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Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ov). Όσα έπισκεπτήρια έξοδευει κατ' ετος έκαστος συνδρομητης θα εκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγίον εκάστου ετους. 
3ον) . Έκαστος συνδρομητης{ θα εχη, το δικαίωμα vα καταχωρίζη δωρεάν μιαν 

πoισην έν τω έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν του κα ταστηματος του,είτε προς 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 4ον) Είκοσι λαχέια των αρχαιοτήτων θα τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητων, και ευνοούσης της τύχης το κέρδος θα διανέμηται εξ ίσου εις όλους τους συνδρομητάς.Οι 

άριθμοι δε των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 
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Έν Σκύρω—ΚΑΦΕΙΟΝ και ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ—Έν Σκύρω 
Ε MM A Ν Ο Υ Η Λ Δ.. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Η 

Καφες καθαρος. Λουκούμια Σύρου. Τουμπεκή Περσικόν. Γλυκύσματα εκλεκτά. Περιποίησις απαράμιλλος. Όσοι 
μεταβαίνετε είς Σϋρον νά επισκεφθήτε το άνω καφεϊον ειδή μή, θα το μετανοήσητε. 

Οι έπΐ πολλά έτη ώς ΰππάλληλοι έργασθέντες παρά τω έν Χαυτίους Οίνοπολεΐον τοΰ κ. Σ 
Δεναξά δραστήριοι καΐ περιποιητικότατοι νέοι γνωρίζουσι τοΐς φίλοις αυτών οτι ήνέωξαν ιδιov 
έν έδώ Πατησίων καΐ απέναντι τοΰ Καφενείου τό <<Βυζάντιον>> οίνοπωλεΐον. Παρακαλουσι 

πάντας τους φίλους των νά προσέρχωνται εις τό Οίνοπολεΐόν των, καΐ ας είναι βέβαιοι οτι θα 
μείνωσι κατα πάντα ευχαριστημένοι. 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ί Κ Ο Ν Β Α Φ Ε Ι Ο Ν 

Γ . Μ π ο υ ρ ν ά χ η και Ν. Π α -
π α χ ρ ή σ τ ο υ . 

Φέρομεν εις γνώσιν τοϋ Σεβ. κοινού 'Αθηνών 
και Πειραώς καΐ τών επαρχιών οτι επί τηςδια-

σταυρώσεως τών όδών Καραίσκου καΐ Σωτείρας, 
καΐ άκριβώς απέναντι τ η ; οικίας τόΰ κ. Ζηζηλα 
άριθ. 3 5 ανεκαινίσθη παρά τών ακαμάτων και 
φιλοκάλων κ. κ. δι* δλως νέων καΐ έξαιρέτων 
ές Ευρώπης κομισθέντων έσχάτως μηχανών και 
χρωμάτων μέγα καΐ καθ ολα τέλειον ολως 

προτότυπον διά τόν Πειραιά τό όποιον βάφει 
βτεριώτατα καΐ λαμπρώς γυναικεία τε καΐ αν-
δρικά παντός είδους φορέματα, άτινα καΐ ποιεί 
αΰτα ολως καινουργεϊ. Πωλούνται δέ και βάφον-
ται νάματα παντός χρώματος χονδρικώς και 
λιανικώς. Κατασκευάζει καί πωλεί έπίσης και 
κ α τ ά τε τήν στερεότητα καϊ τέχνην ώς καΐ έ-
πισκευάζει παλα ιάς . 

Τ Ι Μ Α Ι Ε Υ Θ Υ N A I . 

Κ Ο Υ Ρ Ε Ι Ο Ν Ο Κ Α Λ Λ Ω Π Ι Σ Μ Ο Σ . 

Έ ν Σ ά μ ω ( Λ . . Β α θ έ ο ς ) 

Τό έν τη πλατε ία Πυθαγόρου κείμενον τοΰτο 
κουρεϊον τών 'Αδελφών Χ α τ ζ ή Γεωργίου είναι 

τα άρχαιότητον πάντων τών έν τη πόλει ταύτη 
ευρισκομένων. Φημιζόμενον δέ τόσον διά την 
καθαριότητα καΐ περιποίησιν, οσον καΐ διά 
τήν πρόθυμον ίιπηρεσίαν, πάντες οί έν αυτω 
προερχόμενοι πολυάριθμοι πελάτα ι ευρίσκουσι, 
δέχετα ι xa l συνδρομητάς έπΐ μετριωτάταις τ ι -
μαΐς . Γνωστοποιείται δέ δτι άνά πασαν δευτέ-
ραν παρέχεται δωρεάν ή υπηρεσία τοίς μαθη-
ταΐς της ένταΰθα δημοτικης Σ χ ο λ ή ς . 

Β α Φ Ε Ι Ο Ν ΔΙ Α Τ Μ Ο Υ 
I . Α. Μ Ε Τ Α Ξ Α 

Ά θ ή ν α ι ς ό δ . Κ α λ α μ ι ώ τ ο υ 2 5 
Βαφεΐον καΐ Καθαριστήρων διαφόρων 

ειδών ΰφασμάτων. Βαφείον μεταξωτω 
τελευταίου συστήματος καταπετασμα 
των. Φορέματα ξυλωμένα καΐ μη Ε ί δ ΐ -

κ ό τ η ς κ α i κ α θ ά ρ ι σ μ α σ τ ε γ ν ό . 

Η γ ε ι α ! Ε ΰ θ η ν ί α ! Κ α θ α ρ ι ό τ η ς 

Σιγαρέτα άνευ κόλλας (γαζωτά). 
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ή 1 0 0 , 0 0 0 

μετά η άνευ επιστομίου. Σιγαρόχαρτον έκ κα-
θαράς όρύζης διαφόρων χρωμάτων. Σφραγις 
χρυση η καΙ χρωματ ιστή . Μήκος σιγαρέτων άπο 
5 1)2 πόντους κατά βούλησιν τοϋ παραγγέ-
λοντος διά της τ ε λ ε ι ο τ έ ρ α ς μ η χ α ν ή ς 
του κ ό σ μ ο υ μ ο ν α δ ι κ η ς έ ν Α ν α τ ο λ ή 
Καπνά άριστα ! έκτέλεσις παραγ-

γελιών ταχύτατη 
Μ ό ν ο ν εις τ ό μ έ γ α μ η χ α ν ι κ ό ν 

Κ α π ν έ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο ν 
Π.Ι.ΛΙΒΑΝΟΥ 

Διασταύρωσις όδών 
Ε ρ μ ο ϋ και Α ί ο λ ο υ ά ρ ι θ . 5 8 . 

Π. Γ . Κ Α Λ Λ Α Ρ Κ Ο Σ 
Προμηθευτής 'της Αϋλης 

Α. Μ. τοϋ Βασιλέως 
Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

' Ο δ ό ς Α ι ό λ ο υ 1 5 7 

Διεθνές ε ισαγωγή εδωδίμων της πολυτελεεϊ 
Διατετηρημένων εδεσμάτων εν δοχείοις, Ά λ 
λάντων Βολωνίας και Ουγγαρίας , Φυραμάτω 
Νεαπόλεως. Διπύρων αγγλ ικών . Προίόντων τών 
άποικιών, Σακχαρόπηκτων καΐ Οπόρων έν δι 
αλύσει Σακχάρεως. 

Καμπανητου ολων τών κυριοτέρων έργοστα-
σίων τ ι ς Γαλλ ίας , Ε κ λ ε κ τ ώ ν οίνων, Ζύθων 
φιάλαις, Πνευματωδών ποτών και Συκέρων φε-
ράντων σήματα εγγυημένης προελεύσεως έξ ε-
δικών εργοστασίων. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 'Οκτωβρίου 1895. 'Αριθ. 20. 

Εις τους μήπω πληρωσαντες την 
μικραv πεντάδραχμον έτησίαν συνδρομήν 

της «Αστραπής», εάν εντός τοΰ μηνός 
τούτου, μή άποστείλωσι ταυτην, θέλει 
παύσει ή άποστολή τών φύλλων. Όφεί-
λουσι δέ ούτοι, έπιστρέψαι οσα μέχρι 
τοΰδε ελαβον φύλλα. 

Παρακαλούνται οί κ. κ. συνδρομηταί 
οί μεταβάλλοντες κατοικίαν νά εΐδοποιώ-
σΐν εγκαίρως τήν διεύθυνσιν, όπως έγκαί-

ρως άποστέλλωνται τά φυλλάδια εις 
τάς νέας αύτών κατοικίας και μή επέρ-
χεται σύγχυσις εις τήν διανομήν. 

ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ 
TOΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

Ο 'Αμερικανός αστρονόμος Ροβέρτος Μπέλ 
επ' εσχάτων έδημοσίευσεν έν τω έν Νέα Ίόρκη 

εκδιδομένω περιοδικω The Sun (ήλιος) όλόκλη-
ρον σειράν υπολογισμών περί της αποστάσεως 

από της γης τών διαφόρων ουρανίων σωμάτων 
τών πλανητών καΐ απλανών αστέρων. Ούτος 

τους υπολογισμούς του έστήριζεν έπί της υπο-
θέσεως οτι τά ουράνια διάφορα σώματα ένοϋν-

ται μετά της γης δι' ήλεκτραγωγών. Ούτοι οι 
υπολογισμοί διευκρινίζουσι τό ζητημα περί τοϋ 

πόσος χρόνος απαιτείται προς μετάδοσιν τοϋ 
ηλεκτικοϋ ρεύματος είδήσεώς τίνος από ενός 

αστέρος εις τόν άλλον. 'Αναμφιβόλως πρέπει 
να ληφθή ΰπ' οψιν δτι εντός ενός δευτερολέπτου 
το ήλεκτρικόν ρεύμα δύναται νά διέλθη έπτά-

κις έν σύρμα τό οποίον να περιζωνη τήν γήν 
περί τόν ίσημερινόν. Δεν άπήτει περισσότερον 
χρόνον εν τηλεγράφημα οπως φθάση μέχρι της 
Σελήνης· οσον δέ άφορα τόν ήλιον έπρεπε νά 
παρέλθωσι περίπου οκτώ λεπτά πριν η τό ήλεκ-
τρικόν ρ ϋμα φθαση, μέχρι τούτου τοΰ φωστή-

ρος. 'Αλλά πόσον ελαχίστη εΐναι αυτή η άπό-
στασις παραβαλλομένη πρός χήν άπό τοΰ ήμε-
τέρου πλανήτου άπόστασιν τοΰ αστέρος Αέν τώ 
άστερισμώ του Κενταύρου. Έν τούτοις ΰπάρ-
χουσι χιλιάδες αστέρων εις τους οποίους τό ή-
λεκτρικόν ρεΰμα μεθ' ολην του τήν ταχύτητα 
δεν θα ήδύνατο εισέτι νά παραδώση τήν εΐδη-
σιν περί της άνακαλύψεως τής 'Αμερικής άν 
αΰτη μετεβιβάζετο διά τοΰ τηλεγράφου καθ' 
δν χρόνον ο Χριστόφορος Κολόμβο: έπάτησεν 
εις τό έδαφος τοΰ νέου κόσμου. Τόσον μεγάλη 
άπόστασίς διαχωρίζει ημάς άπ'έκείνων τών ά-
στέρων οιτινες καθίστανται εις ημάς ορατοί 
διά τών τηλεσκοπίων, πόσον δέ μέγα πλήθος 
υπάρχει αστέρων έν τώ άπείρω διαστήματι οΐ-
τινες είνε απρόσιτοι είς τήν δρασιν ημών καί 
δι' αυτών τών ΐσχύρωτάτων τηλεσκοπίων, περί 
τής υπάρξεως τών υπ οίων είκάζομεν μόνον έκ 
τών αμυδρών ιχνών τών παρατηρουμένων έν 
ταϊς φωτογραφικαϊς πλαζί τοΰ έναστρου ουρα-
νού!! Ή φωτογράφησις τοϋ οΰρανοϋ άποκαλύ-
πτει μυριάδας αστέρων, οΐτινες δεν είναι προ · 
σιτοί εις τάς διά τών τηλεσκοπίων παρατηρή-
σεις καί ή άφ' ημών άπόστασις τούτων τών 
αστέρων είναι έπι τοσοΰτον μεγίστη, ώστε είς 
ούδένα αυτών δέν θά διεβιβάσθη εισέτι, έάν 
ητο δυνατόν νά μεταδοθή διά τοΰ τηλεγράφου 
ειδησις περ. τής έλεύσεως τοϋ Σωτήρος έπί τής 
γης, καίτοι έκτοτε παρήλθον ήδη 1895 έτη· 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 4 

ΟΙ Ν Ε Γ Ρ Ο Ι Ε Ν Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 

Παρήλθον υπέρ τά 30 έτη άφ' ου χρόνου 
οί δυστυχείς μελανόδερμοι, άρπασθέντες έκ τής 
γενεθλίου γης των καί βιαίως μετακομισθέντες 
εις τήν Άμεριχήν, εκηρύχθησαν έλεύθεροι καί 
έλαβον πολιτικά καί άστυκά δικαιώματα. Έως 
τότε έθεώρουν αυτούς ουχί ώς άνθρώπους άλλ' 
ώς φορτηγά κτήνη· ή δέ μεταβολή τούτου τοϋ 
φρονήματος δέν ητο εύκολος. Πολύ αίμα έχύθη 
πρίν η λυθη τό περί των Νέγρων ζήτημα και 
καταργηθή όλοτελώς ή δουλεία, ητις έπέθετε 
σκιεράν κηλίδα επί τοϋ 'Αμερικάνικου πολιτι-
σμού. Άλλ' οί έξοχοι άνδρες της 'Αμερικής, 
οΐτινες προσεπάθησαν νά έξισώσωσι τους Νέ-
γρους πρός τους λοιπούς 'Αμερικανούς πολίτας, 
νά έξαλείψωσι την πρόληψιν, καθ'̂  ην οί Νέγροι 
έλογιζοντο κατώτερα όντα, έφαντάσθησαν διά 
της καταργήσεως της δουλείας νά καταπαύσωσι 
τήν φυλετικήν ίριδα. Ούτοι ησθάνθησαν ίσχυ-
ράν άπογοήτευσιν καϊ έξανέστησαν κατά των 
διωγμών καί έκβιασμών των κατ' έτος αυξα-
νομένων τών οποίων θύματα πίπτουσιν αυτοί 
οί Νέγροι. Έν τούτοις οί πλείστοι 'Αμερικα-
νοί διατηροΰσι την κατά τών Νέγρων πρόληψιν, 
καίτοι δέ ή κατάστασις τών τελευταίων κατά 
πολύ έβελτιώθη από τής απελευθερώσεως αυ-
τών, άλλ' ούτοι δέν ζ ώσιν άνέτως καί τώρα, 
διαρκεί τό περί αυτών ώς άπερριμμένης φυλής 
φρόνημα καί ή πρός αυτούς άποστροφή τών 
λευκών' Ως οίκοθεν εννοείται, τοιαύτη σχέσις έξ-
εδηλώθη ίσχυρώτερον έν ταίς νοτίαις πολιτίαις, 
αλλά καί έν ταϊς βορείαις,αΐτινες άλλοτε έχρη-
μάτισαν ώς έστία της απελευθερώσεως τών 
δούλων, ή κοινωνία, έτι δέ καί αυτοί οί νόμοι 
όλίγην συγκατάβασιν δεικνύουσιν εις τούς Νέ-
γρους.Ουτω π.χ. σχεδόν ένάπάσαιςταΐς βορείαις 
πολιτείαις σχεδόν απαγορεύεται ή σύναψις γά-
μου μεταξύ Νέγρου καί λευκού. Έν Μασσα-
τσουζέτς έν τη οποία άλλοτε ούτως ισχυρώς έ-
ξανέστησαν κατά της δουλείας, εις τούς μέλα-
νας επιτρέπεται ή έξάσκησις εκείνων τών επι-
τηδευμάτων άτινα θεωρούνται υπό τών λευκών 
εξευτελιστικά. Έν Βοστώνη, ένθα ή προπα-
γάνδα κατά της δουλείας ην τοσούτον ενερ-
γητική, οί κύριοι εργαστηρίων τοϋ συρμού δέν 
τολμώσι νά έχωσιν υπηρέτας καί ύπηρετοίας έκ 
Νέγρων φοβούμενοι μήπως άπολέσωσι τούς πε-
λάτας των. Έν τισι πολιτείαις οί Νέγροι σχη. 
ματίζουσιν ιδιαιτέρους στρατιωτικούς λόχους 
καί διατελοϋσιν υπό τάς διαταγάς λευκών α-
ξιωματικών. Έν πολλοίς σιδηροδρόμοις διά 
τούς Νέγροις ΰπάρχουσιν ιδιαίτερα βαγόνια. 
Έν ταϊς νοτίαις πολιτείας τά τέκνα τών Νέ-

