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ΤΟ ΛΙΣΤΟΝ

(Σκιαγραφία)

Ώς τά λεπτοφυή έκεϊνα άνθη, άτινα μεταφυτευό- 
μενά μαραίνονται καίάποβάλλουσι τού χρώματος την 
μαγείαν καί τού αρώματος τό ευώδες, ουτω και αι 
άπόκρεω μόνον ύπό τόν διαυγή τής ’Ιταλίας ουρα
νόν άνθούσι καί θάλλουσι· πανταχού άλλοθι όμοιά- 
ζουσι προς τά ώραία μέν, άλλ’ ώχρά καί άοσμα τών 
ύελοφράκτων άνθη. Άγαπώσι τόν ήλιον καί ευφραί
νονται είς τάς άμμΰυς τής Βενετίας, έμπνέουσαι τφ 
Παγανίνη τό αθάνατον έκεϊνο μουσούργημα : Τάς 
’Λπύκρεως της Βενετίας' τέρπονται παρά τΤί’Ανατο
λική ΙΙύλγ (Porta Orientale) τής πόλεως τών Με- 
διολάνων ήτις, άοχαίφ προνομίφ χρωμένγ, παρατεί
νει έπί δύο ήμέρας τό ΚαρναβάΛι. αυτής, διό καί 
καλείται τούτο ΚαρναβαΛόνε ήτοι μέγα Καρναβάλι’ 
άλλά παντός άλλου προτιμώσι τήν ένδοξον καί με
γαλουργόν αυτών γενέτειραν τήν Ρώμην. Έκεϊ δέον 
νά ιδη τις το Corso καί τά moccoli, ν’ άπο- 
λαύσν; τού φανταστικού έκείνου θεάματος, θαυμα
στού ώς ονείρου, νά ζήση την παράφρονα καί μεθυ
στικήν έκείνην ζωήν.

Άλλ’ υπάρχει καί μικρά τις χώρα, σύνδεσμος ού
τως είπεϊν τής ’Ανατολής καί τής Δύςιεως, παρου- 
σιάζουσα τώ θεατή μικρογραφίαν τών τής ’Ιταλίας 
αποκρεων.'Η χώρα αύτη είναι ή τών «Φαιήκων γαϊα» . 
ή όμηρική καθέδρα τού «μεγαλήτορος Άλκινόοιο» 
άνακτος ένδοξου περί κήπους καί κώμους, ή Κέρκυρα 
μετά τής θαυμασίας αύτής Σπιανάόας. Έκ τών 
ωραιοτάτων τοπίων τής γραφικής ταύτης πλατείας 
είναι καί τό καλούμενον Λ ιστόν. Έκεϊ ένθα ή σκιά 
τής καστανέας καί τής έρείκης προστατεύει τούς έ
ρωτας τών ίων καί τών ρόδων άπό τών ζηλοτύπων 
βλεμμάτων τού ήλιου, συνέρχονται μετημφιεσμένων 
πολυπληθείς όμιλοι, τάς μάλλον άλλοκότους καί 
παραδόξους περιβεβλημένοι αμφιέσεις, καί θύωσιν έν 
χαρμόσυνη τή φαιδρά καί εύθύμφ τών Άπόκρέων 
θεά. Τό ίκ πεζών τούτο Corso τελείται έπί ήμέ- 
ρας δεκαπέντε, κατά τάς δύο τελευταίας έβδομά* 
δας, άπό τής 3 ης μ. μ. ώρας άχρι τής στιγμής, 
καθ’ ήν ό όρειχάλκινος τών έκκλησιών κώδωή ση
μαίνει τόν έσπερινόν, οίωνεί ένθυμίζων τόν θεόν τή 
διαβολική έκείνη όμηγύρει. Καί ώσεί αύτη ειχεν 

όντως τι σατανικόν έξαφανίζεται πάραυτα ώς 
φαντασμάτων συνέλευσις καί ή νύξ σιωπηλή καί μέ- 
λαινα κατέρχεται καί έξαπλούται έπί τού έρήμου 
τίιστόν. ’Αλλ’ ού πάντοτε ό τού έσπερινού κώδων 
φυγαδεύει τούς πρ.οσωπιδοφόρους· άπολαύουσιν ούτοι 
τή, προνομίας τεσσάρων ημερών, καθ’ άς παννύχιος 
αδεται ό τών άπόκρέων ΰμνρς.

Συνήθως τό κοινόν -Λύ 71 ιστόν άποτελούσιν αί 
νυμφεύσιμοι νεάνιδες· άναφέρονται δέ πολλοί έρωτες 
άρξάμενοι ύπό τό προσωπεϊον έν μέσω τών πυκνών 
δενδροστοιχ ιών καί λήξαντε; ενώπιον τού ίερέως διά 
τού '•Ησαία χόρευε. Άλλά καί αί ύπανδροι, ένδίδου- 
σαι εις τήν γενικήν παραφοράν άναμίγνυνται ταϊς 
κόραις, ύπό τήν εύεργετικήν τού προσωπείου αιγίδα. 
Αί μέν διώκουσι μέλλοντας συζύγους, αί δέ ύποβάλ- 
λουσιν είς δοκιμασίαν τήν άρετήν τών υπαρχόντων, 
τών ιδίων.Αί άγαθαί αύται άπόγονοι τής λευκολένου 
Ναυσικάας πιστεύουσιν άκόμη είς τήν συζυγικήν πι- 
στιν, την φιλοσοφικήν ταύτην τού υμεναίου λίθον.

Άλλά καί οί σεβαστοί σύζυγοι μεγίστην, ώς φαί
νεται, αισθάνονται άνάγκην διαχύσεως, δι’ δ καί 
προθύμ,ως άνοίγουσι τήν άλγούσαν αύτών καρδίαν, 
βαρέως φέρουσαν τού γάμου τήν σφραγίδα, είς τάς 
αγνώστους έκείνας καλλονάς· τό δέ άγνωστον δέν 
είναι ό φλοιός τού άπηγορευμένου καρπού ; ’Εκείνοι 

•φαίνονται τόσον πειστικοί... αύται δείκνυνται τόσον 
ευαίσθητοι., ώστε έπί τέλους δέχονται τόν βραχίονα 
Ον μετά τοσαύτης φιλοφοονήσεως προσφέρεται αυ- 
ταϊς, άφινουσι τό Τίιστόν, καί ώς μικρόν άπομακρυν ·. 
θώσιν αύτού άφαιρούσι το προσωπεϊον...«Ή γυναίκα 
μου ! ! ί κράζει έκπληκτος ό σύζυγος, άλλ’ έπανερ- 
χόμενος πάραυτα είς έαυτόν — Ά ! Κατίνα, λέγει, 
γελών δήθεν, ήθέλησες νά με παίξγς, άλλ’ άντί νά 
με πιάσης, πιάστηκες... Σ’ έγνώρισα άμέσως, άλλ’ 
ήθέλησα ολίγο νά γελάσω...» 'Η πτωχή γ|>νή προσ
ποιείται οτι πιστεύει, άλλ’ ή φαρμακερά τής ζηλο
τυπίας άκανθα είσεχώρησεν ήδη είς τήν καρδίαν 
αυτής. Καί πάσαι αύται αί πικρίαι βασανίζουσι 
τους δυστυχείς βροτόύς μόνον καί μόνον διότι έδο- 
ξεν άσυνέτφ ή κρονολήρω γραμματική‘Κά είσαγάγν) 
έν τώ λεξικώ τήν άπαισίαν λέξιν Πίστις.

Τϋ τΐιστόν ομοιάζει πρός μεγαλοπρεπεστάτην αΐ- 
-θουσαν, εύρυτάτης περιφερείας, — ώς τά πάντα σή
μερον—-, κατά τούτο μόνον τών άλλων διαφέρουσα 
δτι είναι υπαίθριος,— άλλά συνταγματικόν καί τό 
ύπαίθριοή·· δ|ν' έχ'ομεν υπαιθρίους ρήτορας, κατά τάς 
έκλογικάς άπόκρεως; ’Ενίοτε όμως γίνεται έν μέρέι 
καί ύπόστεγος, δίαν τών προσωπιδοφόρων καί τώΛ
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θεατών τ, πλημμύρα κζτζλαμβζνγ καί το ύπό τάς 
στοάς (volti) λιθόστρωτον. Διαφέρει δέ καί κατά 
τοΰτο ότι άντί χορού τελείται περίπατος; άλλά η ή 
δέν μετέχη όρχήσεως καί τό διηνεκές εκείνο έπί 
πολλας ώρας C11 a S S e-C ΓΟ i S θ τών άνερχομένων 
καί κατερχομένων τό Λ ιστόν μετά ή άνευ άπόκοεω 
στολής; Καί έπειτα μή δέν ύπάρχωσι καί ενταύθα 
ντάριες καί καβαλιέροι ώς έν αιθούση χορού, ή ριά- 
σκάρες, κατά την γλώσσαν τού Λιστόν αί άνά ζεύγη 
μαοιζουσαι και οι προς αυτάς αναστοεφοιζενοι νέοι,οί 
Χϊ- * ' ? ι' ~ ,οιεςαγοντες τον επαχυεστατον των αγωνων, πώς νά 
γνωρίσωσι τά ύπό ποικίλας μεταμφιέσειςκρυπτόμενα 
έκεϊνα διαβολάκια; Άν δέ, κατά τήν ομολογίαν αύ
τού τούτου τόύ Βαλζάκ, δυσχερές λίαν τό νά γνω- 
ρίση τις τάς γυναίκας άνευ ποοσωπίδος^-οιος Ήοα- 
κλέους άθλος νά μαντεύσ/) αΰτάς ύπό την ποοσω- 
πίδα! Ενίοτε αύταί αύται ή ριάσχαρες άρχονται 
τη; προσβολής πειράζουσαι τούς άνδρας δι’ ευφυούς 
τίνος λόγου, άποκζλούσζι αύτούς διά τού όνόηζτος 
η κνούσαι άλλως πως την περιεργίαν αύτών δι’ ευ
τράπελου ανεκδότου η κωμικής τίνος ιστορίας, ή; 
οί κύριοι ούτοι τυγχάνουσιν ήρωες. Ώ; έπί τό πολύ 
όμως είσίν οί άνδρες οί πρώτοι είς τόν άγώνα κα- 
τερχόμενοι διά τού γνωστού ^κείνου όπΛΟυ, παναρ
χαίου συστήματος καί όμως πάντοτε έν χρήσει:

