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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 

Eν τω Έσωτερικώ έττησία δρ. 5 — »Εν τώ Έξωτερικώ ετησια φρ. χρ. 7 -

ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Όδός Πολυκλείτου 'Αριθ. 14. (Παρά τη νεα άγορα). 

Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ov). "Οσα επισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν. 

2ον). θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγιον εκάστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τά δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεαν μιαν ειδο-

ποίησιν έν τώ έξωφΰλλω, εϊτε πρός σΰστασιν τοΰ καταστηματός του, είτε προς 
σύστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Εΐκοσι λαχεια των άρχαιoτητων θά τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και ευνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ Ισου είς ολους τους συνδρομητάς. Oι 

αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

ΤΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ 

Ι E v Α θ ή ν α ι ς Ο ΓΡΥΨ Οδος Παλλάδος 

Έν αυτώ θά ευρίσκωσιν οί προσερχόμενοι στερεότητα και μεγάλην εϋθηνίαν. 'Αναλαμβάνει 
τήν κατασκευήν καΐ έπιδιόρθωσιν παντός είδους μηναχήματος ήτοι· 

Ηλεκ τρ ι κών έργων, κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηχανών, ήλεκτρε-
κών φώτων, άντλιών, υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πειστηρίων κλ. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΝ 

Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α 

ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ 

ΚΑΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

Αιθουσα Αίθουσα» 
Μαγειρική αρίστη || Κρέατα βιδέλων 

Βούτυρα παχέα και άνό- καϊ αμνών άριστης 
θευτα. Έλαΐα καθαρά. καταγωγής. 
Οίνοι εκλεκτοί παντός Υπηρεσία 

ειδους. ' Α γ γ λ ι κ ή . 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
εις τό κέντρον τών Χαυτε ίων. 

Φ Α Ρ Μ Ι Λ Κ Ε Ι Ο Ν Η ΕΛΠΙΣ Γ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Είς τό εν τη Πλατεία 'Ηρώων (Ψυρη) μ έ γ α Φα ρ μ α-

Ικ ε ϊ ο ν τοϋ κ. Ταγκαλάκη έκομίσθη νέα συλλογή φαρμάκων 
Τό φαρμακείον τοΰτο ον εν έκ τών αρχαιοτέρων έν 'Αθήναις δεν 
έχει ανάγκην συστάσεως. 
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ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ Δ!Σ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

ίτος Α'. ΚΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τ?] 1 Νοεμβρίου 1894. Άρι9. ί . 
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Άπό τό 362 δτε οί μεγάλοι Μπογ ιά -
ι ο ι έκυριάρχουν καθ' όλη,ν την Ρωσσίαν ή τρο-
ιοκρατία ή,τον εις ΰψιστον βαθμόν. Εις έκάστ/,ν 
£ουπέρν ιαν (έπαρχίαν) ί λαός έζ/j τυραν-
>ικώς και άπελπιστικώς. "Ανδρες, γυναίκες 
:αϊ παιδία ήσαν δούλοι αυτών· όλοι οί ΰπίκοοι 
ίιργάζοντο δι' αυτούς. Ή τυραννία ήτο μεγάλη-

ιύδείς έτόλμα να όμιλήσ/ι λέξιν τινά, διότι 
:ό μαστύγιον ητον έτοιμον. Έκ τών υπηκόων 
ίλοι ανεξαιρέτως ΰπηρέτουν εις τόν στρατόν. 
Κατά δε την περιγραφήν Ρώσσου συγγραφέως, 
>ί στοατιοται υπηρετούν άλλοι τ?ιάκο<τε και 1 " , 1 

ελλοι τεσσαράκοντα έτη· Οι Μ π ο γ ι ά ο ο ι 
Ια£•> έπνρμένοι και ύπερ όφανοι. Οϋόε'ις έτόλ-
ι. α νά εΐπν; ε''ς αυτούς λέξιν. Έθεώρουν τόν 
ίπλοΰν λαόν ώς κτηνοι, και ή μόνη αυτΰν προ-
ρορά ε;'ς αυτούς ητον μ ο υ ζ ί κ. 

Τά ενδύματα αυτών ήσαν όμοια πρός τα τών 
γυναικών.Έφερον δέ έπϊ της μέσης χρυσοΰν 
ττειιδέίαιον με πολυτίμους μαργαρίτας και 
ίδάμαντας· έφόρουν καλύμματα ϋ Ιηλά,κεκοσμη-
ν.ένα δια πολυτίμων λίθ:·>ν. Ήγάπων τάς δια-
σκεδάσεις, τά <:υμπ>σια καΐ τάς μεγάλας συνα-
•«στροφάς μετά τών αυλικών των. 

Κατά τό 1 8"2, ό'τε έλαβε τά ηνία τοϋ 
Κοάτους ό Μέγας Πέτρος, αποθανόντος τοϋ πά-
το ό: του Θεοδώρου, έκαμε πολλάς μεταρρυθμί-
σεις, και ώς έκ τούτου ϊνομάσθη Ι·· ε λ ί κ '. ν 
Ι Ιέτρ Ι Ι ρ ε ο π ο α ζ ο β ά τ ε λ . Οίτ ς έκα-
ΆΖ μεταρρυθμίσεις ε'ς τόν στρατόν, ώκο̂ όμησί 
σχολάς διαφόρων επιστημών, εκκλησίας κλπ. 

Μετά τόν θάνατον τοϋ μεγάλου τούτου αν-
δρός έλαβε τα ηνία τοϋ Κράτους ή Αικατερίνη 
ζαί μετ' αυτήν οί έν τω κατωτέρω πίνακι βα 
σιλεΐς ί/.έ/οι τοϋ αποθανόντος Άλεςάνδρο· 
τοϋ Γ'. 

Μετά παρέλευσιν δέ πολλών ετών ή Ρωσ·. 
σία άπή,λαυσε κατά τό 1881 τόν 'Αλέξανδρου 
τόν τρίτον έκ της γεννεαλογιας τ>ΰ Ρωμανώφ. 
Ό Μιχαήλ Ρωμανώφ ητον άπλοϊς Β ο γ ι ά -
ρο ς, έσυγγένευεν όμως μετά της βασιλικής οι-
κογενείας τών Ρουρίκων διά της μ,.',τρός αΰτοϋ 
Μχρϊας Ίβανόβνας, ήτις θυγάτ/,ο ούσα τοϋ 
Ρουρ ίκου Γσαρου Ίβάν τοϋ A' eiyε νυμ,φευθη 
μετά τοϋ πζτρός τοϋ .Μιναήλ Ρου,ανώφ. 

Έ; όλων τούτων τών βασιλέων α αγαπητό-
τερος ε:ς ό'λην τήν Ρωσσικήν αύτ^κ ατοοίαν ητον 
5 Άλέξαεδρος s Γ'. Έκ πα δ κη; του ηλικίας 
ήνισχολεΐτο ε:ς μεγάλας :δ ας· ήτ jv ενήμερος 
ε!; ό'λα τά ζητήματα. Ή μόν.ι δ; έζιθυμίχ 
αΰτοϋ έκ παιδική; ηλικίας ήτο νά εργάζεται, 
μιμούμενος τό παράδειγμα το J Μ Πέτρου. 
Τά μόνα βιβλία τά ϊποΐα ή·(άπα, ήσα' τά εκ-
κλησιαστικά. Ευχαριστεί το ν >. βλ:.π·/] ίε;είς, έ-
οεοε δε μέγα σέβας πρός αϋτο ς ζαί ά :ειρον 
yρηματικό1/ ποσόν έδιδενε:'ς αΰτςύς διχ νά άνε-
γείρωσι μεγαλοπρεπείς ναούς. 

Ότε δε έλαβε τά ηνία ΌΊ κράτους έ/.α-
ττ,ργησε πολλά. Ή δουλίζ έξελιπεν ελοτελώς, 
τοϋ στρατιϋ ή μακρά θητεία μετεβλήθη εις δτη. 

Ό Αυτοκράτωρ 'Αλέξανδρος Γ έγενν;θη τη 
Φεβρουαρίου 1845, ένυμφέφθί τήν 58 'Οκτ. 

1S66 τήν άδελοήν τοϋ ημετέρου Βασιλέως 
.> ά·-μαρ, κληθεΐσα μετά τόν γάμον Μαρίαν Θεο-
δωρόβναν. 

Οί τίτλοι τοϋ Αύτοκράτωρος εΐνε οί έξης: 
Καϊσαο και αυτοκράτωρ πασών τών Ρωβσιών 
Τσάρος της Μόσ/ας, τοϋ Κιέβου, τοϋ Βλαδιμί-
ρου, τοϋ Νοβγορότ, τοϋ Άστραχάν, της Πολω-
νίας, τ?,ς Σιβηρίας, της Ταυρικής· Δεσπότης τοϋ 
Ιΐασκώφ, [/.έγας δοϋξ της Σμολένσκης, της Λι-
θουανία:. τη: Ποδολίας και Φιλανδίας. 
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Τό χωρίον Πρίφτιανι κείται πρός βορραν τοΰ 
""Αργούς, είνε δέ έκτισμένον έν τω μέσω υψηλών 
ορέων, ών τό πρός ανατολάς είνε άπότομον καϊ 
υφητενές. Ή γη του είνε ξηρά καϊ πετρώδης 

πλην έχει θαυμασίαν τοποθεσίαν, ήν διαπνέει 
πάντοτε ζωογόνος αύρα ΰπό άνέφελον ούρανόν. 
Μακράν τοΰ χωρίου προς νότον φαίνεται τό εΰ-
βορον Άργολικόν λεκανοπέδιον έφ' οΰ σποράδην 
εισιν έκτισμένα τερπνά μικρά -χωρία, άτινα βλέ-
πων τις νομίζει ότι βλέπει γλυκείς φακούς (έλαι-
ας ) επί προσώπου ωραίας νεανίδος. Πρός τό νο-
τιοανατολικόν δέ μέρος ει'ς τον μυχόν τοΰ 'Αρ-
γολικού κόλπου φαίνεται ή πρώην πρωτεύουσα 
τοΰ Ελληνικού βασιλείου Ναύπλιον έπϊ μακρού 
ακρωτηρίου, έκτεινομένου εις την θάλασσαν δί-
κην εμβόλου αρχαίας νηός. Ή κυανή γραμμή 
της θαλάσσης, ήτις δεικνύει τά όρια τοΰ ορίζον-
τος, μεταξύ της άκροπόλειος τοΰ Ναυπλίου καϊ 
"Αργούς σχηματίζει την βάσιν τριγώνου εΰφό-

ρου ούτινος τό Πρίφτιανι άποτελεΐ την κορυφην. * * 
¥ 

Ό θείος μου Γ. Κ. επρόκειτο νά παραστη 
ως παράνυμφος ειςτινα γάμον τελούμενον έν Πρύ-

οτιανι· μεταξύ τών υπ' αυτού προσκεκλημένων 
τμην και εγώ. Άνεχωρήσαμεν έξ "Αργούς δεί-
λην, πορευόμενοι εις τό χωρίον διά της οδού, ή-
τις τό πάλαι υπήρξε τό θίατρον τής υίϊκής στορ-
γής, ην έδειξαν ό Κλέοβις και ό Βίτων προς την 
μητέρα των Κυδίππην. 'Π όδός ητο χαρίεσσα καϊ 
ομαλή, ή πορεία τερπνή και ή ώρα μαγευτική. 
Έςηπλωμένος έπϊ της αμάξης, ήσθανόμην εαυ-
τόν άπηλλαγμένον τοΰ δεινώς πιέζοντος τά στή-
θη μου αγνώστου έφιάλτου κατά τήν έν τη πό-
λει δια μονή ν μου. Έ της θέας τών γραφικωτά-
των τοπίων, ένθα ό ζωογόνος αήρ, ή μυροβόλος 
ατμόσφαιρα, τά έναρμόνια κελαδήματα τών πτη-
νών καθηδύνουσι τήν ψυχήν, δεν έκορενόμην μό-

νον, αλλ' ά'ν ήτο δυνατόν νά ροφήσω όλον εκείνον 
τόν καθαρόν άέρα καϊ ν' αποσπάσω ούτως ειπείν 
•όλους εκείνους τούς μαγευτικούς τόπους, όπως 
τούς λάβωμετ' εμού. Εις τοιούτον βαθμόν είχε 
φθάσει ή άπληστίαμου. 

