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ΤΟ ΧΡΓΣΟΓΝ ΔΕΡΑΣ. 

Ό μπάρμιπα-Γωτρβν ην αξιόλογος άνθρωπος, 
πλήν ολίγον αυστηρός, ώ; άρμοζε·. βΐ{ άρ/αϊον 
στρατιώτην και Θηρο-ρύλακα τοιούτου μεγάλου 
άρχοντο.·, οίος ην ό δούξ Ίωάνντ-ς Κανδόλ. 

Ιίξ αυτού οί λαβροθηρχι έπίσταντο ο: ι ουδέν 
ουδαμώς έλεος ήδύναντο ν' άπεκδέχωνται, κα
θότι ό αγαθός εκείνος άνθρωπος μηδόλως ένοει 
αστειότητας. Οΐ τε λαγωοί και αί πέρδικες κα
λώς επετηροϋντο, ώς επίσης και η θυγάτηρ αύ
τοϋ, ή μικρά Λίζα, ή έχουσα μεγάλους κυανούς 
όφθαλυούς καί χρυσήν την κόμην. 

Μ' δλαο τάς δεκαέξ άνοίΕεις αυτής, ποσώς 
δένθά συνέφερε τή Λίζη νά σκέπτηται περί 
ερωτολνήπτων, διότι ό Γωτρόν ουδέποτε άιοινεν 
αυτήν νά μεταβή μόνη έίς την πλησιόχωρον 
πόλιν, άλλ' ούτε καν έπέτρεπεν αυτγ, νά περι
πλανηθώ εντός των δασών, ένεκα τοϋ ΐόβου 
κακών συναντήσεων. Ή Λίζα ώς μόνην αύ:ής 
τέρψιν είχε τάς έν τώ πύργφ διερχομένας ημέ
ρας, ένθα συνεχώς μετέβαινεν έν τή ίδιότητι 
όθονοφύλακος της έπικλήρου γραίας δουκίσσης. 

Άλλ ή ξανθόκομος κορασίς ουδαμώς έμεμύι-

μοίρει, μηδέν πλέον τούτου εριεμένη. Τή ε 
σπέρα, κατά τήν έπάνοδον έν τη υπ' αυτής και 
τοϋ πατρός επί τοϋ συνόρου τοϋ άλσους οικουμέ
νη σκιάδι, τά μέν χείλη δ'.ηνο'γοντο έν μυστη-
ριώδει μειδιάματι, οί δ' οφθαλμοί άπήστραπτον 
έκ χαράς μεγάλης. 

Εντούτοις δμως ή γηραιά πυργοδέτποινα ην 
υπερήφανος, δύστροπος καί δύσκολος νά εύαοε-
στηθή. Ουδαμώς εύρισκεν ευμενείς λέξεις υπέρ 
τής μικράς Γωτρόν—της μηδαμινής κόρης! 

Ναι, άλλ ΰπήρχεν ό δούξ Ιωάννης, ωραίος 
τριακονταετής νεανίας, δστις μακράς κατέτρι-
βεν ώρας παρά τή καλλιπαρείω οθονοτιύλακι. 
Ελεγεν αυτή δτι ην ωραία, δτι τήν έ)>άτρευε 
καί δτι θά καθίστα αυτήν όούκισσαν, αν μόνον 
ήθελε μικρόν τι νά τον άγαπήση. 

Ή δέ Λίζα άνταπέδωκεν αύτώ έκατονταπλ.α-
σίως τό υπέρ ταύτης συλληοθέν πάθος του. 
Διεβίωσεν έν εντέλει ευδαιμονία μέχρι τήί 
στιγμής, καθ' ήν διέγνω τάς συνεπείας τοϋ τοι
ούτου πάθους αύτη;. Δέν έψοβήθη δμως έκ τού
του, διότι ναί μεν ό πατήο θά έξωργίζετό πως, 
αλλά ταχέως θά συνεχώρει, οπόταν ό δούξ Ι ω 
άννης θά τώ εζήτει ^β(**5Η£?ζη^_γαμβρός του. 
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Εχουσα δέ πίστιν επί τον έραστήν αυτής·, τψ 

άνέμνησε τήν ύπόσχεσίν του. 
— Ή μήτηρ μου ουδέποτε συγκατατεθήσε-

ται εις τοιαύτην τινά ενωσιν, άπήντησεν ο 
"Ιωάννης δι επιπόλαιου τρόπου. Ά λ λ εντούτοις 
εσο βεβαία δτι δεν Θα σ' έγκαταλίπω' θα σοι 
προσπορίζω τα μέσα δια να επαρκές εις τάς. 
άνάγκας σου. 

Ή νεάνις ώχρίασεν δλη δε τρέμουσα: 
— Προσπαθείς να μέ τρομάξης, επέφερε, 

διότι αδύνατον να έψεύσθης. Καλώς γινώσκεις 
οτι ο πατήρ μου Θά με φονευση. Κατά τί έχεις 
να μέ μεμφΘής; Ημην τιμία κόρη οπόταν σ έ -
γνώρισα, σε αγαπώ δέ τόσον, δσον ουδεμία 
γυνή ουδέποτε Θα σ' άγαπήση. Έγώ δεν Θέλω 
τα χρήματα σου, θέλω το όνομα σου! 

— Διάβο/sl δεν σοι απαρέσκει το τοιούτον! 
Ή Αίζα Γωτρον, δούκισσα Κανδόλ ! . . .Άστε ' ι -
ζεσαι. . . 

Όπόταν ό θηροφύλαξ έπληροφορήθη την ά-
λήθειαν τού πράγματος, άνεπήδησεν επί τού ό 
πλου του sai έπυροβόλησε κατά της θυγατρός 
«ύτοΰ.. .Πλην αυτός ούτος ο γέρων κατέπεσεν ά-
πνους βληθείς Οπό κεραυνοβόλου αποπληξίας, 
ή δέ Λίζα άπέδρα ώς παράφρων. Αμυχήν μό
νον παθούσα έκ της σφαίρας, έξ ής ημασσεν ό 
ωμός της, άπέδρα έν μέσω ζοφεράς νυκτός του 
Δεκεμβρίου, μή αΐσΘανομένη ούτε το ρίγος έπΐ-
φέρον αυτή δριμύ ψύχος, οΰτε τήν το πρόσωπον 
αυτής μαστίζουσαν χιόνα. 

Εδραμε μέχρι τού νεκροταφείου, δπου οί κε-
κοιμημένοι, οίκτιρμονέστεροι τών ζώντων, πα
ρέσχον αυτή ασυλον' έκείσε δέ, έν μέσω τών 
δια λευκή; ώας περιβαλλόμενων μελάνων σταυ
ρών, ήλθεν εις τον κόσμον το κυοφορούμενον 
τέκνον της. 

Τή επιούση πρωία, όπόταν ό καΐ νεκροθά-
•πτου έκτελών καθήκοντα νεωκόρος τού παρεκ
κλησίου ήλθε να ορύξη τάφον, εύρε τήν μέν 
Αίζαν κατακειμένην λιπόθυμον επί τού παγερού 
εδάφους, το δέ νεογνον άπνουν ενώπιον της. 

Οταν ανέλαβε τάς αισθήσεις, είχε φρενίτιδα 
έπανήρχοντο δ' επί τών χειλέων της αί αύται 
διαρκώς λέξεις: 

— Γενεά κατάρατος, ή φονεύσασα τον πα 
τέρα και τδ τέκνον μου, έπανελάμβανεν, ήμέραν 
τινά θά συναντηθώμεν...Θά εκδικηθώ...θά κα
ταστώ δούκισσα Κανδόλ!... 

* * 
Δεκαπέντε έκτοτε πιρήλθον έτη. Προ μακρού 

ήδη ή κληροΰχος δούκισσα έκάθευδε τον αιώνιον 
ύπνον, ό δέ δούξ Ιωάννης, τεσσαράκοντα και 
πέντε ετών άγων ήλικίαν, είχε τό μέτωπον 
φαλακρόν, ρυτίδες δ έξετείνοντο επί τών κρο" 
τάφων του. Μή νυμφευθείς εισέτι έξηκολούθει 
διάγω; βίον εύζώου Πασίγνωστος ην εν πάσι 
τοις νυχτερινοίς έστιατορίοις και τοις τών θεά
τρων παρασκηνίοις. Διετέλει δ' εις άρίστας 
σχέσεις μετά τών πλειόνων α σ τ έ ρ ω ν τής 
καλλονής, έπεδείκνυε τάς διασημοτέρας τού ή -
μικόσμου γυναίκας, αί έροπικαί δ έπιτυχίαι του 
ήσαν τοσούτφ πολυάριθμοι, ώστε εθεωρείτο ά-
προσμάχητος. 

Και μολαταύτα γυνή τις, μηδεμίαν ποσώς 
έχουσα φήμην άτιθάσσου, έφέρετο πρός αυτόν 
μεθ' υπεροπτικής καταφρονήσεως.Έν τώ Δάσει, 
έν ταϊς ίπποδρομίαις και κατά τάς πρώτας θεα-
τρικάς παραστάσεις πολλάκις συνήντησεν αυ
τ ή ν πλην ουδέποτε έφαίνετο παρατηρούσα τήν 
παρουσίαν του, ουδέποτε άπέτεινεν αύτφ τον 
λόγον. Καίπερ οί κακόβουλοι διετείνοντο οτι 
ήγε συμπεπληρωμένην τριακονταετή ήλικίαν, 
αύτη δμως έδόκει είναι μόλις είκοσιπίνταέτις. 
Υψηλή και ραδινή, μετά χροιάς εξαισίου και 
μεγάλων οφθαλμών βαθυκυάνων, έφερε κόμην 
θαυμασίαν τοσούτφ πυρωπού ξανθής χροιάς, 
ώστε έφαίνετο χρωματισθεΐσα ούτως υπό τών 
ηλιακών άκτίνων, και ήτις έδοτο άφορμήν νά 
τή άπονεμηθή τδ παρωνύμιον, ύφ 6 ην γνωστή 
έν τφ κομψφ λεγομένω κόσμω: «Χρυοοΰν 
Λίρας»· 

Τό ΰπ αυίής κατοικούμενον πολυτελές μέγα-
ρον ήνοιγε τήν ολοσχερώς έκ ξύλου δρυός αυ
λέ ιον πύλην του έπ αυτού τού βουλεβάρτου 
Ωσμαν. Ή έκ ροδόχρου μαρμάρου κλίμαξ ην 

παροιμιώδης, ώς και τό ίαπωνικόν φυτοκομεϊον, 
τό συνεχόμενον τή τής υποδοχής αίθούση. Α
παντες οί Παρίσιοι έγίνωσκοντά οχήματα της 
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xai τάς άνεπιλήπτους οίκετικάς στολάς, έν δε 
ΐοΐς σταύλοις αυτής έτρέφοντο οί αμιγέστεροι 
χαί ωραιότεροι τών ϊππων τής πρωτευούσης" α" 
ούνατον δ' ήν ν άπαριθμηθώσιν αί περιουσίαι, 

*ας δια τών λευκών αυτής οδόντων χατέφαγεν. 

Έ ν εϊδει αδιάλειπτου πειρασμού, ό δούξ 
Κανδόλ παρηκολουθεΐτο υπό τής άναμνήσεως 
τής γυναικός ταύτης, 'ί£ν τή λέσχη δεν συνδιε-
λέγοντο ή περί αυτής. Ό Λουκιανός Ρόλ, ό τού 
συρμού χρονογράφος, άφιέρου αυτή έν ταϊς σ τ ή -
λαις τής εφημερίδος «Ρουύ Βλάς» άρθρα 
έκλάμποντα έξ ευφυούς καλλιέπειας. Εν τ ή 
Καλλιτεχνική Αίθούση ή μαρμάρινη αυτής 
προτομή, ' έργον τού γλύπτου Βούζιγκερ, 
ην εκτεθειμένη, ή δ' υπό τού διασήμου ζωγρά
φου Καρόλου Μουράνδου γραφεϊσα εικών της 
ήν ενθρονισμένη επί τού όκρίβαντος. Ό Φέρ-
ραγος, ό περιώνυμος περιηγητής και άκαταδά-
μαστος φονεύς τών λεόντων, έπανακάμψας έξ 

Αφρικής, διέπραττε τρέλλας υπέρ αυτής, ό δέ 
μικρός υποκόμης Σαρνύ, ό έσχατος· τού ονόματος 
τούτου, εκαυσε τόν έγκέφαλον εντός τού κομμω
τηρίου του έκ ζηλοτυπίας. Εν συντόμω, αύτη 
ήν πλάσμα φανταστικόν και κινδυνώδες, βαθέως 
διεφθαρμένη γυνή, άλλ' επαγωγός ένεκα αυτής 
ταύτης τής διαφθοράς της. 

