόνως τριών ημερών κέρδος, θ ά  δύνασαι Ιπί τρεΤς 
ήμέρας νά διασκεδάζης τρέχον Ιπί τής παραλίας, ά ν ιί νά χορεύης διά τής 
βίας έμπροσθεν τών καφενείων. Μή κλαίης πλέον. ΧαΤρε μικρέ !

—  "Ω ! εύχαριστώ, δεσποινίς ! . . .
Παρετήρει Ιπί πολύ τό χρυσοϋν νόμισμα καί είς τήν θέσ.ν τής ύπ’ αύτοϋ 

Ιγκεχαραγμένης είκόνος, ’έβλεπε λάμπον καί γλυκύ πρόσωπον τής Ιξαφανι- 
σθείσης εύερρέτιδός του.

Δέκα φράγκα ! Δέκα φράγκα διά μι αν στιγμήν ! Δέκα δραχμαί ΐδικαι 
του ! τί θά τάς έκαμνε !

’ Αντί νά Ιξαιολουθήση τήν ό δον τοϋ προς τήν νΠΙβίΓΑηοΙίβ εισήλθεν εις 
τήν Νίκαιαν καί έτρεξεν είς Εν παζάρι όπου ήγόρασεν Εν περίφημου μ α χ α ι-  

ρι'ον μέ πο'λάς χαλύβδινους λεπίδας καί μέ στερεάν λαβήν όπως τήν με- 
ταχειρίζηται ευκόλως διά τών μικρών τ-υ  δακτύλων. Ή μάχαιρα Ικόστιζε 
έπτά δραχμάς- τήν έκρυψε προσεχτ.κώ; είς τό θυλάχιο’ν του, έ®ΰλ«ξε διά 
τόν κύριόν του τάς τρεις ύπολοίπους καί Ιπανέλαβεν εύχαριστημένος την ο
δόν ή όποια πρός στιγμήν ήτο 'έρημος.

Χάρις είς τήν ώρκίαν νεάνιδα τό παιδίον Ιπραγματοποίει έν ονειρόν του 
θά ήδύνατο τώρα νά γλύπτη- νά γλύπτη Ιπί ξύλου, νά κατασχευάζη άνθρω- 
πίνους μορφάς, σχήματα ζώων μέ τεμάχια δρυός ή ελαίας. "Εως τώρα δέν 
είχεν Ιπιτύχει κατά τή θέλησίν του, έκαμε μόνον άμορφα σχέδια διότι τό 
μαχαιριάν του ήτο άσθενές καί σπασμένου είς τήν άκραν.

Τώρα Ιφιλοδόξει νά μιμηθή τούς χαλλιτέχνχς 1

II
Ναι ! όταν Ιφύλαττε πά ποίμνια είς τήν Ρωμαϊκήν έξοχή-', προ τοΟ πα· 

ραδοθή ύπό τών γονέων που είς τόν κύριον όστις τον εκμεταλλεύεται σήμερον,ο 
μικρός Τζοβάννης έγυμνάζετο κάμνων σχέδια Ιντός σκαμμέ'Ου ξύλου. Τα 
πρόβατά του ήσαν τά μοντέλα του καθόος καί δ σκύλος του’ Ινίοτε μαλιστα 
άλλοι ποιμένες. "Εδιδεν είς τεμάχιον δρυός τήν κίνησιν άν όχι τήν ζωήν. 
Πότε τό ποίμνιον έ’βοσκε μέ τεντωμένου τόν λαιμόν, με την κεφαλήν κάτω, 
πότε Ιβάδιζε σιγά μέ τό ρόγχος είς τόν αέρα. Ό  σκύλος έτρεχε λαχανια
σμένος, ή εκάθητο ώς στεφάνη, ή έστέκετο όρθιος Ιπί τών οπίσθιων πο- 
δών. Ό  Τζοβάννης είχεν έν κιβώτιου πλήρες άπ’ αύτά τά γεγλυμμένα αντι
κείμενα καί τα διένεμε τήν Κυριακήν είς τους ποιμένας, οιτινες πολυ τα 
Ιπεθύμουν· Ινίοτε μάλιστα δι’ αύτά τά άσήμαντα πράγματα οΐ πλούσιοι 
τοϋ έδιδον δεκάρες.

