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Ή ιστορία των οργανισμών έν συνδέσιμω προς 
ας μεταβολας της γηίνης ατμοσφαίρας.—Ό κατά 

τής πενίας άγών ίν τη Δύσει.— Ή έκατονταετη-
ρις τής άναχαλύψεως του Δζένερ.—Αύτοκίνητοι α-
μαξοι.—Βίλλιαμ Μορής.— Περί γάμου.—Τό πτύειν 
και ή (ρυματίωσις.—Μαργαρίτα·.. —Οί της Σιγβηρίας 
αίχμάλωτοι (διήγημα). 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν 

ΕΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ 

ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Ή Ιστορία της γής πάντοτε Ην καΙ θά ήνε 
τό Περιεργότατον άντικείμενον των γνώσεων 
τής άνθρωπότητος. 'Εκάστη νέα άνακάλυψις ή-
τις έπιχέει φως επί ταύτης της μέχρι της σή-
μερον σκοτεινής χώρας προϋπανταται υπό τε 
τών έπιστημόνων καΙ τοϋ περιέργου δημοσίου 
μετ' ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, άλλα δυσκόλως 
θά ευρη ποτέ εΰκαιρίαν ή άνθρωπότης θετικώς 
νά ειπη οτι έξ ολοκλήρου είνε γνωστή ή ιστορία 
τής έμφανίσεως της ζωής επί της γης και τών 
προκαταρτικών λειτουργιών αιτινες ελαβον 
χώραν έπΐ της έπιφανείας τής γής. "Απασαι αί 
γνώσεις ημών ώς πρός τούτο διά παντός, ίσως, 
θά γείνωσι μόνον θεωρεϊαι κατά τό· μάλλον 

ή ηττον αληθείς υποθέσεις και υπαινιγμοί. 
Έν τούτοις ούκ. όλίγην σημασίαν επιστημονι-
κών εχει έκαστη παρκτήρησις, ήτις παρέχει ή. 

μΐν τό δυνατόν νά έξελέγχωμεν κατά πόσον πι-
θανή είνε ή θεωρία περί της καταγωγής τών 
σημερινών μορφών της ζωής: τών οργανισμών 
τών φυτών και τών ζώων. 

Κατά ταύτην τήν θεωρίαν κατά πρώτον επί 
τής γής παρήχθησαν τά φυτά και μετά ταΰτα 
τά ζώα. Υποτίθεται, οτι τά ζώα δέν ητο δυ-
νατόν νά ΰπάρχωσι κατ' έκείνην τήν έποχήν, 
δτε κατεψύχη ή επιφάνεια τής γής, διότι εν τη 
άτμοσφαίρα ελειπε τό άπαιτούμενον δια τήν ά-
ναπνοήν όξυγόνον. Τά φυτά δέν εχρηζον αΰτοϋ 
καΙ διά τοϋτο άκωλύτως διεδίδοντο επί τής ε-
πιφανείας τής γής. Ή ζωτική ενέργεια τών 
φυτών, ήτις παρήγαγεν όξυγόνον άντί τοϋ έκ 
του άέρος άπορροφωμένου άνθρακος ιποίησεν 
επί τέλους τους δρους υπό τους δποίους ήδύνατο 
νά|άναπτήσσωνται καΙ τά ζώα. Τό ποσόν τοΰ 
οξυγόνου έν τώ άέρι βαθμηδόν έμεγεθύνετο, 
μετά δέ τούτου έτελειοποιοϋντο καΙ τά ζϋντα 
ήδη έπι τής γής ζώα. 

"Οπως έξελέγξη ταύτην τήν υπόθεσιν ο "Αγ-
γλος επιστήμων Ρίψων έκαλλιέργησε φυτά έν 
του χύτη άτμοσφαίρα οία, ώς ούτος υπέθετε, πε-
ριέβαλλε τήν γήν πρό τής εμφανίσεως τών 
ζώων. Ή ατμόσφαιρα αυτή συνέκειτο έξ αζώ-
του, άνθρακικοϋ οξέος καϊ υδατίνων άτμών τ.ε. 
διεκρίνετο τής σημερινές επί τή έλλείψει τοΰ 
όξυγόνου καΙ έπΐ τώ μεγαλειτέρω ποσώ τοϋ 
άνθρακικοϋ οξέος. Πρός διεξαγωγήν τούτου τοϋ 
πειράματος εξελέγησαν φυτά έκ τών κατωτά-
των είδών. Ταΰτα τεθέντα υπό ΰέλινον κώδω-
να έν άτμοσφαίρα δμοία πρός τήν ΰποτιθεμένην 
άρχέγονον άνεπτύσσοντο έξαιρέτως. 'Αλλά τό 
σπουδαιότερον ήτο, δτι τό ποσόν τοΰ υπό τών 
φυτών άποχωριζομένου οξυγόνου ήτο κατά πολύ 
μεγαλείτερον τοΰ υπάρχοντος έν τή άτμοσφαίρα 
ήμών, έννοεϊται κατ' άνάλογον χωρητικότητα. 
Τοιοΰτον είνε έπίσης τό άποτέλεσμα κατά τήν 
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! ™ V Τ ώ ν α > ί ω ν W - α τ ι σ θ έ ν τ ω ν 6 
τάν υέλυνον κώδωνα με*4 τρίάηνον βλάστη, 
των εν αυτφ εί,ρ-.σκομένων φυτών 

ύ ο ν ί ' Τ ί Τ 1 l * e , e α ? τ α : π β ρ ^ ο ν Ρ 

, ^ νά όποθέσ, δτι οϊ κατά πρ« 
« ν ε π ί σ η ς γ ί ς εμφανισθέντες κατώτατοι L 
! ' κ ° 1 °ΡΤ«««μοΙ (τά φόκη) άπερρόφων J , 
σψαντ ,κον ποσόν τ ό έλεύθερον ε>ν χ ! ά έ ,, 
β Ρ «χ«4ν δξο, αποδίδοντες ύς άνταλ^αγήν ! 
νον το οξυγονον. Τοιουτοτρόπως τό ποσόν τ 
πρώτου αερίου -ήλαττοϋτο, του δέ δευτέοου d 
ναλογως εμεγεθυνετο. Ό ά'νθραξ τοϋ άνθρα,, 
*·« ο,έως επεσωρεύετο έπ' αύτών τών φ,τώ· 
» « " Γ ^ - ζ ε κατ ' α ύ τ ό ν τ ά ν 

τα ς ακολουθους γ ε ω λ ο γ ί α ς περιόδους (ό'τε όλο 
κλήρα μεγάλα ίαση όμοϋ μετα Ζ\ΓςΡ κ ™ ' τ ί ζ ο ν τ ο - e - a ^ J 
Κ δ Γ * κ ° Γ σ Γ τ α σηπεδο-

«t t t fes γης διάφορων β ά λ τ ω ν κτλ . εκ τών 
ε ποίων ο άνθρωπος μετά τ ί ΰ τ * •*„? - 7 

, Λ ι " ' 0 1 ταύτα ηρξατο να αρύ-
Τ α ^ ^έρμανσιν και φωτ,σμόν 

" Γ " : , τ 0 υ ' - Ρ - γ ω γ ί ν τώνπαν -
. 0 - 1 » , εργαλείων πράς , ί ^ σ ι ν τ ' ώ ν , . 

μων, α τμο πλοίων κτλ . Τόν σχηματισμοί τών 
« ω . , ω ν ενω,εων εν τ-? γ ? έ Ρ ί ψ ω ν | ξ 

τ , β ρ ^ ε α ; α ξ ι ώ σ ε ω ς τοϋ άμωνιά* 6 π 'ά τ 0 , 
*ζωΤΙκου οξεο;, τά όποιον διαλυόμενον έν τώ 

± : ε : ί Φ * όποιον μ ε τ ά τών 
[ x « l τ ω ν ^ α?όρων ορυκτών τοϋ 
φο,ς σχηματίζει έ ν ώ ( Γ ε ι ς . χ ο ΰ „ ^ 
φυτά αποοροφώσι ταύτα ; τάς ένώσεις L τ ώ ν 

y . ; ω ν ' « Ρ ^ τ α ι καϊ τ 4 β ϋ „ α Τ ( . 
κον 3ϋτων μέρος τό άζωτον. 

Όσον δέ άφορα τή ν παραγωγήν τοϋ άμον.άκ 
τω α ρ ι ό Ρ ί ψ ω ν θεωρεί /ύτά, ώ ς L τό 

ανθρακικάν ^ προΤόν τής ί,φαιστιαχης , 
α .ης αρχεγόνου γης. Μετά της μεταβολή 
το «υστατικου της ατμοσφαίρας μετεβλήβησ,ν 
*« 'θ ΐπροκαταρχιχοί Οργανισμοί. Τό άρνέγονον. 
απλούν ημιφυτικόν κύτταρον έσυνείθισε r o J νέ-
ου; ορούς της τ ρο 9· ? ί καϊ τής ά ν α π ν ο ί { . ν 
ζαντο α ι μεταβολαΐ των ε ί ίών έν ταϊς ε ί ' ϊ ι κ « \ 

FK είς τό νεοφανές e v τη ατμοσφαίρα στο^είον 

r ν / * ? 0 ? ε· υ ? ζ ω ' ? ί Τ 6 τ τα οον 
,υγ,είμενον έ , πρωτοπλάσματος κ »1 ενό{ όμέ 
νο;) αρχήν εις ίΰο δ λ ω ς 

τ . ς / ^ τ , τ α ς και ν>,ν έ ν έ ρ γ ^ ν βασίίε ,α τ ΐ 

Γ ? — ' ε ! ' ί τό άνθρα. 
^ ; ^ f ™ ^ των φΰσιν κα. ολίγον κατ 3 λ [ γ 0 ν < Τ υ ν ε £ θ ι β α ν τ ά J 

•ο.ροπως εσχνψ« τ ι σ ο ί ν ί λ < χ λ „ν 

« φυτικον κΟσμον. Ο ετερος κλάδος τών £ώντω 

«ν δντων προσεφυγεν, αν ίυνάμεθα οδτω νά έκφρα· 

, διατ/ίρησιν, Ε λ 

- επειοή αυτη κατε ίε ίχθη άνεπ,ρκής π,ρέστη f 
" ανάγκη να συμπληρωθη ί .» άλλων έ το ίμ ί ν i , 
- θρε ,^κών υλικών, το,αϋτα ίσαν τ ά φ , , ά . 

