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Ύπό τήν γενικήν ονομασίαν ,,σπήλαιον“ δυνάμεθα νά 
έννοήσωμεν πάντα κοΐλον χώρον, · έν γένει δέ παν μέγα 
χάσμα, ευρισκόμενον έν τφ  έσωτερικώ τής γής. Τ ά  κοιλώ
ματα ταϋτα προκυπτουσιν είτε έκ φυσικών αιτίων είτε διά 
τής μάλλον ή ήττον δραστήριου ένεργείας τών ανθρωπίνων 
χειρών. Κ ατά  ταϋτα διαιροΰμεν τά  σπήλαια είς φυσικά καί 
τεχνητά ήτοι χειροποίητα. ’Ενταύθα παρατηρητέον ευθύς 
έξ αρχής δτι τ α  φυσικά είναι · 
αναρίθμητα, ένώ τά  χειροποίητα 
ούτε κατά  τόν αριθμόν ούτε 
κατά .τήν Ικτασιν καί τήν ευ
ρυχωρίαν δόνανται πρός ΙκεΤνα 
νά παραβληθώσιν. ’Εκτός τού
του τ ά  αυτοφυή σπήλαια ένεκα 
του θαυμασίου αυτών σχηματι
σμού προσελκύουσι ,πολλω μάλ
λον τό  ένδιαφέρον ήμών ή  τά  
υπό ανθρωπίνων χειρών πεποιη- 
μένα. Ω σαύτως παρατηρητέον 
ένταΰθα ότι τά  μέχρι τοΰδε 
άνακαλυφθέντα σπήλαια είναι 
κατά . πάσαν πιθανότητα πολυ 
όλιγώτερα. τών πράγματι υπαρ
χόντων. ‘Ο  ήμέτερος πλανήτης 
περιέχει έξ άπαντος έν τώ  έσω- 
τερικω αύτοΰ πολλά είσέτι μυ
στηριώδη χάσματα, τά  όποια 
ίσως ουδέποτε θ ά  πατήση άν- . 
θρώπινος ποΰς, άν μή ή σύμ- 
πτωσις, ή συνήθης αΰτη έπίκου- 
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ρος πασών τών άνακαλύψεων, άνευρη αυτά, ή καί ή έ π ι -  
στήμη στηριζομένη έπί ασφαλών προϋποθέσεων.

Τό συνηθέστατον εΤδος τών αύτοφυών τούτων τής γής 
κοιλωμάτων είναι τά  σπήλαια τών σταλακτιτων, 'Ο  στα- 
λακτίτης λίθος εΰρίσκεται ώς έπί τό  πλεΐστον είς τ ά  σπή
λαια τά  άποτελούμενα έξ ασβεστόλιθου. Τ ά  σπήλαια ταϋτα
είναι ώς γνωστόν ώραιότατα κα ί ανέκαθεν διήγειραν τον

θαυμασμόν τών ανθρώπων. Ό
σχηματισμός αυτών είναι - ζω- 

• γραφικώτατος δ ιά  τήν λαμπρό
τητα τών χρωμάτων καί τών 
αποχρώσεων αύτών καί τήν ποι
κιλίαν τών σχημάτων, τ ά  όποια 
φαίνονται πολλάκις ώς δ ιά  τής 
γλυφίδος τοΰ άγαλμαΐοποιοΰ
παραχθέντα, ένώ άφ’ ετέρου 
τά  τειχώματα άπαστράπτουσι
χρώμα λευκόν, έρυθρόν, πρά
σινον, κίτρινον ή κυανόχρουν. ·

- · Έ π ί μακρόν χρόνον οί γεω
λόγοι έν απορία διατελοΰντες 
περί του τρόπου καθ’ όν προ- 
κύπτουσι . τά  θαυμάσια έκεΐνα 
σχήματα καί ποικιλώτατα χρώ
ματα , άφίκόντο έπί τέλους είς 
το  . τήν · λύσιν · τοΰ αινίγματος 
τούτου πάρέχον συμπέρασμα, τό 
εξής:

'Ο  ασβεστόλιθος ένεκα τής 
μεγάλης"αύτοΰ άραίότητος δέν 
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δυ'ναται νά παράσχη ούδεμίαν άντίσταιιιν είς το ύδωρ, οταν 
μάλιστα τοοτο περιέχη μεγάλων τινά  ποσότητα ανθρακι
κού οξέος. Τό ύδωρ βραδέως διηθούμενον παρασύρει μεθ’ 
εαυτού συστατικά μέρη τιτανούχου γής, τά  όποια ή σταγών 
αυδις καταλείπει, πριν ή έν τω  έσωτερικω του σπηλαίου 
καταπέση έπί του έδάφους. Τοιουτοτρόπως έν διαστήματι 
πολλών χιλιετηρίδων προέκυψαν τ ά  θαυμάσια έκεΐνα σχή- 
.ματα, τ ά  όποια καί σήμερον ε τ ι διηνεκώς τροποποιούνται 
καί μετασχηματίζονται, ει καί τοσοϋτον βραδέως ώστε είς 
τον οφθαλμόν ήμών ή διηνεκής αυτη μεταβολή εΐνε ανε
παίσθητος. Ή  γνώσις των τοιουτων σπηλαίων εΐνε παναρ
χαία, άλλ’ οί άνθρωποι ανέκαθεν κατεχόμενοι υπό ευεξήγη
του τινός .φόβου δεν έτόλμων νά είσέλθωσιν είς τό  βάθος 
αυτών, διότι έδεώρουν αυτά ώς εισόδους τοΰ αδου καί ώς 
Ινδιαιτήματα παντός είδους υποχθονίων δαιμόνων. Ούτω 
λ. χ. είς τους αρχαίους 'Ελληνας ήτο γνωστόν τό έν τη 
νήσφ Άντιπάρω σπήλαιον, όπερ ώνομάζετο ώς καί ή νήσος 
όλη Ώλίαρος· άλλα τό πρώτον βήμα είς τά  ένδότερα τοΰ 
σπηλαίου τοότου έγένετο μόλις κατά τούς νεωτέρους χρό
νους, τά  Χριστούγεννα τοΰ έτους 1633. 'Εταιρία  τ ις  πεντα- 
κοσίων περίπου ανθρώπων, υπό τήν έδηγίαν τοΰ φιλοκινδύνου 
αλλά καί φιλομαδούς Μαρκησίου Μ οίηίβΐ, είσελδουσα είς 
τό σπήλαιον τοΰτο ευρε τήν αυ’τόδ ι διαμονήν τοσοδτον εύ- 
άρεστον, ώστε -άπεφάσισαν νά εορτάσωσιν ένταΰδα τήν 
εορτήν των Χριστουγέννων.  ̂ 'Εμειναν λοιπόν έν τω σπη
λαίω Ιπ ί τρεϊς δλας ημέρας αίνοΰντες καί εύλογούντες τον 
Θεόν. 'Ο  ίερεύς έτέλεσε τήν δείαν λειτουργίαν είς τό μέρος 
¿κείνο τοΰ σπηλαίου, όπερ όνομάζεται μέχρι τοΰ νΰν ,,δυ- 
σιαστήριον“· Έ σ τή δη  προς τούτοις μεγάλη πυραμίς 24 χο- 
δών ύψους λαμπρότατα κεκοσμημένη καί βαστάζουσα πολυ- 
άριδμα άνημμένα κηρία, οί δε υπόγειοι δόλοι αντηχούν έκ 
των ίερών ασμάτων τοΰ εύσεβοΰς πλήδους. Έ ξ  έκείνου τοΰ 
χρόνου οί περιηγούμενοι τήν Ε λ λ ά δ α  δέν παραλείπουσι νά 
έπισκεφδωσι καί τό  σπήλαιον τοΰτο, τό οποίον πράγματι 
εΐνε άξιον τοΰ πλείστου ένδιαφέροντος καί τοΰ μεγίστου έν- 
δουσιασμοΰ των έπισκεπτών. Έ ν  αύτώ ευρίσκονται μορφαί 
,όλως ίδιορρύδμων σχημάτων, τό  δέ δαυμασιώτατον εΐνε ότι 
έπικρατοΰσιν έν αύτοΐς μάλλον τά  σχήματα των φυτών. 'Ο  
είσερχόμενος είς τό σπήλαιον νομίζει ότι βλέπει έκεΐ πάντα 
τ ά  είδη των φυτών τή ς γης. . Γ ιγαντιαΐα δάση, εύκαμπτοι 
λόχμαι καί δάμνοι λειμώνων, εύμήκεις χλόαι — καί έν γένει 

,όλόκληρον τό  φυτικόν βασίλειον φαίνεται ένταΰδα άντιπροσ- 
ωπευόμενον. Με μόνην τήν διαφοράν ότι τ ά  φυτά ταΰτα 
δεν εχουσι τό ζωηρόν πράσινον ή  τ ά  λοιπά συνήθη χρώματα 
των έπί τη ς γης φυτών άλλα φαίνονται μεταβεβλημένα είς 

. διαφανές κρύσταλλον.
Έ τ ι  μαγευτικωτέραν έντύπωσιν υπό τήν εχοψιν ταυτην 

έμποιεί ή όροφή. Πλεκτάναι φύλλων καί άνδέων έκτείνονται 
έλισσόμεναι άπό στύλου είς στύλον. Χλοεραί περιπλοκάδες 
φανταστικώς συμμιγνυόμεναι καί συνυφαινόμεναι άποτελοΰσι 
ποικιλώτατα καί ωραιότατα κοσμήματα, ένώ έν τοίς μεταξύ 
διαστήμασι χροκύπτουσι καρποί καί διάφορα είδη λαχάνων, 
υπερμεγέδεις πέπονες καί κολοκύνδαι, βαρεΐαι καί πολύχυμοι 
σταφυλαί, μαλακά καί λεπτοφυέστατα φύλλα κράμβης — 
πάντα δέ τα ΰτα  μαγικώς φωτιζόμενα υπό του άμυδροΰ φω
τός τής ήμέρας, όπερ διά τής οροφής είσδύον αντανακλά 
μυριαπλήν ανταύγειαν έν τοίς κρυσταλλίνοις τούτοις κα- 
τόπτροις.

Ά ν  δέλωμεν έν τη βραχείς τούτη περιγραφή νά παρα- 
κολουδήσωμεν τ ά  περιφημότατα καί μάλιστα αξιοθαύμαστα

τών σταλακτιτών σπήλαια, πρέπει έν πρώτοις νά άναφέρω- 
μεν τό παρά τφ  Foligno έν ’Ιταλία. Τό σπήλαιον τοΰτο 
εχει ύψος 30 έως 40 ποδών, πλάτος δ'ε μόλις 12 ποδών 
(Ιπομένως υπολείπεται πολύ κατά τήν εκτασιν καί τήν ευρυ
χωρίαν τοΰ σπηλαίου τής ’Αντιπάρου, όπερ εχει 250 ποδών 
μήκος καί 80’ υψος). Τό έπικρατοΰν χρώμα Ιν τω ίταλικω 
σπηλαίω εΐναι ύποκίτρινον, προέρχεται δέ έκ τοΰ ότι τό  διη- 
δούμενον όδωρ εΐνε θειοΰχον, όπως καί τ ά  ΰδατα τοΰ εκεί 
πλησίον ρέοντος μικροΰ ποταμίου, όπερ πιθανώς συγκοινωνεί 
μετά τοΰ σπηλαίου. Έ ν  τφ  σχημάτισμώ τοΰ σπηλαίου τού
του έπικρατεί τό κιονοειδές σχήμα. Έ τέρ α  διαφορά μεταξύ 
τοΰ σπηλαίου τούτου καί τοΰ ανωτέρω περιγραφέντος έλλη- 
νικοΰ, εΐνε δτι ή άποκρυστάλλωσις τών σταγόνων τοΰ δια- 
σταλάζοντος υδατος έν μέν τώ  σπηλαίω τής ’Αντιπάρου απο
τελεί αλάβαστρον έν δέ τώ ίταλικώ μάρμαρον.

Τής Γερμανίας τό γνωστότατον σπήλαιον εΐνε το καλού- 
μενον Baumannshöhle έν τω  όρει Χάρτζ. Τήν ονομασίαν ταύ- 
την έλκει παρά του δυστυχούς έκείνου μεταλλουργού, όστις 
πρώτος είσήλδεν είς τό  σπήλαιον έλπίζων νά εύρη έν αύτοΰ 
μέταλλα, άλλ’ άποπλανηθείς άπό τή ς είσόδου δέν ήδύνατο. 
πλέον νά έξέλδη καί περιεπλανάτο άκαταπαύστως έπί δύο 
ολόκληρα ημερονύκτια, μέχρις ου έπί τέλους έπανεΰρε μέν 
τήν Ιξοδον, άλλ’ υπό του φόβου καί τών κακουχιών άσδε- 
νήσας άπέθανε μετ’ όλίγας ήμέρας. Τό σπήλαιον τοΰτο 
εΐνε κυρίως σύστημα σπηλαίων, άποτελούμενον υπό !ξ  με
γάλων διαμερισμάτων καί πολλών υποδιαιρέσεων. Τό μήκος 
τοΰ όλου κοιλώματος εΐνε 368 ποδών. Καί ένταΰτα υπερ
ισχύει ό κιονοειδής σχηματισμός, άλλά μεμιγμένος μετ’ 
άλλων διαφόρων μορφών. Είς έκ τών κιόνων τούτων, ό κα
λούμενος ήχήεις, άναπέμπει κρουόμενος ίσχυρότατον ήχον. 
Τ ά  σπήλαια τα ΰτα  ένεκα τοΰ μυστηρίου μεδ ου περιεβάλ- · 
λοντο άπό τών αρχαιότατων χρόνων, εδωκαν αφορμήν είς 
τήν γένεσιν πολλών μύθων καί παραδόσεων, τά ς οποίας είσ- 
έτι διηγούνται οί περιοικοΰντες μετά τίνος φρίκης.

'Υπό πλείστων μυθωδών παραδόσεων περιβάλλεται καί 
τό  έπί τή ς νήσου Στάφφας, μιας τών έσωτερικών Έ βρίδων 
παρά τη  Σκωττία, ευρισκόμενον σπήλαιον τοΰ F in g a l, Ιχον 
μήκος 370, ύψος 100 καί πλάτος 50  ποδών. Τό όνομά του 
εχει τό  σπήλαιον τοΰτο παρά τοΰ πατρός τοΰ Όσσιάν, τοΰ 
ήγεμόνος τών Μόρβων, τοΰ Σκώττου έκείνου βάρδου, τοΰ 
όποιου αί ραψωδίαι κατά τούς νεωτέρους χρόνους άνευρέδη- 
σαν, έν δυσκαταλήπτω τινί διαλέκτω γεγραμμέναι. 'Ο πω ς 
είς τ ά  πλεΐστα οΰτω καί έν τώ  σπηλαίω τούτω υπερισχύει 
ό κιονοειδής σχηματισμός. Τό υλικόν έξ ου άποτελοΰνται 
οί κίονες ουτοι εΐναι ό βασανίτης λίθος. Ή  διάταξις τών 
κιόνων εΐνε κατά τοΰτο ιδίως χαρακτηριστική, ότι παρέχει 
δαυμασίαν τινά άποψιν τώ  είσερχομένω. Τό έδαφος τοΰ 
σπηλαίου είναι εντελώς κεκαλυμμένον υπό θαλάσσης, αί δέ 
καταπίπτουσαι σταγόνες παράγουσι δαυμασίαν τινά καί διη
νεκως έπαναλαμβανομένην σειράν άρμονικωτάτων ήχων. Ύπό 
τήν έντύπωσιν, ήν ένεποίησεν αύτώ ή έπίσκεψις τοΰ σπηλαίου 
τούτου, έμελοποίησεν ό Μένδελσον-Βαρθόλδυ τήν περίφημον 
εισαγωγήν τοΰ „Fingalshöhle“, όμολογουμένως αριστούργημα 
μουσικόν, έκφράζον δ ι’ άπαραμίλλου τέχνης τό  παράδοξον 
καί μυστηριώδες τοΰ πράγματος, ΰφ’ οδ ένεπνεύσδη.

Έ κ  τών κοιλωμάτων τής γής, άτινα δ ιά  τόν σχηματι
σμόν των ή  δ ι’ άλλην τινά Ιδιότητα εΐναι μάλλον αξιοπε
ρίεργα, ιδιαιτέρας μνήμης άξια εΐναι τ ά  Ιξής: Ιν σπήλαιον 
πλησίον τής Νικαίας (Nizza), όπερ άνεκαλύφδη μόλις έν Ιτει 
1803. 'Ο  σχηματισμός αυτου εΐναι ωσαύτως κιονοειδής, τό  δέ
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υλικόν αύτοΰ είναι δυάυγέστατον κρύσταλλον. Ή  έντύπωσις 
ήν δέχεται ό έπισκέπτης εΐνε τοσούτω μαγευτικωτέρα καί 
θαυμασιωτέρα, καθ’ όσον τό  σπήλαιον ομοιάζει προς άρχαΐον 
μεγαλοπρεπή ναόν μετά περιστύλων. — Τό σπήλαιον Brede- 
w in d e i·  έν τώ νΑνω Παλατινάτω εΐνε ώσαότως περίφημον διά 
τάς δαυμασίας αποχρώσεις, άς παρουσιάζουσι τά  έν τώ  έσω
τερικω αύτοΰ. — Τό κράτος τής Βιργινίας έν τή  Βορείω 
’Αμερική κέκτηται τό  δαυμασιώτατον καί ώραιότατον σ π ή -. 
λαιον τοΰ M athison, τό  όποιον εύρίσκεται είς τήν βόρειον 
πλευράν τών καλούμενων Κυανών άρέων. Τό σπήλαιον τοΰτο 
έχει πολύ μεγαλητέραν τών 300 ποδών εκτασιν εν τοίς ύπο- 
χδονίοις χώροις. Ή  θολωτή ο’ροφή, έκ στερεού καί πυκνοΰ 
ασβεστόλιθου συνισταμένη, έχει ύψος κυμαινόμενον μεταξύ 
τών 20 καί 50  ποδών. Θαυμασμόν έμποιεί πρό πάντων ό 
σχηματισμός τών σταλακτιτών, οίτινες παριστώσι κομψοτά- 
τα ς καί ποικιλωτάτας μορφάς. Εύμήκεις καί ραδινοί κίονες 
παντός μεγέθους έξέχουσιν άπό τή ς οροφής πρός τ ά  κάτω 
καί συναντώσιν άλλους, έκ του εδάφους πρός τήν κορυφήν 
έγειρομένους. . Έ ν  δέ τοίς μεταξύ χώροις πίπτουσι στρογγυ- 
λου'μεναι αί πτυχαί καλλιτεχνικωτάτων παραπετασμάτων, 
άτινα όμοιάζουσι άπαραλλάκτως πρός τά  λεπτότατα καί 
δαυμασιώτατα υφάσματα, άτινα παρήγαγέ ποτε ή υφαν
τική τέχνη.

