(EJtos

Αθηναις τήι 28 ξΜΪΑΡΤίοτ

Γ'.

1893

mmwmmiD mmwa

ΔΚΥβΥΝΤΗΙ
ΦΡ. ^ΠΡΙΝΤΕίΖΗ
£υ«ργάια< »ί«1 tcxtot «άν &
- Αημοβκύοχβ» τά ίγχρι- χ
,»»νβ ipta, χαί βί tt'xivec 7
Q συν«ργατώ» χαί χαλί,τίχνηgr«v. Άγγίλίαι μίτ’ίίχίνω». χ
»8ρομαΙ ίιχταΐ etc Χ«Ρ’*
· 7
ιβμβ παντός ίβνους.

*
MET

ΕΙΚΟΝΩΝ
<4'

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

5&lP1©.

42

ΕΚΔΙΔΟΤΔΙ
ΚΑ®’ ^ΒΔΟΜΑΔΑ
d Έχαστον φύίλον λεπτά 15. ρ
5 ΓΙώληαΐί tic τά χιόβχιβ χβΐ £

X«ραχτοριΐα.ΤόμΜ άπλ. δρ.β,
χρυβάδ. 10. Έξωτ. φρ. 14. 01
ζ βυ -δρομηταί λαμδάνουσι μίμος
χ δωριάν ιί< τά λαχιΓα χαί χαλ(^λιτίχνιχάίργα της βφύσιως».

ζ

Ο
£
X
Ώ

«xyxyxyxroxrxrxy'cy®
xyxyxygO'O'xyxygi

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΛΡ».

4·— ΣΓΝΔΡΟΜΗ Έν ΕΔΑΑΔΙ έτηΟία Δρ. 8.— ESflTEPlKOr έτηΟία Φρ. 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 'Β στ»ύρ<βσ·.φ τοΰ Χροβταΰ, ύπδ Η.—Π«ρΙ της μ,ηνολογίαφ τοΰ ΠΔβχα, χατα τήν pisfloSov τοΰ Gau«s, ύπό
Ν. Κ' Μαχάρβυ.— Περί ώδλν ύπδ Φρίκ.—Διπλού» δράμα. Σύγχρονον ίττοριχδν διήγημα (ουνέχίια) ύπό Ρού.—'Ελληνικόν βέιτρο». Σαπφώ,
ύπό Δ. Άναστααοπούλου.—Κατασκευή τεχνητών ώΰν. ύπδ Φρ. Π. — Γνβ>βτοποιήβ««φ.—’Αλληλογραφία.—’Αγγ«λΐ«ι.

Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
χησαν ήδη
καί πάλιν
πενθίμως οί
κώδωνες,καί
έναρμονίως παγκό
σμιός τις μυστηριώ
δης θρήνος συνο
δεύει τόν νυμφίον της
έκκλησίας είς τόν έπίγειον τάφον. Ή κα
τήφεια τών ναών έπί
τη θλιβερά τοΰ θείου
μαρτυρίου άναμνήσει
περιβάλλεται καί πά
λιν μέ τόν πένθιμον
πέπλον,δπως χυθώσι
καί αύθις τά πολυ
τιμότερα δάκρυα, δ ■
πως £αντισθώσι τά
ευωδέστερα άνθη τά στολίζοντα τόν έπιτάφιον
υίόν της Παρθένου. Περιλύπως τό σήμαντρον
τής μετανοίας κρούεται, καί ό όπαδός τοΰ θε
άνθρωπον κύπτει πρό τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ
Γολγοθά, καί κλίνει εύλαβώς τό γόνυ πρό τοΰ ικρι
ώματος τοΰ μεγάλου έλευθερωτοΰ τής Λθικής δου
λείας.
*

Β

* ♦

Όχι πλέον' δέν Ικανοποιεί τής ψυχής τάς άγνάς
προσδοκίας Α μονότονος αΰτητοΰ καθήκοντος έπιτέλεσις. Έν τη παντελεϊ άφανεία τής άρετής τοιαύτη διακωμώδησις μεγάλων συμβάντων είναι
πλήγμα πρός τήν συνείδησιν, τήν ψυχήν, τήν καρ
διάν.
Άποτινάξατε μακράν τής ΰποκρίσεως τοΰς πέ
πλους, άποδιώξατε τοΰς ψευδείς τοΰ ήθικοΰ κό ·
σμου φύλακας, καταπατήσατε τήν συνθήκην τής
ύλης, άποξενώθητε πρός τάς διατυπώσεις έπιπολαίον διανοίας καί στήτε πρό τής άληθείας.
Έν τή άπονεκρώσβι τών εύγενών κανόνων πρδς
τάς μεγάλος πράξεις άνακαλύψατε στοιχεΐόν τι ίερας ίδέας, καί ύπό τήν αίγίδα τούτου προσέλθετε
πρό τοΰ καθήκοντος, οΰχί δπως τοΰτο παρίσταται
νΰν,άλλ’ οίον καθορίζεται ύπό τών νόμων τοΰ θείου
πνεύματος.

. · · Είςτί καταλήγει ή μεγάλη τής καρδίας πανήγυρις αΰτη; Ή διά ώρισμένων τύπων άναπαράστασις τών μεγάλων θρησκευτικών άναμνήσεων
διαφυλάττει νΰν τόν πραγματικόν αύτής σκοπόν ;
Ή τοιαύτη πρός τάς μεγάλος ύποχρεώσεις βεβια
σμένη άφοσίωσις, ένέχει τόν άρχικόν τοΰ μεγάλου
προορισμού της πυρήνα ;
Όχι πλέον τοιοϋτος έξευτελισμός τοΰ πνεύματος
δπερ συνείθισε νά ύποκύπτη, καθ’ ήν στιγμήν ώφειλε νά άνυψοΰται είς τά άνώτατα τής θειοτάτης
άρετής στρώματα, νά έξευγενίζηται είς τήν πηγήν
τοΰ φωτός τής άληθείας, καί νά άναλαμβάνμ νέας
έλπίδαςύπέρ τοΰ άγώνος τοΰ έπιγείου βίου. "Οχι
πλέον ΰπό τοιαύτας συνθήκας Λ έπιτέλεσις τοΰ κα
θήκοντος.
Καθ’ ήν στιγμήν ή ίσχΰς τοΰ αίώνος μάς έπιβάλλει νά πιστεύσωμεν είς τήν πτώσιν ήθικοΰ γοή
τρου, καί είς τήν έκμηδένισιν τών άρχών τής Λθι
κής έλευθερίας, έπιτάσσει ή συνείδησις δτι όφείλει
νά καταπέσμ καί Λ μωρά τάσις πρός τυφλήν πα
ραδοχήν τών ματαίων οΰτω τύπων, δι’ών ούδέν διά
τήν Λθικήν κατορθοΰται άναγέννησιν,καί ούδέν διά
τήν ψυχικήν θεραπείαν έπιδιώκεται, καί ούδέν πρός
έπίρρωσιν τών μαραινομένων τής άρετής βλαστών
έπιζητεϊται.
Καί τί έναπέμεινεν ήδη έκτος τών Ιεροκηρύκων,
οϊτινες άναμένουσιν έναγωνίως τήν ήμέραν τής
έξιδανικέυομένης φιλοσοφίας, δπως άοπάσωσι τήν
ύπομονήν τοΰ πλήθους, καί έπιπέσωσι πάλιν άχαλίνωτοι κατά τών δυστυχών Εβραίων, καί κατό
πιν άναπαριστώντις ώς αύτόπται μάρτυρες τήν
σταύρωσιν, περαίνουσι τόν λόγον διά τών τετριμ
μένων καί προαιώνιων άποστροφών έκείνων.

