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A N Q IK T A IΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Δημοσ'.εύοντε; μετ' ανέκφραστου ‘/αρας τό κα
τώτερο) περί προστασία; τών ζώων διάφορον τη; 
τόν νευρωδεστατον τών καλάμων -/ε'.ριζομένη; 
Κοησση; λογογράφου καί συμπαΟοΰ; κυρία; ’Αρ
τεμίσια; Αανδράκη Ντόκου, παρακαλοΰαεν τό 
φιλεύσπλαγ-/νον καί φιλοπρόοδον κοινόν της τ.ό- 
λζιος 'Ηρακλείου και τών επαρχιών, άαφοτερων 
τών φύλων οτζως επισταιχένως αελετηστ) τούτο. 
Εΐ'χεΟα δε βέβαιοι, οτι της τοιαύτης ένδελεγοΰς 
μελέτης αγαθόν αποτέλεσμα εσεται, ή ιδρυσις και 
ενταύθα και άλλα/ου παραρτημάτων της έν Χα- 
τίοις Φιλοζώου Εταιρείας, ενδεικτικόν εκφρα- 
στικώτατον του αληθούς εκπολιτισμού καί τών 
εύγενών αισθημάτων τών λαών.

ΑΛΗΘΗΣ ΕΚΠΛΗΞΙΣ!

TQ Α ΙΕ ΪΘ Υ Ν ΤΗ  ΤΗΣ ,,Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ "

Μέ τήν λέξιν εκπληξις κατορθώνω μό
νον να σκιαγραφήσω τήν έντύπωσιν τήν 
οποίαν μοί έπροξένησε μία άπό τα ; εύθυ
μους είδησοΰλες σας είς τήν στήλην τών 
«Λ ίγ  άτ' έλα» τής άξιολόγου ίσον καί 
καλλιτεχνικής «Ποικίλης Στοάς». Ά νέ -  
πνευσα τόσον ελευθέριος ώστε ένόμισα ότι 
ή βαρεία πλάξ, ήτις ττιεζει κάποτε τά 
στήθη τών άνθριόπων ύπό τα διάφορα ονό
ματα πλήξις, βαρυθυμία, άπόγνωσις, άπο- 
γοήτευσις καί ήτις έόάρυνε έπί τοϋ ίδικοΰ 
μου ύπό το τελευταΐον δνομα, άφηρεθη 
ττρ'ος στιγμήν καί διεΐδον -ραγματούμενον 
διά μ.έσου τοΰ χρόνου εν τών προσφιλεστέ- 
ρων Ιδανικών μου.

Το γεγονός οτι κάποιος Ηρακλειώτης 
άνεστάτωσε τήν πλατείαν διά να κατορ- 
θώση να ποτίση νερό τό διψασμένο σκυλάκι 
του. εις τό όποιον είχε προσφέρει λουκοΰμι 
άδιάφορον άν σείς ώς εύθυμογραφίας ύλην 
τό ήλκύσατε έκ τών 11 ρακλειωτικών κοι
νωνικών, τόσο με ένεθουσίασε καί τόσον 
άνεπτέρωσε καχεκτικάς έλπίδας μου περί 
επιτυχίας τών συστηματικών ήδη ενερ
γειών μου περί έμπνεύσεως αγάπης πρός 
τά ΰώα καί προστασίας αύτών. ώστε άρ-

ω νά έργάζωμαι με τήν δΰναμιν τήν ό

ποιαν δίδει ή οπωσδήποτε πεποίθησις περί 
επιτυχίας.

Λόξα τώ Θ εώ! είπον. Νά ποΰ υπάρ
χουν καί αύτοΰ άνθρωπο: ειλικρινώς ενδια
φερόμενοι διάτά δυστυχή ζώα. Έως τωρα 
εις τήν πόλιν μας άνεκάλυψα μεταξύ J8  
περίπου χιλιάδων κατοίκων 18 ατομα έν- 
διαφερόμενα ειλικρινώς καί οχι διά ρεκλά
μαν υπέρ τών ζώων. Πάλιν καλά’ δεν 
είνε καί πολύ άποθαρρυντική ή αριθμη
τική αύτή δυσαναλογία, διότι φρονώ ότι 
εις κάθε πραγμα αρκεί νά ύπάρχη πνοήν. 
εχων τήν δύναμιν νά άναπαραγάγη καί 
νά καρποφορήση εις αγαθά αποτελέσματα.

Τούς ολίγους αυτούς έστρατολογήσαμεν 
άπό τά διάφορα κοινωνικά στρώματα, ιδίως 
τά προσεγγίζοντα πρός τήν έπιφάνειαν, 
διότι τά άποτελοΰντα τήν επιφάνειαν τοΰ 
κοινωνικοί συνόλου είνε δυστυχώς κατά τό
πλεΐστον— εξαιρούμενων  τών έκάστο'τε
παρόντων — μόνον επ ιφάνεια , ενώ ήμεϊς 
ήμ ϊϊς θ ελομεν βά&ος αισθημάτων διά να 
επιτύχω μεν.

Εξ όσων σας γράφω θά έννοήσητε βε
βαίως οτι πρόκειται περί συστηματικής έρ- 
γασίας Σωματείου, εις ού τό ΙΙροεδρεϊον 
τυγχάνω μέλος.