* * * 
Δυστυχώς τά ταξείδιόν μας δεν διήρκησέ πλέ-

ον της ώρας. Μόλις εισήλθομεν εις τό χωρίον ε-
πρεπε νά ΰπερασπίσωμεν εαυτούς κατά τοΰ σμή-

νους τών κυνών, οίτινες εις έκαστον Έλληνικόν 
χωρίον ΰποδέχοται πρώτοι τούς εισερχομένους 
ξένους. Τέλος διά πολλών μέσων καϊ τη βοήθεια 
τριών μαγγουροφόρων κατωρθώσαμεν ν' 
απαλλαγώμεν έκ τών ΰλακών τών κυνών καϊ 
πτοναχοΰντες ώς φύσα χαλκέως έκ της φοβέρας 
άνωφερείας έφθάσαμεν εις τήν οΐκίαν τού γαμ-

βρού οπου τό σ υ μ π ε θ ε ρ ι ό —ούτω καλοΰσιν 
οι χωρικοί τοός προσκεκλημένους.— μάς υπε-
δέχθησαν έν έξάλλω χαρα καϊ δι' άτελευτήτων 

1 πυροβολισμών. _ 
1 Ει'σήλθομεν εις τήν οικία ν καϊ έκαθήσαμεν έ-
• πί προσκεφαλαίων· μας προσέφερον έφ' ενός' Ιτα-

λικού τρυβλίου όρνιθα οπτήν, έφ' έτέρου δέ νε-
μεάτην οΐνον. 'Αφού έξετελέσθη ο υποχρεωτικός 
ούτος τύπος της φιλοξενείας, έξήλθον της οικίας 
και μετά πέντε λεπτών πορείαν άνέβην έπί τί-
νος λοφίσκου, ούτινος οί ήμικεκαυμένοι θάμνοι ί-
στανται έκεϊ ώς μελανά φάσματα, μάρτυρες της 
βαρβαρότητος και αγροικίας τού Ρωμνού. Πε-
ριέφερον τό βλέμμα μου πρός δυσμάς και είδον 
τά έρείτια της πολυχρύσου και εύρυαγυίας πό-
λεως τού Περσέως καϊ 'Αγαμέμνονος, ένθα σή-
μερον φύεται ό σκόλυμος παρά Tη άκάνθνι, ενώ 
πρό τρισχιλίων ετών υψούντο μέγαρα περικαλή 
και ακούεται ή θλιβερά κραυγή τοΰ θρηνωδού τών 
ερειπίων και τών νεκρών εις τήν άφωνον έκείνην 
έρημίαν . . . . "Εμεινα έπϊ έν τέταρτον της ώ-
ρας καϊ παρατηρών τά συντρίμματα καϊ τάς σω-
ρείας τών λίθων, άφέθην εις ρεμβασμούς. . . . 
Σκέψεις ποικίλαι άπησχόλουν τήν φαντασίαν 
μου και αισθήματα λυπηρά κατέθλιβον τήν ψυ-
χήν μου. . . . Φεΰ ! ή αρχαία -'Ελλάς εϊχεν α-
ποθάνει, τά θαυμάσια έργα της τέχνης καϊ με-
γαλοφυίας τού Πολυκλείτου καϊ τού Φειδίου 
δεν έκόσμουν πλέον τήν κοιτίδα τών τεχνών 
καϊ της μεγαλοφυίας. Τοιαύτη είνε ή τύχη τών 
ανθρωπίνων ! "Οπως εις τό θέατρον πάντα τά 
πρόσωπα τού δράματος δέ' κατέχουσι τήν αυ-
τήν θέσιν, άλλά πολλά έξ αϋτών εμφανίζονται 
έπϊ της σκηνής και μετ' ολίγον απέρχονται, 
ούτω και εις τήν μεγάλην σκηνήν τού κόσμου 
αναφαίνονται πολλά έθνη, διαδραματίζουσιν εν 
πρόσωπον, μικρόν ή μέγα, άσήμαντον καϊ τα-
πεινόν η ένδοξον καϊ περιφανές, καλόν ή κακόν 
καϊ έκλείπουσι διά παντός. 

* * 
¥ 

Κατήλθαν λίαν συγκεκινημένος καϊ μόλις έ-
πλησίασα εις τήν οικίαν τού γαμβρού, ακούω 
γυναικεΐον άσμα, ούτινος οί στίχοι έστεροΰντο 
ρυθμού καϊ αρμονίας. Εισέρχομαι καϊ βλέπω 
τον γαμβρόν έπϊ σκίμποδος καθήμενον καϊ έν 
δυόμενον ΰπό δεκάδος νεανίδων, ών τά πρόσω-
πα ήσαν τοσούτω ωραία τοσούτω άκτινοβόλα 
ώστε ουδείς συγγραφέως κάλαμος θά ήδύνατο 
νά περιγράψη, αυτά, ούδε ζωγράφου χρωστήρ 
τελείως νά άπεικονίση. 'Αληθώς τάς έμακάρι-
σα συγκρίνας αϋτάς πρός τάς ώχράς καϊ άναι-
μικάς πολίτιδας, αίτινες ώς έπί τό πλείστον, 
προσπαθοΰσι διά τού ψιμμυθιου νά αναπλήρω-
σα, ότι ήρνήθη εις αύτάς ή φύσις· άπεγοητεύ-
θην τοσούτον ομως έκ τών άρρύθμων ασμάτων 
των, ώστε ολίγον έλειψε νά τάς εϋρω αληθώς 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 
δυσειδεϊς τάς τόσον έν τη σιγή επαγωγούς. 
Μετά τούτο πα ρέστων μάρτυς φρικτού μαρτυρί-
ου. Τέσσαρες άλκιμοι νεανίαι λαβόντες τόν 
σκίμποδα, έφ' ου έκάθητο ό γαμβρός, έκ τών 
άκρων, ύψωσαν αυτόν άνακράζοντες. Άξιοοοος 
. . . "Αξιοοοος . . . ενώ ή κεφαλή τοϋ γαμβρού 
έφιλοδωρείτο ΐσχυρά κτυπήματα υπό της δο-
κού της Οροφής. 

— Δυστυχη γαμβρέ ! έφώνησα· σήμερον δύ-
νασαι νά αίτή,σης τήν έν τω μαρτυρολογίω τής 
εκκλησίας κατάταξίν σου. 

Καθ' ήν ώραν τό ά'στρον τής ημέρας ώχρόν 
μεν αλλά λαμπρόν εισέτι, έδυεν εις τόν ορίζον-
τα πορφυροχρωματίζον τόν ούρανόν, ημείς έπο-
ρευόμεθα εις τή,ν οίκίαν τής νύμφης πρός τέλε-
σιν τοϋ μυστηρίου. Κατά τήν διάρκειαν τής ιε-
ροτελεστίας ουδεμία γελοία χωρική διατύπω-
σις έλαβε χωραν μόνον ή νύμφη έκλεε, της ο-
ποίας τά δάκρυα μοΰ άνεπόλησαν ες τήν μνή-
μην τόν στίχον τοϋ Εΰριπίδου. 

Γυνή δέ θηλυ κά π ι δ α κ ρ ύ ο ι ς 
έ φ υ. (Μήδεια Στ. 958). Μετά τήν τέλεσιν 
τοϋ μυστηρίου κατά τό ΰφιστάμενον έθιμον τοϊ 
χωρίου έπανεκάμψαμεν αμέσως εις τήν οικία 
τοϋ γαμβρού- αλλά πριν είσέλθωμεν έν αΰτής 
έστημεν πρό τής θύρας, όπου νεάνις προσέφερι 
ποτήριον μέλιτος είς τήν νύμφην, ήτις λαβοϋ-
σα ολίγον διά τοϋ λιχανού της έχρισε τήν θύ-
ραν σταυροειδής- ακολούθως έλαβε καρπόν ροι 
άς, τόν όποιον θραύσασα επί τοϋ άνω μέρου 
της θύρας έρριψεν ένδον της οικίας. 'Ενάμισι 
πλέον, ό'τι ή αυλαία κατέπεσε καϊ θά είσηρχό-
μεθα είς την οίκίαν, άλλ' αίφνης παρίσταμα 
θεατής νέας ιλαροτραγικής κωμωδίας. Γραΐδι-
ον ένεφανίσθη είς τήν θύραν, ώσπερ οί έκ το 
σανιδώματος τοϋ θεάτρου προκύπτοντες δαίμο-
νες καϊ νηρηίδες τών μαγικών παραστάσεων 
κρατούν μανδήλιον διά τοϋ όποιου τούς τε νε-
ονύμφους και τόν παράνυμφον περιέδεσεν έ-
τών τραχήλων καί μετά τοσαύτης έρμης εσυ-
ρεν αυτούς έντός τής οικίας, ώστε ολίγον έλει-
ψε νά θραυσθώσιν οί τραχηλικοί των σπόνδυλο 
Έκ περιεργείας ή ρώτησα αγαθόν τινα χωρικός 
ίνα μοΰ έξηγήση, τί έσήμαινε ή κωμική και 
γελοία αΰτη παράστασις. Μοι είπεν, ότι γίνε-
ται τούτο, όπως οί νεόνυμφοι εινε συνδεδεμένοι 
εφ' όρου ζωής. Έγέλεσα άφ' ένός, άλλ' άφ' ε-
τέρου τους ωκτειρα διά τήν δεισιδαιμονίαν 
των, ήτις δυστυχώς είς όλα τά ελληνικά χω-
ρία έχει εκτείνει τό πένθιμον κάλυμά της. 

Ή έσπέρα έπήλθεν· έν τώ'μέσφ τής οίκιας 
έτοποθετήθησαν δύο σοφάδεςίυπερμεγέθεις επ 
αυτών δέ διάφορα φαγητά τά καλλίτερα τή 
ελληνικής μαγειρικής. Άφοϋ έκαθέσθημεν ό 
κλαδόν, έφωρμήσαμεν 'κατ' αυτών ακράτητο 
καί φοβερός συνήφθη άγών, περί τοϋ τίς πρώ 

τος νά διεκδικήση τά τρυφερώτερα τεμάχια 
τών άφθόνων παρα τεθέντων κρεάτων. Κατα 
την διάρκειαν τοϋ φαγητού έκυκλοφόρει άπ* 
χειρός εις χείρα τ ζ ιό τ ρ α πλήρης, μαύρου 
οίνου, τη μαγική δυνάμει τοϋ όποιου έπληρώ-
θη μετ' ολίγον ή οικία παντοειδών ελληνικών 
ασμάτων· τινές δέ μάλιστα έκ τών συνδαιτυ-
μόνων τόσον μεγάλας φωνάς έξέβαλον, ώστε ο-
λίγον έλειψε νά διαρρήξωσι τάς φωνητικά; των 
χορδάς. Είς τά χωρικά γεύματα ένεκα τής ε-
πήρειας τοϋ οίνου παραγέται τόσος πάταγος, 
ώστε αμφιβάλλω, εάν ό λέβης τοϋ Εωσφόρου-
παράγη, ομοιον τοιούτον. Κυριολεκτικώς παν-
δαιμόνιον. Μετ' ολίγον, ώς ήν έπόμενον, έχο-
ρεύσαμεν τόν συρτόν, υπό τούς ά ρ μ ο ν ι κ ω-
τά τους ήχους της έκ λαγούτου καί βιολίον 
άποτελουμένης όρχήστρας μας, ηγουμένων εύ-
σταλών καί άρρενωπήν εχόντων τ ην φυσιογνω-
μίαν νεανιών, ών την λεπτήν οσφύν περιέσφυγ-
γεν η πάλλευκος φουστανέλλα. Τί ώραϊα ή 
φουστανέλλα ! Τό ένδυμα τούτο εϊνε προϊόν αν-
δρικής ανατροφής, συνήθους είς τίς τέκνα τών 
ελληνικών οικογενειών, ών οί πατέρες διατη-
ροϋσι τάς παλαιάς παραδόσεις έτι, ώς έπί τών 
ημερών τών Βοτσαραίων καί Κολοκοτροναίων. 