Ά λ λ ά  πρό έξ μηνών, όπου ό κίρ.ός του τύν έκαμνε νά χορεύη, νά τρα- 
γουδή. νά ποίζη χωρίς άνάπαυσιν έμπροσθεν τών καφενείων καί τών I- 
στιατορίων δέν ήδυνήθη.νά εύρη περίστασιν ν* αφεθή εις την μονήν «δια- 
σκέδασιν τήν όποιαν ήγάπα. ’ Εξ ά ϊλου δέν είχε τό αναγκαίου εργαλείου : 
μίαν καλήν μάχαιρ/ν. "Οταν τήν άπέκτησε, τβ πάθος του τόν Ικυρίευσεν. 
Έχόρευε, έτραγώ^ει μέ| περισσοτέραν !πιθυ|*αν, έπαιζε πλέον θορυβωδώς 
καί αί πεντάρες έπιπταν ώ , βροχή. Τότε όταν Ικέρδιζε τάς τρεις δραχμάς 
Ιπήγαινε καί Ικάθητο εις τόν ήλιον έπάνω είς τά λιθάρια τής παραλίας έμ
προσθεν τής θαλάσσης αριστερά τών Ικβολών τοϋ ΡιιΐΙΙοΠ καί ΙκεΤ προφυ- 
λαγμένος άπο τόν πολύν ήλιον άπό μερικά σαπουνισμένα παν^α τά όποϊχ
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κύτος! κ ! όποΐαι φαίνονται ότι ¡/.όνον τά  διασκεδάζουν, εϊνε 
πολύτς[Αθΐ, ^ιότι είνε τκ  πρώτα βηιακτα της άτορςικη; ένερ- 
γείκς τοΟ πκιιϊιοϋ χ,χϊ τοϋ ίίίο υ ν  την περίττκτιν νκ ^άλτι 
είς ένέργεικν τάς διαφόρους δυνάμεις του αί όποΐαι ¡λέχοι τής 
στιγμής εκείνης μένουν άδρκνεϊς.

Οταν τά  παιδιά έύρίοκονται έξω είς τόν άνοικτόν άερκ 
παίζουν, η τυφλόμυιγα, $ κεράκι, γ) στεφάνι, τόπ ι, 
σβούρα, -Ιό κρυφτό, -Ιό άλλο τ ι ,  όλα αύτά τά  κάμνουν νά κ ι
νούνται, νά γίνωνται επιδέξια, νά παρατηρούν κα! ν ’ ακούουν 
καλώς, άρετα! αί όποΐαι αργότερα θά τούς χρησιμεύουν είς 
την ζωην.

Ιστέγνωνον Ιπ'ι τών τεντωμένων σχοινιών, Ιξήγαγε το ώσαϊόν το υ μαχαι- 
pàxt καί είργάζετο μικρούς ό'ρκους κέδρου λεμονέας, ή έλαίας.

Καί Ιλησ(κόνει το παν, τήν γενέθλιον Ρώμην, τήν μητέρα καί πατέρα, τά 
άγαπημένα του ποίμνια, τόν αύστηοον κύριον, τούς κόπους, τήν αθλιότητα 
γλύπτων μέχρις έσπέρας.

'Ù  ! η καλή δεσποινίς του καλοΰ θεοϋ ! !
Αύτήν είχε πάντοτε προ τών όφθαλμών του καί άπο τήν Ινθύμησίν τη; 

ήντλει θάρρος ! Μίαν φοράν μάλιστα Ιτόλμησε νά τήν απεικόνιση, άλλά δέν 
τήν ευρεν όμοίαν καί πολύ ώργισμένος διά τήν άνικανότητά του έρριψε το 
ξύλον είς τά κυανά ύδατα τής θαλάσσης.

Τήν πρωίαν δέν έλειπε νά διίρχηται ύπο τά παράθυρα τής «καλής δε- 
σποινίδος·. “Επαιζεν, άλλά μόνον διά νά τής κάμη τιμήν- όταν ίνεφανί-  
ζετο τήν Ιχαιρέτα- πολλάκις τοϋ έρριπτε δεκάραν, άλλ’ όταν παρετήρησεν 
οτι έκεΐνο άπεμαχρύνετο δυσηρεστημένον χωρίς νά τήν πάρη, ήννόη σε το 
αϊσθημ* το όποιον Ινεψύχωνε το παιδίον καί έκτοτε τοϋ άπηύθυνε μόνον 
τήν έλεημοσύνην τοϋ εύμενοϋς μειδιάματός της.