Ό Ιωάννης έφρόνει δτι άλλοτε ποτε συνήν-
τησε τήν γυναίκα ταύτην, άλλα πού;...Αδύνα. 
τον ν άναμνησθή. Οθεν απεφάσισε νά παρου-
σιασθή παρ αύτη ίνα καθησύχαση τήν καρδίαν 
«υ. Ουδεμία ήν £ρεία μεγάλων λεπτολογιών 
προς τ ό Χ ρ υ σ ο ύ ν Δ έ ρ α ς . 

Εμελλεν αύτη νά έξέλθη έφιππος, δπως 
«οιήσηται τόν έν τφ Δάσει ήμερήσιον περίπα-
τον, ύπεδέχθη δ αυτόν φέρουσα τήν ίππήλατον 
άμαζόνειον έσθήτα, όρθια και τύπτουσα τό λ.ε-
«τόν αυτής υπόδημα δια τού μετ αργυράς σφαί
ρας, κεκοσμημένης πολυτίμοις λίθοις, μαστιγί-

| * της. 

— Συγγνώμην, Κυρία, έπέφερεν ίπποτικώς 
ο δούξ, άλλά νομίζω δτι έσχον τήν τιμήν νά 
ίδω υμάς άλλοτε...πλήν αγνοώ πού. Εξετε τήν 
αγαθότητα νά μοί ΰποβοηθήσητε τήν μνήμην; 

Ή νεαρά γυνή ήρξατο γελώσα: 

— Και διατί όχι; Ευχαρίστως. Δέον δμως 
ν' άνατρέξητε εις μεμακρυσμένην έποχήν, λίαν 
μεμακρυσμένην. Ενθυμείσθε τήν μικράν Γω-
τρόν; Αι λοιπόν! είμαι έγώ, τό Χ ρ υ σ ο ΰ ν 
Δ έ ρ α ς - μ' ευρίσκετε δυσειόεστέραν; 

— 'Εστέ ωραιότερα παρά ποτε, άπήντησεν 
ό Ιωάννης τεταραγμένος. 

— Αληθώς: έχω μεγά)*ην εύχαρίστησιν. 
Σημάνασα δέ τόν κώδωνα είπεν αύτφ μετά 

ψυχρότητος: 

— Νομίζω δτι ουδέν πλέον έχομεν νά ε ί -
πωμεν άλ.λήλοις. Σας προσκυνώ, κύριε δούξ 
Κανδόλ!... 

* * 
Ό Ιωάννης Κανδόλ είναι έξηκοντούτης, αρ

θριτικός και έκ τών ρευματισμών ανάπηρος. Οί 
Παρίσιοι ουδέν πλέον υπέρ αυτού κέκτηνται θέλ-
γητρον. Γέρων ήδη και πάσχων επανέκαμψεν 
εις τόν πύργον του, τόν αυτόν εκείνον πύργον, 
έν φ ή μικρά Λίζα μετέβαινεν άλλοτε νά έργα-
σθή υπέρ τής κληρούχου δουκίσσης. 

Μ' δλην τήν τών ετών παρέλευσιν, ή άνά-
μνησις αύτη τής θυγατρός τού μπάρμπα-Γωτρόν 

' αναδύει έκ τού παρελ.θόντος και ή είκών αυτής 
τφ έπιφαίνεται διαυγής και καθαρά έν μέσω το
σούτων άλλων γυναικείων εικόνων μονονούκ 
έξαλειφθεισών τής μνήμης του. Οτέ μέν έπανα-
βλέπει τήν αφελή κόρην, ήν άπεπλάνησε, τήν 
δύστηνον έρώσαν παιδίσκην, τήν άνάνδρως εγ-
καταλειφθεϊσαν* ότέ δέ τήν θρασεϊαν έταίραν, 
τήν ύποδεχομένην αυτόν μεθ' υπεροπτικής κα-
ταφρονήσεως και έκδιώκουσαν διάτων οίκετών 
της, αυτό τέλος τ ό Χ ρ υ σ ο ύ ν Δ έ ρ α ς 

Όπόταν ό καιρός ήναι καλός και τά μέλη 
αυτού δέν άποποιώνται νά τόν έξυπηρετήσωσιν, 
ό γηραιός δούξ, στηριζόμενος έπι τού βραχίονος 
τού θαλαμηπόλου του, περιδιαβάζει βραδέως 
εντός τών δενδροστοιχιών τού παραδείσου, μέ
χρι τού περιπτέρου, έν ψ κατώκει άλλοτε ό θη-
ροφύλαξ αυτού. Είναι μόνος, κατάμονος έν τοις 
γηρατείοις του, ατινα ουτε σύζυγος, οΰτε τέκνον 
μέλλουσι νά φαιδρύνωσιν. 

Ήμέραν τινά διά μέσου τών κιγκλίδων είδε 
διερχομένην εφιππον αμαζόνα παρακολουθούμε-
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νην υπό ίπποκόμου. Αναγνωρίσας το εύσταλές 
εκείνο ανάστημα, την ύπο τον άνδρικόν πϊλον 
έκφεύγουσαν ξανθήν χόμην, έχαιρέτισε την δια· 
βάτιδα, ήτις άνταπέδωκεν αΰτψ ψυχρώ; τον 
χαιρετισμόν του. 

— 'Πξεύρεις ποία είναι αυτή ή Κυρία; η -
ρώτησε τον θεράποντα αύτοϋ. 

— Μία Παρισινή, ή οποία ήγόρασεν εσχά
τως τον πΰργον του Βουα-Ταϊλλή. 

Γείτων του! Το Χ ρ υ σ ο ϋ ν Δ έ ρ α ς ή ν 
γείτο>ν αύτοϋ! Καθότι τα δύο κτήματα παρέ-
κειντο άλλήλοις, οΐ δέ δύο παράδεισοι ήδύναντο 
να σχηματίσωσιν ένα μόνον. 

Ό γέρων δένήδυνήθη να κοιμηθή καθ' δλην 
τήν νύκτα" ειταδ' έγραψε τή νέα πυργοδεσποίνη 
λίαν ταπεινον το ίνφος γραμμάτιον, δι' ου παρε-
κάλ.ει ταύτην να λάβη οικτον υπέρ ασθενούς 
γέροντος και να έλθη ίνα τον έπισκεφθή, οπόταν 
ϊ χη καιρόν προς άπώλειαν. 

Ή Λίζα Γωτρον άφίκετο τήν αυτήν έκείνηνέ-
σπέραν, πάντοτε μεγαλοπρεπής μεθ' δλα τα τεσ-
σαράκοντα πέντε έτη αυτής, άκτινοβόλος ώς 
τήν ηλίου δύσιν και ορεκτική ώς τον καρπον τον 
ώριμον. Χαιρέκακον μειδίαμα άνήλθεν έπ'ι τών 
χειλέων της αμα είδε τήν κατάπτωσιν έκείνην, 
εις ήν περιέατη ό εύειδής Ιωάννης. Ούτος δ' έ-
γένετο φιλοφρονητικός, τρυφερός και χαρίεις, 
βελήσας πρός δε να έκφέρη ένίας έρωτικάς ο ι 
κειότητας. Ό δουξ άπεπειράτο να ύποδυθή έτ^ 
πρόσωπον έρωτοτρόπου Κελάδοντος. 

— Εσμέν υπέρ το δέον γέροντες, έξεδήλω-
σεν αύτη, δπως καταστώμεν έκ νέου έρασταί" 
εν τή ηλικία ημών δεν δυνάμεθα να ώμεν άλλο 
η φί)%οι είτε σύζυγο ι. . . έσόμεθα φίλοι; 

Ανευ δέ οίκτου άφηγεϊτο αύτώ τάς παρωχη-
μένας ακολασίας της καΐ έξετίθη τάς σκανδα
λώδεις περιπέτειας αυτής· ό δέ Κανδολ, απελ
πισθεί ς το κατ' αρχάς έκ του τοσούτου κυνι
σμού, διηρώτα αυτήν ωθούμενος υπό νοσηράς 
περιεργίας. Μάχλος λάμψις διέλαμπεν έν τοις 
όφθαλμοΐς τοϋ γέροντος εκείνου, τού έφιεμένου 
απολύτως τού πλάσματος τούτου, δπερ άπεποι-
εΐτο αυτόν καί 8 παρεδόθη εις τοσούτους άλλους!.. 

Ή φρόνησίς του ΰπεχώρεί" ή επιθυμία αυτρϋ 

αυτή ύπερηκόντιζε πάσαν άλλην σκέψιν και κα-
τέπνιγεν έν αύτώ τήν ήθικήν συναίσθησιν, τους 
έσχατους ενδοιασμούς τού εύπατρίδου. Ήμέραν 
τινά τέλος έξηντλημένος τάς δυνάμεις, έκλιπα-
ρών, μετά δακρύβρεχτων οφθαλμών, ο'>ς παιδίον 
φοβούμενον άρνησιν εφέτου τρωγαλίου, ό Ι ω ά ν 
νης έξητήσατβ παρά τής εταίρας, κατά τήν π α -
ρϊκμήν τής ηλικίας, άν έβούλετο νά καιαστή 
σύζυγος του. 

Κραυγήν χαράς έρρηξεν οπόταν, αφού έδί-
στασε διά τον τύπον, ή Λίζα συγκατετέθη νά 
τόν συζευχθή. 

— Και νά συλλογισθή τις, έλεγεν άνακαγ-
χάζουσα, δτι άλλοτε άπερρίψατε τήν μικράν 
Γωτρόν, τήν λατρεύουσαν υμάς άπλο'ίκήν έκεί
νην κόρην, ώς άναξίαν νά είσέλθη έν τή εύγενεΐ 
υμών οικογένεια, σήμερον δέ προσφέρετε εις το 
Χ ρ υ σ ο ϋ ν Δ έ ρ α ς ν ά γενή δούκισσα Καν-
δόλ. Δέν ήξιζε τον κόπον ν' άναμείνητε επί 
τριάκοντα δλα έτη, δπως καταλήξητε είς τό αυτό 
σημεΐον! 

(Έκ τού γαλλικού.) Γ. Μ. Κ. 

Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΧΙΙΙΧ 

- • ο « \ ί > Ι β » / » ο . 

(Συνέχεια "8ε προηγ φυλλάδ"·ον.) 

X X X V I 

'Ηρωϊχός θάνατος. 

Ό Ραούλ έδραμε προς αυτήν τήν ήρπασε, καί 
τήν ερριψεν εξω. 

Εξερράγη μετά κρότου προ τοϋ σπηλαίου, 
άλλ' ουδέν έπέφερεν αποτέλεσμα. 

Ανέμενε δέ όρθιος, δπως οί Αραβες ρίψωσι 
καί ετέρας πυριτοθήκας, άλλ ούτοι έβράδυναν. 

Ούτοι μαντεύσαντες δτι τό σχέδιόν των δέν 
έπετύγχανε, παρεσχεΰασαν τάς βομβίδας ούτως, 
ώστε νά έκραγώσιν αμα έγγίσωσι τό έδαφος. 
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Ή μαρκησία προσήλθε παρά τώ Ραούλ, θέ-
λουσα νά συμμετάσχη τών κινδύνων του. 

— θά παίξωμεν μετά τών εχθρών μας ά λ -
λόκοτον παιγνίδιον, είπεν αυτη, πικρώς με ι -
διώσα" δέν έχομεν δέ ή τάς χείρας μας ν άν-
τιτάξωμεν, καί έχομεν ανάγκην δεξιότητος. 

Ό Ραούλ ήκουσε θόρυβον. 