- ζ ^ , λ ω θ η και επί τών » i e n , T W τ ο , J 
• αυτη «πέόωκεν αυτώ μεγ^λην εΰκινησί,ν, ένε0-
' γειαν και εκτακτον γονιμότατα. Τούτο τό κύτ 
" ταρον πεπροικισμένον 5ιά μεγάλης ε ϋ κ ι ν η σ ^ 
• παρεσχεν εις τά ζώα τ , ν δυνατότητα ν , κινών-

ται έκνοϋ ενός είς τάν άλλον τόπον και τ010υ-
τοτοτροπως νά έκ(ητώσι τήν τροφην των κατά 
μεγαλας αποστάσεις έν $ περιπτώσει αύτη έζ 
αντληθνί ε'ν τιν, τόπο,. ' Α ? · έ τ έ ρ ο υ τ ά -πω_ 
φελουμενα έτοιμον τροφήν, όποία ε?νε τά φυτά 
«χΡΤ«.ο»τελειοποιήσεως τώ.πεπτι/.ώΛ,των ό 0γά ν ω ν ' 
κατα τοίοϋτον βαθμόν, καθ' οίον ή,αν τέλειο-
^ ιημενα τά ό'ργανα τών φ ,τών, τά όποια παρ-
ειχον αυτοΐς τήν τροφήν αύτών έκ τοϋ ίέρο-
του υοατος, της γή ς . r " 

'Αλλ ' επειδή τό έν τ^ ατμόσφαιρα π ο σ έ ν τ ο & 

οξυγόνου ηυξανετο, έμεγεθύνετο επίσης κ^Ι τά 
ρασίλειον τών ζώων, ήλαττοϋτο δέ καϊ έξηφανί-

• Γ Ά τ ώ ν ζ ώ Τ τών φ j τών . 
h-πειόη ί ε εν τω αυτώ τόπω προέκυψαν πολλά 

ζωα συνηφθη μεταξύ αύ :ών ό αμείλικτο; πόλε-
μος όια την κυρ,αρχίαν τών φυτών τά όποια κ α-
τοόείχθησανανεταρκή εις άπαντα τά ζώα .Ένε 
φανίαθησαν παρά τοις ζώο:; τά προς έπίθεσιν ορ 
Java και εις τα άρπακτικά ένστικτα ετέθη ί 
αρχνί. Εκτοτε ζώα τ (νά έμειναν πιστά εί'ς 
φυτικήν άποκλειστικώς τροφήν και άπέκττσαν 
ου μονον, τχ πρός α>υναν όργανα, άλλα δέ I-
συνείθισαν είς τήν ζω 1κήν τροφήν καϊ έσνηαάτι-
σαν το γένος τών σαρκοβόρων ζώων ϊ τώ^ θ η-
ριων. ' 

Τά δρια τών ποταμών και τών θαλασσών έ-
γένοντο στενά διά τά πλήθος τών ετερογενών 
έξαφανιζομενων υπ" αλλήλων ζώων, έν δέ μέρο-
των „ ω „ ν η ν 5 γ κ ά σ θ · Λ νά άποικήση έν τή L « ' 
ταύτα ησαν τά άμφ(β ι α έπε ιτα 'δέ καϊ τά έρ-
πετα . " 

if π ο ' ο ύ « δ όζυγόνου 
έξεδηλωθη τωρα έν έτι άποτομωτέρα μορφή 

,λιγον κατ ' ο>ίγθν ή εύκινησία τώΐ ζ 3 ! 
Οργανισμών ηυςηθη έπΐ μάλλον καϊ μάλλον: 
προέκυψαν κατ αρχάς τά τρέχοντα έπειτα δέ 
τα ,πταμενα πτηνά Ή περαιτέρω αΰςησ,ς τοϋ 
ποσού του οξυγόνου έν τω αέρι συνετέλεσεν ε'ς 
f i v ταχυτέραν αΰξησιν της 8λης τών νεύοων ' 
των αισθητηρίων τοϋ έγκεφάλου καϊ τοϋ νο-ι-
«ίοο μυελοϋ. ΈπΙ τής ένεφανίσθησαν τά 
/.αστοφόρα ζώ* καϊ έπΐ τέλους ό άνθρωπος 
•ουτο το παμφάγον λογιχόν ζώον ένο, » ' 
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τούτο της όημοσίας ευποιΐας. Ου μόνον ή αϋ 
στηρά πειθαρχία ή άπαντώσα έν ταύταις ταΐι 
κατοικίαις έκφοβίζει τοΰς πτωχού; αλλά και ή 
μή ανταμοιβή αυτών διά τήν άναγκαστικήν 
έργασίαν εις την οποίαν έν αΰταϊςΰποβάλλονται· 
ένεκα δέ τούτου τά φιλανθρωπικά ταϋτα ιδρύ-
ματα άποβάλλουσι πασαν σημασίαν πρό τών 
ομμάτων των απόρων τάξεων. Τό δέ κυριώτερον 
εϊνε, οτι έκαστος επωφελούμενος την δημοσίαν 
εΰποιίαν στερείται έπί τι χρονικόν διάςημα τοϋ 
δικαιώματος της ψηφοφορίας, παύει ών τέλειος 
πολίτης, ταϋτα δέ τά δικαιώματα λίαν εκτιμά 
έκαστος 'Αγγλος οσον πτωχός και άπορος και 
άν εϊνε. 'Ιδού διατί μόνον οι εις άκραν ένδειαν 
περιελθόντες άποφασίζουσι νά ζητνίσωσι κατα-
φύγιον εις τάς διά τους έργάτας κατοικίας. Τήν 
σήμερον εν 'Αγγλία ΰπάρχυσιν 650 έργατικαί 
κατοικίαι, άλλ' έπειδή έν 'Αγγλία υπάρχει νό-
μος καθιστών υποχρεωτικών δια πάντας, άκόμη 
και διά τάς, μικράς ενορίας, την άνέγεοσιν τοι-
ούτων οικων,ό αριθμός οδτος (650) δέν'δύναται 
νά χρησιμεύση, ώς άπόδειξις της άναπτύξεως 
και της διαδόσεως τής περί τών παρομοίων ίδου 
μάτων ιδέας. 

Έν Γερμανία ΰπάρχουσι διά τους έργάτας 
47 μόνον οίκοι καί οί πλείστοι (24) ευρίσκον-
ται έν Πρωσσία. Έκ τούτων μόνον 17 φέρουσι 
διορθωτικόν χαρακτήρα, οί δέ λοιποί εϊνε κατά 
το ήμισυ φιλανθρωπικοί και δέν δυσχεραίνουσι 
τήν εϊσοδον η την έξ αυτών έξοδον έκτος οταν 
τη άποφάσει τοϋ δικαστηρίου άποσταλη τις 

εις αυτούς προς κράτησιν. Οί έργατικοί οϊκοι 
οι φέροντες φιλανθρωπικών χαρακτήρα ώς έπί τό 
πλείστον ανεγείρονται έν ταϊς έπαρχιακαϊς πό-
λεσιν έν τούτοις έν Μαγδεβούργω π.χ. υπάρχει 
εν 'ίδρυμα καλούμενον κέργοστάσιον τών έθελον-

τών εργατών» εις τά όποιον έκαστος νεωστί εισ-
ερχόμενο ς εργατης υποχρεοϋται νά παραμενη 
έπί ίξ εβδομάδας τουλάχιστον. Έν Γαλλία, ώς 
ηδη άνεφέρομεν, _ οί εργατικοί οίκοι παριστώσι 

μεσάζον τι μεταξύ τής είρκτής και τοϋ ασύλου. 
Σκοπός τούτων είνε νά έξαναγκάζωσιν εις την 
έργασίαν εκείνος οΐτινες άποφεύγουσιν αυτήν. 
Οί πρώτοι έργατικοί οίκοι άνηγέρθησαν έπί 
τούτω τώ σκοπώ έπί Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ'. 
άλλ' ολίγον έπηνεγκον ώφέλειαν και δέν 
έκώλυσαν την άνάπτυξιν της επαιτείας Ό Να-
πόλεων τώ 1808 διέταξεν δπως έκαστον διαμέ-
ρισμα (departament) ανεγείρει διά τους έπαίτας 
[depots de mendicile) αλλά και ταϋτα τά depots 