νΗ δη άναφέρομεν τά  σπήλαια έκεΐνα τών σταλακτιτών, 
τά  όποια δέν δύναταί τις νά έπισκεφδή άνευ μεγάλων δυσ
κολιών Ινίοτε δε καί σοβαρών κινδύνων. Τοιαΰτα εΐναι προ 
πάντων τά  έν Πορτογαλλία ,είς μικράν άπό τής Tovarilla 
άπόστασιν ευρισκόμενα.· ,,Έ ν τώ  μέσω ένός λόφου φαίνονται 
τέσσαρες όπαί, τών όποίων ή εύρυτάτη άγει εις τινα διάδρο
μον, δίασχιζόμενον υπό βαθ·υτάτων καί άποκρήμνων βαράθρων, 
ούτως ώστε ό έπισκεπτόμενος τούς υπογείους έκείνους χώρους 
διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον. Ε ίς τό  πέρας τοΰ διαδρό
μου έκείνου διανοίγεται εύρυχωρότατον σπήλαιον, χωριζόμενον 
ύπό ένός έκ σταλακτιτών λίθων άποτελουμένου βράχου είς 
δυο διαμερίσματα. Παραπλεόρως πρός τόν πρώτον υπάρχει 
έτερος διάδρομος, ετι κινδυνωδέστερος Ινεκα τών αίχμηρών 
καί κοπτερών πετρών, αίτινες προεξέχουσιν έκ τών τειχωμά- 
των αύτοΰ. 'Ο  δεύτερος ουτος διάδρομος άγει είς έτερον 
σπήλαιον, ετι εύρυχωρότερον τοΰ πρώτου. Τό ένταΰδα δια- 
χεόμενον άμυδρότατον σκιο’φως δέν δόναται δ ι’ άνημμένων 
λαμπάδων ν’ αύξηδή τήν εντασιν, έκ τούτου δέ δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν πόσον τεραστίας διαστάσεις πρέπει νά Ιχη 
ό έν τώ  βάδει τής γής διανοιγόμενος οδτος χώρος. Έ κ  
τοΰ δευτέρου τούτου σπηλαίου άλλος διάδρομος άγει είς 
τρίτον σπήλαιον, τοΰ όποίου ή Ικτασις, κατά τά ς  μαρτυρίας 
άξιοπίστων κατοίκων τών πέριξ χωρίων, υπερβαίνει τό  ήμισυ 
χιλιόμετρον. 'Ο  έπισκεπτόμενος τό  τρίτον τοΰτο σπήλαιον 
άνταμείβεται πλουσίως διά τούς μόχθους καί τούς κινδύνους, 
ούς ύπέστη πρός έπίσκεψιν αύτοΰ. Τό έδαφος εΐνε λεΐον ώς 
κρύσταλλον, οί δέ τοίχοι κεκαλυμμένοι μέ λείψανα άπολελιδω- 
μένων ζώων. 'Ο  έπικρατών σχηματισμός εΐναι καί ένταΰθα ό 
κιονοειδής. Μεταξύ δέ τών κιόνων προκύπτουσιν άγλαότατοι 
καρποί παντός είδους καί μεγέθους. — νΕ τ ι ώραιότερον τοό
του αλλά καί κινδυνωδέστερον τοίς έπισκεχτομένοις εΐνε τό 
σπήλαιον τής Γρενόβλης έν τή  άγρία άμα καί ¡ίωμαντικω- 
τά τη  έκείνη τή ς Γαλλίας χώρα, τ ή  όνομαζομένη κοινώς 
Chartreuse. Ά λλά καί τούτο, ώς καί τό  ανωτέρω, μεγάλως 
υπερβάλλεται ύπό άμφοτέρας τά ς έπόψεις, τοΰ ώραίου καί 
τοΰ κινδυνώδους, ύπό του καλουμένου σπηλαίου τών Παρ
θένων (heaume des Demoiselles) έν Languedoc. 'Η  είσοδος

τοΰ σπηλαίου τούτου εχει τό σχήμα χωνίου, άγοντος είς βά
θος 30 ποδών. 'Ο πω ς καταβή τις  δ ιά  τή ς χωνοειδούς ταό- 
της οπής είς τό υποχθόνιον κοίλωμα, πρέπει νά μεταχειρισδή 
κατ’ άρχάς μέν σχοινία, εΐτα δέ κινητάς κλίμακας. Τέσ
σαρες μεγαλοπρεπέστατοι στύλοι, βαδινοί ώς φοίνικες, 34 πο
δών ύψους έκαστος, έμποδίζουσιν ένταΰτα τά  βήματα τοΰ 
έπισκέπτου. ’Εντεύθεν είσερχόμεδα πάλιν είς άλλον τινά 
διάδρομον, όστις εΐνε τοσοϋτον στενός, ώστε τό σώμα τοΰ 
ανθρώπου μόλις καί μετά δυσκολίας, συνδλιβόμενον, δύνα- 
τα ι νά είσχωρήση, εΐτα δέ πάλιν βάραθρα καί ρωγμαί βα- 
δύτα τα ι άναγκάζουσιν ήμάς νά μεταχειρισθώμεν έκ νέου τά  
σχοινία καί τάς αναβαθμίδας. Οί κίνδυνοι οδτοι καί οί 
μόχθοι ανταμείβονται καί ένταΰδα πλουσιοπαρόχως. Σμάλ- 
τον καί ύαλος, αλάβαστρον καί πορσελλάνη εΐναι τό υλικόν 
έξ ου αποτελούνται αί έν τω σπηλαίω εύρισκόμεναι δαυμα- 
σιώταται μορφαί, τών όποίων ή ώραιότης καί ή ποικιλία 
εΐναι ανυπέρβλητοι: παντοδαπά δένδρα, καλλιτεχνικώτατα 
αγάλματα, θαυμάσιοι στήλαι, οβελίσκοι, ουρανίσκοι κλινών, 
όπλα, στέφανοι, καρποί, πλεκτάναι, ετι δέ καί νέφη ευρί- 
σκονται ένταΰδα εν θαυμαστή ποικιλία καί αφθονία. Τό δέ 
πάντων θαυμαστότατον εΐνε βωμός τ ις  τριών ποδών υψους, 
ακριβέστατα ωοειδής, εχων κανονικωτάτας βαθμ ίδας, καί 
τοΰ οποίου ή τράπεζα άποτελεΐται έκ φυλλώδους, λεοκοτά- 
του καί άπαστράπτοντος σμάλτου. 'Υποστηρίζεται δέ ό θαυ
μάσιος ουτος βωμός ύπό τεσσάρων ελικοειδώς συνεστραμ
μένων καί χρυσοειδές χρώμα άπαστραπτόντων στύλων τηλι- 
κούτου πάχους, ώστε πέντε άνδρών αί παλάμαι δέν έξαρ- 
κοΰσιν όπως περιλάβωσιν ένα έκαστον έξ αυτών.

Ό  διηνεκής μετασχηματισμός τών έν τοίς σπηλαίοις 
τούτοις μορφών έξαρτάται ούσιωδώς,έκ τής μάλλον ή ήττον 
συχνής καταπτώσεως τών διάφορα · συστατικά περιεχουσών 
σταγόνων. νΕν τισ ι σπηλαίοις αί σταγόνες καταπίπτουσι 
σπανιωτερον, έν άλλοις δέ μ^τά μείζονος συχνότητος, όπου 
δέ ή κατάπτωσις τώ ν σταγόνων εΐνε άκατάπαυστος, τακτική 
καί σχετικώς ταχεία, έκεΐ καί ό μετασχηματισμός τοΰ ύλι- 
κοΰ εΐνε διηνεκής, κανονικός καί ταχύς. Ή  συχνότης τών 
σταγόνων έξαρτάται ού μόνον έκ τής δέσεως τοΰ σπηλαίου 

. άλλά καί έκ τοΰ έκάστοτε καιρού, ούτως ώστε μετά τάς 
βροχάς αυξάνει, έπικρατούσης δέ ανομβρίας έλαττοΰται.

Έ κ το ς  τών αυτοφυών καί τών χειροποιήτων σπηλαίων 
ύπάρχουσι καί μεσάζοντα τινα σπήλαια, πρός σχηματισμόν 
τών όποίων συνέΒραμον ή φύσις καί ή τέχνη όμοΰ, τών 
όποίων δηλαδή τά ς αυτοφυείς μορφάς μετασχηματίζει καί 
τροποποιεί αύθαιρέτως ή  χειρ τοΰ άνθρώπου. Ή  Μεγάλη 
Βρεττανία παρέχει ήμίν τό γνωστότατον ίσως πρότυπον τοΰ 
είδους τούτου τών σπηλαίων, τοΰτ’ Ιστι τό περίφημον σπή- 
λαιον τοΰ Prole, ευρισκόμενον έν τω  κομητάτω Derbyshire. 
Τό σπήλαιον τοΰτο είναι Ιν  έκ τών μεγίστων σπηλαίων τής 
γής, οί δέ σταλακτΐταί του δύνανται νά μετρηθώσι μέ τούς 
μεγίστους σταλακτίτας τοΰ κόσμου. Έ ν  τώ  μέσω του κοι
λώματος ρέει όρμητικώς μετά  ίσχυροΰ πατάγου έξ άγνω
στου πηγής μελανώτατον ύδωρ. Τό σπήλαιον αυτό φέρει 
τό όνομα τοΰ περιβοήτου άρχιληστοΰ Prole όστις. άλλοτε 
δ ιά  τών φρικαλέων αύτοΰ κακουργημάτων Ινέπνεε φόβον κάί 
τρόμον είς πάντας τούς κατοίκους τών χεριχώρων. Έ ν  τω 
σπηλαίω τούτω κατοικεί ό φοβερός κακούργος μετά τών 
συνεταίρων του, καί ένταΰθα έσυρε τ ά  θύματά του, άτινα 
ύφίσταντο άπεριγράπτους φρικωδίας. Ό  Prole ήσθάνετο το- 
σοΰτον εύάρεστον καί αναπαυτικήν τήν έν τω  ύποχθονίω 
τούτω .χώρω διαμονήν, ώστε θ ά  προυτίμα ΐσωξ νά μή έξ-
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έρχεται ποτέ έντεΰθ·εν, άν μή ήναγκάζετο υπό τή ς ανάγκης 
του κακουργεΐν. - -Διά ..τούτο- ηύτρέπισε και διηυ&έτησε το 
σπήλαιον τοΰτό.ώς πόλυτελεστάτην κατοικίαν, κατάσκευάσας. 
μετά  .&·αυμασίας τω  όντι έπϊτηδειότητος ;έκ'· σταλακτιτων 
πάντα τ ά  αναγκαία προς τούτο έπιπλα, κλίνας, δωμάτια,, 
μαγειρεΐον, έδρας — τ ά  πάντα έξ έπεξειργασμένων οταλακτι- 
τών. Πάντα- ταοτα επιδεικνύονται καί. σήμερον ετι είς τούς 
έπίσκέπτας. τοο -σπηλαίου, ούδείς δε δύναται να  μη δ'αυμάση 
την τέχνην; καί λεπτότη τα .τή ς έργασίας, Βι’ ής ή συμμορία 
των κακούργων έκείνων άπησχολει τά ς ευκαίρους ώρας, τάς 
μεταξύ τών κακουργημάτων των.

Έ κ τ ο ς . τώ ν. σπηλαίων τούτων, έν οις σχηματίζονται 
μόνον σταλακτιται, ύπάρχουσι καί άλλα, έν οΐς ευρίσκονται 
λείψανα αρχαίων άπολελι&ωμένων ζώων καί τ ά  όποια όνο*, 
μάζονται έν γένει σπήλαια οστών, έν αντι&έσει προς τά  σπή
λαια τών σταλακτιτων. Έ ν  τοΐς πλείστ.οις .τών οστεούχων 
τούτων σπηλαίων ευρίσκονται βεβαίως παρά το~ς οστοις καί 
σταλακτιται, πολλάκις Βε καί αύτά τ ά  οστά είναι κεκαλυμ- 
μένα υπό λάΚνου (έκ. σταλακτιτων) φλοιού. Έ ν  τισιν όμως 
σπηλαίοις, ευρίσκονται τά .ό σ τά  τών ζώων. έν τη  φυσική αυ
τών καταστάσει, ή  άσβεστοποιημένα ή καί' άπολελι&ωμένα.. 
Τό ανωτέρω μνημονεύ&εν γερμανικόν σπήλαιον του Baumann 
ανήκει κυρίως είς τήν .κατηγορίαν ταύτην, δ ιότι έν αύτ<3 
ευρίσκονται πλεΤστα άπόλελι&ωμένα λείψανα ζώων. — “Εν 
έκ τών σπουδαιότατων καί γνωστότατων οστεούχων σπη
λαίων είνάι.καί τό  έπι τής νήσου Έ λ β α ς  έν ετει 178!) άνα- 
καλυφθ·έν,. όπερ έξηρεύνησέν ό Άββας Spidoni. Κυρίως τό 
σπήλαιον τούτο εΐνε ολόκληρόν σύστημα άντρων, έκ τών 
οποίων όμως |ν  μόνον ,συνή8·ως συχνάζεται υπό έπισκεπτών. 
Τούτο έχει- χώρον 10 ποδών πλάτους καί 4'/.2 ποδών δψούς, 
ούτως ώστε αναγκάζεται τις νά βαδίζη. κεκυφώς.

ΕΙς τον μυχιαίτατον αιίτού τοίχον, ανο ίγετα ι. όπή τις 
στενή, είς ήν μόλις δύναταί τις νά εισχώρηση έρπων. Τοι
ουτοτρόπως ό έπισκέπτης, .συρόμενος έπί της κοιλίας καί κι
νούμενος δ ιά  τών χειρών καί,τών ποδών, άφικνεΐται είς δεύ
τερον άντρον τριάκοντα περίπου ποδών μήκους. Ό  αήρ έν- 
ταύθ·α εΐναι υγρός καί προξενεί στενοχώριαν, ήτις Ι τ ι  μάλλον 
αυξάνεται υπό τής φοβέρας έντυπώσεως, ήν έμποιούσιν αί 
έν τώ  άντρω φρικώδεις μορφαί τών σταλακτιτων. Τέρατα 
καί' έκτρώματα παντός είδους παρατηροΰσιν ατενώς τόν έπι- 
σκέπτην προκύπτοντα από τών τοίχων ή έγειρόμενα από τού 
έδάφους. · Γιγαντιαΐοι όγκοι πάγου, συντεδ-λασμένοι κλάδοι, 
κατερριμέναι πέτραι φρασσουσι τήν όδόν, καί έν συντόμω 
νομίζει τ ις .δ τ ι  ό τόπος, ούτος υπήρξε τό'&·έατρον φοβέρας 
καταστροφής.

’Εκτός τών οστεούχων ύπάρχουσι. καί τά  καλούμενα 
ύδατοΰδα σπήλαια Ε ίς τή ν . κατηγορίαν ταύτην ανήκει τό 
περίφημον;’Αδελςβέργειον, άντρον, τό όποιον εύρίσκεται είς 
ολίγων μιλίων άπόστασιν άπό τής Τεργέστης. Τό άντρον 
τοΰτο είνε. οό μόνον τό  μέγιστον άλλά καί τό  ώραιότατον 
τοΰ είδους .τούτου. 'Ο  ποταμός Πόϊκ, πηγάζων έκ τίνος 
β.ράχου άπέχοντος Ι ν . μίλιον, άπό τοΰ Α δελςβεργ, είσδύεται 
είς τό  όρος ού μακράν τοΰ σπηλαίου, ρέει έπειτα έπί τινα. 
χρόνον έντό.ς τοΰ, σπηλαίου, είς μικράν τινα άπόστασιν άνα- 
φαίνεται πάλιν, εΐτα πάλιν αφανίζεται, καί έπάναλαμβάνών 
τ,ό· παιγνίδιον τούτο όλίγάς φοράς, Εμφανίζεται τέλος υπό 
τό, όνομα Λουβιάν« ' (Laibach). Έ ν  τοΰ ,σπηλαίω.τούτω, όπερ., 
εΐνε πλήρες λαβοριν&ωδών διαδρόμων, προεξεχουσών πετρών' 
καί βαθ-ειών ρωγμών, όλως ιδιόρρυθμον χαρακτηριστικόν 
είναι τ ά  έκ σταλακτιτων αύτοφυώς.σχηματισθάντα &ρανία.

Είς τινα μέρη τοΰ σπηλαίου ζώσι πολυάριθμοι ίχθ-ύς. Α λλως 
τε οί ίχ&ΰς· ευρίσκονται καί είς κλειστά άλλα ύδατοΰχα σπή
λαια.. — Τών σπηλαίων, τοΰ είδους τούτου παράδοξος Ιδιό- 
της εΐνε ή .άστα&ής &ερμοκρασί«, ήτις εΐναι πάντοτε αντί
θετος προς τήν έξω επικρατούσαν. Ουτω λ. χ. έν τω  υδα- 
τούχώ σπηλαίφ παρά 'τω  Besançon, εχοντι ύψος 40 ποδών, 
σχηματίζονται , κατά τό &έρος πάγοι, οίτινες-διαλύονται τόν 
χειμώνα. Ού μακράν τοΰ σπηλαίου τούτου υπάρχει έτερον, 
έν ω ωσαύτως σχηματίζονται έν μια Θερμή ήμέρα τοσοδτοι ' 
πάγοι, ώστε προς διάλυσιν αύτών άπαιτοΰνται οκτώ ψυχραί 
ήμέραι. Ό μοίω ς έν τω  υδατούχω σπηλαίω παρά τω  Sce- 
. licze (παρά τούς πρόποδας τών Καρπα&ίων έν Ουγγαρία) το 
ψύχος αυξάνει πάντοτε άναλόγως πρός τήν αύξανομένην έξω 
θερμότητα.

“Ό λω ς διάφορα τών μνημονευθεντων ήδη είναι τ ά  σπή
λαια τών άτμών καί τά  τώ ν άνέμων. Τό άνέκαδεν γνω- 
στότατον τών άτμωδών σπηλαίων εΐνε τό έν - τη  · έπαρχία 
τής Μικράς. Άσίας Φρυγία παρά τη  “Ιεραπόλει, το  δ ε  περι- 
φημότατον το παρά τή  Νεαπόλει σπήλαιον τών Κυνών. 
Τούτου πόιεΐται μνείαν καί αυτός ό' Πλίνιος, χαρακτηριστι- 
κώτατον δε γνώρισμα τής ευσυνειδησίας καί αξιοπιστίας τοΰ 
αρχαίου τούτου συγγραφέως εΐνε ότι πάσαι αύτοΰ αί μαρ
τυρίκι καί σήμερον έτι άποδεικνΰονται όρ&όταται* άκριβέ- 

,στάται. κάί. συμιοωνόταται προς τήν πραγματικότητα. Τό 
σπήλαιον τούτο έχει μήκος 10 ποδών, πλάτος 4 καί 9 δψος, 

[01 άτμοι φαίνονται έγειρόμενοι έξ όλων τών μερών του σπη
λαίου, ώς καπνός προερχόμενος έκ καιομένων άν&ράκων, ή 

■ δέ Ιντεύόεν προκύπτουσα υγρασία καλύπτει τό  έδαφος καί 
:τούς τοίχους με ύπυπράσινον χρώμα, χωρίς όμως V  άποτε- 
: λώσι σταγόνας ή κρύσταλλα. Ε ίς τόν άνθφωπον οί άτμοί 
οδτοι δεν είναι πολύ βλαβεροί, είς άλλα όμως ζώα είναι έπι- 
κίνδυνοι. Τήν έπωνυμίαν του έχει τό  „σπήλαιον τών. Κυνών“ 
έκ τοΰ 'ότι νεαρά κυνάρια αναγκαζόμενα ν’ άνακνεύσωσι 
τ ά ;  έν αύτω άνα&υμιάσεις καταλαμβάνονται υπό σπασμών ' 
καί άγώνίας Θανάτου, δύνανται όμως ευκόλως νά σω&·ώσι 
ριπτόμενα ταχέως είς τό  ΰδώρ ή έξαγόμενα είς τόν καθα
ρόν άέρα. — Πολύ άσ&ενεστέρους ατμούς αναπτύσσει τό 
παρά τη  Κολωνία σπήλαιον τοΰ Hohenstein καί τό  έν Ε λ 
βετία πλησίον τοΰ Toggenburg, ένω τουναντίον οί άτμοί, οί.

