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ΑΙ ΕΝ ΓΟΛΓΟΙΣ ΑΡΧ ΑΙΟΤΙΙΤΕΣ 

Χθιζά τε και πρώϊζα επισκεφθεί; την Λευ-
χωσίαν χαΐ κατερχόμενος έξ αυτής εις Λάρνακα 
διενυκτέρευσ* έν τή κώυ.η Αθηαίνω και την ί -
πιούσαν έπεσκέφθην τάς αρχαιότητας και τάς 
άνασκαφάς της αρχαίας πόλεως Γόλγων, άς 
έποιήσατο ό κ. Vogué. Εκ των γενομένων 
ανασκαφών καΐ ερευνών του επιφανούς εκείνου 
αρχαιολόγου ώρίσθη ή θέσις της πόλεως εκεί
νης, κειμένης άρκτικώς κα'ι εγγύς τής Αθηαίνου 
παρά τήν έσχατιάν του διαμερίσματος. 

Τούντεύθεν ορμώμενο; έρχομαι εν ολίγοις 
διαλαβεΐν περί αυτής της πόλεως προς ευκρινε-
στέραν κατάληψιν της πραγματείας ημών. 

Ό πόλις αυτή κατά Στέφανον τον Βυζάντιον 
άπωχίσθη ΰπο Γόλγου τινός. «Γόλγοι πόλις 
Κύπρου από Γόλγου τού ήγησαμένου της Σικυω-
νίων αποικίας». 

Αύτη δ είναι ή αρχαιότατη άπασών τών έν 
Κύπρω Ελληνικών αποικιών" επειδή, δτε ηλ -
βεν έχ Τροίας ό Άγαπήνωρ ενταύθα, κατά Παυ-
σανίαν, οΐ Γόλγοι ύπήρχον έν Κύπρω, καΐ έν 
«υτοΐς το διασημότερον ίερδν της Αφροδίτης. 

«Και Πάφου Αγατ-.ήνωρ έγένετο οικιστής και 
της Αφροδίτης νατεσκευάσατο έν πόλει ΙΙάφω 
το ιερόν" τέοις γαρ ή θέσις παρά Κυπρίων τιμάς 
είχεν έν Γόλγοι; καλουμένω χο)ρίω». Ό δε 
Κάτουλλος αναφερών τα έν Κύπρω διάσημα ίε-
pi , συγκαταλέγει μεταξύ αυτών χαΊ το έν 
Γόλγοις. 
«Quae sanctum Idalium uriosque apertos 
Golis, quaeque Amathimta, quaeque 

[Golgos. 
Ή πόλις αύτη καίτοι μικρά, περιελαμβάνετο 

έντο; τείγους ε-̂ ουσα περίμετρον έπτά σταδίων -

τα τεί^η ταύτα ειχον δύο πύλα;, ω ι ή μία 
μικρά, ή δ ετέρα μεγάλη. Τα ίχνη τών πυλών 
τών τειχών έσώζοντο εισέτι προ τών ανασκα
φών τού κ. Vogué. Εις το δυτικον δ' αυτής 
μέρος παρατηρούνται εισέτι τα λείψανα τών 
υδραγωγείων αυτής, ούχ ήττον δμως έφέροντο 
έκ τών περιβολαίων τών προς την όδον της 
Λάρνικος καλουμένων νύν Κ α φ ο ύ ν τ α. 

Ένδον δε τού τείχους χα'ι άλλοτε άνευρέθη-
σαν πολλά αγαλμάτια ές ευθραύστου ελαφρού 
λίθου ώς χαι πήλινα αγγεία διαφόρου εποχής , 
ώς xal έτερον υπερμέγεθες άγαλμα ωραίας Ε λ -
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ληνικής τέχνης, όπερ κατασυνετρίβη. Ό κ. 
V o g u e άνεκάλυψεν έκτο; άλλων σπουδαίων 
αγαλμάτων καί τινας έπιγραφάς γεγραμμένας 
τ ΐ "PX*'1? ΤΡ α ?ΐ κ α ^ Υ^ώσση ~ ω ν Κυπρίων. 
*0 κ. Κεσνόλας ακολουθών τα ίχνη του προκα
τόχου αύιοϋ καΐ άνασκάψας τον έν αύτη λοφί-
σκον (Παμπουλάρι) καλούμενον, άνεκάλυψεν 
όλόκληρον Ν ε κ ρ ό π ο λ ι ν , περιέχουσαν πλεί
στους δσους τάφους Ελληνικούς τε και Φοινι
κικούς μετά πολλών σώων και περικαλλών α
γαλμάτων. Te δ'έςοχον πάντων τυγχάνει το 
Ιερόν της Γολγίας Αφροδίτης. 

Περί δέ της Αφροδίτης καΐ τών αρχαίων 
θεοτήτων Ελλήνων τών έν Κύπρω λατρευομέ-
νων έρχόμεθά τινα ειπείν χάριν διασαφήσεως 
και διαφωτίσεως τών ημετέρων αναγνωστών. 

'Π Άωο',δίτη οΰκ ήν ή αρχαία της νήσου 
θεότης, διότι τα θυσιαστήρια της Πάφου, της 
Αμαθοΰντος καΐ τοϋ Κιτίου ήσαν κατ' άρχος 
καθιερωμένα τή λατρεία της Τυρίας Αστάρτης, 
της θεότητος ταύτης, ήτις έλατρεύετο έν Ασκά-
λωνι, έν Βύβλφ, έν Τύρω και πάσαις ταΐς 
άκταϊς της Συρίας, Ότε οί Ελληνες έγκατεστά -
θησαν έν Κύπρω ήγαγον μεθ εαυτών τάς πο
λυαρίθμου; τοϋ Όλύμπου θεότητας, ων ουδεμία 
ην τόσω παρεμφερής τη Τυρία Άστάρτη, οσω ή 
αρχα ία Αφροδίτη, ή από τών πρώτων αιώνων 
γνωστή παρά τοις Πελασγοΐς, ης ή )ατρεία ήν 
αυτής της φύσεως ή λατρεία. Οί αρχαίοι άπε-
θέωσαν τήν γονιμότητα αυτής και την ζωή ν, 
εν τ^ αδυναμία αυτών όπως έξαρθώσιν ύψηλό-
τερον και μάθωσι που έγκειται ή πηγή και κα
ταγωγή πάσης οντότητος. Ή πανθεϊστική αύτη 
εΐδωλολατρεία άπαντώοα πανταχού, παρήγαγε 
διαοόρου; τύπους θεοτήτων, παρεμφερεΐί τή 
Τυρία Άστάρτη και τή 'Ελληνίδι Αφροδίτη. 

Οί Ελληνες καΐ μετ' αυτούς οί Ρωμαίοι έ -
χάλ.εσαν τήν θεάν της Κύπρου Άφροδίτην ή 
Venus, άλ)ά το σύμ?ολον δεν ήλλο.ώθη· 
•τούτο ήν άείποτε ό κωνοειδής λίθος της Πάρου, 
δστις παρίστα τον φαλλ>δν τον εκφράζοντα τήν 
γεννητικήν δύναμιν ή τήν πωγωνίτιδα θεάν 
τ η ς Άμαθοϋντος, τήν ένούσαν τα δύο φύλα και 
άρκουμένην εις έαυτήν μόνην έν τψ έργω της 

παραγωγής. Ή ιεροτελεστία εμεινεν ε ί ςχ ε ίρ*? 
τών Κινυριδών, ων ό πρόγονος Κινύρας (1) ήτο 
Φοίνιξ, καίδς εκών άέκων κατέστη Ελλην ήρως, 
καίτοι διατηρών τό σημιτικόν αυτού όνομα, αφ 
ού και ή Ελληνική μυθολογία κατέπνιξε τήν 
Φοινικική ν Αστάρτην υπό σωρόν τινα μύθων 
και πλαστών διηγήσεων περί Αβροδίτης. 

Εν Κύπρω ελατριύετο προσέτι ή Δήμητρα, 
ό Βάκχος, ό Ζευς, ή Ηρα, ή Αθηνά, ό Απόλ
λων και ή Αρτεμις, αλλά πάσαι αί θεότητες 
αύται τοπικής και ιδιαιτέρας άπήλαυον λατρεί
ας, μόνης τής Αφροδίτης λατρευομένης καθ' ά
πασαν τήν νήσον. 

Κα'ι ταύτα μέν περί τών έν Γόλγοις Αρχαι
οτήτων. 

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Δικαστής έν Κύπρω. 

_ • ί.Ί >ο«'«> 

Η ΗΡΩΤΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 

[Συνέχεια και τέλος.] 

Ή Μαριάννα δεν έδύνατο νά έννοήση τι 
συνέβαινε πέριξ της. Ήσθάνετο δμως αόριστον 
τινα θλίψιν, ήτις τήν έπίεζε, τήν κατεβίβρω-
σκεν. Οταν δ' άνέβη εις τον λόφον και δέν έβλε
πε πλέον τά διερχόμενα πλήθη, άλλ' ήκουε 
μόνον τδν άναδιδόαενον θόρυβον έρρίφθη έπι 
τίνος λίθου και καλύψασα τό πρόσωπον διά 
τών χειρών άνελύθη εις δάκρυα. Εκλαυσεν, 
έκλαυσε, χωρ'ις νά γνωρίζη και αυτή διατί. 
Είτα δέ χωρίς νά μετάλλαξη θέσιν έβυθίσθη 
εις διαλογισμούς και εμεινεν έπί πολύ ώς άπο-
λελιθωμένη. 'Όταν συνήλθεν εις έαυτήν, η> 
έφάνη δτι ήκουε κανονοβολισμοϋς και αόριστον 
τινα θόρυβον. Δέν ήπατάτο. Ετεινε τό ούς καΐ 
ένόησεν δτι προήρχετο ούτος έκ τού μέρους τής 
Φιλιππουπόλεως. 

Καταβεβλημένη ήγέρθη και διηυθύνθη εις τό 
έξωκκλήσιον. Ή ταραχή της δ'έπετάθη όταν 

[1 ] Ή λέξις Κινύρας, [φοινικιστί Κινόρ] 
δηλοϊ θρηνητικόν τι όργανον, έξ ού κα'ι τό κι-
νύρεσθαι= θρηνεΐν, όδύρεσθαι. 
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διέκρινεν eüspyόμιενον έν ορμή τον πάππον της, 
άνευ καλυμμαυχίου και πάλλοντα γυμνήν μ ά -
χαιραν εις τάς χείρας. 

— Πού ήσουν, Μαριάννα, πού ήσουν ά ν έ -
χραξεν ούτος. Ζής λοιπόν σύ, δέν σ έφόνευσαν. 
Δόξαν ας έχη ό θεός. Άλλ ή Φιλιππούπολις, 
ή πατρίδα μας πάγει...τελείωσε..,γενήκαμεν 
Βούλγαροι. 

Ώσεί δέ ή λέ:ις αύτη τώ έφερε ρίγος, άνε-
σκίρτησε και άνεκίνησε τήν κεφαλήν τοιουτο
τρόπως, ώττ; ή κίμη του περιεχύθη ώς χαίτη 
περί αυτήν. 

— Κατάρα, είπεν, δσω περνούν τά χρόνια 
τόσφχάνομεν κα'ι τό αίσθημα μας... Οχι, φέρ
νω ογδόντα χρόνια ς τή ράχη, μά δέν θέλω νά 
μοϋ πούνε οί αδελφοί μου, δταν θά μέ προσκα
λέσω ό θεό; πλησίον του, δτι δέν έκαμα τό 
χρέος μου. θ ά επιστρέψω είς Φιλιππούπολιν 
και θά πέσω νεκρός, αφού χόρταση τό χέρι μου. 
Τουλάχιστον δέν θάχουν νά λένε πώς δέν εύρέ-
θηκεν ενας άνθρωπος νά κλείση τό στόμα ενός 
Βουλγάρου...Οχι, βαστούν ακόμη τά χέρια μου, 

Και εκινήθη προς τά εμπρός- ά ) λ ή νεάνις 
τον εκράτησεν έκ τής χειρός κα'ι τον έσταμάτη-
ϊεν. 'Ω; έάν δέ ή άναχαίτισις αύτη τόν κατε-
βάρυνε, κατέπεσεν έπί τοϋ όπισθεν του εδωλίου 
και έτάνυσε τάς χείρας ώς αιμωδιών. 

