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Ή  Άμνερίς έπεθύμει νά μείνη μόνη είς 
*ύτό έκεϊνο τό δωμάτιον, ειθα οιεπράχθη ή 
κράτησις τοϋ Ραδαμές καί τών δύο αίθιό 
πων. Έ σ τ η  έπί μακρόν έν η στάσει την 
εΐδομενπνιγυροί στόνοι έξήρχοντο ένίοτε τοϋ 
στήθους της καί ψυχρά καί άφθονα δάκρυα 
κατέβρεχον τάς χεΐράς της δι ’ ών εκρυπτε 
τό πρόσωπον της. Ή  ζηλοτυπία ιδίως έν τη 
γυναικείο: καρδία,άποκαθίσταται άσκεπτος, 
αλόγιστος, ένεργεϊ μετά σπουδής καί έκ-> 
τελεί πάν δ,τι, όχι μόνον δέν θέλει, ά λ λ ’ 
■ουδέ καν έσκέφθη. Παρελθούσης τής π ρ ώ 
της έκχύσεως τής όργής,δ ζηλότυπος αίσχύ- 
Λίεται σχεδόν διά τά  πεπραγμένα καί δέν 
επιθυμεί τά  άποτελέσματα τής όργής καί 
τής έκδικήσεώς του v i  μετατραποϋν είς μί
σος διά τό πρόσωπον, δπερ αισθάνεται δτι 
ά γα π% πάντοτε, πολύ δέ μάλλον τότε. 
Όδηγηθεϊσα ύπό τοϋ Ράμφιος νά ώτακου- 
στήση παρά τη θύρ<ζ τοϋ δωματίου, έν η 
εύρίσκετο ή Ά ϊδ ά  μετά τοϋ έραστοϋ καί 
τοϋ πατρός της, τυφλή ύπο οργής, άκού- 
■σασα τίνι τρόπω παρηγκωνίσθη απέναντι 
τής αίθιοπίδος, έγένετο άχαλίνωτος καί έπε- 
θύμει νάίδη τότε πρό τών ποδών της θνή- 
σκοντας οχι μόνον τήν άντεράστριάν της, 
άλλά καίαύτόν τόν νέον, πρός δν ένεπιστεύθη 
δυστυχώς τόν έρωτά της. Ά λ λ ’ οί λόγοι, 
οΰς τη άπηύθυνεν δ Ραδαμές έπλήγωσαν,ώς 
προερέθη,τήν καρδίαν της· κατεπράϋναν τήν 
οργήν της, τήν έσωφρόνησανκαί δτε δ νέος 
άπεμακρύνθη. δτε εύρέθη μόνη, ή σκέψις

άνέλαβε τήν τροχιάν της καί κατενόησε πό
σον άπερισκέπτως προσεφέρθη.

Έπεθύμει, βεβαίως, νά σώση τόν Ρ α δα 
μές, νά τόν έλευθερώση δέν έσκέπτετο δμως 
ουτω καί περί τής Ά ϊδάς. Ή  γυνή δυσκό- 
λως η ουδέποτε συγχωρεΐ άλλην γυναίκα 
σφετερισθεΐσαν τόν έρωτά της. Δέν έπεθύμει, 
είναι πέραν τού πιθανοϋ, πλέον τόν θάνα
τόν της, άλλά μάλιστα θά ένήργει τήν 
άπελευθέρωσίν της, ύπό τόν δρον νά μή γίνη 
ούδέποτε κτήμα τού Ραδαμές, άλλά νά ζη 
μακράν αύτοϋ.

Έδαπάνησεν άρκετήν ώραν έν τη με- ■ 
ταξύ έρωτος καί ζηλοτυπίας πάλη. Ή  νύξ 
είχεν ήδη προχωρήσει, δέν θά κατεκλίνετο 
δέ έάν μή αί θεραπαινίδες αύτής άνησυχού- 
σαι, ήρχοντο πρός άναζήτησίν της καί τήν 
παρακαλέσωσι πρός τούτο. Μάτην έν τώ  
ΰπνω έζήτησε τήν άνάπαυσιν, λυπηοα ό 
νειρα άδιαλείπτως τήν άφύπνιζον τη έφαί
νετο δτι μεταξύ τών σκιών βλέπει τήν 
εικόνα τού Ραδαμές καί τής Ά ϊδάς . Έ 
κρυπτε τό πρόσωπον είς τά  προσκεφάλαια 
τής κλίνης, ΐν ’άποφύγη τήν θέαν των,άλλά 
καί έκεϊ, καί μέ κεκλεισμένους οφθαλμούς 
τη έφαίνετο δτι διακρίνει αύτάς μέ ύψωμέ- 
νους βραχίονας, οίονεί έκσφενδονιζούσας 
κ α τ ’ αύτής άράς. Μόλις περί τό λυκαυγές 
ή Φαραωνίς μετά πολυώδυνον καί άγωνιώδη 
νύκταηδυνήθη ν ’άναπαυθη ολίγον. Ήγέρθη· 
είς τό πρόσωπον αύτής έπεχύθη νεκρική ίλα- 
ρότης· μάτην αί θεραπαινίδες της δ ι ’ α 
σμάτων καί χορών προσεπάθουν να τήν 
διασκεδάσωσιν, αύτή μάλιστα τάς άπέπεμ- 
ψε, διότι έζήτει είσέτι νά μείνη μόνη. Ή  
Άμνερίς, άφού ε'μεινεν έπ ’ ολίγον σιωπηλή, 
ώσεί βεβυθισμένη είς τό χάος, σκέψεων, α 
κολούθως, ε”λεγε καθ ’έαυτήν :

—  Ό  Ραδαμές, τό άγλάϊσμα τής αύ- 
λής τοϋ πατρός μού, πρός τόν οποίον προσ- 
εφέρθη ή χειρ μου, εύρίσκεται ήδη κεκλει-

