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(Συνέχεια' Γδε προηγούμενου φύλλον).

•ύπος ώραιότητος τών αγρίων 
, τών φυόμενων άγνωστον πώς παρά τ’ άκρα 

καί άτινα ίδιάζοντα τρόπον έλκύουσι πολύ τόν

Ή Δωροθέα Dene είναι 
εκείνων ανθέων 
τών οδών, 
θαυμασμόν καί παρέχουσι τοσαυτην ηδονήν, όσην τά κρίνα 
τών θερμοκηπίων ! Ό Σίρ Φρειδερίκος Λέϋτον άνεκάλυψε 
ταύτην καί άποκατέστησε διάσημον πρό δύο ή τριών έτών 
μεταχειριζόμενος αύτήν ώςπρό· 
τύπον διά τήν «’Ιφιγένειαν.» 
Έκτοτε έζωγραφήθη παρ' ή- 
μισείας δωδεκάδος ζωγράφων, 
άνήλθε δέ είς τήν σκηνήν, ένθα 
πανδήμως επευφημείται, απίι- 
κονίζουσα τήν τάσιν τών ένπρο- 
τερήμασι προηγουμένων καλ-‘ 
λονών πρός θεατρικός; δάφνας. 
Ή Lily Langtry είναι ίσως 
ή διασημοτέρα έξ επαγγέλμα
τος καλλονή έν τφ κόσμφ, ή- 
τις κατέστησε τήν ωραιότητα 
έαυτής αντικείμενου χρηματι
κής άξίας ύπέρ πάσαν άλλην 
γυναίκα έν τφ κόσμφ. Ή δι
ακεκριμένη αύτής έρασμιότης 
λέγεται, ότι είναι προϊόν τοΰ 
άφρογάλακτος καί μελανού άρ
του, τών ροδάκινων καίτήςήλια 
κής λάμψεως τής νήσου έν ή έ- 
γεννήθη, καίένθα έτρεχενώς ά
γριον άκάροκάγιεφ» μέχρι τού 
δέκατου πέμπτου έτους τής 
ήλικίας της. Ό πατήρ της 
πρεσβύτερος τοΰ Jersey, έλέ- 
γετο ότι ήτο ό ώραιότερος άνήρ 
τής ’Αγγλίας, καί ή μήτηρ 
αυτής ητο επίσης ώραία.

Είς τήν χαριτόβρυτον-τοΰ 
πρεσβυτέρου θυγατέρα έπετρά- 
πη ν'άναπτύσσηται αρκετά ίπι· 
χαρίτως καί ώς αύτη εύηρεστεΐ- 
το, έπραττε δέ τούτο καίτοι ί- 
διοτρόπως καλώς. Κατά τό δέ- 
κατον,εβδομον έτος τής ήλικίας 
της συνεζεύχθη άσημόν τινα LILY LANGTRY

δικηγόρον τοϋ Λονδίνου μικρόν έχοντα περιουσίαν, καί μεταβάσα 
έκεϊ αΐφνιδίως άνευρε τοσαυτην περί αυτήν παραφοράν, ώστε 
κατά τά πρώτα έτη τής κυριαρχίας της, ούδ’ αύτή ή βα
σίλισσα κατά τούς άνά τάς οδούς περιπάτους θά έφείλκυε 
τόσην προσοχήν, έάν έτύγχανε πλησίον της.

’Αμερικανός τις περιγράφει ώς έξης τήν πρώτην αύτής έμ· 
φάνισιν καί υποδοχήν. «Προσεφέρετο, λέγει, τό τέϊον ημέραν 
τινά έν τφ Πύργφ τοΰ Λονδίνου παρά τών φυλάκων τούτου, 
καί όλος ό έπί εύφυίγ διακρινόμενος κόσμος παρήν. Συνωμί- 
λουν μετά τοϋ γείτονός μου, όταν διά μιας είδον μέ τεταμ- 
μένουςλαιμούς πίντας ήνελθόντας έπί τών καθισμάτων. «Εί
ναι ή βασίλισσα ; ηρώτησα. « Όχι, είναι ή νέα καλλονή ή Κυ
ρία Langtry», μοΐ λέγουν. Τότε άνερριχήθην καί έγώ επί 
τοϋ καθίσματος, όπως ϊδω τήν ηγεμονικήν εκείνην πρόοδον 
τής «ρασμιότηιος ταύτης. Δέν ήτο περισσότερον τών είκοσιν έ
τών, ένδεδυμένη έσθήτα έξ άπλής μαύρης μετάξης, φέρουσα 
πλατύν πίλον μετά πτερών ον έφερε πανταχοϋ, καθόσον τότε 
ητο πολύ πτωχή. Άλλ ’ όποια ιδανικότης ώραιότητος! Δέρ
μα γαλακτώδες καί ρόδινον, μεταξώδης καστανή κόμη, κυα
νοί οφθαλμοί καί θελκτικόν μειδίαμα. Τό πλήθος σχεδόν έ- 
τρελλαίνετο ε’πί τή θέα ταύτης. Οί κάτοικοι τοϋ Λονδίνου 
υπερτερούν αληθώς έν τφ ύπέρ τής καλλονής ένθουσιασμφ 

πολύ περισσότερον τών ’Αμε
ρικανών. Φαντασθεϊτε άνδρας 
σεβασμίους έν Netac Ύόρκη ν’ 
άναμένωσι επί ολόκληρον ώραν 
όπωςΐδωσιν ώραιοτάτην ’Αμε
ρικανίδα έξερχομένην τού οίκου 
αύτής, ίνα έπιβή άμάξης. Οί 
άγγλοι ποιοΰσι τοΰτο συχνά- 
κις διά τήν Κυρίαν Langtry. 
Πλείονα δέ διηγούνται ανέκ
δοτα περί τοϋ ενθουσιασμού 
τών Άγγλων κατά τήν πα· 
ρωχημένην γενεάν, διά τάς 
διάσημους αδελφός Gunning.

«Χορενονσά, ώ ήβελον βαλάοσης νά 
όσο ν.ϋμι, 

νά δύνββαΐ διά παντός πετώσα νά 
χοριύης.»

θέτει ό Σακεσπήρος εΐς τό 
ί στόμα τοΰ νεαροϋ πρίγκηπος 

διά τήν Perdita, θά έλεγε δέ 
τοΰτο αετά διπλάσιάς ζέσεως 
έάν κατά τύχην έζη είς ευθαλή 
μετά διακόσια ή τριακόσια 
έτη εποχήν καί έβλεπε τόν ώ- 
ραϊον μαργαρίνην τής Σεβίλ
λης, τήν Καρμεντζίταν, τήν 
άνευροΰσαν έκφρασιν νέαν διά 
τήν θερμότητα καί τό πάθος 
τής νεότητος,διά τάς νέας χα- · 
ράς τής ζωής, καί τήν έκστασιν 
τοΰ έρωτος. Α υτη γεννηθεϊσα 
είς Μαλάγαν ύπό’Ανδαλουσιών 
γονέων πρό δεκαεννέα ετών, 
έπροθυμοποιήθη νά μάθη κατά 
τό πρώτον έτος τής ζωής
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της τδ χορεύειν, άντί τοΰ βαδίσματος τών νηπίων. Ούχί την 
άκρονύχιον περουέταν τών Ιταλών ή Γάλλων νηπίων, ήτις 
τυγχάνει τεχνική καί καλλιτεχνική εκ κληρονομικού ένστι
κτου, άλλά «ώς τό κύμα τής θαλάσσης», ώς ό δονισμός τών 
κωδώνων (ν τφ αέρι, ώς φλόξ ΰπό τοΰ άνεμου συστρεφόμε
νη, άστράπιαία ζωηρότης 'Ισπανικής ζωής, βαθέως κεχρω- 
ματισμένη ώς άνθη |5οιας, πλήρης άτιθάσσου ζωικής χάριτος 
τοΰ. έλθόντος είς επαφήν μετά τοΰ άγριου τών έρημων αιμα- 

,τος, καί ίσως κάπου-πολύ μακράν, ώς ρεύμα ’Αθίγγανων.
Κατά τήν δεκάεξαετή αύτής ηλικίαν εύρίσκετο έν τή ακμή 

τής γυναικείας αύτής άναπτύξεως, καί ήτον ό εκλεκτότερος 
■ τύπος τής ’Ισπανικής καλλονής. Τραφεϊσα μέ σταφυλάς— 
λέγει—ή θερμότης καί τδ αρωμα τών όποιων μεταγγισθέν- 
τα έίς τδ αίμα μετέδοντο ταύτη έράσμιότητα μεθυστικήν ώς 
δ οίνος, έχόρευεν, ούχί μέ βηματισμούς, ούς διδάσκει δι
δάσκαλος, ούδέ μέ στροφάς ίπί σιδηρών δακτύλων έπιτελου- 
μένας κατά τδ μήκος τής σκηνής δι’ άγροίκων στάσεων. Έ· 
φόρει σεμνά κράσπεδα μέχρι τοΰ άγκώνος κατερχόμενα, ή
το λεπτή ώς κάλαμος, καί ό εύστροφος αύτής ποΰς περιε- 
βάλλετο δι’έμβάδων έξ άτλαζίου, ών ή υψηλή πτέρνα έ
πληττε τό έδαφος συγχρόνως μέ τά κρόταλά της. “Οταν ή 
καρδία συμβαδίζει μετά τής πρώτης χαράς τοΰ έρωτος, ή 
ψυχή καί τδ σώμα κατέχονται ύπό άγριας συγκινήσεως, ό
πως άνοίξωσι πτέρυγας πρός τούς αστέρας, άνακραυγάσωσι, 
πηδήσωσι καί τρέζωσιν. Ό χορός τής Καρμεντζίτης ήτο ή 
κίνησις καί ή έκστασις τής ζωής. Ή 'Ισπανία έτρελλαίνετο 
δι’αυτήν, καί ή Σεβίλλη τήν άπεκάλει «Μαργαρίτην». Χο- 
ρεύουσα ενώπιον τοϋ έτι νηπίου Βασιλέως, ούτος άτένιζεν αύ
τήν μέ λίαν άνοικτούς οφθαλμούς καί (χειροκροτεί όταν κατέ- 
παυεν ό χορός.—Οί Παρισινοί ώμίλουν περί ταύτης. Έπί δύο 
ετη έχόρευσεν ενώπιον αύτών, οϊτινες καί χρυσοΰν έκοψαν με
τάλλων δι’ αύτήν.

Ή Λαίδη Έρμιόνη Duncombe ήτο ή πρεσβυτέρα θυγά- 
τηρ τοϋ κόμητος τοΰ Jeversham, ούχί εύπορου εύγενοΰς, έ· 
χο'ντος τρεϊς υιούς καί τέσσαρας ώραίας θυγατέρας, πάσας 
ύπανδρευθείσας πλουσίους συζύγους, καίΰψηλής περιωπής. Ή 

’ Λαίδη Έρμιόνη άγει μόλις τό εικοστόν αύτής έτος, ένυμ
φεύθη δέτόν Δοϋκα τοΰ Leinster τόν κατόπιν γενόμενον Λόρ· 
δον Kildare. Κατά τό 1887 άνέλαβον τόν τίτλον καί άπέ- 
κτησαν κληρονόμον. Ό σύζυγός της είναι πρώτος Δουξ, 
Μαρκήσιος καί Λόρδος τής Ιρλανδίας.