Ή «δεσπύινί,» κατώ ιει μίαν ’ισόγειον οικίαν- Ιαπρος ήτο μικρά στενή 
λιθόστρωτος αυλή πιρικυκλωμένη άπό χαμηλούς εύκιλύπτους,οιτινες άπετέ 
λουν έμπροσθεν τοϋ παραθύρου της εις μελα^χολικον τετράγωνον πρασινά
δας. ’Ενίοτε ό Τζοβάννης είσέδυεν είς αύτο το τετράγωνον διά νά τήν βλέπη 
πλησιέστερον. Ά λ λ ά  παρήλθυν μερικαί ήμέραι όπου δέν Ιξήρχετο πλέον καί 
το παιδίον παρετήρησεν ότι ήτο ώχροτέρ». Μετά μεσημβρίαν όταν έγλυ- 
πτεν Ισκέπτετο ότι ή δεσποινίς του ήτο άναμφιβόλως μία άσθενής Ιλθοϋαα 
είς Νίκαιαν διά νά προφυλαχθή, μία ξένη ήτις θά άνεχώρει κατά τό τέλος 
του χειμώνος καί ήσθάνετο άπειρον ΘΜψιν μέ τήν Ιδέαν πώς θά συνειθίση 

νά μήν τήν βλέπη. Μίαν ημέραν ήτο ΐ-.ά τοϋτο λυπηαένος, τόσόν λυπημέ
νος, ώστε Ιλησμόνησε νά γλύψη ! ! Περιπάτει μέ τήν κάϊνταν ύπο τον βρα
χίονα μέ τάς χεΤρα; είς τά θυλάκια καί περιεπλανά .ο είς το άλλο μέρος τοϋ 
Paillon κατά μήκος τή ; παραλία; τοϋ περιπάτου τώ/ "Αγγλων...Έ σχέ- 
πτετο ότι προ πέντε ήμερων δέν είχεν ανοίξει το παράθυρου τής δεσποινίδος 
μολονότι έπαιζε πολύ δυνατά ώ ; συνήθως.

Είχε λοιπον αναχωρήσει ;
Άκούμβηαεν Ιπί τής προκυμαίας καί έξήγκγεν Ιπί τέλους ίχ τοϋ θυλα

κίου του έ’ν μικρόν άγαλμάτιον άπομίμησιν μ.άς μαντόνας τήν όποιαν είχε 
ϊδη είς Sainte-Réparade, όπως το τελειοποιήση, ότε είς κύριος Ισταμάτη- 
σ«ν ό'πισθέν του καί τυν παρετήρει Ιργαζόμενον.

— Πύσον πωλ*Τς αύτο που κάμνεις μικρέ ;
■— Αύτο κύριε ; είπεν ό Τζοβάννης Ιρυθριών. Δέν το πω λώ . "Οταν μάθω 

νά Ιργάζωμαι καλλίτερα θά πωλώ ϊσω ς, άλλ’ ό'χι άκόμη...
—  Ποιος σέ Ιδίδαξε νά γλύπτης ;
— Κανείς κύριε.
—  "Ε I χαλά I Ιγώ σοϋ δίδω δέκα δραχμάς διά το άγαλμάτιον θέλεις ;
— "Ω ! μάλιστα χ„ριε, μάλιστα.
—  Μόνον πρέπει νά το τελειώσης.
—  Βεβαίως Κύριε I
—- θ ά  μοΰ το φέρης Ικεΐ άπέ-αντι είς αύτο το ξενοδοχείο«. ’ Ιδού το ό

νομά μου. θ ά  έχης δέκα δραχμάς. Καί ό κύριος έδυσε τήν κάρτα του εις 
Τον Τζυβάννην.

—  Εύχαριστώ κύριε, λέγει το παιδίον άκτινοδολοϋν άπο χαράν καί δπε- 
ρηφάνιιαν, θά Το τελειώσω απόψε καί θά το Ιχητε αϋριον.