δεν εξερρίζωσαν τήν έπαιτίαν ητις έπί μάλλον 
ηυξανετο. Η κυβέρνησις βλέπουσα τό ανωφελές 
τουτων τών ιδρυμάτων παρητησεν αιίτά και 
κατήργησε τήν καταναγκαστική ϊδρυσιν αυτών 

Ότε ήλθε δευτέρα αυτοκρατορία έκ νέου ηρ-
χισαν νά άνοίγωνται άσυλα διά τοΰς έπαίτας 

και τήν σήμερον τοιαύτα άσυλα ΰπάρχουσι τρι-
άκοντα. Ή άτέλιια τούτων τών ιδρυμάτων α-
ναγνωρίζεται υπό πάντων και τήν σήμερον ήγέρ-
θη τό ζήτημα περί της τελικής αυτών μεταρ-
ρυθμίσεως. Κατά της αναπτύξεως τής έπαιτίας 
ελήφθησαν άλλα μέτρα διά τής ιδρύσεως αποι-
κιών τών εργατών: Αυται δίδουσιν έργασίαν εις 
τους μή ευρίσκοντας τοιαύτην. «Η πρώτη τοι-
αύτη άποικία ίδρύθη τω 1818 έν 'Ολλανδία 
ΰφ' ενός συνδέσμου. Έδειξαν αύται έπιτυχίαν 
έν Γερμανία ένθα από τοϋ 1882. οτε ίδρύθη ή 
πρώτη άποίκία (colonie) μέχρι τοϋ 1888 ό"ά-
ριθμός αυτών άνήλθεν εις" 20 ό δέ αριθμός 
πάντων τών κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
διατρεψάντων έν ταΐς άποικίαις ισοδυναμεί προς 
30,000. . ' 

Άναγκαΐον Θεωροΰμεν ε'νταϋθα νά ποιησωμεν 
έν συντομία λόγον περί «τοϋ στρατού τής σωτη-
ρίας». Ό ιδρυτής τούτου Βίλιαμ Μπούτς ην 
κατά τήν νεανικήν του ήλικίαν εργάτης παρ' 
ένί ράπτη) και άπό του 15ου έτους τής ηλι-
κίας του ηρξατο κηρύττων έν τη πατρίδι του 
Νοττιγγέμη. Επειδή δέ ούτος διεκρίνετο έπί 
ευφυΐα προσεκλήθη δπως άναλάβη τήν ίερατι-
κήν κλήσιν, άλλ' ούτος δέν συγκατένευσε και 
άνεχώρησεν είς Λονδίνον, έκεΐθεν ήδη ηρξατο 
περιφερόμενος άνά διάφορα χωρία και πολλάς 
πόλε·ς κηρύττων μετάνοιαν και άπάρνησιν τοϋ 
αμαρτωλού βίου. "Οπως έπισύρη τήν'προσοχήν 
τοϋ πλήθους, ουτος προσέφευγεν εις διάφορα γε-
λοία ένίοτε μέσα (λιτανείας, μουσικήν κτλ.) και 
πραγματικώς έπετύγχανε διότι οπου καΐ άν έ-
νεφανίζετο οί άνθρωποι συνέρρεον δπως ίδωσι και 
άκούσωσι τί θα είπη. Έσκοπτον αυτόν, έχλεύ-
αζον και κατεδίωκον έν τισι τόποις, ιδία έν 
Λονδίνω ένθα έσχηματίσθη καΐ είδικός σύ'νδε-
σμος έκ τών άντιπάλων τών οπαδών αΰτοϋ, ο'ί-
τίνες ομως παρ' ολας τάς ένιαχοΰ αιματηρά; 
συμπλοκάς έπληθύνοντο ιδία μεταξύ τών πενε-
στάτων τάξεων τοϋ Λονδινείου πληθυσμού, εις 
τόν όποιον ούτος ανήγγειλε τή/ σωτηρίαν έκτός 
των ναών. Ό Μπούτς πάντοτε συναναστρεφόμε· 
νος μέ τους πένητας έπείσθη οτι άδύνατος είνε 
ή σωτηρία τών ψυχών τών άπολλυμένων έν τή 
πτωχεία διότι κυρίως αυτη άναγκάζει αιίτού 
εις τήν έκτέλεσιν τών έγκλημάτων.Έπρεπεν, έ-

πομένως νά ευιρεθη διά τόν πεινώντα τεμάχιον 
άρτου, έργασία έντιμος και συνήθεια πρός αύτήν 
και τότε νά γίνηται τό κήρυγμα περί τής σω-
τηρίας. 'Λφ' δτου ό Μπούτς κατεπιίσθη περί 
τής άληθείας ταύτης, ή ένέργεια αύτοϋ ηρχισε 
να λαμβάνη άλλον χαρακτήρα. Κατ' άρχάς 
ούτος επωφεληθη προς τούτον τόν σκοπόν μόνον 
τά μέτα και τοΰς όπαδοΰς τοϋ Στρατοϋ τής -
Σωτηρίας», οϊτινες διετέλουν ΰπό τήν διοίκησιν 

αυτοϋ και τοιουττρόπως έθηκε τά θεμέλια εις 
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νά πείθη τήν κόρην οπως αυτη τω έπιτρέψη νά 
τήν εμβόλιαση έκ της πραγματικής ευλογίας' 
πρό; άπόδειξειν της άβλαβείας έκ τής νόσου. Ή 
κόρη μετά πολλάς παρακλήσεις κατεπείσθη καΐ 
έλήφθη τοιούτον άποτέλεσμα οίον άνίμενεν ό 
Δζέννερ τ. ε. αύτη δέν έμολύνθη παρ' ολην 
τήν εισαγωγών εις τόν όργανισμόν αυτής τοϋ 
τή; ευλογίας ίοΰ. 

Τό γεγονός τοϋτο παρήγαγεν ίσχυράν έντύ-
πωσιν είς τόν Δζέννερ, δστις αμέσως έσκέφθη 
ίτ ι εϊνε δυνατόν νά προφυλάσσωνται οί άνθρω-
ποι άπό της μολύνσεως ταύτης τής νόσου διά 
τοΰ τεχνητού δαμαλισμού. Ούτος εξέφρασε παρ 
ρησία ταύτας τάς σκέψεις του έν Λονδίνω, αΐ-
τινες δέν παρηγαγον τήν άπαιτουμένην έντύ-
πωσιν έν τω ίατρικω κόσμω καΐ μόνον μετά 
οκτώ έτη ούτος κατώρθωσε νά έφαρμώση εντε-

λώς έν τη ίατρικη πράξει τήν ίδέαν του. Ό 
πρώτος εμβολιασμός διά τοϋ ίοΰ τής ευλογίας 
έγένετο τήν 14ην Μαίοο 1796. Ό Δζέννερ έ-
νεβολίασε τόν οκταετή παίδα ΔζέμςΦίψ διά ίοΰ 
εξαχθέντος έκ τοϋ έξανθήματος τής χειρός μιας 
υπηρέτριας μολυνθείσης έκ τής ευλογίας τής ά-
γελάδος. Μετά έξ εβδομάδας ό παϊς έκ δευ-
τέρου ένεβολιάσθη διά ΰγροΰ ληφθέντος αμέσως 
έκ τών περί τόν μαστόν εξανθημάτων τής άγε-
λάδος. Ό Δζέννερ διετέλει έν ένθουσιασμω. Ού 
τος ουδόλως άμφέβαλλεν οτι ο δαμαλισμός εϊνε 
τό δραστηριώτατον μέσον πρός καταπολέμησιν 
τίς καταστρεπτικής επιδημίας τής ευλογίας. 
Ουτος απεφάσισε νά έξακολουθη τά πειράματά 
του, άλλ' έπί πολύν χρόνον δέν εύρισκεν άτομον 
πρός διεξαγωγήν τοϋ πειράματος.Κατά τό1798 
δ Δζέννερ έν ιδιαιτέρα συγγραφή άνεκοίνωσε 
τήν άναχάλυψίν του καί ταχέως εδρεν οπαδούς 
μεταξΰ τών ίατρων τοΰ Λονδίνου. Εις; έξ αΰτών 
έπανάλαβε τό πείραμα τοΰ Δζέννερ έπί παιδός, 
το οποΐον τελείως έπέτυχεν έπιχυροΰν πληρέ-
στατα τήν ίδέαν τοϋ Δζέννερ. 

Έν τούτοις ό Δζέννερ δέν έδοξάσθη διά μιας. 
"Αν υπήρχον άνθρωποι οϊτινες έπίστευσαν είς 
ταύτην τήν άνακάλυψιν, ευρέθησαν ομως καί 
οΰκ ολίγοι οϊτινες άμφέβαλλον καί έσκωπτον 
τόν έφευρέτην. Έθεώρουν αυτόν έξαλλον καί 
αυτοΰ έμφανιζομένου έν ταϊς συναθροίσεσιν, ή-
χούοντο αί έκφωνήσεις «'Ιδού ερχεται ο Δζέννερ 
μετά τοΰ δαμαλισμού του» ! 'Αλλ' ο Δζέννερ 
δέν έταράσσετο. Ουτος έξηκολούθει κηρύττων 
τήν ίδέαν του καϊ, χάριε εις τήν εΰρετων όπαδών 
μεταξύ τών συγχρόνων του έπιστημόνων, οπερε-
νίχησεν έπί τέλους τήν πρόληψιν τής κοινωνίας. 

