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Ό  Ζακύνθιος ποιητής Στέφ. Μαρτζώκης είναι ίσως 
πολύ ολίγον γνωστός ή όσ ον έπρεπε. Ό τα ν  όμως ανα- 
λογισθή κανείς την μεγάλην αυτού εργασίαν, φαντάζεται 
αίαν πολυτέλειαν, άφοϋ ή ποίησις έχει πολλάκις χ*ρχ- 
κτηρισθή ώ ςτο ια ύτη , η όποια, μά τήν αλήθειαν, θά ήρ- 
μοζε κάλλιον εις ε/α άπό τά πλε'ον πλούσια, πλέον ανε
πτυγμένα κράτη τής Ευρώπης, η εις την πτωχήν μας 
Ε λλά δ α , την σημερινήν.

Καί έν τούτοις περί τής εργασίας καί τής άςίας του 
ποιητοϋ τίποτε σχεδόν άκόμη δεν εγράφη. ’Ίσως διότι 
τά  ποιήματα του είναι διεσκορπισμένα εις παντοία περιο
δικά καί εφημερίδας καί δεν Ιξεδόθησαν είσε'τι εις τόμον.

Ά λ λ ’ ήμείς άμοιβάλλομεν ότι τούτο ύπήρξεν ή α ι
τ ία , διότι οι λόγιοι μας δεν κάμουν τίποτε άλλο παρά νά 
άλληλοθαυμάζωνται διά λόγους προερχομένους έκ συμ
παθειών άπλώς, σχέσεων καί συμφερόντων. Όσον άφοοα 
την δημοσιογραφίαν ουδέ λόγος πρέπει νά γίνετα ι περί 
αυτής προκειμένου περί φιλολογικών ζητημάτων Οί δη
μοσιογράφοι [/ας είναι ίσως τό πολύ πολύ ικανοί νά κατορ
θώνουν νά εύφυολογώσι,καί τοϋτο μετά κόπου,έπί άκατα- 
λήπτων στίχων, ώς είναι εκείνοι τών μα.Ι .Ικ ιρω ν , όνομα 
τό όποιον τόσον ά νο ή τω ςΰ π ’ αύτών έπενοήθη.

Ό  Στέφ. Μαρτζώκης σήμερον δύναταϊ νά θεωρηθή, 
ώς ό μόνος άντιπρόσωπος τής Ε πτανησιακής ποιήσεως 
μετά τον Σολωμόν, καί τόν Βαλαωρίτην. τούς δύο τού
τους κ α τ ’ έςοχήν πο ιη τζς, μετά τόν Κάλβον καί τον 
Τυπάλδον έστω .Κ αί γενικώς μία τών όλιγίστων κορυφών 
τής νεοελληνικής φιλολογίας.

Συγγνώμην, παρέλειψα νά παρατηρήσω μίαν σκιάν 
παρά τό πλευρόν τοϋ Σ τ. Μαρτζώκη. Ε ίναι ή γερον
τική καί γλυκεία μορφή του Γερασίμου Μαρκορά.

Ό  Μαρτζώκης περιωρίσθη μόνον εις τήν λυρικήν 
ποίησιν οϋδέν άλλο γράψας, διά τοϋτο καί ή ποίησίς του 
αΰτη είναι νευρώδης, άβίαστος, ανεπιτήδευτος, φυσική. 
Νομίζει κανείς ό'τι ή καρδία τοϋ ποιητοϋ είναι ή φ α ί- 
στειον, εκρήξεις τοϋ όποιου είναι τά  ποιήματα του.

Σήμερον δεν πρόκειται νά παρακολουθήσωμεν κατά 
πόδας τήν έςέλιςιν τής ιδιοφυίας τοϋ ποιητοϋ καί νά προ- 
βώμεν εις λεπτομερή άνάλυσιν τής δεκαπενταετοϋς τού
του εργασίας.Τά στενά ό'ρια τοϋ παρόντος περιοδικού δεν 
μάς επιτρέπουν τούτο καί τό πράγμα άφ ’ ίτέρου δέν 
είναι τόσω εύκολον. Τ άςγενικάς καί ολίγας ταύτας γραμ- 
μάς χαράσσομεν σήμερον έ π ’ ευκαιρία τής τιμητικής έκ- 
δόσεως μερικών Σονέττων τοϋ ποιητοϋ έν ΙΙαρισίοις εις 
καλλιτεχνικώτατον τομίδιον μετά τής εΐκόνος αύτοϋ υπό 
διακεκριμένου λογίου, τοϋ καθηγητοϋ τής σχολής τών 
ανατολικών γλωσσών κ. Α ίμ. Λεγγράν. Η δίκαια αυ
τή έκτίμησις τοϋ κ. Λεγγράν πρός τόν ποιητήν τ ιμ κ  αυ
τόν ώς καί τήν πτωχήν μας φιλολογίαν.

Ό  Στε'φ. Μαρτζώκης εχει τό έ'αίρετον προσόν δ ι’ 
ένα αληθή ποιητήν, νά είναι πρωτότυπος, νεωτεριστής. 
Έ χάραςεν ίδιαν όδόν έν τή ποιήσει, διά τοϋτο καί θεω- 
ροϋμεν αυτόν άνώτερον τοϋ κ. Μαρκορά, δστις είναι α

ληθώς αριστοτέχνης τοϋ στίχου, αλλά δύναται νά έκ- 
ληφθή ώς εις δορυφόρος τοϋ Σολωμοϋ.

Ό  Μαρτζώκης θά άνεδεικνύετο σχολάρχης πρώτης 
τάξεως, άν δέν ήτο αδύνατον σχεδόν εις τούς μαθητάς 
του νά τόν*μιμηθώσι. Διότι έπρεπεν εκείνοι νά έχουν την 
βαθυτάτην τής τέχνης άντίληψιν καί νά ζυμωθώσι μετά 
τής δυστυχίας ώς ό διδάσκαλός τω ν, ό’στις έν αυτή ώς 
άλλος ’Ανταίος νέας άνελάμβανε δυνάμεις καί όστις έπί 
τέλους έμαρτύρησε καί ΐστατα ι ακόμη ακατάβλητος ύπέρ 
τής θείας τέχνης. Καί ό'πως λέγει καί ό ’ίδιος.

,  ’Ά ν  οί θεοί τ ’ Όλυμπου μόνο ζοΰνε
’Στή μαγική τοϋ τραγουδιού αρμονία 
Καί άφ’ τον αιθέρα πλειά δεν κυβερνοΰνε 
Τον ήλιο καί τ ’ αδάμαστα στοιχεία.
*Αν /οροί ’ς τους ναούς δεν αντηχούνε,
*Αν δεν καπνίζη, ή άφθονη θυσία,
'Όμως ’ς τον κόσμο ακόμη κατοικούνε 
Τά πλάσματα τα αιώνια τοϋ Φειδία.
Κ ’ έγο) πολίτης κόσμου παναρχαίου,
Τ’ άγνό είδωλό μου νά λατρεύω ξέρω 
Καί νάμαι δοϋλος πάντοτε τ ’ ωραίου.
Κι’ αν τρέχω ’ς τό ναό σου, αρχαία θεά μου, 
'Εκατόμβη δεν ’έχω νά προσφέρω,
Μά θά θυσιάσω εμπρός σου τήν καρδιά μου.

Αλλά δέν πρέπει νά ύποθέσγι τ ις ό'τι μόνον κραυγαί 
άληθοϋς άλγους καί απελπισίας εξέρχονται τών χειλέων 
τοϋ ποιητοϋ. Συχνότατα διαλάμπει εις πλεϊστα αύτοϋ 
ποιήματα ή γλυκεία έλπίς αίσιωτε'ρου μέλλοντος διά τήν 
ανθρωπότητα καί ή πεποίθησις επί τών θαυμάτων τής 
επιστήμης, όπως εις τούς κάτωθι στίχους.

Ό  Λ’έος Ί ά ό ω ν  
Με χίλιων κόσμων το φως, τή δύναμι,
Πελώριος γίγας ό νέος Ιάσωνας,
Τ ’ ουρανοί τώρα σχίζει τά πλάτη 
Τό χρυσό του τό δέρας ν ’ άρπάξη.
Αιθεροναύτης, τρέχει τ ’ απέραντο 
Μ ’ ολη τή λάμψι τοΰ νοΰ ’ς τό μέτωπο,
Νά κηρύξη μιαν άσβεστη πάλη 
Σε χιλιάδες απόκρυφους κόσμους.
Δρόμους ανοίγει σ’ έμας αγνώριστους 
“Οπου θ’ άφήση τ ’ άσβεστ’ αχνάρια του,
Καί θά ίδοΰμε νά σέρνη μπροστά μας 
Μύριους ήλιους χλωμούς, νικημένους.
Τά ούράνι’ ανοίγει νά τρέςουν οί άνθρωποι 
Μια νέα θεότη νά προσκυνήσουνε,
Άπό κόσμο σέ κόσμο νά τρέξουν 
Τήν έληά τής αγάπης νά φέρουν.
Κι’ οταν θά στήση γλυκός, ατρόμητος.
’Στό κάθε αστέρι σημαία κατάλευκη,
"Αχ ! νά ζοϋσα νά τρέςω σιμά του 
’Εκεί πάνω τά μάτια νά κλείσω.

