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ΕΓ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΓΡΑΝίΙΝ 
Σϋιίταόις τοϋ όρω^ένον όύμηαντος.

(Συνέχεια και τέλος).
Εΐσερχόμεθα δ ’ ήδη είς κόσμον μυστηριωδέστερον τόν των 

νεφελωμάτων, Άφ’ ότου ό Γουλιέλμος Έρσχελος έξέφρασε 
τήν ιδέαν ότι τά νεφελώματα είνε μερίδες τής πρωτογόνου 
κοσμικής όλης, τής χβησιμευσάσης πρός σχηματισμόν τών 
άστέρων, καί ότι σπουδάζοντας 
αύτά σπουδάζομεν συγχρόνως 
τάς φάσεις, άς οί ήλιοι καί οί 
πλανήται δεήλθον, άφ’ δτου 
πρό πάντων αί ευφυέστατοι μέ
θοδοι τής φασματικής άναλύ- 
σεως έπετρεψαν ήμίν νά σπου- 
δάζωμεν τήν χημικήν σύνθεσίν 
τών άστρικών νεφελωμάτων, 
τδ είς τόν αστρονόμον άλλά 
καί είς πάντα φυσεοδήφην διε- 
γερθέν ένδιαφέρον έδικαπλα- 
σιάσθη. 'Εν τινι δέ καθαρή 
καί εύδίφ έσπέρ$ τοϋ Δεκεμ
βρίου κατά τό μεσονύκτιον, άν 
ρίψη τις τούς οφθαλμούς του 
κάτωθεν τής ζώνης τοϋ Ώρίω- 
νος,ήτοι τών Tqi&v Βαβιλίων 
θά διακρίνη και διά θεατρι
κών διόπτρων παρατηρών, ά
θροισμα νεφελωδών φώτων έν 
τφ άστερισμφ τούτιρ άναπαλ- 
λομένων. Κυρίως θά παρατήρη
ση τδν ώραΐον άστέρα & τοϋ 
Ώρίωνος, τετραπλοϋν, μάλλον 
δ’ έξαπλοϋν, περικυκλούμενον 
ύπδ πιριεργοτάτου νεφελώμα
τος, ήτοι ούχί άθροισμα άστέ
ρων, άλλά φωτεινήν νεφέλην, 
ύποιόρασινίζουσάν πως, ής τό 
διά τοϋ φασματοσκοπίου πα- 
ραγόμενον φάσμα παράγεται ίξ 
ύλης άζωτούχου ή μάλλον στοι- 
χειωδεστέρας, μή άνακαλυφθείσης έτι. Τό ώραΐον τοΰτο νεφέ
λωμα άπλοΰται εις τηλικαύτην εκτασιν,ώστε φαίνεται πολύ 
εύρύτερον όλου τοϋ πλανητικού ήμών συστήματος.

Μεταξύ δέ τών λοιπών νεφελωμάτων θαυμάζομεν 
έπίσης τδ έν τή Άσπιδι τοϋ Σοβιέσκη παρατηρούμενου, πα-

*Έμμα Τερρίτζη.

ρουσιάζον μυστηριώδη δημιουργίαν διότε έν αύτφ φαίνεται 
πληθύς γεννωμένων ήλιων. Έπίσης καί ίν τή Μεγάλη Άρ- 
κτφ ύπάρχει νεφέλωμα στρογγυλόν καί λαμπρόν, παρουσιά- 
ζον έν τω κέντρφ δύο. ήλιους, ών έκαστος περικυκλοΰται 
ύπό μελανός κύκλου- ομοιάζει δέ τοΰτο μέ κεφαλήν γλαυκός, 
ήτις, έπειδή ένίοτε είς τών άστέρων έκλείπει, φαίνεται μονό
φθαλμος ! Έπίσης καί ίν τφ άστερισμφ τοϋ Δράκοντος δια- 
κρίνομεν νεφέλωμα δμοιον δακτυλίφ, λάμποντα καί πε
ρικυκλούμενον ύπό νεφελώματος άβεβαίου I , . . Ή χημική 

άνάλυσις τών νεφελωμάτων 
τούτων έπικυροϊ τήν ύπόθεσιν, 
ότι κοσμική τις ύλη εινε κε- 
χυμένη άρχικώς καθ’ δλον τδ 
χάος τών ούρανών πρώτη τις 
δέ συμπύκνωσες τής διάχυτου 
ταύτης ύλης παράγει νέφη α
τμών ή άπλών νεφελώσεων- 
συμπύκνωσις δέ μεγαλειτέρα 
παράγει ίνα ή πλείονας πυρή
νας ίν αύταϊς- οί πυρήνες δ’ 
ούτοι, ϊλκοντες τάς περικυ- 
κλούσας τούτους ύλας καί με
γεθυνόμενοι βαθμηδόν καί κατ ’ 
ολίγον, καθίστανται αστέρες, 
οίτινες άκολούθως διά τής ά- 
μοιβαίας ελξεως προσεγγίζουν 
καί άποτελοϋν άθροίσματα ά- 
στρικά- τά δέ συνιστώντα αυ
τούς ύγρά εύρίσκονται εις κα- 
τάστασιν ζωηράς πυρακτώ- 
σεως. Τδ αχανές λοιπόν, τό 
παρουσιαζόμενον ήμίν ώς στά- 
διον παγερας σιγής, άνάλογον 
πρόςτό τοΰ θανάτου, είνε του
ναντίον χώρα θαυμασίας ένερ- 
γείας, ήν μόλις ή φαντασία 
ήμών δύναται ν’ άναπαρα- 
στήση.

Οΰτω λοιπόν έκεΐ παρου
σιάζονται γεννώμενοι ήλιοι, 
οίτινες, όταν ήμέραν τινά συμ
πυκνωθούν ίκανώς καί ψυχραν-

θοϋν, θά δημιουργήσουν τούς πλανήτας των, ους θά φωτί
ζουν καί θά διοικούν- τά πλανητικά δέ νεφελώματα φαίνονται 
όντα άστρα ήδη προκεχωρηκότα ίκανώς έν τή πορεί^ ταύτη 
τής δημιουργίας- πλεΐστα δέ νεφελώματα, παρουσιάζοντα 
τήν πρός δημιουργίαν νέου ήλιου πορείαν, φαίνονται κεκτη-
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μένα συμπύκνωτιν γ} χαί τήν περί έαυτά κινησιν, ίνίοτί δέ 
καί τεμάχια άπεσπασμένα άπό τή; κεφαλώδους αύτών κεφα
λή;, δι’ ών θά σχηματισθοΟν πλανήται κατά τήν κοσμογο- 
νικήν θεωρίαν. Έν γένει δέ παρουσιάζονται έν τοϊς ούρανοΐς 
μυστηριώδη σχήματα Ιερογλυφικά, δηλοϋντα τών κόσμων 
τούτων τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. Υπάρχουν δέ 
καί νεφελώματα έν σχήματι φακοϋή ίλλείψεως, έιερχ διά
τρητα, ετερα άκτινοβόλα’ τό μέγα Μεγελλανικόν νέφος, κεί- 
αενον είς 2® άπόστασιν άπό τοΰ Νοτίου ΙΙόλου, περιέχει 
291 νεφελώυ.ατα, 46 αθροίσματα άστρικά καί 582 αστέρας, 
έκτεινόμενον έπί 42® εκτασιν έπί τών ουρανών τό Μικρόν 
Νέφος, τό κατέχον 10® τετραγωνικών έκτασιν, περιέχει 200 
αστέρας, 37 νεφελώματα καί 7 αθροίσματα’ όχι δέ μακράν 
τούτου εκτείνονται χώραι ολόκληροι κεναί αστέρων, χάη 
άχανή ή περιέχοντα νεφελώσεις ώχροτάτας, τών όποιων τό 
φως θά διανύη κατά τόν Έρσχελλον δύο εκατομμύρια έτη 
διά νά έλθη μέχρι; ήμΐν Τέλος υπάρχουν νεφελώματα 
ποικίλα τήν μορφήν καί τήν λάμψιν. ....

Τούτων άξια σημειώσεω; είνε τά καθιστάμενα έπί 
τινα χρόνον αφανή καί πάλιν άναφ.αινόμενα, ήτοι τά περιο
δικά νεφελώματα' ετερα δέ τά μεταβλητά νεφελώματα, 
παρουσιαζόμενα ώς αστέρες καί πάλιν μετά τινα χρόνον ώς 
νεφελώματα’ ετερα δέ παρουσιάζονται ώ; πυρήνες διπλών 
αστέρων, ήτοι νεφελώματα διπλά, οία τά έν τοΐς αστερι
σμοί; τοΰ "Γδροχόου καί τής Μεγάλ. Άρκτου παρουσιαζό- 
μενα. Τά νεφελοειδή ταϋτα κοσμικά αθροίσματα εινε άναμ- 
φιβόλως ή πρωτογόνο; κατάστασις τοΰ κόσμου, το άρχέγο- 
νον χάο§, έξ ού ή γένεσις τών διπλών αστέρων καί τών 
πολλαπλών συστημάτων, τών όποιων ανωτέρω έσπου- 
δάσαμεν τήν σύστασιν. Παριστάμεθα δ’ έντεΰθεν βε
βαίως είς δημιουργίαν κόσμων’ άλλ’ έπειδή, ώς παρετηρήσα- 
μεν, τό φώς είνε βραδύτατος άγγελιαφόρος τών ουρανίων γε
γονότων, ίσως ήδη αί νεφελώσεις αύται εινε συμπεπυκνωμέναι 
είς ήλιου; καί πλανήτας’ ίσως τινά τών διπλών νεφελωμά
των δηλοΰσε τά ίχνη τροχιάς βραδείας κινήσεως τοϋ ένό; περί 
τόν έτερον,ή μετατοπίσεως σχετικής έν τω διαστήματι. Καί 
έδώ μεν παρίστανταε αί τελευταϊαι άναλαμπαί κόσμου δη· 
μιουργηθέντος, έκεΐ δέ άρχεται γένεσις νέου, παρέχει παρου
σιάζονται αί σκηναί τών έξαφανισθεντων κόσμων,, άλλαχοΰ 
δέ τά λίκνα νέων συστημάτων, παραγομένων έκ τής τέφρας 
έτέρων συντριβέντων. Παρουσιάζονται δ’ έν γένει αί σκηνο- 
γραφίαι τής Γενικής Ιστορίας τών Ουρανών.

