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χαΐ παρά τοϊς Βιβλιοπωλείο;; Βίλμπεργ χαΐ «Εατίας»

Ιΐάοα π-ρατήρησις έπί τής π 
αποστολής τοΰ φύλλου γίνε
ται δεχτή μο'νον Ιντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ άπαόι τοϊς 
άντιπροδώποις Λμών.

Σώματα πλήρη τοΰ α ', γ ' ,  δ ', ε ', κα ις·' έτους εΰρίσκονται
π αρ ’ ήμ ΐν χα'ι παρ απασι τοϊς αντιπρόσωποι; ήμών.

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα
< εΰθόνεται ή σιιντάχτις αύτών 

Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝή

< Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- 
X γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή

δέν έπιστρέφονται. — Α νυ
πόγραφα χα’ι μή δηλοϋντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ! 
Πάσα αγγελία άφορώσα είς , 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. 1

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- Λ 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.
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Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ HAPPEN.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Ενός μηνός άδεια.— Μαρία 'Ράδου Β '. (ύπό χ. Σωτηρίας Ά λ ιμ -  

κερτη).— Τό Ά σ υλο ν  τών ’Ανιάτων. — ’Απελπισία (ποίημα ύπό Μα- 
ριχα; Φ ιλιππίδου)— Ά π ’ ’Αθηνών εις Βώλον. Λ εχεώνια. Ε .— Saint 
Bernardin. Περί αθανασίας τής ψηχής (ύπό δος Κασσάνδρας Β ιτιά- 
8 ου). Γυνεκεια εχεμύθεια έν χαιρώ πολέμου ύπό δος Κασσάνδρας Β ι-  
τιαδου).— Ειδοποιήσεις.— Έ πιφυλλίς.

ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΔΕΙΑ
Ο οριζων είναι λευκός, λευκός, ώσει χεχαλυμμένος ύπό 

θαμβού ατμηρους πέπλου. Ούτε τό γαλανόν του ούοανοΰ φαί
νεται που, οφτε αί ίοχυχνοι γραμμαί τών βουνών διαγράφον
ται πέραν άνά τόν Σαρωνικόν. Ή  θάλασσα καί αύτη περι
βάλλεται υπο της αύτης λευκής καί αδιαφανούς καλύπτρας 
*αι μονον δτι δεν αναζητεί τις άνά τό άπειρον τά μ.υρία τών 

■ θερμογόνων εστιών στόματα, άπό τών οποίων έξερεύγετχι δλη 
*ύτη ή πεπυρακτωμένη καί λευκή άποπνοή.

Διά μέσου τών πρασίνων γραμμών του παραθυρόφυλλου 
τοΰ γραφείου μου, τό βλέμμα μου περιβάλλει δλον αυτό τό 
*πειρως λευκόν, τό όποιον βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον έξχπλου- 
τ*ι και πλησιάζει πρός τά εδώ. Βεβαίως καί τό εντεύθεν τής 

Β ί^εως μέρος πλέει είς τόν θερμόπυρον αυτόν ατμόν, δστις 
Παρεισδύει κατ’ άντανάκλασιν καί εντός τών οικιών, πεοιβάλ- 
^ων 'βμκς εντός τοΰ ασφυκτικού του κύκλου. ’Επί δλου του 
®ωμχτος μου αισθάνομαι τήν θερμήν, τήν καυστικήν αύτοΰ 

ν. ταφήν, οισει σκελετού έκ πεπυρακτωμένου σιδήρου δστις με 
Ρ ^ γ γ « ·  Οι τοίχοι, τά έπιπλα, αί τράπεζαι, τά ενδύματα, 
Β** θσρμολουσμενα καίουν, φλέγουν, καπνίζουν σχεδόν.

| Ο μυαλός μας βεβαίως θερμαίνεται, ξηραίνεται, στε- 
Βγ νει υπο την φλέγουσαν αύτήν τών πάντων πνοήν. Τον α ι

σθάνομαι ώσει συστελλόμενον, ώσει συσφιγγόμ.ενον εντός τοΰ 
πεπυρακτωμένου οστέινου περιβλήματος του. Αί νοητικαί δυνά
μεις έάν δέν παύουν έντελώς λειτουργοΰσαι, βεβαίως δμως 
αδρανούν, έκλύουν, καί τό προϊόν τής πνευματικής έργασίας 
δέν δύναται παρά νά είναι χλιαρόν, ανούσιον, παν άλλο ή 
τερπον καί απασχολούν ευχαρίστως.

"Αλλως τε ό ’Ιούλιος εύρίσκεται είς τά  τέλη του καί ή μη
νιαία άδεια, ήν κα τ’ έ'τος ζητοϋμεν παρά τών καλών άναγνω- 
στριών και άναγνωστών μας θά μας έπιτρέψν) νά άπομακρυν- 
θώμ,εν ολίγον τής καμίνου τών ’Αθηνών, νά δροσίσωμεν είς 
παράλιόν τινα θερινήν διαμ.ονήν τό έκνευρισμένον σώμα μας, 
νά άναζωογονήσωμεν τό καταπονημένον πνεΰμά μας, δπως 
έπαναλάβωμ-εν τήν εργασίαν με νέας καί άκμαιοτέρας δυνά- 
μ.εις.

Ουτω άπό 1 η« Σεπτεμβρίου θά συνεχίσωμεν τάς έκ Βώλου 
έντυπώσεις μας, ταύτα ; δέ θά διαδεχθούν αί τής νήσου ή τών 
χωρίων είς τά  όποια θά διέλθωμεν τόν Αύ'γουστον, τόν μήνα 
αυτόν τών διακοπών μας. Λυπούμεθα μόνον μή δυναμεναι νά 
εύχαριστησωμεν δλας τάς καλάς φίλας καί ίίνταποκριτρίας 
μας, αΐτινες μάς προσκαλουν νά διέλθωμεν είς τάς πόλεις των 
τόν μήνα αυτόν. "Ολαι θά ή'θελαν νά έ'χουν τάς έκ τοΰ τό
που των έ/τυπώσεις μας. Καί ημείς θά ήθέλαμεν έπίσης. Τό
σον μάς ευχαριστούν τά ταξείδια.

Δυστυχώς μάς αποβαίνει αδύνατον νά έπισκεφθώμεν τόσας 
νήσους καί πόλεις, δσας προσκλήσεις έλαβομεν, έντός ενός μη
νός. Υποσχόμεθα δμως νά ταξειδεύωμεν συχνά άνά τήν 'Ε λ
λάδα, καί ουτω πόλιν πρός πόλιν, νήσον πρός νήσον καί χω- 
ρίον πρός χωρίον νά περιγράψωμεν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 
τήν 'Ελλάδα ολόκληρον.

Είναι αναγκαία ή 'το ιαύτη περιγραφή, διότι δσον μελετώ- 
μεν τόν τόπον μας, τόσον τόν γνωρίζομεν καί τόν άγαπώμεν, 
τόν καθιστώμεν δέ καί είς τούς μακράν άποδημοΰντχς Έ λ -
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ληνας μάλλον επιθυμητόν. Έ πειτα  το παρζτηρουμενον ενδια 
φέρον των άναγνωστριών μας διά τάς περιγραφικζς ζύτζς με- 
λέτας μάς παρέχει την βεβαιότητα, οτ'. ως ζρεσκονται ν ανα- 
γινώσκουν τά καλά, ούτω θά προσπαθούν νζ διορθοϋν τκ  κα
κώς κείαενα, τά  όποια δεν άποσιωπώμέν ποτε εις τάς ταξει- 
διωτικάς περιγραφάς μας.

Λοιπόν καλήν συνάντησιν τόν Σεπτέμβριον με την δροσιάν 
του φθινοπώρου, καί τό άνοιγμα των σχολείων κζ ί τάς άνζ- 
κτηθείσζς έκ των λουτρών κζ ί της ζνζπζύσεως δυνάμεις.

ΜΑΡΙΑ Ρ Α Δ Ο Τ
Β'.

Πιστοί εις τ ζ  πάτρια, ευσεβείς προς την Ορησκειζν κζ ι την 
πζτρίδα, ό Σπζνός κ ζ ί η νοημονεστάτη σύζυγος αύτοϋ διεμόρ- 
φουν τζς τρεις ζυτων θυγζτερζς Ελένην, Μαρίαν κ ζ ι Π/]νελο- 
πην, αί όποιζι διέπρεψαν ε ιτζ  έν Έ λλάδι ως δέσποιναΐ Ελένη 
Πζππζρηγοπούλου, Μζρίζ 'Ράδου κζ ί Πηνελόπη Κονιαρη, 
συμφώνως πρός τοϋ έθνους τό μέγζ πρόγρζμμζ, πρός ο ήτέ- 
νιζον οί φ ιλοπατρίες κζ ί μεγαλουργοί εκείνοι άνδρες τής Ε- 
παναστάσεως, συμφώνως πρός τήν ύψηλήν αποστολήν της τότε 
Έλληνίδος, ως μητρός, συζύγου καί πολίτικος.

Δια τοϋ ζωντος αύτών παραδείγματος, της οιζτηρησεως 
δηλονότι της μητρικής των γλώσσης παρίστων εις την διά
νοιαν των έν τη ξένη γεννηθέντων τέκνων των ζωηράν κζί 
άκτινοβόλον την εικόνα της πατρικός.

Ούτε ό πλούτος, ούτε αί τ ιμ ζ ί κζτίσχυσαν οπως επιόρα- 
σωσιν επί τοϋ φρονήματος κζ ί των αισθημάτων τοϋ Σπανού 
κζ ί της συζύγου του πρός μεταβολήν τοϋ έθνικοΰ βίου, ον διη- 
γον. Οι γονείς της Μαρίας δεν έγένοντο άρνησιπάτριδες, 
ένεκα λόγων άτΟμικοΰ συμφέροντος, ούτε ζρνησίγλωσσοι, ΐνζ  
φζίνωνται εύρωπαίζοντες. Δεν ένόμιζον περιττήν την σπουδην 
της ελληνικής γλώσσης εις τα τέκνα των ως πράττουσι σή
μερον πολλοί των ημετέρων ομογενών, καί μάλιστα Έ λληνί- 
δες μητέρες, αιτινες έξ ακραιφνών έλληνων κζταγόμεναι ·λ χ \ 

παιδευθεϊσζι έν άνωτέροις έλληνικοΐς παρθεναγωγείοις άδια- 
φόρως καί προδοτικώς φερόμενζι πρός τό παρελθόν, ολίγον η 
ουδόλως διδάσκουσι τοϊς εαυτών τέκνοις τήν μητρικήν γλώσ
σαν, ούτε έμφυτεύουσιν έν ταϊς κζρδίαις αυτών τό ζί'σθημζ 
της πατρίδος.

Ύ πό τοιζύτας άρχάς καί έμπνεύσεις καί υπό τό φώς καί 
τήν αΐ'γλην της θρησκείας καί της γλώσσης διαπαιδαγωγου- 
ν.ένη ή Μαρία έγένετο αληθής Έλληνίς τήν καρδίαν καί τό 
Φοόνημα, παρασκευαζόμενη πρός τήν μεγάλην αύτής έν τώ 
μέλλοντι αποστολήν.

