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ΙΑ ’ .

Έ π ια τί.Ι.Ιιυσ ιτ ίψΓχ έχ τής « Β έ γ α ς .. . »
Τόν Δεκέμβριον τού 1878 δ Έρικ είσήλθεν
εις το εικοστόν έτος καί ύπέστη τάς πρώτας ε
νιαυσίους έν τώ πανεπιστήμιο» εξετάσεις. Τότε
πάντες οί έν Σουηδία ώ ; καί οί καθ’ όλον τόν
κόσμον επιστήμονες τήν προσοχήν είχον έστραμμένην εις τήν μεγάλην αρκτικήν αποστολήν του
θαλασσοπόρου Νόρδενσκιολδ, δστις άφ’ ού παρεοκευάσθη δεόντως διά πολλών πλόων εις τάς πολικάς χώρας, άφ' οΰ έμελέτησε κατά βάθος τό
πρόβλημα, έπεχείρει άπαξ ετι τήν άνακάλυψιν
τού βορειοανατολικού πόρου άπό του 'Ατλαντι
κού εις τόν Ειρηνικόν,ήν ματαίως είχον άποπειραθή
απο τριών αιώνων, πάντα τά ναυτικά ε”θνη.
Τό πρόγραμμα τής αποστολής ταύτης είχε
χαράζη δ Σουηδός θαλασσοπόρος έν σοφώ ύπομνήματι, έν ώ έξετίθη τούς λόγους δι’ οΰς ¿θεού—
ρε·. διαβατόν έν θέρει τόν βορειοανατολικόν π ό
ρον καί τά μέσα δι’ ών ήλπιζε νά πραγμάτωση
τόν γεωγραφικόν τούτον πόθον· διά τής έλευθεριοτητος δέ δύο Σκανδιναυών εφοπλιστών καί τής
αρωγής τής κυβερνήσεως ήδυνήθη νά όργανώση
τήν αποστολήν ώς οίόν τε έντελέστατα.
Τήν 21 'Ιουλίου τού 1878 δ Νόρδενσκιολδ είχεν άποπλεύση έκ Τρομσόης, έπί της Βέγας όπως
ίκτελέση τήν διάβασιν τού Βεριγγείου πορθμού
παραπλέω·/ τάς βόρειας άκτάς τής 'Ρωσίας καί
τής Σιβηρίας. Κυβερνήτης τού πλοίου, έφ’ ού
μετά τού αρχηγού καί είσηγητοϋ τής αποστολής
συνεπέβαινεν έπιτελειον όλον βοτανικών, γεωλό
γων, ιατρών καί αστρονόμων, ήτο δ ύπαρχος ΙΙαλάνδερς, αξιωματικό; τού σουηδικού ναυτικού.
H Βέγα είδικώ; έν Βρέμη ναυπηγηθεϊσα, κατά
σχέδιον αύτοϋ τοϋ Νόρδενσκιολδ, ήτο έλι-κοφόρον
ατμόπλοιο·/ πεντακοσίων τόννων, ού ή μηχανή
ειχε δύναμιν εξήκοντα ίππων. Τρία άνθρακοφόρα
ατμόπλοια έμελλον ν' άκολουθήσωσιν αύτή μέ
χρι; ώρισμένων καί διαδοχικών σημείων τών σικ α ’—
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βηρικών ακτών. Περί πάντων είχε ληφθή πρό
νοια διά διετή πλοϋν, αν έξηναγκάζοντο νά δ ια χειμάσωσι καθ’ δδόν. Ά λ λ ’ δ Νόρδενσκιολδ δέν
άπέκρυπτε τήν έλπίδα ήν είχεν ότι θ' άφικνεϊτο
πρό τού φθινοπώρου εις τόν Βερίγγειον πορθμόν,
τήν έλπίδα δέ ταύτην συνεμερίζετο καί άπ ασα ή
Σουηδία. #
Η Βέγα άποπλεύσασα τοϋ βορειοτέρου λιμένος τής Νορβηγίας άφίκετο τή 2 9 Ιουλίου εις
Νέαν Ζέμβλην, τήν 1 Αύγούστου εις τήν θαλασσαν τού Καρά, τήν 6 Αύγούστου εις τάς έκβολάς
τού Γενιζεΐ. Τήν 9 Αύγούστου παρέκαμψε τό ά κρωτήριον Τσελϋνσκινή Βορειοανατολικόν, έσχα
τον άκρον τής παλαιάς ηπείρου, οπερ ούδέν π/.οίον
είχε μ.ίχοι τής ημέρας εκείνης διαβή. Τήνέβδόμην
Σεπτεμβρίου ήγκυροβόλησεν έν τώ στομίω τής
Λένας καί άπεχωρίσθη τοϋ τρίτου άνθρακοφόρου
πλοίου. Ά π ό τής δεκάτης έκτης 'Οκτωβρίου τη λεγράφημα παραδοθέν εις Ίρκούτσκην ϋπ’ αύτοϋ
τούτου τοϋ άτμοπλοίου άνήγγειλεν άνά τόν κόμον την έπιτυχίαν τού πρώτου μέρους τής α 
ποστολής.
Ευνόητο; είνε ή ανυπομονησία μεθ’ ή ; οί πο
λυάριθμοι φίλοι τού Σουηδού θαλασσοπόρου άνέμενον λεπτομερείς πληροφορίας περί τού πλού
εκείνου. Αί πληροφορίαι αύται μόνον περί τάς
άρχάς Δεκεμβρίου άφίκοντο, διότι άν ϋ ηλεκτρι
σμός διανύη τά διαστήματα μ.εθ’ οΐας καί ή σκέψις ταχύτητος, τά ταχυδρομεία τής Σιβηρίας
δέν άμιλλώνται πρός τόν τηλέγραφον. Αί έκ τής
Βέγας έπιστολαί παραδοθεΐσαι εις Ιρκούτσκην
καθ' ον χρόνον καί τό τηλεγράφημα ε'φθασαν εις
Στοκόλμην μετά έξ καί πλέον εβδομάδας. Α λ 
λά τέλος έφθασαν, καί τήν 5 Δεκεμβρίου μία τών
μεγάλων σουηδικών εφημερίδων ¿δημοσίευσε περί
τοϋ πρώτου μέρους τής αποστολή: άνταπόκρισιν
γραφεϊσαν ϋπό νεαρού ιατρού ακολούθου τής απο
στολής .
Τήν αυτήν ημέραν ό δικηγόρος Βρέδεζορδ
γευματίζων άνεγίνωσκε μετ' άκρου ενδιαφέροντος
τάς έν τέσσαρσι στήλαις τής έφημερίδος λεπτομε
ρείς πληροφορίας, ότε ^ίψχς τό βλέμμα επί παρα
γράφου τινός άνεσκίρτησεν. Ά νέγνω αύτήν μετά
προσοχής, άνέγνω αύτήν καί αυθις- είτα δε βιαίως
έγερθείς έδράξατο τ ή ; σισσύρας αυτού καί τού
V

Μ

Ε

Σ Τ

πίλου καί έν σπουδή έδραμε προ: τον ιατρόν Σ β α ρυεγκρόναν.
— Ά νεγνώσατε την άνταπόκρισιν τής Βέγας;
άνέκραξεν είσορμήσας ώς θύελλα εις τό έστιατόριον ε'ν ώ δ φίλος του ¿γευμάτιζε με τα τής
Κ άζας.
— Τήν ήρχισα, άπήντησεν 6 ιατρός, άλλα
σκοπεύω να την τελειώσω μ ετ’ ολίγον καπνίζων
τήν πίπαν μου.
— Τότε λοιπόν δεν είδατε ακόμη, έξηκολούθησεν δ Βρέδεζορδ άσθμαίνων, δέν είδατε τί
περιέχει αυτή ή άνταπόκρισις ;
— Όχι,άπεκρίθηδ Σβαρυεγκρόνα απαθέστατα.
— Λοιπόν ακούσατε, άνέκραξεν δ Βρέδεζορδ
πλησιάσας εις τό παράθυρον.. . Είνε τό ημερο
λόγιου ενός συναδέλφου σ α ς .. . ’Ακούσατε.
«3 0 καί 31 Ιουλίου. Είσεοχόμεθα εις τόν
Ζουγόριον πορθμόν και αγκυροβολούμε-/ πρό σ α μογετικοϋ χωρίου καλουμένου Σαμπ αρόβα. ’Α 
ποβιβαζόμενα εις τήν ξηράν. Έξετάζομεν ίθα ενεϊςτινας όπως έξακριβώσωμεν δια τής μεθόου τού Χόλμρεγκ τόν βαθμόν τής αίσθήσει»;
των χρωμάτων παρ’ αύτοϊς, εύρίσκομεν δέ τήν
αϊσθησιν ταύτην κανονικώς άνεπτυγμένην . . .
Ήγοράσαμεν παρ’ ενός Σαμογέτου άλιέως δύο
έξαιρέτους άττακεϊς.
— Μέ συγχωρεΐτε, ύπέλαβε γελών δ ιατρός,
άλλα μήπως άστειεύεσθε; 'Ομολογώοτι δεν βλέ
πω κανέν ενδιαφέρον εις τάς πληροφορίας ταύτας.
— Ά ! δέν βλέπετε κανέν ενδιαφέρον εις τάς
πληροφορίας ταύτας ; άνέκραζεν δ Βρέδεζορδ
θριαμβικώς. Κ αλά λοιπόν, περιμείνατε· θά
ίδήτε.
«Ή γόρασα παρ’ ενός Σαμογέτου δύο έξαιρέ
τους άττακεϊς άγνωστου τέως είδους, ούς έφύλα ξα όπως όίψω εις τόν κάδον τού οίνοπνεύμ-ατος, μεθ' δλας τάς διαμαρτυρήσεις τού μαγεί
ρου τού πληρώμ.ατος. Έπεισόδιον δ αλιεύς ούτος άπερχόμενος τού πλοίου πίπτει εις τήν θά
λασσαν καθ' ήν στιγμήν ήμεθα έτοιμοι ν' άπάρωμεν. Έζέλκομεν αύτόν τού ΰδατος λιπόθυμου,
άποσκληρυνθέντα ύπό του ψύχους, καί πρός έπίμετρον τετραυματισμένον επί κεφαλής. Μ ετακομίζομεν αύτόν αναίσθητου εις τό νοσοκομείου,
έκδύομεν καί κατακλίνομεν, άλλ' έννοοϋμ.εν έν
τέλει ότι δ Σαμογέτης ουτος αλιεύς είνε Ευρω
παίος. "Εχει πυρράν τήν κόμην, καί ή ψίς αύτοϋ
συνετρίβη ύπό δυστυχήματος, έπί τού στήθους
δέ κατά τήν καρδιακήν χώραν, φέρει έστιγμένας
έντός θυρεού τάς λέξεις ταύτας: Πατρίκιος Ό <1όνογαν ■ Κυνθία. . .
Ό Σβαρυεγκρόνα έξέβαλε κραυγήν έκπλήξεως.
— Περιμείνατε τήν συνέχειαν, είπεν δ Βρέ
δεζορδ.
Καί έξηκολούθησε τήν άνάγνωσιν αυτού.
«Δ ιά συντόνου προστριβής αναλαμβάνει τάς
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αισθήσεις του. Α λλ είνε αδύνατον νά τόν άποβιβάσωμεν έν τοιαύτη καταστάσει εις τήν ξηράν,
δι’δ κρατούμ.εν αύτόν έπί τού πλοίου. Πυρέσσει
καί παραληρεί. Ό λ α τά πειράματα μ α ; περί τής
αίσθήσεως των χρωμάτων παρά τοϊς Σαμογέταις
άπέληξαν οΰτω εις μηδέν.
« 3 Αύγούστου. Ό αλιεύς τής Σαμπαρόβας
συνήλθεν έντελώς. Έ ξεπλάγη εύρεθείς έπί τής
Βέγας καί πλέων πρός τό ακρωτήριου Τσελύνσκιν. ’Επειδή δύναται νά μ.άς φανή χρήσιμος
ώς δμιλών τήν σαμογετικήν γλώσσαν, έπείσαμεν
αύτόν νά παραπλεύση μ.εθ' ήμ.ών τάς άκτάς
τής Σιβηρίας. Λαλεΐ τήν αγγλικήν μ.εθ’ ύπορρίνου τινός τόνου ώς οί ’Αμερικανοί, διατείνεται
οτι είνε Σκώτος, καί ότι καλείται Τζών Βόουλες.
Λέγει δέ προσέτι οτι ήλθεν εις Νέαν Ζέμβλην
μ ετά 'Ρώσων άλιέων καί ότι έγκατέστη άπό δ ω 
δεκαετίας εις τά παράλια τα ύ τα . Τό έπί τού
στήθους του έστιγμένον όνομα είνε, διισχυρίζεται, τό όνομα παιδικού του φίλου, άποθανόντος πρό πολλού. . .
— Άφεύκτως αύτός είνε ό άνθρωπος τόν ό
ποιον ζητούμ-εν! άνέκραξεν δ ιατρός βαθέως συγκεκινημένος.
— Δέν εϊσθε καί σείς τής γνώμης ότι ούδεμία
ύπάρχει αμφιβολία; άπεκρίθη δ δικηγόρος. Τό
όνομα, τό πλοίον, τά χαρακτηριστικά, όλα συμ
φωνούν. Καί αύτή ετι ή εκλογή τού ψευδωνύμου
του— Τζών Βόουλες — καί αύτή ή φροντίς τού
νά βεβαιώση ότι δ Πατρίκιος Οδόνογαν άπέθανεν— εΐνε έπαρκέσταται άποδείξεις.
Άμφότεροι έσιώπησαν, άναλογιζόμενοι τάς
ένδεχομ.ένας συνέπειας τής άποκαλύψεως ταύτης.
— Πώς νά ύπάγωμεν νά τόν ζητήσωμεν τ ό 
σον μακράν; είπε τέλος δ ιατρός.
— Είνε δύσκολου, βέβαια, άπήντησεν δ Βρέδε
ζορδ. Ά λ λ ’ είνε ήδη αρκετόν νά γνωρίζωμεν ότι
ζή καί εις ποιον μ.έρος τού κόσμ.ου εύρίσκεται! . .
Καί έκτος τούτου άς έλπίσωμιν καί εις τό άπροσδόκητον. Τ ί ς ο ί δ ε ! · · πιθανόν νά μ&ίνη μέχρι
τέλους έπί τής Βέγας καί νά μ.άς φέρη δ ίδιο;
έδώ εις τήν Στοκόλμην τάς ζητουμένας πληρο
φορίας. Έν έναντία περιπτώσεε ίσως εϋρωμεν κα
νέν μέσον νά συνεννοηθώμ.εν μαζί του. Τ ά εις
Νέαν Ζέμ.βλην ταξείδια θά γίνωνται τώρα συ
χνότερα ένεκα τής αποστολής τού Νόρδενσκιολδ.
Έφοπλισταί τινες σκέπτονται ήδη νά στέλλουν
κ ατ' έτος πλοία εις τό στόμ,ιον τού Γενίζεϊ.
Έπί τού θέματος τούτου ή συζήτησις ή το ά νεξάντλητος. Οί δύο φίλοι δέν είχον παύση λοι
πόν συζητοϋντε'ς, ότε περί τήν δευτέραν ώραν
άφίκετο δ Έρικ έξ Ούψάλης. Καί ούτος είχεν ά ναγνώση τήν σπουδαίαν εϊδησιν καί ήλθεν έσπευσμένως διά τού σιδηροδρόμου ουδέ λεπτόν βραδόνας. 'Λ λ λά παραδόξως οΰχί χαρά άλλ’ ανη
συχία κατεϊχεν αύτόν.
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τών ιθαγενών, άν ήκουσαν νά γίνεται λόγος περί
Είξεύρετε τί φοβούμαι τώρα ; είπεν εις τόν
πλοίου τινός ναυαγήσαντος ή άποκλεισθέντος ύπό
ιατρόν καί εις τόν Βρέδεζορδ. Φοβούμαι μήπως
τών π ά γ ω ν ! Ίσως κατορθώσω ν’ άνεύρω τόν
έπήλθε κανέν δυστύχημα εις τήν Β έγ α ν . . . ΣκεΝ όρδενσκιολδ.. . καί τόν Πατρίκιον Όδόνογαν !
φθήτε οτι σήμερον ε’χομεν πέντε Δεκεμβρίου καί
Τό πράγμα έχει σπουδαιότητα δι’ έμέ, ώστε α
' οτι οί άρχηγοί τής αποστολής ήλπιζον νά φθάξίζει τόν κόπον νά τό επιχειρήσω.
σουν πρό τοϋ’Οκτωβρίου εις τόν Βερίγγειον πορ
— Είς τό μέσον τού χειμώνος ;
θμόν ! . . . . "Λν ή ελπίς αϋτ/) έπραγματοποιεϊτυ,
Διατί όχι ; Ό χειμ.ών είνε ή καλλιτέρα
τώρα θά τό είξεύρομεν, διότι ή Βέγα θά ήτο
έποχή τού έτους διά νά διατρέξη κανείς μέ έλκη
ποό πολλού εις τήν ’Ιαπωνίαν, ή τουλάχιστον
θρα τάς βορείους χώρας.
είς Πετροπαυλόσκαν, εις τάς Άλλεουτίνας νή
— Ναι, άλλά λησμονείς ότι δέν έ'φθααες ά σους ή είς σταθμόν τινα τού Ειρηνικού ωκεανού,
κόμη
είς τάς βορείους ταύτας χώρας καί οτι τό
άπό τόν όποιον θά έστελλε πληροφορίας ! . .
έαρ
θά
φθαση είς αύτάς πρό σού.
Ά λ λ ’ αί έπιστολαί καί τ ά τηλεγραφήματα τά
—
Είνε
άληθές, είπεν δ "Ερικ, άναγκασθείς
όποια μ.άς έστάλησαν διά μέσου Ίρκούτσκης φέ- ι
νά
δμολογήση
τό όρθόν τής άντιρρήσεως ταυτη ς.
ρουσιν ήμ.ερομ.ηνιαν 7 Σεπτεμβρίου, τουτέστι
Καί έμεινε βεβυθισμ.ένος είς σκέψεις τούς ο
τρεις δλοκλήρους μήνας τώ ρα άγνοούμεν καθ' όφθαλμούς προσηλωμένους έ’χ ων έπί τού έδαφους.
λοκληρίαν τί άπέγινεν ή Βέγα , τό δποϊον σημαί
— Ά διαφορον! είπε μετά μικρόν. Πρεπει ν’
νει ότε δέν εφθασεν έγκαίρως είς τόν Βερίγγειον
άνευρεθή δ Νόρδενσκιολδ καί μ.ετ' αυτού δ Π α
πορθμόν. . . επομένως ύπέστη καί αότη τήν κοι
τρίκιος Όδόνογαν ! . . καί θά κ ατα βά λω πάντα
νήν τύχην όλων τών αποστολών, αί δποϊαι άπό
άγώνα διά νά τους άνευρο).
τριών αιώνων άνέλαβον ν’ άνακαλύψωσι τόν βο
ρειοανατολικόν π όρον!.. Αύτό είνε τό θλιβερόν
Τό σχέδιον τού Έ ρικ ήν άπλούστατον συνί| συμπέρασμα είς τό δποϊον έγώ καταλήγω.
στατο δέ είς τό ν' άνακοινώση άπλώς είς τάς
— Ή Βέγα ίσως ήναγκάσθη νά διαχειμάση
έφημερίδας τής Στοκόλμης ύπό τύπον σημειώέντός τών πάγων, καθόσον μάλιστα δ Νόρδενσεως άπλής τό δίλημμα αύτού περί τής πιθανής
σκιολδ προεϊδε καί τήν πιθανότητα ταύτην, άντύχης ττιςΒέγας: « Ή άπώλετο ή άπεκλείσθη ύπό
τών π ά γ ω ν .» συμπεραίνων ότι έπέκειτο ανάγκη
τεϊπεν δ ιατρός.
νά σταλή πλοίον πρός άναζήτησιν αυτής.
— Ίσω ς, ά λ λ ’ ή ύπόθεσις αότη είνε ή εύνοϊκωτέρα έξ όσων δυνάμεθα νά κάμωμεν, καί πά
λιν δέ ή τοιαύτη διαχειμασις συνεπάγεται τό
σους κινδύνους ώστε ίσοδυναμεϊ σχεδόν πρός ναυάγιον. 'Οπωσδήποτε όμως άναμ.φίβολον είνε 0π
άν εχωμέν ποτε ειδήσεις έκ τής Βέγας, δέν θά
τάς εχωμεν πρό τού προσεχούς θέρους.
— Δ ια τί;
— Διά τόν λόγον ότι άν ή Βέγα δέν έναυάγησεν είναι τώρα αποκλεισμένη άπό τούς πάγους,καί
δέν θά δυνηθή νά έξέλθη πρό τού’Ιουνίου ή τού
’Ιουλίου,όσον ευνοϊκά καί άν έλθουν τ ά πράγμ.ατα.
— Ειν’ αληθές, άπεκρίθη δ Βρέδεζορδ.
— Ποιον συμπέρασμα έξάγεις έξ όλων τούτων ;
ήρώτησεν δ ιατρός άνησυχήσας έπί τώ τρομώ·
δει τόνω ον είχε λάβη ή φωνή τού Έ ρικ.
— Τό συμπέρασμά μου είνε ότι δέν είμπορώ
νά περιμένω τόσον πολύ, εύρισκόμενος είς αμφι
βολίαν περί ζητήματος, τό δποϊον ε"χει δι’ έμέ
I τόσην σπουδαιότητα ! . . .
— Τί είμπορεϊς νά κάμης ; Πρέπει νά ύποκύ, πτωμεν είς τό άναπόδραστον
.
— Ε κτός άν τό άναπόδραστον τούτο δέν είνε
πραγματικόν άλ λά κ α τ’ επιφάνειαν μόνον! άπε
κρίθη δ Έ ρικ. Αί έπιστολαί ήλθον άπό τάς άρκτικάς θαλασσας διά τής Ίρκούτσκης. Εγώ
τάχα διατί νά μήν ύπάγω διά τής αυτής όδοΰ;
θ ά παραπλεύσο) τάς άκτάς τής Σ ιβη ρίας!.,
θ ά προσπαθήσω νά λά βω πληροφορίας παρά

