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ΙΔΕΑ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ή λελα/θασμένη -.ού Κορανίου ερμηνεία έ-
γέννησε πολλάκις παρά τοις Μουσουλμάνοι; 
παραδοξοτάτας δοςασίας. 'Εν τή γραφική γλώσ-
ση του ό προφήτης Μωάμεθ εΐπεν: « Εδωκεν 
ϋμϊν τήν γήν τάπητα». (Κοράν. κεφ. 71 . έδά'β. 
<8). « Ό Θεος έ'πλασεν επτά ουρανούς χαΐ 
παρόμοιας γαίας, (αυτόθι, κεφ. 65, έδάφ. 
ϋ)». 'ΕπΙ τών απλούστατων τούτων λέξεο>ν, 
ί, ποίησις και ή παράδοσις ανήγειραν σύστημα 
«ρανταστιχδν χαι δή χαι περιεργότατον. Ιδού αί 
ω; προς τδ χοσμογραφικον τοϋτο ζήτημα έπι-
χρατούσαι ΐδέαι παρά τώάμαθεΐ όχλφ, άνακη-
ριιχθεΐσαι προ πάντων χαί υπδ δύο συγγραφέων 
Αράβων, των Εβν ές-Σίνη χαι Εβν έλ-Βάρδη. 

Αι επτά γαϊαι χαι οί επτά ουρανοί κείνται 
•π αλλήλων καΐ άποτελοΰσι περιφέρειαν έκά-
»τη πεντακοσίων ετών ταςειδίου' ίση είναι και 
τ, διάμετρος αυτών, καΐ ίση επίσης ή άποχω-
ρίζουσα άλλήλας διάστασις. Ή κατωκημένη 
γη διαιρείται εις επτά κλίματα. Ό πρώτος 
ουρβνος είναι σμαράγδινος, ό δεύτερος αργυρούς, 

ό τρίτο; έκ μαργαριτών, ό τέταρτο; εκ ρονβίνί-
ων, ό πέμπτος εκ χρυσού, ό ε/.το: ε; υακίνθου 
και ό έ'βόομος έκ φω:ό;. Έν τω εβδόμφ τούτω 
ούρανώ τίθησ ν r κοινή γνώμη τον κυρίως Πα. 
ράδεισον. Αλλ ό Εβν ές-Σίνη άλλως φρονεί" 
ούτος τίθ^σιν έτι πέραν του εβδόμου ουρανού 
επτά φωτεινάς θάλασσας και άπειρον αριθμόν 
παραπετασμάτων. Πέραν οε τών παραπετασμά
των τούτων ευρίσκεται tó κυρίως Παράδεισος, ό
στις διαιρείται εις επτά διαμονάς. Ες αυτών 
ή πρώτη καλούμενη Δ α ρ έ λ - Δ ζ α λ ά λ (ο ί 
κος ευφροσύνης), είναι κατεσκευασμένι-, έκ μαρ
γαριτών ή δευτέρα Δ α ρ έ ς - Σ α λ ά μ (οιιος 
ειρήνης), έκ ρουβίνίων ή τρίτη Δ ζ ε ν ν ά τ 
έλ -Μάουα (κήπος αναπαύσεως), έκ χρυσολί-
θου" ή τετάρτη Δ ζ ε ν ν ά τ έλ-Χ ο ύ λ δ (κή
πος αιωνιότητος), έκ κοραλλίου' ή πέμπτη 
Δ ζ ε ν ν ά τ έ ν - Ν α ί μ [κήπος τρυφής), έξ 
αργύρου- ή εχτη Δ ζ ε ν ν ά τ έ λ - Φ α ρ δ ο ς 
(κήπος τού Παραδείσου), έκ χρυσού καΐ 
ή εβδόμη Δ ζ ε ν ν ά τ Α δ ε ν (κήπος της 
Εδέμ.) καθάπερ ή πρώτη έκ μαργαριτών. 
Ανωθεν τών διαμονών τού:ων τίθησιν τον 

θρόνον τού πολυευσπλάγχνου Α λ λ ά - ^ . Περί 
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τάς διαμονάς ταύτα; υπάρχει ό ωκεανός (Μπάχρ 
ίλ-ΜουχΙτ), όστις δριον εχει τό περιβάλλον 
επίσης αυτόν κυκλοειδες δρος καλούμενον Κ ά φ. 

Εκ των πεντακοσίων ετών ταξειδίου των α
ποτελούντων τήν διάμετρον της γης, διακόσια 
κατέχονται υπό της Θαλάσσης, έ'τερα διακόσια 
υπό της έρημου, ογδοήκοντα υπό των χωρών 
τοϋ Γώγ και Μαγώγ (ακαθάρτων και πονηρών 
πνευμάτων), κα'ι μόνον τά είκοσι τελευταία κα
τοικούνται υπό των γνωστών λαών. 'Π Μέκκα 
αποτελεί, φυσικώ τω λόγω, τό κεντρικόν σ η -
μεϊον τού κόσμου. Αύτη συνορεύει προς βορράν 
μετά της χώρας τοϋ Γ ώ γ και Μ α γ ώ γ ) προς 
δυσμάς μετά της κεντρικής Ασίας* προς 'Ανα-
νολάς μετά της Κίνας ΜΑ μετά τοϋ Ινδικού 
Ωκεανού (Μπάχρ έλΧίνδ ) " πρός μεσημβρίαν 

μετά της Αιθιοπίας· ΝΔ μετά τοϋ Σουδάν- ΒΑ 
μετά τοϋ ΏκεανοΟ και τέλος ΒΔ μετά τών χο> -
ρών τών Φράγκων. Τό δυτιχόν μέροί τοϋ Ωκεα
νού Μ π ά χ ρ έλ Μ ο υ χ ί τ η Ατλαντικού, 
καλείται Μ π ά χ ρ έ λ Ζ ο υ λ ο υ μ ά τ , ήτοι 
θάλασσα Ερέβους- έν αυτή ευρηται ή πηγή τοϋ 
ύδατος τής αθανασίας, ενθα άνελήφθη ό Χάδρ 
μυστηριώδες πρόσωπον άναφερόμενον έν τψ Κο-
ρανίω, (κεφ, 18, έδάφ. 6* και επόμενα). Τό 
δρος Κ ά φ αποτελείται εκ πρασίνου χρυσολί-
θου, και αύ ού Γ, άντανάκλασις είναι τό χρώμα 
δπερ προσλαμβάνει ό [ορίζων. Καθ' έτέραν πα-
ράδοσιν, πέραν τυϋδρου; Κ ά φ ύπάρχουσιν ά 
γνωστοι χώραι, ων υ ία είναι έκ χρυσού, εβδο-
μήκοντα έξ αργύρου και επτά έκ μόσχου, ίνΟύ
σα I εκάστη διάμετρον δίκα χιλιάδ'ον ετών τ α 
ξειδίου και κατοικούμ;ναι υπό τών Αγγέλων. 

Κάτωθεν ημών υπάρχει ή δευιέοα γή, χα-
τοικουμένη υπό τών άνεμων, ή τρίτη καΐ ή 
τετάρτη υπό πετρών χα! τής πνοής τών ανέμων, 
ή πέμπτη υπό οφεων, ή έκτη υπό σκορπιών με
γέθους ήμιόνων, καί ή εβδόμη υπό τοϋ Εβλής 
(Εωσφόρου) και τής στρατιάς αυτού. Δύσκολον 
είναι νά γνωρίσωμεν πώς συνδέονται αίγαΐαι 
αύται - πιστεύεται δτι ή ημετέρα γή στηρίζεται 
επί βράχου, δστις δι αρτηριών προσαρτάται εις 
τό δρος Κ ά φ. Ό Εβν έλ-Σίνη λέγει δτι, 8-
ταν ό θεός έπλασε τάς επτά γαίας, ένόησεν δτι 

οεν ήσαν παντάπασι στέρεαί - έπλασε λοιπόν 
άγγελον φοβερού ύψους και ισχύος καΐ διέταξεν 
αυτόν νά τεθη υπό την έσχάτην γήν, δπως την 
ΰποστηρίζη. Ά λ λ ' ό άγγελος δεν εύρε θέσιν ϊνα 
στηρίξη τους πόδας του - τότε δ θεός κατεσκεύασε 
βράχον έξ υακίνθου, έφ' ού ύπάρχουσιν επτά χι
λιάδες όπαί, έξ εκάστης τών οποίων ρέει μία 
θάλασσα. Ά λ λ α τό αυτό πρόσκομμα παοουσιά" 
σθη και εις τον βράχον, διόπερ ό θεός, δπως 
στήριξη αυτόν, ήναγκάσθη νά πλάσιτ, υπερμε
γέθη ταύρος φέροντα τεσσάρας χιλιάδας ο
φθαλμούς καΐ ίσον αριθμόν ώτων, ρωθώνων, 
στομάτων, γλωσσών και ποδών έκαστος τών 
ποδών του αφίσταται τοϋ ετέρου πεντακοσίων 
ετών ταξείδιον, έκάλεσε δ αυτόν Κ ο τ ο υ-
χ ι α ό ταύρος ούτος αναπνέει δ'ις τής ημέρας 
καΐ έκ τούτου προέρχονται αί παλίρροιαι. Ε ν ί 
οτε ό θεός διατάσσει αυτοί» νά άνασείση τήν 
κεφαλήν του, δπερ επιφέρει εις τήν γήν τους 
σεισμούς. Οπως ύποβαστάση αυτόν, ό θεός 
έπλασε ρέγα κήτος εις τους ρώθωνας τοϋ όποιοι» 
αν έχυνε τις άπαξαπάσας τάς θάλασσας, δι' αυ
τό θα ήτο ώςεί έρριπτε κόκκον σινάπεως. Ό 
θεός διέταξε τό κήτος νά ΰποβαστάζη τους πό
δας τοϋ ταύρου Κ ο τ ο ύ χ ι α. Τό κήτος τούτο 
κα)εΐται Μ π α χ α μ ο ύ τ , και έπ'ι τής θα
λάσσης, έφ ης αναπαύεται, υπάρχει σκοτία, 
τί δμως υπό τήν σκοτίαν ταύτην υπάρχει δέν 
λέγουσιν ήμϊν οί σοφοί συγγραφείς. Κατά τον 
Εβν έλ-Βάρδη, τό κήτος αναπαύεται επί πνι
γηρού ανέμου, ούτος δέ επί ζοφώδους πέπλου, 
περικαλυπτομένου υπό νέφους- τ ί δμως δπισθϊν 
τοϋ νέφους υπάρχει, ουδέ ούτος μας λέγει. 

Ό .Αδης έχει επίσης επτά διαμερίσματος 
ών τό πρώτον προώρισται δια τους κακούς Μου
σουλμάνους, τό δεύτερον δια τούς Χριστιανού;, 
τό τρίτον διά τοϋ; Εβραίους, τό τέταρτον òli 

τούς Σαβαίους, τό πέμπτον διά τους Μάγου;, 
τό έκτον δ.α τους Είδωλολάτρας κα'ι τό εβδομον 
χα'ι τελευιαΐον διά τους υποκριτάς οίαςδήποτ: 
θρησκείας. 

Τπάρχουσι πρός δε συγγραφείς Αραβες π'.-
στεύοντες εις τό στρογγύλον τής γήί καί πάρα-
δεχόμενοι τό κοσμογραφικόν σύστημα τού Πτο-
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λεμαίου, άλλ' ή δοξασία αΰτη είναι προϊόν τοϋ 
νεωτέρου Μουσουλμανισμοϋ, τήν οποίαν δαως 
δέν παραδέχονται οί συντηρητικοί τής Αιγύπτου 
Αραβες. 

Εν Αλεξάνδρεια. Γ. ΠΕΝΤΑΚΗΣ 

Ο Α Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Χ Τ Η Χ 

(Συνέπεια ΐδε προηγ φυλλάδιον.) 

Ούτος σείων ενθουσιωδώς τήν ούράν του, ε-
«υρεν αυτήν κατά γή ; ει; δείγμα τ ή ; χαράς του. 

— Ραούλ, φίλε μου, έκινδύνευσα ν' αποθά
νω έκ φόβου! είπεν ή μαρκησία έπιπλήττουσα 
αυτόν. 