Τυφλός μόνον καί ολωσδιόλου αναίσθητος δεν ήθελε 
καταπλαγή προ τοιαύτης ποιητικής έξάρσεως. Τό άνω 
ποίημα είναι άπό τήν σειράν άλλων παρομοίων πο ιη
μάτων ύπό τόν τίτλον Σ τ ίβ ο ι Β άρβαρο ι, τους οποίους ή 
μείς τουλάχιστον θεωροϋμεν ώς τήν ώριμωτέραν εργασίαν
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του ποιητοΰ. Μεταξύ τούτων άπαντα  τ ις  ποιήματα άρ- 
μονικώτατα άν καί άνομοιοκατάληκτα, μέ χάριν καί α 
πλότητα , δ ιαύγειαν,κα ί αλλα προτερήματα τής μεγάλης, 
της αρχαίας τέχνης, δπουή ψυχή του ποιητοΰ παρίσταται 
πληρης μεγαλείου, μακαριότατος, ’Ολυμπίου γαλήνης. 
ΙΙρος επιβεβαίωσιν των λεγομένων μας παραθέτομεν τό 
κάτωθι ποίημα.

Ά ρνα ϊο  Ε ιδύλλιο
Μ ιλό ψιλό πέφτει το χιόνι ολόγυρα 

Το χόρτο αργά σκεπάζοντας'
Τά χιονισμένα δέντρα, ώ “Αννα, μοιάζουνε 

Με αμυγδαλιαίς ποΰ ανθίζουνε.
Τό μονοπάτι τώρα πλεια δε φαίνεται 

ΙΙοΰ μ ’ ώδηγοΰσε σπίτι σου’
Τίποτε πλειά δέ βλέπω, μά τό βήμά μου 

Σ’ εσέ τό φέρνει ό έρωτας.
Τίποτα πλειά δε βλέπω, κ ι’ αν τή στέγη σσυ 

Διαμιάς τό χιόνι έσκέπασε,
Ιΐιπανω εκεί γυρίζουν φτερουγίζοντας 

Δυό περιστέρια ολόλευκα 
2  την παγερή γαλήνη τήν κατάλευκν^ 

Άσπροεντυμένη πρόβαλε,
12 Αννα μου γλυκεία, νά ίδν̂ ς τόν ήλιο 

ΙΙοΰ βγ αίνει άπ’ άσπρα σύγνεφα.
Κ έγ<ο ’ς την τόση γύρω μας λευκότητα,

Κύκνος κ’ εγώ κατάλευκος,
Τρέχω νά ψάλλω έπάνω ’ς τήν αγκάλη σου 

Τό πλειό λευκό τραγούδι μου.

Αν ό Μαρτζώκης δεν εύρε μ ιμητάς άπέκτησεν δμως 
ούς θαυμαστάς εστω καί Ιν κρυφώ. Έ νταΰθα  πρέ- 

πει νά σημειωθή πληροφορία ή οποία θά έσήμαινε πολύ 
b'.'x τόν βιογράφον του ποιητοΰ, διά νά γνωρίζη ούτος 
ό'τι 6 Μαρτζώκης έν Ζακύνθω υπήρξε τό χωνευτήριον 
των πλειστω ν,άν οχι δλων,τών ποιημάτων των οπωσδή
ποτε άξιων λόγου κατά τάς ήμέρας αύτοΰ.

II πατρίς του Φωσκόλου ή Ζάκυνθος, ή ώραία του 
Ιονίου νύμφη, δικαίως σήμερον δύναται νά ύπερηφα- 

νεύηται διά τόν νε'ον της τοϋτον ποιητήν μετά τόν Σο
λωμόν καί τόν Κάλβον.

Η γλώσσα των ποιημάτων του Μαρτζώκη είναι ο
μαλή, καθαρά δημοτική, γλώσσα τήν όποιαν θά ήκο- 
λούθει μουσικός ποιητής, ώς αυτός προς εκφρασιν τρυ
φερών αισθημάτων καί υψηλών ιδεών. Ό  ποιητής δεν 
διετήρησεν ιδιωτισμούς γλωσσικούς τής πατρίδος του, 
αλλ έλαχίστους,όσους έθεώρησεν αβλαβείς, διά τοϋτο καί 
ή γλώσσα αύτοΰ έχει εθνικόν μάλλον χαρακτήρα..

Δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά παρασιωπήσωμε'ν τινα  έν 
αντιθέσει πρός άλλους έκ των γραφόντων μας, οί οποίοι 
δυστυχώς διαστρέφουν τήν δημοτικήν μας γλώσσαν, με 
ό'σην καί άν φαίνεται πώς τρέφουν πρός αύτήν αγάπην. 
Εϊνε αληθές ότι άπηλλάγημεν έπί τε'λους τής νέκρας καί 
σχολαστικής γλώσσης τών απαρεμφάτων καί υπερσυντε
λίκων όσω άφορ5ϊ τήν ποίησιν.

Αλλά τώρα κινδυνεύομεν νά πάθωμεν ακόμα χειρό
τερα, αφοΰ δεν κατορθώνομεν νά έννοώμεν τήν λα χ τα 
ριστήν, τήν όλοζώντανην δημοτικήν μας, όπως τήν θέλουν 
οι ανω κύριοι, οί όποιοι εις έν ποίημα αίφνης ζητοΰν νά 
περικλείσουν μυρίους τοπικούς ιδιωτισμούς. Καί νομί- 
ζομεν ότι ή προσπάθειά των αύτη ομοιάζει μέ τόν άφελή 
ξυλοκόπον τόν θέλοντα δι ’ ένός κτυπήματος νά καταρ- 
ρίψη τεράστιον δενδρον.

Περί τής ποιήσεως τοΰ Στεφ. Μαρτζώκη λέγομεν ό'τι 
τ^χρουσιά,ει τοιαυτην ποικιλίαν ώστε αποβαίνει αδύνατον

νά θεωρήσωμεν τόν ποιητήν ώς ρωμαντικόν, ώς κλασικόν 
ή ρεαλίστ.

Ό κ. Λεγγράν εγραφεν άλλοτε πρός αυτόν «vous
savez faire v ib rer toutes les cordes do la lyre, 
vous avez a mon humble avis excelle dans 
tous les tons, toutes les gammes vous sont 
tam ilieres». Καί ώμςλόγει πληρέστατα τήν αλήθειαν.

Εκείνο τό όποιον πρέπει νά τονίσωι/.εν είναι ότι ό 
ποιητής είσήγαγεν άπαντα σχεδόν τά  ’Ιταλικά  μέτρα εις 
την φιλολογίαν μας. Ε ίναι ό μόνος ό τελειοποιήσας τό 
είδος τών σοννέτων παρ’ ήμ ίν. Καί ό'τι υπέρ τήν π α 
τρίδα, τήν ιστορίαν, τήν έπιστήμην εϊτε άλλο τι ό 
ποιητής ήρεύνησεν, έμελέτησεν καί έζωγράφισε τόν εσω
τερικόν κόσμον τοΰ ανθρώπου,τά ισχυρά τής καρδίας π ά 
θη, διά τοΰτο καί ή ποίησις αύτοΰ φέρει φιλοσοφικήν 
χροιάν, ένεκα τής όποιας αποβαίνει ενίοτε άν όχΐρδυσνό- 
ητος άλλά πολυ βαθεία παρ’ όλην αυτής τήν διαύγειαν. 
Ο ποιητής ουδόλως φαίνεται ότι παρεσύρθη άπό τάς 

νέας καί άλλοκότους θεωρίας τοΰ συμβολισμού. Ε ίναι δέ 
κυρίως άξιος θαυμασμού, διότι γνωρίζει νά ύποτάσση τήν 
έμπνευσιν εις τήν διάνοιαν καί τούς κανόνας τής τέχνης. 
Τά ποιήματά του είναι όλα σχεδόν συμφώνως μέ τό 
πνεΰμα τής εποχής μας σύντομα καί περιεκτικά.

Βαθύς παρατηρητής ήθελεν άναγνωρίσει τόν ποιητήν 
εν τω  άνθρώπω. Δέν τρέφει κόμην ό ποιητής. Δέν έν- 
δυεται ιδιοτροπως. Ου^εν εξωτερικόν σημεϊον τόν δια
κρίνει. ’Α πεναντίας φα ίνετα ι ό άπλούστερος θνητός, με- 
τριόφρων, σεμνός, ολιγόλογος. Έ χ ε ι μέτριον ανάστημα 
πρόσωπον μελαγχροινόν, μέ φυσιογνωμίαν συμπαθεστάτην. 
’Εκείνο τό όποιον όμως κάμει αί'σθησιν είναι τό βαθύ του 
βλέμμα, οί μεγάλοι μαΰροι οφθαλμοί του, εις τούς όποιους 
έγκλείεται όλη εκείνη ή περιπάθεια καί τρυφερότης, τήν 
όποιαν δύναται τις νά εύρη εις τάέργα αύτοΰ. Έ νταΰθα  
πρέπει νά έξάρωμεν τό φιλοδίκαιον, τήν αγαθότητα καί 
τήν ήθικότητα τοΰ ποιητοΰ, ό'στις καθ’ όλον αύτοΰ τόν 
βίον μέχρι σήμερον ύπήρξεν ό ήδικημένος τόσω ύπό τής 
τύχης όσω καί ύπό τών άνθρώπων.

Καί τώρα καθ ήν στιγμήν εΰγενέςτέκνον τής Έ π τ α -  
νήσου διευθύνει τάς τύχας τοΰ Ε λληνισμού, άς μή λη
σμονήσω ν ’ άνταμείψη τόν συμπατριώτην του ούχί παρα
σημοφορών τά  πονεμένα εκείνα στήθη, άλλά παρα/ωρών 
καί εις αύτόν δημοσίαν τινά  θέσιν. Εις τούς πολιτικούς 
τής Έ π  τανήσου άντιπροσώπους δέν είναι ανάγκη νά συ- 
στήσωμεν τόν ποιητήν, τ ιμ ώ ντχ  ό'σον ολίγοι τό Ε λ 
ληνικόν όνομα, άλλά μόνον συνιστώμεν τον άνθρωπον, 
ό όποιος άναξιοπαθεί.