Τέσσαρας ώρας διήρκεσε τό γεύμα, μετά τό 
πέρας τοϋ όποιου πάντες οί συνδαιτυμόνες ΰ-
πέστημεν χρηματικήν άφαίμαξιν διά τή,ς γνω-
στής κούπας τοϋ γαμβρού. 

Ήγέρθημεν κατά τό λυκαυγές καί έπιβάντες 
της αμάξης ηρξάμεθα πορευόμενοι είς "Αργός· 
Πόσον ώραΐον εΐνε τό λυκαυγές ! Ή νύξ έστρε-
φε τά κάθυγρα νώτα της, τά δέ νέφη έχρωμα- · 
τίζοντο υπό τάς άμυδράς τη,ς ήοϋς ΰπολάμ-
ψεις. Ροδινόν λυκόφως έχρύσου τάς κορυφάς τών 
πρός ανατολάς ορέων και διεσκέδαζε βαθμηδόν 
καί κατ' ολίγον τό άμυδρόν σκότος. Μυροβόλος 
αυρα έπέπνεε· τά φύλλ,α τών δένδρων έσείοντο 
καί τά άνθη, έσκίρτων. Τό πτηνόν έξύπνα εις 
τόν θάμνον του καί έχαιρέτα τη,ν έπιφώσκον-
σαν αυγήν μέ τό χαρμόσυνον αυτού άσμα· τά 
άστρα κατ' ολίγον έδυον καί ό αυγερινός ηκτι-
νοβόλει εις τάς άκρας τών λόφων. Πανταχού 
γαλήνη καί ίλαρότη,ς βρεφική, ! . . . 'Αλλ' όσα 
καί αν είπω, δέν θά δυνηθώ νά περιγράψω δε-
όντως τήν θαυμασίαν ταύτην ώραν. Τήν λάμ-
ψιν, έλεγεν, ό Λαμαρτΐνος, δέν περιγράφει τις, 

ι τήν αισθάνεται μόνον. 
Μετά μιας ώρας εύχάριστον πορείαν έφθάσα-

μεν είς "Αίργος λίαν φαιδροί καί καταγοητευ-
μένοι έκ τών περιποιήσεων τών φιλοφρόνων 
Πριφτιανιτων. 

Αργος τη 20 'Οκτωβρίου 1894 

Χρήστος Α . Καραγιάννης 
φοιτητής τής Νομικής. 
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Τρικυμία εις τήν θάλασαν —και τρικυμία εις τήν καρδιάν. 
(Διήγημα μεταφρασθέν έκ τοϋ Ρωσσικοϋ). 

(συνέχεια καί τέλος ιδε άριθ. 3). 
—Καί πώς, κύριε βαρώνε, δεν πρέπει νά λυ-

πηθώ ένα τοιούτον γενναϊον άνδρα, ό'στις προε-
τίμησε νά χάση τήν ζωην του καί τό πλοΐόν του 
χαριν έμοϋ. Δεν ήδύνατο νά σώση, τήν ζωήν 

—Εις αυτό άπατάσθε, έάν σας ήγάπα έπρε-
πε ν' άφήση τά πάντα νά χαθούν, καί πλοϊον καί 
επιβάτας, καί μόνον νά φροντίση περί τής ιδικής 

του σωτηρίας καί τής ιδικής σας. 
—"Οχι όχι, κύριε βαρώνε, ό σύζυγος μου ήτο 

τίμιος καί γενναίος άνήρ. 
Σκεφθείτε ότι έκπληρών τό καθήκον του προσέ-
φερε τόν έαυτόντου θυσίαν υπέρ τής σωτηρίας 
τών άλλων. Πράττει δε καί έγκλημά τις έάν 
τόν κατακρίνη. 

Ό βαρώνος δέν απήντησε τίποτε. Έφαίνετο 
βαθέως σκεπτόμενος 

—Μεταβάλλετε γνώμην κ. Ζεβέκη, είπεν, 
ολα αυτά παρήλθον καί ό σύζυγος σας δέν ύ-

πάρχει πλέον, ενώ σείς θάίδητε εισέτι εΰτυχίαν 
καί. πλούτη, έάν όμως θέλετε νά γείνητε σύζυ-

γος μου. 
'Η Ζεβέκη έμειδία. Ευρίσκετο έν έρήμω μή, 

εχουσα ουδέν καταφύγιον, μόνη μεθ' ενός ανδρός 
είς ού τής έξουσίαν καί προστασίαν ΰπήγετο, 
Ό προστάτης δε ούτος δεν ήτο καί τότον άπορ-
ριπτέος καί ήσθάνετο μίαν έλξιν πρός αυτόν. 

—Kυριε βαρώνε, είπε, δύο λέξεις θά σάς εί-
πω-

—Είπέτε, ευχαρίστως. 
—Δέχομαι ευχαρίστως νά γίνω σύζυγος σας, 

άφοϋ όμως πρώτον ΰπάγωμεν ε'ς τή,ν πατρίδα 
μας καί λάβω τή,ν συγκατάθεσιν τών γονέων 
μου. 

—Έξ όλης καρδίας, μάλιστα καί δέν αμφι-
βάλλω ότι οί ιδικοί σας γονείς καί ο: έμοι θά 

συγκινέσουν εις τόν γάμον αυτόν. Λοιπόν σύμφω-
νοι. 

Δύο ήμέραι παρήλθον έν μέσω μεγάλης Αγω-
νίας πρός άνακάλυψιν πλοίου τό όποιον νά τούς 
έπαναφέρη είς τήν πατρίδα των. 

Αίφνης τήν τρίτην ήμέραν βλέπουν μακρόθεν 
καπνόν άτμοπλοίου. 

—Θεέ μου, άνέκραξεν ό βαρώνος, παρατηρών 
μετά συγκινήσεως καί προσπαθών νά διακρίνη, 
τήν διεύθυνσιν τοϋ άτμοπλοίου. 

τό άτμόπλοιον τούτο ευρίσκοντο Γερμα-
νοί περιηγηται οίτινες γνωρίζοντες κάτι περί της 
αγρίας νήσου, ήρχοντο νά τήν έπισκεφθώσι, με-

ταξύ δέ αυτών υπήρχε καί εις φίλος τοϋ βαρώ 
νου. 

Ούτος βλέπων τήν προσέγγισιν τοϋ σκάφους 
έβαλε κραυγάς χαράς καί έτρεξε πρός εύρεπν 
της Ζεβέκης. 

—Ζεβέκη, έκραξε μετά χαράς, έσώθημεν, 
εσώθημεν! Ίδού έρχεται πλοϊον είς τή,ν νησον 
μας. 

—Θεέ μου, θά εϊνε ό «'Αετός», άνέκραξεν ε-
κείνη,· θά εϊνε ό σύζυγος μου. 

— "Οχι, όχι, δενείνε ό <<Αετός>>, ούτε ό σύ-
ζυγος σας. Είναι άτμόπλοιον ξένον. 'Υπάγω-
μεν είς τήν παραλίαν. 

Καί έβάδιζαν δρομαίως, μολονότι η νεαρά γυ-
νή, δέν ήδύνατο νά περιπατήση. 

"Οταν έφθασαν είς τή,ν παραλίαν, μία λέμβος 
ειχε προσεγγίσει είς τήν νήσον καί άπ' αυτής έ-
ξήλθον περιηγηταί τίνες καί ναϋται. 

— Πώς είσαι, φίλε Εμμανουήλ ; έκραξεν 
ό βαρώνος, τρέχων μέ άνοικτάς άγκάλας πρός 
τόν φίλον του. Πολύ ώρα παρήλθεν έως ότου συν-
ηλθον έκ τής χαράς καί τής συγκινήσεως, καί 
τότε ό βαρώνος διηγήθη τό ναυάγιόν του καί 
πώ; ευρέθησαν είς τήν νήσον έκείνην. 

—Κύριοι, είπεν ό 'Εμμανουήλ πρός τους λοι-
πούς συνταξειδιώτας του, οί φίλοι έδώ θά έχουν 
μεγίστην άνάγκην τροφής καί περιποιήσεως, ά-
γωμεν ευθέως εις τό πλοίον. 

Μετά εν τέταρτον πάντες ευρίσκοντο έπί τοϋ 
άτμοπλοίου, τό όποιον άπήρε έκ τής νήσου 
διευθυνόμενον τήν βορειοανατολικήν Εύοώπην. 

Τό άτμόπλοιον έφθασε τέλος είς τήν πατρί-
δα τής Ζεβέκης καί τοϋ βαρώνου, έν ώ ό τελευ-
ταίος ούτος έσκέπτετο τίνι τρόπω ήθελε δυνηθη 
ν' άποδείξνι τόν θάνατον τοϋ πλοιάρχου Γαρτρός 
ε:ς τούς γονείς αύτής. 

'Αλλ' ηπατάτο. 'Η είδησις τοϋ ναυαγίου τοϋ 
'Αετού έφθασε μέχρι τοϋ 'Αρχαγγέλου, τόσον δέ 
βαθέως προσέβαλε τούς γονείς τής Ζεβέκης, ώς · 
τε οί δυστυχείς γονείς καμφθέντες ΰπό τοϋ με-
γέθους τής συμφοράς, έπί τή άπωλεία τής θυγα-
τρός των, έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν διά νά 
εύρωσι τόν αυτόν θάνατον, ον ένόμιζον ότι καί 
εκείνη υπέστη. 

'Αλλά καί είς τούς γονείς τοϋ βαρώνου δεν έ-
προξένησεν όλιγωτεραν λύπην. Ένέδυσαν τόν οί-
κόν τον άνωθεν έως κάτω μέ μαύρα ΰφάσματα 
καί έδιδον πολλάς έλεημοσύνας υπέρ τής ψυχης 
τοϋ υίοϋ των. 
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"Οταν τό άτμόπλοιον ήγκυροβόλησε εις τον ό-

λιμένα, οί δύο καθήμενοι πλησίον αλλήλων έπί ό 
τής γέφυρας, έσκέπτοντο τούς γονείς των, ους ο 
έμελλον νά έπανίδωσι, καί τά σχέδια των περίν 
της ένώσεώς των. 

"Εχε θάρρος, αγαπητή Ζεβέκη καί όλα θά 
τελειώσωσι κατά τήν έπιθυμίαν μας. 

"Αμα έξήλθον εις τήν ξηράν διηυθύνθησαν -
πρός τήν οικίαν τοΰ βαρώνου, ενώ πολλοί γνω-
στοί τούς παρετήρουν μετ' εκπλήξεως. 

Ό πατήρ καί ή μήτηρ του ιδόντες αυτούς 
μακρόθεν καί άναγνωρίσαντες τόν άπωλεσθέντα ' 
υίόν των έδραμον ώς παράφρονες καί έρρίφθησαν • 
είς τάς άγκάλας του, μή δυνάμενοι νά πιστεύ-
σουν τοσαύτην εΰτυχίαν. 

Μετά τάς πρώτας συγκινήσεις έδιηγήθη ού-
τος τά άφοοώντα τό ναυάγιον, τήν έν τω νήσω 
διαμονήν καί τήν έξ αυτής άναχώρησίν των. 

Ό βαρώνος εστειλεν έ'να ΰπηρέτην όπως πλη- | 
ροφορήσνι τούς γονείς της Ζεβέκης περί της έπα-
νόδου αυτής. Άλλ' έν τνί επιστροφή του ούτος ' 
έφερε τήν θλιβεράν είδησιν τοΰ θανάτου των. 