— Τό είδον, άπήντησεν ούτος- δεν λειπο-
ίυμούσι τόσον ευκόλως καί συνεχώς οί άνθρωποι. 

— Επρεπε νά μέ προειδοποιήσητε' 
— ΙΙρέπει τά πάντα νά γίνωνται έξ απρόο

πτου και έν τώ μέσω ισχυρών συγκινήσεων. 
— 'Έι τούτοις θά μοί, είπητε, ελπίζω, πώς 

4 λέων ούτος ευρέθη ενταύθα ήμερος και ύπο-
τεταγμένος. 

— Αναμφιβόλως. Ούτος έχει ίστορίαν ά-
«ειοτάτην. Επειδή δέ δεν έχομεν άλλο τ ι νά 
ι-ράςωμεν μάλλον κατεπείγον, θά σα; διηγηθώ 
•υτήν αμέσως 

«Έσπέραν τινά, διερχόμενος τό δάσος τούτο, 
ιυνήντ,ησα τον πτωχόν ΣελΙμ, νεαρόν έτι, 
(ΐόλι; δύο ετών, έν μεγίστη αμηχανία" ειχε 
πέσει εις παγίδα, ήν οί άραβες τω ειχον στή -
«ει' διήλθεν υπεράνω λάκκου κεκαλυμμένου 
υπό κλ,άδων και έπεσεν έν αύτώ. 

«Οι άραβες γνωρίζοντες οτι εΰρισκόμην έν 
"ω δάσει από τής προτεραίας, — είχον δηλώσει 
'·','> άφιξίν μου δι ωραίου πυροβολ.ισμοϋ, προσ
βάλλων έ'να άθλιον φέροντα ώραιοτάτην κόρην, 
ϊοιίλην του, — δέν έτόλ.μησαν νά πλησιάσωσι, 
τήν δέ παγΤδα δέν επεσκέφθησαν ποσώς. 

«Ιδού λοιπόν έγώ ενώπιον τού Σελίμ, και 
«ϊχοπευσα κατ αυτού. 

«Οϋτο; έφάνη νοήσα; τό κίνημα μου, χαΐ 
>« παρετήρησε διά βλέμματος, δπερ διεπέρασε 

τήν χαρδίαν μου, έγώ δέ συγκινηθείς άντιπαρ— 
ήλθον χωρίς νά πυροβολήσω. 

«Αλ^λ' ό Σελιμ έδίψα και έπείνα, ήτο εκεί 
άπό τίνος χρόνου και έκινδύνευε ν άποθάνη έκ 
τών στερήσεων" ήκουον έφ' δλ.ης τής νυκτός 
τούς αγωνιώδεις βρυχηθμούς του. Τήν πρωΐαν 
απεφάσισα. 

« Ό λέων είναι ευγενές ζώον, διατρέφω δέ 
πρός αυτόν, τώ δντι, μείζονα συμπάθειαν ή πρός 
τον άνθρωπον. 

« Α ί βάσανοι τού Σελιμ μέ συνεκίνησαν σφο-
δρώ;, εφερον δ αύτώ ΰδωρ και τεμάχιον έλάφου. 
Επιεν άπλήστως, εφαγεν ωσαύτως, και έφαί-
νετο εύγνωμο»ών πρός έμέ. 

« Επ'ι εβδομάδα δλην ήμην ό τροφός τοϋ 
Σελίμ* είτα δέ έσκέφθην νά τον απελευθερώσω. 

« Εσκαπτον τάς άκρας τής .άφρου. 
«Πιστεύετε δτι ένόησε περί τίνος πρόκειται 

και έβοήθει δραστηρίως τό έργον μου διά τών 
ονύχων του; 

«Τέλο; ήδυνήθη δι ενός άλματος νά ριφθή 
εις τά εξω, και τό πρώτον κίνημα του ήν νά 
προστρίψη τό πρόσωπον του έπί τού στήθουςμου. 

« Ό Σελίμ μέ ήκολούθησεν έκτοτε παντα
χού. Έθηρεΰομεν όμού, και επράττομεν θαύ
ματα. 

« Ό συνεταιρισμός ημών διήρκεσεν έπί εξ 
μήνας, αλλά μετά τήν έποχήν ταύτην άπο-
κατ'στη ανήσυχος. 

« Ό Σελίμ μου έσκέπτετο δτι εάν ή φιλία 
εχη θέλγητρα, ό έρως δμως υπερβάλλει αυτήν 
κατά τινας στιγμάς. 

«Έγένετο άφαντος. 

«Μετά τινα χρόνον έπανήλ.θεν- άλλ' είς τά 
πέριξ ήκουον τήν φωνήν λεαίνης. 

« Ό φίλο; μου έγένετο οικογενειάρχης. 
«Τπεχρεώθην κι'ι έγώ νά εγκαταλείψω αυ

τόν" ή εποχή είχε φθάσει δπως αναχωρήσω είς 
Σαχάραν. 

«Τό δάσος τούτο αγαπώ ώς θερινήν διαμο— 
νήν' τον χειμώνα διερχόμεθα καθ ομάδας εν 
Σαχάρα -αλλά κατά τους καύσωνας έγκαθιστά-
μεθα είς Τέλ, δχι μακράν τής θαλάσσης χαί 
τής δροσεράς αυτής αύρας. 
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«'Επανέβλεπον συνεχώς τον Σελίμ, όστις 
την διαρκή διαμονήν του ώρισεν έν τώ δάσει 
τούτω, καΐ ουδέποτε τδ έγκατέλιπεν. 

« Ό γενναίος ούτος λέων, καθόσον ήδυνήθην 

να. εξακριβώσω, ^λλασσε συνεχώς σύζυγον" εί

ναι ιδιότροπος έν τώ έρω:ι, άλλ' ώς φίλος εινε 

πιστότατο;. 
«Φυλάσσει τδ κτήμα μου. Δεν επιτρέπει δέ 

είς ούδένα νά είσδυση εντός αϋτοϋ, έκτδς τών 
κυνηγών συντρόφων μου" δι' αύτδν οί φίλοι 
τών φίλων είναι φίλοι του. 

«Ηδη δέ αφού είόετε τον Κέρβερόν μου, θά 
δείξω υμϊν και τον παράδεισον, δνφυλάττει.» 

Ό Ραούλ έβοήθησε την νεαράν γυναίκα νά 
έγερθή, προσέφερεν αυτή τδν βραχίονα του, και 
αμφότεροι ήκολούθησαν τδν Σελίμ. 

Αφίχθησαν έπ'ι κορυφής λόφου, δπου ό Ραούλ 

διακόψας τβ βήμα, ειπεν εις τήν συνοδό ιπό-

ρόν του. 

— Τήν φοράν ταύτην σας προειδοποιώ. 

Αύτη έσκίρτησεν υπό τδν βραχίονα του. 

— Μή φοβεΐσθε, προσέθηκεν ούτος. Τδ ά -

προσδόκητον είναι εύχάριστον' ιδού τδ γοητευ-

τικδν άντικείμενον, δπερ σας ύπεσχέθην. 

Εβάδισαν δύο βήματα έπι τά πρόσω και ή 

μαρκησία έξέβαλε κραυγήν εκπλήξεως και θαυ

μασμού. 

X X X I 

Ό άποΛεσθύς Π*ράάίΐσο<;. 

Ή μαρκησία ϊστατο παρά τάς ό'χθας αβύσ
σου, έν τφ βάθει τής οποίας έξετείνετο ή ωραι
ότερα τοποθεσία, ην δύναται τις νά φαντασθή. 

Γιγαντιαία χώνη περικεκλεισμένη όλοσχε» 

ρώς υπό σωρειών βράχων. 
Λόφοι, αριστουργήματα τής φύσεως! 
Βάραθρα χαίνοντα! Μυστηριώδη άντρα! Χεί

μαρροι μυκώμενοι! Βλάστησις ιδιότροπος! Δέν
δρα χαμαίζηλα! Κολοσσαιοι γρανίται! 

Πάντα δέ ταύτα άνατετραμμένα καΐ συγκε

χυμένα. 

Ειτα αίφνης έν τψ βάθει τής φάρανγος, τδ 
έκπεπληγμένον ό'μμα 'έβλεπεν Εδέμ μικροσκο-
πικήν, ώραιότατον κήπον, έξ ού ανήρχετο τδ 
άρωμα τών ανθέων" τήδε κάκεϊσε έπεφαίνοντο 
λειμώνες σκιεροί, έκ λεμονεώ; και πορτοκαλεών, 

Ρύαξ γαλήνιος έψιθύριζεν έπι τής παχεία; 

χλόης. 

Εν ολίγοις, ενταύθα ύπήρχεν είς παράδεισος 
έν τώ άδει! ' Η ζωή έν τώ βάθει τού χάους! 

— Ιδού ή κατοικία μου, Μαοία, ειπεν ο 
κυνηγός" ουδόλως άμφέβαλλον δτι ήμέραν τινά 
θά ήρχετο ενταύθα ωραία τις γυνή δπως διέλ
θω ώρας τινάς. 

— Όποιον γοητευτικδν καταφύγιον! έψι-

θύρισεν αύτη. 
— Κατάλληλον πρδ; τδ αγαπάν... 
Ή μαρκησία παρετήρησεν αύτδν, κατόπιν 

δέ ταπεινώσασα τούς οφθαλμούς... 
— Τούτο είναι θέαμα θαυμάσιον, έπανέλα-

βεν αύτη" αλλά δια τίνος οδού δύναται νά κα-
τέλθη τις; 

— Τήν όδδν ταύτην έζήτησα έπι μακρόν 

χρόνον" άλλοι ωσαύτως έζήτησαν αυτήν" μόνος 

δ εγώ τήν εύρον. 
— Ωστε οί ιθαγενείς ουδέποτε κατέβησαν 

ενταύθα, ΰμεϊς δέ είσθε έξησφαλισμένος. 
— Εντελώς. Μόνοι οί φίλοι μου γνωρίζουσι 

τδ μυστικόν μου, και θά σας τδ είπω. 
Ό νεαρός άνήρ είς τά άκρα τής φάραγγος ε

πέδειξε τή μαρκησία ύψηλοτάτην δρύν, έ; αι
ώνων, ης οί κλάδοι ήπλούντο υπεράνω τούκενοϋ. 

— Ιδού μία θύρα, ειπεν ούτος. 
Τδ δένδρον ήν κοίλον. 
Ό Ραούλ αφήρεσε σωρείαν ξηρών φύλλων 

άπδ τδ βάθος τού στελέχους, έν ψ εΐσήλθεν" 
ειτα δέ έ'συρε πρδς εαυτόν ρίζαν, ήτις έφαίνετο 
μεν δτι προύχώρει είς τά πρόσω, πράγματι 3ε 
ήν κεκομμένη. 

Ήνοίχθη ούτω δίοδος δι' ένα άνθρωπον α

κριβώς. 
— Ιδού, ειπεν ό κυνηγός, μία δίοδος ήν 

κατεσκεύασα μετά μεγάλης υπομονής, και δι4 
τής οποίας ιθαγενής τις, άν ανακάλυψη αυτήν, 
δένθά τολμήση νά είσέλθη, διότι ώς θά ΐδητε 
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ή οπή είναι σκοτεινότατη, και ήττον επαγωγός. 
— Πρέπει νά διέλθω εντεύθεν; 
— Ναί ' 

— . Ραούλ, ειπεν ή μαρκησία, πρβύτίμων 
μάλλον τήν θύραν τών σταύλων μου, άλλ' ή α
νάγκη είναι νόμος. 

— Καταβαίνω πρώ-ος, είπεν ό Ραούλ. 
Αφέθη, καΐ όλισθήσας έγένετο άφαντος. 
Ή μαρκησία έγνώριζε καλώς δτι ουδείς υ

πήρχε κίνδυνος, άλλ' ή οπή αύτη ήτο τόσον 
σκοτεινή, ώστε ένέπνεεν αυτή άποστροφήν, δτε 
ή φωνή τού Ραούλ έκάλεσεκ αυτήν. 

Τότε αύτη προέβαλε πεφοβισμένη τδν ενα 
πόδα, κατόπιν τδν έτερον, και αφέθη, κλείσασα 
τούς οφθαλμούς. 