«— ‘Ωραία μου ρ,ασχαρέττα σε γνωοίζω· δέν εί
σαι ή Μαριέττα;...» «— Έγώ ή Μαριέττα!.... έγώ 
είμαι Όβριά άπό την όβριακή, δέν με βλέπεις ; κοϊαα 
πώχεις καί όκχιαλέτο (μονύελον)! » Καί χι, καί χά, 
καί γελωτες, καί αστεϊσμοί καί ευφυολογιών πυοο- 
τέχνημα. ‘Ο άγων ήρξζτο’ ό διάλογος έςζκολουθεΐ 
ζωηρός σύν τώ περιπατώ’ ή Εβραία έχει ήδη είς 
το πλευρον κομψόν καβαλιέρον, άλλά καί ή Μέλι- 
ταία σύντροφος αύτής, εύρε καί αύτη τοιοϋτον. Έ- 
κατέρα δέ περισφίγγει τό μέγα έκεϊνο,— πώς νά το 
εΐπω ρινόμζκτρον ή χειρόμζκτρον;—άς τό είπωμεν 
άπλώς μαντήλι, δι’ού έκάστη μάσχαρα έξήλθεν έφω- 
οιασμενη.

Είναι τό μαντήλι ’ίνθχ θά πέσουν τά ρονσιρέτια— 
δεν διέπει σήμερον τό παν ή πολιούχος συναλλαγή ; 
-—άτινα θ’ άποσπζσωσιν άπό τών χαβαλιέ ρων ώς 
αντάλλαγμα τής ομολογίας τού ονόματος αύτών ή 
τή; παροχής πληροφοριών ότέ μέν Σφιγγός, ότέ δέ 
δλω; απροόπτων, πάντοτε δμως περιέογων. Άλλά 
μή σκανδαλίζεσθε, χρησταί τής ’Ασπασίας άπόγονοι 
St ' ' ' ' — -w » Ζ -4 > /οια τα ρονσφετια ταυτα των απογόνων της ενάρε
του Νζυσικάας’ είναι άπλώς zoiy/ra,άτινα άφθόνως 
καί άνά λίτρας προμήθεύουσι τά παρά τήν πλατείαν 
ζαχαροπλαστεία «Ευρώπη» καί «Βυζάντιον», διότι 
άπόκρεω άνευ χονφέτων θά ήτο διά τού; καλαίσθη
τους Κερκυραίους έαρ άνευ ρόδων. Άλλως δέν πρέ
πει καί ή τλήμων αρετή νά βρζβεύηται έστω και 
διά χοι·<ρέτων ·, απαράμιλλοι δέ αί καλαί τής Κέρκυ
ρας δέσποιναι καί δεσποινίδες ώς πρός τήν τέχνην 
τών μεταμφιέσεων, διό καί τό Λιστόν παοουσιά- 
ζει εν τή μικρογραφία αύτού τι άληθές πρωτότυ
πον, δλως τοπικόν, δυσκόλως άλλαχού όρώμενον. 
Καί ναι μέν τινες τούτων έλκουσι βεβαίως τήν 
καταγωγήν έκ τών πρός τήν Ένετίαν σχέσεων, άλλ’ 
αί πλεϊσται όμως είσίν άναντιρρήτως κερκυραϊκής έπι- 
νοίας. Ουτω μεταμφιέννυνται είς καλογραίας, έσΐιά· 
δας,άνθοπώλιδας τής Φλωρεντίας, χωριχάς,Εβραίας, 
Μελιταίας, ώταΐτιΛασ.Ίδού δέ πώς αυτοσχεδιάζεται 

ή τελευταία αύτη μεταμφίεσις’ έπί κομψής κζί πλού
σιας μετάξινης έσθήτος προσαρτώσι μετ’ απίστευ
του υπομονής μικρά τεμάχια ύφάσματος διαφόρου 
χρώματος, ώστε νά φζίνηται ή έσθής όλη ’μπαλω- 
μ/νμ’περιτυλίσσουσι τήν κεφαλήν διάβαθυχρόου μαν
τηλιού καί λαμβάνουσιν άνά χεϊρας σάκκον πλήρη 
χάλκινων κερμάτων, δν κρούουσαι προτείνουσι ίκε- 
τικώς τοΐς θζμισταϊς τού Λιστόν. Έτέρζ μεταα- 
φιεσ.ις· παράπλησία ταύτη είναι ή τής χιονοσκεπούς 
όδοιπύρον έπί φαιά; μάλλινης έσθήτος προσκολλώσι 
τεμάχια βζμβζκο; πρός νιφάδας χιόνος όμοιας,.πε
ριβάλλονται εύρύγυρον πέτασον κρατούσι βακτηρίαν 
οδοιπορικήν κζί βζίνουσι κεκυφυϊαι, ώς εί έκυπτον 
έκ τοΰ καμάτου κζί τού ψύχους. Άλλοι πρσστοέ- 
χουσιν είς τάς σινδόνζ; τής κλίνης, άλλαι εις τόν ' 
ιματισμόν τής ήρωίδος τού έν τώ θεάτρω έπιτυχόν- 
το; μελοδράματος κζί άλλαι άλλως, διότι ανεξάν
τλητος ή έπίνοια αύτών.

Καί λησμονώ ώραίους ιματισμούς, έθνικούς· ή άλ· 
λοεθνεϊς νΰν τήν Σουλιώτισσαν, τήν Παργίίνν, τήν 
Σικελήν, τήν Καλαβρύτιδα καί άλλους τή; Μεγά
λη; 'Ελλάδος. Διέλθετε, διέλθετε, καλαί μου κυοίαι· 
εύχομαι ύμϊν καβαλιερους κζί πολλά κονγετα, άλλ’ 
άπονέμω έπαινον, έλλείψει βραβείου, είς τάς δύο έ- 
κείνζς κλζσικάς ποιμενίδζς, αϊτινες φεύγουσιν ύπό 
τά άλση κατά τόν τρόπον τού Ούϊργιλίου :

Et fngit ad salices, sed se cupit ante videri.

Άλλ’ οϊα πολεμίων θρησκευμάτων συνάντησις ! 
Ή άρχαίζ πίστες αντιμέτωπος τή νεωτέρζ ! ό πο- 
λυθε'ίσμός άντικρύζων τόν χριστιανισμόν! αί εστιά- 
Λες συνωθούμενζι πρός καλογραίας 1 ΙΙόσον ύπόδοα 
□λέπουσιν άλλήλας! πώς άπειλούνται!

— Τόπον, δυσσεβεϊς ! είμαι ή αγνεία λέγουσιν otl 
ίέοειαι.

— ’Πίσω είδωλολάτραι! είμαι ή άλήθεια, άπαν- 
τώσιν αί μονζχαί.

Καί γελώσι καί σφίγγουσιν άλλήλαις τάς χεϊρας.
— Είναι ή Λίζα καί ή άδελφή της, ανακράζει 

αίφνης άμύσταξ νεανίας, καί ορμή ό άσεβής ΐνα κα
ταδίωξη τήν ά,γνείαν.

— Ά! αυταί είναι αναφωνεί κομψευόμενος θζ- 
μιστής τού Φοίνιχος (Φιλοδραματικού Συλλόγου), 
σπεύδων πρός άναζήτησιν τής άληθείας.

Μιμηθώμεν ζύτούς κζί στρζφώμεν είς προύπάντη- 
σιν κζί χαιρετισμόν τής έρχομένης αύριον.... ’Ορθο
δοξίας.

Ειρηναίος Κ. Άσώπιος.

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ

Καλλίστη πασών τών εμφύτων είς τόν άνθρωπον 
ήθικών ορμών είναι ή φιλοπατρία’ άνευ αύτής, άπαν
τες οί άνθρωποι θά συνεσσωρεύοντο είς τά εύκραέ- 
στερα τών κλιμάτων τής γής καί θά άφινον έρημον 
τήν έπίλοιπον σφαίραν.Άλλ’ ένεκα τής φιλοπατρίας 
ούδ’ οί κατεψυγμένοι αίγιαλοί, ούδ’ αί διακεκαυμέ- 
ναι χώραι μένουσιν άκατοίκητοι.

• 1θ·- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΒΛΕΓ1ΟΝΤΩΝ

χν : ■ -ι -r J____

Γνωστόν ύπάρχει ότι διάφοροι ύπάοχουσι τρόποι 
-γραφής έφευρεθέντες χάριν τών τυφλών· μεταξύ δε 
τούτων δ μάλλον έν χρήσει τυγχάνει ό τού Braille, 
όστις πάνυ δικαίως άπεκλήθη άναγλυπτογραφία καί 
όστις έν τούτοι; δέν κατανοεϊται είμή ύπό τών τυ
φλών είς οΰς έδιδάχθη. Τοΰτο όμως δέν άρκεϊ, διότι 
ούτως οί δυστυχείς τυφλοί στερούνται πολυτίμου 
μέσου έπικοινωνίας μετά βλεπόντων’ διό και έφευ- 
ρέθζβ έσχάτως μέσον αλληλογραφίας μεταξύ τυφλών 
και μή τοιούτων καί περί τού μέσου τούτου θα 
έπιτραπή ήμϊν βλίγας νά είπωμεν λεξεις.