— Α, και προ ολίγου δέν θά γύριζα πίσω 
«πΊ τή Φιλιππούπολι, έψιθύρισεν, δν δεν συλ-
λογούμουν σέ, κόρη μου. 

— ΪΙσασθε είς τήν Φιλιππούπολι, πατέρα; 
— Ναι, κατέβηκα πρωί, πρωί ς τή πόλΐ' 

αλλ είθε ό θεός νά μέ έτύφλωνε 'ς τό δρόμο 
διάνα μή έβλεπα όσα είδα. Τετέλεσται, ή πα
τρίς μα; δέν υπάρχει πλέον. 

Και μετά μακράν σιγή ν προσέθεσεν. 
— Οιαν πριν από τριάντα χρόνια ήλθα 

εδω, τά δύο τρίτα τής Φιλιππουπόλεως ήσαν 
Ελληνες· οταν έγεινεν ή Βουλγαρία, έμεινε 
|»όνον έν τρίτον και τώρι:, τώρα έγειναν δλοι 
Βούλγαροι. Τό σημερινό κίνημα τό έκαμαν ά ν -
ίρωποι τών οποίων οί γονείς πριν από ολίγα 
χρόνια έφαίνοντο και ένήργουν ώς Ελληνες. 
Και ήσαν Ελληνες πραγματικώς, δέν ήσαν 

Βούλγαροι δπως τά παιδιά των. Α! δσο τό συλ-
λογούμαι, άνατριχώ.. ,νά τους έβλεπες προ 
ολίγου συ, μία ασθενής κόρη, Μαριάννα μου, 
θά έχύνεσο κατεπάνω του; διά νά σώσης τουλά
χιστον τό ονομά μας. Τους ειδα μέ τά μάτια 
μου, έτρεχαν άνω κάτω ώς λυσσασμένοι και 
κανείς δέν ευρέθη νά φωνάξη: «Κάτω ή Βουλ
γαρία». Τουναντίον επί κεφαλής τοϋ όχλου 
ειδον παιδιά Ελλήνων νά τρέχουν...Είδα με
ταξύ άλλων κα'ι τό παιδί τοϋ Βογιάννου, τον 
Αλέξανδρον, ό όποιος έως χθες έσπούδαζεν είς 

τό έ/ληνικόν Σχολεϊον . .ΑΙ τρέφαμεν φίδια 
μέσα 'ς τό κόλπο μας χωρίς νά τό καταλαβαί-
νωμεν. 

Ή Μαριάννα είς τό όνομα τού ̂ Βογιάννου ά -
νεσκίρτησε και προέβλεψε τον γέροντα ιερέα, 
δστις έτανύσθη έπί τοϋ εδωλίου ώς ήμινεκρωθείς. 

* 
* # 

Μία και μόνη κανδήλα Ικαιεν- εντός τοϋ έρη
μου έξωκκλησίου και διέχυνε φώς άμυδρόν έπί 
τών ήμιμαύρων εικονισμάτων, δταν μίαν ώραν 
πρό τού μεσονυκτίου είσήλθεν ή Μαριάννα είς 
αυτό. Έπροχώρησεν άκροποδητί ,,ποός τήν εί* 
κόνα τής Παναγίας, και , σταυρώνουσα έπί τοϋ 
στήθους τούς βραχίονας, ανύψωσε πρός τήν ά-
ειπάρθενον τους οφθαλμούς και εμεινεν α κ ί ν η 
τος. Έφαίνετο προσευχομένη. 

— Συγχώρησε με, Παναγία μου, ειπεν, 
άλλα πρέπει νά γείνη. 

Και έπρόφερε μέ τοιούτον τόνον τάς λέξει< 
ταύτας, ώστε αντήχησαν φρικωδώς υπό τήν ά-
γίαν στέγην. 

Μόλις δέ κατεβίβασε τούς οφθαλμούς κα'ι ά-
νεσκίρτησεν. 

Εκεί πλησίον της εκείτο μικρά τράπεζα, 
έφ' ής τό πρωί δέν έπρόφθασε να κόψη τό άν— 
τίδωρον ό γέρων ιερεύς· μία προσφορά εκείτο 
εντός δίσκου και εντός αυτής τό μαχαίριον, ού
τινος άπήστραπτεν ή λαβή. Ή Μαριάννα ώρ-
μησε πρός αυτό και τό άνέσυρεν. 

— Είναι ήγιασμένον, ειπεν. 
Κα'ι ώρμησεν έξω τού έξωκκλησίου. 
Ώ ; σκιά διέτρεξε τήν πρό αυτής έκτασιν και 

ευρέθη εντός ολίγων στιγμών πρό τής πηγής. 
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Ηχο ¿KSt" ó Αλέξανδρο; Βογιάννος περιέμενεν 

άπδ πολλής ώρας. 
— Ηργησες, Μαριάννα μου, είπε. Βλέπεις 

έγώ πόσον σέά^απώ; Μέσα εις τόσην ταραχή·; 
δεν σ' έλησμόνησα. Αφήκα τήν θέσιν μου, τήν 
οποίαν μοι ώρισεν ή πατρίς καΐ ήλ.θον v i σέ 
ϊδω, νά σέ σφίγξω έτι άπαξ εις τάς άγκάλας 
μου και νά σοι είπω τά πάντα, νά σοι είπω δτι 
ή δόξα και ó ίερεΰς θά περιστέψωσιν αυριον τάς 
κεφάλας μας. 

Ή Μαριάννα έκράτησε προς στιγμήν σιγήν 
καΐ είτα άνεγείρασα τήν κεφαλήν, ήνωρθώθη 
δια μιας και τον προσέβλεψε 21 όμματος, οια-
λάμποντος έν τώ σκότει. 

— Βογιάννε, είπεν, είσαι Βούλγαρο;; 
Προ τής απροσδόκητου ταύτης στάσεως τής 

νεανίδος, ó Βογιάννος άνεσκίρτησε καΐ ώπισθο-
χώρησεν εν βήμα. 

— Όμίλησε, έπανέλαβεν ή Μαριάννα πλη
σιάζουσα, είσαι Βούλγαρος ή δχι ; 

— Αλλά καΐ σύ Μαριάννα, έπανέλαβεν έ 
νέος, δέν είσαι Βουλγαρις, δεν έγεννήθης ε ί ί 
τά Βιτώλια και δέν άνετράφης, δέν έζεσες εδώ 
εις τά μέρη μας; ή Φιλιππούπολις, ή Ρωμυ
λία, ή Μακεδονία αυτή δέν είναι Βουλγαρία;... 

Δέν έπρόφθασε νά προφέρη άλλην λ.έξιν. ' Η 
νεάνις ώρμησε διά μιας εναντίον καΐ διά τα
χείας κινήσεως έβύθισεν εις τό στήθος τήν μά-
χαιραν ήν έκράτει. Ούτος έκλονίσθη και χωρίς 
νά προφέρη λέξιν κατέπεσε βαρύγδουπος επί τού 
εδάφους. 

Ή νεάνις προσήλωσεν άγρίωςτούς οφθαλμούς 
προς αύτδν και μέ φωνήν ύπόκωφον 

— Αν δλαι αί Ελληνίδες, είπεν, έπρατ-
τον ω; έγώ, σήμερον ή Ρωμυλία δέν θά ήτο 
Βουλγαρική. 

Και έπροχώρησεν ολίγα βήματα πρδς τά 
εμπρός. Απότομον βάραθρον ήνοίγετο προ αυτής 
Έσταμάτησε προ τού χείλους αυτού καΐ έστρεψε 
τδ ΰστατον βλέμμα πρδς τδ προ αυτής πτώμα. 

— Και δμως τδν ήγάπων, είπε ν. 
ΚαΙ χλείσασα τους οφθαλμούς, έρρίφθη πρδς 

τά εμπρός. Τδ βάραθρον εκείνο υπήρξε τάφοςτης. 
Γ. Κ. Υ. 

Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΪΙΙΙΧ 

(Συνέχεια ίδε προηγ φυλλά,διον.) 

X X I X 

Ύπό τό όάσος. 
"Ο Ραούλ αίφνης μετέβαλε τήν πορείαν τή; 

λέμβου. Είχενήδη αποφασίσει περί τού πρα
κτέου. 

— Γνωρίζετε νά κολυμβάτε, Μαρία; ήρώ-
τησεν ούτος. 

— Ναι, άπήντησεν εκείνη. 
— Τά πάντα λοιπόν έχουσι καλώς. 
— ' Άλλ' έπιστρέφομεν πρδς τήν λέμβον, 
— Θά σωθώμεν ούτω. 
— Ό Ραούλ προσεπάθει νά κάμψβ έκ νίον 

τδ άκρωτήριον, δπερ έγένετο τάχιστα. 
Καθ ή ν στιγμήν επλεεν έγγύ; τής άκρας, 

δτε έκ τής ακτής δέν ήδύναντο νά διακρίνωσιν 
αύτδν, ή έτερα δέ λέμβος ήν λίαν απομεμα
κρυσμένη, έστρεψε τήν διεύθυνσιν τής λέμβου 
ούτως ώστε νά πλέη κατ ευθείαν καΐ μεταξίι 
τών δύο καταδρομικών. 

Οτε έξετέλεσε τδ στρατήγημα τούτο άπεϊχί 
τής ακτής περί. τά είκοσι μέτρα. 

Ή Μαρία παρετήρησεν δτι έτοποθέτει σταν 
ροειδώζ τάς κώπας καΐ προσέδενεν αύτάς. Επί 
δέ τής σχεδίας ταύτης ό Ραούλ έθεσε τά τουφέ
κια καΐ τά εφόδια* "κατόπιν ειπε τή μαοκησίϊ 
νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, δπερ αύτη έπραξε» 
άνευ δισταγμού, εκείνος δέ τήν ήκολούθησε. 

Ή λέμβος έπλεε μακράν τής ξηράς. 
Ούτοι έπάτησαν τήν ξηράν λίαν ταχέω;, ω· 

θούντες πρδ αυτών τάς κώπας και σπεύδοντε;. 
Ελαβον μεθ' εαυτών τά δπλα, τάς ζωοτροφί»; 
χαΐ τήν πυρίτιδα των διασωθεΐσαν εύτυχωί) 
χαΐ έχρύβησαν έν τοις βράχο ις τού ακρωτηρίου· 

Μόλις ταύτα έγένοντο, καΐ τδ έχθρικδν πλοι* 
άριον έκαμπτε τήν άκραν. 

— "θ! είπεν ό Ραούλ, βλέπων αυτήν, δυνά
μεθα νά ήσυχάσωμεν, αυτη είναι βραδυκίνητος. 
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— 'Αλλά τί θά πράξωμεν; είπεν ή μαρκη
σία. 

— θά περιμείνωμεν μικρόν. Ή καταδίωξις 
ίά διαρκέση έπί τινα χρόνον" και δυνάμεθα νά 
φύγωμεν πρίν ύποπτευθώσιν ήμά; δτι είμεθα 
έν τη ξηρςί' μετά τούτο θά ίδητε τί θά πράξω. 

— Τί; 
— Ληστεία ν. 
— Ραούλ, προσέξατε εις έμέ. 
— Δέν ζητώ ή νά γνωρίζτ.τε ίππασίαν, ά-

χριβή μου Μαρία. 
— Οσον διά τούτο ησυχάσατε· αλλά.. . 
— Αλλά τά λοιπά άφορώσιν έυέ, άπήντη

σεν ό Ραούλ. 
Και κρίνας τήν στιγμήν κατάλληλον, 
— 'Εγέρθητε καΐ έλθετε! ειπε. 
— Πού; ήρώτησεν ή μαρκησία. 
— Εις τδ χωρίον τών ανθρώπων τούτων. 
— θεέ μου! · 
— Ά λ λ ' έλθετε λοιπόν. 
— Ραούλν, τούτο είναι άσύνετον! 
— Τδ χωρίον είναι κενόν είναι έκεΐ έπί 

τού υψώματος εκείνου. 
— Τδ βλέπω. 
— Πάντες οί κάτοικοι κατήλθον εις τήν πα-

ραλίαν. 
— Εν τούτοις... 
— Ειμί βέβαιος δτι ούδε'ις έμεινεν εκεί και 

οτι δέν θά συναντήσωμεν ούδεμίαν κεφαλήν ' 
ενα γέροντα ή δύο ίσως. 