. έξερχόμενοι έκ τοΰ παρά τώ  R igar έν Ουγγαρία σπηλαίου, 
εΐναι τοσοΰτον βλαβεροί ώστε τ ά  έξω&εν παριπτάμενα πτ-ηνά 
άπο&νήσκουσιν αυτοστιγμεί. Α λλ ά  παραδόξως πως τό  έν τώ  
σπηλαίω :ρέον δδωρ εΐνε έντελώς άβλαβός καί νοστιμώτατον.

Μεγάλην έν γένει ομοιότητα πρός τ ά  τών άτμών έχουσι 
τά  σπήλαια τών άνέμων, μέ τήν διαφοράν ότι τα υτα  εΐναι 
έντελώς .άβλαβή καί άκίνδυνα. Έ ν  έκ τών περιφημοτέρων 
εΐνε τό  έν τώ  ορει M aecaluba τής Σικελίας σπήλαιον, έκ 
τοΰ όποίου άκαταπαυστως πνέουσιν άνεμοι. Γνωστότατον' 
ωσαύτως εΐναι τό Monte Obcola έν Λατίω δ ιά  τούς σφο- ■ 
δρούς καί συχνούς άνεμους, οίτινες πνέουσιν έκ τών εγκάτων 
του, συνοδευόμενοι πολλάκις υπό ίσχυροΰ, βροντώδους πα- 
τάγου. Ε ίς μικράν άπόστασιν άπό τής Λωζάννης έν Ε λ β ετ ία  

.υπάρχει σπήλαιόν.τι, έκ τοΰ όποίου πνέει τοσοΰτον ισχυρός 
άνεμος, ώστε ένδύματα καί άλλα έλαφρά αντικείμενα ριπτό- 
μενα είς αυτό έξω&οΰνται πάλιν φερόμενα υπό τοΰ σφοδρού 
ρεύματος τοΰ ά έ ρ ο ς . “Ωσαύτως έν .τη Πολιτεία Βιργινία 
τής Βορείου ’Αμερικής υπάρχει τό  καλούμενον; ,,φυσών άν
τρον“ (the blowing cave), περίφημον δ ιά  τούς 'έξ  αύτοΰ διη- 
νεκώς πνέοντας άνέμους.

Έ κ  πάντων τούτων τών αυτοφυών σπηλαίων πρέπει, ώς
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έρρήδη, νά διακρίνωμεν τά  τεχνητά ήτο ι χειροποίητα σπή- και πολλαπλασιάζη τόν πλούτον καί τά ς γνώσεις του ον
λαια (κατακόμβας, υπονόμους, μεταλλεία κ.τ.τ.), των όποιων μόνον Ιπ ί τής έπκρανείας τής γής αλλά καί δ ιά  των μυστη-
ό άριδμός βαίνει διηνεκώς αυξανόμενος, καδ’ όσον ό προ- ριωδών εκείνων δησαυρών. ούς ό ήμέτερος πλανήτης έν τοΐς
οδεόων - πολιτισμός παρακινεί τόν άνδρωπον, νά έπεκτείνη έγκάτοις αύτού έναπεταμίευσεν.

 -*«»·$■«»»>■  -----------

"  Κ Υ Ν Ε Η  Α Ϊ Δ Ο Σ .

ΝΕΑ ΤΠΝΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.

Ά φ’ ■ ότου ή νεωτέρα επιστήμη μετά της ίδιαζούσης 
αύτη έμβριδείας καί σπουδαιότητος ήρξατο άσχολουμένη 
περί τήν έξέτασιν τού υπνωτισμόν καί των συγγενών αύτω 
φαινομένων, αυξάνει όσημέραι περισσότερον ό άριδμός των 
σχετικών παρατηρήσεων καί πειραμάτων, όσημέραι δε πλείο- 
νες έξοχοι ίατροί καί άλλοι διαπρεπείς Ιπιστήμονες άναγνω- 
ρίζουσι πληρέστατα τήν σπουδαιότητα του νέου τούτου έδά- 
φους τής έπιστημονικής έρεΰνης. Ε ί καί α ί παρατηρήσεις 
αυται δεν είναι νέαι τά  δέ ,,νεωστί άνακαλυφδέντα“ φαινό
μενα ήσαν ήδη από μιας καί έπέκεινα ¿κατονταετηρίδος 
γνωστά είς τούς μαγνητιστάς τής παλαιας σχολής, ουδόλως 
όμως έκ το υ το υ  Ιλαττούται ή σπουδαιότης των νεωστί γε- 
νομένων ύπνωτιστικών πειραμάτων καί παρατηρήσεων. Έ ν  
Γερμανία ύπάρχουσι μεν είσέτι πλεΤστοι διάσημοι έπιστήμο-, 
νες, μετά τίνος δυσπιστίας αποδεχόμενοι τά ς περί των πει
ραμάτων τούτων είδήσεις, καί τούτο δ ιά  τον λόγον ότι τά  
πειράυ.ατα έκεΐνα έκτελουνται κατά τό  κλειστόν μέρος υπό 
Γάλλων ιατρών, των οποίων ή έπιστημονική ακρίβεια καί 
έμβρίδεια εΐνε λίαν αμφίβολος είς τούς σοφούς Γερμανούς. 
'Η μ ά ς όμως ουδόλως έμποδίζουσιν αί άμφιβολίαι αδται των 
Γερμανών, του νά λάβωμεν γνώσιν των νεωστί έν Γαλλία 
γενομένων ύπνωτιστικών ανακαλύψεων καί νά κάμωμεν έν- 
τα ύδα  σύντομον αυτών αναγραφήν.

'Ω ς δέμα τής παρουσης διατριβής έξελέξαμεν τά  ύπό 
του διασήμου έν Παρισίοις Ιατρού Δρ. Φ. Α. Βαρετύ γενό- 
μενα νεωστί πειράματα, ως έξόχως ένδιαφέροντα καί μεγά- 
λως ίσως συντελουντα προς διευκρίνησιν πολλών άρχαιοτέρων 
ειδήσεων, αί'τινες φαίνονται μυδώδεις καί όλως άπίδανοι, Ό  
διαπρεπής ούτος ιατρός από πολλών ήδη έτών άσχολεΐται 
μ ετ’ ακαμάτου ζήλου περί τήν έμβριδη έξέτασιν ένός ειδι
κού μέρους τής δεωρίας ύπνωτιστικών φαινομένων, ήτοι περί 
τ ά  καλούμενα „φαινόμενα τής υπνωτικής σχέσεως“. ’Επειδή 
δεν δυνάμεδα νά προϋποδέσωμεν ότι οί τεχνικοί είτε έπι- 
στημονικοί όροι τής ύπνωτιστικής δεωρίας εΐνε είς πάντας 
τους άναγνώστας των γραμμών. τούτων γνωστοί, κρίνομεν 
άναγκαΤον, πριν ή προβώμεν είς τήν περιγραφήν τώ ν έν λόγω 
πειραμάτων τού ιατρού. Βαρετό, νά προτάξωμεν ένταύδα βρα- 
χεΐάν τινα έξήγησιν τών όρων τούτων.

Ύπό τόν όρον „υπνωτική είτε μαγνητική σχέσις11 έννο- 
οΰμεν τήν ίδιάζουσαν έκείνην σχέσιν, ήτις αναπτύσσεται με
ταξύ τού μαγνητιστού καί τού μαγνητιζομένου δ ι’ έπανει- 
λημμένης ύπνωτίσεως· ή σχέσις αύτη συνίσταται κυρίως είς 
τούτο ότι πασαι αί σωματικαί καί ψυχικαί λειτουργίαι τού 
ύπνωτιζομένου είναι έντελώς όποτεταγμέναι είς τήν δέλησιν 
τού ύπνωτιστού. 'Ο  υπνωτιζόμενος χάνει έντελώς τήν ιδίαν 
αυτού δέλησιν καί άκολουδεΐ τυφλώς τάς δ ιαταγάς τού 
ύπνωτίσαντος αυτόν. ..Παν ό ,τι,δ ιατάξη ό - υπνωτιστής, είτε · 
καλόν είτε κακόν, έκτελεΐται πιστότατα ύπό τού ύπνωτι- 
σδέντος. Κ αί κακουργήματα έτι εΐνε εις δέσιν νά διαπράξη

κατά διαταγήν τού ύπνωτιστού ό ύπνωτισδείς, τά  όποΤα δά 
προύξένουν φρίκην είς αυτόν έν Ιγρηγόρσει ευρισκόμενον. 'Η  
έντελής αύτη υποταγή τής δελήσεως τού ύπνωτιζομένου είς 
τήν δέλησιν τού ύπνωτιστού εΐνε ήδη  προ χολλού γνωστή 
καί δ ιά  πλείστων έκιστημονικων πειραμάτων Ιπικεκυρωμένη, 
ούτως ώστε ούδεμία πλέον ύπάρχει περί τούτου αμφιβολία. 
Ά λλά δ ιά  τών νεωτάτων πειραμάτων τού Ιατρού Βαρετύ 
άπεδείχδη τό δαυμασιώτατον γεγονός, ότι ή „υπνωτική αυτή 
σχέσις11 δύναται ένίοτε νά λάβη τοσαυτην έπίτασιν, ώστε ο 
ύπνωτισδείς νά βλέπη δ ιά  τών όφδαλμών του ύπνωτιστού, 
νά άκούη διά τών ώτων τούτου, νά οσφραίνεται δ ιά  της 
ρινός τού αυτού καί έν γένει πασών τών αίσδήσεων αυτού 
αί λειτουργίαι νά έξαρτώνται έντελώς έκ τών αίσδήσεων 
τού ύπνωτιστού. Έ ν  άλλαις λέξεσιν ό υπνωτιστής δυναται 
κατά αρέσκειαν νά καδιστα είς τόν ύπνωτισδέντα ορατόν ή 
αόρατον, ακουστόν ή μή ακουστόν, καί έν γένει αίσδητόν 
ή μή αίσδητόν παν πρόσωπον ή άντικείμενον πλησίον αυτού 
ή μακράν ευρισκόμενον.

'Ο  Βαρετύ μετεχειρίσδη ώς μέσον  —> medium ήτοι μ έ 
σον καλείται ό υποβαλλόμενος είς ύπνωτιστικά πειράματα 
ήτοι ό υπνωτιζόμενος — έργάτην τινά ηλικίας δύο καί τριά
κοντα έτών, πάσχοντα ύπό παραλυσίας τού αριστερού μέρους 
τού σώματος, όν έδεράπευε λίαν έπιτυχώς δ ιά  τή ς ύπνωτι- 
στικής μεδόδου. Κ ατά τήν δεραπείαν ταύτη,ν ό άσδενής 
ένέπιπτεν είς τοσούτον βαδμόν Ιντάσεως τής ,,μαγνητικής 
σχέσεως11, ώστε πάσαι αυτού αί αίσδήσεις έξηρτώντο έντε
λώς έκ τών αίσδήσεων τού ύπνωτίζοντος αυτόν ίατρού, ούτως 
ώστε ούδένα άλλον εβλεπεν, ούδένα άλλον ήκουεν ή αυτόν 
καί ούδεγός άλλου άντελαμβάνετο δ ιά  τών αίσδήσεων εί μή 
τών προσώπων ή πραγμάτων έκείνων, τά  όποια ό ιατρός 
εβλεπεν ή ήκουεν ή ώσφραίνετο ή έψαυεν. Τούτο συνέβαινεν 
άκόμη καί τότε, οσάκις έδέοντο οί όφδαλμοί τού υπνωτι
σμένου, ό δέ· ίατρός ίστατο δπισδεν αυτού-καί παρετήρει η 
ήπτετο οΐου δήποτε πράγματος. 'Ωσαύτως δέ καί όταν 6 
Ιατρός έχωρίζετο από τού α’σδενούς δ ιά  ξυλίνου τοίχου ή 
άλλου τινός διαφράγματος καί ίσταντο άμφότεροι έχοντες 
τά  νώτα έστραμμένα έναντίον άλλήλων, ό άσδενής έβλεπε 
καί ήσδάνετο παν ό,τι παρετήρει ή έδιγεν ό ίατρός, ένώ 
πάντα τά  άλλα αντικείμενα τώ  ήσαν αφανή. "Αμα ως ο 
ίατρός στρέψη τό βλέμμα πρδς οίον δήποτε άντικείμενον ή 
έλδη όΐον δήποτε μέρος τού σώματός του είς έπαφήν μεδ’ 
οίου δήποτε αντικειμένου, 6 ύπνωτισμένος αναγνωρίζει αυτό 
παραχρήμα- τουναντίον δέ «μα ώς άποστρέψή τό βλέμμα 
ό ίατρός ή ή έπαφή παύση, παύει συγχρόνως καί έν τώ  
άσδενεΐ ή αΐσδησις τού σχετικού αντικειμένου. Τούς ήχους 
κώδωνός κρουομένου παρά τό ους του ύπό άλλου τινός 
προσώπου τότε μόνον ακούει- ό υπνωτισμένος; 'όταν καί ό 
ίατρός εύρίσκεται αρκούντως πλησίον ώστε νά άκούση αυτούς. 
Έ ντα ύδα  δέ συμβαίνει καί τό εξής μάλιστα παράδοξον ότι
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κατάστασιν τών ύπνοβατοόντων. Τ ά  τελευταία ταύτα πει
ράματα τού άφανισμού τών αντικειμένων Ικτελεΐ ό Βαρετύ, 
ώς έξης:

Άφίνει τον άσδενή νά άρχίση τήν έμιλίαν μετά  τρίτου 
τινός προσώπου, έπειτα πλησιάζει καί αυτός προς τούς δια- 
λεγομένους καί διατάσσων τόν άσδενή ν’ άποστρέψή προς 
στιγμήν τά  βλέμματα, έμφυσα είς οΐον δήποτε μέρος τού 
σώματος τού τρίτου έκείνου προσώπου. "Αμα ώς ό άσδενής 
έπιστρέψη τ ά  βλέμματα προς τόν μετ’ αυτού συνδιαλέγό- 
μενον, τό  έμφυσηδέν μέρος τού σώματος τούτου εΐνε έντε
λώς αόρατον είς τά  όμματα έκείνου. Τό αυ’τό δέ συμβαίνει 
καί όταν. ό μέν ίατρός μετ’ άλλου τινός προσώπου μένη έν 
τινι δωματίω, ύ δέ υπνωτισμένος εύρίσκεται έν τώ  παρακει- 
μένω δωματίω μόνος. ’Απέναντι τών φαινομένων τούτων ή 
χννέη "Αϊδος τού 'Ομήρου καί ή Tarnkappe τών Γερμανών 
κατά  τόν μεσαιωνα φαίνονται μέν καί είναι πράγματι μυ· 
δώδη άλλ’ ούχί καί άνδρωπίνως αδύνατα. Ό  Δρ. Βαρετύ 
έξετέλεσεν έπανειλημμένως τ ά  πειράματα τα ύτα  μετά πλη- 
ρεστάτης έπιτυχίας ένώπιον πλείστων έν Παρισίοις συναδέλ
φων του, σκοπεί δέ νά διακοινώση προσεχώς τ ά  αποτελέ
σματα τών έμβριδών αυτού έρευνών είς τήν ’Ακαδημίαν τής 
’Ιατρικής (Academie de Medeeine).

 ---------

Η Φ Υ Λ Λ Ο Ξ Η Ρ Α .

Ούδέν ζώον Ιπ ί τής γης έπήνεγκέ ποτέ τηλικαύτην καί νάμεως, καί ότι έπομένως ο φοβερώτατος οδτος πάντων τών 
τοσοϋτο διαρκή καταστροφήν όσον ή φυλλοξήρα, αμέτρητος έχδρών της άμπέλου δαττον ή βράδιον δά  λάβη έξ άπαν- 
δέ καί ανυπολόγιστος εΐνε ή είσέτι, έν 
τώ μέλλοντι, έπικειμένη είς τήν άμπε- 
λουργίαν πάντων των μερών τού κόσμου 
ζημία, ή παραχδησομένη ύπό του μι- 
κροσκοπικού τούτου ζωυφίου. Ε ν τ ό ς  τών 
δύο τελευταίων δεκαετηρίδων ή Γαλλία 
μόνη άπώλεσεν έξ ολοκλήρου περί τά ς 
600,000 έχζαρίω ν  (60 εκατομμύρια πλέ- 
δρων) τών άνδηροτάτων αυτής αμπε
λώνων, ήδη δέ εΐνε κατειλημμένη ύπό 
τής φυλλοξήρας ετέρα πολύ μεγαλητέρα 
έκτασις, ούτως ώστε καί τών Ιπ ί ταύ- 
της άναριδμήτων κλημάτων ή παντελής 
Ιξολόδρευσις δ ά  έπέλδη όσον ούπω άνα- 
ποφεΰκτως. Έ ν. Αυστροουγγαρία καί έν 
'Ισπανία ή έκτασις τών ύπό τής φυλλο
ξήρας έντελώς καταστραφέντων αμπε
λώνων υπερβαίνει ωσαύτως κατά πολύ 
τάς Ικατόν χιλιάδας έκταρίων, καί έν 
τάϊς λοιπάΐς δέ χώραις, ένδα καλλιερ
γείται ή άμπελος, έξαιρουμένης ευτυχώς 
μόνης τής Ε λ λ ά δο ς, έπιφέρει ού σμικράς 
καταστροφάς τό  φοβερόν τούτο έντομον, 
ή φυλλοξήρα. Ή  μέχρι τουδε ύπ’ αυτής 
έπενεχδέϊσα ζημία ύπολλογίζεται είς πολ- 
λάς χιλιάδας έκατομμυρίων, βαίνει δέ διη- 
νεκώς αυξανόμενη. Διότι, κατά  τά ς μέχρι 
τουδε γενομένας έρεύνας, ούδ’ ή έλαχί-
στη πλέον αμφιβολία υπάρχει ότι πάσα έντελής καί άπόλυ- ού μόνον δ ιά  τού άμπελουργούς είδικώς άλλά καί δ ιά  πά
τος άπό τής φυλλοξήρας προφύλαξις οίου δήποτε μέρους έν σας τάς χώρας ένδα ,,ό οίνος εύφραίνει καρδίαν άνδρώπου“
οία δήποτε χώρα εΐνε έκτος τού κύκλου τής άνδρωπίνης δυ- γενικόν Ινδιαφέρον.

Είκ. A'. 1) προσβεβλημένη ρίζα τοδ κλή
ματος, 2) προβοσκίς, 3) κεραΤαι, 4) ποδς 

της φυλλοξήρας.

τος κατοχήν απάντων τών έπί γής κλη
μάτων καί δά έξολοδρεύση αυτά, ανη
λεώς καί άνοικτιρμόνως, έκτος ολίγων 
άνηκόντων είς τά  άμερικανικά είδη τών 
κλημάτων, άτινα άντέχουσιν είς πάσαν 
προσβολήν τής φυλλοξήρας. Τό έντο
μον λοιπόν τούτο δέν πρέπει νά δεωρή- 
τα ι απλώς ώς Ιν έκ τών συνήδων βλα
βερών ζωυφίων, άλλ’ ώς φοβερά μάστιξ, 
άπειλούσα παντελή σχεδόν ολεδρον καί 
καταστροφήν είς ένα τών σπουδαιότα
των κλάδων τής γεωργίας, τήν αμπε
λουργίαν. „Έν ίδρώτι τού προσώπου 
σου φαγεΐ τον άρτον σου!“ Τό αιωνίως 
άληδές καί τήν δουλείαν τού άνδρωπί- 
νου γένους τοσούτον προσφυώς χαρακτη- 
ρίζον τούτο λόγιον τής Γραφής είς ού
δένα άλλον αρμόζει περισσότερον κατά 
τόν παρόντα χρόνον ή είς τόν αμπελουρ
γόν, όστις ολόκληρον αυτού τήν ουσίαν 
βλέπει άπειλουμένην ύπό βεβαίας κατα
στροφής καί πρός αποτροπήν ταύτης υπο
βάλλεται είς παντός είδους δυσίας, μό- 
χδους, δαπάνας καί απογοητεύσεις.