Ή αγγελία αύτη έπροξένησε πολλήν θλίψιν 
καί δάκρυα εις τήν νεαράν γυναίκα. 

Τήν έπομένην ό βαρώνος κατέστησε γνωστόν 
εις τοός γονείς του τόν έρωτα καί τά σχέδιά 
του. Ούτοι κατ' αρχάς άνθίσταντο, άλλά βλέ-
ποντες τό άκατόρθωτον συνηνεσαν. Τότε δέ έ-
γνώσθη τό πράγμα εις τούς πολλούς καί ήρχι-
σαν φίλοι καί γνωστοί νά συρρεύουν εις τήν οί-

- κίαν τοιν συγχαίροντες αυτούς. 
Μετά μεγάλας άγοράς ενδυμάτων καί κοσμη-

μάτων διά τήν Ζεβέκην καί άλλας προετοιμα-
σίας. έφθασεν ή ώρισθεΐσα ημέρα τοΰ γάμου καί 
κατά τήν κρίσιμον ωραν οί δύο νέοι έκάθηντο 
πλησίον αλλήλων άναμένοντες τήν ελευσιν τών 
ιερέων οϊτινες έμελλον νά στέψωσιν αυτούς. 

'Αφού η λέμβος μετέφερε τούς ναύτας, έπι-
στρέφοντας έκ της νήσου,έπί τού 'Αετού της θα-
λάσσης, ό πλοίαρχος Γαρτρός μετά γενναίας 
προσπαθείας κατώρθωσε νά έξαγάγη άπαν τό έν 
τώ πλοίω εϊσελθόν ύδωρ. 

Ή σωτηρία αυτού ήτο ήδη βεβαία καί όλοι 
έφώναζον Ουρρά, ούρρά, διά τήν σωτηρίαν 
μας από τόν γενναΐον πλοίαρχον Γαρτρός ! 

Ούτος ήδη μετενόει, διότι είχε στείλει τάς 
γυναίκας καί τήν σύζυγόν του πρό πάντων αυ-
τήν εις τήν έρημον νήσον, καί προσεπάθησε νά 
πλ ησιάση πρός αυτήν οπως τάς παραλάβη. Αλ-
λά τό τοιούτον έστάθη αδύνατον, διότι ό άνεμος 
έπνεεν έναντίος εις τόν σκοπόν του, τό δέ πλοΐ-
όν του δέν ήτο εις κατάστασιν νά τοΰ άντιστή 
διευθυνόμενον κατ' αυτού. 

Πράγματι δε τό σκάφος καί περισσότερον δ 

πλισμός του ειχον πάθει σπουδαίαν ζημίαν 
ωστε παρά τήν θέλησίν του ο πλοίαρχος ήναγκά-

σθη νά διευθυνθεί επίσης εις Άρχάγγελον δια 
νά έπιδιορθώση τάς βλάβας. 

Ή λύπη καί ή αδημονία του όμως είναι με-
γάλη. 

Μετά παρέλευσιν ολίγων ήμερώνή γή της πα-
τρίδος έφάνη καί δι' αυτούς, καί ό πλοίαρχος 
διέταξε νά ΰψώσωσι λευκάς σημαίας εις σημεΐ-
ον της σωτηρίας των. 

Μόλις έπάτησε τόν πόδα εις τήν ξηράν δι-
ηυθύνθη πρός τινα ναόν καί ήναψε μεγάλην λαμ-
πάδα ένώπιον τής Θεοτόκου. 

'Ενώ ήτο προσηλωμένος εις τά θρησκευτικά 
του καθήκοντα παρετήρησε μεγάλην κίνησιν καί 
σπουδήν είς τούς άνθρώπους τοΰ ναού. 

Παραξενευθείς ήρώτησε περί τίνος έπρόκειτο. 
— Ώ κύριε, τω είπεν εις τών ΰπηοετών, έχο-

μεν τον γαμον ενος άρχοντος βαρωνου μετα της 
Ζεβέκη, ήτις είνε χήρα ενός πλοιάρχου όστις 

έπνίγη. 
Ευκόλως εννοεί τις τήν έκπληξιν ήν παρήγα-

γεν είς τόν θαλασσινόν τοιαύτη άπάντησις. 
Έξετάσας λεπτομερέστερον έβεβαιώθη ότι η 

νύμφη τού βαρώνου ήτο αυτή ή σύζυγος του, ού-
τος δέ ό βαρώνος, ό πρό τίνος καιρού επιστήθιος 
φίλος του. 

Τότε διηυθύνθη εις τήν κατοικίαν αυτού. 
Μετέβαλε ομως τήν στολήν καί ένεδύθη πα-

λαιά φορέματα τά όποια τόν καθιστούν άγνώρι-
στον. Ουδείς ήδύνατο ούτω νά τόν άναγνωρίση. 

Έν τη οικία τοΰ γάμου τά πάντα ήσαν έτοι-
μα, οί προσκεκλημένοι έφθανον σωρηδόν. 

Έν τη μεγάλη αιθούση, λίαν πολυτελώς έστο-
λισμένη έκάθηντο έπί ενακλίντρου οί μελλόνυμ.-
φοι πλησίον άλλήλων. 

Ή Ζεβέκη έν τη λαμπρα στολή,, εκείνη έ-
φαίνετο ώς άγγελος, καί ήλκυσεν απάντων τά 
βλέμματα έμπλεα θαυμασμού. 

"Οταν εισήλθον οί ιερείς όλοι ήγέρθησαν, τό-
τε δε εισήλθε καί ο πλοίαρχος απαρατήρητος 
καί διηυθύνθη όπισθεν τής συζύγου του, φροντί-
ζω νά μή έπισύρητήν προσοχήν ούδενός. 

Καί ή τελετή ήρξατο, άλλά καθ' ήν στιγμήν 
ό ιερεύς ήτοιμάζετο νά θέση έπί τών κεφαλών 
των τούς στεφάνους ήκούσθη μία βροντώδης καί 
επιτακτική φωνή. 

—Στόπ, στόπ, άκυρος ό γάμος. 
Φαντάζεται τις ποίαν έντύπωσιν δύναται νά 

προξενήση μία κραυγή τοιαύτη εις παρομοίαν 
περίστασιν. 

Ή φυσιογνωμία τού πλοιάρχου μετεβλήθη εκ-
τάκτως. Έφαίνετο έξημμένος ωσάν νά εΰρίσκε-
το έπί τού πλοίου του έν ώρα μεγάλης τιρκυ-
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μίας. 'Αλλ' οιαδήποτε τρικυμία καί ή φοβεροτέ-
ρα, δέν θά προσέβαλλε αυτόν τόσον, οσον νά βλέ-

πη τις τόν φίλον του νά τού άφαρπάζη τήν σύ-
ζυγόν του. 

—Κύριε, είπε, μή μέ εκλάβετε ώς παράφρο-
να, διότι είμαι ό πλοίαρχος Γαρτρός, ό σύζυγος 
τής γυναικός αυτής ή οποία ετοιμάζεται τώρα 
νά νυμφευθή μετ' άλλου, ό οποίος άλλος είναι 
ό βαρώνος Βόλφαμ, ό φίλος μου ό έπιστήθιος, 
εις ον έν ώρα κινδύνου ένεπιστεύθην τήν σύζυγόν 
μου, καί οί δύο δέ είναι άπιστοι. 

Βοή μεγάλη έπηκολούθησε, ή Ζεβέκη έξηπλώ-
θη λειπόθυμος, καί ό βαρώνος ματαίως προσεπά-
θει νά στηριχθή, εις τούς πόδας του. 

Ό πλοίαρχος έλαβε τής χειρός τήν Ζεβέκην 
καί τήν ήγειρε βιαίως. 

— "Απιστε σύζυγε, έκραζεν, εις έμέ νά πρά 
ξης τό τοιούτον; Δέν'έσεβάσθης τόν ορκον ον μο 
έδωκες έντός τοΰ ιερού ναού; 
Δι' αυτό λοιπόν δέν ήθελεςνά ταξειδεύσης ; Έμ 
πρός λοιπόν, άκολούθει μοι. Σύ δέ, άπιστε φίλε 
έξηκολούθησε, στραφείς πρός τόν βαρώνον, δέ· 
έσεβάσθης τήν έμπιστοσύνην ήν σοι είχα, άλλά 
ήθελες νά λάβης τήν σύζυγόν μου; 

'Αλλ' ό βαρώνος δέν άπεκρίθη, καί έκαστος 
ήδη άπεσύρετο, ποικιλοτρόπως σχολιάζων το 
συμβάν. 

Ό πλοίαρχος διέταξε τήν σύζυγόν του ν' ά-
ποβάλη τήν στολήν τής νύμφης, ήν έφερε, καί 
νά ένδυθη τά συνήθη αυτής ένδύματα, μεθ' ο 
άνέκραξεν .Άγωμεν εις τό πλοΐον καί αύριον α-
ναχωρούμε ν. 

Αί συνέπειαι τής σκηνής ταύτης υπηξαν βα-
ρεΐαι. Ό βαρώνος έκ τής ταραχής καί τής έντρο-
πής ήσθένησεν, οί δέ γονείς του δέν ήδύναντο νά 
συνέλθωσιν έκ τής λύπης, αναλογιζόμενοι τήν 
προσβολήν ήν προύξένησεν είς τόν άρχαϊον καί 
ευγενή οίκον των. 

'Αλλ' ο,τι ήρχισε νά τούς ανήσυχη ήτο ή α-
σθένεια τού υιού των οστις περιήλθεν είς έπι-
κίνδυνον σημεΐον μεθ' ολας τάς ιατρικάς περι-
ποιήσεις. 

Έπί τέλους οί ιατροί άπεφάνθησαν οτι ό νέ-
ος έπρεπε νά ταξειδεύση, καί διά ν' άλλάξη κλί-
μα καί πρό πάντων ινα λησμονήση τά τελευταία 
γεγονότα. 

Καί ή πρότασις αύτη έγεινε δεκτή μετ' εύχα-
ριστήσεως, ώς προετοιμασία τοΰ ταξειδίου έχει 
ναν έντός μιας ημέρας καί ό βαρώνος έπεβιβάζε-
το τήν έπομένην έπί τού άτμοπλοίου. 

—Υγίαινε φίλτατον τέκνον, τω εΐπον οί γο-
νείς του εΐθε ταχέως νά έπιστρέψης πλησίον μας 
υγιής. 

Καί αφού τόν ήσπάσθησαν τρυφερώς άνεχώ 
ρησαν. 

Τό πλοΐον ευρίσκετο ήδη έν πελάγει. Ό βα-
ρώνος έκάθητο μόνος σκυθρωπός καί συννους έν 
τω κο τωνίσκω του. 

Στενοχωρηθείς τέλος άνήλθεν έπί τοΰ κατα-
στρώματος. Ή θέα τής θαλάσσης τού έπανέφερε 
είς τήν μνήμην τήν παλαιάν φίλην του Ζεβέκην, 
έκ τών αναμνήσεων τής οποίας ήρχισε νά κλαίη. 
ώς παιδίον. 

—θεέ μου, έλεγε καθ' εαυτόν, εις ποιον βαθ-
μόν έφθασα διά μίαν γυναίκα. Άλλά καί πώς 
νά λησμονήσω τόν άγγελον εκείνον χωρίς τοΰ ί-
ποίου ή ζωή μοΰ είνε βάρος. 

Πού νά ευρίσκηται άράγε τώρα. "Ας τήν έβλεπα 
μίαν φοράν καί άς άπέθνησκον αμέσως. Εξεύ-
ρω οτι ή υγεία μου χειροτερεύει ούτω καί έξ αί-
τίαςτης, άλλά τήν άγαπώ, καθώς είμαι βέβαι-
ος ότι μέ ήγάπα καί εκείνη . 