— ΚαΙ άν φωνάξωσι; 
— Δέν θά τούς άκούσωσιν έκ τής παραλίας. 
Ή μαρκησία δέν ήόυνήθη νά άντιτείνη εις 

το χυρίαρχον ύφος τού Ραούλ, κα\ ήκολούθησεν 
αυτόν. 

Η μεγάλη αύτη κυρία ή πλασθεΐσα δπως δε
σπόζει, ή ωραία αύτη γυνή ή εΐθισμένη εις 
πάσα; τάς περιποιήσεις τών ανδρών, ύπεχώρει 
ύπο το βλέμμα τού Ραούλ, έξφκειούτο πρδς τήν 
πειθαρχίαν, χαΐ δέν συνεζήτει τήν διαταγήν 
η εχ φόβου μόνον, ουχ ί δέ χαΐ λόγω αξιοπρέ
πειας. 

Οπως ή γυνή είσέλθη έν τή όδώ ήν διεχά-
ραξεν αυτή ή φύσις, άρκεΐ νά ευρέθη αύτη 

ενώπιον αυτής τής φύσεως" τότε ό βραχίων τού 
άνδρδ; άναδείκνυται ό προστάτης καΐ προασπι
στής, άλ)ά συνάμα διατάττει και επιβάλλει 
τήν διαταγήν και τδ σέβας. 

'Εν τώ πεπολιτισμένω κόσμω έξεναντίας, τδ 
εύθραστον, τδ ευτελές, τδ ατελές δν είναι ό τύ 
ραννος τού ισχυρού δντος* πάντες οί αρχέγονοι 
νόμοι εΐσ'ιν άνατετραμμένοι. Εν τή εδρα ή έν 
τψ θρόνω κάθηται έρωτόληπτός τις γυνή, πρδ 
τής οποίας κλίνουσι μέχρις "εδάφους αί σπονδυ-
λικαι στήλαι απείρων λατρευτών" τούτο δέ είνε 
αληθώς θέαμα άτιμωτικόν. 

Ό Ραούλ δέν ήτο έξ εκείνων τών ανδρών, 
δπως παίξη δμοιον πρόσωπον είγε θυσιάσει 
τδν ερωτά του εις τήν ύπεροψ.αν του, και ηρ-
νήθη νά γείνη ό υπηρέτης τής^καρδίας τής μαρ
κησίας. Ηδη δέ αί περιστάσεις περιήγαγον αμ
φότερους εις θέσιν τοιαύτην, ώστε, άφ εαυτής, 
ή υπερήφανος αύτη μαρκησία δέ Νουμέζ άπο-
καθίστατο μικρά, απέρριπτε τάς αδυναμίας της, 
και έστηρίζετο τρέμουσα έπί τού βραχίονος τού 
ανδρός, ού τήν κυριαρχίαν τοσούτον ύπεροπτι-
κώς εί'/εν αποκρούσει. 

Αλλ επίσης ή τραχεία συμπεριφορά τού 
Ραούλ έν τώ μέσω τοσούτων κινδύνων έξήγειρε 
τδν θαυμασμόν της. 

Ητο ούτος έκ σιδήρου, ουδέ εις μύς τού λεον
τείου ποοσώπου του έκινεϊτο και έν αύταΐς ταΐς 
σοβαρωτέραις χρίσεσΐ" τδ όμμα αυτού δέν έξή-
στραπτεν ή έν τψ έργω. 

'Εβάδιζον χατα μήκος τών βράχων" εκείνος 
ώσεί επλεεν έν τη ήδονη, εκείνη ωχρά και 
σφάλλουσα. 

Εφθασαν εις τδ χωρίον. 
Ή μαρκησία εις τήν θέαν τών οίκων κατε

λήφθη ύπδ τοιαύτης αγωνίας, ώστε έκλαιεν. 
Ό Ραούλ έστήριζεν αυτήν. 
— Μαρία, θάρρος, τί διάβολονί είπεν αύτη" 

συνέλθετε διά τής δυνάμεως τής θελήσεως σας. 
— Φίλε μου, αί δυνάμεις μου μέ έγκατέ-

λιπον, άπήντησεν αυτη. 
— 'Εμπρδς, είναι ανάγκη! είπεν ούτος. 
Και ώθησεν αυτήν σχεδόν άγροίκως. 
Εν δάκρυ ερρευσεν έχ τών οφθαλμών τής 
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νεαράς γυναικός- άλλ' ήγέρθη αύτη και έβάδισε. 
Ό Ραοΰλ ουδέ λέξιν έπρόφερε π)έον. 
Ώ ς δέ προείόεν, αί γυναίκες μετά των παι

διών έμειναν μόναι έν τφ χωρίφ. 
Ό Ραούλ, χωρίς νά σπεύδη, έπεσκέφθη τά 

χρησιμεύοντα αντί σταύλων αμαξοστάσια και 
έλαβεν έξ αυτών τους δύο καλλίτερους ίππους. 

Ώ ς δ' επίσης υπέθετε, πολλοί τών γερόντων 
πολεμιστών είχον προτιμήσει νά μένωσιν εις 
τά οικήματα των παρά νά δράμοισι προς την 
θάλασσαν- εις έΕ αυτών, βλέπων ότι οι ξένοι 
κατέσχον τους δύο ίππους, ήλθε προς αυτού: 
κρατών ράβδον. 

— Κλέπται! έκραξεν αύτοίς" είσθε αυθά
δεις! Αφήσατε τους ίππους. 

Ό Ραούλ ουδόλως προσείχεν εις αυτόν. 
Αλλ ή μαρκησία ωχρ ίασε . 

-— θά συλληφθώμεν, είπεν αύτη. 
— Και παρά τίνος; ήρώτησεν ό Ραούλ. 
— Αλλά κραυγάζει. 
— Αί! ας κραυγάζη δσον θέλει - ουδείς θά 

έλθη, έκτο; άλλων ομοίων αύτφ. 

Είσήλθεν έν τη οικία και παρέλαβε τάς ί π -

ποσκευάς. 
Ό γέρων έξηκολούθει κραυγάζων, άλλα μ α 

κράν ιστάμενος* δεν έτόλμα νά πλησίαση. 
Ό Ραούλ έβοήθησε τήν μαρκησίαν νά ί π 

πευση,κατόπιν δε και αυτός έπέβη τούΐππουτου. 

— Αναχωρήσωμεν! άναχωρήσωμεν! είπεν 

ή μαρκησία, 
— Μίαν στιγμήν, είπεν ό Ραούλ. 

— Ω'. Ραούλ, ας μή άπολέσωμεν ουδέ 

λεπτόν. 
Ό Ραούλ ύψωσε τους ώμους, και στραφείς, 

έφώνησε προς τον γέροντα. 
— θά είπής ε ι ς τού; ιδικούς σου δτι ό 

Αποκεφαλιστής ήλθε και κατέσχε τους ίππους 
των" μή λησμονήσης, παληόγερε. 

Και διερχόμενος πρό τίνος οικίας χαμηλής, 
ώς δλαι τών Βερβέρων, έσταμάτησε. 

— Ραούλ, δέν θά φύγωμεν ποτέ; ήρώτησεν 

ή Μαρία. 
— Εχετε όλίγην ύπομονήν. θέλω νά κα

ταλείπω ένθύμιόν τ ι - δταν έπισκέπτωμαι τάς 

έχθρικάς θέσεις, συνειθίζω ν άφίνω ίχνη της 
διαβάσεως μου. 

Και θέσας όλκόν πυρίν.δος μεταξύ τών καλα
μών τής στέγης, έπυροβόλησε κατ' αυτού. 

Ό ολκός άνάψας, μετέδωκεν αμέσως τό πϋρ 
πανταχού μετά ταχύτητος. 

— Τώρα, φιλτάτη μου δειλή, είπεν ούτος, 

σπεύσωμεν- είναι καιρός. 

Ή νεαρά γυνή δέν άνεμεινε νά έπαναληφθ^ 

ή διαταγή. 

Εξήλθον τού χωρίου καλπάζοντες πρός τό 
δάσος. Εντός δέ πέντε λεπτών τής ώρας έφθα
σαν είς αυτό. 

— Ούιρ! είπεν ό Ραούλ εισερχόμενος είς τό 
δάσος, ιδού είμαι είς τό κράτος μου - «ιλτάτη 
Μαρία, έσώθημεν. 

— θ ά μας καταδιώξωσιν, άπήντησεν αύτη. 
— Όλίγον φροντίζω περί τούτου. 
— Άλλα, φίλε μου, θά μείνωμεν εδώ; 
— θεέ μου, ναί. 
— Ραούλ, εξηγήσατε μοι τό σχέδιόν σας. 
— Είναι άπλούστατον, θά ίδητε αυτό. 
'Αφίππευσε και προσεκάλεσε τήν μαρκησία» 

νά πράξη τό αυτό* άπέκοψε δύο κλάδους πλήρεις 
ακανθών και προσκολλήσας αυτούς ύπό τήν 
ούράν τών ίππων, έπλεξε τάς πλευράς αυτών, 
ούτοι δέ ήρξαντο τρέχοντες άπό ρυτήρος έν η 
όδψ. 

Εκ τού χωρίου ήκούοντο κραυγαί οξεία ι. 

Ό Ραούλ έγέλα. 
— Οί άγριοι! έγένοντο έμμανεΐς! είπεν ου»( 
Και στραφείς πρός τήν Μαρίαν, προσεκάλεσε» 

αυτήν νά τον άκολουθήση. 
'Ωδήγησεν αυτήν είς άπόστασιν εκατόν βη-

μάτο>ν ύπό τήν σκιάν. 

Εντός ολίγου ήκούσθη τό κάλπασμα ίππων" 

ή καταδίωξις ήρξατο. 
— θά ΰπάγωσι μακράν, είπεν ό Ραούλ, η 

οδός εκτείνεται δέκα λεύγας δια του δάσους. Οι 
ϊπποι μας δέν θά σταματήσωσι, και ενοσφ οι 
διώκται βλέπουσι τά ίχνη των επί τού κονιορ· 
τού θά έξακολουθώσι τήν καταδίωξα. 

— Αλλ ημείς, φίλε μου; 
— θά όδεύσωμεν επί μίαν ώραν* μετά ταΰτβ 
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φιλτάτη Μορία, θά δείξω ύμϊν τό πρωτότυπον 
έξ ού ό Τάσσος ένεπνεύσθη άπεικονίζων τό 
δάσος του. 

Και. μειδιών έλαβε μετά χάριτος τον βρα
χίονα τής μαρκησίας ύπό τον ίδικόν του, και 
ύδήγει αυτήν. 

Άπό καιρόν ει ; καιρόν διέκοπτε τον δρόμον 
χα'ι έδείκνυεν αύτη τάς ερυθράς λάμψεις τής πυρ -
κα'ίάς, ύψουμένας πρός τον ούρανόν. 

— Πυρπολούνται έπιχαρίτως αί πειρατικαί 
αύται φωλεαί, δέν έχει ούτω; Πιστεύω δτι ου
δεμία έξ αυτών θά διαφυγή τήν καταστροφήν. 

Ή νεαρά γυνή έστέναξεν. 
Ό Ραούλ ήρώτησεν αύ:ήν μετ ενδιαφέροντος 
— Είσθε κεκμηκυία; 
— Οχι, άπήντησεν αύτη. 

— Διατί λοιπόν ό στεναγμός ούτος; 
— Λυπούμαι τούς δυστυχείς εκείνους! 
— Αναμφιβόλως, είπεν ούτος, είσθε ατε

λή;" δέν αγαπάτε τήν έκδίκησιν, Μαρία. 
Μετά τινα δέ σιωπήν ύπέλαβεν' 
— Έν τούτοι; μο'ι έφάνη... 
— Φίλε μου, ενθυμούμαι τό συμβάν είς δ 

αναφέρεται ή διάνοια σας - άλλοτε επέδειξα έκ-
δικητικάς διαθέσεις, ήδη δείκνυμαι πλήρης 
ελέους- έν τούτοις, ει και διατρέφω άσπονδον 
μίσος κατά τού υβρίζοντος με, δέν επιθυμώ ό
μως τό κακόν ανθρώπων, οϊτινες επί τέλους 
«υδέν κατ έμού έπραξαν. 