— Ίδοϋ, είπε, μας πέμπουσ; βόμβαν, α 
κριβή μου φίλη, λοίβε καταλληλοτέραν θέσιν, 
δπως έχω τούς αγκώνας μου ελευθέρους. 

Ά λ λ ' αντί μιας πυριτοθήκης, έρρί»θησαν 
πέντε συγχρόνως, 

Οί άραβες έπραξαν οδτως, δπο>ς καταστήσω-
σιν αδύνατον τώ Ραούλ νά ρίψη έξω τάς βομ
βίδας" έπρεπε τφ όντι πολλή ώρα νά παρέλθη, 
δπως απαλλαγή ούτος συγχρόνως πολλών βο
λίδων. 

Έ ν τούτοις είργάσθη καί αύθις" αλλά δέν θά 
έπετύγχανεν άνευ τής βοηθείας τής μαρκησίας, 
ητις γενναίως συνέδραμεν αυτόν. 

Αυτη ερριψεν έξω δύο βόμβας" ή τελευταία 
εξερράγη σχεδόν εντός τών χειρών της, ά)*λά 
δέν έπληγώθη, μόνον αί βλεφαρίδες της έχάη-
σαν, συνεκινήθη δ' έπί τοσούτον, ώστε έ-
κλονίσθη. 

Ό Ραούλ έστήριξεν αυτήν. 

— Δέν είναι τίποτε, ειπεν αυτη συνερχο-
μένη' περισσότερον φόβος παρά κακόν. 

Καί ήσπάσθη αυτόν" είτα δέ προσέθηκεν: 
— Ας στείλωμεν κατ αυτών τόν Σελίμ. 
Ό Ραούλ προσέβλεψεν εις τόν λέοντα" θά έ

λεγε τις, δτι ούτος ένόει. 

Ό Σελ.ίμ παρηκολούθησε τήν τελευταίαν 
ταύτην φάσιν τής μάχης μετά μεγάλης γαλή
νης" κατακεκλιμένος έν τφ βάθει τοϋ σπη)>αίου, 
καί τήν κεφαλήν στηρίζων έπί τών εμπρόσθι
ων ποδών του, είχε τούς οφθαλμούς ήμικλεί-
στους. Εφαίνετο δ » έκοιμάτο. 

Άλλ ' ό'χι. Οτε τό βλέμμα τού Ραούλ εστρά
φη προς αυτόν, ούτος έμάντευσεν δτι είχε 
χρείαν αύτοϋ καί ήγέρθη αμέσως. 

— Ελθέ, είπεν αύτώ ό κυνηγόΰ. 
Ό λέων προσήλθε καί έστη πρό τοϋ κυρίου 

του, ζητών ν ανάγνωση είς τούς οφθαλμούς 
αύτοϋ τούς σκοπούς του. 

— Είναι εκτός αμφιβολίας, είπεν ό Ραούλ 
προς τήν Μαρίαν, δτι, εάν οί άραβες έπιμείνωσι 
βομβοβολίζοντες ημάς καί αυξάνοντες τόν αριθ
μόν τών βολνίδων θά μας καταστρέψωσιν. 

— Αληθώς, άπήντησεν ή μαρκησία. 
Ειτα δέ μετ' ελπίδος προσέθηκε: 
— Θά έλεγε τις έν τούτοις δτι ούτοι παραι

τούνται τής πάλης καί δτι ουδέν προτίθενται 
πλέον να έπιχειρήσωσι. 

— Διότι ασχολούνται, άπεκρίθη ό Ραούλ, 
πλνηρούντες τάς πυριτοθήκας" δσω βραδύνουσι, 
τόσω πλείονας θά ρίψωσιν. Έν τούτοις βέβαιον 

. είναι, δτι οϋτως ή άλ)>ως θ' άποθάνωμεν ά? 
πέμψωμεν τόν Σελίμ' τουλάχιστον θά φονεύσ^ 
εισέτι καί άλλους έξ αυτών, εκδικούμενος καί 
έκδικών ημάς. 

Αποταθείς δέ είς τόν λέοντα^ δστις εφαίνετο 
άκροώμενος πάση δυνάμει, 

— Σελίμ, είπεν αύτψ, έξελθε αθορύβως καί 
ώρμησον κατά τών αράβων χωρίς νά σ έννο-
ήσωσιν. 

Ή νεαρά γυνή ήκουε μετ εκπλήξεως. 
— Φρονείς λοιπόν δτι σ' εννοεί; ήοώτησεν 

αύτη δλως θαυμάζουσα. 
— Δέν θά έτόλμων νά εΐπο) ναί, άπήντησεν 

ό κυνηγός" δέν θά έπεθύμουν δέ νά είπω όχι. 
Αλλά θά πράξη ώς τόν διέταξα. Δέν είναι ή 
πρώτη φορά, καθ' ήν συνδιαλέγομαι μετ' αύτοϋ, 
πάντοτε δέ αντελήφθη λίαν καθαρώς τάς δια-
ταγάςμου. Είναι τούτο ένσπκτον αύτώ; Αγνοώ. 
Εχει λογική ν; Σχεδόν πιστεύω τούτο. 

Στραφείς δέ προς τόν λέοντα, είπεν: 
— Εμπρός, ύπαγε! 
— 'Ανάμεινον, Σελίμ, στήθιΙ ειπεν ή μαρ

κησία συγχεκινημένη, διότι προέβλεπεν δτι 
πολλαι]σφαΐραι θά προσέβαλλον αυτόν. 

Ό Σελίμ έστη. Ή δέ μαρκησία έναγκαλι-
σθεϊσα τόν τράχηλον αύτοϋ τρυφερώς, έκλαυσεν. 

— Εχείί δίκαιον, Μαρία, είπε σοβαρώς ό 
Ραούλ, μεταχειριζομένη ώς φίλοντόν Σελίμ 
καί άποχαιρετώσα αυτόν" δέν θά έπανέλ.θη rt 

θνήσχων* δέν εΐ^αι ούτος άγριον ζώον, δπερ ά-
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πέρχεται ν' άποθάνη τυφλώς χάριν ημών* είναι 

φίλος αφοσιωμένος και συμπαθών δστις Θυσιά

ζει τήνζωήν του *πέρ ημών. 
Και ένηγκαλίσθη ωσαύτως τον λέοντα. 
Τότε ούτος έποιήσατο παράδοξον κίνημα* ή -

γέρΘη αίφνηδίως και συνέθλίψεν έν αύτψ τον 
κύριόν του τοσούτον ισχυρώς, ώστε ολίγου δειν 
τον άπέπνιγεν. 

Οί κύνες ωσαύτως ήγέρΘησαν και προσήλθον 
δπως όεχθώσι και ούτοι τάς αύτάς Θωπείας. 

— Υπάγετε και σεις, εΐπεν αύτοϊς ό 

Ραούλ" υπάγετε γενναία ζώά μου,και φονεύσατε 

δσους πλείονας δυνηΘήτε. 
Ό κυνηγός και ή σύντροφος του βαθέως συνε-

κινήθησαν. 
Ό λέων κ-/ί οί κύνες έξήλθον. 
Άλλα κάμπτων τον βράχον, ό ΣελΙμ έρριψεν 

εισέτι μακρόν βλέμμα προς τούς κυρίους του. 
— Πτωχέ μου λέων! έψιθύρισεν ή μαρκησία. 
Ό Ραούλ ουδέν εΐπεν, άλλ' οί οδόντες του 

συνεσφίγγοντο σπασμωδικώς. 
Βκροάτο. 

Μόλις στιγμαί τίνες παρήλθον, και ό θόρυβος 
φοβέρας πάλης άντήχησεν είς τα ώτα τών φυ
γάδων ή μαρκησία ηθέλησε νά έξέλθη δπως 

ϊδη. 
Ό Ραούλ έκώλυσεν αυτήν. 
— Είμαι βέβαιος, εΐπεν, δτι άραβες τίνες 

μάς ένεδρεύουσι μέ τά όπλα έτοιμα" έλπίζουσιν 
είς τήν περιέργειαν ημών* θα φονευθώμεν α
ναμφιβόλως, έάν έξέλθωμεν. 

Ήκούσθη πρώτον έκπυρσοκρότησις σχεδόν γε
νική, έξ ήςύπέλαβεν ό Ραούλ, δτι ό )έων άνε* 
καλύφθη πρ'ιν φθάση τον έχθρόν, και δτι πολλάς 
έσχεν ούτος πληγάς. 

'Εν τούτοις έπάλαιεν ούτος λυσσωδώς, διότι 

κραυγα'ι λύσσης και αγωνίας ήρχοντο μέχρις 

αυτών. 
Ή μάν^η όμως υπήρξε βραχεία, και έφαίνε-

το περαιωθεΐσα δια τής ύποχωρήσεως τού Σε-
λ ιμ , δστις ήρχετο πρός τό σπήλαιον. 

Οί άραβες έπυροβόλουν κατ1 αυτού φεύγοντος. 
Έφάνη. 
Εΐχεν είκοσι πληγάς τουλάχιστον. Μόλις 

άνέπνεε, και έκλονείτο εισερχόμενος εις τό κα-
ταφύγιον* μόλις δέ προχωρήσας τρία βήματα, 
κατέπεσεν ώς σωρός... 

Απεβίωσε. 
— ΙΙτωχέ ΣελΙμ, ήθέλησας νά έλθης δπως 

άποθάνης έδώ; εΐπεν ό Ραούλ" οί κύνες ίσως έ
μειναν εκεί φονευθέντες πρώτοι. 

— Ιδού αί βολίδες! άνέκραξεν αίφνης ή 

μαρκησία* άκουσον φίλε μου. 

— Ας ρίψωσιν, εΐπεν ό Ραούλ, δσας θέλουνί 

δεν τούς φοβούμεθα πλέον. < 
— Διατί; 
— Ιδού εν πρόχωμα! 

Και ό κυνηγός έδειξε τό πτώμα τού λέοντος. 
Τψ όντι κατακλνίθέντες όπισθεν αυτού ευρέθη

σαν έν ασφάλεια. Αί σφαϊραι τών βολίδων δέν 
ήδύναντο νά διαπεράσωσι τό σώμα τού λέοντος. 

Οί άραβες έρριψαν τριάκοντα περίπου βόμβας 
συγχρόνως, χωρίς νά βλαφθώσιν οί κυνηγοί μας 
Σφαΐραί τίνες μόνον προσέβαλον τό πτώμα, 
ποιήσασαι κρότον ύπόκωφον, όστις έτάραξεν α
κουσίως τήν μαρκησίαν. 

Τό σπήλαιον έπληρώθη πυκνού καπνού* αί 
εκρήξεις έποίουν φοβερό ν κρότον. 'Εν τψ μετα
ξύ δμως ό Ραούλ ένόμισεν δτι ήκουσε μακρόθεν 
βολήν τηλεβόλου. 

— Τούτο είναι παράδοξον, έψιθύρισε. 
— Τί είναι*, ήρώτησεν ή μαρκησία. 
— Μοί έφάνη δτι ήκουσα κρότον τηλεβόλου, 

άπήντησεν ό κυνηγός* μή ήναι αποτέλεσμα 

τής ήχους; 
Ή τελευταία βόμβα εξερράγη. 
Βολή τηλεβόλου αντήχησε και αύθις λίαν 

καθαρώς* όβούζιον δέ τού τηλ.εβόλου έπεσεν άνω 
τού σπηλαίου μεταξύ τών αράβων, οΐτινες μχ-
νιωδώς έκραύγαζον. 

Είτα τό έδαφος ύπίτρεμεν ύπό τό κάλπασμα 

σώματος ιππικού. 
Ό Ραούλ έξή/θεν. ' II μαρκησία τόν ήκο-

λούΟησεν. Είδον δ άμρότεροι τρεις ίλας γαλ
λικού ιππικού έφορμούντος κατά τών Μαυριτι* 
νών, οΐτινες αύΘωρεί κατεστράφησαν. 

Ητο ή άπελευΘέρωσις. 
I Ή μαρκησία έρρηξε κοαυγήν μεγάλην και έ-
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πεσε λιπόθυμος είς τάςάγκάλας τού έραστού της. 
Πασα ή ένεργητικότης αυτής, τόσον ακμαία 

εν τη· πάλη, παρέλυσε δια τής απροσδόκητου 
ταύτης χαράς. 