Έν τούτος τό έργον αυτοΰ δέν προώδευεν, 
ώς θά ηλπιζέ τις άφοϋ ή ώφέλιια έκ τών προφυ-
λακτικών δαμαλισμών άπεδείχθη έπί τέλους έν 
τη πράξει καϊ άνεγνωρίσθη υπό τής έπιστημης. 
Οί άντίπαλοι, οιτινες δέν έξέλιπον καί τήν σή-

μερον, μή λαμβάνοντες υπ' οψιν τά στατιστικά 
δεδόμενα άναφανδόν κατεπολέμουν τάς ίδέας 

τού Δζέννερ παριττώντες τόν δαμαλισμόν ώς ά-
κωφελή καί δή έπιβλαβή τη κοινωνία. Αί ανε-
πιτυχείς δοκιμαί, αϊτινες εϊνε δυνατόν καί έν 

πατη πράξει ιδία κατ' εκείνους τούς χρόνους οτε 
ο Δζεννερ δέν ήδύνατο νά δώση είς τόν δαμα-

λισμόν τήν άπαιτουμένην έπιστημονικήν έξήγη-
αιν, έξηυτέλιζον τήν σημασίαν τούτου πρό τών 
ομμάτων τοϋ οχλου. Ό Δζέννερ ήναγκάζετο νά 
αμυνηται κατ' έκείνων άκόμη οϊτινες άπό του 

ιερού άμβωνος έκήρυττον δτι ο δαμαλισμός εϊνε 
αντιχριστιανικός. Οί γελοιογράφοι έπίσης άντε-
πεξήλθον κατά τοϋ Δζέννερ έκθετοντες πρός πώ-
λησιν γελοιογραφικάς εικόνας παριστανούσας 
ανθρώπους μετά κεράτων καί οπλών καί μετ" 
έπιγραφής <<ΐδούτί ποιεί ό δαμαλισμός»! 

'Αλλά τά γεγονότα βαθμηδόν ηΰξαναν τόν 
αριθμόν τών οπαδών τοΰ δαμαλισμού, ώστε τω 
1840 ό Μπενζαμέν Τρέβερς έγραφε τφ Δζέννερ. 
"Αν δέν έδημοσιε ύσατε τήν άναχάλυψίν σας 
καί μόνοι σας έφηρμόζατε τόν δαμαλισμόν άν-
τεπεξερχόμενοι κατά τής ευλογίας θα είχετε 
τώρα έν τώ θυλακίω σας δύο εκατομμύρια καϊ 
ουτε ή άνθρωπότης ούτε ή δόξα σας θά 
έπασχέ τι έκ τούτου». 'Αλλ' ο Δζέννερ δέν ώ· 
μοίαζεν έκείνους τοϋς άνθρώπους οϊτινες μόνον 
τά ΐδιά των συμφέροντα περί πολλού ποιούνται. 
Οδτος μεγάλως έξετίμα τό έπάγγελμα τοΰ 
ατρού οστις, κατ' αυτόν, πρό παντός άλλου 
οφείλει νά μέριμνα υπέρ τών συμφερόντων τής 
άνθρωπότητος. Ό Δζέννερ πράγματι δέν ήρύσ-
σθη ΰλικάς ωφελείας, έκ τής άνακαλύψεώς του. 
Ούτος δωρεάν έδαμάλιζεν εν τινι αίθούση τοΰ 
οίκου του, ήτις έκλήθη ΰπ' αύτοΰ <ναός τής 
βαξίνας» καί οΰ μόνον δέν έκέρδαινεν άλλά και 
έδαπάνα, ώστε έπί τέλους ήναγκάσθη νά έπί-
δώση είς τήν βουλήν τών κοινοτήτων άναφοράν 
ζητών άνταμοιβήν διότι ή άνακάλυψίς του έγέ-
νετο κτήσις τού κοινοΰ καί ού μόνον δέν έπω-
φελεϊτο αυτής πρός κάλυψιν τών δαπανών του 
άλλά καί έχρεόνεται πρός συντήρησιν τοΰ πρός 
δαμαλισμόν ίδρύματος. Ή άναφορά αΰτη έμελε-
τήθη υπό ιδιαιτέρας έπιτροπής τής οποίας πρό-
εδρος ην ό ναύαρχος Μπέρκλεη. Ή έπιτροπή 
μετάπολλάς συσκέψεις άπεφάνθη οτι η άνακάλυ-
ψις τοϋ Δζέννερ εϊνε πράγματι λίαν σπουδαία 
διά τήν άνθρωπότητα, καί οτι αυτός ο Δζέννερ 
ού μόνον δέν ήρύσθη έξ αυτής ώφέλειάν τινα, 
άλλ 'άπ' έναντίας πολλάς ζημίας υπέστη, διότι 
καταγινόμενος αποκλειστικώς είς την έφαρμο-
γήν καί πιστοποίησιν τής άνακαλύψεώς του πα-
ρημέλησε τό ιατρικόν του έπάγγελμα καί τά 
ίδιωτικά του έργα. Κατ' άρχήν λοιπόν άπαν-
τες ησαν σύμφωνοι δτι ο Δζέννερ εϊνε έπάξιος 
ανταμοιβής, μόνον δέ περί τοΰ ποσού της άντα-
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Electic Carriage Compt. Άξιοσημείοτον έπί-
σης εινε και τό τρίτροχο» διά πετρελαίου κι-
νουμενον ποδήλατον τοϋ BolleduMαnns περί 
τοΰ οποίου πολύς έγένετο λόγος έν τω παρι-
σινή τύπω Πολλοί έλεγον ότι τοϋτο τό ποδή-
λατυν εινε απλούν περίεργον άθυρμα· έν τούτοις 
οί "Αγγλοι έξετίμησαν δεόντως τήν σπουδαιό-
τητα ταύτης τής μηχανής καί ή εταιρία Daimler 
Mator Comp άπέκτησε τό άποκλειστικόν δικαί-
ωμα τής κατασκευής τούτων τών ποδηλάτων 
έν Μεγάλη Βρεττανία. Αί αυτοκίνητοι άμαξαι 
παρήγαγον θόρυβον ού μόνον έν Εύρώπη καί Ά-
μερική άλλά καί άλλαχοΰ. Έν τώ «Britisch 
Trade Journal άνέγνωμεν άνταπόκρισιν έκ Βομ-

βάης έν τη όποιοι ό συγγραφεύς άναφέρει περί 
τής μεγάλης έπιτυχίας ήτις άναμένει τάς αύ-· 
τοκινήτους άμάξας (μετά πετρελαίου έργαζο-
μένας). Έν τη 'Αγγλική 'Ινδία άν, έννοεΐται, 
η τιμή αύτών δέν εϊνε πολύ άκριβή. Και 
πράγματι έν ταύτη τή χώρα ίππους δύνανται 
νά τρέφωσιν μόνον οί πλούσιοι ό δέ λοιπός πλη-
θυσμός μεταχειρίζεται πρός μετακόμισιν τούς 
βόας. "Αν αί διά πετρελαίου αύτοκίνητοι άμα-
ξαι εϊνε ακίνδυνοι, δέν χρνηζωσιν είδικής μερί-
μνης καί δίδωσιν ολίγον καπνόν καί δέν κρο-
τώσιν ισχυρώς, αύται, κατά τήν γνώμην τού 
συγγραφέως,λίαν ταχέως θά διαδοθώσιν έν ολαις 
ταις κτήσεσι τής 'Ινδίας. 

Ή διερχομένη τάς όδοΰς τής Βομβάης καί 
εργαζομένη άμαξα γαλλικής κατα-

σκευής παράγει ίσχυράν έντύπωσιν και προσ-
ελκύει πανταχόθεν περιέργους. 

Έπί τινα χρόνον οί "Αγγλοι δέν ένδιεφέ-
ροντο ιδία διά τάς αύτοκινήτους άμάξας καί 
έπέτρεψαν είς τούς Γάλλους μηχανικούς νά 
καταλάβωσι τήν πρώτην θέσιν έν τή κατα-
σκευή,αλλά τήν σήμερον οί άγγλοι μηχανικοίάπε 
φάσισαν νά άνακτήσωσι τόν άπωλεσθέντα χρό-
νον. Πλήθος άρθρων έν τοις τεχνικοΐς πεοιοδι-
κοϊς, ή συζήτησις τών ζητημάτων έν' τοις 
συνεδρίοις τών μηχανικών, αί διαρκείς εκθέσεις 
διαδεχόμεναι άλληλας ταχέως θά άνυψώσωσιν 
έν 'Αγγλία τόν νέον τούτον κλάδον τής μηχα-
νουργός καί ώς έπεψηφίσθη ό νόμος περί τής 
κανονίσεως τής κινήσεως τών αμαξών, έν' ταΐς 
αγοραϊς θά πωληθώσι μέγα ποσόν τούτων τών 
αμαξών, τών όποίων ή στερεότης άφ' ενός ή 
εύθηνία καί ή εύκολία τού χειρισμού άφ'έτέρου, 
αμέσως θά θέσωσι τό ζήτημα περί τής εύθηνίας 
καί τής· καταλληλότητας τής μετακινήσεως εις 
ολως νέον έδαφος. 

Ή 'Αγγλική αγρονομική έταιρία Shropshire 
and West Mideand Agrigultural Society ήδη ώ -
ρισε άμοιβήν διά τήν κατασκευήν κάρροου κυρίως 
διά τάς άνάγκας τών χωρικών. 