Ή  έξοχος καλλιτεχνική αύτης μόρφωσις συνεπληροΰτο καί 
δι’ έγκυκλοπαιδικης παιδεύσεως καί μάλιστα διά της διδα
σκαλίας της ελληνικής γλώσσης, ήν έδίδασκεν εις αυτήν 
ό λόγιος ίερεύς ’Ιωακείμ, έφημέριος τοϋ έν Λιβόρνω περικαλ- 
λοϋς έλληνικοΰ ναοϋ. Ή  Μαρία ώς καί αί άδελφαί αύτης 
ωυ.ίλουν καί έγραφον ορθώς καί καλλιεπώς τήν μητρικην των 
γλώσσαν.

Ό  σφοδρός πρός τήν πατρίδα έρως της οικογένειας Σπανοΰ 
έξεδηλοϋτο κζ ί έν τή λεπσομερεστέρη τοϋ βίου αύτης δράσει. 
Καθ’ δν χρόνον έξετυλίσσετο έν Έ λλάδι η μεγάλη έποποιία

τοϋ 1821 ή οικογένεια Σπανοΰ διηγεν έν διηνεκει ηθική τα
ραχή καί συγκινήσει ή έν χαρά καί έίθουσιασμ,ώ, δν παρήγον 
αί έκάστοτε έξ 'Ελλάδος ειδήσεις. Ώραϊον δέ καί πλήρες ύ
ψους ανέκδοτον έπιστέφει τήν φιλοπατρίαν αύτης.

"Οτε άντήχησεν έν Ναυαρινω το τηλεβολον και εχαιρετι- 
ζετο ή ανατολή της Ελληνικής Ελευθερίας, ο ένθερμος τής 
θρησκείας καί τής πατρίδος λειτουργός ’Ιωακείμ, μαθων πρώ
τος τήν χαρμόσυνον αγγελίαν έδραμεν, έν ώρα νυκτος, εις τον 
οίκον τοϋ Σπανοΰ, καί ώρμησας έν μέσω τής άφυπνισθεισης 
οικογένειας έξήγγειλε μετά δακρύων τήν καταστροφήν τοϋ 
έχθρικοΰ στόλου. Ή  συγκίνησις καί τά δάκρυα έγένοντο κοινά· 
καί γονυπετείς, εύλογοϋντος τοϋ ίερέως, πάντες έν τή έπισή- 
μω έκείνη στιγμή ποοσηύχοντο υπέρ τής άναστάσεως τοϋ 
Έθνους.

Τήν έπομένην μεγάλη έτελειτο έν τή έπζυλει τοϋ Σπανοΰ 
τελετή. Αί τρεις αύτοϋ θυγατέρες, έν λαμπρά περιβολή, ε- 
καλλώπιζον διά σημαιών καί άνθέων τούς έ^ωστας καί τά 
παράθυρα τής έπαύλεως. Πλήν, πνοή τυραννική, διαταγή τής 
τοσκανικής αρχής, ένεκα τοϋ έπικρατοΰντος τοτε επαναστα- 
τικοΰ πνεύματος τών ’Ιταλών, περιέπτυσσε και κατεβιβασε 
τήν κυανόλευκον σημαίαν. Έ ν τή άκρα έπί τουτω λυπη και 
τώ άκρζτήτω άμα ένθουσιασμώ αί τρεις άδελφαι μετεφερον 
έν τφ  εύανθεϊ κήπω τής έπαύλεως των τα εθνικά σήματα, 
καί έκεΐ ύψώσασαι είδος βωμοϋ άνεπετασαν επ αυτοΰ, ως 
άλλαι ίέρειαι τό λάβζρον τοϋ Γερμανοϋ, την γαλανόλευκον 
σημαίαν, ήν αίμόφυρτον έχ_αιρετιζον έν τή ελευθερουμενη 
Έ λλάδι οί λαοί της. Καί έν μέσω χαρμοσύνων πατριωτικών 
ασμάτων, ύπό τούς φθόγγους τοϋ ύμνου τοϋ Σολωμοΰ η οι
κογένεια τοϋ Σπανοΰ καί πολλοί τών εν Λιβορνω Ελλήνων 
έπανυγύριζον τήν ’Εθνικήν Παλιγγενεσίαν.

Πλήν, δεν έπέζησεν δ θερμός πατριώτης Σπζνός, ίνα άσπα- 
σθή τά  τεμένη τής Ελλάδος, φωτιζόμενα υπό τοϋ ήλιου τής 
Ελευθερίας.

Τήν σημαίαν τής φιλοπατρίας καί τήν δάδα τοϋ πολιτι- 
σμοϋ, φέρουσα ή οικογένεια τοϋ Σπανοΰ έπεβιβάζετο τω 1830 
εις τό τριΐστιον «A rdito» ύπό τόν κυβερνήτην του BiviatelllS 
έγκαταλιποΰσα τήν χώραν τής γραφικής και μουσικής, ινα κα- 
τέλθη εις τήν προσφιλή Έ λλαδα . Ένταΰθα καθωδηγει μη- 
τηρ Έλληνίς τρεις έκλεκτάς τήν ψυχήν καί τήν μορφήν θυγα
τέρας δπως δράσωσι καί σχηματίσωσι μετ’ άλλων ύπεροχων 
έλληάδων, τόν πρώτον πυρήνα βιωτικοϋ και κοινωνικού 
κύκλου.

Τρικυμιώδες, πλήρες αντιθέτων έντυπώσεων καί αισθημά
των ύπήρξε τό ταξείδιον έκεΐνο διά τήν Μαρίαν, καί άνεςα- 
λειπτα άφήκεν ί'χνη έν τή μνήμη αύτής.

Τό «Ardito» διασχίζον τά διαφανή ύδατα τής Τυρρηνική? 
κζτήρχετο πρός τήν Μεσόγειον εν μεσω θαυμασιας γαλ/ινη? 
κζί ηρεμίας.'Η δέ Μζρίζ παρηκολουθει δια τοϋ βλέμματος τας 
έναλλασσομένζς σκηνάς τών ύδάτων, τό αφροεν κυλιόμενόν 
κϋμα καί τήν αρμονικήν τών χρωμάτων συζευςιν, αποτυποϋσαν 
έν τή μνήμγ της ωραίας ύδατογραφικάς εικόνας, άς βράδυ· 
τερον άναπαρίστα διά τοϋ χρωστήρος μετά πολλής επιτυ 
χίας. Διασώζονται έ'τι παρά φιλικαΐς οίκογενείαις ύδατογρ*' 
φίαι αύτής.

Αίφνης, παραπλέοντος τοϋ aA rdito» τας Σικελικας ακτας>
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λάίλ«ψ ε* τών όρέων κατερχομένη κζτέσειε τά δένδρα καί 
διεσκόρπιζε τά φύλλα· τρικυμία δέ σφοδρά έκ τοϋ πελάγους 
έζεγερθεϊτα έξώθει τό κυλινδούμενον πλοϊον. Κατά μικρόν ό 
«ίθήο έσκοτίσθη, βροχή τέφρας κατέπιπτε, στήλαι καπνοΰ 
«νυψούμεναι ήωροϋντο, σχηματίζουσαι νέφη πυκνά καί γλώσ- 
σαι πύρινοι κατεφώτιζον τάς κορυφάς τών όρέων καί τών δέν
δρων. Ή  Αίτνα έν άσυνήθει διετέλει όργασμώ.

Τάς έκτάκτως τρικυμιώδεις καί ζοφώδεις νύκτας, άς διήρ- 
Lr γοντο οί πλέοντες έν τώ «A rd ito», κατέλαμπον αί έκ τοϋ 

κρατήρος έκπεμπόμεναι φλόγες καί ή λάβα ήτις έκύλιεν έκ 
τών κορυφών τά φϋογώδη καί έρυθρά κύματά της. Τό κλυδω- 
νιζόμενον πλοιον παλαιόν πρός τήν μαινομένην θάλασσαν, 
ήτις άντανακλώσα τάς φλόγας τοϋ κρατήρος ώμοίαζε πέλα 
γος πυράς, μόλις έσώθη προσφυγόν καί προσαράξαν εις τόν 
φάρον τής Μεσσήνης.
1 Ή Μαρία, ώς έν καιρώ γαλήνης, ούτω καί καθ’ ολον τόν 
διάπλουν τής τρικυμίας άπεθαύμαζε τάς φοβεράς εικόνας τής 
Αίτνης, συνέχουσα τόν φόβον τής ψυχής της καί μεγάλην έπι- 

- δεικνύουσα ψυχραιμ.ίαν καί γαλήνην πνεύματος.
’Αφελής, θελκτική, ένθουσιώδη'. μέ κάλλος παρθενικόν, έφ’ 

ω έπέλαμπεν ή χάρις τής ψυχής της, μέ βλέμμα ζωηρόν, 
πλήρες συμπάθειας καί δυνάμεως ώμοίαζεν έν ώρα νηνεμίας 
ως καί έν κινδύνω οπτασίαν ούρανίας κόρης, κατερχομένης 
τοϋ αίθέρος, εικόνα ώραίαν τοϋ Μουρίλλου. ΤΙ θεα της ένε- 
πνεε γοητείαν καί θέλγητρον συγκινοΰν καί δεσμεΰον τάς 
χαρδίας.

Τίς δέν άγαπή τήν αύραν τοϋ ζεφύρου, τίς δέν θαυμάζει 
τάς Παναγίας τοϋ Ραφαήλου, τίς δέν λατρεύει τήν αφελή καί 
θελκτικήν παρθένον ; τίς βασιλεύς καί ιδιώτης δέν καταθέ
τει προ τοϋ άγνοϋ κάλλους θρόνον, πλοΰτον καί καρδίαν ;

Καί, ό ύπερήφανος καί εύαίσθητος νέος λόρδος Στέμπλεντ, 
ουμπλωτηρ έκ Λιβόρνου, έτρώθη έκ τής θελκτικής μορφής και 
τοϋ εύγενοϋς ύφους τής Μαρίας. Τό άσμα αύτής, κατά τόν 
πλοΰν, έπενηργει μαγικήν τινα δύναμ.ιν έπί τής φαντασίας τοϋ 
λορδου. Ένθους γοητευμένος, έοωτευμενος, έζεδήλου τό α ί
σθημα αύτοϋ διά βλεμ.μάτων καί λόγων περιπαθών· κζί μη 

■ δυναμενος νά -"κατανικήση τόν θερμών κζ ί εύγενή έ'ρωτά του 
ζήτησε παρά τής μητρός τής Μαρίας τήν χεΐρά της.

Αλλά, Έλληνίς φιλόπατρις καί πιστή εις τήν μνήμην συ- 
■,υγου, έξορκίσαντος αύτήν, ΐνα κατέλθγ εις Ε λλάδα καί έκεϊ 

ρ ι θυγατέρες των λάβωσι συζύγους Έ λληνας μόνον, πώς ήδύ- 
νατο αυτη ν’ άποδεχθή ή έπιτρέψγ εις τήν θυγατέρα αύτής 

Β *  λαβγ σύζυγον ξένον ; καν ούτος έφερε τίτλους, πλούτη, 
i ευγενειαν και καρδίαν θερμήν καί έάν έ'τι άπεπειράθη αύτο- 

*τονιαν, ριφθείς είς τόν λιμένα τής Σύρου, οπου άφίκοντο 
H'Sta διάπλουν 25 ήμερων !