Άφιχθέντες ήδη είς τήν γενικήν έπισκόπησιν τών ου
ρανών, δυνάμεθα άρα γε νά θεωρήσωμεν ήδη τούς έν αΰ- 
τοΐς απειραρίθμους αστέρας ώ; άποτελοΰντα; 'έν γενικώτε- 
ρον καί εύρύτερον άστρφον σύστημα, άποτελούμενον έκ τών 
μερικών ηλιακών συστημάτων ; Καιά τον τελευταίου αιώνα 
οί φιλόσοφοι Κάντιο; καί Λαμβέρτης, κινούμενοι ύπό συναι
σθησία»; τίνος τής αρμονίας τοΰ παντός, έξέφεοον τήν ΰπόθε- 
σιν, δη δλον τό άστρφον Σύμπαν πρέπει νά ήνε διωργανω- 
μένον έπί τοΰ αύτοϋ σχεδίου, καί ότι έκαστος άστήρ θά 
διατρέχη τό διάστημα έν τροχιφ κεκλεισμένη. Άλλ' ή ύπό- 
θεσις αυτή είνε θεωρία, ή; τήν αξίαν μόνη ή παρατηρησις, 
ή αλάνθαστος αυτή πηγή πάσης φυσικής γνώσεως, δύναται 
νά επικυρώσει. Ό Γουλιέλμος Έρσχελλος καί ό Γουλιέλμο; 
Στρούβης έπελήφθησαν τοΰ έργου τούτου, αλλά τό άποτέ- 
λεσμα τών παρατηρήσεών των ϋπήρξεν αντίθετον τής ιδέας 
ταύτης, τής άλλως τε άπλουστάτη;’ διότι οΰδείς άστήρ 
παρουσιάζεται έχων άρκοΰσαν ύπεροχήν,όπως χρησιμευσγ ώ; 
κεντρικός ήλιος’ έπειτα δέ, άν ό ήλιος ούτο; υποτεθώ σκο
τεινός, όπερ λίαν άπίθανον, at περί τοΰτον κινήσεις δέον νά 
γίνωνται μετά τίνος κανονικότητος, άλλά τοΰτο δέν φαίνε
ται γενικόν, ουδέ τό δρώμενον άστρφον σύμπαν φαίνεται κα- 
τέχον τούς όρους τής μονιμότητος’ διότι ούτε αί τροχιαί τών 
άστέρων πάντων φαίνονται κεκλεισμίναι,ούτε αί κινήσεις αυ
τών κανονικαί,πολλών φερομένων μετά καταπληκτικής ταχύ
τητες είς τό άτέρμον χάος καί άλλων κατ’έναντίαν διεύθυνσιν.

Προσθετέου δ’ ένταΰθα, ότι δυνατόν είναι νά ΰπάρ- 
χη περιξ τοΰ όρατοΰ άστρωου σύμπαντος ημών διάστημα 
άπειρομέγεθες, εντελώς κενόν καί έρημον άστέρων ή κοσμι
κής ύλης, πέραν τ<3ΰ όποιου κατ’ αναρίθμητα διαστήματα, 
έκτείνονται έτερα σύμπαντα, μεθ ’ ά ετερα πάλιν κενά δια
στήματα, μεθ’ & έτερα πολυπληθέστερα σύμπαντα καί οΰτω 
καθ’ έξής. Τφ όντι, τό ορατόν τοΰτο σύμπαν, τό έξ εκατόν 
εκατομμυρίων άστέρων συγκείμενον, παριστφ μόλις μέρος 
τι απειροστημόριον του όλου σύμπαντος τών Ουρανών, τοϋ 
έν τφ άπείρω είνε χωρίον έπαρχίας, άνηκούσης είς νομόν 
άνήκοντα εί; κράτος, όπερ πάλιν κεΐται έν μεγάλη ήπείρφ 
τών ουρανίων κόσμων. Άφ’ έτέρου δέ τά εκατομμύρια τών 
έτών ή μάλλον τών αιώνων, δι’ ών προσπαθοϋμεν νά έκ- 
φράσωμεν τήν βαθμιαίαν άνάπτ»ξιν τών νεφελώσεων, τών 
ήλιων καί τών πλανητών, ήτοι τών ζωοφόρων κόσμων, μό
λις παριστώσι ταχεϊάν τινα στιγμήν τής αιωνίου διάρκειας. 
Δέν δυνάμεθα λοιπόν, πειρώμενοι νά έννοήσωμεν τά μεγα
λεία ταϋτα, ή νά άναγνωρίσωμεν τήν ανεπάρκειαν τών στα
δίων τών παρατηρήσεων μας,καί νά πεισθώμεν, δη τό Σύμ
παν είναι άσυγκοίτω; εύρύτερον, θαυμασιώτερον καί μεγα- 
λοπρεπέστερον τοΰ ύπό τή; επιστήμης παρουσιαζομένου καί 
ύπό τής φαντασίας παριστωμένου. Γνωστόν δ’ είναι’,· ότι αί 
μετατοπίσεις τών άστέρων είναι μέν ανεπαίσθητοι εις τόν 
οφθαλμόν μας, άλλ’ είνε τοσοΰτον ταχεΐαι, ώστε ούδεμία' 
ταχύτης έν τη Γή δύναται νά παραστήση αυτήν, κατ’ 
αισθητόν τρόπον,

’ Έάν δέ οφθαλμό; τις ήδύνατο νά ίδρ τά έν ουρα
νοί; κατ’ άφαίρεσιν τοϋ χρόνου καί τοΰ διαστήματος θά έβλε- 
πεν έν αύτφ άληθ·ή μνρμηκίασιν άστέρων διάφορων, κινούμε
νων κατά πάσας τάς διευθύνσεις έν τφ αίωνίφ κενφ. *0  
άστήρ, όστις είνε ό ήμέτερο; “Ηλιος, έρχεται έκ τοΰ άστε- 
ρισμοϋ τής Περιστεράς, κείμενης πρός Ν. τοΰ Λαγωοΰ 
καί διευθύνεται πρός τόν τοΰ Ήρακλέους μετά ίλιγγιώ
δους ταχύτητος, βυθιζόμενος έπί μάλλον και μάλλον καθ’ 
έκαστον έτος, καθ’ εχαστον αιώνα είς τά χαίνοντα βά
θη τοΰ άπειρου· Άφ’ ότου δέ παρατηρούνται αί κινήσεις 
αύται, φαίνονται έκτελούμεναι άκριβώςκατ’ εύθεΐαν, γραμ
μήν· έάν δ’ έκαστος άστήρ έκινεϊτο έπί τροχιάς, αί τροχιαί 
αυτών θά ήσαν τηλικαύτης έκτάσεως, ώστε νά μή δύναται 
τιςνά παρατήρηση κυριότητα τινα άπο τής αρχής τών γινο
μένων παρατηρήσεων επ’ αύτών. Καί όμως ο γερμανό; 
αστρονόμο; Μαϊδλερ (Medler) έθεσεν είς τάς Πλειάδας τό 
ύποτεθέν γενικόν κέντρον τοϋ γενικού Σύμπαντος, τόν Κεν
τρικόν Ήλιον, περί τόν ρποϊον τελούνται αί τού Ήλιου 
ημών καί πάντων τών περικυαλούντων αύτόν ήλιων περιφο- 
ραί’ άλλ’ ή θεωρία αΰτη δέν βασίζεται εις ούδεμίαν σπθυ-; 
δαίαν βάσιν, διότι ώ; εΐπομεν, οί αστέρες φαίνονται κινού
μενοι κατά πασαν διεύθυνσιν μετά ποεκιλωτάτων κινήσεων. 
Πολλοί δ' αιώνες θά παρέλθουν πριν ή δυνηθώμεν νά σχημα- 
τίσωμεν άκριβή καί θετικήν τινα θεωρίαν καί άληθή γνώσιν 
ίπι τοΰ αντικειμένου τουιου.