Ό συλλογισμός ήτο ισχυρός, τό δ ’ ένδιαφέρον
όπερ συνεδέετο πρός τήν άπόπειραν τού Νόρδενσκιολδ γενικόν, ώστε δ νεαρός σπουδαστής τής
Ούψάλης ήτο βέβαιος ότι οί επιστημονικοί σύλ
λογοι μετά ζήλου θά συνεζήτουν τήν πρότασί/
του. Ά λ λ ά τό έπιτευχθέν άποτέλεσμ,α ύπερέβη καί αύτάς τά ς προσδοκίας του. ΙΙάσαι άνεξαιρέτως αί έφημερίδες έσχολίασαν την πρότασιν
έπιδοκιμάζουσαι αυτήν. Ή κοινή γνώμη δμοφώνως άπεφήνατο ύπέρ οργανώσεως αρωγού α 
ποστολής. Συνέστησαν έπιτροπεϊαι, ήρξαντο έγγραφαί. Τό έμπόριον, ή βιομηχανία, τά έκπαιδευτήρια, πάσαι αί κοινωνικαί τάξεις έφιλοτιμήθησαν νά συντελέσωσιν είς έπιτυχίαν τής έπιχειρήσεως. Πλούσιός τις έφοπλιστής άνέλαβε νά
έξαρτύση ίδια δαπάνη πλοίον, μέλλον νά τραπή
έπί τ ά ίχνη τής Βέγας καί όπερ άπεκάλεσε

Νόρόενσχι ο.έό.
’Εφόσον παρήρχοντο αί ήμέραι καί ή περί
τής τύχης τού θαλασσοπόρου άγνοια έπετεινετο,
δ ύπέρ τής ιδέας ταύτης ένθουσιασμός ηύξανε.
Περί τό τέλος τού Δεκεμβρίου αί είσφοραί είχον
άνέλθη είς σημ.αντικόν ποσόν. Ό ιατρός Σ β α 
ρυεγκρόνα καί δ δικηγόρος προήρχον έν τώ καταλόγω προσενεγκόντες έκήτερος δεκακισχιλίας
κορώνας. Ί ΐσ α ν δέ μέλη τής διοικητικής έπιτροπείας, ήτις είχεν έκλέξη τόν Έ ρικ ώ ς γραμ
ματέα.
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Οΰτος δέ ήτο όντως ή ψυχή αυτής. Ό ζή
λος, ή μετριοφροσύνη, ή προφανής αύτού άρμοδιότης περί πάντα τ α σχετιζόμενα προς τήν
έπιχείρησιν ζη τή μ ατα, άτινα έριελέτα ν.αί έξηκρίβου άκαταπονήτως, έφείλκυσαν αύτώ τήν
ύποληψιν πάντων των μελών τής επιτροπής.
’Από τής πρώτης ημέρας είχε δηλώση ότι
θερμώς έπόθει νά μετάσχη τής άποστολής, καί
ώς απλούς ε"τι ναύτης· τούτο δέ παρείχε μείζονα σημασίαν εις τάς έξαιρέτους ιδέας ας είσηγειτο εις τούς όργανωτάς τής άποστολής. Ούτος
λοιπόν διηύθυνε πάσας τάς προπαρασκευαστικά;
ε'ργασίας.
Καί πρώτον μέν άπεφασίσθη καί έτερον
πλοίοννά συναποπλεύση μετά τού ΝόρόεχσχιοΑό,
δπο»ς αί ερευναι άποβώσι λ.υσιτελεϊς, τό πλοϊον
δέ τούτο η ατμήλατον. Αύτός ό Νόρδενσκιολδ
είχεν άπνδείξη ότι ή κυρία αίτια τής αποτυχίας
π ατών των προγενέστερων αποπειρών ήτο ότι
είχον έπιχειρηθή δι' ιστιοφόρων πλοίων. Οί θα
λασσοπόροι των αρκτικών θαλασσών, ιδίως δέ
οϊ πρός έξερεύνησιν χωρών περιοδεύοντες, μέγιστον ε'χουσι συμφέρον νά μή ώσιν υποχείριοι τού
άνεμου, νά έχωσι τόν άτμόν εις τάς διαταγάς
αυτών όπως βιάζωσι τήν πορείαν τού πλοίου όταν
είνε ανάγκη νά διαβώσιν επικίνδυνόν τι στενόν,
τέλος δέ καί πρό πάντων όπως δύνανται νά
πλέωσι πρό; τήν έλευθέραν πάγων θάλασσαν,
οπουδήποτε εινε αϋτη· τα ύτα δέ πάντα είνε συνή
θως αδύνατα εις τ ά ιστιοφόρα πλοία.
Απεφασίσθη προσέτι νάπερικαλυφθή τό πλοϊον
διά περιβλήματος έκ χλωρας δρυός έξ δ α 
κτύλων πάχους καί διαιρεθή εις μικρά διαχωρίσματα μή συγκοινωνούντα ποός άλληλα όπως
μή κινδυνεύη τό όλον πλοϊον έκ τών έπί μέρει
ζημιών, νά δύναται νά πλέη καί εις άβαθή
όδα τα , καί τέλος νά ναυπηγηθή ούτως άστε νά
δυνηθή νά συμπαραλάβη σχετικώς μεγάλην πο
σότητα ανθράκων.
Έ κ πολλών προταθέντων πρός άγοράν τή έπιτροπείο: πλοίων αύτη έξέλεξεν ημιολίαν πεντα κοσίων τεσσαράκοντα τόννων, άρτίως ναυπηγηθεϊσαν έν Βρέμη, δΓ ήν επαρκές ήτο πλήρωμα
δεκαοκτώ άνδρών. Εις τήν ημιολίαν, διατηρού
σαν και τ ά ιστία αυτής, ε’νηρμόσθη ατμομηχανή
όγδοήκοντα ίππων καί έ’λιξ ούτω κατεσκευασμένος ώστε ν’ άνέλκηται εύχερώς έπί τού πλοίου
αν έκινδύνευεν έκ τών πάγων. Ή εστία ένός
τών ατμολεβήτων κατεσκευάσθη δυναμένη νά
καίη καί έλαιον ή λίπος, άτινα εύχερώς ήδύναντο νά προμηθευθώσιν έκ τών αρκτικών χωρών,
άν συνέβαινε νά έξαντληθώσιν οί άνθρακες. Τό
σκάφος διά τού περιβλήματος τής δρυός έπικαλυφθέν έστερεώθη καί δι’ έγκαρσίων δοκών άστε
ν’ άνθίσταται κρατερώς εις τήν πίεσιν τών πά
γων. Τέλος ή πρώρα θωρακωθεϊσα ώπλίσθη διά

χαλύβδινου εμβόλου όπως άνοίγη δίοδον διά τού
σοιρού τών πάγων άν μή τό πάχος αυτών ύπερέβαινε τό οριον τού [ίυθισμού τού πλοίου.
Ή ημιολία άγορασθεϊσα καί τεθεϊσα πάλιν
επί τού ναυπηγίου έπωνομάσθη 'Α.Ιΰσχα ένεκα *
τής διευθύνσεως εις ήν προωρίζετο. Είχεν όμως
άποφασισθή, έπε'.δή ό Νάρίεγσλαο.Ιδ ε'μελλε νά
διαπλεύση τήν αυτήν ο'ίαν καί ή Βέγα οδόν, τό
δεύτερον τούτο πλοϊον νά τραπή τήν αντίθετον
περιπλέον τον κόσμον όπως άναχθή εις τόν Σ ιβηρικόν ωκεανόν διά τής χερσονήσου τής Α λ ά 
σκας καί τού Βεριγγείου πορθμού. Διπλαϊ λοιπόν
ήσανοΰτω αί πιθανότητες νά άνευρεθή ή Βέγα άν
έκινδύνευεν,ή τά ίχνη αυτής άν είχεν άπολεσθή,
άφ’ οΰ τό μέν έν πλοϊον έπλεε κατόπιν τό δ ’
έτερον έχώρει ώς είπεΐν εις προυπάντησιν αυτής.
Ό τήν ιδέαν ταύτην προτείνας Έ ρικ πολλακις άνελογίσθη όποιαν έκ τών δύο τούτων όδών
έπρεπε νά προτιμήσει, έπί τέλους δέ άπέκλινενείς
τήν δευτέρκν.
— Ό Νόρδεγσχιο.Ιδ,είχεν είπη καθ’ έαυτόν 6
νέος, θά διανύση τόν δρόμον τόν όποιον διήνυσε
καί ή Βέγα. Είνε λοιπόν άνάγκη νά φανή καί
αύτη έπίσης ευτυχής κατά τό πρώτον μέρος τού
πλού αυτής, έστω καί μόνον διά νά κατορθώση
νά κάμψη τό άκοωτήριον Τσελύνσκιν, άλ λά τί
ποτε δέν μέ βέβαιοί οτι θά προχωρήση τόσον εμ
πρός, άφ' ού άπ αξ ρ,όνον κατωρθώθη τούτο. Ά φ '
έτέρου δέ κατά τά ς τελευταίας ειδήσεις ή Βέγα
μόλις διακόσια ή τριακόσιχ μίλλια απέχει τού
Βεριγγείου πορθμού· άν πλεύσω λοιπόν εις προύπάντησιν αυτής διά τής αντιθέτου όδού, έχω πε
ρισσότερης έλπίδαςότι θά τήνσυναντήσω. Ό Νάρ
δε χσχίο.έδ δυνατόν νά τήν παρακολούθηση έπί
όλοκλήρους μήνας χωρίς νά τήν φθάση, καί άν
όλα τώ έλθωσιν ευνοϊκά. Ά λ λ ’ άν τό πλοΐόν μας
πλεύση κ α τ’ εναντίαν διεύθυνσιν, αδύνατον νά μή
τήν συναντήση, άν είνε σώα άκόμη, άφ' ού θά
παραπλέη τάς σιβηρικάς άκτάς.
Τούτο δ ’ ύπέρ παν άλλο έπεθύμει ό Έ ρικ, νά
συναντήση τό ταχύτερον τήν Βέγα»·, όπως έπί
σης τό ταχύτερον άνεύρη τόν Πατρίκιον ’Οδό
νογαν.
Ό ιατρός καί ό Βρέδεζορδ έπεδοκίμασαν πλη
ρέστατα τάς σκέψεις ταύτας άς άνεκοίνωσεν αύτοϊς ό Έρικ.
Έν τούτοις