Επι τών μαλακών κυμάτων τοϋ Άργολικοϋ, ύπό τόν λάμ- 
Ε: 1'0ντα ουρανόν τοϋ Ναυπλίου ήχοι καί φθόγγοι μετάλλινοι 
ΒΡΜΑινδοϋνται τώ «ίθέρι. Αί νυρηίδες έκ τών ύγρών ανδή

ρων άναδυσασαι έ'ξαλλοι όρχοΰνται. Αί άηδο'νες σιγήσασαι 
f. ίνοτιζωνται τοϋ μέλους. Οί τόνοι είναι αρμονικοί, αί μελω- 

ΙΚΙ άγνωστου μουσικής. Είναι όί πρώτοι έκπεμφθέντες σπιν- 
θ^ρες μουσικοϋ οργάνου. Είναι οί γλυκείς ήχοι κλειδοκυμβά- 

■" ^ου’ ποίμμεγίστου, ιδιορρύθμου, μέ 5 pedales καί κωδωνί- 
| 5Χου? εντός, τό όποιον ή οικογένεια Σπανοΰ, έν Ναυιΐλίω ά-

ποκαταστάσα μετέφερεν έξ ’Ιταλίας. Τοϋτο δέ είναι καί τό 
πρώτον έν Έ λλάδι, κομισθέν κλειδοκύμβαλον, ώς άφηγεϊται 
ό κυρία Μ άγγελ καί ά λ λ «  έπίσης.

Κατάπληξιν αληθή καί ένθουσιασμόν μέγαν ή'γειρεν ή έμ- 
φάνισις τοϋ κλειδοκύμβαλού τούτου έν τγ  άρχαϊκγ έκείνγ κοι
νωνία. Πολύ συνωστίζετο πλήθος προ τής οικίας τής Μαρίας, 
οτε αύτη ανεκρουσε τούς έθνικούς χορούς καί έ'ψαλλε τά άρμα- 
τωλικά άσμ,ατα πρό τοϋ κλειδοσυμ.βάλου. Τοϋτο βραδύτερον 
μετενεχθέν εις Μεσολόγγιυν ύπήρξεν άντικείμενον πολλής φαι- 
δρότητος καί ομιλίας. Τό Σουλιωτικόν έν Μεσολλογγίω στρά
τευμα συνέρρεεν άθρόον ίνα ίδγ καί άκούσγ τό ΙαΛ ούμενον , 
δπερ τόσα πολλά έλάλει. Έπίστευε δ’ δτι καί ή Μαρία κα
τείχε μαγικήν δύναμιν, ΐνα δύναται νά παίζγ έπ ’ αύτοϋ το- 
σοϋτον έκπληκτικώς.

Ή  Μαρία ή καλλιτέχνις καί μουσοτραφής έγένετο κατά 
τάς εύχάς τοϋ πατρός, τήν έκλογήν τής μητρός καί τήν κλ ί- 
σιν τής αγαθής καρδίας της ή σύζυγος τοϋ έξ ’Ηπείρου Κων
σταντίνου Ράδου, άγωνιστοΰ, έκ τών πρωτεργατών τής Φι
λικής, έμπιστου τοϋ Καποδιστρίου, έκτάκτου ’Επιτρόπου τοϋ 
Κράτους έν τγ  Δυτική Έ λλάδι είτα Νομάρχου ’Αττικής 
καί Βοιωτίας. Ό Κωνσταντίνος Ράδος ήτο άνήρ λίαν μεμορ- 
φωμένος, χαρακτήρος εύσταθοΰς καί εύγενοϋς καρδίας. Είχεν 
ακολουθήσει από Μόσχας τήν περιώνυμον τοϋ 1812 ύποχώ- 
ρησιν τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος.

Ό  γάμος αύτής τελεσθείς έν Ναυπλίω άπέμεινεν ιστορι
κός διά τήν μεγαλοπρέπειαν τήν σύγχρονον. Έστεφεν ό Κώ
στας Βότσαρης, καί διά τήν ιδίαν αίγλην καί διά τήν τοϋ 
άδελφοΰ του Μάρκου. Ούδείς έ'λειψε τών χρυσοστόλιστων ο
πλαρχηγών. 'Ολόκληρα τά  αποσπάσματα τών έπιλέκτων 
όπλοφορούντων συμπαρίσταντο. ’Επίσης ό διαδεχθείς τόν 
στρατάρχην Μαιζώνα, στρατηγός Γκινώ μετά του έπιτελείου 
του ό στρατηγός Τρεζέλ καί ό στρατηγός · Ζεράρ, δστις είχε 
κληθή διά τήν οργάνωσιν τοϋ έλληνικοΰ στρατοϋ. «

Ή  Μαρία Ράδου, νεανις προσείλκυσε διά τοϋ ήθικοΰ κάλ
λους, τής χάοιτος καί καλλιτεχνικής εύφυίζς, τήν αγάπην κ ζ ί 
τόν θαυμασμόν τών περί αύτήν. Ώ ς σύζυγος καί μήτηρ έξο
χος άνεδείχθη έκ τών μεγάλων έκείνων γυναικείων χαρακτή
ρων, ών ή καρδία, εστία αγάπης καί συμπάθειας, διαχέει τήν 
ακτινοβολίαν τοϋ άγαθοϋ καί έξασκεΐ ηθικήν δύναμιν άκατά- 
βλητον.

Έν τω βίφ αύτής παρέστη κατά τήν λύσιν τοϋ μεγάλου 
δράματος τής Ελλάδος, έχαιρέτισε τήν ανατολήν τής Έ λευ . 
θερίας καί έδρασεν έν τή ελληνική κοινωνία, δτε τόσα ετεροειδή 
ηθικά στοιχεία καί δυνάμεις ποικίλαι συνέπραττον πρός άνέ- 
γερσιν τοϋ πολιτικοΰ κζ ί κυινωνικοϋ οικοδομήματος.

Εύρέθη έν μέσω κοινωνίας ολως διαφόρου, τής έν γ, έ'ζησε 
πρότερον. Τά ήθη καί έθιμα ήσαν τόσον αρχαϊκά καί απέριττα, 
οσον σοβαρά καί άγνά. Ή  δέ Έλληνίς τής άναγεννηθείσης 
Ελλάδος &ν δέν έφερε τόν πυρσόν τής παιδείας καί τοϋ πολι- 
τισμοΰ, άνύψου τό λάβαρον τής αύταπαρνησίας, τοϋ ήρωϊσμοΰ 
καί τοϋ καθήκοντος.' Ούσα λιτή περί τήν δίαιταν, σεμνή περί 
τήν εθνικήν άμφίεσιν, φειδωλή έν τή δαπάνη τοϋ οΐ'κου, αλλά 
γενναιόδωρος καί μεγαλόφρων διά τήν πατρίδα της άνέμενε 
μετ’ αγάπης τόν αδελφικόν ασπασμόν τής έκ τής ξένης προσ- 
εοχομένης καί μεμορφωμένης Έλληνίδος, ίνα μετ’ αύτής, έν
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εύγενεί άμίλλγ 5ροεσ·γι διά τόν οίκον καί τήν κοινωνίαν.
Έ κ των αληθώς εκπαιδευτών κα'ι εύγενών Έλληνίδων ήτο 

V) Μαρία Ράδου. Μετοιόφρων καί ευπροσήγορος κατέκτησε 
διά των πολλών αύτής αρετών την έκτίμησιν καί το σέβας έν 
τή νεοτευχεΐ ελληνική κοινωνία. Δεν ύπερηφανεύετο διά την 
έκ του γένους, πλούτου καί διανοητικής μορφώσεως ύπερογην. 
Έ τίμα  την άρετήν δπου καί αν συνήντα αύτήν καί έσέβετο 
τάς παραδο'σεις καί τα ή'θη της έν Έ λλάδι αδελφής Έ λλη- 
νίδος.

Οί αείμνηστοι βασιλείς "Οθων καί ’Αμαλία ήγάπων καί έξ- 
ετίμων την εύγενή Μαρίαν Ράδου. VEv τ γ  αύστηρα καί με- 
γαλοπρεπεΐ Αύλη της βασιλίσσης ’Αμαλίας διέλαμπεν διά της 
συμπαθούς καλλονής καί μελωδικής φωνής της. Οί έπιζώντες 
έκ τοΰ ’Ανακτορικού έκείνου κύκλου ένθυμούνται ετι πόσον ό 
αοίδιμος βασιλεύς ένετρύφα έν τώ άσματι της Μαρίας Ράδου.

Έν τή φιλανθρωπικοί δράσει τ ιμ γ  την μνήμην αύτής τό 
διαφερον, οπερ έπέδειζεν ύπέρ τών έν Σύρω καταφυγόντων 
Ούγγρων έπαναστατών. ’’Ήτο τότε τώ 1Β 48 ό σύζυγος αύτης 
νομάρχης Κ υκλάδων αύτη δέ συστήσασα, τγ  συμπράξει της 
ωραίας Δαμαλά, έπιτροπήν έκ κυριών είργάσθη άκαμάτως εις 
συλλογήν σημαντικού έράνου, δι’ ού παρέσχεν αρωγήν καί πε- 
ρίθαλψιν εις αύτούς.

Ό  θάνατος τοΰ προσφιλούς αύτης συζύγου, έπελθών τώ 
1 8(5(5 άφαρπάζει άπ ’ αύτης τάς στιγμάς της εύτυχίας. Έ κ - 
τοτε άποσύρεται της έν Άθήναις κο.νωνικης δράσεως, ζή μό
νον διά τά  αγαπητά αύτής τέκνα, υπέρ ών η στοργή, η μέ
ριμνα καί η άφοσίωσις ήτο έξόχως παραδειγματική. ”Αν δ’ 
ένίοτε έμφανίζηται έν τγ  κοινωνία καθήκον ιερόν έπιβάλλει 
αύτγ τούτο. Είναι ό φύλαξ άγγελος τών δύο αύτής θυγατέ
ρων καί ως μήτηρ συνετή συνοδεύει αύτάς έν τγ  άνωτέρα κοι
νωνία. Τίς δεν ένθυμεΐται την συμπαθή κυρίαν Μαρίαν Ράδου, 
συνοδεύουσαν εις τον ’Ανακτορικόν χορόν τάς θελκτικάς αύτης 
θυγατέρας, δεσποινίδας τότε καί νύν δέσποινας Χαρίκλειαν 
ΙΙίσαν καί Σοφίαν Ρένδα, φερούσας πάντοτε κομψήν καί απλήν 
άμφίεσιν, ροδίνην η κυανήν;

Έ ν μεσω τών πολλαπλών αύτης καθηκόντων, η σύζυγος καί 
μητηρ η Μαρία Ράδου δεν έλησμόνει τον ιδανικόν καί καλλι
τεχνικόν αύτης κόσμον. Αί πτέρυγες της φαντασίας δεν συμ
πτύσσονται, αί χορδαί τής λύρας δεν σιγώσι, τό ιερόν πύο τοΰ 
καλού δεν άποσβέννυσαι έν ψυχή καλλιτέχνου.