Τί άπέμεινεν ήδη, εΐμή τά στοιχεία έμπορικής
πανηγύρεως, ήτις άφαρπάζουσα τόν Λθικόν πλού
τον μεταβάλλει τούτον είς χρυσίον ; Τί δύναται τις
πλέον ν’ άναζητήσμ έν τμ είκόνι τής φιλοσόφου
ήμέρας, ή τήν μορφήν τού έσταυρωμένου πρό μαινομενου πλήθους; τί πλέον θ’άνεύρμ τις έκεϊ,ένθα
άντί τής εύλαβούς λατρείας άνευρίσκει τήν κατάπτωσιν τών εύγενών προνομίων άτινα κέκτηται τό
λογικότερου τών πλασμάτων ;
*
Όχ
πλέον τοιούτοι θρησκευτικοί τύποι· «ού μέν
σχέτλια έργα θεοί μάκαρες φιλέουσιν, άλλά δίκην
τίουσι καί αίσιμα έργ’ ανθρώπων». Ό νούς άς ά
νευρη ήδη τά εύγενέστερα τής φιλοσοφίας στοιχεία,
άς διαγράψη εύρύτερον κύκλον θρησκευτικών άρ-
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χών, άς άνατρέφη τάς σκληρός τκείνας βάσεις τών
•Ολικών συνθηκών, και δς διοργανώσ^ ηνενματικωτέρας στιγυάς, αληθέστερους κανόνας, όνθριζορένους ορός τάς ψυχικός άξιώσεις κ<ή τάς διατάξεις
τοϋ όρθοχτ λόγου, μά δυναμένους νά άμανρωθώσιν
ούτε ύπό τοΰ μελανού £άσου, ούτε ύπό τών μα
ταιόσχολων άγυρτειών, άς έγέννησε τοΰ αίώνοςά
άφροσύνη ίι πράξις, δσω μεγάλη και άν ή, άνευ
σκοπού είναι μηδέν, ούδέν δ’ίργον εΐναι άγαθόν
έάν δέν συντείνει είς τήν άνεύρεσιν τού καλού καί
τοΰ άληθούς. Καταρρίψατε τούς νόμους τής ύλης
και άναστηλώσατε τήν εικόνα τού πνεύματος. Μήν
άμφανίσητε πλέον τόν μάρτνρα τού Γολγοθά πρό
τών άλλων, έάν δέν έγχαράξητε πρώτοι σείς τήν
είκόνα του έν ττί καρδία. Μή φωνήσητε πλέον βτό
κρεμάται έπι ξύλου» ένόσω άπό τού τραχήλου σας
κρέμαται ή ηθική όδύνη- μή θίξητε πλέον τόν
σταυρόν του ένόσφ είσθε άξιοι αίωνίου σταυρώσεως
σείς, οίτινες ύπό τήν σκέπην τής θρησκεί ας έκείνης
ήν έπλάσσατε, ζητείτε νά έξευτελίσητε τήν θρη
σκείαν τής άληθείας, Μήν έμφανισθήτε πλέον πρό
τών θυμάτων σας άπό τού άμβωνος,ένόσω δέν λον·
σθήτε είς τήν πηγήν τής ειλικρινούς μετανοίας.
Μή προθλέφητε πλέον είς τήν κορυφήν τού Γολ
γοθά, οϋδέ αναφέρετε τό όνομα του, ένόσφ διά
τού βλέμματός σας μολύνετε τούτον και διά τού
στόματός σας τόν βλασφημεΐτε.Κάτω τάς βέβηλους
σας χεϊρας, διότι Α σύνείδησις πρώτον είς σάς όφείλει νά δείξη τήν μορφήν έκείνου δν προδίδετε.
Ταπεινώσατε τό μέτωπον τής αύθαδείας καί άπέλθετε είς τά έρημητήρια, τάς άνταξίας ταύτας τών
άμαρτημάτων σας φυλακές. Σφραγίσατε τά χείλη
σας πρώτον σείς, κήρυκες τών Λθικών συμφορών
σας, καί χύσατε δάκρυ θερμότερον τής Μαγδαλινής.
Άπέλθετε, φύγετε έκ της κοινωνίας καί άφετε
Αμάς ύπό τήν προστασίαν τής συνειδήσεως καί
τήν σκέπην τής φρονήσεως. Κλείσατε τούς ναούς
σας, δπως άποδώσητε τούτους άγνοτέρους· λησμο
νήσατε τήν ύπόκρισιν, καίτό θυμίαμα, καί στρέφα
τε τό βλέμμα πρός τήν γογγύζουσαν άνθρωπότητα.
Κάτω τετυφλωμένοι έμπαικταί τού Χριστού, κάτω
τυφλοί τοΰ έσταυρωμένου θεράποντες- άναστήτε
πρώτον σείς έκ τοΰ Αθικού θανάτου καί ειτα ψάλ
λετε τό «χριστός άνέστη». θρηνήσατε καί κλαύσατε έπί πολύ παρά τόν σταυρόν,πριν δείξετε τούτον
είς τά πλήθιι. Θρηνήσατε, διά νά έξαγνίσητε καί
τά δάκρυά σας ύπό τούς πόδας τοΰ κυρίου σας,
διά νά δυνηθήτε έπί τέλους μέ δάκρυ νά έξαγοράσητε τήν μετάνοιαν, άφού ούδέν τούτου θά έχητε
ίερώτερον.
Μετανοήσατε, έλευθερώσατε τάς χεϊρας σας έκ
τής αμαρτίας, καί είτα δείξατέ μας τόν κρεμάμενον
νυμφίον τής έκκλησίας.
• * *

Ούδέν έσεβάσθη Λ άπεριόριστος τού αίώνος <σχύς,ήτις τυφλή πρό τού θείου μεγαλείου ϊσταται
μέ τό σκήπτρον τού άλαζόνος δεσποτισμού, όπως
είσδύσμ μέχρι τού θείου βωμού μέ τήν άσεόή έκεί·
νην αύθάδειαν ήτις στέφει τό τυραννικόν τής κατακτήσεως μέτωπον.
Καί πρό τής τοιαύτης τοΰ άνηλεούς χειμάρρου
βίας ούδέν Α έκνενευρισμένη τάγαθού κοινωνία ούναται νά άντιτάξη, ύποκύπτουσα θύμα εύτελές πρό
τού ογκου τής άσεβείας.
. Έκ συνηθείας ύπομένοντες τά κοινά βήμα
τα, τάς τετριμένας φράσεις, τάς πεπαλαιωμένος έ
κείνας διδακτικός τών ρητορίσκων μεθόδους άδυ-
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νατούμεν νά έπιζητήσωμεν νέον φως, νέαν άνάπτυξιν τής άληθείας, νέα συμπεράσματα τής φι
λοσοφικής τών αίώνων έρεύνης, νέους όρίζοντας
τής άρετής,άνατέλλοντας έκτου κόσμου τών θείων
άρχών, καί χορηγούντας είς τήν ψυχΑν νέαν λάμψιν, καί νέον είς τήν καταπεπονημένην καρδίαν
σθένος. Μέτήν συνήθη τού σκεπτισμού καλύπτραν
ίστάμεθα άφωνοι αιωνίως πρό τής είκόνος τού
έξιδανικευομένου μυστηρίου ανευ έπαρκών πνευ
ματικών έφοδίων, δπως κατανοήσωμεν πληρέστερον τόν φιλοσοφικόν κόσμον δν έγκλείει,
Προσβλέψομεν πρός τόν κρεμάμενον Χριστόν $χι
διά νά θρηνήσωμεν διά τά καρφία καί τού μαρτυ
ρίου τό πολύτιμον αίμα, άλλά διά νά άναγράψωμεν
έν τή καρδία τήν φιλοσοφίαν έκείνην, ήτις τόν άπεκάλεσε «βασιλέα τών άγγέλωνο.
Η.
——«miaoogw·
—

ΠΕΡΙκατάTHSτην ΜΜΟΑΟΓΙΑΕ
Um
μ-έθοδον τοΰ W
Causa.
Βεόαίως οΰκ ολίγοι ΐκ τών αναγνωστών τής φίλης «Φύσεως»
είνε οί άγνοοϋντες διατί ενώ πασαι αί έορταΐ τού έτους εορτά
ζονται καθ ώρισμένας πάντοτε μηνολογίας, μόνον ή έορτή τοΰ
Πάσχα και αί μετ’αύτοΰ έ-ομένως συσχετιζόμεναι,. ώς ή εορτή
τής ’Αναλήψεως, τής Πεντηκοστής, διακυμάίνονται μεταξύ ορίων
ίχανώς άπ’ αλλήλων αφεστώτων.
Ή διακύμανσις αΰτη τής μηνολογίας τοΰ Πάσχα προέρχεται,
διότι ή κατά τό 3'25 μ. X. συνελθοΰσα έν ΝικαίοτΑ'. Οικουμε
νική Σύνοδος ώρισε» ίνα το Πάσχα έορτάζηται πάντοτε την πρώ
τη? Κυριακήν μετά τήν πρώτην πανσέληνον,(') ήτις γίνεται μετά
τήν εαρινήν ’Ισημερίαν, ή συμπίπτει μετ’ αυτής, λογιζομένης
πάντοτε έχκλησιαστιχώς τήν 21 Μαρτίου, διότι οτε ή
Σύνοδος συνεδρίαζε μετά τής μηνολογίας τούτης συνίπιπτε καί
ή 'Ισημερία τής άνοίξεω;. Ή δέ Σύνοδος έθέσπισε τους κανόνας
τούτους ά) διά νά διαμένη πάντοτε ή έορτή έν τφ έαρι, 6’) διά
νά μή έορτάζωοιν οί Χριστιανοί ούτε πρό τών ’Ιουδαίων.ο5τε μετ’
αυτών καί γ’) διά νά συνεορτάζωσιν άπαντε; οί Χριστιανοί κατά
τήν αυτήν χυριαχήν.
’Επειδή λοιπόν ή μηνολογία τής εορτής έξαρταται έχ τής
Σελήνης, ήτις διά τήν αυτήν μηνολογίαν έχει κατ’ έτος ήλιχίαν
χατά ενδεχαήμέρας μεγαλητέραν τής τού προηγουμένου έτους, διά
τούτο επεται,. χατ’ άνάγχην, χαί ή χατ’ έτος διάφορος μηνολογία
τής εορτής τοΰ Πάσχα’
Συμφώνως δέ πρός τούς κανόνας τής Συνόδου, άν μέν ή παν
σέληνος τύχη τή 21 Μαρτίου καί ημέρα σαόβάτφ τότε τήν 22,
ήτις έσται Κυριακή, έορτάζομεν τδ Πάσχα' άν Ομως αΰτη τύχη
τη 20 Μαρτίου τότε ή μετά τήν εαρινήν Ισημερίαν πρώτη πανσέ
ληνος έσται ή έποιεένη ταύτη, ήτοι θά έχωμεν πανσέληνον τη
20+29 (διάστημα τού 6'. σεληνιακού μηνδς) Μαρτίου=·=49 Μαρ
τίου — 31 Μαρτίου = 18 ’Απριλίου' καί άν αΰτη ή μηνολογία
τύχη Κυριακήν, τότε θά έορτασβή τδ Πάσχα τή 18+7 = 25
’Απριλίου."Ωστε τά όρια τή; έορτής εΐνε ή 22 Μαρτίου καί ή 25
’Απριλίου και επομένως χατά 35 διαφόρους μηνολογίας δύναται νά
έορτασδη τό Πάσχα. Ή δέ χατά τήν αυτήν χρονολογικήν τάξιν
έπανάληψις τών 35 τούτων μηνολογιών επανέρχεται άνά 532 έ-