Ό  Σύλλογος ουτος αριθμεί μακρον 
βίον, άλλά διακεκομμένον ώς υπό—  νε
κροφάνειάς, καθ’ ήν ύπελάνθανεν ή ζωή. 
Ή Μ με S h w artz  ύπό τό ψευδώνυμον 
Μέλαινα Ε λπ ίς  ίδρυσε πρώτη ζωόφιλον 
Εταιρείαν ή μάλλον φιλόζωον κατάγλωσ- 
σωλογικήν παρατήρησιν τοΰ κ. Α. Γιάν- 
ναρη, ης μέλη υπήρξαν έξέχοντα πρό
σωπα τής κοινωνία, μας. Προ εξαετίας 
περίπου ή μακαρΐτις Ό λγα Μπένση συνε- 
χίζουσα τό εργον τής Εταιρείας είργάσθη 
αρκετά έπιτυχώς κατορθώσασα τήν εκδοσιν 
καί Νομοθετικού Διατάγματος περί προ
στασίας τών ζώων. Σήμερον οί περί εκεί
νην έργασθέντες, άμφοτέρων τών φύλων, 
άνελάοομεν νά έργασθώμεν συνεχίζοντες 
τήν πρόοδον τής Εταιρείας. Ή Ά γ γ λ ίς  
Κυρία G ham bers έξελέγη Πρόεδρος τής
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Εταιρείας μας, Σύμβουλοι δε καί Ε π ί
τιμα μέλη όλα τά διακεκριμένα πρόσωπα 
τής κοινωνίας μας Σύμβουλοι, Πρόξενοι, 
ανώτεροι ’Αξιωματικοί, παρεπιδημοΰντες 
καί εντόπιοι αδιακρίτως θρησκεύματος καί 
φύλου.

Αλλα μεθ ολην τήν προθυμίαν μεθ 
ής αποδέχονται νά έργασθώσιν ή νά συν- 
δράμωσι τό εργον μας πλεϊστοι τών συμ
πολιτών μας άφίνουσι νά διαφαίνεται ύπό 
το πρόσχημα τής πρός τά ζώα... λατρείας 
καί άφοσιώσεως (!)ή διάθεσις εν .... άνη- 
λεες λάκτισμά πρός τό άτυχες κυνάριον, 
τό όποιον τυχαίως θά έπλησιαζεν ίκετευ- 
τικώς τούς ποδας των' καί τήν διάθεσιν 
αύτήν έκδηλουμένην έμπραγμάτως κατά 
c 'j[λίττο)jlv  y.ai Trpcc μεγίστων μας ®εΟ ! 
απογοήτευτιν συμβαίνει να συλλαμβάνω- 
μεν π ά ντο τε !

— Ξεύρετε,^ μοί ελεγεν έν αμηχανία 
~ρό ήμερών εις γνωστός κύριος συλλη- 
φθεις εις τήν... φόραν ενός λακτίσματος 
πρός κύνα πλησιάσαντα αύτόν εις τό Ιστια- 
τόριον. έκαμα τήν παράτολμον σκέψιν νά 
τοΰ ρίψω ένα κόκκαλο δρνιθος κάπως αιχ
μηρό καί άν δεν έπρολάμβανα Οά έπνίγετο 
τό κακόμοιρο.

— Εάν δέν σας έπρολάμβανα θά ήθέ- 
λετε νά εϊπή'τε, δέν είνε έτσι;

  Μ Μ

Καί όμως υπάρχουν άνθρωποι βιοπα- 
λαισταί αισθανόμενοι τόσον βαθέως τήν 
άπαιτουμένην —  διά πάντα πολιτισμένον 
αληθώς άνθρωπον— στοργήν πρό τά ζώα, 
ώστε νά μας συγκινοΰν βαθύτατα μέ τάς 
ειλικρινείς υπέρ τής Εταιρείας εκφράσεις 
των.

Εις τόν σημερινόν αιώνα, καθ’ ον όλα 
τείνουν πρός ένα σκοπόν, πρός σνμφέρον 
τοϋ άτομον καί όλα θυσιάζονται υπέρ αύ
τοΰ, πασα δέ άνωτέρα τής ύλης σκέψις 
θεωρείται ώς λείψανον τοΰ ρωμαντισμοΰ 
άναδίδοντος τώρα πλέον τήν όσμήν σεση- 
πότων φύλλων ρόδου, άλλοίμονον είς τά 
ρντα έκεΤνα τά ανυπεράσπιστα, διά τά ό

ποια έως τώοα ούτε Νόμος προέβλεψεν 
ούτε ή ανθρώπινη συνείδησις ήσθάνθη κατά 
τό πλεΐστον ύποχρέωσίν τινα !

Γιατί τό λένε ζώο! γιά νά δουλεύη.
Αύτός είνε ό ορισμός όπου σας δίδουν 

περί ζώων αύτοί εκείνοι οί έξαρτώντες τόν 
άρτον των καί τής οικογενειας των άπό τον 
άτυχή αύτόν αιχμάλωτον τής ανθρώπινης 
θηριωδία;.