X X X V I I 

Ό βασι.ίίύς τής έρημου-

Έ π ί κεφαλής τού στρατού ήν ό συνταγμα
τάρχης, διοικητής τού αραβικού τμήματος τής 
περιφερείας Νε'ιμούρ, τής έγγυτέρας γαλλικής 
πόλεως. 

— Φθάνομεν εγκαίρως, φίλτατέ μοι Ραούλ, 
εΐπεν ούτος είς τόν κυνηγόν. Ένεργήσαμεν 
δραστηρίω;, σέ όιαβεβαιώ, δτι οί ίπποι μας έ-
πέτων μάλλον ή έτρεχον. Α! ιδού ό ωραίος 
ούτος νεανίας, δστις ανοίγει τούς οφθαλμούς. 
Ω( πόσον ωραίος είναι ούτος! 

— Απατάσθε, φίλτατε συνταγματάρχα, 
άπήντησεν ό Ραούλ" τό βουρνούζιον τούτο κα
λύπτει κυρίαν, ήτις, αν δέν άπατώμαι, είναι 
έκ τών πλησιέστερων συγγενών σας. 

— Πώς ονομάζεται;... 

— Αννα-Μαρία δέ Νουμέζ, αγαπητέ εξά
δελφε, εΐπεν ή μαρκησία συνελθούσα είςέαυτήν. 

Ό συνταγματάρχης, έκπληκτος, άφίππευσε, 
χαί ασπασθείς ίπποτικώς τήν χείρα τής νεαράς 
γυναικός, έκραξε: 

— Πώς, εξαδέλφη, σάς έπαναβλέπω έδώ 
εις Μαρόκον, Οπό τήν προστασίαν τού φίλου 
μου Ραούλ; 

— Μετά ναυάγιον, καθ' δ άπωλέσθη ό σύ
ζυγος αού, και έξ ού ό κόμης δέ Λαβερύ μέ έ-
σωσεν' ύπέστημεν πολλάς χαι δεινάς περιπέ
τειας, εξάδελφε μου. 

"Ο συνταγματάρχης έμειδίασεν, υψών τήν 
χεφαλήν. 

'Εξήταζε τό πεδίον τής μάχης. 
Οί ιππείς προκαταλαβόντες τούς άραβας, 

συσπειρωθέντας δπως άντισταθώσιν άνωθεν τού 
σπηλ.αίου, έξωλ.όθρευσαν αυτούς. Διεκρίνοντο δέ 
«ί φονευθέντες ύπό τού Ραούλ, οΐτινες ανήρχον
το είς εκατοντάδα. 

Οί κυνηγοί τής "Αφρικής και οί σ π α χ ί ς 

άριθμοϋσι τά πτώματα, και έγκαυχώνται εύ· 
ρίσκοντες έξ αυτών έκατόμβην. 

— Κατηρτίσατε άξιοθαύμαστον άμυναν, 
φίλτατέ μοι κύριε, εΐπεν ό συνταγματάρχης. 

— Ή κυρία μ' έβοήθησεν, άπήντησεν ό 
Ραούλ. 

Ή μαρκησία χωρίς νά προσποιηθεί μετριο-
φροσύνην, προσέθηκε: 

— θεέ μου! είναι αληθές. Έπολέμησα 
καλώς* φρονώ δτι προσεφέρθην μετά πολλής 
γέννα ιότητος 

— Επυροβολήσατε; ήρώτησεν ό συνταγ
ματάρχης, εκπλαγείς. 

— Ναι, εξάδελφε μου, ναί. 'Εφόνευσα μ ά 
λιστα ιδία χειρί αυτόν τόν διάβολον, δν βλέπε
τε εκεί παρά τό σπήλαιον προσβεβλημένον έν 
τψ στήθει. 

— Εύγε, μαρκησία, εύγε, άνέκραξεν ό συν
ταγματάρχης - άλλ' ουδέποτε προσεδόκων τούτο 
παρά νεαράς και ωραίας Παρισινής, ώ; υμάς. 

Οί άξιωματικοΊ, .οΐτινες έγνώριζον τόν Ραούλ 
προσήρχοντο συγχαίροντες αύτφ και σφίγγοντες 
τήν χείρα του. 

— Αί! σεις, έφώνησεν ό συνταγματάρχης 
πρός τούς στρατιώτας του, στήσατε τάς σκηνάς. 

Και προσκαλέσας ένα ύπαξιωματικόν, 
— Αμέσως μία σκηνή δι' εμέ και τούς ξέ

νους μου, εΐπεν αύτψ, κα'. νά έτοιμασθή πρό
γευμα. 

Τού υπαξιωματικού αποχωρήσαντος δπως εκ
τέλεση τήν διαταγήν, ούτος επανήλθε πρός 
τούς ξένους του. 

— Εξηγήσατε μοι λοιπόν, συνταγματάρχα 
εΐπεν ό κυνηγός, πώς ήλθετε τόσον εγκαίρως. 
Είσθε κατά τύχην έν στρατεία.; 

— Μα τήν πίστιν μου, όχι, άπήντησεν ό 
συνταγματάρχης. Άλλ ' έχω είς τόν τόπον 
τούτον κατασκόπους, ών είς είδε συμμορίαν α
ράβων περικυκλούντων νύκτωρ τούς κυνηγούς. 
Ηκουσε τήν συνδιάλεξίν αυτών. Ή άπό τού 

σπηλαίου άπόοτασις τού έπιτηρητικού στρατο
πέδου, δπερ συνέστησα έπί τών συνόρων, άπεΐ-
χεν επτά λεύγας" ό άνθρωπο; μου έκλεψεν ΐππον 
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χαΐ ήλθε τρέχων από ρυτήρος, δπως μέ ειδο

ποίηση. 

— Φίλτατέ μοι συνταγματάρχα, είπεν ό 

Ραούλ, ιδού υπηρεσία, ήν ουδέποτε θά λησμο-

νήσω. 
— Ούτε εγώ, προσέθηκεν ή μαρκησία. 

— Οί άνθρωποι μου και εγώ, δέν έπράξαμεν 
ή τδ καθήκον μας, άπήντησεν ό συνταγματάρ
χης· έν τούτοις κατεβάλομεν μείζονα ζήλον, 
δπερ δέν θά έπράττομεν βεβαίως διά τον τυχόν
τα. 'Αλλά πού μας ήτοίμασαν τήν σκηνήν; 
Επιτρέψατε μοι νά σας προσφέρω τδ πρόγευμα. 

ΚαΙ προσέφερεν ίπποηκώς τδν βραχίονα είς 
τήν μαρκησίαν και ώόήγησεν αυτήν υπό τήν 
σιέγην τών φύλλων, ήν ήγειραν οί σ-ρατιώται. · 

Ό συνταγματάρχης καί οί δύο αυτού προσ

κεκλημένοι έγκατεστάθησαν ενταύθα. 
Τδ πρόγευμα μετ' ολίγον παρετέθη. Συνέκειτο 

δέ έκ ψητού κρέατος ϊππων φονευθέντων έν τή 

Ή μαρκησία ουδόλως άσχοληθεϊσα είς τάς 
λεπτομέρειας ταύτας, έφαγε και έπιεν ώς γυνή 
πεινώσα καί διψώσα μεγάλως· ούτοι ώμίλουν. 

Κατά τά επιδόρπια ό συνταγματάρχης είπε 
τώ Ραούλ: 

— θά εύρητε είς τδ στρατόπεδον παράδοξον 
πρόσωπον, φίλτατέ μοι κόμη. 

— Ποιον; 

— Τδν Σουλτάνον τής έρημου, τδν νέον ε
κείνον άνδρα, δστις επί κεφαλής τοΰ έκ Τουα-
ρέγγ στρατού, προσεκτήσατο τοσαύτην φήμην 
εσχάτως. 

— ΑΙ ά! είπεν ό Ραούλ, εις ληστής! 

— ΕΤς μέγας αρχηγός! 

— Ναι, αλλ είς κακούργος. Τί θέλετε νά 

εΐπητε; 

— Ηλθε προσφέρων τήν συμμαχίαν του τή 

Γαλλία καί τον προσεδέχθημεν. 
— Δέν έπράξατε ορθώς. 
— Καί έγώ φρονώ ωσαύτως. 'Αλλ' ύ π ή -

κουσα είς ανωτέρας διαταγάς. 

— Τόσω τδ χειρότερον διά τούς δώσαντας 

αύτάς. 

Ό συνταγματάρχης κατένευσε διά κινήμα

τος, καί, 
— 'Ανεπαύθημεν ήδη αρκούντως, είπεν ού

τος έγειρόμενος" πρέπει νά άναχωρήσωμεν. Δέν 
έχω ή ολίγους άνδρας καί είμεθα έν τώ μέσω 
εχθρικής χώρας· εάν βραδύνωμεν θά καταφθάσ/) 
ημάς ολόκληρος στρατός" πανταχόθεν τά χωρία 
καλούνται εις τάδπλα. 

— Ας ίππεύσωμεν λοιπόν, είπεν ό Ραούλ.. 
Ό συνταγματάρχης έσήμανε τήν άναχώ-

ρησιν. 
'Ενώ αί ΐλαι συνηθροίζοντο, ό Ραούλ καί ή 

μαρκησία διηυθύνθησαν πρός τό σπήλαιον, δπως 
έκπληρώσωσιν Εερδν καθήκον ευγνωμοσύνης" ά-
πήλθον εκεί δπως άποδώσωσι τδν τελευταΐον 
χαιρετισμόν εις τδν νεκρδν σωτήρα αυτών. 

Ό δυστυχής ΣελίμΙ έλεγον οί άκούσαντες 
περί τού λέοντος τού 'Αποκεφαλ'.στού κυνηγοί, 
οΐτινες εύρίσκοντο έν τώ σπηλαίω. 

'Επί μακρόν χρόνον διεσώζετο ό σκελετός 

τού λέοντος εν τώ σπηλαίω. 

Οί άραβες πάντοτε έσεβάσθησαν τά λείψα

να του. 
Ό συνταγματάρχης έχορήγησεν είς τούς 

ξένους του ίππους. Καί έλαβον άπαντες τήν πρός 
τά γαλλικά σύνορα όδόν. 

Μακρόθεν ύψούντο νέφη κονιορτοΟ, προερχο
μένου έκ τού καλπάσματος τών Μαυριτινών ιπ
πέων, οϊτινες ήρχοντο ταχέως. 

*Ή μαρκησία έστρεφεν από καιρού είς καιρόν 
καί παρετήρει μετ' ανησυχίας δτι ό εχθρός όλοέν 
έπλησίαζε, καί ειδοποίησε τόν Ραούλ.. 

'Εβάδιζον αμφότεροι έν τή εμπροσθοφυλακή" 
ό συνταγματάρχης έμενεν οπίσω. 

— Φίλη μου, ειπεν αυτή ό Ραούλ, ό έξά· 

δελφός σου απομακρύνεται, καί φαίνεται δτι 

έχει ίσως τήν έπιθυμίαν νά ελθη είς σύγκρουσιν 

μετ' αυτών. 
— Οί άραβες είναι πολυάριθμοι! άπήντησεν 

ή μαρκησία. 
— Διά νά περιμείνη αυτούς ό συνταγμα

τάρχης, πρέπει νά έχη πλεονεκτήματα. 

Καί δεικνύων τούς στρατιώτας, 
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— Ιδε, είπε, πώς οί κυνηγοί γελώσι με 
ταξύ των, υπάρχει έστημένη παγίς τις, φ ιλ-
τάτη μοι. 

Τω δντ,ι ποφαλλάξαντες όδόν τινα άπότομον, 
ή μαρκησία έξέβαλε κραυγήν έκπλήξ'ως. 

Παρά τήν όδόν έστάΐμευον τρία τάγματα 
πεζικού, άτινα άνέμενον ετοιμοπό'εμα. 