αί έργασίαι τής παρασκευής τής

Ά.Ιάσχας έπεσπεύδοντο συντόνως· αί τροφαί, τά
ένδύματα καί πάντα τά έπιτήδεια έςελέχθησαν
συμφώνως πρός τάς ΰπό τής πείρας άποδειχθείσας άνάγκας· τό δέ πλήρωμα άπηρτίσθη ύπο
έπιλέκτων ναυτών έσκληραγωγημένων πρός το
ψύχος δι' αλιευτικών πλόων εις ’Ισλανδίαν ή
Γροιλανδίαν. Τέλος δέ κυβερνήτης ύπό τής έπιτροπείας έξελέχθη ό ύπαρχος Μαρσίλας, άζιωματικός τού σουηδικού ναυτικού, λίαν γνωστό; διά
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τούς εις τάς άρκτικά; θαλάσσας περίπλους αύτού.
Ώ ς πρώτο; ύπαρχος προσελήφθη αύτός δ Έρικ
κριθείς άξιος τής θέσεως ταύτης διά τήν εις
έπιτυχίαν τού έπιχειρήματος άκαταπόνητον αύ
τού δραστηριότητα, καί κατά τύπους άλλως έχων τά προσόντα ώς λαβώ ν ήδη τό δίπλωμα
πλοιάρχου πρός μ.ακράς θαλασσοπορίας- ώς δεύ
τερος καί τρί.-ος άξιωματικός έςελέχθησαν δύο
δεδοκιμασμένοι ναυτικοί, όΒόσεβιτς και ό Κζελκιστ.
Ή Ά.Ιάσχα παρέλαβε καί έκρηκτικάς ύλας
όπως έν άνάγκη άνατινάσση τούς πάγους, καί
άφθονα θεραπευτικά κατά τή ς στομακάκης ύφ’ ής
καταλαμβάνονται οί έν ταϊς άρκτώαις χώραις
διατρίβοντες Έφωδιάσθη προσέτι καί διά θερ
μαγωγού, όπως, έν παντί πλάτει, διατηρή θερ
μοκρασίαν ήρεμον καί κανονικήν, καί διά φορη
τής μετεωρολογικής σκοπιάς, τής καλούμενης
«φωλεάς τού κόρακος» ήτις αίρεται έπί τής κο
ρυφής τού μεγάλου ιστού, έν ταϊς θαλάσσαι; οπου
πλέουσιν οί πάγοι, όπως προσημαίνη την έλευσιν
αύτών. Κ α τά πρότασιν τού "Ερικ εις ταύτην προσετέθη καί ισχυρά έστία ήλεκτρικοϋ φωτός δυ
ναμένη νά φωτίζη τήν νύκτα τόν πλούν τής 'Α ,Ιάσχας. 'Ομοίως έπεβιβάσθησαν επτά βοηθητικά
πλοϊα, ών δύο φαλαινίδες καί εις κέρκουρος (κό. τερον) εξ έλκηθρα, ζεύγος χιονοπέδιλων δι’ έκα
στον τών έμπλεόντων, τέσσαρα τηλεβόλα Γ κ ά τλιγκ, καί τριάκοντα πολυβόλα όπλα μ.ετά τών
άναγκαίων πολεμεφοδίων.
Αί παρασκευαί αΰται ήγγιζον περί τό τέρμα
έ των ότε όΈρσεβον καί ό υιός του Οθων ελθοντες
έκ Νορόης μετά τού εύσωμου κυνος αύτών Κ λ ά α :
: έξελιπάρησαν νά προσληφθώσιν ιό; ναύται επι
τής ΆΠάσχας Έ ξ έπιστολής τού Έ ρικ είχον μ ά ; θη όποιον προσωπικόν συμφέρον είχεν ούτος εις
τήν άποστολήν ταύτην καί ήθέλησαν νά συμμετάσχωσι τών κινδύνων αύτής. Ο Ερσεβον ώς
προσόντα αύτού παρουσίαζε την γνώσιν τών γροιλανδικών παραλίων καί τήν ωφέλειαν ήν ή δύ νατο νά παράσχγη ό κύων αύτού Κ λάας ώς ουραγός εζευγμένος ε'ις ίλκηθρον. Ο Ό θων ώς μόνα
αύτού προσόντα είχε τήν σιδηράν υγείαν, την
ηράκλειον ρώμην καί τήν άφοσίωσίν του. Διά
τής υποστηρίξει»; τού ιατρού καί τού Βρεδεζορδ
έγένοντο δεκτοί καί οί τρεις ύπό τής έπιτροπείας.
Περί τάς άρχάς λοιπόν τού Φεβρουάριου τού
1879 πάντα ήσαν έτοιμα.
Οθεν ή Α.Ιάσχα
είχε πέντε μ.ήνας πρό αύτής όπως εύρεθή εις τον
Βερίγγειον πορθμόν περί τό τέλος Ιουνίου, ότε
ήτο ή κατάλληλος πρός έξερεύνησιν έποχή. <-)ά
ετέβαινεν άλλοις τε διά τής εύθυτερας όδού,
ηλαδή διά τής Μεσογείου, τής Σουεζείου δ ιώ ρυχος, τού Ινδικού ωκεανού καί τών Σινικών θα
λασσών, σταθμεύουσα όπως προμηθευθή άνθρα
κα:, έν Γ ιβ ρ α λ τά ρ ,'Ά δ ε ν , Κολόμβω τής Κεύ-
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λάνης, Σιγκαπόρη, Χόγκ— Κόγκ, Ύ οκοχάμα καί
I Ιετροπαυλόσκα..
Έ κ πάντων τούτων τών σταθμών ή Ά.Ιάσχα
έμελλε νά τηλεγραφή εις Στοκόλμ ην ώς είκός
δέ συνεφωνήθη, άν έν τ ώ μ,εταξύ χρόνω έλαμβάνετο πληροφορία τι; περί τής Βέγας , ν’ άνακοινώται εις αύτήν άμέσως.
Ώ ς έλέχθη λοιπόν, ή Ά.Ιάσχα τόν πρός τάς
άρκτικάς θαλάσσας πλούν αύτής έμελλε ν’ άρχίση άπό τών τροπικών θαλασσών παραπλέουσα
τάς μάλλον ήλιοφιλεϊς χώρας. Τό πρόγραμμα δέ
τούτο δέν συνετάχθη άπλώς κ α τ’ αρέσκειαν, ά λ λ ’
ήτο αποτέλεσμα επιτακτικής ανάγκης, άφ' ού
έπρόκειτο νά φθάσωσιν εις τόν/Βερίγγειον πορθμον
διά βραχύτερα; όδού διατελούντες έν τηλεγραφι
κή συγκοινωνία μετά τή ς Στοκόλμης.
Ά λλ'ίκανώς σοβαρά δυσχέρεια ήπείλει ν' άναβάλη τόν άπόπλουν. Μεγάλου ποσού καταβληθέντο;
πρός έντελή εξοπλισμόν τού πλοίου,ελάχιστα πλέον
ϋπελείποντο έκ τών ε’ισενεχθέντων διά τάς α 
παραιτήτους έτι δαπ άνα;. ’Ανάγκη ήτο πράγμα
τι ν’ άγορασθώσι γαιάνθρακες καί άλλαι προμήθειαι. Καί άλλη έπίκλησις πρός συνεισφοράν ήτο
αναγκαία. Μικρόν δέ μετά τήν δημοσίευσιν αύτής
ή έπιτροπεία έλαβε ταύτοχρόνως δύο συστημέ
να; έπιστολάς.
Ή πρώτη ήτο τού Μαλαρίου, δημοδιδασκά
λου έν Νορόη. Περιείχε δέ χαρτονόμισμ.α πεντακοσίων κορωνών σύν τή αιτήσει νά μετάσχη
τής αποστολής ώς βοηθός τού φυσιοδίφου.
Ή δευτέοα περιεϊχεν έπιταγήν είκοσιπεντακισχιλίων κορωνών μετά τής λακωνικής ταύτης
σημειώσει»;:
«Δ ιά τό ταξείδιον τής Ά.Ιάσχας.
»Έ κ μέρους τού 'Γούδωο Βράουν ύπό τον όρον
νά γινη δεκτός ώς επιβάτης.»
ΙΒ'.

Άπροσόόχητοι έπιβαταΐ.
Ή αίτησις τού Μαλαρίου ασμένως έγενετο
αποδεκτή ύπό τ ή ; διοικητικής έπιτροπείας, ό
δε αγαθός δημοδιδάσκαλος, ού ή ώς βοτανικού
ΰπόληψις ήτο περισσότερον διαδεδομένη άφ’ όσον
ένόαιζε, διωρίσθη βοτανικός τής αποστολής.
Ά λ λ ά τόν ορον ον είχε προβάλη ό Τούδωρ
Βράουν πρός εισφοράν τών είκοσιπεντακισχιλίων
κορωνών, ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα καί ό Βρέδε
ζορδ ήθέλησαν σφοδρώς κατ’ άρχάς νά πολεμήσωσιν- ά λ λ ’ άναλογισθέντες ότι ε"δει νά όμολογήσωσι ποϊα ήσαν τά αίτια τής άντιπαθείας
των, χπέσχον τούτου. Α ληθώ ς, πώς νά δικαιολογήσωσιν εις τήν επιτροπείαν τήν ιδέαν τής
| άπορρίψεως τηλικαύτης εισφοράς, ούδέν επιχεί
ρημα άξιον λόγου έχοντες. Ο Τουδωρ Βράουν
| παρουσίασεν εις τόν Σβαρυεγκρόνα τό πρακτικόν
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τού θανάτου του Πατρικίου Όδόνογαν, καί νυν
δ Πατρίκιο: Όδόνογαν άνεφαίνετο ζών. Ά λ λ α
ποιαν άπόδειξιν είχον τής κακής πίστεως του
ΤούδωρΒραουν; τούτο βεβαίως θα έζήτει νά μάθη
δικαίως ή επιτροπεία πριν άρνηθή τό έξάγον
αυτήν τής αμηχανίας ποοον εκείνο. Ό Τούδωρ Βράουν άλλως ήδύνατο κάλλιστα νά υπο
στήριξή δτι ένήργησεν έν ειλικρίνεια ώς κατεφαίνετο έκ τής παρούσης αύτοϋ διαγωγής. Ί σ ω ς
σκοπός αύτοϋ άποκλειστικιός ή τον’ άπέλθη δπως
επίσης εξακρίβωση δτι δ Πατρίκιος Όδόνογαν,
δν έθεούρει πνιγέντα κατέναντι τής Μαδέρας,
εύρίοκετο ζών επί των άκτών τής Σιβηρίας.
Καί ε'πί τή υποθέσει έτι δτι άλλο σχέδιον ύπεκρυπτεν ό Τούδωρ Βράουν συμφέρον ίσως ήτο νά
επιβλέπωσιν αυτόν, νά διαγνυίσωσι τον άνδρα καί
ε’χωσιν αϋτον υποχείριον. Διότι επί τέλους εκ των
δύο τό έτερον ητο δυνατόν: ή ούδέν τό κοινόν είχε
πρός τό ζή τη μ α , δπερ άπό μακροϋ χρόνου άπ η σχόλει τούς φίλους τού Έρικ,τότε δ ' ήτο ανωφελές
νά προσενεχθώσιν εις αύτόν ώς πρός αντίπαλον, ή
τούναντίον είχε προσωπικόν συμφέρον έν τή σκο
τεινή ταύτη υποθέσει, καί τότε έκατοντάκις προ
τιμότερου ήτο νά βλέπωσιν αύτόν ενεργοϋντα
δπως τόν καταπολεμήσωσιν.
Ό ιατρός λοιπόν καί ό Βρέδεζορδ κ α τ ’ άοχάς
μέν άτεφασισχν νά μή άντιστόίσι τό παοαπαν
ε;.ς τήν έπιβίβασίν του. Ειτα δέ βαθμηδόν κ ατελήφθησαν ύπό τής επιθυμίας νά μελετήσωσι τόν
παράδοξον εκείνον άνθρωπον καί μαθωσι διατί ή
θελε νά επιβή τής ΆΛάσκας. 'Α λ λά πώς νά
κατορθιόσωσε τούτο χωρίς νά συνεκπλεύσωσι καί
ούτοι ; Ά λ λ ’ ίσιο; δεν θά ε”πραττον κακώς άν
άπήρχοντο καί ούτοι μετά τής Ά.Ιάσχαζ. Τό
δρομ.ολόγιον τού πλοίου ήτο λίαν τερπνόν, έν τω
πρώτω τούλάχιστον μέρει αύτοϋ. Έν ένί λόγψ
δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα, θερμές φίλος τών περιο
δειών, έζήτησε νά γίνη δεκτός επί τού πλοίου ώς
επιβάτης, έστω καί μόνον όπως συνοδεύσει τήν
αποστολήν μέχρι τών Σινικών θαλασσών, κ αταβάλ,λων οίον τίμημα ήθελεν εγκρίνει ή επιτροπεία.
Τό παράδειγμα τού ιατρού έπέδρασεν αμέσως
επί τού Βρέδεζορδ, δ'στις προ πολλοϋ ώνειροπόλ.ει
νά ταξειδεύση εις τάς άπ ω τάτας έκείνας χώρας.
Καί ούτος ομοίως έξητήσατο θαλαμίσκον τινά
άπό τούς αυτούς δρους.
Ή Στοκόλμη πάσα είχε πιστεύση δτι ό καθη
γητής Χ όστετ ε”μελλε νά πράξη τό αύτό έν μέρει μέν ύπό έπιστημονικής περιεργίας, έν μέρει
δέ έκ φόβου μή διέλθη μακρούς μήνας άνευ τών
δύο αύτοϋ φίλων. Ά λ λ ' ή προσδοκία τής Σ τ ο κόλμης διεψεύσθη. Ό καθηγητής, θελήσας κατ’
άρχάς νά συναπέλθη, τόσον λεπτολόγως συνεζήτησε

τό.ϋπέρ καί τό κατά, ώστε δέν ήδυνήθη

νά καταλήξη εις συμπέρασμά τι· έπαιξε λοιπόν
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τό ταξ'ίδιόν του εις τό κορώνα τ) γράμματα καί
ή τύχη έπέταςεν αύτω νά μείνη.Ή ’ΑΛάσκα έμελλεν άμετακλήτως ν’άποπλεύση τή 10 Φεβρουάριου. Τή 9 δ Έρικ άνέμενε
τόν Μαλάριον, εξεπλάγη δέ εύχαρίστως ίδών
μ.ετ’ αυτού καί τηνκυράν Κατρίναν καί τήν Βάνδαν, αίτινες ήλθον διά τού σιδηροδρόμου δπως
αποχαιρετήσωσιν αύτούς. Κατέλυσαν μετριοφρόνως εις πανδοχεϊόν τι τής πόλεως· άλλ’ δ ιατρός
άπήτησε νά κατοικήσωσι παρ’ αύτω, προς μεγίστην
δυσαρέσκειαν τής Κ άζας, εις ήν άπήρεσκον οΐ
μή εύγενεϊς ούτοι ξένοι.
ΤΙ Βάνδα ήτο τώρα ύψηλή νεάνις, ής ή καλ
λονή δέν διέψευσε τάς ύποσχέσεις άς είχε παράσχη έκ μικράς αύτής ηλικίας. Πρό μικρού είχεν
υποστή λίαν έπιτυχώς τάς απολυτηρίους εξετά
σεις έζ ών εδικαιούτο νά τύχη καθηγητικής έ
δρας έν άνωτέρα τινί σχολή. Αλλά προύτίμα
νά μείνη έν Νοροη, παρά τή μητρί αύτής, έμελλε δέ ν’ άντικαταστήση τόν Μαλάριον κατά τήν
άπουσίαν του Σοβαρά πάντοτε καί ήδεϊα, ήντλει
έκ τής αληθούς έκείνης παιδεύσεοις, ήτις κ α τ’ ού
δέν είχε μ εταβάλη τήν απλότητα τών οικογε
νειακών αύτής έξεων, θέλγητρόν τι παράδοξον
καί ιδιοφυέστατου. Έ ξεπλήττετο δ βλέπων τήν
ώραίαν έκείνην νεάνιδα, φορούσαν τήν γραφικήν
νορβηγικήν έσθήτα, άποφαινομένην ήσύχως περί
ύψΐστων επιστημονικών ζητημάτων, ή καθημένην
παρά τό κλειδοκύμβαλού καί μουσουργούσαν μετά
τέχνης απαραμίλλου σονάταν τινά τού Βετχόβεν. Μέγιστον αύτή θέλγητρόν παρείχε ή ε"λλειψις πάσης άλαζονείας καί έπιτηδεύσεως καί
ή πλήρης τής συμπεριφοράς αύτής φυσικότηο.
Δέν έπεζήτει τήν έπίδειξιν καί δέν έιρανταζετο
| νά έπαρθή διά τά πλεονεκτήματα αύτής, ώς δέν
έφανταζετο νά έρυθριάση διά τά σανδαλιά της·
άνεπτύσσετο έν χάριτι καί καλλονή ώς άγριον άν
θος τού νορβηγικού δρμίσκου καλλιεργηθέν ύπό
τού γηραιού διδασκάλου έν τφ όπίσω τής σχο
λής κηπαρίω του.
Τήν εσπέραν πάσαν ή θετή οικογένεια τού Έ 
ρικ συνήλ,θεν εις τό έντευκτήριον. Ό Βρέδεζορδ
καί δ ιατρός έπαιξαν μετά τού Χ όστετ τήν τελευταίαν Λαρπ’άα τού οΰ'ιστ αύτών. Τότε άνεκάλυψαν δτι δ Μαλάριος ήτο έγκρατέστατος τού
εύγενοϋς τούτου παιγνιδιού,ήλπισαν δέ δτι θά διασκεδχζωσιμετ αύτοϋ τάς μακράς ώρας τής άργίας έπί τής Ά.Ιάσχαι;. Ά λ λ ά δυστυχώς δ δη 
μοδιδάσκαλος κατέστησε συγχρόνως γνωστόν, δτι
ύποκείμενος εις ναυτίαν έμενε σχεδόν διαρκώ; έν
τή κλίνη μόλις έπέβαινε πλοίου τινός. Μόνον δέ
ή πρός τόν Έ ρικ άγάπη ε"πεισεν αύτόν νά έπιχειρήση τόν μακρόν πλοϋν ώς καί ή φιλοδοξία
ήν κατά τον φιλόπονον αύτοϋ βίον έτρεφε,νά πρόσ
θεση νέα τινά είδη εις τάς ήδη έν τοίς κ α τα λ όγΟις σεσημειωμένα? βοτανικός οικογένειας.
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Μετά τό ονίστ έμουσούργησαν ολίγον. Ή Κ ά
ζα έκρουσεν άλαζονικώς βάΛς τι τού συρμού, ή
δέ Β άνδα έμελψε διά φωνής περιπαθεστάτης
παλαιόν τι σκανδιναυικόν άσμα. Είτα παρετέθη
τό τέϊον καί έπιον κύαθον ποννς ύπέρ έπιτυχμας
τής άποστολής. Ό Έ ρικ παρετήρησεν οτι ή Κ ά 
ζα δέν ήγγισε τό ποτόν.
— Δέν μάς εδχεσθε καί σεις καλόν τα ξεΐδ ι;
ήρώτησε χαμηλοφώνως.
Τί ωφελεί νά εύχεται κανείς πράγμα πού
δέν έλπιζει ; άπήντησεν αΰτη.
Τήν έπαύριον, άπό τής ήοϋς πάντες εύρίσκοντο
έπί τού πλοίου παρεκτός τού Τούδωρ Βράουν.
Άιρ’ ής ημέρας άπέστειλε τήν χρηματοφόρον έπιστολήν ούτος δέν είχε φανή.
"Ωρα τού άπόπλου είχε δρισθή ή δευτέρα με
τά μεσημβρίαν. Ά μ α τή πρώτη κρούσει τής ώ
ρας δ κυβερνήτης Μαρσίλας διέταξε νά άρωσι
τήν άγκυραν καί νά σημάνωσι τόν κώδωνα τής
άναχωρήσεως δπως άγγελθή εις τούς έπισκέπτας
δτι καιρός ήτο ν’ άποβιβασθώσιν εις τήν ξηράν.
— Καλήν έντάμωσιν, Έ ρικ , άνέκραξεν ή
Βάνδα περιβαλοϋσα τόν τράχηλον αύτοϋ διατώ ν
βραχιόνων της.
— Καλή' έντάμωσι, παιδί μου ! είπεν ή Κ α τρίνα θλίψασα τόν νίον ύπαρχον έπί τής καρ
διάς της.
— Κ αί σείς, Κ ά ζα , τίποτε δέν μού λέγετε ;
I ήρώτησεν δ "Ερικ χωρήσας πρός αύτήν δπως τήν
έναγκαλισθή.
— Έ γ ώ σάς εύχομαι νά μή παγώση ή μύτη
σας καί ν’ άνακαλυψετε δτι εισθε μετημφιεσμένος πρίγκιψ, άπήντησεν αύτη προπετώς γελώσα.
— "Αν έπηλήθευεν αύτό θά μού ¿δεικνύετε
τούλάχιστον όλίγην φιλίαν ; είπε προσπαθών νά
μειδιάση δπως άποκρύψη τήν πικρίαν δι’ ής δ
σαρκασμός ούτος είχε πληρώση τήν καρδίαν του.
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πον τελευταίου χαιρετισμόν είς τά ς έπί τής προ
κυμαίας Κάζαν καί Βάνδαν. Ό Μαλάριος κα
ταληφθείς ήδη ύττό ναυτίας κατεκλίθη. Ύ π ό τής
μερίμ-νης τού αποχωρισμού κατειλημμένοι ούτε
οϊ μ.έν ούτε οί δέ παρετήρησαν τήν έλευσιν τού
Τούδωρ Βράουν.
Ό θεν δ ιατρός δέν ήδυνήθη νά καταστείλη
κίνημα έκπλήξεως δτε στραφείς είδεν αύτόν
άναθρώσκοντα τού βάθους τού πλοίου καί βαδίζοντα πρός αύτόν, τά ς χεΐρας δ ’ έχοντα έν τοίς
θυλακίοις, τήν αύτήν φορούντα στολήν οΐαν καί
κατά τήν συνέντευξιν αύτών, καί τόν πίλον άκίνητον ώς τότε φυλάττοντα έπί κεφαλής.
— Καλόν κατευόδιου,ειπεν δ Τούδωρ Βράουν,
δίκην χαιρετισμού καί προλόγου.
Ό ιατρός έμεινε κατάπληκτος εκ τού θράσους
έκείνου. Περιέμεινε στιγμάς τινας οπως δ παρά
δοξος άνθρωπος φανή κάν δτι έχαιρέτα, ή δώση
έξήγησιν τής διαγωγής αύτοϋ. Ά λ λ ά βλέπων
ότι ούδέτερον τούτων έπραττε ό ιατρός ήρςατο τής
εφόδου.
— Λοιπόν καθώς φαίνεται, δ Πατρίκιος Ό δόνογαν δέν άπέθανεν δπως ε”λεγον μερικοί! ανέ
κραξε διά τής συνήθους αύτω όξυθυμίας.
— Αύτό ίσα ίσα πρόκειται νά μάθωμεν, άντεΐπεν δ Βράουν απαθέστατα, καί διά νά έχω
τήν συνείδησίν μου ήσυχου ήθέλησα νά λά βω μέ
ρος εις τό ταξείδιον.
Μεθ’ ό, δ Τούδωρ Βράουν τ ω έστρεψε τήν £άχιν, κρίνας άναντιρρήτως επαρκή τήν έξήγησιν,
καί ήρχισε νά διασκελίζη τό κατάστρωμα ψιθυρίζων τόν προσφιλή αύτοϋ ηχον.
Ό Έ ρικ καί δ Βρέδεζορδ παρηκολούθησαν
τόν ταχύν τούτον διάλογον μετά φυσικής π εριεργίας. Ό Τούδωρ Βρίουν ήτο δλως άγνωστος
αύτοΐς. Έμελέτων λοιπόν αύτόν συντόνως, συντονώτερον έτι καί τού ιατρού. Παρετήρησαν δ
δτι δ άγνωστος, καίτοι άδιαφορίαν ύποκρινόμενος,ερριπτεν άπό καιρού ε’ις καιρόν λαθραίου προς
αύτούς βλέμμα, ώσανεί ήθελε νά ϊδη δποίαν
ένεποίει έντΰπωσιν. "Ανευ λοιπόν συνεννοήσεως
πρό: άλλήλους άμφότεροι προσεποιήθησαν δτι δέν
προσεϊχον εις αύτόν. Ά λ λ 1 άμ.εσως αφ ου κατήλθον είς τήν αίθουσαν ήτις συνεκοινώνει μετά
τών θαλαμίσκων, συνδιεσκέφθησαν.