Το σκυλάκι τοΰ χωρικοΰ μένον είς τό 
ύπαιθρον όλην τήν νύκτα καί άγρυπνοΰν 
μέσα είς τήν παγετώδη βροχήν διά νά 
φρουρή τό πρόβατον καί τας ό'ρνιθας τοΰ 
αύθέντου του. ένώ τά κατεσκληκότα μέλη 
του τρέμουν έκ τοΰ ψύχους, δέν έχει καί 
αύτό μοίραν άπό τήν τροφήν τής ο’ικογε- 
νείας. Κάποτε-κάποτε ένα κομμάτι ξηρό- 
ψωμο είνε τό—  λουκοΰμί του' καί έάν τό 
πρωί. τολμήση νά είσέλθη είς τήν οικίαν 
τρέμον έκ τοΰ ψύχους τό ύποδέχονται εν

—  Ούούστ! βρωμ,όσκυλλο, ψωφίμι.
Καί όμως εΐμεθα πολιτισμένοι άνθρω

ποι καί άξιοΰμεν έκτίμησιν καί προστασίαν 
ήμεϊς οί άγριάνθρωποι άπό τούς Προστά- 
τας μας!

Οσοι λοιπόν έχουν στοργήν, άλλα πραγ
ματικήν στοργήν πρός τά ζώα, ας στρέ
ψουν τό βλέμμα των πρός τήν έν Χανίοις 
«Ε ταιρείαν τών Φιλόζωων», είς ήν οί 
λόγοι καί αί σκέψεις των θά εϋρουν οχι 
μειδίαμα, άλλ’ έγκάρδιον υποδοχήν καί έκ- 
τίμησιν. Θά γίνουν νοσοκομεία τών ζώων, 
θά προστατευθοΰν δι εφαρμογής τών ύπέρ 
αύτών Νόμων καί πρό παντός θά έπιδιω- 
χθή ή διά καταλλήλου διδασκαλίας άνά- 
πτυξις τής άγάπης πρός τά ζώα άπό τής 
μικρας μας ήλικιας. Ό  Κύριος μέ τό σκυ
λάκι θά μας παρέξη άληθή εύχαρίστησιν, 
γνωρίζων είς ήμας τό δνομά του ώς καί 
πας άλλος άνεξαρτήτως φύλου καί θρη
σκεύματος έπιθυμών νά γίνη έν Ήρακλείω 
ή άλλαχοΰ απόστολος τής εύγενοΰς ιδέας, 
ήν έπιδιώκει ή «Φιλόζωος Εταιρεία».

Χ Α Ν ΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΑΝ4ΡΑΚΗ ΝΤΟΚΟΓ
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Μ Ι Κ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  
ΕΝΟΣ ΨΥΧΑΡΙΔΟΥ

Δημοσιεύοντε; /αν.ν περιεργεία; μίαν — τήν 
έκτενεστέραν —  τ ώ ν  μαλλιαρών  έπιστολών, τα; 
όποια; κατά σωρούς έλάβομεν, λυπούμεθα διο'τι ό 
χώρο; δεν μά; ε— ρ=—=' σήμερον νά σχολιά- 
σωμεν καί ... . άπο ψ ιλώ οω μ εν  αυτήν. @ϊ πρά- 
?ωμεν δέ τοϋτο έν ολίγοι; προάγω;, απαξ κ α ί  
«5‘ά J ia rro f  κλείοντε; συγχρόνως τήν Ούραν τή; 
τοιαυτη; λυπηροί; συζητήσεω;.

Φίλε κ. Έ λευϋεριάδη
Με μεγάλη μου χαρά διάβασα στό τελευ

ταίο φύλλο τής «11ο:/.ίλης Στοάς» ενα ώ- 
μορφο χρονογράφημα γιά  τή Δημοτική μας, 
καί οέ μπορώ παρά νά συγχαρώ μέ όλη μου 
τή  καρδιά καί κείνη  (γ ια τί καθώς φαίνεται 
άπό το ίδιο φύλλο παρακάτω Λεσποινίς είναι 
ποϋ τογραψε) καί σάς ποϋ τοϋ δώκατε αία 
θέση στό καλό σας περιοδικό.

Είναι λυπηρό, μά πολύ λυπηρό οτι έδώ 
στή Κρήτη ποϋ σ ’ όλους τούς εθνικούς αγώ
νας φανήκαμε πρώτοι, έδώ λέω  ακόμα οέν 
κατάλαβεν ό κόσμος καλά καλά τί θά π?, 
γλωσσικό ζήτημα καί ποιά σημασία έχει 
τοϋτο από εθνική άποψι, ακόμα δέ πλειό 
λυπηρό είναι ό'τι έμεϊς οί νέοι, γ ια τ ί άπό 
τούς γέρους δέ περιμένω τίποτε, δέν προτοι- 
μαστήκαμε ακόμα γ ιά  τή  μεγάλη έπανάστα- 
σι ποϋ γρήγορα θά κάμ.η τό ’έθνος γιά  τή 
γλώσσά του.

’Εμείς οί Κρητικοί μάλιστα ποϋ λ ίγο  
ελειψε νά βγάλομ.ε ενα Ψυχάρη στόν 17ον 
αιώνα πρέπει νά είμαστε οί φανατικώτεοι α
πόστολοι τής ιδέας αυτής πού τόσο μοιάζε: 
μέ θρησκεία.