Άφ’ ετέρου ό Γαλαξίας φαίνεται δεικνύων τό έδα
φος πρός τό όποιον οί τηλεσκοπικοί αστέρες είνε έπισεσωρευ- 
μένοι’ ούδόλως όμω; δυνάμεθα νά ειπωμεν τούτο καί διά 
τούς λαμπρούς άστέρας. Άν λάβωμεν διαβήτην καί άνοί- 
ξωμεν αύτόν κατά γωνίαν ορθήν καί θέσωμεν τόν ένα πόδα 
του είς τόν Φωμαλχώτ, διά τού έτέρου δέ διαγράψωμεν τό- 
ξον μεγάλου κύκλου έπί έπιπεδοσφκίρου ούρανίας σφαί
ρας, τοΰτο θά τάμη τόν Γαλαξίαν έν τφ άστιρισμφ τοϋ 
Περσέως, θά διέλθη παρά τήν Αίγα, θά διαβή τόν Ήρακ- 
λέα κατά τό σημεΐον πρός δ ό "Ηλεος διευθύνεται, θά θίζη 
σχεδόν τόν Βέγαν, τόν Λαμπαδίαν, τον β τοΰ Κενταύρου, 
θά χωρίση τόν Νότιον Σταυρόν καί θά διαβή μεταξύ Σεί
ριου και Κανώπου, άστερος .τοΰ άστερισμοΰ τής Νηός’ ή ζώ
νη αύτη θά περιλαμβάνη τούς κυριωτέρους αστέρας τών τεσ
σάρων πρώτων μεγεθών, καί αΰτη ήδύνατο νά περιλαμβάνη 
τό ίπίπεδον τήρ τροχιάς τοΰ Ήλιον, τήν όποιαν άν διεγρά- 

φομεν,αΰτη θά ήτο άκριβώ; περί τον Πέρσεα. Λίαν δέ έσχά- 
τως ό κ. Maxwall Hall, αστρονόμος 'τής Ίαμα’ίκής, έπανέ- 
λαβε το πρόβλημα τοΰ κεντρικού ήλιου’ καί άπορρίπτων τάς 
Πλειάδας καί τον Γΐιρσέα ώ; κέντρα, συνεπίραινεν ώ; τοι- 
ούτον σημεϊόν τι τού ουρανού, κείμενον παρά τήν τροχιάν 
διπλού τίνος άστέρος, ς·' μεγέθους, τόν 65 τών ’Ιχθύων. Ή 
γωνιώδη; ταχύτη; τοΰ Ήλιου θά ήνε Ο", 066 κατ’ έτος 
καί ή πλήρης περιφορά ή κυκλοφορία αύτοϋ θά άπαιτή 
τούλάχιστον εϊκοσιν έκατομμύρια έτη διά νά έκτελέση αύτήν 
πλήρη.

Ή δέ ολική μάζα τών έλξεων, εί; τήν όποιαν ό 
Ήλιο; υπείκει, θά ηνε 78 εκατομμύρια φορά; ύπερτέρα τή; 
ίδικής του, καί θα σύγκειται έκ μυριάδων εκατομμυρίων 
άστέρων πάντε; δέ οί γνωστοί ήμΐν άστέρες θά φέρωνται 
μετά τοϋ Ήλιου περί τό αύτό τοΰτο ’ κέντρον καί θά συνι- 
στώσιν οΰτω; εν μόνον άστρφον γενικόν σύστημα Άλλά 
καί ή ύπόθεσι; αΰτη έχει χρείαν, έπαληθεύσεως, περί ή; ό 
χρόνο; καί ή πρόοδος τής επιστήμης θ’ άποφκνθώσι. Ήδη 
ο’ έπιθεωροΰντε; τήν μεγαλοπρεπή σκηνογραφίαν τών ούρα- 
νών, έξιστάμεθα μέν διά τήν ποικιλίαν καί τό μέγεθος τών 
έν αύτοϊς κυμαινόμενων κόσμων, τήν ίλιγγιώδη αύτών διά 
τό τάνος κίνησιν καί τήν έπί εκατομμύρια έτών άδιάκοπον 
μετατόπισίν των άνά τό άτέρμον χάος, ταρασσόμεθα δέ διά 
τήν μηδαμινότητα τής θέσεως, άφ’ ή; θεωροΰμεν αύτούς, 
ήτοι τή; στροβιλιζομενης Γής, άναλογούαης πρό; έκείνους 
ώς μικρός τι; κόκκος άμμου πρός τάς άδράς καί ογκώδεις 
ψήφου; κοίτη; χειμάρου όρεσιβάτου, παρερριμμένας είς άκ- 
την ωκεανών ούρανίων.Έάν δ’ άπό τή; μικροσκοπική; ταύ
της σκοπιά; κατά διάνοιαν έξεηνασσόμεθα είς τό πολύκο- 
σμον έκεΐνο χάο; μέ τήν ταχύτητα τοϋ φωτός, ήτοι άνά 
300,000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτον, μετά δύο μέν 
δευτερόλεπτα θά διηρχόμεθα παρά τήν Σελήνην, θαυμάζον- 
τες τούς κρατήράς τη; καί τήν φρικώδη έρημίαν, μετά-όκτώ 
δέ πρώτα λεπτά θά παριστάμεθα πρό τοΰ εκθαμβωτικού τήν 
λάμψιν Ήλιου, εκπλησσόμενοι διά τά; καταιγίδας του καί 
άναστατώσεις, καί μετά 4 ώρα; θά έφθάνομεν εις τά έσχατα 
όρια τοΰ Ηλιακού συστήματος.

Έξακολουθϋντες οΰτω τήν ούρανίαν ταύτην πτήσιν. 
μετά 4 μέν έτη θά έφθάνομεν εί; τόν προσηλιώτερον αστέρα, 
μετά ετερα δέ 6—7 έτη θά ήοχόμεθα είς τόν δεύτερον προ— 
σηλεώτερον, έξακολουθοϋντες άδιακόπως τήν πτήσιν έπί 10 
20, 50, 100, 1000 έτη μέ τήν αύτήν ταχύτητα καί άνευ 
αναψυχής, θά διηρχόμεθα πρό άστέρων μεγίστων, εστιών 
γονίμων φωτός καί θερμότητος, πιρικυκλουμίνων ύπό πλα
νητών, πληρών ζωής παντοίας. Μετά χιλιετή οέ πτήσιν 
όμοίαν, ούδέν άλλο θά έβλέπομεν ή αστέρας ύπερμεγέθεις, 
έστία; πελωρίων ήλιων πάσης ζωής καί κινήσεως’ άλλά καί 
μετά έκατομμυριετή πτήσιν θά άφικνούμεθα είς τόν Γαλαξίαν, 
όστις θά παρίστατο πρό ήμών ώ; τμήματα νεφελώδους κο
σμογονίας. Χωρούντε; περαιτέρω έπί χίλια έτη, έπί δισχίλια 
ετη, έπί έκατοντάκι; χίλια έτη κατ’ εύθεΐαν I ούδαμού θά 
έθεωροΰμεν τέρμα! ποΰ θά είμεθα ; είς τό χάος μέν, άλλ’ εί- 
σέτι εί; τόν πρόναον μεγαλοπρεπούς νάρθηκο; . , .εί; τόν 
πρόναον μ&λλοντοΰ άπείρον, ούδέ βήμα ποιήσαντες πρός 
τό πέρας ! Δεν θά διεκρίνομεν δέ ούτε άνατολήν, ούτε δύ- 
σιν, ούτε άνω, ούτε κάτω, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εί; 
οίανδήποτε δέ διεύθυνσιν καί άν έθεωροΰμεν τό σύμπαν, 
τούτο θά παρουαιάζετο τό άπειρον πανταχό&εν. Ά; στα- 
ματήσωμεν λοιπόν έδώ, διότι τό άπειρον υπερβαίνει τήν πε- 
περασμένην φύσιν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματο;.

4»ρέκ.

ΠΕΡΙ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ
Τό σπέρμα τής χολέρας περιέ/εται εις τα άποχωρήματα καί τά 

εμέσματα τών αρρώστων.:—Μεταδίδεται δέ πρό πάντων διά τοϋ 
ΰ5ατο;, τών τροφών,τών άσπρορροΰχων, τών στρωμνών χαί τών 
ενδυμάτων, ή σκευών ρυπανθέντων άπό περιττωμάτων χολερικών.

Τί είναι ή χολέρα, πώς γενναται, πώς έΐςαπλονται καί 
όποια προκαΖίί φαινόμενα :

Ή χολέρα είναι νόσος λοιμική, κολλητική, γεννωμένη 
ούχί αύτομάτω; καί έπί τόπου, άλλα άπό είδικον μικροβίου 
όμοιοσχήμου πρός κόμμα, του βακτηριδίου τής χολέρας, 
όρατοΰ μόνον διά τοΰ μικροσκοπίου.

Είσκομίζιται πάντοτε άπό τών Ανατολικών ’Ινδιών (τό 
Δέλτα τού Γάγγου ποταμοΰ), ένθα ένδημεΐ, έξαπλοΰται 
άκολουθοΰσα τάς κοινά; οδούς τής συγκοινωνίας καί έλάχι- 
στον προσβάλλει ορεινούς τόπους.

Ή χολέρα έκδηλονται διά σφοδρών έμέτω'ν, διάρροιας 
μετά κενώσεων άφθονων καί ύδαρών ώς ζωμού άπο όρύζης, 
καί διά μυϊκ&ν συσπάσεων έπωδννων, άπολήγουσα συ- 
χνάκις είς θάνατον καί δή εί; 24 ώρας, άλλοτε δέ εί; Εασιν 
ότε ή άνάρρωσις είναι συνήθως μακρά. Καί κατ’ αύτάς τά; 
μεγάλα; τής χολέρας επιδημίας ό αριθμός τών προσβαλλο- 
μένων δεν είναι τόσον μέγας, όσον κοινώς πιστεύεται, αί δέ 
ίάσει; πολλφ συχνότεραι ή όσον τό πολύ πλήθος πιστεύει.