Καί έν πρώτοις δέον νά γνωσθή τί έστί αναγλυ- 
πτογραφία’ αύτη, έφευρεθεϊσα, ως εέρηται, 
Braille έν έτει 1S29 συνισταται εις τγιν 
καί έκτύπωσιν έν άναγλύφω. Οί συνήθεις χαρακτή
ρες αντικαθίστανται ύπό στιγμών διαφόρως δια
τεταγμένων καί ών ό συνδυασμός δυναται συχνάς 
νά έπιφεργι συγχίσεις. ‘ί ποθέσωμεν πρός στιγμήν τό 
έξής σχήμα :
•χ.’if ι ν ■ π <

υπο του
γραφήν

1 . . 4
2 . . 5 
3.-6

Τά (5 στίγματα είς δύο διατεταγμένα στήλας 
είσίν ήοιθμ.ημένα κατά τήν σειράν τών παρ αυτοϊς 
άριθμών. Έάν ήδη άφαιρεθή §ν ή πλειω έκ τών στιγ
μάτων τούτων προκύπτει μεγάλη ποικιλία συνδυα
σμών’ έκαστος δέ τούτων άναπαριστζ γράμμα τού 
άλφαβήτου ή στιγματισμον είς τρόπον ώστε έαν 
έπί παραδείγματι, άφαιρεθώσι τά στίγματα 2, 4, 6, 
θ’ άπομείνη σχήμα άποτελούμενον έκ τών στιγμά- 

1, 3, 5, καί όπεο θ’ άναγραφη ώς έξης :των

καί τούτο έσετζι τό γράμμα θ’ ό συνδυασμός πάλιν 
τών στιγμών 1, 2, 3, 5, . δίδει τό γράμμα Ρ
καί ουτω καθ’έξής.

‘Ο τυφλός διά τής εύαισθήτου αύτού άφής άντι- 
λαμβάνεται τού άριθμοΰ καί τής θέσεως τών στιγ
μών καί δύναται εύκόλως ν’ άνζγνώσ·/] έγγραφον ή 
καί βιβλίον ούτως έκτετυπωμένον’ όπως δ’ αυτός 
ούτος γράψη μεταχειρίζεται εύφυεστάτην συσκευήν 
δι’ ής επιτρέπεται αύτω νά χαράσση έπί φύλλου 
χάρτου δι’ άκίδος στίγματα· ταύτα έπί τού άντι- 
θέτου τού χάρτου μέρους φαίνονται έν άναγλύφω 
καί ό τυφλός διά μικράς έξζσκήσεως δύναται νά 
φθάση είς τό σημεϊον ν’ άνζγινώσκγ διά των δα
κτύλων ώσεί διά τών οφθαλμών έπί βιβλίου τά διά 
στιγμάτων έπί τού φύλλου χάρτου γεγραμμένα· τό 
έφ’ ήμϊν μετά μεγάλης άλλοτε παρηκολουθήσάμεν 
προσοχής καί περιεργίας μεταξύ άλλων καί άτυχή 
τινα σπουδαστήν, όστις άπωλέσας τήν δράσιν καί 
όρεγόμενος έπιστήμης έφοίτα είς τήν ιατρικήν σχο
λήν έν Πζρισίοις όδηγαύμενος ύπό τοΰ γέροντος 
αυτού πατρός καί όστις διά τής προρρηθείσης μ,εθό- 
.•-■07 χ ■■ -.-χτ<-■ ιεπ ■.■»·.«.·.ιμπ - ;ν.·'-Λ' · 

δου έλάμβανε σημειώσεις έν καιρώ τών παραδόσεων 
άς κατόπιν άνεγίνωσκεν ήμϊν, ώσεί έπραττε τοΰτο 
διά τών οφθαλμών έπί βιβλίου.

Έν τούτοις γραφεϊσζ ή έπιστολή ύπό τυφλού δέν 
δύναται ν’ άναγνωσθή είμή ύπό έτέρου τοιούτου, 
έν ή ζητείται ή έπικοινωνία ή έγγραφο; τοϋ τυφλού 
μετά τού βλέποντας, διότι ούχί βεβαίως καί πάντες 
οί βλέποντες ποέπει νά. έπιδοθώσιν είς τήν έκμάθη- 
σιν τής τών τυφλών γραφής. Τοΰ ζητουμένου λοι
πήν έπέτυχε κύριός τις όνόματί Jules Schoenfeld 
διά τή; έφευρέσεω; μεθόδου άπλουστάτη; ήτις έπι- 
τεέπει τφ πρώτω τυχόντι νά έπιτύχγ άνευ προη
γούμενης μελέτης τήν μετάφρασιν έπιστολή; τυφλού,

Ό κ. Schoenfeld συνέταξε πίνακα παριστώντα 
κατ’ άριθριητιχήν τάξιν τούς διαφόρους συνδυασμούς 
τών άνανλυπτογραφικών στιγμάτων μετά τής με- 
ταφράσεως τούτων είς συνήθη γράμματα.

Ύποθέσωμεν ότι έχομεν ύπ’ όψιν έπιστολήν τυ
φλού καί εύρίσκομεν οτι τό πρώτον γράμμα, ή ό 
χαρακτήρ ό άνζγλυπτογραφικό;, άποτελεΐτζι ύπό 
τών στιγμάτων 1,3, 5, όπως τόν χαρακτήρα τού
τον μεταφράσωμεν άνατρέχομεν εί; τόν πίνακα'τού 
Schoenfeld καί έν τή αριθμητική σειρά εύρίσκομεν 
τόν άοιθμόν 135 απέναντι τού οποίου ύπάρχει έν 
μεταφράσει τό στοιχεϊον Ο. Άρα ό πρώτος άναγλυ- 
π'τογρζφικός τής έπιστολή; είνε τό γράμμα Ο καί 
έπομένως, τή αύτή μεθόδω χρώμένοι, δυνάμεθζ νά 
μεταφράσωμεν ολόκληρον τήν έπιστολήν τού τυφλού.

Ούτως ό πίνζξ τού Schoenfeld άποβαίνει άληθές 
λεξικόν πρόχειρον παντί, ένω άντί τή; αλφαβητικής 
έπικρατεϊ ή αριθμητική τάξις. Ό -υφλός δύναται 
ήδη ν’ άλληλογραφή μετά πάντων, διότι λζμβάνων 
ποόνοιαν νά ποομηθεύη τώ ανταποκριτή αυτού καί 
1ν άντίτυπον τού πίνακος τού Schoenfeld, άγει 
αύτόν είς σημεϊον νά μεταφοάζγ διά μικρής έξζσκη- 
σεως ολόκληρον τήν έπιστολήν τού άτυχούς έπιστο- 
λογράφου.

Έν Καίρφ τ# 26]7 Φεβρουάριου 1887.
Ν. Α. Πίστης.

Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Ή νήσος Μαδαγασκάρη άνεκζλύφθη έν έτει 1506 
ύπό τών ΙΊορτογάλλων, άλλα μόνον έν έτει 1643 
κατεκτήθη ύπό τής Γαλλίας.

'Η έκτασις τής Μαδαγασκάρης δύναται νά πα- 
ρζβληθή πρός τήν τή; Γαλλίας’ ή νήσος αύτη, εΰ- 
φορωτάτη, περικυκλούτζι ύπό πολυαρίθμων σειρών 
όοέων, αϊτινες έκτεινόμεναι από βορρά, πρός μεσημ
βρίαν σχηματίζουσιν εί; τό κέντρον Λρύ όροπέδιον 
κζλούμενον Άνκόβ, όπερ κζτοικεϊται ύπό ιθαγενούς 
φυλής, τών Χόβα, ο'ίτινες ήλθον, άπό όγδοήκοντα 
έτών, νά καθυποτάξωσιν όχι μόνον τό μέγιστον μέ
ρος τών άλλων άγριων φυλών τή;·*νή<|ου, άλλά νά 
καταλάβωσι τόν τόπον τής Γαλλίας κζί κατακτη- 
θώσιν ύπ’ αύτής.

'Η πρωτεύουσα τών Χόβα είνε ή Ταναναρίβ,πόλις 
άρκετά καλώς ωκοδομημένη έπί τοϋ ύψηλοτέρου γη
λόφου τοϋ Άνκόβ. Ό περιηγητής πλησιάζων αύτήν 
παρατηρεί μζκρόθεν έπί τοΰ όρους πρός τά αριστερά

i
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μέν τό μέγχρον τοϋ πρωθυπουργού, πρό; τά δεξιά 
δέ τό άνάκτορον της βασιλίσσης. ’Ακολούθως με
γαλοπρεπές οικοδόμημα, παράπλευρον δύο πυργί
σκων, κατωτέρω τοϋ μεγάρου τοϋ πρωθυπουργού, 
εινε ή μητρόπολις τών ’Ιησουιτών, μεγαλοφανέ; οι
κοδόμημα έκ λίθων.

Εις τού; πρόποδας τής Ταναναρίβ εΰρίσκεται λί
μνη εντός τής όποιας υπάρχει νησίδιον ένθα οικοδό
μησαν αγροτικόν εαρινόν ενδιαίτημα· τέλος εις τούς 
κήπους της, εΐ; Άμβοχιβό, παρατηρειται τό ενδιαί
τημα τών θεμελιωτών τών ’Ιησουιτών καί τό μεγα
λοπρεπές λίθινον μνημεϊόν των τοϋ οποίου ή βιο
τική συμπεριφορά είνε αύστηροτάτη.

'Η Μαδαγασκάρη κατοικεΐτα. άπό τών παλαιο- 
τάτων χρόνων συμπεραίνουσιν οτι πολλοί μετανα- 
στεύσαντε; έξ ’Αφρικής ήλθον νά έγκατασταθώσιν 
έν αυτή· είτα δέ δ ευτέρα φυλή, ή τών Μαλαίσων.