Γ ι’ αύτό ακριβώς έχω νά κάμω καί μιά 
παρατήρησι στή Λα ποϋγραψε τό χρονογρά
φημα, γ ιατί νά κρυφτή πίσω ά π ’ τά τρία ά- 
στεοάκια καί νά αή βάλη ΰπογοα®ή;

Μή τάχα φοβήθηκε; μ.ά οποίος εχει τέ
τοιες ΐδέαις γιά  τέτοιο ζήτημα πρέπει μ.έ 
θάρρος νά βγαίνει καί νά τάς διακηρύττει, 
γ ια τί μόνο αύτό -ό κηουγμα καί ά π ’ τή συ- 
ζήτησι θά βγή φώς καί θά ςετυφλωθοΰνε μι
κροί καί μεγάλοι ποϋ ζοϋνε τόσα χρόνια μέ
σα στό σκοτάδι τής αμάθειας καί τής καθα
ρεύουσας. Μή τάχα, νομίζει πώς δέν είναι 
δουλειά της; Έ χ ει λάθος γ ιατί τό γλωσσι

κό ζήτημα δέν είναι μόνο γ ιά  τούς φιλόλο
γους, είναι γ ιά  κάθε Ρωμηό γ ια τί κ ι ’ αύτό 
είναι καθαρά Ρωμ.αίϊκο ζήτημα κ ι ’ όχι μόνο 
επιστημονικό' ή μήπως καί περιμένει τίποτε 
άπό τοϋ; Λασκάλους; Αύτοι δά οί δυστυχι
σμένοι πρϊμμα δέν ε ίν ’ άξιο: νά κάμουνε, 
καταστρέφουνε καί θά καταστρέφουνε τά παι
διά μας δηλ. τό έθνος μας είδαμε νάναι δε- 
μ.ένο: πίσω άπό τόν άραμπα του Μιστρίώτη.

Θάθελα νά γράψω πολλά γ ιά  τό ζήτημα 
αύτό μά δέ ξέρω αν καί τά λ ίγ α  μου αύτά, 
θά βροΰνε θέση. άς είναι καί σέ μιά γωνιά , 
τής μικρούλας μας « IΙοικίλης Στοάς» γ ιατί 
ως είδα δέν είσαι μέ τής ιδέες μου είναι δέ 
πολύ απελπιστικό νέος σάν καί σένα νά μήν 
είναι φανατικός οπαδός σενα τέτοιο ζήτημα, 
νέος σάν καί σένα ποϋ καί έξυπνος είσαι καί 
τά περασμ-ένα σου αποδείχνουνε πώς είσαι 
καί καλός πατριώτης.

Σενα αγράμματο βέβαια φ ίλε μου τό ίδιο 
κάνει αν ή Ίλιάδα είναι γραμμένη στή κα
θαρεύουσα η στή Δημοτική γ ια τ ί δέ ξέρει νά 
διαβάζει, υ.ά όταν θάνα: γραμμένη στή καθα
ρεύουσα θ ΐνα ι καί ανάγκη κείνος που θά τοΰ 
τή  διαβάσει νά τοϋ τή  μ.εταφράση πάλ ι είς 
τήν γλώσσαν του, ένω άμα ναι στή Δημο
τική  δέ θά/ει ανάγκη άπό μετάφρασι.

Δέν έχεις δίκειο νά νομίζης πώς ό χο»ρι- 
κός μόνο «γεωργικώς πρέπει νά παιδευθή» 
καλό είναι νά μάθη πώς θά σπείρει καί πώς 
θά θερίζει, μά πρέπει νά ξέρε: καί τήν ιστο
ρία του λ ίγο .

Έ τσ ι θά του διατηρούμε πάντα τό πατρι
ωτικό α’ίστημα γερό, έτσι θά βλέπει τί κά
μανε οί προπατόροι μ.ας γ ιά  νά μάς λεφτε- 
οώσουνε και έτσι θά γκαρδιωθή ό’τ ι κ ι ’ αύτό; 
μιά μέρα όταν θά τόν προσκαλέσει ή ΙΙατρίδα 
του πρέπει νάναι έτοιμος νά κάμη τό κα- 
θήκο του.

Μά πώς θά τά μάθη αύτά ό δυστυχισμέ
νος ό λαός όταν τοϋ σερβίρουνε τέτοια βιβλία 
γραμμένα σέ ξένη γλώσσα; γ ια τί τή καθα
ρεύουσα τή  λογαριάζω γ ιά  ξένη γλώσσα.

’Α λλά νά ποϋ έρχομαι γώ καί στην ιδέα 
σου καί παραδέχομαι πώς ό χωρικός δέν είνε 
ανάγκη νά μαθαίνει ίλιάδα άφοϋ τή θεωρείς 
τοϋ λόγου σου πολυτέλεια , παρά μόνο γεωρ
γ ική . "Οταν μάθαμε πώς θά βγή κ ι ’ ενα πε
ριοδικό νά μή γράφει πολιτικά , παρά μόνο 
γιά  τούς ρεσπέριδες ολοί μας χαθήκαμε γ ιατί
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κ ι ’ ολοι μας ζοϋμε άπό τή  γή· νά όμως ποϋ 
οιά τελευταιον άπόδείχνεται ότι κΓ αύτή ή 
προσπάθεια θά πάει χαμένη, θά πάει στό 
βρόντο άφοϋ τό περιοδικό αύτό γοά ίετα : σέ 
μιά ξένη γλώσσα ποϋ δέν τή  καταλαβαίνει 
ό Μ αλεβυζιώτης καί ό Γεοαπετρίτης.
, Τί καταλάβει παρακαλώ σε ό Ρεσπέρης 
από τά «Γεωργικά Χρονικά» σου όταν έρχε
σαι καημού γράφε:; «περί κομμιώσεως τών 
Λεμονοδένοοων»;