'Αφ' ετερου ή Royal Agrioulnral Society προσ 

διώρισε διά τήν άγρονομικήν έκθεσιν ή γενησο-
μένην έν Μάνχεστερη τώ 1897 διαγωνισμό» 
μετά τού άκολούθου προγράμματος. 

1) Τά κάρρα διαιρούνται εις δύο κατηγορίας, 
ά) πρός μεταφοράν μικρών φορτίων καί β')πρός 
μετ̂ φοράν βαρέων φορτίον. 

2) Τά κάρρα τής πρώτης κατηγορίας θ'άντι-
καταστήσωσι τά συνήθη τά μή μεταφέροντα 
πλέον τών δύο τόνων. Τά κάρρα τής δευτέρας 
κατηγορίας θά μεταφερωσι φορτία 5 τόνων. 

3) Διά τά άριστα κάρρα έκατέρας κατηγο-
ρίας δίδονται άμοιβαί 2,500 καί 1250 φράγ. 
"Αν έκτεθώσι κάρρα πολλά τής αύτής αξίας αί 
άμοιβαί θά διανεμηθώσιν έξ ίσου. 

4) Τά κάρρα έκατέρας κατηγορίας θά κινών-
ται μόνον διά μηχανικών μέσων. 

5) Τά διά πετρελαίου κάρρα εϊνε άποδεκτά 
κατά τήν χρήσιν βαρέος πετρελαίου (είδικόν 
βάρος 0.8) καί κατά τήν άνάφλεξιν ούχί κα-
τώτερον τών 22,8βαθμών Κελσίου κτλ. 

Έκ τών ρηθέντων γίνεται δήλον δτι οί "Αγ-
γλοι λίαν σπουδαίως έπελήφθησαν τοΰ έργου. 
Ευχής έργον θά ήτο δπως καί έν Ελλάδι είσ-
αχθώσιν αί άμαξαι αύται πρός εύκολιαν τοΰ 
δημοσίου. 

ΒΙΛΛΙΑΜ ΜΟΡΗΣ 

Ό Βίλλιαμ Μορής, τόν όποιον πρό τίνος 
χρόνου ο θάνατος άνήοπασεν έκ τής καλλιτε-
χνίας καϊ τής φιλολογίας, ην είς έκ τώ» σπου-
δαιότατων ανδρών τής 'Αγγλίας. Τοιούτοι άν-
δρες γεννώνται υπό τών αιώνων καί παρίσταν-
ται ώς άληθεϊς σκαπανείς τής προόδου. Χάρις 
εις τά συγγράμματά των, τά έργα των, τά κα-
τορθώματα των ο πολιτισμός χωρεί είς τά εμ-
πρός έν τή οδώ τής προόδου. Ή 'Αγγλία άπώ-
λεσεν έν αύτω τόν μεγαλοφυά ποιητήν, τόν 
μεταρρυθμιστήν τοΰ κοινωνικού βίου, τό» ένθερ-
μον καί άφοσιωμένον άπόστολον τής καλλιτε-
χνίας, τόν περιπαθή λάτρην τοϋ ίδαν.κοΰ καί 
τόν έκλαμπρον έρμηνευτήν τών νέων άπόψεων. 
Σπανίως θά εύρεθη έν τοις χρόνοις ήμών άλλο 
παράδειγμα τοιαύτης γονιμότητος, τοιαύτης 
Λεγαλοφυίας, τοιαύτης ίπιμονής καί υπομονής 
εν τή εργασία δι' όσων διεκρίνετο δ Βίλλιαμ 
Μορρής. Ούτος ώς ποιητής, άνήκεν είς έκείνους 
τούς καλλιτέχνας οΐτινες ένδύουσι τά περί τοΰ 
κόσμου φρονημάτων είς στροφάς έν αϊς ο πλοΰ-
τος τών χρωμάτων θαύμασίως ένοΰται μετά 

της μεγαλοπρεπους αρμονιας. Ουτος πεποιθως 
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Μετάφρασις έκ τοΰ αγγλικού t 

'Ισχυρίζεσαι δτι δύνασαι νά υπόδειξης 
ώ; έγγιστα τήν ήλικίαν οιουδήποτε άνθρωπου ; 

Ναι, άφοΰ πρότερον προσεκτικώς παρα-
τηρήσω αύτόν έπί τινα χρόνον οπως καταλάβω 
τάς κινήσεις αύτοϋ, άπήντησα. «"Οπως καί άν 
έχη, σπανίως ήπατήθην ώς πρός τόν προσδιο-
ρισμόν τής ηλικίας». 

Τό άποτεΐναν είς έμέ ταύτην τήν έρώτησιν 
άτομον ήν άνήρ υγιούς κράσεως, μεσαίου αναστή-
ματος έχων καφέχρουν κόμην. Τό μέτωπον αυ-
τού αρκετά έρρυτιδωμένον. Οί μύστακες αύτοΰ 
ήσαν όρφνοφαιότεροι τής κόυης του, αί δέ πυ-
κναί οφρύες αύτοϋ ην ολόλευκοι. Ούτος ήγέρθη, 
περιεπάτησε ολίγον· έκάθησε καί πάλιν ήγέρθη 
οπως πάντες δυνηθώμεν νά παρατηρήσωμεν τάς 

κινήσεις αύτοϋ. Τότε άνέμενε τήν άπάντησίν 
μου. Έκαθήμεθα μετά εξ άλλων ταξειδιωτών 
ένώπιον λαμπρας πυράς έν τή έστία τής αιθού-
σης τοϋ ξενοδοχείου τής Βανκούβερ (Βρεττανικ. 
Κολομβίας). "Απαντες είμεθα ταξειδιώται, ξέ-
νοι πρός άλλήλους, καί παρεμένομεν έν Βάνκου-
βερ άναμένοντες τήν άφιξιν τοΰ άτμοπλοίου τό 
όποιον θά μας έκόμιζεν εις τήν Βικτωρίαν. 

Ήτένισα προσεκτικώς εις τόν έχοντα λευκόν 
μύστακα· καί ίστάμενον ένώπιόν μου άνδρα. Έ. 
σκεπτόμην, οτι ούτος εϊναι τεσσαρακονταετής 
περίπου τήν ήλικίαν, άλλά παρετήρησα οτι οί 
όφθαλμοί αύτοΰ εισέτι έλαμπον καί δέ» υπεδεί-
κνυαν γήρας. 

Επήλθε μοι κατά νούν, δτι οί δυτικοί, οί 
κατοικοΰντες τό δυτικόν ήμισφαίηιον, άγωνι-
ζόμενοι πρός τήν φύσιν έν νέα χώρα, εισέτι 
παρθενική, πολλάκις αύξάνονται λίαν ταχέως 
καί φαίνονται πρεσβύτεροι ή όσον είναι πραγμα-
τικώς. "Ετι περισσότερον, εγώ συνεπέρανα. έχ-
τοΰ τρόπου καθ' ον ούτος μέ ήρώτησεν, οτι το 
ζήτημα φυσικώς έξηγέρθη έν νώ του, δτι 
διελεγόμεθα καί, έπομένως, οτι ούτος ίσως εί-
ναι νεώτερος παρ' δσον φαίνεται. 

— Τριάκοντα όκτώ έτών, εϊπον. 

Είς τάς 21 τού έρχομένου μηνός θά τε-
λειώσω τά είκοσι τέσσαρα, άπήντησεν εκείνος. 

Ούτος δέν προσεβλήθη έκ τής αμφιβολίας 
μεθ' ής άνεφώνησεν ό όμιλος τών παρόντων, 
αλλά θλιβερώς εϊπεν. άληθέστατον εϊναι, κύ-

ριοι, οτι έγώ δέν έτελείωσα εισέτι τά είκοσι τέσ-
σαρα έτη. f 

"Ω ! άγαπητέ φίλε, σύ κατά πολύ υπε-
ρέβης τόν τού Βύρωνος δεσμώτης τής Σελλιόν, 
έφώνησεν είς παχύσωμος έρυθροπρός ωπος καί 
πυρόχρου; "Αγγλος. Τί σε κατήντησε νά φαίνη-
σαι τόσον γέρων ; Τοϋτο εϊναι λίαν παράξενον 
καί ασύνηθες πράγμα». 

Μία ειρκτή τρομερωτέρα καί τής εν Σιλ-
λιόν, άπήντησεν δ νέος. 

*Ω ! τί λέγεις ; ήρώτησεν ό Άγγλος, δ-
στις ώς καί οί περισσότεροι ταξειδιώται οπισθο-
χώρησαν ολίγον ενεκα τή; εκπλήξεως, οτε ό νέος 
ώμολόγησεν δτι έπί πολύν χρόνον έβασανίζετο 
έν τή εΐρχτή. 

— Μή έκπλήττεσθε—ούτε χείριστος ούτε ά-
ριστος άπό υμάς είμαι, άλλ' είμαι εϊς άπλοϋς 
άλιεύς τών φωκών, είπεν ο νεανίας. 

; Αί, άλιεύ; τών φωκών! 'Αγαπητέ φίλε, 
έξηγήθητι —ολίγον λεπτομερέσΐερον τί θέλεις νά 
είπής διότι έν ταύτη τή χώρα ή αλιεία τών φω-
κών θεωρείται ώς έντιμος ένασχόλησις. 