Τά φαινόμενα τής χολέρας αρχίζουν έντός τών 5 πρώτων 
ημερών, έκτος σπανίων τινών άμφισβητουμένων περιπτώ
σεων, άπό τής είσδύσεως τοΰ ειδικού τής νόσου βακτηριδίου 
είς τον οργανισμόν καί συνίστανται εί; αδιαθεσίαν, άτονίαν, 
τάσιν πρός ιδρώτας, έν ω αί χεΤρες καί οί πόδες είναι ψυχ
ροί, καρδιακούς παλμούς ίσχυροτέρους. όδυνηράν κατά τό 
προκάρδιον πίεσιν, βορβορυγμούξ τών έντερων καί διάρροιαν 
χαρακτηριστικήν είς τήν όποιαν έπιπροστίθενται ώς έπί τό 
πλεΐστον ίμετοι. Διάρροια καί εμετοί τάχιστα έξαντλοΰσι 
τον πάσχοντα. Αί κενώσεις συνίστανται ύπό ύδαροΰς τίνος 
υγρού, κίτρινου χολώδους τήν χροιάν καί πως ώς άλευρομίκ- 
του, ταχέως όμως γίνονται δμοιαι πρός ρόφημα σεμιγδάλεως 
ή πρός τυρόγαλα, έπι τοΰ όποιου αίωρούνται συμπήγματα 
τυροΰ, ή πρός ζωμόν όρύζης. Έπί τελείας προσβολές χολέ
ρας προστίθενται εί; ταϋτα συσπάσεις των μν&ν έπώδυ- 
νοι καί μάλιστα τών κνημών, δίψα άσβεστος, τά ουρά στα- 
ματώσιν, η φωνή γίνεται βραγχνή καί άτονος, άηχος, τό 
δερμά γίνεται ψυχρόν, ξηρόν, ρητινώδες, αίρόμενον εύκόλως 
είς πτυχάς,. αίτινε; παοαμένουσι πολύ καί βραδέως εξαλεί
φονται, τά άκρα τών δακτύλων, οί όνυχες καί τά χείλη 
κυανίζουσιν, οί άρρωστοι δια.ταράσσονται, ριπτάζονται,'άδια- 
φοροΰντες πρό; τήν εαυτών τύχην καί όλιγωροΰντε; τέλεον 
τών οικείων, ό σφυγμό; γίνεται μικρός καί ταχέως έκλείπων, 
τό πρόσωπον συμπεπτωκός καί μετά 12-24 ώρας έπέρχιται 
ό θάνατος. Έάν, τουναντίον, ό οργανισμό; ύπερισχνση καί 
παύση ή διάρροιακαί ό εμετός πρό τή; γενικής καταπτώσεω; 
τώ)ΐ δυνάμεων τοΰ άρρώστου, έάν ούτος έπιζήση μετά 24 
ώρας ύπάρχει μεγάλη ελπίς περί άναρρώσεως αύτοϋ.

Τότε άρχεται ή άντίδρασι; καί ή επέρχεται ταχεία ή 
άνάρρωσις, θερμαινόμενου τοΰ δέρματος καί καλυπτόμενου 
ύπό θερμών Ιδρώτων, παυόμενων τών βορβορυγμών, τών 
έμέτων καί τής διάρροιας, παρερχομένων τών συσπάσεων 
τών μυών καί επανερχομένης τή; έκκρίσεως τών ούρων, ή 
ή άντίδρασι; μετά τήν χολερικήν προσβολήν παρίσταται 
έντονωτερα μετ' αλληλουχίας συμπτωμάτων βαρυτάτων καί 
φέρει τό όνομα τυφοειδές χολέρα.

Ενίοτε ή χολέρα θανατώνει τόν άνθρωπον είς όλίγας 
ώρα; και πριν η άρχίσωσιν αί κενώσεις τών ΰπό ύγρών πε- 
πληρωμένων έντερων (χολ/ρα ξ^ρά), ότε καλείται κεραυνο- 
βόλος.

Έπί έλαφρών τής νόσου, προσβολών εί; άνόρεξίαν καί κα
θολικήν κακουχίαν έπακολουθεΐ διάρροια, ήτις κατ’ ούδέν 
διαφίρουσα.τή; κοινή; διάρροιας, χαρακτηρίζεται ώ; χολε
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ρική έχ τούτου, ότι έν.αύτή φωρώνται διά τοΰ μικροσκοπίου 
τά βακτηρίδια τής χολέρας.

Ή διάρροια αύτη είναι μέτρια παρερχομένη συνήθως με- 
τά τινας ήμέρας, ή, άλλοτε, συμπλεκόμενη μετ’ άλλων χο
λερικών συμπτωμάτων λογίζεται ώς πρόδρομον της χολέ
ρας φαινόμενον (πρόδρομοί διάρροια'):

Χολερίνην όνομάζουσι τά έλαφρότερα κρούσματα της 
ασιατικής χολέρας, όταν δηλ. σύνυπάρχωσι μεν διάρροια 
καί ίμετοι, άλλά τά άλλα της χολέρας φαινόμενα ·παρου- 
σιάζουσι μικράν ίντα- 
σιν I.

Εΐς τάπτώματα τών 
ίκ χολέρας άποθανόν- 
των ύψοΰται ευθύς με
τά τον θάνατον ή θερ
μοκρασία (μέχρι 40®, 
41®, 42® καί μάλιστα 
42®,5) τά δέ πτώματα 
διατηρούνται διά τούτο 
θερμά έπϊ πολλάς ώρας. 
'Έτι δέ επέρχεται προ- 
ώρως καί παρατείνεται 
έπί πολύ ή νεκρική α
καμψία. Πολλάς δέ ώ
ρας μετά τόν θάνατον 
έπερχομένης συστολής 
μυών τινών τών άκρων, 
μάλιστα τών δακτύλων . 
καί του αντιβραχίου, I 
κινούνται ταΰτα καί I 
μεταβάλλουσι τον ευθύς 
μετά τόν θάνατον κα- 
ταληφθέντα σχηματι- 

' σμόν.Τά νεκρικά ταΰτα 
φαινόμενα ύπελήφθη- I 
σαν πολλάκις ΰπό άμα- | 
θών ώς σημεία νεχρο- 
φανείας. Ανάγκη λοι- I 
πόν νά γνωρίζη πας 
τις. ότι δέν είναι αλη
θές τό τοιουτον, διά νά 
μή ύποπίπτγι εΐς προ
λήψεις έξηγών έσφαλ- 
μένως τά νεκρικά φαι
νόμενα.

Προφύλοιςες.

Αυστηρά τήρησις τών 
κανόνων τής ύγιεινής.

’Αποφυγή σφοδρών 
ηθικών συγκινήσεων, 
φόβου.’Αποφυγή ύπερ- ' 
μέτρων κόπων· ψύξεως, 
πρό πάντων όταν το-- 7 ,ν λ iVoqooc Οηλιιεόχρον,σωμ« ήναι ώρωμενον β , , * *
αποφυγή καταχρήσεως Εχ Ι’τοΡ'®4
παντός είδους διασκεδάσεων, παρατετάμενών αγρυπνιών, οί
νου, ποτών οινοπνευματωδών αποφυγή ύπερμέτρου χρήσεω;

1 Ή (νρνπαΐχη ή ημιλαχη καλούμενη χολέρα (cholera nos- 
tra-cholera europeen) είναι πάντη διάφορος τής dcianxqc και 
8ή τής jfoJepZrflc, ήτις είναι ελαφρά μορφή τής ασιατικής ’Χολέ
ρας. Ή ««ρωπαϊκή χολέρα δέν ειβχομίζεται έξωθεν, άλλ’ αναπτύσ
σεται επί τόπου αναφαινομένη πρός ιδ τέλος του θέρους συνήθως, 
ύπο ατμοσφαιριχάς ,έπηρείας καί μετά βρώσιν δυσπέπτων τροφών 
ώς αυτόχρημα Απλούς γαστροεν-ερικός κατάρρους ΰπό τήν συμπτω
ματολογίαν της ασιατικής χολέρας.*Ή  ευρωπαϊκή χολέρα απολή
γει σχεδόν πάντοτε εις ίασιν και δέν είναι αποδεδειγμένων ότι μετα
δίδεται.

παγωτών, καταψύχρου ύδατος, ψυχρών λουτρών μακράς 
διάρκειας.

’Αποφυγή άπο τής χρήσεως πολλών ή αώρων καρπών, 
οπωρών πολυχύμων, οσπρίων, άβράστων χορταρικών, ζύθου 
καί τών τοιούτων, άβράστου "γάλακτος καί δυσπέπτων τρο
φών έν γένει.

Προσοχή μεγίστη εις τήν καλήν ποιότητα τοϋ ποσίμου 
ΰδατος, το όποιον πρέπει νά πίνεται βραζόμενου πρότερον, 
έάν ή προέλευσις αύτοΰ είναι αμφίβολος.

Κατάλληλον πρός 
πόσιν είναι ύδωρ βρα· 
σθέν πρότερον καί έπει
τα άναμιγέν μετά λευ
κού ή μελανός οίνου, ή 

I όξυνισθέν διά προσθή- 
I κης μικράς ποσότητος 
| τρυγικοΰ ή υδροχλω

ρικού οξέος. Τό πρός 
πόσιν ύδωρ νά βράζη
ται άφ’ ίσπέρας, οσά
κις εινε δυνατόν, διά 
τήν επιούσαν. ’Επίσης 
κατάλληλοι πρός πόσιν 
είναι αί λεμονάδες,-τά 
όξυανθρακικά μεταλλι- 'X 
κά υδα;α, φυσεκά ή τε
χνητά, έάν παρασκιυ- 
άζωνται έκ καλού ή 
βρασθέντος πρότερον ΰ
δατος, τά αρωματικά 
εγχύματα (τσάι, ’δυό
σμος, μέλισσα, φασκο
μηλιά, χαμαίμηλα,κλ.

Δι*  όλας τάς οικια
κός χρήσεις, ιδίως πλύ- 

I σιμόν, νά γίνεται χρή- 
σις ΰδατος βρασθέντος 

I πρότερον, εάν' δέν ύ- 
| πάρχη καθαρόν τοιού- 

τον.
I Κα&αριότης, άπο- 
I φυγή ύγραοίας τών 
I οίχιών, άήρ xal φώς 
! είναι τά μέρα διά τών 
I όποιων εμποδίζεται ή 
I άνάπτυξις τού νοσήμα- 
ι τος ίντος τών οικιών.