Έ κ  τών ανωτέρω γίνεται δήλον ότι 
ή όσον οΐόν τε  ακριβέστερα γνώσις τής 
φύσεως τού φοβερού ζωυφίου καί τών 
πρός καταπολέμησιν αυτού μέσων έχει

δεν άρκεΐ μόνον νά εύρίσκεται έ ίατρός πλησίον τού κρουο
μένου κώδωνος άλλά εΐνε ανάγκη νά στρέψη καί τό βλέμμα 
πρός αυτόν ή 'ν ά  τόν έγγίση δ ίδιος, καί τότε μόνον ύ ύπνω- 
τισμένος άκούει τούς ήχους καί άποστρέφει τρομασμένος το 
οδς όπως άποφύγη τήν ίσχύν αυτών. "Ετι δέ καί όταν 6 
Βαρετύ βλέπη μόνον τό  έν τφ  κατόπτρω εΐδωλον άνδρώπου 
τινός ή αντικειμένου, τό  εΐδωλον τούτο όραται συγχρόνως 
καί ύπό τού ύπνωτισδέντος μέσου καίπερ ευρισκομένου είς 
άκατάλληλον πρός τούτο δέσιν έν σχέσει πρός τό  κάτοπτρον. 
Άλλ’ ή έξάρτησις αυτη τού υπνωτισμένου μέσου άπό τού 
ύπνωτιστού προβαίνει έ τ ι περαιτέρω. 'Ο  ύπνωτισμένος άπτε- 
τα ι, κατά  διαταγήν τού ύπνωτιστού, πεπυρακτωμένων άν- 
δράκων ή  τεμαχίων σιδήρου, τών όποιων τήν δερμότητα 
τότε μόνον αίσδάνεται όταν ό υπνωτιστής προσατενίση ή 
ψαύση αύτά. Τ ά  φαινόμενα ταύτα εΐναι βεβαίως δαυμαστά, 
άλλά τό  δαυμαστότατον πάντων εΐνε ότι ό Βαρετύ δ ιά  μό
νης τή ς έμφυσήσεως καδιστα οΐον δήποτε άντικείμενον ή 
πρόσωπον αόρατον είς τ ά  όμματα του ύπνωτισδέντος μέσου, 
δι’ Ιτέρας δέ έμφυσήσεως τ ά  πρώην αόρατα καδιστα πάλιν 
ορατά. Τό „Μέσον11 δέν έχει πρός τούτο ανάγκην νά εύρί- 
σκεται έν ύπνο>τική έντελώς καταστάσει άλλ’ άρκεΐ μόνον 
νά έμπέση.είς εΐδός τ ι  έλαφροϋ υπνου, όμοιάζοντος πρός τήν
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Πρό παντός άλλου, όσον «φορά τούς ορούς τής ζωής 
τού Ιντόμου τούτου, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο τύπους 
φυλλοξήράς: πρώτον την Ιχ ί τώ ν φύλλω ν  Ινδιαίτωμένην 
χοληγάνον φυλλοξήραν καί δεύτερον τήν έν τά ϊς ρίζαις Ιν- 
διαιτωμένην ήτοι ριζοξήραν. Ή  πρώτη παράγει Ιπ ί του 
οπισθίου μέρους των φύλλων Ιδιάζουσάν τινα χολήν, Ιν ή 
τίκτει τά. ώά τη ς (500 πολλάκις ώά έν έκαστη χολή). Τ ά  
Ικ  των ώών τούτων έξερχόμενα ζωύφια παράγουσιν Ιπ ί των 
τρυφερών φύλλων τής άμπέλου δ ιά  πολλών γενεών άλληλο- 
διαδόχω ς αείποτε νέας χολάς, Ιν άΐς μετά τήν ωοτοκίαν άπο- 
θνήσκουσι. Πριν ή  Ιπέλ&η το χειμερινόν ψύχος, αί χολη- 
γόνοι φυλλοξήραι κατάβαίνουσιν άπό τω ν φύλλων είς τάς 
ρίζας και συγχέονται μετά των ομογενών των του δευτέρου 
είδους. - ΙΙολυ έπιβλαβεστέρα τής Ιπ ί 'τ ώ ν  φύλλων Ινδίαν 
τωμ.ένης-χοληγόνου φυλλοξήράς εΤνε ή Ιν τά ΐς ^ίζαις τών 
κλημάτων ένδιατρίβουσα ύμζοξήρα. *Αν έξαγάγωμεν Ικ  του 
Ιδάφους.τάς ρίζας ένός υπό τής φυλλοξήράς ταύτης προσ
βεβλημένου' κλήματος, παρατηροΰμεν Ιπ’ αυτού άπειρον πλή
θος ζωηρώς κι- 
νουμένων μιχρο- 
τάτίον ζω υφ ίω ν . 
κίτρινου χρώμα
τος. Τ ά  ζωύφια 
ταΰτα είναι αί 
νύμφαι τής φυλ- 
λοξήρας, έχουσι 
δέ σχήμα ωοει
δές καί μήκοςΟ,4 
έωςΟ,8 του χιλιο
στομέτρου,- διά 
τοΰτο φαίνονται 
είς . το ν . άοπλον 
οφθαλμόν ώς ,
Ιλάχιστα;κίτριν'α -

σημεία. Τ ά  ζώυ. . Β". Άπτεροί ί^ήλειαι'φυλλοξήρι«. Τεμά-
φΐα ταυταεχουσι μάχιον ρίζηί κατειλημμ.’ ί>π& φυλλοξ. |ν ψιι- 
τρία ζεύγη-πο- - '.' οικ?
δών, τών όποίων ·
τ ά  κατώ τατα άκρα «πολήγουσιν' είς. τρία Ισχυρά άγκυ- 
στρα, δ ιά  τών οποίων προσκολλώνται είς τάς· ρίζας τών 
κλη μ ά τω ν α ί.κερα ΐα ι τών ζωυφίων · τούτων έϊναι τριμε
λείς καί είς τά· άκρα άμβλείαι- οί οφθαλμοί ασθενέστατα 
Ανεπτυγμένοι καί :Ιρυθρου χρώματος. Ή  άναμυζητική 
προβοσκίς', δ ι’ .ής αί νύμφαι- Ικμυζώσι τους χυμούς τών 
τρυφερών, ριζών τών κλημάτων, συνίσταται Ικ  τριών χον
δρών σωληνοειδών τριχών, είναι δέ;πολλάκ ις μακροτέρα 
τού όλου σώματος τών, νεογεννήτων ζωυφίων. Αί νύμφαι 
αδτα ι τίκτουσι,ϊ χωρίς νά; γονιμοποιώνται υπό άρρένων (δια 
παρ&ενογονίας),. τεσσαράκοντα έκαστη ώά κατ’ Ιλάχιστον 
όρον (συνήθως όμως πολύ1 περισσότερα), τ ά  οποία φαίνονται 
ώς μικρότατα, στιλπνά, κιτρινοβαφή σημεία. Μετά πέντε 
έως δώδεκα ημέρας. εξέρχονται Ικ  των ώών τούτων νέαι 
νύμφαι .φυλλοξήράς, αίτινες ωσαύτως τίκτουσιν ώά, ώς άνω- 
τέρω. Τοΰτο δύναται νά. Ιπαναληφθή έντός ένός θέρους 
όκτώ .ή καί εννέα, συνή&ως όμως έπτά φοράς, μέχρις ου τό 
Ιπερχόμενον χειμερινόν ψυχός. Ιπιφέρέι κατ’ άρχάς 'μ έν έπι- 
βράδυνσιν εΤτα δέ παντελή παΟσιν τής ωοτοκίας καί τοϋ 
πολλαπλασιασμού τών ζωυφίων, τούτων. Έ κ  τούτων Ιξάγε- 
τα ι, δ ι’ άπλουστάτοο υπολογισμού .(ίδε προηγ. φύλλον σε- 
λ ίδ ι 254) οτι Ιξ  ένος μόνου τών Ιντόμων τούτων γεννώνται

Ιντός ένός θέρους ουχί όλιγώτερα τών 262,144,000 έκατομ- 
μυρίων όμοιων ζωυφίων. .’Εκ τής καταπληκτικής ταύτης 
γονιμότητος καθίσταται ευεξήγητος ή φοβερά καταστροφή 
ήν Ιπιφέρέι ή φυλλοξήρα είς τοσούτω τεραστίας Ικτάσεις.

Ή  καθ’ αυτό βλάβη τών κλημάτων προέρχεται ώς έξής: 
Α ί νύμφαι τής φυλλοξήράς, πρός διατροφήν αυτών δ ι’ !κ- 
μυζήσεως του χυμού, τρυπώσι δ ιά  τής προβοσκίδος των κατ 
άρχάς τάς λεπτοτάτας καί πολυχύμους άκρας τών ριζών καί 
έγχέοοσιν είς τήν ούτως άνοιγομένην πληγήν δριμότατόν τι 
υγρόν, τό οποίον Ιρε&ίζει τους κυτταρώδεις ιστούς κάί σχη
ματίζει Ιπ’ αυτών μικρά καί . ακανόνιστα εξοιδήματα  Ιν 
σχήματι κόμβων (Nodositâten). ·' Αί ουτω προσβληθεϊσαι 
άκραι ρίζαι σήπονται Ιντός ολίγου χρο'νου, αί' δέ νύμφαι 
μεταβαίνουσιν είς τά  πλησιέστ'ερα μέρη τών ριζών τά; οποία 
ωσαύτως φθείρουσιν ώς ανωτέρω, ούτως ώστε το  κλήμα μετά 
παρέλευσιν δύο έως πέντε έτών χάνει Ιντελώς τά ς ρίζας του 
καί αποθνήσκει. Τ ά  ζωύφια όμως, μή εύρίσκοντα.πλέον ίκα- 
νήν τροφήν Ινταϋθα, μεταβαίνουσι πανστρατιά πρός τό πλη-

σιέστάτον κλήμα 
καίάρχίζουσινέκ 
νέου: τό  - κατα
στρεπτικόν.· Ιρ· 
γον των.

"Οταν κατά 
τό  φθινόπωρον ή 
θερμότης του 
έδάφους έλατ- 
τω θή, αί νύμφαι 
τής φυλλοξήράς 
είσδυουσινείς βα

θύτερα  τής γής 
στρώματα, υπό 
τάς ' ρίζας τών 
κλημάτων καί 
προσλαμβάνου - 
σαι φαιότερόν τι 

- ■·. · - χρώμα περιπί-
'- . πτουσιν είς τήν

χειμερινήν νάρκην, Ικ  τής όποιας μόλις τό προσεχές έαρ 
αφυπνίζονται είς νέαν' ζωήν καί Ινέργειαν, αυξανόμενης ' τής 
θερμότητος τού Ιδάφους. - ·

',0  τύπος ουτος της φυλλοξήράς, ήτοι αί άνευ γονιμο- 
ποιήσεως υπ’. άρρένων τίκτουσαι καί πλη&υνομεναι δ-ήλειαι 
νυμφαι, είναι ό Ιπιφέρων τήν μεγίστην καί τήν κυρίαν βλά
βην καί καταστροφήν- Ικτός τούτου-όμως άπαντώμεν καί 
π ο λλο ίς  άλλους τύπους καί διάφορα στάδια άναπτυξεώς παρα 
τη  φυλλοξήρα, τών οποίων τήν έξέτασιν παραλείπομεν Ινταυ&α.

"Οσον άφορά τ ά  διάφορα μέσα πρός καταπολέμησιν του 
φοβερού τούτου εχθρού τών : κλημάτων, ή |ν  τω  διαστήματι 

•τών δύο τελευταίων'δεκαετηρίδων . άποκτη&εϊσα· πείρα Ιδί- 
δαξεν ημάς, ότι ούδεν μεσϋν  δύναται νά εξασφάλιση οΐον 
δήποτε αμπελώνα άπό τής προσβολής τής φυλλοξήράς ή 
τον ήδη προσβληθέντα άπό μάλλον ή  · .ήττον προσεχούς 
καταστροφής. Πάντα τ ά  μέχρι τούδε Ιξευρε&έντα καί πολ- 
λαχού τής Ευροίτιης μέχρι του νυν, Ιφαρμοζόμενα προς Ιξ- 
ολό&ρευσιν τής φυλλοξήράς-μέσα, - τά· καλούμενα Ιν το μ ’ο- 
φ&όρα (insecticides), ώς καί πάσαι Ιν γένει αί -τόν αυτόν 
σκοπόν έπιδιώκουσαι τής άμπελο,ύργίας'μέθοδοι, φέρουσι μό- 
νον πρόσκαιρον, ούχί διαρκή καί (5ιζικήν του κακού θεραπείαν. 

• - . *0 Γερμανός: Ν. ν. : Thüm en St.’ Andrée, μετά σπουδαίαν

Είκ. Γ-. Πτερό,τί καί απτ. δήλειαι.
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καί έμβριδή μελέτην της φύσεως της φυλλοξήρας και των 
προς Ιξόντωσιν αυτής εφαρμοζόμενων μέσων, καταλήγει εις 
τό συμπέρασμα δτι τό  μόνον ασφαλές και άπλούστατον άμα 
μέσον οπερ, έν χεριπτώσει παντελούς καταστροφής των έν 
Ευρώπη αμπελώνων, παρέχει ήμΐν ή πανάγαθος καί πάνσο
φος μήτηρ, ή φΰσις, είναι τά  αμερικανικά είδη των κλημά
των, άτινα κέκτηνται την πολύτιμον ιδ ιότητα ν’ άντέχωσιν 
είς πάσαν προσβολήν της φολλοξήρας. Που έγκειται καί 
χό9·εν προέρχεται ή ίδιότης αυτη των αμερικανικών κλημά

των, είνε είσέτι άγνωστον· βέβαιον είνε ότι τά  κλήματα 
ταύτα, άτινα ουδόλως υπολείπονται τών άλλων ειδών ουτε 
κατά τήν ποιότητα ουτε κατά τήν ποσότητα του έξ αυτών 
παραγομένου οίνου, προσλαμβανόμενα είτε πρός άμεσον παρα
γωγήν είτε πρός εγκεντρισμόν τών ευρωπαϊκών κλημάτων 
καδ ιστώσι δυνατήν τήν έν πάσαις τα ΐς οίνοπαραγωγοΤς χώ- 
ραις οίουδήποτε κλίματος καί φυσικού έδάφους καλλιέργειαν 
τής αμπέλου, άνευ τής ανάγκης διηνεκούς άγώνος τών αμ
πελουργών κατά τής φυλλοξήρας.

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ύπό 1 .1 . ΚΡΑΣΣΕΒ2ΚΪ. 

(σννέχιια.)

— ,,Βλέβω“, είπεν ή Ά γγλίς με ειλικρίνειαν, „ότι έφέ- 
ρετε μαζή σας πάρα πολύ πέν8-ος καί ευρίσκετε έδώ έτι 
περισσότερον, ή ώστε νά σάς διασκεδάσουν καί αυταϊ αί 
ώραιόταται καλλοναί τής φύσεως. Έ χ ε τ ε  πάντοτε είς τον 
νουν σας τον άσδενή, δεν είν’ έτσι; Ά !  δύνασδε νά με πι- 
στεύσετε ότι συμμερίζομαι τ-ήν λύπην καί τήν δλΐψίν σας, 
άν καί 'δεν είνε πολύς καιρός άφ ότου έγνώρισα τόν ποιη
τήν σας. Τόν έβλεπον συχνάκις, πρίν άρρωστήση, καί με 
προσείλκυσεν ίσχυρώς, διότι καί πο~ον δεν δερμαίνει καί 
ζωογονεί τό ποιητικόν του πνεύμα; . . . .  Διά σάς είνέ τι 
περισσότερον παρά δ ι’ έμε* δ ιά  σάς είνε παιδικός φίλος, 
αδελφός . . .“

Τ αύτα λέγουσα ήτένισε τήν έρυδριώσαν Ελένην είς τους 
οφδαλρίούς καί παρατηρήσασα έν αυτόϊς δάκρυα, προσέΟ-ηκε 
μέ χαμήλοτέραν φωνήν;

—ι „Περισσότερον παρά αδελφός . . . 'Ο  κύριος Άδρια- 
νός“, προσέδηκε μετά  βραχεΐαν διακοπήν, „κατά τά ς ώρας, 
τά ς οποίας διηρχόμεδα έπί τής τεράτσας, έπειδή δεν είχε 
κανένα ;άλλον, ώμίλει μαζή μου περί όλων τών πραγμάτων 
καί δλών τών προσώπων, καίτοι δέ ουδέποτε άνέφερε τό 
όνομά σας, ήδυνήδην όμως νά μαντεύσω έξ όσων μοί διη
γείτο περί τών παιδικών ετών του, ότι κατέχετε έζαιρετικήν 
δέσιν έν τη  καρδία του. 'Ω μίλει συχνάκις περί υμών . . . 
νΙσως θαυμάζετε ότι ένώπιόν μου έξωμολογήδ-η ούτως είπείν 
τ ά  πάνταί 'Ά λ λ ’ ο κύριος Άδριανός δέν είνε έκ τών συν- 
ήδων ανδρώπων, έγώ δε άκροωμένη τώ  ήμην συμπαδής . . .“ 

‘Ηί Ε λ ένη  έφρικίασε, καί παρετήρησεν άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών ¡τήν διαλεγομένην, τής οποίας ή ώχρότης καί ή ψυ
χική ταραχή έμαρτύρουν ίσως κάτι τ ι  περισσότερον ή απλήν 
συμπάδειαν, αλλά συγχρόνως καί ηρωικήν αύταπάρνησιν.

—ί ,,Τή άληδεία“, ήρχισεν ή Ε λένη  ολίγον τ ι  τεταραγ- 
μένη, ¿αμφιβάλλω πολύ άν κατέχω έξαφετικήν τινα δέσιν 
μεταξύ τών άναμνήσεών του. Είνε μεν άληδές ότι ως παι- 
δίά. άνετράφημεν μαζή καί ήγαπώμεδα ώς συγγενείς, αλλά 
τό  υψιπετές αυτού πνεύμα δεν ήδύνατο νά μείνη είς τόν 
χαμηλόν1 τόπον όπου 6 βίος μου παρήρχετο . .

—  ̂ ,,Έ πέπληττε μάλιστα τόν Εαυτόν του“, προσέδηκεν 
ή Ά γγλίς μέ δλιβερόν τ ι μειδίαμα είς τ ά  χείλη, ,,έμέμφετο 
τόν Εαρτόν του, ότι δεν σάς έμεινε πιστός. Άλλ’ ή μόνη 
σας αντίζηλος ητο ή ποίησις . . . "Ωστε δεν πρέπει νά δλί- 
βεσδε δ ιά  τούτο . . .“

—Α,,Άλλά, σας παρακαλώ, πώς έπήλδεν είς τόν Άδρια- 
νόν ή ίδέα, νά σάς κάμη τήν έμπιστευτικήν αυτήν άνακοί- 
νωσιν; Κ ατα  τα ύτα  . .