— Α μφιβάλλετε ; άπεκρίθη ή Κ ά ζα στραφείσα πρός τόν θεϊόν της όπως άποδείξη είς τόν
Έρικ δτι δ άποχαιρετισμός της είχε λ.ήξη.
Ό κώδων έσήμαινεν έπιτακτικώτερον ήδη.
Τά πλήθος τών επισκεπτών κατήρχετο τάς κλί
μακας, περί τάς δποίας συνωστίζοντο τά έφόλκια
δπως παραλάβωσιν αύτούς. Έν μέσω τής συγI χύσεως ταύτης ούδείς σχεδόν ένόησε τήν βραδεϊαν
Ποιος άρα ήτο δ σκοπός τού Τούδωρ Βράουν
£ άφιξιν επιβάτου τινός, κρατούντος μάρσιπον.
Οέλοντος νά διαπίστωση τόν θάνατον τού Πατρι
Μετά δύο ή τρία στρηνή καί παρατεταμ.ένα
κίου Όδόνογαν ; Καί ποιον έπεδίωκε τώρα σκοσυρίγματα, ή έλιξ έκινήθη, άφράς παφλάζων έπόνέπιβάς τνις Λ -Ιάσχας Αδύνατον νά τόεϊπωσι
I λεύκανε τά ΰ δατα τής πρύμνης καί ή 'Λ.Ιάηχα
Ά λ λ ’ ήτο δυσχερές νά μ ή πιστεύσωσιν δτι τό δι| μεγαλοπρεπώς όλισθαίνουσα έπί τών πρασίνοιν
πλοϋν τοϋτο διάβημα δέν συνεσχετίζετο κατά
Ε τής Βαλτικής ύδάτων άπέπλευσε τής Στοκόλτό μάλλον ή ήττον άμέσω; πρός τή'· ιστορίαν
μης έπευφημοϋντος τού πλήθους καί σείοντο; πί
τής λ 'υ ν θ ίας καί τού «παιδιού τού σωσιβίου.»
λους καί μανδήλια.
Ό ν τ ω ς δλον τό διά τόν Πατρίκιον Όδόνογαν,έν
Ό Έρικ ορθός έπί τής γέφυρας έκέλευε τόν
διαοέοον τού "Ερικ καί τών φίλων αυτού συχειρισμ.όν τών ιστίων. Ό Βρέδεζορδ καί δ Ιατρός
νεδέετο
πρός τήν ύποτιθεμένην γνώσιν τού
έρειδόμενοι έπί τού άριστερού αίωροθεσίου επεμ- |
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μυστηρίου,καί ένεκα τήςγνώσεως ταύτης άχριβώ;
¿θεωρούν άναγκαίάν την άνεύρεσιν του Ιρλανδού.
Ά λ λ ά νυν ενώπιον αύτών είχον άνθρωπον οστις
απρόσκλητο; έλθών έδήλωσεν ότι ό Πατρί
κιος Όδόνογαν άπεθανε. Καί δάνθρωπο; ού;ος
ρ.ετέσχεν έπιβλητικώς διά του χρήματος αύτοϋ
τής ¿'ερευνητικής αποστολής, εύθύς ώ ς ή δή λω σις αύτοϋ διεψεύσθη όλως άπροόπτως. "Οθεν άριδήλως έξήγετο οτι έν πάσι τούτοις ¿νεκρΰπτετο
ατομικόν αύτοϋ συμφέρον, καί αύτή ί ' ¿'τι ή
προς τον Σβαρυεγκρόνχ έπίσκεψις κατεδείκνυε
την σχέσιν τού συμ,φέροντος τούτου προς τά ς έ
ρευνας τού ιατρού.
("Eneias βυνίχειβ.)

ΊΙ

κατωτέρω πραγματεία έγρίφη ίλληνιβτ'ι δι* την
ύπό τής δεσκοινίδο; Mary C. Dawes, ίιατριβοό
σης από τίνος έν Άβήναις. Ή πρώτη Ά γγλ'ς διδάκτωρ
τής φιλολογίας, ητις ονδαμώ; είναι άγνωστος τοΓς ήμετέροις
άναγνώσταις |Β>.« Εστίας» τ. Κ Α- σ.109), ί,ν βεβαίως ή
χατιλληλοτάτη όπως παράσχη εικόνα πιστήν καί ακριβή
τοϋ επαγωγόν, εί και ίινοτρόπου φαινομένου ήρΓν βίου καί
τοϋ τρόπου των σπουδών των εις τα Άγγλικλ Πανεπιστή
μια φοιτωσών κυριών. Δ ακριβεΓσα έν ταϊς είσιτηρίοις έξετάσεσιν. δς ϋπέστη κατ’ ’ Ιανουάριον τού 1879 έν τω Λονδ.νείω Πανεπιστημίγι, πολλάκις πρωτεΰσασα έν διαγωνισμοΓς, μιτα τριετείς δ’ ευδόκιμους σπουδας έν τώ Γιρτωνείω
κολλεγίω τής Ιίανταβριγίας, ευδοκιμώ; όποστασα τήν απο
λυτήριον Πανεπιστημιακήν έ'έτασιν και μετά ταΰτην τήν
έν τοΓς άνωτέρσις κλάδοις τής επιστήμης, άξιωθείσα τοϋ δι
δακτορικού διπλώματος, εΓπερτις καί αλλη δικαιούται άναντιρρήτως v i συνηγορή υπέρ ύψηλοτέρας έκπαιδεύσεως τών
γυναικών, διά τοϋ ίδιου παραδείγματος πειστιχωτάτους κα
δίστασα τους λόγους, οϋς πρός ΰποστήριξιν τοϋ ζητήματος
τούτου ίπάγετιι. Δι’ ήμάς δέ τούς "Ελληνας ή άνάγνωσις
τής πραγματείας τής εΰπαιδεύτου δεσποινίδος ενέχει πρόσ
θετον ενδιαφέρον, διότι έγράφη έν άπταιστοι νεοελληνική
γλωσση, ην ταχίως ε'έμαθεν ίνταϋδα, βοηθουμένη ύπό τής
εντελούς γνώσεως τής άρχαίας.
Σ . τ. Δ.
Ε σ τ ί α ν

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΝ Τ Ο ΙΣ Α Γ Γ Λ ΙΚ Ο Ι! Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΣ

Εις τήν έπικρατοϋσαν ¿τι πολύ σφάλε ράν γνώ
μην τών ξένων περί τής λεγομενης ύψηλοτέρας
παιδεία; (h ig h e r ed u ca tion ) τών Ά γγλιδω ν,αί
ακόλουθοι ολίγαι παρατηρήσεις περί γυναικών έν
τοϊς Πανεπιστημ-ίοις έν Α γ γ λ ία δυνατόν νά θεωρηθώσιν ένδιαφέρουσαι.
Ί σ ω ς είναι γνωστόν ότι ύπάρχουσιν έν Αγγλία
δύο είδη πανεπιστημ.ίων: το εν τούτων απαιτεί
νά κχτοικώσιν οί σπουδασταί ¿ν ή πόλει είναι
τό Πανεπιστήμιον, καί νά ζώσι κατά τάς δ ι α 
τάξεις τού ακαδημαϊκού βίου. Πρός τόν σκοπόν
δέ τούτον ύπαρχουσι κατοικίαι λεγόμεναι χο.ΙΜ για (co lle g e s ), ¿ν ταϊς όποίαις διαμένουσιν
οι σπουδασταί. Τό δέ άλλο είδος είναι εκείνα,
τών όποιων οί καθηγηταί είναι άπλώς εξεταστικόν
σωματεϊο,ν άφίνον μέν ελευθέρου; τούς ζητούντας
τά διπλώματα νά έκλέγωσι πώς καί πού
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νά σπουδάσωσιν, απαιτούν δέ μόνον νά παρουσιάζωνται πρός έξέτασιν εις ώρισμένας έποχάς.
Τών τοιούτων εξεταστικών πανεπιστημίων
έπισημότατον είναι τό τού Λονδίνου. Τό παγκό
σμιον τούτο πανεπιστήμιον παρέχει έλευθέραν
τήν είσοδον, όχι μόνον εις σπουδαστάς παντός
¿Όνους καί πάσης θρησκείας, άλλά καί εις τά
δύο φύλα, ηγούμενον οϋτω τών νεωτέρων ελευθε
ριών καί προόδων. Κ α τ ’ άρχάς ϋπήρχον ϊδιαίτεραι εξετάσεις διά τάς γυναίκας, κ ατά Λ’έ τό ετος
1878 έξεδόθη διάταγμ,α, διά τού όποιου άφωμοιώθησαν αί έζ,ετάσεις τών γυναικών προς τάς
τών άνδρών, καί ε'κτοτε αϊ γυναίκες ύφίστανται
τάς αϋτάς εξετάσεις, κατά τόν αυτόν χρόνον
καί τρόπον μετά τών άνδρώ ν δημοσιεύονται τά
ονόματα αύτών έν καταλόγω κατά βαθμολογι
κήν σειράν, λαμβάνουσι τά διπλώμ.ατα τού π α 
νεπιστημίου, καί μετέχουσιν όλων τών ακαδη
μαϊκών τιμ-ών. Ούδεμία διάκρισις γίνεται με
ταξύ τών δύο φύλο.ν. Ή κόρη έρχεται έκ τού
σχολείου μετά τήν εγκύκλιον παίδευσιν καί έγγράφεται ¿ν τ ώ μητρώω, καθ' ήν ηλικίαν καί ό
αδελφό; της, υφιστάμενη τήν πρώτην δ οκ ιμ α 
σίαν τοϋ πανεπιστημίου· καί ή θήλεια πτυχιούχος, ένδεδυμ,ε'νη τήν ακαδημαϊκήν αύτής ένδυμ.ασίαν (ca p and gO\vn)6u.ov μετά τών άρρένων
ανταγωνιστών, παρουσιάζεται δημοσίως εις τόν
καγκελλάριον τοϋ πανεπιστημίου, παρά τοϋ ό
ποιου λαμ,βάνει τό δίπλωμα, οπερ είναι ή ίκανοποίησις τών αγώνων της ¿ν τή τής διανοίας
παλαίστρα. Τόσον δέ άξιαι άπεδείχθησαν αί
Κυρίαι τών μ.εγάλων τούτων προνομίων, ώστε ¿ν
τώ καταλόγω τού πανεπιστημίου τού Λονδίνου
κ ατά τό έτος 1 8 8 ί- έ-.εγράφησαν 6 84 γυναίκες
ώ ; έπιτυχούσαι κατά την πρώτην έξέτασιν, ήτοι
την ε’.σιτήριον εί; το Πανεπιστήμιον. Μέχρι δέ
τούτου τού έτους 67 γυναίκες ύπέστησαν α π ο 
λυτήριον δοκιμασίαν έν τή φιλολογία, 1 1 έν ταϊς
φυσικαϊ; ¿πιστήμαις, 5 έν τή ιατρική, 2 έν τή
χειρουργία, μία δέ ε’ πέτυχενείς τάς π ρώτα; έξετάσεις τής νομικής, πρός δέ τούτοι; δύο κυρίαι
άνεκηρύ/θησαν διδάκτορες τής φιλολογίας, καί
άλλαι δύο διδάκτορες τών φυσικών έπιστημών.
Μεγαλητέραν δέ προσοχήν οϊ άνθρωποι έχουσιν εις τό πρώτον λεγόμενον είδος πανεπιστημ.ίων,
διότι ταϋτα κατά τήν φύσιν των επηρεάζουσιν
εί; μεγαλείτερον βαθμόν τήν γενικήν παιδείαν
καί τόν χαρακτήρα τών φοιτωσών, καί τοιουτο
τρόπως περισσότερον ένεργούσιν εις την έζαφάνισιν τής διαφοράς μεταξύ τ ή ; διά τόν βίον πχιδεύσεως τοϋ άνδρός καί τής γυναικός. Ανάγκη
δέ νά μεταβή εί; Κανταβριγίαν οστις θέλει νά
π ώ ; έκπληροϋτα; καθ’ ολην της τήν τελειό
τη τα ή τής δέκατης ένάτης