σμένος είς σκοτεινήν φυλακήν, άναμένων 
τήν ύπό τοϋ ύπερτάτου Δικαστηρίου τών 
Τριάκοντα έπιβαλλομένην ποινήν τών 
προδοτών. Όποια μεταβολή έν βραχεί όια- 
στήματι ολίγων ήμερών ! . . . Ό  Ραδαμές 
προδότης ;... Αύτός, δστις έπολέμησεν δσον 
ούδείς άλλος ύπέρ τής δόξης τής πατρίδος, 
δστις έξέθετο τήν ζωήν τοσάκις ύπέρ αύ
τής ; . . . καί δμως άπεπειράτο νά οραπε- 
τεύση μέ τόν εχθρόν βασιλέα καί τήν 
Ά ϊδ ά . . .  ήκουσα έγώ αύτή δταν τής άπε- 
κάλυπτεν, δτι οί προμαχώνες τής Ναπάτης 
μέχρις aiptov θά έλευθερωθώσιν άπό τούς 
στρατιώτας μας !. .. Ναί, είναι προδότης!... 
μέ περιεφρόνησεν !. .. Ά ς  άποθάνη ί.,.άλλά 
τί λέγω ; ΤΩ Θεοί ! . . . τόν άγαπώ...  τόν 
άγαπώ πάντοτε !. .. Τό βλέπω, δ έρως ού
τος είναι άπελπις, άφρων, μοί φθείρει τήν 
ζωήν καί δμως δέν ε'χω άρκούσας δυνάμεις 
νά τόν άπομακρύνω ! Δέν δύναμαι, όχι ! . . .  
Ά ν  μέ ήγάπα, άν παοέόιΐε πρός έμέ τήν 
καρδίαν του ... θά τόν έσωζον... Ο πατήρ 
μου θά μ®ί έχάριζε τήν έλευθερίαν του ! 
ά λ λ ’ είναι αδύνατον ! Α γ α π ά  έμμανώς τήν 
Ά ϊδ ά  !... Ά ς  δοκιμάσω τουλάχιστον... εί
μαι έν καιρώ... το δικαστήριο·/ δέν θά συ ■ 
νεδριάση είμή μετά τάς έορτάς τοϋ Βου- 
βάστου, &ς δοκιμάσω λοιπόν. Θάρρος, δυ
στυχής. Άμνερίς I

Κ α τ  ’ έκείνην τήν ήμέραν έτελεΐτο έορτή, 
πρός τιμήν τής Άρτέμιδος. At έπί τού προ- 
κειμένου τελούμεναι πανηγύρεις ήσαν αί πα - 
ραδοξότεραι. Οί εύσεβεΐς, καί ήσαν πλεΐ- 
στοι,1 συνεσωρεύοντο διά θαλάσσης εις τήν 
Βουβάστην, έν η εύρίσκετο ό μέγας τής Ά ρ 
τέμιδος ναός.* καί έν δσω διήρκει δ πλοϋς 
γυναίκες τινές έ'κρουον είδος τι κυμβάλων

1. Πέραν τών 7 0 0 ,0 0 0  λέγει ο Η ρ ό δ ο τ ο ;, ήσαν 
οί προσερχόμενοι εις τήν Βουβάστην. 

j 2 . Ό  ναος ουτος ήτο περίφημο; διά τήν έν αυτώ 
I μεγαλοπρέπειαν.
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συνοδευομένων ύπο κεράτων, άλλαι δέ ήδον 
καί Ιχειροκρότουν. "Οτε προσήγγιζον είς 
χωρίον τι έπλησίαζον τήν λέμβον, μέρος τών 
έκεΐ ευρισκομένων γυναικών έξηκολούθουν 
τήν μουσικήν καί τά  άσματα  καί άλλαι 
διά φαύλων καί άσεμνων λέξεων έχλεύαζον 
τούς διαβάτας καί ΰψουν τάφορέματά των*. 
Ή  αύτή ύποδοχή τοϊς έγίνετο παρ ’ άπασι 
τοίς μέχρι Βουβάστης χωρίοις, ένοίς έθύοντο 
ικανός άριθμός θυμάτων πρός τιμήν τής 
’Αρτεμιδος καί κατηναλίσκετο άρκετή πο- 
σότης ζύθου* καί οίνου.

Τό πλήθος έξετέλει τόσω άναιδή άτο- 
πήματα,ώστε οί ιστορικοί ουδέποτε έπεχεί- 
ρισαν νά περιγράψωσιν αύτά καθ ’ δλας αυ
τών τάς λεπτομερείς αφηγήσεις.'

’Επειδή έπραγματεύθημεν περί τής π α - 
νηγύρεως τής ’Αρτεμιδος, πεπείσμεθα δτι 
δέν θέλουσι δυσαρεστηθεί οί ήμέτεροι άνα- 
γνώσται άν σκιαγραφήσωμεν καί τάς άλλας 
κυοιωτέρας αίγυπτιακάς ε'ορτάς περιοριζόμε
νοι είς τ ·  ιστορικόν μόνον μέρος· είς τήν πα- 
νήγυριν πρός τιμήν τοϋ Ίσιδος έν Βουσιρίδι 
άνδρες καί γυναίκες άναμίξ έτύπτοντο με
ταξύ των καί ακολούθως έπορεύοντο όλο- 
φυρόμενοι είς τό θυσιαστήριον. Είς τήν πρός 
τιμήν της ’Αθήνας έν Σαις έγείνετο ΐν ορι
σμένη νυκτί ζωηροτάτη φωταψία, ένεκα τής 
οποίας ή εξαιρετική αΰτη ήμέρα της ’Α θή
νας έλέγετο καί ήμέρα τών καιομένων λ α μ 
πάδων. Είς τήν πρός τιμήν τού Ήλιου έν 
Ήλιουπόλει και τής Λητούς έν Βούτω ήρ- 
κούντο μόνον είς τήν θυσίαν πολλών θυμά
των, είς δέ τήν πρός τιμήν της Μάρθης έν 
Πασρέμη, έκτος τών αύτών πομπών,θυσιών, 
άταξιών καί άναιδιών τών άλλων πανηγύ- 
ρεων έλάμβανε χώραν καί άλλο είδος λ α 
τρείας άνήκουσα είς τόν θεόν τοϋ πολέμου. 
Τήν προτεραίαν τής εορτής άφήρετο ό θεός 
έκ τοϋ έπιχρύσου ναϊδίου έν ώ εύρίσκετο καί 
έτίθετο ύπό τών ΐιρέων είς άλλο έκτος τοϋ 
ναοϋ. Τήν έπαύριον έπί παρουσίο: χιλίων καί 
έπέκεινα ένοπλων έλθόντων είς Ραμπρέμι διά 
νά προσευχηθώσιν οί αύτοί ιερείς ε'θετον τό 
άγαλμα έπί μικρές τετράτροχου άμάξης 
καί μετεκόμιζον είς τόν ναόν, εκείνοι, οϊτι- 
νες εύρίσκοντο είς τό προπύλαιον διεβϊλονεί- 
κουν αύτοϊς τήν είσοδον, ά λ λ ’ οί άκολου- 
θοϋντες τήν άμαξαν ήσαν διατεθειμένοι δπως 
έκπληρώσωσιν άς έδωσαν ύποσχέσεις είς τόν 
φιλοπόλεμον έκεΐνον θεόν, έμάχοντο ύπέρ αύ- 
τοϋ ραβδίζοντες τούς φύλακας τής εισόδου, 
οΰτως ώστε έν μέσω καταπληκτικού κ α 
τακλυσμού ραβδισμών είσήρχετο ό Μάρθης 
νικητής έν τώ  ναώ ένθα έτίθετο είς τήν πρώ
την αύτοϋ θυσίαν.