— Καταλαμβάνω, είπεν ό Ραούλ.. 
Καί ώθών διά τού βραχίονος τήν νεαράν γυ

ναίκα, 

— Παρατήρησον εκεί επάνω! είπεν. 
Αύτη διέκρινεν επί τών βοά/ων πυροβολι-

στάς, ων αί κεφαλαί μόνον έξεϊ/^ον τού λόφου. 
Οί άραβες συνεποσοϋντο είς δύο χιλιάδας, 

καί εύρίσκοντο σχεδόν εγγύτατα τών κυνηγών. 
Βέβαιοι δέ δτι θά καταφθάσωσιν αυτούς, έ-

κραύγαζον φρενητιωδώς. 
Οί ιππείς μας ετάχθησαν όπισθεν τών πε

ζ ώ ν ό εχθρό; έφθασεν. 
Αιρνης ήκούσθη φωνή: πύρΐ 
Ό πρώτος στίχος έπυροβόλησεν. 
Ό πυροβολισμός υπήρξε τρομερός. 
Ό δεύτερος στίχος έπυροβόλησεν ωσαύτως. 
Αί σφαϊραι επήνεγκον φρικώδη καταστροφήν. 
Ανωθεν έρρίφθη χάλαζα βολίδων" εντός δέ 

δύο λεπτών τής ώρας οί Μαυριτινοί κατεκρεουρ-
γήθησαν έν τή θέσει ταύτη, είς ήν κατίλιπον 
πλέον τών 500 νεκρών ύπό τάς λόγχας τών 
ημετέρων. 

Εντρομοι δέ έτράπησαν είς φυγήν. 
Τό γαλλικόν πυροβολικό ν τους χατεόίωξεν 

επί στιγμήν είτα δ έγκατέλιπεν αυτούς. 

Ή μαρκησία, ήτις ουδέποτε είχεν ιδεί μά -
χην, έξεπλάγη δικαίως. Ό δέ πόλεμος έφάνη 
αυτή ώς αναπόφευκτος είς τόν άνθρωπον. 

Ό συνταγματάρχης βέβαιος ων δτι τό ύπ' 
αυτόν σώμα δέν ήθελε διαταραχθή, άνέθηκε τήν 
διοίκησιν αυτού εις τόν ταγματάρχην, έλαβε 
μεθ' έζυτού φρουράν χαί ώδήγησε τούς ξένους 
του είς Νεϊμούρ. 

— θά διέλθητε ενταύθα άνετώτερον, είπεν 
ούτος, τουλάχιστον θά έχητε μίαν κλίνην, έ -
ξαδέλ.φη. 

Ό βϊσιλεύς τής ερήμου, δστις είχεν άκο-

/.ουθήσε·. τούς στρατιώτας, έπλησίασε τόν συν
ταγματάρχη·., 

— Επιθυμώ νά σέ άκολουθήσο) είς τήν 
πόλιν! είπεν ούτος. 

— Καλώς νά έλθτ-,ς! άπήντησεν ό συνταγ
ματάρχης. 

Ακολουθούμενος ύπό τριάκοντα περίπου Του-
αρέγγ ιππέων, ό αρχηγός τής Σαχάρας συνώ-
δευσε τήν φρουράν. 

Καθ' όδόν έρριπτεν αλλόκοτα βλέμματα έπί 
τής μαρκησίας. 

Μετά μιάς δέ ώρας δρόμον, άνέστειλεν ολί
γον τό βήμα τού ϊππου του" οί ιδ·κοί του εμι-
μήθησαν αυτόν. 

— ^ λ ή , είπεν ούτος είς ένατων ανθρώ
πων του, βλέπεις τόν νέον εκείνον άνδρα, δστις 
βαδίζει εις τό πλευρόν τού Αποκεφαλιστού; 

— Μάλιστα, Σιδι, άπήντησεν ό ίππεύς. 
— Είναι γυνή! ' 
— Τό είχα μαντεύσει. 

— Τήν θέλω τήν γυναίκα αυτήν. 
— θ ά τήν έχης 
Ό Τουαρέγγ έξηκολ.ούθι·,σ· τόν δρόμον του, 

άλλα προσέθηκε: 

— Πρέπει νά άπαχθή τήν νύκτα ταύτην. 
— Τούτο θέλει γενή, άπήντησεν ό ίππεύς. 

(ακολουθεί.) 

UEPI ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟϊ ΠΑΠΑ 

(Απάνθισμα έκ της «Έπιθ. τών Δύο Κόσμων».) 

Πρ6 τών εκλογών του Πάπα, οί Καρ
δινάλιοι ορκίζονται έπί τοΰ ιερού Ευαγ
γελίου δτι θά τηρήσωσι μυστικότητα. 
Κληρικοί τε καί λαϊκοί, οι διατελούντες 
έν τη υπηρεσία των, δίδουσιν δρκον επίσης 
δτι θά τηρήσωσιν έχεμυθίαν. Ιατροί, φαρ-
μακείς, κουρείς, ξυλουργοί, κτΐσται, μά
γειροι ορκίζονται ωσαύτως έπί τούτω. 
'Αλλ' εντούτοις, μεθ' ολας τάς προφυλά
ξεις ταύτας καί τούς όρκους, ύπάρχουσί 
πνες αθυρόστομοι, παρ' ων έκφεύγουσι λό-



!>0t> ο Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Ό Σ 

γοι ή νύξεις, καί ούτως αποκαλύπτονται 
πολλά των τελεσθέντων κατά τάς συνε
δριάσεις. 

Αλέξανδρος δ Γ'. έν έτει 1 1 7 9 έκανό-
νισε διά διατάγματος τά εκλογικά δικαι
ώματα, δτι δηλαδή ή εκλογή τοϋ βασιλέως 
—ποντίφηκος ανήκει είς μόνους τούς 
Καρδιναλίους, και δτι αύτη έχει κΰρος ο
πόταν ό υποψήφιος λάβη πλειονοψηφίαν 
τά δύο τρίτα των ψηφοφόρων. Γρηγόριος 
δ' ό Γ. ώρισε τάς διατυπώσεις και τελετάς, 
καθ' ας ετάχθησαν ήμέραι δέκα μετά τήν 
τελευτήν του Πάπα, ίνα άρχηται ή σύνο
δος, καί τοΰτο δπ(ος δοθη άποχρών χρό
νος εις τούς έν τφ ίξωτερικφ διαμένοντας 
Καρδιναλίους νά π;;οσέλθωσι. 

Πάντες οί εκλογείς έτίθεντο ύπδ περι
ορισμό ν, ή |.·. άλλον ύπδ φυλάκισιν, ίνα μή 
επηρεάζονται έξ αλλότριων εισηγήσεων. 
Έ ά ν δ' ό Πάπας δεν έξελέγετο έντδς 
τριών ήμερων, ύπεβάλλοντο οί εκλογείς 
Καρδινάλιοι εις ποινήν συνισταμένην- είς 
τδ νά λαμβάνωσι μόνον 1ν φαγητδν κατά 
τήν μεσημβρίαν καί έν έτερον κατά τδν 
δείπνον, ήπειλούντο δ' δτι θά περιωρίζετο 
έ'τι ή τροφή αυτών είς μόνον άρτον καί 
οίνον, άν ή εκλογή παρετείνετο έπί πλέον. 

Μετά παρέλευσιν δμως χρόνου αί αδ-
στηρότητες αύται ήλαττώθησαν, καί τά 
κελλία έπαυσαν πλέον δντα ως πρότερον 
είρκταί, έκαστος δέ των εκλογέων έστιάτο 
έν τφ ίδίω κελλίφ του. "Αλλοτε, έπί τ φ 
θανάτω του Πάπα, οί κάτοικοι της Ρώμης 
έφαίνοντο ως κυριευόμενοι ύπδ μέθης καί 
μανίας. Ή ωραιότερα έν Ρώμη πανήγυρις 
ην ή εορτή, καθ' ήν έπανηγύριζον άφ' έ-
νδς μέν τήν τελευτήν του τέως Πάπα, άφ' 
ετέρου δέ τήν έκλογήν του διαδόχου του. 
Αί είρκταί ήνεψγοντο, οί δεσμοφύλακες 
άπεσύροντο,είς δέ τάς δδούς δένέβλεπέ τις 
ειμή περιπόλους καί οπλοφόρους. Μήτε 
αυτά τά δικαστήρια έλειτούργουν καί συμ
πάς δ λαδς παρεδίδετο είς διαχύσεις. Συ-
\(ύμολογοΌ·ντο δέ καί στοιχήματα έπί της 
έκβάσεως της εκλογής, ως τανϋν στοιχη
ματίζουσα έπί της έκβάσεως των ιππο
δρομιών. 

Κατά τήν συνέλευσιν δμως πρδς έκλο

γήν τοϋ Πάπα τφ 1878 ουδέν τούτων 
πάντων έτελέσθη πλέον. 

Ή εκλογική συνέλευσις Αέοντος ΙΓ ' . 
ύπήρξεν ή βραχυτάτη κατά τήν διάρκειαν, 
ένφ έπί έτη πολλά διήρκεσαν άλλαι τοι-
αΰται. Μετά τδν θάνατον Κλήμεντος Δ'. 
τη 29 Νοεμβρίου Α 268, οι Καρδινάλιοι 
διαφωνούντες, συνεδρίασαν έτη δύο καί 
μήνας εννέα. Δύο δέ έτη διήρκεσεν ή τοϋ 
Σελεστίνου Ε'., 32 μόνον ημέρας ή τοϋ 
Πίου Η'. καί ή τοϋ Γρηγορίου ΙΣΤ ' . πλέ
ον των επτά εβδομάδων ή δέ του Λέοντος 
ΙΓ ' . έτελέσθη έν τριάκοντα εξ ώραις. Παρά 
τη είσόδω της αιθούσης υπάρχει εστία, 
έν ή καίονται αί ψήφοι. Ό νυν Πάπας έ-
καλειτο πρότερον Ιωακείμ Πέσσης, μετά 
δέ τήν άνάρρησίν του είς τδ τοϋ υπέρτα
του Ποντίφηκος αξίωμα, έλαβε τδ δνομα 
Λέοντος του ΙΓ ' . Ερωτώμενος έάν δέχη-
ται τήν παπικήν εδραν, αποκρίνεται; « Ε 
πειδή δ Θεδς τδ θέλει, δέν αντιλέγω.» 
Μετά τήν διαλογήν τών ψήφων εκφωνεί
ται τδ δνομα τοϋ έκλεχθέντος, ακούονται 
δέφωναί χαράς. Συντάσσεται τδ έγγραφον 
τών πρακτικών καί υπογράφεται. Τδν νέον 
Πάπαν ένδύουσι τά ποντιφικά ενδύματα 
καί τφ κομίζουσιν έρυθροΰ χρώματος σαν
δάλια μετά σταυρών κεκοσμημένα· δ δέ 
'Αρχιδιάκονος αναγγέλλει πρδς τδν κά
τωθεν συνηθροισμένον λαδν τήν έκλογήν 
τοϋ νέου Πάπα, καί καίονται τά δελτία 
τών ψήφων, ί'να τηρηθή μυστικδν τδ δνο
μα εκάστου τών εκλογέων άλλ' δμως είς 
τδν νέον Πάπαν γνωστά είσι τά ονόματα 
πάντων τούτων. Ό τανϋν Πάπας Ιωακείμ 
Πέσσης κατάγεται έκ κτηματιών χωρικών 
της Τοσκάνης. 

Μετά τήν τελευτήν τοϋ Πάπα, είθισται 
νά τύπτωσι τδ μέτωπον αύτοΰ διά χρυσής 
σφύρας τρις, καί νά καλώσιν αύτδν διά τοϋ 
ονόματος του· μετά δέ τήν έπερχομένην 
σιγήν, γονυπετοΰσιν οί παρόντες ενώπιον 
τοϋ νεκροΰ, καί άγγέλλουσι μεγάλη τ^ 
φωνη δτι δ Πάπας έπαυσεν υπάρχων έν 
τοις ζώσιν. 
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Ό δόκτωρ Μασνέ έκοινοποίησεν εσχάτως 
εις τήν ίατρικήν 'Ακαδημίαν τών Παρισίων γε
γονός έκ τών περιεργοτάτων. 

Πρόκειται περι νέας γυναικός, ήτις ευρίσκε
ται ήδη εις τδ θεραπευτή ρ ιον Hotel Dieu, ύπδ 
τήν θεραπείαν του διασήμου φρενολόγου, καί 
ήτις πρό τίνων ήμερων, έν καταστάσει ύπνοβα-
σίας ευρισκομένη, έτεκε, χωρί; να το αίσθάνη-
ται, ένα μικρόν Γάλλον. 