Ή δλίσθησις ήν τόσον εύάρεστο;, ώστε αύτη 
έξεπλάγη ευρεθείσα κάτω άνευ τ'.ύ ( ελαχίστου 
κλονισμού. 

Χειρ τις συσφίγγουσα τήν ίδικήν της ώδή-
γησεν αυτήν έν τφ σκότει, μετά είκοσι δέ β ή 
ματα ή ημέρα έπεφάνη. 

— Πού είμεθα; ήοώτησεν ή νεαρά γυνή. 
— Είς εν σπήλαιον έπι τών πλευρών τήί 

φάραγγος, σχηματισθέν έκ πολλών βράχων άπδ 
τού κατακλυσμού. 

— Φίλτατέ μοι Ραούλ, μεταβαίνω άπδ εκ 1 

πλήξεως είς έκπληξιν, και μοί φαίνεται ώ; 
ό.ειρον δτι πρδ τεσσάρων ήμερων είμεθα εντδς 
τής λέμβου εκείνης εν Μασσαλία... 

— Οπου συνέλαβον ίδέαν ταχέως άπολε. 
σθεΐσαν, άπήντησεν ό Ραούλ. 

Ή μαρκησία έμειδίασε. Τδ μειδίαμα δέ 
τούτο ό Ραούλ δέν ήδύνατο νά έξηγήση. 

Εφθασαν είς τάς άκρας τού σπηλαίου. 
Πέραν δέν ήδύναντο νά προχωρήσωσιν, άν 

έ Ραούλ δέν μετεκίνει λίθον, ύπδ τδν όποιον εύ-
ρίσκετο κλίμαξ έκ σχοινίου, ήν προσδέσας είπε" 

— Καταβαίνω και τήν φοράν ταύτην επί 
τής θέσεως, ήν βλέπετε είς άπόστασιν δέκα μέ
τρων 6φ ημάς" θά φθάσωμεν διά τΐ/ος οδού ή -
σύχως είς τήν κρύπτην μου, και αί δοκιμασίαι 
ημών τελευτώσιν. 

Ό κυνηγός έθεσε τδν πόδα έπι τής κλίμακος 
χαί κατέβη ταχέως, είτα κατήλθε και ή μαρ-
χησία. 

Οτε αύτη έπλησίασε τώ Ραούλ, άντήλλαξε 
μετ αυτού βλέμμα άνήσυχον. 

Ή μαρκησία προσεποιεΐτο δτι ήν δυσηρε-
στημένη, τδ δυσεξήγητον διά τδν Ραούλ με'.ΐί-
αμα έπανήλθεν εις τά χείλη τη ; . 

Ούτος απέσυρε τήν κλίμακα. 

— Πώς θά άνέλθωμεν πάλιν; ήρώτησεν ή 
μαρκησία. 

— Εχομεν έτερον πρδς εξοδον μέσον" άλλ' 
άχρησιον διά τήν κατάβασιν. 

— Εχει καλώς, φίλε μου. Αλλως τε, θά 
έςέλθωμεν τόσω ταχέως; 

— Τί θέλετε νά είπητε; 
— Ουδέν, είπεν αύτη, μειδιάσασα και αύθ'.ς. 
Ω! αί γυναίκες δταν μελετώσι σχέδιόν τ ι , 

άνησυχούσι τδν άνθρωπον και προξενούσιν εις 
τήν καρδίαν αυτού τήν δίψαν πρδ; ά^ακάλυψιν 
τού μυστικού. 

Κατήλθον, ό δέ Σελίμ ένόγγυζεν άνωθεν 
τ ώ / λίθων. 

Ό δυστυχής λέων δέν ήδύνατο νάέςωκειωθή 
πρδς τδ αδύνατον τού νά παρακολούθηση τδν 
κύριό^ του. 

Οσω προσήγγιζεν έπι μάλλον ή τοποθεσία 
παρίστατο θελκτικωτέρα. 

Ητο μεσημβρία περίπου" ό ήλιος έφώτιζε 
λαμπρώς τήν εξοχήν, ήτις έξήστραπτε; ύπδ τά 
φιλήματα τ α ^ α τού φωτός" άπειρα πτηνά, ελ-
κυόμενα ύπδ τής αφθόνου βλαστήσεως, εψαλλον 
ύπδ' τά φυλλώματα τών δένδρων" τά ερπετά ε-
θοούβουν έπδ τής χλόης* ή φύσις ολη διετέλει 
ώς έν εορτή φαιδρή. 

Διά μέσου σχοίνων ή μαρκησία διέκρινε κα-
λύβην τινά. 

Βαθμηδόν ό οικίσκος επεφάνη. 
'Ωκοδομημένη έπι κλεισωρείας, κατά τδ ή 

μισυ κρυπτομένη έν τω έδάφει, κεκαλυμμένη 
ύπδ πλατύφυλλων φοινίκων μή κωλυόντων τήν 
έλευθέραν κυκλοφορίαν τ.ύ αέρος, προασπιζόν-
των δ' έξ άλλου αυτήν άπδ τής νυκτερινής δρό
σου, και τού καύσωνος τής ημέρας, ή καλύβη 
αύτη προύκάλει τάς σκέψεις και υπεκίνει τδν 
πόθον ευτυχίας αγροτικής και ήσυχου, όστις 
ενυπάρχει έν τφ μυχψ πάσης ανθρωπινής καρ
δίας. 
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Ή μαρκησία διερχόμενη δια κήπων, άνα-
πνέουσα τον ζωογόνον αέρα, έδοκίμαζεν αόριστον 
έπιθυμίαν δπως διαμείνη επί μακρόν έν τ ^ 
μακοάν τούκόσμου κειμένη ταύτη γωνία. 

— Έάν ήμην έντελ,ώς ήσυχος ως προς τους 
Αραβας, ειπεν αύτη τψ Ραούλ, θά ήμην ύπερ-

ευχαριστημένη. 
— Και πώς θ-:λετε άραψ τις να έλθη και νά 

μας άνησυχήσχ ενταύθα, ακριβή μου Μαρία; 

— Έάν ήμέραν τινά διερχόμενος τις τού 

δάσους ύποπτεύση δτι είμεθα έν τη κοιλάδι 

ταύτη! 
— Δέν θά δυνηθή νά καταβή Επειτα εχω, 

σας εΐπον, μέσον δπως φύγωμεν δι άλλης οδού. 

Δεικνύων δέ κατόπιν προς την νεαράν γυναί

κα εν βουρνούζιον, 

— Τούτο, είπε, μας προασπίζει, άλλως τε, 

— Είμεθα λοιπόν τόσον καλώς μετημφιε-

σμένοι, ώστε οί ιθαγενείς νά μή μας άναγνω-

ρίσωσιν; 
— Έκ τού πλησίον, εγώ θά τους απατήσω. 
— Σείς...αλλ/ εγώ; 
— Δέν θά σας ίδωσιν ή μακρόθεν. Οί άρα

βες οϋτοί ε ίσι λίαν δεισιοαίμονες, διαδίδονται 
δέ περί τ ή ; φάραγγος θρυλλήματα απαίσια, α -
τινα θ' άποτρέψωσι και τους γενναιότερους αυ
τών. Έ ν πρώτοις τό περικλείον ημάς μέρος τού 
δάσους είναι ίερόν" ούδ αυτούς τους ξηρούς 
κλάδους συλλέγουσιν* ή γωνία αυτη τού δάσους 
είναι αφιερωμένη εις διάσημόν τινα μαραβούτ. 
Είτα δέ ή φάραγξ υποτίθεται δτι κατοικείται 
υπό δαιμόνων, οΐτινες προσλαμβάνουσιν ότέ μεν 
μορφήν ανθρώπου, ότέ δέ κτήνους. 

— Οί ιθαγενείς είσιν ένεοί ώς οί ημέτεροι 
Βρεττανοί, ώς παρατηρώ, είπεν ή νεαρά γυνή. 

— Δεκάκις, έκατοντάκις μάλ.λον ένεοί. Τό 
ΰπερφυσικόν ενσπείρει αύτοίς μέγαν φόβον, καί 
τρέμουσι τήν ιδίαν μόνον νά συλλάβωσιν δπως 
ελθωσιν ενταύθα Τινές έξ αυτών εΐδον πολλά
κις τάς δορκάδας μου, τό πύρ μου, άλλοι τον 
Σελίμ, ίσως δέ καί έμέ αυτόν* αλλ/ έτράπησαν 
εις φυγήν. Εν τψ χωρίψ διηγήθησαν ούτοι οτι 
ενεφανίσθησαν αύτοίς οί δαίμονες ενμορφή ποι
μνίου δορκάδων, δτι υπό τήν μορωήν τού λέον

τος πνεύμα τι έφύλαττε τήν φάραγγα, δτι αυτός 
ό γέρων μαραβούτ περιεπάτει εις τούς κήπους 
του, τό δέ χωρίον όλόκληρον ετρεμεν. Από 
καιρόν εις καιρόν επωφελούμενος τού σωτηρίου 
φόβου τών άνοήτων τούτων, εμφανίζομαι ούτοίς 
μετά πώγωνος λευκού ώς τήν χιόνα, οδτω δέ 
μετευ-φιεσμένος, ήμέραν τινά περιεπάτουν μετά 
θάρρους* ό Σελίμ μέ ήκολ,ούθει! 

Ολος ό λαός ίδών με, έτράπη εις φυγήν, 
έπί είκοσι δέ λεύγας διεδόθη ή φήμη δτι ενε
φανίσθη ό διάσημος μαραβούτ Σίδη έλ-Ελιακίμ! 

Ή μαρκησία άκροωμένη τήν ίστορίαν ταύ-
την, έγέλα. 

Φίλαατε Ραούλ, είπεν αδτη έχετε πάν
τοτε τόσω σοβαρόν ήθος, ώστε ούδόλ,ως έφαντα-
ζόμην υμάς ίκανόν δια τοιαύτας παιδιάς. 

— Δεν είμαι έκ φύσεως φ ιλ,οπαίγμων, ε ί 
ναι αληθές* άλλ δ;αν πρόκηται περί τής ασφα
λείας μου, δέν άφίνω ούδεμίαν εύκαιρίαν. 

— Ιδού, προσέθηκεν ό Ραούλ, ή αγαπητή 
ρου δορκάς. Έδώ, εδώ, Φαλούκ! 

Ή δ'̂ ρκάς πηδήσασα δια τών δένδρων, προ
σήλθε καί επεσεν εις τους πόδας αυτού. 

— Είναι ό άρρην τού ποιμνίου μου, ειπεν 
ό Ραούλ, ό οδηγός, ιδού δλη ή οικογένεια τρέ
χει κατόπιν αυτού. 

Ή μαρκησία, τψ δντι, ευρέθη αίφνης περι
κυκλωμένη υπό δεκάδος θηλέων δορκάδων, παρα
κολουθούμενων ύπό τών νεογνών αυτών, πασαι 
έορτάζουσαι τήν έπιστροφήν τού κυρίου των. 

— Moi φαίνεται δτι θά διέλ,θο) όλόκλ.ηρον 

ώραν τού έτους έν εξοχική επαύλει. 

— Μίαν ώραν τού έτους; 

— Δέν προτίθεσθε νά διαμείνητε ενταύθα 

έπί χρόνον τινά, φίλτατε Ραούλ; 

— Ημέρας τινάς μόνον δπω; διοργανώσω 
τά τού ταξειδίου μας πρός τήν πρώτην γαλλι-
κήν πόλ,ιν, άπήντησεν ούτος. 

— Α! ειπεν ή μαρκησία. 
Καί έμειδίασεν αύθις. 

Τήν φοράν ταύτην ό Ραούλ δέν ήδυνήθη ν» 

μή έρωτήση, 
— Διατί σκώπτετε; φαίνεσθε άποκρύπτου-

σα οπισθοβουλ,ίαν τινά. 
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— Απατάσθε, οίλε μου. Ευχαριστούμαι 
ιύρισκομένη ενταύθα μέ τόσους κινδύνους. 

— Μαρία, μού αποκρύπτετε τ ι ! 
— Ουδόλως! 

— Εστω! Δέν δικαιούμαι νά σας ερωτήσω 
πλειότερον* ας εΐσέλθωμεν εις τόν οικίσκον. 