γρων δέν έχουσι τό δικαίωμα Νά φοιτώσιν 
τά ayολεία τών λευκών.Έν Άλαβάμη εις τοϊς 
Νέγρους απαγορεύεται ή είσοδος είς τάς δημο-
σίας βιβλιοθήκ. έν δέ τοϊς θεάτροιςούτοιδύνανται, 
νά κάθηνται μόνον έν τοϊς τελευταίοις έδωλίοις, 
Ό 'Γρικόμ έν τινι διατριβή του περί της κατα. 
στάεωςτών Νέγρων δημοσιευθείσα έπ'έσχάτωνί 
τή Journal dea Kconomistes άναφέρει τό άκό-
λουθον γεγονός, ό'περ καταδηκνύει κατά πόσον 
βαθέως έρριζώθη ή φυλετική διαφορά έν Άμε 
ρική.ΈνΜπρουκλίν οί άπόμαχοι οίτινες συμμετ. 
είχον έν τω υπέρ ελευθερίας πολέμω πρό χρόνου 
έώρτασαν την έπέτειον τούτου τοϋ πολέμου 
οί Νέγροι, οϊτινες παρ' αύτοίς ήγωνίσθησαν εv 
τω υπέρ ελευθερίας άγώνι, δέν προσεκλήθησαν 
εις ταύτην την έορτήν διότι οί λευκοί έθεώρουν 
αδύνατον νά παρακαθήωσι μετά τών Νέγρων, 
καίτοι οί τελευταίοι ήσαν ποτε συνάδελφοι εν 
τοις. όπλοις. 

Καί ούτω, μετά τριάκοντα έτη άπό τον 
θανάτου τοϋ Λιγκόλν, οστις απέθανε χάριν της 
άπελευθεοώσεως καί της έξισώσεως τών δικαι-
ωμάτων τών Νέγρων, ούτοι απορρίπτονται υπο 
της κοινωνίας τών λευκών. Ό νόμος π.χ. δε 
άπαγορεύει εις τούς Νέγρους νά λαμβάνωσν ε 
πιστημονικούς βαθμούς, νά έξασκώσι τό ιατρι-
κών και δικηγορικόν επάγγελμα, νά χειροτο-
νούνται ιερείς, άλλά δέν δύνανται νά έχωσιν ώσ 
πελάτας άλλους παρά Νέγρους, διότι οί λευκοί 
θεωροΰσιν έξευτελισμόν τήν πρόσκλησιν Νέγρο, 
ιατρού η την ΰπεράσπισιν Νέγρου δικηγόρου, 
'Αλλ' άφοϋ ούτω φέρονται οί εΰπαίδευτοι εις 
τούς Νέγρους, τί άπέμεινεν εις τόν απαίδευτοι 
λαόν οστις ενεκα τοϋ μέλανος χρώματος των 
Νέγρων θεωρεί αυτούς κατώτερα όντα ου-
δέν έχοντα κοινόν πρός τούς λοιπούς άνθρώ-
πους. Ό λαός ερεθίζεται,διότι οί Νέγροι ζήτω 
σι νά λάβωσιν ίσα πρός τούς λευκούς δικαιώ 
ματα, καί ότι οί Νέγροι συναγωνιζόμενο 

πρός τούς λευκούς νικώσι, διεγείρεται γένικη 
κατακραυγή τοϋ λαού άπολήγουσα πολλάκις 
εις άπανθρώπους ωμότητας. Καί αυτοί οί Νε-
γροι έννοοϋσιν ότι μεθ' ολας των τάς έπιτυχ-
ας έν τη σφαίρα τού κοινωνικού καί πνευματι-
κοϋ βίου,θά άποβλέπωσιν οί λευκοί έπί μακρον 
χρόνον είς αύτούς ώς είς όντα κατωτάτης 
σεως.Διά τούτο πολλοί εξέχοντες επί φρονησι 
αντιπρόσωποι της νεγρικής φυλής έν Άμερικη 
συνέλαβον τήν ίδέαν νά προτρέψωσι τούς ομο-
φίλους των όπως έγκαταλείψαντες τήν Άμερι-
ρικήν μετοικήσωσιν εις τινα άκτήν της Άφρ-
κής καί ίδρύσωσιν εκεί άνεξάρτητον κράτοι 
Τήν ίδέαν ταύτην ασπάζονται μάλιστα πολλοι 
'Αμερικανοί. Έν τούτοις οί 'Αμερικανοί κατα 

ώρθωσαν νά συστήσωσιν εαυτους· τινίς επιστη-
ονες Νέγροι άπολαύουσί γενικής φνίμης ακομη 
αί πέραν τών ορίων της Αμερικής ώς π.χ. ο 
στρονόμος Βενιαμίν Μπόνεκερ, τοϋ οποίου τά 
εργα λίαν εκτιμώνται έν τω επιστημονική κό-

ρο. Έν τη σφαίρα τής καλλιτεχνίας οί Νέ-
ροι επίσης έχουτι τούς αντιπροσώπους των, οι-
τινες άπολαύουσί φήμης πρωτοβαθμίων καλλι-
τεχνών. Μεταξύ τών Νέγρων άπαντώσιν επί-
σης λίαν μαγαλοφυεΐς ρήτορες. Έν τη δημοσι-
ογραφία οί Νέγροι καταλαμβάνουσι λίαν εξο-
,ον θέσιν ουτοι διαχειρίζονται περί τάς 200 
Εφημερίδας καί περιοδικά, εκ τών οποίων 60 
εκδίδονται, συνθέτονται καί τυπώνονται υπό 
Νέγρων. Τινές εφημερίδες έκδιδόμεναι υπό τών 
Νέγρων, έξασκοϋσιν επιρροή καί έχουσιν ευρύν 
κύκλον άναγνωστών. Οί Νέγροι έργάται καί οι 
Νέγροι έπιτηδευμχτίαι έν πολλαΐς περιτάσεσιν 
ΰπερτεροϋσι τούς λευκούς. Έν ένΐ λόγω έπί τού 
παρ'όντοςδέν υπάρχει έργον έντώ όποίω οί Νεγροι 
δέν ηϋδοκίμησαν ώς επιδέξιοι έργάται. Έν τώ 
λογω της δημοσίας εκπαιδεύσεως οί Νέγροι ουκ 

ολίγον ειργάσθησαν έν τοις σχολείοις αυτών ή 
διδασκαλία γίνεται ώς έν τοις τών λευκών. 
Εινε αληθές ότι ολίγα ανώτατα εκπαιδευτήρια 
παρά τοις Νέγροις ΰπάρχουσιν, άλλ' έν πάση 
περιπτώσει, ούτοι εξεδήλωσαν άναμφίβολον τα-
σιν πρός την έκπαίδευσιν καί 'ό άριθμός των α-
γραμμάτων παρά τω νεγριτικώ πληθυσμω έλατ-
τοϋται καθ εκαστον έτος. Έκ τών άνωτάτων 
εκπαιδευτηρίων τών ίδρυθέντως άποκλειστικώς 
νάοιν τών Νέγρων τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή 
Normal School έν Νέα 'Ορλεάνη, έξ ης κατ' έ-
τος άποφοιτώσι περί τούς 500, άποδυομένους 
μετά ταύτα εις τό διδασκαλικόν στάδιον,καί η 
Agricultural Institute έν Γέμπτον της πολιτείας 
Βιργηνίας. 

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ 

Έν τώ άριθμώ τών γυναικείων τύπων τών 
περιγραφομένων υπό ι ης κυρίας Μπέντσον έν 
τοις σπουδαίοις διαγράμμασι τοϋ αμερικανικού 
βίου καί της θέσσως της γυναικός έν τη αμερι-
κανική κοινωνία δημοσιευθείσα έν τώ γαλλικώ 
περιοδικώ Revue des deus mondes τήν πρώτην 
θέσιν αναμφιβόλως κατέχει τό εΐδιαίτερον εΐ-
δος τών γυναικών τών σκαπανέων έν τώ στα-
δίω της προσεγγίσεως τών διαφόρων φυλών. 
Τοοιαύτη είναι ή Μίσς Φλέτσερ γνωστή υπό τό 

τινα βαθμό ν φοβούνται μήπως ή επί μαλλον 
αυξουσα ουλή τών Νέγρων έπί τέλους κατα-

στη ύπερέχον στοιχεΐο, ίδία έν ταίς νοτίαις 
πολιτείαις. Έν τώ άμερικανικώ τύπω οίχί α-

παξ εξηγέρθη τό ζήτημα περί της γενικής με-
ταναστεύσεως τών Νέγρων. Ό φόβος της δυνα-
της υπέροχης τών Νέγρων αναγκαζει έτι καί 

αυτούς τούς πεπολιτισμένους Άμερικανους να τι 
καταπνίγωσι παν αίσθημα δικαιοσύνης εν σχέ- τ< 

σει πρός 'τούς μελανοδέρμους συναδέλφους των σ 
και παρορμα αυτούς πρός καταδιωξιν τω Νε-

γρων μετ' άπανθρώπου ωμοτητος- ," \ 
γρων ζήτημα πράγματι έγκολάπτει κηλίδα εις 

τόν άμερικανικόν πολιτισμόν. Αλλα πρός τι-
τούτου πρέπει νά άναφέρωμεν οτι επί του 

παρόντος μεταξύ τών 'Αμερικανών ανεφάνη -
σχυρά ΰπέρ τών Νέγρων κίνησις. Εσχηματι-

σθη υπό τήν προέδρων της Μις Ίδας Ουέλισς 
σΰλλογος σκοπών τήν ύπεράσπισιν τών Νεγρων. 

Πρέπει νά έλπίσωμεν ότι αΰτη ή αντενέργεια 
κατά της κακομεταχειρισεως τών Νέγρων θα 
λάβη μεγάλας διαστάσεις, διότι ή διαδοσις 
Φιλανθρωπικών ίδεών γενομένη μετά πολλής 
ενεργείας ύπό τοΰ ρηθέντος συλλόγου ευρίσκει 
καλήν υποδοχήν καί συμπάθειαν παρά τοις ε-

παίουσι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως 
δυσχερεστάτη είνε ή κατανίκησις τής φυλετι-

κής προλήψεως, άλλ' εινε άναμφίβολον οτι καί 
αυτή ή πρόληψις θά έκλείψη όταν αι ίδέαι του 

ανθρωπισμού καί τό συναίσθημα τής καθολικής 
αλληλεγγύης τών ανθρώπων βαθύτερον εισόν-

σωσιν είς τήν συνείδησιν τών άνθρώπων. 
Οι Νέγροι τελείως κατέδειξαν τήν ίκανό-

τητά των πρός τήν π ρ ό ο δ ο ν καί τόν 
π ο λ ι τ ι σ μ ό ν καί μεθ' ολους τούς περι-
ορισμούς εΐσέφεεον τόν όβολόν των εις τήν σφαι-
ραν τοϋ διανοητικού βίου τής χώρας. Τριάκοντα 
Ετη έλευθερίας δέν έμενον άκαρπα οι' αυτους. 
«Η προτέρα γενεά τών δούλων εσχεν ως δια-
δοχον νέαν γενεάν, ητις ήδη ηΰξησεν υπό δι-
αφόρους όλως ορους, οϊτινες μάλλον ηυνοουν 
τήν' άνάπτυξιν τών διανοητικών καί ήθικών αυ-
τών προσόντων. Ή νέα γενεά τών Νέγρων ηδη 
δέν τρέφει άσπονδον μίσος πρός τούς λευκούς, 
ώς έποαττε τοϋτο ή προτέρα. Έν τοΐς άρίστοις 
άντιπροσώποις τής νέας γενεάς ήδη έξηφανί-
σθησαν τελείως τά ιχνη τής καταπιέσεως, ητις 

έβάρυνεν έπί τώνΝέγρων έν διαστήματι τοσούτων 
ετων. Βεβαίως, τοϋτο δέν είνε αληθές έπεκτει-

νόμενον έφ' ολου τοϋ νεγρικού πληθυσμού, εν 
τούτοις οί Νέγροι όπως δήποτε κατέδειξαν ότι 
εινε ίκανοί οπως γείνωσιν ωφέλιμα μέλη της 

κοινωνίας καί τίμιοι έργάται καί πολίται. Έν 
τή σφαίρα τών επιστημών οί Νέγροι έπίσης κα-
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ονομα «ευργέτρια τών Ινδών». Η επίστημη 
ώδήγησεν αυτήν εΐς τήν φιλανθρωπίαν. Αύτη 
διατελούσα μέλος (fellow) τοϋ επιστημονικοί 
Κολλεγίου εν Γαρβάρδ έπεχείρησεν ολην σειρά' 
έθνολογικών,επιστημονικών εξερευνήσεων, αΐτι 
νες ήνάγκασαν αυτήν νά παραμείνη έπί μακρόι 
χρόνον μεταξύ τών 'Ινδών, καί γνωρίσασα αΰ 
τους έκ τοΰ σύνεγγις έπληρώθη άγάπης καί οί 
κτου πρός αυτούς. 