Καί περιεφέρετο ώς μανιώδης, λεισμονών έν 
τη παραφορα καί αυτήν τήν τροφήν του. 

Άλλ' οταν τό πλοΐον έξήλθεν είς τόν Ώκεα-
νόν, ήγέρθη τρικυμία μεγάλη, καί τό άτμόπλοι-
ον τό όποιον δεν ήτο τόσον μέγα καί ισχυρόν έ-
ταλαιπωρεΐτο πολύ. 

Άλλ'ό βαρώνος έχαιρεν. Έπεθύμει τόν θάνα-
τον καί έπερίμενεν έκ τής τρικυμίας οτι δέν έ-
τόλμα νά τό λάβη μόνος του. 

Έννοήσαντες τόν σκοπόν του οί έν τώ πλοίω 
δέν τόν άφησαν νά άναβαίννι μόνος, άλλά τόν πα-
ρηκολούθει είς έκ τών πλοιάρχων καί τόν έπρό-
σεχον υπό τό πρόσχημα συνδιαλέξεων. 

Γέλος ή τρικυμία ηύξανεν, ό κίνδυνος ναυα-
γίου ήτον επικείμενος, διότι τά πλοΐον δέν ήδύ-
νατο νά προχωρήση καί αί διαταγαί τοΰ κυβερ-
νήτου έμενον ανεκτέλεστοι. 

Ή απελπισία τόν κατέλαβε καί τόν θάνατον 
έπερίμενε. 

Εις εκείνο τά μέρος έτυχε νά τάξειδεύη καί 
τό μέγα άτμόπλοιον ό Αετός τής θαλάσσης τοΰ 
πλοιάρχου Γαρτρός. 

Ούτος βλέπων μακρόθεν τόν μέγαν κίνδυνον 
τού έτέρου σκάφους, διηυθύνθη πρός αυτό. Πλη-
σιάσας είς αυτό έδωκε διαταγήν πάντες οί επι-
βάται τού κινδυνεύοντος άτμοπλοίου νά επιβιβα-
σθούν έπί τού Αετού τής θαλάσσης, καί νά έγκα-
ταλείπωσι τό πλοΐον. Ό βαρώνος άνελθών καί 
ίδών αίφνης τόν πλοίαρχον Γαρτρός έμεινεν εκ-
στατικός καί έρρίφθη εις τούς πόδας του. 

—Συγχώρησον, άνέκραξε δι' οσα σοι έπροξέ-
νησα κακά. Ή ζωή μου είναι εις τήν έξουσίαν 
σου καί άν θέλης δύνασαι νά μέ έκδικηθης. 

—Φίλε μου βαρώνε,άπεκρίθη εκείνος ή στιγ-
μή αύτη δέν είναι κατάλληλος διά μίσος, ας σοι 
άποδώση, ό θεός ό'τι μοί έκαμες. 
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' Ό βαρώνος έστέναξεν ενθυμηθείς τήν πρώην 
αυτού έρωμένην. 

—Την έχετε μαζύ σας τήν κ. σύζυγόν σας; 
•ήρωτησεν. 

—Μάλιστα, θέλετε νά τήν ίδήτε ; 
Καί ό πλοίαρχος διέταξε νά καλέσουν την 

Ζεβέκην. 
Ή νεαρά γυνη παρουσιάσθη μετ' ολίγον καί 

ίδούσα τόν βαρώνον έρριψε συμπαθητικόν βλέμμα 
έπ' αυτού. 

—Ω! Θεέ μου, έκραξεν ούτος, τώρα οπου εΐ-
δον τήν άγαπητήν μου Ζεβέκην, δέν θέλω τήν 
ζωήν μου. "Ας αποθάνω. 

Καϊ λέγων ταύτα ωρμησε διά νά ριφθή είς 
τήν θάλασσαν. 

Άλλά τότε ό γενναίος πλοίαρχος τόν έκράτη-
σε στιβαρώς έκ τού βραχίωνος. 

—Φίλε μου, είπεν, αφού διά μίαν γυναίκα 
αποφασίζεις νά χάσης τήν ζωήν σου, ιδού σοΙ 
τήν χαρίζω.. . 

Ο Β Ι Σ Μ Α Ρ Κ 

Κ A I A I Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ 

Οΰ πρό πολλού χρόνου ό Αδόλφος Κογούτ 
έξέδωκεν εv βιβλίον υπό τόν άνωθι τίτλον έν 
τω όποίω μεταξύ άλλων συνήθροισε διάφορα ά-
νέκδοπα περί τών σχέσεων τού περιωνύμου τού-
του πολιτικού άνδρός πρός τήν μητέρα του, ά-
δελφήν του, γυναίκα του, θυγατέρας του, νύμ-
φας του καί ανεψιάς του, επίσης πρός τάς Αυ-
τοκράτειρας Αϋγούστκν καί Βικτωρίχν, πρός 
τήν σύζυγόν Ναπολέοντος τού τρίτου καί πρός 
τήν Άρχιδούκισσαν τής Αυστρίας Σοφίαν. 'Ι-
διαίτερα κεφάλαιά είσι καθιερωμένα έν τη βί-
βλω ταύτη ε'ς τάς συζύγους τών διπλωματών 
καί εις τινα έπισόδεια έκ τών τυχαίων συναν-
τήσεων τού σιδηρού άρχικαγκελαρίου μέ δια-
φόρους κυρίας, αϊτινας ένα καιρόν μεγάλην ση-
μασίαν είχον έν τή αριστοκρατική κοινωνία. Έν 
άρχη τοΰ βιβλίου του ό συγγρχφίύς μνημονεύει 
τών γυναικών τάς όποιας ό Βίσμαρκ έγνώρισεν 
έν τή νεότητί του καί μετά τό συνοικέσιόν του. 
Τω 1846 ό Βίσμαρκ εΐχεν εύειδή όψιν καί ή-
γεμονικόν παράστημα, όπερ λίαν κατέθελγε τας 
νεανίδας τής πόλεως Μίρζεβουργ, αίτινες πα-
σαι έχασαν τήν κεφαλήν δι' αυτόν. Ούτος εθε-
ωρεΐτο ώς καλή παρτίδα, μολονότι αι γαϊαι του 
έν Κνίπ γόφ καί Σενχάουζεν εκαρποΰντο υπό 
τών δανειστών του πατρός του. Ό Βίσμαρκ 
έπεσκέπτετο, άγαμος έτι ών, τάς γειτονικάς έ-

—Ζεβέκη θέλεις νά γίνης σύζυγος τού βαρω 
νου ; 

Εκείνη ουδέ λέξιν ήδύνατο νά έκφέρη τώνχει-
λέων. 

>—Λέγε, μή σιωπάς; Ήξεύρω ό'τι έχετε άμοι-
βαίαν συμαπάθειαν μεταξύ σας, καί άφού τό 
πράγμα έχει ούτω δέν θέλω νά ήμαι έμπόδιον 
εις τήν εΰτυχίαν σας. 'Ιδού. 

Καί τούτο ειπών προσήγγισε τήν γυναίκα το 
πρός τόν βαρώνον καί ήνωσε τάς χείρας, είτα 
δέ έρρίφθη είς τήν θάλασσαν. 

Τό πτώμα τού γενναίου πλοιάρχου Γαρτρός 
δέν άνεφάνη πλέον. 

Ό βαρώνος ένυμφεύθη τήν Ζεβέκην καί έκα-
με καί ένα υίόν. 

"Εζησαν δέ έν αγάπη,ένθυμούμενοι συχνά τόν 
γενναιόφρονα εϋεργέτην των, υπέρ τής σωτηρίας 
τού οποίου έτέλουν πολλά ανημόσυνα. 

παύλεις οπου πλούσιοι γαιοκτήμονες είχον θελ -
κτικωτάτας θυγατέρας,άλλ' οϋδεμία έξ αυτών 
ήδυνήθη νά προσελκύση τήν καρδία·τού Biσ-
μαρκ. Ενίοτε ούτος άστειεύετο μέ τινας ωραί-
ας νεανιδας, τάς οποίας κάποτε έπεσκέπτετο. 
Άναφέρων τήν συνάντησίν του με μιαν ώραίαν 
νεανίδα, ο Βίσμαρκ γράφει είς ένα φίλον του 

<<υπκαρχουσι στιγμαί οτε αύτη είνε θαυμασία 
καί ώραία, άλλά ταχέως θά άπολέση, τήν 
λάμψιν της καί θά καταντήση ερυθρά, εγώ ή-
ράσθην αυτής έπί '21 μόνον ώρας». Ό Βίσμαρκ 
έσύχναζεν είς τάς εσπερίδας καί μουσικάς συ-
ναυλίας, χωρίς όμως νά έςαφθή υπό τών ερωτι-
κών βλεμμάτων δι' ών δέν έπαυαν νά τόν κα-
νονοβολώσιν αι έντόπιαι νεάνιδες. Άναφέρων 
περί τού γάμου τού Βίσμαρκ, ό Κογούτ μνη-
μονεύει τής άντιστάσεως ήν έπέδειξεν ό μέλλων 
πενθερός του Πουτκάμερ. Μέ ολην όμως τ ν 
άντίστασιν τοΰ πατρός της ή Γιουχάννα φόν 
Πουτκάμεο ύπανδρεύθη τόν Βίσμαρκ τη 28 'Ι-
ουλίου 18 4 7. Τούτο τό συνοικέσιον λίαν συνε-
τέλεσεν είς τήν εύημερίαν τού Βίσμαρκ. «'Υ-
μεΐς δεν υποπτεύετε, έλεγεν ό τελευταίος πρός 
τούς φίλους του, είς τούς όποιους έπήνει τήν 
σύζυγόν του, κατά τίνα τρόπον με μετεμόρφω-
σεν ή σύζυγος μου». Ούτος πάντοτε έκάλει τήν 
σύζυγόν του, «ή άξιέραστός μου καρδία». Ή 
σύζυγός του μέχρι τής σήμερον αποκλειστικώς 
ένασχολεΐται περί τάς οίκιακάς εργασίας. Ό 
έν Σενχάουζεν άρχιφύλαζ τού Βισμαρκείου άλ-
σους Πίτς διηγεΐτο ότι πολλάκις τώ συνέβαινε 
νά συναντά μίαν ύψηλήν γυναίκα αμέσως άφοΰ 
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αύτη είχε γεμίσει τά προσκεφάλαια καί τά 
στρώματα τής οικίας της μέ νέον πούπουλον, 
ώστε είς τήν κεφαλήν της έμενον ακόμη δείγ-
ματα τής έπιμελείας της (δηλ. τινά μικρά 
πούπουλα), Ή σύζυγος τού Βίσμαρκ δέν έσχε 
οϋδεμίαν πολιτικήν έπιρροήν έπί τού συζύγου 
της. Έν τούτοις είς δλα τά οικιακά ζητήματα 
πάντοτε είχε μεγάλην έξουσίαν έπί τού συζύ-
γου της. Περίεργον είνε τό άκόλουθον άνέκ-
δοτον. 