Χ ρ ΐό τ ο ς  Βαρλέντης*

Η Α Μ Α Ρ Τ ΙΑ  ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ
Ιο σπιτάκι της Δεσπως ήταν ένα άπο τά πί.ο 

ώμορφα σπίτια μέσα στο χωριό της. "Ενα μικρό 
περιβόλι ςαπλωνετο μπροστά στήν πόρτα του και 
άπ το πίσω μέρος του είχε τό ψηλό, το ολοστρόγ
γυλο του άλωνάκι.

Καί ήταν έκεϊ στο άλωνάκι του τά ζηλευτά
βραδυα τού καλοκαιριού πού έμαζεύου,νταν ή Δέσπω ' ' ' ' , ’ , * με τους Οίκους της να καμαρώσουν τ όλαργυρο
φεγγάρι,νά Ξεκουράσουν το κορμί τους ξαπλώνοντας
το στο άπαλό χορτάρι, νά νοιώσουν νά διαπέρνα τά
σωθικά τους το οροσοβολο άγέρι με τή μυρωδιά
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πούχυνε γύρω το χαμόμηλο καί το φλουσκούνι και 
ν ’ άκούσουν δίπλα τους πάνω άπ’ τά δέντρα καί 
τους φράχτες, μέσα στη σιγαλιά τής νύχτας τό 
γλυκύτατο ξελαρύγγισμα τ ’ άηδονιοΟ.

Μά, άπ’ £λα τά βράδυα τοΟ καλοκαιριοΟ ή Δέ- 
σπω θυμάται τώρα μέ ξεχωριστή λαχτάρα τό βρά
δυ έκεϊνο πού πρωτοεϊδε τό Δήμο, πούρθε νά τής 
’πή μέ άπόφασι, πώς τήν αγαπάει καί τήνε θελει 
για γυναικά του καί δέν έντραπη ο ιοιος να τό πή 
καί στο γέρο της πατέρα. Καί ό γερο-Μάρκος σαν 
τάκουσε, καθώς έγνώριζε τό Δήμο, ολόχαρος έσή- 
κωσε τά χέρια καί τους ευλόγησε κ ι’ άπ ’ τήν καρ
διά του τους ευχήθηκε.

παλεύουν καί τωρα πολεμούν κι αύτα ν αναποοο- 
γυρίσουν τήν ξύλινη ποτιστήρα τους κοντά στ αυ
λάκι, τήν ποτιστήρα πού στά στερνά του την ειχε 
σκάψει ό παποϋς τους ’πάνω σ ’ ένα κορμό έλάτου.

Εκείνα παίζουν καί γελάνε ξέννοιαστα, μά σ τ ’ 
ώμορφο σπιτάκι τής Δέσπως γυναίκες κ ι’ άνδρες 
μπαινοβγαίνουν αμίλητοι, σκυφτά, σκυφτά, και λυ 
πημένοι.

Μά τί νά τρέχη στο χωριό κοντά τό μεσημέρι 
π ’ δλο χτυπάνε τό σήμαντρο λυπητερά ;

Στήν άσπρη τοΰ χωριού εκκλησία την μαντρο- 
γυρισμένη ό κόσαος τρέχει. ν ΥΈκεϊ ’ναι καί το κοιμητήρι πού κατι ςυλινοι

Ά ρραοωνιασμενη εκει
μέ τόν καλόν της. Έκεϊ στ άλώνι ό Δήμος με την 
ώμορφονιά τή Δέσπω άκουγαν τής χρυσές συμβου
λές τοΟ Γερο-Μάρκου κ ’ έκεϊ σ τ ’ άλώνι ένα ’με
ρόνυχτο έχόρευαν τά παλληκάρια τού χωριού μ 
ολαις τής ώμορφες κοπέλες ’σάν γίνουνταν οί γά- 
μοι τους.

"Ω, τ ί γλυκειά καί ήσυχη ζωή που περναε ο 
γερω-Μάρκος στο μικρό του τό χωρίο !

Ή ταν ογδόντα χρόνων άνθρωπος κ ηταν τσ ι-  
λήκι, παλληκάρι άκόμα.

Κάθε χειμώνα πήγαινε στ’ άμπέλια του για
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στ’ άλώνι κρυφομίλαγε σταυροί δείχνουν πώς είναι μνήματα.

τραφο να ;.ί./.υυρυ 
’φερνε τήν τσότρα έν’ άπ’ τά κορίτσια του να πΐή
λιγάκι.

Κάθε χεινόπωρο σάν άπόβρεχ_ε πήγαινε μέτό ζευ
γάρι του νά οργώση τά χωράφια του καί οιπλα του 
έσκαβαν τά κορίτσια του, στις πλαγιές οπού δέν 
επιανε τ ’ άλέτρι κ ’ έχαίρουνταν τόν κόσμο γύρω 
που έδούλευε κ’ έβλεπε τής άξίνες πουλαμπαν στον 
ήλιο καί τά ρουθούνια τών βωδιών ν ’ άχνίζουν και 
το μικρό μουσκάρι, που καθισμένο καρτέραγε τον 
ήλιο νά χαρή.

Καί κάθε καλοκαίρι άργοπατώντας γύριζε άπ 
τό βουρκολίό ’πίσω άπ’ τά ξανθά του βώδια, ά- 
κούγοντας τή φλογέρα του βοσκού καί βλέποντας 
σιμά του τό πιο μικρό κορίτσι του πεταχτό με μιά 
ψιλή βέργα στά χέρια της τά βώοια που σαλάγαε 
στο δρόμο τους.

Ιίοσες φορές στο φτωχικό σπιτάκι του οε γιατί το πέρνουν πώς είναι τά ’ξωτικά, οι άνεραιοες,

Άνάμεσά τους χάσκει ένα μνήμα νίόσκαφτο, 
σέ ’λίγο φέρνουνε καί τον πεθαμένο.

Τό νιόγαμπρο καί τό μικροπατέρα μέ θλίψι 
παραστέκει ολο τό χωριό για μιά 'στερνή στιγμή.

Τά δύο μικρά παιδάκια που έπαιζαν μέ γελοία 
καί χαρές εδώ και λίγη ώρα στο χορταριασμένο ά- 
λώνι δειλά κ’ εκείνα χωρίς νά ξέρουνε καλά-καλά, 
τί γίνεται πίσω, άπ τούς άλλους στέκονται χερ^-  
πιασμένα, μά, κ ’ έκεϊ σάν βλέπουνε πώς λησμονι
ούνται άπ ’ τους μεγάλους άρχίζουν τά παιγνίοια 
σκαλεύοντας τά χώματα, ποΰ θελαν σέ ’λίγο νά 
σκεπάσουν τον πατέρα τους.

Μαλλίοτραβιέται ή Δέσπω άπάνω άπ τό νε
κρό, ματώνει μέ τά νύχια της τα μαγούλα της τα 
κρινάτα, στηθοκοπιέται άδιάκοπα κ ι’ ολόγυρά της 
τήν λυπούνται κ ι’ οί περισσότεροι μιλούν γιά κείνη 
καί τήν ώμορφιά της καί γιά τήν αδικία τού χάρου
πού τής έγινε.* * *
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Άποκάτου σέ μ’ά όλόγυρτη μεγάλη άμυγδα- 
λιά, πέρα, μέσα στ ολοπράσινο άμπέλι, ένα ζευγάρι 
κρύβεται κατω απ τους κλώνους της και .̂η ,,αει 
στον ισκίο τους νά δροσισθή, νά φυλαχθή άπ’ τό 
λιοπύρι τού μεσημεριού.

’Αδιάκοπα οί τσίτζικες πάνω άπ’ τό κεφάλι 
τους λαλούν. Ο κοκκινος ο βράχος στ αντίκρυ

γαγε τά ονείρατα τών κοριτσιών του, καθώς καί τα 
’δικά του ;

Μΐά νύχτα «μως έσωσε καί ό γερο-Μαρκος ε- 
πεσε σ ’ έναν ύπνο βαθύ κι άξύπνητο και τ ονειρο 
του πιά κανείς δέν έμαθε.

Δίπλα στ’ ώμορφο σπιτάκι τής Δέσπως δυο μι
κρά χαριτωμένα παιδάκια,πού δείχνουν χωρίς ντροπή 
γυμνά τά πόδια τους ίσα μέ τά γκοφιά, ντυμένα μ 
ένα πουκαμισάκι μόνο,γεμάτα ζωή κυλιούνται παί
ζοντας στο χορταριασμένο άλώνι μέ χίλια ξεφωνή- 
ματα. Γιά μιά στιγμή παύουν τό παιγνίδι τους νά 
χαροΰν δύο καμαρωτούς κοκκόρους παρεκει πού

οί κυραόες τους.

που 
κανένα

Ψυχή δέν άγροικίεται γυρω τους. Αργία και 
Ο, πέρα, χαμηλά στο δρόμο, τό μάτι να ςανοίξη 
νένα διαβάτη κ έκεϊ σιμα στη μυγδαλια σ ενα 

μονοπάτι θωρεϊ μόνο συχνά τό ματι να προοαίνη 
καί νά χάνεται μέσα στά βατα μ ενα σούρσιμο σι
γαλό κανένα μολυντήρι.

Ή ώμορφονιά άκουμπαει το λιγερο κορμί της 
στή ρίζα τής άμυγδαλιας κι ο νΙος την τρώει με τα 
μάτια καθισμένος οίπλα της.

Ή ώμορφονιά βαστάει στήν ποδιά της ροοοκ- 
κόκινα σταφύλια και μοσχατα. Και τρώνε και οι 
δυο τά διαλεχτά σταφύλια,



Λεν κοκκινίζει πείά ό ενας τον αλλονε κυττά- 
ζοντας.

Γα αατια τους σπιθοβολοΟν γεμάτα έπεθυιχίες. 
Καί τρώγοντας τά ροδοκόκκινα σταφύλια λ ιώ 

νονται άπ’ τή γλύκα τους καί λές οτι μεΟοΟν κΓ 
αρχίζουν γελοία και καμώματα, άναστενάγματα, 
9^6'έρες καί ιριλιά......