Καί δεν ΐτ τα τα ι πλέον διά τού πνεύματος^ ως έν τη νεό- 
τητι αύτης, εις εύρεΐς ορίζοντας γραφικού κόσμου, ούτε τά 
έ'ργα αύτης φέρουσι τόν τύπον ίσχυράς έκτελέσεως. ΙΙλήν καί 
πόθεν ήδύνατο νά άρυσθγ την καλλιτεχνικήν εαπνευσιν; Ό  
περί αύτην κόσμος ήκιστα ητο καλλιτεχνικός. Ή  Ε λλάς τότε 
μόλις ήγείρετυ έκ τοΰ ληθάργου της δουλείας καί της άμα- 
θείας· ούτε πινακοθηκαι, ούτε σχολαί καλών τεχνών ύπήρχον 
έν αύτγ. Μόνον η αύρα έκ τών αθανάτων μνημείων ποοσ- 
πνεουσα έψιθύριζε τόν καλλίτεχνον βίον τών αρχαίων Ε λ 
λήνων.

Τό μουσικόν αίσθημα διετηρησε καί εις τό γήρας έ'τι καί 
τούτο ηδυνηθη νά έμφυτεύσγ εν τγ  καρδία τών θυγατέρων αύ
της, έξ ών ή κυρία Μαρία Ρένδη ά εδείχθη καλή μουσικός. 
Τοιαύτη δ’ είναι καί ή άπ : τής αδελφής αύτης ανεψιά δεσ
ποινίς Κόνιαρη.

’ό ,̂δουσα ή Μαρία Ράδου τά  άσματα της νεότητός της ά- 
νεμιμνήσκετο της φαιδράς παιδικής ηλικίας αυτής. Έ ζη  τότε 
έν αντικατοπτρισμοί, παρήλαυνον προ τών οφθαλμών αυτής 
ή έν Λιβόρνω πατρική έ'παυλις τόσαι θελκτικαί καί προσφιλείς 
εικόνες, καί αί φαιδραί όμηγύρεις, έν αίς αυτή καί αί άδελ- 
φαί της τόσην διέχεον ζωήν καί τό μικρόν έργαστήριον (stu
dio) έν ώ είργάζετο υπό τάς οδηγίας τών σεβαστών αύτής 
διδασκάλων.

Τήν ζωγραφικήν φαίνεται ό'τι παργτησε ένωρίς. Τά τελευ
ταία αύτής γραφικά έ'ργα φέρουσι χρονολογίαν 18*5 . Δύο 
διασωθεΐσαι προσωπογραφίαι τής νεότητός της έξετέθησαν έν 
τγ  πρώτγ έν Έ λλάδι καλλιτεχνική έκθέσει τών Κυριών, τή 
διοργανωθείσγ υπό τής κυρίας Καλλιρρόης Παρρέν έν έ'τει 1891.

Οί ίδόντες αύτάς ώς καί τά έργα τής σοφής ελληνομαθούς 
καί ζωγράφου Άνθίας Οικονόμου τού έξ Οικονόμων, άπεθαύμα- 
σαν τήν ομοιότητα τών χρωματισμών καί λεπτότητα τών 
γραμμών. Φαίνεται δτι άμφότεραι, καθά καί σύγχρονοι, ήσαν 
μαθητριαι τής αύτής τοσκανικής σχολής.

Έ κ τών μεταγενεστέρων έργων τής Μαρίας Ράδου τό ύπό 
τόν τίτλον Angelica et Medoro έχει πολλήν καλλιτεχνικήν 
αςίαν. Είναι τούτο αί τελευταΐα ι έκλάμψεις τής γραφικής 
αύτής έμπνεύσεως σβεσθείσαι μετά τής ζωής αύτής τώ 1877.

Αί ακτίνες τού καλού, αγαθού καί αληθούς, αιτινες διεφώ- 
τιζον τάς σκέψεις καί τά αισθήματα τής Μαρίας Ράδου καί 
έρριπτον τήν ακτινοβολίαν εις τούς περί αύτήν θά στέφωσι πάν
τοτε τήν μνήμην αύτής.

Σ ω τη ρ ία  Ά λ ιμ π έ ρ τ η

0 ΔΣΥΔΟΝ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
Έ κ τών μικρών τά  μεγάλα. Τούτο δύναται ιδία νά λεχθγ 

διά το « ’Άσυλον τών ’Α νιάτων». Mtapóv, έλάχιστον άρχικώς 
με δύο— τρία μόλις δωμάτια, μέ πόρους άσημάντους, μέ τρεις 

—τεσσαρας μόλις ασθενείς, προάγεται όσημέραι καί εύεργετι- 
κώτερον καθίσταται εις τήν κοινωνίαν.

Δέν έγεινε βεβαίως είσετι μέγα, διότι ούτε πλούσια κληρο
δοτήματα έλαβεν, ούτε έπιχορηγήσεως γενναίας παρά τού δή
μου ήξιώθη, ούτε βοηθήματος τίνος παρά τής Κυβερνήσεως. 
Ά λ λ ’ οί καθημερινοί τού Συμβουλίου αύτοΰ αγώνες, καί ό 
προθύμως εισφερόμενος οβολός πάντων, συνετέλεσαν δπως καί 
ο αριθμός τών έν αύτώ διαιτωμένων ασθενών άνέύθη εις δέκα 
τεσσαρας καί οικία εύρυχωροτέρα καί εύπρεπεστέρα διαδεχθγ 
τήν πρώτην.

Ή  έπιτυχής καί εύεργετικωτάτη αύτοΰ ποοεία, καί αί ά- 
νάγκαι εις ας μόνον αύτό άνταποκρίνεται έπιβάλλουν εις τό 
Συμβούλιον αύτοΰ νά έπεκτείνγ τόν κύκλον τής δράσεως του, 
νά έργασθή περισσότερον δπως εις μείζονα αριθμόν πασχόντων 
παρέχγ άσυλον.

Επειδή δέ ό πόνος αδιακρίτως προσβάλλει πάντας, έπειδή 
αί την ανθρωπότητα μαστίζουσαι ανίατοι νόσοι έξ ί'σου έρ
χονται έπι τών πτωχών καί τών πλουσίων, τό Συμβούλιον τοΰ 
Άσυλου άπεφάσισεν, ίνα από τού προσεχούς Σεπτεμβρίου έν 
ίδιοις διαμερίσμασι δέχεται καί κυρίας έπί ώρισμένγ διά την 
δίαιτάν των χρηματική καταβολή.

ΓΙρός τόν σκοπόν τούτον ένωκίασε μεγαλείτερον καί είδικω-
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τερον έπι τουτω ανταποκρινόμενον οίκημα, εύάερον καί εύρύ - 
χώρον επι τής οδού Φαλήρου. Ούτω κυρίαι καλής κοινωνικής 
τχξεως, κυριαι ευποραι, δυναμεναι νά συντηρώνται ίδίαις δα- 
πάναις, αλλα στερουμεναι οικογενειακής περιθάλψεως, στερού
μενα'. στοργικών φροντίδων καί περιποιήσεων, δύνανται νά κα- 
ταφευγωσιν εις το Ασυλον, δπερ άναπληροΐ τήν οικογένειαν, 
χορηγούν δχι μόνον νοσηλείαν καί τροφήν καί φάρμακα, άλλ’ 
ιδια στοργικωτατην περιθαλψιν καί ηθικήν παρηγοριάν καί ά- 
νακουφισιν, ή; τόσην άναγκην έχουσιν αί πάσχουσαι.

Αι επι πληρωμή ασθενείς θά διαιρούνται έπί τού παρόντος 
εις τρεις κατηγορίας. Εις τας δικαιουμένας νά έχωσιν ίδιον 
δωματιον, εις τας ανα δυο εις έν δωμάτιον διαιτωυ.ένας καί 
εις τας εν κοινή αιθουσγ. Διά πάσας δμως τάς ίδιοσυντηρή- 
τους τού Ασυλου ασθενείς, ή τροφή καί ή δίαιτα έν γένει 
έσται σύμφωνος πράς τάς ίατρικάς καί θεραπευτικάς διατάξεις, 
καί οσον τό δυνατόν ύγιής καί ποικιλωτέρα, διάφορος δέ πάν
τως τών δωρεάν διαιτωαένων.
Ρ Το Συμβουλιον τού Ασυλου θελει καταβάλει πάσαν προσ
πάθειαν, δπως εις τήν κατηγορίαν τής νέας ταύτης τών υπο
τρόφων του τάξεως καταστήσγ εύάρεστον τήν έν αύτώ διαμο

νήν. Τήν ήόη μικραν αυτού βιβλιοθήκην θέλει πλουτίσει διά 
νέων συγγραμμάτων καί περιοδικών καί έφημερίδων, αί κυρίαι 

|ρε τοΰ Συμβουλίου από καιρού ε ί; καιρόν θά διοργανόνουν μι
κρά; έν αύτώ φιλικάς συναθροίσεις, ών θά μετέχωσιν αί έπιθυ- 
μοΰσαι και δυναμεναι έκ τών άσθενών.
 ̂ Ουτω ο έπώδυνος βίος τών εις αιώνιον πόνον καταδίκων θά 
διέρχεται τερπνότερος καί ψυχαγωγότερος καί τό κακόν θά 
λησμονήται πρός στιγμήν τούλάχιστον, έν τή ατμόσφαιρα τού 
οικογενειακού εκείνου βίου καί τής άδελφοποιήσεως τών πα- 
σχουσών, μετά τών κυριών, αιτινες οίκειοθελώς καί ύπό φί)αν- 
θρωπων αισθημάτων όρμώμεναι προσφέρονται νά άντικαταστή 
σωσι την οικογένειαν τών στερουμένων τοιαύτης.

Λεπτομερείς πληροφορίας περί τών δρων τής έν τώ Άσύλω 
διαιτης τών ιδιοσυντηρήτων άσθενών καί τών υποχρεώσεων 
αυτών, δύνανται νά ζητήσωσιν αί βουλόμεναι παρά τής Προέ
δρου του « ’Ασύλου τών’Ανιάτων» κ. Ναταλίας Σούτσου, είτε 
*κι παρ’ ήμώι .̂

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
θ ά ε α τ ο ς  ! Λεξις φ ίρουσα ρ ίγος  άπεΛπισίας,
Λέξις, άγρίως πά ν το τ ε  εις εϋτυχεϊς ήχου οι,
Πόσον γΛυχεΐα (ρα ίνεσα ι , τη ν  Λήθην προξενούσα  
Εις δ υσ τυχ ε ίς ,  άπέΛπιδας, α ιμ οσταγε ίς  χαρδ ιας  !