Έκέρδισε δέκα δραχμάς μέ τήν γλυπτικήν του ! Τί άρα θά Ικέρδιζεν άρ- 
γότερον ; Ή παιδική του ψυχή ύπερεξεχείλισεν άπο όνειρα καί φαντασίας 
καί ιδίως άπο εύγνωμοσύνην προς τήν «καλήν δεσποινίδα», ήτις τοϋ έδυσε

Το εύεργετικώτερον δρ,ως ολων είνε ό καθαρός αηρ δν 
αναπνέουν (αένοντα είς τό ύπαιθρον, κα! ό όποιος όταν υ
πάρχουν δένδρα εινε πλέον ζωογόνος. Βεβαίως πρέπει νά έ- 
πιβλεπω[/,εν τά  παιδιά είς τά  παιχνίδια τω ν, νά τά  σκεπά- 
ζω̂ Λεν καλά, δταν άφοϋ τρέξουν σταθοΰν, νά τά  Ιριποδίζω- 
ριεν νά κουράζωνται υπερβολικά, ν ’ απαγορεύωριεν τά  βίαια 
ααλωικατα κατά τά  όποια δυνατόν νά κτυπηθοϋν έπικιν- 
δύνως. - ’ |

Πρεπει νά τούς δίδωαεν νά τρώγουν κάτι τ ί  τό απόγευμα 
διότι το παιδίον χωνεύει γρηγορο'τερα άπό ενκ έφηβον κα!

χρήματα καί ήδυνήθη ν’ ά/θράση τό ώραΤον μαχαιράκι μέ τό δποΐον ’έκα- 
μεν ώραΐα πρόσωπα είς ξύλον.

Τά λυκόφως άνέβχινεν άπό τήν Baie.des-A nges, καί τό ύδωρ Ιγίνετο 
Ιώδες άπό τάς τελευταίας λάμψεις τοϋ δύοντος ήλίόυ. Ό  Τζοβάννης είχε 
τελειώσει τό άγαλμάτιον. Ήτο πολύ άργά διά νά τό άποδώση είς τόν ά- 
«οραστήν, Ικτός τούτου Ιπεθύμει νά τό Ιγγίση ολίγον καί τήν Ιπαϋριον 
κατά τήν αύγήν. Ήγείρ,το ενωρίς είς τήν καλύβην, Ιθέρμαινε νερό είς τήν 
μεγαλην έστίαν καί χαθήμενος Ιπί τοϋ λίθου της, περιέμενε τήν Ιξέγερσιν 
τοϋ κυρίου του- πάντοτε λοιπόν τοϋ έμενε μ ία  ώρα ήσύχου Ιργασίας.

Έσηκώθη καί ήοχισε νά βοδίζη διευθυνόμενος είς τό σπήτί του, άλ)ά  
μία αόρατος δύναμις τόν έκαμε νά παραστρατήση, Ιπεθύμει νά διέλθη άπό 
τήν οικίαν τής καλής δεσποινίδος.

Τά παράθυρόν ήτο κλειστόν άλλά τ ί τό παράδοξον, οί άσθενεΐς δέν Ικ- 
τίθενται είς τό νυκτεςινόν ψϋχος. Ό  Τζυβάννης είσέδυσ;ν είς τό τετράγωνον 
τών εύκαλύπτων λ ίαν συγχεχινημένος,ώς Ιάν έκαμνε μίαν κακήν πράξιν καί 
ιιδε φώ; διά μέσου των παραπετασμάτων. Ά  είναι έδώ λοιπόν ! ! θά τήν 
φωνάξω, καί έκαμε νά άχουσθώσι μερικοί ήχο. κάϊντας. Ά λ λ ά  παρε.θύ, είς 
ύπηρέτης έφάνη Ιπί τής εισόδου τή ; οικίας μέ ύψωμένον τόν βραχίονα, 
άπειλών, καί ό Τζοβάννης έτράπη εις φυγήν.