“Ηδη κλείομεν τήν παρέκβασιν καί έξα- 
κολουθοϋμεν τήν διήγησίν μας.

*

♦ *
Ό  Ραδαμές έκάθητο κατηφής έπί τίνος 

λίθου είς τήν μεγαλειτέραν τών Θηβών φυ
λακήν. Είχεν ώχρόν τό πρόσωπον καί ήν 
λίαν συγκεκινημένος. Δέν έφοβεΐτο τόν θά
νατον τόν έκ τοϋ δικαστηρίου τών Τριά
κοντα περιμενόμενον. Ούδέποτε τόν έφοβήθη,

1. "Ορα Η ρόδοτον .
2 . Λ έγεται οτι οί Αίγύπτι·ι πρώτοι μετεχειρίσθησαν 

τον ζύθον.
3. Η ρόδοτος και Διόδωρος.

πολύ μάλλον ήδη, δτε ούδέν σημεϊον άναν- 
δρίας θά έδείκνυε. Τό μεγαλείτερον τών 
μαρτυρίων του ήτο, δτι δέν έγνώριζε τήν 
τύχην τής Ά ϊδά ς  καί τοϋ πατρός της. Αί 
όλίγαι τής ευδαιμονίας του ήμέραι παρί- 
σταντο πρό τών οφθαλμών του ώσεί έπιβά- 
σανος άνάμνησις, ήτις διά τερπνών τού πα
ρελθόντος εικόνων τ ώ  Ιπηύξανε τήν παρού
σαν δυστυχίαν.

Διά τόν τρέφοντα έν τή ψυχή άγνόν ί~ 
ρωτα, ή φυλακή είναι ή σκληρότερα τών 
βασάνων. Συγκεκινημένος έκ τής άνάγκης 
άπαραβιάστου ένεργείας καί ήναγκασμένος 
είς έντάφιον σιγήν, θέλει, άλλά δέν δύνα- 
ται, σκέπτεται, άλλά δέν ενεργεί καί είναι 
άνωφελές τό θέλειν, Ιπιθυμεϊν καί έλπίζειν 
αί θελήσεις, αί έπιθυμίαι καί αί έλπίδες 
του έξαρτώνται έξ άλλων.

Ό  Ραδαμές διέκοψε τάς σκέψεις του, δι
ότι ήκουσε κρότον έπί τής θύρας, ής οί ή 
λοι είχον άφαιρεθή1. ’Εντός ολίγου είσήρ
χετο ή Άμνερίς, άκολουθουμένη ύπο φυλά 
κων, οΰς διέταξε νά μείνωσιν έκτός.

Ό  Αιγύπτιος είς τήν έμφάνισιν τής Φα- 
ραονίδος δυσηοεστήθη. Ή  παρουσία τής 
γυναικός έκείνης τώ  καθίστα μάλλον ζωη- 
ράν τήν ίοίαν αύτοϋ δυστυχίαν.

Ή  Άμνερίς ε'μεινεν έπί τινας στιγμάς 
έν άμηχανί^:, είτα ένθαρρυνθεϊσα :

— Ραδαμές, τώ  είπε, δύναμαι νά σέ 
σώσω καί ε'ρχομαι ένώπιόν σου άγγελος 
ζωής καί συγγνώμης. Μίαν μόνην λέξιν νά 
εϊπητε πρός ύπεράσπισίν σου έκ τής τρομε- 
ράς κατηγορίας, ήτις βαρύνει τήν κεφαλήν 
σου καί ή /άρις δι ’ έμοϋ θά σοϋ άποδοθή.

— Οί Τριάκοντα ποτέ δέν θά τήν άκού- 
σωσι προφερομένην έκ τοϋ στόματός μου. 
Δέν κηρύσσομαι ένοχος ούτε ένώπιον τών 
θεών, ουτε ένώπιον τών άνθρώπων. Το άπε- 
ρίσκεπτον y εΐλός μου προέφερεν, είναι άλη- 
θές, τό τρομερόν μυστικόν, ά λ λ ’ άγνος ε- 
μεινε πάντοτε δ νοϋς καί ή τιμή μου.

— Ά θωώθητε καί σώσατε έαυτόν, Ρ α 
δαμές· σάς παρακαλώ, πράξατέ το, άν ούχί 
δ ι ’ άλλο, τουλάχιστον διά τήν φιλίαν, τήν 
όποιαν έχετε πρός τόν πατέρα μου... προς 
έμέ !...

— Δέν θά φανώ ποτέ άνανδρος.
— θ  ’ άποθάνητε.
— Δέν μέ ενδιαφέρει. Τήν ζωήν άπό τοϋδε 

μισώ... Δ ι ’ έμέ άπεξηράνθη ή πηγή τής 
χαράς· άπέδρα έκ της καρδίας μου πάσα έλ
πίς καί δέν μοί μένει παρά ό θάνατος, τον 
όποιον επιθυμώ.