(ΆχολουΟεϊ). ‘Α^τήρ,
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Πρό τίνος έν τή εύρυτάτή αιθούση τής Νομικής Σχολής, 
έποιήσατο τήν δευτέραν αύτού διάλεξνν ό Ρώάσος καθηγη
τής καί φίλος ήμών κ. Κάρολος Φλέγελ. Τό θέμα ήν . τά 
μάλα ένδιαφέρον, διότι κυρίως άπέβλεπε τούς Έλλ. πληθυ
σμούς τούς έν τέταριπ μεμακρυσμέναις πόλεσι τής Ρωσσίας 
καί τοΐς περιχώροις βιοΰντας, είς άς τούς έρριψεν τού άκμά- 
ζοντος εμπορίου ή γαργαλιστική έπίδοασις. Άλλ’ εκτός τού 
προσιδιάζοντος ήμΐν θέματος καί ή περί τήν Έλλ. γλώσσαν 
όοθοεπής ευχέρεια τοΰ κ. Φλέγελ πολύν εϊλκυσε κόσμον, καί- 
τοι δι'. εισιτηρίων έπετρέπετο ή είσοδος, έν τοϊς πρώτοις δέ 
διεκρίνοντο ό πρύτανις τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου, ό έτερος 
πρύτανι- τών Έλλ. λογιών κ. Άλ. Ρ. Ραγκαβής, οί γενι
κοί πρόξενοι τής Ρωσσίας καί Γερμανίας, πλεϊστοι καθηγη- 
ταί, δημοσιογράφοι, φοιτηταί καί πλειάς κυριών καί δεσποι
νίδων, αΐτινες έπαρκώς άντεπροσώπευσαν τό ώραΐον φΰλον.

Αί πρός τήν Ρωσσίαν συμπκθειαι τού Έλλ. λαού άνέκα 
θεν έκδηλωθεϊσαι; όλονέν έπιρρώνυνται έκ πλείστων διιγμά- 
των αγαθής προαιρέσεως, τοιοϋτος δέ σύνδεσμος εύπροσδε- 
κτος εσται, ώς ισχυρός έν τώ μέλλοντι παράγων.

Η ομιλία τοΰ κ. Φλέγελ υπήρξε μία δικαίωσις τών 
τοιούτων ιδεών, αίτενες καί ύπό πρακτικού όύχ ήττον πνεύ
ματος διαπνέονται. Έσχεν ό αγορητής τήν καλοσύνην νά 
παράσχη ήμΐν εύμενώς τάς δέουσας πληροφορίας, ίνα ακρι
βώς ώς οίον τέ παραθέσωμεν περίληψιν τών λεχθέντων, διότι 
η μνήμη όσον κραταιά καί άν εινε, Λησχεολ·)? ενίοτε τάς ύπο- 
χρεώσεις της καί γίνεται πονηρά εισηγητής σφαλμάτων. 
Πλήν όμως τής περιλήψεως, θέλομεν έν τοϊς εφεξής παρενεί· 
ρει καί τινα συμπεράσματα ημών, άτινα προεκάλεσεν ή τοΰ 
κ. Φλέγελ ομιλία.

«Δύο, είπεν άρχόμενος, μιγάλαι υποθέσεις μέ ήγαγον μέ
χρι τοΰδε έπί τό βήμα έν ’Αθήναις καί έν Αίγύπτω, ή ’Αφρι
κανική τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ μου καί ή Μακεδονική περί 
τοΰ Άτλαντος τοΰ κ. Πετρώφ. Άλλ’ ύπεράνω άδελφοΰ καί 
φίλων ϊσταται ή πατρίς, περί ταύτης δέ θέλω φέρει νυν τόν 
λόγον». "Ηρξατο δ’-ευθύς άπό τής ’Οδησσού, έκλέξας ταύ
την έκ τής Δυτικής λεκάνης τής Μαύρης θαλάσσης, έκ τής 
’Ανατολικής δ’έν μέρει (Άζοφική), περιγράψας τήν Βερδιάν- 
σκαν, Μαριανούπολιν καί Ταϊγάνιον.

Πλέομεν έκ Πειραιώς ήδη, πηδαλιουχοϋντος τοΰκ.Φλέγελ, 
καί διατρέχομεν κύματα 'Ελληνικά, όρη, πολίσματα, δια
βαίνομε» τό « Χρυσοΰν κέρας » μέ τάς χρυσάς, κατά τήν 
ώραίαν καί Έλληνικωτάτην φράσιν του, ελπίδας τών 'Ελ
λήνων, τάς έκτεινομένας μέχρι καί πέραν τής Κωνσταντινου
πόλεως! Φθάνομεν δέ πρώτον είς τδν λιμένα τής 'Οδησσού, 
όν καί άπεκάλεσεν όμιλών άδάμαντα τής Ρωσσίας έπί τοϋ 
Εύξείνςυ Πόντου.

Ή ’Οδησσός έκτίσθη τφ 1794 διαταγή τής Μεγάλης Αι
κατερίνης έπί τών ερειπίων τοΰ άλωθέντος Τουρκικού φρου
ρίου Χατζή-βέη. Είς τούς πρώτους δ' οίκιστάς αύτής άνά- 
γονται οί “Ελληνες, οί Γερμανοί καί οί ’Ιταλοί. Άφοΰ πε- 
ριέγραψεν ύπό ιστορικήν, γεωγραφικήν, εμπορικήν, στατιστι
κήν καί οικοδομικήν έποψιν τήν ’Οδησσόν, ώςκαί τινας περί 
αύτής τερπνάς έντυπώσεις, έξήτασι λεπτομερέστερον τοΰ'Ελ- 
λην. αύτόθι στοιχείου τήν κατάστασιν, άναφέοας ότι ή Έλλ. 
παροικία είνε τών άλλων ή μείζων καί πλουσιωτέρα, άκμά- 
ζουσα ύπδ πάσαν έποψιν. Έν τή εξετάσει δέ ταύτης κυρίως 
θά πσρακολουθήσωμεν τόν λαλήσαντα, έφιστώντες πάντοτε 
τήν προσοχήν πρός ό,τι κυρίως σχετίζεται μέτόνΈλληνισμόν.

Έλληνας ή ’Οδησσός έχει περί τούς 10,000, οϊτινες κέ- 
κτηνται δύο άριστα σχολεία, τό 'Εμπορικόν έν όδώ Ρισχελιέ 
καί τό Ροδοκανάκειον Παρθεναγωγείο». ύπό τήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τής ήμετέρας βασιλίσσης. "Ολγας. Διαπρέπουσιν 
οί εν Όδησσφ “Ελληνες εις πλείστους κλάδους τού πολίτικου 
βίου καί ώς αντιπρόσωποι τοΰ στρατιωτικού σταδίου’ άνέ- 
φερε δέ τόν γενναΐον συνταγματάρχην Άριστείδην Χρυσοβέρ- 
γην, αδελφόν τοΰ πα-ρ’ ήμΐν ύποστ.ρατήγου κ. X. Χρυσο- 
βέργη, όστις έν βαθεί γήρατι άπέθανεν, ύπηρετών τήν Ρωσ· 
σίαν. "Εφηβος 15 ετών έδράξατο τά όπλα, ΐνα άνδραγά- 
θήση ύπδ τάς νικηφόρους σημαίας τοΰ Καρατάσου, Καραϊ- 
σκάκη καί Κολοκοτρώνη. Άνήρ 48 έτών έπολέμησεν ήρωϊ- 
κώς υπέρ τής Ρωσσίας έν τώ Κριμαϊκφ πολέμφ, γέρων δέ 
62 ετών μετέσχε τοΰ τελευταίου Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, 
έν τφ έπιτελείω τοΰ Μεγάλου δουκός Νικολάου Νικολάϊεβιτς. 
Πλεΐστα παράσημα, χρυσή τιμητική σπάθη καί έξ πληγαί 
Άγγλοτρυρκικής προελεύσεως (τίμησαν αύτόν.— Άνεμνήσθη 
ειτα τής 22ας Ιανουάριου 1855, ότε ό αρχιεπίσκοπος Χερ- 
σώνος καί ’Οδησσού ηύλόγησε τήν κυανόλευκου σημαίαν τής 
Ελληνικής λεγεώνος τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου τοΰ Α', 
τής έξ εθελοντών άποτελουμένης, οϊτινες γενναίως (πολέμη
σαν έν Σεβαστουπόλει, ήν καί διά τοΰτο προσφυώς ώνόμασε 
«Ρωσσςκόν Μεσολόγγιον». Άνέφερεν ειτα τήν Φωτεινήν έκ 
τοΰ περιλάλητου οϊκου τών Μαυρομιχαλαίων, τήν έν Ρωσσία 
γεννηθεϊσαν ένθα είχε καταφύγη ό πάππος της, ήτις έ» Σέ- 
βαστουπόλει έξ ίδιων δαπανώσα περιέθαλπεν έν δυσί νοσοκο- 
μείοις τούς ασθενείς καί πληγωμένους, έν οϊς καί τδν ναύαρ
χον Ναχίμωφ καί τόν τότε λοχαγόν μόνον, άλλ’ ύστερον 
επιφανή στρατηγόν Τοτλέβεν. Τόν δέ Στα υρόν έν τή δεξιφ 
κρατούσα καί Ελληνικήν ενδυμασίαν φε’ρουσα, ώς άληθής 

Σπαρτιάτες, ενεθουσία τούς άμυνομένους Ρώσσους καί Έλ
ληνας. «Νά είσθε βέβαιοι, προσέθηκεν ό κ. Φλέγελ μετά συγ- 
κινήσεως ήν καί είς τούς άκροωμένους άκεραίαν μετέδωκεν, 
ότι ούδέποτε θά έξαλειφθή εκ τών εύγνωμόνων καρδιών τοΰ 
Ρωσσικοΰ λαοΰ ή μνήμη τών έν όλίγοις μνησθεισών μεγάλων 
τούτων πράξεων !»