Το γεγονός τούτο, δπερ μόνον δύο προηγού
μενα εσχε, προστίθεται εις τον αριθμόν τών 
λίαν ενδιαφερουσών έπί τού υπνωτισμού παρα
τηρήσεων τού δόκτορος Μασνέ. Ιδού πώς τα 
πράγματα συνέβησαν. 

Ή γυνή αύτη είναι ηλικίας είκοσι καί δύο 
ετών. Είναι δέ ύπνοβάτις γνωστή. Από της 
παιδικής ηλικίας της διήλθε πολλά νοσοκομεία 
τών Παρισίων, ένθα γινώσκουσιν αυτήν δια τήν 
άπίσιευτον εύκολίαν, μεθ ής δέχεται τον κατ 
επιβολήν μαγνητικόν ύπνον. Οταν τήν έδεχθη-
σαν είς το θεραπευτήριον, ή εγκυμοσύνη αυτής 
ήτο ήδη προκεχωρηκυΐα. 

Ερχεται ή μοιραία στιγμή. Φοβείται τούς 
πόνους και παρακαλεί να τή ευρωσι κανέν μέ 
σον, όπως μή υποφέρη. Ό ιατρός τήν κοιμί
ζει" ουδέν τούτου εύχερέστερον υπάρχει. Αρκεί 
μόνον να τ$ κλείσητε τα βλέφαρα, καί ιδού 
ϊΰτη, απελθούσα είς τάς χώρας τών ονείρων, 
ίνώ τό έργον της φύσεως εξακολουθεί προχωρούν 
χανονικώτατα, 

Έν τούτοις ό ισχυρός πόνος επιμένει να τήν 
ταλαίπωρη- τότε ό ιατρός τη" λέγει: 

— Οί πόνοι σας είσ'ιν όλιγώτερον ζωηροί; 
— Μάλιστα" έλαττούνται βαθμηδόν. 
— Εντελώς έπαυσαν. Δέν θα υποφέρητε 

πλέον κανένα πόνον, μέχρι τέλους. 

Καί αμέσως, με τούς λόγους αυτούς, ή ασθε
νής παύει κραυγάζουσα,, διότι επαυσεν υποφέ
ρουσα πόνους. Δη)οϊ, δτι δεν πονεϊ καθόλου, 
χα'ι παραπονείται, διότι δεν τήν ^νεκούφισαν 
«νωρίτερον. 
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Ό ιατρός τότε λέγει: 

— Πολύ καλά, ημπορείτε τώρα νά κοιμη-
θήτε. Καί εκείνη κοιμάται. 

Κατά τά διαλείμματα οί πόνοι άναγεννώνται, 
άλλ' ό ιατρός τήν καθησυχάζει. 

— Οχι, ό'χι δέν πονεϊτε, τ^ λέγει. 
Και τούτο τη άρκεϊ. 
Τέλος δέ, μετά πάροδον είκοσιν ωρών, ά^οϋ 

ο νεαρός πολίτης έποιήσατο τήν όριστικήν αυ
τού είσοδον είς τόν κόσμον τών βασάνων, έξυ-
πνούσι τήν άναίσθητον έ\ος τότε μητέρα. 

Εκείνη παρατηρεί περι έαυτήν, ζητεί νά 
συγκέντρωση τάς ίδέα,ς της, φαίνεται έκπλητ-
τομένη διότι έκοιμήθη τόσον πολύ. Επειτα, μέ 
φωνήν κωμικής εκπλήξεως, 

— θεέ μου, λέγει, τι λοιπόν εγεινεν ή κοι
λία μου! 

Και τό:ε τό όποιον, τη παρουσιάζουσιν, ε 
ξηγεί τά πάντα. 

'Αναλύων τήν περίπτωσιν ταύτην της υ
πνωτικής αναλγησίας ό δόκτωρ Μασνέ, ποιείται 
φρονιυιωτάτας επιφυλάξεις δσον άφορο; είς τά 
δυνάμενα νά έξαχθώσι συμπεράσματα. 

— Δέν πρέπει νά έπέλθη είς τήν διάνοιαν 
κανενός, λέγει, δτι ή επιρροή αυτη δύναται νά 
χρησιμοποιηθώ γενικώς εν τί) πράξει" έν τού
τοις, δυνατόν είναι νά χρησιμοποιηθή είς μεμο-
νωμένας τινάς περιπτώσεις. 

. . . · > 1-0*« 

ΑΙ ΚΙΝΕΖ1ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Εχουσι καί οί Κινέζοι τάς εφημερίδας των, 
αίτινες δέν εκδίδονται είς μικρόν αριθμόν, ούδ' 
εχουσιν ολίγην διάδοσιν. Είς τάς κινεζικάς έ-
φημερίδας δημοσιεύονται, ως είς τάς εΰρωπαϊ-
κάς συναδέλφους των, αγγελία ι καί γνωστοποι
ήσεις παντός είδους. Μία σελίς πληρούται 
πάντοτε έξ αυτών. Αλλ' αύται, τουναντίον προς 
τάς ημετέρας, πολλφ άπέχουσι τού νά συντάσ-
σωνται είς υφος λακωνικόν καί συντετμημένον, 
ούδ' εχουσιν ως κύριον σκοπδν νά διευκολύνωσι 
τήν πώλησιν τών εμπορευμάτων ή νά κάμωσι 
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ρ ε κ λ ά μ α ν . Αί κινεζικαί γνωστοποιήσεις 
ένδιατρίβουσιν εις πλήθος λεπτομερειών, αιτι-' 
νες συνήθως άποβλέπουσι τα εν οίκψ, παρ' ήμίν 
δέ ούδεμίαν θέσιν δύνανται να εύρωσιν εν εφη-
μερίδΐ' αί κινεζικαί άγγελίαι συντάσσονται εις 
γλώσσαν εύφραδή, διανθή, κεχρωματισμένην 
δια παντός ρητορικού σχήματος, εις γλώσσαν 
εν ένΐ λόγω φιλολογικήν και άποτελούσι, φαί
νεται, ίδιον είδος τής σινικής γραμματολογίας. 
Αγγλική τις έφημερίς παρέσχεν εσχάτως είς 

τούς άναγνώστας αυτής δύο περίεργα υποδεί
γματα τοιούτων γνωστοποιήσεων, καταχωρι-
σθεισώνεις κινεζικάς εφημερίδας. 

Εν τφ πρώτφ, μήτηρ αναζητεί τον υίόν της, 
τόν οποίον άπώλεσεν άποδράντα τής οικίας. 
«Κλαίει πικρώς ή μήτηρ σου, — είναι απόσπα
σμα έκ τής γνωστοποιήσεως, — καθ' ήν στιγμήν 
γράφει ταύτα, έλπίζουσα, δτι θα πέσωσιν υπό 
τάς όψεις σου. Οταν έφυγες τήν 39 τής 8ης σε
λήνης, ήλθον εις τήν οίκίαν μας οί άνθρωποι 
τού μαγαζείου καΐ μάς ήρώτησαν τί έγεινες· 
τοιουτοτρόπως έμάθομεν τήν φυγήν σου. Παρ' 
ολ.ίγον να αποθάνω άπό τόν φόβον μου, και άπό 
τής ώρας εκείνης δέν δύναμαι ού:ε νά φάγω, 
ούτε νά κοιμηθώ· δεν παύω άπό τού να στενά
ζω και νά κλαίω. Δεν έχω άλλα δάκρυα και 
άλλους στεναγμούς. 'Εάν δεν έπιστρέψης, θα 
χόψω ή ιδία τό νήμα τής ζωής μου 'Εάν έπι 
στρέψης, μέ οποιονδήποτε τρόπον τα πάντα θα 
διευθετηθώσιν. Τρέφω μάλιστα κατά νουν εν 

ιον, δια τού όποιου ό πατήρ σου νά μή 
μάθη τάς παρεκτροπάς σου...Παρακαλώ πάντας 
τούς καλούς ανθρώπους να διαδώσωσι τήν άγ-
γελ.ίαν ταύτην δια να περιέλθη είς γνώσιν τού 
αναζητουμένου υιού μου. κτ).. χτ\. 

'Εν τφ δευτέρω ύποδείγματι σύζυγος άγγέλ-
λει τήν άρπαγήν τής συζύγου του. Μετά τήν 
δια μακρών άφήγησιν τού γάμου του, άρχεται 
εκφραζόμενος ώς εξής: «Συνεζήσαμεν έν συζυ
γική αρμονία έπι επτά έτη· ουδέν έτάρασσετήν 
άμοιβαίαν ημών έμπιστοσύνην καΐ συμπνοιαν, 
καΐ ουδέποτε αί σχέσεις μας έπαυσαν ούσαι 
φιλικαί. Κατά τόν ίούλιον τού 1 883 ήκολού-
θησα τό τάγμα ΚοσχΙγκ, δπερ ό άντιβασι)εύς 

Τσορτσουρτάγκ ώδήγησε δια τής Σαγκάης προς 
τά δυτικά σύνορα». ΚαΙ κατωτέρω, μετά τήν 
άνακοίνωσιν τού ιστορικού τής αρπαγής: € Η 
σύζυγος μου, τό γένος Κούγκ, έδελεάσθη, προ
φανέστατα, ύπό τών μηχανευμάτων ενός περι-
τρίμματος. Πώς κατώρθωσεν εις άνθρωπος, τόν 
όποιον δεν καταδέχεται ώς ύπηρέτην του και ο 
ταπεινότερος τών ανθρώπων νά αποπλάνηση 
νίαν γυναίκα, έχουσαν νόμιμον σύζυγον; Διά 
ταύτα.. .δημοσιεύω τήν παρούσαν γνωστοποίη-
σιν. Εάν έντιμος τις κύριος δύναται νά μοί π α -
ράσχη πλ/ηροφορίας περί τής γυναικός μου, 
θ άμειφθή δι 20 δολλαρίων' εάν τήν έπσνα-
γάγη, θά λάβη άμοιβήν 40 δολλαρίων». 

Παρατηρήσεις π$ρΙ τοϋ γέΛ'ύτος·—Παρα 
τηρητής αποφαίνεται ώς εξής περί τών διαφό
ρων τρόπων τού γέ)>ωτος. 

Οί γελώντες είς Α είναι ειλικρινείς, τίμιοι, 
φίλοι τοϋ θορύβου και τής κινήσεως και χαρα-
κτήρος αμεταβλήτου. 

Οί γελώντες είς Ε είναι φλεγματικοί καΐ 
μελαγχολικοί. 

Οί γελώντε; είς I είναι αφελείς, άφωσιω-
μένοι, δειλοί κα'ι αναποφάσιστοι. 

Οί γελώντες είς Ο είναι γενναίοι και τολ
μηροί. 

Αποφεύγετε δέ τούς γελώντας είς ΟΓ* ούτοι 
είναι μισάνθρωποι. 

Χ 
Ιδιότροπος ύπελόγισεν, δτι έκ τής Αγγλίας 

και Γαλλίας εξήχθησαν κατά τό διάστημα τής 
παρελθούσης τριακονταετίας τοσούτοι γαιάνθρα
κες, όσοι θά ήρκουν νά κατασκευασθή δι αυτών 
περί τήν γήν τείχος ενός μέτρου και όγδοήκον-
τα εκατοστά τού μέτρου και πάχους τού αυτού. 

Χ 

σχέδ 
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Ή ίύΥοουμίνη της Τσαρίνας. — Κατά 
τήν τελευταίαν έν τώ έσωτερικφ τού κράτους 
της περιοδει'αν ή αυτοκράτειρα τής Ρωσσίας έ 
ξωθεν τού σταθμού τής Ναγγέζινας είδε διαβαί-
νουσαν ξα,/θήν και ώραιοτάτην παιδίσκην πω-
)οϋσαν εις τούς έπιβάτας τοϋ σιδηροδρόμου 
κεράσια. Ή κορασ'ις διαλαθούσα τήν οοουοάν 
έπλ.ησίασε τήν αύτοκράτειραν, ήτις ίδούσα αύ-
τΐ-,ν διστάζουσαν νά όμιλήση τήν έκάλεσε π λ η 
σίον της. 