— Ουδέν;... 

— Τί μας έκαμον οί δυστυχείς ούτοι; 
— 'Εζήτουν νά μας συλλάβωσι! 
— Τό γνωρίζω. 

— Νά μας βασανίσωσιν. 

— Είναι αληθές. Δέν θά συνηγορούν δέ 
βπέρ ανθρώπων, οΐτινες ήθελον νά μας προσ
βάλουν. Αλλ αί γυναίκες, τά παιδία, τά 
«ποία καταστρέφετε δια τής πυρκαϊάς ταύτης... 

Οί άνθρωποι ούτοι τού Κίς είναι δολοφόνοι 
χαί έν τή θαλ.άσση και έν τη ξηρά,Ί άθλιοι, 
και έν γένει μισητοί. 

- - Οί άνδρες, άλλ αί γυναίκες; 
— Α! φιλτάτη Μαρία, αί γυναίκες είναι 

Ιηρία, άτινα καίουσι τον αίχμάλωτον έφευρί-

σκοντα φοβερά βασανιστήρια - εις τών ημετέρων 
κυνηγών άπανθρώπως κατετμήθη είς τεμάχια, 
μόλις πρό ενός έτους, έν αύτφ τούτω τφ χωρίφ, 
δπερ κατόπιν ημείς κατεστρέψαμεν ολοσχερώς. 
Εάν έβλέπετε τάς γυναίκας και τά παιδία νά 
σαρκίζωσι τον δυστυχή εκείνον θά έμισείτε ό-
λόχλ.ηρον τήν γενεάν ταύτην. Βραδύτερον, άνω» 
κοδόμησαν τάς οικίας, ομολογώ δέ δτι ηύχα-
ριστήθην μεγάλ,ως δτι είπον είς τον γέροντα 
εκείνον τό όνομα μου. Καλόν είναι όπως πάντες 
ημείς οί κυνηγοί άποκατασταθώμεν ό τρόμος 
τών κακούργων τούτων. 

Αίφνης ό Ραούλ. διεκόπη. 

— Ω! είπεν ούτος, εντεύθεν διήλθε κυνη
γός τις πρό δέκα ημερών. 

— Πόθεν ανακαλύπτετε τούτο, φίλε μου; ή . 
ρώτησεν ή μαρκησία, έκπλ.αγείσα έκ τής πα
ρατηρήσεως ταύτης. 

— Εκ τούτου, άπήντησεν ό Ραούλ. 
Και συνέλεξε σφαίραν προσκεκολλημένην είς 

τούς πόδας δρυός τίνος, 

— Τούτο είναι δείγμα δλως ίδιαίτερον δέν 
δύναται τις νά σύγχυση αυτό μετ άλλου. 

— 'Αλ.λά διατί πρό δέκα ήμερων; 

— Διότι ιδού ή θέσις, είς ήν έβαλεν ή 
σφαίρα, ή δέ κατάστασις τής πληγής αποδε ι 
κνύει δτι μόλις δέκα παρήλθον ήμέραι άφ ής 
τό βλήμα έρρίφθη. 

— Και ό άνθρωπος ούτος είναι εισέτι εις 
τό δάσος; 

— Αγνοώ. 

— Πώς τολμά ούτος νά θηρεύη τόσω π λ η 
σίον τών πειρατών τούτων εχθρών σας; 

— Διότι έχομεν έν τφ δάσει τούτψ άσφαλέί 
άσυλνΟν' διότι ό κυνηγός ευρίσκεται ενταύθα ώς 
ύπό φρούριον άπόρθητον ουδείς θά τολ,μήση νά 
καταδίωξη τινά τών ημετέρων έν τφ μέσφ τών 
ύψηλ.ών δασών. Οί άραβες στερούνται κυνών 
εχόντων άνεπτυγμένην τήν όσφρησιν ώς τούς 
ιδικούς μας. Ημείς λοιπόν εξιχνεύομεν ε υ χ ε 
ρώς διά τών δένδρων τούς διώκτας μας" γνωρί
ζετε δτι λίαν δύσκολον είναι νά θηρεύση τις 
κάπρον άνευ κυνός' λοιπόν δ,τι ό κάπρος έν τοι-
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αύτη περιπτώσει πράττει, πράττομεν και ημείς 
μετά μείζονος επιτυχίας. 

— Ούτω λοιπόν οί διακόσιοι ή οί τριακόσιοι 
πολεμισταΐ τού μέρους τούτου είναι ανίκανοι 
νά καταβάλωσιν έ'να άνθρωπον; 

— Ναι, έάν ό άνθρωπος ούτος ήναι κυνη
γός. Ακριβώς ενταύθα μέ κατεδίωξαν. 

— ΑΙ 
— Εδωκαν μάχην. Ησαν πολυαριθμότατοι 

καΙ ώπλισμένοι μέχρις οδόντων. Δεν ήδυνήθη-
σαν νά μέ περικυκλώσωσι και έφόνευσα έξ 
αυτών έπτά ή οκτώ φεύγων αυτούς άπδ δένδρου 
εις δένδρο ν · (ομολογήσατε δτι τούτο είναι άπο-
θαρρυντικόν. 

— Ήδη σας εννοώ. 
— ΚαΙ καθησυχάζετε; 
— ΝαΙ, φίλε μου. 
— Εχετε δίκαιον" αυτοί τρέχουσιν αναζη

τούντες τους ίππους, άμφιβάλλουσιν δτι ημείς 
ευρισκόμεθα ε ις τδ δάσος, και θά άποφύγωσιν 
άπδ τού νά μάς πλησιάσωσι. Τοσούτω μάλλον 
καθόσον και αν λέων τις φανη έν τοις πέριξ 
δεν διαχινδυνεύουσι μετά πλειοτέρων προφυλά
ξεων, ή δτχν κυνηγός τις ευρίσκεται έν τώ δά-
σει" προς τούτο πλ.ησιάζουσι τρέμοντες και 
μετά φρονήσεως. 

— 'Αλλά μο'ι έλέγετε περί τίνος γοητευτι
κού αντικειμένου" ποίον είναι τούτο, Ραούλ; 

— θά ίδητε αύτδ μετ ολίγον. 
Οσω προύχώρουν, τόσω ή τοποθεσία άπεκα-

θίστατο αγρία. Αί άπειροι δρύς έσχημάτιζον 
άδιέξοδον άθροισμα" οί θάμνοι άπετέλουν παρά 
τους πόδας τών δένδρων δάσος επί δάσους. Ό 
ουρανός δεν έφαίνετο πλέον ή έν σπανίαις δια-
λαμπαϊς ' τδ έδαφος ανά παν βήμα ην διεσχι-
σμένον εις χάσματα" ή νεαρά γυνή καταβεβλη
μένη και έκ τών εντυπώσεων και έκ τού καμά
του, ήχολούθει τδν όδηγόν της έπιμόχθως. 

Αίφνης τκούσθη φωνή αγρία καΙ φοβερά. 
Καί τέρας τρομερδν ώρμησεν έπι τής στενω

πού, ήν ήκολούθουν οί φυγάδες. 
Ητο λέων. 
Εν τψ'βαδίσματι καΙ έν τοις λοιποΐς τρόποις 

Αού λέοντος ενυπάρχει τοσαύτη μεγάλειότης, 

ισχύς έκδηλούται τοσούτον επιτυχώς έν ταΐς 
κινήσεσιν αυτού, τδ ευρύ αυτού πρόσωπον ύπεμ· 
φαίνει τοιαύτην άγχίνοιαν, ώστε και ό γενναιό
τερος άνήρ εις τήν θέαν αυτού εκπλήσσεται και 
ταράσσεται. 

Ή μαρκησία ήτο γυνή. 
Ή Αννα-Μαρία δέ Νουμέζ έλειποθύμησεν. 

X X X 

Οταν αύτη ανέκτησε τάς αισθήσεις της, είδε 
τδν Ραούλ μειδιώντα νά δεικνύη αύτη τδν λέον
τα παρά τούς πόδας του. 

Τδ ρύγχος τού ζώου ήγγιζε τά άκρα τού 
μαυριτινού ενδύματος τής νεαράς γυναικός, ήτις 
άπέσυρεν αυτά πεφοβισμένη, 

Εβλεπε τούς οφθαλμούς τού λέοντος προση
λωμένους εύλαβώς έπι τών ιδικών της" είς 
κύων δέν θά ερριπτεν επί τής κυρίας του βλέμ
μα γλυκύτερον αυτού. 

Ή Κυρία δέ Νουμέζ ένόμιζεν δτι βλέπει 

δνειρον. 
Εποίησε κίνημα τι . 

Ό λέων άνέσεισε τήν ούοάν του ώς κύων 
θέλων νά θωπεύση, καί έξέτεινε τήν μεγάλην 
αυτού κεφαλήν υπεράνω τώυ γονάτων της. 

Έξεζήτει ούτω σημεΐόν τι φιλίας. 
— Λοιπόν, Μαρία, είπεν δ Ραούλ, δώσατε 

είς τδν πτωχδν τούτον Σελ'ιμ δ,τι ζητεί" θω-
πεύσατε διά τής μικράς χειρός σας τήν βασι-
λικήν χαίτη ν του, ώς ήθέλατε πράξει είς χύν*. 

Ή νεαρά γυνή έδίσταζεν. 
Ό Σελιμ παρετήρησε τδν κυνηγδν μέ ύφος 

τόσον άνήσυχον, τόσον θλιβερδν διότι ένέπνεε 
τόσον τρόμον, ώστε ή μαρκησία συγκινηθεισα 
έπέθηκεν έπι τού μετώπου τού λέοντος τούς υ 
περύθρου; δακτύλους της. 

(ακολουθεί.) 

, . ——• ι-ο*«-<— 
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(' Εχ τοΰ ΓαΛΛιχοϋ) 

Υπδ Γ. Μ. Κ. 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. 

(Συνέχεια προηγ. φυλλαδίου,) 

Ό Λουδοβίκος 'Εστελάν μετά τούς λόγους 
τούτους παρεσκευάζετο νά έξέλθη, δτε ό Σου-
καρριέρ έπέσχεν αύτδν διά χειρονομίας. 

— Δέν τήν αγαπάτε λοιπόν πλέον; είπε 
διά φωνής συγκεκινημένης. 

— Τί ενδιαφέρει ύμΐν νά τδ μάθητε; ήρώ— 
τησε ψυχρώς ό σύζυγος τής Μαγδαληνής. 

— Κατανοώ, άνέκραξεν ό συνταγματάρχης· 
val, κατανοώ τδ μεγαλεϊον τής θυσίας, ήν ε
πιβάλλετε ύμΐν. . . θαυμάζω δέ υμάς τοσούτον, 
δσον και σας συμπονώ. Ηδύνασθε νά ήσθε ευ
τυχής... ήδυνάμεθα να ώμεν φίλοι...Κατάρατος 
έστω ό άνθρωπος, ό αποχώρισες υμάς τής Μαγ
δαληνής διά τών αισχρών ραδιουργιών του, και 
«εριαγαγών είς διάστασιν υμάς μετ έμού. 

— θ ' άποθάνη, έψιθύρισεν ό 'Εστελάν. Τφ 
συγχωρώ. 

— Εστέ μάλλον έμούγενναιόψυχος... Αλλ* 
επειδή τέλος ό θεό; τδν έτιμώρησε, δύναμαι 
χαι εγώ νά έπιλησθώ τών άνομημάτων του. 
Τδ μόνον δ δπερ ουδέποτε θά λησμονήσω, κύ
ριε, είναι ή πράξις, δι' ής κχταδικάζεσθε ο ι 
κειοθελώς εις έξορίαν. Ε λ π ί ζ ω δτι ή άνάμνησις 
εμού δέν θά παραμείνη έν ύμΐν ώ; άνάμνησις 
εχθρού, καί σας παρακαλώ νά μ-ι έπιτρέψητε 
νά θλίψω τήν χεΐρά σας. 