έκατονταετηρίδος

έ/.παίδευσις τής Αγγλίδος, διότι τό πανεπιστή
μιο·/ τούτο είναι φιλελευθεοώτερον τοϋ έν Ό ξο-
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νία. Έν Κανταβριγίικ έν μέσφ πολλών καί σχε
δόν όλων παλαιών κολλεγίων ύπάρχουσι δύο,
τών όποιων οί φοιτηταί είναι γυναίκες. Τό π α λαιότερον τών δύο τούτων κολλεγίων έχει συσταθή πρό δεκαετίας. Α π έχ ει ολίγων τών άλλων
κολλεγίων, κείμ.ενον έξω τής πόλεως, καί λέγε
ται G irton C o lle g e άπό τής δμωνύμου μικρά;
κώμης, έμπροσθεν τής όποιας έν τ ώ μέσω τών
αγρών ώκοδομήθη τό πρώτον γυναικεϊον κολλέ
γιον. Τό δέ άλλο κολλέγιον γειτονεύει πρός τό
τών άνδρών, λέγεται δέ N e w n h a m co lle g e ,
ώς έκ τοϋ μέρους έν τώ όποίω κεϊται.
Τ ά δύο ταύτα κολλέγια είσίν άνεγνωρισμένα
ύπό τοϋ πανεπιστημίου, τό όποιον τοϊς προμηθεύει
τού; καθηγητάς του καί επιτρέπει ταϊς φοιτώσαις νά δίδωσιν εξετάσεις, όμού μετά τών άν
δρών έπί τώ όρ ω νά τηρώσι τούς κανονισμούς τού
πανεπιστημίου, καί νά κατοικώσι του; τεταγμένους μήνας έν Κανταβριγία. Εις εν λοιπον τών
δύο τούτων κολλεγίων στέλλουσι τώρα πολλοί
γονεϊς τάς θυγατέρας των παρέχοντες αυταϊς ώς
καί τοϊς υϊοϊς των τά προνόμ.ια τής πανεπιστημια
κή; παιδείας.
Τ ά δύο είρημένα κολλέγια, όμοιάζοντα πρός
τά τών άνδρών, είσίν ευρύχωρα καί μεγαλοπρε
πή οικοδομήματα, έν οίς κατοικοϋσιν αί φοιτώσαι· έκαστον τούτων χωρεϊ σχεδόν έκατον ένιίκους.
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”Ας έπισκεφθώμεν τό G irto n C o lle g e , τό
πρεσβύτερον τών δύο, ϊνα ίδωμεν ποϊος ό βίος
καί ποϊα τά περιστατικά εκείνων τών νεανίδων,
αϊτινες έρχονται νά σπουδάσωσιν έν τ ώ πανεπι
στήμιο/. ’Αναχωροϋντες λοιπόν άπό τήν γνωστήν
πόλιν τής Κανταβριγία;, τήν « a im a m a 
t e r » τόσων τέκνων ’ Α γγλίας, βαίνομεν έπί δύο
μίλια εΰθεϊαν ρωμαϊκήν οδόν. Ά φ ’ ού μετ ο
λίγον παρακάμψωμεν καί τήν τελευταίαν οικίαν
τή; πόλεως, άναπνέομ.εν τόν καθαρόν άέρα τής
έξοχή;, βαθμηδόν δέ πλησιάζοντε; βλέπομεν
μέγα τι οικοδόμημα, ού τά κόκκινα τείχη κοσμοϋσιν ό κισσός καί άλ λα ποικίλα άναρριχητικά φυτά, καί ή πρίσοψις εξωραΐζεται ύπο τών
κομψών Γοτθικών άετωμ-άτων τών παραθύρων.
Ταϋτα δέ καθίστανται ζωγραφικώτερα διά τών
ωραίων ανθοδοχείων, έν οίς άνθοϋσι πολλά θα
λερά καί ευώδη άνθη. Έμ.προσθεν εκτείνεται ό
κήπος, έν ώ άν ήναι ώραία ή ήμέρα καί κατάλ ληλος ή ώρα βλέπομεν πολλάς νεάνιδας, τάς
μέν περιπατούσα; ύπό τά δένδρα, τάς δέ παιζούσας τό προσφιλές έκεϊνο καί ζωηρόν πχιγνίla w n -le n n is, τό όποϊον χρησιμεύει ώς άρίστη
σωματική άσκησις διά τάς κυρίας. Εύ/άριστον
βέβαια είναι τό θέαμα τών παιζουσών νεανίδων
ένδεδυμένο/ν ιδιαίτερα κομψά ενδύματα καί
τρεχουσών έδώ κ’ έκεϊ έπί τής ευθαλούς χ λ ό η ;.
Προχωροϋντες οθάνομεν εις τήν μεγάλην Ούραν
τοΜ οζ
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τής εισόδου. Τό σχμδιον τοϋ οικοδομήματος είναι
άπλούστατον, συνιστάμενον έκ μακρών διαδρό
μων, εις ών τό έν μέρος είναι τά δω μάτια τών
φοιτωσών, εις δέ τό άλλο παράθυρα παρέχοντα
θέαν πρός τόν μέγαν πέριξ κήπον. Έ κ αστη φοιτώ σα έχει δύο ιδιαίτερα δω μ ά τια, τό σπουδαστήριον καί τον κοιτώνά της, έφσ/διασμίνα ύπό
τοϋ κολλεγίου δι* ολων τών αναγκαίων έπίπλων,
τό δέ σπουδαστήριον ιδίως καί δι’ ευπρεπούς
καί καταλλήλου γραφείου· άφίνεται δέ εις τήν
ένοικοϋσαν ή προσθήκη καί άλλων πρός άνάπαυσιν καί κόσμ,ησιν. Λίαν αγαπητοί καθίστανται
οί μικροί ούτοι οίκίσκοι, καί ή περιποίησίς των
είναι τεκμήριον τοϋ μ.υστικού θέλγητρου τού α 
καδημαϊκού βίου.Ή ιδιαιτέρα κλίσι; τών κατοικουσών έν τοϊς δωματίοις έμφαίνεται πολλ.άκις άπό τά περιεχόμενα έν αύτοϊς. Τό τής φιλομόλπου περιέχει κλειδοκύμ-βαλον, ίσως καί βιολίον, άλλου αί εικόνες καί τά τών έπίπλων
εκλεκτά χρώματα μαρτυρούσι τό καλλιτεχνικόν
αίσθημα τής ένοικούσης· άλλη δέ, φίλη τής φύ~
σεως, θά έχη κεκοσμημίνον τό δωμάτιόν της
μέ διάφορα φυτά καί άνθη. ’Εκτός τών ιδιαι
τέρων δωματίων τών φοιτωσών ύπάρχουσιν α ί
θουσα ι τής διδασκαλίας* πρός δέ ταύταις λόγου
άξιαι, ή μεγάλη αίθουσα καί ή βιβλιοθήκη. Ή
πρώτη είναι εϋρύχωρον καί ώραϊον δωμάτιον, έκ
τού πλήθους δέ τών τραπεζών μεγάλων καί μι κρών βλέπομ.εν ότι έδώ γίνεται τό συσσίτιον έπί
τοϋ τοίχου είναι άνηρτημένη ή είκών τής καθιδρυσάσης τό κολλέγιον — Miss E m ily D avies
καί ή τής κυριωτέρας εΰεργέτιδος— L a d y S ta n 
ley. Ή βιβλιοθήκη— ή νεωστί γενομένη εις τό
κολλέγιον μεγαλοπρεπής προσθήκη, είναι μέγα
δωμάτιον πολυτελώς έσκευασμένον διά βιβλιο
θηκών περιεχουσών πολλού λόγου άξια συγγράμ
μ α τα . “Εχει προσέτι τό κολλέγιον καί χημικόν
έργαστήριον έντελέστ ατον, έφωδιασμ,ένον διά
πάντων τών αναγκαίων οργάνων πρός σπουδήν
τής χημείας.
'Γί; δέ ό βίος τών νεανίδων ύπό τοιούτους ιύχαρίστους όρους, όσον αφορά εις τήν διαμονήν
των έν τω κολλεγίω, τάς σπουδάς των, καί τόν
κοινωνικόν των βίον ; Φοιτώσιν εις το πανεπιστήμιον έπί τρία ή καί τέσσαρα έτη, όμως τό ήμισυ
μόνον τοϋ έτους κατοικούσι έν τω κολλεγίω,διότι
πλήν τών διακοπών τών Χριστουγέννων καί τού
Πάσχα, έχει τό πανεπιστήμιον καί τετραμήνου:
διακοπάς κ ατά το θέρος. Ή ηλικία τών φοιτωσών είναι ώς έπί τό πλεϊστον άπό 18 μέχρις 25
έτών· δέν έπιτρέπεται, εί μ.ή εκτάκτως, ή εί
σοδο; πρό τοϋ 18, ύπάρχουσι δέ πολλάκις καί
πρεσβύτεραι κυρίαι έν τώ κολλεγίω. Αιά νά έγγραφώσιν ώς φοιτώσαι, πρέπει πρώτον νά ύποστώσιν είσιτήριον έξέτασιν, ήτις άπαιτεϊ ώ ρι
σμένας γενικά; αχί ειδικά; γνώσεις. Ή έγγραφη
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γίνεται δίς του έτους, κ ατά το Π άσχα καί τον
’Οκτώβριον· μετά δέ την εγγραφήν οφείλει ή
φοιτώσα να ύποστή ακέριη μίαν έξέτασιν ύποχρεωτικήν εις όλους τούς φοιτητάς του Πανεπιστη
μίου, κατά τήν όποιαν εξετάζεται εις τα λατι
νικά, τα ελληνικά καί τα μαθηματικά. Έ π ιτυχοϋσα δέ εις ταύτην εκλέγει ένα ιδιαίτερον
κλάδον ή καί εκτάκτως δύο, εις τον όποιον άφοσιούται καθ’ ίλην τήν διαμονήν της έν τώ Π α
νεπιστήμιο» έπί τω σκοπώ να δώ ση εις το τέλος
τελευταίαν έξέτασιν καί να λάβη το απολυτή
ριον του Πανεπιστημίου. Ή τελευταία έξέτασις
αφορά άποκλειστικώς εις τήν Ιδιαιτέραν τής
φοιτώσης σπουδήν— ώστε π. χ . ή άσχοληθεϊσα
περί τ-ήν κλασσικήν φιλολογίαν δοκιμάζεται εις
τήν μετάφρασιν καί ερμηνείαν των αρχαίων συγ
γραφέων, εις τήν ιστορίαν τής 'Ελλάδος καί τής
Ιταλίας, καί εις μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού
εις τήν 'Ελληνικήν καί Λατινικήν. Καίτοι δ ’
είναι περιωρισμένη εις ένα κλάδον, ή έξέτασις α 
παιτεί όμως εύρείαν καί βαθεϊαν γνώσιν του αν
τικειμένου· — π. χ . ώς προς τάς κλασσικάς
γλώσσας, δεν είναι ώρισμένοι οί συγγραφείς εις
τούς όποιους μέλλουσι να έξετασθώσιν, ά λ λ ’ άπαιτεϊται να είναι παρεσκευασμέναι ναύποστώσιν έξέτασιν έπί οίουδήποτε κειμένου αρχαίου συγγραφέως.
Πρός προπαρασκευήν διά τήν έξέτασιν ταύτην,
γενομένης τής λεγομένης πρώτης έξετάσεως, γίνε
ται τακτική σειρά παραδόσεων, π. χ. δια τάς
κλασσικας γλοίσσας γίνονται καθ’ έκάστην τρι
μηνίαν ερμηνεία των αρχαίων συγγραφέων, ά σκησις έν τή μεταφράσει έκ τής ’Αγγλ.κής εις
τήν 'Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν καί διδα
σκαλία ιστορίας καί γραμματικής· πλήν δέ
τούτων έκάστη καθ' έαυτήν φροντίζει βαθύτεοον
καί άκριβέστερον να σπουδάση τ α τού κλάδου
τής εκλογής της. Το απολυτήριον του Πανεπι
στημίου αντιστοιχεί προς τό γαλλικόν πτυχίον
τοϋ B a cca la u réa t ès
lettres. Οί κλάδοι τής
έπιστήμης, οϋς έκλέγουσι πρός ειδικήν σπουδήν
καί δι’ οϋς τό Πανεπιστήμιου απονέμει διπλώ
μ ατα, είναι ποικίλοι : αί κλασσικαί γλώσσα·.
— 'Ελληνική καί Λατινική — τ α Μαθηματικά,
αί Φυσικαί Έπιστήμαι— ή Ιστορία— ή ’Ηθική
Ε πιστήμη— ή Θεολογία — ή Νομική— καί αί
Άνατολικαί Γλώσσαι.— Έ κ τούτων αί πλεΐσται,
τουλάχιστον μέχρι τοϋδε, έκλέγουσι κ ατά προτίμησιν τάς κλασσικας γλ.ώσσας. Εις 33 ανέρ
χονται αί λαβοϋσαι τό απολυτήριον. Κ α τα δεύ
τερον δέ καί τρίτον λόγον τ α μαθηματικά καί
τάς φυσικάς έπιστήμας, διό καί τούτων μέν πτυ•χιοϋχοι είναι 2 0 , εκείνων δέ 27· καί πάντων των
άλλων κλάδων, πλήν τής νομικής, ϋπάρχουσι

Ι Α

τάς κλασσικας γλώσσας, μία τά μαθηματικά,
δύο τας φυσικάς έπιστήμας, καί μία τήν ηθικήν__
αύται δέ πάσαι έφοίτων πριν εις τό κολλέγιον,
ύποστάσαι δε λίαν εΰδοκίμως τας έξετάσεις των,
έλαβον τά πτυχία τω ν. Ώ ς έπί τό πλεΐστον ή
μελέτη γίνεται κατά μέσον όρον έπί έξ ή έπτά
ώρας καθ' ημέραν· άλλ’ έκεΐναι αί όποϊαι καίουσι
νυκτερινόν φως κατακρίνονται ομοίως με έκείνας
αί όποϊαι έπί βλάβει τής υγείας των μένουσι κεκλεισμέναι έν τοϊς σπουδαστηρίοις το»ν ύπέρ τό
δέον, άντί να λαμβάνωσι μέρος εις τάς άλλ ας
έλαφροτέρας ενασχολήσεις.