Ωθησε τήν θύραν, ήτις ύπεχώρησεν αμέσως" 
είτα δέ στραφείς πρός τήν μαρκησίαν, 

— Φιλτάτη μου Μαρία, είπεν, ανάγκη νά 
λάβητε θάρρος* τήν φοράν ταύτην σας προειδο
ποιώ! 

— Τί είναι; ώμολ.ογήσατε! 
— Φοβερόν θά ίδωμεν θέαμα! 

— Ραούλ, μή μέ φονεύετε μέ τήν σιωπήν 
σας. 

— Εντός τού οικίσκου είναι.. . 
- - Τ ί ; θεέ μου! 

— Παρατηρήσατε. 

' Η μαρκησία προέβαλε τήν κεφαλ,ήν καί έξέ-
«υγεν αύ;ής κραυγή μεγάλη. 

Δύο πτώματα έκειντο χαμαί' ήσαν ενός κυ
νηγού καί μιας γυναικός. 

Ό θάνατος έχρονολ,ογείτο μόλ.ις από τής 
προτεραίας. 

Ό Ραούλ ώδήγησε τήν μαρκησίαν νά καθήση 
έκτος τού οικίσκου, καί λαβών τά δύο πτώματα 
εφερεν αυτά προ τής τής θύρας· έξετάζοιν δ αυ
τά επισταμένως, 

— Άτυχη Αντώνιε! είπεν, άναγνωρίζων 
ένα τών αίλων του" έγνώριζον δτι ή άδεξιότης 
σου θά έπέφερεν ήμέραν τινά τόν δλεθρόν σου. 

Καί στραφείς πρός τήν μαρκησίαν, 

— Μαρία, ακριβή μου, δύναμαι νά σας ε 
ξηγήσω τό συμβεβηκός' είναι δράμα έρωτικόν. 

Εκάθησε παρ αύτη. 

— Μικρά δειλ,ή, είπεν αύτη λαβών τάς δύο 
χείρας της, ακούσατε τήν ίστορίαν ταύτην. 

(ακολουθεί.) 

Τ Ο Α Ρ Μ Α Τ Ο Γ Δ Ι Α Β Ο Α Ο Γ 

(Έχ τοΰ ΓαΑΜχον) 

Υπό Γ . Μ . Κ . 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΒ'. 

(Συνέχεια προηγ. φυλλαδίου,) 

— Κακώς έπραξε καί επαξίως έτιμωρήθη. 
Επειδή έγραψεν αύτφ δτι ήθελε νά τφ Χαλή-τ-ρ 
περί τού συμβολαιογράφου, ένόμισεν ούτος δτι 
προέκειτο περί επιστροφής χρημάτων, καί με
τέβη εις τήν πρόσκλησιν κινηθείς έκ μερίμνης 
υπέρ τών συμφερόντων σου. Φαντάσθητι δτι ή 
Τζίτζικα εκείνη έσχε τήν ίδέαν νά σοι κληρο-
όοτήση διά διαθήκης πάν δ,τι κέκτηται! Ό 
Γούης δμως τήν απέτρεψε τού γελοίου τούτου 
σχεδίου. 

— Ειμί ευγνώμων πρός αυτόν, δέν είναι δέ 
χρεία νά σοι είπω δτι δεν θ άπεδεχόμην έπι
στροφήν τοιούτου είδους. Ά λ λ ' ων ριζηδόν κα
τεστραμμένος, δέν όύναμβι εις τό εξής νά κατοι
κήσω έν Παρισίοις. 

— Λοιπόν! θά κατοίκησης έν Βρετέκη, ώς 
είχομεν συμφωνήσει, [ θ ά έπανέλθωμεν έπί τής 
πρώτης ταύτης διευθετήσεως, ήτις εστίν ή 
κοείττων πασών τών λοιπών. 

Σιγή επήλθε, καθ ην ό κ. Μωγάρ έσκέπτετο. 
— Εχω καί εγώ επίσης νά σοι μεταδώσω 

είδησιν, ειπεν αιφνιδίως. Ή Αυγή άπέθανεν. 
— Ή τροφός τής Μαγδαληνής; Μή καί 

αύτη έκόλλησ3ν έκ τής ασθενείας τού Φρεδόκ; 
— Οχι. Απέθανε σχεδόν εξαίφνης έν φο-

βεραίς οδύναις. Με προσεκάλεσε παρ αύτ^, καί 
μετέβην.. .αλλ. άφίχθην λίαν έξώρας. 

— Είναι παράδοξον, έτονθόρυσεν ό Σουκαρ-
ριέρ. θά έλ.εγέ τις δτι ό θεός πλήσσει πάντας 
τούς έξεργασθέντας κακά κατά σού. Αληθές δτι 
έπληξεν επίσης καί τόν ανεψιών μου...άλλ α υ 
τός θά λ,υτρωθή. Κατανοείς δτι μέλλω ήδη νά 
έγκαταστώ οριστικώς παρά τήν κλίνην του. . . 
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-χαί θά μοί συγχώρησης μη προγευματίζοντι 

μετά σοΰ, καθότι, επανέρχομαι εις την όδόν 

Ώβέρ. 

Ό κόμης ουδαμώς προσεπάθησε νά εμπόδιση 

τον φίλον του, ό δέ Σουκαρριέρ, αφού εθλιψεν 

αυτού την χείρα ίσχυρότερον τοϋ συνήθους, 

απήλθε καθ' δν τρόπον είχε φθάσει, δηλαδή διά 

δρομαίου βήματος. 

Εις τά κάτω της κλίμακος, άμα ως ετίθη 
τον πόδα έν τω προαυλίω, παρετήρησε γυναίκα 
διερχομένην την έξωτερικήν θύραν δπως έξέλθη, 
ήν άνεγνώρισεν εκ τοϋ σχήματος αυτής. 

Αΰτη ήν ή Μαγδαληνή, 
Μή μεταστραφεί σα ποσώς, δέν είδε τις ήν 

ό όπισθεν αυτής ερχόμενος. 
— Νά πάρ' ό διάβολος άν ύπώπτευόν ποτε 

δτι θά τή έπήρχετο ή φαντασιοπληξι'α νά με-
ταβή προς περίπατον τήν πρωΐαν ταύτην, είπε 
μεταξύ τών οδόντων. Τό δέ πάντων περίεργο -
τερον είναι δτι άπεξεδύθη τά πένθιμα αυτής ι
μάτια. Πού ν' άπέρχηται; διεπυνθάνετο εαυτόν 
ό Σουκαρριέρ βλέπων τήν Μαγδαληνήν τρεπο-
μένην άριστερόθεν, αφού διέβη τήν αΰλειον 
θύραν. Ό:.οία δέ ιδέα τήν ώθησε νά έξέλθη, 
αντί νά κράτηση συναναναστροφήν τού δυστήνου 
εκείνου Μωγάρ, τοϋ έν παντελεϊ αμηχανία δια
τελούντος; 

Ταχέως πορευομένη είχεν ήδη αρκούντως 
προχωρήσει, δτε κατέφθασεν έπί τοϋ πεζοδρο
μίου τής Πλατείας τής Ά γ . Τριάδος. Διέτρεχε 
δέ κατά μήκος τήν όδόν ' Α γ . Λαζάρου παρά 
τους τοίχους τών οικιών βαδίζουσα. 

— Είναι πιθανόν ή πρώτη φορά έν τή ζωή 
της, καθ' ήν διατρέχει κατάμονος τάς οδούς τών 
Παρισίων, έψιθύρισεν ό θειος τοΟ Βωτρού- δθεν 
φρονώ δτι καλώς θά πράξω νά τή ακολουθήσω 
μακρόθεν, καθότι δυνατόν νά τή έπέ/.θη σύμβαμά 
τι , δπερ βεβαίως δέν προβλέπει. Είναι ωραία 
ώς άγγελος, και ένεκα τής απειρίας της. . . 

Ήκολούθησε λοιπόν αυτή πράττων πάν τό 
δυνατόν δπως άποφύγη νά παρατηρηθή υπ' αΰ-
τής, έν ή άν περιπτώσει ήθελε μεταστραφή. 
'Αλλ' αύτη ουδόλως διενοεϊτο νά πράξη τό τοι
ούτο, προχωρούσα ευθέως, ο>ς γυνή καλώς γινώ- ( 

σκουσα πού μετέβαινεν' ουδαμώς παρετήρει τούς 
συναντωμένους διαβάτας, πολλψ δ ήττον ενη-
σχολεϊτο περί τών όπισθεν αυτής συμβαινόντων. 

— Επείγεται, διενοεϊτο ό συνταγματάρχης 
φροντίζων ταυτοχρόνως νά τηρή τήν άπ αύτη; 
άπόστασιν, και επείγεται μεγάλως, μά τήν 
πίστιν μουΐ Ούτε είκοσι λεπτά κατέτριψεν δπως 
άλλάξη τήν στολήν της. Μόλις προ ολίγου, 
οπόταν εξήλθε τής αιθούσης, έφερε μέγα πένθος 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών, και ιδού νυν ένδ:·· 
δυμένη ώ ς τις τών κομψευόμενων, τών μετα-. 
βαινουσών πρός έπίσκεψιν τών καταστημάτων 
τοϋ συρμού. Τούτο είναι λίαν παράδοξον. Μο
λαταύτα ουχί τοσούτον παράδοξον, δσον ή '.κί, 
ήν εσχε νά φορή μελαίνας έξ έρίου έσθήτας, 
καίτοι κάλλιστα γινώσκουσα δτι δέν ήν χήρα. 
Ηδη δμως σχεδόν έχήρευσεν, άφοϋ και ό Εστε-
λάν άναχωρή δπως μηδέποτε έπανέλθη. Είναι 
ακριβώς τώρα ή στιγμή νά φορέση ζωηρά χρώ
ματα! Έπειτα δέ, άν ήτο φιλάρεσκος, θά εξη
γούν τήν παραλλαγήν.. .είτε άν ήτο γυνή επω
φελούμενη τής ελευθερίας της δπως χειραφετη-
θή. 'Αλλ' αυτή είναι τιμία μέχρι τοϋ άκρον 
τών ονύχων. Δέν θά έώρταζε τήν άποόημί*ν 
τού συζύγου της, ώς έωρτάσθη ή απελευθέρωση 
τού πατρίου εδάφους, άλλ' ούτε σκέπτεται πο
σώς νά έπιληφθή ερωτικών κατακτήσεων. Λόγον 
τιμής, ουδέν καταλαμβάνωΐ 

Έ Μαγδαληνή έξηκολούθει βαδίζουσα. Πλίίτ 
στοι τών ματαιοσχόλων 'ίσταντο, μετά τήν ο'.ά" 
βασίν της, και παρέμενον θαυμάζοκτες το θελ-
κτικόν ανάστημα της. Τινές μάλιστα έφαίνοντο 
διατεθειμένοι νά τή παρακολουθήσωσιν, άλλα 
ταχέως παρητοϋντο τοϋ τοιούτου, άποθαρρννόαε-
νοι έκ τού τρόπου της. 

Δέν είναι δυνατόν γυνή άθώο>ν προθέσεων vi 
έκληφθή άντί γυναικός έπιδιωκούσης συναντή
σεις. Οί παλαιοί Παρισινοί, ουδέποτε έπί τώ» 
τοιούτων άπατώμενοι, δέν κατατρίβουσι ματαίως 
τον καιρόν των εις άκαρπους καταδιώξεις. 

Εντούτοις, επειδή και οί άγροΐκοι δεν σπα* 
νίζουσιν, ό Σουκαρριέρ μετρίαν ήσθάνετο βεβαι. 
ότητα επί τών συμβαμάτων, άτινα ήδύνατο ν» 
συνεπαγάγη ό παράδοξος τής φιλτάτης α̂ ;ω 
Μαγδαληνής περίπατος. 
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— 'Εάν τήν έπλησίαζον απλούστατα; έλεγε 
ιαθ' εαυτόν. Διότι τέλος αυτό, δπερ πράττω, 
είναι γελοϊον. Καλπάζω όπισθεν αυτής ώς αρ
χαίος γυναικοθήρας παρασκευαζόμενος νά πλη
σίαση ράπτριαν άπελθούσαν τού εργοστασίου. 
Αν ή Μαγδαλ.ηνή μέ παρατήρηση, θά δυσαρε-
στηθή, και εξει μέγα πρός τούτο δίκαιον, θά 
πράξω πολύ καλλίτερον νά τήν προφθάσω και 
να τήν ερωτήσω πού απέρχεται. 