Ό 'Εστελάν άνεσκίρτησεν, αλλά δέν άπε · 
ποιήθη, ή δέ χειραψία έγένετο άμφοτέρωθεν εγ 
κάρδιος. 

Ό Σουκαρριέρ ασμένως θά τδν ένηγχαλίζετο. 
'ΐλυπεΐτο δ δτι· άφήχεν αύτδν νά έςελθη, χωρίς 
νά τώ ανακοίνωση πάν δ,τι διενοεΐτο, νά τω 
έκφραση τήν προς αύτδν έμπνευσθεΐσαν συμπά-

θειάν του, και νά τώ ευχαρίστηση έπ ι μάλλον 
διά τήν τού Γούη σωτηρίαν. 

— Αχρείε Φρεδόκ! είπε μεταξύ τών ο 
δόντων . 

Καί είσώρμησεν έν τώ θαλάμω, έν ω κατέ-
κειτο ό ανεψιός του. 

Ό τάλας νέο; έκάθευδεν αρκούντως ήρεμον 
ύπνον, ή δέ νοσοκόμος ένευσεν αύτψ νά μή τδν 
αβυπνίση. 

Ό δίκην λαίλαπος είσελθών θείος έπλη-
σίασε προς τήν κλίνην έπί τού άκρου τών πο
δών, και τά δάκρυα άνέβλυσαν έν τοις δφθαλ-
μοΐς του οπόταν είδε τδ πρόσωπον τού Βωτρού 
κεκαλυμμένον ύπδ πλακών ύπολεύκων, σχήμα— 
τιζουσών είδος πρυσωπίδος καί παρεμποδιζου-
σών αύτδν άπδ τού ν' άνοιξη τούς οφθαλμού;. 

Μεγάλην έφ εαυτού κατέβαλε προσπάθειαν, 
δπως κρατηθή άπδ τού νά τδν κράξη, καί μά
λιστα άπδ τού νά ριφθή έπ' αύ-ού και θερμώς 
νά τδν έναγκαλισθη. 

Ή παχύσαρκος γυνή παρενέβη έμαρόνως, 
καί έτόλμησε προσέτι νά τδν σύρη έκ τής χ ε ι -
ρίδος, δπως όδηγήση αύτδν έντδς τής αιθούσης* 

Ό Σουκαρριέρ ουδόλως άντέστη. 'Ενθυμού-
μενος τάς παραγγελίας τού ιατρού, κατενόει δτι 
δέν ήν αρμοδία ή στιγμή νά διατάραξη τδν α 
σθενή διά θωπειών, πολλώ δ' ήττον δι επε
ρωτήσεων. 

— Λοιπόν! είπεν αμα ή νοσοκόμος έπανέ-
κλεισε τήν θύραν, μοί έγγυάσθε τώρα περί 
αυτού; 

— Μέ τήν κεφαλήν μου, άπήντησεν αύτη 
δι' επισήμου ύφους. 'Αλλ εννοείται μέ τήν 
συμφωνίαν δτι δέν θά μ' άποπέμψητε, διότι αν 
εν ημην εγω εοω... 

— θά μείνητε έωςού έγερθη τής κλίνης, 
καί μετά ταύτα ακόμη, άν τδ επιθυμητέ...θά 
σάς πληρώσω δέ διπλάσια. 

— Είσθε πολύ καλό;, κύριε... Ό άλλος λοι
πόν δέν θά έπανέλθη πλέον; 

— Ποίο; άλλος; 
— Εκείνος ό νέος...ό φίλος του,..δ όποιος 

τδν έπεριποιεΐτο. 
— Οχι. Τώρα. δτε είμαι εγώ εδώ, δέν έ -

χομεν ανάγκην αυτού. 
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— Τόσψτό καλλίτερον, διότι, νά σας είπω, 
έχω την ϊδέαν δτι αύ:ός ό φίλος δεν τού ηρε-
σεν. 'Από την πρώτον ήμέραν πού ήλθεν, ό 
άρρωστος δέν ήτο πλέον εις τά καλά του, καΐ 
μολοντούτο τον παρετήρει τόσον παράξενα... 
ώστε θά έλεγε τις δτι τον έφοβέριζε. 

— Δέν θα τον φοβερίση πλέον, διέκοψεν ό 
Σουκαρριέρ, δστις δέν ειχε καιρόν νά κατατρί-
βη εις φλυαρίας. Τώρα ακούσατε τάς παραγγε
λίας μου. Μέλλω νά έξέλ.θω, αλλά θά έπανέ) θω 
ταχέως. Αν δ ό ανεψιός μου έξυπνήση, θά τψ 
είπητε ήσύχω; δτι έφθασα είς Παρισίους. Τού
το θά τον προετοιμάση είς τό νά μέ ίδη. 
— Ό κύριος νά ήναι ήσυχος, διότι τά πάντα 
θά γείνωσ· καλώς. Δύναμαι μάλιστα νά σας 
υποσχεθώ δτι δέν θά μείνωσι σημεία έπ'ι τού 
νέου. θά ήτο μεγαλον κρίμα...δι ενα τόσον 
ώραίον νέον...αλλά εγώ έχω ίδιαίτερον προς 
τούτο τρόπον...τρυπώ κάθε φυσκαλίδα μέ μίαν 
βελόνην, καΐ έπειτα... 

— Επειτα, κάμετε μου τήν χάριν, κυρά, 
νά ύπάγητε καΐ νά έπαναλάβητε τήν έπαγρύ-
πνησίν σας. Μετά μίαν ή δύο ώρας θά επιστρέ
ψω, και τότε θά λάβω τήν παρ' αύτψ θέσιν σας. 

Μετά τήν τοιαύτην δήλωσιν ό Σουκαρριέρ ε
στράφη και κατήλθε τής κλίμακος μετά ζωηρό-
τητος. 

Απαξ έν τη όδψ ευρεθείς κατηυθύνθη ποός 
τήν Πλατείαν τής 'Αγ. Τριάδος, δπου έφθασε 
ταχύτερον άφ' όσον ήθελε φθάσει ίππος οχή
ματος. 
— Ό π ο ι α ε'ίδησις! οποία είόησις! ύπετονθόρυ-
ζε διερχόμενος τήν αύλειον θύρα ν τής οικίας 
τού κόμητος. Ό Μωγάρ θά κατενθουσιασθή, ή 
δέ Μαγδαληνή θά κατευχαριστηθή. ..και δέν 
είναι δυνατόν νά μή μείνη ευχαριστημένη... 
εντούτοις όμως ό Εστελάν αξίζει τόν κόπον νά 
τον λυπηθώσι. θά ειχεν έν αύτψ σύζυγον έκ 
τών σήμερον σπανίων...άν δ'έχήρευε, δέν θά 
έπανεύρισκεν άντάξιον εκείνου. Τέλος! . .ούτω 
γέγραπται. Αχρείε Φρεδόκ! αύτη είναι ή κα
τάλληλος επωδή. 

Ό Σουκαρριέρ δέν έφρόντισε καν νά έρωτήση 
τόν άνοίξαντα αύτψ τήν θύραν ύπηρέτην αν ό 

κ. Μωγάρ ήν ορατός. Είσήλθεν έν τψ οικήματ*· 
ώς θά είσήρχετο είς τόν έν τω Μεγάλψ Ξενοδο-
χείψ κοιτώνα του, διαβαίνων ενώπιον πάντων 
τών δωμάτων ώς έλαυνόμενος κάπρος, ώθών τάς 
θύρας διά τών πυγμών και έπανακλείων αύτάς 
μετά πάταγου. 

Κατέληξε νά εύρη τόν φίλον του καπνίζοντα 
σιγάρον είς τό παράθυρον τής αιθούσης, είς αυτό 
εκείνο τό παράθυρον, δι ού ό Λουδοβίκος Βαλ-
λουρής έξεπήδησεν όπως διαφυγή τόν υπαστυ
νόμο ν, 

— Νίκη! έφώνησεν αύτφ. Ό 'Εστελάν πα
ραιτείται! Ό 'Εστελάν απέρχεται είς Μεξικόν 
όπως μηδέποτε έπανέλθη! Απηλλάχθημεν αυ
τού, και ή Μαγδαληνή κατέστη ελευθέρα . . . 
Είναι μέν αληθές δτι δέν είναι χήρα, αλλά... 

— Έξηγήθητι σαφέστερον, εΊπεν ό κόμης 
λίαν συγκεκινημένος. Πρώτον πάντων, πόθεν 
έρχεσαι; 

— Από τήν Βρετέκην βεβαίως! 
— Πότε λοιπόν έφθασες; 
— Τήν πρωίαν ταύτην κατά τάς τέσσαρα; 

και ημίσεια·/. 
— Και τώρα μόνον. . 
— Μά τήν πίσαν μου, φίλτατε! μέγιστον 

είχον πόθον νά σέ ϊ δω , άλλ' επειδή και ήν 
πολλώ μάλλον κατεπείγον νά ιδω τόν άνεψιόν 
μου . ,ήρξάμην άπ' αυτού. Και καλή ιδέα ήν 

αύτη, διότι.. . 
Ό Σουκαοοιέρ δέν συνεπλήρωσε τήν φράσιν 

του, διότι ή Μαγδαληνή ΰπανοίξασα τήν θύραν 
και ίδούσα δτι ήν ό θείος τού Βωτροΰ ό μετά 
τού πατρός της συνδιαλεγόμενος προσέδραμϊ 
προς αυτόν. 

— Ερχεσαι εγκαίρως, τ ή ειπεν ό συνταγ
ματάρχης κατασπαζόμενος αύ:ήν έπ αμφοτέρων 
τών παρειών. Κομίζω ειδήσεις, και ειδήσεις 
σπουδαίας, τάς οποίας ακριβώς έμελλον νά με
ταδώσω προς τόν πατέρα σου, και α'ίτινες ιδια
ζόντως σ ένδιαφέρουσιν. 

— Ισο)ς νέον τι δυστύχημα - έτονθόρυσεν ί 

νεαρά γυνή. 

— Οχι ποσώς. Αί ειδήσεις μού είσιν άρι-

σται...δηλαδή όχι . . .πάσαι , καθότι ό Γοΰης 

είναι ασθενής. 
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— Α! θεέ μου!...και ημείς τό ήγνοοϋμεν! 
— Τό λάθος είναι τού ζώου εκείνου. Φαν-

τάσθητι δτι κατέπεσεν ασθενής τή επαύριον τής 
αναχωρήσεως μου, και δέν μο'ι έγραψεν...ϊσως 
ίπως μή μέ φοβίση. Οσον δέ δι* υμάς, φίλοι 
μου, άλλάσσει τό πράγμα. Ύπώπτευεν δτι θά 
προσετρέχετε παρ αύτφ, και αυτός ειχεν ύπο-
σχεθή νά μή έπανίδη τήν Μαγδαληνήν" έπρο-
ιίμησε λοιπόν μάλλον νά μείνη μόνος ώς 
σκύλο;, ή νά παραβή τόν λ>όγον του. Α! θά τφ 
ιίπω τί φρονώ περί τή ; διαγωγής του.,.θά τψ 
τόείπω, αμα περιστή είς θέσιν νά μ' άκούση. 

— Πώς! είναι λοιπόν... 
— Βεβυθισμένος, καταβεβλημένος, ανίκα

νο; νά συνάψω όμιλίαν. Ό ιατρός αποκαλεί τό 
τοιούτο κατάστσιν κωματώδη. Τό αληθές είναι 
δτι κοιμάται νυχθημερόν, και δέν ηθέλησα νά 
τόν αφυπνίσω. 

— Τέλος, τί πάσχει; ήρώτησεν ό κ. Μωγάρ. 
— Εχει εύφλογίαν, φίλτατε. Ω! έσο ήσυ

χο;, Μαγδαληνή, δέν θ άποθάνη έκ ταύτης, 
διότι ό ιατρός μοί τό ήγγυήθη. Ελπίζω μάλνΐ-
»τα δτι δέν θά τψ μείνωσι σημεία έπ'ι τού προ-
ϊώπου, έξ ού είμι κατευχαριστημένο;, διότι ε 
πιθυμώ ό ανεψιός μου νά ήναι εύειδής στρα
τιώτης. 