Ό Βίσμαρκ προσεκλήθη ποτε μετά τής γυ-
ναικός του είς Ριούγεν υπό τοΰ ήγεμόνος Πούτ 
μπούσα. Κατά τό δεϊπνον ή σύζυγος τού Βίσ-
μαρκ είπε πρός αυτόν «αγαπητέ μου "Οθων 
(τό κύριον όνομα τοΰ Βίσμαρκ) δέν πρέπει 
νά φάγης αυτό τό φαγητόν, διότι ό στόμαχος 
Σου δέν δύναται νά τό άνεχθη. Ό Βίσμαρκ 
αμέσως διέταξε νά σηκώσουν τό τριβλίον μέ 
τό φαγητον του τούτο, αφού εϊπεν είς τούς συν-
δαιτημόνας» έχετε ιδεί άλλην φοράν παρόμοι-
ον εϋπειθή άνόρα. Τότε ό οικοδεσπότης άπήν-
τησεν «έν τοιαύτη περιπτώσει, αξιότιμε ήγεμο-
νίς (Βίσμαρκ) υμεΐς καί ό βασιλεύς είνε τά 
δύο άτομα είς τά όποια ό ημέτερος άρχικαγ-
κελάριος υπακούει. Τότε ή σύζυγος τού Βίσ-
μαρκ είπεν «ό "Οθων μου καί είς ένα έτερον 
άτομον υπακούει». Οί συνδαιτημόνες τήν ήρώ-
τησαν ποϊον είνε τούτο. Καταλάβετε μόνοι 
Σας, απήντησεν αύτη, έν τούτοις υμεΐς δέν θά 
δυνηθήτε νά τό εύρετε· ό σιδηρούς μου άνήρ 
υπακούει καί είς τόν μάγειρόν του. Τότε ό 
Βίσμαρκ μέ πραεΐαν φωνήν είπε· «τί νά κάμω 
διά νά έχω άνάπαυσιν καί ήσυχίαν είς τόν οΐ-
κόν μου, πρέπει νά άρέσκωμαι είς ο,τι ό μάγει-
ρός μου κατά διαταγήν τής συζύγου μου πα-
ρασκευάσει. Ό Κογούτ διηγείται έτι λεπτομε-
ρέστατα τάς σχέσεις τού Βίσμαρκ πρός τήν 
τότε έπιφανή άοιδόν Λούκκαν καί τήν εΰειδε-
στάτην δούκισσαν Δέ Ρόση. Κατά πρώτην φο-
ράν ό Βίσμαρκ έγνωρίσθη μέ αΰτάς τό 1851. 
Έν τούτοις ό σιδηρούς άρχικαγκελάριος ουδέ-
ποτε επέτρεψεν είς εαυτόν τοιαύτας ήθικάς 
παρεκτροπάς, αϊτινες υπό τοΰ κόσμου συνήθως 
καλούνται ασήμαντοι άμαρτίαι εναντίον τής 
ηθικής. Ώς πρός τοΰτο ούτος διαφέρει από 
τούς λοιπούς πολιτικούς άνδρας καί έπιφανεΐς 
στρατιωτικούς, οίτινεςήσαν επιρρεπείς είς ταύ-
την τήν άμαρτίαν. Αί ηθοποιοί καί αί αοιδοί, 
αιτινες καθίστανται ενίοτε τόσον επιβλαβείς 
είς πολλούς, δι' αυτόν οΰδεμίαν σημασίαν εί-
χον. Ούτος είχε πολλήν σχόλην ώστε νά φοί-
τα είς τό θέατρον, άλλ' αί θελκτικαί ηθοποιοί 
καί αοιδοί δέν ήδυνήθησαν νά τόν σκανδαλί-
σωσιν. Ούτος απεφάνθη ά'παξ μόνον περί μιας 
αοιδού, τής Χενριέττης Ζόνταγ, καί τοΰτο διό-
τι έγένετο σύζυγος ένός συναδέλφου του, τοΰ 

Κόμητος Δέ Ρόση, κατόπιν πληρεξουσίου υ-
πουργού (πρέσβεως). Ό Κογούτ παρατίθησιν 
εν περικοπή τήν έπιστολήν ήν ό Βίσμαρκ α-
πέστειλε τη 5η Φεβρουαρ. 1851 πρός τόν άρ-
χηγόν του, τότε πρόεδρον τού υπουργικού συμ-
βουλίου δούκα Μαντέϋφελ»· ή δούκισσα Δέ Ρό-
ση θαυμάζε ται εις ολα τα αριστοκρατικά σα-
λόνια (gallons). Αύτη έγινεν έτι ώραιοτέρα α-
φότου έγκατέλειψε τό Βερολΐνον. Τό μέχρι τού-
δε χαλκόχρουν πρόσωπον της έξήστραψε καί 
άκτινοβολεϊ έκ τής υγείας. Αύτη άδει έν τοις 
"Οπερα ό υπνοβάτης καί «ή θυγάτηρ τοΰ συν-
τάγματος» μετ' αμίμητου ευστροφίας καί τέ-
χνης οπερ αποδεικνύει ότι αύτη έν τη σκηνή 
μέ ολας τάς βροντώδεις χειροκροτήσεις καί έ-
πιφωνήσεις «εύγε» κάλλιον αισθάνεται έαυτήν 
παρά έν τώ οίκω της, προτιμά νά η καλλι-

τεχνης αοιδός καί ηθοποιός παρά μεγαλοποε-
πής καί υψηλόφρων δούκισσα. Τό τελευταΐον 
τούτο περιστατικόν έτι μάλλον διήγειρε παρ' 
έμοί ζωηράν έντύπωσιν λαμβάνων υπ' όψιν τήν 
σύγκρουσιν τής κοινωνικής αυτής θέσεως πρός 
τήν έμφάνισιν αυτής έν τω έν Φραγκφούρτη 
θεάτρω καί τήν άναπόφευκτον έπικοινωνίαν 
μετά τών οΰτιδανών ηθοποιών. Ό δούξ Δέ 
Ρόση είνε τοιούτος, όποιος ήτο καί έν Βερολί-
νω. Ούτος μετέρχεται τό πρόσωπον μεγάλου κυ-
ριάρχου, λαμβάνει μέρος είς μεγάλα παιγνίδια, 
καπνίζει πολυτιμώτατα πούρα καί προσποιείται 
ότι, ή κακή έντύπωσις ήν παράγει ή θέσις του 
καί ή τής γυναικός του, είναι πολύ μακράν από 
αυτόν. —"Ενα καιρόν πολύς έγένετο περί "τοΰ 
Βίσμαρκ λόγος είς άφορμάς εΰειδεστάτης άοιδοΰ 
τής Λούκκας, ήτις φθάσασα είς τό άπώγεον τής 
δόξης της ευρίσκετο τό 1865 έν "Ισλ. Ό Βίσ-
μαρκ τότε πρόεδρος τοΰ υπουργικού συμβουλίου, 
είχε γνωρισθή μέ αυτήν ακόμη άπό τά Βερολΐνον. 

Κατά σύμπτωσιν ή αοιδός Λούκκα έτυχε νά 
καμη περίπατον πλησίον τού ξενοδοχείου οπου 
κατέλυσεν ό Βίσμαρκ, οστις έπίσης μη γνωρίζων 
δτι αύτη ευρίσκετο έν "Ισλ, έξήλθεν είς τόν κή-
πον καί ίδών αυτήν τήν έπλησίασε καί φιλικώς 
τη έσφιγξε καί τάς δύο της χείρας. Άπ' έδώ 
άπ' έκεΐ ή ώραία αοιδός τόν κατέφερε νά υπά-
γουν νά φωτογραφισθούν μαζή. Μετά τινας ημέ-
ρας αί φωτογραφίαι έν αίς είκονίζοντο ό Βίσμαρκ 
καί ή αοιδός, δηλ. ό επισημότατος πολιτικός ά-
νήρ τής εποχής του καί ή έπιφανεστάτη τότε α-
οιδός, καθήμενοι παραλλήλως, εύρίσκοντο είς 
χείρας παντός έν "Ισλ. Έκεΐ δι' άλλο τίποτε 
δέν ώμιλούσαν παρά διά τήν άοιδόν καί αί δια-
λέξεις περί τούτου τοΰ αντικειμένου συνωδεύον-
το με τοιαύτα σχόλια, ώστε ό φωτογράφος έφο-
βήθη μή έλθουν είς τά αΰτία τού Βίσμαρκ αί 
ραδιουργίαι αύται καί κατέστρεψε τήν πλάκα 
τής φωτογραφίας (regatin) καί έπαυσεν άπό τοΰ 
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να πωλή τοιαύτας. "Απαξ εκαμον παρατηρη- ! 
σιν εις τόν Βίσμαρκ δια τάύτην τή,ν περιπέτει-
αν. Ούτος δέ έν ένί φιλικώ γράμματι, ιδού με-
ταξύ άλλων τί γράφει. «Όβον άφορα τόν φωτο-
γραφισμόν μου μετά της Λούκκας ΰμείς ήθέλε-
τε κρίνει συγκαταβατικώτερον, έάν έγινώσκετε 
πόσον τυχαίως καϊ άπροσδοκνίτως έγεινεν. Ή νύν 
σύζυγος τοϋ 'Ράδων, μολονότι είναι άοιδός, εί-
ναι γυνή την οποίαν ουδείς δικαίως δύναται νά 
κατηγορήσω, έπί άθεμίτοις σχέσεσιν. 

(έκ τοϋ Γερμανικού). ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Εμφανίζεται ήμΐν ό Νοέμβριος ό τελευταίος 
του φθινοπώρου μήν, καθ' ον ή φύσις διαχέει 
πανταχού τήν λύπην καϊ τόν θάνατον. Ό άνε-
μος φέρει άνω κάτω τά φύλλα τών δένδρων. Ό 
ουρανός άπό ημέρας είς ήμέραν συννεφιάζει. Aι 
ήμέραι όσον προχωροϋσι, τόσον σμικρύνονται. Aι 
κορώναι πλησιάζουν τάς κατοικίας των. Οί χή-
νες, οί λύκνοι καί άγριόπαπιαι διαβαίνουσι συ-
χνοτερον καί καταγίνονται είς τήν καταστροφών 
τών κορυδαλών. Πάντα τά καρποφόρα δένδρα έ-
ξεγυμνώθησαν άπό τάς οπώρας των. Εις τά πα-
ράλια μέρη διακρίνει τις τούς καρπούς της έ-
λαίας καί τών λεμονοπορτοκαλλεών. Παρατη-
ρεί τις ακόμη καί τινα άνθη χουσανθέων καί 
λοιπών φυτών. Τό ήλιοτρόπιον τόν χειμώνα εί-

' ναι είς την άκμήν του. Τά τριαντάφυλλα τού 
χειμώνος άρχίζουν νά έλαττώνται. Τά ζωα τών 
εργασιών διπλασιάζονται είς την έξακολούθησιν 
αυτών. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 
Έ ν α σ χ ό λ η σ ι ς τοϋ γ ε ω κ τ η μ ο-

ν ο ς . Σπεύδει, έαν ηναι έφικτόν, νά άποπερα-
τώση την σποράν τών προίμων σπόρων. Επιτη-
ρεί τάς έσπαρμένας γαίας, έάν τό ύδωρ δέν δι-
έμεινεν έντός αυτών. 'Επιθεωρεί τά πρός πάχυν-
σΐν ζώα, καί τά έν ταΐς άποθηκαις προϊόντα, 

πρός δέ καί τάς τών καταστημάτων εργασίας 
καί τά τών έργασιών έργαλεΐα. 

' Ε ρ γ α σ ί α ι ζ ε υ γ η λ α τ ώ ν . 
Άποτελειόνουσι την είς τούς οργωμένους α-
φρούς σποράν τών σιτηρών, καί καλλιεργουσι 

τάς προσδιορισμένας γαίας διά την σποράν της 
ανοίξεως. Άρχιζουσι την έκχέρσωσιν τών βάλ-
των, τών άφορων γαιών της αλμύρας, τών πα-
λαιών λειβαδίων έκ χόρτου, έκ Μηδικής Τρυ-
φυλλίου, άτινα δέν παράγουσιν. 'Ωφελούνται 
άπό τάς ξηράς ημέρας τοϋ μηνός τούτου, όπως 

μεταφέρωσιν είς τάς γαίας, στάκτην, γύψον, ά-
σβεστον πρός πάχυνσιν αύτών. Καθαρίζουσι τούς 
σπόρους άπό τά έτερογενη στοιχεία. Μεταφέρου-
σι ποοϊόντα είς την άγοράν την γινομένην καθ' 
εβδομάδα είς τήν πλησιεστέραν πόλιν. 