Είχεν Ιπιθυμίαν νά κλαύση- ήτο τόσος καιρός ποϋ δέν είχεν "δη τήν κα- 
λήν δεσποινίδα. Καί λαθραίως μέ τό πείσμα τής άγάπης των παιδιών, έ- 
πανήλθιν, έγλύστρισεν είς τήν σκιάν, ήλθεν είς τά παράθυρόν καί παρετήρή · 
σεν είς τό Ισωτερικόν διά μέσου τής ύέλου.-.Τήν άνεγνώρισεν. . . ήτο Ιξη- 
πλωμένη Ιπί τής κλίνης της πολύ ώχρά, μέ όφθαλμούς κλειστούς.

Άναμφιβόλως Ικοιμδτο. Ά λ λ ’ ό Τζοβάννης Ιφοβήθη. Φόβον δι’ αύτόν 
τόν ύπνον ! !

Διατί αύτος ό σταυρός Ιπί τών χειρών της «δεσποινίδος ;» Καί διατί 
αύτά τά μεγάλα κηρία ; Καί διατί αύτή ή γυναίκα γονατιστή είς τούς πό- 
δας τής κλίνης ;

Τό παιδίον ήννόησ*...κα! έφυγεν όλω ; ριγούν.
Έτρεξε προς τήν Promenade-des-Anglais,σxoυπίζωv τούς όφθαλμούς.

Κύριε, φέρω τήν Ιργασίαν μου.
— "Λ ! πολύ καλά μικρέ μου... είναι χάλλιστον, θά γίνης μέγας χχλλι- 

τέχνης ! ’Ιδού ό,τι σοϋ δπεσχέθην.
Χωρίς νά εϊπη ούτε Εν εύχαριστώ ό Τζοβάννης ήοπασε τάς δέκα δραχ- 

μας Ιξήλθε καί Ιπανήρχισεν έξω νά κλαίη, Εως ότου εις τόν δρόμον εύρε 
μίαν άνθοπώλιδα.

Έπήρε δεμάτια, Ιγέμισε τούς βραχίονά; του μέ άνεμώνας, Τα, βόδα καί 
γαρυφαλα. Κατόπιν δίδει τό χρυσοϋν νόμισμα είς τον έμπορον καί τρεχεε 
προς το κλειστόν παράθυρόν.

Έστρωσε μέ τά άνθη του όλην τήν μικράν αύλήν, Ιγονάτισι καί έκλαιί 
μέ λυγμούς καθ’ όλην ΐήν νύχτα λέγων άπο χαιροϋ είς χαιρο'ν;

— Νά δεσποινίς, α ί δέκα σου δραχμαί ! Δέν τάς θέλω πλέον, σοϋ τάς 
έπιστρέφω άφοϋ μέ Ιγκατέλειψες I I Χαΐρε δεσποινίς, ΧχΤρε.

Καί ο μικρός ιταλο; έπεσεν Ιξαντληθείς μεταξύ τών άνεμώνων, τών Των, 
τών ρόδων καί τών γαριφάλων.

.................................................* . Α » ’. · « ·
Ζή άκόμη «ίς τάς ήμέρας μας, ζητήσατε το όνομά του, είναι είς Ιχ τών 

μεγαλειτέρων καί Ινδοξοτέρων άγαλματοποιών.

(Κατά το Γαλλικόν)

Μ αρία. 8 .  Ζ ερ ό υ υδ ά κ η .
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οργανισμός, του έχει ανάγκην συχνοτέρας τροφής. Πρεπει 
νά δίδωμεν εις τά  πα ιδ ί«  νά τρώγουν δυο φοράς την ημέραν 
περισσότερον άπο τούς ενηλίκους. Πρέπει ν ’ άποφεύγωμεν 
τά  παιγνίδ ια τά  όποια προκαλοϋν εις την ρκολις γεννωμένην 
φαντασίαν του μικρού,εικόνας φοβεράς καί συγκινήσεις βιαίας 
Δεν πρέπει ποτέ νά φοβίζωμεν τά  παιδία, διότι το νευρι
κόν των σύστημα είνε τόσον λεπτόν άκόμη ώστε καί ή μι- 
μικροτέρα ταραχή δυνατόν νά έχνι δυσάρεστα αποτελέσματα.