—  Ό  θάνατος ! Ραδαμές, μή προφέρετε 
τοιαύτην λέξιν. Θά ζήσητε καί θά ζήσητε 
μέ τόν έρωτα τού πατρός μου καί έμοϋ... 
Έδοκίμασα ήδη πόσον τρομεραί είναι αί 
άγωνίαι τοϋ θανάτου... Καί πολλάς ύπέ- 
στην !... Δ ι ’ ύμάς, Ραδαμές, ήγρύπνησα 
δλοκλήρους νύκτας κλαίουσα· πατρίδα, θρό
νον, ζωήν, τό πάν θά εδιδον άντι ενός βλέμ
ματός σου, άντι ενός ερωτικού στεναγμού.

—  Καί έγώ διά τήν Άϊδάν έπρόδωσα 
καί πατρίδα καί τιμήν !...

—  Δ ι ’ έκείνην ! δέν δύνασθε ν ’ άγαπή-
1. Οί όρχαΓοι Αιγύπτιοι εκλειον τάς θύρας δ ι ’ ήλων 

τόσω  περίπλοκων, ώ στε εκείνος μόνον, δστις έγνώριζε 
τό άπόκρυφον, ήδύνατο νά τους αφαίρεση.

σητε τήν γυναίκα έκείνην ! ’Εγώ ε'χω τέ· 
δικαίωμα, ήτις πρώτη σάς έγνώρισα· καί 
ώς σύ, είμαι αίγυπτία... Αγνοείτε πόσον 
ή καρδία μου σάς άγαπ£, πόσον είναι τε
θλιμμένη ;

—  Θέλεις νά ζήσω, άφοϋ ή άτιμία μέ 
περιμένει ; Μέ κατέστησας δυστυχή, μοί 
άφήοεσας τήν Ά ϊδάν , τό πάν... ίσως θά. 
τήν ίφόνευσας καί τώρα μοί προσφέρεις ζωήν 
καί ίρωτα !... Ό χ ι ,  άφες με, Άμνερίς· μή, 
μοί άπόκαθιστι^ς μάλλον πίκρας τάς τελευ
ταίας τού βίου μου στιγμάς.

—  Ή  Ά ϊδ ά  ζή, ώς καί δ πατήρ της. 
Μία λέξις σου καί θά σωθής καί σύ καί. 
έκείνη.

—  Ποιαν λέξιν μοί ζητείς ;
—  "Οτι ποτέ δέν θά ζητήσης νά ΐόης 

τήν γυναίκα εκείνην καί δτι θά τήν άπο- 
φεύγης διά παντός.

—  Δέν δύναμαι, ούτε οφείλω νά σοί ο ώ σ ο  
τοιαύτην ύπόσχεσιν.

—  Παραίτησον αύτήν, Ραδαμές... βλέ
πεις, σέ παρακαλώ μέ τά  δάκρυα είς τούς. 
οφθαλμούς· έάν τό θέλης ιδού με πρό τών 
ποδών σου, παρακαλούσα ώς ταπεινή αιχ
μάλωτος. Πολύ ύποφέρω !. .. τό πρόσωπον 
μου σοί δεικνύει πόσον ή ψυχή μου έτρώθη. 
ύπό σφοδράς άλγηδόνος. Σέ παρακαλώ ! 
παραίτησον, Ραδαμές, αύτήν.

Καί ή Άμνερίς ταύτα λέγουσα, είχε τήν 
φωνήν συγκεκινημένην καί δέν ήδύνατο νά 
κρατήση τά  δάκρυα.

Παρατεταμένη σιγή έπεκράτησεν έν τή 
ειρκτή. Ό  Ραδαμές ήσθάνθη οίκτον διά τήν 
Άμνερίδα, ής τό πρόσωπον ώχρότης θα
νάτου περιέβαλλε καί τά  δάκρυα τή έπηύ- 
ξανον τήν λύπην. Έπεχείρει νά τή είπη 
παραμυθητικάς λέξεις, ά λ λ ’ ή είκών τής 
Ά ϊδάς , πάντοτε παρούσα έν τή μνήμη του, 
τώ  ύπενθύμιζεν δτι καί τό παραμικρόν ά - 
βρότητος αίσθημα πρός τήν άντεράστριάν 
της πολύ θά τήν έκαμε νά ύποφέρη· θά ήτο 
ιεροσυλία.

— Μίαν ετι φοράν, Ραδαμε'ς, είπεν ή  
Άμνερίς διακόπτουσα τήν σιωπήν, παραί
τησον τήν αίθιόπιδα καί θά σωθή μέ τόν 
πατέρα της.

—  Μάταιαι αί παρακλήσεις σου. Δέν θά 
καταπατήσω  ποτέ τον ιερόν λόγον,τόνόποίον 
πρός αύτήν ώμωσα. Ή  Ά ϊδ ά  μετά θάρρου 
θ ’ άντιμετωπίση πάν μαρτύριον.

—  Λοιπόν θέλεις ν ’ άποθάνης, Ραδαμές ;
— Ναί, καί ν ’ άποθάνω δι ’ αύτήν !
—  Δέν φοβείσαι ούοέ τήν δικαιοσύνην τών 

θεών ;
—  Ή  πλάστιγξ αύτών δέν θά δυνηθή νά 

καταδικάση άγνόν έρωτα διά θυσίας καί 
μαρτυρίου έξαγιασθέντα !

Ή  Άμνερίς τρωθείσα έκ τής σταθε- 
ρας ταύτης άποφάσεως ήσθάνετο έν τή καρ- 
oiqc τήν ζηλοτυπίαν, καί :

—  Δυστυχή ! ανέκραξε, τώρα ούδείς ού- 
ναται νά σέ σώση έκ τής ολέθριας τύ
χης ήτις σέ περιμένει !... . Ό  θάνατός σου 
θά είναι τρομερός. Ήθέλησας νά μετατρέ- 
ψης είς οργήν αίσθημα άκατάβλητον άφιε- 
ρωμένον είς σέ., .άλλά θά δοκιμάσης πόσον 
τό αίσθημα βαρύνει τό στήθος τής γυναι- 
κός ! Ό  θεός, μάρτυς τών δακρύων μου,



καί τών στεναγμών μου, θά μέ έκδικήση !
—  Δέν φοβούμαι πλέον τήν ανθρώπινον 

οργήν δσον άφορά τούς θεούς. Οχ ήναι ευ
νοϊκοί πρός ήμάς, καί αυτός δ θάνατος εί
ναι ο ι ’ έμέ ύπέρτατον αγαθόν, διότι έπέ- 
πρωτο νά τον λάβω  διά τήν Ά ϊ δ ά ν  πόσον 
γλυκύ θά ήναι δταν τήν ύστάτην έκφέρων 
πνοήν θά ψιθυρίσωσι τά  χείλη μου τό ονομα 
«κείνος.