Ό ήλιος τώρα γέρνει καί το χωρίο είναι μα- 
κρυά. II ώμορφονια έκεϊ στή μυγοαλιά άποκάτου 
κλαίει απαρηγόρητα κρυφά. E V  άναμαλλιασμένη 
ακόμα κι ολοκόκκινη άπ’ τήν ντροπή καί σαν δια
μάντια κυλοΟν στο πρόσωπό της ούο δάκρυα.

Για μια στιγμή έφάνηκε νά λέγη :
— Συχώρεσέ με, θε αου, κ ι’ ό Δημός μου ακό

μα οε σαραντίσει
Ηταν ή Δέσπω.

, 0  Υείτονάς του ήτανε ό νίος ποΟ άπο χρόνια
την αγάπαγε, μά, εκείνη ποτέ της δέν τον θέλησε 
για ανορα της.

Ένα κοφίνι σταφύλια ή Δέσπω πηγε νά μα- 
ζεψη στ άμπέλια της. Στο δρόμο συναπαντήΟηκαν 
κι 6 ίσκίος φαίνεται τής μυγδαλιας μπορεί καί 
ναταν στοιχειωμένος κ ’ ετσι μαζή με τή ‘ δροσιά 
που .ους έπότίνε το νοΟ τους άποκοίμησε μέ ένα 
όνειρο γλυκό. Στής άμυγδαλιας αΰτής τον ίσκίο ή 
Αφροοίτη φαίνεται πολλές φορές Οά κάΟησε τήν

ωρα τοΟ μεσημεριοΟ μέ το λΐοπΟρι νάβρη δροσιά 
κι άνάπαψι.

( Ακολουθεί)

ΜΤΡΤΩ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ

Γλυκά τό γλυκοχάραγμα προβαίνει κα! ή Πούλια 
σάν λύχνος ποϋ τού ’σώθηκε τό λάδι τρεμοσβύνει... 
ώυπνα^ ή πλάση δροσερή καί γελαστή σαν νύμ φ η  
κι ο ήλιος πότε στο βουνό προσμένει νά προβάλη, 
οπως προσμένει μία νηά τόν άγαπητικό της...
Πρόβαλε πάλι, ήλιε μου, για νά με καμαρώσης 
με νεα κάλλη κ ι ’ ώμορφιά ποϋ είμαι στολισμένη... 
Πρόβαλε, ήλιε άγάπη μου, ζωή νά μού φιλεύσης 
νά σου φιλεύσω φίλημα όπου μοσχοβολάει...
Κι ό ήλιος τέλος πρόβαλε με λεβεντιάς καμάρι 
Χύνονται ή αχτίδες του ώσάν χρυσά ποτάμια, 
γελα με χάρι ολ ή γή στ'άγνάντεμα τοϋ ήλιου, 
διαμάντ ’ ή δρόσος τής αυγής λαμποκοπά στα φύλλα,, 
γλυκολαλοϋνε τά πουλιά στα δάση καί μονάχα 
μιά βοσκοπουλα λιγερή, στά κάλλη ξακουσμένη, 
θωρεϊ μέ ζήλεια τή θωρειά τή λαμπερή τοϋ ήλιου...

—"Ηλιε ! ποϋ στέκεις ύψηλά, στή γή, στήν οικουμένη, 
ποια σαν τή Μύρτω λάμπει νηά στά κάλλη και τή νηότη!.. 
Μέ τά λουλούδια τοϋ άγροϋ καί τοΰ Μαγιοϋ τά ρόδα 
πλέκω στεφάνι, τό φορώ κ’ έκεϊνο άπό ζήλεια 
μαραίνεται, τής όψις μου εΰθΰς ποϋ άντικρύσει, 
τα ροοα ποϋ ανθίζουνε χειμώνα, καλοκαίρι...
Βόσκω τ ’ άρνιά μου τήν αύγή καί μιά ματιά σάν ρίξω 
σ τ ’ αστέρι πού φωτοβολεί, θαμβώνεται καί σβύνει... 
Μονά/α ’σένχ δέν ’μπορώ 5χ, ήλιε νό κυττάξω, 
χωρίς από τό θάμβωμα τό βλέφαρο νά κλείσω... 
μπρος τα περίσσια κάλλη μου τί τάχα είσαι, ήλιε, 

σάν ένα σύγνεφο μικρό σέ σβύνει άπό'τόν κόσμο...

ΙΊοιά είν ’ ή περηφάνεια σου, ποιά είν' ή δύναμίς σου ; 
Αν μια ματιά σου φλογερή μαραίνη τά λουλούδια. , 

μαραίνει πράγματ’ άψυχα, ’ντροπή σου νά κα υχ ιέσ α ι. 
1  έμενα πρεπει καύχημα, όποϋ μέ μιά ματιά μου, 
μαραίνω νηούς μέ λεβεντιά, μαραίνω φυλλοκάρδια...
Ας ^μπορούσα νά γενώ σύγνεφο μαύρο, ήλιε ! 

τήν φλογισμένη λάμψι σου νά σβύνω, νά θαμβόνω. 
με τέτοια νά μή σε θωρώ νά λάμπης περηφάνεια...
Κι ο ήλιος ώσάν τ ’ ακούσε, βαρειά τού κακοφάνει... 
Κράζει τόν χάρο τό σκληρό, τόν ψυχοκυνηγάρη, 
κι ό χάρος τέτοιο λούλουδο σάν είδε νά στολίζη 
τήν γή μας, τού βουλήθηκε νά τό μεταφυτέψη' 
μεσα εις τόν Παράδεισο πιό (όμορφος ν ’ άνθίζη...
Και εις τόν ίδιο τόν καιρό μέ τήν συνήθειά της 
κα.έο ή κόρη νά λουσθή εις τό ποτάμι κάτω 
κ ’ έκεϊ πού έλογόντανε κ' έθαύμαζε τά κοίνα, 
πού ’λάμπανε στά στηθεί* της, τήν ’φίλησε στό στόμα 
μιά όχεντρα! Ω, τί πικρό ε ίν ’ τό φιλί τού χάρου ! . . .  
Κρίμα στή νηότη ποΰσβυσε, φτερούγιασ’ ή ψυχή της 
κι ^απόμεινε σάν λούλουδο χωρίς δροσιά καί μύρο...
Τού κακού, μάνα δύστυχη, κλαίς... δέν ξυπνά ή Μύρτω... 

— Ά χ  άνθισμένη Μύρτω μου! τί ’θελες νά προσβαλής 
τόν ήλιο μας τόν ποθητό, ποϋ χάρο δέν φοβάται...'
Λεν ιστεργες ό ήλιος μας γλυκά νά σέ χαϊδεύη, 
ερωτευμένος τά ξανθά μαλλιά σου νά χρύσόνη 
κι ανήλιο χώμα σούδωκε νυφιάτικο κοεββάτι...
Ποιος μέ τά θεία ταβαλε θνητός χωρίς νά πάθη...

Λ νδοέα ς Α , ΙΝ’ικ ο λ ά ρ α ς

ΣΚΗΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣ ΚΟΤ

Μ ΓΑ Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Ι
Σ κη νή  π ρ ώ τη .

(Ό  Κύριος και ή Κυρία κάΟηνται περί τινα τράπεζαν εις 
τα ΙΙατησια και ερταζουν την πρωτομαγιάν ζυΟοποτοΰντες).

Ό Κύριος Μπίρα, παιδί.
Ή Κνρια. Σαλάμι, γκαρσόν.
Ό Κύριος Μικρέ, φέρε μου ενα πακέτο σιγαρέτα.
Η Κνρια. Καί ένα γλύκυσμα τοϋ μικρού, παρακαλώ.

Σ κ η ν ϊι δ ευ τέρ α .
Ο Κύριοι:. Λς πληριόσωμεν. Καιρός νά πηγαίνωμεν. ( 'Α 

πλώνει εϊς τήν τσέπη του καί κτυπα τήν τράπεζαν).
Ό Υ π η ρ έ τ η ς .  Κτύπος !. . ( ’Λλλά δέν προσέ:χεται).
Ό Kfpt*c (Μλέπο>ν τόν υπηρέτην διεοχόμενον πλησίον τή? 

τραπέζης, μή καλών ομως αυτόν), 'Ορίστε! Μας βλέπει ποϋ 
θελουμε νά τόν πληρώσωμε, αλλά δέν ερχεται.

7/ Κνρία. (Οίονεί εξακολουθούσα σκέψιν τής τινα). Καί ε- 
πειτα τους κακοφαίνεται, που όεν πληρώνουν... μερικοί.

Ό Κύρας  Χμ ( Δέν πταίει κανείς! *Λς κτυπήσωμε κ ι ’ 
άλλη μιά φορα, κι αν δεν ελθf,.. . (Κτυπα τήν τράπεζαν μέ τήν 
χεΤρά του, άλλά ... σιγά-σιγά).

Ο Τπηρειης  ’Λμέεεεεεσως !
Ή Κυρία Κύττα ’κεϊ άδιανθρωπιά ! « ’Αμέσως» λέει, καί 

πάει σ’ άλλα τραπέζια.

. , °  ,AT " C ' ’Λπελπίσ9ε^  τής έλεύσεως τού γκαρσόν,
αφινει επί τής τραπέζης εν δίδραχμον καί ετοιμάζεται νά έ- 
γερθήΙ.

Ή Κυρία Τί; θά τόν πλήρωσής χωρίς νά ελθη 1 Κι’ άν 
παρη τό δίφραγκο ό φυστικας ;

Ο Κύριος. Ά λλά, θά κτυπήσω διά τελευταίαν φοράν. . ( ’β ν
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τούτοις, τσεπιόνει τό δίφραγκον καί λαμβάνει μετά τής οικογέ
νειας του τήν εις ’Αθήνας άγουσαν).