“Αν καί τό μέγα ένδιαφέρον τοϋ ακαδημαϊκού
βίου τούτου είναι ή έπιδίωίςις τών σπουδών, ύπάρχουσιν όμως πολλά άλ λα ένδιαφέροντα έν τή
έν τω καλλεγίω διατριβή, τά όποια μεταδίδουσι
τό ιδιαίτερόν των θέλγητρου εις τήν ζωήν τής
G il'to n ia n . Άσπασάμεναι τον ακαδημαϊκόν
βίονδέν εχούσιν ώς μόνον σκοπόν νά σπουδάζωσιν
άντί νά κάθηνται έν τή πατρική οικία όεμβαζουσαι, α λ λ ά ζητούσι καί τόν στενώτερον σύνδεσμον
τοϋ φύλου των, τήν φιλίαν έκείνην ή όποια έν <’>
παρά τοϊς άνδράσιν είναι καθημερινή,παρά ταΐς
γυναϊξί κατήντησε λίαν σπανία· ού μόνον νά ά ν α στρέφωνταιμετά τών έχουσών τούς αυτούς σκοπούς
καί τάς αύτάς ιδέας ώς ήμεΐς, άλλά καί νά. ά ναμιγνύωνται καί μετά τών έχουσών άλλας κλί
σεις καί άλλας γνώμας, ΐνα ού μόνον έλλογιμώτεραι αί γυναίκες κατασταθώσιν, άλ λ ά καί ό νοϋς
αυτών έντελέστερον άναπτυ-χθή καθ’ δλας τάς
έπόψεις, ΐνα ό χαρακτήρ τών γυναικών μορφωθή
γενναιότερος καί έλευθεροφρονέστερος, διά τής μεγαλητέρας συμπάθειας πρός τό φύλόν των έν γένει, δι* εϋρυτέρο»ν καί ποικιλωτέρων ένασχολήσεων
ΐνα άποδειχθώσι χρησιμώτερα, νοημονέστερα,
καί μάλλον άνεξάρτητα μέλη τής άνθρωπίνης
κοινωνίας. Ούτος είναι ό σκοπός ον έπιδιώκει ή
κοινότης τού βίου αύτών. Σχηματίζουσι λέσχας
καί όμηγύρεις παντοδαπάς, όπως άνταλλάσσωσι
τάς ιδέας των. Έν τή λέσχη τών συζητήσεων
συζητοϋσι περί τών ένεστώτων πολιτικών και
κοινωνικών ζ η τ η μ ά τ ω ν ε’ις τάς όμηγύρεις τών
άναγνωσμάτων κοινωνούσι τών μεγάλων συγγραφέο»ν τών τε άρχαίων καί τών συγχρόνων, επίσης
καί τών ποιητών καί τών φιλοσόφων. Ό μουσι
κός σύλλογος συνδέει πάσας τάς φιλομούσους, εις
δέ τήν κ α τ’ έτος διδομένην συναυλίαν προσκαλούσι τάς φίλας των. Υπάρχει καί γυμναστικός
σύλλογος, τό law n- ten n is clu b· τό δέ la w n te n n is είναι ή άγαπητή διασκέδασις, ής χάριν εύρεΐα έκτασις παρασκευάζεται έπίτηδες.’Εν
ταύτη άμιλλώνται πολύ πρός άλλήλας, άπαξ
δέ τοϋ έτους πρός τά ς συναδέλφους των έν
πτυχιοϋχοι. ΙΙλην των καθηγητών τοϋ Πανε
N e w n h a m c o lle g e , είτε έπιτυγχάνουσαι, εϊτε
πιστημίου Κανταβριγίας ϋπάρχουσι νυν έξ κυάποτυγχάνουσαι τοϋ άργυροϋ ποτηριού, τοϋ βραρίαι εις ' τό κολλέγιον, ών δύο μέν διδάσκουσι 1 βείου τοϋ άγώνος.
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Πολύ τής ζωής των διάγουσιν έν τ ώ ύπαιθρο», I χρησιμεύει ή σπουδή τών άρχαίων γλωσσών ή
I έξερχόμεναι εις μακρούς περιπάτους εις τούς ά - | τών μαθηματικών, ή διά τί νά έπιδιώκωσιν
έπαγγέλματα ; Έχουσιν άλλα καθήκοντα έν τώ
γρούς καί λειμώνας τής έξοχή;· έχουσι καί έβίο»· άς άφήσωσι τάς σπουδάς καί τά έπαγγέλ
1 ταιρίαν γυμναστικής, ΐνα μ ή άμελώσι τής έπιπομ α τα εις τούς άνδρας ! Άρκεΐ νά ε”χωσιν αί
νωτέρας άσκήσεως τού σώματος. Τό δέ μάλι
κόραι ήμών τάς γενικάς γνώσεις, άς μεταδίδει
στα προκαλοϋν τήν περιέργειαν τών ξένο»ν είναι
αΰταΐς τό σχολείου· .έπειτα πρέπει έν πρώτοι;
τό πυροσβεστικόν τά γ μ α · άναλογισθεΐσαί τινες
νά σκέπτωνται τόν γάμον, καί κ ατά συνέπειαν
ότι ε’ισί μακράν βοήθειας έν περιπτώσει πυρκαϊάς,
νά
άφοσιώνωνται εις τάς συναναστροφάς καί
συνέλαβον τήν ιδέαν νά κατασταθώσιν όσον δυτόν
κοινωνικόν βίον έν γένει.» Είναι δέ καί
1 νατόν αΰτοβοηθητικαί εις τοιαύτην περίστασιν·
πολύ
γενική ή ιδέα ότι αί κυρίαι αί όποϊαι άσχοπρός τούτο δέ συνεννοήθησαν μετά τοϋ άρχιμηλοϋνται περί τήν ύψηλοτέραν παίδευσιν, ή ά χανικοϋ τού πυροσβεστικού σιόματος ένΛονδίνο»,Ϊνα
σκοϋσιν έπιστήμην τινά, είναι κ α τ’ άνάγκην
: λάβωσι τάς άναγκαίας οδηγίας. Παρά τούτου δέ
μάλλον άνδρες ή γυναίκες, διό καί άποφεύγουσι
διδαχθεΐσαι τήν χρήσιν τών διαφόρων μηχανών,
π. χ . τόν γάμον. "Οπου έπικρατεΐ ή ιδέα αϋτη
τών σχοινιών, τών κλιμάκων καί τών άντλιών
φαίνεται πολύ παράδοξο; ή άρνησις αυτής.
καί μελετήσασαι ταϋτα διωργάνωσαν εταιρίαν
ί έκ τών νεανίδων, ήτις καθ’ έβδομάδα ποιεί σχεΈνί λόγω αί έπικρατοϋσαι προλήψεις κατά
τικάς άσκήσεις. "Εχουσι καί δραματικήν εται
τής παοατεινομένης παιδείας τ ή ; γυναικός έχουρίαν διασκεδάζουσαι άπό καιρού εις καιρόν έν τή
σι τήν βάσιν των εις τήν ιδέαν, ότι τοιουτοτρό
παραστάσει μικρών δ ρ α μ ά τ ω ν πρό δύο όμως
πως άποτρέπεται αϋτη άπό τών ιδιαιτέρων σχέ
ετών έπεχείρησαν καί τι σπουδαιότερου, δη λα δη
σεων καί καθηκόντων τοϋ φύλου της. "Οσοι όμως
τήν παράστασιν τής Ήλέκτρας τού Σοφοκλέους,
έσχον τήν ευκαιρίαν νά παοατηρήσωσιν άκριβέ
ί αύ'τη δέ ή έπιχείρησις ήτο μεγάλη, διότι άπητεΐστερον τό σύστημ.α τής έκπαιδεύσεως, καί νά
το πολύ; χρόνος καί κόπος πρός παρασκευήν καί
είσδύσωσι βαθύτερου, θά άναγνωρίσωσιν ότι αί
' ετοιμασίαν αυτής·άνταμοιβή δέ ύπήρξεν ού μόνον
προλήψεις αύται κ α τ ’ οΰδένα τρόπον δικαιολο
ή έκ τής τοιαύτης έπιχειρήσεως ηδονή, άλλά
γούνται. ΓΙολλούγε καί δει νά κατασταθή ή
| καί ή επιδοκιμασία ικανών κριτών, οΐτινες άνεγυνή ανίκανός διά τόν γάμον, ή δι’ άλ λα γυ
| κήρυξαν αυτήν τά μάλιστα έπιτυχή.
ναικεία καθήκοντα, διά τής έπιδιώξεως Ιδιαι
Ά λ λ ά τό κυριώτατον θέλγητρον καί ό σπουτέρας τινός σπουδής ή ένασχολήσεως, καί τής
1 δαιότατος σύνδεσμο; τοϋ κοινωνικού ένταύθα
κ ατά συνέπειαν περισσοτέρας άναπτύςεως τοϋ
' βίου, είναι αί μικραί τών νεανίδων συναναστρονού αυτής- τουναντίον δύναται μόνον νά άποβή
| φαί έν τοϊς ΐδιαιτέροις των δωματίοις, όπότε ά ίκανωτέρα καί σύζυγος καί μήτηρ— πιθανώτερον
ποπερατουμένης τής έργασίας τής ημέρας κάθηνείναι οτι θά έ'χη συμπάθειαν πρός τάς ασχολίας
ται νά πίωσιν έν κοινωνία τό τέϊόν των καί νά
τού συζύγου της, καί θά δύνηται έντελέστερον
διέλθωσιν όμού όλίγας ώρας πρό τοϋ ύπνου. Κ α 
νά έκπαιδεύη τά τέκνα αύτής.
τά ταύτας άναπτύσσονται φιλίαι, αΐτινες διαρ"Αλλως έάν μή ύπανδρευθή ή γυνή, όπερ
ί κούσι δι’ όλου τού βίου· τότε έν γλυκεία συνο
συμβαίνει πολλάκις έν ’Α γγλία, δέν είναι πολυ
μιλία: γεννώνται αί συμπάθεια: έκεΐναι, αΐτινες
καλλίτερον νά έ'χη ώρισμένον τινά σκοπόν τοϋ
, συνδέουσι στενώτερον όλων τών εξωτερικών δε
βίου της, τόν όποιον νά έπιδιώκη ύπηρετοϋσα
ι σμών,καί τότε έγείρεται ή αγάπ η πρός άλλήλας.
τό άνθρώπινον γένος καί βελτιούσα έαυτήν;
Έ κ τών άνωτέρω δυνατόν νά έννοήται καλΌ σον άφορά εις έκείνας, αΐτινες θέλουσι νά
κ λίτερον ή φύσις καί ό σκοπός τή ; έκπαιδεύσεως
έξκσφαλίσωσι τόν βίον των δι’ έπαγγέλματός
! τών γυναικών έν τοϊς πανεπιστήμιο:;. Κ α τα λ α μ τίνος είναι φανερός ό λόγος· αύται όμως είνε μό
Γ βάνομεν ίΐτιδέν είναι πλέον άναγκαΐον νά τελειυ»νον μέρος· ποΐος δέ ό σκοπός τών άλλων θά
ση ή κόρη τά μ αθήματα τού σχολείου, μόνον
έννοηθή προϊόντος τοϋ χρόνου καί τότε ουτος
Ε διά νά άφίνη κ ατά μέρος τά βιβλία τής σπουθέλει έπικροτηθή.
’’ δής καί νά έπιλαμβάνηται τών μυθιστορημάτων
Αί άνωτέρω παρατηρήσεις ίσως συντελέσωσι
| καί περιοδικών, λησμονούσα ευθύς τά ολίγα έκ ατά τι εις πίστωσιν ότι ή άνωτέρα έκπαίδευσις
κεΐνα, άτινα έμαθεν έν τώ σχολείο», εκτός ολίγης
τών γυναικών έν ’Α γγλία καί έν Αμερική είναι
ϊσως μελέτης εις τό κλειδοκύμβαλο'», καί έλαόχι μόνον αξιέπαινο; άλλά καί παράδειγμα άξιον
; ψράς ένασχολήσεως εις τά εργόχειρα, έν ώ ό πε
μϊμήσεως έν άλλαις χώραις. Τό δέ έ'δαφο; τής
ρισσότερος χρόνος άφιεροϋται. εις τόν καλλο»πιΕ λλά δος, τής κοιτίδες τής νοημοσύνης, δέν είναι
σμον καί τάς έπισκέψεις.
άρά γε έκ τών καταλληλοτήτων όπως ευδοκί
α’Αλλά πρός τί,»> άνακράζουσι πολλοί άκόμηση
έν αύτώ καλλιεργούμενο; ό σπόρος τής δι
μη καί έν αυτή τή ’Αγγλία γονείς, « νά σπουανοητικής προόδου ; μάλιστα δέ προκειμένου
δάζωσι τόσον αί θυγατέρες ήμών; εις τί ταΐς
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πεοί γυναικών μή δέν είναι ό μέγιστος τ ι ς / ώ  | πολεμήσαντα στρατόν, φρονούν ότι έδύνατο νά
ρας ταύτης φιλόσοφος, 6 είπώ·«: « καί πάντων j φανή χρήσιμος ώς ίερεύς ή τούλάχιστον ώς νο
t*.ev μετέχει γυνή έπιτηδευμάτοιν κατά φύσιν ;»
σοκόμος ρωμαλέος καί πλήρης άφοσιώσεως. Οί
M a r y C. D a w e s .
στρατιώται, οΰς παρηκολούθει, δεν ήσαν εις άΜ. A. Univ. London.
κρον θαρραλέοι, δτε δέ έξερράγησαν τά πρώτα
όβούζια, διεσκορπίσθησαν καί έστρεψαν τά νώτα.
-------------- « 9 - l- O - f- e » — ---------Ό άββάς κατά τήν στιγμήν εκείνην μόνον ε"χων έν νώ τόν θεόν τών πολέμων, ον επικα
Η ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ
λούνται πρό τής μ ά χ η ; καί δοξολογούσι μετά τήν
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
νίκην, ώρμησεν εμπρός τών φυγάοων καί έπαAt κ υ ρ ία ι το υ Γ ο λγ ο θ ά .
νήγαγεν αύτούς εις τάς τάξεις των. Βήματι τα[Συνέχεια· fíe οεΧ. 3 1 1 ]
χεί δέ προβαίνοντες ήδη πρός τόν εχθρόν, διήλθον ενώπιον στρατηγού τίνος. Είς τών άξιωματιΉ οικία επί χαμηλού κείμενη εδάφους δέν
κών
ήρώτησε τούτον «Πού νά πορευθώμεν ,·»
ήτο αρκούντως μακράν τού ποταμού, ώ ; άπεΌ
στρατηγό;
άπήντησε γελών· « ’Ακολουθή
δείχθη κ ατά τάς πλημμύρα; τού 1 87 5. Νύκτα
σατε
τό
ράσον,
σάς
όδηγεϊ κ αλώ ς.» Φεΰ ! καίτινά ήκούσθη ή κραυγή: Βοήθεια! καί «ό σ ώ τοι
καλώς
δδηγούντο;
τού όάσου, δέν έχώρουν
ζων εαυτόν σωθήτω» ! Τό ϋδο/ρ όρμητικώς είπρό;
τήν
νίκην.
σέρρεε. Ν ά ζητήσωσι συνδρομήν παρά τή ; δημαρχίας ήτο αδύνατον. Αΰτη άπεϊχεν ήμ,ίσειαν
ώραν, καθ' ήν ό Σηκουάνας ήθελε βεβαίως καταρρίψει τούς ήκιστα στερεούς τοίχους τού κα
ταστήματος. Έπεκαλέσθησαν λοιπόν ρακοσυλλέκτας τινάς εγγύς κάτοικούντας, οϊτενες έσπευσαν νά δώσωσι χείρα βοήθειας, καί κατασκευάσαντες φραγμόν 5·.' όλων τών προχείρων υλικών,
δέν άνεχαίτισαν μεν εντελώς, άλλ άνε'στειλαν
τήν εισβολήν τού ϋδατος. Αί άρτίποδε; τών άρ
ρωστων άπήλθον περιπατούσαι, αί άλλαι μετεκομίσθησαν, πάσαι δέ αί ταλαίπωροι αύται γυ
ναίκες, διηγούμεναι καί έμψυχούμεναι ύπό τών
κυριών τού Γολγοθά, κατέφυγον περίφοβοι εις τό
άσυλον P a yen . Οί γείτονες, ούδόλως όκνήσαντες, έπροφύλαξαν τήν οικίαν, ής τά ισόγεια περιεβρεχοντο ή5η ύπό τών ΰδάτων καί δραστηρίως συνετέλεσαν εις τήν μετοικεσίαν τών άνιάτων, ήρνήθησαν δέ πάσαν αμοιβήν. Έπιμενουσών δέ τών κυριών, ίλ ε γ ο ν «Ήξεύρομεν ότι
είσθε χνρίαι καί όμως περιποιεϊσθε αρρώστους
καί ημείς μ ετά χαράς σάς έβοηθήσαμεν» καί
δέν μετεπείθοντο. Ο ότω συμμετέσχον καί ούτοι
κ ατά δύναμιν τού ιδρύματος τού Γολγοθά.
Ό άββάς Ραιμόν, δεύτερος βικάριος τής ¿veρίας τής Γρενέλλης, καί ίερεύ; τού καταστήμα
τος, έπεσκέπτετο τάς πτωχάς γυναίκας, άς διεβίβρωσκε τό καρκινώδες θηρίον, τελών τήν λει
τουργίαν χάριν αύτών καί παρηγορών αύτάς κα
τά την άναπόφευκτον ώραν, ήτις τόσον συχνάκ·.ς ακούεται ϋπεράνω τών κλινών, όπου κ α τά κεινται οί τής νόσου κατάδικοι. Ό άββάς ήτο—
καί είναι ετι άνήρ νέος, ού ή μεσημβρινή προ
φορά προδίδει τήν καταγωγήν.
ΙΙρίν ελθη εις Γρενέλλην διετίλει έν Βελβίλ,
ένθα επί Κοινότητας ¿γνώρισε τούς κορυφαίους
τής περιφέρειας εκείνης έπαναστάτας, ούδέποτε
ύποχωρήσας απέναντι τών απειλών αύτών.
Κ ατά τον πόλεμον, ήκολούθησε τέν έν Σχμπι·ύ
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Τ ό ευτελές σχολεϊον, μετατραπέν είς νοσοκομεΐον,ήτο τοσούτον στενόχωρον, ώ στε καθίστατο,
ώς έκ τούτου, άφιλόξενον. Ά λ λ ά πού νά κτίσωσιν; Έλλείποντοςτού χώρου, ήγόρασαν κινητόν οίκίσκον, ον έκύλισαν είς γωνίαν τινά τής αυλής,
άλλ’ ή διά τού μ.έσου τούτου προσγενομένη αύξησις ήτο μικρού λόγου άξια. Μόλις πρό ενός έ
¡ τους καταρτισθέν, τό κατάστημα ήτο ανεπαρκές
διά τε τάς άρρώστους καί διά τάς ένοικους νοσο
κόμους. Ά λ λ ά δέν έδύναντο άρά γε νά εϋρωσιν, ώ ; έπί τών λόφων τής Λυώνος, γήπεδόν τι
κατάλληλον, διά νά οίκοδομήσωσι νοσοκομείον
πραγματικόν καί οριστικόν διά τάς άνιάτους καί
| τάς κυρίας τού Γολγοθά; Τό γήπεδον ύπήρχεν
έν τή όδώ Λουρμέλ., ού μακράν τής όδού Λεοντίνης,
έγγύ; δέ τού βουλεβαρίου τής Γρενέλλης
I
καί μιάς άγοράς, έξ ής εύκόλως ήθελον προμηθεύεσθαι τά αναγκαία. Ά λ λ ά πώς νά άποκτήσωσιν αύτό καί πώς νά οίκοδομ-ήσωσι ; Πάν
j τοτε διά τού αύτού τρόπου άποτεινόμεναι πρός
τήν χριστιανικήν τών Γάλλων φιλανθρωπίαν, ήτις ουδέποτε αποποιείται. Αί γυναίκες μετά ζή
λου καί ¿ζήτησαν καί έδωκαν. Μία έξ αύτών
j παρεχώρησε τούς άδάμ.αντας αΰτής οΰς είχε καί
πολλούς καί εκλεκτούς, έπί μόνο» τώ δρω τού
νά μή γίνη γνωστόν τό όνομά της.