Σημ. (1} Δέον όμως νά σημιιώσωμεν, ότι ή Ανατολική εκκλησία
δεν λαμβάνει ΰπ’ ίψει αύτή; τήν πραγμ ατικήν πανσέληνον
πρός λογισμόν τής μηνολογία; του Πάσχα, άλλά τήν εκκλησια
στική ν λεγομένην πανσέληνον, ήτις καθυστερεί τή; πραγματική;
κατά 5 ήαέρας πρόςτοπαρόν. Ή διαφορά αΰτη τών ημερών
καλείται π ρ ο έ μ π τ ω σ ι ς, τή; δποία; του; λόγου; δέν δυνάμεβα
ν' άναφέρωμεν ενταύθα ελλείψει χώρου. Καί πράγματι ενώ έπί παραδείγματι εφέτος ή πραγματική πανσέληνο; συνέπεσε μετά τή;
20 Μαρτίου, ή εκκλησιαστική όμως, συνέπεσε μετά τή; 24 του αύτοΰ, έντεΰβεν καί τδ Πάσχα εορτάζεται ιή 28 Μαρτίου- Ένφ ή
Δυτική εκκλησία, άκολονθουσα τήν πραγματικήν πανσέληνον εί; του;
λογισμού; αύτή; άπδ τή; ίποχή; τή; μεταρρυθμίσει»; του ημερολο
γίου, γινόμενη; τφ 1582 έπί τοΰ Πάπα Γρηγορίου τοΰ ΙΓ1., έώρταοεν έφέτο; τδ Πάσχα τή 21 Μαρτίου (2 άπριλίου γρηγοριανώς),
διότι ή πανσέληνο; συνεπεσι μετά τή; 20 Μαρτίου,

τη, άτινα αποτελούσε τόν λεγόμενον Κύκλον τού Πάσχα,
ή αιώνιον Πασχάλιον.
’Εντεύθεν επεται, ο:ι διάνα προσδιορισθή ή μηνολογία τού
Πάσχα έτους τίνος δέον νά γινώσκωμεν ά) πόσα; ήμίρας μετά
τήν εαρινήν ’Ισημερίαν γίνεται ή πρώτη πανσέληνος έχκλησιαστιχώς θ') πόσαι ήμέραι υπολείπονται μέχρι τής άμεσου χυριαχής με
τά τήν έπομένην τής πανσελήνου, ήτοι τό συμπλήρωμα
τ ή ς έ 6 δο μά δ ο ς.
Διά νά προσδιορίσωμεν τό «ρώτον ζητούμενο» α) εύρίσκομεν
τόν άπό X. Γ. χ ρ νσ ο ύ ν άριθ μ όν (6) τού δεδομένου
έτους. Εύρίσκομεν δ’ αυτόν άν διαιρέσωμεν τό δεϊομένον
έτος διά τής περιόδου τών 19 ετών χαί λάβωμεν τό υπόλοιπον τής
διαιρε’σεως. Καλοΰντες δέ Σ. τό δεβομένον έτος καί γ, τό ύπόλοιπον τής διαιρέσεως, ήτοι τόν χρυσούν αριθμόν, έχομεν

γ = υπόλοιπον

g

’Αφού δε προσδιορίσωμεν τόν χρυσούν αριθμόν 6) πολλαπλασιάζομεν αυτόν έπι· 19 και προσθέτομεν τόν 15’ τό άθροισμα διαίροΰμεν διά τού 30 καί λαμόάνομεν τό υπόλοιπον τής διαιρέσεως. δπερ δεικνύει τήν διαφοράν τών ήμερών μεταξύ τής εαρι
νής ’Ισημερίας καί τής μηνολογίας τής πανσελήνου τήν διαφοράν
τάυτην όνομάσωμεν πανσελήνιον διαφοράν, Καλούντες δέ τήν διαφοράν ταύτην δ έχομεν δ = ύπόλοιπο» ·19γ+15
——
Διά νά προσδιορισωμεν
τό δεύτερον ζητούμενον α)
λαμβάνομεν τό υπόλοιπόν ' τής διά τού 4 διαιρέσεως τού δεδο
μένου έτους καί 6) τό υπόλοιπο» τής δε’ 7 διαιρέσεως τοΰ αΰιοϋ
έτους. Τούτων προσδιορισθέντων, λαμβάνομεν τό διπλάσιο» τοϋ
υπολοίπου τής διά 4 διαιρέσεως τού έτους, είς τούτο προσθέτομεν
το τετραπλάσιον τού υπολοίπου τής δι’ 7 διαιρέσεως τού αύτοΰ έ
τους, είς τό άθροισμα προσθέτομεν to έξαπλάσιον τής πανσεληνίου
διαφοράς’ είς τόοϋτω προχϋπτον ποσό» προσθέτομεν τόν θ,τό ΐλον
άθροισμα διαιρούμε? διά τοϋ 7 καί λαμόάνομεν τό υπόλοιπον, δ
περ προσδιορίζει τό συμπλήρωμα τής έόδομάδος τής επομένης
τής πανσελήνου Καλοϋντες δε α τό υπόλοιπον τής διά τόϋ 4 διαίρέσεως τοΰ δειδομένου έτους, § τό υπόλοιπον τής δι’+ διαιρέσεως
του αύτοΰ έτους καί s τό συμπλήρωμα τής έόδομάδος έχομε»
. ..
2α+46+63+6
ε=ύπολοιπον------ -—y----- —

Μετά τήν ανωτέρω δλως πρακτικήν εργασία», είς τήν μη_ Λ·
'
*·»
νολογίαν τής »Τ
’Ισημερίας
21 %«
Μαρτίου,
αΰξα»ομένην
κατά· 1. =
22 Μαρτίου, προσθέτομεν τήν προσδιοριζόμενη» πανσελήνιον δια
φοράν (δ) καί τό έόδομαδιαίον συμπλήρωμα(ε)’ τό τελευταίο? τοϋ
το άθροισμα δεικνύει τή» μηνολογίαν τοΰ Πάσχα κατά τήν ανα
τολικήν εκκλησίαν ίουλιανώς χα'ι επομένως έχομε? διά τήν ευρεσιν τής μηνολογίας αύτοΰ τόν τύπον Πάσχα = 2 2+3+ε.
Καί άν μέν τό εξαγόμενον ή»ε μικρότερο», ή ίσο» τοϋ 31’ τό
Πάσχα εορτάζεται τόν Μάρτιον, άν δε μεγαλήτερο» τοϋ 31 τότε
έλαττοΰμεν τό άθροισμα κατά 31 ήμέρας τοΰ Μαρτίου' καί. τό υ
πόλοιπον δεικνύει οτι τό Πάσχα έορτάζεται κατα Απρίλιον.
6) Διά τό 1893 έχομεν.
α= 1, έ=3, γ—12, δ=3, <=3, καί Πάσχα =22+3 +3
= 28 Μαρτίου.
Ν. Κ- Μλκαροζ

Οί διαλεκτικοί εκείνοι τού μεσαίωνος, οίτινες ήρέσκοντο
συζητσϋντες περί όνου σκιάς, έπί πολύ» χρόνον άνεκίνησαν.
όμςίως καί το ζήτημα τής ίξίυρέσιως,τό έάν ή όρνις έπλάσθη
πρό τοϋ ώοΰ, η τό ώόν πρό της όρνιθος, χωρίς φυσικώς νά
δυνηθώσι νά λυσωσιν αύτό.Ήδη όμως δεν πρόκειται περί τοι
αύτης σοφιστείας, άλλά θά ίξετάσωμεν άπλώς καί ούσιαστικώτερον περί άμφοτέρων,ήτοι περί τών ώών καί Ορνίθων,διότι
άμφότερα τάϋτά είσιν άξια πολλοΰ ένδιαφεροντος, ίδίορ δέ
περί ώών και διότι κατά τούς νεωτέρους φυσιόδίφας, πρώτον
τό ώόν ίτέχθη άπό τής. γης καί είτα τό πτηνόν.
Αί όρνιθες καί τά ώά είσί μία ίκ τών κυριωτάτών τροφών