ϋ κ η ν ΐι  τ ρ ίτ η .

H Κυρία (Διερχομένη πρό κιβωτιδίου φέροντος τήν εικόνα 
τού εϋαγγελιστού Λουκά καί προωρισμένου διά συλλογήν συν
δρομών προς αποπεράτωσιν τού ομωνύμου ναού, προσεύχεται 
εύλαβώς καί στραφεϊσα πρός τόν σύζυγόν της) : Δόσε, καύμενε, 
μιά δεκάρια γ ιά ... τήν ψυχή μας !

1 Μ αΐου. I .  Χ ρ ν ϋ α ν θ ό π ο ν λ ο ς .

ΠΕΡΙ ΚΙΙΧΓΛΙΑΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
(COCIIYLIS AMBIGUELLA)

(Σ υνέχεια )

Ή  δ ι ’ i r r o iK ix r o r w r  μέθοδος Ssv φέρει ά-οτελέσμα- 
τχ  άξια λόγου έπί τής δευτε'ρα; γενεάς, εστω καί άν 
ήθελε τ ις καθαρίσγι μίαν πρός [λίαν τάς προσβεβλτπμε'νας 
ράγας, κ α θ ’ όσον έρχονται νε'αι ψυχαί, όπως θε'σωσι τά  
ώά τω ν. "Αλλως τε ή εργασία αϋτη εινε μακρά καί ε
λάχιστα  ικανοποιητική άπε'ναντι τοΰ έπιτευχθησομε'νου 
άσημάντου άποτελέσματος.

Ή  δ ι’ ix d id ζεως μέθοδος είνε άυυγκρίτως καλλιτε'ρα 
καί δίδει πάντοτε κάλλιστα άποτελε'σματα, κατά την 
ενθουσιώδη μαρτυρίαν τών έφαρμοσάντων αύτήν.

Ή  [Λε'θοδος αύτη συνίσταται εις τήν προσθήκην εν 
τω  βορδιγαλλίω πολτω ρουμπινής περιεχούσης κατρά- 
μιον. Γνωστόν τυγχάνει, ότι ό βορδιγάλλιος πολτός π α 
ρασκευάζεται έκ θειϊκοϋ χαλκοΰ καί άσβε'στου καί ότι τόν 
|λεταχειριζόμ.εθα εναντίον τοΰ περονοσπόρου.

Ραντίζοντες τούς βότρεις διά βορδιγαλλίου πολτοϋ 
περιε'χοντος ρουμπίνα,τό κλήρ.α άναδίδει οσμήν δασάρε- 
στον άπομακρύνουσαν τάς ψυχάς τάς προσπαθούσας νά 
θέσωσι τά  ώά τω ν. Ό  καθηγητής κ. Μαρτίνης ώρισε 
πρώτος τόν τύπον τοϋ φαρμάκου τούτου έφαρμοζομε'νου

ου
χαλκοί

όκ. έσβεσμένης άσβεστου προσθε'τομεν 1 J)2  όκ. ρουμ
πινής, ην διαλύομεν πρότερον εις 5 ή 6 όκ. ΰδατος. 
Οΰτω έπιτυγχάνομεν πυκνόν μ ίγμα έλαιόχρουν, ό'περ ά - 
ραιοΰμεν εις 100 όκ. ΰδατος. Δ ιά τοΰ ΰγροΰ τούτου 
βρέχομεν τά  κλήματα διά ψεκτήρος η δι ’ ίδιαίτέοας άν- 
τλ ίας διαφόρων συστημάτων.

Πρέπει νά βρέχωνται άφθόνως οί βοτρεις, εί'τε εύρι- 
ώκονται πρό τής άνθήσεως, εϊτε κατά τήν περίοδον ποΰ 
e ih f f e  ό καρπός. Τοιουτοτρόπως ή εργασία στοιχίζει έφθη- 
νώτερον, διότι δέν δαπανώμεν ματαίως υγρόν, όπως 
βρέξωμεν ολόκληρον τό κλήμα, καί τό άποτε'λεσμα εινε 
άσφαλέστερον.

Βορδιγάλλιος πολτός περιε'χων rubina ει'νε άπο- 
τελεσματικώτερος διά τήν καταπολε'μησιν τοΰ περονο
σφόρου. Βρέχομεν λοιπόν διά τοΰ περιγραφε'ντος ΰγροΰ 
τους βότρεις κατά τρεις διαφόρους περιόδους, ήτοι πρό 
τής άνθήσεως, όπώς έμποδίσωμεν τάς ψυ/άς νά θέσωσι 
τά  ώά τής πρώτης γενεάς, άμίσως μετά τήν άνθησιν, 
όπως ματαιώσωμεν τήν τοποθέτησιν τών ώών ποΰ θά 
δώσουν τήν δευτε'ραν γενεάν, καί τελευταϊον κατά τάς 
άρχάς Αύγούστου.

Δ ιά τής μεθόδου ταύτης, ή τις είνε όλιγοδάπανος, ό 
αμπελουργός άπαλάσσει τάς άμπε'λους του τής Κο/υλί- 
δος καί τοΰ περονοσπόρου συγχρόνως. Τε'λος ύπενθυαίζο-

μεν, ότι δέν πρε'πει νά έλπίζωμεν άπό τήν διάλυσιν τοΰ 
σάπωνος καί τάς σχετικάς θεραπείας, καθ ’ δσον έκ τών 
αποτελεσμάτων άπο&εικνύεται, ό'τι κλήματα ραντισθέντα 
διά διαλύσεως σάπωνος δέν διε'φερον ποσώς τών εγκατα- 
λελει μμε'νων.

Ά λ έ ξ .  Ν. Γ εω ο γ α κ ο π ο υ λ ο ς
Γεωπόνος τοΰ Έφηβείου Άβερωφ

LO REN ZO  S T E C C IIE T T I

Έοώττκία τή  δόλια μ ου ·καρδιά !

—Γ ια τ ί π ο ν εΐς  ; Γ ια τ ’ εΐ<3αι λ υ π η μ έν η  ;

Κ αί μ ’ ά π εκρίθη  :— Ή  άγάπη μου π εθ α ίν ει.

’Ερώ τημα τίι δόλια μου καρδιά :
- ’Ό τα ν πεθάνη ή  άγάπη τ ι άλλο μ έ ν ε ι ; 

Κ ’ε ίπ ε :— Ή  καρδιά π οΰ άπελπιΟθμ π εθ α ίν ει.

Σ ε ίς  π ο ϋ  ζη τά τε π ά ν το τε ά νάπ αυΰι μονάχοι 

έδώ  ότήν έρμη ράχη, 

ϋπ ου τό δάόος μοναχό κ ι ’ έρημο π ά ντα  μ έν ει, 

φτωχοί μου έοω τευ μ ένο ι,

π ό νο, ευσπ λαχνία , ότά πρώ τα μ ου τά χρόνια χω ρίς δάκρυ  

μένω ό ’ α ύτή τή ν άκρη.

Π ονέσ ετε καί κλάι^’ετε τή ν τόση δυσ τυχιά  μου . . .

δέν άγαπΰ Λ καρδιά μ ου.

"Λ ς το υ ς νά λ έ ν  τό ξέρεις  

δτι γιά  μ έ καμμία  

φριχτή συκοφαντία  

δέν σ ’ άλλαξε π ο τέ .

"Ε χω  σ’ έσέ δοσμένα  
τά π ά ντα , καί ποθοϋσα  

νά πέθαινα  γιά σένα  

νά πέθαινα μ ’ έσέ.
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Μή γέρνμς σκεφτική τό πρόσω πό σου, 

μή  γέρνμς τή μ ατιά  σου δειλια σμ ένη , 

ά νοίχτη κε, γιά κ ύττα , Λ κάμερά σου, 

ό βωμός τή ς  άγάπης σέ π ρ οσ μ ένει.

"Αφησε έδώ τοϋ γάμου τό στεφάνι 

τά λευκά σου τά οοϋχα βγάλε άγάλι, 

στό νυμφικό προσκέφαλο μ έ πόθο  

άπίθεσε γλυκά τ ’ ωραίο κεφάλι.

Τήν άγκαλιά στόν έρω τα ν ’ άνοιξης

καί τη ς ντ ρ ο π ή ς το ύ ς φόβους μήν άργήσης

στά στήθη σου βαθειά μ έ μ ιας νά  π ν ίξ μ ς .

Τό πρόσω πο τ ’ ώοαΐό σου μήν άφήσης 

στά χέρια  σου κρυμμένονά  μάς δ είξη ς· 

αύριο καί σϋ κρυφά θά κοκκινήσνις.



Α Ι  Π Υ Ρ Α Μ ΙΔ Ε Σ

Φθάσας εις Κάϊρον ή πρώτη μου σκέψις καί έπι- 
θυμία ήτο νά έπισκεφθώ τάς πυραμίδας, ούχί όμως 
μέ σκοπούς καί προθέσεις μεγάλου ιστορικού, μέ τό
μους ολοκλήρους παρά το πλευρόν μου, μέ προκα- 
ταρκτικάς μελετάς καί μέτρα καί σχέδια και λοιπά 
έπιστημονικα έφοδια, άλλ ώς άπλοΟς οδοιπόρος νά 
σταματήσω το βήμά μου προ αυτών, ν ’ ατενίσω έν 
μεγαλούργημα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας παρελ
θόντων αιώνων, νά παραστώ προ τοΟ θεάματος ενός 
τών έπτά θαυμάτων τοΰ κόσμου, τών πυραμίδων, 
τών όποιων τα άποτυπώματα, αί περιγραφαί, αί 
διηγήσεις περί της άνεγέρσεώς των παρά τώ Ήρο- 
δότω καί άλλοις,έξάπτουσι μέν τήν φαντασίαν, ά λ λ ’ 
ούοεποτε ίκανοποιοΟσι τελείως τήν περιέργειαν όσον 
ή πραγματική αυτών θέα, καθώς συμβαίνει καί δ ι’ 
ολα σχεόόν τά άλλα πράγματα μικρά ή μεγάλα.