Οί μετανάσται ούτοι τών διαφόρων φυλών, έσχη- 
μάτισαν ειδικόν τύπον, τόν Μαλγάχ· έν τούτοις 
παρά τάς κατά καιρού; γενομένας διαφόρου; έπιμι- 
ξίας, ευρίσκει τις άγριας φυλάς διατηρούσας την 
πρωτίστην όψιν των, ώ; οί Χόβαι έχουσιν εΐσέτι τόν 
Μαλαισιακόν τύπον καί οί Σουκαλάβοι τόν μοζαμ- 
βικόν τύπον.

Δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τον πληθυσμόν τή; 
Μαδαγασκάρη; εΐ; τρία κυριώτατα μέρη· τούς Be- 
Τί.ιμισαράκ, κατοικοϋντας προ; άνατολάς, τού: Σα- 
κα.1ά6, προ; δυσμά; καί εΐ; τό κέντρον τού; ΧόΟα.

‘Η Μαλγάχ είνε καθ’ ολοκληρίαν κατωκημένη· 
οί κάτοικοί της δέν φέρουσιν ένδύματα, έχουσι τό 
ανάστημα υψηλόν καί τό σώμα των εύκαμπτον. Γυ- 
μ,νοΐ κατά τά πρώτα έτη των, φέρουσιν ακολούθως 
ένδύματα άπλούστατα.

Αί γυναίκες παραβαλλόμενα: πρός τού; άνδρα; 
είνε καλοκαμ.ωμέναι καί ένίοτε ώραϊαι, μάλιστα 
πρό; τό άνατολικόν μέρος ή επιμιξία μεταξύ Μαλ- 
γάχων καί Ευρωπαίων είνε συχνοτάτη.

Αί κκλύβαι τών χωρίων ή Ταναν-βέ, είνε κατε- 
σκευασμέναι έξ άχύρων τής Ραβενάλα δεδεμένων 
έπί έσχαοίου εις ξϋλον, τοϋτο πάλιν προσδεδεμένον 
στερεώς καί άκόμψω; διά κλιματίδων.

'II μεταφορά τών έμπορευαάτων ένεργεΐται έπί 
τών ώυ.ων τών άνδηών προσδένοντες ταϋτα εις τά 
άκρα χονδροϋ ’Ινδικού καλάμου τόν όποιον δ Ιθαγε
νή; μετακομιστή; ισορροπεί επί τοϋ ώμου του· ό 
δέ ταξειδεύων μεταφέρεται έπί φορητή; καθέκλα; 
καλάμινης φε,έακτζάκα, υπό τεσσάρων εγχωρίων.

Αί μόναι οδοί συγκοινωνία; είνε άτοζποί άδικ· 
βατοί· ή Ιλλειψις αύτη τών οδών είνε ή μεγίστη 
δύναμι; τών Χόβα, οί όποιοι ύποθέτουσιν οτι στρα
τός ευρωπαϊκός δέν θά δυνηθή ποτέ νά μεταβή εΐ; 
Ταναναοίβ.

'Ο Μζ.λγαχικός στρατός έναντίον τοϋ όποιου οί 
Γάλλοι στρατιώται επολέμησαν τό 1884, σύγκειται 
έξ είκοσι περίπου χιλιάδων άνδρών άνευ πειθαρχίας 
καί ώπλισμένων κατά τό δοκούν έκάστω.

Κατά τού; νόμου; τών Χόβα, όταν δ πόλεμο; ζ- 
ποφασισθή, οφείλουσι πάντε; οί ρωμαλέοι άνδρε; νά 
λάβωσι τά όπλα καί νά συνεννωθώσι ικετά τοϋ τα
κτικού στρατού πρό; σχηματισμόν τακτικού σώμα
τος ώπλισμένου δι’ όπλων, πελέκεων καί ακοντίων.

Τό άκόντιον είνε τό κυρίως δπλον τού αύτόχθο- I 
νος, συγκείμενοι) έκ σιδηρά; λόγχης έπί στρογγύλου 

ξύλου έ'χοντος διάμετρον χιλιοστού τού μέτρου. ‘Ο 
Μαλγάχ μεταχειρίζεται τό οπλον τούτο σκοπεύων 
δι’ αυτού μετ’ άπιστεύτου ευστοχίας.

Ένί λόγω άν καί ό αύτόχθων τής Μαδαγασκάρη; 
δέν είνε δειλός πολεμιστής, δέν πρέπει όμως νά πι- 
στεύσωμεν οτι ολίγοι Ευρωπαίοι δύνανται νά κυρι- 
εύσωσι τόν τόπον τούτον, κατοικούμενον ύπό έπτά 
έκατομμυρίων άνθρώπων καί χρειάζεται εις τούτο 
βεβαίως μεγάλη άνευ γλισχρότητο; αποστολή δυ 
νάμεων.

(Κατά τό γαλλικόν.)
Γ. Σ. Σπυρ....

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κατά μετάφρασιν Νικολάου I. Δάοκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

(Συνέχεια ΪΒι προηγούμενου φύλλον)

Ζ'.

'Ο Λανγκλοά είχεν έξέλθει. Στενοχωρηθεί; πω; ό 
Μαρσέλ Βρούν, διότι είχε κάμει αρκετήν προμήθειαν 
εύγλωττίας, έμελλε ν’ άποσυρθή εις τά ίδια, δτε 
ήκουσε νά τόν καλώσι. ’Ήγειρε τήν κεφαλήν, στρέ- 
ψας αυτήν ολίγον πρός τά δεξιά, καί έν τώ πλαισίω 
παραθύρου τινό; παρετήρησε τήν σύζυγόν του, Έρ· 
μηνίαν Βοούν, νεύουσαν αυτώ όπως εΐσέλθη,

'Υπήκουσε, άνήλθε βαθμίδα; τινας καί εΐσήλθεν 
εΐ; μικράν ώραίαν αίθουσαν κομψώ; έσκευασμένην 
δι’ άνθηροχοόου κροτητοΰ λίτου (cretonne claire), 
πλήρη χλοερών άνθέων καί εκ τών μικρών έκείνων 
έπίπλων, έξ ών καταφαίνεται ό πρό εξ σχεδόν μη
νών γάμος νεοϋπάνδρου τίνος- 'Υπάρχουσι ζαρ- 
ντιν^έρ καί κιβωτίδια έφήμεοα, ταϋτα ακριβώς εύμε- 
νής τις φίλος έκλέγει, χωρίς νά τό γνωρίζγ, διά νά 
τά προσφέρη εΐ; νεαρόν ζεύγος. Τά μικρά τής αιθού
σης κομψοτεχνήματα τή; κυρίας Λανγκλοά μόλις 
ένός έτους ύπζ.ρξιν είχον.

ΤΙ νεαρά γυνή ήτο άνζκεκλιμένη έπί τίνος κα
ναπέ. 'Εν έργόχειρον, βροχωτόν τι μάλλινον έπωυ.ί- 
διον άφεθέν έπί τών γονάτων της, είχε κυλισθεϊ κατά 
γής καί γίνει λεία γαλιδέω; έξ όλης ψυχής διασκε
δάζοντας.

Ή Έρμινία καί ή κ. Λανγκλοά, μή δοϋσαι εις 
αύτό προσοχήν, ώ; άπησχολημέναι έν τή συνομιλία 
των, έδέχθησαν τόν Μαρσέλ δια κατεσπευσμένης 
χειρονομίας σημαινούση; : Ε’ισέλθετε ταχέως !

'q γαλιδεύ; έστάθη αίφνης,ΰπτιάζων δέ καί έχων 
τήν τολύπην τού μαλλιού μεταξύ τών δύω έμπρο- 
σθίων ποδών του, παρετήρησε τόν νεήλυδα δι’ έτα- 
στικού ύφους· κατόπιν, κρίνα; έκ τής φυσιογνωμία; 
του, ότι δέν θά τού ^τάρασσε ποσώς τήν άόθαν 
διασκέδασίν τού, έπανέλαβε τό παιγνίδιόν του μετά 
νέα; προθυμίας.

—Λοιπόν; είπεν ή κυρία Βρούν προσηλώνουσα ϊ·π'ι 
τού συζύγου τη;, τού; ζωηροτάτους μέλανας οφθαλ
μού; της.

— Τί; άπεκρίθη ό τελευταίος ούτος, μετά τής 
συνήθους έν παρομοίαις περιστάσεσιν άφελεία; του.

'Ο ’Ακριβός Άνδρέ ; ύπολαβούσα είπεν ή κυ
ρίά μετά -Τινο; ανυπομονησίας, ώ; έάν δέν ήδύναντο 
-νά όμιλώσι περί άλλου τινό; τήν ήμέραν ταύτην.

__ Δέν τδν είδα, άπεκρίθη ό Βρούν σοβαρώς, ά- 
■ποθέτων τόν πιλίν του" έπί τινο; έπίπλου.

■■·’ Είπε καΐ' έκάθησε πάρά τή κυρίγ Λανγκλοά, διε- 
πυνθάνθη τά τής υγείας της, παρετήρησε τά; ύπό 
τοΰ γαλιδέω; προξενήθείσας ζημίας, άνήγειρε τό έρ- 
γόχειρΟν, έλαβε τήν τολύπην, έξεμάνη κατά τού 
ζώου, τό όποιον κατ’ άρχάς μέν έφυγεν, άλλά μετά 
στιγμήν έπανήλθε καί άνερριχήθη έπί τών κνημών 
του, καί έπί τέλους έπέτρεψεν εις τό δίάπυρον ήμισύ 
του νά λάβγ τόν λόγο/, ούτινος καί αυθωρεί έκαμε 

"χρήσϊν διά νά τουάπευθύνη σωρείαν έπιπλήξεων οσον 
άφορά τήν οκνηρίαν του καί τήν αδιαφορίαν του.