'Vyteevij εδεωτεκή

Είναι αναγκαιότα
των έκαστος πολίτης νά 
γνωρίση καί νά έννοή- 
ση καλώς όποια οφείλει 
νά λάβη προφυλακτικά 
μέτρα έν περιπτώσει έ-του I© . αιωνος. , 1 .πιοημίας, προφυλαχτι

κά μέτρα «νδεικνύμενα σήμερον ύπο τής Επιστήμης χαί τής 
πείρας, καί έν τίνι μέτρω δύναται νά συνδράμχι τήν διοικη- 
σιν είς έκτέλεσιν τού πρός τήν πολιτείαν τούτου καθήκοντος, 
τής προφυλάξεως δηλ. τής δημοσίας ύγιείας.

Πόΰιμον νδωρ.—Πρέπει νά φροντίζωμεν δπως τό πό
σιμον ύδωρ ήναι καθαρόν, υγιεινόν· νά μή ήναι ύποπτου 
προελεύσεως.

Έν περιπιώσει δέ επιδημίας, τό πρός πόσιν ύδωρ, τό 
χρήσιμον είς τάς άνάγκας τού μαγειρείου, τό άναγκαΐον ύ
δωρ είς πλύσιν τοϋ σώματος, τοΰ προσώπου, κλπ. πρέ
πει νά βράζηται πρότερον, έάν δέν ή vat καθαρόν.

’Απαγορεύεται απολύτως ή πόσις ΰδατος προερχόμενου 
<έκ πηγών ή φρεάτων ή δεξαμενών υπόπτων μολυσμού.

’Απαγορεύεται αύστηρώς τοϊς άρτοποιοίς νά κάμωσι χρή- 
σιν τοιούτου υπόπτου ΰδατος έν τή παρασκευή τού άρτου.

’Απαγορεύεται ή πλύσις μεμολυσμένων άσπρορρούχων,Εν
δυμάτων ή άλλων πραγμάτων έντός ρεόντων ύδάτων ώς καί 
ή έντός αύτών άπόρριψις περιπτωματικών ουσιών.

διάρροια και γαβτριχαΐ ταραχαί—Ύπό χολέρας προσ- 
βάλλονται πάντοτε όσοι ιδίαν εχουσι πρ'οδιά&εβιυ. Περιπί- 
πτβυσι δέ ευκόλως εΐς χολέραν όσοι πάσχουσι τόν στόμα
χον ή διαρροίζονται κλ. διότι τό τοιουτον αυξάνει τήν 
-προδιά&εβιν ταύτην. Διά τοΰτο έν καιρώ έπιδημίας χολέ
ρας δέν άρχει μόνη ή αυστηρά τήρησις τών παραγγελμά
των τής ιδιωτικής υγιεινής πρός προφύλαξη» άπό τής νόσου. 
Πρέπει έν πάσρ σπουδή νά μεριμνώμεν περί θεραπείας πά · 
•σης γαστρικής ή έντερικής διαταραχής άμα τή Εμφανίσει 
της, διότι άλλως τυχαία καί ολίγον καθ’ έαυτά βαρέα νο
σήματα γεννώσιν άτομικάς προδιαθέσεις ευνοϊκός είς ανά
πτυξη» σής χολέρας. Δέον δέ νά καλήται αμέσως ό ιατρός.

Θεραπεύοντες τήν διάρροιαν ταύτην έχομεν πλείστας ελ
πίδας νά άποφύγωμεν ή καί νά σταματήσωμεν τήν νόσον.

‘Αμα ίν καιρφ χολέρας εχη τις βορβορυγμούς είς την 
κοιλίαν ή διαρροίζεται, πρέπει νά κατακλιθή αμέσως, όσά- 
κις τοΰτο είναι δυνατόν, νά λάβη διαφορητικά (ίδρωτικά) 
ποτά (τσάϊ, ’δυόσμον, μέλισσαν, φασκομηλιάν, κλ.) μετ' 
ολίγης ρακής ή ρουμίου ή κονιάκ ή καί άνευ τούτων καί 7 
—8 σταγόνων λαυδάνου, όλίγας σταγόνας αίθέρος έπί τε

SYrXFOISrOTT ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια- Ιδε προηγούμενου φύλλον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.
Ή Μαίρη ηρδ τΛς τυχομάντχδος.

Ύπό τών αύτών σκέψεων καί φρονημάτων άμφότεροι Εμ
φορούμενοι καί κατατρυχόμενοι διήρχοντο τάς παγεράς ημέ
ρας τοΰ παρελθόντος χειμώνος, πότε μέν συναντώντες αλλή- 
λους έν τή Άκροπόλει καί έν τφ βασιλικφ κήπφ, ποτέ δε 
έπιχειρούντες μαχρυνούς περιπάτους είς τάς ολιγώτερον συχνα- 
ζομένας έξοχός τής πόλεως, ίδίβρ πέραν τοΰ νεκροταφείου, καί 
ένίοτε άλληλογραφοΰντες, μεταδίδοντες ούτως άλλήλοις τάς 
έπί τού μέλλοντος αύτών σκέψεις καί τά φρονήματά των.

«Όποιον ζοφώδες μέλλον, διαβλέπω ένώπιόν μον, Μι~ 
χαηλ , εγραφεν αύτώ ήμέραν τινά δ Μαίρη. Νομίζω δτε 
χ&τι τι μέ φέρει ύψηλά, πολύ υψηλά, καί οτι είτα θά με 
άφήβη μόνην νά πέοω, άλλά ποΰ.. . άχνοώ».

Δέν ήπατάτο ή τάλαινα.
Τήν πρώτην τοΰ νέου έτους άντήλλαξαν τάς θερμοτάτας 

αύτών καί Εγκαρδίους εύχάς έπί χάρτου πολυτελεστάτου καί 
παχέος ίφ ’ ού πτηνά τού παραδείσου, άγγελοι καί καρδίαι 
αίμοστάζουσαι, συμβολικώς παρίστανον τά κατατρύχοντα αύ- 
τούς πάθη.

«Εύχομαι νά fjoat εύτνχήρ, μετά ή χαι άνεν έμον» 

εγραφεν αύτφ ή Μαίρη
« Ή εύχή μον είναι έρωί μου ό αιώνιος» 

τή ίγραφεν ό Μιμϊκος.
Ήδη ό Άπρίλιες ήρξατο περιβάλλων τήν Φύσιν διά του 

νέου ζωογόνου του πέπλου· τά νέα φυτά, τά άνθη ή χρυσίζουσα 
χλόη καί τά νηπιώδη πτηνά έχαιοέτων τόν κυανοΰν δρίζοντα 
περιπαθώς και χαρμοσύνως,καί ή έν τφ έρωτι γηράσασα πλέον 

μαχίου σακχάρου, προσπαθών όπως ίδρώση. Λαυδάνου δύ
νανται νά χορηγηθώσι 40—50 σταγόνες είς 24 ώρας.

Είς παΐδας όμως ουδέποτε πρέπεε νά δίδεται λαύδανον η 
άλλη σκευασία περιέχουσα όπιον άνευ τής παραγγελίας Ια
τρού.

'Οπωσδήποτε, δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρησις τών 
προληπτικών τούτων μισών, τά όποια συχνά Ερεθίζουσιν 
έπιβλαβώς τόν στόμαχον καί τά έντερα.

Έάν δέ είς τήν έλαφράν αδιαθεσίαν προστεθώσιν ίμετοι, 
αί κενώσεις γίνωσι συχνότεραι καί ίπέλθωσε συνολκαί τών 
μυών, αίσθημα δέ ψύξεως κατέχη τόν άρρωστον, δέν πρέ
πει νά μίνωμεν άπλοϊ θεαταί μέχρι τής άφίξεως τού ια
τρού. Περιτυλίσσομίν αμέσως τόν πάσχοντα διά θερμών κα- 
λυμάτων, θέτομεν φιάλας μέ θερμόν ύδωρ περί τον άρρω· 

■ στον, άνατρίβομεν τό σώμα αύτοΰ (κνήμας, μηρούς, κοι
λίαν, άνω άκρα κλ.) διά θερμού ελαίου, παρέχομεν αύτώ 
είς πόσιν άρωματικά ποτά, όποια τά προμνημονευθέντα, 
οίνον έρυθρόν άναμεμιγμένον μέ ύδωρ βρασθέν πρότερον, καί 
έμβάλλομεν, εν ανάγκη, τόν άρρωστον είς θερμόν λουτρόν, 
περιέχον ολίγον συνάπι.

Άρρωστοί τινες έμούσι τά θερμά ποτά. Είς τούς τοεού- 
τους δίδομεν μικρά τεμάχια πάγου.

Πρέπει νά ένεργώμεν ταχέως, άλλά κανονικός, άνευ ά- 
καιρου σπουδής. Μέχρι τής άφίξεως τοΰ ιατρού πασαι αί 
προσπάθειαι ήμών πρέπ« νά τείνωσιν εις τό νά θερμάνω, 
μεν τδν άρρωστον. Έάν, τφ όντι, κατορθωθή τό τοιοΰτον- 
συχνάκις αί κενώσεις χαί οί ίμετοι παύουσι χαί αί συνολ
καί παρέρχονται. Κ. . . .

πτωχή Μαίρη έσκέπτετο τίνι τρόπφ νά άρη τό άφόρητον 
αύτό άχθος,όπερ βαθμηδόν τή κατεβίβρωοκε τήν καρδίαν.

«"Ερως αφόρητος I πικρώς διελογίζετο, ερως άτυχης! ερως 
πικρός I πτωχέ μοι Μιχαήλ!»