Σημ (S). Όνομάζονσιν χρυσούν άριθ μ ό ν παν ει« χροι-.
■•vijiij; «εριίδον I* 19 έτών, έν f, παραδέχεται ή'. έκχλησία, ότι
επανέρχεται ,χατα τό αύτό έτος πάντοτε μετά τή; αύτή; μηνολογία; 1
τή Σελήνη;.
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τοΰ ανθρωπίνου γένους, τοσαύτη δέ είναι ή κατανάλωσις αυ
τών, ώστε έάν δεν «ΐχομεν στατιστικήν τινα, όπως ύπολογίσωμε» τό ποσον αυτής,θά ήδυνατοΰμεν νά έπιφέρωμιν οίανδήποτε χρισιν. Έκ τής στατιστικής λοιπόν τής γινόμενης έ
σχάτως έν Γαλλί^,πληροφορούμεθα, ότι έκ(ϊ ύπάρχουσι τεσ
σαράκοντα πέντε ίκατομμύρια ορνίθων, αΐτινες εκκολάπτουν
κατ’ έτος εκατόν ίκατομμύρια νεοσσών καί τίκτουσι τρία
δισεκατομμύρια καί ίξήκοντα ίκατομμύρια ώών, άτινα φέρουσιν εισόδημα ίτήσιον 337,100,000 φράγκων.
Έάν έπί τή βάσει τής στατιστικής ταύτης καί τοΰ πλη
θυσμού τής Γαλλίας βελήσωμεν νά εύρωμεν τήν παρα
γωγήν καί κατανάλωσιν έν Έλλάδι, θά έχωμεν ώς έγγιστα
τόν ακριβή αριθμόν τής ωοτοκίας καί έν τή ήμετέργ χώρα.
Τά ώκ αποτελούσε τροφήν ύγιά, έλαφράν καί λίαν θρεπτι
κήν, πάντες δε τά άγαπώμεν καί τά μαγειρεύομιν παντοιοτρόπως, ούτως ώστε πάς εραστής καί ώοφάγος θα ήτο
πάνυ άδικος, άν ποτέ έξεφράζετο κατ’αύτών. Συνεπώς δέν
θά όμιλήσωμεν ενταύθα περί τής χημικής αύτών ίδιότητος,
άρκουμενοι μόνον νά εϊπωμεν,ότι τό ώόν είναι μία έκ τών θρεπτικωτάτων καίούσιωδεστάτων τροφώντοΰ ανθρωπίνου γένους.
Αί όρνιθες έν τή φυσική καί έλευθέρα αύτών καταστάσει τίκτουσιν, όπως όλα τά άλλα πτηνά, μόνον τά πρός έκκόλαψιν αναγκαία αύταϊς ώί, άλλ’ έν τή εξημερώσει καί α
νατροφή αύτών ύπό τοΰ ανθρώπου, ή γέννησις καί έκάόλαψις τών ώών άφίκετο είς τό μέγιστον αύτοΰ οριον. Μία δρνις καλώς τρεφόμενη καί διατηρούμενη γενν^ περίπου διακόσια
ώά κατ’έτος καί κατά τά τρία πρώτα έτη τοΰ βίου της.Άλλ’
άπό τοϋ τετάρτου έτους αρχίζει νά έξαντλήται καί γενν$
βαθμηδόν όλιγώτερά, "Ωστε μετά τό τρίτον έτος φρονίμως
ποιουντες πολλοί θυσιάζουσι τάς όρνιθας ταύτας καί τάς άντικαθιστώσιν ύπο τών νεοσσών των.
"Ινα καθιστώνται αί όρνιθες παραγωγικαί, δέον πρωτίστως νά ίχωσι μεγάλην ελευθερίαν, ή τροφή των νά ποικίλληται, νά έχωΛιν εις τήν διάθεσίν των πρασινάδα, γήν παχεϊαν περιεχουσαν έντομα, μύρμηκας καί·τά τοιαδτα, ύδωρ
καθαρόν καί νά δύνανται ν’ άποξέωσι τό χώμα, διότι είς
τούτο ιδίως έγκειται ή μεγαλειτέρα εύχαρίστησίς των.
Έάν δέ θέλη τις νά γεννώσιν ώα αί όρνιθες του έν ώρ<^ χειμώνος, ότε ταΰτα σπανίζουσι,δέον νά πράξη ώς έξης.
Κατά τον Μάρτιον μήνα θάλπομεν ώκ είτε φυσικώς, είτε
κατά τεχνητήν μέθοδον έν κλιβάνοις. Τόν Μάϊον χωρίζομεν
τούς ωραιότερους καί καλλίτερους νεοσσούς και τοποθετοΰμεν αυτούς εϊ; ιδιαίτερον διαμέρισμα. Κατά τήν 15 Νοεμ
βρίου μεταβάλλομεν τήν τροφήν των. Πρός έπιτάχυνσιν δέ
τής παραγωγής ώών, τρέφομε» τότε τάς όρνιθας μέ ήμίοπτον καί χλιαραν βραστήν κριθήν, άνάμικτον μέ βρώ
μην, σκύβαλα σίτου καί ολίγον καναβόσπορο». θίτομεν είς
τήν διάθεσίν αυτών καθαρόν πάντοτε ύδωρ καί κόνιν άνθρακος ένθα ,χρέσκονται νά κυλίωνται’ ίν ώργ δε δριμυτάτου
ψύχους τοποθετοϋμεν αύτά; έν ξηροτάτιρ καί καλώ; κεκλιισμένφ όρνιθώνι, ώστε νά προφυλάττωνται άπό τής υ
γρασίας. Τοιουτοτρόπως άπολαμβίνομεν μετά βεβαιότητος
καλλίστην παραγωγήν ώών διαρκοΰντος τοΰ χειμώνος.
"Οσον άφορφ τήν διατήοησιν τών ώών, ύπάρχουσι πολ
λοί τρόποι. Τινές άλείφουσιν αύτά μέ ισπανικόν κηρόν ή
έλαιον καί τά τοποθετοΰσιν ίντός άλατος ή άσβεστου διακεχυμε'νου. Ό κάλλιστος όμως τρόπος είναι νά τοποθετώνται έντός αγγείων έκ κεράμου, τοΰ αιχμηρού αύτών μέρους
έστραμμένου όντος πρός τά κάτω καί κατά στρώματα, με
ταξύ τών όποιων πληροΰται τδ κενόν διά γαλακτώματος ά
σβεστου, συνισταμενου έξ έπτά έως οκτώ γραμμαρίων έσβεμίνου άσβεστου χατά λίτραν ΰδατος. Τά αγγεία δέ ταΰτα
τίθενται έν δροσώδεε θέσει. 'Ομοίως τά ώά διατηρούνται
καλώς, έάν τοποθετήσωμιν απλώς αύτά μεταξύ λεπτών άχύρω» η ξηρών ρινισμάτων ξύλου, ούτως ώστε νά προφυλάσσωνται έντελώς άπό τής. ίπίρροίας τού άέρος. Οΰτω δια
τηρούνται ταϋτα και έπί έξ μήνας πάντως νωπά, καί άνευ
ούδεμιάς άλλοιώσεως.

11 ΦΥΣΙΣ
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ΖΫΓΪΡΟΝΘΜ· ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΧΉΓΈΪΚ/ΤΑ.
(Συνεχεία, ΐ$ε προηγούμενο» φύλλον)

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ TOY ΧΡΙΣΤΟΎ

Ή Μαίρη εισερχόμενη είς τό δωμάτιόν της,ήτον Εντελώς
δύσθυμος και σκυθρωπή.
«Πώς ; δέν μέ ήκολούθησεν εΐς τήν Επιστροφήν ;» ειπεν,
καί καταπίπτουσα ώς μόλυβδος Επί τοΰ ανακλίντρου ίπεδό•θη είς άλλοκότους καί πρωτοφανείς διαλογισμούς.
«Μέ άγαπ^, έξηκολούθησε καθ’ «αυτήν, ναί, τό «ίδον είς
το βλέμμα του . . . μέ έπερίμενε καθ’ όδόν ... ώ, ναί,
τόν είδον ... μέ παρηκολούθησεν είς τό Φάληρου, . . . ώ,
-ναι, τόν ήσθανόμην είς τήν καρδίαν μου, άν καί δέν τόν έ^λεπον . . . Καί Εγώ 1 τόν περιεφρόνησα, τόν άπεστράφην,
τόν ήρνήθην . . . και μ’ εγκατέλιπεν ! . . . ά! ή άθλια,
τί έκαμα . . . ώ ναί, τό αισθάνομαι, διότι τόν άγαπώ . . .
<5, ναι,άγαπώ καί Εγώ χωρίς νά ’γνωρίζω διατί . . .»
Μετ’ολίγον Εγερθεΐσα, «πλησίασε τόν καθρέπτην,παρετήρησε τό πρόσωπόν της μετά προσοχής, Εκ συνήθειας ίσως
καί χωρίς νά προφέρη λέξιν, διότι αί γυναίκες άμα άντιχρύζονται προς έαυτάς ούδέν λέγουσι, και ειτκ πλησιάσασα
τήν τράπεζαν ήνοιξε μικρόν σημειωματάριον. Εν ώ Εσημείοσεν,
« 14 April 1893, ioli habe geliebt. ϊ
ήιοι : «14 Απριλίου 1893, ήμάπησα».
Μεθ’ δ όλως σκε
'V 9„τ
πτική «δείπνησε καί
έκοιμήθη ήσύχως.
Τήν πρωίαν ή Μαί
ρη ήγερθη περί τό λυ
καυγές τεταραγμένη
καί ανήσυχος. Κάτι
«ιχε καί δεν Ενεθυμεΐτο
καλώς διατί άνησύχει.
Είχεν ϊδει παράδο
ξόν τι δνειρον ότι εύρίσκετο έπί τής’Ακροπόλεως καί οτι ώραΐος
.ίππεύς τήν κατεδίωκε.
ξιφήρης. Ένφ δέ τήν
αατίφθασε, τή προσήνεγκε αντικείμενου τι,
όπερ δέν Ενεθυμεΐτο
ακριβώς τί ήτο, καί j
οτι τοΰτο τήν ηύχαρίστησε τόσον, ώστε
έζήτησε νά Ιδη τόν
ώραιον Ιππέα, όστις
’Όνειρα και έρως ειόι
«ιχε γείνη άφαντος.
«Περίεργον δνειρον,διελογίσθη,τί άράγε νά σημαίνη; Άπό
πολλοϋ καιρού δέν βλέπω τοιαΰτα,τό’νά βλέπω δέ τήν νύκτα
ταύτην,ακριβώς μετά τήν χθεσινήν συνάντησιν μετά νεανίου,
ον ποσώς δέν γνωρίζω, καί τόν όποιον τόσον αισθάνομαι
«ίς τήν καρδίαν μου, τοιοΰτον περίεργον δνειρον, βεβαίως
δέν είναι δυνατόν ή νά (χη μεγάλην σχέσιν . . . . . .
Τί νά δηλοϊ τοΰτο ; Θεέ μου!, τίνα νά «ρωτήσω ; καί είς
τίνα νά Εκμυστηρευθώ ; ... Οΐμοι! Ούδένα φίλον, ούδένα
παρήγορον, ούδένα σύμβουλόν έχω Εν Τφ κόσμιρ. Ούτε
μητέρα, ούτε άδελφήν, ούτε φίλην. Τώρα, μόνον τώρα έν■νοώ τί θά εϊπη νά ήναί τις ορφανή,ήτις είς ούδένα δύναται
ν’ άνοιξη τήν καρδίαν της..... Έ ! Μαίρη, Μαίρη,' όποιον
άρά γε νά ήναι τό άδηλον καί σκοτεινόν- μέλλον σου
.
Τίς οίδεν όποΐαι πικρίαι, άτυχίαι, καί άθλώτητες σέ περί-