Έργα σία ι δ ιά τών χ ε ι ρ ώ ν . 
Κοπανίζουσι τήν σίκαλιν, ρόβην, αραβόσιτον κλ. 
καί έναποθηκεύουσιν τούς σπόρους είς τάς άπο-
θήκας. Φροντίζουν διά τούς ρύακας νά μή εί-
σέρ/ωνται είς τά καταστήματα, οικίας καί ό-
που" βλάβην προξενοϋσι. Συλλέγουσι φύλλα τών 
δένδίων καί φτέρην καί στρώνουσιν είς τά ζώα 
πρός' άνάπαυσιν καί μεταποίησιν άκολούθως είς 
κόπρον.Εργάζονται οπωςκατασκευάσωσι κόπρον 
καί'διαφόρους άλλας ύλας. Έπιδιοοθώνουσι τά 
εργαλεία. Λαναρίζουσι τό λινόν και τό κανάβι. 

Σπορά . Τελειόνουσιν είς τά ορεινά μέρη 
τήν σποράν τοϋ σίτου είς δέ τά πεδινά σπείρου-
σι κυάμους. 

Λ ε ι μ ώ ν ε ς φυσικο ί , δ ι ο χ ε τ ε υ -
σ ι ς υδάτων κ α ί π ο τ ί σ μ α τ α . Έξα-
κολουθοϋσι νά ποτίζωσι τούς λειμώνας, λαμβά-
νοντες υπ' όψιν τήν έν αΰτοίς πτώσιν τής χιόνος 
ήτις δέον νά έμποδισθή.Έξακολουθοϋσιν είς κα-
λόν καιρόν νά τρέφωσιν είς τους λειμώνας τά με-
γάλα ζώα.Έπισκευάζουσι τά; διόρυγας τών πο-
τισμάτων,τών άποξηοάνσεων καί κατασκευα,ου-
σι νέας. Έκάλλουσι τάς άκάνθας, τάς βάτους 
έκ τών λειμώνων καί καταστρέφουσι τούς εν αυ-
τοϊς τυφλοποντικούς. 

Σ υ γ κ ο μ ι δ ή . 'Αποπερατοϋσι τήν συγκο-
μιδήν τών δαυκίων, διά τά ζώα, καί άρχιζουσι 
τήν τών κολοκασίων κλπ. 

"Α μ π ε λ ο υ ρ γ ί α. Έκβάλλουσι καί θέτου-
σιν είς σωρόν τούς πασσάλους τών άμπελο φυτει-
ών καί στάφιδαμπέλων.Έκβάλλουσιν όλα τά έν 
τοις άμπέλοις κακά χόρτα. Είς τά πεδινά μέ-
ρη άρχίζουσι τήν φύτευσιν τής αμπέλου είς γαί-
ας έλάφράς,καί ήμικλαδεύουσι τήν παλαιάν αμ-
πελον. Μονοβεργοϋσι τήν νέαν καί τήν ξελακκό-
νουσιν. Έπιτηρόϋσι τούς οίνους καί άνακατώνου-
σι τούς οντάς άνευ ρητίνης. 

Δ ε ν δ ρ ο φ υ τ ε ί α. Καλλιεργοϋσι καί κο-
πρίζουσι τούς παλαιούς άγρούς τών μωρειν. Φυ-
τεύουσιν τάς μωρέας. 

Δ α σ ο ν ο μ ί α. Έξακολουθοϋσι τήν συγκο-
μηδήν τών σπόρων. Εργάζονται είς περαίωσιν 
της σποράς τής οξιάς, τών πευκών, τών βελα-
νιδιών. Έξακολουθοϋσι τήν φύτευσιν τών άειθα-
λών δένδρων καί άρχιζουσι τ' άντικαθιστώσι τά 
άχρηστα παλαιά διά νέων. Άρχιζουσι τήν άνα-
καμήνευσιν τών ανθράκων. Προπαρασκευάζουσι 
τήν γην ή ν θα σπείρωσιν είς τό τέλος τοϋ 

. χειμώνος. 
Καρποφόρα δένδρα. Έξακολουθοϋ-

σι τήν συγκομιδήν τών καρπών της ελαιας, τε. 
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λειονουσι δε την τών καστανεών. Αποπερατοϋ-
σι τήν έκκοπήν τών εις τάς ρίζας τών δένδρων 
φυομένων άχρηστων. Συσωρεύουσι χώμα είς τάς 
ρίζας τής καπάρεως. Άρχιζουσι τήν φύτευοιν 
τών καρποφόρων δένδρων. 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ 
" Ι π π ο ι Άποχωρίζουσι τάς έγγύους ίπ-

πους άπό τάλλα ζώα είς ΰγιεινόν μέρος καί δί-
δουσιν είς αΰτάς άφθονον καί καθαράν τροφήν. 
Έκβάλλουσι τούς μικρούς πώλους έξω έάν ηναι 
καλός καιρός. Άρχιζουσι ν' άντικαθιστώσι τό 
ήμισυ τής κριθής δια κολοκυνθίων η δαυκίων. 

Β όες. Άποσύρουσιν έκ τών λειμώνων τούς 
ϊόας, ους εΐχον διά πάχυνσιν καί τούς τρέφου-
σιν έν τοις σταύλοις. Δίδουσι ρίζας (δαυκίων, 
κολσκασίων) καί άχυρον εις τούς βόας, οϊτινες 
δέν εργάζονται. Α γ ε λ ά δ ε ς . Έξακολουθοϋ-
σι νά τρέφωσι. καλώς τάς αγελάδας, νά τάς δι-
ατηρώσιν είς καθαράν κατάστασιν καί είς υγιει-

ίόν καί άερισμένον τόπον, καί νά έκβάλωσιν έ-
νον, όταν ό καιρός ηναι καλός. Π ρ ό β α τ α . 

Τό χόρτον αυξάνει ώστε κατά μέν τάς βροχεράς 
ημέρας νά τρέφωνται είς υψηλά ξηρά μέρη," κα-

τά δέ τάς άβρόχους είς τά πεδινά. Χ ο ί ρ ο ι . 
Έξακολουθοϋσι τούς χοίρους είς τάς δρϋς (βελα-
νιδιάς). Τρέφουσι τούς ευνουχισμένους καί τάς 
γραίας χοίρους. Πτηνά . Έξακολουθοϋσι νά 
πωλώσι τά άπαχα πτηνά τοϋ έτους, νά παχύ-

κωσι τάς χήνας, όρνιθας, ινδιάνους (γάλους), φυ-
λάσσοντες ταύτα άπό τό ψύχος τήν ύγρασίαν, 
κουνάβια, άλώπεκας καί νυφίτσας.Μ ε λ ί σ σ ι α. 
'Επισκέπτονται άπό καιρόν είς καιρόν τά με-
λίσσια, έφοδιάζουσιν όσα δέν έφύλαξαν καί τοις 
δίδουσι ρευστήν τροφήν(νερόμελον) όπως διατη-
ρηθώσιν. 

ΚΗΠΟΡΙΚΗ 

Έ ργ α σ ί α λ α χ α ν ό κ η π ω ν , Έξακο-
λουθοϋσι τήν καλλιέργειαν καί τόν κοπρισμόν 
τών έλευθέρων πρασιών. Άραιόνουσι τά σπανά-
κια. Παραχώνουσι τάς άγγινάρας. Σκαλίζουν 
τά σέλινα καί άλλα λαχανικά, άτινα έσπειρον 
προηγουμένως. Φυτεύουσι τά κοκκάρια, σκόρδον,. 
όπως γίνωσι κατά τήν άνοιξιν χλωρά. Σπείρου-
σι τά μπίζια, έρεβύνθια, κουκία. Άνασηκώνουσι 
τά άκρα τοϋ χώματος τών ξυνίθρων καί άναβι-
βάζουσι νέον στρώμα γης. 

' Ε ρ γ α σ ί α τού οπωροφόρου κή-
που. Έξακολουθοϋσι τήν φύτευσιν τών οπωρο-
φόρων δένδρων. Άρχίζουσινά καθαρίζωσι τά 
δένδρα, τών μηλεών, άχλαδεών, κυδωνιών, τών 
πλέον γεγηρακυιών ή τών πλέον γονίμων. Τελει-
όνουσι τήν συγκομιδήν τών καστάνων, καί τήν 
τών 7κοίλων σταφυλών. 

' Ε ρ γ α σ ί α ά ν θ ο φ ό ρ ω ν κήπων. 
Έκβάλλουσι τάφύματα τών δαλιών καί τά φυλ-
λάττουσιν είς ξηρά υπόγεια η [κελάρια]. Υπο-
στηρίζουσι τά στελέχη τών χρυσανθέμων μέ μι-
κρά υποστηρίγματα. Άποχωρίζουσι τάς μεγά -
λας φούντας τών ζωσίμων φυτών. Προφυλάττου-
σιν άπό τήν βροχήν τούς μήκωνας (παπαρούνας) 
ως καί άπό τάς αίφνηδίους καί άποτόμους με-
ταβολάς τοϋ καιροϋ.Άρχίζουσι νά έκβάλωσι τούς 
καρπούς άπό τάς άγριοτριανταφυλλέας, ους φυ-
λά ττουσι τόν χειμώνα είς βαρέλια διά νά τούς 
φυτεύσωσι κατά τόν μήνα Φεβρουάριον. 

Π α ρ α γ ωγ ή τών κ α τ α ν α λ ι σ κ ο -
μένων λ α χ α ν ι κ ώ ν . Οί άγροί παράγουν 
σι λαχανικά, μάππας, σέληνα, κουνουπίδια, άγ-
γινάρας, ραδίκια, δαυκία, μυρώνια, άγριαγγίνα-
ρα,σπανάκια, πετροσέληνα, γλυκοπατάτα, γεώ-
μηλα, κολοκύνθια. Έξακολουθοϋσι διά νά τρώ-
γωσί τινα είδη άχλαδίων καί μήλα. 

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α 
— Είνε άλήθεια, "Αννα, ότι θά πάρης σύζυ-

γον τόν άξιωματικόν Κ ; . . . 
— Άληθέστατον. 
— Άλλά σύ είσαι δύο φοραϊς υψηλοτέρα άπ' 

αυτόν. 
— Τί σημαίνει ; Εκείνος θά είνε πάντα ά-

πάνω 'στ' άλογο. 

Τελευταίον άπόσπασμα διαλόγου φίλων. 
— θά τό πιστεύσης - Είνε τώρα έξη μήνες 

πού είχα αυτή τήν ιδέα μέσα είς τό κεφά-ί 
λ ι μου. 

— "Εξ μήνας ! Φαντάζομαι πώς θά έστενο-
χωρεΐτο τόσον καιρόν εκεί μέσα μοναχή της ! 

— Γιατί τόσω βιαστικός, κ. Κ ; 
— Βιάζομαι, φίλε μου, γιατί έχω άφήσει· 

τή γυναικά μου μονάχη 'στό σπίτι. 
— Ά , ζηλιάρη, δέν έχεις εμπιστοσύνη 'ς τή 

γυναικά σου ; 
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-Στή γυναικά μου έχω, καί πολύ μάλι-
στα· άλλα δέν έμπιστεύομαι ένα καταραμένο 
αξιωματικό πού κάθτησε άπέναντι. . . 

Ό κ. Α. παραγγέλλει είς τόν ΰπηρέτην του, 
Δεκαστριάδην άδιόρθωτον νά γεμίση δυο φια-
λας, χωρητικότητας ήμισείας οκας εκαστην, οι-

νον άπό δύο διάφορα οίνοπωλεϊα πρός δοκιμην. 
— Μά κ., λέγει ό υπηρέτης, δέν εινε καλλι-

-τερον νά γεμίσωμεν μία μποτίλια μιας οκάς 
καί νά βάλωμεν άπό 'πάνω τό ένα είδος και 
άπό κάτω τό άλλο ; 

* Τόν Τοτόν έστειλεν ό πατέρας του, ό όποιος 
είνε άρχιτέκτων, νά τοϋ αγοράση, έν μέτρον αρ-
χιτεκτονικόν. 
* Ό Τοτός έπίγε, τό ηγόρασε καί επέστρεψε. 