«Έξεπλάγην κατά πολλά, γράφει αύτη, πό-
σον ή ημετέρα κυβέρνησις είναι υπαίτιος τής 
δυστυχίας των 'Ινδών καί έθεώρησα ώς καθή-
κόν μου νά ανακουφίσω τήν τύχην τών ινδικών 
φυλών τουλάχιστον οσον άφορα τάς κατοικίας 
των καί τήν άνατροφήν τών τέκνων των.» Καί 
πράγματι ή Μίσς Φλέττσερ έν ταύτη τή ανα-
φορά λίαν είργάσθη. Χάρις είς τάς προσπάθει-
ας της εξεδόθη νόμος (Bill) υπογραφείς ΰπό τοϋ 
προέδρου τών Ηνωμένων πολιτειών, συμφώνως 
πρές τον οποίον από τοϋ 1882 έκαστος οικο-
γενειάρχης ελάμβανε δικαίωμα έπί ιδιο-
κτησίας έξήκοντα έκταρίων' γης. Οί ά-
γαμό ι καί οί ορφανοί πρεσβύτεροι τών 18 ετών 
λαμβάνουσι τό ήμισυ, οί δέ νεώτεροι τών 18 
ετών μόνον τό τέταρτον. Έπί τοϋ παρόντος 
πέντε χιλιάδες περίπου Ιδοί έχουσι τάς ιδιο-
κτησίας των καί δύνανται άκολύτως νά καλ-
λιερώσιν αυτάς. Ή Μίς Φλέττσερ καλώς έξε-
μαθε τόν βίον τών 'Ινδών καί συνέγραψε λίαν 
σπουδαία συγγράμματα περί τής ινδικής εθνο-
γραφίας. Αυτήν κυρίως ενδιαφέρει τό φυλετικόν 
ζήτημα εις τό όποιον αυτη αφιέρωσε σπουδαί-
ας τινάς έπιστημονικάς πραγματείας. Επίσης 
πολύτιμοι καί αξιοπερίεργοι θεωρούνται αί ε-
ρευναι αυτής περί τής ινδικής μουσικής καί τών 
ασμάτων. Έπί τοΰ παρόντος αύτη εινε πρόε-
δρος τοϋ ανθρωπολογικού συλλόγου ΰπ' αυτής 
ίδρυθέντος, καί υπό τήν έπίβλεψιν καί χειρα-
γωγίαν αυτής διατελεΐ ή σπουδαία ινδική σχο-
λή εν Καρλίλ. [Έν άπασι τοις άναγνώσμασιν, 
άγορεύσεσι καί πραγματίαις η Μίσς Φλέττσερ 
έξανίσταται κατά τών φυλετικών προλήψεων 
καί ιδία αποτείνεται πρός τάς γυναίκας, αΐτι-
νες, ώς αυτή ισχυρίζεται, είσίν αί πισταί φύλα-
κες παρομοίων προλήψεων, καί συμβουλεύει αΰ-
τάς νά καταγίνονται είς τήν έπιστμονικήν λύ-
σιν τοΰ φυλετικού ζητήματος δπως διασκεδά-
σωσι τά περιστοιχοϋντα αυτό σκότη. «Ή γνώ-
σις, λέγει συνήθως ή Μίσς Φλέττσερ, έν πάση 
περιπτώσει παρίσταται ώς πηγή τής συμπαθεί-
ας καί τοϋ έλέους. Διά τοΰτο πρέπει νά σπου-
δάζωμεν δπως άποκτήσωμεν δσον τό δυνατόν 
περισσοτέρας γνώσεις.» Ή Μίσς Φλέττσερ πα-
ρότρυνε τήν κυρίαν Μπεντσον νά ΰπάγη είς 

Καρλιλκαί νά συνδιαλεχθη μετά τοΰ διευθυντη, 
τοϋ τής ίνδικής σχολής λοχαγού Πράττ οπως' 
συλλάβη άκριβεστέραν εννοιαν περί τοϋ τί είναι 
οι 'Ινδοί. Ό λοχαγός Πράττ κατά τό 1875 
ελαβε μέρος έν τή κατά τών 'Ινδών έκστρατεία 

καί ήχμαλώτισε περί τούς έκα τόν 'Ινδούς αρ-
χηγούς, τούς όποιους σιδηροδεσμίους ώδήγησεν 
είς τό φρούριον. Οί 'Ινδοί εΐχον ήδη έτοιμασθη 
νά άποθάνωσιν ώς έμπρέπει άνδρείοις στρατιώ-
ταις, αλλ' ό λοχαγός Πράττ άπεφάσισεν αλ-. 
λως. Ούτος έπρότεινεν αϋτοϊς τήν άπελευθέρω-
σιν έπί έντίμω λόγω ΰπό τόν όρον οτι θά έργά-
ζωνται. Οί 'Ινδοί μεγάλως έκτιμώντες τόν λό-
γον τής τιμής καί έκολακεύθησαν έκ τής ένδεί-
ξεως τής έμπιστοσύνης, διά τοϋτο ουδείς άπε. 
φάσισε νά καταχρασθή τής χαρισθείσης έλευθε-
ρίας. Ό λοχαγός Πράττ κατά μικρόν διέθεσεν 
αυτούς φιλικώς. Ούτος ήρχισε νά διδάσκη αΰ-
τούς τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, διαφόρου 
τέχνας καί κατά τό 1879 τή συνδρομή της 
Μίς Φλέττσερ ελαβε τήν άδειαν νά άνοιξη Ίν· 
δικήν σχολήν έν Κάρλελ. 

Εφέτος έν ταύτη τή σχολή έδιδάχθησαν 700 
'Ινδοί καί είκοσιτέσσαρες άντιπρόσωποι διαφό-
ρων φυλών, Έν Καρλίλ εισήχθη τό σύστημα 
τής μικτής εκπαιδεύσεως καί "ένταύθα ώς καί 
έν τοις λοιποΐς τόπος τής 'Αμερικής, τό σύ-
στημα τοΰτο άποφέρει γενναίους καρπούς. Ό 
λοχαγός Πράττ, ώς λέγει ό ίδιος, τείνει κυρίω{ 
είς τοΰτο οπως οί 'Ινδοί έννοήσωσι τήν ώφέλει-
αν τοΰ αμερικανικού πολιτισμού καί άφομοιω-
θώσι πρός αυτόν. Ούτος άκρανδάτως πέποιθεν 
οτι μόνον δι' αυτής τής όδοΰ δυνατόν νά σω-

θώσιν οί 'Ινδοί άπό τής τελικής έξοντώσεως. Οί 
'Ινδοί διαμένοντες έν ταϊς χωρίοις των καί διά-
γοντες τόν πατροπαράδοτοι βίον καταδικά-
ζονται αφ' έαυτών είς άνυπέρθετον άπώλειαν.. 
'Ως ισχυρίζεται δ Πράττ,έκ τών 250000ίνδών 

ζωvτων έπί τοΰ παρόντος, έν τώ μέλλοντι θά 
άπομείνωσι μόνον 35,000, τούτους δέ ακρι-
βώς πρέπει νά διασώσωμεν έκ τής όλεθρείας ε-
πηρείας τής φυλής. Διά τούτο ό λοχαγός Πράιτ 
προσπαθεί όπως οί άποφοιτήσαντες τής 'Ινδι-
κής σχολής έν Καρλίλ 'Ινδοί νεανίαι καί νεα-
νίδες μή έπιστρέφωσιν είς τάς φυλάς των, προς 
τάς πατροπαραδότους των πυράς καί πρός τόν 
υπό τάςσκηνάς βίον.'Ότε ή κυρία Μπέντσον μετ' 
εκπλήξεως έζήτησεν έπεξήγησιν περί τούτου ο 
Πράττ εϊπεν. Διατί νά έπιστρέψωσιν είς τάς 
οικογενείας των ; Οί ιεραπόστολοι κηρύττουσι 
τούτο έν ονόματι καθήκοτός τίνος και λίαν 
βλάπτουσι είς τάς περί τής άναπτύξεως τών 
Ινδών προσπαθείας ημών. Πρέπει νά καταστή 

γνωστόν είς πάντας κατά πόσον ώς πρός τήν 
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λίλ λέσχας ,τών φσιτητών, έν οίς ούτοι παρα-
σκευάζονται πρός πολιτικάς συζητήσεις. Οί δε 

φοιτηταί συγκροτοϋσι φιλολογικούς συλλόγους 
καί λέσχας ακριβώς ώς έν τοις Κολλεγίοις τών 
λευκών. Ή κυρία Μπέντσον αναφέρει οτι, ώς 
ταρά τισινΕΰρωπαίοις,πολλοίέρυθρόδερμοικακως 
αποβλέπουσιν είς τήν ισότητα τών γυναικών έν 

διανοητική καί πολιτειακή αναφορά, άλλ αι 
έρυθρόδερμοι νεανίδες φοιτώσαι έν τη σχολή 
τής Κάρλιλ, λίαν ταχέως εμφορούνται ΰπό τής 
ιδέας τής ίσότητος καί παραβλέπουσι τήν κα-
ταφοράν τών συνταιωτών των. 
Μέχρι τούδε οί 'Ινδοί οί αποτελούντες άσήμαν-
τον πληθυσμόν έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
δέν άπολαμβάνουσι πολιτικά τινα δικαιώματα. 
Τό συνέδριον (Congres) φέρεται πρός αυτούς ί -
σπλάγ/νως παρέχον αΰτοϊς εν μόνον δικαίω-
μα—ταχύτερον νά άποθάνωσι. Πρός τοϋτο τεί-
νει κυρίως άπαν τό άμερικανικόν σύστημα, τοΰ 
άποχωρισμοϋ τών προτέρων κυριαρχών τοΰ τό-
που άπό τών όρίων τών πεπολιτισμένων και 
κατ' αΰτοϋ άκριβώς τοΰ συστήματος άντεπε-
ξέιχεται ό σύνδεσμος οστις έπιδιώκει τόν σκο 
πόν τής άφομοιώσεως τών 'Ινδών καί τής έξι-
σώσεως αυτών πρός τούς λοιπούς πολίτας τής 
'Αμερικής. Ώς άπαντα τά κινήματα έν 'Αμε-
ρική ουτω καί τοΰτο συνελήφθη καί άνε-
πτύχθη υπό τήν έπιρροήν ίδιοτικής πρωτοβου-
βουλίας. Ή ώθησις έδόθη ΰπό γυναικός τής 
Μίσς Φλέττσερ καί ή κίνησις έπεξετάθη έπί 
ολων τών στρωμάτων τής κοινωνίας έν 'Αμερι-

κή καί άπό ήμέρας "είς ήμέραν άποκτά περισ-
σοτέρους ΰπερμάχους 

Α Ι Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ε Σ . 
Ή τριχίν εΐνε λεπτότατος καί άχρωμος 

σκώληζ οςτις κατά τήν άνάπτυξίν του εχει 
μήκος περίπου τριών χιλιοστημορίων τοϋ μέ-
τρους. Όπως άναπτυχθή ό σκώληξ άπαιτοϋν-
ται δύο τινά· οί μΰς καί ή γαστήρ τοΰ ζώου. 
Αί έν τοις μυσί άναπτυσόμεναι τρίχινες εϊνε δις 

ι μικρότεραι τών έν τη γαστρί καί δέν εινε κε-
; χωρισμέναι κατά γένει είς άρενας καί θηλείας 

"Οπως αύται πολλαπλασιασθώσι δέον νά έξέλ-
δέον έκ τών μυόνων ένός ζώου καί 
νά είσέλθωσιν είς τήν γαστέρα έτέρου ζώου. 
Έν τη, τελευταία περιπτώσει τά περιέχον τάς 

; τριχίνάς κρέας άποσυντίθεται ΰπό τοΰ ΰγροΰ 
τοϋ στομάχου, ένω αί τρίχινες διαμένουσιν ά-

: βλαβείς, έλευθέρως πλέουσιν έν τώ περιεχομένω 
τοϋ στομάχου, ταχέως άναπτύσσονται καί μετά 
δύο εως τρεις ήμέρας χωρίζονται κατά γένη. 
Κατά τούτον τόν χρόνον ευκόλως δύνανται νά 

ηθικήν οί 'Ινδοί εΰρίσκονται έν τή κατωτάτη ' 
βαθμίδι, τά ήθη τών οποίων ημείς διά τινα 
αίτίαν προσπαθούμεν νά έξιδανίσωμεν. Οί άν-
δρες επιστρέφοντες είς τάς έςίας των ρίπτου-

σι τά ευρωπαϊκά ενδύματα καί άναλαμβάνουσι 
τά έφαπλώμαά των, αί δέ νεανίδες καταδιω-
κόμεναι ΰπ' αυτών τών μητέρων των δέν δύ-
νανται νά άποφεύγωσι τούς άποτροπαίους πο-
λυγαμικούς δεσμούς έξευτελούντας αΰτάς μέ-
νρις εσχάτου βαθμού Ό λοχαγός πράττ πέ-
ποιθεν οτι έν τΫί έπιστροφί τών 'Ινδών είς τάς 
έστίας των, η έν τη διατριβή αυτών μεταξύ 
τής πεπολιτισμένης κοινωνίας, περικλείεται 
δι" αυτούς τό ζήτημα τής ζωής Τι τοϋ θανάτου. 
Υποχρεούμεθα νά κωλύσωμεν τήν έπιστροφήν 
τοΰ Ίνδοϋ είς τήν φυλήν του λέγει, ό Πράτ. 
Ήμεϊς πρέπει νά έφοδιάσωμεν αυτούς διά πα-
σών τών γνώσεων οπως ούτοι δύνανται νά γί-
νωσι μέλη τής κοινωνίας έξ ίσου προς πάντας 
άνευ τίνος ειδικού διακριτικού. Οί 'Ινδοί ευθύς 
ώς έκμάθωσι νά σκέπτωνται σαφώς καί συνε-
πώς καί νά ΰποταχθώσιν έπί πολύν χρόνον είς 
τήν διοίκησιν τών λευκών δέν θά γίνωσιν ούτε 
καλλίτεροι ούτε χειρότεροι τών λευκών. . . τού-
λάγιστον έκεϊνοι οΐτινες θά έπιζήσωσι. Τό άμε-
ρικανικόν σύστημα συνίσταται έν τούτω όπως 
ευνοή τήν άνάπτυξίν τής άτομικότητος καί κω-
λύη τόν δεσποτισμόν τοϋ πλήθους. Τοΰτο τό 
σύστημα έφαρμοστέον έπί τών 'Ινδών ώς καί 
έπί πάντων τών λαών». 