Και ό αγαθός συνταγματάρχης ήρξατο προ-
μηχύνων τό βήμα. 

Αλλά πάραυτα έβράδυνεν αυτό, διότι κατά 
τον τρίτον ήδη διασκελισμόν έσχε τον καιρόν 
νά σκεφθή, και είπε καθ εαυτόν: 

— "Οριστικώς όχι" δέν κέκτημαι δικαίωμα 
ν' άναμιγνύωμαι εις τάς υποθέσεις της, αυτή 
δ εχει τβ δικαίωμα νά μή μοί άποκριθη. Ε 
πειδή τέλος και δέν είμα; πατήρ της, ούδένα 
ίχει νά μοί δώση λόγον τών πράξεων της. 
Αλλως τε ή Μαγδαληνή δέν είναι πλέον μικρά 
χίρη, άλλα γυνή έγγαμος. Οθεν δύναται νά πε-
ρΐφέρηται έν ταϊς όδοίς άνευ παιδαγωγού, και 
νά θεώρηση άτοπον τήν έπιτήρησίν μου. 'Εφί -
εμαι νά υποστρέψω και νά μή ασχοληθώ περαι
τέρω περί αυτής.,.τοσούτω δέ μάλλ.ον, καθ' δ 
σον ανυπομονώ νά ίδω τόν άνεψιόν μου Από 
τής άπελεύσεως τού κ. 'Εστελάν είναι μόνος 
|ϋτά τής νοσοκόμου τοι», και ή μίσθαρνος αύτη 
γννή μετρίαν απλώς μοί εμπνέει έμπιστοσύνην. 

Ό Σουκαρριέρ εστη, και έμελλε νά ύποστρέ-

έπί τών βημάτων του, δτε είδε τήν νεαράν 
γυναίκα στρέφουσαν αριστερά και είσερχομένην 
ί» τη όδφ Κωμαρτίνου. 

— Ιδού! ιδού! έμονολόγει' αλλά δέν εχω 
χρείαν νά μεταβάλω διεύθυνσιν δπως μεταβώ 
«κρατώ Γούη. Ή οδός Κωμαρτίνου απολήγει 
«ς την όδόν Ωβέρ...ακριβώς απέναντι τής κα
τοικίας του. Τό αυτό είναι διά τής οδού ταύτης, 
ύς χαί διά πάσης άλλης. 

Καί επανέλαβε τήν πορείαν του. 

Οταν παρέκαμψε τήν γωνίαν, τήν άποκρύ-
Όουσαν αύτφ τήν Μαγδαληνήν, είδε ταύτην 
ίιβρχώς προβαίνουσαν χατ' ευθείαν, καί έψιθύ-
ρΐ« πλήττων τό μέτωπον: 

— Τώρα ένόησα, μά τήν άλήθειαν! Μετα
βαίνει νά έπισκεφθή τόν ασθενή μας. Πού είς 
τόν διάβολον είχον τόν νουν διά νά μή τό μαν-
τεύσω; 'Ακούσασά με λαλοϋντα περί τού κινδύ
νου, δν διέτρεςεν.. .επιθυμεί νά τω έκφραση την 
συμπάθειάν της. Τούτο είναι Φυσιχώτατον. 
Α ) λ εντούτοις.. .θά έπραττε χαλ.λίτερον αν μοί 

έζήτει νά την συνοδεύσω, δπερ θά ήν άρμοδιώ-
τερον. Αλλά, τέλος! δταν τις έράται καί ή/αι 
εικοσαετής, δέν λεπτολογεί έπί τοσούτον. 
Αλλως δέ ή επίσκεψις αύτη ουδαμώς θά τήν 

ενοχοποίηση Ή γραία νοσοκόμος δέν θά τήν 
άφήση να πλησίαση τόν άνεψιόν μου. καί άν 
δ' ετι ή Μαγδαληνή τόν έβλεπε, δέν είναι είς 
θέσιν ό τάλας νέος νά τή έκφραση έρωτολογίας. 

Καί ό μέν Σουκαρριέρ διήρχετο τό πεζοδρό-
μιον μονολόγων τ ' ανωτέρω καθησυχαστικά, ή 
δέ Μαγδαληνή έξηκολούθει προχωρούσα χωρίς 
νά ύποπτεύη δτι έπετηρεΐτο υπό τοϋ ·;·ηραιού 
φίλου της. 

Είχεν ήδη διέλθει τάς οδούς Ζουβέρ καί Προ
βηγκίας. Φθάσα δ έν τω Βουλεβάρτω Ωσμαν 
ουδαμώς εστη αύτόσε. 

Ουδεμία πλέον ΰπελείπετοτώ θείω αμφιβολία 
δτι αύτη μετέβαινε παρά τω Βωτρού. 

Καί δέν ήπατάτο κατά τούτο, διότι μετά 
πέντε λεπτά είδεν αυτήν παρερχομένην τήν 
όδόν Ωβέρ καί κατευθυνομένην πρός γνωστή ν 
αύτφ θύραν. 

Τότε πρός στιγμήν υπό δισταγμού κατελή
φθη. Επεθύμει νά εΐσέλθη μετ αύ:ής, άλλ έ-
σκέφθη δτι, αν τήν έπλησίαζεν έν τώ προαυλίφ 
ή έπί τής κλίμαχος, θά τήν έξεφόβιζεν. Προτι-
μότερον θά ήν ν' άναμείνη δπως αύτη άνέλθη, 
καί ν άφιχθη είτα έπί τού μεσαίου πατώματος 
ένώ θά συνδιελέγετο μετά τής νοσοκόμου. Ην λίαν 
φυσικόν νά έλθη δπως έπανίδη τόν άνεψιόν του. 
Ή μέν Μαγδαληνή δέν θά έξεπλήσσετο συναν-
τώσα αυτόν έκεϊσε, ούτος δέ οέν θά υπεχρεούτο 
νά τή όμολογήση οτι είχε παρακολουθήσει 
αύτη. 

Προύτίθετο μάλιστα "να δράξηται τής ευ
καιρίας καί τη διδάξη πατρικώς περί ηθικής, 
τήν παροτρύνη δέ να έπανέλθη οίκαδε, χωρίς 
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να έχη την άπαίτησιν να όδηγηθή παρά τήν 
κλίνην ασθενούς μηδένα άναγνωρίζοντος. 

Ελαβε λοιπόν θέσιν επί τοΰ πεζοδρομίου εις 
τρόπον ώστε να μή τφ διαφυγή εκ της όψεως. 

Ή νεαρά γυνή εστη ενώπιον τοϋ οικίσκου 
τοϋ θυρωροί, ού εμφανισθέντος ενεχείρισεν αύτω 
έπιστολήν. 

— Καλώς! είπε καθ' εαυτόν ό Σουκαρριέρ, 
κέκτηται μείζονα όρθοφροσύνην παρ' δσην έ-
φρόνουν. Περιορίζεται να τφ γράψη...αποχαι
ρετισμούς πιθανόν. Εχει καλώςί εχει κάλλι
στα! Καί αυτός ό σύζυγός'της ουδέν θα ήδύνατο 
να εϊπη εις τούτο. 'Εγώ δέ, δστις έφανταζόμην 
δτι έκαλλωπίσθη επίτηδες δια τήν έσχάτην 
αυτής μετά τοϋ ανεψιού μου συνάντησιν! Οχι, 
όχι, ή μικρά μου Μαγδαληνή δέν εχει τοιαύτας 
έρωτοτροπί»;. Δέν είναι έκ τών γυναικών εκεί
νων, τών έπιζητουσών ν' άφήσωσι θλίψεις εις 
τους ερωμένου;, ους έγκαταλείπουσιν. Ό Γούης 
θα θλιβή ίκανώς οπόταν ανάγνωση το ύπ' αυτής 
κομισθέν άγγελμα. Επιστόλιον αποχαιρετι
σμού είναι ώ; το έπι τοϋ πυρός περιχεόμενον 
ελαιον. 

Αί σκέψεις αύται ήγαγον τον θείον να έπι-
λησθή δτι ή Μαγδαληνή έμελλε προφανώς να 
έξέλθη μετά βραχεϊαν προς τον οίκοφύλακα διά-
λεξιν' πριν ή δέ λάβη καιρόν ν άποκρυβή, κα· 
τελήφθη έπ' αυτοφώρω κατασκοπεύων. 

Ή Μαγδαληνή αμα ίδούσα αυτόν προσήλθεν. 
Επειδή δέ δέν ύφίστατο πλέον λόγος δπως 

τήν άποφύγν), προέβη κατά το ήμισυ τοϋ δρόμου 
εις συνάντησίν της. 

— ΜΙ παρηκολουθήσατε'λοιπόν; ήρώτησεν 
αυτόν μικρόν έρυθριώσα. 

— Τή άληθεία, ναί! άπο τής Πλατείας της 
' Α γ . Τριάδος, άπεκρίθη φαιδρώς ό θείος. Δ ιέ 
πραξα τήν άδιακρισίαν ταύτην. 

— Ω! δέν δυσαρεστούμαι δια τούτο...ώς 
ουδέν έχουσα να σάς ύποκρύψω 

— Οχι, αφού εξήλθες δπως διαβίβασης 
ειδήσεις σου τφ άνεψιφ μου. Ήδύνασο δμως να 
επιφόρτισης έμέ, και δέν θα έπραττες κακώς άν 
ειδοποιείς τον Μωγάρ. Αλλ άδιάφορον! Ατε 
ύπονοήσας δτι κατηυθύνεσο εις τήν όδον Ωβέρ, 

δέν παρενέβαλον προσκόμματα. 'Εάν έλαβον 
τήν τόλμην νά βαδίσω έπι τών ιχνών σου έν 
σεβαστή αποστάσει, τδ έπραξα έν τη ίδιότητί 
σωματοφύλακος. Νέα και ωραία γυνή, εξερχό
μενη μόνη, εκτίθεται εις τον κίνδυνον νά συν-
α/τηθή μετά τίνος αυθάδους. Οθεν ήμην έτοι
μος νά προσέλθω εις άρωγήν σου. 

— Ευχαριστώ ύμϊν, φίλε μου, καί σας ο
μνύω δτι θα ήμην ήσυχωτέρα, αν έγίνωσκον 
δτι ήσθε δπισθέν μου...καθότι ομολογώ δτι 
κάπως έφοβήθην. 

— Τότε θά μοί έπιτρέψης νά σέ συνοδεύσω 
καί· κατά τήν έπάνοδον. Μόνον δέ τήν φοράν 
ταύτην θά μοί δώσης τον βραχίονα σου. 

Ή Μαγδαληνή εποίησε κίνημα εκπλήξεως 
καί δισταγμού, αλλά μετά βραχεϊαν σιωπήν 
άπήντησεν*. 

— Ευτυχής θεωρηθήσομαι έχουσα μετ' εμού 
προστάτην ώς ύμάς' μόνον δέ... 

— Τί λοιπόν; Φοβείσαι μή σ' ενοχοποιή
σω; είπε γελών ό συνταγματάρχης. 

— Οχι, αλλά...είναι δτι...δέν υποστρέφω 

εις τήν οίκίαν. 

— Καί ποΟ μεταβαίνεις λοιπόν; 
— θά τδ ίδητε, φίλε μου, άν μοί παρά-

σχητε τήν χάριν νά μέ συνοδεύσητε, 
— Μυστήριον; Κάλλιστα. Δέν μέ τρομάζει 

τδ τοιούτο. Σύ δέν δύνασαι νά έχης ή ευπρεπή 
μυστήρια. Αλλά διερεθίζεις τήν περιεργίαν 
μου, καί σέ προειδοποιώ δτι δέν θά σ αφήσω 
καθ' όδόν. θέλω τήν κλείδα τοϋ αινίγματος. 

— 'Εντδς ολίγου θά τήν εχητε. 
— Τότε, δέν άπερχόμεθα μακράν; 
— θά φθάσωμεν έντδς τετάρτου τής ώρας. 
— Εχει κάλλιστα. Πέρασε τον βραχίονα 

σου ύπδ τδν έμδν καί εμπρός...προς ά γνωστόν 
διεύθυνσιν. 'Αφίεμαι ύπδ τήν όδηγίαν σου, ατε 
άγνοών πού μέ φέρεις. 