Είναι θερμόν παρήγορον  τοΰ μ ν ή μ α τ ο ς  τό χ ώ μα ,
Λιά χαρό ία ν  πΛάσασαν όνε ιρα  ευ τυχ ία ς ,
ΛιαΛυθέντα εξ ορμής, θυίΛΛη, Τρικυμίας,
Λφοΰ άπέθαν' ή ψ υχή  πρός τ ί νά ζή τό σ<7ψα ;

Ε»·φ τα στήθη χ.Ιείουσι σ τ υ γνή ν  άπεΛπισ ίαν ,
Αά ύποκρ ί ,ησα ι χ α ρά ν  νά με ιδ ιο ύ ν  τά  χειΛη,
Ε'φ έχΛείοθη τών χρυσών  όνε ίρων σου ή πύΛη 
Ααί χα ιαό ιχην  τ ήν ζωήν νομ ίζε ις  ο υ ρ α ν ία ν  !

! . . Τοΰ τάφου χάΛΛιον ποθώ τήν ήρεμ ίαν  
‘Μ τον β ίον  ό Λιμήν μ ε τά  τήν  τρ ικυμ ίαν .

Μ » ρ ίχ *  Κ. Φ ιλ ιπ π ίδ ο υ .

ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΒΩΛΟΝ
Ε’.

Ά φ ’ ής στιγμής άπεμακρύνθημεν τού σχοή,είον το ΰ  χω
ριού ή είκών αύτοΰ δέν έπαυσε νά μάς παρακολουθή παντού. 
Τα κάλλη τής φυσεως μ’ δλον δτι έφ’ δσον έποοχωρούμεν πρός 
τα α/ω εςετυλιττοντο εν ¡Λεγαλ07Γρεπεστερα πολυτέλεια, ¡χας 
ευρισκον ή'δη όλιγώτερον ένθουσιώδεις.

Το σχολείον, πάντοτε με τήν κατάμαυρον στέγην του καί 
τους έρειπιωδεις τοίχους του, μάς έφαίνετο έκτοπιζόμενον καί 
παρενθετον τό άμορφον σχήμα του έν τώ μέσω τών γραφ'.κω- 
τερων τοποθεσιών. Η άντίθεσις ήτο άπελπιστική.

Και περιεκλειεν εις τούς κόλπους του τό σκελετώδες καί άρ- 
χεγονου οικοδομικής έκεΐνο έρείπιον δ,τι καλόν είχε νά έπιδείξγ 
το μικρόν χωριον τών Λεχωνίων: Τό άγνότερον στοιχείον τοΰ 
παρόντος, τά  παιδάκια τού χωριού. Τήν μεγάλην έλπίδα τοΰ 
μέλλοντος, τούς νέους καί τάς νεάνιδας τής αύριον. ΟΤον ά- 
παισιον πλαισιον διά τήν σφριγώσαν αύτήν παιδικήν ηλικίαν 
και ποσον άκατάλληλον κέντρον διά τήν διάπλασή τής καρ
διάς και τοΰ νού. Καί αύτό, όταν ή φύσις έξω, έκεϊ, εις δύο 
βημάτων άπόστασιν ώργία εις πλούτον καί κάλλη, καί εικό
νας και χρώματα καί ζωογόνον άέρα.

Ά λ λ ’ είχον άρα άνάγκην τά μικρά έκεϊνα παιδάκια νά είναι 
κλεισμένα εις τούς τέσσαρας σκοτεινούς τοίχους τού σχολείου 
δια να μάθουν νά σεβωνται τόν Θεόν, νά άγαπούν καί ύπα- 
κουουν τυύς γονείς των, νά άναγινώσκουν τά  εις τά ιερά βι
βλία αναγραφόμενα καθήκοντά των, νά ψάλλουν θούρια υπέρ 
τής πατριόος καί πίστεως καί νά άπαριθμοΰν δλας τάς πρός 
τον άνθρωπον εύεργεσίας τοΰ Πλάστου ; Τί πλουσιώτερον καί 
μεγαλοπρεπεστερον σχολείον άπό αύτήν τήν γενναίαν, τήν με- 
γαλην, την άδάμαστον, τήν κυρίαρχον φύσιν, εις τούς κόλπους 
τής οποίας γεννώνται, ζοΰν καί άποθνήσκουν ; Εις ποίον τού 
κοσμου παιδαγωγικόν μουσεΐον ό διδάσκαλος δύναται νά εύρ>) 
ωραιοτερας εικόνας, δπως έπ’ αύτών άναπτύξγ τάς ήθικομρρ- 
φωτικας αρχας επί τών οποίων οφείλει νά στηρίζεται ή έκ- 
παιδευσις τού άγροτου ; Ποία τοπογραφικά καί χειρογραφ-κά 
και μαθηματικα εγχειρίδια δύνανται νά διδάξουν τό μικρόν τά 
ορια τού τόπου του και τάς διευθύνσεις τών γειτονικών χω
ρίων και της πρωτευουσης τού νομού του ή αύτό τό ανωφερές 
και σμαραγδοσκεπασμενον ύπαιθρον, άπό τού οποίου δλα ώς 
εν κατοπτρω εκτίθενται, υπο τόν μέγαν καί φαεινόν τού παν
τός φανόν, τον ήλιον; Πού αλλού τό μικρόν τόσας περί γεωρ
γίας όυναται να απόκτηση] στοιχειώδεις γνώσεις και περί τού 
φυτικού βασιλείου τοσα νά άντλήση διδάγματα ή έξ αύτών 
τών χλοοσπάρτων καί δασοσκεπών αγρών ; Πού αλλού καλ- 
λιτεχνικωτερα δύναται νά διαπλασθγί ή καρδία καί ό νούς τού 
παιδιού και πώς άλλως δύναται νά έκτιμήσγ ολον τόν πλούτον 
και την γονιμότητα τής αγίας τής πατρίδος του γής ή διδα- 
σκόμενον ένώ δρέπει τούς καρπούς τούς γλυκείς τών δένδρων, 
να εοτιμγ τον πλούτον, ον ή καρποφορία αύτή συγκομίζει εις 
το χωριον του ; Και πού άλλού ή Ελληνική έπανάστασις καί 
το αρχαίον Ελληνικόν μεγαλείον δύναται νά άπεικονισθγ καί 
να αναπαρασταθγί εντελώς ζωντανόν ή ποό τών ράχεων τοΰ 
μαγευτικού ΙΙηλιου, εκεί ενθα ο Χείρων ό Κένταυρος έμορφου 
καί έξεπέδευε τόν άνδρειότατον έξ δλων τών Ελλήνων Ά -
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χιλλέα, έκεϊ ένθκ Ινεπνέετο ό 'Ρήγας των Φερών, εκεί ενθα 
¿ναυπηγείτο η ’Αργώ δια την αθάνατον των πρώτων Ε λλή 
νων εμπορικήν εκστρατείαν, έκεΐ ενθα πρό ολίγων έτι χρόνων, 
οί ηρωϊκώτεροι της Θεσσαλίας άνδρες έπιπτον ύπέρυ.αχοι της 
ελευθερίας της πατρίδος των ;

Οί σοφοί προ'γονοί u-ας, οί ίδρυταί των πρώτων του κο'σαου 
άκκδηαιών ησαν φανατικοί ύπέρυ.αχοι της υπαιθρίου διδασκα
λίας. Δ ιατί αί νεώτεραι γενεαί, εάν θεωρούν ασυμβίβαστον την 
έν ύπαίθρω διδασκαλίαν διά τάς μαμμοθρέπτους καί έκφυλισμέ- 
νας γενεάς των πο'λεων, νά μη άναγάγουν αύτην τουλάχιστον 
εις τά  ωραία Ελληνικά χωριά; Μήπως το εις τδ σχολεϊον 
κλεισμένον καί εις τόν ίδρωτα καί την άκαθαρσίαν πλέον σή
μερον μικρο'ν, δεν θά είναι υποχρεωμένων αυριον ώς εργάτης 
τών άγρων νά διημερεύγι καί διανυκτερεύϊ) ύπδ τόν ήλιον καί 
τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς ;

Με τάς σκέψεις αύτάς, μονολογούσα πρός την έαυτην μου, 
καί ούδο'λως μετέχουσα τών. συνδιαλέξεων των συντρο'φων μου, 
περιεπάτησα φαίνεται επί πολύ, διότι αί'φνης εύρέθημεν πρό 
μεγάλου μύλου, παρά τόν όποιον ύψοϋτο επί ανωφερούς κα- 
ταφύτου λόφου μεγάλη οικοδομή. ΤΗτο τό κτήμα του κ. 
Καρτάλη. ’Αλευρόμυλος καί μεταξουργείου. Είναι τά σωζό- 
μενα ίχνη, της άλλοτε άκμαζούσης παρά τό Πηλιον βιομη
χανίας, ητις διεσώθη ενταύθα, χάρις εις την δραστηριότητα 
του φιλοπροόδου καί έργατικωτάτου γέροντας, οστις μέχρι σή
μερον αυτοπροσώπως διευθύνει άμφότερα τά  εργοστάσια ταΰτα.

Άνηλθομεν επί του λόφου, τόν όποιον η θεά της γής Δη- 
μητηρ έγκατέσπειρε ρ/έ τά θαυμασιώτερα των φυτών καί άν- 
θέων της. Ή  από του λόφου τούτου πρός τόν Παγασητικόν 
κόλπον έςελισσομένη είκών αποτελεί κατά την ώραν αύτην 
της δύσεως εις την θάλασσαν θέαμα άπεριγράπτου κάλλους. 
Τά πρό των ποδών μας δασύλλια διεποίκιλλον μυριόχροοι του 
δέοντος ηλίου ακτίνες, ενώ αί κλιτύες του λόφου έστεφανοϋντο 
από κυανέρυθρα ανθύλλια, έτοιμα νά κλείσωσι τάς στεφάνας 
των εύθυς ώς θά έσβυναν έπ’ αύτών μέ τάς τελευταίας του ή
λιου ακτίνας τά  ζωογόνα καί χρυσά εκείνου φιλήματα. Οί 
πανταχόθεν καταρρέοντες ρύακες έφαίνοντο έκπέμποντες φλό
γας, τόσον ή άντανάκλασις τής δύσεως έπυρπόλει καί τό ύ
δωρ ακόμη. Αί εις τό χωρίον εγκατεσπαρμένα! καλύβαι μέ 
τάς άσβεστοχρίστους καί μελανοσκούφους καπνοδόχους των 
άνέπεμπον ύπεράνω των στεγών των τολύπας φαιολεύκου κα
πνού, άνερχομένου εις τό άπειρον ώς θυμίαμα ύπό τής ηύλο- 
γημένης εργασίας καί τής οικογενειακής εστίας. Μικρόν κω- 
δωνοστάσιον του ναοΰ ύψοϋν υπερήφανα τόν σταυρόν του άνά 
τόν διαυγή, τόν κρυσταλλώδη ορίζοντα καί ολίγον άπωτέρω 
ήμικρημνισμένος μιναρές, υποθέτω, σημεϊον τής καταπτώσεως 
του άλλοτε ενταύθα κυριαρχήσαντος λαοΰ. Αί σκιαί ιώ ν  γ ι- 
γαντιαίων πλατάνων καί λευκών έπεκτεινόμεναι κάτω μακράν 
καί χρωματίζουσαι την χλόην μέ τό ερεβώδες καί άβεβαιον τής 
νυκτός χρώμα. Καί πέραν εκεί χαμηλότερα του λόφου κα, 
τής πεδιάδος, πρός τό βάθος τής είκόνος ή άποκρυσταλλωθεϊσα 
θάλασσα, ώς μία πελώρια έξ όπαλίου λίθου χρωματοπινακίς, 
άντανακλώσα τά  μυριάκις άνά πάσαν στιγμήν Εναλλασσόμενα 
χρώματα τής δύσεως καί διαστιζομένη ύπό των μελανών ά- 
κατίων καί πλοίων, άτινα ώς γραμμαί μόνον διεκρινοντο άπο 
του λόφου. Την ολην μεθυστικήν ταύτην τών αισθήσεων εϊ-

κόνα συνεπλήρουν αί άρωματώδεις τών άγρών και τών καρ~ 
πών καί τών άνθέων άναθυμμιάσεις, αί άνερχόμεναι μεχρις ή- 
κών, έν τή σιγηλή τής ατμόσφαιρας ηρεμία, έν τή αρμονική ' 
κεγαλοπρεπεία τής του φωτός πρός τό σκότος εναλλαγής.