Ό πληθυσμός τής ’Οδησσού ύπερβαίνει κατά τι τό τέ
ταρτον τοΰ έκατομμυρίου’ εχει εξαγωγήν σίτου,δημητριακών 
καρπών, ζακχάρεως, ξυλείας. Ή έξαγωγή, κατά τά τελευ
ταία έτη άνήλθεν είς 250 εκατομμύρια δραχμών, ή δέ εισα
γωγή είς 200. Νΰν δ’ αρχίζει νά άκμάζη καί ή βιομηχα
νία' ώς γεωργικών μηχανών, καπνού,οινοπνευμάτων κ.λ., κε- 
κτηται δέ πλεΐστα βυρσοδεψεία, σαπωνοποιεία κ. τ. τ. Δια
τηρεί τέσσαρας αύτόθι ή Ρωσσία άτμοπλοϊκάς έταιρείας, τε·· 
λούσας μετά τών άλλων τήν πολυκίνητον συγκοινωνίαν.Έχει 
δέ ή πόλις Πανεπιστήμιου, έν φ διακρίνονται ίδίως ό χημι*  
κδς Μέτσνικωφ, ( γλωσσολόγος Νεκράσωφ καί ό μαθηματι
κός Γιαροσχένκο, Γεωγραφικήν εταιρείαν καί αλλα ιδρύματα. 
Τό αξιοπαρατήρητου δέ εινε ότι οί αύτόθι Γερμανοί, οϊτινες 
κατά τδν πληθυσμόν είσίν όλιγώτεροι τών Ελλήνων, ίδρυ
σαν δύο λέσχας, ένώ οί "Ελληνες ούδεμίαν τοιαύτην έχουσι. 
Μεγάλη θά ήτο ή ώφέλεια ίδρύσεως καί Ελληνικού κέν
τρου. άφοΰ μάλιστα τόσοι ομοεθνείς άκμάζουσιν οίκονομικώς, 
έλπιζομεν δέ οτι θά πληρώσωσι ταχέως τήν ανάγκην ταύ
την, κατά τά ύποδείγματα τών Γερμανών, τών γνωρισάντων 
τίνι τρόπφ νά συνδέονται μεταξύ των. Ώς πρός τόν τύπον, 
έν Όδησσφ έκδίδονται πέντε Ρωσσικαί εφημερίδες, μια Γερ
μανική, Γαλλική, (σχάτως δέ καί 'Ελληνική·

Τά περίχωρα τής ’Οδησσού, ίδί«ρ τά παράλια πρός Νότον 
διακρίνονται έπί φυσική καλλονή, έν αύτοϊς δέ εγείρονται 
πλεϊσται έπαύλεις μετά κήπων, έν οίς διαπρέπουσιν έπί φιλο
καλία αί τών κ.κ. Μαρασλή, Ράλλη, Διαλεγμένου καί τοΰ 
γενικού ποοξένου τής 'Ελλάδος κ. I. Βουτσινά·

Άλλ’ ή ‘Οδησσός, ή άεί προοδεύουσα, έσχε μέγα τι κα
λόν. Τόν δήμαρχόν της. Ό -κ. Γρηγοριος Μαρασλής άνεδεί- 
χθη παραδειγματικός δήμαρχος, κατά τό δωδεκαετές διά- 

”——στηαα, καθ’ Ο συνεχώς προΐσταται τοΰ δήμου. Βαθύπλουτος, 
σχεδόν κεκτημένος 40 δρ. εκατομμυρίων, ώς λέγουν, περιου
σίαν. είνε λίαν γενναιόδωρος, πολλά δέ χάρις τή ύλεκή αρω
γή τφ οφείλει ό δήμος. Εινε Έλλην, έκ Φιλιππουπόλεως 
καταγόμενος, καί...άνύπανδρος. Λεπτομέρεια ωφέλιμος πάν
τοτε !

Ώραίαν έντύπωριν μας έκαμε τό ΰπό τοΰ Φλέγελ ανα- 
φερθέν έθιμον, όπερ έν Ρωσσίιρ καίτή Σιβηρία έτι τηρείται, 
τής κατασκηνώσεως τών στρατιωτών έν ύπαίθριρ. Είδε από
σπασμά τι φρουράς έξωθεν τής ΌδησσΟϋ έν τή «Μέση Κρή
νη» είς τάς σκηνας διαιτώμενον έν τή καθαρά άτμοσφαίοςρ, 
σκληραγωγούμενον καί μακράν τών κέντρων τής πόλεως. Τόν 
τοιοΰτον εύλογον ενθουσιασμόν συνεμερίσθημεν όλοι, ήμεΐς 
μάλιστα οί "Ελληνες, οί εχοντες τάς άρηίους έκέίνας α
ναμνήσεις τών πα.ϊ.1ηκ.αρ2ωΐ πρό ,καί κατά την επανάστα- 
σιν, οϊτινες λημέρια είχον τά βουνά καί κόσμον τά καρυο
φύλλια! Τί ώραϊος ό βίος εκείνος ό στρατιωτικός, τί ταπεινή, 
δέ τών νεωτέοων στρατών ή διαίτησις εντός τρωγλών καί έν 
συνεχεΐ άγγαρεί^ !....

’Εποιήσατο επίσης μνείαν τής μελλούσης τομής τοΰ ισθμού 
τοϋ Περικόπ, όστις συνδέει τήν χερσόννησόν τής Κριμαίας 
μετά τής Ρωσσικής ηπείρου, «ίς διάστημα 10 χιλιομέτρων. 
Σημαντικωτέρα Ομως τομή έσται ή τής διώρυχος από Τσα- 
ρίτσιν τοΰ έπί τοΰ Βόλγα κειμένου είς Καλάτσ έπί τοΰ Τα- 
νάϊδος, 80 χιλιόμετρα περιλαμβανούσης.

Έν Όδησσφ ΐδρυνται πρός τούτοις οί ανδριάντες τοΰ Ρι- 
σχελιέ καί τού μεγάλου τής Ρωσσίας ποιητοΰ Αλ. Ποΰσκιν, 
πρός τήν μνήμην τών όποιων «ύγνωμόνως τό Ρωσσικόν 
έθνος έχει,

1 Τερπνόν, είπεν ό κ. Φλέγελ, είνε τό θέαμα τής θαλάσσης 
τής ’Οδησσού, τής προσελκυσάσης τό πάλαι τοσάκις τό 
βλέμμα μου, ώς όδοΰ πρός τήν Ελλάδα!» καί δι’αύτής 
τής χαρακτηριστικής τοΰ φιλελληνισμού του φοάσεως, ην ή 

’Ιφιγένεια τού Γκαΐτε τοσοΰτον περιπαθώς έν τώ όμωνύμφ 
δράματι εκφέρει, πέρατούμεν τήν περιγραφήν τής ’Οδησσού.

Έρχόμεθα ήδη είς τήν Βερδιάνσκαν καί τήν Μαριανού- 
πολιν.

Ή πρώτη εχει 25,000 κατοίκους, σχηματισθεϊσα εκ 
χωρίου είς πόλιν τφ 1835. Μεταξύ τών.κατοίκων της, εκ
τός πολλών Ελλήνων είσί -καί Γερμανοί, ών οί πλείονες 
προήλθον έκ τών πέριξ. Ίδρυθεϊσα έπί ομαλής πεδιάδος ίπί 
Αικατερίνης τής Μεγάλης καί Αλεξάνδρου τοΰ Α’. έχει τόν 
κάλλιστον λιμένα τής Άζοφικής, μετά σπουδαίας έξαγωγής 
εμπορίου. Ή δεύτερα, Μαριουπόλ Ρωσσιστί, έχει κακόν λι
μένα, νυν άνασκευαζόμενον, έκτισται δέ έπί τινων λευκόφαιων 
λόφων. "Εχει συγκοινωνίαν σιδηροδρομικήν μέ τό λεκανοπέ- 
διον, έφ’ ού τά πλούσια ανθρακωρυχεία τοΰ Δονίτζ (παρα
ποτάμου τοΰ Δόν), 30,000 δέ κατοίκους Ταρταροφώνους, 
οϊτινες ήναγκάσθησαν, ώς καί έν Μικρφ Άσία ΰπό τών Ταρ- 
τάρων νά άλλάξωσι τήν γλώσσαν των έπί ποινή αποκοπής... 
τής γλώσσης των! Τούτους κατόπιν μετ' αξιέπαινου δράστη- 
ρώτητος μετωκησεν ή Αικατερίνη, είσακούσασα τών παρα
κλήσεων τών έν Κριμαίιρ (ήτις τότε δέν άνήκε τή Ρωσσί<£, 
έπί τής αύτής Αικατερίνης προσαρτηθεϊσα), οϊτινες πλεΐστα 
έπασχον τότε έκ τής είς τάς γαίας των έγκαταστάσεώς τών 
Ταρταρων. Σήμερον οί Τάρταροι έξημερώθησαν αρκούντως, 
έστω δέ τοΰτο τρανόν δείγμα τής εκπολιτιστικής δυνάμεως 
τής Ρωσσίας.

Άρμ.όζει ένταΰθα και τις ιστορική παρέκβασις. .
Πρός Α. κεϊται ή Κάλμιος (πριν όνόματι Κάλχα). Εν

ταύθα πρό 664 έτών, ήτοι τφ 1224, συνήφθη είς τάς όχ- 
θας πεισματώδης μάχη', καθ’ήν (νίκησε δυστυχώς 0 Χάν 
τών Ταρτάρων, Μπατοΰ'ϊ. Έξηχολούθησαν οί βάρβαροι τήν 
εισβολήν, έξαπλωθέντες έχει μέχρις ότου, έν Σιλεσίοι ήττη- 
θέντες ήναγκάσθησαν νά οπισθοδρομήσωσιν, αφού πρότερον 
επί τόσα έτη (λεηλάτησαν τήν Ρωσσίαν. Έπί 200 έβάρονε 
τό ομόδοξο» έθνος 0 ζυγός τών Ταρτάρων. Άλλ’όπως οί 
"Ελληνες άπέσεισαν τόν ζυγόν τών όμοειδών τοΐς Ταρτάροις 
Τούοκων, ούτω χαίή Ρωσσία ήλευθερώθη αύτών. Τώ 1380 
ό πολυμήχανος δούξ Δονσκόης κατετρόπωσε τόν μέγαν αύτών 
στρατόν έν Κολικοβο-ί, παρά τάς όχθας τού σιγηλού Τανάϊ- 
δος. Αιών παρήλθεν, δτε δ μέγας δούξ τής Μόσχας ’Ιωάν
νης ό Γ’, ό γαμβρός τού μεγάθυμου πλήν οιμοι! τελευταίου 
τής Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορος μας Κωνσταντίνου 
τοΰ Παλαιολόγου, ό πρώτος δεχθείς τον τίτλον «Τσάρος» 
(Καϊσάρ), τίτλον Ελληνικόν μέ τό Βυζαντινόν σύμ.βολον τοΰ 
Δικεφάλου αετού, άπέσεισε τέλεον τδν Ταρταρικόν ζυγόν. 
Ούτω, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν, δτε έκ Ρωσσίας άπηλαύ- 
νοντο οί βάρβαροι, τοιοΰτοι ένεκαθιδρύοντο έν Έλλάδι. Έλ· 
πίσωμεν, OTt ή συγγένεια τών δύο ηγεμόνων, οϊτινες κατά 
βαρβάρων (πολέμησαν, έσται οιωνός αγαθός διά τό ήμε’τε- 
ρον έθνος, Κωνσταντίνος δέ πάλιν, συγγενής τού τήν Ρωσ
σίαν ιθύνοντος, έν όμοίφ συνδυασμφ θριαμβεύση τού άδικου, 
«ύνοούμενος ύπδ τής είμαρμένης, ώς ό γαμβρός Κωνσταντί
νου τοΰ Παλαιολόγου !