j

Πολλαί έξ έκείνων, αϊτινες ακούονται έν τή
κοινωνία λ,αμπρούς φέρουσαι τίτλους καί κατοικούσαι μέγαρα ιστορικά, καταγόμεναι δέ έκ
προγόνων συνεκστρατευσάντων μ,ετά Πέτρου τού
Ερημίτου, ήλάττωσαν τάς περί τόν κόσμον αυ
τών δαπάνας, ή άπεφάσισαν νά μή άνανεώσωσι
τάς ίπποσκευάς τών άμαξών των, ινα όίψωσι
χιλ.ιόδραχμά τινα είς τό βαλάντιον τών έρανιστριών τού Γολγοθά. Ε ντός τού βαλ.αντίου τού
του εύρέθησαν ψέλλια καί δακτύλια πολύτιμα.
Γνωρίζω κυρίαν κομψήν, νεαράν καί ευειδή, ήτις
, έπί δύο κατά συνέχειαν χειμώνας εφόρει. πρός

| κυκλοφορούσι χο>ρί; νά τα ρά ττω σ: τήν ήσυχίαν
τών άρρώστων. ’Τπάρχει δέ καί χημικόν έργαj στήριον μετά μεγάλου χωνευτηρίου διά τά ς φαρ
| μακευτικά; σκευασίας, πρός δέ καί νιπτήρες,
ών αί νοσοκόμοι εχουσιν απαραίτητον ανάγκην.
Πλησίον αύτών κεΐται τό φαρμακεϊον, όπου β λ έ 
j πω σκευοθήκην έκ λευκού ςύλου μετά συρταρίων,
! έπί έκάστου δέ τούτων έν όνομα. Αί κυρίαι φυλάττουσιν έκεί τό νοσοκομικόν περίζωμα, άνα: γινώσκω δέ ονόματα, ών τά πλεϊστα είναι άξια
| νά άνακηρυχθώσιν ύπό πολεμικού κήρυκος. Α π έ 
ναντι έκτείνεται τό ύπνωτήριον, έν ώ είκοσι κλί1 ναι περιβεβλημέναι βαμβάκινα παραπετάσματα
δέχονται τάς άνιάτους. Εν ή δύω ιδιαίτερα δο>μ άτια, είναι προωρισμένα διά τά άρρο/στα παεδία τά έν τή συνοικία περισυναχθέντα. Είς τό
αύτό έπίπεδον τού υπνωτηρίου εύρηται ή έκ κλησία ψυχρά καί γυμνή, ώς όλα τά νεόδμητα
! οικοδομήματα· τούς τοίχους αύτής κοσμούσιν εί| κόνες παριστώσαι τήν πρός τό Γολγοθά πορείαν
καί τήν στχύρωσιν τού Χριστού. Κ λϊμαξ μ.ετά
Ιδού μικρά χαμηλή θύρα ούδέποτε τήν ημέ
προσκλινούς επιπέδου όμ.αλού, έχοντος σιδηράς
ραν κλεισμένη, ώς νά ¿φοβούντο μήπως δέν είράβδους, έφ’ ών δύνκτχι νά κατελθη φέρετρον,
i σέλθωσι μετ’ άρκούση; ταχύτητος αί πάσχουσαι,
άγει είς τόν νεκρικόν θάλαμον, έν ώ κατατίθεν
| καί κήπος ε’χων λιθόκτιστο·/ περίβολον, άλλά μή I
ται αί δυστυχείς γυναίκες αί άπαλλαγείσαι τέ
εύμοιρών είσέτι σκιάς. Τ ά δένδρα, τά όποια θά
λος τών βασάνων των. Έκεί μάλλον ή έν τοίς
| βλαστήσωσιν, άναπληρούνται πρός τό παρόν διά
δημοσίοις νοσοκομ,είοι; εύλαβούνται τών π τω 
| στεγάσμ.ατος, ύπό τό όποιον αί άνίατοι δύνανται
μάτων, ταύτα δέν εκτείνονται έπί λίθινων πλα
: νά καθήσωσι καί νά περιβληθώσιν ύπό άέρος,
κών ή έπί δρύινων σανίδων, άλλά τίθενται έπί
ί προφυλαττόμ.εναι άπό τού ήλιου καί τού άνεμου.
κλίνης ¿στρωμένης όπου μένουσιν έκτεθειμένα έν
' Είς τό άκρον τού κήπου κεΐται τό νοσοκομείο·/,
μέσω προσευχών, εως ού κλεισθή έπ' αύτών τό
t μέγα κτίριον, έκτισμένον έξ υλικών άπλών καί
κάλυμμα τού φερέτρου.
5. στερεών, μ,ετά μεγάλων παραθύρων, ώς άρμ.ό("Easrai συνίχειι.)
^ ζει είς τά τών νοσούντων ενδιαιτήματα. Ή θέΕ λιζα Σ . Σ ο ϊτ ε ο τ
σις τού καταστήματος είναι καλή. Ά /αβαίνον---------------- - a »
------τες έπί τής στέγης ήθέλομεν ίδει τάς κλιτύας
τού Π ασσύ,τό δάσος τής Βουλώνης καί τόν ΒάλεΔ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ριανόν λόφον.Έμπροσθεν τού νοσοκομείου ϊσταται,
ώ ; ή σκοπιά φρουρού προφυλακής έπαναλαβόντος
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
5 - τήν έν τή μάχη θέσιν του, ό κινητός οίκίσκος,
| τό παράρτημα έκεΐνο τού πρώτου καταστήματος,
Έ κ τών έκθέσεων τού έν Ούασιγκτώνι δη 
t άναμιρ.νήσκων τό παλαιόν σχολεϊον, έν ώ τό
μοσίου Γραφείου τών διπλωμάτων εύρεσιτεχνίχς
·. πρώτον έστρατοπέδευσαν αί κυοίαι τού Γολγοθά.
(P a te n t B u re a u ) συνάγεται ότι κ ατά τήν τε• Είναι δέ είς καλήν κατάστασιν, ούδεμίαν ύπολευταίαν εικοσαετίαν άπενεμήθησαν ύπ’ αύτού
i στάς βλάβην κατά τήν μετακόμισιν. Τήν σήάνά είκοσακισχίλια περίπου τοιαύτα διπλώ μ ατα
c μερον, περιέχει τό γραφείο·/ τής ήγουμένης καί |
καθ' έκαστον έτος. Π άντα τά μεγάλα μηχανικά
« την αίθουσαν τής υποδοχής. Ά π ό τού τοίχου
εργοστάσια άναλαμ.βάνουσι νά έφαρμόζωσι π ρ α κρέμανται καλαί προσο/πογραφίαι τής κ. Λεσά j
κτικώ; επινοήσεις, δΓ άς έχορηγήθησαν διπλώ ! καί τή; κ. Ίουσσέ, ό ’Ιησούς Χριστός κατά τήν
μ,ατα ευρεσιτεχνίας, έν δέ ταίς μεγάλαις πόεικόνα τού Τιτιανού, ή Ά γ ια Μονίκη καί ό Ά λεσι τού ήμετέρου κράτους (Ήνωμ.ένων πολιτειών
I
Α ύγουστίνος τού Ά ρύ Σέφφερ, ή έν Αίγύτή ς Βορείου Αμερικής) ύπάρχουσι καί ίδια έρt πτω άνάπαυσις καί ό άργυρού; σταυρός τών κυγοστάσια, τούτο μόνον τό έργο·/ έχοντα, νά κα; ριών τού Ι’ ολ.γοθά, δστι; μόνος διακρίνει αύτάς
τασκευάζωσι κατά παραγελίαν μηχανήματα
όταν έκτελώσιν υπηρεσίαν. Ή οικία είναι κ αλώ ;
διαφόρων έφευρετών.
Κ. ^‘ ΐ,ρτίμένη, ευάερος καί φωτεινή καί καθ’ ολα
Έ ν Ούασιγκτώνι μάλιστα εχομενέντω Γραφείω
' άρμόζουσα είς τόν προορισμόν της. Αί πάροδοι
τών
διπλωμάτων ίδιον τμήμα, τό ηλεκτρικόν
τής υπηρεσία; είναι εύρύχωροι καί δΓ αύτών
μεγίστην μου έκπληξιν, μαλλίνας μόνον έσθήτας.
U απορία μου ήδη έλύθη.
■ Άγορασθέντος δέ γηπέδου 3 ,0 0 0 μέτρων έκτάσεως, άνηγέρθη μ.ετά περισκέψεως καί κατά
ίγον τών ένόντων πόρων νοσοκομείον ού αί κυ( ίαι τού Γολγοθά ε'λαβον κατοχήν περί τά τέλ.η
τού 188 0. Η κ. Λεσά, ήτις διά τής δ ρ ά σ τ η ριότητος αυτής τοσούτον συνετέλ.εσεν είς τήν ά [νέγερσιν τού νέου καταστήματος, δέν είσήλθεν
είς αύτό, δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν ότι άπέθανεν
I είς τά πρόθυρα αύτού, τήν ‘29 Σεπτεμβρίου 1 8 7 9 .
ι Ώ ; ή κ. Γαρνιέ, οότω καί ή κ. Λεσά, ούδόλω;
έφείσθη έαυτής, ά λ λ ’ ήττον εκείνης ευτυχής, ά I πήλθε πριν ίδη τάς άρρώστους της έγκατεστημένας όπως έπεθύμει. Τό σκήπτρον— τό ό-ίοΐον
συνίσταται είς λ.αβίδα πρός έξαγωγήν μοτού—
{ περιήλθεν είς τήν χήραν κ. Ίουσσέ, ής τό όνομα
I είναι γνωστόν μεταξύ τών έν Παρισίοις τυπογρά
φων. ’Εάν ή διοίκησις αύτής στερείται έπιεικεία;
καί γλυκύτητος, έχει απατηλήν τήν όψιν.

ί
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(E le c t r ic ity D iv ision ), διότι νυν ή εφαρμογή
της θαυμασίας τα ύ τη ; δυνάμεω; εις τάς τέχνα;
καί ή χρησιμοποίησες ταύτη ; εί; τ α ; άνάγκας
τού άνθρωποι« απασχολεί πλείστους εφευρέτας·
ουτω κατά τό παρελθόν έτο; 1885 ύπεβλήθησαν δισχίλιαι αιτήσεις περί απονομή; διπλω 
μάτων ευρεσιτεχνία; ηλεκτρικών μ.ηχανημάτων
καί τ ά δύο τρίτα τούτων ένεκρίθησαν. Δύο δέ
τινα κυρίως συνετέλεσαν εις τόν καταπληκτικόν
πολλαπλασιασμόν των τοιούτων επινοήσεων: ή
εφεύρεσις του τηλεφώνου καί ή τελειοποίησες
των μαγνητοηλεκτρικών μηχανών. Αί πλεΐσται
τών αιτήσεων άναφέρονται εί; βελτιώσει; μ-ερών
γνωστών ήδη μηχανημάτων καί συσκευών ή εί;
επινοήσει; ασήμαντων όλως πραγμάτων, εις ά
ούδόλως τις προσέχει.
Ο υτω ; αϊ όδοί τής Νέας Ύόρκη; καί τού
Βρούκλυν βρίθουσι γυρολόγων πωλούντων ψιλικά,
τά όποϊα ούδαμώ; κινούσε τήν περιέργειαν τών
διαβα τώ ν, ή μάλλον τά όποϊα φαίνονται εις
τούς βλέποντας άπλούστατα· π ά ; νομίζει δτι έ δύνατο ευκόλως νά τά επινοήση καί νά τά κα
τασκευάσω, καί όμως οϊ ε’φευρέται απέκτησαν
κολοσσιαία; περιουσίας διά τούτων, όντων πη
γής άκενώτου κέρδους.
Ουτω αγαπητόν τών παιδιών άθυρμα κατά
τού; θερινούς μήνας είναι ή λεγομένη ύπόστροφο;
σφαίρα (r e tu r n — b all), σφαίρα κοινοτάτη έξ ε
λαστικού κόμμεω; εχουσα ελαστικόν σειρίδιον,
οπερ κρατών δ π αϊ; ρίπτει τήν σφαίραν, ΰποστρέφουσαν πάραυτα εί; την χείρά του. Καθ’
άπασαν τήν Αμερικήν παϊδε; καί κοράσια ά ρέσκονται τά μέγιστα εις το παίγνιον τούτο, ού
δ εφευρέτης εισπράττει κατ’ έτος κέρδος καθα
ρόν ίσον πρό; τούς τόκους κεφαλαίου ήμίσεος ε
κατομμυρίου δολλαρίων. Ή άπλουστάτη ε
πίνοια τής κατασκευής ταινιών έπικεχρισμένων
εί; τό άκρον δι αραβικού κόμμεω; ποός περιτύλιξιν εφημερίδων έπλούτισε τόν εφευρέτην. Ευφυής
δέ τις οικογενειάρχης, οστις ίσως άπεκαμε νά
πληρώνη συχνούς λογαριασμούς ύποδηματοποιών, κατεσκεύασε τ ά ; προνομιούχους άκ ίδα; υ
ποδημάτων (p a ten t sh o e -tip ), τουτέστι τά μι
κρά εκείνα έκ χαλκού ή άλλου μετάλλου ελά
σματα, τά επιτιθέμενα εί; τήν άκραν τών παι
δικών υποδημάτων, διότι ή πείρα διδάσκει οτι
τό πρός τού; δακτύλου; δέρμα τούτων τρίβεται
ταχύτερον διά τών ακιδωτών υποδημάτων ού
μόνον κατώρθωσε νά δαπανά έκ τού ίδιου βα
λαντίου όλιγώτερα πρό; ύπόδησιν τών τέκνων
του, ού μόνον έφειλκύσατο τ ά ; ευλογίας πάντων
τών γονέων, άλλά καί έξησφάλισε καθ' ολον τόν
χρόνον τής ισχύος τού προνομίου εισόδημα ίσον
πρός τούς τόκους δύο έκατομμυρίων δολλαρίων.
Οΰχ ήττον επικερδή τών ακιδωτών υποδημά
των άπεδείχθησαν τά ΓΙλιμπτώνεια τροχήλατα
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πέδιλα (P lim p to n r o lle r -s k a te ), άπερ πάγ
κοινα κατέστησαν απανταχού γής, καί μάλιστα
έν τα ϊ; χώ ραι; τής Νοτίου ’Αμερικής, οπού διά
τό θερμόν τού κλίματος δέν ύπάρχουο: πάγοι καί
στερούνται έπομένω; οι κάτοικοι τής έκ τών πα
γοδρομιών διασκεδάσεως.
Μεταλλευτής δέ τι; έν Ν εβά δα, όπως προφυλάξη τά θυλάκιά του, άτινα έφθείροντο πληρούμ.ενα συνεχώς διά μεταλλευμάτων, έπενόησε
τά μετάλλινα προσράμματα. Διά τούτων κα
θίστανται μεν άκομψότερα τά ένδύματα καί μ ά
λιστα αί περισκελίδε;, άλλά τά θυλάκια γίνον
ται στερεώτατα καί άρρηκτα, όθεν πάντες οϊ μεταλλευταί άπεδέχθησαν εύγνωμόνω; τόν χρήσι
μον συρμόν. ’Από τών ασεβών τυμβωρύχων, οΐτινες άνασκάπτουσι τάφους, όπως συλήσωσι τά
ένδύματα τών νεκρών ή κλέψωσι π τώ μ α τα διά
νά τά πωλήσωσιν εις ιατρού; καί άνατομικά εργα
στήρια,προφυλάσσει ή φερετρονάρκη, ή φονεύουσα
τού; ίεροσύλους, ή άν μή κατορθωθή τούτο έξεγείοουσα διά τού μεγάλου κρότου του; παροικούντας. Ώ φελίμωτάτη ταϊς οίκοδεσποίναις είναι
ή έφεύρεσι; δύο νέων κυριών, αίτινες ίτελειοποίησαν τό σιδήρωτρον εί; τρόπον ώστε αί σιδηρώνουσαι δέν φοβούνται πλέον νά καύσωσι τά ένδύ
μ α τα Ή δ έπισημοτάτη έν Αμερική ράπτρια
κυρία Δεμορέτ έπενόησε τόν άνασύρτην (d r e s s e levator), δι’ οΰ αί έπισεσυρμέναι έσθήτες τού
χορού μεταβάλλονται έν άκαρεϊ εί; έσθήτας πε
ρίπατου.
Ούχί σπανίω; όμως δαπανώνται χρήματα
πολλά εί; κενά; καί άσκοπους εφευρέσεις. Ουτω
πρό μικρού κεφαλαιούχοι τινες τής Ν έα; Ύόρκη;
μ,ετά μεγάλης μ,υστικότητος έδοκίμαζον μ.ίαν
έφεύρεσιν εν τινι χαρτοποιείω έν τή μεσογείω.
Μ ετά πολλά πειράματα έπείσθησαν, ότι έκ φύλ
λων καπνού είναι δυνατόν νά παραχθή μάζα
πρό; κατασκευήν σιγαροχάρτου. Ά λ λ ’ άπεδείχθη προσέτι ότι ό τοιούτος χάρτη ; δέν διετήρει,
ώ ; ύπελόγιζον, τό άρωμ,α τού καπνού, καί τό
μόνον άποτέλεσμα τών πειραμάτων ή τ ο ή δη λη τηρίασις τών ιχθύων, τών εύρισκομ.ένων έν τώ
ρυακίω εις ο έχύνοντο τά άπ οσταλάγματα τού
χαρτοποιείου.
Δέν λείπουσι δέ καί αί μωραί έφευρέσεις, καί
πολλάκι; τό έν Ούασιγκτώνι γραφεϊον χορηγεί
διπλώματα ευρεσιτεχνίας εί; κωμικού; έφευρέτας.
"Ισως αϊ ’Αμερικανίδες οίκοδέσποιναι άγνοούσιν.
ότι δσάκις κεντώσι διά βελόνης τό έν ανθρακιά
ψηνόμενον ώόν, όπως μή διαρραγή, σφετερίζον
ται τ ά δικαιώματα ένά; συμπολίτου των. Διότι
εύρέθη Αμερικανός ζητήσας διά τήν έπινόησιν
ταύτην προνόμ,ιον, χορηγηθεν αύτω· άγνωστον
όμως τινι τρόπω θά δυνηθή νά είσπράξη τά πο
σοστά, άτινα δικαιούται νά λά βη .
’Αγαθός τι; φίλο; τών ζώων, θλιβόμενος διότι