’Από τήν ρέμβην, άπό τήν έκστασιν του θαυμάσιου τουτου 
θεάματος μέ άπέσπασεν ή φωνή τών συνοδοιπόρων μου. Πρέ
πει νά σπεύσωμεν, διά νά προφθάσωμεν τάς έργάτιδας εις τό 
μεταξουργεϊον. Ό  κ. Καρτάλης εύρέθη επί τής όδοϋ μας, έξ- 
ελέγχων τάς γυναίκας αΐτινες είχον άναλάβει τήν συγκομι
δήν τών χρυσοροδίνων βερυκκόκων. Εις κοφίνους μ.εγαλας άνά 
έκατοστύας οκάδων διεμοιράζοντο οί μυρόνοντες γυρω μας τον 
άέρα καρποί, τούς ώραιοτέρους τών οποίων μάς προσεφερεν εύ- 
γενώς καί φιλοφρόνως ό οικοδεσπότης, πρός τόν όποιον πα- 
3θυσιάσαμεν προηγουμένως έαυτάς.

Άνήλθομεν μετά ταϋτα εις τό έργοστάσιον. Εις τρεις— τεσ- 
σαρας στίχους παρατεταγμέναι νεαραί κορασίδες προ τών μι
κρών μαρμάρινων καδίσκων των, έςεκλώστιζαν τους χρησιζόν
τας βόμβυκας, ενώ ή ό'πισθεν έκάστης έξ αύτών τοποθετημένη 
dvéun έδέχετυ καί περιείλισσεν εις δέσμας τάς μεταςίνας 
κλωστάς. Η συχία έβασίλευεν έν τώ έογοστασίω, μόνον δε το 
ρόχθισμα τών περιστρεφομένων περί τόν άξονα των άνεμών η- 
κούετο ώς μακρός καί παρατεταμένος ψιθυρισμός. Η άτμο- 
σφαιρα βαρυτάτη, ό άήρ δυσώδης καί σχεδόν άσφυκτικός, ε· 
νίκα τής έν τώ χλιαρώ υδατι άποσυνθέσεως τών βομβυκων.

Αί φυσιογνωμίαι τών έργατίδων κοιναί, κοινόταται· ουδε- 
μία εύ'μορφος. Πολλαί συμπχθητικαί, πάντοτε δμως με πρόσ
ωπα μαραμμένα πριν άκόμη άνθίσουν, μέ τόν τύπον τής κα
κής διαίτης καί του μολυσμένου άέρος, ον ά-απνεουν έν τώ 
έργοστασίω άπό τής έκτης ώρας τής πρωίας μέχρι τής όγδοης 
τής εσπέρας. Καί έδώ ώς καί παντού, δπου ή βιομηχανία 
μεταχειρίζεται τήν γυναίκα, βασιλεύει ό άδικος καί απάν
θρωπος νόμος τής καταστροφής του παράγοντος έπ’ άγαθώ 
του παραγομένου. Καί τό άπελπιστικόν είναι δτι ό παραγων 
είναι γυνή, δηλαδή μήτηρ, δηλαδή τροφός τής άνθρωπότη- 
τος, καί τό παραγόμενον είναι [/.έταξα, είδος πολυτελείας, 
τό όποιον ήδύνατο καί νά λειψή μεχρις ού έξευρεθή μηχανι
σμός μή καταστρέφων τήν υγείαν καί ύποσκάπτων την ζωην 
τόσων δυστυχών.

BERNARDIN DE SAINT PIERRE 

Π Ε Ρ Ι  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α Σ
Ό  Βερναρδϊνος δέ Σαίν Πιέρ είναι εις έκ τών συγγραφέων 

έκείνων, οίτινες ύμνησαν έν τοΐς έογοις των την ωραιότητα 
τής δημιουργίας καί τήν αρμονίαν τής φύσεως.

Τήν τελευταίαν φοράν καθ’ ήν κατήλθεν εις τόν κήπον του 
διέκρινε μίαν ροδιάν τής Βεγγάλης κατάφορτον έξ άνθεων,άλλα 
τής όποιας μία μερίς είχεν ήδη ώχοιάσει έκ τοϋ άνεμου. Την 
παρετήρησε πρός στιγμήν καί, δεικνύων αύτήν πρός την σύ
ζυγόν του, τη λέγει: «Αύ'ριον, τά  ωχρά φύλλα δέν θα υπαρ* 
χ υυν πλέον ».

Ή  σύζυγός του έννοήσασα, ότι παρέβαλλεν εαυτόν προς αυ* 
τά τά μαραμμένα φύλλα, άτινα μέλλουν νά πέσουν δέν ήδυνηθ* 
νά κρατήσν) τά δάκρυά της. Τότε ό Βερναρδϊνος δε Σαίν Π^Ρ 
έπρόσθεσεν ήπίως: «Δ ιατί νά παραδίδεσαι εις ανωφελείς θλι-
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ψεις; έκεΐνο τό όποιον σέ άγαπά έν έμοί θά ζή πάντοτε. Ή  
ψυχή, όμοία μέ τά άνθη, έπιζή τοϋ σώματος καί δπως τά 
φύλλα, άποσπάται αύτοΰ. Ένθυμήθητι διαφόρους περιόδους 
τής ζωής μας, καί θά Γόης ότι υπάρχει έν ήμΐν τ ί , τό όποιον 
μεγεθύνεται διά νά μή άποθάνγ ποτέ. Δέν υπήρξα μικρόν πα ι- 
δίον έντός τών βραχιόνων τής τροφοΰ μου ; Δέν ειχον ψελλί
σει κατόπιν λέξεις καί δέν άνταπεκρίθην διά τών θωπειών μου 
εις τάς θωπείας τών γονέων μου ; Νέος διέτρεξα τόν κόσμ,ον· 
ήμην τότε φιλόδοξος καί ήμην δυστυχής. Κατόπιν ή διάνοια 
μου έφωτίσθη, προσήγγισα πρός τήν φύσιν καί πρός τόν θεόν 
καί ιδού οπου ή ψυχή μου είναι έτοιμη ν ’ άπέλθγ πρός αύτόν.

«Το βλεπεις, το τέλος μιας περιόδου υπήρξε πάντοτε ή 
άρχή μιάς άλλης, όπως τό τέλος τοϋ χειμώνος είναι ή άφιξις 
τοϋ θέρους, οπως τό τέλος μιας ημέρας είναι ή άγγελία μιάς 
νέας αύγής. Ούτω ό θάνατος ακολουθείται ύπό ύπάρξεως άθα-

'η1· " Γ — ——— — —  ·, ΜΙ. ■■■■■

νκτου ».
ε Όλιγας ώρας πριν άποθάνη, άνακουφισθείς ολίγον, ώς είδε 
τούς περί αύτόν δακρύοντας πέριξ τής κλίνης του, έτεινε πρός 
αυτους την χειρχ- η φωνη του δεν ήτο πλέον παρά μία πνοή, 
μόλις ό ηδυνηθη να εί'πγι· «δέν είνε παρά εις χωρισμός ολίγων 
ημερών. Μή μοι τόν καθιστάτε τόσον οδυνηρόν. Αισθάνο
μαι οτι εγκαταλείπω τήν γήν, καί ό'χι τήν ζωήν ! » 
ι. Και ως εαν ενεδιδεν εις πεποιθησιν τινα, έπρόσθεσε : « θ ά  
«υναντηθώμεν μίαν ημέραν».

Αύται αί λέςεις ήσαν σχεδόν αί τελευταΐαι οπου έπρόφερεν. 
Όλιγας ώρας άργότερα δέν υπήρχε πλέον.

Καο. Γ. Βιτιάδου.

ΓΪΜΕΙέ ΕΧΕΜΓΘΕΙΑ EN KAIPÜ, ΠΟΑΕΪΟΓ
ί·. Κτυποΰν εις τήν θύραν τής έπαύλεως, του χωρίου Villedieu 
εις τά περίχωρα τοϋ Metz. Ή το  τό 1870, έν καιρώ τοϋ Γαλ- 
λοπρωσσικοϋ πολέμου.

Νέα χωρική, μείνασα μόνη μετά τοϋ άδελφοϋ της ηλικίας 
πεντε έτών, καταλαμβάνεται ύπό τρόμου άκούουσα κλαγγήν 
οπλών Αναμφιβολως, λεγει, είναι Γερμανοί.

Καί σιωπ^. Τά κτυπήματα διπλασιάζον-αι εις τήν θύοαν, 
και τραχεϊαι φωναί, τών όποιων ή προφορά αγγέλλει ανθρώπους 
ςενους τής γαλλικής γλωσσης, φωνοΰν: ’Ανοίξατε, ή συντρί- 
βομεν τήν θύραν.

Ή  Σωσσάνα Διδιέ άνοίγει, καί βλέπει είσερχόμενον μετά 
φρίκης εν πρωσσικόν τάγμα.

—  Δώσατέ μας νά φάγωμεν καί νά πίωμεν.
Προσφέρει εις αύτούς ότι ζητούν.

Τωρα, θελετε άποκριθή εις όλας μας τάς ερωτήσεις.Έν 
γαλλικόν στρατιωτικόν σώμα, διοικούμενον ύφ’ ενός στρατάρ
χου τής Γαλλίας, διήλθεν εντεύθεν πρό δύο ωρών πόθεν ήρ- 
χετο, καί ποίαν διεύθυνσιν έλαβεν ;

Εις τας λεςεις ταυτας, η νεάνις ωχρίασεν. Είχεν εις τό 
στράτευμά και τον αδελφόν της καί τόν μνηστήρά της. Έ γνώ- 
ριζεν ότι οί έχθροί κατεσκόπευον τήν πορείαν τών Γάλλων, καί 
ότι, έάν ήδύναντο νά γνωρίσουν τάστρατιωτικά κινήματά των, 
θά έπέβαλλον εις αύτούς έξαπίνης νέαν συμφοράν.— ’Εμέ λέγει, 
πρέπει νά έρωτήσητε τί κάμνουν οί στρατιώτχί μας ; Είααι 
Ι’αλλις, καί δέν αρμόζει εις έμέ νά σάς εΓπω παν ότι δύναται 
νά άπολέση τούς Γάλλους.