‘Η Ε λένη  δεν έπεράτωσε τήν φράσιν της, ή δε Μις 
'Ρόζα ύπέλαβε μέ ανδρικόν σχεδόν ήδος:

— „'Ημείς αΐ Ά γγλίδες είμεδα συνειδισμέναι είς έλευ- 
δέρας μετά τών άνδρών συνδιαλέξεις. 'Ο  έξάδελφός σας 
ήσδάνετο φαίνεται τήν ανάγκην νά έκδηλώση τάς ίδέας του, 
καί κατά τινα εσπέραν . . . . ά! έκείνη ή εσπέρα δά  μείνη 
έν τή  μνήμη μου ανεξίτηλος . . . .  μοί έξωμολογήδη ό,τι 
είχεν έν τή  καρδία του.“

— ,,Ήδυνάμην νά σάς φδονήσω δ ι’ αυτό τό  ευτύχημα“, 
άπήντησεν ή Ε λένη  στενάξασα, „είς έμέ ουδέποτε ένεπι- 
στεύδη τό παραμ.ικρόν μυστικόν τής καρδίας του.“

— „Λυτό άποδεικνύει ότι ήσδάνετο δ ιά  σάς περισσό
τερον ή δ ι’ έμέ“, εΐπεν ή Ά γγλ ίς λυπημένη. „Είνε ευτύχημα 
ότι συνοδεύσατε τήν μητέρα το υ - δέν δ ά  ήτο είς δέσιν νά 
έλδη πρός ύμάς καί είχε μέγαν πόδον . . .“

— ,,Ά! όχι πρός έμέ“, εΐπεν ή Ε λένη  στενάζουσα. 
„Κατά τά  τελευταία ταύτα έτη ήτο τόσον άφωσιωμένος είς 
τήν εργασίαν του, ώστε κατελαμβάνετο ύπό άληδινοδ φό
βου, οσάκις προσεπαδουμεν νά τόν έπασχολήσωμεν έπί βρα- 
χεΐάν τινα στιγμήν. Έ δ ώ  παρ’ ύμΐν τό  πράγμα ήτο όλως 
διάφορον.“

— „Μόνον έπί ολίγας ημέρας“, άπήντησεν ή Άγγλίς. 
„Φαίνεται δέ ότι οί φίλοι του τόν ήνάγκαζον δ ιά  τής βίας, 
νά λαμβάνη μικράν τινα αναψυχήν άπό τής έξερεδιζουσης 
αυτόν έργασίας. Εϊχομεν συνομόση όλοι όμού . . . Δυστυ
χώς όμως πάσαι αί προσπάδειαί μας δέν ΐσχυσαν νά έμπο- 
δίσωσι τήν έκρηξιν τής νόσου . .

Ή  μνεία τής νόσου διέσεισεν ώς ήλεκτρικός σπινδήρ 
τήν Ελένην, ήτις μέχρι τής στιγμής έκείνης είχε μείνη σχε
δόν σιωπηλή καί έπιφυλακτική.

— ,ΓΑχ! αγαπητή μου φίλη!“ άνέκραξεν ήδη, συλλα- 
βούσα τήν χεΐρα τής Ά γγλίδος, ,,εΐπετέ μου, σάς παρακαλώ, 
τήν άλήδειαν. Δέν είξέύρω τ ί  νά συλλογισδώ, είμαι είς φο- 
βεράν, αγωνίαν · είνε αυτή ή άσδένεια έπικίνδυνος;“

Προσητένισε δέ μέ τόλμην, τήν οποίαν δέν είχε δείξη 
μέχρι τοΰδε, τούς όφδαλμούς τής Ά γγλίδος, ήτις έχαμήλω- 
σεν αμέσως τ ά  βλέμματα. 'Η  Μίς 'Ρ όζα  είξευρεν ότι δέν 
υπήρχε πλέον έλπίς σωτηρίας δ ιά  τόν Άδριανόν, ότι ό δά- 
νατος έπέκειτο, άλλ’ ώφειλεν αρά γε  ομολογούσα πάσαν τήν 
άλήδειαν νά δανατώση ίσως τό  δυστυχές κοράσιον; Άφού 
μάλιστα δέν έγνώριζε τήν Ελένην καλώς, ώστε νά ύπολο- 
γίση άν τό κτύπημα τούτο δέν δ ά  ήτο δανατηφόρον. Διά 
τούτο προσέδηκε μετα βραχείαν σιγήν μετά προφύλάξεως.

— „Δέν δύναμαι νά σάς δώσω ώρισμένην άπάντησιν.
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Ή  άσδένεια είνε βεβαίως βαρεία καί απαιτεί Ιπιμελή καί 
λίαν περιεσκεμμένην δεραπείαν . . . .  Ά λλα  τώρα όπου ή 
μήτηρ καί σείς είσδε έδώ, ή περιποίησις καί περίδαλψις δέν 
δ ά  τού λείψη.“

— „Έ χει μεταβληδή φοβερά!“ είπεν ή Ε λένη , ,,άχ! τό 
βλέπω καλήτερα παρά ή δεία , διότι αυτή δέν είνε πολύς 
καιρός πού τόν άφησε. Ή  νεότης έφυγεν άπό τό πρόσωπόν 
του, έγινε φοβερά αδύνατος . . .  Ώ !  δέν είμπορώ νά τόν 
ίδω  χωρίς δάκρυα . . .“

'Η  Μίς 'Ρ όζα  έσφιγξε τήν χείρα τής Ε λένης καί έμει- 
νεν έπί μακρόν σιωπηλή.

— ,,Γπάρχει ελπίς“, είπε μετά μακράν σκέψιν, ,,ή δύ- 
ναμις τής νεότητος είμπορεί νά υπερίσχυση. Ο ί ποιηταί, 
τών όπο'ων όλη ή ζωή συγκεντρούται είς τά  νεύρα δύνανται 
δ ιά  τή ς ένεργείας τού πνεύματος έπ’ ίσης ταχέως νά νική-
σωσι τήν νόσον καί νά υ'ποκύψωσιν είς α υ τ ή ν   Τό
σώμα είνε δοΰλον είς τήν δέλησίν των.“

Διαλεγόμεναι έβάδιζον παρά τάς ωραίας όχδας, άνέ- 
βαινον τούς βράχους, τών οποίον τό  δψος καί τά  βαραδρώδη. 
άποκρήμνως είς τήν 8·άλασσαν βυδιζόμενα πλευρά ένεποίησαν 
φόβον είς τήν 'Ελένην . . .  'Ο  ήλιος ίδυεν έν όλη αυτού 
τή  δαμβωτική λαμπρότητι, ήτις είνε ξένη καί άγνωστος είς 
τά  τέκνα τού Βορρά. "Ολα τά  χρώματα τής τοποδεσίας 
ταύτης έφαίνοντο ώς όνειρον, είς τό όποιον οί ύφδ-αλμοί δέν 
δύνανται νά συνειδίσωσι. Τό σαπφείρινον χρώμα τής δα- 
λάσσης περί τήν Εσπέραν, ό μέλας άστερόεις ουρανός, πρός 
βορράν, ή έριδροκίτρινος σελήνη πρός δυσμάς, τό πράσινον 
χρώμα τών πορτοκαλεών καί τών περιπλοκάδων άπετέλουν 
δαυμασίας, έξαισίους άντιδ-έσεις ζωηροτάτων χρωμ.άτων . . . 
'Η  Ε λ ένη  παρετήρει έκπληκτος καί σχεδόν έντρομος τό 
δαυμάσιον τούτο δέαμα, ή δέ Μίς 'Ρ όζα , μεδ’ όλην τήν 
δλίψιν ήτις συνέσφιγγε τήν καρδίαν της, ήτο καταμαγευ- 
μένη έκ τής είκόνος ταύτης, τήν οποίαν ούδείς καλλιτέχνης 
ήδύνατο νά ζωγραφήση. Έ λ ε γ ε  καδ’ εαυτήν ότι καί είς τό 
μέγιστον δυστύχημα ή δέα  τής φύσεως ήδύνατο νά τή  παρά- 
σχη παραμυδίαν καί άνακούφισιν, ένο ή δυστυχής κόρη, 
ήτις έβάδιζε πλησίον της, ήγνόει τήν γλώσσαν τού ουρανού 
καί τής γης καί ούδέν άλλο ένόει εί μή τήν γλώσσαν τής 
ιδίας αυτής καρδίας. Διά τούτο ή Ά γγλ ίς ήσδάνετο έτι 
περισσοτέραν συμπάδειαν πρός τήν Ε λένη ν , βλέπουσα δέ 
αυτήν ¿διάφορον καί βεβυδισμένην είς σκέψεις, τη  εΐπεν:

— „Βλέπω ότι ή ω ρα ία ’Ιταλία δέν σάς ένέπνευσεν'είσ
έτι αρκετόν ένδιαφέρον ούδέν βλέμμα ρίπτετε είς τήν ώραίαν 
αύτήν τοποδεσίαν. Θέλετε νά σάς συνοδεύσω είς τήν οικίαν;“

'Η  Ε λένη  έμειδίασεν.
—  ,,Άς ύπάγωμεν“, είπε ταπεινή τή  φωνή. „Είμαι πτωχή 

κόρη τή ς έξοχης, αί ίδέαι μου δέν ύπερέβησαν ποτέ τούς 
φραγμούς τού κήπου μου. Αυτός 6 νέος κόσμος μέ τρομά
ζει σχεδόν * φοβούμαι μή έπισκιάση τήν προσφιλή μου πατρίδα.

Έπορεύδησαν είς τήν έπαυλιν, όπου ό κόμης είχεν ήδη 
προ πολλού συνοδεύση τήν κυρίαν Κλάραν. 'Ο  Άδριανός 
τούς περιέμενε, καί έπειδή δέν είδε τήν Ελένην, ήρώτησεν 
αμέσως περί αύτής. Τώ είπον ότι εύρίσκεται ύπό τήν έπί- 
βλεψιν καί οδηγίαν τής δεσποινίδος 'Ρόζας. Ό  ποιητής 
έβυδίσδη είς σκέψεις καί δέν ώμίλησε πλέον. "Οτε έφδασαν 
είς τήν έξώδυραν τής έπαύλεως, ή Ά γγλ ίς έσταμάτησε καί 
δέν ήδελε πλέον νά προχωρήση άλλ’ άποχαιρετίσασα τήν 
Ε λένην, ήτένισε μετά πόδου τ ά  παράδυρα καί έπέστρεψε 
βραδυπορούσα είς τό ξενοδοχεΐόν της. 'Η  Ε λένη , συνεπεία 
ίσως Ιδιαιτέρας τινός έντυπώσεως, ίσως δέ καί ένεκα τής

επιρροής, ήν Ιξήσκησεν έπ’ αύτής ή Ά γγλίς, έπέστρέψεν οί- 
καδε δαρραλειυτέρα καί μέ φαιδρότερον πρόσωπον, έχαιρέ- 
τισε τόν Άδριανόν δ ι’ Ενός ¿δελφικού βλέμματος, συνδιε- 
λέχδη μετ’ αύτού καί ήρχισε νά τόν πλησιάζη μέ περισσο- 
τέραν έλευδερίαν καί οικειότητα . . .

9.
Εΐχον παρέλδη ήμέραι τινες άπό τής είς Σορρέντον άφί- 

ξεως τής μητρός τού Άδριανού. 'Η  κατάστασις τού άσδε- 
νούς, ήτις κατά τά ς  πρώτας ήμέρας έφαίνετο βελτιουμένη, 
ήρχισε πάλιν νά γίνεται σοβαρωτάτη. Άπό στιγμής είς 
στιγμήν έξηντλούντο έπαισδητώς αί δυνάμεις του καί ή ζωή 
του έσβέννυτο ώς λύχνος τού οποίου τό  έλαιον πλησιάζει νά 
καταναλω8·ή εντελώς. 'Ο  πρότερον πυρετώδης έκεΐνος ζή
λος, μεδ’ ου ένέκυπτεν είς τό ποίημά του, δέν διήρκει ήδη 
πλέον τών δύο ωρών, τάς οποίας διήρχετο διαλεγόμενος περί 
αύτού πρός τόν καδ-ηγητήν. Μετ’ ολίγον δέ κατελαμβάνετο 
ύπό κόρου καί αηδίας καί προετίμα νά όμιλή περί τού παρ- 
ελδόντος καί περί τών έλπίδων τού μέλλοντος. Μετα τής 
προφανούς χειροτερεύσεως παρουσιάσδη παρ’ αύτω καί παρά
δοξόν τ ι φαινόμενον. Πρότερον δηλαδή ό Άδριανός έφο- 
βεΤτο καί έτρεμε περί τής υγείας του, ήδη δέ ητο πλήρης 
πεποιδήσεως καί δάρρους, καί έπίστευεν ότι δ ’ άνακτήση 
όσον ουπω τήν υγείαν του. Τήν κρίσιμον τροπήν τής νοσου 
άπέδιδεν ήδη είς διαφόρους έξωτερικάς έπιδράσεις, ήλπιζε 
δέ ότι δ ά  κατανικήση αύτήν καί ώμίλει εύδύμως περί τών 
μελλόντων ταξειδίων του.

— ,,’ξεύρεις, αγαπητέ μου Σενούτα“, έλεγε πρός τόν 
καδηγητήν, ότε ήσαν μόνοι. „Δέν είνε τόσον κατεπείγουσα 
ή τελευταία ωδή τού ποιήματος μου· είμπορώ βραδύτερον 
νά ευρω μίαν στιγμήν τού ένδουσιασμού, καί τότε τήν γράφω 
είς πέντε λεπτά  τής ώρας. Τήν έχω ήδη ολόκληρον έν τή. 
κεφαλή μου . . . Τώρα αύξάνει έν έμοί καί προκόπτει βρα
δέως. Φοβούμαι μόνον μήπως ή ωδή αύτη προσλάβη τήν 
σφραγίδα τής σωματικής μου ατονίας, άν τήν γράψω τώρα. 
Ε ίμαι όμως βέβαιος ότι ή άτονία μου αυτη είνε παροδική. 
Ε ίχετε δ ίκ α ιον  είργαζόμην πραγματικώς πάρα πολύ, μέ υπερ
βολικόν ζήλον, μέ ύπέρμετρον ταραχήν, καί ή τοιαύτη έρ- 
γασία μέ Ιξήντλει ύπέρ τό μέτρον . . . .  Τώρα όμως δα  
κοιμώμαι, δά  τρώγω, δ ά  άναπαύωμαι, δ ά  ομιλώ μαζή σας,' 
μέ τήν αγαπητήν μου 'Ελένην, όπως τότε κατά τήν παιδι
κήν μου ήλικίαν, καί τοιουτοτρόπως δ ’ άναλάβω τά ς δυνά
μεις μου! Τώρα μέ ενοχλεί ό καύσων, εύδύς όμως ώς παρ
έλδη τό δέρος — τότε παύει καί ή άτονία μου . . . διότι, 
δέν είνε άλλο παρά αδυναμία· τίποτε άλλο.“

'Ο  Σενούτας ώμολόγει, εί καί οί όφδαλμοί του έπλη- 
ρούντο δακρύων. 'Η  εύδυμία αυτη τού Άδριανου έσπάρασσε 
τήν καρδίαν τού γέροντος· ένίοτε δέ άπεμακρύνετο είς άπό- 
κρυφόν τινα γωνίαν, όπως ανακούφιση κλαίων τό έγκάρδιον 
άλγος του. Κ αί τήν μητέρα ωσαύτως ήρχισε νά έμβάλη 
είς αείποτε μείζονα ανησυχίαν ή  κατάστασις τού υίού. Συν- 
εκλήδη μυστικόν συμβούλων. Οί ίατροί, εί καί πάσα συμ
βουλή ήτο ματαία καί άσκοπος, συνεβούλευον όμως πρός 
παρηγοριάν μάλλον τή ς οίκογενείας ή πρός σωτηρίαν τού 
άσδενούς διάφορα φάρμακα, όνειον γάλα, άλοιφάς, ιαματικά 
υδατα, υγιεινά μέσα, καί ταξείδιον είς τήν νή&ον ’Έλβαν. 
Έ ν- τούτοις τό  ταξείδιον, είς τοιαύτην κατάστασιν είς ήν 
εύρίσκετο ό άσδενής, ήτο παντελώς άκατόρδωτον. 'Ο  Άδρια- 
νός αύτός ίσχυρίζετο ότι ήσδάνετο τήν κατάστασιν του οση- 
μέραι βελτιουμένην, ή έλάττωσις όμως τών δυνάμεών του
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ήτο χροφανεστάτη. Ή  μήτηρ του άσδενούς ότέ μεν άνελο- 
γίζετο καδ’ έαυτήν μετά φρίκης τήν φοβέραν καταστροφήν, 
έτε δε πάλιν χαρεδίδετο μετ αυτού είς τήν απατηλήν έλ- 
πίδα, ότι ή υγεία που υίοΰ της εμελλε νά βελτιωδή. 'Ο τέ 
μέν έπίστευον δτι ή φωνή του έγίνετο ίσχυροτέρα, ότέ δε 
δτι τδ  πρόσωπόν του έφαίνετο ζωηρότερου καί ή όρεξίς του 
μεγαλητέρα. 'Η  Ε λ ένη  παρετήρει, συνεφώνει προς τά ς παρα
τηρήσεις των άλλων, άλλ’ εΐνε αμφίβολον άν συνεμερίζετο 
τάς έλπίδας ταότας· Διά τον Άδριανόν είχε πάντοτε εν 
μειδίαμα, καί έφαίνετο τουλάχιστον έξωτερικώς εύδυμος, 
δπως διεγείρη έν αυτω τήν ευθυμίαν. Ή  μετά  τής Ά γγλί- 
δος συναφδεϊσα γνωριμία έγίνετο καδ’ έκάστην ήμέραν οϊ- 
κειοτέρα καί έγκαρδιωτέρα, άν καί τά  δυο ταϋτα 0 ήλεοί 
δντα ούτε είς τούς χαρακτήρας ουτε είς τήν ανατροφήν 
έδείκνυον καμμίαν ομοιότητα. Α ί δύο αδτοα άσπιλοι καί

ώράΐαι ψυχα'ι έφαίνοντο οίονεί συμπληρουσαι άλλήλας. 'Ο σά
κις ό ποιητής άνεπαυετο ή έμενε μόνος μετά  του κα&ηγητου, 
έξήρχετο ή 'Ελένη κρυφίως καί μετέβαινε προς τήν νέαν της 
φίλην, είς τήν οποίαν δλίγον κατ’ ολίγον είχε συνει&ίση νά 
άναχοινώνη πάσας τάς θλίψεις καί τ ά  μυστικά τής καρδίας 
της. 'Η  Ά γγλίς ήχροάτο ωχρά, άδακρυς, καί παρηγόρει αυ
τήν μετά μητρικής σχεδόν τρυφερότητος. Έ π ε ιτα  δέ συν- 
ώδευε συνήδως τήν 'Ελένην μέχρι τής έξω δύρας τή ς έπαυ- 
λεως, παρετήρει τά  παράθυρα του Άδριανου μετά πόδου καί 
έπέστρεφεν είς τήν οικίαν της μόνη. Ήμέραν τινά όμως 
ετυχε νά εόρεδή ακριβώς παρά τη  &όρ^ ή κυρία Κλάρα καί 
ήρχισε νά παρακαλή έπιμόνως τήν Ά γγλίδα , νά είσέλδη. Ή  
Μις 'Ρ όζα  εμεινεν έπί τινας στιγμάς διστάζουσα, έπί τέλους 
δμως είσήλδεν.