— Αλλά διέτρεχε κίνδυνον, ύπετονθόρυσεν 
*) Μαγδαληνή, και ύπέκρυπτεν αυτό άφ' ημών. 
Το τοιούτον είναι κακόν. 

— Σοι είπον τόν λόγον, δι δν έστερήθη 
τή; επισκέψεως σας. Αλλ' έγώ ουδαμώς επιδο
κιμάζω τήν εύλάβειάν του ταύτην. Ουδείς 
όρκο; είναι σεβαστός έν περιστάσεί ώς τήν ί δ ι -
*ήν του. Μικρού δείν άπέθνησκε, και πιθανόν 
ία ήν τεθνεώς, άν είχεν ήττονας περιποιήσεις. 

— Παρά τίνος; παρ' ανθρώπων μισθωτών... 
tvü ήδύνατο νά έχη ημάς πλησίον του; 

— Πραγματικώς παρ ανθρώπων μισθωτών" 
εύρον νοσοκόμον κατά τήν όδόν 'Ωβέρ! Ό θα
λαμηπόλος του φοβηθείς άπό τής πρώτης ήμε
ρα; ετράπη είς φυγή ν, και ακόμη τρέχει. Ό 
θυρωρός προητοιμάζετο νά μεταφέρή τόν Γούην 
tv τινι νοσοκομείψ, επί προφάσει δτι οί λοιποί 
εγκάτοικοι φοβούνται τάς κολλητικάς νόσους. 

— Και δέν ευρέθη φίλος τις νά τόν προά

σπιση...νά επαγρύπνηση έπ' αυτού; 

— Οί φίλοι τού αγαπητού μοι ανεψιού είσιν 
έκ τών κυρίων εκείνων, τών μή συν αναστρεφό
μενων ή μεθ' ύγιαινόντων εταίρων. 

— Και μολαταύτα δέν ήτο μόνος; 
— Οχι. Ευρέθη τις, δστις δέν έγκατέλιπεν 

αυτόν άπό τής πρώτης ημέρας, δστις έπ'ι ζωής 
του δέν έθετο τόν πόδα είς τόν οίκον του προ 
τής ημέρας εκείνης, και δ ν ουδαμώς άπεξεδε-
χόμην νά συναντήσω παρ' αύτψ. 

— Τις ήν λοιπόν; 

— Μάντευσον. Η μάλλον όχι, προτιμώ 
νά σοι τόν ονομάσω κάλλιον, καθότι ουδέποτε 
θά τόν μαντεύσης. Ούτος ήν ό κ. 'Εστελάν, 5 
σύζυγος σου. 

— Εκείνος; 
— Ναι, φίλιοι μου, εκείνος ό ίδιος. 
— Τί ήθελε λοιπόν παρά τψ άνεψιψ σου; 

ήρώτησεν ό κ. Μωγάρ. 
— Φίλτατε μοι, παρασκευάσθητι είς μεγά-

λην έκπλ,ηξιν, καθότι όσα μέλλω νά σοι δ ιηγη
θώ είσι θαυμάσια. Ό κ. 'Εστελάν, ώς σοι έλε-
γον οπόταν είσήλ.θεν ή Μαγδαληνή, απεφάσισε 
ν' άπέλθη διά παν ιός τής Γαλλίας. Παραιτείται 
αύτοβούλ>ως τής εξασκήσεως τών έπί τής συζύ
γου του δικαιωμάτων, και λυπείται μή δυνάμε
νος νά τή άποδώση πλ.ήρη και ολοσχερή τήν 
έλευθερίαν της διά τής διαλύσεως τού γάμου. 
Τούτο δέ είναι τοσούτψ γενναίον έκ μέρους του, 
καθ δσον τά πρός αυτήν αισθήματα του ουδαμώς 
ήλλοιώθησαν. 'Εράται αυτής έτι, και ουδέποτε 
θά παρηγορηθή έπί τη άί.ωλεία της. Εν évi 
λόγψ, θυσιάζεται και άνατίθησιν έπ αυτήν τήν 
φροντίοα τής κατ άνέπαφον διατηρήσεως τής 
γυναικείας τιμής της, ένψ αυτός θ' άπέλθη εις 
Μεξικόν πρός έκζήτησιν τού θανάτου. Τό τοιού
τον είναι αγνός ίπποτισμός, και άνομολογώ ότι 
είλικρινώ; θαυμάζω τόν άξιόλογον εκείνον άν
δρα, δν ουδόλως έφίλ^ουν κατά τήν είς Ανδε-
γαυ'ίαν άπέλευσίν μου. Τί περί τούτων λνέγεις, 
Μωγάρ; 

— Λέγω...λέγω δτι πάντα ταύτα δέν μοί 
έξηγοϋσι πώς συνήντησας αυτόν παρά τψ άνε
ψιψ σου. 
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— Ιδού. Αύτδ είναι ετι ώραιότερον και 
μάλλον εχτακτον. Ό Εστελάν επρόκειτο να 
σοί γνωστοποίηση τήν άπόφασίν του, ήν επί 
μακρόν έξεμελέτησε, καί ήτις μεγάλην τω π ε 
ριάπτει τιμήν. Ενεκα λόγων καταληπτών σοι, 
Βέν ήθελε νά ίδη οΰτε σέ, ούτε τήν θυγατέρα 
σου.,.ώς δεν ήθελεν επίσης καί νά γράψη ύμΐν. 
Εκρινε τον άντεραστήν του άνδρα ευγενή καθ 
δλην τήν έκτασιν της λέξεως, καί βεβαίως δεν 
ήπατάτο. 

— Τί! ήθελε ν' άποταθή πρδς τδν άνεψιόν 
σου δπως... . 

— Μάλιστα. Ί Ι ιδέα είναι πρωτότυπος, 
άλλά δεν στερείται μεγαλείου. Σκεφθείς δτι ό 
Γούης θ' άνεδέχετο ν ανακοίνωση ΰμΐν τήν η 
ρωική ν άπέλευσίν του, κατηυθύνθη ευθύ εις 
τήν δδδν Ώβέρ. Ή τύχη έπή|αγεν ώστε ν ά-
φιχθή ακριβώς καθ ήν στιγμήν ό τάλας Γούης 
κατέπιπτε κλινήρης. Τά πάντα ήσαν έν συγ
χύσει έντος τού μεσαίου αυτού πατώματος. Ό 
θυρωρός έκλαβών τδν Εστελάν ώς φίλον τού ά* 
σθενοΰντος, έπροθυμήθη νά τόν είσαγάγη παρ' 
αύτφ. Τότε δέ ό αξιόλογος εκείνος άνήρ, ό το-
σαύτα υποστάς αδικήματα, κατέδειξε τήν άτο-
μικήν άξίαν του. Θά πιστεύσητε δτι έγκατέστη 
διαρκώς παρά τώ άνεψιφ μου, δτι ήγρύπνησεν 
επ αύτοΟ κατά τάς νύκτας, καί τδν περιεποιή-
θη μετ άφοσιώσεως ούδ' έπί στιγμήν παραλλα-
γείσης; Αυτός ούτος μετέβη πρδς άναζήτησιν 
τού ιατρού, όστις μοί διεδήλωσεν δτι, αν δέν 
προσεκαλεΐτο εγκαίρως, ουδέποτε ό Γούης θ ά-
νερρώνυε. Μή κλαίης, Μαγδαληνή, διότι έσώθη 
ήδη...χάρις τώ κ. Εστελάν. 

Ή Μαγδαληνή άπεμαξε τά δάκρυα της χωρίς 
ν άποκριθη. Αιετέλει έν καταστάσει άφατου 
συγκινήσεως. 

-— Τδ τοιούτον είναι λίαν ώραΐον, είπεν ό 
κ. Μωγάρ άνευ ούδενός ενθουσιασμού- υπερβαί
νει μάλιστα τδ ώραΐον, καθότι δέν είναι φυσι-
κόν. Αλλά τέλος, υποθέτω δτι ό κ. 'Εστελάν 
απεφάσισε ν' άπέλθη τής οικίας τού ανεψιού σου. 

— Ναι, αφού μοί εξήγησε τάς προθέσεις 
του, παρακαλών με ν ' ανακοινώσω ύμΐν ταύτας. 
Εγώ δέ δέν έχρονοτρίβησα, ώς βλέπεις. Ό κ. 

Εστελάν ΰπέστρεψεν εις τήν κατά τήν όδόν 
Ρώμης κατοικίαν του. 

— Πώς! έκεΐσε κατοικεί ε ισέτ ι ; έφώνησεν 
ό κόμης. 

— Μάλιστα. Έ ν φ εγώ άνεζήτουν αυτόν 
πανταχόσε, κατφκει πλησιέστατα σού. Αλλά 
δέν θά μείνη έπί μακρόν, διότι μέλλει ν ανα
χώρηση. 

— Πότε; ήρώτησε ζωηρώς ή Μαγδαληνή. 
— Εντός τριών ήμερων, κατά τά λεγόμενα 

του'. Τούτο δέ είναι αληθές, διότι συνήντηϊί 
άνθρωπον, δν προσλαμβάνει μεθ' εαυτού εις Με-
ξικόν, καί δστις μοί ανέφερε τ ' αυτά πράγματα. 
Αλλω; τε δ' ό κ. Εστελάν είναι ανίκανος να 
ψευσθή. Αναγγέλλω ύμΐν δτι προτίθεμαι ν4 
μεταβώ παρ αύτφ, ουχί βραδύτερον τής αυριον, 
δπως τώ είπω απαξ έτι παν δ,τι φρονώ περί τής 
διαγωγής του, καί δπως τώ ευχαριστήσω χάλ-
λ.ιον άφ δσον ήδυνήθην νά πράξω κατά τήν 
βραχεΐαν συνάντησιν, ήν όμού έσχομεν. Μ'ε
πιδοκιμάζεις, δέν έχει ούτω, Μαγδαληνή; 

— 'Εξ δλης μου καρδίας, άπήντησεν αύτη 
διά φωνής πνιγομένης. 

— Ημην βέβαιος περί τούτου. Ειμί δ' επί
σης βέβαιος δτι θά μοί έπιτρέψης νά τώ είπω 
δτι συνεκινήθης έκ τής τοσαύτης αύτχπαρνήσεώς 
του. Δέν τόν αγαπάς, δέν δύνασαι νά τόν αγα
πάς· άλλά, τη άληθεία, ήν άξιος σού, καί άνευ 
τής δυσμοιρίας ήτις.. .Μα; άφίνεις; Πού λοιπόν 
απέρχεσαι; 

— Σύγγνωτέ μοι ν' αποσυρθώ.. .Ειμί το* 
σούτω τεταραγμένη... 

— Τπαγε, τέκνον μου, είπεν ό χ. Μωγάρ. 
Εχω καί έγώ ωσαύτως νά συνδιαλεχθώ σπου-
δαίως μετά τού Σουκαρριέρ. 

Ή Μαγδαλ.ηνή ήν μέν ώχρα, άλλ οί οφθαλ
μοί αυτής έξέπεμπον παράδοξον λάμψιν. Ετει
νε τό μέτωπον τφ "·". Μωγάρ, έναποθέντι φίλη
μα, και εξήλθε βραδυπορούσα τής αιθούσης. 

— Δύστηνος μικρά! έτονθόρυσεν ό Σουκαρ-
ριέρ, ή γενναιότης τού Εστελάν δέν θά τη άπο-
δώση τήν άπολεσθεΐσαν εύδαιμονίαν της. 

— Ίχανώς έξεθείασας τήν γενναιότητα τού 
ανθρώπου τούτου, είπε δυσθύμως ό χόμης. 
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— Είναι αξία επαίνων. Μή τάχα τδ διαμ-
φισβητής; 

— Νομίζω δτι κρύπτει ύπολογισμόν. 