—· ’Εάν δέν όμιλήσ-ρς, γνωρίζομεν καλώς νά σοί άποσπά- 
σωμεν τό μυστικόν σου βιαίως.

—  Είμαι γυνή- κατά τών γυναικών λοιπόν έκστρατεύετε ;
—  Άρκεϊ, δέν ίχομεν ούδέ στιγμήν νά χάνωμεν. ’Ακολουθεί 

μας ε ;ω  και στηριχθητι επ’αύτοΰ του δένδρου. Σείς, στρατιώ- 
τα·, σκοπεύσατε. Έάν δέν άποκριθής εις τάς έρωτήσεις μας, ή 
άποκριθής ψεύδη, θά τουφεκισθ-ρς. Όμίλει.

Ή  Σωσσάνα παρετήρησε τούς στρατιώτας μετά φρίκης, έ 
πειτα κατεβίβασε τήν κεφαλήν καί έσκέφθη. Μία είκών διήλθε
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Ηεικών τής Έστέλλας έπεφαίνετο τότε είς αύτόν ώς ή τής Παρθένου 
Μ*νιζομένης Ε1ς τούς αγίους τής ερήμου. Συγκεχυμένος μέχρι μυχίων μι- 

Χρου δεΤν να γονυπετής πρό α^ ς ζητΛν β, π νώ μψ  Μ  ^  ^  πλάνην

Çev ¡ “¿,‘r' V τη! μ0μ?*ς του 5 la« hi lvn ¿γνώριζε καί «σας δέν Ιγνώρι-

τ Έπειτα ή ύττα,ία ώελΰθ, καί 6 Θεο’δωρος ε6ρέβη πρή τής Πραγματ:κοτη- 
, *τρ5“' λ“ν*1χβ "λουσίαν καί άριοτοκράτιδα, ήτ,ς άναμφιβόλως δέν 

Il HTÎ-ro” 0 αζτ0ν.ζ Στιγματισμένων υπό τής κοινής γνώμης, ήν
ή ϊβ ΐθ  ?  · S ™  ώ ΐ *6ρψ Ζηί’ “ν *λ,!ίε ι“ Skv *νεχαλόπτετο, *«ί
Ιδέα τί* πτ“ ν γ 1: *J,C0Î τό βαροςτής ζωής, βμοιον μέ κάλυμμα βερέτρου...

■ Εν 0υ-υα' Γ  ^  Τ° “ ' M ^ P‘ Τ0τε Ιν τ<?  Εδλεπεν
οδείΓ ο-’ ‘β ! 'ρω; ’ΐν  ? ° Ρ * ν ή ρ ώ :α  έα υτό ν  μ ή π ω ς  6πήρρ£ν |νοχο;. ·Α

Ζύ ’Ζ ωί:■■'·"*> »  *»«■ «■ » ¿ V  J L
Μ ό νο νήΓ ·°ν ήτ° νΓ Μ?*λίθ?1 ,!c τόν γυναΐκά του, θέσιν αξίαν έαυτής. 
ητο τρελΧός^Π0? ^  ^  πρ*'ίν του' ’ΑΧλ' 6 Ρ«νμόνδος δέν
ταίαν αύτών’ συνΓ λ Γ  “α  μ ϊλλ°ν έα“τ!>δ’ “IQV χαιά τ0ν τελε«-
«ωκε τόν έρωτα ΐ  ν  ^ ΐ  Θέ°'δωΡ0ν· Ό ?ίΧ°< ™
?ήοη μ/α VEi;  ,  ' ? ' V:  Τήϊ τι^ ν ·  εγκαταλείπων τήν ζωήν χωρίς ν’ ά- 

. . . .  ÔtX*toXoT°ualt“ τη. είαράν,σίν του. Ένήργηαεν ώς προ-

 ̂ Ο θ.όδωρος μονος εις τά δωμάτιόν του, τό όποιον πυρετωδώς διέσχιζεν

έλαβε τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών τοο και μονολογών «αεί εόρίσ-ετοπρό 
της σκιάς του Φ̂ λου του :

Είμαι άθλιος, Ιλεγεν, άλλα συγγνώμην ! δπογέρω δεινώς. Σέ υβρίζω 
διότι Εχω τήν ατυχίαν νά αγαπώ τήν γυναίκα σου.

Ημέραν τινά ή κ. Βωράνδ καΒημένη πρό τοϋ γραφείου της ¿σημείωνε τάς 
του μηνάς δαπάνας.

— Τί κρίμα νά είναί τις τόσοι πλούσιος. . . .  δέν είξεύρει ε!ς τί νά χρησι- 
μοποιήση τόσον χρήμα, τό όποιον δαπανά :αι εις ανωφελή πράγματα. Τό μέ- 
γαρον τοϋτο, ή πληθύς τών υπηρετών εις τί έχρησίμευον ή εις τό νά περι
βάλλεται αύτη υπό μεγαλειτέρου άριβμοϋ εχθρών καί κατασκόπων ; Ή νέα 
γυνή κατελήφθη ύπό μελαγχολίας. Πανταχόθεν έβλεπε τήν ζωήν της διαρρέ- 
ουσαν έν θλίψει. Ήτο νέα και δ χαρακτήρ της ήτο άλλοτε ζωηρός κα’ι εύθυ
μος— άλλα τί ωφελεί ή νεότη ς Ιάν ζή τις ώς γέρων ; Τί ώφελεΐ ή εύθυμία, 
έάν είναι χαταδεδιχασμένος εις α’ιω,ίαν μόνωσιν ; Τίς θά τήν ήγάπα ; τί'ς θά 
τήν έσκέπτετο ; Έπ’ι τή σχέψει ταύτη αΐφνίδιον ερύθημα ¿ζωογόνησε τό πρόσ- 
ωπον της καί ¿πανέλαβε τήν πρόσθεσίν της μετά βίας. ώς ¿άν νά μή ήδύναντο 
να περιμένουν οι αριθμοί. Ή θύρα τής μιχράς αιθούσης άνεώχθη άθορύβως- 
καί αί’φνης δύο μικραί χειροκτιοφόροι χεΤρες, έκλεισαν τούς ’όφθ«λμούς της, 
και λεπτή ευωδία ιων ¿πλήρωσε ιΰ  δθ3μάτιον.

— Ιίοιος είναι ) είπε φωνή κακώς υποκουπτομένη .
— Σ ύ; Ό δέττη; μικρούλα μου ! είπεν ή Έστέλλα περιχαρώς- τόσον 

¿νωρίς ; ποθεν Ερχεσαι;
Ένηγκαλίσθησαν άμοιβαίως καί ¿κάθησαν πλησίον άλλήλων. Ό λη δροσιρά 

καί χαρούμενη ή νεόνυμφος παρετήρει τήν Έσιέλλαν και είπεν εις αύτήν μετά 
θαυμασμού : Πόσον είσαι ώσα'α ! Πολό ώραιοτέρα ή άλλοτε !

— Καί σύ, άπήντησεν ή Έστέλλα μειδιώσα, ήλλαξες. Έμεγάλωσες καί έ
γινες πολύ κομψή.
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προ των οφθαλμών τηζ, ή τη ; 1 αλλisc; ε ς πϋρ και αιμα, ε 
στρωμμΚη μέ νεκρούς, βεβυθισμένη εις το πένθος. Έ πε ιτα  άνε- 
πάλησεν εις την μνηχην της τον μνηστηρά της, τον αδελφόν 
της καί τόσους άλλους νέους, οιτινες προσέφερο/ την ζωην των 
διά της πατρίδας των την ελευθερίαν, καί τότε έγείρουσα την 
κεφαλήν, αισθανόμενη πόσον όλίγην αξίαν έ'/ει ή ζωή έν τω 
μέσω τοιούτων συμφορών, παρετηρησε τα κατέναντι πρός αυ
τήν διευθυνόμενα όπλα καί έσιωπησε.

—  Διά δευτέραν ιροράν, σοί τό διατάσσω, ομιλει. Δια τρι- 
την φοράν.

Ή  κόρη σιωπ$.
—· Στρατςώται, πυρ !
Καί ή ήρωϊκη νέα κόρη επεσε διαπερασθεϊτα ύπό σφαίρας.
Έ ν Χίω (Έχ τού Γαλλικού) Κασσάνδρα Γ. Β ιτεάδου.

ΛΙΔΑΣΚΑΑΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Έναρξις των εξετάσεων των διδασκαλείων των θηλεων του 
κράτους εγένοντο την παρεθοΰσαν Παρασκευήν 21 Ιουλίου. 
Μέλη της παρά τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας διορισθεισης 
επιτροπής είναι ό Γενικός επιθεωρητής τής Δημοτικής Πχι- 
δεΰσεως κ. Παπασωτηρίου πρόεδρός, η διευθύντρια τής « Ε- 
φημερίδος των Κυρίων» κ. Καλλιρρόη ΙΙαρρεν, ο κ. Ζήκος 
'Ρώσσης καθηγητής τοϋ Πανεπιστήμιου, ο κ. Μιλ. Ινωνσταν- 
τινιδης, ό κ. Ζησίου, ό κ. Τρίγωνης και ο κ. Εύάγγ. Μπα- 
μοΐρος καθηγηταί.

Τ ά ; έκ των διπλωματικών τούτων εξετάσεων εντυπώσεις 
της θέλει δημοσιεύσει έν τγ  «Έφημεριδι των Κυριών η κ. Καλ
λιρρόη Παρρέν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ α νΕ . Α. ΤρεποΛιπ.Έπιστολή μετά χρημάτων έλήφθη Εύχμριστοΰ- 

μεν θερμώς.— ΔαΤζ Πάτρας. ’Ενθουσιασμένη §ια τήν λαμπράν άπόφασίν 
σαςΓΟχι μόνον θα σας στείλω δδηγι'ας, άλλα καί θά ελθω αυτοπροσώ
πως κατά τον 7)βριον. Σάς γράφω λεπτομέρειας. Θερμότατα συγχαρη-

— ΤΩ ! έγώ είμαι «Ατυχές ! 'Τπήγαμεν παντού, εις Ρώμην Φλωρεντίαν... 
Βενετίαν, εις ’Άρλην, ε’ις Διζών εις τόν πύργον τού συζύγου μου. Τόν χει
μώνα δέν είνε καλά έχει . . . εότυχώς είχα τόν σύζυγόν μου. Καί

Έπρόφερε τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν μέ τρυφεράν άμα δέ χαί κωμικήν 
σοβαρότητα, δπερ έχαμε τήν Έστέλλαν νά γελά χαί νά χλαίη συγχρόνως.