Έν τή έν Κάρλιλ σχολή ΰπάρχουσι παντοει-
δή εργοστάσια ίκανοποιοϋντα άπάσας τάς ά-
νάγκας αυτής, πρός δέ καί τυπογραφεΐον έν τώ 
όποίω έκτυποΰνται δύο έφημερίδες ό «Βοηθός 
τών ''Ινδών» άπαξ τής έβδομάδος έκδιδομένη 
καί άναγγέλλουσα τω εξωτερικώ κόσμω τά 

συμβαίνοντα έν τή σχολη καί ή έφημερίς ((Ε-
ρυθρόδέρμος» έν τή όποία καταχωρούνται διά-
χοραι πραγματεία ι περί τοϋ Ίνδικοΰ ζητήμα-
τος. Πολλαί τούτων τών πραγματειών συγγρά-
φονται ΰπό 'Ινδών πτυχιούχων τής περί ής 
λόγος σχολής. Οί έν τοις έργοστασίοις τής σχο 
λής έργαζόμενοι μαθηταί λαμβάνουσι σ μηκρό 
τινα μισθόν οστις χρησιμεύει είς αυτούς ώ 
βοήθεια πρός έπιχείρησιν έργου τινός μετά τή 
έκ τής στολής άποφοίτησιν. Ολοχαγός Πράτ 
ΰπέρ πάν άλλο τίθησι τήν χειραφέτησιν των 
άποφοίτων τής σχολής καί τήν ΰπ' αυτών επι 
χείρησιν ανεξαρτήτου τινός εργασίας. Ουτί 
έπιμένει νά έμπνέη είς αυτούς συναίσθησιν τα 
καθηκόντων αυτών ώς πολιτών καί φρονεί δ· 
μετά παρέλευσιν χρονου οί μαθηταί αΰτοϋ θ 
γίνωσιν ισότιμοι πολίται τής 'Αμερικής. Προς 
τόν σκοπόν τοϋτον ούτος διωργάνωσεν έν Καρ-
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διαιρεθώσιν είς άρρενας καί θηλείας. Μετά πα-
ρέλευσιν άκόμη δύο έως τριών ήμερών αί θήλειαι 
άρχονται νά παράγωσι ζώσας καί σμικροτάτας 
τριχίνας τών οποίων ό αριθμός άνέρχεται μέ-
χρι 2000. Έάν τό δηλητηριασθέν ζώον δέν 
πάσχει έκ δυσεντερίας, αί νεαρχί τριχίνες δια-
τρυπώσι τά τοιχώματα τού εντερικού σωλήνος 
καί εκείθεν είτε διά τών ιδίων δυνάμεων είτε 
διά τής κυκλοφορίας τού αίματος καί τής λέμ-
φης διασκορπίζονται καθ' άπαν τό σώμα.Ή πε-
ρίοδος τής διαδόσεως τούτων τών παρασίτων 
έν τώ σώματι έξακολουθει μέχρις ού ταύτα 
κατά τήν πορείαν των συναντήσωσι τούς μύωνας 
Αί τριχίνες διεισδύουσιν εις αυτήν τήν οΰσίαν 
τών ινών, παοαμένουσιν έκεΐ ολίγον ypovov καί 
είτα σταματώσιν όπου καί άν εύρίσκωνται, 
άρχίζουσι νά αΰζάνωσι κατά μήκος καί νά 
περιτυλίσσωνται έλικοειδώς μέχρις ου περί αυ-
τά ς σχηματισθή ιδιαιτέρα κύστις ήτις παντά-
πασιν νά χωρίζη αύτάς από τών μυώνων καί 
νά καθίστα αΰτάς άβλαβεις εις τόν όργανισμόν. 
Κατ' αρχάς αί κύστεις είναι διαφανείς καί άπα-
ρατήρητοι διά τοϋ γυμνού οφθαλμού, όμοιάζου-
σαι πρός λευκούς κόκκους. Έν τούτοις τοις θυ-
λάκοις αί τριχίνες έπί πολύν χρόνον ζώσι. Τό 
υπό τών τριχίνων μολυνθέν κρέας τών ζώων εί-
ναι επιβλαβές εις τε τόν άνθρωπον καί είς τά 
ζώα. Ευτυχώς αί τρίχινες τών μυών άπαντώσιν 
εκ τών πρός τροφην ημών έπιτηδείων ζώων μό-
νον παρά τοίς χοίροις. Ο γευθείς κρέατος μο-
λυνθέντος υπό τών τριχίνων παριστά τήν συ-
νήθη εικόνα τής δηλητηριάσεως. Κατά τήν αυ-
τήν περίοδον καί κατά τά αυτά μέρη τού σώ-
ματος ως παρά τοίς ζώοις αί ύποπεσούσαι είς 
τόν στόμαχον τριχίνες άποχωριζόμεναι τοϋ κρέ-
ατος συμπλέκονται καί παράγουσι νέαν γενεάν, 
ό άριθμός τών μελών τής όποιας εξαρτάται· έκ 

τοϋ αριθμού τών θηλέων καί έκ τής διαρκείας 
τής διαμονής έν τοίς πρός πέψιν όργάνοις. Ό 
άριθμός τών μετά τοϋ κρέατος τών βλαβέντων 
ζώων καταβροχθεισθέντων παρασίτων είνε λίαν 
σημαντικός, διότι περί τό ήμισι χιλιόγραμμον 
βλαβέντος κρέατος περιέχει πλέον τοϋ ενός έ-
κατομμυρίου τριχίνων. "Εν έκατομμύριον θη-
λείων τριχίνων μετά μίαν έβδομάδα άπό τής 
εισόδου των είς τόν στόμαχον δύνανται νά πα-
ράξωσι δύο διλλιόνια σμικροτάτων τριχίνων. 
Μετάμίαν έτι έβδομάδα ή γενεά αυτη θά φθάση 
μέχι τών μυώνων, ενώ αί έν τώ στομάχω ένα-
πομείνασαι μητέρες κατά τόν αυτόν χρόνον δύ-
νανται νά παράζωσι νέαν γενεάν. 'Αναφέρεται 
ότι ευρέθησαν θήλειαι τριχίνες μετά τών νεο-
γνών των μετά δύο μήνας άπό τής βρώσεως 
μεμoλυσμέvoυ άπό τών τριχίνων κρέατος. Ευ-

κόλως δύναται τις νά ΰπολογίση τήν βλάβην 
τήν οποίαν δύνανται νά προξενήσωσιν όλίγα, 
τινές θήλειαι τριχίνες έπί τινα χρόνον παραμει-
νασαι έν τοίς πεπτικοϊς οργάνοις. Έφ' όσον 
χρόνον αί τριχίνες διαμένουν έν τώ στομάτω 
εξεγείρονται υπ' αλλήλων καί παρέχουσι συμ-
πτώματα υπενθυμίζοντα τήν χολέραν, κατά 
τήν πρόοδον καί τόν σημαντικόν άριθμόν τών 
θανόντων (30—50 ο]ο). Κατά τήν περίοδον 
τής πορείας τών παρασίτων είς τούς μΰς άνα-
πτύσσονται νέα συμπώματα άσθενείας (ώς άλ-
γηδόνες έν τοις μύς, ρίγος, παραλυσία, πυρετός, 
φλόγισις τοϋ προσώπου) άτινα ενίοτε έκλαμ-
βάνονται ώς φαινόμενα άπλοϋ ρευματισμού τών 
μυώνων. 

Ούτοι οί παροξυσμοί έξακολουθούσι μέχρις 
οτου αί τριχίνες άπομονωθώσιν άπό τών ίνών 

τών μυώνων έν κύστεσιν. Αί υπό τών τριχίνων 
προσβληθείσαι ί'νες τών μυώνων βαθμιδόν κα 
ταστρέφεται. Ή περίοδος αύτη ένίοτε έπί μα-
κρόν χρόνον εξακολουθεί καί κατά μέλη βαδί-
ζον. Έάν δέ τό δηλητήριον τών τριχίνων δέν 

επιφέρει θάνατον, οί προσβληθέντες μύωνες έ-
ξασθενοΰσιν η παύοντες ένεργοϋντες. 

Η έπιστήμη άκόμη δέν έφεϋρε τρόπον θερα-
πείας τών υπό τών τριχίνων πρασβληθέντων. 
Ένεκα δέ τούτου έκαστος έννοεϊ τήν σπουδαίαν 
σημασίαν τών προφυλακτικών μέτρων, άτινα 
δύνανται νά έξοντώσωσι τάς τριχίνας κατ' αυ-
τήν τήν παρασκευήν τής τροφής. Έκ πείρας 
είνε γνωστόν δτι τάς τριχίνας φονεύει ή υψηλή 
θερμοκρασία (όχι κατωτέρω τών 55 βαθμών 
Κελσίου), τό διαρκές κάπνισμα καί τό πολύ ά-
λάτισμα τού κρέατος. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 
Ό κο ν ι ορ τός επ ιβλαβής είς 

τήν υ γ ε ί α v . — Ό έν Βουδαπέστη καθηγη-
τής τής υγιεινής Θεόδωρος Τεδέσκη μετά πο-
λυχρονίους παρατηρήσεις έσημείωσεν οτι έξ δ-
λων τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης έν Βουδα-
πέστη πολλοί άποθνήσκουσιν έκ τής φυματιώ-
σεως·έξ εκατόν χιλ. κατοίκων άποθνήσκουσιν έκ 
ταύτης τήςνόσου 590-600 κατ'έτος,ένώ ένΒιέννη 
μόνον 540—550, ένΛονδίνω 180—190 κατά 
τό αυτό χρονικόν διάστημα. Ο ρηθείς καθηγητής 
άποδίδει τήν αίτίαν τής μεγάλης θνησιμότητος 
έν Βουδαπέστη »ίς τό δτι αυτη ή πόλις έν 
συγκρίσει πρός τάς λοιπάς μεγαλοπόλεις στε-
ρείται λαμπρών λιθοστρώτων, ένεκα δέ τούτου 
κατακλύζεται υπό μεγάλου ποσού κονιορτοϋ. 
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εξουδετερόνει το στομαχικον υγρον και παρα-
λύει τήν πεπτικήν ένέργειαν τού στομάχου. 
'Αλλά λίαν ώφέλιμος είναι ή χρήσις τοϋ όρυ-
ζίου είς τούς διατελούντες έν άδιακόπω κινή-
σει καί έκ τούτου εξηγείται κατά τόν διδά-
κτορα Μπέλτς ή έξαίρετος υγιεινή κατάστασις 
τοϋ Ίαπονικοϋ στρατοϋ. 

Α ί ξ έ ν α ι γ λ ώ σ α ι έ ν τ ο ί ς σχό-
λε ί ο ι ς τής ' Ι α π ω ν ί α ς . — Έπί τοϋ 
παρόντος έν τοις άνωτάτοις έκπαιδευτηρίοις 
τής 'Ιαπωνίας ίδία έν τοις έμπορικοΐς σχολείοις 
ή άγγλική γλώσσα διδάσκεται υποχρεωτικώς 
έξίσου πρός τήν ίαπωνικήν, ή δέ διδασκαλία 
τών λοιπών άφίεται είς τήν έπιθυμίαν τών μα-
θητών. Έν τη παρισινή έφημερίδι τών Συζητή-
σεων αναφέρεται οτι πάντες οί φοιτώντες εν 
τή έν Τοκίω εμπορική σχολή υποχρεούνται νά 
μανθάνωσιν τήν 'Αγγλικήν καί δτι δέν λαμβά-
νουσι πτυχείον έν περιπτώσει άτελούς γνώσεως 
αυτής. Πρότινων έτών έν 'Ιαπωνία ή ίταλική 
γλώσσα ήν γλώσσα τοϋ συρμού. Πρός διδασκα-
λίαν αυτής άκόμη είχε προσκληθή είς Ίταλίαν 
καθηγητής δστις έως τώρα διαμένει έν Τοκίω 
διδάσκων έν τή αΰτώθι άνωτάτη εμπορικοί 
σ/ολή τήν Ίταλικήν, καίτοι έν ταίς παραδό-
σεις του προσέρχονται ολίγισται μαθηταί. 'Αντί 
τής ίταλικής έν τοις Ίαπωνικοίς σχολείοις ήρ-
ξατο ή είσαγωγή τής 'Ισπανικής γλώσσης· ό 
νεωτερισμός ούτος έξηγεϊται έκ τού δτι έπ' έ-
σ/άτων οί Ίωάπωνες συνήψαν έμπορικάς σχέ-
σεις μετά τών Φιλιππίνων νήσων. 

Έν 'Ιαπωνία δταν κακούργος τις καταδι-
κασθη είς θάνατον, τού έπί τούτω ονείδους με-
τέχει οΰ μόνον ή οίκογένεια αυτού, αλλά έπί 
τινα χρόνον καί αυτοί οί γείτονες τής οδοϋ, 
έν ή κατώκει ο Ινεχος· τοϋτο δέ'δηλοϋται άπο-
φραττομένης τής όδοϋ εκείνης. Μόνον δέ, Ιάν 
ί εγκληματίας καταστρέψη αυθορμήτως τόν 
βίον άνοίγων τήν κοιλίαντου, δύναται ν' άπαλ-
λάξη τούς οικείους του τών έκ καταδίκης αυ-
τού συνεπειών. Ό τρόπος ούτος τού αϋτοκτο-
νεΐν καλεί' αι Κ α ρ α κ ί ρ ι, τουτέστιν ευτυ-

Ό «ίρ 'Ιωσήφ Φαϋρέρ, πρόεδρος τής Βρετ-
τανικής 'Εταιρίας, λέγει, οτι είς τά χωρία 
τών Ίμμαλαίων όρέων έν 'Ινδία, τά νήπια τί-
θενται εντός σκάφης είς τήν οποίαν καταστα-
λάζει άκαταπαύστως ύδωρ. τό οποΐον κατα-
πίπτει έπί τής κεφαλής των καί τά άποκοιμί-
ζει ένώ αί μητέρες των εργάζονται. 

Μ ύ ρ μ η κ ε ς κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ ε ς 
γ έφ υ ρ α ν. — Ό διάσημος φυσιολόγος Κάρο-
7 ος Βόγκ έν τινι πρότινος χρόνου έκδοθείση έπι-
στολήτου πρός τόν Τάσυφελ αναφέρει τό έξής 
Κείς τόν φίλων μου παρετήρησε τά άκόλουθα». 
Οί μύρμηκες κατέτρωγον τά κεράσια τοϋ κήπου 
του. "Οπως ά/αχαιτίση τήν καταστρεπτικών 
ένέργειαν τών μυρμήκων ήλείψε διά πυκνού 
όποϋ νικοτιανής τόν κορμόν τοϋ δένδρου σχημα-
τίσα^ ζώνην ενός έκατοστομέτρου. Οί μύρμη-
κες κατά πολιάριθμα σμήνη άνερχόμενοι τόν 
κορμόν τής κερασέας, μή δυνηθέντες νά ύποφέ-
ρωσι τήν βαρείαν όσμήν τής νικοτιανής έπέ-
στρεψαν είς τάς μυρμηκίας των, οί δέ έπί τοϋ 
δένδρου ευρεθέντες δέν έρριψοκινδύνευσαν κατά 
τήν κάθοδον άλλ' άναβάντες έπί τών κλάδων 
έπιπτον είς τήν γήν. Τοιουτοτρόπως ή κερασέα 
ταχέως άπηλλάγη τούτων τών έντόμων.Εν τού-
τοις μετά βραχύν χρόνον οί μύρμηκες κατά πο-
λυπληθέστερα σμήνη επεχείρησαν έκ νέου τήν 
κατά τούτου τοϋ δένδρου έφοδον. "Απαντες ε-
κόμισαν λεπτήν άμμον καί μετά προφυλάξεως 
ήρχισαν νά εκρίπτωσιν έπί τής έκ νικοτιανής 
ζώνης κατά τρόπον ώστε έσχημάτισαν μικρο-
σκοπικήν γέφυραν. Τότε διερχόμενοι δι' αυτής 
άνήοχοντο καί κατήρχοντο άφόβως άπό τοϋ 
κορμού τοϋ δένδρου. 