— Ελα εδώ, παιδί μου, τί είναι αυτά πού 
πωλείς; 

— Κεράσια, κυρία, ενα μικρό καλαθάκι μού 
Ιμεινεν ακόμη' 3έν τό αγοράζετε διά νά μεταβώ 
ενωρίς σήμερον είς τό χωριό; 

'Β αυτοκράτειρα έλαβε τό μικρόν κάνιστρον 
και ήρώτησε τήν ώραίαν τ.ωλήτριαν πώς ονο
μάζεται. 

— Πλέννα, κυρία. 

Τό όνομα ήτο ολίγον παράδοξον- έν τούτοις 
ούτως έκαλείτο ή κόρη. Περίεργος ή Τσαρίνα 
έζήτησε νά μάθη τήν ίστορίαν τής μικράς - και 
ιδού τί έμαθε -αρά τού διευθυντού τοϋ σιδηοο-
δρόμουι 

« Ή μικρά Πλέννα ήτο κότ,η έπιλο/ίου πλη-
γωθέ/τος κατά τινα έφοδον είς τήν Πλεύναν, 
μολονότι δέ πληγωμένος κατώρθωσε νά σώση 
τήν ζωήν τοϋ λοχαγού του καΐ τήν σημαίαν 
τοϋ σώματος του, δι' ο είχε λάβει κα'ι τό πα-
ράσημον τοϋ αγίου Ανδρέου. Έπιστρέψας είς 
τήν πατρίδα του ό επιλοχίας απέκτησε κόρην 
ήν έβάπτισ?ν ό διασωθείς ύπό τού έπιλοχίου 
λοχαγός, τή έδωκε δέ τό όνομα τής Πλεύνας είς 
άνάμνησιν τώ„ άνδραγαθημάτω < τοϋ πατρός 
της κα'ι τής εταιρίας αύτοϋ. 

((Ατυχώς κα'ι ή μήτηρ και ό πατήρ τής μ ι -
κράς άπέθανον έξ ευλογίας, ή δέ κορασ'ις έμεινε 
παρά τινι γραία κα'ι έζη, πωλούσα όπώρας προς 
τούς ταςειδιώτας.» 

Ή αυτοκράτειρα συγκινηθείσα έκ τής δ ιηγή-
σεωςταύτης παρέλαβε μεθ' εαυτής τήν μικράν 
Πλένναν, ήτις έτοποθετήθη είς τό Αύκειον τής 
Πετρουπόλεως κα'ι εκεί σπουδάζει υπό τήν ποο-

στασίαν τ7ς αυτοκράτειρας. Έν τώ Λυκείω 
καλοϋσιν αυτήν χ α ϋ δ ϊ μ έ ν η ν τ ή ς Τ σ α . 
ρ ί ν α ς . 

Χ 
Μετά τόν Σούτσην, όστις δύναται νά ζή χ ω 

ρίς νά τρώγη, μετά τόν Μαξιμιλιανόν Ραντσά-
νην, δστις δύναται νά ζή χωρίς νά κοιμάται, 
ιδού κα'ι τρίτος, Ιταλός κα'ι ούτος, ό Γεώργιος 
Βαρβουέλλης, όσ:ις δύναται νά ζή χωρίς νά 
κάθηται! Έξ Ιταλίας λοιπόν έχομεν νϋντόφώ;, 
τοις Ίταλοίς εδόθη νά λύσωσι τά μέγιστα τών 
ζητημάτων τής άνθρωπότητο;. Ό Βαρβουέλλης 
διαμένει έν Καστελφράγκω, άπό δέκα δέ ετών 
τρώγει, πίνει, εργάζεται, κοιμάται όρθιος" 
ουδέποτε κάθηται, ουδέποτε αισθάνεται κόπωσιν. 
Αυτός δύναται έν πάση ακριβολογία νά όνουα-
σθή α κ ά θ ι σ τ ο ς ! 

Χ 
Οτ-ις θέλει νά ζήση επί μήκιστον—xal τίς 

δεν θέλει; — ά;έγκαταλίπη τήν γηραιάν ημών 
ήπειρον κα'ι τάς άλλας τάς γηραιοτέρας αυτής, 
κα'ι άςμε:αβή είς τόν Νέον Κόσμον, εις τήν 
/ώραν τών πχροιδόΐων, τήν Αμερικήν. Οί κά
τοικοι τών ορεινών μερών τής Βενεζουέλας είσ'ι 
μακροβιώτατοι· τό κλίμα είναι λίαν ύγιεινόν 
κα'ι οι άνθρωποι δέν άποθνήσκουσ.ν ευκόλως. 
Ουτω, κατά τάς νεωτέρας στατιστικάς, έπ'ι 58 
κατοίκων είς μόνο; αποθνήσκει κατ έτος, α
ριθμούνται δέ νύν κατά τά μέρη εκείνα 199 έ— 
κατοντούται' σ/ιμειο^τέον δέ δτι ό πληθυσαός 
τών ορεινών χωρών τής Βενεζουέλας είναι ελά
χιστος, και έκ τούτων οί 115 υπερέβησαν ήδη 
τό 1 20 ή 1 25 έτος τής ηλικίας των. Ή ανα
λογία τών θανάτω/ 1 έπ'ι 58 είναι σπανία, οί 
ιατροί δεν θά έχωσι βεβαίως πολλήν έργασίαν 
εν τψ τόπω έκείνω. Ευρωπαϊκή τις έφημερ'ις έ
ρωτα επί τούτοι;: «μή ή μακροβιότης αύτη ο
φείλεται τουναντίον εί; τήν έλλειψιν ιατρών;» 
Ισως. 

Χ 
Αί βιενναίαι εφημερίδες άνχγράφουσι τό έ-

πόμενον συγκιν^τικόν έπεισόδιον υί'ίκής σ-.οργής 
και έθελοθυσίας. 

Κόρη τις είργάζετο ώς γραμματεύς έν τινι 
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χαρτοπωλείο) καί πάνθ όσα έκέρδαινεν έδαπάνα 
πρός συντήρησιν των γονέων τη; , πτωχότατων 
και μή δυναμένων έργασθήναι ένεκα γήρατος 
και ασθενείας. Πλήν κατά δυστυχίαν τής καλής 
ταύτης κόρης, πρό τίνος τό χαρτοπωλεΐον διε-
λύθη και τ κόρη απώλεσε τήν θέσιν της' δεν 
είχε πλέον έργασίαν, επομένως ουδέ τά μέσα 
νά φέρη εις τους γονείς της όλίγην τροφήν κ»1 
ολίγα κάρβουνα. Έπώλησε τήν ώραίαν της μα
κράν κόμην πρός τ'.να κουρέα, ίνα προμηθευθή 
ολίγα χρήματα - αλλ αφού έξηντλήθησαν καΐ 
ταύτα, ευρέθη εις τήν αυτήν καΐ πάλιν άπελ-
πισίαν. Δεν εγνώριζε τί νά κάμη, δτε τή έπήλ-
θεν εις τήν μνήμην, ' τι δδοντο'ίατρός έν Βιέννη 
έπλήρωνε 30 φλωρίν.α δι εκαστον ύγιά έμ-
πρόσθιον όδόντ-χ. Αυτή κατείχε θαυμάσιους ο
δόντας και ώς άλλη Φζντίνη τών Αθλίων τού 
Βίκτωρος Ούγγίυ απεφάσισε τήν θυσίαν. Έ π ο -
ρεύθη πρός τον όδοντο'ίατρόν και δτε ούτος ήκου-
σεν ένεκα τίνος λόγου άπεφάσιζε τήν θυσίαν ή 
φιλόστοργος κόρη, συνεκινήθη μέχρι δαχρύων. 
Ηρνήθη νά τή άγοράσ^ τούς οδόντας και τή ε-
χάο.σεν εκατόν φλωρίνια, μέ τά όποια έσπευ-
σεν αύτη πρός τούς γονείς της. Άλλα δέν ήρ-
κέσθη εις τούτο ό άγϊθός οοοντοϊατρός. Τήν 
επιούσαν έπορεύθη πρός τούς γονείς της καί έ-
ζήτησε τήν χείρα τής κόρης, λέγων δτι δέν 
θ άφήσ/ι νά τω διαφυγή τοιούτος θησαυρός έ -
θελοθυσιαζομένης στοργής. Εντός ολίγου δέ τε 
λούνται κα'ι οί γάμοι των. 

Χ 
Πρό τινο; τό δικαστήρ.ον τού Σικάγου, έν 

ταϊς Ήνωμέναις Πολιτϊίαις ^ής Αμερικής, κα-
τεδίκασεν εις θάνατον έπ:ά αναρχικούς. Ή έκ-
τέλεσις τή; θανατικής ποινής δι έ'καστον κατά-
δικον στοιχίζει πεντήκοντα δολλάρια εις τό 
κράτος, άστε δι' επτά κατάδικους τό κυβερνη-
τικόν ταμ,είον έμελλε νά ύποστή δαπάνην 350 
δολλαρίων, ήτοι 1750 φρ. θεατρώνης τις δ -
μως έν Σικάγω παρουσιάσθη πρός τον πρόεδρον 
τού δικαστηρίου καί υπέβαλ.εν αύτφ τήν έπομέ-
νην πρότασιν:—Μετ ολίγας ημέρας, είπε, 
θ' αναβιβάσω επί τής σκηνής δράμα, έν ω υ
πάρχει σκηνή άπαγχονισμοϋ. Δυνάμεθα λοιπόν 

νά συνάψωμεν μίαν έξαίρετον συμφωνίαν. Εγώ 
είμι ήναγκασμένος νά πληρώσω άνθρωπόν τινα, 
μέλλοντα νά ύποκριθή. τό πρόσωπον τού καταδί
κου, και νά ύποστή τόν δι αγχόνης θάνατον. 
Επειδή δέ τό πρόσωπον τούτο διεγείρει άπέ-
χθειαν, και έκαστο; δέν τό αναλαμβάνει, αναγ
κάζομαι νά πληρώσω ακριβά. 'Υμεΐςάφ' ετέρου 
εττέ ήναγκασμένοι νά πληρώσητε 330 δολλά
ρια διά τήν θανάτωσιν τ^ν επτά καταδίκων, 
τούθ' ό'περ αποτελεί σπουδαϊον ποσόν. Λοιπόν, 
έ·}ώ άναδέ/ομαινά θανατώσω αυτούς δωρεάν. 
Στείλατε μοι καθ έκάστην έσπέραν ενα τών κα
ταδίκων και εντός επτά ημερών θ άπαλλαγήτε 
αυτών, χ ω ? · ί οβολόν νά πλήρωση τό 

κράτος». 
Είναι περιττόν νά εΐπωμεν δτι ή πρότασις 

τού αμερικανού θεατρώνου δέν εγένετο δεκτή, 
ούχ ήττον όμως είναι άξιοσημείωτον υπόδειγμα 
τών αμερικανικών ηθών κα'ι εθίμων. Ήλίκον 
πλήθος θά κατέκλυζε τό θέατρον κατά τά; πρώ-
τας έπτά ημέρας, έάν ή πρότασις αυτη έγίνετο 

δ: κτη! 