' Η Μαγδαληνή στηριζομένη επί τοϋ στιβα
ρού τοϋ συνταγματάρχου βραχίονος, ανήλθε τήν 
όδδν Ωβέρ μέχρι τής τριόδου, ήν σχηματίζει 
μετά τής δδού Τρονσέ, καί είσήλθεν έν τή όδφ 
'Αβρης. 

Ό Σουκαρριέρ ουδέ τήν έλαχίστην ειχεν ι-' 
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δέαν περί τού μέρους, έν ψ έμελλε νά λήξη ή 
εκδρομή αύτη, άλλ' ουδαμώς ανησυχεί. 'Τπέ-
θετεν δτι αύτη ιφοήρχετο έκ παιδικής φαντα-
ϊίοπληξίας τής νεαράς γυναικός. 

— Γινώσκει;, φιλτάτη Μαγδαληνή, τή 
είπεν ύπερηφανευόμενος, γινώσκεις δτι φαίνο
μαι αληθώς ώς ύπδ τής τύχης ευνοούμενος; 
Πάντες οί διαβάται σέ θαυμάζουσι, φρονώ δ δτι 
χλευάζουσιν έμέ, καί δέν έχουσιν άόικον. Α ρ 
χαίος ύποπόλιος στρατιωτικός ουδέποτε οφείλει 
νά παρουσιάζηται εις τδ δημόσιον πλησίον άν
θους νεότητος καί καλλονής...Πώποτε σέ είδον 
τοσούτφ ώραίαν.. .δπως δέ μείζων καταστ^ ή 
άντίθεσις προ; τδν γηραιδν φίλον σου, τδν έν-
δυόμενον κατά τδν συρμόν τής Βρετέκης, έξέλε-
ξας στολήν θαυμασίαν. 

— Είναι εκείνη, ήν έφερον κατά τήν ήμέ-
ραν τών γάμων μου, έψιθύρισεν ή Μαγδαληνή. 

— Πώς τούτο; Δέν υποθέτω δτι έφερες το ι -
αύτην έν τω ναφ; 

— Οχι.. .τήν ένεδύθην ακολούθως.. καί δέν 
τήν έφόρεσα επί μακρόν. 

— Πράγματι...τήν αυτήν έσπέραν ένεδύθης 
τά πένθιμα.. .άτινα πρό τίνος μόλις κατέλιπες. 
'Απαισία άνάμνησις. 'Αλλ ' ας όμιλήσωμεν πεοί 
άλλων πραγμάτων, άν εύαρεστήσαι. Δέν σοι 
είπον ακόμη δτι ό Μωγάρ επιμένει προτιθέμενος 
ν' άπέλθη είς Λουϊζιάνην. Τδ τοιούτον είναι 
παράλογον, άφού καί ύπ ούδενδς πλέον έπαπει-
λήται ή ησυχία του, ευελπιστώ δ' δτι θά μοί 
συνδράμης καί σύ δπως τφ έκριζώσωμεν τήν 
ίδέαν ταύτην. 

— θά καταβάλω πάσαν προς τούτο προσπά-
θειαν, άλλ' εγώ, δ,τ ι δήποτε καί άν συμβή-
σηται, δέι» θά έπανίδω τήν χώραν, έν ή διήλ-
θον τήν παιδικήν μου ήλικίαν. 

— Δόξα τφ θεώΊ αφού ήσαι μέ τδ μέρος 
μου, θά ύπερισχύσωμεν τοϋ Μωγάρ, καθότι δέν 
9ά θελήση ούτος νά χωρισθή άπδ σού. θ ' απα
γάγω αμφότερους υμάς καί θά σάς κλείσω έντδς 
τής Βρετέκης. Ιδού! άφίχθημεν είς τδ πέρας τής 
όοού τοϋ Βράχου, καί πρέπει νά πλησιάζωμεν 

ι , , , 
εις το μυστήριον σου. 

— Ναί, έτονθόρυσεν ή Μαγδαληνή φαινό

μενη μάλλον περίφροντις ή δτε προσεπέλασεν 
αυτήν δ Σουκαρριέρ. 

Ή συνδιάλεξις κατέπαυσε παραχρήμα. 
Ό Σουκαρριέρ κατελήφθη ύπδ ύπο/οίας αμα 

αναγνώρισα; τήν εϊσοδον τής ορεινής ταύτης 
δδού, ήντινα περιέτρεξε καθ' ήν ήμέραν προη-
γεϊτο αυτού γυνή πολύσαρκος κομίζουσα πέπονα, 
καί ήτις ειχεν οδηγήσει αύτδν εις τήν όδδν τηί 
Αγαθοεργίας. 

— Μή τυχδν ή Μαγδαληνή κατευθύνηται 
παρά τφ άληθεϊ πατρί της; διεπυνθάνετο εαυτόν. 
Πρό τίνος μοί εΐπεν δτι δέν θά έπανίόη πώποτε 
τήν Λουϊζιάνην. Μήπως προτίθηται νά διαβιώ, 
ση παρά τφ κ. Φρεδόκ; Τδ τοιούτο δέν θά διαρ-
κέση έπί πολύ, αφού καί εκείνος άποθνήσκη, 
ώς διατείνεται ό Μωγάρ. Τ ις οιδε δέ άν δέν 
συνέλαβε τήν ίδέαν νά μεταβή καί τφ κλείστρ 
τούς οφθαλμούς; Ουδέν όιαβλέπω τδ άπρεπες 
εις τδ νά γλυκάνη τάς ύστάτας στιγμάς του... 
επί τφ δρφ δμως νά μή διαφυγή ούτος τδν 
θάνατον,^καθότι, άν λυτρωθή, θά θελήση νά 
τήν κράτηση, αύτη δέ δεν θά ειχεν ίσως τήν 
ίσχϋν νά εκφύγη τής τρυφερότητος τοϋ ενόχου 
εκείνου πατρός. Νά ήναι αρά γε ή επικείμενη 
αύτη κατά τά λοίσθια συνάντησις ή θλίβουσα 
αυτήν;., .καθότι άναγινώσκω έν τοϊς δφθαλμοϊς 
της δτι είναι ανήσυχος...'Αλλ δχι, πράγματι 
δέν είναι τούτο. Αγνοεί δτι ό Φρεδδκ ασθενεί, 
διότι μόλις τδ άνεκοίνωσα τφ Μωγάρ, δστις δέν 
είδε τήν Μαγδαληνήν αφότου έπληροφορήθη τδ 
τοιούτο. 

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή νεαρά γυνή κα~ 
ταλιπούσα δεξιόθεν τήν όδδν τοϋ Βράχου, ωδή— 
γησε τδν θείον τοϋ Βωτρού είς όδδν σχεδόν επί
σης άπότομον, άλλ' έγγυτέραν τφ σιδηροδρόμφ. 

Ό Σουκαρριέρ ουδόλως διενοήθη νά παρατή
ρηση τήν πλάκα, έφ ής ήν έγγεγραμμένον το 
τής ετέρας ταύτης όδοϋ όνομα. Μικρόν ένδιεφέ-
ρετο πού ή Μαγδαληνή μετέβαινεν, ήρκει μόνον 
νά μή άπήρχετο παρά τφ Φρεδόκ. 

Παρετήρησεν εντούτοις δτι ή γλυκεία αυτής 
μορφή έσκυθρώπαζεν επί μάλλον καί μάλλον. 

θά υπέθετε τι ; δτι έβάδιζε πρδς τδ μαρτύ-
ριον, καί δτι κατά τδ μέρος εκείνο εκείτο δ 
Γολγοθά; αυτής 
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— Φιλτάτη μοι κόρη, είπε ν ό συνταγμα
τάρχης αίσθανόμενος τον βραχίονα της Μαγδα
ληνής τρέμοντα ύπό τδν εαυτού, μοί φαίνεσαι 
κεκμηκυία...εστίν δτε δέ καί τι πλέον. Αγνοώ 
πού απέρχεσαι, άλλα γινώσκω δτι αν έξακο-
λουθήσωμεν άναρριχώμενοι κατά τήν διεύθυνσιν 
ταύτην, θά καταλήξωμεν ν' άοιχθώμεν εις τά 
οχυρώματα, δεν έχεις δέ βεβαίως τήν άποχρώ-
σαν δύναμιν ν άναλάβης τοιαύτην τινά μακράν 
πορείαν. Δέν θά ήτο καλλίτερον ν άναβάλης 
τήν έκδρομήν σου ταύτην είς άλλην ήμέραν; 

— Οχι, άπήντησεν αύτη καταβαλούσα 
προσπάθειαν, διότι αρκούντως ήδη καθυστέρησα. 

— Είναι λοιπόν πολύ σοβαρόν; Τί έρχεσαι 
νά πράξης έν τη άποκέντρψ ταύτη συνοικία; 

— Τδ καθήκον μου. 
— Τό καθήκον σου! ιδού μία μεγάλη λέξις. 

Αλλά τδ καθήκον σου αύτδ πάντοτε τδ έπετέ-
λεσας. 'Αείποτε έθυσιάσθης υπέρ τών άλλων. 
Κέκτησαι χρυσήν καρδίαν. Εμπρδς, Μαγδαλη
νή, έχε έμπιστοσύνην έπ' έμέ. Επραξα ως ήθέ-
λησας όδηγήσας σε μέχρις ενταύθα. Είπε μοι τ ί 
προτίθεσαι νά πράξης πρίν ή φθάσωμεν. Αν 
κρίνω οτι έσεται παραλογισμός τις, θά σοι δώ
σω έμφρονα συμβουλή ν . 

— Εφθάσαμεν. 
— Αληθώς; πού λοιπόν είμεθα ενταύθα; 

ειπεν ό συνταγματάρχης αναζητών διά τών 
βλεμμάτων πίνακα τινα. Α! οδός Ρώμης. 
"Αλλ ενταύθα είναι... 

— Ιδού ή οικία, είς ήν μεταβαίνω. 
— Πώς; αύτη; Είς τον Αριθ. 99. . .τ ί! με

ταβαίνεις παρά τφ Εστελάν: 
— Επανέρχομαι είς τήν οΐκίαν μου. Επει-

δη^καί είμαι έγγαμος, ή κατοικία τοΰ συζύγου 
ρου είναι καί έμή κατοικία, ειπεν ή Μαγδαλ.η-
νή μετά σταθερού τόνου. 

— Αλλά δέν σκέπτεσαι τδ τοιούτο! άνεφώ-
νησεν ό Σουκαρριέρ. Πώς! ένφ ό σύζυγος σοι α 
ποδίδει τήν έλευθερίαν, συ έρχεσαι ν άναλά
βης τήν παρ' αυτού θραυσθεισαν άλυσον; Τούτο 
είναι παραφροσύνη! 

— ΟύχΙ, έτονθόρυσεν ή Μαγδαληνή, τούτο 
είναι καθήκον μου, ως ειπον υμϊν ήδη. 

— Καθήκον σου! καθήκον σου! θά κατενό-
ουν τό τοιούτον, αν ό Εστελάν άπήτει ^ποτα-
γήν' αλλ αυτός παρητήθη άπό σοϋ. 

— Τδ γινώσκω. 
- - Α ί ! τότε λοιπόν: 
— 'Εγώ δμως δέν παρητήθην άπ αυτού. 
— Καί θέλεις νά τον εκβίασης είς τό νά σε 

παραδεχθή; Ελα! έλα! ",κόρη μου, δέν έσκέφθης 
αρκούντως πρίν ή επιχείρησης τό τοιούτο πρα
ξικόπημα ..είναι δέ μέγα ευτύχημα δτι παρευ-
ρέθην δπως σέ συγκρατήσω εγκαίρως. 

— Ή άπόφασίς μου είναι οριστική. Τοι
αύτη δέ ήν αφότου έπανεΐδον υμάς μετά όκταή-
μερον άπουσίαν, καί ήθελον τήν εκτελέσει, αν 
έγίνωσκον πού εύρίσκετο ό σύζυγος μου. Ηδη, 
δτε μοί έπληροφορήσατε τούτο, απέρχομαι ε
κεί σε. 