Μακραί εϊναι αί περιπέτεια! μου, άπήντη-
σεν ο άλλος ρίπτων εις τά πέριξ ταχύ βήμα. 
Πρέπει μέ ώρας νά σας τά διηγούμαι. 

_ Θά εύρωμεν καιρόν, άν μας διηγηθής τήν 
ίστορίαν σου», έϊπεν εΐς έργολάβος τών σιδη-
ροδρόμων. 

Ό σύντροφος ήμών—ταξειδιώτης— διηγηθη 
τό έπόμενον περίεργον συμβεβηκός. 

Πρό εξ έτών δεκαεπταέτης ών τήν ήλικίαν 
έξεκίνησα έκ Μάϊν καί άφιχθείς είς τήν Άστο-
ρίαν, Όρεγόνην (Πολιτεΐαι τής 'Αμερικής) εύ-
ρον έργασίαν έ» τινι έργοστασίφ δπου έπάστω-
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νον iχθυς;. εργασθεις εv αυτω επι·. δuo ετη πε-
ρίπου άνηγειρα ίδικόν μου οικοδόμημα καί έφο-
διάσθην τάς άπαιτουμένας μηχανάς. Αυτοτε-
λώς εργαζόμενος προώδευον ίκανώς, άλλά τών 
συγγενών μου δεομένων χρημάτων άπέστελλον 
είς αυτούς τό πλείστον τών κερδών μου. Αί 
τρεις μου άδελφαί έζήτουν νά έκπαιδευθώσι 
και παρ' έμοϋ προσεδόκουν βοήθειαν. Είργάσθην 
έπικερδώς έπί τρία έτη περίπου καί ευρον εύκαι-
ρίαν έπί τινας εβδομάδας νά διασκεδάσω. 

Έγνώριζον άκόμη δύο άνδρας οϊτινες έπεθύ-
μουν κατ' έκεϊνον τόν χρόνον νά έπιχειρήτωσι 
ταξείδιον πρός διασκέδασιν, ό είς ην ναυπηγός, 
"Εδβαρδ Πέννη καλούμενος, ό δέ άλλος—Λεο-
νάρδο; Βίλκινς—ήν φωτογράφος. Τό ίδικόν μου 
ονομα είναι Βίνφιλδ. Σκάτ Πρόκετ. Ό Πέννη 

εϊχεν πλοΐον ίστιοφόρον· επειδή δε δέν θά έ-
δαπανώμεν πολύ έκμισθούντες ναύτας, άπεφα-

σισαμεν νά έκκινήσωμεν έκ Σέτλ, πατρίδος τοϋ 
Πέννη καί διερχόμενοι τάς διώρυγας ·καί τά 

σιενά νά φθάσωμεν έως είς τήν 'Αλίασκην. 
'Απεπλεύσαμεν αισίως, έμαγειρεύσαμεν μό-

νοι μας καί πολύ διεσκεδάζομεν. Έφονεύσαμεν 
χίαν άρκτον παρά τάς έκβολάς τοϋ ποταμού 
Στράηκην καί ήγοράσαμεν δέκα ύπόλευκα δέρ-
χατα άλωπέκων παρά τών Σιβάσεων. Ό Βίλ-
ανς έφωτογράφιζε τά χωρία, τάς καλύβας, τά 
Εργαστήρια, τών Σιβάσων, τοϋς παγώνας καί 
τά λοιπά άξιοθέατα τοπία τής θαυμαστής ταύ-
της χώρας. 

Συντόμως ειπείν, διήλθομεν λίαν ευχάριστα 
τόν καιρόν μας έως ού συνηντήθημεν μέ τόν πλοί-
χρχον Κλάρκ Βίδεν έν Ζοόνω. Ό Βίδεν ήν ιδιο-
κτήτης καί πλοίαρχος τοϋ πλοίου «'Ελένη Μπά-
ϊνς», ωραίου πλοίου, πάντοτε έτοίμου πρός έπι-
χείρησιν έπικερδή, τοϋ οποίου όμως οί ναΰται 
εΐχον καταληφθή υπό τοϋ «χρυσού πυρετού», 
ως καλείται τοϋτο τό πάθος καί άπήλθον νά έ-
ξορύσσωσι χρυσόν έν Καλιφόρνια εγκαταλείψαν 

τες τό πλοϊον κενόν- Ό μάγειρος μόνον παρέ-' 
μείνε μετά τοϋ Βίνδεν, όστις έν Ζούνω έμίσθω-
ιεν ένα άκόμη 'Ιάπωνα, τον Δζουζούκ Κόδον. 
Ό Ίάπων ούτος εις τόν πλοίαρχον ούτω; έξε-
Θείασε τήν άγραν τών φωκών, ώστε κατέπεισεν 
αυτόν νά ευρη συντροφίαν διά ταύτην τήν άλι-
ίεαν. 'Επειδή δέ ό πλοίαρχος ην 'Αμερικανός, 

φυσικόν ήτο νά παραλάβει 'Αμερικανούς έν τή 
συνοδία του. 

«Παλλικάρια», εΐπεν είς ήμας, λίαν κα-
τάλληλον είναι νά συντροφεύσητε μέ έμέ διά νά 
ταξειδεύωμεν έπί «τής 'Ελένης Μπάονς» καί 
νά έπιχειρήσωμεν άνδρείως τήν άγραν τών φω-
κών. Ή έπιχείρησις αύτη υπόσχεται μεγάλα 
κέρδη. Θά σας προτείνω έν πράγμα τό όποιον 
θά σας ίκανοποιήση. Τό εν τρίτον τοΰ κέρδους 

ανήκει είς τό πλοΐον, τό δέ άποληφθέν κέρδος 

θα διαιρεσωμεν. Τολμω να ειπώ oτι δεν δύνα. 
σθε νά ζητήσητε καλλίτερόν τι». 

— 'Αλλ' ήμεΐς δέν είμεθα αλιείς τών φω-
κών, εϊπον. 

— "Ω, θά έκμισθώσωμεν δέκα—δέκα πέντε 
'Ιάπωνας διά τήν βαρείαν έργασίαν, ώς τήν έκ· 
ίοράν τών δερμάτων, τήν τήζιν τοϋ λίπου» κλ. 
ίϊπεν ό Βίδεν, «σεις οί τρείς θά μοι είσθε σύν-
τροφοι. "Ελθετε, τοϋτο δέν είναι άσήμαντον έρ-
γον, άλλ' είναι έπιχείρισις ήτις θά μας άποφέρη 
κέρδος πεντήκοντα,έξήκοντα χιλιάδων φράγκων. 

Ταϋτα καί άλλα παρόμοια ο πλοίαρχος μας 
ελεγεν έπί δύο ημέρας, έως ότου ο Πέννη καί 
εγώ μόλις ήδυνήθημεν νά συγκρατηθώμεν δπως 

λή άκολουθήσωμεν αυτόν. "Οσον δέ άφορα τόν 
Βίλκινς, αί έργασίαι αύτοϋ τόν έκάλουν δπως 
Επιστρέψω είς Πόρτλ νδ. Άλλά έμέ καί τόν 
Πέννην ουδεμία ΰπόθεσις έκώλυεν άπό τοΰ νά 
εννωθώμε πρός ταύτην τήν συντροφίαν. "Οπως 
καί άν έχη τό πράγμα, δέν ήθελήσαμε νά ένα-
σχοληθώμεν ε'ς παράνομον έπιχείρησιν καί τί 
ειτον φανερώς τήν άπόφασίν μας. 
— "Εχετε δίκαιον. Ουτως έπρεπε νά σκέ-

ττησθε είπεν ό Βίδεν. Ούτω φρονώ καί έγώ. 
'Αλλ' οταν σκεφθη τις ώρίμως, δέν ευρίσκει οτι 
ζιαί ή μεις έχομεν τό αυτό δικαίωμα έπί τών 
ρωκών, οίον καί οιοσδήποτε άλλος ; Είναι ά) η-
θές, οτι πλούσιαι έταιρεΐαι έχουσιν άγοράσει 
ταρά τής ημετέρας κυβερνήσεως (Ήνωμ. Πολιτ. 
τής 'Αμερικής) και τής Ρωσσίας τό άποκλειστι-
ιόν δικαίωμα της άλιείας τών φωκών. Άλλ' 
εγώ δέν πιστεύω, δτι οιαδήποτε κυβέρνησις έχει 
-ό δικαίωμα νά παρέχη τήν άλιείαν τούτων 
τών φωκών μέ ένοίκιον». 

— Πώς έτσι ;» ήρώτησεν ο Πέννη. 
— Πώς ; Αί κυβερνήσεις δέν έχουσι περισ· 

ιότερον δικαίωμα νά κατέχωσι τάς θαλάσσας, 
οί ίδιώται. Αύται χρησιμεύουσι κοινή είς ο-

λην τήν ανθρωπότητα. "Οπως καί άν είναι, 
φρονώ δτι όφείλομεν νά πλέωμεν μόνον έν τω 

χέσω καί νά μή έκθέσωμεν εαυτούς είς τόν κίν-
δυνον τής αιχμαλωσίας». 