Τό ό ρ ύ ζ ι ο ν έ ν τ ώ ' ι α π ω ν ικώ στρα-
τώ. Ό γερμανός διδάκτωρ Μπέλτς έπέστησεν 
ίδίαν προσοχήν είς τό άσήμαντον ποσόν τών 
άσθενειών έν τώ Ίαπωνικώ στρατώ έπί τοσού-
τον περισσότερον έφ' δσον οί 'Ιάπωνες έν γένει 
ησαν έπιρρεπεϊς πρός στομαχικάς νόσους. Ή 
δυσεντερία καθ' έκαστον έτος έν Ιαπωνία θε-
ρίζει πολλούς αλλά κατά τήν τελευταίαν έπι-
δημίαν τής χολέρας έκ τριών άσθενησάντων 
έκ τής χολέρα'ς δύο μόνον άπέθανον. Κατά τήν 
άρ/ήν τοϋ Συνο-Ιαπωνιαοϋ πολέμου προσεδό-
κων μεγάλην θρησιμότητα· εντούτοις έν ταΐς 
τάξεσι τοϋ 'Ιαπωνικού στρατού ουδόλως άνεφά-
νησαν έπιδημικαί άσθένειαι. Ό Διδάκτωρ 
Μπέλτς άποδίδει τή αίτίαν τής μή έμφανή-
σεως τών έπιδημικών άσθενειών έν πρώτοις είς 
τήν άρίστην ΰγιεινήν κατάστασιν τοϋ στρατοϋ 
ίδία δέ είς τόν τρόπον τής διατροφής αυτού. 
"Οτε τά 'Ιαπωνικά στρατεύματα έφησύχαζον 
εν τω στρατοπέδω έτρέφοντο διά κρέατος, άλλά 

κατά τόν χρόνον τής έκστρατείας έτρέφοντο ά-
ποκλειστικώς δι' όρυζίου. Κατά τήν γνώμην 
τοϋ γερμανού διδάκτορος ίατροϋ είς τούς διά-
γοντας βίον ήσυχαστικόν ήδιατροφή άποκλει-
στικώς δι' ορυζίόυ έξασθενίζει τόν στόμαχον 
καί προδιαθέτει αυτόν είς άσθενείας. Τό ορύζιον 
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ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ, 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Τό περί τών γυναικών ζήτημα έν τισι χώ -
ραις της Ευρώπης κατά τινα βαθμόν άνέκυψεν 
έξ οικονομικών λόγων, ίδία δέ τοϋτο είναι αλη-
θές ως προς τήν Γερμανίαν. Ίσως ή έπικράτη-
σις τούτων τών αιτίων έν συναφεία πρός τάς 
γνωστάς παραδόσεις τού Γερμανικού λαού περί 
τοϋ προορισμού καί τών καθηκόντων τής γυναι-
κός παρορμά τήν Γερμανίαν νά όπισθοδρομή 
ώς πρός τήν χειραφέτησιν τής γυναικός έν συγ-
κρίσει πρός τάς λοιπάς χώρας τής Ευρώπης. 
— Άγγλίαν, Γαλλίαν καί Βέλγιον, ένθα ή 
χειραφέτησις τής γυναικός έποίησε σημαντικόν 
βήμα είς τά έμπρός. Έν Γερμανία περισσότε-
ρον η άλλαχοϋ φοβούνται τόν συνταγωνισμόν 
τής γυναικός καί ένεκα τούτου έκεΐ σύστημα τι-
κώς ανθίστανται είς τήν ευρυνσιν τών δικαιω-
μάτων καί τής ένεργείας αυτής. Άλλ' αί απαι-
τήσεις τοϋ περί υπάρξεως αγώνος δέν σιωπώσι 
καί υπό τής φοράς τών ποαγμ.άτων αί γυναϊ-
καις έν Γερμανία καθίστανται συναγωνισταί 
τού άνδρός έν διαφόροις σφαίραις τής ένεργείας 
βαθμηδόν προλεαίνουσαι τήν όδόν πρός τήν τε-
λικήν έξίσωσιν τών δικαιωμάτων αυτών πρός 
τά τοϋ άνδρός. Μέχρις εσχάτων την μόνην προε-
τοιμασίαν πρός τήν παιδαγωγικήν ένέργειαν 
αί γερμανίδες νεάνιδες έλάμβανον έν τώ ουτω 
καλουμένω Lehrcriaen Seminar, έκ τοϋ οποίου 
άπεφοίτων 15 η 19ετΐς άφοϋ ΰφίσταντο εξε-
τάσεις έπί τών άκολούθων : θρησκευτικών, γερ-
μανικής γλώσσης, άριθμητικής, ιστορίας, γεω-
γραφίας, συντόμου φυσικής ιστορίας, φυσικής, 
χημείας καί παιδαγωγικής· πρός δέ τούτοις 
αύται έγίνωσκον έπιδεξίως νά ράπτωσι, νά πα-
ραδίδωσιν ίχνογραφίαν, ώδικήν καί στοιχεϊα 
τής γαλλικής καί άγγλικής γλώσσης.Είς τοϋτο 
άπέληγεν ή έκπαίδευσις τών νεανίδων. Ώς οί-
κοθεν έννοεΐται τοιούτον πράγμμα λίαν περιώ-
ριζε τήν ένέργειαν τής γυναικός, άφιεμένης 
αυτή μόνον τής διδασκαλίας είς τάς κατω-
τέρας τάξεις καί είς τάς προκαταρκτεκάς σχο-
λάς. Εκτός δέ τούτου αύτη άπεκλείετο τής 
παραδόσεως μαθημάτων τινών ώς π. χ. τής 
ιστορίας, τής γραμματολογίας, τών θρησκευ-
τικών καί τών νέων γλωσσών, τής διδασκαλίας 
τούτων τών μαθημάτων άνατιθεμένης άποκλει-
στικώς είς ειδικούς διδασκάλους. 

Κατά τό 1887 έπεδόθη είς τόν τότε ΰπουρ-
γόν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως καί είς τό κοι-
νοβούλιον τής πρωσσίας άναφορά υπογραφείσα 
υπό μιάς λίαν δραστηρίας προμάχου τής γυ-

ναικείας κινήσεως, τής 'Ελένης Αάνη. Διά της 
άναφοράς ταύτης έξητεΐτο ή πρόσλησις τών 
γυναικών είς τήν διδασκαλίαν τών θρησκευτι-
κών καί τής γερμανικής φιλολογίας έν ταϊς 
σχολαΐς. "Οσον καί άν ήτο μετριόφρων ή πα-
ρούσα αίτησις, αύτη διήγειρε πάταγον έν τή 
κοινοβουλίω καί τώ ΰπουργίω καί άπερρίφθη. 
Μεθ' ολην όμως τήν άποτυχίαν της, αύτη ή 
αναφορά ώφέλησε κατά τι προτρέψασα τούς έν 
τοις πράγμασι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν 
των επί τοϋ ένιστώτος συστήματος τής γυναι-
κείας έκπαιδεύσεως. Έν Βερολίνω τότε ΰπήρ-
χεν έν άνώτατόν έκπαιδευτήριον διά τάς νεά-
νιόας τό Victoria Lyceum, ιδρυθέν τή προστα-
σία τής βασιλίσσης Βικτωρίας, τότε πριγ-
κηπίσσης. 'Ολίγον κατ' όλίγον Ιντούτω τώ 
έκπαιδευτηρίων έγένοντο βελτιώσεις τινές, ηΰ-
ρύνθη τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας καί κα-
θωρίσθη απολυτήριος έξέτασις παρέχουσα είς 
τάς ΰποστάσας αυτήν νεάνιδας τό δικαίωμα 
νά λαμβάνωσιν ώς διδασκάλισσαι έν ταϊς 
σχολαις καλλιτέραν θέσιν. Ή πρώτη άπολυτή-
ριος έξέτασις έγένετο τώ 1891. Τοϋτο ην ήδη 

βήμα είς τά έμπρόζ. Μετ' ολίγον τό πανε-
πιστήμιόν τής Γετίγγης ήκουλούθησε τό παρά-
δειγμα τού Βερολίνου, χάρις δέ είς τήν ένέρ-
γειαν τής κυρίας Φόρβερκ ήνοιχθησαν έν τούτω 
τώ πανεπιστημίω δημόσιαι διαλέξεις διά τάς 
γυναίκας γινόμεναι ΰπ' αυτών τών καθηγητών 
καί κατά τό αυτό πρόγραμμα ώς και διά τούς 
φοιτητάς,'Αλλά βεβαίως τό σύστημα τοϋτοτών 
μαθημάτων, καλούμενον ((Fortbildung Kursen)) 
δέν ίκανοποίει τελείως τόν προορισμόν του, 
ένεκα τής άσταθείας τού προγράμματος καί 
τοΰ οτι δέν παρεϊχεν μαθηματίκήν η κλασσι-
σικήν έκπαίδευσιν είς τάς φοιτώσας νεάνιδας. 
Έπί τέλους κατά Μάί'ον τοΰ παρελθόντος έτους 

η Γερμανική κυβέρνησις έποίησε τό πρώτον 
σπουδαΐον βήμα. 'Ο υπουργός τής δημοσίας 
εκπαιδεύσεως έν πρωσσία προδιώρισεν έξετά -
σεις διά τάς ζητούσας νά λάβωσι τόν βαθμόν 
Ober lehrerin. 

Τά μαθήματα έπί τών όποιων έπρεπε νά έξε-
τασθώσιν αί πρός λήψιν τούτου τοΰ βαθμοΰ 
προετοιμαζόμεναι διηροϋντο είς δύο σειράς· έν 
τή πρώτη περιελαμβάνοντο τά θρησκευτικά-
ή γερμανική, ή γαλλική καί άγγλική. Έν δέ 
τή δευτέρα ή ιστορία, ή γεωγραφία, αί μάθη 
ματικαΐ καί φυσικαί επιστήμαι. Εκάστη υπο-
ψήφιος έπρεπε νά έκλέξη δύο μαθήματα έξ 
έκατέρας σειράς. Ή έξέτασις συνίστατο είς τήν 
συγγραφήν υπό τής έξεταζομένης πονήματος 
τίνος έπιδοθέντος θέματος καί έδίδετο καιρός 
πρός παρασκευήν τούτου όκτώ έως δέκα έβδο-
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σύνδεσμος ίδρύσας Κολλέγιον δια τας γυναί-
κας· τώ 1873 τό Κολλέγιον τούτο άπέκτησεν 
ίδιον κτήριον πλησίον τής Γερτόν καί έκτοτε 
άκωλύτως άνεπτύσσετο. Έν άλλοις πανεπι-
στημιακοϊς κέντροις τό εργον ήρξατο άπό τών 
δημοσίων άναγνώσεων γινομένων ιδία διά τάς 
γυναίκας. Τά Κολλέγια τών γυναικών ταχέως 
άνεπτύσοντο. Μόνον κατά το 1881 ή Κέμπριτζ 
έπί τέλους άπεφάσισε νά λύση τό περί γυναι-
κών ζήτημα. 'Η σύγκλητος τοϋ πανεπιστημίου 
έξέδωκπερί- τούτου τοΰ ζητήμ.ατος αποφά-
σεις τινάς. ή σπουδαιότερα είναι βεβαίως ή έπι-
τρέπουσα είς τάς γυναίκας τήν φοίτησιν έν τώ 
πανεπιστημίω ΰπό τόν ορον προπαρασκευής καί 
εξετάσεως. Βεβαίως ή οδός πρός τήν άνωτάτην 
έκπαίδευσιν τών γυναικών δέν εϊχεν έτι τε-
λείως έξομαλυνθή, άλλά μέγα μέρος αυτής 
προλειάνθη. Τώ 1884 τό άρχαϊον πανεπιστή-
μιον τής Κεμ,πρέτζης τό όποιον έως τότε άκρα-
δάντως είχε τά τοϋ μοναστηριακού συστήμα-
τος καί τών παραδόσεων τοϋ μεσαιώνος, άπεφά-
σισεν έπί τέλους νά ίδρύση ίδιαίτερον Κολλέ-
γιον διά τάς γυναίκας. 

'Αλλά κατά τό φαινόμενον είς τοϋτο έλη-
ξαν άπασαι αί ΰποχωρήσεις αΰτοϋ είς τό πνεύ-
μα τής έποχής, διότι ή αίτησις τών γυναικών 
περί τής παροχής έπιστημονικών βαθμών κατά 
τό 1887 ένεργητικώς άπερρίφθη ΰπό τού πα-
νεπιστημίου, τά όποιον άνεγνώρισε τάς γυναί-
κας ouχi ώς άτομικά μέλη τοϋ πανεπιστημ.ίου 
άλλά μ.όνον ώς μέλη τοϋ σωματείου τών Κολ-
λεγίων προσηρτημ.ένων τοις πανεπιστημίοις. 

Μεθ' ολα ταύτα, πάλιν αί γυναίκες έλαβον 
τό δικαίωμα τοϋ πολίτου έν τώ πανεπιστημίω 
τής Κεμπρέτζης καίτοι μέχρι τούδε τοϋτο άρ-
νεϊται νά δίδη αΰταΐς έπιστημονικούς βαθμϊύς. 
Αί φοιτώσαι λαμ,βάνουσι μόνον άπόδειξιν περί 
τού οτι ήκουσα* τοΰτο η έκεϊνο τά μάθημα καί 
ΰπέστησαν εξετάσεις έπί τών μαθημάτων τού-
του η εκείνου τοΰ κλάδου τών έπιστήμων. 

Τό πανεπιστήμιο ι τής 'Οξφόρδης άναμφιβό-
λως είναι έτι φιλελεύθερον. Κατά τά 1878 έν 
'Οξφόρδη ίδρύθη σύνδεσμος ΰπερ τής ανωτά-
της γυναικείας έκπαιδεύσεως, οστις μετά ταύ-
τα έλαβεν είς χείρας του ταύτην τήν έκπαί-
δευσιν. Τότε ίδρύθησαν τά Κολλέγια Σόμμερ-
βιλ, Λέθη Μαργαρέτ Γόλλ, καί Σέντ Γιούγ 
Γόλλ. Αί μαθήτριαι τούτων τών Κολλεγίων 
τής 'Οξφόρδης έλευθέρως έπισκέπτονται άπά-
σας τάς βιβλιοθήκας καί τά μουσεία τής πό-
λεως. 'Αλλά τό πτυχίον δίδεται αύταϊς ουχί 
ΰπό τοΰ πανεπιστημίου άλλ' ΰπ' ιδιαιτέρας 
έξεταστικής επιτροπής. 