— Δέν θά σέ ΰποδεχθή. Αυτός δέν ..θάσοί 
λαλήσω μέν τραχέως, άλλά δέον νά σέ διαφω
τίσω περί τής θέσεως σου...αυτός δέν σέ θέλει. 

— Mol είπατε δτι μ' αγαπά εισέτι. 

— Ναί. Αλλ ' ευελπιστεί δτι θά ίαθη έκ τού 
έρωτος τούτου, καί δπως σέ λησμονήση, απέρ
χεται είς Μεξικδν μετά τού κ. Διαμαντή καί 
μετά τής Κυρίας Διαμα\τή, ποοσέθετο ό θείος 
τού Βωτρού, έπιτείνων τον τόνον τής φωνής 
έπί τής λέξεως: «Κυρίας». 

Κακή σκέψις έπήλθεν έν τφ νφ τού θείοι» 
τούτου, τού υπέρ τδ δέον άφωσιωμένου είς τα 
συμφέροντα τού ανεψιού του. 

Απήρεσκεν αύτφ, πλειόνων λόγων ένεκεν, νά 
έπανέλθη οικειοθελώς ή Μαγδαληνή υπό τήν 
συζυγικήν έξουσίαν, καί έλεγε καθ* εαυτόν δτι, 
διά τής έν αυτή διεγέρσεως αισθήματος ζηλό
τυπου δυσπιστίας, θά έπετύγχανεν ίσως νάπε-
ριαγάγη αυτήν είς μεταβολήν γνώμης. 

'Αλλ ' ειχεν ενώπιον του γυναίκα χαρακτή-
ρος εύθέος, άφ ετέρου δέ κακώς έγίνωσκε τας 
νεανίδας. 

(ακολουθεί.) 

ΑΣΤΗΡ 

Γαμβρός xal χΜπτης.— Οσον ρωμαντική 
καί άν φανή ή κάτωθι διήγησις είναι έν τούτοις 
αληθέστατη. Ή σκηνή διεδραματίσθη έν Βου. 
δαπέστη. Ή ήρωίς είναι κόρη μιάς τών επι
σημότατων καί πλουσιωτάτων οικογενειών τής 
πρωτευούσης. Πρό τών μελών τής χρυσής νεό-
τητος είς τά μέσα δέ τού τρέχοντος μηνός επρό
κειτο νά γείνουν οί γάμοι. Γράφομεν «επρόκει
το» διότι ευτυχώς διά τήν χαρίεσσαν και 
θελκτικωτάτην νεανίδα ό γάμος έναυάγησεν, 
£νεκα τού έξης επεισοδίου. Οί γονείς έπί τοίς 
γενεθλίοις τής θυγατρός των έκαμαν δώρον πο
λύ: ιμότατον βραχιόνων αξίας 1 500 φράγκων, 
Πρό δέκα ήμερων παρατηρεί μετά μεγίστης 
λύπης ή κόρη δτι τό βραχιόνιον δέν εύρίσκετο 
πλέον εντός τού κιβωτίου, δπερ αυτή ή ιδία ή -
νοιςε καί έκλεισε μόνον δέ πολύ γνώριμον ποό-
σωπον τά καθέκαστα γνωρίζον ήδύνατο νά διά
πραξη τήν κλοπήν ταύτην. Ό ειδοποιηθείς 
αστυνόμος μετά τάς δέουσας έρευνας έχαρακτή-
ρισε τήν θεράπαιναν ως ένοχον, ήν καί ώδήγη-
σεν είς τήν άστυνομίαν. "Ηνεάνις δπως δια
σκέδαση τήν θλίψιν της έπί τή άπωλεία τού 
στρεπτού, έσύχναζεν είς τό ίπποδρόμιον. Μετά 
τό πέρας τού ιπποδρομίου πρό τίνων ημερών ο
λόκληρος ή οικογένεια κατηυθύνετο πρδς τό με
γαλοπρεπές αυτής μέγαρον, δπου μετ ολίγον 
παρευρέθη είς τό γεύμα καί ό ευτυχής γαμβρός 
τής ωραίας κόρης. 

Καθ' δλον τό γεύμα ό λόγος, φυσικφ τω λό
γω, ήτο περί τού ιπποδρομίου, ό δέ γαμβρός 
ϊιηγήθη μεταξύ άλλων πόσα χρήματα έχασεν 
εν συνόλω. Οπως δέ άποδείξη τον ίσχυρισμόν 
του, έθεσε τήν χείρα είς τό θυλάκιον καί έξή. 
γαγε τά δελτία, άπερ έπεδείκνυε τοϊς παρακα-
ίημένοις. Δέν παρέτήρει δ δμως δτι καθ' ήν 
wpav τά έσυρεν έκ τού θυλακίου έξέπεσεν έκεΐ-
ίεν χαί έν έγγραφον χαρτίον, δπερ έπεσε κατά 

γής. Μετά τό γεύμα, δτε όλοι είσήλθον είς τήν 
ν. μεγάλην αίθουσαν, οί ύπηρέται διευθετούντες 

τά τού δωματίου, παρετήρησαν τό κατά γής έ-
πισκεπτήριον. ΕΙς τούτων κύψας έλαβεν αυτό 
καί μετ' εκπλήξεως άνίγνω τδ γεγραμμένον. 
Κατ αρχάς ώχρίασεν, ήρυθρίασεν, άλλ έπειτα 
μετα χαράς εσπευσεν είς τήν αίθουσαν δπως 
επίδειξη είς τδν οίκοδεσπότην τό λαμπρόν εύ
ρημα. Μέ έν νεύμα ειδοποιηθείς ό πατήο τής 
κόρης εξέρχεται λαμβάνων είς τάς χείρας τ£, 
επισκεπτήριον καί μετά φρίκης άναγινώσκει λέ
ξεις προδιδούσας τήν ένοχήν του. Κάτωχρος 
σπεύδει προς τδν γαμβρόν, πρός δν εκσφενδο
νίζει φοβερδν βλέμαα μέ τήν μίαν χείρα δει
κνύων αύτφ τδ χαρτίον, μέ τήν έτέραν δέ τήν 
θύραν...Την έπιούσαν δέ απηλλάγη τής κρατή
σεως ή αθώα θεραπαινίί, τών 'ανακρίσεων λα-
βουσών τοιαύτην απροσδόκητο·/ τροπήν. 

Χ 

ΦιΛ&νθρωποζ μαθηματικός-—Ούτος είχεν 
έπισχεφθή κατάστημα τι κωφαλάλων" άφοϋ δέ 
περιήλθε πολλάς αίθουσας παραδόσεων, έζή.η-
σε τήν άδειαν παρά τού διευθυντού δπως διδάξη 
χαί αυτός. Ή άδεια τφ εδόθη, άνελθών δέ έπί 
τής έδρας πρό τού πίνακος ήρξατο νά γράοη διά 
τής κιμωλίας σειράν γεωμετρικών σχεδίων καί 
θεωριών, δτε έκ τών ακροατών τού τις πλησιά-
σας άπαρατηρήτως τφ δίδει σφοδρόν ράπισμα 
έπί τού προσώπου. Ό μαθηματικός, όστις είδε 
τήν στιγμήν έκείνην μεταβαλλόμενα τά έπί τού 
πίνακος σχέδια εις λάμψιν εντός τών οφθαλμών 
του, μετ' εκπλήξεως εστράφη πρός τον διευθυν 
τήν, άλλ' ούτος υπομειδιών τφ έβεβαίωσεν ότι 
τό ράπισμα παρά τοίς κωφαλάλοις είναι άντί 
τού: «δέν είμαι τής ιδέας σας», καί τον παρώ-
τρυνε νά εξακολούθηση έάν έλπίζη περισσοτέραν 
έπιτυχίαν. 

Χ 
Έ ν Γαλλία κυκλ.οφορούσι νύν 9,000 σιδη-

ροδρομικαί άτμάμαξαι καταναλίσκουσαι κατ 
έτος πλέον τών 8 δισεκατομμυρίων χιλιόγραμ
μων γαιάνθρακος. Ή εργασία αυτών αντιπρο
σωπεύει τήν εργασία/ 32 έκατομ. ανθρώπων, 
στοιχίζουσι δέ περί 600 έκατομ. φράγκων. 
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Ταξειδεύων τις δια των σιδηροδρόμων δια
τρέχει πολύ δλιγώτερον κίνδυνον ή ημέτεροι 
πατέρες και προπάτορες δια των ταχυδρομικών 
αμαξών υπολογίζεται δτι νυν έκ 45 έκατομ. 
ταξειδιωτών των σιδηροδρόμων εις μόνος φο
νεύεται, ενώ έν τή εποχή τών ταχυδρομικών α
μαξών ή ά.αλογίαήτο 1 προς 355,000 ταξει-
διώτας' ώστε νύν διατρέχει τις 127κις ολιγώ-
τερον κίνδυνον να φονευθη έν σιδηροδρόμψ ή 
τότε έν ταχυδρομική άμάξη, καίτοι βαίνει νύν 
μετά ταχύτητος 9 ή 1 Οκις μείζονος ή τότε. 

Χ 
Πεντηκονταετηρίδες και εκατονταετηρίδες ε

ορτάζονται. Κατά τό έτος δμως τούτο συμπλη-
ροΟται καΐ άλλη επέτειος ουχί στέψεως ήγεμό-
νος ή εφευρέσεως πράγματος τίνος χρησίμου τψ 
άνθρώπψ, αλλά χορού, τοϋ ονομαστού καΐ τοις 
πολλοίς αγαπητού β ά λ ς. Ό χορός ούτος προ
ήλθε τδ 1787, πρδ ενός αιώνος ακριβώς, έξ 
άλλου χορού έν χρήσει τότε δντος και «περι 
στροφικού» καλουμένου. Πατρίς τού βαλς είναι 
ή Βιέννη και τόπος γεννήσεως τό θέατρον. 'Ε -
ψάλλετο τότε έν αύτψ μελόδραμα τι ίσπανικόν, 
καΐ τέσσαρα πρόσωπα τοϋ μελοδράματος έξήλ-
θον έπί της σκηνής, δπως έκτελέσωτιν έ'να χο-
ρδν «περιστροφικόν». 'Π θέα τού χορού τούτου 
ύπήρξεν οιονεί έμπνευσις διά τους κατοίκους τής 
Βιέννης, ιίτίνες ήρξαντο μα\ΐωδώς, μικροί και 
μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, περιστρεφόμενοι" 
και ούτως έκ τού «περιστροφικού» παρήχθη και 
άνεπτύχθη είτα ό στρόβιλος. Υπολογίζεται δέ 
δτι, άν πά'-τες οί θιασώται τοϋ βαλς άποφασί-
σωσι νά πανηγυρίσωσι διά χορών τήν εκατον
ταετηρίδα αυτού, άπό άκρου εις άκρον αυτής ή 
γή θέλει μεταβληθή εΐ; άπέραντον χορευτικόν 
δάπεδον. 

Χ 
Τίχγογ θΰμα τοϋ Ιόίου Λατρός.—Μαύρος 

τις έν Αμερική, Καλέβ Φώστερ ονομαζόμενος, 
υπό μανίας καταληφθείς ήρπασεν από τών πο
δών τδ τριετές του τέκνον, στρέφων δέ αυτό κυ-
κλοτερώς διά τού βραχίονος τδ προσέκρουσεν έπί 
κορμού δένδρου, δπως β ρ ο ν τ ο ύ ν τ ά ά χ -
τ α π ό δ ι α, μέχρις δτου έθραύσθη τδ κρανίον. 

Ακολούθως κατέφυγεν εντός χαράδρας μετά τού 
πτώματος, δτε δέ οί διώκοντες αυτόν έφθασαν 
εκεί τον εύρον σπαράσσοντα τάς σάρκας διά τών 
οδόντων και ρίπτοντα αύτάς ένθεν κάκείθεν. 
Συνελήφθη και ετέθη ύπό έπιτήρησιν, τό δέ πε-
ρίεργον είναι δτι μόλις συνήλθε μετά τρεις 
ημέρας, εζήτησε νά ίδη τδ τέκνον του. Και 
πράγματι διά λεπτομερών ανακρίσεων έπείσθη-
σαν δτι ό μαύρος ουδέν απολύτως ένεθυμεΐτο έκ 
τού φρικτού κακουργήματος, τό όποιον έπραξε 
κατά τήν έξαψίν του. 