Τί θά πή κομμίωσις;
Δέν βοήκες βλογημένε άλλη λέξ ι ποιό κ ι

νέζικη  απ αύτή νά βάλης; Μή τάχα τήν 
έγραψες γιά  τόν Παντελάκη καί τόν Κατα- 
λαγαοιανό; Τήν έγραψες γ ιά  τούς /ωρίάτες. 
Μά εγώ ποϋμαθα μερικά κολοβογραμματα 
οέν ξ έρω  τί θα πή κομμίωσις οχι ό ίίεδια- 
δίτης χωρικός καί ό Τυλισσανός ποΰχ ουνε 
και λεμονιαϊς;

 ̂Α λλα οεν είναι μόνο αύτό. Πιάνω ενα 
ούλλο από τα «Γεωργικά Χοονικά» σου 
?π01„° ίί π 90σ~̂  “·ου καί τό'διαβάζω ά π ’
α?/.θ^ εισαμε το τέλος και σέ βεβαιώνω 
πώς συλλογοϋμε γ ια  ποιους τα γράφεις αύτά 
γιά  δασκάλους ή γ ιά  χωρικούς ανθρώπους;

Μά αν ήθελες νά γράψης β:βλίο γ :ά  δα
σκάλους καλήτεοα φ ίλε μου θάκανες νά γρά- 
ψης τήν αμαρτωλών σωτηρία γ ιατί οί δυστυ
χισμένοι τέτοιο βιβλίο πρέπει νά διαβάζουνε 
Υ|* °®* κακά μας κάμανε στό σχολειό. Μέ 
τά λ ίγα  . αύτά π ιστεύω  νά πείστηκες φίλε 
μου πως με τό τρόπο αυτό δέν θά παιδεύσετε 
γεωργικώς τούς χωρικούς τ ο υ ς  π α ιδ έ 
ψ ε τ ε  μ ό ν ο  τούς δυστυχισμένους.

ΙΙοάκλείον 5 Αύγουστου 908
Ε γαγγεαος Ακωγειανακης

^ μ ι κ ψ α ι  A T m & i M

<$>*
Ανταλλάσσω εικονογραφημένα δελτάρια παν- 

ταχο'θεν.

POSTE-RESTANT ( h i e r a p e t r a  c r e t e )

® ·

Ανταλλάσσω εικονογραφημένα δελτάρια παν- 
ταχο'θεν. Προτιμώ ανταλλαγήν μέ. δεσποινίδας.

Β Α Σ Ι λ . μ υ τ η λ ι ν α ι ο ς

ΛΕΥΚΑΣ

Α Ν Τ Ι Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α Τ Ο Σ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΦΡΙΚΏ ΔΟΤΣ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
(Π αράφ^αοις ex to p  Γ αλλ ικ ο ί)

(Συνέχεια έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 3 φυλλαδίου)

-υνοδεία θλιβερά, ««τελούμενη άπό 
τον άρχιδεσμοφύλακα, τον ιερέα, καί τ-,ν 
οικηγορον τής καταδίκου, έν τώ μέσω τοϋ 
οποίου εύρίσκετο ή Ινρέτε, κατά μαύρα ντυ
μένη, λυσίκομος καί ανυπόδητος, έςέρχε- 
ται της φυλακής προχωρούσα είς τήν αυ
λήν. Ο είσαγγελεύς με τήν οψιν τοϋ θα
νάτου αναφωνεί: Κρέτη Μπέγιερ! ή Α.Μ.  
ο Βασιλεύς, δεν ηϋδόκησε να σοϋ άπονείμη 
χάρ:ν. Σε παραδίδω λοιπόν είς τον δήμιον, 
οπως εκτελεσθή ή άπαγγελθεΐσα καταδι- 
καστική άπόφασις τής 17 Ιουνίου 1908.

Αρπάζει τότε ο δήμιος— ενα κάτισχνο 
καί μικρόσωμον γεροντάκι— άπό τόν βοα- 

τήν άτυχή Κρετην. καί τήν άναίι- 
οα,ει εις το ικρίωμα! Αυτη γονατίζει κραυ- 
γαζουσα: εις χείρας σου έπουράνιε ΙΙάτερ 
παραοιοω τήν αμαρτωλήν ψυχήν μου ! Η 
σανίς στρεφεται καί μετά πατάγου αποκό
β ε ι  ή ακάθεκτος μάχαιρα τήν ξανθήν κε
φαλήν της, ήτις ήνοιςε ύπερμετρως τούο 
οφθαλμούς, παριστώσα εικόνα φρίκης καί 
τρόμου!