Έν τω πανεπιστημίω τοΰ λονδίνου ίδρυθέντα 

μάδες. Μεγάλην υποχώρησιν εις τας σημερινας 
ίδέας άποτελεϊ ή διάταξις τού υπουργού τής 
παιδείας συμ.φώνως πρός τήν οποίαν έν τοις 
ΰπ' άνδρών διευθυνομένοις παρθεναγωγείοις 
διορίζονται ΰποδιευθύντριαι. 

Τό πτυχίον οπερ άνοίγει είς τάς γυναίκας 
τήν είσοδον είς τά ελευθέρια έπαγγέματα είναι 
τό λαμβανόμενον μετά τήν ούτω καλουμένην 
Abiturienten Exanien κατά τήν αποφοίτησιν 
έκ τοϋ γυμνασίου. 'Αλλ' ή 'Ελληνική γλώσ-
σα δέν περιλαμβάνεται έν ταύτη τη έξε-
τάσει καί διά τούτο αί λαμβάνουσαι τό πτυ-
χίον μετά τήν επιτυχή έξέτασιν δέν έχουσι 'τό 
δικαίωμα νά φοιτώσιν έν τοις πανεπιστημιοις 
'Από τοϋ 1893 ήνοίχθη έν Βερολίνω κλασ-
σικόν γυμνάσιον διά τάς γυναίκας έν τω όποίω 
διδάσκεται καί ή έλληνική γλώσσα. 

Τό παράδειγμα τοϋ Βερολίνου ήκολούθησαν 
ή Λειψία καί ή Καρσλούη. Εντούτοις τά γερ-
λανικά πανεπιστήμια έπιμόνως κλείουσι τάς 
θύρας των είς τάς γυναίκας κατά τρόπον ώστε 
έκεΐναι έξ αυτών αίτινες έπιθυμούσι νά έξα-
σκώσι τό ίατρικόν έπάγγελμα έ'πρεπε νά φοι-
τώσιν είς τά έκτός τής πατρίδος των πανεπι-
στήμια καί μόνον μετά τήν λήψιν έκειθεν πτυ-
χίων νά δύνανται νά μετέρχονται τόν ιατρόν 
έν Γερμανία καίτοι πάλιν έπρεπε νά ΰπερνικώ-
σι διαφόρους δυσχερείας. Άλλά τοϋτο είναι 
ολίγον. πανεπιστήμια τινα έν τώ άριθμώ τών 
οποίων καταλέγεται καί τό τής Εϊδελβέργης 
έπαυσαν διά τάς γυναίκας τάς δημοσίους άνα-
γνώσεις αϊτινες άπό τίνος χρόνου έγίνοντο δι' 
αύτάς. Ή αίτια τής οπισθοδρομικής ταύτης 
κινήσεως είναι άγνωστος. Ώς είδομεν ή Γερ-
μανία, καίτοι βραδέως καί άπροθύμως, παρα-
σύρεται ΰπό τοϋ καθολικού ρεύμ.ατος καί πονεϊ 
ΰποχωρήσεις είς τήν ΰπέρ τών γυναικών κί-
νησιν. 

Αί πρώται άπόπειραι πρός τήν έλευθέραν εί-
σοδον τών γυναικών έν τοις πανεπιστημίοις 
έγένοντο έν Αγγλία πρό είκοσι πέντε έτών. 

Η Κέμπριτζ ών τό πρώτον φρούριον οπερ 
υπέστη τήν έφοδον. Κατ' Όκτώμ.βριον τοΰ 
1869 ήνοίχθη έν Χαττσίναάπεχούση μιλιά τινα 
άπό τής Κόμπριτζ έκπαδευτήριον διά τάς γυ-
ναίκας ένθα αύται έλάμβανον τήν αυτήν πράς 
τούς φοιτητάς τών πανεπιστημίων έκπαίδευ-
σιν, πρός δέ τούτους αυτοί οί καθηγηταί τών 
πανεπιστημίων παρήχον τήν συνεργασίαν των 
είς τό ρηθέν έκπαδευτήριον καί μ.ετά χαράς 
συγκατένευσαν νά παραδίδωσιν μαθήματα εις 
τάς γυναίκας. Εντούτοις ή άρχή ην δυσχερής. 
Ό αριθμός τών μαθητριών δέν ΰπερέβαινε τόν 
13 Κντά τό 1872 έσχηματίσθη γυναικείος 
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το 1830 χάριν τών Dissidents τοϋς οποίους τό-
τε ούτε εις τό πανεπιστήμιον τής 'Οξφόρδης, 
ούτε εις τό τής Κεμπρίζης έδέχοντο, αί γυναί-
κες περισσότερα δικαιώματα άπολαμβάνουσιν. 
Αύται άπό τού 1878 ελευθέρως φοιτώσιν είς 
άπάσας τάς σχολάς αυτού. Έκτος τούτου υπέρ 
τών γυναικών ίδρύθη λαμπροτάτη ιατρική σχο'-
λή τά πτυχία τής οποίας μεγάλης άπολαύουσί 
φήμης. 'Αλλά καί έν 'Οξφόρδη καί Κεμπρίζη 
αί γυναίκες έπέτυχον κατά πολύ· έπί παραδείγ-
ματι αύται εξ ίσου πρός τούς φοιτητάς έκλέ-
γουσι μέλη έν τη συγκλήτω τού πανεπιστημίου. 
Έν τούτοις αύται δέν λαμβάνουσι μέρος έν τή 
έκλογη τών μελών τού κοινοβούλιου. 

Τό πανεπιστήμιον τής Βικτωρίας ιδρυθέν 
κατά τό 1880 έν Μαχεστρία επιτρέπει έν ίσοις 
δικαιώμασι γυναίκας καί άνδρας νά φοιτώσιν 
έν ταϊς σχολαϊς του έκτός τής ιατρικής σχολής, 
διότι έν 'Αγγλία λίαν σταθερώς επικρατεί ή 
πρόληψις οτι αί γυναίκες πρέπει νά διδάσκον-
ται τήν ίατρικήν κεχωρισμένως άπό τών αν-
δρών.Τά λοιπά πανεπιστήμια έν 'Αγγλία ουδό 
λως διακρίνονται κατά τόν όργανισμόν των καί 
έν ίσοις δικαιώμασιν έπιτρέπουσι τήν φοίτησιν 
τών γυναικών. Μονον ή Ουαλία έχώρησεν έτι 
περαιτέρω διατάξασα οπως έν μέλος τής πα-
νεπιστημιακής συγκλήτου η γυνή. 

Ή Γαλλία παρίστησι χαρακτηρισΐικήν τινα 
ίδιοτυπίαν έν συγκρίσει πρός τά; λοιπάς χώρας. 
Έν ταύταις ταϊς χώραις αί γυναίκες μόναι των 
έκρουον τάς θύρας τών πανεπιστημίων, καί έπί 
τοσούτον ίνχυρώς καί έπιμόνως ώστε ταύτα ή-
ναγκάσθησαν κατ' ολίγον ν' άνοίξωσιν είς αϋ-
τάς τάς θύρας των Έν δέ τή Γαλλία άπ' έ-
ναντίας,αί θύραι τών άνωτάτων εκπαιδευτηρίων 
μόναι των ήνοίχθησαν διά τάς γυναίκας, χω-
ρίς αί τελευταΐαι νά έπωφεληθώσι τούτου 
τού δικαιώματος. Έν τοις πανεπιστημίοις τής 
Γαλλίας ή έκπαίδευσις εΐναι προσιτή είς πάν-
τας, καί έκτός τούτου παρέχεται δωρεάν. 
Ύπάρχουσι δημόσιοι σειραί μαθημάτων (cours 
puplics) καί κλεισταί (couverts) είς τάς όποίας 
δύναταί τις νά προσέλθη ουχί δυσκόλως άρκεϊ 
μόνον νά εκπλήρωση απλούν τινα τύπον, νά έγ-
γραφη δηλαδή έν τινι κλάδω τής έπιστήμης. 
Μεθ' δλων δμως τούτων τών ευκολιών ό άριθ-
μός τών Γ αλλί δω ν τών έπισκεπτομένων τά πα-
νεπιστήμια είναι λίαν περιορισμένος. "Οτε ό 
διάσημος χημικός Βιούρτζ ίδρυσε κατά τό 
1868 τήν πρώτην άνωτάτην διά τάς γυναίκας 
σχολήν, κατ' άρχάς μόνον τρεις έπωφελήθη-
σαν τής προσκλήσεώς του καί μετά δέκα έτη ό 
άριθμός τών μαθητριών έν ταύτη τή σχολή ά-
νήλθε μόνον είς 32. Έπί τού παρόντος έν' ταύτη 

τή σχολή φοιτώσι μόνον 169 καί μόνον 16 
είναι γαλλίδες, αί δέ λοιπαί έξ άλλων χωρών, 
ίδία έκ της Ρωσσίας καί τής Πολωνίος. " 

Σπουδαία ώθησις εις τό έργον τής γυναικείας 
εκπαιδεύσεως έδόθη, έπιψηφισθέντος τοϋ υπό 
τού Καμίλλου Σεέ προταθέντος νόμου περί τής 
ίδούσεως γυναικείων λυκείων. Αί' ζητοϋσαι νά 
διδάξωσιν έν τούτοις τοις λυκείοις παρασκευά-
ζονται πρός ταύτην τήν ένέργειαν, οϋχί έν τη 
Σορβόνη άλλ' έν τή Ecolle Normalebes Sevres 
διευθυνομένη υπό τής συζύγου τοϋ 'Ιουλίου 
Φαύρου. Τόν αυτόν σκοπόν έπιδιώκει καί ή σχο-
λή Sevigni. Αί μαθήτριαι κατά τήν φοίτησιν 
εν ταύτη τή σχολή δίδουσιν έγγραφον υπόσχε-
σιν περί τοϋ δτι θά διδάξωσιν έπί δεκαετίαν 
μετά τό πέρας τών σπουδών των καί αφού υπο-
στώσι τάς νενομισμένας έξετάσεις διορίζονται 
διδασκάλισσαι έν τοις διαφόροις παρθεναγωγεί-
οις. Έκτός τούτου ή φοίτησις έν Σορβόνη έπι-
τρέπεται είς τάς γυναίκας, άλλα δέ δεκαπέν-
τε πανεπιστήμια διαφόρων νομών τής Γαλλίας 
ακωλύτως άνοίγουσι τάς θύρας των είς αΰτάς. 

^ g g Χ03ΗΗΗΈ Η ΡΑΕΟΤΗΗΚΊ» 

Κ Τ Η Μ Α Τ Ί Α ς Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Έ Τ Η ς 

( Δ ι ή γ η μ α ) 
'Υπό τοϋ διασήμου Ρώσσου συγγραφέως 

ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 
(Μετάφρασις έκ τού Ρωσσικοϋ) 

(Συνέχεια ίδε άριθ. 19.) 
— Θα θερμανθης, δουρατοκ, ειπεν ούτος κα-

λύπτων διά τοΰ τάπητος τόν "ππον. 
— Δέν εχεις άνάγκην των σάκκων; ειπεν ο Β. 

Άνδρέεβιτς. 
t — Δός μοι άχυρον, εϊπεν δ Νικήτας τελιιώσας 

το έργον του καί εΐσελθών είς το ελκυθρον. 
Σύρας τούς σάκκους καί το αχυρον ύποχάτωθεν τοϋ 

Β. Άνδρέεβιτς. ο Νιχήτας εσκαψεν όπισθεν τοϋ έλ-

χύθρου έν τη χιόνι λάκκον, εθεσεν είς αΰτόν άχυρον 
καί κατεβασας τον χειμερινον πίλον του μέχρι τοϋ 

στόματος του καί σφίγξας ' τήν γούναν του έκαλυφθη 
διά τών σακκων καί έττηρίχθη εις τά νώτα τοϋ 
έλχύθρου υπερασπίζοντος ολίγον αύτοϋ άπδ τοϋ ά-
νέμου. 

Ό Β. Άνδρέεβιτς έχίνει τήν κεφαλήν του έπί 
ταίς προσπαθείαις τοϋ Νικήτου νά καλυφθη θερμο-
τερον καϊ ήρξατο νά έτοιμάζηται προς διανϋχτέρευ-
σιν. Ούτος συνέλεξεν εv τώ έλκύθρω το έναπομει-

ναν άχυρον, εθεσεν εξ αύτοϋ περισσότερον ύπό την 
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μηθείς δτι αύτη δέν έγνώριζε νά ύποδεχθή τόν 
επαρχον οτε ούτος έχθές κατά τήν έορτήν έφι-
Κοξενείτο έν τή οικία του. Οίκοθεν εννοείται δτι 
είνε γυνή. ποϋ αύτη είδε πώς πρέπει νά φέρον-
ται. "Οτε έζων οί γονείς μου ποίαν οίκίαν εί-
χομεν ; Μετρίαν· ό πατήρ μου ην απλούς μου-

ζίκ (χωρικός), ολη μας ή περιουσία άπετελεϊτο 
έκ μιας καλύβης. Τί δέ κατώρθωσα έν διαστή-
ματι δεκαπέντε έτών ; έργαστήριον· δύο οίνο-
πωλεϊα, εν άλευρόμυλον, άποθύκας πλήρεις εχω 
καί έπαύλεις ενοικιάζω. Οίκον κατεσκεύασα 
μετ αποθηκών έστεγασμένων διά σιδήρου, έ-
λεγεν ούτος καθ' εαυτόν έγκαυχώμενος. "Οχι 
καθώς ήμην πλησίον τού πατρός μου. Τήν σήμε-
ρον τίνος ονομα φημίζεται ; τό τών Μπρεχού-
νωφ. Πώς δέ κατώρθωσα τούτο ; διότι γνω-
ρίζω τήν έργασίαν μου, προσπαθώ, οχι ώς οί 
λοιποί οί ΰπναλέοι, καί δέν ένασχολοϋμαι είς 
μάταια πράγματα. Τήν νύκτα δέν κοιμώμαι, 
καταιγίς ξεκαταιγίς, ταξειδεύω. Τοιουτοτρόπως 
καί ή έργασία προοδεύει. Νομίζουσιν οτι μέ τά 
γέλοια κερδίζονται τά χρήματα. "Οχι, σύ 
προσπάθησον, σύντριψαν τήν κεφαλήν σου. Νο-
μίζουσιν δτι γίνεται τις άνθρωπος υπό πής τύ-
χης. 'Ιδού, οί Μιρόνοβοι έχουσι τώρα εκατομ-
μύρια. Διατί δέ ; Είργάσθησαν. Ό Θεός βοη-
θείτόν έργαζόμενον. Μόνον ό Θεός νά μοι δί-
δει ΰγείαν». Ή ιδέα περί τοϋ δτι καί αυτός 
δύναται νά γίνη εκατομμυριούχος ώς ό Μιρό-
νωφ, οστις έξ οΰτιδανού έγένετο άνθρωπος, έπί 
τοσούτον έξήγειρε τόν Β. Άνδρέεβιτς ώστε 
ήσθάνθη τήν ανάγκην νά συνδιαλεχθή μετά τί-
νος. 'Αλλά δέν είχε μετά τίνος νά όμιλήση.... 
«"Aχ, νά είμεθα τώρα είς τό Γοριάτσκινο θά 
συνωμίλουν μετά τοϋ κυρίου τής έπαήλεως, θά 
τω έθετον τά δίοπτρα. Ίδέ ποσον ισχυρώς ό 
άνεμος πνέει! Τοσούτον άφθονος χιών πίπτει 
ώστε υπάρχει κίνδυνος μή μάς καταπλακώσει, 
είπεν ούτος άκούων τήν ίσχυράν φοράν τοϋ α-
νέμου όστις προσέβαλλε τό κάλυμμα τού έλ-
κύθρου καί έκλινεν αυτό κατακλίζων διά χιόνος, 
Ματαίως ήκουσα τόν Νικήταν, έλεγεν ουτοθ 
καθ' έαυτόν. "Επρεπε νά κινήσωμεν θά έξηρχό-
μεθα ίσως είς τι χωρίον. Τουλάχιστον νά έπε-
στρέφωμεν είς τό Γρίσκινο καί νά διενυκτερϊύω-
μεν έν τή οικία τοϋ Ταρασίου. Τώρα δέ κάθησε 
λην νύκτα. Τί δέ μας συνέβη ! Ίδέ πώς ο 