Επίσης πρέπει νά έπιβλέπωμεν τά  παιγνίδ ια τά  όποια 
κρατούν εις τάς χεΐρας τω ν. Είνε μερικά τά  όποια δύνανται 
νά τού; προξενήσουν βλάβην μέ τό σχήμα τω ν, το βάρος 
των καί εις τό χρώμα των. Τά πολύ μικρά αντικείμενα δυ
νατόν νά τά  βάλουν εις τό στόμα καί νά τά  καταπιούν μέ 
τά  μυτερά νά τρυπηθοϋν, μ.έ οσα είνε από γ ιαλί καί πορσε
λάνην νά κοπούν εάν σπάσουν. Επίσης πρέπει νά άποφεύ 
γωμ.εν τά  παιχνίδια τά χρωματισμένα κόκκινα πράσινα η 
κίτρινα, διότι ώ ; επί τό πλεϊστον τά  χρώματα αύτά έχουν 
ουσίας βλαβεράς.

Διά τά  ενδύματα των παιδιών δεν έχομεν νά εΐ'πωμεν τ ί 
ποτε άλλο παρά οτι πρέπει να είνε θερμά πολύ τόν χειμόνα 
καί πολύ ελαφρά τό καλοκαίρι καί δτι πρέπει πάντοτε νά 

•φροντίζουν ώστε νά άφίνουν έλεοθέρας τάς κινήσεις του σώ
ματος.

Κατά την δευτέραν περίοδον κατά την όποιαν η εφηβική 
ηλικία αρχίζει, τά  παιγνίδ ια τοϋ μικροΰ κοριτσοΰ δεν θά 
είνε πλέον τά  αυτά μέ τά  παιχνίδια τοϋ μικρού άγοριοΰ. 
Τά τελευτα ία  πρέπει νά κάμουν πολλάς καί διαφόρους α
σκήσεις : δρόμον, πήδημα, ιππασίαν, κολύμβγμα καί άλ- 
λας. Τά κοριτσάκια τά  όποϊα δέν πρέπει ν ’ αμελούν τάς α
σκήσεις είς τον άνοικτόν αέρα θά περιορισθοΰν εις τόν περί
πατον καί είς παιγνίδ ια  δρόμου μεταξύ των.
• Τό πνεύμα του παιδίου από την περίοδον αύτήν έχει α 

νάγκην μεγάλης προσοχής, διότι δέν έχομεν πλέον νά κά- 
μωμεν μέ εν αυτόματον τό μυαλό έχει άναπτυχθή, έχει ά- 
ποκτησει ιδέας τάς όποιας συγκρίνει μεταξύ τω ν. Ή  κρί- 
σις σχηματίζεται, η ηλικία της σκέψεως αρχίζει, δέν κά- 
μνει πλέον τίποτε, ούτε μίαν κίνησιν, ούτε μίαν πράξιν 
χωρίς νά την σκεφθή καί νά την μελετήσνι. Συνήθως δέν 
δίδουν προσοχήν είς την αρχήν αύτην της σκέψεως καί έξα- 
κολουθοΰν νά μεταχειρίζονται τά  παιδιά όπως πριν ώς μ ι
κρά οντα πολύ αγαπητά , άλλ’ ανίκανα ακόμη νά εννοή
σουν την σημασίαν των πραγμάτων. Ή  μητέρα αρχίζει 
τώρα νά έχν) όλιγώτερον μέρος είς την ανατροφήν των π α ι
διών. "Όλαι αύται ~«ί παρατηρήσεις είνε γενικαί καί δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν βτι καί είς τάς δύο περιόδουςτης πα ι
δικής ηλικίας αί σωματικαί καί πνεύματικαί ασκήσεις πρέ
πει νά συμβαδίζουν καί δτι τά  παιδιά δπως έχουν άνάγκην 
τροφής ουτω έχουν άνάγκην καί καθαρού άερος καί φωτός.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ 
Ειδοποιούνται οι πωληταί κουκουλίων Αττικής καί λοι