Έπεθύμουν νά πατήσω το εδαφός των, νά άνα- 
πνευσω την πέριζ αυτών χλιαράν άτμόσοαιραν, νά 
ανελθω έπι τών κλιμακωτών αυτών πλευρών, νά 
καθήσω επί τών βαθμιδών των, τάς οποίας ώνόμαζον 
άλλοι κρόσσας καί βωμίόας κατά τον Ηρόδοτον 
και αναχωρών έκεϊθεν ν άφήσω ένα στεναγμόν, μίαν 
έπι πλέον διαμαρτυρίαν τής ματαίας ήμών φιλοδο
ξίας καί μεγαλοφροσύνης.

Μέ δύο καλούς φίλους καί συμπατριώτας, ό εις 
άλλοτε συμμαθητής μου καί ό άλλος συγγενής μου, 
αυτός σωστός λεβέντης, άνοικτόκαρδος, εχοντες μό
νον έφόδιον έν δπλον κυνηγετικόν καί όλίγας τροφάς, 
διεσχίζομεν έφ’ άμάξης τάςόδούςτοΟ Κάιρου,' διευ- 
θυνόμενοι προς τήν άγουσαν εις πυραμίδας μεγάλην 
λεωφόρον τήν 4 πρωινήν ώραν τής 8 Σεπτεμβρίου.
Ο ουρανός ήτο αίθριώτατος. Οι αστέρες ελαμπον εί- 

σέτι καί ή ημισέληνος έσκόρπιζε γύρω της τάς άσθε- 
νεΐς της άκτϊνας. Έξερχομένων τής πόλεως ή αμαξά 
μας αίφνης έσταμάτησεν. Εις αστυνομικός κλητήο 
ελαβεν ύπό σημείωσιν τόν αριθμόν της καί τόν άοιθ- 
μόν τών άτόμων ήμών. Μετ’ ολίγον διηρχόμεθα τήν 
τεραστίαν κινητην καί κιγκλιδωτήν γέφυραν τοΰ 
Νείλου, τοΟ οποίου έξηπλοΰντο κάτωθεν τά θολά 
νερά, σχεδόν ατάραχα, άκύμαντα, ώς κοιμισμένα 
άνευ θορύβου καί εΐσερχόμεθα ούτως εις τήν μεγά
λην λεωφόρον τήν δενδρόφυτον, ή οποία κατά τήν 
ώραν εκείνην ήτο έ'τι πλήρης ζωής καί κινήσεως. 
Ιπό τό άμφίβολον φώς τοΟ λυκαυγοΟς παρήλαυνον 

προ τής τρεχούσηςήμών άμάξης μακραί σειραί ξαν
θών καμηλών καταφόρτων καί όδηγουμένων ύπό ’Α 
ράβων ώς άληθή φαντάσματα.

Ο Νείλος, ό παραδοξώτερος αύτος ποταμός του 
κόσμου, ό βασιλεύς τής άνομβρου καί άκρυστάλλου 
χώρας τής Αΐγύπτου, ήτο έν τή δόξη αύτοΰ, πλημ-
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γάλων οενόρων καί ύψηλών φοινίκων.

Προχωρούσηςτής άμάξης ήμών αίφνης, ώς δαί

μονες έρρίφθησαν οπισθέν της κεκρυμμένοι έκεϊ κά
τωθεν τής όδοΰ πολλοί Βεδουϊνοι,’Αραβες σκηνϊται, 
τέκνα τής έρήμου, ζητουντες δλοι έκεινοι νά μας 
χρησιμεύσωσιν ώς οδηγοί εις τάς πυραμίδας, αί ό
ποια ι ήδη κατέναντι ήμών ύψοΟντο ώς σκιαί. Ό 
αριθμός τών καταδιωκόντων ή μας Βεδουίνων ηύ'ξανεν 
όλονέν. Όταν κατήλθοαεν τής άμάξης διά νά άνέλ- 
θωμενπεζοί τήν άμμώδη άνωφέρειαν πρός τάς πυ
ραμίδας, ήσαν ούτοι δεκαοκτώ καί εις τήν συνοδείαν 
των ταύτην ήρχοντο νά προστεθώσι καί δύο κάμηλοι 
μετά τών οδηγών των.

Ο ήλιος δέν έφαίνετο ύπό τής ομίχλης, ήτις 
άνεπτύσσετο τήν ώραν έκείνην έν τώ όρίζοντι καί ή 
οποία άπεστέρει ή μας τοΟ ολοκλήρου έκείνου μεγα
λοπρεπούς θεάματος τών άθανάτων μνημείων, τάς 
κορυφάς τών οποίων έπροφθάσαμεν νά ίδωμεν προ- 
τοΟ καλυφθώσιν ύπό τής ομίχλης καί τάς οποίας 
μετά δύο, τρεις, ώρας θά έπαναβλέπωμεν χρυσιζο- 
μένας ύπό τών ηλιακών άκτίνων. Περιήλθομεν έ- 
κάστην τών πυραμίδων, τήν τεραστίαν έκείνην κε
φαλήν τής Σφιγγός τήν έπι τετραγώνου βάσεως, έν- 
τός έσκαμμένου χώρον γύρωθέντης εις πολλών μέ
τρων βάθους, τόν πλησίον αυτής τάφον τοΟ Φαραώ 
κατά τούς Βεδουΐ'νους οδηγούς μας, οικοδόμημα μέ- 
γα σχεδόν έξ ολοκλήρου βυθιζόμενον εις τάς άμμους, 
έντός τοΰ οποίου φέρει κατωφερήςδρομίσκος καί κα
τόπιν έπανήλθομεν εις τήν πυραμίδα τήν μεγάλην 
τοΰ Χέοπος. Έκεϊ; διά πλαγίας έπ’ αύτής μικράς 
ανωμάλου όδοΰ άνήλθομεν μέχρι μικράς τίνος τε
τραγώνου θύ^ας, ήτις δι’ άλλης ύπογείου όδοΰ φέ
ρει εις τό έσωτερικόν τής πυραμίδος.

Ο εις τών συντρόφων μου ήθελεν έπιμόνως ν’ 
άνέλθη μέχρι τής κορυφής τής πυραμίδος. Ό δέ 
άλλος καθησμένος έπί τίνος βαθμίδος, άπό τοΰ ύψους 
έκείνου έπερνεν άμανέ άραβιστί, τον όποιον συχνά 
δλοι όμοΰ οίπέριξήμών Βεδουΐνοι διέκοπτονδΓ έπι-'

' φωνημάτων χαράς καί άπολαύσεως "A ! “Α ! Ά  !
Τό άσμα τοΰ φίλου μου μοί έφάνη κατ’ άρχάς 

άπαίσιον, σχεδόν βέβηλον, άλλά μέ έ'καμε νά γε
λάσω χωρίς νά έχω καί πολλήν ορεξιν, Έ το ζω
ηρά έκφρασις τής πασχούσης άνθρωπίνης καρδίας, 
τής άκορέστου, τής έγωϊστικής τόσω όσω καί αυτή 
ή ιδέα τής άνεγέρσεώς τών πυραμίδων, τής ύπερη- 
φάνου καρδίας τόσψ όσω καί άσθενοΰς !

Πόσα έτη ! Πόσοι κόποι καί ιδρώτες, πόσα έ
ξοδα, πόσαι χιλιάδες χειρών καί μηχανών έχρειά- 
σθησαν πρός οίκοδόμησιν τών κολοσσών έκεινων !

Η μην δυστυχώς ήναγκασμένος νά τά περιβάλ
λω τά μνημεία έκεΐνα δι’ ένός βλέμματος μέ δλην 
τήν φλέγουσαν έπιθυμίαν μου νά παραμείνω πλη
σίον των ώρας, ήμέρας τινάς, νά κατέλθω έντόςτών 
σκοτεινών των ύπογείων, νά ζητήσω καί ν ’ άνεύρω 
έκ τής έρεύνης αυτών άγνωστα αισθήματα, νέας 
έμπνεύσεις.

Κατήλθομεν τής πυραμίδος. Έλαβον άπό τής 
άαμου μικράν πέτραν έρυθρομέλαιναν, έν σύντοια-ν / Λ / k i
μα ίσως τής πυραμίδος εις άνάμνησιν καί διά τής 
αύτής όδοΰ έπανήλθον μετά τών δύο συντρόφων μου 
εις τήν άναμένουσαν ήμάς άμαξαν, ένώ οί Βεδου-

ϊνοι δέν μάς άφινον βήμα, πολιορκοΰντες ήμάς ήδη 
στενώτερον καθότι έπρεπε νά πληρωθώσι οιά τούς 
μεγάλους αυτών κόπους καί τήν τιμήν τήν οποίαν 
μας εκαμον να μας συνοΰευσωσιν.

Μελαγχολικοί, μέ τήν καρδίαν μάλλον βεβα-

}εχομενον τον χειμώνα 
πλουσίους λόρδους κ ’ ευτυχείς έπισκέπτας τών μνη
μείων έκείνων τής άρχαιότητος.

Μο<ίχοκ3.αδας

ο Φ  Τ  Γ Α Σ

Στή γη ρίχνει τ '  άρματά του. 
"Αγριος φεύγει άπό τη μάχη 
’στο τρελλό τό πέρασμά του 
χαμηλώνουνε κ ’οΐ βράχοι, 
τά ποτάμια ξεβαθαίνουν 
ξωτικά και λάμιες βγαίνουν, 
’ποϋ φοβέρες ξεφο^νοΰν 
και παντού τόν κυνηγοΰν.