θεός ανταμείβει διά τούς κόπου; ! Θέλω νά 
, καπνίσω ! Ούτος έκάθησίν, έλαβε τήν σιγαρο-

θήκην του, έξηπλώθη έπί της κοιλίας του κα-
λύπτων διά τοϋ κρασπέδου τής μηλωτής τά πυ-
ρεΐα, άλλ' ό άνεμος πάλιν εδοισκεν είσοδον καί 
έσβυνεν έν μετά τό άλλο τά άναπτόμενα πυ-

- ρεία. Έπί τέλους κατόρθωσε νά άνάψη τό σι-

πλευράν του, έκρυψε τάς χείρας του υπό τας μ 
χειρίδας καί έστήριξε τήν κεφαλήν του είς τήν 
γωνίαν τοϋ έλκύθρου τήν μή προσβαλλομένην 
ΰπό τοϋ ανέμου. Δέν τω έπήρχετο ό ύπνος. 
Ούτος κατεκλίθη καί έσκέπτετο: έσκέπτετο μό-
νον περί έκείνου . ό'περ άπετέλει τόν μοναδικόν 
σκοπόν του, τήν σημασίαν . τήν χαρά ν καί τό 
καύχημα τοϋ βίου του: έσκέπτετο πόσα χρή-
ματά έκέρδισε καί πόσα δύναται άκόμη νά 
κερδίση, πόσα χρήματα άλλοι γνωστοί του έμ-

ποροι έκέρδισαν καί πώς ούτοι έκέρδιζον καί 
κερδίζουσι καί πώς ούτος, ώς καί οί γνωστοί 
του έμποροι δύναται νά κερδίση άκόμη, πολλά 
χρήματα. 

«Τά μεγάλα δένδρα θά κόψω διά σανίδας, τά 
δέ μικρά θά πωλήσω διά καύσιμον ύλην. Έκά-
στην δέ σιατίνια (ρωσσ. μέτρον εκτάσεως ίσον 
περίποη πρός εν Hectare) θά μοί δώση ξυλείαν 
τριάκοντα οργιών» έλεγε καθ' έαυτόν ό Βασί-
λειος Άνδρέεβιτς έκτιμών τό κατά τόν πα-
ρελθόντα φθινόπωρον συμφωνηθέν δάσσς οπερ υ-
πήγαινε νά άγοράση. «Δέν θά δώσω δμως δέ-
κα χιλιάδες ρούβλια αλλά μόνον όκτώ. Δίδων 
δώρον έξ εκατόν η τό πολύ εκατόν πεντήκοντα 
ρουβλίων θά κατα πείσω τόν γαιομέτρην νά εί-
πη οτι τό δάσος αποτελείται έξ όλιγωτέρων 
έκτάρων. Ό κτηματίας θά δώση τό δάσος καί 
διά οκτώ χιλιάδας, θά καταπραύνθή»· έσκέπτε-
το δ Βασιλείς 'Ανδρέεβιτς καί έψηλάφει τό χρη-
ματσφυλάκιόν του έν τώ θυλακίω του. «Πώς 
έχάσαμεν τόν δρόμον, ό Θεός τό ήξεύρει. 'Αρά 
γε έδώ πλησίον είνε τό δάσος καί η καλύβη τοϋ 
δασοφύλακος ; "Επρεπε νά άκούωνται αί ΰλα-
καί τών κυνών. 'Αλλ' οί κατηραμένοι δέν ΰ-
λακτοϋσιν δταν πρέπηϊ. Ούτος κατεβίβασεν ολί-
γον τό περιλαίμιόν του καί ήρξατο νά άκοΰη 
καί νά παρατηρή· έφαίνετο έν τώ σκότει μόνον 
τό κάλυμμα τοϋ ίππου, ήκούετο μόνον ό μονό-
τονος συριγμός τοϋ άνέμου, ό ήχος ό παραγό-
μενος έκ τοϋ ΰπό τού άνέμου προσβαλλομένου 
σαλίου καί ή πτώσις τής χιόνος έπί τοϋ καλύμ-
ματος τοϋ έλκύθρου. Ούτος πάλιν έκαλύφθη. 
«Έάν είξευρα τί θά μοι συνέβαινε, θά διε-
νυκτέρευον έν τώ χωρίο. Αί, τώρα ή μεταμέλεια 
δέν ωφελεί, αύριον θά φθάσωμεν. Μόνον μίαν 
ήμέραν θά χάσω. Μέ τοιούτον καιρόν καί οί 
έμποροι δέν θά ύιτάγωσιν». Ούτος ένεθυμήθη 
δτι είς τάς έννέα τοϋ μηνός έπρεπε νά λάβη διά 
τά πωληθέντα πρόβατα παρά τοϋ κρεοπώλου 
χρήματα. «Ούτος ήθελε νά έλθη μόνος του, 
άλλά δέν θά ευρη, ή σύζυγός μου δέν γνωρί-
ζει νά λάβη τά χρήματα, αύτη είνε λίαν άξε-
στος. Δέν γνωρίζει πώς νά φέρηται είς τούς αν-
θρώπους, έξηκολούθει ούτος νά σκέπτησαι, ένθυ-
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γάρον του. Αυτη ή επιτυχία πολύ ηύχαρίστη-
σεν αυτόν. Καίτοι τό σι γάρον του κατά τΐ 
πλείστον έλάμβανεν ό άνεμος, έν τούτοις ούτος 
ερρόφησε δις, τρις καί έλησμόνησεν έπί στιγμή 

τήν θλίψιν του. Ούτος πάλιν κατεκλίθη εις τί 
όπισθεν μέρος τοϋ έλκύθοου, περιεκαλύφθη καί 
πάλιν γρξατο νά άνα ,τολή τό παρελθόν καί νά 
νυστάζη. Εξαίφνης έσεισεν αΰτόν πράγματι 
καί τόν έξύπνισεν. Άρα γε ό ίππος έσυρε το 
υπ' αυτόν αχυρον η έκ τοϋ όπισθεν προήλθεν 
κίνησις ; ούτος ήγνόει, μόνον έξίπνησε και 
ήσθάνετο τήν καρδίαν του ούτως ίσχυρώς πάλ-
λουσαν, ώστε ένόμισεν δτι τό έλκΰθρον σείε-
ται. "Ηνοιξε τούς οφθαλμούς του. ΓΙέριξ το·. 
τά πάντα διέμενον έν ή θέσει άφήκεν αυτά, 
μόνον ολίγον φωτεινότερα έφαίνοντο. «Φέγγει 
είπεν ούτος καθ' εαυτόν, φαίνεται δτι μέχρι 
πρωίας δέν θά παρέλθη πολύς χρόνος». 'Αλλ' 
αμέσως ένεθυμήθη δτι τό φως προέρχεται έκ 
τής ανατολής τής σελήνης. Ούτος ήγέρθη έπί 
μικρόν, παρετήρησε κατ' άρχάς τόν ίππον. Ού-
τος ΐστατο καθ' δλον τό σώμα τρέμων. Ό κα-
λύπτων αυτόν τάπης κατάμεστος χιόνος είχε 
στραφή ολίγον πρός τά αριστερά, η κεφαλή καί 
η χαίτη του άναικταί διατελοΰσαι έκαλύοθησαν 
υπό πολλής χιόνος. Ό Νικήτας έκάθητο έν τή 
θέσει τήν οποίαν είχε καταλάβη αφ' έσπέρας. 
Οί σάκκοι διά τών οποίων περιεκαλύφθησαν 
οί πόδες του δυσκόλως διεκρίνοντο ένεκα 
τής πολλής χιόνος. «Μήπως έπάγωσεν ό μουζίκ 
(χωρικός) ; τά ένδύματά του εινε κατεσχισμέ-
να. 'Ακόμη νά ευθύνεσαι καί δι' αυτόν ένώ-
πιον τής αρχής. Έκτος τσύτου ούτος λίαν α-
πηύδησε τρέχων τήδε κακεΐσε», έλεγεν δ Β. 
Άνδρέεβιτς καί ήθελε νά λάβη τό κάλυμμα τοϋ 
ίππου δπως καλύψη δι' αυτόν τόν Νικήταν. 
Έσκέφθη δτι θά έκρύωνεν άν ήγείρετο, έφοβεΐ-
το δέ μήπως ό ίππος παγώση έκ τοϋ ψύχους. 
«Διατί νά λάβω αυτόν; "Ολον τοϋτο"εινε 
άπλή ανοησία», έσκέπτετο ό Β. Άνδρέεβιτς 
ένθυμηθείς τήν σύζυγόν του καί πάλιν κατε-
κλίθη έν τή προτέρα του θέσει. «Τοιουτοτρό-
πως μίαν φοράν ο πάππος μου δι' δλης τής 
νυκτός διενυκτέρευσεν έν τώ ΰπαίθρω χωρίς νά 
πάθη τι. Άλλά τόν Σεβαστιανόν εξέχωσαν τής 
χιόνος νεκρόν. "Αν διενυκτέρευον είς τό Γρίσκι-
νο δέν θά έπασχον τούτω. Επιμελώς κα-
λυφθείς διά τής μηλωτής του κατά τρόπον 
ώστε ή θερμότης αυτής νά μή χάνηται μα-
ταίως, άλλά νά θερμαίνη αΰτόν πανταχόθεν έκ-
κλείσε τούς όφθαλμού,- του καί έπειράτο νά 
άποκοιμηθή Άλλ' όσον καί άν έπροσπάθει, 
δέν ήδυνήθη νά κωλύση τόν ροΰν τών σκέψεών 
του, άπεναντίας ήσθάνετο έαυτόν τελείως έγρη-

γοροτα και εξηγερμένον. Ούτος πάλιν ήρξατο 
νά λογαριάζη πόσα έκέρδισε, πόσα είχε νά 
λάβη παρά τών οφειλετών του, πάλιν ήρξατο 
νά έγκαυχάται μονος του καί νά χαίρη διά τήν 
θέσιν εν κατέλαβεν έν τή κοινωνία,' άλλ' αί 
σκέψεις του αύται τώρα διαρκώς διεκόπτοντο 
ΰπό τοϋ δυεισδύσαντος φόβου καί τής άνεπα-
νορθώτου μεταμελείας έπί τώ δτι δέν διενυκτέ-
ρευσαν είς τό Γρίσκινο. Ούτος πολλάκις ίστρε-
φεν άπό τής μιας πλευράς είς τήν έτέραν, διορ-
θώνετο, προσεπάθει νά εΰρη έτι καταλληλότε-
ρον καί έτι μή προσβαλλόμενον ΰπό τού ανέ-
μου μέρος, άλλ' δλα τώ έφαίνοντο ενοχλητικά· 
ούτος πάλιν ήγείρετο, μετέβαλλε θέσιν, έκά-
λυπτε τούς πόδας του, έκλειε τους οφθαλμούς 
του καί ήσύχαζεν. Άλλ' οί πόδες του, οίτινες 
ησαν στενώς περιεσφιγμένοι έντός τών μάλλι-
νων ΰποδημάτων έκνήθοντο, η έκ τίνος μέρους 
είσήρχετο τό ψύχος ώστε ούτος άφοΰ έκειτο'έπ' 
ολίγον πάλιν μετά πικρίας άνελογίζετο τήν 
άπόλαυσιν μεθ' ής θά άνεπαύετς έν τώ βερμώ 
δωματίω έν Γρίσκινο. (ακολουθεί) 

ΤΟ ΔΕΝΡΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
Κ.ΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ 

ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Σπανίως άνθρωπός τις δέν έδοκίμασεν έφ' έ-
αυτοΰ τάς βΰεργετικάς ιδιότητας τής Κίνας 
(cinehοra)δένδρου βλαςάνοντος ώς έπί τόπλεϊ 
ς-ονέν τοις ΰπωρείοις τώνΚοίδιλιέρων έν Περού. 
Είς παντας εινε γνωσταί αί θεραπεύουσαι τόν 
πυρετόν ιδιότητες τούτου τοΰ δένδρου, οπερ με-
γάλας έκδουλ εύσεις παρέσχεν είς τήν ίατρικήν. 
Έν τούτοις έν τοις ίστορικοΐς εγγράφοις τοις 
διατηρηθεΐσιν άπό τών χρόνον τών ανακαλύψε-

ων τού Κολόμβου, τοϋ Βεσπούτσι, τοϋ Πιζέρου, 
τού Πέδροΰ Άλμπαρέσα καί άλλων περί τοΰ 
εΰεργετικοϋ τούτου δένδρου ουδεμία μνεία γί-
νεται. Ουδέν άναφέρουσι περί τούτου ούτε δ 

Σιέζας, ουτε ο Δελαβέγας έν ταΐς περιγραφαΐς 
των περί τής κατακτήσεως τοϋ βασιλείου τών 
Ίνκων· μόνον έν τισι περί Αμερικής πραγμα-
τείαις εκ τοϋ 17 αιώνος άπαντώμεν ώς έν πα-
ρόδω μνείαν περί τής ιαματικής ιδιότητος τής 
κίνας (Cinchona) έν τινι διηγήματι περί ένός 
ερημήτου, οστίς μαστιζόμενος ΰπό τού πυρετού 
τυχαίως ιάθη πιών ύδωρ έκ τίνος βόθρου έν τω 

ιποίω έσήπετο κλάδος κίνας ΰπό τοΰ ανέμου 
αποσπασθέντος. Κατά τό 1638 ή σύζυγος τού 