Καί ταϋτα λέγ«ν άνεκάθησεν έχαμή- 
λωσε τούς οφθαλμούς καί δέν προέφερε 
πλέον λέξιν. Ή  Άμνερίς έπεχείρει νά τόν 
έπαναφέρη είς έαυτόν ότέ μέν δι ’ έρωτικών 
φράσεων, ότέ δέ δι ’ άπειλών, ά λ λ ’ είς μ ά 
την ! ώφειλε ν ’ άναχωρήση τής ειρκτής 
μέ καρδίαν σπαρασσομένην ύπό τών τρομε- 
ροτέρων βασάνων.

ς'

Αί πανηγύρεις τοϋ Βουβάστου είχον τε 
λειώσει- καί τό δικαστήριον τών Τριάκοντα 
■δέν έβράδυνε νά συναθροισθή. Συνέκειτο έκ 
τών τριών ένδοξοτέρων ιερέων ύπό τήν προ- 
ίδρείαν τού Ράμφιος.

Ό  Ραδαμές περιστοιχούμενος ύπο στρα
τιωτών ώδηγήθη ένώπιον τών οικαστών. 
Έβάδιζε μεγαλοπρεπώ; καί άνευ άλαζο- 
νίας, ίδιον τών μεγάλων ψυχών, άλλά με 
βήμα σταθερόν καί μέ άνυψωμένην όφρύν.

Οι ιερείς, έπικαλεσάμενοι τήν έξ ΰψους 
άντίληψιν ΐνα ή δικαιοσύνη φώτιση το 
πνεύμά των καί ό νόμος έφαρμοσθη έν πλή- 
ρει δικαιοσύνη,έκάθησχν είς τά έδώλιά των. 
Ό  Ράμφις τότε προσήλωσε τό βλέμμα έπί 
τού πρό αύτοϋ υποδίκου κχί

— Ραδαμές,τώ είπε μέ ύφος επιτακτικόν, 
γνωρίζεις πόσον τρομερά είναι ή άποδιδο- 
μένη σοι πράξις... Άπεκάλυψχς είς τόν ξ έ 
νον τά  μυστήρια τής πατρίδος κχί έζήτη- 
«ας νά φύγης άπό τούς άδελφούς σου... Δύ- 
νασαι νά ύπεραπισθης... Ή μεθχ  δικασταί 
«ύθύδικοι καί ευμενείς, ύπερχσπίθητι έαυτόν 
μέ λέξεις αϊτινες δύνχνται νά έξαλείψωσι 
τήν κατηγορίαν τής έσχάτης προδοσίας.

— Ράμφις, ούδεμία φωνή ύπερχσπίσεως 
θά έξέλθη έκ τοϋ στόματός μου, καθότι δέν 
είμαι ένοχος.

—  Ά λ λ α  δέν άπεκάλυψας είς τόν αίθί- 
οπα βασιλέα δτι τά  πεδία τής Ναπάτης 
θά καταληφθώσιν έκ τών ήμετέρων μέχρις 
αΰριον ;... Ή  άποκάλυψις αΰτη θά έπέφερε 
βλάβην είς τήν πατρίδα.

—  ’Εάν ή λέξις ήτο ασύνετος, ή καρδία 
μ.ου δέν έλειψε ουδέ στιγμήν νά τρέφη τά 
καθήκοντα έκεΐνα άτινα οφείλω ώς πάς πο
λίτης είς τήν πατρίδα  Δέν θά έπέτρεπον
ποτέ διά τής προδοσίας καί απροόπτου προ
σβολής νά είσβάλωσι κατά τών Αιγυπτια
κών στρατευμάτων είμαι έραστής τού τ α 
κτικού πολέαου, ούχί τοϋ άτάκτου— Τούτο 
απέδειξαν καθαρώς δταν ώοήγησα τόν στρα
τόν κχτά τών Αιγυπτίων.

—  'Ομολογείς, Ρχδαμές, δτι ύπήρξας 
ασύνετος. Πρέπει νά γνωρίζης πόσον ισχύει 
ή άσυνεσία τού άρχηγοϋ έν ώρα πολέμου· 
είναι αμάρτημα τό όποιον καλύπτει πάσαν 
άλλην άρετήν αύτοϋ,καθότι ό έχθρός, δστις 
τοιαύτας περιμένει περιστάσεις,τάς μεταχει

ρίζεται πρός όφελος του. Πώς ήδύνασο νά 
έμποδίσης τόν βασιλέα Ά μ ό ν -Ά σ σ ά ρ  νά 
κινήση τά  στρατεύματά του κρυφίως καί 
έσπευσμένως προχωρών διά τών πεδίων τής 
Ν απάτης νά έπιπέση κατά τών άδελφών 
σου Άπάντησον !...

Ό  Ραδαμές δέν άπήντησεν, ό Ράμφις 
περιέμεινεν ολίγον καί έπανέλαβε :

—  Άπάντησον καί ύπερασπίσθητι.
— Δέν θά απαντήσω άλλο έκτός τού δτι 

ουδέποτε έσκέφθην νά προδόσω τήν πατρίδα 
καί τούς άδελφούς μου. Έ άν  καί μετά 
τούτο μέ κηρύξετε ένοχον καταδικάσατέ με, 
θέλω ύποκύψει είς τήν άπόφασίν σας.

—  Δέν θέλεις νά ύπερασπισθτ,ς ;
— Δέν θά έπαναλάβω άλλας λέξεις, ή 

άνθρώπινος δικαιοσύνη άς πράξη τό καθή
κον της. Οί θεοί μόνον θά δυνηθώσι νά κρί- 
νωσιν αν δικαίως κατεδικάσθην.