μένουσι καί όποιον πεπρωμένον σοί έπιφυλλάσσεται ! . . . »
Οΰτω ή τάλας διελογίζετο μόνη έν νφ μοναχικφ δωματίφ, ένφ εγειρόμενη τήν πρωίαν καί κατακλινομένη τό εσπέ
ρας οΰδένα είχεν,όστες νά τή εϊπη τήν έλαχίστην παραμυθη
τικήν λεξιν.
Μετ’ ολίγον δε πλησιάσασα τήν βιβλιοθήκην της καί λαβοΰσα βιβλίον τι'
— Μήπως τουλάχιστον τά βιβλία λέγουσι τίποτε περί
ονείρων; είπεν. Ούδέν θετικόν διαλαμβάνουσιν.Έ I καί αυτοί
οί Επιστήμονες και νοομάντιις καί φυσικοί, κάμνουν όλοι τούς
σοφούς καί αύτό τό άπλούσταατον πράγμα δέν έλυσαν ακόμη.
Είσέδυσαν είς τήν καρδίαν τής γυναικός, ^ψυχολόγησαν τά
πάντα,δλας τάς αδυναμίας της,τόν χαρακτήρα της κτλ. περί
ονείρων όμως τίποτε I Ούδείς τά εξηγεί. Οί ύποκριταί! οί ά
θλιοι!.... Γκαϊτε ! Βέρτερ I Σχίλλερ I Σαίκσπηρ ! ύπονομεΐς
τής φαντασίας ! Ά I έξηκολούθησε, μετά μικρόν, ευρον 1....
Τήν γυναίκα ούδείς κατέβαλεν ούτε ύπερέβη, καί άς λέγωσιν 5,τι άν βούλωνται. Μολονότι άπό κτίσεως κόσμου πολεμεΐται ύπό τοΰ άνδρός κα? μολονότι ούτος έχει όλα τά
μέσα και τάς δυνάμεις υπέρ αύτοΰ, ή γυνή Εφάνη πάντοτε
ύπερτέρα Εκείνου! . . . Ναί! Εΐς τήν ιατρικήν ή γυνή έκα
με θαύματα ! "Οπου ή τοΰ άνδρός σοφία Εφάνη αδύνατος
χαί Εγκατέλιπε τόν άσθενή είς τήν διάκριτοϋ θανάτου, ή
ποσάκις δεν τον
εν; . . . Είς τούς
κινδύνους,είς τάς επα
ναστάσεις,είς τούς πο
λέμους, εΐς τάς επιδη
μίας, τίς πρώτος προ
βάλλει τό στήθος του
χαί τίς τελευταίος άψηφών τήν ιδίαν ΰπαρξιν παραμένει εΐς
τό καθήκον ; ή γυνή !
. . . Είς τήν νοομαντείαν, Εξήγησιν τών
ονείρων,πρόρρησιν τών
απευκταίων, προκατα
λήψεις καί αποκαλύ
ψεις τής ψυχής καί
ψυχικάς διαθέσεις, τίς
χαλείτερον Επιτυγχά
νει; Ή γυνή ! . . . .
δνο μέγιστα καλά.
Έάν έρωτήσωμεν
τόν ιατρόν, τόν Ιερέα, τόν νομικόν, τόν φυσιοδίφην, τόν πανεπιστήμονα περί πασχούσης Εξ έρωτος, άδυναμίας χαρακτήρος,φόβου ή φαντασιοπληξίας γυναικός θέλουσι άπαντήση.
Ό μέν ιατρός, δτι έχει πυρετόν Εκ κρυολογήματος, καί
δεϊται κινίνης. Ό νομικός, ότι δέν είναι ζήτημα τοΰ κλάδου
του. Ό φυσιοδίφης, " οτι θά ήναι θετικώς ηλεκτρισμένη ή
άρνητικώς μαγνητισμένη καί δέον νά Επέλθη φυσική άντεπίδρασις, ο δέ πανεπιστήμιου, ότι τό φως, ή σελήνη, τό οξυ
γόνου, ό μονότονος'βίος, ή άτμόσφαιρα, τό κλίμα καί . .
, . . και ς . . καί . . . τή έπέφερον άναιμίαν, καί ότι πρέ
πει ν’ άλλάξη κλίμα, νά ταξειδεύση καί νά τρώγη καί
πίνη πολύ. Άν δ’ εϊπη τις πρός αύτού'ς νά'ίξηγήσωσι τό όνειρόν μου, πάντες ώς ίκ συμφώνου θ’ άπαντήσωσι. '«Non
possumuso. Οί σοφοί προγάστορες ! *Αν όμως αποταθώ
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πρός γυναίκα ; . . . Ώ 1 ιιμαι βέβαια, ότι αύτη θά ίξηγήση τδ όνιιρόν μου καί 6α μοί άποχαλύψη τδ πάν..............
’Αρκεί. Εύρον. Δέν έχω ανάγκην τών βιβλίων καίτών σο
φών άνδρών, τδ όνειρον μου θά (ξηγήσω δια της γυναικός.
Και άποστιίλασα την θαλαμηπόλον της (κάλισι παρ’
(αυτή την δεσποινίδα Θδρπ,άγγλίδα παιδαγωγόν, τεβσαρα—
*
οϊκφ.
κοντούτιδα, συνυπηρετούσαν ίν τφ αύτφ
— Τί τρέχει άγαπητη Μαίρη καί με (ζήτησες τοιαύτην
ώραν; νέαν αρχαιολογικήν άνακάλυψιν θά μοί άνακοινώσης
πάλιν, η αανέν χωρίου τοϋ Σχίλλερ θά μοί άπαγγιίλγς;
ειπεν ή Μις Θόρπ εισερχόμενη ίν τφ δωματίφ της φί
λης της.
—Τίποτε άπ’αΰτά,άπήντησεν ή Μαίρη, χάθησον άγαπη
τη μου χαϊ θά σοί ιίπω. Δύνασαι νά (ξηγήσης όνειρον ;
— “Ονειρον ; πάντοτε ποιητρια θά είσαι ; καί τί είμαι
(γώ, ονειροκρίτης ;
— Όχι βεβαίως, καλή μου φίλη, άλλά σέ μόνον έχω
σύντροφον, συγγενή καί αδελφήν ίν τφ κόσμφ. Είδον την
νύκτα ταύτην εν ονειρον, τό όποιον μέ κατετρόμαξε καί έπειδη έχω πεποίθησή εις τάς γνώσεις σου, την πείραν καί
την ειλικρινή καί πολύτιμον φιλίαν σου, θά σοί το «ϊπω καί
είμαι βέβαια, ότι θά μοΰ τό ίξηγήσης.
— ’Εγώ ; άπατασαι άγαπητη μου Μαίρη, δέν θά δυνηθώ νά σ’ εύχαρισιησω, δεν είμαι κατάλληλος διά τήν (ξήγησιν τών ονείρων, δέν γνωρίζω.
Καί γονυκλινής ή Μαίρη’
— Σέ παρακαλώ θόρπ, σέ ικετεύω, μη μοί άρνείσαι τοι
αύτην μικράν χάριν, σώσόν με I
— Νά σέ σώσω, έγώ ; τί λέγεις Μαίρη ;
— Ναι, νά μοΰ (ξηγήσης το όνειρον μου.
— Άποροΐσα δέ ίπί τη τοιαύτη συμπεριφορά καί απο
ρούσα τί νά πράξη'
— ‘Ας ίδωμεν, λίγε το όνειρον σου, άπήντησεν η μις
θόρπ.
— “A I σ’ εύχαριστώ, τό έγνώριζον, ότι δέν θά μοί ηρνεΐσο τοιαύτην ίκδούλευσιν, καλή μου θόρπ.
Καί καταφιλοΰσα αυτήν’
— 'Ιδού, ιδού, έζηκολούθησεν:
Ειδον ότι εύρισχόμην επί της Άχροπόλεως, καί ένφ συνελεγον άνΟήλια,έφάνη αίφνιδίως έναντι μου λαμπρός τις ίππεύς
όστις σύρων μετ’ οργής τό ξίφος του, ωσάν αυτός ήτο ό
κάτοχος τών μικρών έκείνων άνθίων καί τοϋ αθανάτου (κεί
νου κόσμου, καί μοί έπετέθη όργίλως. Έγώ πεφοβισμένη καί
τρέμουσα έσπευσα νά φύγω, άλλά δέν ήδυνήθην καί έκεΐνος
καταφθάς με,άντί νά μέ σφαξηή νά μέ πειράξη, μοί προσέφερεν άντικιίμινόν τι, τό όποιον ούτε ένθυμοδμαι πλέον, ούτε
ήδυνήθην ν’ άντιληφθώ τί ήτο. Τοδτο μ’ ευχαρίστησε καί
κατεπράϋνε, έστρεψα δέ τήν κεφαλήν πρός τδν Ιππία, άλλ’
είχε γίνη άφαντος. ’Ιδού τό όνειρον μου, ιδού τό πάν, άγαπητή μου, πώς τό εξηγείς ;
— Χθές, ποϋ ήσο Μαίρη ; καί. τί κατά τδ διάστημα τής
ήμέρας σοί συνέβη ’, είπε μοι πρώτον καί πιστεύω νά δυνηθώ νά σοί έξηγήσω τό δνειρόν σου.
Ή Μαίρη έστη άκίνητος, έγένετο πελιδνοτάτη καί όλως
άφηρημένη προσηλώσασα τούς οφθαλμούς της ίπί τοΰ α
νοικτού παραθύρου διετίλει άφωνος.
— Έ! Μαίρη, Μαίρη I άγαπφς..............
’Επειδή δέ αύτη δέν άπηντα·
— Τοΰτο δέν έχω άνάγκην νά τδ μάθω έκ τοΰ ονείρου
σου, άλλά το βλέπω καί είς τό πρόσωπόν σου’ καί ίξηκολούθησι παρατηρούσα αυτήν.
— Άπχτάσαι, αγαπητή μου, ούτε αγαπώ ούτε αισθάνο
μαι έρωτα, ούτε έχω τίποτε σέ βεβαιω, σοί τό ορκίζομαι,
δέν γνωρίζω ούδενα, άπήντησεν ή Μαίρη συνερχόμενη.
— Τότε πρός τί ή ταραχή σου καί ή μεταβολή τοΰ χρώ
ματός σου; ’Αδύνατον, Μαίρη, άγαπφς, τδ βλέπω εις τούς
οφθαλμούς σου.