Κι’ άν κλαράκι τόν άγγιάξη, 
μέσ’ στή διάβατου, μαχαίρι 
τό θαρρεί ποΰ θά τόν σφάξη 
μέ τοΰ Χάροντα τό χέρι.
Νά ’δη πίσω δέν γυρίζει 
και τ ’ άγέρι π ο ΰ  σφυρίζει 
βόλι φονικό θαρρεί, 
μνήμα ’πίσω του τή γή.

Στέκει τίόρα. Λαχανιάζει 
Τ’ άηδονιοΰ τό άργό τραγούδι 
’στίι σιγή τον ’ξαφνιάζει, 
κάθε γύρο} του λουλούδι.
Τό πουλί ’σάν κελαϊδάει 
θαρρεί νηός πώς ξεψυχάει 
Κ  αίμα κόκκινο θαρρεί 
κάθε λούλουδο ’στή γή.

Δέ ’σκοτώθη, δέν ’πεθαίνει, 
στήν ντροπή και στήν τρομάρα. 
Ή ζωή ’ποϋ τ ’ άπομένει 
θά γεράση ’στήν κατάρα,
’ποΰ φαρμάκι θά ποτίζιι 
όσες μέρες τοΰ χαρίζη,
’ποΰ ζητάει νά έκδικηθΰ 
τής ΙΊατρίδος τήν τιμή ! !

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Νά ! ξημέρωνε γελαστή ή Πρωτομαγιά ντυμένη α ’ 
δ'λη την καλλονή, βουτηγμένη στον ανθόσπαρτο στολισμό 
της. Κ ι’ δλα τά  λουλούδια του κήπου μου έτοιμάζοντο 
νά παν νά χαιρετήσουν τήν Ροδωνιά τή βασίλισσα τών 
λουλουδιών. Τά λούλουδά μου βλέπετε εϊνε πολύ ευγε
νικά καί καταδέχονται ν ' άναγνωρίζουν τήν Βασίλισσά 
τω ν . Έπρόκειτο λοιπόν νά παρουσιασθοϋν σ’ αυτήν καί 
ετοιμάζουν τήν πλέον πολυτίμητη ενδυμασία τω ν.

Ή  Παπαρούνα έτοιμαζότουν νά φορέση τον κοκκινό- 
χρωμο μανδύα της, ή Δάλια έκαμάρωνε μέσα στο βελού
δινο ντύσιμό της μέ τ ις  μικρές βουλές, ή Γεράνια έβια- 
ζότουν νά ντυθή στον καθρέφτη, τό αίματοκόκκινο μπολ- 
κάκι της. Ό  Υ άκινθος περνώντας άπό τήν κατοικία τοΰ 
περηφάνου Λαλέ τοΰ έμίλησε :

— Τ ί τρέχει;
— Πάμε νά προσφέρουμε τά  σεβάσματά μας στή βα

σίλισσα τή Ροδωνιά ;
— Π ήγαινε, σάν θές, εγώ δέν ’έρχομαι.
— Δέν 'έρχεσαι; καί γ ια τ ί ;
— ’Εγώ δέν άναγνωρίζω καμμιά βασίλισσα. Περι

μένω καί τούς άλλους φίλους νά γιορτάσουμε τήν κοινω
νική ισότητα.

'Έ μεινα ξαφνιασμένος ά π ’ αΰτότό άκουσμα. Τί συμ
βαίνει λοιπόν ;

Ό  σοσιαλισμός Ιτρύπωσεν ακόμη καί στ' άνθη μου ί 
Καί έστάθηκα νά ίδώ τό αποτέλεσμα.

Γύρω στή Ροδωνιά είχαν μαζευθή τά  καλλίτερα λου
λούδια καί ή έξοχώτεοες καλλονές τοΰ περιβολιού μου—  
καί ή βασίλισσα μέ χαμόγελα καί γλυκύλογα ύπεδέχετο 
ολους τούς θαυμαστάς της.

Σέ μίαν άλλη γω νιά  τοΰ περιβολιού, κοντά σέ μιαν 
’Α κακία , ήσαν μαζευμένα καμμιά εικοσαριά λούλουδα. 
Τό πρόσωπό τους ήταν σκυθρωπό, τά  ροΰ.χά τους άνω 
•κάτω, καί τά  μάτια  τους κιτρινιασμένα άπό θυμό. Μέ 
τσέφλια άπό καρύδια καί κάστανα γεμάτα δροσιά έκαμνα 
προπόσεις υπέρ τής κοινωνικής ίσότητος, καί ’έπειτα ό 
Λαλές, ποΰ έκοκορευότουν γ ιά  προϊστάμενος, 'έδωσε τόν 
λόγον εις τό Γαρύφαλον.

— Κ ύριοι! — είπε τό Γαρύφαλο— Σάς έπροσκαλέ- 
σαμεν εδώ γ ιά  νά εφαρμόσουμε μίαν νέαν άρχήν ποΰ 0- 
λος ό κόσμος παραδέχθηκε γ ιά  σωστήν. Δέν πρέπει πλέον 
νά παραδεχώμεθα κανένα γ ιά  Βασιληα μας. Καθένας 
πρέπει νά παρακάθηται ελεύθερα στό γενικό καί κοινό 
τραπέζι. Κ άτω λοιπόν, κύριοι, τά  προνόμια καί οί τ ί 
τλοι (Γενικά χειροκροτήματα, ή μάλλον φυλλοκροτή
ματα).

— Θάνατος στους πλουσίους! Θάνατος στους τ υ 
ράννους !

Κατόπιν έμίλτσε τό έςοχώτατον Ζουμπουλάκι :
— Γιά νά εφαρμόσουμε τήν κοινωνική ισότητα, πού 

ολος ό κόσμος παρεδέχθη, προτείνω όπως κάθε άνθος έχη 
όμοίαν δόσιν νεροΰ καί λιπάσματος καί όμοιον κομμάτι

Τ^«· -, , ,
Τήν πρότασιν παρεδέχθη παμψηφει δ'λον τό σώμα.
Έ γέλασα ?γώ καί έσκέφθηκα μέ ποιον τρόπον νά 

ικανοποιήσω αυτό τό ψήφισμα τών ανταρτών.

ΙΙέρνω είκοσι γλάστρες πήλινες όλες όμοιες καί φυ
τεύω μέσα ’σ αυτές ένα ενα σοσιαλιστήν χωριστά, έπειτα
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έπότισα καθένα μ ’ ένα ποτήρι νερό καί τούς άφησα σέ
μίαν άκρη__

Έ ν τω  μεταξύ γύρω στή Βασίλισσα, έπειτα  άπό τό 
τραπέζι, έρρίχθηκαν στό χορό.

Έ νω  μία ορχήστρα άπό τζιντζίκους επαιζε μουσική 
και χιλιάδες πυγολαμπίδες έκαμνον χρέη ένετικών φανών, 
τό φεγγάρι, γλυκύφωτη λαμπάδα , έφώτιζε τά  κομψά 
καί χρυσά ζεύγη ποϋ έχόρευαν βαλς καί μαζούρκες. Ό  
Κάκτος έχόρευε μέ τή Γαρδένια, τό Ήλιοτρόπιον έκανε 
ενα γΰρο στις κανδοίλιες μέ τήν Α . Μ. τήν Βασίλισσαν, 
ό δειλός μενεξές έβολτάριζε μέ τήν περιφανή Καμε'λια. 
Στά χαράγματα έχωρίσθησαν ή ντάμες καί καββαλιέροι 
καί στό δρόμο που έγύρίζαν έσταμάτησαν γ ιά  νά κυτ-
τάξουν ένα παράξενο θέαμα__

★
* *

Με'σα στις είκοσι γλάστρες έφαίνοντο τά  καταστρεφ- 
τ ικά  άποτελε'σματα τοϋ σοσιαλισμού. Τά πλέον χαρι
τωμένα λούλουδα έδι'ψων γ ιά  νερό κ ι’ έγερναν τό κεφάλι 
τους κουρασμένο καί τά  φύλλα μαραμμένα, θλιβερά θύ
ματα τοΰ σοσιαλισμού τω ν. Τά δυνατώτερα λούλουδα 
κλεισμένα μέσα σέ μικρό χώρο, πνιγμένα , στενοχωρημένα, 
ζητοΰντα τοΰ κάκου νερό καί χώμα, έπέθαιναν μέ άογό 
θάνατο.

Τό ζουμπουλάκι καί τό Γαρύφαλο, οί ρήτορες τής 
χθές, μέ τόν άργό θάνατό τους έρριχναν φλογερές ματιές 
μίσους.

— Τά φτω χά  -  έφώναζεν ή Μανόλια λυπημένη άπό 
τό θλιβερό θέαμα.

— Είνε μοΰτρα ποΰ δέν αξίζουν λύπησι — έπαρατή- 
ρησε τό περήφανο ΤΙλιοτρόπιον.

— *Ας χαιρώμεθα τή Ζωή — έσυμπέρανε ή Γεράνια, 
δίνοντας ένα φ ιλ ί στά πέταλα τοϋ άγαπημένου της μενεξέ.

Καί σ’ αυτή τή στιγμή τής διαχύσεως ένόμισα καλό 
νά κλείσω τό παραθύρι μ ο υ ....