διοικητού τής Περουβίας άσθενήσασα έκ διαλεί-
ποντος πυρετού έθεραπεύθη διά λειοτετριμμέ-
νου φλοιοΰ τής κίνας περί της θεραπευτικής 

διότητος τήν δποίαν άνήγγειλον είς τόν σύζυ-
γόν της οί Ινδοί. Ό δοιηκητής τής Περουβίας 
επιστρέφων είς Ίσπανίαν διένειμεν είς τους φί-
λους του τό έκ τής Λίμας μετενεχθέν φορτίον 
λειοτετριμμένης κίνας. Μετ' ολίγον έν Μαδρί-
τη, είτα δέ έν Ρώμη καί Παρισίοις πολύς έγέ-
νετο λόγος περί τοΰ θαυματουργού ΰπερθαλασ-
σίου δένδρου θεραπεύοντας τόν κακόν πυρετόν. 
Μετά τ.να έτη οί 'Ιησουίται μετέφερον έκ τής 
Περουβίας πολλά κιβώτια πλήρη φλοιοΰ κίνας 
τήν οποίαν έκάλεσαν Jara chucchu (άντιπυρετι-
κόν φλοιόν.) Κατά πρώτον ο Άγγλος Ταλμπότ 
έπενόησε τήν κατασκευήν έμβάματος έκ κίνας 
τό δποϊον ταχέως εισήχθη είς τήν θεραπευτι-
κήν ώς ή μοναδική άντιπυρετική σκευασία. Ό 
βασιλεύς Λουδοβίκος ο δέκατος τέταρτος ήγό-
ρασε παρά τσϋ Ταλμπότ τό μυστικόν τής κα-
τασκευής τού έκ κίνης οίνου καί έπινεν αυτόν 
μετά τό φαγητόν άντί παντός έτέρου οίνου: 
Ό Γάλλος Κονδαμήν άπελθών είς Περουβίαν 
πρός καταμέτρησιν του τόξου τοϋ μεσημβρινού 
τό πρώτον συνέταξε λεπτομερή περιγραφήν τοΰ 
ίαματικοϋ τούτου δένδρου κληθέντος ΰπό τοϋ 

Λιναioυ «cinchona officinalis» Οί 'Ισπανοί βο-
τανικοί έπί πολλά έτη έξηρεύνων τούς κλιματι-
κούς όρους τούς απαιτουμένους πρός έπιτυχή 
βλάστησιν τοΰ δένδρου τής κίνας. Ό Γάλλος 
περιηγητής Μαρσουά έπισκευθείς τάςΚορδιλλιέ-
ρας τής Περουβίας ευρεν έπί τών κλιτύων αυ-
τών πολλούς ξένους έξοντοΰντας άποινεί κατά 
χιλιάδας τά δένδρα τής κίνας, έκ τών οποίων 
ούδέ ίχνος θά άπομείνη μετά βραχύν χρόνον. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. 

Ό πρώτος τηλεγραφικός σταθμός ο εΰρισκό-
μένος έν τώ κομιτάτω Κούμπερλενδ τής πολι-
τείας Μεν πρό τίνος χρόνου κατεστράφη ΰπο 
θυέλλης. Ό σταθμός ούτος —εν γιγαντιαίοι 
δένδρον επί τού δικράνου στελέχους τοΰ Οποίοι 
δ Μόρζε καί δ Σμίτ έφήρμοσαν τήν πρώτη· 
τηλεγραφικήν συσκευήν συγκοινωνούσαν πρόι 
τήν οίκίαν τοΰ Σμίτ. Έν ταύτη τή οίκία 
Μόρζε διά τού τηλεγραφικού σύρματος έλαβε 
τό πρώτον τηλεγράφημα. "Ετυχε νά χρήσιμο 
ποιήσωσι τό δένδρον, διότι οί κάτοικοι το 
κομιτάτου Κούμπερλενδ ήρνοϋντο νά ένακιά 
σωσι τάς οικίας των πρός έγκατάστασιν τηλε-
γραφείου διότι έφρόνουν οτι διά τοϋ τηλεγράφο 
μεταδίδοντει ειδήσεις έκ τών εγκάτων τής γης 
δπου έμφωλεύυσυσιν αί πονηραί δυνάμεις, οι 
δέ δημαρχικοί σύμβουλοι έν ίδιαιτέρα συνεδρι-
άσει άπεφάσισαν νά έμποδίσωσιν είς τούς ίδρυ-

τάς τοΰ τηλεγραφείου τήν έν ταΐς οδοΐς τής 
πόλεως τοποθέτησιν τών τηλεγραφικών στυλών, 
δπου οί τε άνθωποι καί τά κτήνη θά διεκινδύ-
νευον την ζωήν των έκ τών ήλεκτρικών κτύπων. 
Έπιζώσιν ήδη ολιγάριθμοι γέροντες οιτινες εν-
θυμούνται τόν κατά τοϋ Μόρζε καί Σμίτ άπαγ-
γελθέντα ΰπό τών δυτυκών ιερέων άφορισμόν έν 
τω οποίω ούτοι καλούνται «ασεβείς αξιοι αιω-
νίου έν τώ οΰρανώ τιμωρίας.» Ή άνω τών όδών 
τοποθέτησις τών τηλεγραφικών συρμάτων διή-
γειρεν ίσχυράν άντίστασιν προκαλέσασαν τήν 
ΰπό τήν γήν τοποθέτησιν αυτών. Οί ΰπόγειοι 
τηλεγραφικοί κάλω ησαν τόσον τεχνικώς κατ-
εσκευασμένοι ώστε τεμάχιον αυτών ποό δέκα 
έτών εΰρθέν, σχεδόν κατ' ουδέν ην κατώτερον 
τών νύν κατασκευαζομένων. 

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΧΩΡΑΙΣ 

Τό ποσόν τοϋ χρυσού τό εΰρισκόμενον έν τή 
γή (είς νόμισμα καί είς δγκον άκατέργαστον) 
συμποσοΰται 'είς 4,478,256,000 μεταλλικά 
ρούβλια, τό δέ ποσόν τού αργύρου είς 5,533, 
700,000 ρούβλια, τό ποσόν τών λοιπών κυκλο-
φορούντων χαρτονομισμάτων κατά τήν όνομα-
στικήν των άξίαν άνέρχεται είς 3,294,841,000 
ρούβλια. Έν Γαλλία τή πλουσία είς χρυσόν 
καί άργυρον χώρα, ευρίσκεται χρυσός άξίας έ-
νός διλιονίου " ρουβλίων καί ίργυρος 900 έκα-
τομμυρίων ρουβλίων· μετά ταύτα έπονται αί 
Ήνωμέναι πολιτείαι τής Αμερικής έχουσαι α-
ποταυμιεμένον χρυσόν άξίαν 755 έκατομυρίων 
καί άργυρον αξίας 769 έκατομμυρίων ρουβλί-
ων, είτα έρχεται ή Αγγλία έχουσα χρυσόν 
άξίας 662,500,000 καί άργυρον 125 έκατομ-
μύρια ρουβλίων. Ή Ρωσσία έχει άποθήκευμα 
χουσοΰ άξίας 312,500,000 ρουβλίων καί άρ-
γύρου άξίας 75.000.000 ρουβλίων. "Οσον άφο-
ρά τά χαρτονομίσματα πλείστον ποσόν εΰρίσκε-
ται έν τή νοτίω Αμερική δπσυ 750 έκατομ-
μύρια ρούβλίων άντιπροσωπεύονται διά χαρτο-

; νομισμάτων. Είτα έρχονται ή Ρωσσία έχουσα 
χαρτονόμισμα άξίας 625 εκατομμυρίων ρουβλί-
ών καί αί Ήνωμέναι πολιτεαι έχουσαι χαρ-
τονόμισμα άξίας 515 έκατομμυρίων ρουβλίων. 
Έάν τό χpηματικόv τοϋτο ποσόν διανεμηθή εξ 
ίσου είς έκαστον κάτοικον τών ακολούθων χω-
ρών έν Γαλλία έκαστος θά λάβη (είς χρυσόν, 
άργυρον, χαρτονόμισμα, 50 ρούβλια και 63 
καπίκια· έν Κούμπα, 38 ρούβλια καί 75 καπί-
κια· έν Αυστραλία 33 ρούβλία καί 44 καπίκια, 
καί έν Ρωσσίη 8 ρούολια. 
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Μ έ γ α εμπορικόν κ α τ ά σ τ η μ α 

ήνοιξαν καθόλα εύρωπαϊκότατον 

οι άξ ιο ι παντός επαίνου 

Ι Ω Σ Η Φ Γ Α Τ Δ. Μ Α Ρ Κ Ο Υ 

3 1 - Ο Δ O Σ E P M O Υ - 3 1 
Διά. τε τον πλόϋτον και τήν ποικιλίαν τών ΰφασμα-
των άτινα έπρομηθεύθησαν. Συνιστώμεν θερμώς εις 
τάς αναγνώστριας μας. Ούδαμοϋ άλλαχοϋ παρατηρεί-
ται τοιαύτη μεγαλοπρεπής ποικιλία καί -πολυτέλεια, 
ο.τι εκλεκτον παράγει ήτε Άγγλική καί Γαλλική 

βιομηχανία οιά τοϋ έπί τούτω μεταβάντος έπιτοπίως 
ένός τών συνεταίρων. Ευρίσκεται άπαντα τά είη εν 
μεγάλη αύθηνίας εις τιμάς λίαν συκαταβατικάς καί 
ανεπιδέκτους παντός συναγωνισμού. 

Τό σύνθημα τοϋ νέου τούτου καταστήματος 
είνε : έν τη καταναλώσει τό κέρδος. 

Y Π O Δ Η M A T O Π E I O I O N 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
Ε Ν ΑΘΗΝΙΣ 

όδός Πατησίων αρ. 1 3 
('Εγγύς φαρμακείου Κατακουζηνοϋ) 

Κατασκευάζονται υποδήματα ανδρών γυναικών καί 
παίδων εκ δερμάτων καί ύλιχών έκλεχτών κομψότατα 
καί εφαρμογής τελείας. Συνιστώμεν τά άπειρα πλευ-
νεκτήματα τής καλής ύπ δήσεως έν τώ ανωτέρω κα-
ταστήματι. ήτις αποτελεί τον κυριώτατον χαραχτη-
ρισμον παντός καλαισθήτου ανθρώπου, καί αποβαίνει 
πολύτιμος παραγων ου μόνον τής υγιεινής τών ποδών, 
αλλά χαί όλου τοϋ σώματος 

Δεν άρχει νά κατασκευάζη τις στερεά καί κομψά 
υποδήματα, αλλα νά γινώσκη καί πώς νά έργάζηται 
αυτα. "Ω τε καί έλαφρά νά είνε καί η κυκλοφορια τoυ 
αίματος νά ένεργήται εις τούς πόδας έλευθέρως καί ή 
τρυφερότης τοϋ δέρματος νά μή καταυτρέφηταί, καϊ 
το βάδισμα νά τελήται ελαφρότατα καί εύκάμπτως 
τα οποϊα μόνη ή επιστημονική ΰπόδησις δύναται νά 
έξασφαλίση. 

Οι κ. κ. Άνδρέας Θεοδωράκης καί Σταϋρος Δασκα-
χαχης κατέχευσι τδ μυστικον τοϋτο τών Γάλλων υπο-
δηματοποιών, το οποίον προσαθέμενον εις τήν προτέ· 

ραν καλλιτεχνικήν δεξιοτητά των, έξασφαλίει ύπό-
δησιν εντελή ύπό παραν εποψιν. 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙ0Ν 
Α Ν Τ . Β. Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α 

Έν "Αστρει 
Καπνά έκλεκτά διαφόρων ποιοτήτων 

Τ Α Π Ε Τ Σ Α Ρ Ι Α 
IΩΑΝ Ν. Ν. ΛΑΒΔΑ 

'Αθήναι, όδός Περικλέους 24 
Κατασκευάζονται καί επισκευάζονται διάφορα ειδη 
επίπλων. Ταπετσαρίας εφάμιλλα κατά τήν στερεότητα 
καί Νεωτερισμόν προς τά Ευρωπαϊκά 'Επίσης παρα-

πετάσματα διαφόρων σχεδίων. Κουνουπιέραι, Σουμιε 
διά κρεββάτια. Ποραβάν καί διάφορα άλλα κομψοτε-

χνήματα. Τιμαί έκτος συναγωνισμού 

Ό λ ο ν τόν πλοϋτον τών 

Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ω Ν < Κ Ο Ρ Ν Ι Ζ Ω Ν 

Θα τόν ευρετε εις τό έργοστάσιον 
Θ. ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ καί Κ. ΚΟΤΤΑ 

οδός Αιόλου 1 7 4 
("Εναντι μεγάλης οικίας Μελα 

Κάτοπτρα παντος είδους, έπιπλα πολυτελή έπίχουσα, 
πλαίσια εικόνων καί παραθύρων, φωτογραφίαι, έλαιο-
τυπίαι χαί ακουαρέλλαι παντός είδους χρωματοτυπίαι, 
τά πάντα έκ τών καλλιτέρων εργοστασίων τής Ευρώ-
πης. Κατασκευάζονται περιθόρια, χαρτοφυλάκια, 
πλαίσια έκ πλοΰς. Καλύπτονται κασετίναι καί δένον-
ται άπαντα τά είδη τών γυναικείων εργόχειρων. 

Προσέτι εκτελείται εΰρωπαϊκώτατα πασα έργασία 
επιχρυσώσεως κατόπτρων καί έπαργύρωσις κρυστάλλων 

Τιμαί ανεπίδεκτοι συναγωνισμού. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ καί ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 

Α . M E Λ I Σ Σ Ι Ν O Υ 
'Aθηναι όδός Αιόλου 1 0 3 

Πωλούνται καί έπισκευάζονται 

Παντός είδους ωρολόγια 
Μεγάλη συλλογή ωρολογίων τοίχου παντός με-
γέθους. Έπιδιορθοϋνται καί κατασκευάζονται 
δι' ειδικού τεχνίτου π ντός ειδους κοσμή 
ματα. Τιμαι μετριώταται. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΛΙΓΟ ΑΠ' OΛA>> 
ΙΩAΝ. Κ . Γ Α Α Ι Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ · 

Έν Άλιβερίω 

Μεγάλη συλλογή είδών πολυτελείας, κορδέλαι 
δαντέλλαι, ποικιλία μανδυλίων μεταξωτών καί 
μή, γάντια παντοειδή, Όμβρέλλαι μεταξωταί 
καί μή, ΰποκάμισσα, φωκόλ. Μανικέτια καί τά 
παρόμοια. Μεγάλη ποικιλία βαπτιστικών, στε-
φάνων γάμων. 'Αρωμάτων έκ τών καλλιτέρων 
ευρωπαϊκών καταστημάτων. Καπέλλα γυναι-
κεία καί άνδρικά 'Αγγλίας καί Γαλλίας όλων 
τών έποχών, κάλτσαι, φανέλλαι κτλ. 