Έβδομήκοντα έτη παρήλθον άπό τής άποσείσεως τοΰ ζυ
γού, ότε ό τρίτος Τσάρος ’Ιωάννης ό i', ό καί Τρομερός 
έπικληθείς, κατεκρήμνισε τά επί τοΰ Βόλγα προπύργια τοΰ 
Ταρταρισμοΰ, ολόκληρα βασίλεια, τό Καζάν καί Άστραχάν 
και τά ήνώσε μετά τοΰ μεγάλου κράτους τής Ρωσσίας, επί 
τοϋ ίδιου δέ Τσάρου ό οπλαρχηγός τών Κοζάκων Γερμάκ 
ήρχισε τήν έκστρατείαν είς Σιβηρίαν, ήτις άργότερα ε- 
φθασε μέχρι του Ειρηνικού ωκεανού καί τοϋ Αφγανιστάν.

Καταλήγομεν ήδη είς τό Ταϊγάνιον, ένθα καί περατοΰται 
ό εύχάριστος, καίτοι νοερός, πλοΰς.

Ίδρύθη τούτο έπί τοΰ Μεγάλου Πέτρου τφ 1698, πέντε 
έτη πρό τής Πετρουπόλεως, έπί χωματώδους κέρατος, εισ*  
βάλλοντος είς τήν θάλασσαν, έξ ού έλαβε καί τό όνομα. 
Έχει λιμένα άβαθή, ού έ’νεκεν τά πλοία άναγκάζονται ν’ 
άγκυροβολώσι εΐς 30 χιλιομέτρων άπόστασιν μακράν. "Εχει 
60,000 κατοίκους, πλεϊστοι δέ οί έμπορευόμενοι "Ελληνες. 
Διακρίνονται μακρόθεν τφ είσπλέοντι αί έκκλησίαι της με 
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τούςχρυσοΰς θόλους των δλαι, μεγαλοπρεπή μέγαρα κ.λ.π. 
Άλλοτε ήκμαζε τά μάλα εμπορικώς, άλλ’ ήδη άπορροφφ 
το έμπόριον αυτής ή γείτων πόλις Ριστόβιον, ήτις εύμοιροΰσα 
κρείττονος γεωγραφικής δέσεως, επί μάλλον προσελκύει την 
εμπορικήν κίνησιν. Έν τή πόλει ταύττι άπέθανεν ένφ εκαρ.νε 
περιοδείαν άνά τήν Ρωσσίαν, τή 1η Δεκεμβρίου 1825, ό αύ- 
τοκράτωρ 'Αλέξανδρος, ό Α’, ού· καί άγαλμα υπάρχει ώραϊον.

Έμνήσθη είτα ό αγορητής τής μεγάλης ’Εμπορικής λέ
σχης έν τφ μεγάρφ Άλφιεράκη, όμιλών δέ περί του ελληνι
κού στοιχείου είπενοτι,τόσον άφθονεϊ τοΰτο, ώστε «ένόμισαδτι 
μετεφέρΒην είς Ελλάδα, άκούων έλληνιχούς φθόγγους, βλέ- 
πων 'Ελλήνων πρόσωπα 1» Έκ τών 'Ελλήνων, ών οί πλεϊ- 
στοι πλούσιοι μεγαλέμποροι διακρινόμενοι επί δραστηριότητι 
καί έμπορικφ πνεύματι, άνέφερε τόν Κροϊσον τών Έλλήνω*  
Μαρήν Βαλλιάνον Κεφαλλήνα, έκ τής οικογένειας, είς ήν 
οφείλεται ή έν Άθήναις άνιδρυομένη καλλιμάρμαρος Βαλ- 
λιάνειος βιβλιοθήκη. Επίσης τόν έχ Λερού λόγιον Αδαμάν
τιον Χαράμήν, έπί 25τίαν διδάξαντα ..αυτόθι τά έλληνικά 
γράμματα καί ετέρους τινας.

"Εχει τό Ταϊγάνιον μεγάλην εξαγωγήν ιχθύων τεταριχευ· 
μενών, ώοταρίχου κ.λ.π.

Πολλοί επίσης "Ελληνες οίκοϋσιν είς τήν πλησίον πόλιν 
Γέϊσχ. Πέριξ έχει κεϊται χαί ή Άζώφ, κωμόπολις, ήν έκυ- 
ρίέυσεν άπό τών Τούρκων ό Μέγας Πέτρος, επίσης δέ χαί ή 
Μαργαρίτοφκα, μέγα κτήμα τών αδελφών Σαρανδινάχη, έχ 
Κρήτης, ών ό πάππος διετέλεσεν άνώτερος αξιωματικός τού 
ναυτικού, έπί Αικατερίνης τής Μεγάλης, ώς καί τόσοι άλ
λοι "Ελληνες.

’Ενταύθα καταλήγει μετά βραχύτατον έπίλογ'ον, ή διά- 
λεξις τοΰ κ. Φλέγελ. Καθ’ όλην τήν έκδρομήν, καθ’ήν ευ
χαρίστως τόν ήκολουθήσκμεν, διαφαίνεται ή ζωηρά καί ανυ
πόκριτος πρός ήμάς άγάπη του, χαίρομεν δέ πολύ βλέποντες 
έγκριτον άντιπρόσωπον τής Ρωσσίας άποδιδοντα έν πολλοϊς 
δικαιοσύνην είς τήν Ελλάδα καί άφιίροΰντα ύπέρ αυτής εύ- 
γενώς μέγα μέρος τών άσχολημάτων του. Ό πόθος δ' αύ
τοΰ, ον λεπτώς υποδεικνύει, τής προσεγγίσεώς μας πρός τήν 

. εαυτού πατρίδα, είνε άσπαστος, διότι άληθώς πολλάκις καί 
δή τά πρώτα κινήματα τής Ελληνικής έπαναστάσεως εύρον 
ίσχυράν ΰποστήριξιν έν Ρωσσίαήτιςείργάσθη άληθώς μετ' ειλι
κρίνειας ύπέρ ήμών,όχι βεβαίως ώς ή ’Αγγλία καίή Αυστρία. 
Τά αισθήματα άτινα άπέδειξεν τότε ή Ρωσσία έξακολουθούσι 
διατρανούμενα, διότι ήμείς μέν δέν ζητοΰμεν αρπαγήν άλλά 
δικαιοσύνην, άπαιτοΰντες έλευθέραν τήν τοΰ 'Ελλησπόντου 
δίοδον, ή δέΡωσσίαθά προτιμά βεβαίως έκεΐ τήν Ελλάδα, 
παρ ’ ή τήν εύγενή μεγαλοφροσύνην . πλέον ή άπαξ θά συν
αντήσει έν τφ μέλλοντι. Δ. I. Κ.Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΙ*  ΒβΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ.)

(Συνέχεια καί τέλος)

ΑΣΤΗΡ ΣΕΛΑΓΙΖΩΝ I
Ή αΐτησις αότη τοΰ νεαροΰ μηχανικού παρήγαγεν έντύ- 

πωσιν θεατρικού επεισοδίου. "Οσον ολίγη καί άν ένυπήρχεν 
ευαισθησία είς τήν ήμιαγρίαν φύσιν των, όλοι όί συνδαιτυμό
νες τοΰ Τζών Ούάτκινς δεν ήδυνήθησαν ή θορυβωδώς νά 
άνευφημήσωσι. Τόση αφιλοκέρδεια δικαίως τούς συνεκίνησεν.

Ή ’Αλίκη, μέ τούς οφθαλμούς κάτω νεύοντας, τήν καρ
διάν πάλλουσαν, μόνη αύτη ίσως ούδεμίαν έπεδείξατο έκ- 
πληξιν διά τό διάβημα τοΰ νεανίου, άλλ’ έσίγα πλησίον τοΰ 
πατρός της.

Ό δυστυχής γαιοκτήμων, άκόμη συντετριμμένος έκ τοΰ 
-φοβερού συμβάντος οπερ τόν έπληξεν, άνήγειρε τήν κεφαλήν. 
Καί όντως, έγνώριζεν άρκούντως τόν Κυπριανόν ινα γινώσκη 

ότι δίδων αύτφ τήν κόρην τον, ήσφάλίζε συγχρόνως τό μέλ
λον καί τήν εύτυχίαν τής ’Αλίκης, άλλά δέν ήθελεν άκόμη, 
καί μάλιστα διά νεύματος, νά διίξη ότι τώρα, δέν είχε πλέον 
καμμίαν άντίρρησιν διά τόν γάμον.

Ό Κυπριανός (ήδη συγκεχυμένος έκ τοΰ διαβήματος είς ο 
προέβη δημοσία καί εις ο ή θερμότης τής άγάπης του τόν 
ώθησε, συνησθάνθη καί αύτός τό καινότροπον, καί ήρξατο 
βαθμηδόν νά καθίστασαι κύριος ίαυτοΰ.

Έν μέσφ τής κοινής έκείνης άμηχανίας, ήν ευκόλως ήν- 
νόει τις, ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ ίκαμεν έν βήμα πρός τόν 
γαιοκτήμονα.

«Τζών Ούάτκινς, είπε, δέν θά θελήσω νά καταχρασθώ 
τής νίκης μου, καί δέν είμαι έξ έκείνων οΐτινες στραγγαλί- 
ζουσι τούς ήττημένους εχθρούς· Έάν άντεποιήθην τοΰ δι
καιώματος μου, τοΰτο πας τις οφείλει νά πράττη! Άλλά γε· 
νώσκω έκ πείρας ό,τι έπανελάμβανεν ό δικηγόρος μου, τού-, 
τέστιν ότι τό αύστηρόν δίκαιον συνορεύει μέ τήν άδιχίαν, δέν 
θέλω δε νά έπιβαρύνω άθώους, μέ σφάλματα άτινα δεν έπρα- 
ξαν !.-.. Άλλως τε, είμαι μόνος είς τόν κόσμον καί έγγύς 
ήδη τφ τάφφ! Είς τί θά μοί χρησιμεύσωσι τόσα πλούτη, 
έάν δέν μοί είνε έπιτετραμμένον νά τά διανείμω;.......Τζών
Ούάτκινς, έάν συναινήτε νά ένώσητε τά δύο ταΰτα τέκνα, τά 
παρακαλώ νά άποδεχθώσιν ώς προίκα τόν Μεσημβρινόν Ά- 
υζέρα, όστις είς έμέ όύδέν χρησιμεύει!...... Υπόσχομαι 
προσέτι νά τούς καταστήσω κληρονόμους μου καί νά επανορ
θώσω ούτω τό ακούσιον άδίκημα, δπερ έπροξένησα είς τήν 
θελκτικήν κόρην σας I»

Αί λέξεις αυται προύκάλεσαν παρά τοϊς θεαταϊς τόσφ. 
ζωηρόν ένδιάφέρον καί συμπάθειαν, ώστε όλων τά βλέμματα 
έστράφησαν πρός τόν Τζών Ούάτκινς, ούτινος οί οφθαλμοί 
άμέσως έδάκρυσαν, καί ούς έκάλυψε διά τρεμούσης χειρός.

«’Ιάκωβε Βανδεργάατ!... άνέκραξε τέλος, άνίσχυρος νά 
συγκρατήση τά πολυτάραχα αισθήματα, άτινα τόν κατεϊχον. 
Ναί!... είσθε γενναιόφρων, καί εκδικεϊσθε εύγενώς τό κακόν 
δπερ σάς ίπραξα, προπαρασκευάζοντες τήν εύτυχίαν τών δύο· 
αύτών τέκνων !»