Χ 
Γάμοι ταραχωδιις.—Παρά τήν A v r a n -

ches τής Γαλλίας έγέν&το γίμος καταστάς α
ξιοσημείωτος διά τάς επακολουθήσασας αυτόν 
περιπέτειας. Προτού άρχίση ή τελετή έν τή 
εκκλησία ό πατήρ τής νύμφης εξύβρισε βαναύ-
σως τον έφημέριον, χάρις δέ εις τήν σύνεσιν 
τούτου ή τελετή έληξε καλώς 'Εν τψ συμποσίψ 
τού γάμου δ πενθεοός απηύθυνε προσβλητικήν 
έπίπληξιν κατά τού γαμβρού, δστις αντί πάσης 
απαντήσεως τοϋ έρριψε κατά πρόσωπον τδ πλή
ρες φαγητού πινάκιον, τούτο δ έπηκολούθησε 
γενική συμπλοκή. Οί δύο σύζυγοι έξοιπλισμέ-
νοι διά ράβδων ήρξαντο έκτου συστάδην ν* 
κτυπώσι τον σεβαστδν πενθερόν και πατέρα, τον 
έκαμαν δέ τ ' α λ α τ ι ο ύ , άλλ' ήναγκάσθη-
σαν νά ύποχωρήσωσιν δπως άμυνθώσι κατά τών 
ραβδισμών τών προσκεκλημένων. Μετ' ολίγον 
συνελήφθη δ πενθερός και περιωρίσθη εντός 
σταύλου χοίρων. Τότε δ σύζυγος ύπό τδ πρόσχη
μα νά κάμωσι περίπατον ώδήγησε τήν νεόνυμ-
φονείςτήν εξοχήν και εκεί τής κατέφερε το
σούτους ραβδισμούς, ώστε τήν άφήκεν ήμιθανή. 
Διαβάτης τις έδραμε προς βοήθειάν της, αλλ 
έλαβε και ούτος τοσούτους ραβδισμοϋς, ώστί 
εσχε τεθραυσμένην τήν δεξιάν ώμοπλάτην, μι» 
δέ τών προσκεκλημένων γυναικών, ήτις έδραμί 
νά /ωρίση έλαβε τοιούτο λάκτισμα εις τά οπί
σθια, ώστε κατέπεσε πρηνής εντός τής τάφρον. 
Οί γάμοι ούτοι κατέστησαν διαβόητοι καθ ά
πασαν τήν έπαρχίαν. 
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Εν τινι καφφενείψ ό θαμών κράζει: 
— Παλληκάρι, κάμε μου τήν χάριν και 

φέρε μου εν παστρικδν ποτήρι. 

— Πασιρικά ποτήρια δέν έχει πλέον, κύριε" 
έτελείωσαν 

Ίχθυοπώλης παρουσιάζει καρκίνους βρασμέ
νους προς πώλησιν. 

— Είνα ι φρέσκοι οί καρκίνοι σου" έρωτ^ 
αυτόν δ αγοραστής. 

— Και λόγον έχει; ολόφρεσκοι! 
— Αλλά διατί τους έβρασες; 
— Τδ γΐατί δέν τό "κατάλαβες, αφεντικό, 

ακόμη; γ2ά νά μή μοϋ φύγουν! 

Μεταξύ κυρίου και ύπηρέτου: 
— Δέν μοϋ λές, Προκοπή, πότε θά παύσης 

νά σπάζης τά ύαλιά τών λαμπών μας; 

— Μά τί νά κάμω, αφέντη; Αφού ήναι ύα
λιά, πάντοτε θά σπάζουν. Πάλιν δμως εγώ ό 
καϋμένος σπάζω κάθε φοράν από έ'να. 

Εν φιλικψ συμποσίψ εις τών προσκεκλημέ
νων έκαυσε διά τοϋ ροφήματος δεινώς τήν 
γλώσσάν του. Προς κατεύνασιν δέ τής έκ τούτου 
οδύνης πίνει κατά μικράς δόσεις παγωμένον 
ύδωρ. 

Εις τών παρακαθημένων στραφείς τψ απο
τείνει σοβαρώς τόν λόγον οϋ:ως: 

— "Επιτρέψατε μοι, κύριε, νά σας συμβου
λεύσω έν ΐατρικδν σπητικόν, αλλ άλάνθαστον' 
κρατείτε τήν γλώσσαν δσον περισσότερον δύνα
σθε εντός τοϋ στόματος, και έστε βίβαιος δτιθά 
χατευνασθή συντόμως ό πόνος. 

Κύριος είσελθών έν έμπορικψ καταστήματι 
και άγοράσας είδη τινά έρριψεν επί τοϋ λογι -
*τηρίου εν πεντάφραγκον πρός πληρωμήν. 

— Μοί συγχωρείτε, κύριε, τψ λέγει ό έμ
πορος, αλλ αύτδ τδ τάλληρον είναι κίβδηλον. 

Ό αγοραστής αναλαμβάνει τό νόμισμα, στρέ
φει και μεταστρέφει αύτδ μεταξύ τών δακτύλων 
δτε αίφνης παρατηρήσας τδ έγκεχαραγμένον 
παλαιόν ετος τής έκκοπής: 

— Αύτδ τδ τάλληρον, λέγει τψ έμπόρψ, 
είναι κίβδηλον! Αν ήτο, ο'>ς διατείνεσθε, δέν 
ήθελον τδ διακρίνει τόσοι και τόσοι, άπό τάς 
χείρας τών όποιων διήλθεν αφότου έκόπη εως 
σήμερον! 

Εξετάσεις υποψηφίου δόκτορος. 
— Γινώσκετε, έρωτα ό εξετάζων καθηγη

τής, πώς ή ιατρική καλεί τάς επιδημίας; 

Ό υποψήφιος μετά βραχείαν σκέψιν άπαντα^ 
— Τάς καλεί...διά τών ευχών της. 

θεσιθήρας λαβών θερμήν συστατικήν υψη
λού προσώπου πρός τινα ύπουργόν, παρουσίασθη 
τούτψ και τψ λέγει: 

— Δέν διαβλέπετε καμμίαν θέσιν κενωθη-
σομένην κατ' αύτάς; 

— Αλλη ν πρός τδ παρόν δέν διαβλέπω η 
τήν ίδικήν μου.,.άν θέλητε νά περιμείνητε 
επ ολίγον... 

Κατηγορούμενε, συνειθίζεις νά σκοτόνης τήν 
γυναικά σου εις τό ξύλον ..Οί ιατροί έβεβαί-
ωσαν δτι τό σώμα της είναι κεκαλυμμένον άπα 
κυανά σημεία. 

— Είναι αλήθεια, κ. Πρόεδρε...αλλ επειδή 
και είναι πολύ ξανθή. ..φρονώ δτι αυτά τά κυα
νά σημεία τής πηγαίνουν θαυμάσια. 

— Τίνας εντυπώσεις λοιπόν άπεκόμισας 
έκ τών μακρών σου ταξειδίων μεταξύ τών 
μαύρων; 

— Τόν ύψηλότερον θαυμασμδν διά τάς ξαν— 
θάς γυναίκας. 

Κρίσεις τεσσάρων κυριών περί πέμπτης α
πούσης. 

— Είναι καλλονή! έχει κάτι μάτια...'.'Εάν 
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δε είχε καί τδ στόμα ολίγω μικρότερον θά ήτο 
ή ωραιότερα των γυναικών. 

— Αυτό ήθελα να ειπώ και εγώ. Εχει ό 
μως τόσον άσχημα 'δόντια! 

— ΚαΙ όταν άνοίγη τό στόμα, εκείνο τό 
χάος δηλαδή... 

Κ δταν πετάεται ή μία της πλάτη πλέ
ον υψηλά από τήν άλλην... 

Και αί τέσσαρες έν χορψ: 

— ...Είναι ενα τέρας! 

— Δεν μου λές, αγαπητή μου, γιατί φορείς 
πάντοτε μαύρα; 

— Διότι ά^απώ πολύ αυτό τό χρώμα. 
— Μάτί τού βρίσκεις και τό άγαπάρς; 
— Μού φαίνεται, ότι είμαι χήρα! 

Κυρία τις τού κομψευόμενου ^κόσμου είσήλθεν 
έσπέραν τινά μετά τον περίπατον είς τό κατά
στημα τού υποδηματοποιού της, δν καί τυχούσα 
εγγύς που εργαζόμενο ν, 

— Τά σκαρπίνια σας, τψ λέγει, μέ άφήκαν 
ύγΐά" 'ξυλώθηκαν μέ μίαν μόνον έπίσκεψιν' 
εύγε σας! στερεωτάτη είναι ή εργασία σας. 

— Μά, κυρία μου, άπεκρίνατο ούτος εΰφυώς, 
τά σκαρπίνια σας τά έκαμα διά νά δέχησθε 
επισκέψεις καί ουχί νά δίδητε. 

Κύριος τις κάτοικος -ροαστείου τινός τής 
πόλεως, ήλθε καί κατέλυσεν έν τη οικία φίλου 
τού τίνος. Φαίνεται ότι εύηρεστήθη έκτης δια
μονής του καί δέν έσκέπτετο πολύ περί ταχείας 
επανόδου" οί φιλοξενούντεςδμως αυτόν, οϊτινες 
έπωςδήποτε τον έβαρύνθησαν, είπον αΰτφ ήμέ-
ραν τινά έν συνομιλία μετά τού συνήθους άστυ-
χού πνεύματος: 

— "Άραγε δέν σάς έπεθύμησαν οί οίκείοί 
σας; ή σύζυγος σας; τά τέκνα σας; Πώς τους 
έχετε συνειθίσει είς τόσον μακράν άπουσίανσας; 

Εκείνος δέ μελαγχολικός έπ ολίγον σκεφθείς 

— ΝαΙ, έχετε δίκαιον, άπήντησεν* αλλά 

6ά τους γράψω αύριον νά έλθουν έπ' ολίγον δλοι 

τους εδώ!.. . 

Έ ν καλλιτεχνική εκθέσει εικόνων. 

Ή κ υ ρ ί α πρός τόν συνοδεύοντα κύριον. 
Πόσαι γυναίκες γυμναί! διατί οι ζωγράφοι δέν 
τάς ζωγραφίζουν ένδεδυμένας: 

— Διότι οί ζωγράφοι δέν θά ήξευραν τότε 
τί νά κάμουν! Αίένδυμασίαι σας σήμεοον είνε 

τόσον ασ χημοι 

Είς ώραίακ γ(αΐατ. 

Κύτταξε πώς ή δύναμις τού χρόνου καιαβάλλειΐ 

Ή καλλονή της ώς τό πριν, άλλοίμονον δέν 
[θάλλει! 

Αλλοτε ήρκει έν απλούν, άλλά γλυκύ της 
[βλέμμα 

Είς ταραχήν ατέρμονα τό σόν νά θέση αίμα. 

Ηρκει έν φίλημα αυτής Εδέμ νά σο! δωρήση. 

ΚαΙ μέ αυτό ήδύνατο τήν γήν νά κατάκτηση. 

Καί τώρα;...τώρα ó χειμών ενέσκηψε τού βίου, 

Και έχει σήμερον μορφήν κ' εκείνη γραϊδίου! 

Καί είναι, είν' έρείπιον ή άλλοτ ώραιότης! 

Αλλά, γηράσκει άραγε, εκπίπτει ή Θεότης; 

Κι' ó Παρθενών έγήρασε, π)ήν μήπως δέν έλ-
[κύει 

Τόν θαυμασμόν μας; Καλλονή πραγματική δέν 
[δύει. 

Ναι, ήτο θαυμαστότατος ó Παρθενών μας νέος, 

Αλλά μή καί έρείπιον δέν είν' έτι ωραίος; 

Κ εκείνη, φεύ! έγήρασεν, ή καλλονή έσβέσθη, 

Αλλ' απαν της τό θέ) γητρον μή τάχα άπωλέσθη; 

Κινεί αυτή τόν θαυμασμόν έτι καί γραία ούσα, 

Και ιδού άκουσα και νϋν τήν εξυμνεί ή Μούσα. 

Εν Αλέξανδρε ία. Δ. Α. 