— Τίνα ύπολογισμόν; 
— Πώς! δέν διαβλέπεις δτι ό Εστελάν 

ούτος καλώς έγίνωσκεν δτι περιποιούμενος τόν 

άνεψιόν σου δέν κατέτριβεν εις μάτην τδν και

ρόν του; Δέν μοί είναι αποδεδειγμένο; δτι προ

τίθεται δντως ν άπέλθη. ΕίμΙ δέ προσέτι λ ίαν 

πεπεισμένος δτι δέν θ αναχώρηση, ή ά»ού ά -

πελπισθή περί τής επιτυχίας τής υποθέσεως 

του, καί αφού εξάντληση άπαντα τά μέσα δπως 

επανακτήσηται τήν διαφεύγουσαν αύτφ Μαγ-

δαληνήν. 

— Τό^άπλούστερον καί άποτελεσματικώτε-

ρον μέσον ήν εις τήν διάθεσίν του, καί δμως 

εσχε τήν λεπτότητα νά μή ποιήσηται αυτού 

χρήσιν. 
— Εννοείς νά είπης δτι δέν ενήργησε νά 

λάβη τήν σύζυγο ν του δ ι ά τ ω ν χωροφυλάκων") 

Τί ωραία αξ ία! Έγίνωσκε καλώς δτι κατ' ουδέν 

θά ώρέλει αύτώ ή βία, ή νά τόν κατασιήση 

μισητόν παρά τή Μαγδαληνή. Επίσης καλώς 

έγίνωσκεν δτι θά τήν προησπίζομεν εναντίον 

ιών εγχειρημάτων του Έθεώρησε δεξιώτεοον 

τδ ν άποπειραθή νά τήν συγκίνηση διά τής 
άνεκτικότητος καί δι έργου άφοσιώσεως. 

— Είσαι άδικος, φίλτατέ μοι. Έάν θ ε λ ή -

σωμεν ν' άνερευνήσωμεν τά τούς ανθρώπους 

χινούντα αισθήματα, θ άνακαλύψωμεν πάντοτε 

δτι συμφέρον τι ωθεί αυτούς πρδς τά καλά έργα. 

Τότε δέν θά ύφίσταντο πλέον άγαθαί πράξεις. 

Και εάν ούτως ε ίχεν; καί έάν ό Εστελάν δέν 

απώλεσε πάσαν ελπίδα προς έπανάκτησιν τής 

«υζύγου του; Μά τήν πίστιν μου! δέν θά είχον 

τό θάρρος νά τόν κατακρίνω διά τούτο. 

— Δέν θά τό έπιτύχη, άλλ έλαβε τάς δ έ 

ουσας προφυλάξεις διά τήν περίπτωσιν, καθ'ήν 

ίαΰπεχρεούτο νάπαραιτηθή. Δυσπιστεί πρός τε 

αυτήν καί πρός τόν άνεψιόν σοιι, μή παρέχων 

πιστιν εις τδν δοθέντα δρκον τού νά μή έ π α ν ί -

δωσιν αλλήλους· έχει δμω; πίστιν έπί τήν τ ι 

μιότητα τού Γούη Βωτρού. Άποτεινόμενος αύτφ, 
χαί ίδια περ ".ποιούμενος αυτόν, τόν περιήγα^εν 

εις θέσιν μή έπιτρέπουσαν αύτφ πλέον ν' ά π ) -
βλέπη εις τήν Μαγδαληνήν. 

— Συμφωνώ" άλλά τούτο είναι νόμιυ,ος 
πόλεμος, καί τή άληθεία, παραλόγως θά τόν έ -
μεμφόμεθα έπ 'αύτφ. Αλλως τε δέ φρονώ δτι 
άπατάσαι, καί δτι ό 'Εστελάν δέν διέπραξε τό 
τοιούτον έπί προθέσει. Ό π ο τ ε μετέβη -αρά τώ 
Γούη, ήγνόει δτι θά εύρη αυτόν σπουδαίως άσθε-
νούντα καί παρά πάντων εγκαταλελειμμένο-;. 
Πρδς δέ ολίγον μέλει ήμΐν τί προεσχεδίαζεν. 
Αρκεί δτι αναχωρεί, καί σοί έγγυώμαι δτι θ α 
ναχώρηση. Συμπεραίνω δέ λέγων σοι δτι σύ 
ήδη δύνασαι κάλλιστα νά μείνης. Πρδς τί τάχα 
ν άπέλθης καί νά βυθισθής μετά τή : Μαγδα
ληνής εν τή Λου'ίζιάνη, άφού ό σύζυγος της 
διαπεραιωθή πέραν τών θαλασσών; Ό Γούης 
θ άπέλθη επίσης εις 'Αφρικήν άμα τή ίάσει 
του. Οθεν ουδέν σ' εξαναγκάζει νά καταλίπης 
τούς Παρισίους. 

— Λησμονείς τόν κ. Φρεδόκ; είπε μετά πι
κρίας ό κόμης. 

— Ό Φρεδόκ αποθνήσκει. 

— Τί λέγεις; 

— ΝαΊ, φίλε μου" αποθνήσκει έξ εύφλογί-
ας. Ό επισκεπτόμενος τόν Γούην ιατρό; 'μοί ά -
νεκοίνωσε τήν είδησιν ταύτην.. .ήτις δέν μέ 
θλίβει ύπερβαλλόντως. Τό δέ περιεργότερον ε ί 
ναι δτι προσέλαβε τό μίασμα τούτο έκ τής αυτής 
πηγής, έξ ής καί ό ανεψιό; μου, διότι αμφότεροι 
διέπραξαν τήν άφροσύνην ν' άπέλθωσι πρό; έπί-
σκεψιν τής Αντωνίας, ήτις αγνοώ πόθεν έκόλ-
λησεν αύτδ, καί ήτις, καθά λέγεται, αποθνή
σκει ωσαύτως. 

— Ή Άντωνία! ή ερωμένη τού αχρείου 

εκείνου Προυνεβώ; Καί ό Βωτρού μετέβη παρά 
τή γυναικί ταύτη; 

(ακολουθεί.) 

•eoo* 
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'<9 αήρ t&r ά(ύμ*ζΙ<υν-— Ακάθαρτος αήρ 
δεν είναι μόνον ό άήρ ό αναμεμιγμένος μετά 
κονιορτού, άλλά καΐ ό πλήρης ανθρακικού οξέος, 
δτε και δηλητήριον καθίσταται. 

Κατά τό διάστημα της ημέρας ό άήρ του δω
ματίου έν τφ όποίφ διαμένει τις, άνανεούται 
δια τής άνοιγομένης και χλειομένης θύρας. 

Τήν νύκτα δμως ό άήρ των απέχε ι τοϋ να ή 
καθαοός. Διότι οί άνθρωποι έκ προλήψεων ή 
πολλών άλλων λόγων συνείθισαν να κλείωσιν 
έρμητικώς :άς θύρας και τα παράθυρα των κοι

τώνων των κατά τήν νύκτα, ό δέ άήρ, μή άνα-
καινιζόμενος ούτω, μολύνεται και δηλητηριά_ 
ζεται. Ώ ς έκ τούτου οί άνθρωποι, 
οί διαιτώμενοι τήν νύκτα εν τοιαύτη μεμολυ-
σμένη ατμόσφαιρα, έν ή ελλείπει τό ζωογο
νούν και απαραίτητου εις τήν άναπνοήν όξυγό-
νον, εγείρονται τήν πρωΐαν ωχροί, χαύνοι, μέ 
βαρεΐαν τήν κεφαλήν, άνευ ορέξεως και έν 
γένει έξησθενημένοι, τα όποΐά είσι συνέπειαι 
και αποτελέσματα τής εισπνοής ακαθάρτου 
αέρος. 

Χ 

Σοφωτάτην περί τού σφαιριστηρίου διατρι— 
βήν Γάλλου ίατρού περιέχει έν τών τελευταίων 
τής Hygiène Prat ique φύλλων έχουσαν έν 
συνόψει φδε: Τό σφαιριστήριον είναι α ρ χ α ι ό 
τ α τ η έφεύρεσις. Διεδάθη δέ άπό τής εποχής τού 
Λουδοβίκου ΙΔ . εις δν χάριν τού βασιλικού του 
στομάχου τό είχε συμβουλεύσει ό ιατρός του. 
'Γπό ύγιεινήν έποψιν είναι ήρεμος φυσική ά -
σκησις, διευκολύνουσα τήν τού αίματος κυκλο-
φορίαν, ενισχύει τήν διαπνοήν και έχει τό 
σπάνιον προτέρημα νά ήναι προσιτόν άμφοτέ-
ροις τοις φύλοις. Δια τού σφαιριστηρίου γίνε
ται άσκησις έν μέτρφ και ουχί κοπιώδης. Δια 
τήν νεότητα είναι αρίστη διασκέδασις άφίνου-

σα ελεύθερον στάδιον είς τήν άεικινησίαν της. 
Είναι τό άντιφάρμακον τού θρανίου τών σχο
λείων. Παρέχει κανονικάς και εύρυθμους κινή
σεις και γυμνάζει τόν όφθαλμόν είς [τήν εύθυ-
σκοπίαν. 

Πολλοί άνθρωποι δεν έννοούσι νά περιπα-
τώσιν' είς τούτους τό σφαιριστήριον χωρίς να 
τό καταλαμβάνωσι τούς αναγκάζει να διανύωσι 
μίαν λεύγαν δια νά κάμωμεν 100 καραμπό
λας ανάγκη νά βαδίσωμεν περί τόν πράσινον 
τάπητα 2 χιλιόμετρα. Ιδίως δια τήν λεπτήν 
και εύστοχον χρήσιν τών χειρών συνίστώμεν 
τό σφαιριστήριον εις τούς χειρουργούς. Επίσης 
δια τούς γέροντας είναι ώφελιμώτατον, δι ούς 
τ εδραία ζωή είναι αληθές δηλητήριον. Δι» 
τούς ασθενείς, ων δια τής κανονικής και ελα-
φράς ταύτης ασκήσεως ενισχύονται οί μυώνες, 
Δια τήν φθίσιν και τα καρδιακά νοσήματα, 
δι' α πολλάκις ό έν ύπαίθρφ περίπατος είναι 
ολέθριος. Όμοίώς συνίστώμεν τούτο τοις ραχι-
τικοΐς και άρθριτικοϊς και τοις πάσχουσι τόν 
στόμαχον. Τό σφαιριστήριον έκτος τού δτι α
σκεί τό σώμα και θέτει τούτο είς διηνεκή κίνη-
σιν, διασκεδάζει συγχρόνως και τόν νουν. 
Καλόν πάντες οί περί τα γράμματα, οι τραπε-
ζΐταικαί οί γραφείς νά μή άπαξιώσι τήν λαμ-
πράν ταύτην και ύγιεινοτάτην παιδείαν, άρκιι 
μόνον νά τελήται έν καλώς αεριζόμενη και κα-
θαοά αίθούση. 

Χ 
Xponxà τού σορμο» — Ό συρμός δεν εινε 

καθόλου τυραννικός. Επιτρέπει είς τάς φίλας 
του νά πράττη εκάστη δπως θέλη και να απο-
λαύη πλήρρυς ελευθερίας, εκλέγουσα μεταξύ τοϋ 
μεγάλου αριθμού τών υφασμάτων, χρωμάτων, 
συμπληρωμάτων και σχεδίων, εκείνα τα όποια 
αρμόζουν περ'.σσότερον είς τήν θέσιν της, την 
ήλικίαν και τόν κύκλον έν τφ όποίφ ζή . 

Σημεϊον σπουδαιότατον και τό όποιον όφεί-
λουσι καλώς νά έννοήσωσιν άπασα; αί γυναί
κες είναι δτι πρέπει νά βαδίζη εκάστη κατά την 
ήλικίαν της και νά μή αντιγραφή τ α σχήματα 
και τάς ενδυμασίας έκείνας, τάς οποίας μόνον 
αί νέαι, άνθηραί και ροδόχροες πρέπει νά φέ-

\ ρωσιν. 
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Ας σκεφθώσιν δτι, δτε έπαυσαν νά ώσι νέαι 
τό καλλίτερον μέσον τού νά άνηβήσωσι συνί
σταται είς τό νά ένδύωνται δπως απαιτεί ή 
ηλικία των, κάί μόνον μετά μεγάλης άπλότη' 
τος, άνευ τής όποιας δεν είναι δυνατόν νά δια-
χρίνηται πρόσωπον ήλικιωμένον. 