— Χά, χά, χά, εγώ, αγαπώ ; καί τινα ; Έλληνα ; χά,
χά, χά, έγώ ή ποιητική, ή ψυχρά, τό πεντελικόν μάρμαρον,
ώς.μέ καλεϊς πολλάκις, μις θόρπ Χά, χά, χά, είσαι αστεία,
χά,χά, χά, καί ίξερρηγνύτο εις γέλωτας. ■
'Η θόρπ έμεινεν εκστατική καί παρετήρει μετά πιριεργίας.
καί ολίγον όργίλως τήν Μαίρην.
Διήλθε τότε στιγμιαία σκέψις διά τοϋ. νοός ίκατέρας.
«Ήπατήθην άρά γε; διελογίσθη ή μις θόρπ, ή προσποι
είται ;ο
«Μέ (νόησε, διελογίσθη ή Μαίρη, καί πρέπει ν’άρνηθώ.»
Ή Μαίρη έξηκολούθει γελώσα μετά μεγάλου θορύβουΕίτα δέ δεκκόψασα τόν γέλωτα καί λαμβάνουσα ύφος σο
*
βαρότερου
— Άς άφήσωμεν τά άστεΐα, υπέλαβε, καί εΐπέ μοι, α
γαπητή μου, τί δηλοΐ τό όνειρον αυτό ;
Ή δέ μις θόρπ όργισθεϊσα έτι μάλλον
— Μήπως νομίζεις, τή άπήντησεν, ότι τά όνειρα πολλά
κις δέν έχουσι σχέσιν είτε πρός προηγουμένας είτε πρός έπομένας ψυχικά; διαθέσεις μας, πρός σΰτά τά γεγονότα τοϋ·
βίου μας, καί ότι πολλάκις όραμά τι καθ' ύπνον, δεν ειναν
προάγγελος ευτυχήματος ή δυστυχήματος, ή ή αύτή άπεικόνισις εκούσιας ή άκουσίας πράξεώς μας ; Μή βασίζεσαι Μαί
ρη, είς τάς δοξασίας, πεποιθήσεις καί δημοσιεύσεις τών σο
φών, διότι ούτοι δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην πείραν, μη έπαρκούσης τής θεωρίας των’ δέν έζυμώθησαν μέ τήν κοινω- '
νίαν, δέν ήλθον, όπως ή γυνή εις επαφήν μέ τά ποικίλα πά
θη καί ευτυχίας τής άνθρωπότητος, διότι ΐστανται είς άλλας σφαίρας οΰτοι καί πολύ διαφοροτρόπως έξετάζουσι τοσ
πράγματα, καί ακριβώς έκεϊ όπου ή γυνή βλέπει καθαρώς
τό σοβαρόν, αυτοί έπιστημονικώς εύρίσκουσι γελοίον. Δέν σοί
έτυχέ ποτέ είς τόν βίον σου, Μαίρη, να προαισθανθής τι,το
όποιον μετ’ ολίγον νά ϊοης πραγματοποιούμενον ; Δεν είδες,
ποτε όνειρον τό όποιον νά είχε σχέσιν με περιστατικού τι τοϋ·
βίου σου ; Μ’ ίννοεϊς Μαίρη;
— Ώ I πολύ, πολύ, αγαπητή μου, έξακολούθει, σ’ έννοώκάλλιστα καί άποδέχομαι τάς ιδέας σου.
Καί πλησιάσασα τό κάθισμά της πρός τό τής θόρπ προητοιμάσθη ν’ άκούη μετά πλείονος προσοχής, χωρίς νά τής:
διαφεύγη οΰδεμια λέξις.
*Η δέ μις θόρπ λαβοΰσα ύφος μεγαλοπρεπές,καί έπιβλητικόν, ώς πραγματικός ονειροκρίτης, έξηκολούθησεν ουτως’
—,Τά όνειρα, ίγώ, φιλτάτη, πολλάκις έπίστευσα, καέχωρίς ν’ άνατρέξω είς παραδείγματα κπο τών οποίων τά Ι
στορικά χρονικά γέμουσι καί τών όποιων ήρωες υπήρξαν
πρόσωπα τής παλαιάς καί συγχρόνου έποχή; υψηλά τι καί
μή, (στεμμένα καί όχι, γνωστά τε καί άγνωστα, θά σοί α
ναφέρω έν ίδικόν μου πρόσφατον παράδειγμα. Ότε ήμην είς
’Αγγλίαν, ήμην κατειλημμένη ύπό ακατανόητου θλίψεως,ότε
νύκτα τινα βλέπω κατ’όναρ, ότι ευρισκόμενη είς μέρος τι ά
γνωστον, ένθα πρό (μοΰ έξετιίνετο λαμπρόν μεγαλοπρεπές,
μέγαρον, μ’ (πλησίασε γυνή τις μελανειμονούσα, ήτις μοί
λέγει *.
«"Ιδε (κιϊ (πάνω, ιδού αυτός τδν όποιον ζητεί;» Καίδντως στρέφω τό βλέμμα πρός τήν ΰποδεικνυομένην μοι διεύθυνσιν καί παρατηρώ έπί τής στέγης τής οικίας έν πρόσωπο
*·
γνωστόν μοι, τό όποιον χωρίς νά λάβω καιρόν νά ίδω καλώς
μετεβλήθη είς μαϋρον πτηνόν, τό όποιον άφοϋ ήτένισε πρός.
μι ίπέταξε καί έγένιτο άφαντον. “Ε ! τί νομίζεις συνέβη·
μετά τό όνειρον έκεϊνο ; Τήν επιούσαν λαμβάνω επιστολήνμέ πένθιμον χάρτην, ήτις μοί άνήγγιλλε τδν θάνατον πεφιλημένου μοι δντος, ακριβώς τοϋ προσώπου, όπερ είδον ίπί
τής στέγης καί μιτιβλήθη είς πτηνόν:. ..
Ή Μαίρη άνεστέναξιν,ή δέ μις θόρπ (ξηκολούθησιν
— Έ ! ξεύριις, αγαπητή μου,πώς (ξηγείται ήδη τό 0νειρον (κείνο ; 'Η μελανειμονούσα έκείνη γυνή ήτον ή (πιστολή,.
ή άγνωστος οικία ήτον ό ξένος τόπος, έν φ διέμενε τδ πρόσωπσν, ή δε μεταβολή αΰτοΰ είς πτηνόν, ό θάνατος αύτοϋ..-

— Πραγματικώς, φιλτάτη, ούτως ϊχ«, άλλά τδ ίδικόν
μου ονείρον, τδ ίδικόν μου (ξήγησον ήδη, ΰπελαβιν ή Μαίρη
ακκρως άδημονοΰσα.
— “A I μή ζητεί τά άδύνατα, ώ; δέ σοί ειπον πρότιρον, δΐν είμαι ονειροκρίτης. Άλλως τε, οΰδείς δύναται νά
προείπη το μέλλον
*
διότι, δυνατόν νά διαψευσθή ή νά γείνη
πρόξενος κακοϋ. Τά όνειρα εξηγούνται ώς ίπί τδ πολύ έκ
-τών ύστερων,μετά τήν συνταύτισιν αύτών πρός τήν πραγμα
τικότητα.
— "Ωστε δέν εξάγεις τίποτε ίξ αύτοϋ, άγαπητη μου ;
— Τί το όφελος : εξάγω τι. . . .. .
— Καλόν ή κακόν ;
— Μή βιάζησαι. Καί καλόν καί κακόν. ’Εξάγω τι τό
-όποιον δέν δύναμαι νά ιίπω, διότι πιθανώς νά σφάλλω.
— Μις θόρπ, μέ θανατόνεις ούτω, ,μέ τυραννεϊί, μέ κα
ταστρέφεις καί σέ (ξορκίζω νά μοί είπης τήν αλήθειαν.
— Αφοϋ (πιμένεις θά σοί ιίπω τί φρονώ, άλλά σημιίω•σον καλώς, ότι δυνατόν νά μή είναι ή πραγματική αλήθεια’
Λιότι δέν έχω τήν άξίωσιν νά έξηγώ τά όνειρα, καί μετά
τοΰτο θά σοί δώσω μίαν συμβουλήν.
— Άδιάφορον, λέγε, λίγε, καί θ’ ακούσω τά πάντα.
— Λοιπόν Μαίρη, ήγάπησας καί άγαπφς. Ό ίππεύς είναι
■νέος τες τΟν όποιον τυχαίως καί αίφνιδίως θά είδες, καί τόν
όποιον κατά πρώτον έφοβήθης καί άπέφυγες καί μετά τούτο
■■(ζήτησες νά ϊδης, άλλ' έγένετο άφαντος, άφοϋ σοί άφήκιν
άνάμνησιν σκληράν καί άνεξάλειπτον.
—— ’Αδύνατον, αδύνατον, δέν έπέτυχες, ΐπανέλαβεν ή
Μαίρη. Οόδεμία συνάντησις... ούδιίς ερως,.. Κάτι άλλο θά
δηλοΐ τό όνειρον.
Καί αστραπιαία τις σκέψις διήλθε τοΰ μετώπου της.
— Πιθανώς καί εύχομαι νά απατώμαι, αγαπητή μου,
«λλ’ άκουσον καί τήν συμβουλήν μου.
'Υψοϋσα δέ μεγαλοπριπώς τήν χεΐρα καί τήν φωνήν ή
μις θόρπ, έπανίλαβιν
*
—Όνειρα καί ερως είσί δύο μέγιστα καλά ,τά όποια ουδέ
ποτε συναντώνται (ν τφ κόσμιρ τούτιρ ! Μή ζήτει (πομένως ταΰτα ένταΰθα, αγαπητή μουίδιότι θά ναυαγήσης.
Ναυάγιον δέ δέν είναι παροδικόν τι κακόν, άλλά καταστρο•φή. Άπόφευγι λοιπόν αύτά, άν θέλης νά ζήσης ιύτυχής. . . άλλως, είναι αδύνατον, αδύνατον νά τά εύρης είς
τδν κόσμον τοΰτον.
Καί άσπασθεΐσα τήν Μαίρην άπήλθεν.
Ή δέ Μαίρη μείνασα μόνη,ελαβε μετά σθένους τήν γρα
φίδα της καί ίσημείωσεν (ν τφ σημιιωματαρίφ της·;
«Prawn und Liebe »
«’Ovetpa και
("Επεται συνέχεια.)