Ούτε ή Άλικη ούτε ό Κυπριανός ήδυνήθησαν ν ’ άπαντή- 
σωσιν, ύψηλοφώνως τουλάχιστον, άλλά τά βλέμματά των· 
άπήντησαν άντ’ αύτών.

Ό γέρων ετεινι τήν χεΐρα πρός τόν αντίπαλόν του, ήν· 
ό Ούάτκινς ήρπασε μετά θερμότητος.

Πάντων τών παρεστώτω.ν οί οφθαλμοί ύγράνθησαν--ίδίως. 
γέροντός τίνος αστυνόμου μιξοπολίου, όστις έν τούτοις έφαί- 
νετο ξηρός, όσον διπυρίτης.

Ώς πρός τόν Τζών Ούάτκινς, ειχεν αύτόχρημα μεταμορ
φωθεί. Ή φυσιογνωμία του ήτο ήδη τόσον αγαθή, τόσον 
γλυκεία, όσον έδείκνυτο παρευθύς τραχεία καί κακή. Διά δέ. 
τόν Βανδεργάατ, ή αύστηρά δψις του άνίκτησε τήν έκφρασιν 
τήν συνήθη αυτφ, άγάθότητος γαληνιοτάτης.

—- Άς· τά λησμονήσωμεν όλα, άνέκραξε καί άς πίωμεν 
ύπέρ τής ευτυχίας τών τέκνων τούτων —έάν πάντοτε ό κύ
ριος άστυνόμος εχει τήν καλωσύνην νά μάς τό έπιτρέψη — 
διά τοΰ οίνου, δν κατέσχε !

— Είς άστυνόμος έχειένίοτε τό καθήκον νάέναντιοΰται είς 
τήν πώλτσιν τών ερεθιστικών ποτών, είπεν ό αξιωματικός μει— 
διών, άλλ' ούδέποτε έναντιοΰται εις τήν κατανάλωσή*  των !» 

Είς τάς λέξεις· ταύτας, προφερθείσας μετ’ εύθυμίας, αί 
φιάλαι έκυκλοφόρησαν καί ή έλευθέριος καί άνοικτόκαρδος 
άγάπη διεχύθη έν τφ έστιατορίφ.

Ό 'Ιάκωβος Βανδεργάατ, καθήμενος δεξιόθεν τόϋ Τζών 
Ούάτκινς, έπλαττε μετ’ αύτοΰ σχέδια περί τοΰ μέλλοντος.

«Όλα θά τά πωλήσωμεν καί θ’ άκολουθήσωμεν τά παι
διά είς Εύρώπην I Γλεγι. θά έγκατασταθώμεν πλησίον αύ
τών, είς τήν εξοχήν, καί θά άπολαύσωμεν ούτω ωραίων ϊττ 
ήμερών !»

"Η Άλικη καί ό Κυπριανός, έγγύς άλλήλων τοποθετημέ
νοι, είχον συνάψη συνομιλίαν χαμηλή τή φωνή Γαλλιστί — 
συνομιλίαν, ήτις δέν έφαίνετο τουλάχιστον ενδιαφέρουσα, έάν 
έκρινε τις έκ τής προθυμίας τών δύο συντρόφων.

Έκαμνεν ήδη καύσων, όσον ούδέποτε. θερμότης μεγάλη, 
άφόρητος έξήραενε τά χείλη είς τά στόμια τών ποτηρίων καί 
μετέβαλλεν όλους τούς συμπότας εΐς ήλεκτρικάς μηχανάς, 
ετοίμους ν’άναδώσωσι σπινθήρας. Μάτήν τά παράθυρα καί 
αί θύραι εΐχον άφεθή άνοικτά. Ούδ’ ή έλαχίστη πνοή άνέμου 
δέν έταλάντευε τό φώς τών κηρίων.

"Εκαστος ήννόει ότι μία θά ήτο δυνατή λύσις τής τοιαύ- 
της άτμοσφαιρικής πιέσεως*  Καταιγίς τις, συνοδευομενη έκ 
βροντών καί βροχών μετά κεραυνών, αίτινες ,όμοιάζουσιν έν 
τή Μεσημβρινή ’Αφρική προς συνωμοσίαν όλων τών στοι
χείων τής φύσεως. Τήν καταιγίδα ταύτην άνέμενον. ήλπιζον 
ώς τινα άνακούφισιν.

Αίφνης, αστραπή τις έφώτισεν ώχρώς τά πρόσωπά των 
καί σχεδόν άμέσως άναλάμψεις τοΰ κεραυνού χυλινδηθέντος 
άνωθεν τής πεδιάδος, άνήγγειλον ότι ή συναυλία ήτο έπί 
θύραις.

Τήν στιγμήν έκείνην, 
αιφνίδια λαϊλαψ, είσβαλοΰ· ■ 
σα έν τή αιθούση, έσβυσε 
τά φώτα. Είτα, άνευ με
ταβολής τίνος, οί καταρ- 
ράκται τοΰ ούρανοΰ ηνε- 
ώχθησαν καί ραγδαία βρο
χή ήρξατο πίπτουσα.

«’Ηχούσατε άμέσως με
τά τόν κεραυνόν μικρόν 
θόρυβον ξηρόν καί ώσεΐ νά 
θραύη τι; ήρώτησεν ό θω
μάς Στίλ,ένώ έκλειον σπεύ- 
δοντες τά παράθυρα καί ή- 
ναπτον πάλιν τά κηρία'θά 
ύπέθετέ τις ότι ύαλίνη τις 
σφαίρα έθραύετο !»

Πάραυτα, πάντων τά 
βλέμματα προσεπεσαν, ώς 
έξ ένστικτου, έπί του Με
σημβρινού Αστέρας.

Ό άδάμας ειχεν άφα- 
νισθή.

Έν τούτοις, ούτε ό σί
δηρους κλωβός, ούτε ή ύα
λίνη σφαίρα ήτις τόν εχά- 
λυπτε δέν εΐχον μετατοπι· 
σθή,. καί ήτο προδήλως ά- 
δύνατον νά τόν είχε τις έγ· 
γίσει.

Τό φαινόμενον έφαίνετο 
ώς θαύμα.

Ό Κυπριανός,όστις είχε 
λίαν κόψη πρόςτά έμπρός, 
διέκρινεν έπι τοΰ προσκεφα- 
λαίου τοΰ· κυανού καί βε
λούδινου, είς τήν θέσιν ήν 
κατεϊχεν ό άδάμας, τήν ύ- 
παρξιν είδους τινός φαιάς 
κόνεως. Δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση κραυγήν έκπλήξεως, 
καί έξέφρασε διά μιάς λέξεως παν ό,τι είχε συμβή.

«Ό Μεσημβρινός Άστήρ συνετρίβη!» ειπεν.
Άπαντες έγνώριζον έν Γρικαλάνδη, ότι τοΰτο ήτο νόσος 

προσιδιάζόυσα είς τούς άδάμαντας τοΰ τύπου. Δέν ώμίλησαν 
σχεδόν, διότι εξετίμησαν λίαν έσφαλμένως τήν άξίαν του. 
Τό βέβαιον εινε ότι συνεπείς άνεξηγήτον τών μορίων ενέρ
γειας, οί εκλεκτότεροι τών λίθων τούτων έκρήγνυνται ενίοτε 
ώς απλά πυροτεχνήματα. Δέν άπέμενεν έν τή περιπτώσμ 
ταύτη, ή ολίγη κόνις, χρήσιμος κατά τό μάλλον ή ήττον διά 
τάς βιομηχανικάς χρήσεις.

*0 νεαρός μηχανικός ητο προφανώς έμφροντις, μάλλον διά 
τήν επιστημονικήν έξήγησιν τοΰ φαινομένου ή διά τήν μεγά
λην άπώλειαν, ήτις ώς έκ τούτου έπήρχετο .είς αύτόν.

ΚΑΡΜΕΝΤΖΙΤΑ (CARMENCITA)

’Εκείνο δπερ είνε μοναδικόν, εΙπεν έν μέσφ τής γενικής; 
καταπλήξεως, δέν είνε ότι ό λίθος ούτος δχρρήχθη ύπό τοι- 
άύτας «υνθήκας, άλλ’ ότι άνέμενε τήν ήμέραν ταύτην διά νά 
έκλείψη! Συνήθως, ύί άδάμαντες δέν ύφίστανται ταύτην 
ταχύτερον. καί πάντες εντός 10 ήμερών άπό τής έξεργασίας 
τών, δέν Ιχει ούτω κ. Βανδεργάατ ;

—- Τοΰτο εινε εντελέστατα ακριβές, καί ιδού ή πρώτη 
αύτη φορά τοΰ βίου μου, καθ’ ήν ειδον άδάμαντα θραυόμε- 
νον τρεις μήνας άπό τής εξεργασίας του ! άπεφάνθη ό γέρων 
μετά στεναγμού. Τί νά γείνη ! Ήτο γραμμένον όπως ό Με
σημβρινός Άστήρ είς ούδένα απομεινη ! προσέθηκεν. Οταν 
συλλογίζομαι ότι θά ηρκει ΐνα άποτρέψη τήν συμφοράν ταύ
την νά έπιχρίσω τόν λίθον δι ’ ελαφρού αλείμματος στεά
τινου......

— Άληθώς; άνέκραξεν ό Κυπριανός μετά τής ίκανοποιή- 
σεως άνθρώπου εύρίσκοντος τέλος τόν λόγον άπορίας τι-

νος. Έν'τοιαύτη περιπτώ- 
σει τό πάν εξηγείται! Ό 
εύθραυστος άστήρ είχε λά- 
βη έν τφ στομάχφ τής 
Ντανιάς τό προστατευτικόν 
τοΰτο χρίσμα, καί τοΰτο 
τόν διέσωσε μέχρι τής σή
μερον ! Τή αλήθεια! θά 
ήτο πολύ καλλίτερον νά δι- 
ερρήγνυτο πρό τεσσάρων 
μηνών καινά άπεφεύγομεν 
ούτω ολον τόν.δρόμον, ον 
διετρέζαμεν διά μέσου τοΰ 
Τρανσβάαλ!»

Κατ ’ έκείνην τήν στιγ- 
' μήν, παρετήρησαν ότι ό 

Τζών Ούάτκινς,δστις ίφαί- 
νετο στενοχωρημένος, έ- 
στρέφετο άνησύχως έπί τής 
έδρας του.

«Πώς δύνασθε νά στέρ- 
ξητε τόσον έπιπολαίως εν 
τοιοΰτον μεγαάπευκταϊον! 
είπε τέλος, πορφυρούς έξ 
άγανακτήσεως. Είσθε όλοι 
έδώ, λόγον τιμής, συνδια- 
λεγόμενοι απλώς περί τών 
πεντήκοντα τούτων έκα- 
τομμυρίων διαλυθέντων είς 
καπνόν, ώς έάν έπρόκειτο 
περί άπλοΰ σιγαρέτου !