Μόλις ολίγα λεπτά διήρκετεν ή απαί
σια a j .ή σκηνή, τα οε πλήθη ριγοϋντα, 
άπολιθωμένα καί έκθαμβα, μή δυνάμενα 
ούτε νά άναπνεύσωσιν, ΐσταντο επί πολύν 
•χρονον ακόμη θεώμενα άσυναισθήτως τήν 
φρικιά στήν ταύτην σκηνήν.

Η νεκροφόρος έπερίμενεν είς τήν θύ- 
ραν. Παρέλαβε τον νεκρόν τής Ινρέτης 
'/-α\τ»ν με"®?ερεν είς τό κοιμητήριον τής 

Το'.αυτη ητο ή τελευταία της 
άτυ-χοϋς νεάνιδος επιθυμία: Νά ταφή πλη
σίον τοϋ αγαπητού της πατρος, ο στις άπέ- 
θανεν εκ συγκοπής μόλις έπληροφορήθη τό 
φοβερόν κακούργημα τής θυγατρός του! Τό 
μονον αίσθημα τό όποιον διετήρει άθάνα- 
τον ή ώραία κακούργος, καί μέχρι τής τε-
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λευταίας της πνοής, ήτο ή προς τόν πα
τέρα της άμέριστος αγάπη.

Τοιαΰτα ο’ιχτρά αποτελέσματα Ιφερεν 
εις τρελλός καί αγνός ερως, ενός ευαι- 
σθήτου νέου!

Γ .Χ .Ι

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α

Μ Α Ν Α  Μ Ο Υ

ΠΝΕΥΜΛΤΙΚΛΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μαζί με τόν θάνατόν Σου πεθαίνει γ3α 
πάντα καί ή δόςα ποΰ ζήλευες τών παι
διών σου...

Δεν θα ςαναϊδής, μάνα μου, τά κεφα
λιά των πίτ'ε στεφανωμένα με τοΰ νικη- 
τοΰ τό στεφάνι, οϋτε τά στήθειά των στο
λισμένα με τά μετάλλια τά ολόλευκα!

Ό  θάνατος « υ  μας σβύνει τήν αθλη
τικήν ζωήν, μας άφαιρεΐ τήν παιδικήν μας 
ζωηρότητα'

Μιά σκέψι μοΰ απομένει, πότε θά μπο
ρέσω τ'ον χωματένιο σου τάφο. χρυσή μου 
μάνα, πότε μαρμάρινο υψηλό νά τόν κάμω.

Μάνα, άπό ψηλά έκεΐ ποΰ βρίσκεσαι 
μή μας εγκατάλειψης, έμ,ας τά παιδιά σου! 
Σ' έχουμε, μάννα μου χρυσή ακόμη α
νάγκη!.... Ήσουν τόσον υπερβολική στήν 
άγάπη σου, τόσην θερμότητα είχεν ή αγ
καλιά σου, τά φιλήματά σου ήσαν τόσον 
γλυκά, ώστε αισθάνομαι τήν έλλειψίν σου.

Μάνα μου, άκοΰς τά κρίμματα τών μι
κρών ποΰ έντινες με τό σπλαχνικό σου 
χέρι; Κλαϊνε, χρυσή μου Μανοΰλα, γιατί 
σ έχασαν γιατί έρχονται τά Χριστούγεννα 
καί θά μείνουν γυμνά καί πεινασμένα! —  

Μήν τά έγκαταλείψης Μάνα μου' άπό 
τους ουρανούς ποΰ θάσαι φρόντιζε καί γι 
αύτά. Τό γλυκό τους μειδίαμα, ποΰ ή 
χαρά θά τούς προξενή καί ή Ιδέα ότι δεν 
θά μείνουν γυμνά, θάρχεται, μάνα μου σε 
σένα, ώς τό πειό άγνό τής ψυχής των 
θυμίαμα!...

(Α ί λύσεις δεχτα'ι μέχρι 
τής 10  1 Οκτώβριον 1 9 0 8 ) .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  7°*
Ό ςυτόνω ς με προφέρεις, 
είμαι γένος αρσενικόν 
έάν δέ παροξυτάνως 
ειααι καθ’ όλα θηλυκόν 
ώς όξύτονον δέ πάλιν 
είμαι είδος τ ι τροφής 
παροξύτονον δέ ήμην 
μέρος τ ι έπί τής γης.

( ’Εστάλη άπ» το Ά λεξ-ήλ ι-Ο )

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α  8 οί*
“Ανευ έμοΰ καί ό Χριστός 
αϋτός δέν θ ’ άνεστήνετο 
ά λ λ ’ ώς απλούς στασιαστής 
σήμερον θά έκρίνοτο.