Έ νώ  ό Ραδαμές εύρίσκετο ύπό έξέτασιν, 
ή Άμνερίς ΐστατο παρά τη θύρα τής αι
θούσης τού δικαστηρίου βεβυθισμένη είς τρο- 
μεράν άγωνίαν. Έπχνελάμβχνε τό εύγενές 
αίσθημα τής καρδίας της, έδέετο τοϊς θεοΐς 
δπως ή άπόφασις τών Τριάκοντα έκδοθή 
ύπέρ τού νέου δν αύτή ή ίδία είχε ρίψει είς 
τάς χειράς των, κατηράτο τήν άσύνετον ζη 
λοτυπίαν της, ήτις διά τού θανάτου τού 
Ραδαμές θά έβύθιζε τήν καρδίαν της είς 
αιώνιον πένθος.

— θεοί, έψιΟύριζε καθ ’ έαυτήν ή τάλαινχ 
Άμνερίς, λαβετε οίκτον δ ι ’ έμέ ! Είναι 
άθώος, σώσατέ τον... . Έ στέ  πρός αύτόν ευ
νοϊκοί· τρομερά, άπελπις είναι ή θλίψις ήτις 
μέ καταλαμβάνει έπί τη ιδέα τού θανάτου 
του.

Βαθυτάτη σιγή έπεκράτησεν έν τώ  οι- 
κχστηρίω μετά τάς τελευταίας λέξεις τοϋ 
Ραδχμές, Οί δικασταί συνεσκέπτοντο Ϊνα 
έκδώσωσι τήν άπόφασίν τήν μέλλουσαν να 
άθωώση ή κχταδικάση τόν ύπόδικον. Ο 
Ραδαμές άτάραχος περιέμενε τήν άπόφασίν, 
όχι δμως καί ή Άμνερίς ήτις, έννοήσασα 
δτι ήτο ή κρίσιμος στιγμή διά τόν ύπόδι» 
κον, δέν ήδύνατο να κρατηθή καί, άνοί- 
ξασα τήν θύραν, άδιαφοροϋσα διά τούς φύ
λακας είσήρχετο είς τήν αίθουσαν καί έπο- 
ρεύετο νά προσπέση είς τούς πόδας τοϋ Ρ ά μ -  
φιος.

Καρδία έρώσα ούδέποτε άπεκχτέ- 
στησε νεάνιδχ εύγλωττοτέραν δπω; σώση 
έραστήν, θυγάτηρ τού άρχηγοϋ τής ιερατι
κής φυλής, ήθικώς παντοδυνάμου είς τήν 
άρχαίαν Αίγυπτον είχε πρός στιγμήν άπο- 
φασίσει νά ίκετεύση έρειδομένη έπί τοϋ βα- 
θυτάτου σεβασμού δν πρός αύτήν έτρεφον.Αί 
παρακλήσεις της περιεστρέφοντο δπως συγκι- 
νήση τάς καρδίας. Κ α τ ’έκείνην τήν εποχήν 
ούδείς θά έτόλμα η θά έσκέπτετο ν ’άντείπη 
είς τούς ιερείς· είδομεν δτι ή φυλή αΰτη 
ήτο τό πάν έν Αίγύπτω, δτι δέν ύπήρχε 
πράξις τού βίου, πρός ήν νά μή είσεχώρει 
ή θρησκεία. Άρκεΐ ενταύθα νά προσθέσω- 
μεν δτι έάν είς ήμάς φαίνονται πολλά τά  
έπτά θανάσιμα αμαρτήματα, οί Αιγύπτιοι 
είχον οχι όλιγώτερον τών τεσσαράκοντα δύο! 
Ή  Άμνερίς κατώρθωσε σχεδόν νά μ α )λ άξη  
τήν καρδίαν τών ιερέων καί αύτοϋ τού Ρ άμ ·  
φιως, δταν είς έξ αύτών ε’ισήλθε δρομαίως

είς τήν αίθουσαν καί κλίνας τήν κεφαλήν 
είπε :

—  Είμαι άγγελος,ώ Ράμφις,μεγάλου πέν
θους διά τήν Αίγυπτον δ θεός Ά π ι ς  άπέ- 
θανεν !

Ο Ράμφις καί οί λοιποί ιερείς ήγέρθη- 
σχν έντρομοι καί :

—  Άπέθανεν δ Ά π ι ς  ! έκ συμφώνου α 
νέκραξαν, μεγάλη ή δυστυχία διά τήν π α 
τρίδα μας !

— Τοϋτο είναι, είπεν ό Ράμφις, ίδιον 
γνώρισμα, δτι οί θεοί διά τοϋ θανάτου τού 
Ά π ιος  έκ τού θρόνου τής αίωνιότητος, θέ— 
λουσι νά δείξωσιν δτι αυστηρά οφείλει νά 
ήναι ή κρίσις μας έπί τής ύποθέσεως, δ ι ’ 
ήν συνήχθημεν. Άμνερίς, έπιστρέψατε παρά 
τώ  πατρί σας, άφήσατε έλευθέραν τήν δι
καιοσύνην, Άμνερίς, ύπακούσατε... τό επι
βάλλω !

Ή  Φαραωνίς ήγέρθη είς τήν διαταγήν 
τού Ράμφιως τεθορυβηθεϊσα καί αύτή ώς 
έκ τής αγγελίας τού θανάτου τού Ά π ιο ς ,  
δέν έτόλμησε νά προφέρη πλέον λέξιν, έ
στρεψε μόνον τό βλέμμα πρός τόν Ραδαμές, 
είςδν ήτο έζωγραφισμένη ή θλίψις καί έξήλ- 
θε τού μέρους έκείνου μέ βήμα, δπερ έδεί- 
κνυε τήν ταραχήν της. Μόλις άπεμακρύνθη 
ή θυγάτηρ τού Φαραώ, τό δικαστήριον έ- 
ξέδοτο τήν άπόφασίν του. Ό  Ραδαμές κα- 
τεδικάζετο νά ταφή ζών είς τι ύπόγειον τού 
μεγάλου τών θηβών ναού.