— Τοΰτο δεικνύει ότι 
εϊμεθα φιλόσοφοι ! άπήν
τησεν ό Κυπριανός. Είνε 
λαλόν νά δεικνυώμεθα φρό
νιμοι,ότανή φρόνησις καθί
σταται άναγκαία.

— Φιλόσοφοι έστέ οσον 
θέλετε ! ύπελαβεν ό γαιο

κτήμων., άλλά «εντήκοντα έκατοΚΕ^ρια είνε πεντήκονταέκα- 
τομμύριακαίδέν εΰρίσκονται στο'*  βρόμον !...·..Ά! σταθήτε, 
Ιάκωβέ, μοί παρήξατε-σήμερον γενναίανύπηρεσίαν, χωρίς άν 

.τό σκεφθήτε! . Μοΰ φαίνεται ότι, καί εγώ έπίσης θά έσκαζα 
σαν κάστανο, έάν ό Μεσημβρινός Άσζηρ ήτο άκόμη είς τήν 
ιδιοκτησίαν μου! .

— Τί τά θέλετε! ύπελαβεν ό Κυπριανός προσβλέπων τρυφε- 
ρώς τό άνθηρον πρόσωπον τής δεσποινίδος Ούάτκινς, πλησίον 
του τοποθετημένης. Απέκτησα τήν έσπέραν ταύτην ενα αδά- 
μαντα τόσφ πολύτιμον, ώστε ούδεμία άλλη απώλεια να δύ- 
ναται νά τόν άντικαταστήση I»

Ούτως έτελείωσε διά θεατρικού επεισοδίου,άξιου τής Ιστορίας 
του,τής τόσφ συντόμου καί έναργοΰς, ήδιάρκειατοΰ ογκωδέ
στερου εξειργασμένου άδάμαντός, ον είδε ποτέ ο κοσμος.
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Τοιοΰτον τέλος οΰκ ολίγον συνιτελεσεν, ώς έσκέπτον- 
το, όπως έπικυρωθώσιν αί δεισιδαιμονικαί γνώμαι, αΐτι- 
νες είχον κυκλοφορήση δια λογαριασμόν του έν Γρικαλάνδη. 
Είπέρ ποτέ καί άλλοτε, οι Κάφροι καί οί μεταλλευταί έθεώ· 
ρουν' ώς βέβαιον, ότι τόσον μεγάλοι λίθοι δύνανται νά φέ· 
ρωσι δυστυχίαν.

Ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ, όστις ήτο υπερήφανο; διότι τον 
είχεν έξεργασθή καί ό Κυπριανός όστις έσκέπτετο να τον 
προσφέρη εις τό μουσείον τής Μεταλλευτικής σχολής, ήσθά- 
νοντο κατά βάθος πλεϊον πείσμα, ή όσον έξεδήλουν επί τή 
άπροσδοκήτφ καταστροφή. Άλλα έν γένει ό κόσμος δεν 
έβαινε όλιγώτερον ώς έκ τούτου ευθέως του δρόαου του καί 
δεν δυνάμεθα νά ειπωμεν, ότι άπώλισε μέγα τι κατά την 
ύπόθεσιν ταύτην.

Έν τούτοις, πάντα τά έπισωρευθέντα ταϋτα γεγονότα, 
αί λυπηραί συγκινήσεις, ή απώλεια τής περιουσίας του, άκο- 
λουθηθεϊσα υπό τής άπωλείας τοΰ Μεσημβρινού Άσίέγος. είχε 
σοβαρώς καταβάλει τόν Τζών Ούζτκινς. Έπεσεν ασθενής, 
ΰπέφερεν ημέρας τινας, τέλος άπέθανεν. Ούτε αί περιποιή
σεις τής άφοσιωμένης θυγατρος τού, ούτε αί τοϋ Κυπριανού, 
ούτε αί παραθαρρυντικαί προτροπαί τού .’Ιακώβου Βανδερ- 
γάατ, όστις έκάθητο παρα τό προσκεφάλαιόν του καί δεν 
έπαυε πειρώμενος νά τφ δίδη θάρρος, δέν ήδυνήθησαν νά ά- 
πΟτρέψωσι τό φοβερόν συμβάν. Μάτην, ό λαμπρός εκείνος 
άνθρωπος τόν συνετήρει με τά ωραία του .σχέδια περί τοΰ 
μέλλοντος, όμιλών αύτφ περί τοϋ Κό < ώ; ιδιοκτησίας κοι
νής, ζητών την γνώμην του έπί τών ληπτέων μέτρων καί 
συνεταιριζόμενος αυτόν πάντοτε εις τούς σκοπούς,του. Ό 
γέρων γαιοκτήμων έπλήγη έν τή υπερηφάνεια του, έν τή 
μονομανία του ώς ιδιοκτήτου, έν τφ έγωϊσμω του, έν άπά- 
σαις ταϊς σχέσεσιν αύτοϋ. Ήσθάνετο εαυτόν άπολλύμενον.

Εσπέραν τινα, έσυρε πρός εαυτόν τήν Άλικη» καί τόν 
Κυπριανόν, έθηκε τάς χεϊρα; των τήν μίαν έν τή έτέρα καί 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, άπέδωκε τήν τελευταίαν πνοήν. 
Δέν έπέζησεν ούτε δέκα πέντε ημέρας τοϋ προσφιλούς του 
άστέρος. .

• Καί όντως, φαίνεται ότι ύπήρξε στενή σχέσις μεταξύ τοϋ 
πεπρωμένου τοΰ ανθρώπου τούτου καί τής τύχης τοΰ παραδόξου 
εκείνου λίθου. Τούλάχιστον, αί συμπτώσεις υπήρξαν τοιαΰται, 
ώστε έξεδήλωσαν έν τινι μετρώ, χωρίς νά τάς δικαιώσωαεν 
απέναντι τής λογικής, αί δεισιδαιμονικαί ίδέαι, αίτινες έπε- 
κράτουν, ώς πρός τούτο, έν Γρικαλάνδη. Ό Μεσημβρινός 
Άστήρ είχε πολλήν «φέρει δυστυχίαν» εις τόν κτήτορα του, 
ύπό τήν έννοιαν, ότι ή προσέλευσις τού άμαραμίλλου λίθου 
έπί τής σκηνής τοΰ κόσμου έσημείωσε τήν δύσιν τής εύδαι- 
μονίας τού γηραιού γαιοκτήμονος.

Αλλ ό,τι οί άδόλεσχοι τής κατασκηνώσεως δέν έβλεπον, 
εινε ότι ή αληθης αίτια τής δυστυχίας ταύτης ένέκειτο εις 
αυτά τά σφαλματα τού Τζών Ούζτκινς — σφάλματα, άτινα 
έφερον έν σπέρματι, ώς τινα ειμαρμένην τάς εκ τής αποτυ
χίας θλίψεις καί τήν καταστροφήν. Πλιϊσται άτυχίαι έν τφ 
κόσμφ τουτω υπάγονται ούτω εις μυστηριώδη κακοτυχίαν, 
καί δέν εΐνε κατά γενικόν κανόνα, εάν έξετάσωμεν κατά βά
θος τά πράγματα ή αύταί αί ένέβγειαι εκείνων, οίτινες τάς 
ύφίστανται! Πόσας δέν πάσχομεν παρ’ αξίαν δυστυχίας! 
“Εστω. Υπάρχει όμως μεγαλήτερος αριθμός τοιούτωφ λογι- 
κώς πασχόντων-καί οίτινες θεωρούνται ώς συμπέρασμα συλ
λογισμού τίνος, δικαίως προελθόν. ’Εάν ό Τζών Ούάτκινς 
είχεν ήττον προσκολληθή εις τό κέρδος,έάν δέν απέδιδε υπερ
βολικήν σπουδαιότητα καί σχεδόν ένοχον, εις τά μικρά εκείνα 
άνθρακοΰχά κρύσταλλα, άτινα καλούμε» άδάμαντας, ή ανα
κάλυψές καί ή έξαφάνισις τοϋ Μεσηιιδρινού 'Αστέμος θά τόν 
έτήρουν απαθή —ώς ίτήρησαν τόν Κυπριανόν—καί ή ύγι- 
εία του, ή τε φυσική καί ηθική, δέν θα έμενον εις τήν διά- 
κρισιν ενός τοιούτου συμβάντος. Άλλ’ είχεν όλοψύχως άφο- 
σιωθή είς τούς άδάμαντας. Ένεκεν τών άδαμάντων έδει ν’ 
άπώλετο.

Εβδομάδας τινας βραδύτερου, οί γάμοι τού Κυπριανού 
Μερέ καί τής Άλικης Ούάτκινς έτελέσθησαν λίαν άπερίττως 

καί έν γενική χαρ^. Ή Άλικη ήτο ήδη σύζυγος τοϋ Κυ
πριανού . . . Γί περισσότερον ήδύνατο νά ζητήση εν τφ κό
σμφ τούτφ ;

“Αλλως τε, ό νεαρός μηχανικός ήτο πλέον πλούσιος όσον 
αύτη δέν υπέθετε, καί όσον οΰδ ’ αύτός έπίστευεν.

“Οντως, συνεπεία τής άνακαλύψεως τοϋ Λ/εσι/αβ^εΐΌ» 
Άσεέγος,τό κλαίμ αύτοΰ, καίτοι δέν αμφίβαλλε περί τούτου, 
είχεν άποκτήση άξίαν μεγάλην. Κατά τό διάστημα τοΰ είς 
Τρανσβάλ ταξειδίου του, ό θωμάς Στιλ είχεν εξακολού
θηση τήν έκμετάλλευσιν, ταύτης δ' άποβαινόύσης λίαν καρ
ποφόρου, αί προσφοραί έπλεόνασαν προ; αγοράν τοϋ μερι
δίου του. Ούτω, τό έπώλησεν άντί πλέον τών εκατόν χι
λιάδων φράγκων τοΐς μετρητοί;, προ τής είς Ευρώπην άνα- 
χωρήσεώς του.

Ή Άλικη καί ό Κυπριανός δέν έβράδυναν λοιπόν νά έγ- 
καταλείψωσι τήν Γρικαλάνδην όπως έπιστρέψωσιν είς Γαλ
λίαν. Αλλά δέν έπραξαν τούτο ποσώς χωρίς νά άσφαλίσωσι 
τήν τύχην τοΰ Λϊ, του Βαρδίκ καί τού Ματακίτ — αγα
θοεργία, είς ήν ήθέλησε ’ νά συντέλεση κα! ό ’Ιάκωβος Βαν- 
δεργάατ.