— Είναι θελκτικός ό σύζυγός μου,ύπε'λαβε, μ ί λατρεύει.
— Καί ού ;
— Καί έγώ, φυσιχά, μόνον πού δέ» τού τό λέγω . . . άλλά ήξεύρω πώς τό 

εννοεί . . . έπειτα ατρεφομένη πέριξ . . .
 Ξεύρεις πώς είναι ώραΐα έδώ, χαλείτερα άπό τό σπήτι μας, αλλά πά

λιν χαλά ιίμεθα. Ξεύρεις ό σύζυγός μου είναι νέος, είναι εί'χοσιν Ιπτα έτων 
είναι ώραΤος μέ τήν στολήν τού ύπολοχαγού των ούσσάρων . . . ήθελα να χα- 
μω χαί έ,ώ ένα φόρεμα μπλέ χαθώς Ιχείνου μέ μαύρα σειρήτια, χαί νά φέρω 
τά χρώματα τού συντάγματος. . . · Μ ,τ’ ολίγον θά χατοιχήσωμεν εις Παρι-
σίους. ' f

— Πότε Ιπανήλθετε, ήτώτησεν ή Έστέλλα άνησυχήσασα αωυσίως.
— Χθές ή μαμά μάς έπερίμενεν εις τόν σταθμόν· απόψε θά γευματίσωμεν 

μαζή των. Μόλις ¿ξύπνησε σήμερον ό σύζυγός μου ΰπήγεν εις τήν Πλατείαν. 
Ξεύρεις τί είνατ ή Πλατεία ;

Έγώ δέν έτόλμησα νά τόν Ιρωτήσω. Τόν ήρώτησα τόσα πράγματα, πού 
Ιντρέπομαι τώρα.. . . Αύτός εύρίσχει δτι είμαι άστεία. . . έγώ . . . δέν ή
ξεύρω ... . τόν ήρώτων δ,τι μοΰ ήρχετο εις τήν κεφαλήν, καί έγέλα ώς τρελ- 
λός . . . τώρα είμαι φρονιμωτέρα. . . . Λοιπόν ύπηγεν εις τήν Πλατείαν καί 
έγώ ήλθα νά σέ ί’δω. Ή άδελφή μου είναι εις ’Ιαπωνίαν μέ τόν σύζυγόν της 
. . . .  δέν αγαπώ τόν γαμβρόν μου . . .  . χαί μεταξύ μας, νά σου εϊπω τήν 
γνώμην μου, είναι βλάξ. . . .

‘ Η Έστέλλα ήχουε μειδιώσα τόν χείμαρρον αύτόν των λέξεων χαί τών 
φράσεων, συνοδευόμενον δπά παιδικού γέλωτος, ή αθώα αδτη χαρά, ή εμπι·

τήρτος — Κ α ν ’Αν. Π. ΒΆΑον. ’Επιστολή καί βιβλίον έλήφθη. Εύχαρι- 
στώ θερμώς δΓ άμφότερα. ’Εάν τδ σβζουίΐΐς ιηβ ιιί σας νομίζετε" μα. 
κρόν, φαντάζομαι πόσον άτελείωτον θά ευρίσκετε την περί τοϋ τόπου 
σας Λίμαν μου. — Καν Γ. Δ. Γ. Μουόανιά. Ή  επιστολή σας μέ ηΰ. 
χαρίστησε. Τά φύλλα πάντα άπεστάλησαν. Παρακαλοΰμεν ευάρεστη, 
θήτε νά άποστείλητε καθυστερουμενα προς τακτοποιησιν βιβλίων 

— Κον Μ .Γχ Κωνστάγιζαν.  Σπεύσατε νά άποστείλητε χρήματα. 
Δέν δυνάμεθα νά περιμένωμεν περισσότερον. — Δα Α ί.Β . βήόας. ’Ε
πιστολή σας μετά δρ. 20 ελήφθη. Εύχαριστοϋμεν^ δι.’ εύγενή προθυ
μ ίαν.— Καν Εύ. Π. ΆΛοζάνδρτιαν. Ευχαριστώ δΓ ενθουσιώδης ΰπέρ 
τής «Έ φ η μ . τών Κυριών» κρίσεις σας. Συνεμορφώθημεν δδηγίαις 
σας. — Δα Λ . Χρ. X - ΣονΛινα. ’Έ χετε δίκαιον. Είχε γίνει σΰγχυσις 
ονομάτων. Έ πί τοϋ παρόντος διεκόπη ή έκδοσίς της. Εν τούτοις τά 
ζητούμενα άπεστάλησαν. Ζητουμένην εικόνα θά σας στείλω, αλλ ύπό 
τόν δρον τής άνταλλαγής.— Καν Ό . Σκ. ΓαργαΠάί·οι>ί. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν θερμώς.— Δα Π. Λ . Πύργον^ Επιστολή 
σας μετά δρ. 80 έλήφθη, ώς καί μετά έπιστραφεισών άποόείξεων. 
Ευχαριστώ θερμώς. Ζητουμένην συνεργασίαν διά τδ έν λόγω περιο
δικόν'αδυνατώ νά παράσχω, έλλείψει χρόνου. Ευθύς ώς λάβω τδ α ’. 
φυλλάδιον θά γράψω τά δέοντα. — Κον Δ. X . Δ. Βάρναν. Συνδρομή- 
τρια -:νεγράφητε. Συνδρομήν σας πληρώσατε προς τήν αυτόθρ ανταπο- 
κρίτριάν μας. Εικόνα βραδυτερον. —  Δα Μ. Π. Λάρισσαγ. Επιστολή 
σας μετά δρ. 50 έλήφθη. Ευχαριστώ θερμώς δΓ εύγενή φροντίδα.Είς 
δεύτερον ταξείδιόν μου άνά τήν Θεσσαλίαν θά συναντηθώμεν εις τήν 
πόλιν σας. Εις κ. Κ. έστάλησαν ζητούμενοι άρ ^Ελπίζομεν ότι θά 
εύκρεστηθή νά πληρώση. Δεχθήτε τα τής Τρ. ης διακοπτομεν τό 
φύλλον. Νομίζω ότι τά  έκπαιδευτικά νομοσχέδια δέν ήννοηθησαν. Αί 
διδασκάλισσαι ας ησυχάζουν. Βεβαίως δέν θα χασουν τ ίν  άρτον των. 
— Δα "Ολ. Γ. ΤρίποΛιν. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοϋμεν θερ
μώς.— Δα Μ. Π. Κασαμπαν. Έ χ ετε  δίκαιον. Α πσστελλεται και η 
τοϋ 95. — Κον Κ . Δ. Λάριναν. ' Συνδρομή έλήφθη. Ένεγράφητε. 
Φύλλα άποστέλλονται. — Καν Δ. Μ. Λαμίαν. Βεβαίως θα επισκεφθώ- 
μεν καί τήν ΐδικήν σας πόλιν καί θά γράψωμεν τάς ε; αυτής εντυπώ
σεις μας. — Καν Κρ. Χρ. Άγνιάν.  εΐέν διεθέτομενμή τρεις μόνον 
ήμέρας. Κατά συνέπειαν ή εις Αγυΐαν μεταβασις μας απεβαινεν 
νατος. Εις τό προσεχές όμως ταξείδιόν μας θά έπισχεφθώμεν όλην 
τήν Θεσσαλίαν καί θά σας έλθωμεν καί έκεϊ. Ευχαριστώ θερμώς δι 
εύγενή αισθήματα. — Κον ΓΙ. X. Κόρινθον. Δελταρών σας εληφθη. Ευ
χαριστώ δ ι ’ εύγενή προθυμίαν. — Κον Κ . Α. Κ)ποΛιν. Οχι δρ. 8, 
άλλά φρ. χο· 8 είναι ή εις τδ έξωτερικόν συνδρομή τής « Εφημ. τών 
Κυριών». Εύσρεστήθητε νά πληρώσητε τήν διαφοραν εις τόν αντι
πρόσωπόν μας κ Γ.

ΚΕΡΙΑ έχουσα άριστα; συστάσεις ζητεί θέσιν έπιμελητρίας ή οικονόμος 
είς τι Σχολεΐον ή καί εις χαλήν τινα οικογένειαν. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

σιοσύνη ιίς τόν γάμον, τόν ’έρωτα, τήν ζωήν, τή υπεδείχνυον νέον εν τή ζωή
ορίζοντα. ,

Ά πό τής φυλακής, έν ή πρό δέχα μηνών είχεν έγχλεισθή Ιβλεπεν ήθη επι· 
φαινομένας έπ’ αόριστον κοιλάδας χαταπρατίνους συνωχισρένας π α ρ ’ άνθρώ- 
πων ευτυχών. Ή άγαθότης, ή τρυφερά στοργή της δέν τήν άφιναν να ζηλό
τυπη δι’ ευτυχίαν δΓ ήν αυτή δέν ήτο πλέον προωρισμένη. Τουναντίον έχαιρε 
διά τήν χαραν έχείνης, ήν άπεχάλει είς τό σχολείο» μιχράν της, χαί «ώπε» 
μετά μητρικής σχεδόν στοργής τήν χρυσήν κόμην τής νεαρά; γυναιχος, ή«ί 
τη άνεμίμνησχε τά σχετιχώ; πρός τό παρόν ευτυχή παιδ.χά της έτη.  ̂ ^

' Καί' τώρα είπεν ή μικρά άσπαζομέιη αυτήν μετά διαχύσεως, πάρε τά αν η 
αυτά Τα ήγόρασα διά σέ έρχομένη. Φαντάσου οτι ήλθα πεζή, μονη μ°“> 
χωρίς συνοδόν, έγώ ή όποια δέν εί/α ποτέ είς τήν ζωήν μου ξεμυτίσει εις τ * 
δρόμον χωρίς συντροφιάν. Δέν είξεύρης πόσον διασχεδαστικόν μοί έφάνη.
λήθεια σύ εξέρχεσαι πεζή μόνη ;

Ό χ ι άπήντησεν ή Έστέλλα, ή ίδιχή μου θέσις είναι πολύ διαφορετική.
Ναί, έπεΐπεν ή Όδέττη έξετάζουσα τό αυστηρόν έτι πένθος τήςφίλης τ'!«· 

Καί δειλώ, προσέθηχε: Είπέ μου, Έστέλλα, είναι αληθές δη & σύζυγός σο" 
έφονεύθη τήν ιδίαν ήμέραν τών γάμων σου, μετά τήν έχ τής έχχλησίας 
στροφήν;

Ά λη  ύστατον.
Καί δέν ε’ιξεύρεις τήν αιτίαν ;
Ό χ ι, άπήντησεν ή Έστέλλα· μέ τήν καρδίαν πάλλουσαν ίσχυρώς.
Τί κακός πού είναι ό κόσμος, προσέθηχεν άσπαζομένη τήν φίλην της Ί 

Όδέττη. Τί δέύ λέγουν δι’ έσέ ! . . . Καί περιστρέφουσα Ιν άμηχανί? «
περιχείριόν τη ς_____ "Ωστε λοιπόν είναι τά ίδιον ώς νά μήν είχες ύκ**'
δρευθή.

Σχεδόν, άπήντησεν ή Έστέλλα.
(άχολουθεΐ)