^ έ π ίια ι  σννέχει« .)

Η Ε Ξ Ο Χ Ο Σ  Κ Λ Ε Ι Δ Ο Κ Υ Μ Β Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α  Μ Α Ρ Θ Α  Ρ Ε Μ Μ Ε Ρ Τ .

Παρά τοΐς Άδηναίοις, όσοι έσχον τό ευτύχημα ν’ άκού- 
σωσι τήν μουσικήν έπίδειξιν τής έξοχου καλλιτέχνιδος Μάρ
θ α ς  'Ρέμμερτ κατά  τήν έν έτει 3886 έν τω ’ΩΒείω των 
Άδηνών δοδεΐσαν 
συναυλίαν, ανεξάλει
πτος μένει βεβαίως ή 
δαυμασία έντΰπωσις 
καί ό άκρος ένδου- 
σιασμός όν παρήγα- 
γεν ή διαπρεπής αδτη 
καί παγκοσμίου φή· 
μηςάπολαόουσα κλει- 
δοκυμβαλίστρια. Ού 
μόνον δέ έν Άδήναις, 
άλλ’ έν πάσαις ταΐς 
ευρωπαϊκάϊς πρωτευ- 
ουσαϊς καί μεγαλου- 
πόλεσιν, έν αΐς έπε- 
Βείξατο τήν άπαρά- 
μιλλον αυτής τέχνην 
καί έξοχον μεγαλο- 
φυϊαν, 6 ένδουσια- 
σμός των φιλομού- 
σων καί των έπαϊόν- 
των ύπήρξεν απερί
γραπτος. ’Ιδία  παρά 
τα ϊς Αύλαΐς τής τε 
Γερμανίας καί τής 
λοιπής Ευρώπης απο
λαύει μεγίστων συμ
παθειών καί δίκαιο· 
τάτης έκτιμήσεωςκαί 
θαυμασμού ή μεγα
λοφυής αυτη μαθή
τρια του ά&ανάτου 
Λίσςτ. Ούτως ώστε
καί έν σχέσει προς τάς έν Άδήναις προσεχώς τελεσδησομέ- 
νας μεγαλοπρεπείς έορτάς των γάμων του ήμετέρου Διαδόχου 
λίαν εύκαιρον έκρίναμεν την δημοσίευσιν τής προσωπογρα
φίας τής Ιξόχου καλλιτέχνιδος.

Ή  Μάρδα 'Ρέμμερτ, δυγάτηρ εύπορου τινός κτηματίου, 
έγεννήδη έν Γρόςσβεϊν τής Σιλεσίας τό 1858. 'Η  λίαν ένω- 
ρίς έκδηλωδεϊσα αυτής μουσική μεγαλοφυΐα έμελλεν έπί μα-

κρόν νά ύποστη πλεί- 
στας άπο&αρρύνσεις 
καί απογοητεύσεις 
υπό τήν πίεσιν των 
κατά τού μουσικού 
σταδίου προκαταλή
ψεων, αίτινες καί σή
μερον Ιτ ι  είς πολλά 
μέρη τής κοινωνίας 
έπικρατοϋσιν. Αλλ’ 
δτε άγαδή τις  τυχη 
ώδήγησεν αυτήν είς 
τον οίκον τού φιλο- 
μούσου πάππου της 
έν Βερολίνω, γενομέ- 
νη μαδήτρια τού Τ Ε  
Κ πΐ^ΐο έξέπληξε τον 
διδάσκαλον αυτής 
δ ιά  των γιγαντιαίων 
της προόδων έπί το- 
σούτον, ώστε ό πε
ρίφημος ουτος μου
σικός παιδαγωγός 
προέτρεψεν αυτήν 
δερμότατα νά έπι- 
δοδή  άποκλειστικώς 
είς τό μουσικόν στά- 
διον, χροφητεύων αυ
τ ή  λαμπρότατον μέλ
λον. Δυστυχώς δμως 
άποδανόντο.ς αίφνης 
τού πάππου, άπώ- 
λεσεν ή νεαρά κόρη 

το μόνον αυτής στήριγμα και τήν μόνην προστασίαν, διότι 
οί λοιποί αυτής συγγενείς, έμμένοντες είς τά ς αύτάς προ
λήψεις, τοσούτω μάλλον άπρόδυμοι έφαίνοντο πρός όπο- 
στήριξιν τής νεαράς καλλιτέχνιδος, όσω σπουδαιότερον καί
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συντονώτερον αυτη έπεδίωκε τήν πραγμάτωσιν τού διακαούς 
αυτής πόδου, τήν έν τή  μουσική αυτής τελειοχοίησιν. Μετά 
πολλούς αγώνας καί νέας άποδαρρύνσεις, έσχεν ή νεανις 
τό ευτύχημα νά γείνη γνωστή τω περιφήμω μουσικώ Κα- 
ρόλφ Τ8σ8Ϊ§, δστις κατενδουσιασδείς υπό τής μουσικής αυ
τής μεγαλοφυϊας, ήδέλησε νά τήν λάβη υπό τήν προστασίαν 
του. Ά λλ’ ή διδασκαλία τού T ausig  διήρκεσε δυστυχώς 
μόνον έπί ολίγα μαδήματα. Άποδανόντος αίφνηδίως τού 
νέου αυτής διδασκάλου, εΐδεν εαυτήν καί πάλιν εκτεδειμένην 
είς νέους αγώνας καί νέας απογοητεύσεις, καδ’ δσον μάλιστα 
δ διάπυρος υπέρ τής τέχνης ένδουσιασμός ούδαμώς έπέτρε- 
πεν αΰτή νά έπιστρέψη είς τον στενόν καί περιωρισμένον των 
συγγενών της κύκλον. Έ ν  τή  αμηχανία της ταύτη μίαν 
μόνην εΐδεν ελπίδα σωτηρίας: τήν πρός τον μέγαν έν Βαϊ- 
μάρη διδάσκαλον καταφυγήν. 'Ο  δαιμόνιος Λ ίσςτ διεΐδεν 
αμέσως, έκ πρώτης ίψεως, τήν έν τή  νεάνιδι διαλάμπουσαν 
φλόγα τής καλλιτεχνικής μεγαλοφυϊας, η”ν έκτοτε ουδέποτε 
έπαυσε ν’ άναρριπίζη καί νά έπαυξάνη κατά  τε τήν έντασή 
καί τήν λαμπρότητα.

Έ κ  του απείρου χλήδους τών μουσικών καλλιτεχνών, 
των έξελδόντων έκ τής σχολής τού άδανάτου Λ ίσςτ, ή 
Μάρδα 'Ρέμμερτ συγκαταλέγεται μεταξύ τών σχετικώς ο’λί-

γων έκείνων Ικλεκτών, οίτινες ού μόνον τήν έξωτερικήν καί 
καταμαδητήν, ούτως είπεΐν, τελειότητα τή ς τέχνης ακριβέ
στατα κατέμαδον, αλλά και βαδύτατα κατενόησαν καί ίδιο- 
ποιήδησαν τό  μυστήριον τής δαυμασίας τέχνης τού- με
γάλου αυ’τών διδασκάλου. Διά τούτο καδ’ όλας αυτής τάς 
μακράς άνά πάσαν τήν Ευρώπην περιηγήσεις καί καλλιτεχ- 
νικάς έπιδείξεις ή Μάρδα 'Ρέμμερτ ύπήρξεν ή κατ’ έξοχήν 
πειστικωτάτη απόστολος τής σχολής τού Λίσςτ. Κ ατά  τήν 
πρό τινων έτών έν Βουδαπέστη πρός τιμήν τού Λ ίσςτ δο- 
δεΐσαν συναυλίαν, αυτός ό μέγας διδάσκαλος άκούσας έκ- 
τελούμενα υπό τής Μάρδας 'Ρέμμερτ τά  έκλεκτότατα τών 
μουσικών αυτού αριστουργημάτων καί κατενδουσιασδείς έπί 
τή  ακριβέστατη κατανοήσει καί πιστότατη αναπαραγωγή τής 
Ιδίας αυτού έμπνεϋσεως, ώς αύτός τήν ήσδάνετο, συνέχαρη 
δερμότατα τή  έξόχω αυτού μαδητρία, μετά δέ τήν έκτέλε- 
σιν τού „Todtentanz“ (παράφρασις επί τού dies irae) έλεγε 
κατενδουσιασμένος πρός τούς φίλους του: „D arauf kann  sie 
sich ein P aten t geben lassen, das spielt ih r keiner nach.“ 

'Ο  Λίσςτ άπέδανεν, άλλ’ ή απαράμιλλος αυτού τέχνη 
καί τό δαιμόνιον πνεύμα ζή καί δαυμάζεται έν τοΐς όλίγοις 
αύτου έκλεκτοΐς μαδηταΐς, έν οΐς τήν πρώτην δέσιν κατέχει 
ή Μάρδα 'Ρέμμερτ, ή „βασίλισσα τού κλειδοκυμβάλου“.

1. ΛΟΤΔΟΒΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑ ΓΕΡΡΟ Σ, έφευρέτης 
τής φωτογραφίας (έν σελ. 273). Τ ή  19. τού παρελδόντος 
μηνός (αύγοόστου) συνεπληρώδη μία πεντηκονταετία από τής 
έφευρέσεως τής φωτογραφίας. Ουδέποτε έπιστημονική άνα- 
κάλυψις έτυχε τοσούτο ταχείας καί γενικής διαδόσεως παρά 
τω  λαω καί συγχρόνως παρέσχε τοσαύτας ώφελείας τή  καλλι
τεχνία, τή  έπιστήμη καί τή  τεχνουργία όσον ή φωτογραφία. 
Φόρον λοιπόν ευγνωμοσύνης τελών έώρτασε σόμπας ο πεπο- 
λιτισμένος κόσμος τήν άνάμνησιν τής ημέρας, καδ’ ήν έδη- 

• μοσιεόδη ή σπουδαιότατη αυτη καί παγκοσμίου κράτους τυ- 
χούσα έφευρεσις. Ή  δημοσίευσις αύτής έγένετο τή  19. αύ
γοόστου 1830 διά τού Άραγώ κατά τήν συνεδρίάσιν τής έν 
ΙΙαρισίοις ’Ακαδημίας τών έπιστημών.

'Ο  έφευρέτης τής φωτογραφίας, Louis Jacques Mandé 
D aguerre , έγεννήδη τή  18. νοεμβρίου 1789 έν C orneille 
παρά τ ή  πόλει τών Παρισίων οδτως ώστε κατά τό έτος 
τούτο έορτάζομεν συγχρόνως καί τήν εκατοστήν έπέτειον 
τών γενεδλίων του. ‘Ο Δαγέρρος ήτο σκηνογράφος το έπάγ- 
γελμα, έκ τούτου δέ έκτήσατο μεγάλην πείραν έν τή  μετα- 
χειρίσει τού σκοτεινού δαλάμου, τον όποιον μετε^ειρίσδη ώς 
μέσον πρός όπτικάς έρευνας καί έμβριδεΤς σπουδας τών φω
τεινών φαινομένων. Εύδύς έξ άρχής έπεδίωκεν έν τα ϊς σπου- 
δάις αυτού τήν έξεύρεσιν μέσου πρός μονιμοποίησιν τών 
οπτικών εικόνων, μέχρις ου μετά πολλά πειράματα κατώρ- 
δωσε νά τύχη τού σκοπού του καί νά έκπλήξη τόν κόσμον 
διά τή ς δαυμασίας αύτού έφευρέσεως. Ό  Δαγέρρος έλάμβανεν 
έκτοτε παρα τής γαλλικής Κυβερνήσεως δ ιά  τήν έφευρεσίν 
του Ισόβιον έτησίαν σύνταξιν 60UJ φράγκων, άπέδανε δε  τή
10. ίουλίου 1851. Δέκα έτη πρό του δανάτου τού Δαγέρρου, 
ό Α γγλο ς Fox T albot έκαμε τήν σπουδαιοτάτην άνακαλυ- 
ψιν η μάλλον τελειοποίησιν τής έφευρέσεως τού Δαγέρρου, 
νά παράγη δηλ. άρνητικάς εικόνας έπί χάρτου έν τώ  σκο
τεινή  δαλάμω, κατ’ άρχάς μέν αοράτους εΐτα .δέ δ ιά  τίνος

χημικού μέσου όρατάς καδισταμένας. Εκτοτε δέ ή φωτο
γραφία ήρχισε νά κάμνη έσημέραι δαυμασιωτέρας προόδους 
έφαρμοζομένη είς όλονέν περισσοτέρους κλάδους τής έπιστή- 
μης καί τής τέχνης.

2. ΑΙ Π Ρ Ω ΪΑ Ι ΕΞΕΤΑ ΣΕΙΣ. Κ ατά τήν έλαιογραφίαν 
τού J . W odzinski (έν σελ. 277). Κ ατά πρώτην ήδη φοράν 
τό νεαρόν κοράσιον ύφίσταται τήν βάσανον τών έξετάσεων. 
Ή  στενοχώρια καί ή αμηχανία, είς ήν έμβάλλουσιν αύτό 
μ  ακατάληπτοι έρωτήσεις τής παιδαγωγού, ουδόλως διαφέ
ρει τής τού μαδητού τής άνωτάτης τάξεως τού γυμνασίου 
κατά τάς απολυτηρίους αυτού έξετάσεις έροιτωμένου ανη
λεώς περί γεωμετρικών καί αλγεβρικών δεωρημάτων, τά  
όποια ουδέποτε κατενόησεν ούτε έμελέτησεν, ή καί τή ς αμη
χανίας τού τελειοφοίτου τού πανεπιστημίου, όστις πρό τών 
αδυσώπητων καδηγητών ύφίσταται τάς διδακτορικάς αυτού 
έξετάσεις. Τ ά  εύκολα καί άπλοόστατα ζητήματα , είς τά  
όποια τδ  μόλις πενταετές κοράσιον οφείλει ν’ απαντήση, εΐνε 
δ ιά  τήν μικράν του κεφαλήν έπ’ ίσης δύσκολα καί έπ ίσης 
πολύπλοκα ώς καί αί σοφαί έκεΐναι δεωρίαι δ ιά  τούς ανε
πτυγμένους. Ά λλ’ ή αυστηρά παιδαγωγός φαίνεται έπιμό
νως απαιτούσα τήν όρδήν Ικάστοτε απάντησιν είς τά ς  έρω- 
τήσεις, καίτοι τό πρόσωπον αυτής συν τή  αύστηρότητι 
έκφράζει συγχρόνως καί γλυκεΐάν τινα συμπάδειαν καί συν- 
αίσδησιν τής αμηχανίας, 6η ής κατέχεται ή νεαρά καρδία 
τού άδώου κορασιού. — Ευχόμεδα αυτω νά ΰποστή τά ς έξ- 
ετάσεις του μετά λαμπράς επιτυχίας.

3. Η ΑΛΩΠΗΞ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Κ ατά τήν έλαιο
γραφίαν τού ' Ο. τ . ΜαΒβϊ (έν σελ. 281). Καί ή είκοίν αυτη 
εΐνε ειλημμένη έκ τού αυτού κύκλου, έξ ου καί ή ανωτέρω, 
ήτοι έκ τής παιδαγωγικής. Ά λλ’ ή παιδαγωγός ένταύδα 
δέν έξετάζει άλλά διδάσκει τούς μαδητάς αύτής, τά  ίδια 
τέκνα, έν τή  άναγκαιοτάτη τέχνη τής αρπαγής, τού περί 
υπάρξεως άγώνος.
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Φ νσ ιχό ν  π ε ίρ α μ α . Τίνι τρόπω δύναται να είσέλδη άφ ' ¿αυτού 
ολόκληρον ώόν εις φιάλην τής οποίας ό λαιμό« είνε στενότερο« του ώού;

Διά του έξη« άπλουστάτου καί διασκεδαστικού πειράματος γίνεται 
κατάδηλος ή εκτάκτως ισχυρά πίεσις, ήν ό ατμοσφαιρικός άήρ εξασκεΐ επί 
πάντων των σωμάτων: Άνάπτομεν συνεστραμμένην λωρίδα χάρτου, δέτομεν 
αυτήν εντός κενής πλατυλαίμου φιάλης, καί την άφίνομεν φλεγομένην, μέ- 
χρις ου καταναλωδή υπό του πιιρός. ’Αμέσως μετά τούτο λαμβάνομεν Ιν 
ήμίβραστον, μαλακόν ώόν, τού όποιου προηγουμένως άφηρέσαμεν τό κέλυ- 
φος, καί δέτομεν α'ϊτό με την κορυφήν εις τό στόμιον τής φιάλης, οΰτως 
ώστε να έναρμόζεται ακριβώς είς τά χείλη της φιάλης. —  Διά της δερ- 
μότητος ό έν τή φιάλη· άήρ ήραιώδη· άλλ’ ί  πυκνότερος έξωτερικός άήρ 
τείνων είς τό ν’ άποκαταστήση την ισορροπίαν, πιέζει τό ώόν καί είσωδεί 
αυτό αείποτε βαδύτερον εις τόν λαιμόν τής φιάλης, μέχρις ου τό ώόν κατα
πίπτει εις τόν πυδμένα μετά ισχυρού κρότου.

Μ εγά λα  σχέό ια  δ ιω ρύγω ν. Έ κ  'Ρώ μης αγγέλλεται ότι τό υπό 
του άρχιμηχανικού Βίκτωρος Βόκκα γενόμενον σχέδιον διώρυγος, μελλοΰσης 
νά διάσχιση κατά πλάτος την ιταλικήν χερσόννησον καί νά ένωση τό Τυρ- 
ρηνικόν μετά του Άδριατικοΰ πελάγους, είναι ήδη έτοιμον εν όλαις αυτου 
ταϊς λεπτομερείαις όσον άφορά τήν διεύδυνσιν, τήν εκτέλεσιν καί τόν προ
ϋπολογισμόν τών δαπανών της διώρυγος- Ή  διώρυξ αΰτη, άρχομένη άπο 
του M ontalto  di C astro  εν τη έπαρχία 'Ρώμης, 'οά διασχίζη τήν ιταλικήν 
χερσόννησον κατά βορειοανατολικήν διεύδυνσιν καί δά έκβάλλη παρά τώ 
F a n o  είς τό Άδριατικόν πέλαγος, δά  εχη δέ μήκος 200,16 χιλιομέτρων, 
πλάτος 80 καί βάδος 12 μέτρων. Παρ’ έκατέρω στομίφ τής διώρυγος 
δά  κατασκευασδη λιμήν, του όποίου ή  λεκα'νη δά έχη 500,000 τετραγω
νικών μέτρων έκτασιν. Ή  διώρυξ δά  είνε πλωτή καί διά τά μεγάλα πο
λεμικά πλοία. Ή  έπιχείρησις αδτη δά  παρα'σχη εργασίαν είς 200,000 έρ- 
γάτας έπί Ιξ  όλα έτη. Αί δαπάναι υπολογίζονται είς 600 εκατομμύρια 
φράγκων. — Έ ν  'Ρωσσία παρασκευάζεται έτερον σχέδιον διώρυγος μελ- 
λοόσης νά σύνδεση τήν Βαλτικήν μετά τής Λευκής δαλάσσης. Ή  γραμμή 
τής διώρυγος τούτης άρχομένη άπό τής πόλεως Ποβιενετς παρά τή 
λίμνη Ό νέγα  άκολουδεϊ τήν διεύδυνσιν του εις τήν λίμνην ταύτην εκβάλ- 
λοντος ποταμού Ποβιέντσα μέχρι τής Μακρδς λίμνης, τής κειμένης μεταξύ 
τ ή ς ’Ονέγας καί τής Λευκής δαλάσσης, είτα δέ διερχομένη διά τών λιμνών 
Μάτκο, Τελεκίνο καί Βύγ εκβάλλει μετά του ποταμού Βύγ είς τήν λευκήν 
δάλασσαν. Αί δαπάναι τής διώρυγος ταυ'της υπολογίζονται είς 10 εκατομ
μύρια βουβλίων.