Ό γέρων λιθοξόος έπώλησε, πράγματι, τό Κόπζ αυτοΰ 
είς τινα εταιρείαν, διευθυνομένην ύπό τού πρώην μεσίτουΝά- 
θαν. Αφού ίπεράτωσεν έπιτυχώς τήν εκκαθάρισή ταύτην τών 
δοσοληψιών, παρηκολούθησεν είς Ευρώπην τά υίοθετηθεντα 
τέκνα του, άτινα, χάρις είς Τήν εργασίαν τού Κυπριανού, 
είς τήνάνεγνωρισμένην άξίαν του, καί είς τήν υποδοχήν ήν ό 
κόσμος τών σοφών τφ έκαμεν κατά τήν επάνοδόν του, έξη· 
σφάλισαν τήν τύχην των, άφοϋ πρότερον ήσφάλισαν τήν εύ- 
τυχίαν των

Ώς πρός τόν Θωμαν Στιλ, έπανακάμψαντα είς Λαγκασίρ 
μετά είκοσάκις χιλίων λιρών στερλινών, ούτος ένυμφεύθη, 
κυνηγφ άλώπεκας, ώς τζέ>'Γζί-7υα>-, καί πίνει καθ’ έκάστην 
έσπέραν τήν φιάλην του τού Porto. Ούδέν ώραιότερον τών 
όσων πράττει !

Τό Βανδεργάατ Κόπζ δέν έξηντλήθη· έτι, εξακολουθούν 
καθ ’ έκαστον έτος νά παράγη το πέμπτον τών έκ τού Ακρω
τηρίου εξαγομένων άδαμάντων. Άλλ’ ούδείς μετάλλευσής 
έσχε πλέον τήν καλήν ή κακήν τύχην νά άνεύρη έτερον τινα 
Μεσημβρινόν 'Αστέρα !

ΤΕΛΟΣ

TUt e ΜΟΓ Μβψ ΓΒΡΑΣΑΝΤΙ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΕΠΣ
Περατουμένης ήδη τής περιπετειώδους Ιστορίας τοΰ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΑΣ ΓΕΡΟΣ

δστις, μετά τόσην .Ιάμψ-ιν χαΐ τάς τόσας συγχινήσεις, ας ή εμ- 
φάνειά του προεχάλεσεν, εϊμαρτο τόσοι’ άποτόμως νά οβεσβή 
ώς διάττων, rd δια-Mfj ώς ονειρον, άρχόμεθα αίϊά τοΰ 
στροβεχοΰς ψύλλον τής δημοσιεύσεις ΰελχτιχοϋ και ευ- 
τραπίλου διηγήματος, τιτλοφορούμενου :

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ.ΤΟΥ ΜΟΡΦΕΗΣ
Τό διήγημα τούτο εγρα^εν έπϊ Τή βάσει Ίταλιχής υποδέ· 

σεως, χάριν τής «.Φΰσεως», ό ημέτεοος ταχτ/χός συνεργάτης 
άΙΚ.. Άνενδοιάστίύς δυνάμεδα νά εΐτωμεν δτι δσται εχ τών 
άναγνωσμάτων όχείνων, Ιχ τής άναγνώσεως τών όττοίων ού· 
δεις ποτέ φοβείται νά μή παραδοχή

Εος τ«ς άγκάλας τού Μορφέως-

Ο ΒΙΟΣ
Ό βίος! τί ώχιανό; λυπών καί παθημάτων 
ύπό θυέλλης πάντοτε «φοόράς τετα,οαγμένο;' 
ό άνθρωπος εις την φοράν έρρίφθη τών κυμάτων 
και πρός αυτά νά μάχηται είνε πρβωρισμένος.

Τό κύμα- διαδέχεται έτερον αίφνης κϋμα 
χαί τόν ταλαίπωρου θνητόν άρρϊζον κατακλύζει. 
'Τψοΰται καί βυθίζεται εις έκαστόν του βήμα 
και’ώς λιμένα ασφαλή τόν τορον ατενίζει.

Ακολουθών τούς νόμους το-ύς γηίνονς 
Κα\ σύ, πιστέ μου σκύλε, παρακμάζεις’ 
Τό σφρίγος, τλν νεότητα τοϋ κτήνους 
Άπώλεσας, τό τέρμα πλησιάζεις.

Ήσύχως σέ κατέλαβε τό γήρας,
’Επέταξε καϊ ψώμη καί νεότης’ 
Βαρείας νϋν ή παρακμή τάς χεϊρας 
Έθηκεν έπί σού, σκληρά θεότης !. . . ■

Και ήδη μέ κλονούμενον τό βήμα 
Πατεΐς, όπου τό πριν σχεδόν έπέτας 
Φοβείσαι άντικρύζων χαϊνον μνήμα, 
Κα\ όπισθοδρομεΐς;! . . . Είπε,, είπέ τας

Τάς σκέψεις σου, τούς φόβους σου ’ς έμενα 
Και χεΐρα βοήθειας θά σοϊ τείνω'
Κύριος νηπιόθεν είς έσένα 
Εϊμαρτο, πιστόν ζώόν μου, νά γείνω.

’Εγώ τυφλόν δέν σ’ έλαβον παιδίον 
Χωρίσας σε τής μητρικής αγκάλης ;
’Εγώ δέν σέ άνέθρεψα: . . . Είς ποΐο^ 
Σύ, φίλε Μώψ, ακόμη αμφιβάλλεις ;! ..

’Ακόμη σέ ακούω ύλακτοΰντα, ·
Σέ βλέπω νά πηδάς καί νά χορεύης . 
"Οταν τό δπλον μ’έβλεπες κρατούντα, 
Κ ’ έμπρός νά τρέχης Θήραν νά γυρεύμς.

*
Τό δπλον δ’ώς έκρότει, δίκην βέλους 
Έπέτας, άψηφ'ών κρημνούς και βράχους 
’Ησο δελφίν στο ύδωρ έπί τέλους, 
Μέτρον ουδέν τοϋ (δικού σου τάχους!..

"Ομως δεκάς έτών παρήλθε πλήρης, 
Καθ’ ήν ακολουθών τό πεπρωμένον, 
Έξεπατρίσθηςμετ’ έμου.καί φθείρεις 
Καί νηάτα καί ζωήν είς τόπον ξένον.. .

Καί τώρα ψωραλέος γέρων κύπτεις, 
Δυσκίνητος, κατεσκληκώς καί τρέμων, 
Θολόν τό βλέμμα εις τά πέριξ ψίπτεις, 
Είς τήν πνοήν παγώνων τών άνέμύλν.

ΙΙλήν σιωπάς !. . γιατί πιστέ μου φίλε !; . . 
Γιατί γογγύζεις ; Τίς σέ τρώγει πόνος ; . 
Μέ λησμονείς, αγαπητέ μου σκύλε, 
Ή μή k’έμή μετέβαλλεν ό χρόνος,! ;.

Ναι!... μέγα έχεις δίκαιον 1 κ’έμένα 
Έδάμασε, τά πάντα ό δαμάζων, ,
Νωθρός, βαρύς κ’ έγώ καθώς έσένα, 
Κατέστην, πλείστας λύπας δοκιμάζων ! ! . .

Έχάθη κ’ ή ’δικήμου ή νεότης, Χ· 
Τοΰ γήρατος ψυχρά ή αύρα πνέει ! , . 
Καί έμέ κ ’ έμέ ή απηνής Θεότής 
Πιέζει, κ’ ή νεότης μου έκπνέει !...

Ήρεμα, δπως σύ, κ’ έγώ τό γόνυ
Τό κλίνω είς τής φύσεως τούς νόμους. 
Μικρόν κ’Α ύλη πάλιν μένει μόνη 
Ήσύχως, ή μέ λύσεις αποτόμους!. ..

Τό πνεύμα όμως!; άλλη θεωρία! .. 
Αθάνατον τό θέλουν, οΐ σοφοί μας! . .
Ώς άϋλον ,δέ τίς ή άπορία
Άν κ’ άφθαρτον αφήνει τό κορμί μας ! . .

. Άν κ’ άγνοώ τού είδους σου τά ζώα
Πώς σκέπτονται καί τί άρχάς πρεσβεύουν
Περί τοιούτων, ή έάν αθώα
Ζοϋν μόνον, χωρίς άλλο νά γυρεύουν.

Σόϋ συνιστώ όμως, ώς φίλος πάλιν 
Υπομονήν καί θάρρος ν’ άντιτάξης. , 
Φθαοτόν τό παν ’στής γης μας τήν αγκάλην 
Κ’ έκ γης ζωήν μέ γην θά άνταλλάξης !. .

Μβγνηβία. Α. Π.

4 ΠΑΝΘΕΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟϊ 1892

(ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ)

Κομψόν, μέ «ιρκχόμινα ίκλικτά, καί μι φιλοκαλίαν οΰ 
τήν τυχοΰσαν, νωπόν (τι |κ τών τυπογραφικών πιιστηριων 
άποφυλλίζομεν τό ήμερολόγιον, δπερ πρώτον τούτο ενεφανί- 
οθη εφέτος, άνευ ευτυχώς τών συνήθων πομπωδών άναγρα- 
φών, εάδίδοντος τοΰ μετά ζήλου καλλιεργούντος τά γράμ
ματα κ. Ήλ· Οίκονομοπούλου. Έν πάβη δ’ άμεροληψία καί 
οΰχί πρός ρεκλάμαν κρίνοντες, όμολογοΰμεν ότι αί γενικαί 
εντυπώσεις ημών είοίν άοισται καί ένθαρρυντικαι.

Έάν πιστεύσωμεν, οτι έκαστος τών γραμμάτων κλάδος 
παρίστησι καί θεότητα, άναμφιβόλως οι συνεργήσαντες είς 
τήν εκδοσιν αύτοϋ νέοι ειοί Πανθεϊσταί. Η φιλολογία, ποοε- 

. ξαρχούσης πάντοτε τής άνοήτως άποκληθείσης ελαφρας, ή 
επιστήμη, ή ποίησες, ■ ή καλλιτεχνία, εχουσιν άξιους έργά- 
τας, τούς πλείστους εκ τών συνεισενεγκιντων έν τφ «Παν- 
θέφ» τήν έαυτών συμβολήν. Τά έργα, έκτος τών ούκ ολί
γων του έκδοτου, τών κ. κ. Ε. Ασωπίου, Α. Παράσχου, 
Σ. Βάλβη, Τ.Μωραιτίνη, Δ. I. Καλογεροπούλου, Ν. Μύ· 
ρφνος, Ν. Λάσκαρη, σί«ίν αρκούντως εύσυνείδητα. Διακρί- 
νομεν έκ τών ποιημάτων εν σύντομον κατά μ.ετάφοασιν « Αν 
μ’ αγαπούσες» είς ο θά έδίδομεν τά πρωτεία άν μή ητο, 
κατά τήν ύπόδειξιν τοΰ γράψαντος, . . . μετάφρασις. Άλλα 
καί ώς τοίαύτη διατηρεί όλην τήν ποιητικήν χάοιν, μεθ ’ ής 
ό περιπαθής ποιητής τό περιεβαλλεν. ’Επίσης ώραίον τό τοϋ 
άειμνήστου Δ. Παπαρρηγοπούλου, καί ή «Πρώτη νύξ τοΰ 
Μαίου» τοΰ συμπαθούς ποιητοΰ κ. Μωραϊτίνη μετά πολλοϋ 
αισθήματος κάί πόνου γεγραμμενον, τό δέ «Στόν Ουρανό» 
τοΰ κ. Οίκονομοπούλου χαράν ώς καί ή, διεζοδική όμως, 
«Ειμαρμένη» του. Πριν ή καταλείψωαεν τήν ποίησιν είς ήν 
πλησίστιοι είσήλθομεν καί έξ ής καταπλημμυρεϊται τό Πάν- 
θεον, ρίπτομεν βλέμμα είς τό σκανδαλωδώς προβάλλον μέ. 
μεγάλα γράμματα «Σκάνδαλον τού δήμου Βουπρασίων» συ- 
στάμενον είς μίαν αποβολήν — οχι τών ιδεών τού συγγρα- 
φέως —άλλα δύσμοιρου .νόθου μαθητοΰ. Οί «χωρικοί τής Αί- 
γίνης» καλοί, ώς καί αί μιμήσεις τοϋ Κ.