["Ε π βτα ι το τέλος]. I. Σ .  Μ.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΡΟίΣΟΣ
Μυθιστορία κ α ρ ο λ ο υ  μ η ρ ο υ β ε λ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν
«

Ο  έκ χρυσοΰ λόφ ος

[Τ έλος]

»Μ ετά τόν χρόνον τούτον δπως δήποτε 
θά σάς κτυπήσω.

» Έ άν  έχητε γυναίκας έν τω  πλοίω μα- 
κρύνχτέ τας, ό κομιστής τής παρούσης θά 
σάς βοηθήση.

’Ημείς έχομεν μίαν καί εύρίσκεται ήδη 
έν άσφχλεία.* Λ,

)) Ύποσημειούμαι εύσεβάστως.
» Ό  πρόθυμος τών διαταγών σας δούλος.

Ίω άνι'ης  λα Βιλλωδαί.

Οί δύο ναύται παρετήρησχν άλλήλους, 
άφοϋ άνέγνωσχν τήν παράδοξον τχύτην 
διακήρυξιν.

—  Ώ ς  βλέπετε, κύριοι, είπεν απαθώς δ 
βαρόνος, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά κτυπηθώ- 
μεν. Έν τούτοις εϊμεθα εί; καλλιτέραν έ- 
κείνων θέσιν, διότι εύρισκόμεθα έν νόμιμα) 
άμύνη. Τί λέγετε ;

—  Έ  ! δ,τι θέλετε, κύριε βαρόνε, είπεν 
δ πλοίαχος Καγιόλ· ποία είναι ή γνώμη 
σας ;

—  Ν ά δεχθώμεν τόν άγώνα. Ά λ λ ω ς  τε 
ούδέν θά κερδίσωμεν άρνιύμενοι, οιότι φ αί
νεται, δτι τό πλοϊον τών ανθρώπων τούτων 
είναι ταχύτερον τοϋ ίδικοϋ μας.



— Τό ομολογώ, κύριε βαρόνε.
—  Το πλήρωμα ;
—  Ε γγυώμαι οι' αυτούς, είναι γενναίοι 

άνδρες, διάβολ ...
— Οί λά Βιλλωδαί αυτοί έχουν δίκαιον, 

είμαι άρκετά πλούσιος,ώστε νά διαθέσω καί 
στόλον, δυστυχώς μέ ειδοποίησαν άργά .Έ ν  
τούτοις, έάν νικήσωμεν, έκαστος τών ναυ
τών μας θά λάβη πεντήκοντα χιλιάδας 
φράγκων. Σείς δέ εν έκατομμύριον έκαστος.

Καί ώμίλει ήσύχως, ώς νά εύρίσκετο έν 
τώ  γραφείω του !

—  Εϊμεθα σύμφωνοι ;
Ό  υποπλοίαρχος προσέκλινεν.
—  Είσθε γενναίος ώς βασιλεύς! ειπεν.
— Ούδείς διστάζει ! έκραύγαζεν ό Μασ- 

σαλιώτης· οί ναϋται είναι ενθουσιασμένοι. 
’ Λ, πλοίαρχε Θωμά ! μου έπαιζες κακόν 
παιγνίδι- ά λ λ ’ ύπομονή, κύριε βαρόνε, ό- 
λίγτ,ν υπομονήν !

—  Έτοιμασθήτε καί ταχέως, είπε βρα- 
χέως δ Μάξιμος.

Καί συμπτύξας τήν επιστολήν τήν έ'θε - 
σεν είς τον κόλπον του καί άνήλθεν έπί τής 
γεφύρας.

Ή  Μα ρία Ϊστατο άκίνητος είς τήν θέ- 
σιν της.

Ο εραστής της διηυθύνθη ευθύ πρός αύ
τήν.

— Δέν έχω καιρόν νά χάσω, τή είπε 
χαμηλοφώνως. Μέ έπρόδωσας !

Έκείνη δέν έταπείνωσε τούς οφθαλμούς
της.

— Είμαι θυγάτηρ τοϋ μαρκησίου δ Ά ρ 
τάν καί τής Μερσεδές, άπήντησε ξηρώς.

—  Καί δμως σέ ήγάπων τόσον !
—  Εγω σέ έμίσουν. Ά λ λ ’έμίσουν περισ

σότερον τήν μαρκησίαν δ Ά ρτάν , μέ έννο- 
εΐτε ;

—  Ναί.
Έν μια στιγμή τό μυστήριον της δια

γωγής της νέας γυναικός άνεπτύχθη πρό 
τών οφθαλμών του, ά φ '  ής τό πρώτον τήν 
είχεν ίδεϊ έν τώ  μεγάρω δ Έλύ.

Με ποιαν κωμωδίαν έρωτος καί άφοσιώ- 
σεως τόν έπαιξε καί μέ πόσην ύπομονήν 
ειργάσθη όπως τον σύρη είς τήν άδιέξοδον, 
δπου ϊσως θά εμενον τά  όστά αύτοϋ !

Πόσον οίκαιον είχεν ό πατήρ του συνι- 
στών αύτώ νά φεύγη τάς γυναίκας !

Καί ή κόρη του; τί ήθελεν αΰτη άπογίνη;
—  Μοί ομιλήσατε περί τής θυγατρός 

μου ; τήν ήρώτησε.
—  Πράγματι τήν μετεχειρίσθην δπως 

σύρω είς τήν παγίδα τόν πατέρα της. Τούτο 
έ’σεται πικρότερον δ ι ’ ύμάς.

—  Υπήρξες πράγματι σκληρά.
—  Δέν ήτο δικαίωμά μου ;
— Ήδυνάμην νά σέ κρατήσω πλησίον 

μου καί νά σέ Ικθέσω είς τάς βολάς τοϋ συ
ζύγου σου, δστις μοί ζητεί παράδοξον μο
νομαχίαν. Ά λ λ ’ είσαι γυνή καί δέν τό θέ
λω. Θά μοί κάμης μίαν χάριν ;

—  Ποιαν ;
— Είναι έκεϊ έκείνη ;
— Ναί.
Απεσπασεν έκ τού σημειωι/.αταρίου του 

χαρτίον καί έχάραξεν έν μεγίστη συγκινή- 
σει όλίγας γραμμάς.