—Θά μάθετε, τουλάχιστον, περί τίνος πρόκειται, 
είπεν ό κ. Βρούν πρός τήν κυρίαν Λανγκλοά μέ τήν 
-φιλοσοφίαν συζύγου, δν δέν έκπλήττουσι πλέον τοι- 
αϋται άποστροφαί.

Ή νεαρά γυνή έμειδίασε μεθ* ύφους αινιγματώ
δους άμα θριαμβευτικού καί τεταραγμένου. ‘Ο Μαρ
σέλ τήν παρετήρησε ποοσεκτικώτερον καί άσάφώ; 
ήννόησεν ότι αύτη ήξευόε πολύ περισσότερα τών 
όσων ήρεσεν εΐ; αύτόν νά είπη« 'Εκτοτε, αποφάσισε 
νά συμπράξη μετ’’αύτής κατά τών έπιδρομών τής 
κ. Βρούν έν τώ ιδιωτικό τών κατοίκων τών Σάρ- 
τρεων βίφ.

— Κάμε μου τήν χάριν, είπε σοβαρώς, παυσάσης 
τής' Έρμινίας, νά αου *πής, κατά τί βλάπτεσαι σύ 
•ή τά συμφέροντά σου, άπό τάς έπισκέψεις τάς οποίας 
ό ’Ακριβό: κάμνει ή δέν κάμνει εις τάς μικρά; ή 
μεγάλα; οικία; ή καί άλλού ;

Ή κυρία Βρούν έκπληκτος, παρετήρησε τόν σύζυ
γόν της άσκαρδαμυκτεί.

— Kai τήν φιλίαν' τί τήν κάνωμεν,ειπεν όργίλως. 
'Ο Βοούν έκινήθη, καθώς όταν χιονίζει καί έπι- 

στρέφομεν οίκοι.
— Ή φιλία άφ’ ένός, είπε, καί αί φλυαοίαι άφ’έ- 

τέρου. ’Επί τού παρόντος 'Ερμινία, έάν μου έπιτρέ- 
πής νά δμίλήσω εΐλικρινώς, δέν μοΰ. φαίνεται νά 
ήσάι πρό; τό μέρος τής φιλία; ;

Ή κυρία Βρούν παρετήρησε τόν σύζυγόν της πλέον 
■ή ποτέ άσκαρδαμυκτεί καί δι’ ένό; πηδήματος εύ- 
ρέθη εις τήν θύραν,

—i Έτσι ; είπε· φεύγω. Καί άμ* έ<ός, άμ’ έργον 
άνεχώρησεν.

*0 γαλιδεύ; πεφοβισμένος, έστάθη έν τώ μέσω 
τής αιθούση; τανυόμενος.... Μετ’ού πολύ καθησυχά- 
σας ολίγον, έκάθησεν, έχων τό ρύγχος εστραμμένον 
προ; τήν θύραν, σκεπτικώτατα.

— Τό γατάκι έρωτά τί σημαίνει αύτό, είπεν δ 
Βρουν μειδιών πρό; τήν κυρίαν Λανγκλοά. Είνε μικρό 
ακόμη καί άπειρον τών μυστηρίων τή; άνθρωπίνης 
καρδία;, άλλά μέ τόν καιρόν θά μάθη πάν ο,τι χρειά
ζεται, ώ; άνθρωπος Μο’ι φαίνεσθε, κυρία, ότι εΐξεύ- 
ρετε τά αίτια τά ώθούντα τήν Έρμινίαν νά μέ όνει- 
δίζη ενώπιον σας.

Ή νεαρά γυνή ήρχιβε νά γέλα.
Etvxt παρά πολύ οργισμένη κατά τοϋ κ. Άν- 

δρέ. Έτόλμησε; φαίνεται, νά γνωρισθή μέτά τινΟς 
κυρία; κπτοικούση;.....  *'

—’Ξεύρω, είπεν ό Βρούν μετά νεύσεως τή; κεφά- 
λή; δηλωτικοτάτης. ν '

■»

; - ; . .. ...χ
^11 κυρία Λανγκλοά άνεκάθησε καί τόν παρε

τήρησε.
— Είξεύρετε οτι πηγαίνει καί βλέπει τήν Ρόζαν 

Ροζιέ; είπεν έχουσα τού; μεγάλου; οφθαλμούς, αυ
τής ανοικτούς έξ έκπλήξεως,

Ήλθεν ήδη καί ή σειρά τούιΜαοσέλ νά τήν πα- 
ράτήρήση χαίνων. . υ j -

— Ή Ρόζα.... ήρχισε καί έμεινεν άφωνος μή έν- 
νοών πλέον τίποτε.

‘Η Κλαίρη,στενοχωρηθεϊσα διά τήν άπερισκεψίαν 
της, έκάθησέν εις τήν άκραν τοΰ καναπέ, άνεζήτησε 
τό έργόχειρον της καί εΐργάσθη έπί στιγμήν προσε
κτικότατα, μεθ’ δ, ήγειρε πρό; τον έπισκέπτην τό 
ώραΐον παιδικόν πρόσωπόν της, καταπόρφυρον καί 
τεταραγμένον.

— Πώς τό κατόρθωσε,είπε μετά τινο; δυσθυμίας, 
νά κρατήστ] ένα μυστικόν πλέον τών τριών έβδομά- 
δων, διά νά τό προδόση ύστερον βλακωδώ; ώς μα
θητής! 'Ημην τόσον ύπερήφκνος πού τό έγνόριζον 
μόνη καί ούδέν ελεγον !

— Παρηγοοηθήτε, άπεκρίθη ό Μαρσέλ μετά τής 
συνήθους αυτού πραότητας· δέν ήτο πλέον μυστικόν 
άφοϋ είχον ομιλήσει εΐ; τήν σύζυγόν μου...,..

Άποπνιγεί; στεναγμός άπετελείωσε τήν σκέψιν 
τού άξιοτίαου άνδρός.

— Άλλά δέν ήξεύρατε ότι ήτο ή Ρόζα Ροζιέ ! 
άντέλεξεν ή κυρία Λανγκλοά. Πράγματι,δέν εΐξεύρω 
διατί ό σύζυγός μου δέν σάς είπεν ότι τήν περι- 
ποιήθη καί τήν έθέράπευσε....

— Τήν έθέράπευσε! είπεν δ Μαρσέλ. Μ’ αύτό 
είναι φοβερόν! Δέν εννοώ τίποτε! Διατί ό Λανγκλοά 
μοί τό άπέκουψε; δέν βλέπω....

— Έξ αιτίας ϊσω; τής κυρίας Βρούν, είπε κακεν- 
τρεχώς ή ώοαία ξανθή.

‘Ο Μαρσέλ, πειρζχθεί;, ήθέλησε νά θυμωθή πλήν 
δέν τό κατόρθωσε, τοσούτον οί παιδικοί τής Κλαί- 
ρης Οφθαλμοί ήσαν πλήρεις άχόλου φζιδρότητος, 
Ήρχισε καί αυτός νά γελά μετ’ αύτής.

— Είναι ζηλότυπος ή κυοία Βρούν, έξηκολούθη- 
σεν ή νεαρά γυνή. Σάς ζηλεύει διότι υπήρξατε έρ.α- 
στής τή; Ρόζας'...

— Έγω! έκραύγασεν ό Μαρσέλ έουθριών ώ; μα
θητής κατζφορωμενο; έν τή άναγνόσει τού πρώτου 
μυθιστορήματός του.

— Σείς, μάλιστα ! ό σύζυγός μου έφοβήθη νά α
ναζωπύρωση τόσον επικίνδυνον έ'οωτα καί. ..

— Καί τή; έπήγε τόν Άνδρέ ! Τώκαμε ρόιδο ! 
Άλλ’ έγνώριζε, ’ξεύρετε, ολος δ κόσμο; έγνόριζεν 
οτι ο Άνδρέ τήν ήγάπα! Είναι τό ίδιο ώς νά τόν 
έρριπτε βοράν ....

— Διά νά σώση σάς, αγαπητέ κύριε Βρούν, άπήν- 
τησεν έξ έτοιμου ή Κλαίρη γελώσα.

— Τότε δλος 'δ κόμο; μέ ήπάτησεν, είπε μετά 
τίνος πικρίας.

— Όχι σάς· όλος δ κόσμο; ήθέληφε ν’ άπζτήσιρ 
τήν κυρίαν Βρούν ! άς ίδωμεν· είναι αληθές ή όχι, 
οτι έζήλευε τήν δεσποινίδα Ροζιέ ;

•— Μάλιστα, άπεκρίθη εΐλικρινώς δ Μαρσέλ συγ- 
κεκινημένο; ?τι έκ τή; άναμνήσεω; τών συζυγικών 
καταιγίδων.

— 'Ωστε φρονίμως ένηργήσαμεν. Καί ήδη, πρέ
πει νά έξακολουθήσωμεν νά τή άποκρύψωμεν τό α
ληθές όν'ομα τής κυρίας—ούδεί; περί αύτής φρον-
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τίζει ένταύθα—|/.£χρε τής ήμέρας καθ’ ry θά έπι- 
βτρέψη είς Παρισίους ή άλλου.

,— Μάλιστα.... είπεν δ Μαρσέλ σκεπτόμενος.
Μετά τινα σιγήν προσέθεσε : Άδιάφορον! πρέπει 

νά την ΐδώ! είναι περιεργότατον, είναι....
— 'Η Κλαίρη έκρότησε τάς χεϊρας.
— Λαμπρά! είσθε πλέον ή ποτέ έρωτευμένος. 