('Ε στάλη νπο  τον Ν. Ε. Ζ ερβονδάκη)
Θά κερδίο-η ε ις  άρι&μός = £ π ι εν ετος τό 

περιοδ ικόν δωι

21-11-07.
“Ο λυμπος Κέρκης

© ρ η ν η τ ϊίρ α . 'Ά  γ . Ν ικ ό λ α ο  ν . Αί α
παιτήσεις είναι πολλα ί. Λοιπόν εις τό προ
σεχές-—-Μ . Γ . ’Ε ν τ α ύ θ α .  Σας βέβαιοι 
οτι έπλούτισε διότι αποφεύγει τήν οινοπο
σίαν καί τά έκ ταύτης προερχόμενα.— © . 
Λ α ρ ά ν τ α . Ε ν τ α ύ θ α .  Ευχαριστώ πολύ. 
Δέν δύναται νά δημοσιευθή, έάν δέν εύαρε- 
στηθήτε νά μας γνωρίσητε τό ονομά σας, 
κατά τά κρατούντα.-— Γ . Β. καί II.
Έ  ν τ  α ΰ θ α. Γνωρίζετε κανένα, οστις νά 
δύναται νά ανάμιξη τ ή ν . . . .  προσφοράν τής 
ηδονής, μετά τ ή ς . . . .  περιεργείας ; !— Ν . Δ . 
II άν 0 0 μ ο ν. Εις τό προσεχές.

Εις τάς άθρόας έπιστολάς τών φ ίλων μας, 
έλλείψ ε ι χώρου σήμερον θά άπαντήσωμεν 
εις τό προσεχές.

‘ Ο Ταχυδρόμος
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Πο ι Ης ι ς  ϊ

Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ο Ι Χ Ι Σ
Δ Ε Ν  Μ ’ Α Γ Α Π Α

Στάσου ώ  κϋμα γαλανό 
πάψε το μουγκριτό αον 
Qiyte fi οργή σαν κεραυνό  
οτήν άμμο τόν άφρό σου.

’Αγέρα ποΰ με τό ϋνμ ό  
τα δειδρα ξεριζώνεις, 
μέριασε π ια ’ α π ’ τό βουνό 
τους βράχους νά σαρώνης.

Φεγγάρι ποΰ στον ουρανό 
κυλιέσαι με πά&ος 
κρύψε τό φ ώ ς  σου τ ’ άμυδρό 
εις τώ ν νεφώ ν τό βάϋος.

Αστέρια π ια  μή ρίψετε 
τήν λάμψι σας ήρεμα 
μέσα ατό χάος κρύψετε 
τό πύρινο σας βλέμμα.

"Αν&η ποΰ δλο μυρωδιά  
σκορπάτε στον άγέρα 
μή δώσετε δομή καμμίά  
στον κρΰο τόν αί&έρα.

Α φοΰ καρδιά άπ άγαπώ  
καρδιά δπου λατρεύω  
δπον γίαυτήν μονάχα ζώ  
δεν μ ’ α γα π ά !!....τό  ξεύρω ...

Αεν μ * άγαπά ! μά φαίνεται 
ναχει καρδιά πετρένια  
Καρδιά ποΰ κρυφοχαίρεται 
νά τυραννΐ) εμ ένα !...

Η ράκλειον τ/] 9 Α ύγουστον 1908

Ν ίκος X. Σ ή φ α κα ς

(τη γ. ε.)

Γ εμ άτος χάρι κ ι ’ εύμορφιά  
Ε ρχεσαι πάντοτε σ τ ' όνειρόν μον 

£2.σαν άγγελος άπό τά ΰψη  
β α ίν ε ις  με άν&η τό πρόσωπόν μου 
Γ~ έρνονν μπροστά σου δλα τά ρόδα 
I α μαραίνονται άπ ’ τή δροσιά σου 

Ο λ α  τ αστέρια οβνννονν εμπρός 
Σ,τη ζωηρά κ ι ’ ώ  ραία ματιά σου.

Δ 11 Φ.

Σ Τ Η  Ν Ο Ρ Α

"Ενας άν&ός τής λεμονιάς 
εν μυρωδάτο γΐοΰλι

ροδόκρινον ώραϊον 
Μαρα&ηκε! κ ι5 αίμάτωαε 

τά βά&η τής καρδιάς
δQo συμ παθώ ν γονέων.

"Ε ν ’ άγγελονδι τοΰ Θεοΰ 
μίάς μάννας ενα καμάρι

κι εμένα προσφιλές 
Απέ&ανε! και άφησε 

ή Νόρα Ταβουλάρη
άγιάτρευταις πληγαΐς

Κοιμοΰ Νορίτσα μου γλυκεία  
στην αγκαλιά τοΰ Πλάστου

με τ άλλα τ ’ άγγελονδια 
Και άς σε νανουρίζουνε 

τά μητρικά φ ιλιά
καί. μένα τά τραγούδια.

Γ. X. Ε.
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( 3 Α Π ’ Ο Α .Α .

- Ή  έν Τουρκία άναλάμψασα ελευθερία, ει/ε 
και τά δυσάρεστά τη;.

- Έ ντό ; μια; ήμερα; έκηρύχθησαν τέσσαρε; 
απεργία·, εί; τήν Κωνσταντινούπολή.

- Τών εργατών τοϋ ΰελοποιείου τοΰ Πασά 
Μπακαέ.

- Τών εργατών τοϋ Μονοπωλίου τών καπνών.
- Τών εργατών τοϋ λιμένο;.
- Καί τών όδηγών καί είσ'.τηρ'.οπώλών τών 

τροχιοδρόμων.
- Ζητούντων απάντων τήν αυξησιν τη; μισθο

δοσία; των.
- Α'-ά τήν παρασκευήν τών φαγητών τοϋ 

Σουλτάνου, έχρησιμοποιοΰντο 75 μάγειροι καί 
παραμάγειροι.