Συνέπεια πάντων τούτων τών δικανικών λό-
γων ήτο οτι ο Πέννη καί έγώ, πωλήσαντες τό 
πλοιάριόν μας, έπεβιβάσθημεν έπί τής <<Ελένης 

Μπάνρς», ο δέ Βίνκινς διά τοΰ άτμοπλοίου έ-
πέστρεψεν εις Πόρτλανδ. Δι αύτοΰ άπέστειλα 
είς τήν άδελφήν μου Μάτην μίαν έπιστολήν 
εις τήν σχολήν και άλλην είς τήν μητέρα μου 
Εκθέτων αύταΐς συντόμως δτι έπεχείρησα ταξεί-
διον. Αί έπιστολαί αύται ήσαν αί τελευταΐαι 
ιίδήσεις τάς οποίας οί συγγενείς μου έλαβον 
παρ' έμοΰ έν διαστήματι τριών περίπου έτών. 

Ό Βίδεν έσπευσε νά άποπλεύση, άμα ημείς 
συγκατενεύσαμεν. Πάντα τά χρειώδη διά τό 

προκείμενου ταξείδιον, οίον μάχαιράι, τηλεβό-
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λα άκόντια καί λοιπά έφωδιάσθημεν εν. κουνου μ 
καί Σίτκας. 'Εξεκινήσαμεν διά τό Ίλιούσιουκ, 
Ούαναλάσκαν, όπου άφίχθημεν τή 1η 'Ιουλίου π 
καί εύρομεν τό καταδρομικόν «Ράτ». Ό πλοι- ει 
άρχος τούτου μας συμβούλευσε νά μή αλιεύσω-
μεν φώκας έν τούτοις τοις υδασιν, αλλ ο Βι-
δεν μόνον έγέλασε καί ενοικίασε τρεις Σουηόους „ 
ναύτας οϊτινες άφήκαν τό άτμόπλοιον Μπρίσ- σ 
μπαν. , 

Δέν έσχομεν πολλήν έπιτυχιαν εις τας βα-
θείας θαλάσσας, διότι συνελάβομεν μόνον είκοσι α 
φώκας έντός δέκα ήμερών. "Ενεκα τούτου απε- , 
πλεύσαμεν τή 15η 'Ιουλίου διά τήν Ιοκοχαμαν Ε 
καί έπωλήσαμεν τά 22 δέρματα ανα 100 ( 
φράγκ. τό τεμάχιον εις τόν σκίπερ ένός πλοίου , 
(σχούνας) μιετά δύο ιστών έκ Βικτωρίας. ^ , 

Έφθάσαμεν τή 7η Αυγούστου εις Ιοκαχα- , 
υαν καί έμισθώσαμεν έννέα 'Ιάπωνας. Έπληρο-
φορήθημεν ο,τι ήδυνήθημεν παρά τού αμερικά-
νυϋ προξένου ταύτης τής πόλεως καί εξ άλλων 
ναυτών, "Αγγλων καί Αμερικανών Οι πλείστοι 
τούτων μας εϊπον δτι εϊνε άργά διά μίαν έπι-
τυχή έκδρομήν μέχρι τών νήσων τής Κουρίλλης 
καί , τής Καμτσάτκας, άλλ' ό πλοίαρχος Βίδεν 
άπεφάσισε νά άναχωρήσωμεν καί άπεπλευσαμεν 
τή 11η Αυγούστου υπό άμερικανικήν σημαιαν. 

'Απόπλευσαν τό πλοΐον έκίνησε πρός βορράν, 
παρήλθε τάς νήσους της Κουρίλλης καί τη 20η 
τοϋ αύτοΰ μηνός προσήγγισεν εις τό ακρωτήριον 
Καμτσάτκαν. Τήν έπομένην πρωίαν ειδομεν την 
νήσον Μπέριγγ μακράν πρός άνατολας, την όε 
έπομένην ήμέραν πρό μεσημβρίας ευρισκόμεθα 
με ταξί. μικράς βραχώδους νήσου Κουμπακ 
καί τής όρεινής άκτής τής ήπείρου Ασίας. 

Τήν μεσημβρίαν το πλοΐον ηγκυροβόλησεν εν 
τινι μικρώ ορμω τόν όποιον ο γέρων Κόδο μας 
περιέγραψεν. 'Ενταύθα κατά πρώτην φοράν ει- · 
δον άγέλην μόρζων η θαλασσίων άγελαδων. 
Χιλιάδες παχέων, άκινήτων ζώων κείνται παρα 
τήν παραλίαν βρυχόυενα καί ώρυόμενα λίαν φο-
βερώς καί άπαισίως. Ήρχίσαμεν μετά μεσημ-
βοίαν νά φονεύωμεν αύτά διά τών πυροβόλων 
κά·. τών άκοντίων καί κατά τας επομενας δυο 
ήμέρας έφονεύσαμεν καί συνελάβομεν 860 των 
'Ιαπώνων άκολουθούντων ημάς μετα πελέκεων 
καί μαχαιρών καί άποκοπτόντων τούς χαβλιό-
δοντας αύτών, οϊτινες έν συνόλω εϊχον βαρος 
πέντε χιλιχδων χιλιογράμμων Τη 27η Αυγου-
στου εδρομεν άκόμη μίαν άγέλην τούτων των 
ζώων, έν ένί ποηθμώ τής ηπείρου καί εφονευσα-

μεν άκόμη 600 μόρζους. 
Έκρύψαμεν τό πλήθος τούτο των χαβλιοδόν-

των είς μίαν σχισμάδα, διότι είχομεν αποφα-
σίσει νά έξακολουθήσωμεν τήν αλιείας έπί δυο 
έτη καί έφοβώμεθα μή συλληφθωμεν υπό τινος, 
καταδρομικού δταν έπιστρέψωμεν εις Ίοκαχα-

χην πρός παραχείμανσιν. Εσκεφθημιν να επι-
τρέψωμεν πρός λήψιν τών χαβλιοδόντων τό έ-

τόμενον έτος καί τοτε νά άποπλεύσωμεν κατ 
ευθείαν διά τόν "Αγιον Φραγκίσκον. 

Ή περίοδος τής άλιείας έπερατούτο, άλλ' ή-
χεΐς κατά τάς τελευταίας ήμέρας τού Αύγού-
ττου έκινήσαμεν πρός νοτον τών Κουριλικών νή-
σων καί παρελθόντες τό Όνεκοτάν, τή συμ-
βουλή τοϋ γέροντος Κόδου, εισήλθομεν μεταξύ 
δύο μικρών νήσων έν τή μια τών οποίων ευρι-
σκετο τό ήφαίστειον τό ύπό τών 'Ιαπώνων κα· 
λούμενον Όολιλβίγια. Έν ένί πετρώδει κολπω 
είς τό μέσον τού πορθμού εδρομεν μέγα πλήθος 
φωκών. Έκεΐ έφονεύσαμεν 1100 ζώα. Αι φώ-
και αύται τών Κουριλικών νήσων δέν ομοιαζουσι 
τάς συνήθεις φώκας έχουσαι άπλούστερον δέρμα 
άλλά τιμώνται άνά 40 φράγκα τό τεμάχιον εν 
Ίοκαχίμη. Αί ήμέτεραι ούοέποτε εξετέθησαν 
έν τή άγορά.Τήν πρωίαν τής 6ης Σεπτεμβριου, 
οτε όί Ιάπωνες έκομισαν τά τελευταία διακό-

σια δέρματα είς τό πλοΐον καί τά αλάτισαν,είς 
Νορβηγς; ναύτης παρετήρησε καπνόν μακραν έν 
τώ 'πορθω, καί ο πλοίαρχος Βίδεν απεστειλεν 
ένα ναύτην είς τήν κορυφήν τοΰ ίστοΰ οπως πα-
ρατηρήση καί ίδη πόθεν προέρχεται ο καπνός. 

τό φαινόμενον ήτο ήφαιστειωδης εκρηξις η 
πύρ άναφθέν υπό τινος άλιεως τών φωκών η κα-
πνός έκ τίνος άτμοπλοίου, ούδείς ηδυνατο νά 
ίσχυρισθή μετά πεποιθήσεω,, άλλ ο Νορβηγός 
ναύτης, άρχαΐος άλιεύς τών φωκών, εΐπεν οτι ο 
καπνός προήρχετο έκ γαιανθράκων. Ό πλοιαρ-
νος Βίδεν άμέσως διέταξεν εις τους Ιαπωνας 
νά άνέλθωσιν έπί τοϋ πλοίου. "Επνειν ούριος δυ-
τικός άνεμος έν τώ πορθμώ έν δέ Ιοκαχαμη 
είχομεν πληροφορηθή δτι ουδέν ρωσσικόν πλοιον 
έν ταύτη τή χώρα δύναται νά έχη ταχύτητα 
πλέον τών δέκα μιλλίων τήν ώρα. Μετα τοι-
ούτου ανέμου ήδυνάμεθα νά διαπλεωμεν ενδεκα 
μίλια τήν ώραν. 