Χ 
'' ΛνταΛΛαγη σζεφάνύν-—Μικρά απροσε

ξία στεφανοπώλου ^τινός έν Βιέννη έγένετο ή 
αιτία κωμικωτάτου παρατραγώδου. Εις τόν έν 
λόγω έμπορον βιενναία κυρία είχε παραγγείλει 
μεγαλοπρεπή στέφανον μετ ενεπίγραφων ται
νιών, δν έσκόπει νά προσενέγκη εις δημοφιλή 
άοιδόν, ψάλλ'οντα κατ έκείνην τήν έσπέραν έν 
τώ θεάτρω διά πρώτην φοράν νέον τι μελόδρα
μα. Ή παραγγελία τής κυρίας έξετελέσθη' τήν 
εσπεραν δέ πράγματι, ένώ ό αοιδός εύρίσχετο 
εις τό τέλος παθητικού τίνος άσματος, προσφέ-
ρουσίν αύτω έκ τών παρασκηνίων τόν στέφανον 
τής κυρίας, δι ' ού ούτος κα'ι σπεύδει νά στεψβ 
εαυτόν. Αλλ αίφνης τήν επικρατούσαν έν τφ 
θεάτρω συγκίνησιν διαδέχεται άπλετος γέλως. 
Ό εστεμμένος καλλιτέχνης καταπαύει τό άσμα 
έκπληκτος ατενίζων πρός τούς θεατάς, άλλ 'ή 
ίλαρότης επιτείνεται. Επι τέλους μετά πολλά 
ανακαλύπτει τήν άφορμήν τής απρόοπτου εκεί
νης φαιδρότητος: αί ταινίαι τών στεφάνων έφε-

ΑΣΤΗΡ 

ρον χρυσοϊς γοάμμασιν έπιγεγραμμένας τάς 
φράσεις: , 

ΑΐωνΙα σου ή μνήμη! 
* Γαΐαν $χοις ίΛαφγάν\ 

Ό κατασκευαστής τού στεφάνου, δν παρήγ-
γειλεν ή φιλόμουσος κυρία, ειχεν αναλάβει κα'ι 
τήν κατασκευήν ετέρου στεφάνου προορισμένου 
διά κηδείαν κατά λ.άθος δ' έστειλε τόν πρώτον 
εις τόν νεκοόν κα'ι τόν δεύτερον εις τόν καλλι
τεχνών. Ενώ δέ ούτος έδέχετο επιγεγραμμένας 
έπ'ι ταινιών τάς ανωτέρω θλιβεράς εύ/άς, ό θα 
νών, δστις έτυχε νά ήναι απλούς χρωματιστής 
οικιών, έφέοετο εις τήν τελευταίαν αυτού κα -
τοικίαν, παρακολουθοϋντος λαμπρού στεφάνου 
μέ τοιαύτην έπιγραφήν: «Εις τόν άπαράμιλλ.ον 
καλλιτέχνην, μία τών είλιχρινώς θαυμαζου-
σών αύ"όν». 

Χ 

Ληθα,ξγ&δης ϋχνος-—Έν Πετρουπόλει πο
λύς γίνεται λόγος περί ληθαργώόους ύπνου, εις 
δν περιέπεσεν έςαετίς κοράσι;, θυγάτηρ διευθυν
τού τίνος τραπεζιτικού γραφείου τού Νιέφσκη. 
Ή κορασις αύτη πρότινος καιρού είχε πάθει 
έκ μικρά; ασθενείας, κατόπιν τής οποίας έξη-
σθένησε σπουδαίως. ΉκορασΙς εΐ-χεν άναρρώ. 
σει, δτε αίφνης περιέπεσεν εις βαθύν ύπνον, 
δν οί ίατρο'ι τής πόλεως έχαρακτήρισαν ώς λη -
θαργώδη. 

Ή μήτηρ κατ αρχάς είχεν υποθέσει δτι ή 
χορασ'ις απέθανε, καθόσον και ή αναπνοή αυτής 
ήτο λίαν ελαφρά, άλλ οί προσληφθέντες ιατροί 
άνέμεΕναν παρά τή κλίνη τής μικράς, παρακο-
λουθοίντες δλας τάς φάσεις τού ύπνου τούτου. 
Μετά εννέα ημέρας ή μικρά έξηγέρθη τού ύπνου, 
αίσθανομένη έαυτήν αρκούντως ίσχυράν καί ύ 
γιά, μετ' ολίγας δέ ημέρας ήτο εντελώς υγιής. 

Χ 

Νοημοσύνη χννός*—Οσον τις σπουδάζη τά 
ήθη τού γένους τών κυνών, ισχυρίζονται πολ
λοί, κατά τοσούτον πείθεται, δτι τά ζώα ταύτα 
εύμοιρούσι λογικού. 

Πρό τίνος δχημά τι, άπό ρυτήρος τρέχον, 
ίχαμπτε δρομίσκον τινά λίαν ανεπαρκώς φ ω τ ι -
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ζόμενον. Αίφνης κύων τις ρίπτεται πρό τών 
ίππων τού οχήματος, δάκνει τάς κνήμας των, 
ανέρχεται μέχρι τών μυκτήρων των, ύλακτεΐ 
άγριώτατα. Ό ηνίοχος αγωνίζεται νά άπομα-
κρύνη τόν κύνα διά τών κτύπων τού μαστιγίου 
του' άλλ ούτος ένίσταται καί επαναλαμβάνει 
τάς εφόόους του. Ό άμαξηλ,άτης, προβλέπων 
κάτι τι έκτακτον, σταματά; τήν άμαξαν καί κα
τέρχεται. Διακρίνει τότε εις μέτρων τινών ά-
πόστασιν, έν τω μέσω τής όδοϋ, έξηπλωμένον 
καί άναισθητοϋντα γέροντα. Ό δυστυχής είχε 
πάθει έκ συγκοπής, θά κατασυνετρίβετο δέ ύπό 
τούς τροχούς άνευ τής απέλπιδος επεμβάσεως 
τού σκύλου του. 

Χ 
Ή διάσημος ηθοποιός Σάρα Βερνάρ, άφοϋ έ

δρεψε δάφνας κα'ι κατήγαγε θριάμβους έν Αμε
ρική, έπανήλθεν εις Παρισίους, ένθα πρόκειται 
νά πρωταγωνηστήση κατά τόν προσεχή χε ιμώ
να έν νέωδράματι τού Σαρδού. Ή Σάρα Βερνάρ 
συνοδεύεται ύπό μιας τίγρεως, άχθείσης έξ Α 
μερικής. Ή τίγρις ονομάζεται ύπό τής κυρίας 
της θωπευτιχώτατα Τ ι γ ρ έ τ. Διαμένει εν 
τώ αύτψ καί ή Σάοα κοιτώνι, άνευ φιμώτρου, 
άνευ άλύσεως, άνευ σηκού, απολαύουσα πάσης 
ελευθερίας. Τρέφεται διά βοείου κρέατος ώμου. 
Μετά τό δεϊπνόν της αναπαύεται ει; τάς άγκά-
λας τού ύπνου, διαρκοϋντος τού οποίου ή Σάρα 
Βερνάρ επιτάσσει εις τούς περί αυτήν απόλυτον 
ήσυχίαν. Πάντες οί εκουσίως ή ακουσίως συν-
τυγχάνοντες αύτη καταλαμβάνονται ύπό τρόμου, 
οταν μάλιστα δεικνύη τούς οδόντας ή βρυχάτα ι 

άπειλητικώτατα. Ευφυής τις χρονογράφος ι
σχυρίζεται έν τω «Φιγαρώ» δτι τήν τίγριν 
έπρομηθεύθη ή αδιάλλακτος ηθοποιός πρός άπο-
μάκρυνσιν τών δανειστών της, οίτινες δέν είναι 
ολίγοι. Κα'ι αυτή δέ ή Σάρα Βερνάρ συνε ιθίζει 
νά λέγη γελ.ώσα: — Δύναμαι τιόρα ν' αφήσω έ-
σκορπισμένα μέσα εις τήν κάμαρα μου δλα μου 
τά κοσμήματα" ά;ήναι καλά ή Τιγρέτ! 
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Ό Άνθρωπος. 

Ή κεφαλή τοϋ ανθρώπου είναι θήκη εκπλή
ξεων· περιέχει αγαθά τε και κακά πνεύματα 
εξυπηρετούμενα και προστατευόμενα ύπό τών 
οφθαλμών και τών ώτων, προόιδόμενα δέ ύπό 
τοϋ στόματος. 

Μελέτησον τό σώμα τοϋ άνθρωπου- ή ψυχή 
δέν είναι μακράν. 

Ή τιμή τοϋ ανδρός φέρει πανοπλίαν και 
ρόπαλον ή τιμή τής γυναικός φέρει αΰραν και 
αρώματα. 

Τά λοιπά ζώά είσιν ελεύθερα έν τφ στοιχείω 
των* ό άνθρωπος ουδέποτε ευρίσκεται έν τφ 
έαυιοϋ" και κατά συνέπειαν είναι δούλος τών 
περιστάσεων. 

Δέν άρκεΐ μόνον τό νά σπουόάζη τις τόν άν-
θρωπον, άλλ' απαιτείται νά συναισθάνηται έν 
τή καρδία τά κατ αυτόν. 

Ό άνθρωπος άπό τής γεννήσεως μέχρι 
τού θανάτου του είναι αίνιγμα" νομίζει τις δτι 
άνατέμνων τό άνθρώπινον σώμα δυνηθήσεται 
νά τό έννοήση. 

Τό παιδίον συντρίβει τήν πλαγγόνα του ίνα 

ίδη τό έμπεριεχόμενον. 

Εκαστο; άνθρωπος είναι Προμηθεύς" δημι
ουργός, αντάρτης και μάρτυς. 

Ό άνθρωπος είναι κιθάρα, ής συντριβομέ-
νης τής τελευταίας χορδής, καθίσταται -.εμά-
χιον ξύλου. 

Τά ελαττώματα τών ανδρών καθιστώσι κα-
κάς τάς γυναίκας" τά τών γυναικών καθιστώσι 
κακούς τούς άνδρας. 

Δυσπιστεί προς τόν άνθρωπον, δστις φαίνε
ται αμφιβάλλων περί τής οικιακής σου εύδαι-
υ,ονίας. 

Τπάρχουσι φυσιογνωμίαι έκ τών οφθαλμών 
τών οποίων βλέπει τις αναφυομένου; μικρούς 
όφεις" ύπαρχουσιν άλλαι έν αίς οί μικροί όφεις 
αναφύονται εκ τών γωνιών τοϋ στόματο; και 
ερπουσι προς τους οφθαλμούς. 

Οταν άνθρωπος τις αγαπά περιπαθέσ:ατα τά 
τέκνα του, δέν είναι καθ ολοκληρίαν ευτυχής. 

Ό άνήρ άγα->$ πρό πάντων τήν γυναίκα" ή 
οέ γυ/ή προπάντων τά τέκνα. 

Εις τής λευκής αγκάλης ττς τ άοώαατα μεθύων, 
θνητός έγώ, τρισόλβιον Αγγέλοιν έζων βίον. 
Παράδεισον έτρύφησα ς τά τρυφερά της στήθη, 

Πλήν μέ 'ήρνήθη! 
«Σέ αγαπώ!» μοί έλεγε τό στόμα της τ ώραΐον, 
Κ' είς δάκρυ μέ ήτένιζεν ό οφθαλμός της πλέων. 
Τώρα"...Τά πάντα έσβυσεν ή επελθούσα λήθη, 

Και μέ ήρνήθη! 
Νά τήν εμπνεύσω ήθελα τους πόθου; μου εις 

[μάτην" 
Τήν δολοΐόνον τοϋ παλμού έπίστευσα άπάτην* 
Νά τήν θερμάν ή Αίτνη μου ποσώς δέν ήδυνήθη 

Κα'ι μέ ήρνήθη! 
Και ή ζωή μου έκτοτε κατά μικρό/ εκλείπει" 
Τά οόδα τού προσώπου μου έμάρανεν ή λύπη, 
Και του θανάτου ή πνοή π·ρ'ι έμέ έχύθη, 

Αφού μ' ήρνήθη 1 
Φυ·.εύσα:ε κυπάρισσον τοϋ τάφου μου πλησίον 
Κα'ι γράψατ' είς τό μάρμαρον τό κατηφές κα'ι 

[κούον: 
«Ή πΛάγος ευτυχία μου ώς δναρ ΰιεΜθη 

'/4<ροΰ μέ ήργήΰη* 

Λύσις τού 1 9ου αινίγματος 

Αετός—Ετος. 

ΑΙΝΙΓΜΑ 20 
Ά κ έ φ αλον, είμ' άψυχον καΐ παν δ,τ' ήμην άλλο. 
Ά λ λ ά ζωήν και δπαρξιν εμψύχου περιβάλλω. 
"Αν θέσ^ς μου τήν κεφαλήν, τό δψυχον έκείΤνο 
θά ίδιος ν α περιπατώ, νά τριόγω και νά πίνω. 
Δέν θέλει περισσότερον δια νά μ' έννοήσ^ς. 
"Αν δέν μέ εϋρτϋς. είσαι σύ, και τότε νά ή λύσις. 