Μ νημονιχόν . 'Ημέραν τινά παρουσιάσδη παρά τώ διευδυντη ενός 
παρισιανού δεάτρου νεανίας τις, λέγων οτι εχει ετοίμην πεντάπρακτον τρα
γωδίαν ύπό τον τίτλον „Λουδοβίκος θ ’.“, άξίαν νά παρασταδη επί τής 
σκηνής. Ό  διευδυντής παρεκάλεσε τόν νεανίαν νά τώ  δώση τό εργον του 
όπως τό άναγνώση. Ό  ποιητής ήρχισεν άμέσως ν’ άπαγγέλλη τό ποίημά 
του Ικ  μνη'μης μετά μεγάλης ευχερείας. Ό  διευδυντής, όστις ήκροατο 
μετά μεγάλης προσοχής καί πλείστου Ινδιαφέροντος, έπωφεληδείς μικρόν 
τ ι διάλειμμα, καδ’ 8 ό άπαγγέλλων ήδέλησε νά ύγράνη τόν λάρυγγα του 
δι’ όλίγου όδατος, ήρώτησεν αυτόν: ,,Έλησμονήσατε ίσως νά φέρετε μαζή 
σας τό χειρόγραφον;“ — „ Ό χ ι“, άπήντησεν ό ποιητής, ,,δέν τό ¿λησμό
νησα· άλλά δεν τό εφερα διά τόν άπλούστατον λόγον ότι δεν υπάρχει καδ’ 
όλου: Τό έργον μου τούτο είνε εντελώς άγραφον. Τό χειρόγραφον του 
πρώτου δραματικού μου έργου μοί έπεσεν είς τήν δάλασσαν κατά τι τα- 
ξείδιον, του δέ δευτέρου μου έργου τό χειρόγραφον έρρίφδη είς τό πυρ 
υπό του κηδεμόνος μου, ό'στις ήτο αδιάλλακτος έχδρός τής στιχουργίας. 
Διά τούτο, χάριν προφυλάξεως, 8έν έγραφα ούτε μίαν γραμμήν έκ τού 
νέου μου τούτου πεντάπρακτου δράματος, άλλά έκράτησα αύτό όλοκληοον 
έν τή μνήμη μου- καί αν μέν τύχη τής ύμετέρας εγκρίσεως καί επιδοκι
μασίας, τό καταγράφω — άλλως τό λησμονώ άπλοόστατα καί δέν χάνω 
τουλάχιστον τόν κόπον μου.“  Ευτυχώς ό νεαρός ποιητής δεν περιήλδεν 
είς τήν άνάγκην νά παραδώση είς λήδην τό έργον του. Τό δραμα ήρεοε 
καδ’ ύπερβολήν, καί παρεστάδη πεντηκοντάκις άπό σκηνής μετά λαμπρας 
επιτυχίας. —  Ό  δέ ποιητής ουτρς ήτο ό περίφημος δραματοποιός F ran -

β
çois A ncelot (άπρδ. τώ 1854), τού όποίου τά έργα καί σήμερον έτι παρι- 
στώνται συχνότατα έπί τών γαλλικών σκηνών. — Άλλως τε τό τεράστιον 
αυτού μνημονικόν έτήρησεν δ ποιητής άπαραμείωτον μέχρι βαδυτάτου 
γήρ^ος. _______

Ό  ν ια ρ ώ τα το ς  έφ η μ ερ ιδο γρ ά φ ο ς  το ν  κόσμον. ’Εσχάτως διε- 
δίδετο διά τών εφημερίδων ή είδησις περί τίνος έν Νέα Ίόρκη δεκατριε- 
τοϋς παιδίου, οστις είνε συντάκτης καί διευδυντής μικρδς τίνος έφημερίδος 
διά παϊδας. Άλλά πολύ νεώτερος τούτου κατά τήν ηλικίαν εφημεριδο- 
γράφος είνε ένδεκαετές τ ι παιδάριον έν Κρέφελδ, τό όποιον ήρχισε τό 
,,στάδιόν του“ άπό του εβδόμου έτους τής ηλικίας του, περισυλλέγον εγχω
ρίους ειδήσεις περί συμβαινόντων δυστυχημάτων, πυρκαϊών κτλ., διά μικράν 
τινα εφημερίδα έκδιδομένην έν Pforzheim.

Την μ ε γ ίσ τη ν  δύνα μ ιν  τώ ν  μ υώ νω ν  έξ όλων τών ζώων τής γης 
έχουσιν οί ίχδύς καί τά κήτη. Τ ό κήτος (ή φάλαινα) νήχεται διά μέσων 
τών πυκνών ύδάτων τού ωκεανού μετά τοσαότης ταχύτητος, ώστε δά 
ήδύνατο νά συντελέση κατ’ εύδεΐαν γραμμήν τόν περίπλουν τής γής εντός 
δεκαπέντε ημερών. Ό  ξιφίας δύναται, ώς γνωστόν, διά τού οστέινου ξί
φους του νά διατρυπήστ) διαμπερές τάς σιδηράς πλάκας πολεμικού δω- 
ρηκτοϋ.

Λ ε π τ ή  ¿χδίχησ ις. Ό  Βέλγος κόμης Δ’ Ό σμόνδ κατά τήν έν Δρέσδη 
διατριβήν του έν έτει 1849 κατώκει έν τω ,,Βενοδοχείω τής Σαξωνίας“ , 
Αμέσως υπό τό δωμάτιόν του κατώκει, ώς φαίνεται, ένδουσκύδης τις μου
σικός, όστις καδ’ ολην σχεδόν τήν ήμέραν α’διακόπως έπαιζεν έπί τού κλει- 
δοκυμβάλου μετά τοσούτου ζήλου καί τοσαύτης σφοδρότητος, ώστε ό κόμης 
δέν ήδύνατο νά εδρη ήσυχίαν. ’Επειδή δέ ητο καί αϊτός μουσικός καί 
ίδίφ έξοχος κλειδοκυμβαλιστής, ήγόρασεν ώσαότως εν κλειδοκύμβαλον καί 
έπαιζεν άπό καιρού είς καιρόν διά νά μή άκούη τάς μουσικός άσκήσεις 
τού υποκάτω κατοικούντος. Μετ’ ού πολύ όμως παρουσιάσδη ένώπιον 
τού κόμητος ό υπηρέτης τού ξενοδοχείου καί άνήγγειλεν αύτω, ότι ό κάτω 
κατοικών κύριος τόν παρακαλεΐ ευγενώς νά μή παίζη διότι τόν Ινοχλεΐ 
μεγάλως. ,,ϋ ώ ς; καί μέ ποιον δικαίωμα;“ άνέκραξεν ό κόμης. „’Εγώ 
ενοχλούμαι καδημερινώς ύπό τού κυρίου αύτοΰ καί ουδέποτε εσκεφόην 
μέχρι τούδε νά τω κάμω παράπονα.“ — „Μάλιστα“, άπήντησεν ό υπηρέ
της. ,,’Αλλ’ ύμεΤς παίζετε προς τέρφιν σας, ενώ ό κύριος κάτω εργάζεται· 
αγνοείτε ίσως, κύριε κόμης, ότι ό κύριος αυτός είνε ό μέγας μουσουργός 
’Ιάκωβος Μάύ'ερμπερ.“  — *Κ τότε άλλάσσει τό πραγμα!“ ύπέλαβεν ό 
κόμης καί κλείσας τό κλειδοκύμβαλον του ήρχισεν έκτοτε νά άκροάται 
μετά μεγάλης προσοχής καί εύλαβείας τό παίξιμον τού μεγάλου μουσουρ
γού, όστις άκριβώς τότε είργάζετο πρός μελοποίησιν τού περίφημου μελο
δράματός του ,,ό Προφήτης“, τό όποιον εΤνε έν έκ τών άριστουργημάτων 
τού Meyerbeer.

Μετά τινα ημέρας ό κόμης Δ' Ό σμόνδ προσεκλήδη είς τινα οικο
γενειακήν εσπερίδα, ένδα ήτο προσκεκλημένος καί ό M eyerbeer. Κατά 
τήν διάρκειαν τής εσπέρας ή οικοδέσποινα παρεκάλεσεν έπανειλημμένως 
τόν διάσημον μουσικόν, νά παίξη i t  έκ τών έργων του επί του κλειδο
κύμβαλού. Ό  M eyerbeer άπεποιείτο έπί μακρόν, μόλις δέ μετά πολλάς 
καί επιμόνους παρακλήσεις συγκατετέδη νά παίξη έπί ολίγας μόνον στιγμάς. 
Μετ’ αυτόν παρεκλήδη ό κόμης Δ’ Όσμόνδ νά παίξη, όστις ώς είπομεν 
ήτο έξοχος κλειδοκυμβαλιστής. Έ κάδησε λοιπόν παρά τό κλειδοκύμβαλον 
καί προσποιούμενος άπροσδόκητόν τινα καί αίφνηδίαν έμπνευσιν επαιξε μετά 
δαυμαστής ακρίβειας καί άληδούς ένδουσιασμού τό περίφημον „m arche" 
έκ τού „Προφήτου", τό δποΤον κατ’ έκείνας τάς ημέρας ειχε μόλις τα- 
λειώση ό M eyerbeer, καί τό όποιον ό κόμης είχεν άκούση Ικ  τού πρώτου 
είς τό δεύτερον πάτωμα.

Ό  M eyerbeer έμεινεν έκπληκτος, ακίνητος καί ένεός, βλέπων ότι ή 
νεωτάτη μουσική του έμπνευσις ήτο παλαιό καί ξένη, τότε δέ μόλις συν- 
ήλδεν είς εαυτόν, ό'τε ό κόμης τω διηγήδη τά διατρέξαντα καί τω έξήγησε 
τό μυστήριον. Έ κτοτε ό μέγας μουσουργός εΐχεν ώς έμβλημα κατά τήν 
έργασίαν του τό „pianissim o“ .
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Ι ’ρα μμ α το φ ό ρ ο ς  χελ ιδώ ν. Έ ν  Γαλλία γίνονται πειράματα προς 
αντικατάστασιν τής γραμματοφόρου περιστεράς διά τής γραμματοφόρου χε- 
λιδόνος. Ώ ς  γνωστόν ή χελιδών επανέρχεται πάντοτε είς τήν φωλεόν της 
καί δή μετά μείζονος ταχύτητος ή ή περιστερά, ενώ άπ’ εναντίας ή περι
στερά δύναται νά φέρη περισσότερον βάρος ή ή χελιδών. Έ ν  ή  περιπτώσει 
ή χελιδών εΰρεδή ικανή νά άντικαταστήση ώς άγγελιαφόρος τήν περιστε
ράν, τό ύπουργεΐον τών στρατιωτικών τής Γαλλίας σκοπεί νά ίδρυση σταδ- 
μόν χελιδόνων έπί τού M ont V aîérien  πλησίον τών Παρισίων.

Σ τ α τ ισ τ ιχ ά .  Ό  άριδμδς τών έν τούς Γερμανικούς Πανεπιστήμιο« 
φοιτητών έδιπλασιάσδη έντος τής τελευταίας δεκαετίας. Έ ν  έτει 1869 
Ισπούδαζον έν τοΐς πανεπιστημίοις τής Γερμανίας 17,632 φοιτηταί, ένω 
ό άριδμός αυτών έν έτει 1888 άνηλδεν είς 34,118. ’Εντός τού αύτοΰ δια
στήματος ό πληδυσμός ηύξησε μόνον κατά τό έν πέμπτον σχεδόν (άπό
40,492,000 είς 48,056,000), ούτως ώστε ή αύξησις τού άριδμοΰ τών φοι
τητών εινε λίαν δυσανάλογος πρός τήν ανξησιν τού πληδυσμού.

Ν έο ς  π ύ ρ γο ς  χ α τά  το  π ρ ό τυ π ο ν  τ ο ν  Έ φ ψ έλ . Ό  πύργος τού 
Έ φ φ έλ  χρησιμεύει ώς γνωστόν καί είς επιστημονικούς σκοπούς, πρός με
τεωροσκοπικά« έρευνας, έκ δέ τών μέχρι τούδε γενομένων άπό τού ύψους 
έκείνου παρατηρήσεων έξήχδησαν ήδη σημαντικά άποτελέσματα. Τό άνώ- 
τατον αυτού δώμα εύρίσκεται είς ϋψος 335 μέτρων ύπεράνω τής επιφά
νειας τής δαλάσσης, επ ’ αύτοϋ δέ έτοποδετήδησαν τη είσηγήσει τού φυσιο
δίφου M ascart πολυάριδμα εργαλεία, άτινα σημειοϋσιν αύτομάτως μετά 
μεγάλης ακρίβεια; rrv  δερμοκρασίαν, τήν ατμοσφαιρικήν πίεσιν, τήν υγρα
σίαν τού άερος, τήν καταπεσούσαν βροχήν, τήν εντασιν τής άκτινοβολήσεως 
τού ήλιου, τήν σφοδρότητα τών ανέμων κτλ. νΗδη δέ έν ’Αγγλία συν- 
εστήδη εταιρία, φέρουσα τό όνομα T ow er Com pany ττο ι εταιρία πύργων, 
ύπό τού πλουσιωτάτου εργολάβου Sir E dw ard  W a tla n , πρός κατασκευήν 
υψηλότατου τινός πύργου κατά τό πρότυπον τού έν Παρισίοις πύργου τού 
Έ φ φέλ. Ή  εταιρία αδτη κέκτηται ήδη κεφάλαιον 200,000 λιρών στερ
λινών, ό δέ ύπ’ αύτής ίδρυδησόμενος πύργος δά χρησιμεύη κυρίως πρός 
επιστημονικούς σκοπούς.

, ,ΊΊαγχύα μ ιο ς Σ ύ ν δεσ μ ο ς  τ ώ ν  γυ να ικ ώ ν ."  Έ κ  τών εν Παρισίοις 
συνεδρίων τών γυναικών προήλδεν ως πρακτικόν αποτέλεσμα πρωτότυπός 
τις φιλολογική έπιχείρησις, τούτ’ έστιν ή ίδρυσις τού „Γενικού συνδέσμου 
τών γυναικών“ (Union universelle des Fem m es), παρά του όποίου δά 
δημοσιεύεται άπύ 1 . δεκεμβρίου τού παρόντος έτους μηνιαυόν τ ι δελτίον 
(bulletin) ύπό τήν διεύδυνσιν τής κυρίας Clielisa-LOwy. Τό δελτίον τούτο 
τού γενικού τών γυναικών συνδέσμου σκοπεί νά χρησιμεύη ώς μέσον „πνευ
ματικής επικοινωνίας τών φρονίμων καί φιλοπροόδων γυναικών σύμπαντος 
τού πεπολιτισμένου κόσμου, αΐτινες Ινδιαφέρονται καί λαμβάνουσι μέρος 
εις τάς πνευματικά« καί ύλικάς έργασίας πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν 
τής τύχης τού γυναικείου φύλου", προτίδεται δέ πρός τούτοι« νά καδιστα 
γνωστά πάντα τά άξια λόγου γεγονότα, τά συνδεόμενα πρός τάς έν τή έπι- 
στήμη, τη τέχνη, τη βιομηχανία καί τη παιδαγωγική προόδους καί εν γένει 
πάντα τά ύπό τών γυναικών ή ύπέρ τών γυναικών γιγνόμενα ή όπως δή
ποτε δυνάμενα νά χρησιμοποιηδώσιν. Αί περί πολιτικών καί δρησκευτικών 
ζητημάτων συζητήσεις άποκλείονται έκ τού δελτίου, έκαστος δέ άριδμός 
αύτού δά  κοσμήται διά τής είκόνος μιας έκάστοτε διασήμου καί διαπρε
πούς έπί κοινωφελεί ένεργεία γυναικός. Ό π ω ς  δε καταφανή ή άμεροληψία 
τού συνδέσμου, ή  πρώτη δημοσιευδησομένη προσωπογραφία δά  εΤνε γυναίκας 
Γερμανίδος. ’Αν δέ έγγραφώσιν 200 έκ Γερμανίας συνδρομηταί, δά γί
νεται καί ιδιαιτέρα έκδοσις τού δελτίου έν γερμανική γλώσση.

Ό  διά  το ν  θ ερ μ ο μ έτρ ο υ  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς  τή ς  θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς  το ν  
σώ ματος. Τ ό δερμόμετρον, δ ι’ ο3 μετρείται ή δερμότης τού σώματος 
τών άσδενών, είχε μέχρι τούδε άτελείας τινάς, λίαν έπαισδητάς είς τούς 
ιατρούς. Έ κ τδς τής άβεβαιότητος καί άνακριβείας, μεδ’ ης είς τάς πλεί- 
στας περιπτώσεις έδείκνυον τόν βαδμόν τής δερμοκρασίας τού σώματος,

εΐχον καί τό ελάττωμα, μόλις μετά 10 έως 15 λεπτά τής ώρας νά δεικνύω ;ι 
τόν βαδμόν τούτον. Αί άτέλειαι αυται τού τοσούτον σπουδαίου διά τούς 
ιατρούς έργαλείου ήρδησαν διά τής Ιφευρέσεως μηχανουργού τίνος έν Βε
ρολίνο), όστις κατεσκεύασεν ηδη τελειότατον καί λίαν εύμεταχείριστον δερ
μόμετρον, όπερ τιδέμενον εις τό στόμα τού άσδενούς δεικνύει εντός 2 λε
πτών τής ώρας τόν βαδμόν τής τού σώματος δερμότητος μετά μεγίστης 
ακρίβειας καί άσφαλείας. Ό  καδηγητής Leyden μετεχειρίσδη καί έξ- 
ήτασεν είς πλείστας περιπτώσεις τό νεον τούτο δερμόμετρον, περί ου καί · 
έξεφράσδη μετά πολλών επαίνων. Ό  τρόπος τής κατασκευής τού νέου 
τούτου δερμομέτρου κρατείται είσέτι μυστικός ύπό τού έφευρέτου.