Ολοι απο έκεϊ θά περάσουν! Πηγαίνετε, άγαπητέ 
Χυριε Βρουν, δέν θά τό εΐπω είς τήν σύζυγόν σας !

•— Μο'ι τό δρκίζεσθε ;
·*=· Σάς τό δρκίζομαι, άπεκρίθη καγχάζοσσα. Τίς 

θά έπί στευεν οτι θά έπροστάτευον τάς παρεκτροπάς 
σας! όποια συνενοχή !

— Όσον άφορα ττ,ν σιωπήν μόνον, παρετήρησεν 
ό Βρούν εγειρόμενος.

— ’Ηθικολόγε ! είπεν ή κ. Λανγκλοά απειλούσα 
αυτόν διά τού δακτύλου. Πηγαίνετε νά τά συμβι
βάσατε μέ ττ,ν κυρίαν Βρουν, άλλως δέν θά μάθετε 
ττ,ν διεύθυνσιν τής Ρόζας Ροζιέ !

— Πετώ ! είπε· άλλά ττ,ν διεύθυνσιν θά ττ,ν μάθω 
καί άνευ υμών !

Καί πράγματι έπέταξε πρός ττ,ν κατοικίαν του, 
όπου ευκόλως έπεισε ττ,ν σύζυγόν του δτι φοβερά θά 
έπέπληττε τόν ’Ακριβόν Άνδρέ.

Η'.

Τά παράθυρα τής Ρόζας ήσαν ανοικτά έπί τού 
κήπου, τό δέ άρωμα τών λειριών αρωμάτιζε τόν ά
έρα. Λυχνία άνημμένη έπί τής τραπεζης καί κεκα- 
λυμμενη διά τού μεγάλου καταυγαστήρος αύτής 
(abat-jour) ήρκει πρός φωτισμόν τής μικράς αιθού
σης’ ή νεαρά γυνή, όρθια, έχεε τό τέϊ έντός σινικών 
κυπέλλων, οί δέ τρεις φίλοι, άνέτως καθήμενοι, συν- 
ωμίλουν ώς εΐ φυσικωτάτη ήτο ή ένταύθα παρουσία 
των, είς ήν καί κατέληξαν αί πρός τον ’Ακριβόν Άν- 
δραί διδαχαί τού Μαρσέλ καί οί δισταγμοί τού ια
τρού Λανγκλοά. Εΰρίσκοντο ένταύθα—ώς άλλοτε έν 
τά αιθούση τού θεάτρου—ώς τήν εσπέραν ταύτην αί 
ψυχαί αϊτινες ϊπταντο περί τήν λυχνίαν ΐνα πέσωσι 
τεθαμβωμέναι έν τώ ύπό τού καταυγαστήρος σχη- 
μ.ατ.ζομένω φωτεινώ κύκλω.

Ήσθάνοντο έαυτούς πολύ καλώς έν τώ μικρώ 
τούτφ δωματίω έν ω δ χαρακτήο τής Ρόζας έξε- 
φαίνετο παντοιοτρόπως έκ τίνος λαμπρού έπί άνα- 
κλιν-ιήρος έρριμένου υφάσματος, έκ τίνος ύαλίνου κε
ρατίου έπί τής θερμάτρας τεθειμένου, έκ τίνος έκ 
τριχάπτων περιλαίμιου έπί τίνος τραπέζης λησμονη- 
θέντος Ήτο πανταχού, μέχρι καί αυτών τών λεπτών 
έκπομπών έλαφρού μύρου άναδιδομένου έκ τών ένδυ- 
μάτων της καί κυματιζομένου περί αύτήν είς τήν έ- 
λαχίστην χειρονομίαν. Τά λείεια εύωδίαζον, ύπό τό 
παράθυοον, άλλ’ ή λεπτοτάτη έκείχη οσμή ήτο γλυ- 
κυτέρα καί καρηβαρικωτέρα.

’Ησαν πολύ καλά έκεϊ’ συνωμίλουν έγκαρδίως δ- 
μού, καί έκαστος έξ αύτών πολλά θά έδιδε κρυφίως 
διά νά μείνγ) μόνος μετά τής οίκοδεσποίνης· μόνος, 
διατί ; Ή Ρόζα δέν ήτο δι’ αύτόν μήτε ώοαιοτέρα, 
μήτε φιλοφρονητικωτέρα. Άλλά οί άλλοι δέν θά ένέ- 
μοντο τό θέλγητρον τής χάριτός της... έκαστος τών 
τριών ήτο ζηλότυπος τών δύο άλλων.

Ή Ρόζα ήθέλησε νά τούς συνάθροιση κρύ.φα τών 
κυριών τών Σάρτρεων. ‘Ο Μαρσέλ καί ό Λανγκλοά

είχον ψευσθή πρός τάς γυναίκας των, τού ένός προ* 
φασισθέντος συμπληρωτικήν τινα έργασίαν παρά τινι 
συναδέλφω, τού δ’ έτέρου μακρυνήν έπίσκεψιν παρά, 
τινι άσθενεϊ έν τώ προαστείω καί διά παντοίων έλιγ- 
μών, εΐχον έλθει είς τό μυστηριώδες αύτύ οίκημα, 
ούτινος ή ήμιανοιγμένη θύρα τούς έδέχθη, ώς συνω- 
μότας ή έραστάς. . .

Έν τούτοις, μήτε ό είς μήτε δ άλλος έγεύοντο 
τού άπηγορευμένου καρπού έπί μίαν ώραν μέ δλην 
τήν μέθην τού φόβου. Έλεγον κατά θυμόν: Άρκεϊ 
νά μή είξεύρουν τίποτε! Καί άν κατεφορώντο, θά 
ήσθάνοντο έν δλη αύτών τή συγχύσει, είδος τι ΰπε- 
οοψίας, διακηρύττοντες δτι ήσαν οί μόνοι, μάλιστα, 
οί μόνοι! ούς ή Ρόζα συγκατένευσε νά δεχθή, οί μό
νοι δι’ οΰς δέν ήτο νεκρά καί ένταφιασμένη άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους.

Ό Μαρσέλ έθεώρει τήν ώραίαν κωμωδόν μετά 
τρυφερού θαυμασμού. Τό έλεγειακόν ένδόμυχον τής 
φύσεώς του εύρισκεν άφορμήν νά λυπήται διά τά 
κακά άτινα ύπέστη. Καί είτα, ήτο λεπτότερα, θελ- 
κτικωτέρα παρά ποτέ. Το ίδιογνώμον, τό ένεργηττ- 
κόν, νΰ σχεδόν άνδρικόν μέρος τού χαρακτήρας τής 
Ρόζας ήλαττώθη κατά τήν μακράν αύτής κάθειρξ'.ν 
καί διά τής καταναγκαστικής όργιας τηςζ

Αποχαυνωμένη είσέτι καί μόλις ροδίζουσα έκ 
τής άνακτηθείσης ύγείας της. έφαίνετο ώς εύθραυ
στον καί χάριεν άνθος.

Ό Μαρσέλ Βρούν άφ’ ής έγενετο δεκτός παρ’αύτή 
—πρό έξ ήμερών—είχε συνθέσει πλέον τών τριακα- 
σίω·· στίχων, έν οίς τήν παρέβαλλε πρός πόίν δ,τι 
έπιπολάζει καί κλίνει έν τή φύσει, άπό τών κλάδων 
τής ιτέας μέχρι τών ξηρών ρόδων τού θέρους’ οί- 
στίχοι του ήσαν έγκεκλεισμένοι μετά τού χονδρού 
κατάστιχου του έν τώ έρμαρίω τ.ρύ γραφείου του, 
δπ.Ου ή κυρία Έρμινία Βρούν δέν είσέδυεν ήτο λοι
πόν ήσυχος.

‘Ο Λανγκλοά ήλέγχετο ύπό τής συνειδήσεως. 
Έπί στιγμήν, έμίσησε σχεδόν τήν Ρόζαν βλέπων- 
αύτήν τόσον έγωΐστριαν, τόσον έπιρρεπή, όπως λη- 
σμονήση τήν γενομένην έκδούλευσιν, καί ποιαν έκ- 
δούλευσιν! αύτήν τήν ζωήν, συλληφθεϊσαν, ένώ διέ
φευγε! είχε ρίψει τον Ακριβόν βορράν είς τήν απρα
ξίαν τής κωμωδού, καί ήσθάνθη έαυτόν ήρεμαν, ώς 
άνθοωπος θυσιάσας τι* κατόπιν ίδών τόν φίλον του 
τόσον εύπρόσδεκτον νενόμενον, αύτόν δστις δέν είχε 
κάμει τίποτε διά τήν Ρόζαν,, τόν κατέλαβε μοχθηρά 
σχεδόν ζηλοτυπία καί ήρχετο συχνότερον παρά ποτέ 
ούχί πλέον ώς ιατρός, άλλ’ ώς φίλος, διά νά συνο- 
μιλή μετά τής Ρόζας τήν όποιαν διεσκέδαζε, έφρό- 
νει, πράγματι όμως διά νά μή άπασχολήται άπο- 
κλειστικώς ύπό τού Άνδρέ. Κατεθέλχθη ίδών τόν- 
Βρούν έλθόντά’ καί αύτός έπίσης θά διεσκέδαζε τήν 
νεαράν γυναίκα,ώστε ό Άνδρέ δέν θά.έμενε μόνος ώς 
θριαμβευτής κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας, άς ή 
Ρόζα τού έπέτρεπε νά διέρχηται παρ’ αύτή.

Όσον άφορα τάς νομίμους συζύγους των οί κύριοι- 
ούτοι προσεπάθουν νά φροντίζουν όσον τό δυνατόν 
όλιγώτερον οσάκις εΰρίσκοντο μακράν αύτών, παρ’ 
αύταΐς δέ έφρόντιζον νά εξαγοράσουν χό σφάλμα των 
δι’ έκτάκτου έρασμιότητος είς τρόπον ώστε νά λέ· 
γωσιν 8ί γείτονες: Θεέ μου, τί εύγενή; σού είναι ό· 
σύζυγός σου !