Εστέ βεβαιόταται, χαρίεσσαί μου άναγνώ-
στριαι, δτι ή άπλότης τήν οποίαν σάς συμβου
λεύω δεν αποκλείει ουδαμώς τό κομψόν και χ ά -
ριεν, τουναντίον μάλιστα αποτελεί τήν κυρίαν 
βάσιν. 

Τα βαθέα χρώματα είναι απαραίτητα, δτε 
πρό πολλού έπέρασαν τά 40 έτη, πρέπει δέ να 
άφίνωνται είς τάς νεαράς γυναίκας και τά κο
ράσια τά ανθηρά και ανοικτά χρώματα, τά ζω
ηρότατα συμπληρώματα και τά παράδοξα και 
αλλόκοτα ενδύματα. Γυνή πεντηκοντούτις φέ
ρουσα ένδυμα ροδόχρουν, πορφυρούν ή κυανούν 
ούράνιον, αμέσως θέλει απολέσει παρ" ήμΐν πάν 
δικαίωμα πρός εύλάβειαν και σεβασμόν. Ουδό
λως τή συμβουλεύω δια τούτο νά συμπεριφέοη— 
ται ώς γραία, άλλά τουναντίον νά ένδύηται 
δπως πρέπει, χωρίς νά έπιζητή νά έπανέλθη 
ίΐς τήν δεκαπενταετή της ήλικίαν, πρό πολλού 
παρελθούσαν. 

Μοι φαίνεται δτι άπεμακρύνθην ολίγον τι 
τοΟ αντικειμένου μου, άγαπηταί άναγνώστριαι. 
επιτρέψατε μοι δέ νά επανέλθω και συστήσω 
ΐϊερι τών ενδυμασιών και εύπρεπισμών, όμού μέ 
τά βαθέα και ήμιάνοικτα χρώματα, πλούσια 
χαί άπλά συμπληρώματα έκ πλατεών τριχά-
πτων, κρωσσούς, χάνδρας κτλ., συμφώνως πρός 
τόν συρμόν, μετά προσοχής δμο>ς δπως πάντα 
παρουσιάζωσιν έν τψ στολισμφ άρίστην άρμο-
νίαν. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ" ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Μέγας επικρατεί θόρυβος εντός τών εργοστα

σίων τών μεγάλων ραπτριών μας. Κατά τάς 
αρχάς τής ανοίξεως απεφάσισαν δπως μή με-
ταχειρισθώσι πλέον ή μάλλινα υφάσματα και 
διάτας ενδυμασίας έτι τών επισκέψεων. 'Αλλ' 
αί μάλλον κομψευόμεναι κυρίαι έλθούσαι είς τάς 
ραπτρίας των είπον δτι έχουσιν απόλυτον α
νάγκην μεταξίνων υφασμάτων διά τήν εποχή ν 

τών θαλασσίων λουτρών των. Πάραυτα λοιπόν 
έπροθυμοποιήθησαν νά ζητήσωσιν έκ τών κυριω-
τέρων εργοστασιαρχών τής Λυών όείγματα τών 
νεωτερισμών αυτών, μεγάλη δ' επικρατεί έκ 
τούτου έμψύχωσις είς άπαντα ταύτα τά εργο
στάσια. 

Ευτυχείς οί δυστυχείς έργάται, οί όποιοι θα 
έχωσιν έργασίαν, ηύλογημέναι δέ έστε και υ-
μεΐς, καλαί μου κυρίαι. 

Mousseline. 
Χ 

Τό έπόμενον φοβερόν δράμα διεδραματίσθη 
έν Φούλαμ τής Αγγλίας. Ή σύζυγος κρεωπώ-
λου τινός, Λήδερ καλουμένου και έν Λονδίνω 
εγκατεστημένου, έρίσασα πρός τόν σύζυγόν της 
εγκατέλιπεν αμέσως τήν συζυγικήν οίκίαν 
μετά τών πέντε τέκνων της, ηλικίας εννέα, ε
πτά, πέντε και τριών ετών, και τού τελευταίου 
τεσσάρων μηνών. Αφού πρώτον επιε τέϊον εν 
τινι καφενείφ μετέβη είτα είς Φούλαμ, πλη-
σιάσασα δέ είς τήν δχθην τού Ταμέσεως ερριψε 
διαδοχικώς τά πέντε τέκνα της είς τόν ποταμόν, 
και μετά ταύτα έρρίφθη και αύτη είς τό ύδωρ. 
Τό δεύτερον τών τέκνων της, τό επταετές, κα-
τώρθωσε νά φθάση είς τήν δχθην. Τό ταλαί— 
πωρον παιδίον περιεφέρετο είς τάς οδούς τοϋ 
Φούλαμ κλαΐον διαβάται τινές οίχτείραντες 
αυτό τό ήρώτησαν διατί έκλαιεν* δτε δ' έμαθον 
τό φοβερόν γεγονός έδραμον αμέσως είς τόν πο
ταμόν και ήρξαντο αναζητούντες τά πτώματα. 
Μόλις τή έπιούση κατωρθώθη ν άνευρεθή δ νε
κρός τού πρωτοτόκου τέκνου. 

ΦιΛάργυρος yiçar.— Κύριε Στρουθάκη, ε ί 
πε μοι'τήν άλήθειαν' 

— 'Αοίνεις νά σέ φονεύσουν δια πεντακόσι
ας χιλιάδας φράγκα; 

Σκεφθείς δέ έπ ολίγον ούτος άπεκρίνατο· 
— Οχι, διότι αποθνήσκων ουδέν θα ωφε

ληθώ έκ τών χρημάτων τούτων* άλλά κάμνομεν 
άλλο τι; 

— Τό ποίον; 
— Μισοσκότωσέ με μόνον και δός μοι δια-

κοσίας πεντήκοντα χιλιάδας φράγκα. 



432 ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΌΣ 

ΠΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (1) 

Α. 

Ε I ς Κ ό ρ η ν. 

"Οτι ϊ χ ω μία μοναχή τρίχ' άπό τά μαλλιά σοι), 
"Ενα μικρό χαμόγελο ή μιά γλυκιά ματιά σου, 

Δέν ϊχω τής παράδεισος, δλα τά ουράνια κάλλη!.. . 
Σύ είσαι ή παράδεισος γ^ά 'μέ και δχι άλλη. 

"Ολα τά άνθη τού Μαγιοϋ και τ' Απριλίου τά ία, 
Δέν έχουν του προσώπου σου τήν θελκτικήν μαγεία! 

Ή αύρα εις τά στήθη σου χαρούμενη κοιλάει, 
Δροσιά νά πάρη κ' ευωδιά στά ρόδα νά σκορπάς. 

"Εβγα τήν νύκτα στό βουνά, ολόλευκα 'ντυμένη, 
Κ' ή φύσις θέ ν' άπατηθη πώς ή αυγή προβαίνει. 

Και τό φεγγάρι τά λαμπρά 'μπορεΓνά τά θόλωσες, 
ΚαΙ στά σκοτάδι τά βαθύ άλίγο φώς νά δώσης... 

"Αν ήσαι άγγελος γιατί μου κρύβεις τά πτερά σου; 
"Ω! άνοιξε τα μιά στιγμή νά 'δώ τά πέταμα σου. 

'Αλλά μή φύγης άπ' τήν γ η κι* δ κόσμος άσχημίση. 
Ποιά άλλη κόρη'σάν έ σ έ ' μ π ο ρ ε ι ν ά τάν στολίση; 

Β. 

" Ε φ υ γ ε . 

Είπα ν' άνοιξες τά πτερά, άγγελον νά θαυμάσω, 
"Οχι νά φύγης, άπονη, γιά πάντα νά σέ χάσω! 

Δέν ημπορώ τώρα στήν γη χωρίς έσέ νά ζήσω, 
Όπίσω Ιλ' αγάπη μου ή θά σ' ακολουθήσω. 

( ΐ)Τδ άνωθεν ποίημα τού έν Κεφαλληνία, γνω
στού άλλως τε, ποιητού κ. Κωνστ. Πρετεντέρη 
Τυπάλδου, ευχαρίστως δημοσιεύομεν εν ταϊς 
στήλαις του ημετέρου περιοδικού. 

Τό ποίημα έστι γεγραμμένον μετ αισθήμα
τος και τρυφερότητος, έχει δέ ένιαχού εικόνας 
όντως Πετραρχείους. Πιστεύομεν δτι οι ημέτε
ροι άναγνώσται ευχαρίστως θ' άναγνώσωσιν 
αυτό, ώς έχομεν δι' ελπίδος δτι κα'ιδ εν Κεφαλ
ληνία ποιητής θέλει καΐ πάλιν τιμήσει ημάς 
δια των στίνων του, 

Μά δέν ήξεύρ' δ δυστυχής τοίί ουρανού τά μέρη· 
Και ποίος στήν παράδεισο νά σ* εϋρω θά μέ φέρ^; 

"Ω! Ιλα 'πίσω, κόρη μου, τήν άνοιξι λυπήσου, 
θ ά χάση κάθε εύμορφιά σάν λείψη ή μορφή σου. 

"Ισως αστέρι άφωτο επήγες νά φώτισης, 
Στόλιστο, φώς μου, γρήγορα, κι" άπίσω νά γύρισες... 

Στάν κόσμο ή στάν ούρανά, Κόρη, άν σ' απαντήσω, 
Μές τήν άγκάλή μου σφιχτά μέπάθο θά σέ κλείσω... 

Δέν θά σ' άφήσ'άλλη φορά, ν'άνοιξης τά πτερά σου 
Μ' άναψε φλόγα στήν ψυχή τ' άγγελοπέταμά τν>. 

"Αν πάλ' δ Πλάστης σέ κρατεί του θρόνου του κα-
(μάρι, 

Κι' άλλος κανένας άγγελος δέν έχ' αυτή τή χάρι, 

Στείλε μου μία μοναχή τρίχ' άπά τά μαλλιά σο», 
"Ενα μικρά χαμόγελο ή μιά γλυκιά 'ματιά σου. 

Νάχω στάν κόσμον δσο ζω τήν μόνη μου λατρεία 
ΚαΙ μέσα εις τάν τάφο μου κρυφή παρηγοριά. 

Γ. 
Τ ή ν ε ΐ δ ο ν . 

Τήν είδον μές τά σύγνεφα σάν άστρο νά διαβαίνω, 
Είχε τήν κόμη της λυτή, στους ώμους τ η ; χυμένη. 

Τήν εΐδον και μου φάνηκε πώς ήτο δακρυσμένη... 
Κ' ή φύσις αναγάλλιασε στήν γήν πώς κατεβαίνει. 

Τά ρόδα, τά τριαντάφυλλα κ' ο'. μυρισμένοι κρίνοι 
Είπαν μέ ζήλια και χαρά - ((έρχεται πάλ' εκείνη!» 

Γ^ατί ή κόρη φαίνεται πώς είναι λυπημένη; 
Πώς κάτι ήθελε νά 'πη, μά φεύγει και σωπαίνει; 

Τρέχω λαγκάδια και πλαγιές, δασοντυμένα 5ρη, 
Και μέ λαχτάρα ερωτώ, άν είδανε τήν κόρη! 

'Ρωτώ τά γλυκοχάραμα τ' αστέρια, τήν σελήνη, 
Τάν ούρανά, τάν ήλιον, τήν αύρα, τήν γαλήνη... 

Σιγή παντού καΐ ερημιά!...ύπνος βαθύς σκεπάζει 
Τούς πονεμένους οφθαλμούς και ή ψυχ' ησυχάζει. 

Κ' ευθύς ή κόρη 'φάνηκε, τρίχα χρυσή μού δίνει, 
"Ενα μικρό χαμόγελο και μιά 'ματίά μ' άφίνει! 

"Ελαμπ' άπό τήν εύμορφιά! και μ' δψι πικραμένη 
Μούπε πώς πάει στάν ουρανό, κ' έκε ίμέ περιμένει. 

Έ ν Ληξουρίω (Κεφαλληνίας). Απρίλιος ΙΚ87. 
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