Ί»οΰ$.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
« y.ATT<$r~y »
Είναι πλέον ή βέβαιον ότι τό Ιστορικόν δράμα, τό μέγα τούτο
-καθ’ .ημάς, καλιιδοσκόπιον έν φ ώ; έν φασματογορία μαγική
άντιπαρέρχονται’πρό ήμών ζώσαι, δρώσαι, λαλοϋσαι αί έπισημόπιραι ήγεμονικαί, πολιτικοί καί κοινωνικοί έξ άμφοτέρων τών φύ
λων, άπό άμνΐ)μονσύτων μέχρι σήμερον χρόνων, διάνοιαι καί μεγαλοφυίαι τής άνθρωπότητος, είναι αληθές,, λέγομεν, ότι τό ίστο-ρικόν δράμα έσχεν αρκετά ισχυρούς καί άφθόνους τούς άντ.προσώπους του έν τή άναντιρρήτως πενιχρά ίστορίφ τής καθόλου νεοελ
ληνικής ήμών φιλολογίας, έναμίλλως δέ προσώθησαν τάς συγγραφικάς τάσεις πλείστων παρ’ ήμΐν λογιών, άλλων μέν θανόντων
πρό πολλ.οϋ, ετέρων δ’ έτι έπιζόντων καί έκάστοτε νέα διαφόρου
-συγγραφικής βαρύτητος παραγαγόντων έργα, έγένετο μία έκ τών
πιυριωτέρων αιτιών, άφ’ ένός μέν τής έπινύξεως τοϋ πρό πολλοϋ
=έν ήμΐν φυτοζωοϋντος έθνικοϋ ήμών γοήτρου και φρονήματος, έ-
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τέρωθεν δέ τής άναδιφήσεως ό στιβαρώτερος μοχλός αρχαιότα
των ιστορικών πηγών καί τής παραγωγής δντως δραματικών α
ριστοτεχνημάτων καί πλείστων άλλων Ιστορικών πραγματειών.
Ή θεοδώρα, καί αυτήν την τοϋ περιωνύμου δραματουργού Σαρδοϋ
κατά την ιστορικήν ακρίβειαν και τέχνην ύπερβάσα, ό Ηράκλειος
καί ό Ίουλιμνός δ παραβάτης τοΰ Κλ. Ραγκαβή, ήΜερόπη, θεωρηθεΐσα κατ’οΰσίαν άνωτέρα καί αύτής τής τοϋ Βολταίρου, οι Κυψελίδαι καί ή Φροσύνη τοϋ Δ. Βιρναρδάκη, οί Καλλέργαι καί ό
Λουκάς Νοταρας τοϋ Βασιλειάδου, ή Φροσύνη και ή Παραμονή
τής Έλλ. Έπαναστάοεως τοΰ άποβιώσαντος Άλεξ Ραγκαβή
καί έτέρων άλλα πρόκεινται ήμΐν πάντα τρανότατα μαρτύρια τής
άληθεία; τών άνωτέρω λεχθίντων,
- Ύπό τοιούτων συνεχόμενοι ιδεών καί πρός ορίζοντας γνησίωτέρας .εθνικής άπόψεως μάλλον άποβλέποντις, παρηκολουθήσαμεν
προχθές μετ’ενδιαφέροντος τήν άπό τής σκηνής τοΰ θ. τών Κωμφδιών xapaoraotv νέου δραματικού έργου τοϋ κ. Καλασοθάκη
γνωστοΰ καί έξ άλλων όμοίας υφής παρά τώ ’Αθην. κοινφ έργων
τής «Σαπφους», πρωταγωνιστούσης τής καλλιτέχνιδος Αίκ. Βερώνη.
Τής ΰποθέσεως τής έν λόγφ τραγφϊίας άνάλυσιν ακριβή δέν
θέλομεν έπιχειρήση, λίαν γνωστής, άλλως τε, οϋσης ταύτης παρά
τοΐς κυκλοις τών λογιών, ληφθείσης ώς θέμα δραματοπςιήσεως
καί ιστορικής αρχαϊκής μυθιστορίας ύπο πλείοτων ήμετέρων τε
καί ξένων, περί τήν παλαιόν καί νιωτέραν άσχολουμένων φιλο
λογίαν. Πρόσωτος έτι είναι ή άπήχησίς τοϋ θορύβου τοΰ παρά τή
Παρισ. κοινωνία ίκ τής ύπό τοΰ έξόχου Γάλλου - οιητοΰ Sil vest™
ποιηθείσης μονοπράκτου ομωνύμου τραγφδίας διεγερθεντος. Ό
Γερμανός επίσης Φλάχ, μια έκ τών διασημοτέρων φιλολογικών
τής Γερμανίας προσωπικοτήτων, (δημοσίευσε πρό πολλοϋ ένΛειψίφ δπό τόν τίτλον «Σαπφώ» λίαν επαγωγόν αρχαϊκής ΰποθέσεως
μυθιστορίαν άφηγουμένην τά κατά τόν έρωτα καί τόν θάνατον τής
μεγαλ.οφυοϋς ποιητρίας. Έκ τών ήμερέρών. δ μέν κ. Σπ. Παγανέλης, διήγημα ομοίως κατ” ουσίαν ΰποθέσεως, ό δέ κ. Τιμ.
Άμπελας, εκτενή ιστορικήν πραγματείαν έκτιθεμένην τά κατά
τόν καθόλου τής Σαπφοϋς βίον.
Τό έν λόγφ έργον τοΰ κ. Καλαποθάκη, ΰπό έποψιν
μέν καλλιλογικήν εξεταζόμενου, υπήρξε πολύ άνώτερον τών
προηγηθέντων αύτοϋ δύο έτέρων ομοίως ιστορικών έργων,
διακριθέν εκείνων κατά τήν καλλιέπειαν καί τήν αρμονικήν
τών στίχων αΰτοΰ αλληλουχίαν, ώς δράσεως δ’ ίργον καί
ποικιλίας τραγικών περιπετειών πολύ καθ’ήμας ύπολειφθέν τών
περί αύτοϋ ακροτήτων τοΰ κοινοϋ προσδοκιών. Ναί μέν έν τή κα
θόλου, εξελίξει παρετηοήθη ήριμία τις καί όμαλότης έν τε τοΐς
διαλόγοις κ>ί ταϊς σκηναϊς, έλλειψις δηλαδή τελεία πάντων τών
πομπωδών εκείνων καί πάντη αφύσικων καί ανωμάλων εκδηλώ
σεων καί πλαστών επίτηδες περιπετειών δι’ ών γέμουσιν ό «Λέων
Φωκά;» και ή «Άλωσις τής Κων)ως», άλλ’ αύτή αύτη ή α
ποχή ήτις έκεϊ, γενομένη μετά περινοίας, ήδυνατο νά θεωρηθήώς
άρετή, ένταΰθα, προκειμένου περί τραγφδίας, μόνον ώς σφαλμα
εντελώς άσόγνωστον ήδύνατο νά χαρακτηρισθή, έάν πρός απολο
γίαν του δέν είχε ν’ άντιφάξη καθ’ ήμών ό συγγραφεύς τήν α
δυναμίαν τής ΰποθέσεως, τήν μόνην καί κυρίαν αφορμήν πάσης
έν τή «Σαπφεϊ» του παρατηρηθείσης περί τάς σκηνάς. χαλαρότητος. Άλλ’ ή τοιαΰτη κατ’ ουσίαν εκλογή έτι' μάλλον καθ’ ή
μας δύναται νά έπιβαρύνη τ':ν γράψαντα, έκλέξαντα, ΐσως επί
τηδες, ΰπόθεσιν πρός τραγφδοποίησιν έκ τών κοινοτέρων καί όμαλωτέρων. Ή δικαιολόγησις εναντίον πάσης ώς πρός τό ζήτημα
τοΰτο μομφής είναι πλέον ή πλήρης, είναι τελεία. Όπισθεν ταύ
της, ώς άπό πύργου άκλονήτου, οχυρούμενος ό κ. Καλαποθάκης
δύναται ευχερέστατα έφεξής νά προασπίζηται κατα πάσης τυχόν
εξωτερικής προσβολής, οιον δήποτε χαρακτήρα καί αν φέρη αυτή.
Ώς πρός τήν διαίρεσιν τής τραγωδίας νομίζομεν ότι ήδύνατο
αίίτη νά έκτυλιχθή έν μια, τό πολύένδυσί πράξεσιν, ώς τά τοι
ούτων ΰποθέσεων δραματικά ειδύλλια, έπί παραδείγματι, τά καθ’
Ήρώ καί Λέανδρον,εις μίαν ΰπό τοϋ Γάλλου Ratisbonne δραματοποιηθέντα’ πλήν έν τοιαΰτη περιπιώσει ό ηχηρός τής τραγφδίας
τίτλος θα έξηνεμίζετο.,.Καί δή έν τή πρώτη πράξει,ώς έν τή δευ
τέρα, ΰπάρχει Ικανή περιαυτολογίας δόσις, ήτις έν τοΰτοις δέν
έμποδίζει τόν συγγραφέα τοϋ νά ίκφέρη έν αύταΐς γνώμας καί ιδέ
ας επιτυχέστατος, ώς ή έξής: «Τήν μετάνοιαν φοβοϋ άνθρώπου
ζώντος είς διηνεκή μετάνοιαν»· φράσεις δ’ άρμονικωτάτας, πλή
ρεις γοητευτικής περιπαθείας δύναται τις νά εύρη πολλαχοϋ τοΰ
έργου, ώς έν παρ. «Δορκάδας είδον δύο, πλήν ή χειρ κατέπεσε
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βαρεΓα. Δέν έτάνυσα τδ τόξο», φίλη, επειδή ενόμισα πώς βγαπώνται......
Ή σκέψις τής Σαπφοΰς δπως έμφανισθή ΧΡ® τών όμματων
τοΰ Φάωνος έν κάινουργει περιβολή φαίνεται ήμϊν ατυχής' διότι
δύναται μέν αίίτη να -ίχανοποιή τήν συνήθη τών γυναικών φιλαρέσκειαν, ουδέποτε όμως τήν διασαλπισθεϊσαν τής θεοεικέλοο ποιητρίας φήμην καί μεγαλοπρέπειαν. Ψυχολογικωτάτη ή στιγμή τής
ύπό τής "Ελλης καί τοΰ Φάωνος έν δίαχύσεσιν αισθημάτων καί
λατρείας προδιίομένης άοιδοΰ. Χαλαρωτάτη δμως ή κατά πρώτον
έπί τής σκηνής εμφάνισες τής Σαπφοΰς άπεκόυομένης διά τής
αποτόμου παρουσίας τών πρέσβεων ευθύς έξ αρχής παντός έκπάγλου ποιητικού ενδύματος, έν φ καθ’ ήμας πολύ ποιητικωτέρα,
πολλψ μάλλον αίθεριωτέρα έπρεπε νά ήναι. Ευτυχώς τό τοιοντον δέν διήκει δι’ όλου τοδ έργου, προσπαθήσαντος τοΰ συγγραφέως, ίσον τδ έπ’ αύτφ, νά έξιδανικεόση πλειότερον τάς ποιητικάς τής Λεσθίας εξάρσεις1 άφαίρεσίς τις μάλιστα, λίαν έπιτυέκδηλωθεΐσα ύπδ τής ηθοποιού, πάνυ προσφυώς διοχετεώθη
άπ’ αρχής μέχρι τέλους τής τραγφδίας.
(Έπεται τδ τέλος)