Ημέραν τινά τή είπον, οτιύπάρχιι γυνή τις προλέγουσα 
έπιτυχώς τό μέλλον, Ιδίως τάς ερωτικός εξελίξεις. Μολονότι 
δέ δέν έπίστευιν είς τοιαύτας χιμαιρικός καί άπιθάνους δια
δόσεις, ίν τούτοις προσεκάλεσε τήν γυναίκα αυτήν παρ 
έαυτή.

Τήν έπομένην όθεν ημέραν περί τήν δεκάτην ώραν τής 
πρωίας κατελθούσα τού ανακτόρου μετέβη απέναντι τής ίχθέ- 
σεως πρός τήν δενδροστοιχίαν, ένθα ή γραία μόνη άνέμενε 
καθημένη έπι τοΰ παρακειμένου έδράνου.

— Σύ, θά μοΰ προείπρς το μέλλον, τό πεπρωμένον, όπερ 
μέ άναμένει; τήν ήρώτησε μετά περιεργίας.

Β
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— Δός μου τό χεράκι σου, ξανθοΰλα μου, τή άπήντησεν 
ή γραία, νά ίδώ, καί θά σοΰ πω τό ριζικό σου. . . μη φοβεί
σαι, έλα κοντά.

Καί πλησιάσασα ή Μαίρη τη έτεινε την χείρα.
—Έχεις καϋμό, ε'χεις φωτιά, έχεις λάβρα καί συφορά, 

κόρη μου, τή είπε, μέσα στη καρδιά. Δέν είσαι άπδ τοΰτο 
τον τόπο, μακρυά ’ναι ή μητεροϋλα σου, μά ένας μελαγχροε- 
νος είναι ή μόνη σου παρηγοριά. Τόν αγαπάς καί σ’άγαπφ, 
είναι ώμορφονιός, μά τί νά σου ’πώ. ..έγώ τό καλό σου, θέλω, 
μορφοΰλά μου.,.μά τό ριζικό σου, βλέπω δέν είναι καλό...

— Ψεμματα, κυρουλα μου, ψέμματα, έγώ δέν άγαπω, 
κανένα, καί δεν έχω ούτε μελαχρβίνο ούτε ξανθό μέσα στη 
καρδία μου, δέν συλλογίζομαι κανένα.

— Μένανε, δέν μέ γελ^ς, ψυχοΰλα μου, τό ριζικό σου έτσι 
τόχιι καί άν σέ γελάω μεγάλο κακό νά μ’ εύρη. Ένας με— 
λαγχροινός σ’έχει μαγεμένα καί τόν έχεις καταμέσα στην καρ
διά σου, σ’ άγαπ^ καί τόν αγαπάς, μά ένα ζηλεμένο αστέρι 
σάς έχει πληγωμένα Δέν θά παρθήτε έδώ πέρα. Δέν μοϋ 
λές, καλό μου ώμορφο κορίτσι, καμμίά νυχτιά, σέ μεγάλη 
αστροφεγγιά μήπως ανταμωθήκατε καί σάς ίδανε τ’αστέρια ;

— Μά σοΰ είπα, κυροΰλά μου, δέν ξεύρω έγώ κανένα 
μελαγχροινό καί νειά ποΰ μο'ύ λες.

—Τό λέει το ριζικό σου καί εγώ δέν ακούω σένανε.Έδώ 
γράφει, πώς καμμίά νυχτιά ανταμωθήκατε, σέ ζηλέψανε τά 
αστέρια τ’ ουρανού καί σοΰ πήρανε τή μοΐρά σου. Φυλαχτό 
δέν έχεις κοντά σου ώμορφοΰλα μου ;

Μή άπαντώσης δέ τής Μαίρης, ή γραία μάντις ελαβεν έκ 
νέου τήν χείρα αύτής, τήν ε’θλιψε μεταξύ τών δακτύλων της 
καί απωθούσα είτα αύτήν μετ’ άποστροφής.

— Τρέχα, γλήγορα, τρέχα, κόρη μου, νά φοοέσης τό φυ
λαχτό σου άμέσως, κακό άμέτι σέ περιμένει.

Η δέ Μαίρη έξοργισθεϊσα κατ’ αύτής·
— Τί είναι αύτά όπου μωρολογείς, κακότροπου καί συ- 

'χαμερόν γύναιον, τή λέγει μετ’ άγανακτήσεως. Δέν αίσχύ- 
νεσαι, δέν φοβείσαι τόν θεόν, νά θέλης νά πιστεύσω, ότι μαν- 
τεύης τό μέλλον καί τό πεπρωμένου τών ανθρώπων, δέν είναι 
ασυγχώρητος αμαρτία νά ίπιχειρής νά προλέγης τάς δυστυ
χίας καί τά ατυχήματα αύτών ; Πήγαινε, φύγε, άνόητον 
καί αηδές γραίδιον, δέν σ’ ακούω πλέον, σιώπα, φύγε, φύγε, 
είσαι κατηραμένη.

Ή δέ πολυμήχανος γραία, ταραχθείσα τότε πολύ καί ά· 
πωθοΰσα τής δυστυχούς Μαίρης τήν χεϊρα-

— Λίγαις, λίγαις είναι ή μέραις σου, τή είπε άποτόμως 
και τρομακτικό τό ριζικό σου. Τί φταίω έγώ ; αύτά έχει 
ή μοΐρά σου, λίγαις είναι ακόμη ή μέραις σου.

— Σίτ! .... κατηραμένη, φύγε τοϋ διαβόλου γυνή, 
φύγε, σέ αποτροπιάζομαι.

Καί στραφιΐσα βιαίως άπήλθεν αυθωρεί ή Μαίρη έκεϊθεν, 
εις άκρον ήγανακτησμένη διά τήν έπιτυχίαν, σύμπτωσιν ή 
διαβολικήν,· όπως θέλετε νά έκλάβητε τό περιστατικόν, συν
εργίαν τήςτυχοδιώκτιδος καί σικχαμεράς αύτής τυχομάντιδος.

’ Καί έν τούτοις είσερχομένη ή Μαίρη έν τφ δωματίφ 
της καί ριπτομένη ώς μόλυβδος έπί τοΰ ανακλίντρου, κατά 
κοπος καί καταβεβλημένη, ώσεί ήρχετο έξ έπιπονωτάτης 
καί μακρας οδοιπορίας.

«Όλίγαι είναι ακόμη αί ήμέραι του ένταΰθα βίου μου, 
μοϋ τό είπε καί αύτή ή άθλια γυνή, έλεγε μετά πικρίας, 
είναι τοΰτο σύμπτωσις ή τό είδεν εΐς τάς χεϊράς μου καί εΐς 
το πρόσωπόν μου κεχαραγμένον . . . . “Α ! ένόησα έξηκο- 
λούθησεν έγειρομένη, δέν είναι μαντεία ούτε σύμπτωσις, εί
ναι αυτή ή αλήθεια».

Καί πλησιάζουσα πρός τόν καθρέπτην.
— ’Ιδού, έγώ, είπεν, όποια ώχρότης, όποια κοελότης εΐς 

τούς οφθαλμούς μου. Ιδού ! έκέϊ είδεν ή τρομερά καί πονη
ρά πολύπειρος τό μέλλον μου καί μοί τό είπε τόσον εύθαρ- 
σώς, χωρίς νά φοβηθή τίποτε, χωρίς νά ερυθρίαση. Οί οφθαλ
μοί ήμιεσβεσμένοι, τό χρώμα ήλλοιωμένον. . . .

«Λίγαις είναι η μέραις σου» έπανέλαβν μετά μικρόν καί 
κατεπεσε παλιν επί τοΰ ανακλίντρου οίκτρώς πετρωμένη τό 
τε σώμα καί τήν αρδίαν.

(Έπεται συνέχεια.) 'Ρους.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΥΚΛΑΙ ΣΤΟΥ ΚΟΡΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΓΗΣ Σ·_ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΓ 

Είδα τό ρόδο τής αυγής, ακόμη πριν άνθιση 
πρό τοΰ νά χύση γύρω του τήν μαγική του χάρι, 
δροσάτο, πριν ακτίνα μια τοϋ ήλρυ τ’ άντικρύση, 
είδα νά γύρη όλόχλωμο, στής γής του τό χορτάρι...

Είδα και σένα μχάν αύγή ακόμη πριν γνωρι'σης 
νά ΐδής τού χάρου τό σκληρό τό δρέπανο νά σφάζη 
τριγύρ’ άδέλφχα και γονείς, σέ είδα νά πενθήσης, ' 
παιδί νά χύνη δάκρυα, παιδί ν ’ άναστενάζη.

Βλέπω τήν νύφη, νυφικό στεφάνι τήν στολίζει 
άνθη τοΰ Μάϊ δροσερά γλυκά εύωδιάζουν, 
άλλά γιατί καί λιβανιού καπνός έδώ μυρίζει ; 
γιατί τά στήθη καθ’ ένός συχνά συχνά στενάζουν f

Μην τήν ξυπνάτε, δέν μιλεΤ, τά μάτια δέν ανοίγουν 
βλέπω νά μένη ακίνητη, λές κι’ είναι κοιμισμένη 
οί κρίνοι κ’ ή λευκή μοσκ^ά δταν τά δύο σμίγουν 
κάνουν τό θείο χρώμά της. Πώς είναι στολισμένη !!

Ώ συμφορά I μάς έφυγε, πετά μέ τ’ αγγελούδια 
πέτα μέ τούς συντρόφους της άγγέλους οτά ούράνχα 
στον πλάστη ψέλνει τά γλυκά καί μαγικά τραγούδια 
βαρέθηκε τόν κόσμο μας,βαρέθη τήν όρφάνρ.