((<Η αύστηροτάτη ποινή είναι τά δεσμα 
καί εν ζεύγος άλύσσεων», είπεν ο Βίνδερ καί έ-
γέλα δτε ήγείρομεν τήν άγκυρα». Μετά ταύτα 
έιχάθομεν οτι ή ρωσσική ναυτιλιακή αρχή ειχε 
μυστικώς ίδρύσει κατασκοπευτικούς σταθμούς 
έπί τών δωμάτων πολλών Κουριλικών νήσων 
καί οτι ούτοι συγκοινωνοϋσι πρός αλλήλους δια 
τοϋ ήλιογράφου. Ή έμφάνισις τής «'Ελένης 
Μπάρνς» έγνωστοποιήθη έν Πετροπαβλοσκ είς 
τό πλήρωμα τοϋ καταδρομικού «Ραζαμπονατς» 
τό όποιον, καθ' ον χρόνον ήμεϊς εφονευομεν φω-
κας καί έχαιρόμεθα διά τήν έκτακτον επιτυ-
χίαν, έπλεε ταχέως οπως μας καταλαβη επ' αυ-
τοφώρω· 

'Ιστάμενοι έν τώ μέσω τοϋ πορθμοΰ ειδόμεν 
σαφώς τάς καπνοδόχας καί τόν μέλανα καπνόν 
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τοϋ Ραζάμπονατς, τέσσαρα η πέντε μίλια προς 
δυσμάς. 

— «Είναι φανερόν», είπεν ό πλοίαρχος Βί-
δεν, αλλά κατά έννέα εις τά δέκα είναι άληθές 
οτι δέν θά μάς καταφθάσωσι». 

Τά δύο μεγάλα ημών ίστία ησαν άνοικτα 
καϊ έπϊ ήμίσειαν περίπου ώραν άπαντες έπι 
στεύομεν οτι προχωροΰμεν καϊ οτι πραγματι-
κώς άφήνομεν τό καταδρομικόν οπίσω. Κατ' ε-
κείνον τόν χρόνον έξήλθομεν εις τήν άνοικτήν 
θάλασσαν. ΈπΙ μίαν καϊ ήμίσειαν ώραν δέν ή-
δυνήθημεν νά εϊπωμεν δτι οί Ρώσσοι έκέρδισαν 
άλλ' ο άνεμος έπ'ολίγον μετεβλήθη—περιστα-
τικάν Χίαν επιβλαβές εις ημάς. 

Ό Πέννη ήλθε πλησίον μου. Τό πρόσωπον 
έχων ήλλοιωμένον μοί είπε ((Βίν (ουτω μέ έκά-
λει) ούτοι θά μας συλλάβωσι». 

Ό πλοίαρ/ος Βίδεν, οστις έως τώρα ην βέ-
βαιος περί τής επιτυχίας, τώρα ώρύετο ώς άρ-
κτος έν τή παγίδι. "Απαντα τά ιστία ΰψώθη-
σαν οπως ένισχυθή ο δρόμος τοϋ πλοίου. Τό παν 
είς μάτην. Κατά τά επόμενα τρία τέταρτα τής 
ώρας τό καταδρομικόν Ραζάμπονατς έφθασεν 
είς άπόστασιν τριών μιλίων μακράν ημών. Μέ-
λαν νέφος έκ καπνού τής καπνοδόχης αύτοϋ ε-
πληττεν ημάς τόσον χαμηλά έπί τοϋ ύδατος 
ώστε ενίοτε δέν ήδυνάμεθα νά τό είδωμεν. 

— «Κομίσατε ταχέως τά δέρματα» έφώνει 
ί Βίδεν. Φέρετε λίθους εκ τοϋ έρματος. Ποιή-
σατε έκ τών δερμάτων μεγάλα δέματα, προσ-
δέσατε τους λίθους καϊ ρίψατε αΰτά εις τήν 
θάλασσαν». 

Ει'ργαζόμεθα άπελπιστικώς καϊ έντός τριά-
κοντα λεπτών ουδέ εν δέρμα άπέμεινεν έν τω 
πλοίω. Οί ναϋται έπλυναν τό κατάστρωμα. 
Τοϋτο έτελειώσαμεν έγκαίρως, διότι ό άνεμος 
σχεδόν είχε σταματήσει καϊ δ Ραζάμπονατς ευ-
ρίσκει έν μίλιον μακράν ημών. Έπυροβόλησαν 
έκ τοϋ καταστρώματος αύτών καϊ ή σφαίρα 
διήλθε πλησίον ημών. 

«Σύντροφοι, δέν υπάρχει ωφέλεια έκ της 
αντιστάσεως, είπεν ό Βίδεν. Δέν πιστεύω νά δυ-
νηθώσι νά συντάξωσι πρωτόκολλον εναντίον η-
μών. Έπι τοϋ πλοίου δέν υπάρχει' έπιλήψιμον 
η λαθρεμπορικόν». 

'Αμέσώς ούτος έκόμισε τά δύο επίσημα βι-
βλία τοϋ πλοίου· διότι άπαντες οί αλιείς τών 
φωκών κρατοϋσι δύο βιβλία, τά έ'ν αληθής λογο-
δοσία τοϋ ταξειδίου, τό δέ έτερον «ψευδές» ε-
πινοηθεν διά τά καταδρομικά καϊ τήν χυβέρνη-
σιν. Ούτος προσέδεσε τό αληθές βιβλίον είς τι 
τεμάχιον σιδήρου καϊ τό έρριψεν είς τήν θά-
λασσαν. 

Έκ τοϋ καταδρομικού έπυροβόλησαν πάλιν 
καϊ ή σφαίρα έπεσεν έντός τοϋ πλοίου. Είς νορ-
βηγάς ναύτης έπεσε νεκρός έπί τών σανίδων. 

— «Φωνάζουσιν ΰψηλοφώνως, είπεν ό Βίδεν. 
Μωρία είναι νά προσποιώμεθα δτι δέν άκούο-
μεν». Ούτος έστρεψε τό πηδάλιον καϊ τό 
πλοϊον έστ.η. 

Τό Ραζάμπονατς διήλθε πλησίον τοΰ πλοίου 
μας καϊ μας έχαιρέτισεν αύθαδώς, ρωσσιστί. 
Ουδεϊς έξ ημών εννόησε τί έλεγον· ημείς υπε-
θέσαμεν δτι παρεδόθημεν καϊ δέν άπαντήσαμεν 

είς τάς άπειλάς τών Ρώσσων. Εξαίφνης ναϋ-
ται τίνες παρετάχθησαν είς τό άκρον τοϋ κα-
ταστρώματος καϊ έπυροβόλησαν καθ' ημών. Αί 
σφαϊραι έφόνευσαν ένα έκ τών ναυτών ημών τόν 
Ζάν Έλλις, έ'να 'Ιάπωνα καϊ έπλήγωσαν τόν 
πλοίαρχον εις τόν δεξιόν του ώμον. Ό Πέννη 
καϊ έγώ έχαιρετίσαμεν τους Ρώσσους κινοϋντις 
τους πίλους μας καϊ έφωνάξαμεν νά μή πυροβο-
λώσι διότι είδομεν δτι έκ νέου πληροϋσι τά 
δπλα των. Είς αξιωματικός έφώναξε καϊ έδεί-
κνυε τάν ίστόν. Έν τη άρχή καϊ τή άπειρί μας 
είς τά θαλασσινά δέν ένιθυμήθημεν δτι ή ση-
μαία μας έκυμαίνετο υπερηφάνως έπϊ τοϋ Ιστού. 

; κατεβεβάσαμεν αυτήν δπως άποφύγω-
μεν δεύτερον πυροβολισμόν εκ μέρους τών ναυ-
τών. Ναϋται τίνες άνήλθον έπϊ τοϋ πλοίου μας. 
Ό αξιωματικός, εύστροφος νέος υπολοχαγός φέ-
ρων νέαν στολήν μετά λαμπρών κομβίων, έγί-
νωσκεν ολίγον νήν άγγλικήν καϊ παρατηρήσας 
τους δυο νεκρούς έν τω πλοίω κoι τούς επιδέ-
σμους διά τών οποίων περιέδενον τήν πληγήν 
τοϋ Βίδεν είπε: 

— «Ζητώ νά παρατηρήσω τήν άδειαν καϊ 
τά λοιπά σας βιβλία». 

Ό Πέννη έκόμισεν αυτά. Ό υπολοχαγός, ώς 
φαίνεται, έγίνωσκε θεωρητικώς τελειότερον τήν 
άγγλικήν καϊ άναγνώσας τά έγγραφα, είπε: 

— « Άπεπλεύσατε διά τήν Σίτκαν, δέν έ-
χει ούτως ; Άλλά τώρα είσθε παρά τάς Κου· 
ριλικάς νήσους. Πώς έγινε τοϋτο τό σφάλμα ;» 

Ώφελιμώτερον θά ήτον αν έλέγομεν τήν άλή-
θειαν, άλλ' ό Βίδεν απήντησε ; 

— «Τό ύδωρ δέν ήτο καλόν καϊ ήλθομεν 
παρά ταύτας τάς νήσους οπως 'λάβωμεν νωπόν». 

— Τό ύδωρ δέν ήτο καλόν ! έφώνησεν ο υ-
πολοχαγός. 'Αφού έλαβατε καλόν υδωρ, έλα-
βατε καϊ καλάς φώκας, δέν είναι έτσι ; Αϊ ! 

Μία δέσμη δερμάτων τήν όποίαν είχομεν ρί-
ψει είς τήν θάλασσαν έσχίσθη καϊ τά δέρματα 
συνηθροίσθησαν υπό τοϋ πληρώματος τοΰ κατα-
δρομικού. Είδον ταύτα ακολούθως έπϊ τοϋ κα-
ταστρώματος τούτου. 'Αλλ' ο Βίδεν προσεφέ-
ρετο λίαν παρατόλμως. (ακολουθεί) 

Τύποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ οδος; Βορέου 13. 