0ί έκ τών τεχνητώς έκκολαπτομένων ώών γεννώενοι νεοσσοί στερούνται τ ή ; άπολαύσεω; τού να
ούωσι τά τρυφερά κακκαρίσματα τής κλώσor ς, έπενόησε μηχάνημα παράγον όμοιους η υς. "Αλλο; δέ τις εύρε τρόπον, οι’ ού εμποδί
V
ζονται αί όρνιθες νά σκαλεύωσιν έν τοϊ; κήποι;.
Πρωτοφανής όμως είνε ή επίνοια τού έφευρόντο;
τό παραπειστικόν τών ορνίθων μηχάνημα (Ι ι ε η ΒΒΓΒηαάβΓ), ήτοι φωλεάν έχουσαν έν τ ώ πυθ4 μίνι καταπακτήν, άνοιγομένην
ανοιγομενην οσάκις ή·ι ορνι;
γεννά έπ’ αυτής ώόν, καί ρίπτουσαν τούτο ε'ζω
τή; φωλεάς εις μαλακόν όοχέα. Η ορνι; κυττάζει νά ϊδγι τό αΰγόν, τό όποιον έκαμε, δέν βλέ
πει τίποτε, καί νομίζουσα οτι τό έχει άκόμη έν τή
γαστρί,γεννά άλλο καί πάλιν άλλο μέχρι; οτου έ ξαντληθή. Αυτόν τουλάχιστον τόν συλλογισμόν
κάμνει ό έφευρέτη; τού μηχανήματος.
Ά λ λ α ι γελοΐαι έφευρέσεις είναι: τό άγκιστρον
τών ταινιών, οπερ διά νά Οεραπευθώσι πρέπει να
ααταπίωσιν οί έκ ταινίας πάσχοντες, ά φ Ά ύ ένθέσωσιν εις αύτό δέλεαρ, πρό; αλιείαν τής ται
νίας. Ή τοποθέτησις μεγάλων λεβήτων παρα
τά; όχθας διωρύχων καί ή έξ αυτών μετοχέτευσι; άτμ.ού διά σωλήνων τιθεμένων εις τόν πυ
θμένα τούτων, όπως μή πήγνυται τό ύδωρ τω ν
ή πρό; άποφυγήν τού ^ογχαλητού συσκευή, συνισταμένη εις καμπύλην σάλπιγγά, ης το μέν εν
τών στομίων προσαρμόζεται εις τους ρώθωνχς
τό δ’ έτερον εις τό ούς, όπως άφυπνίζηται παραχρήμκ ό ρέγχων, άμα άρχίση τό ^ογχαλητόν.
Τό βαρίδιον, όπερ προσδένεται εις το ακρον τή ;
ούρα; άμελγομένης άγελάδος, όπως μη ένοχλή
τήν άμέλ.γουσαν, σοβούσα τάς μ.υια; δια κινή

335

μαχικών ποτών, τά όποια κατασκευάζει εν μόνον
μ.έγα πνευμ.ατοπωλ,εΐον τή ; Ν εα; 1 ορκης.
Έν τ α ϊ; μικροτέραις πόλεσι καί έν τοίς χωρίοις
οί εύρεσιτέχναι πωλούσιν οί ίδιοι τά προνομιούχα
των φάρμακα. Τό άμάξιον έκάστου αυτών πληρούται 'κ α τά τό ήμ.ισυ μέν έξ αγγελιών καίΕγ
κυκλίων, κ α τά τό ήμισυ δέ έκ τών πωλουμένων
φαρμάκων. ’ Ενώπιον πλήθους περιέργων καί εύγνωμόνων κεχηναίων προχέει ό αγύρτης α κ α τά 
σχετα τά ρεύματα τ ή ; εύγλωττίας του. Οί π ά 
σχοντες τούς όδόντας, τ ά ω τα , οί νοσούντες οιανδήποτε τών πολυαρίθμων νόσων, ά ; θεραπεύουσι
τ ά φάρμακά του, άς προσέλθωσι και άς δοκιμάσωσιν. 'Α ν παρουσιασθή τις πάσχων, στρέφονται
πάντων^τά βλέμματα πρός αύτόν, καί πάντες
μετ’ άγωνίας άναμένουσι τήν ένέργειαν τού φαρ
μάκου. Καί τό ύποκείμενον τοιαύτηςπεριεργίας,
τεθορυβημένον, ζαλισμένον, νομίζει ότι ήσθάνθη
άνακούφισιν, ή προσποιείται οτι έθεραπεύθη, άν
έκ συμπαιγνία; μετά τού αγύρτου έπαρουσιάσθη.
Ή μέθοδο; αύτη είναι ή πειστικωτατη πασών·
πάντες δέ μετ’ άπεριγράπτου προθυμίας σπευδουσι νά άγοράσωσι τό προνομιούχον φάρμακον.
Έν τ α ϊ ; έγκυκλίοις, άς έκ τής ά μ ά ξη ; διανέμ,ει ό αγύρτης, άναφέρεται, ότι ή θαυμ.ασία
πανάκεια πωλείται παρ’ άπασι τοίς μεγάλοι;
φαρμακοπωλείοις τής Νέα; 1 ορκη;. Ο εύρέτης φαρμάκου οίουδήποτε είναι βέβαιος, ότι θά
εύρη έ'να έπιχειρηματίαν, εις ον νά παραχωρή
ση, τήν αποκλειστικήν τούτου πώλησιν. Λ α μ βάνων δέ παρά τού έπιχειρηματίου ποσόν πολ
λάκι; ούχί ευκαταφρόνηταν, εξακολουθεί ούδέν
ήττον τό έμπόριόν του, πωλών τ ο φαρμακον υπό
άλλο ονομα, πομπώδες πάντοτε. Οί τοιούτοι
άγύρται έν τ α ϊ; Νοτίαις χώραις ε"χουσι πάν
τοτε μεθ' έαυτών καί έ'να έγγαστρίμυθον καί έν
θέατρον αμερικανικού καραγκιόζη· (P u n ch and

σεων τής ουράς,
Πάντων όμως πολυπληθέστατα είσι τά δ ι _ πλώματα εύρεσιτεχνίας εις έφευρέτας ιατρικών
Μ σκευασιών. Τ ά ποικίλα προνομιούχα φαρμακα
Judy).
είναι ίσως άβλαβέστερα τών ιατρών, οΐτινε; (
Μ λχ L o r t z in g I
ί μετά διετείς άτάκτου; σπουδάς απολύονται έν ;
Αμερική κατά τής πασχούση; άνθρωπότητος,
' μή ύπάρχοντό; τίνος σπουδαίου περιορισμού τή ; ,
Τ Ο ΦΙΛΟΖΩιΟΝ Τ Π Ν Α Γ ΓΛ Π Ν
’ έξασκήσεως τού ιατρικού έπαγγελματος. Τά
εν
Κ ύπρω.
■ Φάρμακα τα ύ τα γίνονται τοίς πάσι γνωστά
οι’ άκαταπαύστων αγγελιών, δι’ άς ^ δ α π α Έ ν τών πρώτων μελημάτων τώ ν"Α γγλων,εγΒ η νώνται εκατομμύρια δολλαρίων κατ ^ έτος.
καθιστααένων
έν χ.ώρα τινι, είναι ή διά συστά, Αί τοιαύται άγγελίαι δημοσιεύονται έν έφησεω
;
έταιρία;
προστασία τών ζώων. Ού μόνον
; μερίσιν, έπικολλώνται έπί τών τοίχων ^ των
δέ
άνά
τήν
Μεγάλην
Βρετανίαν καί τά ς α γ 
ί οικιών, έπί πεζοδρομίων, επί λίθων, καί έπι αύ γλικά;
άποικία;
ά
λ
λ
ά
καί
έν άπ ω τάταις χώραις
; τών άκόμη τών ξύλων καί τών πλώθων,τών σεσωτής ’Ασίας καί ’Αφρικής Ά γ γ λ ο ι ιεραπόστολοι
Γ ρευμένων πρό τών κτιζομένων οικιών. Οΐ Αμεέ'χουσιν ιδρυμένα προστατευτικά τών ζώων σω 
, ρικανοί καί αί ’Αμερικανίδες δύνανται αφοβω;
ματεία.
<
νά φορώσι στενώ τατα ύποδήμ.ατα. διότι τούς τύΤήν φιλόζωον ταύτην μέριμναν έπεδείςαντο
[ λους τών ποδών ^ιζηδόν θεραπεύουσι δισχίλια .
πρό τινο; καί' έν Κύπρω οί Ά γ γ λ ο ι είσαγαγόνί προνομιούχα φάρμακα- άν δ ’ εχωσιν ασθενή τον
τες εί; τό Νομοθετικόν Συμβού>ιον τής νήσου
[ στόμαχον, έχουσιν ά μ α καί πρόχειρον τήν εκλο
νομοσχέδιου περί προστασίας τών ζώων, όπερ ογήν τού αντιδότου έκ τών 106 προνομιούχων στο·
ρ
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μως άπερρίφθη καί διά τό πρόωρον αυτού καί I δρυθήπροστατευτική τις τών ζώων εταιρία· άλλά
διά τό καθ' υπερβολήν αυστηρόν.
τό αυστηρόν τούτο νομοσχέδιου, δπερ έπιβάλλει
τηλικαύτας ποινάς είς τους παραβάτας άναμι« Ό νομοθέτης έν τώ όρισμώ τώ προτκσσομένω ώς πρώτον άρθρον έν τ ω νομοσχεδίω, είπεν
μνήσκει ήμΐν γελοιογραφίαν τινά παριστώσαν μέ
άγορεύων κατά του νομοσχεδίου τούτου είς των
λος φιλοζώου έταιριας σφοδρώς λακτίζον έν όΕλλήνων αντιπροσώπων τής νήσου, συμπεριέλαβε
νόματι τής εύσπλαγχνίας κυνηγόν, διότι έπυροπάντα τά φορτηγά ζ ώ α , πρός δέ κατοικίδια
βόλει κατά πτηνού· ή τοιαύτη ύπέρ τών αλό
ζώ α καί πτηνά.. .. Πρόκειται λοιπόν νά νομοθεγων ζώων μέριμνα είνε ύπερβολική εί μή τι άλ
τήσωμεν μέτρα παρακωλύοντα τάς επί ζώων καί
λο έφ’ όσον έκδηλούται ού'τω σκληρώς πρός τά
πτηνών διαπραττομένας δήθεν σκληρότητας, καί
λογικά ζώ α . Ή ττον δέ παντός άλλου τοιούτου
είς τοιαύτα μέτρα προτεϊνεται αμέσως ή επι
νόμου είσηγηταί ήρμοζε νά γΐνωσιν έν Κύπρω οϊ
βολή προστίμου ή φυλακίσεως, ήν θά επιβάλλη
"Αγγλοι, οϊτινες καταθλίβουσι τούς κατοίκους,
βαρύ καί δυσφόρητον καθιστώντες καί δ,τι ω 
είς τόν διαπράττοντα δικαστική άπόφασις παρά
φέλιμον είσάγουσιν είς τήν νήσον.
τού πταισματοδικείου. . .
”Α ς χαλαρώσωσι πρώτον τά δεσμά τών Κυ
« . . . Θέλοντες νά παρακωλύσωμεν σκληρό
πρίων—
άφ' οΰ έπιμένουσι κατέχοντες έλληνίδα
τητας, τάς όποιας ήμεΐς άγνοοΰμεν άν διαπράτνήσον—
άς ήμερώσωσι τά ήθη τοϋ λαού, άς
τωνται, θά παρακωλύσωμεν διά τοϋ νόμου τού
νομοθετήσωσι τά άληθώς έπωφελή είς τήν χώ 
του την έλευθέραν ενέργειαν καί μεταχείρισιν
ραν μέτρα άπό τών θεμελίων άρχόμενοι καί ούχί
τοϋ αλόγου οντος ύπό λογικοϋ, ήτοι θά κ αταάπό τής στενής, καί τότε άς μεοιμνήσωσιν ύ στήσωμεν τόν άνθρωπον υπόδουλον τοϋ ζώου,
πέρ τών ζώων. "Ας δειχθώσι φιλόζωοι, άφ’ ού
διότι εκτός τής σκληρότητος απαγορεύεται συ
γίνωσι πρώτον φιλάνθρωποι.
νάμα καί ή απρεπής μεταχείρισις, ήτοι ό άν
Κ*
θρωπος δέν δύναται νά συμ.περιφερθή άπρεπώς
πρός οίονδήποτε ζώον ή πτηνόν.. . Εάν τις σκύλλος δρμήσγι ε’πί ανθρώπου τινός θέλων νά τόν
ξεσχίσγι, έάν αφηνιασμένος ίππος ή ονος έπιπέση
επί ανθρώπου, νά μή δύναται νά προστατεύσει
έαυτόν διά τής ράβδου τ ο υ .. .
» ’Ο δυστυχής αγρότης ό άροτριών τήν γήν ό
διά τοσούτων μόχθων άναβιβάζων τούς βόας
του είς τάς κορυφάς τών λόφων καί βουνών όπως
άροτριώσν) τήν άμπελόν του, δεν θά δύναται νά
βιάζει τά ζεύγη του, φόβω μή καταμηνυθή ώς
ύπερμέτρως βιάζωκ αύτά. Ό άμαξηλάτης, δστι; διανύει διά τής ύπό τριών ή τεσσάρων ϊππων συρόμενης άμάςης τόν μεταζύ Λάρνακος
καί Λευκωσίας δρόμον έντός τεσσάρων ή πέντε
ώρών, θ’ άναγκασθή νά βαδίζ-η βήμα πρός βήμα
φόβω μή φωραθή ώς ύπερμέτρως βιάζων τούς
'ίππους τής άμάςης του . . »
Έ πάγεται δ ’ δ £ήτωρ δτι δ άληθώς επιθυ
μιών νά προστατεύσν) τά ζώ α , μέριμνα πρώτον
περί τής διαδόσεως τής παιδείας καί τού πολι
τισμού καί δέν θεσπίζει νόμον, καθ' δν πας θά
δύναται νά καταμηνύει δικαίως ή αδίκως τόν τυ
χόντα, νόμον οστις ή 9ά καταντήση φορολογικός
ή θά περιέλθγι είς αχρηστίαν.
Καί άλλα τών αιρετών μελών τοϋ νομοθετικού
συμβουλίου κατεπολέμησαν τοϋ νομοσχεδίου ώς
προώρου έν σχέσει πρός τήν νομοθεσίαν τής χώ 
ρας καί λίαν καταθλιπτικού.
. , I
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Δεν εννοούμε* το παραπαν να ψεςωμεν την φι
λόζωου ταύτην μέριμναν, ήτις είναι τρανόν δεί
γμα τής ήμερώσεως τών ήθών ενν τινι χώρα,
καί ύπέρ ής, άλλως, θερμώς συνηγορήσαμεν ά λ 
λοτε, ευχήν έκφράσαντες ΐνα καί παρ' ήμΐν ί*Ε ν

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΟΝ
(έλευΟ έρ* π α ρ Α ο ρ α σ ι ς ) .
Στεφάνι άπό τριαντάφυλλα * »' άπδ κισσό πλεγμένο,
— τώνα τοϋ Βάκχου λούλουδο, τοϋ "Ερωτα τό άλλο—
απάνω '«τό κεφάλι μου πώς ήθελα να βίλω
καί τό ποτήρι να στραγγω χρασάκ; γεμισμένο.
Τριαντάφυλλο 'περήφανο τής ϊ'οιξι« καμάρι,
τριαντάφυλλο 'που '« τους θεουι είσαι περίσσια χάρι,
τριαντάφυλλο μυρουδιαστό, ποϋ τά χρυσά μαλλιά του
δ χαρδισκλέφτη; "Ερωτας μέ σένα στεφανώνει
όταν χορευ-ρ μ ' ομμορφαις Νεράιδε« '«τό αλώνι,
στεφάνωσε και μένανε κ* εΰθυς στην όμιεορφιά του
θά τραγουδήσω χαροπό τραγούδι, θά μεθύσω,
μέ τήν ξανθή αγάπη μου τρελλό χορό θα στήσω.

ΟίΝΟΜΛΟΕ

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
Ή άνάπτυξις τής τηλεφωνικής βιομηχανίας είναι
άναντιρρήτως πρωτοφανής έν τή ιστορία τών εφευ
ρέσεων. Κατά μήνα Αύγουστον του 1877 αι τηλε
φωνικά·. συσκευαί, αϊ έν χρήσει έν ταϊς Ήνωμεναις
ΙΙολιτείαις τής ’Αμερικής ήσαν έν όλω 780, κατά
μήνα δε Φεβρουάριον τοϋ 1885 δ αριθμός αυτών άνήλθεν εις 325 5 7 4 . Ό αριθμός τών κεντρικών
γραφείων ηύςήθη άπό 100 εν έτε: 1880 είς 782 έν
έτει 1885. Κατά μήνα Ιανουάριον του ένεστώτος
έτους ύπήρχον έν ένεργεία 137,223 μίλλια τηλε
φωνικών συρμάτων καί 5186 άνθρωποι εϊργάζοντο
έν τοΐ; κεντρικοΐς γραφείο-.ς. Διπλώματα ο ' ευρεσι
τεχνίας τηλεφωνικών μηχανών καί βελτιώσεων τών
μερών αύτών άπενεμήθησαν 1521 κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.
*^ΛΛ/'ςΑ/ν'Λ-
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