Στήν μητρική τήν άγκαλυά, στά πατρικά τά στήθη 
θέλει νά βρή παρηγοριά νά βρή τήν εύτυχία 
εκεί 'ψηλά όπου πετά ατούς πόνους βρίσκει λήθη 
καί λησμονεί τοΰ κόσμου μας τήν τόση δυστυχία.

Μά 'μεΐς, ποΰ σέ γνωρίσαμε ολο ζωή καί χάρι, 
κι ’ έδώ σ’ αύτή τήν έκκλησιά ήθέλαμε νά 'ρθοϋμε, 
μέ δυο στεφάνια, καί μυρτιάς ολόδροσο κλωνάρι 
νύφη νά σέ στολίσουμαι, νύφη νά σ’ εύχηθοΰμαι.

’Εμείς θά κλαΐμε I .... δάκρυα θά χύνουμε γχά σένα 
καί μι’ άλλη μάνα ποΰ στήν γή σ’ άνέθρεψε παιδάκι 
θά γέρνη μες τόν τάφο σου μέ στήθη μαραμένα.
π’ ό χάρος τής τά πότισε όλόπικρο φαρμάκι.

Έ» Πύργφ. Γ.Χρονόπονλος.

sraa iramwa
Ή δεσποινίς Έμμα Τερίτίη, τών πρωτίστων προ

σώπων τοΰ μελοδραματικού διάσου Φαλήρου, εχει γλυ- 
κεΐαν καί εΰστροφον φωνήν κοντράλτας. Σπουδάσασα 
είς τδ 'ίΐδείον τής 'Ρώμης, άνεδείχδη αμα τή πρώτη έπι 
τής σκηνής έμφανίσει της, μεταξύ τών καλλίστων μελο
δραματικών ήδοποιων τής ’Ιταλίας.Έκτοτε έχειροκροτήδη 
καί έπευφημήδη μετ’ ένδονβιαβμοΰ έντοϊς δεάτροις πολ
λών μεγαλουπόλεων τής Εύρώπης, τής Ρώμης, τοΰ Πα
λέρμου, τοΰ Τουρίνου, τής Νίκαιας, τής Λισαβώνος καί 
άλλων έγκριτα δέ φύλλα αφιέρωσαν είς αύτήν ένδου- 
σιώδη άρδρα καί έδημοσίευσαν τήν εικόνα της. Ή δε
σποινίς Τερίτξη, εύρισκομένη έν τή ακμή τής ηλικίας της 
διακρίνεται ού μόνον διά τήν μαγείαν τοΰ ψσματος, άλλά 
καί διά τήν χάριν τής μορφής, τδ έράσμιον τών τρόπων 
καί τήν δελκτικήν ζωηρότητα τοΰ πνεύματος.

ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ

‘Ο πάγος τοΰ όποιου τήν κατάχρησιν ή υγιεινή οικτεί- 
(Ηΐ, ίν καταστάσει υγείας, ή τέχνη τοΰ θεραπεύειν μεταχει
ρίζεται αύτόν προς κατάπολέμησιν διαφόρων ασθενειών το 
πηγνύμενον ύδωρ ύπό τοΰ ψύχους μεταδίδει πολύτιμον θε
ραπευτικήν Μργειαν τφ ΐατρφ και χειρουργφ.

Λαμβανόμενος είς μικρά τεμάχια καταστέλλει φλογώ
σεις τινας τοΰ στομάχου, οφελεϊ καί είς την αιμόπτυση, 
προερχομένην έκ τών ίντοσθίων ή τών βρόγχων έπίσης κα
ταπαύει τούς νευρικούς καί τούς συνοδεύοντας την εγκυμο
σύνην έμετούς' τιθέμενος έπί τής κεφαλής εινε ωφέλιμος εις 
τούς παραλυγισμού; τών πυρετών και τήν μηνιγγίτιδα- . 
“Οσον άφορφ διά τήν χειρουργικήν, αυτή μεταχειρίζεται 
τόν πάγον, ίνα σταματήσω μερικάς αίμορροίας,ΐνα συμπτη- 
ξη τό έμπεριεχόμινον τών άνευρισμάτων, ίνα δροσιση πλη- 
γάς τινας πεφλογισμένας, ίνα κατάρτιση τας ίμφράξεις τής 
κήλης καί τέλος εΐς τό νά καταστήση αναίσθητα τά μέρη, 
άτινα χρήζουσιν έγχειρίσεως. Έάν τεθή έπι τινα λεπτά 
μίγμα έκ πάγου καί μαγειρικού άλατος πέριξ οακτυλου τί
νος τοΰ ποδός, δυνάμεθα νά ίκβάλωαεν όνυχα αναλαμβά- 
νοντα νέας σάρκας χωρίς νά ύποφέρη ό ασθενής.

αύτό δροσιστικόν μίγμα τιθέμενου έπί οιδήματος κα- 
θιστφ εύκολον τήν έγχείρισιν, χωρίς νά αισθανθή τόν έλά- 
χιστον πόνον ό ασθενής.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ
Λεν έχ' ακόμη αίσδανδή τδ αίσδημα τί είναι 

τι πάδος ό παλμδς.
Ούτε ποτέ τδ στήδός μου κατέλαβον οδύναι. 

’Ερώτων στεναγμός.

Και 'όμως είς έν βλέμμα της ένόησα τά πάντα 
τδ πάδος τήν δδύνην.

Και όνειρα τοΰ έρωτος έμπρός μου παραστάντα 
μέ ώδουν πρδς έκείνην.

Και τής ζωής μου έκτοτε τδ νήμα έξηρτατο 
άπδ τοΰ βλέμματός της

Και πάντοτε τδ πνεύμα μ’ έκείνην συναντάτο 
και ήμην όπαδός της.

Τά πάντα μοί παρίστανον έμπρός μου ευτυχίαν 
καί μέλλον όνειρώδες.

Καί πάντοτε προσέβλεπον είς δείαν όπτασίαν 
είς μάγον ιδεώδες.

Μακράν της έσχεδίαζον τήν μέλλουσαν ζωήν μας 
τούς τρόπους τάς σαγήνας

Λι’ ών δά έπετύγχανον ταχύ τήν ένωσίν μας. 
ύπύ χρυσάς άκτΐνας.

Ki ’ δταν έμπρορ ή έναντι έκείνης εύρισκόμην. 
κ’ έκείνη έμειδία.

Τεδαμβωμένος έμενον κ’ είς ρέμβην έριπτόμην 
Ω,ς σκυδρωπή πρωία.

Τότε ήρώτησα εύδύς τούς κτύπους τής καρδίας 
τούς στεναγμούς τοΰ στήδους

Καί μ' είπαν ιιείναι αίσδημα», παλμδς άμηχανίας 
τοΰ έρωτύλου ήδους.

Άθήναι >· Γ· ··

ΟΠΩΡΑΙ

— Ή d σ ω τ ί α ένός άνθρώηου δνα μόνον άνθρω
πον άψανίζετ' άλλ’ ΰ, άσωτία τοϋ πολιτεύματος φθεί
ρει τούς κόπους τών έργαζομένων καί τά ηθη δλων 
τών συμπολιτών,επειδή συγκροτεί πανταχό'θεν τούς 
αργούς, ώς μυϊας είς δτοιμον μέλι.

»
* »

__Ή χάρις είναι Λ ζωλ τοϋ άνθρωπον άλλ’A 
π ί σ τι ς Α άσπίς Α ϋπερασπίζουσα αύτήν. Ή πί- 
στις είναι είς τήν ψυχήν δ,τι ό σψιγμός είς τό σώ
μα καί δι’ αύτης πρέπει νά κρίνωμεν τΑν άληθή 
κατάστασιν της υγείας.

« «
*

— Είς πάσαν κρισολογίαν έκαστος διάδικος έχει 
χρείαν τριών σάκκων, ένός άργυρίον, ένός χαρτο
σήμων και ένός υπομονής.

■ ♦ «·
» .

— Ή ψιλοπονία είναι ψυτδν αύξάνον μόνον ύπό 
τήν σκιάν * **

— ΙΙολλο\ παραπονοϋνται διά τό κακόν των μνη- 
μονικόν, δλίγοι όμως διά τήν κακήν των γλώσσαν 
Α τήν κακήν των καρδίαν.

Α. Λί. Κοκ.

ΤΑΣΣΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

Ό έκ παλαιάς αθηναϊκής οικογένειας καταγόμενος Τάσ- 
σος Νεροϋτσος έγεννήθη τήν 8 μαρτίου 1826, έν Άθή- 
ναις. Τφ 1833 μετέβη εν Μονάχφ τής Βαυαρίας, όπου έξε- 
παιδεύθη προστασία καί άναλώμασι τοΰ φιλέλληνος βασι- 
λέως Λουδοβίκου Α’.

Έν ήλικί^ δεκαεννέα έτών συνέγραψε γερμανιστί έτυμο- 
λογικήν μελέτην έπί τών ονομάτων τών ^ωμάϊκών θεοτήτων 
(Die Gotter Rome), έφ’ ω όνομάσθη επίτιμος διδάκτωρ 
τής φιλοσοφικής Σχολής τοΰ έν Μονάχφ Πανεπιστημίου.

Έν έτει 1851 άναρρηθείς διδάκτωρ τής ιατρικής, άπο- 
κατεστάθη τό ακόλουθον έτος έν ΑΙγύπτφ ώς Ιατρός παρά 
τή άντιβασιλική αύλή ίν Καίρφ, έπειτα δέ αρχίατρος τοΰ 
έν Άλιξανδρεί^ στρατιωτικού νοσοκομείου, καί αντιπρόεδρος 
τοΰ ίατροσυνεδρίου καί τοΰ διεθνοΰς γενικοΰ ύγειονομικοΰ 
συμβουλίου.