■Δέν έκτιινόμεθα έπί πλέον, καίτοι-άξιζει τόν κόπον, διότι 
άφίνομεν νά τό άγοράσωσιν οι φιλαναγνώσται ΐνα έξ ιδίας 
άντιλήψεως κρίνωσικαί πεισθωσι περί τής όμολογημίνη; αυ· 
τοϋ άξιας. Τό «Πάνθεον» τιμάται 2 δρ., αντίτυπα δ’εύ- 
ρίσκονται καί έν τοίς ήμετέροις γραφείοις.



224 Η ΦΥΣΙΣ

Π- ΒΕΝΙΕΡΑΤΟΣ
Δλχήμ.αρχος *Αργοστολςου

Έγεννήθη κατά τόν Αύγουστο» τοΰ 1834 tv. πατρός 
Ιερέως. Έμαθήτευσε κατά τό 1851 έν Άθηναις εις τό σχο
λαρχείο» τοΰ μακαρίτου Γρηγορίου Παπαδόπούλου καί είς τό 
γυμνάσιον τοδ μακαρίτου 
Γενναδίου. Διωρίσθη συμ
βολαιογράφος . κατά τό 
1856, καί κατείχε τήν 
πρώτην μεταξύ τών συμ
βολαιογράφων θέσιν μέχρι 
τοΰ 1866, ότε πρώτος 
μετά την ένωσιν έξελέχθη 
Δήμαρχος Κρανίας. Μέ- 
χρις σήμερον έξελέχθη τε· 
τράκις Δήμαρχος καίπεν- 
τάκις βουλευτής. Τρεις 
κατ ’ έπαρχίαν καί δύο 
κατά νομαρχιακήν περι
φέρειαν.

"Ο,τι δημοτικόν έργον 
ύπάρχει .έντώ δήμφ Κρα
νίας έγένετο έπί τής δτοι- 
κήσεώς του. Τό νεκροτα· 
φείον τό λιθόστρωτον, 4 
δημοτικά σχολεία, τρία 
άρρένων καί εν θηλέών. 
Όσχηματισμός τής πλα
τείας τών δικαστηρίων, ή 
έπίχωσις καί διαπλάτυνσις 
τής προκυμαίας μέχρι τής 
γέφυρας, κ. τ; λ. Κατά 
τήν Κρητικήν έπανάστασιν 
τοΰ 1866 περιέθαλψε έξαιρετικώς 
μετά τών οικογενειών των Κοήτα

τους αυτόθι προσφυγόντας * 
>, εφ ώ παρά διαφόοων ι

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ κ. |. ΠΕΤΡΠΦ
Ο παρ ιΐμχν αστό διετίας άποκατεστημένος ψιλέλ- 

λην Ρώσσος κ. I. Πετρωψ έκ Μόσχας τήν προσεχή 
Κνρχάκάν, 17_τρεχ, καχ ώραν 8 ’/, μ. μ. δίδει έν τίϊ, 
Νομχκη σχολή την πρωτην αύτοΰ. δχάλεξχν έν σχέ · 
σεχ πρός τόν ύπ' αντον έκπονηθέντα τστορικοεθνο- 
λογχκόν "Ατλαντα της Μακεδονίας, ταύτην δέ και ε- 
τεραχ θά έπακολουθήσωσχ. ΙΙερχ έκάστης έπχψνλατ- 
τόμεθα νά γράψωμεν έν καιοώ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

107. Αίνιγμα
ΜοΛπη εστι το πρώτον μου τής μουσικής γ.Ιυχιΐα·, 

Τό τρίτον μου θ'ε νά. ίάής, Μίως 'ατά ψηφία.
° Er μέΛος όέ τό δεύτερον βεβαίως έγώ είμαι, 

Κ ίνώπιόν σου πάντοτε θά ευρτ/ς, ότι. κείμαι.
Ar νΰν τά τρία μέρη μου ό.Ια μαζή άθροίσρς, 

Πό-lir τινά έΛ.Ιηνικήν ευθύς θα σχηματίσης.

108. Αίνιγμα
"Οστις μ' ερει άποκτήσει ευτυχής έοτί βέβαίως, 

Κι~ ας προσίζρ, παραχιιΛω, μη τού φύγω γω ταχέως.
ΠΛήυ μέ Λύπην μου τό βΛέπω θι ’ έμίνα δεν φροντίζουν, 

Διότι πάντα κόπον ό.Ιως περιττόν ω ! τόν νομίζουν.
Α.Ι.Ιο. μάθε, φί-ΐτατέ μου, ότι θίΛεις μετανοιώση, 

Κι' αν σ’ άφήσω τότε Λΰτα . . . πΛήν άργά θέ νά τό νοιωσης 
'Λίγην προσοχήν άν βάΛης θά εΰρής τό τί σημαίνω, 

Και θέ νά χαρής μεγάΛως yjd ό,τι κα.Ιόν εμφαίνω. 

οπλαρχηγών τής Κρήτης έλαβε θερμά καί έγκάρδια ευχα
ριστήρια.

Κατά τόν χειμώνα τοΰ 1866, ότε ενέσκηψεν έκεΐσε δεινή 
τρικυμία ή; ένεκα ίπεσυνέβησαν διάφορα ναυάγια, καί μετ’ 
οΰ πολύ κατά τό 1867 ότε στυγερός σεισμός κατέστρεψε 
τας πλείστας οικίας τοΰ ’Αργοστολιού, διετέλει Δήμαρχος 

καί άψηφών κινδύνους καί 
κακουχίας συνετέλεσε τε- 
λεσφόρωςόπως καί ή ξένη 
περιουσίαέξασφαλισθή καί 
προστατευθή και ή δημο
σία τάξις καί ασφάλεια 
διατηρηθώσιν άκμαίαι, οί 
παθόντες δέ έκ τών σει
σμών νά τύχωσι τής προ- 
σηκούσης άντιλήψεως και 
βοήθειας. Διά τήν μέρι
μνάν του ταύτην καί τήν 
αγαθήν διοίκησίν του έτι- 
μήθη διά τοΰ Σταυροΰ 
τοΰ Σωτήρος, πολλά καί 
ειλικρινή ευχαριστήρια έ
λαβε παρά τών συμπολι
τών του, καί αυτό δέ τό 
δημοτιχ-όν συμβούλων έξέ- 
δωκε πρός τοΰτο ευχαρι
στήριον ψήφισμα, διερμη- 
νεΰον τό γενικόν φρόνημα 
τοΰ τόπου. Διάφοροι σύλ
λογοι τόν άνεκήρϋξαν μέ
λος αύτών επίτιμον.

Τοιοΰτος έν όλίγοις ό 
κ. ' Βενιεράτος, ον άπό 
καρδίας συγχαιρόμεθα διά

προτερήακτα καί εύχόμεθα ΐνα καί πολλοί
4

τά έζσχα αύτοΰ 
άλλοι τον μιμηθώσι.

109. Αίνιγμα.

"Ορος Μσημον ίστι τό πρώτον μου βεβαίως,
Κι' άσθέεειη τό δεύτερον θ' άναφανή ταχέως.

Τό μόνο Ιόν μου παριστα· νήσον ωραιοτάτην
Είς τήν άρχαίαν εποχήν τα μά.Ια γνωοτοτάτην.

Δ. Φ. Β. —*

ΛΥΣΕΙΣ ΤΛΜ ΕΝ Tft> 25φ ΦΥΛΛΛ' ΑΙΝΙΓΜλΤαΝ
)Χ. Αίνιγμα. = "Ελα—φώς=”Ελαφος. "Ελυσαν αύτό ό χ. Κ. 

Δοακόπονλος έχ Καίρον καί ό χ. Νικ. Πετρόπονλος έξ Αθηνών.
!)!), Αίνιγμα. 2ύλο—κότα—ξυλόκοτα. Έλυσαν αύτό ό κ. Ν. 

Λαγώς άνθυπασπιστής ϋλικοϋ πυροβολικού, έξ Αθηνών και Ο κ. 
Κ. Δρακόπουλος έκ Κάιρου.

100. Αίνιγμα. βέρος—θεός. "Ελυσα» αύτό ό χ. Λαγώς άνθυπα- 
σπιστής ύλ. πυροβολικού έξ 'Αθηνών, οί κχ. Ευάγ. Άλεξανδρόπου- 
λος, Παν. Θεοδωρίδης και Γ.Τάραμας έκ Πύργου, ώς καί οι κκ. Α. 
Άνδριχόπουλοι, Δ. Ά λεβιζύπουλος καί Π. θούας έκ Πύργου.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΊΉ2 “ΦϊΣΕβΣ,.

Γ. Ν. Κ. Λευκωσίαν; Σύνδρομα! έλήφθησαν. Ευχαριστούμε». Σάς 
έγράψαμεν. — Σ. X. Ρουχτσούκιον. Σάς εγράψαμεν παρελθούσαν ^βδο
μάδα. —Κ. Τ Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. 'Απόδειξή· 
λαμβάνετε τα/υδρόμιχώς. — Α. Δ. Κάίρον. 'Επιστολή σας έλήφθη. Χρή
ματα δεν έλάόαμεν ίτι. Θά σάς γράψωμεν. — Γ. Κ. ‘Οδησσόν. Έλάβομεν 
δελτάριο».— Άναμένομεν ώ; γράφετε αντίτιμο». — Κ Δ. Κάϊρον. Επι
στολή σας έλήφθη. "Εχει χαλώ;.— Θ. Κ- ϊέδαστούπολιν. 'Επιστολή 
έλήφθη. Ε·/αρ:στο5υεν πολύ. Προσεχώς γράφομεν. — Δ· Γ. Λ. Πάτρας. 
Σάς ένεγραψαμεν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. — Γ. Μ. Χΰρον. Ζητούμενα πε
ριοδικόν καί Ήμιρολύγιον σάς άπεστάλησαν προχθές μετά δελταρίου. —Γ. 
X. Βραΐλα. Συνδρομ,αί έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν, έγράψαμεν· —Λ· X. 
Βυρηττόν ’Επιστολή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.— Μ. Δ. ’Αταλάντη*·  
Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστούμε». — I. 11. ’Αλεξάνδρειαν. Συνδρο- 
μηταί άνεγράφησαν, 'Αποδείξεις, σάς ΐπεστείλαμεν ταχυδρομιχώς. —Α· Ρ. 
"Αρταν. 'Αναμένω ανυπομονώ; επιστολήν με ζητούμενα.—A. II. Μ. Λυε- 
κιοσίαν. Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν άμεσο·;.