πών μερών δπως προσέλθωσιν είς τά  Καταστήματα τής 
Κας Σπάρτης Καρασταμάτη έναντι Βασ. Σταύλων, καί 
συνεννοηθώσιν α π ’ ευθείας. Τιμαί ιανοποιητικαι.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς αί κ. κ. συνδρομητριαί μας, 
αί καθυστεροΰσαι τάς συνδρομάς των μέχρι σήμερον να σπευ- 
σουν είς έξόφλησιν τών καθυστεροι>".ένων. Την αύτην παρα- 
κλησιν άπευθύνομεν καί πρός τάς κ. κ. άνταποκριτριας και 
άνταποκοιτάς μας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ. Αύτην την επιγραφήν 
φέρει τό 30 βιβλίον (Ιουνίου) του Συλλόγου πρός διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων καί έγρκφη άπο τον κ. ’Αντώνιον Ματε- 
σιν. 'Υπο τύπον διηγημκτικόν καί κατά τρόπον προσιτόν 
είς ολους εκτίθενται είς τό βιβλίον τούτο αί άρχαί τής πλοο- 
τολογίας ή πολιτικής οικονομίας,

Πωλείται λεπτά  40 είς τά  Βιβλιοπωλεία και 4 ποπρα- 
κτορεϊα τών ’Εφημερίδων καί είς τό καταστημα του Συλ
λόγου (42 όδος ’Ακαδημίας).

Το 3 Ιον βιβλίον τοϋ ’Ιουλίου επιγράφεται «Πρώται Βοή
θ ε ια ν  είς πληγοθέντας η αίφνιδίως άσθενησαντας και εγρα- 
φη ύπο τοϋ αρχιάτρου τών Ανατολικών Σιόηροδρομων κ. 
Θ. Φλωρά.

Μ ΕΓΑ ΤΠΟΔΗΜΑΤΟΙΙΙΕΙΟΝ
I. Δ. ΤΣΔΜΗΣ

Υ ποδημ ατοπο ιού ά π ά σ η ς τή ς  Β. Ο ικογένειας, τ ή ς  Α.
Β. Υ . τοϋ Δ ιαδόχου τή ς  Α. Β. Υ  τ ή ς  11 ριγκηπίΟ 

σ η ς  Σοφίας κα ι τή ς  A. Β. Υ . τοϋ πρ ίγκη πο ς 
Γ εω ργίου .

Βραβευμένου διά τών πρώτων βραβείων εν τγ  Παγκο- 
σμίω ’Εκθέσει καί εν τγ  τών Χανιών, τιμωμένου υφ απα- 
σης τής εκλεκτής έλληνικής κοινωνίας ητις προμηθεύεται 
παρ’ αύτοϋ τά  άπαραμμίλου κομψότητος υποδήματά της, 
τά  τής έφετεινής δμως έα,ινής τ;εριόδου θα ηναι τα  αριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται είς κομψοτάτάτας φόρμας προσ- 
φάτως κομισθείας έκ Παρισίων, διά δερμάτων πρώτης μέν 
ποιότητος αλλά καί είς άναρθιμητους χρωματισμούς.

ΜΥΡΑ Κ Α Ι ΑΡΩΜΑΤΑ

Ή  κ. Κλάρα Στίνη, ή όποία ώς άλλη Πανδώρα σκορπί
ζει δώρα κάλλους καί άνθηρότητος είς τον γυναικεΐον κό- 
σκον τής Ελλάδος όλης, είναι ή άρμοδιωτέρα τάς ημέρας 
αύτάς νά στολίζτ) μέ τά  πλέον έκλεκτά καί σπάνια μϋρα, 
καί μέ τά  δώρα τά  πλέον άβρά καί πλέον ποιητικά- τό καλ- 
λυντηριον κάθε φιλοκάλου γυναικός.

’Αρώματα μέσα είς φιαλίδια ώραΐα, σαπούνια, κτέναι τής 
κεφαλής καί χειρόκτια καί sachets καί δλα τά  μυρία μικρά 
κομψοτεχνήματα τα  απο αλαβαστρονκαι πολύτιμα κρύσταλ
λα καί ταρταρούγας σκεύη άποτελοϋν πλουσιωτάτην .συλλο
γήν δώρων διά το Νεον ετος.

Π α ν α θ ή ν α ια  : — Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένο 

περιοδικόν^
Διευθυντής καί ιδιοκτήτης I Κ ί^ ΐω ν  Μ ιχ α ε ιλ ίδ ΐ ΐς  
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’Εξωτερικού τά  αύτά είς ποσά χρυσόν. 
Άθήναι 18. 'Οδός Φιλελλήνων.