αυτό τό μέτρον δέν εϊνε καλόν, σ' ε-
γέλασα'ν, τοϋ λέγει ό πατέρας του· νά τό πας 
'πίσω. 

"Οχι, μπαμπά, άπατάσαι- είμπορεϊ ποτέ 
να μήν εϊνε καλόν έν μέτρον ·, 

_ Πώς δεν μπορεί ; δέν βλέπεις τούτο που 
- σούδωσαν ; 

— Καί αυτό εϊνε καλόν, όπως όλα, μπα-
μπά ! Παν μέ τρον ά ρ ι σ τ ο ν , έλεγαν οί 
άρχαΐοι Έλληνες. 

— Μήπως θέλεις, κυρά, νά άγοράσης αυτό 
τό δόκανο για τούς ποντικούς ; 

— "Οχι, παιδί μου. Αέν έχομε ποντικούς 'ς 
τό σπίτι. Ή κόρη, μου παίζει πιάνο. 

— Σας λέγω ότι ο Νικολάκης έχει πνεύμα 
διά νά πωλήση καί είς άλλους. 

— Τότε κάμνει καλά νά έπωφεληθη τής εύ-
καιοίας καί νά άγοοάση διά τόν εαυτόν του. 

— Γιάννη ! 
— 'Ορίστε : 
— Σοϋ είπα νά άνοιξης τά παράθυρα τοϋ 

γραφείου. Αέν τόκαμες καί έμεινε όλος ό κα-
πνός μέσα. 

_ Τό κλειδί είς τήν πόρτα ήτο καί άς 
ι εβγαινε : 

Π Ρ Α Κ Τ I Κ A I Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

* Διά νά άφαιρέσης στίγματα μελάνης, ή σκω-
σιας σιδήρου, βρέξε τό φόρεμα μέ γάλα καί 

σκέπασέ το μέ άλας. 

Διά νά αϋξήση,ς τόν άριθμόν τώ, αυγών καϋ-
σον άραβόσιτον έως ού μεταβληθή είς άνθρακα, 
άνάαιξον δέ ποσότητά τινα αυτού μέ τροφήν 
καί δίδε είς τάς όρνιθας 2—3 φοράς τήν εβδο-
μάδα. 

Ώμά κρομμύδια ψιλοκομμένα καί ανακατω-
μένα μέ τροφήν είνε τό κάλλιστου ίατρικόν διά 
τάς ασθενείας τών ορνίθων. 

. Ποτέ μή βρέξης τά μαλλιά σου, έάν έχης 
τάσιν είς κώφωσιν, ούτε νά βουτάς τήν κεφα-
λήν είς τό ύδωρ, όταν κολυμβας. 

Έάν θέλης νά] άφαιρέσης άπό φόρεμα πίσ-
σαν, τρίψε τό μέρος μέ πάχος χοίρειον καί ε-
πειτα πλύνε το μέ σαπούνι. Τό αυτό κάμε και 
σταν θέλης νά καθαρίσης τάς χείράς σου άπό 
πίσσαν. 

Έάν χάρτης καή, όπου υπαρχουσι ποντικοί, 
τούς άποδιώκει άμέσως. Επίσης καί τοϋς μύρ-
μηκας. 

Φλανέλλαι καί έν γένει μάλλινα υφάσματα 
έμβαπτιζόμενα είς κάδον ύδατος περιέχοντα 
έν κοχλιάριον της τραπέζης άμμωνίαν καί ολί-
γον σάπωνα, καί τριβώμενα οσον τό δυνατόν ο-
λιγώτερον, καθίστανται λευκά καί καθαρά χω-
ρίς νά ζαρώσουν. 

"Ισα μέρη, αμμωνίας καί τερεβινθίνης έξαλεί-
φουσι στίγματα χρώματος έπί τών φορεμάτων, 
καί όταν άκόμη τό χρώμα έγένετος ξηρόν. 

'Έν κοχλιάριον τοϋ γλυκού άμμωνίας καί έν 
ίδατος καθαρίζουν χρυσά ή, αργυρά τζουβαί-
ρικά. 

Έν ή δύο κοχλιάρια της τραπέζης άμμωνί-
ας είς ενα κάδον ύδατος καθαρίζει τάς ΰέλους 
τών παραθύρων άνευ σάπωνος. 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 362—1894 

Γιούριη Β' 1212=1238 Σοφία Άλεκσιέβνα 
Ριούρικ 362=379 Γιαροσλάβ Β'. 1238=1247 Πραβιτέλνιτσα 1598=1612 
Όλεγβέστσιη 879=913 Άλεξάντρ Νέβσκιη Βασ. Σουίσχη 1606=1612 
Ήγορ 9 1 3 = 9 4 5 . 1247=1564 Μηχαήλ Θεόδοροβιτς 
"Ολγα -f 945=954 Γιαροσλάβ Γ'. 1264=1271 1613=1645 
Σφιατοσλάβ 948=972- Βασίλειη 1271=1276 Άλεκσέη Μιναήλοβιτς 
Βλαδήμηρ 980=1015 Δημήτριη 1276=1194 1645=1676 
Γιαροσλάβ 1017=1054 'Αντρέη 1294 = 1304 θ.Άλεκσέεβιτς 1676=1682 
Ήζγιασλάβ 1054=1078 . Μηχαήλ 1304=1319 Βελίκιη ΠέτρΑ 1682=1725 
Βσεβολότ 1078 = 1092 Σημεών Γόρτιη 13',0=1352 Έκατερίνα ' 1725=1727 
Σφιατοπόλκ 1092=1113 Ίωάν Καλίτα 1352=1358 Πέτρ Β' 1727=1730 
Βλατίμηρ -1113=1125 Ίωάν Β'. 1358=1340 Άννα Ίωαννόβ 1730=1740 
Ήστισλάβ 1125 = 1132- Βασίλειη 1340=1425. Έλησάβετ Πετρόβνα · 
Γιαροπόλκ 1132=1136 Δημ Τονσκόη 1362 . 1740=1761 
Βσεβολότ Β' 1139=1140· Βασίλ Τέμνιη 1425=1462 Πέτρος Γ' 1761 = 1762 
Ήζγιασλάβ Β' 1140=1154 Ίωάνν Γ ' 1465=1505 Έκατερίνα Β' ' 1762=1796 
Γιούριη 1154=1157 Βασίλειη Γ' 1505=1531 Παύλος Α'. 1796=1801 
Άντρέη Μπογολιούπσκη Ιωάνν Γροσνιη 1534 = 1584 Νικόλαος Α' 1825=1855 

1157=1176 Θεόδ. Ιωάνοβ. 1584=1598 Αλέξανδρος Β Ί855=1881 
Βσεβολότ Β' 1176=1212 ... Άλεξανδρος Γ' 1881 = 1894 

ΠΩΣ ΑΠΕΘΑΝΌΝ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΙΝΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Γουλιέλμος ό Α', άποθανών άπό ΰπερβο-
λικόν πάχος καί άπό μέθην. 

Γουλιέλμος ό Β', άπό βέλος κατά λάθος 
έκτοξευθέν κατ' αυτού έν ώρα κυνηγίου. 

Ερρίκος ο Α', άπό τη,ν λαιμαργίαν του. 
Ερρίκος ο Β', άπό λύπην διά τήν κακοή-

θειαν τών τέκνων του. 
Εδουάρδος ό Β', άσπλάγχνως δολοφονη-

θείς παρά τής ιδίας του συζύγου. 
Ριχάρδο; ό Λεοντόκαρθος, κτυπηθείς έν τή 
καρδία υπό βέλους. 

Εδουάρδος ό Γν. έκ γεροντικού μαρασμού. 
Ριχάρδος ό Β', έκ πείνης. 
Ερρίκος ό Ε', λέγεται ότι άπέθανεν έξ 

«όδυνηροΰ παθήματος προώρως», ήτοι σαφέ-
στερον, έδολοφονήθη, η έδηλη,τηριάσθη υπό 
τών εχθρών του. 

Ερρίκος δ ΣΤ', άπέθί { ν ί , αυτός μιιστη-
ωδώς έν φυλακή,. 

Εδουάρδος ό Ε', έστραγγαλίσθη έν τη φυ-
λακή υπό τοΰ θείου του, όστις ήτο ό Ριχάρδος 
ό Γ'. όστις έφονεύθη έν μάχη. 

Ερρίκος ό Ζ', άπέθανεν έκ μαρασμού. 
Ερρίκος ό Η', έξ άποστημάτων, υπερβολι-

κού πάχους καί έξάψεως νευρικής. 
Εδουάρδος ό ΣΤ', εκ προώρου μαρασμού. 
'Ιάκωβος ό Α', έκ μέθης καί τών συνεπειών 

της ακολασίας. 
Κάρολος ό Α', έκαρατομήθη. 
Κάρολος ό Β', άπέθανεν αιφνιδίως, έξ άπο-

πληξίας ώς λέγεται. 

Γουλιέλμος ό Γ', εκ φθίσεω; καί έκ πτώσε-
ως από τοϋ ίππου. 

Γεώργιος ό Α', έκ μέθης. 
Γεώργιος ό Β', έκ διαρρήξεως τής καρδίας. 
Γεώργιος ό Γ', άπέθανεν όπως εζησε — φρε-

νοβλαβής. 
Γεώργιος ό Δ', έκ λαιμαργίας καΐ πολυπο-

σίας. 

(Κλειώ.) 



Υ Ε Ρ Ω Π Α Ι Κ Ο Ϊ Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 

Σ Ι Δ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ 

Ρ I T A S Λ Ο Δ Ι Ν Α 

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 !5 , _ , , 
Παραπλεύρως Κατάστηματος Φ . Καισσα 

ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ ; 

; 
Παρά τη Καπνικαρέα. 

Έν τω καταστήματι εκτελούνται παντός είδους εργασίαι , 
σιδηρώματος μετά καϊ .άνευ στιλβώματος, ήτοι 

υποκαμίσων, φοκόλ, μανηκετίων, εσωφοριων 
κτλ. *τλ 

Τρέξατε εις τό μοναδικόν τοΰτο Κατάστημα 

'Εργασια άρίστη καi τιμαι μέτριαι 

Ε Λ Λ Η Ν I K O N 

· ΛΥΣΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙ0Ν 

Ιδρυθέν καϊ διευθυνόμενον υπό τοΰ μικροβιολόγου ιατροΰ 

Π Σ. Π Α Μ Π Ο Υ Κ Η 

Εν 'Αθήναις . 

\ 
1ον) Εξετάζει τους προσερχόμενους έπί τη εποπτεία λυσ-

σικοΰ δήγματος. 
2ον) θεραπεύει έντός τής ώρισμένης υπό τής επιστήμης 

προθεσμίας, τούς βεβαιωμένους λυσσοδήκτους ,κατά τήν γνω-
στήν μέθοδον τοΰ Ποστέρ. Δωρεάν. 

3ον) 'Εξετάζει τούς υπόπτους έπί λύση προσαγομένους 
κύνας. 

4ον) Δέχεται τήν έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έν ΐ-
δίω παραρτηματι τοΰ Λυσσιατρείου διαμομήν καϊ έπιτήρησιν 
τών τοιούτων υπόπτων κυνών. 

5ον) 'Υποβάλλει εις θεραπείαν κατ' αίτησα τού ιδιοκτή-
του τούς ένδεδειγμένως λυσσοδείκτους κύνας, πρό τής εκδη-
λώσεως τής νόσου καί ολίγος ημέρας μετά τό δήγμα. 

6ον) Έμβολιάζει 'ΰγιεϊς κύνας πρός προφύλαξιν άπό τής 
λΰσσης. 

7ον) 'Αναλαμβάνει τήν διά νεκροτομής καί πειραματι-
σμοΰ έπϊ κονίκλων άσιαλή διάγνώσιν τής λύσσης παντός 
ζώου. 