Ή  να υτΙα σ ις . Κατά τάς παρατηρήσεις τού Γάλλου ναυτικού ιατρού 
Δρ, Hacks ή  ναυτίασις (mal de m er) παρουσιάζεται είς τούς ταξειδεύοντας 
κατά δάλασσαν μόνον όταν οδτοι μένωσιν αργοί, παύει δέ άμα ώς οί ύπ’ 
αυτής προσβληδέντες άρχίσωσι νά έργάζωνται. Ώ ς  άπόδειξιν τούτου ανα
φέρει 0 Δρ. H acks τό γνωστόν γεγονός, ότι οί κατά πρώτην φοράν ταξει- 
δεύοντες ναύται εφ’ όσον χρόνον εξακολουδοϋσι τήν έργασίαν των, μένουσιν 
απρόσβλητοι ύπό της ναυτίας, καί ότι ωσαύτως οί μή ναυτικοί, οσάκις 
λαμβάνουσι μέρος είς τάς ενίοτε πολυμόχδους έν τώ  πλοίω έργασίας, ουδέ
ποτε προσβάλλονται ύπό τής νόσου ταύτης. Πρός άπόδειξιν δέ τού ότι ή 
εργασία καί ή πρός τήν έκπλήρωσιν τού καδήκοντος προδυμία δύναται νά 
καταπαύση καί τήν παρουσιασδεΐσαν ήδη ναυτίασιν, αναφέρει ό ρηδεϊς ια
τρός τό έξης συμβεβηκός έκ τού ίδιου του βίου. Κατά τό πρώτον του 
Stct δαλάσσης ταξείδιον ό Δρ. H acks είχε προσβληδή τοσούτον σφοδρώς 
ΰπό τής ναυτίας ώστε έπί τρεις ημέρας άδιακόπως έμενε κλινήρης καί 
δεινώς πάσχων, ότε αίφνης προσεκλήδη νά βοηδήση ναύτην τινά, όστις 
είχεν έξαρδρωδή τόν έτερον π ό δ ι. Ό  ιατρός εύρίσκετο εις τοσούτο δεινήν 
δέσιν, ώστε μόνη ή ισχυρά συναίσδησις τού καδήκοντός του παρέσχεν αύτω 
τήν δύναμή νά έγερδή καί νά μεταβή μετά πολλής αγωνίας πρός βοήδειαν 
τού πάοχοντος. Άλλ’ ή πολλή κίνησις καί εργασία, ην άπητει ή δεραπεία 
τού πάσχοντος, ίσως δε καί ή είς τό καδήκον άφοοίωσις άπήλλαξαν τόν 
ιατρόν τής ναυτιάσεως, από τής οποίας έκτοτε εμεινεν εντελώς απρόσβλη
τος, όσον δήποτε καί άν εταλαντεύετο τό πλοίου.

Τ ιμ α Ι τώ ν  1-ργων 'Ρώοσιον σ υ γγρ α φ έω ν . 'Ρωσσικά φύλλα δημο- 
σιεύουσι τάς έξη; ενδιαφέρουσας λεπτομέρειας περί τών τιμών, είς άς επώ- 
λησαν τό δικαίωμα τής έκδόσεως τών έργων των οί διασημότατοι των 
'Ρώσσων συγγραφέων. Ό  Τουργένιεφ, ολίγον χρόνον πρό τού δανάτου του 
επώλησεν είς τόν κύριον Γλασσυνώφ τό δικαίωμα τής έκδόσεως απάντων 
τών έργων του αντί 90,000 ρουβλίων. Ό  Σχστεδρίν (Σλατυκώφ) ήλδεν 
ώσαύτως είς διαπραγματεύσεις, ολίγας ημέρας πρό τού δανάτου του, πρός 
τόν έν Μόσχα βιβλιοπώλην Δουμνώφ. Ό  Δουμνώφ προσέφερεν 60,000 ρου
βλίων, άλλ’ ή  προσφορά του δέν έγένετο δεκτή. Έ κ  τών άλλων διάση
μων ποιητών καί συγγραφέων τής 'Ρωσσίας, οΐτινες έπώλησαν τό δικαίωμα 
τής έκδόσεως τών έργων των, 6 μέν Γογόλ έλαβεν 60,000 ρουβλίων, έ  δέ 
Πουσχκίν 35,000 βουβλ., ό Σουκόβσκι 5,000 βουβλ-, ό Κριλόβ διά τούς 
μύδους του 14,000 βουβλ-, ό Νεκρασσώφ 15,000 ρουβλ., ό Γοντσχαρώφ
35.000 βουβλ, ό Όστρόβσκι 10,000 βουβλ. (διά μίαν έκδοσιν), ί  Γρηγό- 
ροβιτς 5,000 ρουβλ., ό Άξακώφ 3,000 βουβλ. (διά μίαν έκδοσιν), ό Μέϋ
1.000 βούβλια. ’Εσχάτως επώλησεν ό δημώδης συγγραφεύς Γλέβ Ούσπέν- 
σκι τά έργα του εΤς τινα βιβλιοπώλην αντί 25,000 βουβλίων. Τήν μεγί- 
στην τιμήν ελαβον τά έν 'Ρωσσία διδακτικά τών σχολείων βιβλία, ουτω 
λ. χ. έ Γεφτουσέφσκι έποίλησε τό δικαίωμα τής έκδόσεως τών άριδμητι- 
κών του άντί 50,000 βουβλίων.

Ίω β ιλα ΐο ν  το ν  χ Χ ε ιδ ο χ ν μ β ά Ιο ν  ¿ν 'Α μερ ιχή . Έ ν  Νέα 'Γόρκη 
έωρτάσδη εσχάτως ή  εκατονταετηρίς άπό της εισαγωγής τού κλειδοκύμ
βαλού έν ταίς Ή νωμέναις Πολιτείαις καί τής αύτόδι ίδρύσεως τού πρώτου 
εργοστασίου κλειδοκυμβάλων. Ε ίς  την μεγάλην πανηγυρικήν πομπήν έλα- 
βον μέρος άπαντες οί κλειδοκυμβαλοποιοί τής Ν . 'Γόρκης μετά τών εργα
τών αυτών. Μόνος ό οίκος Steinw ay άντεπροσωπεύδη ύπό 900 καί επέ
κεινα εργατών.
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ΤΟ Π Ρ 0 Α Ι 2 0 Η Τ Ι Κ 0 Ν  TäJN Z öfilf.

"Οτι πολλά έκ τών xccTOtxtfiiuv ζώων, πεπροικισμένα δι’ αίσδήσεων 
λεπτότερων καί τελειότερων των το« άνδρώπου, εχουσι την δύναμιν νά 
προαισδάνωνται τάς έπικειμένας άτμοσφαιρικάς μεταβολάς, είνε γνωστόν 
καί γενικώς παραδεδεγμένου. Διάφορος όμως καί πολλώ αίνιγματωδεστέρα 
είναι ή δύναμις εκείνη, δι’ ης τά ζώα προαισθάνονται μέλλοντα περιστα
τικά άνευ ούδεμιάς εξωτερικής Ιπιδράσεως. "Οτι λ. χ. ό κΰων προαισθά
νεται τήν μέλλουσαν άφιξιν τού μακράν απόντες χορίου του καί εκδηλοΐ 
την επί τούτιρ χαράν του δ ι εκτάκτων καί άσυνήδων κινήσεων, ώσαύτως 
δε καί άλλα ευάρεστα η δυσάρεστα συντυχήματά, παρετηρήδη ήδη πολλά- 
κις καδ’ όλους τούς χρόνους καί παρά πάσι τοΐς λαοΐς, καδ’ έκάστην δέ 
άναφέρονται πλεΐστα παραδείγματα έπιβεβαιούντα τάς γενομένας παρα
τηρήσεις. Ένταύδα άναφέρομεν τό έξης μόνον περί τούτου παράδειγμα 
εκ της αρχαιότητας: 'Ο  αδελφός τοο ιατρού Σερβίου Σπολέτοο μετέβαινε 
συχνάκις. εκ 'Ρ ώ μ η ς  εις Σπολετιον, κατέλειπι δέ πάντοτε έν 'Ρ ώ μ η  τον 
πιστόν καί.άφωσιωμένον κόνα του, 2στις καδ’ δλην τήν απουσίαν του κυ
ρίου του διετελει τοσοϋτον τεδλιμμένος ώστε ουδεμίαν έδέχετο τροφήν. 
'Οσάκις εμελλε νά επιστρέψη ό κύριός του εις 'Ρώ μην, όλίγας ώρας πρό 
της' άφίξεώς του, έ κΰων κατελαμβάνετο υπό μεγάλης ταραχής καί ιίλακτών 
έζήτει νά έξέλδη της οικίας. Ο ί έν τώ οΐκω έμάνδανον εκ τούτου μετά 
βεβαιότητος τήν επιστροφήν τού οικοδεσπότου, καί πράγματι άνοιγομένης 
της δυρας ο κΰων ετρεχε προς προυπάντησιν του κυρίου του μετά του 
ίποίου επανήρχετο σκιρτών καί άγαλλόμενος. Πλεΐστα, ώς ε’πομεν, τοι- 
αϋτα παραδείγματα όχι μόνον περί των κυνών άλλά καί των άλλων εν γένει 
ζώων, γαλών, βοών, όνων, ίππων κτλ., μαρτυρουσι τήν προαισδητικήν αυτών 
δύναμιν, ιδία εις επικειμένους κινδύνους.

Κατά τάς παρατηρη'σεις toC B arte ls (επιστολαΐ έκ Καλαβρίας καί 
Σικελίας), επί πολλας ώρας πρό τής έκρήξεως τού φοβερού σεισμού έν έτει 
1783 εδεικνυον διάφορά ζώα, ίδια δέ οί κυνες καί οί όνοι, προφανέστατα 
καί εκτάκτως αλλόκοτα σημεία φόβου καί ταραχής ενώ οί άνδρωποι ου
δόλως ύπώπτευον τόν επικείμενον κίνδυνον. Ο ί κόνες καί οί όνοι έτρεχον 
τήδε κάκόίσε ώς μαινόμενοι, μέ άγρια καί άτενή βλέμματα καί μέ φο
βερούς όλολυγμούς καί ογκηδμοός. Οί ήμιονοι, οί ίπποι καί οί βόες έτρε- 
μον καδ ολα των τα μελη, εκρουον τό έδαφος χρεμετίζοντες καί ωρυό
μενοι καί ετεινον τά ώτα ώσανεί ήκουον έκ μακρών αποστάσεων άσόνηδές 
τ ι  καί φρικαλέον. Αί γαλαΐ εκάμπτοντο καί έκυρτούντο σπασμικώς, αί 
-τρίχες των άνωρδούντο, οί ¿φδαλμοί των έφαίνοντο ώς αίμοβαφεΐς καί ό 
κλαυδμυρισμός των ητο άτελεύτητος. Δύο μάλιστα γαλαΐ έν Μεσσήνη 
προσεπαδουν εκ παντός τρόπου νά χωσδώσιν εντός τού έδάφους, έπανέ- 
λαβον τάς ματαίας αυτών προσπαδείας έν δευτέρω τινί καί τρίτω δωματίω 
της οικίας καί τέλος, άνοιχδείσης τής δυρας, έξήλδον εις τήν όδόν καί 
ήρχισαν ν’ άνασκαλίζωσι το έδαφος δπως κρυφδώσιν. Μ ετ’ όλίγας ώρας

υ̂νέβτ)<5αν αί πρ&ίοα 90 [ispea δόνησεις και fccíccu σχεδόν αί οίκιοι κ«ί£· 
κρημνίστηκαν.

Πολύ μεγαλ.ητέρα καί μάλλον ανεπτυγμένη τής τών δηλαστικών εννε 
ή προαισδητική δύναμις τών πτηνών, τήν όποιαν πρό πάντων δεικνύουσι 
κατά τάς μακράς αυτών μεταναστεύσεις. Πολλά μεταβατικά πτηνά προ- 
αισδανόμενα ότι ό χειμών δέν δά εΤνε ψυχρός μένουσιν εις τάς βορείους 
χώρας, ενώ οσάκις ό χειμών μέλλει νά εινε δριμύς μεταναστεύουσι πάν
τοτε εγκαίρως εις τά δερμά μεσημβρινά κλίματα. Τ ά  ένυδρα πτηνά αι- 
σδάνονται ήδη κατά τάς άρχάς τού Ιαρος την μέλλουσαν ξηρασίαν τού δέ- 
ρους καί διά τούτο, οσάκις έπίκειται άνυδρία, μεταναστεύουσι μετά τών 
νεοττίων των εκ τών λιμνών, αίτινες μέλλουσι νά άποξηρανδώσιν,. εις άλλα 
ένυδρα μέρη, ήσφαλισμένα από τού κινδύνου τούτου. Ή  προαισδητική 
δύναμις τών πτηνών εινε τοσοϋτον άνεπτυγμένη, ώστε πολλοί ισχυρίζονται 
δτι τά πτηνά προαισθάνονται τήν έν τινι χώρα μέλλουσαν ένσκηψιν επιδη
μικών νόσων. Κατά τάς παρατηρήσεις τού Ίουλ. Μύλλερ, πάντες οί κο
λοιοί καί πασαι αί κορώναι κατέλιπον τήν πόλιν Przem ysl τής Γαλικίας 
έν έτει 1872, καδ’ 5 έπεχράτει έν τη πόλει έκείνη ή χολέρα. Τ ά  πτηνά 
ταδτα έγκατέλιπον τήν πόλιν καί τά περίχωρα όλίγας ημέρας πρό της Ικρή- 
ξεως της καταστρεπτικής νόσου, έπανήλδον δέ εις τάς φωλεός των,χαρμο- 
σύνως κελαδοΰντα καί πτερυγίζοντα τη 30. μαρτίου, άφ’ ής ακριβώς ημέρας 
ούδείς πλέον δάνατος ήγγέλδη. 'Ωσαύτως παρετηρήδη έν Πομμερανία τό 1849 
καί έν τή πόλει BriinD τό 186ο, καδ’ ά  έτη έν ταΐς πόλεσι ταύταις έμαίνέτο 
ή χολέρα, ότι αί κορώναι, οί στρουδοί καί πολλά άλλα πτηνά άνεχώρησανολα 
όμου πρό τής εκρήξεως τής νόσου καί έπανήλδον μετά τήν παύσιν αυτής.

Καί παρ’ αότοΐς έτι τοΐς άμφιβίοις δυνάμεδα νά παρατηρήσωμεν 
ιχνη τινά προαισδηπκής δυνάμεως, διότι βλέπομεν ότι τά ζώα ταύτα πολύν 
χρόνον πρό τού νά επελδη τό πρώτον χειμερινόν ψύχος άναζητοϋσι τά 
χειμερινά αυτών ενδιαιτήματα. ’Αλλά πολλώ μάλλον άνεπτυγμένη εινε η 
προαισδητική αδτη δύναμις παρά τοΐς ίχδϋσιν. "Οπως τά  ένυδρα πτηνά 
ούτω καί οί ίχδϋς προαισδάνονται τήν μέλλουσαν τού δέρους ξηρασίαν καί 
προσπαδούσι νά προφυλαχδώσιν από τού έξ αύτής κινδύνου. Παρετηρήδη 
λ. χ. έπανειλημμένως ότι ίχδϋς, ζώντες έν λίμνη συγκοινωνοΰση δι’ αυλα
κών μετά τίνος ποταμού, άπεσυρδησαν πάντες περί τό έαρ έκ τής λίμνης 
εις τόν ποταμόν, τό δέ προσεχές δέρος υπό τού μεγάλου δερινοΰ καυσω-' 
νος καί τής άνυδρίας ή λίμνη άπεξηράνί)·η.

Τ ά  ανωτέρω ολίγα γεγονότα, άτινα έλήφδησαν έκ πηγών άξιοπίστων 
καί ούτε εις τήν έπίδρασιν τού ένστικτου ούτε εις τυχαίας συμπτώσεις δυ- 
νανται νά άναχδώσι, δίικνύουσιν αρκούντως ότι πολλά ζώα βλέπομεν ενίοτε 
έχτελούντα πράξεις τινάς, πρός τάς όποιας μόνο.ν υπό εσωτερικού τίνος 
προαισδήματος, υπό αορίστου τινός καί άουνειδήτου προγνώσεως δυνανται 
νά παρακινηδωσιν. Λ. Α.

κ. θ .  Κ. είς Ξάνδην. Ελάβομεν υπό σημείω- 
σιν. — κ. Ν. Η. είς Παρισίους. Έλήφδησαν. — 
κ. Σ. Σ. είς Βραΐλαν. Άπεστάλησαν. — κ. Κ. Π. 
ίΐς  Σοφίαν. ’Ελήφδησαν καί σάς εύχαριστούμεν. 
τά περικαλύμματα άπεστάλησαν, — κ. Π . X. Β. 
είς Βερλάτιον. Αι εικόνες άπεστάλησαν, — κ. 1. 
Δ, Κ. είς Ρέδυμνον. Ή  επιστολή σας έλήφδη καί 
σας παρακαλοϋμεν δερμώς, όπως φροντίσητε. — 
κκ, Γ . Κ. είς Κέρκυραν, Α. Π. είς Λεμησσόν, Λ. Κ.

εις Βώλον. Ελήφδησαν καί σάς εύχαριστούμεν.
— κ. Κ. Κ. είς Καβακλή. Έλήφδη αί εικόνες 
άπεστάλησαν. — κ. Π . Λ. είς Μόσχαν. Άπεστά- 
λησαν. — κ. I. Σ. είς Βελίγράδιον. Έλήφδησαν.
— κ. .1, Α. είς Βερίζοβιτς, δεσπ. I. Β. είς Γίικέτον. 
Σας ένεγράψαμεν καί τά τεύχη άπεστάλησαν. — 
κ. II. Μ. είς Κέρτς. Πιστεύομεν ότι. ή νέα έκ- 
δοσις τών εικόνων |ΐας ηρεσε πολύ, σάς πωακα- 
λοϋμεν όμως, όπως ουστησητι αύτάς καί είς άλλους

γνωρίμους σας, έπειδη μόνον εκ τής μεγάλης δια- 
δόσεως δυνάμεδα νά περιμένωμεν ώφέλειάν τινα. 
— κ, Δ. I. εις Κωνστ]πολιν. Έλήφδησαν καί ήδη 
συνεμορφώδημεν πρός τήν έπιδυμίαν σας. — κ. Φ.
Α. Σ. εις Σμύρνην. Έλήφδησαν, — κ. Σ. Χρ. είς 
Καρπενησιον. Άπεστάλησαν. — κ. I. Μ. εις Ρο- 
στόβιον. Έ λπίζομεν άμα τάς ίδωσιν οί ¿μογενεΐς 
μας δά  εχωμεν μεγαλειτέρας παραγγελίας. —  κ. Δ. 
Π. είς Θεσσαλονίκην. Έλήφδησαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Τ ά  κοιλώματα τής γής. Έ ν  βλέμμα είς τό εσωτερικόν τού φλοιού τής γής υπό Β. φ. Βολςχόφερ. — Κυνέη άΐδος. 
Νέα ύπνωτιστικά πειράματα. — Ή  φυλλοξη'ρα, μετά εικόνων. — Ό  Δαίμων. Διήγημα υπό I. I. Κρασσέβσχυ (συνέχεια). — Ή  έξοχος κλειδοκυμβα· 
λίστρα Μάρδα 'Ρέμ μερτ, μετά ίίκόνος. —  ΙΙινακοδηκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Φυσικόν πείραμα. — Μεγάλα σχέδια διωρύγων. 
— Μνημονικύν. — Ό  νεαρώτατος έφημεριδογράφος τού κόσμου. — Ή  μεγίστη δύναμις τών μυώνων. — Λεπτή έκδίκησις.) — Ε πισ τήμ η  καί Καλ
λιτεχνία. (Γραμματοφόρος χελιδών. — Στατιστικά. —  Νέος πύργος, κατά τό πρωτότυπον τού Έ φ φέλ. — „Παγκόσμιος σύνδεσμος τών γυναικών.“  — 
Ό  διά δερμομέτρου προσδιορισμός της δερμοκρασίας τού σώματος. — Ή  ναυτίασις, — Τιμαί τών έργων ρώσσων συγγραφέων. — Ίωβιλαΐον τού 
κλειδοκυμβάλου έν ’Αμερική.) — Τό προαισδητικόν τών ζώων. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Λουδοβίκος ’Ιάκωβος Δαγέρρος. Εφευρέτης τής φωτογραφίας (έν σελ. 273). — Ή  πρώτη έξέτασις. Είκών υπό J . W od- 
zinski (έν σελ. 277). — Ή  άλω'πηξ ώς διδάσκαλος. Κατά τήν ελαιογραφίαν τού G. v. Maffei (έν σελ. 281). — Μάρδα 'Ρέμμερτ, προσωπογραφίας 

,(έν σελ. 284).
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