Λ. Άνχβταιβόπουλος.
ΤΟι ΦΙΛΠι Φ- ΠΡΙΝΤΕΖΗι
ini τώ μνημόσυνα, τή; χάρης του Μαρίας.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΩΩΝ
Ή αμερικανική αύτη βιομηχανία ελαβεν εσχάτως μεγίστην
έπίτασιν, τά δέ πρός τούτο μηχανήματα είσΐν έντελώς έκ
ξύλου κατεσκευασμενα, διότι ή παρουσία μετάλλου μετα
βάλλει τήν φυσικήν τών ώών γεύσιν. Ή κατασκευή των
περιλαμβάνει τέσσαρας κλάδους, τήν κατασκευήν τοΰ κρό
κου, τοΰ λευκώματος, τοΰ ύμενίου, καί τοϋ φλοιού.
Ό κρόκος άποτελεΐται έκ μίγματος άχνης, αραβοσίτου,
αμύλου, έλαίου καί διαφόρων άλλων ουσιών. Θέτουσι δ’
αύτό έν καταστάσει πυκνής ζύμης έντός μηχανήματος, δπερ
τοΰ προσδίδει στρογγύλον σχήμα καί τό πηγνύει. Μετά τοΰτο
ό κρόκος τίθεται έν έτέρφ διαμερίσματι, όπου περιβάλλεται
μέ λευκάδιον (4).
Τό νέον τοΰτο ξυστόν συμπυκνοΰται καί δι’ ιδιαιτέρας
περιστροφικής κινήσεως λαμβάνει σχήμα ωοειδές. Κατόπιν
τοποθετείται έν δερμάτινη συσκευή,ίνθα λαμβάνειτό ύμένιον.
Τέλος μεταφέρεται έν έτέρφ μηχανήματι, όπου λαμβάνει
τό τελευταΐον αύτοΰ περικάλυμμα έν σχήματι γυψίνου στρώ
ματος, καί εΐτα ένφ το κάλυμμα ξηραίνεται τό εσωτερικόν
αύτοΰ βαθμηδόν αναλύεται.
Τά τεχνητά ταϋτα ώά, έχουσι πάσας τάς ιδιότητας τών
φυσικών είναι πάντως άβλαβή,θρεπτικά καί δέν άλλοιοϋνται.
Ή κατανάλωσις αύτών είναι καταπληκτική καί τά δύο
καταστήματα, άτινα άνέλαβον τήν χονδρικήν αύτών κατα
νάλωση» έν Νέ$ Ύόρκη δέν προλαμβάνουσι τάς συνεχείς
παραγγελίας καί άποστολάς καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον.
Ό εφευρέτης τών τεχνητών τούτων ώών έλπίζει, ώς λέ
γει, νά έξαφανίση ούτως τό γένος τών ορνίθων, διότι καταγί
νεται ήδη νά εύρη καί τόν τρόπον νά έκκολάπτη νεοσσούςδιά
μέσου τών τεχνητών του ώών. Πλήν τοΰτο πολύ φοβούμεθα,
μήπως είναι άπό τάς συνήθεις αμερικανικά; χειμαίρας. Φ.Π.
(I) Albumine, λευχάδιον, λεύκωμα, σύγχειται έξ άνθραχος, οξυ
γόνου, υδρογόνου χαί άζωτου. Συνιστί δέ δλοσχερώς τδ ασπράδι.

Αγοράζονται είς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαιαί καί Επι
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων Επικρα
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί αρχαιότη
τες, παρά τοϋ κ.
A.

’Ολίγοι, φίλε μου, ’? τή γή δπου δεν έχουν κλάψες
Κ1’ αγαπημένο των κορμί δπου δίν έχουν &άψει.
Αληθινά, «' έγέραοε αύτδς ό ένας χρόνοι,
Μά μένει νέος ’$ την καρδιά δ πατρικός σου πόνος,.
Καϊ πάντα λέγεις μέ τό ι»οϋ, όταν άναβτενάζης :
«Γιατί, &εέ, τό δ&ρό οου γιατί μαςτδ αρπάξης ;»
Καϊ μία κρυφή σοΰ άπαντβ. φωνή: « Παρηγορήθου Γ
ι>Οΐ άγγελοι επϊ τής γής πολύν καιρό δϊν μένουν!
ν’Λγγελος κ’ ή Μαρία «ου πως ήταν «υλλογήβου
ι>Καϊ 5τι ‘ς τδν Παράδειβο πολλοί τήν περιμένουν !»

Γ, Πλπουλιλε.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ-.
X. Ν. Κ. ΤοΐσμΖ. Έπιστολαί σας έλήφθησαν.εύχαριστοΰμεν θερμώςΈγράψαμεν ταχυδρομιχως.— Κ. Β. Θεσσαλονίκην- Προχθές σας
,έγράώαμεν καί άπεστείλαμεν αποδείξεις καί Όράτιον. ’Αναμένομε»
άποτέλεσμα ενεργειών σας—(1. Μ. Σ. Λ»νκ<ασ(αν. Διλτάριον έλή
φθη. Ταχυδρομιχως καθέκαστα.—Π. I. Κ. Κύνσπολιν. Καί πέμπτη
απόδειξις άπεστάλη δια τοϋ φίλου χ. Μ. Εύχαριστοΰμεν καί ανα
μένομε» έμβασμα.—Π. Δ. Κ. Ληξονριοτ. ’Επιστολή μέ επιταγή»
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Προσπαθήσατε παρακαλοϋμεν καί
ετέρων.—Σ. Μ. Μεσολάγγιον. θ’ άποστέλλωμεν 20 έν 8σφ διαρκεΐτδ Διπλοΰν δρίμα· Δελτάριον έλήφθη.—A. Β. ίε’ρχνρατ. ’Επι
στολή χαί ποιημάτων έλήφθη. Έχει καλώς. Δημοσιεύσεις παρορα
μάτων άρχήθεν άποχρουομεν ώς ασχόπους καί δίδοντας αφορμή»
εΐς σχόλιαιαδύνατον δέ νά προλαμβάνονται, διότι διορθωταί καί τυ
πογράφοι καί συγγραφείς «αί χειρόγραφα άμοιροΰσι περγαμηνής,
άτημαρτήτου. ’Εν τούτοις τδ έφ’ ήμας καταβάλλομε» προσπάθειας.
*
Αναμένομε
μερικούς συνδρομητάς.—I. Ρ. Σΰροτ. Τί γίνονται,
αποδείξεις Π. χαί Κ; ’Απαντήσατε.—Σ. Σ Θ. Μεσολόγγιον. Έ
λήφθη ώραϊδν ποιημάτων, άλλ’ ακατάλληλον διά τήν Φύσιν, δεότε
άπλαϊ περιγραφαί τοιούτων συνήθων εκδρομών άρχήθεν άπεκροΰσθησαν, ώς άμοιροΰσαι ενδιαφέροντος. Τά περίεργα, πρωτοφανή,
έκτακτα, ούσιώδη μάλιστα.—Ν. Λ. Μάκρην. Έλάβομεν επιστολήν
σας χαί ήπορήσαμεν επί γραφόμενων σας. Ταχυδρομιχως άπαντώμεν.—Ν. Α. Ξηνοχύριο
.
*
’Επιστολή χαί συνδρομή σας έλήφθη.
Σάς ένεγράψαμεν άπδ 1ης Ιανουάριου καί άπεστείλαμεν σειρά»
φύλλων. Δημοσίευμα τολμηρόν χαί πολύ εχνομον. Ταχυδρομικές,
πλειότερα—I. Β. Βράϊλα. Επιστολή έλήφθη ευχαριστούμε θερμώς
— Κ. Λ- ΠαναμΚ. Συνεστημένη έλήφθη Εύχαριστοΰμεν θερμώς.
Ταχυδρομιχως γράψωμεν.—Α'Ρ.Π. Σθροτ. ’Επιστολή έλήφθη με

δρ. 7 ούχί 9.

Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν.
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