Έν έτει 1879 ώνομάσθη πρόεδρος τοΰ ΐατροσυνε.δρΐο^ 
καί τής διεθνούς υγειονομικής έπί τής Αίγυπτου ίφορείας 
(Inlendance generale sanitaire d’Egypte)· άπελύθη δέ 
τής ενεργού υπηρεσίας, άρχομένου τοΰ έτους 1881, τεθείς 
εΐς διαθεσιμότητα. Ώς ανώτερος δημόσιος λειτουργός κα- 
τετάχθη είς τόν βαθμόν Μουτεμέϊς καί πρώτης τάξεως βέης.

Τα μάλλον διακριθέντα συγγράμματα του άτινα προσείλ- 
κυσαν τήν προσοχήν τών έν Γαλλίφ καί Γερμανί^ σοφών 
είνε τό γαλλιστί έκδοθέν «L’ancienne Alexandrie»(Paris, 
1888), καί αί «Χριστιανικαί Άθήναι», έν τφ Δελτίφ τής 
Ιστορικής και έθνολογικής εταιρίας τής 'Ελλάδος.
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Έκ ιών Ιατρολογιχών συγγραμμάτων δύο έγένοντο γνω
στά. «*Η  χολέρα έν Αιγύπτφ χαί το AperfU histOri- 
que de 1 Intendance generale Sanitaire d’ Egypte.

συμβάντα, τά τε έν Εύρώτη 'Αμερική χαί Άσίφ λαβόντα χώραν, 
άπο τοΰ 1830 μέχρι τής σήμερον,

Ή ο Ιστορία τοΰ ΙΗ' «Ιώνοςν έξιτιμήθη ώς ίργον Ιστορικόν έχ 
τών σπουδαιότατων, είναι δέ ανάγνωσμα έξόχως ενδιαφέρον χαί ίχ 
τών χρησιμωτάτων είς πάντα φιλαναγνώστην.

Τδ »ον έργο ν είναι χάλλιστα τετυπωμένον, κοσμείται δέ χαι ύπό 
πολλών εικόνων.

Τιμή καί τριών τόμων δμοΰ δρ. 30-—Έν τώ έξωτερικφ φρ. χρυσά- 
30.—Λεδεμένον φρ. 40.

Πάσα παραγγελία απευθύνεται πρός τον εκδότην κ. Γεώρ. Κασ- 
δόνην εις ’Αθήνας, ή καί διά τοΰ γραφείου τής εΦύσεωςν.

ΑΤΣΕΙΣ, ΤΩΝ ΕΝΤΩιΙίφ ΦΤΛΛΩι
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

226. Αίνιγμα. Κορνήλεος—"Ηλιος.

Έλυσαν αυτό, ό χ. Ν. Ντΐνος έξ ’Αθηνών, ή δεσποινίς Λουκία. 
Τσορώνη έξ Αθηνών, ή δεσποινίς Τατιανή Ζαδέ έκ Πειραιώς, δ- 
κ. Ε. Κομιώτης έκ Πύργου, i κ. Έμμ, Καπελλάκης έκ Σύρου, 
δ κ. Κωνστ. Φαρμ. έξ Αθηνών, χαί δ χ. Κωνστ. Ίωαννίδης έκ 
Κάιρου,

227. Αίνιγμα. Κάππαρις—Πάρις—ρ£ς.

Έλυσαν αυτό, δ κ. Ν. Ντΐνος έξ Αθηνών, ή δεσποινίς .'οιεκία. 
Τσορώνη έξ Αθηνών, δ κ. Έμμ· Καπελλάκης έκ Σύρου, χαί ‘,κ. 
Κωνστ. Φαρμ.έξ Αθηνών.

Τά«ί<ίος Νβροϋτείος.
'Awo τοΰ έτους 1884 παύσας νά έξασκή τό ιατρικόν ■- 

πάγγελμα καί κατατρυχόμενος ύπό χρονέου νοσήματος, διχ- 
γει βίον μονήρη έν τή μικρ? αύτοϋ έπαύλει έν 'Ράμλει τής 
’Αλεξάνδρειάς, ασχολούμενος άποκλειστικώς είς άρχαιολογι- 
κάς μελετάς καί συγγραφάς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥ2ΕΩ2-.

' θ. Β. Κ. Κ^ΧΌρατ. Επιστολή ελήφθη. “Εχει καλώς. Άνα· 
μένομεν. Σειράν φύλλων σας άπεστείλαμεν. — Σ Σ. Λιχαινά. 
Ήλλάξαμεν διεύθυνσίν σα< ώς γράφετε. —Π. Γ. ί/ρ*νρβ»·..  Ζητού
μενα φύλλα σας άπεστάλησαν.—Σ. θ. Λ/εσοΛάγγιον. Χειρόγραφον 
ελήφθη. “Αν έγκριθή δημοσιευθήσεται.— Γ. Φ. Γιονργιβοτ; επι
στολή. καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Κύριος Ν. 
λαμβάνει ταχτικώς προ διετίας τά φύλλα καί άποροΰμεν επί άρνή- 
σει τοι·, Γράφομεν.—Γ. Φ. βηρατ.· Έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γρά- 
φβμεν.— Ι.Β.ΒραίΛα ’Αποδείξεις χαί τρεχσύμενον έλάβομιν,!Αποροϋ« 
μεν διαγωγήν φίλου..— I. Γ. Ν- ΑιχιΛη. Ένεκα τής χολέρας τα 
ταχυδρομικά εύρίσχονται ε'ις μιγάλην ανωμαλίαν, τοΰντεϋθεν ή χα- 
θυστέρησις.—Τ.Γ.Ζ. /7»ιραι3. Έπιστολαι καί ασκήσεις έλήφθησαν. 
Ζητούμενο*  φύλλον σας άπεστείλαμεν. Ήσυχεΐτε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝΚΑΝΤΑ *Οδδς ’Ejjyofr δνωθι ^ιδλιοπωλεΐον Μινέκ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟ' ΑΙΩΝΟΣ
ΥΠΟ Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΎ 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Τόμοι 3 tig σχήμα μεγα 8ον

Διά τοΰ άρτι δημοσιευθέντος Γ' τόμου συνεπληοώθη ή εχδοσις 
τοΰ μεγάλου τούτου Ιστορικού συγρράμματος, όπερ οΰτω παραδίδεται 
δλόκληρον εις τήν μελέτην τοΰ κοινού.

Ή «ιστορία τοδ Ιθ' α’ιώνος» περιλαμβάνει τήν χρονικήν περίο
δον άπό τής πτώσεως τοΰ Ναπολέοντος Α' χαί τών άλλων μεγάλων 
γεγονότων τών ετών 1814 χαί 181$ μέχρι τής σήμερον καί διαι
ρείται εις τόμους τρεις.

Καί δ μέν Α’ ΤΟΜΟΣ, έκ σελίδων 720,περιλαμβάνει τήν ιστο
ρίαν άπό τής πτώσεως τού Ναπολέοντος μέχρι τοδ 1839, πλήν τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως.

Ό Β’ ΤΟΜΟΣ, έχ σελίδων 784, πραγματεύεται άποκλειστικώς 
τά τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ής τήν ιστορίαν, μάλιστα τήν 
διπλωματικήν, δ συγγραφεύς εκτίθησιν έπί τή βάσει νέων πηγών, 
άς παρέσχεν σΰτφ ή δημοσίευσις νέων εγγράφων έξ αρχείων Ευρω
παϊκών Κρατών καί απομνημονευμάτων πολιτικών άνϊρών ενεργόν 
λαβόντων μέρος είς τά συμβάντα.

■ Ό Γ' ΤΟΜΟΣ, έχ σελίδων 680, περιλαμβάνει όλα τά πολιτικά

Εύχαρίστως γνωστοποιοΰμεν τοϊς ήμετέροις φιλαναγνώ— 
σταις, ότι τό ύπό τών κυριών αδελφών Κάντα μέχρι τοΰ- 
δε έν τή όδφ Σταδίου διευθυνόμενον καί άριστα λειτουργούν 
κάλλιστον Φωτογραφικόν τοΰτο Κατάστημα, μετεκομίσθη 
άπό 1ης Σεπτεμβρίου έν τή ίπί τής όδοΰ Έρμοΰ καί ανωθι 
τοΰ Βιβλιοπωλείου Μπέκ μεγάλη οΐκίιρ άριθ. 13.

’Επί τή εύκαιρίιρ ταύτγι, δημοσιεύουσα ή «Φύσις» έναντι 
τήν εικόνα τής πρεσβυτέρας τών αξιέπαινων τούτων αδελ
φών, έπιφυλασσομένη νά δημοσίευση βραδύτερου και τήν 
τής νεωτέρας, όπως έτι μάλλον γνωστός ποιήσηται τφ Ά- 
θηναϊκφ κοινφ τάς άρίστους ταύτας Φωτογράφους, αιτινες 
τοσοΰτον εμπράκτως καί τρανώς απέδειξαν ταϊς συμπολιτί— 
δαις αύτών, ότι ή γυνή δέον νά ίργάζηται, θερμώς συνί- 
στησιν είς πάντας τούς άναγνώστας αυτής, όπως κατά κα
θήκον έρχονται έπίκουροι είς τήν πρόοδον και άνάπτυξιν 
τοιούτων βιομηχανικών ίργαστηρίων, άτινα όμολογουμένως 
πρέπει νά προσελκύωσι τήν γενικήν προσοχήν, διότι καί τόν 
τόπον τιμώσι καί τήν βιομηχανίαν άναπτύσσουσι.

Τύποις ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1893.