— Διατί μειδιάτε μέ τό κακεντρεχές αυτό ύφος >

κατα

*

— Μάλιστα, σε 
αύτήν στρι

ά Λακγκλοά, δστις παρετήοει προσεκτικώς 
άπό τίνο: στιγμής τήν κωμωδόν. Ή πτυχή τών 
χέιλέων τής Ρόζας έλειάνθη καθ’ ήν στιγμήν οί δύο 
άλλοι φίλοι της ήγειραν τά βλέμματα έπ’ αύτής, 
πλην $έν είδον άλλο τι είμή επαγωγόν τι μειδίαμα 
κατά τι κακεντρεχές.

__Έγώ; είπε προσφέρουσα κύπ’ελλον τείου πρός 
τόν νεαρόν ιατρόν.

εΐς! όχι τώρα, ύπέλαβε βλέπων 
ιεφομένην άθώως πως πρός τούς νέους τρό

πον τινά διά νά έκκαλέση άδικον άπόφασιν. Ά ! 
πόσον είξεύρετε νά άλλάζητε φυσιογνωμίαν έν καιρώ !

Έν τή φωνή τού. ιατρού υπήρχε ποιά (τις όργή. 
Εΰρίσκετα μετά τής Ρόζας έν ένόπλω ειρήνη άπό 
πολλού ήδη, καί εΐδικώτερον άφ’ ής τή είχε στείλει 
τόν Άκοιβόν Άνδρέ.

— 'Ως έκ τοΰ έπαγγέλματός μου, είπεν ή Ρόζα 
ξηοώς. 'Ο Ακριβός Άνδρέ έσκίρτησε. Πρό παντός ά- 
πεχθάνετο τούς υπαινιγμούς τούτους καί τό έπάγ- 
γελμα τής νεαράς γυναικός.

— ’Ελάτε, μή είσθε κακή, υπ.λαο^ν ο ^λαγκλοκ. 
Τί σκέπτεσθε ;

— Αφού θέλετε νά τό μάθετε, θά σάς τό εΐπω, 
είπε μαθημένη ολίγον είς τά όπίσω τού φωτεινού 
κύκλου· έν τώ ήμιφαύστω τούτω μέρει οί οφθαλμοί 
της έμαρμαιοον, ώς δύο πολύτιμοι λίθοι. Τό δέ ώχρο- 

ο ώραιότερον έτι. Έ- 
υς θά έκαμον αί κυρίαι 
κύριοι, έάν ήξευρον δτι 

κίτρινον πρόσωπον της έφαίνετο t 
συλλογιζόμην τί μορφασμού 
έκεΐναι.... αί σύζυγοί σας, 
είσθε έδώ.

Ό Βρούν άνέστειλε τούς 
κεκομένους τινας λόγους· δ Λανγκλοά 
άσκαρδαμύκτεί τήν νέαν ηθοποιόν, άλλά κα

ωμούς τονθορίζων συγ- 
παρετήρησεν 

ιτέοοιψε 
τούς οφθαλμούς ύπό τό ψυχρόν καί σκωπτικόν βλέμ· 
μα της.

<0 Άνδρέ έσίγησε καί άκινήτησε’ θά έδιδε πολλά . 
διά νά μή έπρόφερεν ή Ρόζα τούς λόγους έκείνους, 
οϊτινες τού έφαίνοντο ότι έστερούντο συμπεριφοράς 
καί άγαθότητος.

— Αί σύζυγοί μας θά τό μάθωσιν, είπεν δ Λαγ- 
κλοά, ευπρεπές ήθος άναλαμβάνων’ ή ίδική μου δέν 
άγνοεϊ -δ'τι σάς περιποιήθην δεσποινίς· έμειδίασεν έ- 
λαφοώς, καθότι ή Ρόζα κατέστειλε κίνησίν τινα,—- 
καί έάν άπόψε άγνοεϊ τήν ένταύθα παρουσίαν μου, 
θά τήν μάθη αύρίον τήν πρωίαν. i

— Δέν εκπλήττομαι, έκραύγασεν ή νεαρά γυνή, 
δτι ή γηραιά μου ύπηρέτρια πολλάκις θά ήρωτήθη. 
Έάν τοιουτοτρόπως ές>υλάξατε, ιατρέ, τό μυστικόν 
τό όποιον όρκίσθητε....

— Αί έπισκέψεις τού Άνδρέ σάς έπρόδωσαν, διέ- 
κοψεν δ Λανγκλοά’ σημειώσατε δτι ούδείς γνωρίζει 
τό όνομά σας’ ή παρουσία μόνον αοράτου νεαράς 
γυναικός.....

'Ο Βρούν άνεκάγχασε οί δέ δύω φίλοι τόν έμιμή- 
'θησαν τ’ αύτό έπραξε καί ή Ρόζα* δ Άνδρέ, προα- 
χθείςΉ.-ς τόν βαθμόν τού άποδιοπομ.παίου τράγου, 
ούχ ήτταν δέν έταράχθη. Άλλ’ ή νεαρά γυνή δέν 
■έγέλασεν έπί πολύ’ έκφρασις πείσματος άντεκατέ- 
■στησε 'τήν φαιδρότητα του προσώπου της.

—- Μωρόπολις! είπε δυσθύμως. Σάς έρωτώ νά μέ 
εϊπητε τί τούς μέλλει τούς κατοίκους της, έάν σεϊς 
έρχεσθε νά πάρετε τ« τσάϊ-έ* τή οίκία μ-ου άντΐ νά 
ΰπάγητε νά πίετε μπύραν είς τό καφενεϊον; Έκ

πνεύματος ζηλοτυπίας, δυσφημίας......
— Τά ίδια γίνονται παντού, παιδί μου, είπεν ό 

Λανγκλοά μετά τοιαύτης ύπεροχής, ώστε νά συσ- 
πάσφ τάς όφρύς ή νεκρά γυνή. Έν πάσ /) οικία τών 
Παρισίων γίνεται τις θύμα τών θυρωρών καί τών 
υπηρετών του’ έν παση όδώ τών προμηθευτών του... 
Είναι νόμος γενικός· πρέπει νά μάθης νά ύποκύπτγις.

— Θά δμολογήσητε τούλαχιίτον μετ’ εμού είπεν 
ή όζα άγερώχως, δτι αί κυρίαι τών Σάρτρεων είναι 
αυστηρότερα', διά μίαν δυστυχή κωμωδόν, όσον τι- 
μίως καί κν διάγγ, παρά διά μίαν έξ αύτών...,

— Δέν είξεόρω, είπεν δ Βρούν είδα, ή διά νά 
εΐπω καλλίτεοον ήκουσα νά δυσφημώσι γυναίκας αί 
δποϊαι άναμφι.βόλως ούδέν κακόν έπραξαν. ΙΙιστεύω 
δτι παντού ύπάρχουσι κ.ακκί, γλώσσαι, άλλά και 
έπιεικεϊς ψυχαί.,..

— Συγχωροϋσαι, είπεν ή Ρόζα μετά μειδιάματος 
τήν φοράν ταύτην άληθώς μοχθηρού. Άς ομιλήσω- 
μεν περί άλλων πραγμάτων φίλοι μου . Φαίνεται, δτι 
άπόψε είααι στρεβλόνους....

Ήχος κωδωνίσκου διέσε'.σε τόν οίκίσκον. Οί έπι- 
σκέπται παρετήρησαν άλλήλοϋς έκπληκτοι.

— Πυρκαϊα! είπεν δ Βρούν ώχριάσας.
'Η διαπεραστική φωνή θεραπαινίδος ήκούσθη έν 

τώ άντιθαλάμω, άποκρινομένη είς τάς έπιπλήζεις 
τής Φλωρεντίας ταραχθείσης έκ τού ήχου τού κώ
δωνος.

— Ή κυρία μού "πε νάλθω ’δώ, έκραύγαζεν όξύ- 
τατα. Έκαναμε άνω κάτω τόν κόσμο γιά νά βρούμε 
τόν αφεντικό, μά τοΰ κακού’ τότε είπεν ή κυρία δτι 
μόνον έδώ θά τόν βρούμε, έκτος άν έπαθε τίποτα....

‘Ο Λανγκλοά είχεν ανοίξει τήν θύραν τής αιθού
σης καί τήν έκράτει είς τ:όπον ώστε ή θερκπαινΐς 
ούδέ βλέμμα νά δυνηθή νά ρίψη έν αύτή.

— Ά! κύριε, έκραύγασεν όζύτατα, παρατηρήσασα 
αύτόν, γρήγορα κοπιάστε σπήτΐ’ ή κυρία άπό τής 
οκτώ ’μισυ άρρώστησε καί δύω ώραις τώρα σάς ζη
τούμε.....

— Πήγαινε κ’ έρχομαι, είπε.
Τόσον τραχέως είχε δμιλήσει, ώστε κατάπληκτος 

ή θεραπαινίς έξήλθεν άφωνος. Είσήλθεν έν τή αι
θούση, έλαβε τόν πϊλόν του, έχαιρέτισε διά κεφαλο- 
κλισίας τήν Ρόζαν καί ώραησεν έξω άνευ έ τέρας έ- 
ξηγήσεως ή τής λέξεως : Συγγνώμην !

— Τί σημαίνει τούτο; είπεν ή κωμωδδς συσπώσα 
τάς οφρύς.