-  Καταναλίσκοντε; ήμερησίω; 1000 όκάοα; 
βουτύρου!

- Toipa ό αριθμό; τών μαγείρων περιωρίσθη 
εί; εννέα.

- Καί αί όκάδε; τοϋ βουτύρου εί; 75.
- Λι εννέα σκύλλου; τοϋ Σουλτάνου, άπησ/ο- 

λοϋντο 11 προ'σωπα!
- Διά νά συλλέγωσι τά πίπτοντα έντό; μια; 

δεξαμενή; τοϋ κήπου φύλλα τών πέριξ δένδρων.
- Έμισθοδοτοϋντο αδρότατα έπτά άνθρωποι !
- Τί Ικανόν άράγε οί άνθρωποι αυτοί τόν χει

μώνα;
- Ε ί; τά Τουρκικά λεξικά, άπηγορεύετο μέ

χρι σήμερον υπό τη; λογοκρισία;.
- Νά περιλαμβάνωσι τά; λέξει; «χουριετ-άδα- 

λ'ετ» ήτοι ελευθερίαν, ισότητα.
- Καί πλήθο; άλλων όμοιων λέξεων.
- Αί άτμοπλοίαι Γουδή, Κατράκη, Διακάκη, 

Τζών κ.λ.π.
-  ’Ανέπτυξαν λυσσαλέον συναγωνισμόν.
- Τό άπό Πειραιώ; μέχρι Βόλου ταξείδιον 24 

ώοών.
- Διά 50 μόνον λεπτά τή; δραχμή;!
- Ό  Κατράκη; μάλιστα δωρεάν εί; τόν πα- 

ρουσιάζοντα εν μονόδραχμον λαχεΐον τοϋ Έθν. 
Στόλου. > ·

- Οί άεργοι τή; Κοπενάγη; διά νά κερδίσουν 
τά πρό; το Γην.

- φονεύουν τού; ποντικού;, 3Γ ών έπλημμύ- 
ρησεν ή πόλι;.

-  φονεύουν δε 5-6 χιλιάδα; καθ έκάστην.
- 'Η μεγάλη πυρκαίά τη; Κωνστανπολεω;.
- Άπετεφρωσεν υπέρ τά; 10 χιλιάδα; οικία;.
- Περί τά; 4 χιλιάδα; ανθρώπων έκάησαν.
- ’Αξία συγχαρητηρίων είναι ή Δημοτική

’Αρχή-

- Διά τήν τοποθέτησιν λαμπτήρων εί; τήν 
Πλατείαν.

- Χρειάζεται δμω; νά τοποθετηθη καί εί; 
τοιοϋτο;.

- Ε ί; τήν πλατείαν «Μπαλτά τζαμί» έναντι 
τοϋ τεμένου;.

- “Οπου τόν χειμώνα λιμνάζουν άφθονα ϋδατα
- Ε ί; τήν Σούδαν έκάη μία μεγάλη άνθρα- 

καποθήκη.
- Ή  τ ι; ητο ήσφαλισμένη αντί 50 / ιλ. δραχ.
- Δίκαιο; έπαινο; οφείλεται εί; τήν αστυνο

μίαν μα;.
- Άνακαλύψασαν έντό; ωρών τόν δράστην
- Τή; κλοπή; τών 200 είκοσοφράγκων.
- 200 επίσκοποι καί 2 χιλιάδε; ίερεϊ; ’Αγγλο

σάξονε;.
- Μετέβησαν εί; Λονδΐνον έξ όλων τών μερών 

τοϋ κόσμου.
-  Καί έλαβον μερο; εί; τό Συνέδριον τή; Ά γ -  

γλικανική; ’Εκκλησία;.
- Συνεζήτησαν δέ περί άπειρων ζητημάτων.
- Ε ί; έπίσκοπο; ΰπεστήριξε σθεναρώ; ότι οί

ιερείς.
- ’Οφείλουν νά σπουδάζουν καί ιατρικήν.
- ’Ά λλο; έπίσκοπο; ώμολόγησεν ότι είνε οπα

δό; τοϋ 1αρ6ίνου!
- Δύο νεήλυδε; τή; καθαρευούση;. καί εί; 

μαλλιαρό;.
-  Έξετράπησαν εί; θυελλώδη γλωσσολογικήν 

συζήτησιν.
- Τό εσπέρα; τής Κυριακή; είς ταϊς αΤρεΐ; 

Καμάραις».
- Τόσον σφοδρώ; ώστε δέν ήκούετο ό Φα- 

σουλή;.
- Ήττήθη ομω; κατά κράτο; ό δυστυχής ό 

μαλλιαρός.
- Ώ ; ήτο επόμενον.
-  Μέ ολα; τάς ειλικρινείς εγκυκλίου; τοϋ Δη

μάρχου 'Ιεραπέτρα;.
- Περί προστασία; τών ευεργετικών δασών.
- Δύο δάση πρό ημερών εκεί.
- Έγενοντο παρανάλωμα τοϋ πυρό;!

Τό ξ ό α ν ο ν

Ή  Γεωργική Ε τα ιρεία  Γεωργιουπό- 
λεως καθιστά γνωστόν οτι παρέχει δωρεάν 
παντί τώ αιτοΰντι σπόρον ευκαλύπτου δια
φόρων ποικιλιών.