(Έκ τοΰ ’Ιταλικού).
Ο. Fava.
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'ArexaJύφθη τρόποι διά τοΰ όποιου ήμπορεΐ νά ασπρίσουν 
καί οί άράπηδες. Είνε γεγονώς καί βασίζεται εις έπιστημονι- 
κώτατον λόγον. 'Ένας μαϋρος άπό το Σουδάν, οδηγηθείς είς 
τήν Βιέννην, προσεβλήθη το παρελθόν φθινόπωρον δπό νευρικής 
νόσου. 'Ο ιατρός οστις έκλήθη προς θεραπείαν του έφήομοσεν 
έπ’ αύτοϋ τήν ηλεκτροθεραπείαν. 'Ο μαϋρος, ολίγον κατ’ ολί
γον, ανέκτησε τήν υγείαν του, άλλά μετά τεσσάρων μηνών θε
ραπείαν τό δέρμα του έγεινε τόσον λευκόν, ώστε τώρα δέν δια— 
κρίνεται άπό Ευρωπαιον. Τό περιστατικόν αύτό ειλκυσε τό εν
διαφέρον όλων τών έπιστημόνιον, οί όποιοι συνεπέραναν ό’τι κάθε 
μαϋρος ήμπορεΐ διά τοϋ ήλεκτρισμοϋ νά γείνη άσπρος

ΚειμήΛιογ μ εγ ίσ της  σπανιότητος απέκτησεν ό ’Ιταλός διά
δοχος. Κατά τό τελευταΐόν του ταξείδιον είς τήν Παλαιστίνην, 
ό αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος έπισκεφθείς είς έν μικρόν ^ωρίον τής 
'Ιερουσαλήμ, ένα γέροντα ’Ιταλόν, φημιζόμενον διά τας άρχαιο- 
λογικάς συλλογάς του, τοϋ έζήτησε νά τοϋ άγοράση άντί μεγά
λου ποσοϋ έν νόμισμα πιθανώς μοναδικόν, έποχής τοΰ πρώτου 
μετά Χριστόν αίώνος. Τό νόμισμα αύτό παριστα τόν Χριστόν μέ 
τήν έξης εξής εβραϊκήν επιγραφήν : « Ο Μεσσίας βασιλεύς θά
φέρη τήν ειρήνην·. Μετά τήν άνάστασιν τοϋ Χριστοϋ, οί από
στολοι Πέτρος καί ΙΙαϋλος, πιστεύοντες οτι ό Σωτήρ θά γείνη 
βασιλεύς τής 'Ιερουσαλήμ έκοψαν νομίσματα διά νά τά θέσουν 
είς κυκλοφορίαν τήν ημέραν τής άναρρήσεώς ;ου. Αύτή εινε ή 
ιστορία τοϋ νομίσματος, τό όποιον ό έν λόγω ’Ιταλός ηρνήθη είς 
τόν Γουλιέλμον διά νά τό προσφέρουν είς τόν διάδοχον τής Ι τα 
λίας, γνωστόν συλλέκτην αρχαίων νομισμάτων.

Κάποιος Γάλλος ώρολογοποιός τή ; Γενεύης έσκέφθη νά έφαρ- 
μόση τόν φωνογράφον άντί τοϋ συνήθους χτυπήματος τών ωρο
λογίων τοϋ τοίχου. ’Αντί νά κτυπα τας ώρας καί τάς μισάς,

ό φωνογράφος αύτός τάς λέγει, σαν άνθρωπος, μέ μίαν φωνήν 
μηχανικήν άλλόκοτον, ύπερφυσικήν. 'Ένας ταξειοιιότης όμως 
έλαέε δυσάρεστον πείραν αύτής τής νέας έφευρέσεως. Κατωκησεν 
είς ένα ξενοδοχεϊον τής Γενεύης, έχον τοιαϋτα ωρολόγια ’Αλλ’ 
οί ξενοδόχοι έλησμόνησαν νά τον ειδοποιήσουν. "Εβαλε λοιπόν 
τό ξυπνητήρι είς τήν ώραν οπού ήθελε καί έπεσε κι’ έκοιμήθη. 
Την ώρισμένην ώραν, μιά φωνή μυστηριώδης τού φωνάζει άπό 
πάνω του : « Έ πτά  ή ώρα- σηκωθήτε ! Τ ίκ,τάκ, τίκ , τάκ κλπ». 
Καί πάλιν μετ’ ολίγον έπανέλαβεν : «έπτά ή ώρα' σηκωθήτε ! 
τίκ τχχ, τίκ τάκ κλπ.» 'Έντρομος ο ταξειδιώτης πετάγεται 
έπανω καί έκαμεν άρκετήν ώραν έ'ως οτου συνέλθη κ ’ έννοήση 
τί συνέβαινεν.

Ο Bep-1 jjc ό όποιος, άφ ’ οτου άπέθανεν ή σύζυγός του, ζή 
εν τή αεγαλειτέρα απομονώσει, έδημοιίευσεν έπιστολήν, διά 
τής οποίας κόπτει άπαξ διά παντός τόν βήχα είς τά διάφορα 
σπερμολογήματα τών ευρωπαϊκών εφημερίδων, αί όποΐαι κάθε 
λίγο αγγέλλουν καί ένα νέον έργον του. « “Ολα οσα έλέχθησαν 
γράφει, περί νέου μουσικοϋ έργου μου, εινε έντελώς ψευδή. ’Από 
τού «Φάλσταφ» μου δέν έγραψα πλέον άλλο μελόδραμα, ού'τε 
θα γράψω Έτελείωσε πλέον ό προορισμός μου έδώ κάτω. Μετά 
72 έτών βιωτικήν δρασιν νομίζω ότι άπέκτησα 'ό  δικαίωμα νά 
ζήσω ήσυχος τά ολίγα έτη. τά όποια μοϋ μένουν νά διανύσω 
ακόμη. 'Ησυχία καί άνάπαυσις—έστω καί έπί τής γής αύτής 
εινε ό μόνος πόθος μου καί νομίζω οτί αύτός ό πόθος μου δέν 
θα μοί καταγνωσθή ώς μεγάλη άπαίτησις».

Νεον σύστημα τηΑεγραφιχηι;
Ο έν Βουδεπέστν·| γενικός διευθυντής τής ηλεκτρικής έται- 

ριας ανεκοίνωσε νέον σύστημα ταχείας τηλεγραφικής μεθόδου 
εφευρεθέν ύπο τών Πολλάκ καί Βιράγ, διά τοϋ όποιου είνε δυ
νατόν τα μεταβιβασθοϋν 100 χιλ. λέξεις είς μίαν ώραν. Τά γε- 
νόμενα πειράματα έπί τηλεγραφικής γραμμής 600 χιλ. μήκους 
επίτηδες ένοικιασθείσης ύπό τής κυβερνήσεως, άπέδειξαν οτι 
καί πλέον 100,000 λέξεων είνε δυνατή ή μεταβίβασις είς μίαν 
ωραν. Πρέπει όμως όπως γίνη τοϋτο κατορθωτόν, τά πρός με
ταβίβασή τηλεγραφήματα νά τρυπηθοϋν προηγουμένως έπί ται
νιών χάρτου, συμφώνως πρός τό τηλεγραφικόν άλφάβητον τοϋ 
Μόρς. 'Υ'πό τοιαύτας περιστάσεις ή τιμή τών μακρών τηλε- 
γραφημάτων θά ήλαττοϋτο κατά 25 ο)ο ελαττον τύς σημερινής 
τιμής.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έξεδόθη έκ τοϋ έν Βερολίνω μεγάλου εκδοτικού καταστή
ματος του Ofto Liebmantl ο δεντερος τόμος τής «Πrιν ιχ η ς  
Νημοθ(σία ΐ εν συγχριτιχΤ, ίχ θ ε σ α »  (La legislation penale 
C om pare), τοϋ σπουδαιοτάτου έπιστημονικοϋ τούτου έργου, 
όπερ ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ περικλεούς γερμανοϋ ΓΙοινικολόγου 
Franz von Liszt συντάσσεται παρά διαφόρων έπιστημόνων έξ 
απασών τών χωρών τής ύφηλίου καί δημοσιεύεται είς τρεις 
γλώσσας, τήν Γερμανικήν, τήν Γαλλικήν καί τήν Ισπανικήν. 
Καί έν τω i e t ιτερω τούτω τόμω έχει έπεξεργασθή τό είς τόν έλ- 
ληνικόν Ποινικόν Νόμον άφορών μέρος ό ένταϋθα δικηγόρος κ. 
KoiratarzTrrc Α. Κυπριάίης

Πραχτιχαι oSiιγ ια ι  — Κατά τοϋ περονοσπόρου ύπό τοΰ φί
λου καί συνεργάτου μας κ. Ά λ . Ν. Γεωργακοπούλου έδημοσι- 
εύθησαν έν ίδιαιτέρω τεύχει δαπάναις τοϋ Αθηναϊκού συλλόγου 
όπως διανεμηθώσι δωρεάν είς τούς άμπελουργούς τών χωρίων 
τής Αττικής. Τό ήμετερον περιοδικόν δύναται νά ύπερηφανεύη- 
ται διά τήν έκτίμησιν ταύτην τοϋ άνω συλλόγου πρός τό 
εργον τοϋ φιλοπόνου έπιστήμονος κ. Γεωργαγοπούλου, άφού τά 
κύρια μέρη τής παρύσης μελέτης έδημοσιεύθησαν τό πρώτον 
από τών στηλών αύτοϋ.

Είς τά γραφεϊά μας εύρίσκονται τά έξής έργα τοϋ ποιητοϋ 
καί συνεργάτου μας κ. Χρ. Βαρλέντη «Σύννεφα» — «Φλόγες» — 
«Φώτα καί Σκιές» ή τρίτη αύτη συλλογή περατουμένη εν
τός ολίγων ημερών. Έξαιρετικώς διά τούς συνδρομητάς μας 
θελομεν αποστέλλει είς τούς έπιθυμοΰντας ν ’ άποκτήσωσι ταϋτα 
ολα όμοΰ άντί 3 δραχ. προπληρωτέων.

"Οσοι τών συνδρομητών μας έν τώ έξωτερικω δέν λαμβά- 
νουσι τακτικώς τό φύλλον παρακαλοϋνται νά μας είδοποιώσι 
τοϋτο έγκαιρος.

Τ ύπο ις  « N ojuxijf, »