— Ή κυρία Λανγκλοά ήδιαθέτησεν, άπεκρίθη δ 
Βρούν, δστις είχεν έννοήσει. Συγχωρήσατε τον, δε
σποινίς, μαζύ μ’ αύτόν κ’ έμέ. Τρέχω νά τον φθάσω 
μή τυχόν λάβγ ανάγκην κανενός.....

— Είναι λοιπόν ασθενής; ήρώτησεν ή Ρόζα.
— Δεν πιστεύω νά ήναι σοβαρά ασθένεια, είπεν 

δ Βρουν μειδιών κατά πάσαν πιθανότητα, μετά 
τινας ώρας δ Λανγκλοά θά είναι πατήρ....

Έσφιγξε τήν χεϊρα τής νεαράς γυναικός, πλήν 
δέν έτόλμησε νά τήν άσπασθή, τόσον οργισμένη 
έφαίνετο, καί άνεχώρησε ταχέως, ένφ ή Φλωρεντία 
έγρυζεν ισχυρός.
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TO BPEXON ΔΕΝΔΡΟΝ

Είς τά γειτονικά δάση τής πόλεως Mayehamba, 
επαρχίας τοΰ Loreto (Perou), εΰρίσκετάι δένδρον 
καλ'σύμενόν ύπό τών ιθαγενών Tamai Caspi, 
ήτοι βρέχον δένδοον, έ^ον λίαν περίεργον ιδιότητα. 
Τό δένδρον τρύ*ο, έχ^ν υψός 18 περίπου μέτρων 
κατά την εντελή άύτού άνάπτυξιν, καί του όποιου 
ή διάμετρος κζτά'-ϊήν βάσιν τού κορμού εΤνε ένος 
μέτρου, απορροφά καί συμ.πυκνοΐ, μετ’ εκπληκτικής 
ένεργείας, την ύγρασίαν τής άτμοσφαίρας· βλέπει δέ 
τις διαρκώ- τό ΰδωρ νά Ιξιδρόΰται άπό τού κορμού 
του και νά πίπτή ώς βροχή άπό τών κλάδων αυτού, 
μετά τοσαύ-έης αφθονίας j ώστε τό πέριξ έδαφος με
τασχηματίζεται είς πραγματικόν έλος.

Τό βρέχον δένδρον έχει την ιδιότητα ταύτην είς 
ύπέρτατον βαθμόν έν καιρω θέρους· κυρίως όταν τό 
ύδωρ τών ποταμών έχει ταπεινωθή, τό δέ ΰδωρ εΐνε 
σπάνιον.

'Ο πρόξενος τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών της Κο
λομβίας έν Loreto, θαυμάσας την ιδιότητα ταύτην 
έγραψεν εις τόν πρόεδρον Prod ΐνα πείση αυτόν νά 
καλλιεργήση τό βρέχον δένδρον είς τάς άγονους χώ
ρας τού Ρέτση.

Τό δένδρον τούτο ήδύνατο νά έγκλιματισθή εές 
τινας χώρας τής Ευρώπης, ιδίως δέ είς μέρος τι τής 
μεσημβρινής Γαλλίας εΰρέθη έκ καλίκων όνομαζο- 
μένης La Graus.' Δπ.

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ

Έάν ή χειρ τοΰ μοχθηρού ρίψη τι νόμισμα έξ 
άπλής φαντασίας έν τώ οίσκω τής ελεημοσύνης, μή 
τό ολίσθημα τού νομίσματος εξαλείψει τό ίχνος τών 
κακουργημάτων ύπό τών όποιων ύπάρχει μεμολυ- 
σμένη ή χειρ ; Και έάν πάλιν έξ άπλής φαντασίας, 
τύραννός τις μυσαρός πράξη τινά δικαιοσύνην, μή 
έλαττούται ή έζ αυτού φρίκη τών ανθρώπων ; Όχι. 
’Αφού λοιπόν ή κοινή γνώμη είς ούδέν λογίζεται διά 
τά καλά έργα καί τήν δικαιοσύνην, έάν ό ποάττων 
αυτά δέν είνε ευεργετικός κατά συνήθειαν, δυνάμεθα 
νά διηγηθώμεν και φαυλοβίου τινός μίαν αγαθήν 
πράξιν, ουδόλως άπάδοντες· πρός τό κοινόν φρόνημα, 
οΰτε άντιβαίνοντες πρός τάς ήθικάς άρχάς.

*0 Γεζα Άχμέτ, ό έπωνομασθείς Κασέπ Άχμέ- 
της, ήτοι σφαγεύς, Βόσνιος τήν καταγωγήν, διά φό
νων καί προδοσιών άποκτήσας εξουσίαν ΰερέύεης, 
έκυβέρνα, ήτοι έτυράννει σκληρώς τά τρία πασσαλί- 
κια τής Σιδόνος, Πτολεμαίδος καί Δαμασκού. Αυ
τός λοιπόν έτέρπετο, κατά τό παράδειγμα πολλών 
άλλων τυράννων τής ’Ασίας καί ’Αφρικής νά έξέρ- 
χηται ενίοτε τού ανακτόρου του άνευ. ακολουθίας, 
πενιχρώς μετημφιεσμένος, καί ουτω νά διατρέχη 
τάς οδούς καί τάς άγοράς τής πόλεως όπου διέμενε 
κατασκοπών τήν ιδίαν του αστυνομίαν, καί πολλά- 
κις καθιστάμενος μόνος κριτής καί δήμιος.

Μίαν ήμέραν περιφερόμενος είς τά έσχατα τής 
Δαμασκού, είδε κόσμον συνηθροισμένον ύπό τινα οι
κίαν νεόδμητον και φωνάς μεγάλης έριδος ραλλομέ- 
νας έξ αύτής. Εισχωρεί ό Άχμέτ μεταξύ τού πλή

θους ϊνα μάθη τήν αιτίαν τής έριδος, καί βλέπει οττ 
είς τών έριζόνγων,νέος άνθρωπος,ήρνεϊτο προφορικήν 
τινα συμφωνίαν, τήν όποιαν δ έτερος, γέρων ούτος, 
άνέφερεν έπιμενων είς αύτήν —« Αί', παγαίνομεν 
λοιπόν είς τόν Καδήν, είπεν δ νέος».— «Έστω· πα- 
γαίνωμεν είς τόν Καδήν!» άπεκοίθη ό γέρων. Τούτο 
άκούσας δ Άχμέτ, διασχίζει τό. πλήθος βιαίως, εν
σκήπτει ώς κεραυνός μεταξύ τών έριζόντων, καί λέ- 
γει«Ό Καδής εινε περιττός, παρόντος έμοΰ τοϋ 
πασσά τής Δαμασκού. Τί είνε ή έ'ρις σας; Είπατε».

Όλοι έμειναν έντρομοι- ό δέ γέρων καί ό νέος έ- 
πεσον πρηνείς καί ήσπάζο ?το τά κράσπεδα τού τυ
ράννου, έξαιτούμενοι τό έλεος του. ’Εξήγησε δέ τότε 
δ γέρων τόν λόγον τής μεταξύ αύτού καί τού υιού 
του έριδος, προελθούσης έκ τού διαμερισμού τής οι
κίας, ήν έκτισαν έξ ήμισείας δαπανήσαντες. ‘Ο γέ
ρων ποοσέθεσεν, ότι δ υιός του είχεν άφίσει είς αύ- 
τόν τήν έκλογή,ν,καί έπομένως έζήτει κατά τά συμ- 
πεφωνημένα νά κατοίκηση αυτός είς τό άνω πάτω
μα, τό όποιον δμως τώρα ό υιό, δέν ήθελε νά τω 
παραχώρηση. , ·,.

Πριν άφήση ό Άχμέτ δέ τόν υιόν ν’ άπολογηθή, 
«— Ώμοσε, είπεν είς αύτδν, ώμοσε είς τό Κορά- 

νιον οτι δ πατήρ σου δέν μέ είπε τήν αλήθειαν.
— Κερεμ, έτ, έφέντημ! ('ίλεος δέσποτα μου) άπε- 

κρίθη δ νέος- δέν δύναμαι οΰτε νά ώμόσω, επειδή 
έγώ τε καί ό πατήρ εΐμεθα χριστιανοί.

‘Ο πασσάς έμεινε πρός στιγμήν σκεπτόμενος.— 
Αί', κάμε λοιπόν τό σημεϊον τού σταυρού σου.

Μόλις δ νέος ύψώσας την χεϊρα πρός τό μέτωπον 
έπρόφερεν, «είς τό ό'νομα τού Πατρός»... καί ό Άχ
μέτ, τούς τρεις δακτύλους του ώς ήσαν τεθειμένοι 
έπί τού μετώπου,— Στάσου, άνέκραξεν ή κρίσις έ- 
τελείωσε. Πρέπει σύ νά κατοικήσης είς τά κάτω, 
καθώς σέ λέγει, ώς βλέπω, καί τό σημεϊον αύτό τής 
θοησκείας σου. Είς τά άνω είνε ή κατοικία τού πα-

‘ Ζ ντρος. ___________ ._____ __ —

ΑΙΝΙΓΜΑ Γ'.

Τοΰ Άμφίωνος μέ λέγουν μερικοί, ώς θυγατέρα, 
τού Όρχομενοΰ δέ άλλοι- δμως εϊν” βεβαιότίρα 
ή Ιδέα 6τ’ ύπήρξα τοΰ υίοΰ τοΰ Βασιλέως 
τής Θεσσαλονίκης Κρίθου, ή κατ’ άλλους, τοΰ Κριθέως 
σύζυγος· εκτός δέ τούτου, καί ί Νέστωρ τής ήμέρας 
έξ έμοΰ τό φώς έδέχθη· μήπως θές περισσοτέρας 
νά σοΰ δώσω νύξεις, λΰτα; "Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, 
’ς τούς στρατιώτας θά μέ ϊδης ύπό διαφόρους όψεις.

________________ Ν. I. Λ.
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