— Έάν φονευθώ, δός τό χαρτίον τούτο 
είς τήν θυγατέρα μου, αύτην δέν έχεις α 
φορμήν νά τήν μισής.

—  Ώ  ! οχι.
— Κρύψε ά π ’ αύτήν δτι έχρησίμευσεν ώς 

οργανον δπως σύρωσι τόν πατέρα της είς 
τήν παγίδα. “Υπαγε.

Ο Δαντέκ άνέμενεμετά βρετανικού φλέγ
ματος.

Περί αύτόν παρετηρεϊτο δλη ή ζωηρά 
καί πυρετώδης έκείνη κίνησις, ήτις προηγεί
ται τών μαχών.

Λευκοί καί μαύροι ήμιλλώντο ώς προς 
τόν ζήλον.

Αί ύποσχέσεις τού Ροζενλάλ τούς ήλέκτρι- 
ζον. Διότι είς τόν αιώνα, καθ ’ δν ζώμεν, ή 
μάχη δέν συγκινεϊ- συγκινεϊ μόνος ό χρυσός.

—  Κύριε,είπεν ό Ροζενδάλ πρός τόν Δ αν 
τέκ,ευχαριστήσατε έκ μέρους μου τόν κύριον 
λά Βιλλωδαί διά τήν εύγένειαν τήςέπιστολής 
του· ούδεμίαν άλλην άπάντησιν ε”χω νά τώ 
δώσω. Σάς έμπιστευόμεθα τάς δύο έπιβάτι- 
δας τού πλοίου" άπαγάγετέ τας. Έάν φο
νευθώ, τάς άφιερώ είς τάς φροντίδας σας.

Ό  άποικος άπεχαιρέτισεν.
Ό  Ροζενδάλ έκαμε νεϋμα πρός τήν κρε

ολόν καί ε'θεσε τόν δάκτυλον έπί τοϋ ώρο- 
λογίου του.

—  "Υπαγε ' τήν διέταξεν.
Έκείνη τόν έπλησίασε.
— Δέν θέλω νά σοί οφείλω ούδέν, τώ  

ειπεν άλλως, τά  πάντα μοί είναι άδιάφορα 
άφότου (τελείωσα τήν άποστολήν μου.

— Δέν τήν έτελείωσας έτι.
—  Τότε θά εϊπη τις δτι δ Θεός είναι ά 

δικος" ένθυμού τό παρελθόν.
Ό  Μάξιμος δέν έπρόφερε λέξιν.
— Χαΐρε.
Ή  κρεολός έπέβη τής λέμβου μετά τής 

Βαρβάρας καί οί οκτώ μαύροι ήρξαντο έρ- 
ρωμένως κωπηλατοϋντες, μ ε τ ’ ολίγον δέ ή 
κρεολός μετά τής μικράς θαλαμηπόλου,ήτις 
ούδέν ήννόει έκ τών περί αύτήν συμβαινόν- 
των,έθεώρουν έκτης κορυφής τού βράχου τήν 
προπαρασκευήν της μάχης.

Τ ά  πληρώματα τών δύο πλοίων έτέθη- 
σαν είς ενέργειαν, δ πλοίαρχος Καγιόλ διέ
τασσε καί αί διαταγαί αύτοϋ έξετελοϋντο 
άκριβώς καί ταχέως ύπό τών τριάκοντα 
ναυτών, γαλβανισθέντων έκ τών ύποσχέ- 
σεων τού βχρόνου.

Δ ι ’ αύτούς ό Ροζενδάλ δέν ήτο άνθρωπος, 
ήτο Θεός.

Και δ ύποπλοίαρχο;, φιλόδοξος ώς εΐπο- 
μεν καί λαβών τήν ύπόσχεσιν τοϋ εκατομ
μυρίου, τό όποιον ένόμιζεν δτι έκράτει είς 
χεΐρας, έτρεχε παντού μεταδίδων τοϊς ναύ- 
ταις τό θάρρος του.

Έ π ί τού καταστρώματος έπεκράτει ή 
άναστάτωσις τής προ τής μάχης στιγμής.

Δύο μόνον άνθρωποι έν αύτώ έμενον άρ- 
γοί, ό Ραβού, δστις βλέπων δτι ή ύπόθεσις 
έλάμβανε χαρακτήρα τραγικόν, ήρχισε νά 
λυπήτε τον βαρόνον, καί δ κύρ Όνώριος, 
δστις έζήτει μέρος πού νά καταφύγη δπως 
άσφαλίση τήν αμαρτωλόν κεφαλήν του.

Έ π ί τής «Κουβαίδος» ό πλοίαρχος θ ω 
μάς γνωρίζων τήν ύπεροχήν τοϋ αντιπάλου 
πλοίου, ένήργει μετά περισκεψεως, βασιζό
μενος είς τό θάρρος καί τήν τέχνην τών βρε— 
τανών του.

Στηριζόμενος έπί τοϋ μεγάλου ιστού ό 
Ροζενδάλ, τά  δίοπτρα έχων άνά χεΐρας, 
έπεσκόπει τάς κινήσει; τή ; «Κουβαίδος», 
κεκηρυγμένη; ήδη έχθρά; του.

«Κ ουβαί;» ,  τό όνομα τούτο έφερε πικρόν 
μειδίαμα εί; τά  χείλη του- πώ ; δέν ειχε τί
ποτε ύποπτευθή !

Ούδεμία κίνησι; έφαίνετο έπί τού πλ>οίου 
τών λά Βιλλωδαί, δπερ Ϊστατο άκίνητον 
δύο μίλια μχκράν τοϋ « Ά λ μ π α τρ ό ;  » ,  
τήν πρύμνην έχων έστραμμένην πρός τό ά — 
νοικτόν πέλαγος καί μόνον ό καπνό; τής 
έστίας αύτοϋ ίπρόδιδεν δτι ήγρύπνα.

Ό  βαρόνο; παρετήρει τά χρονόμετρόν 
του.

Έμενον άκόμη πέντε λεπτά μέχρι τής 
ένάρξεω; τ ή ;  μάχη;.

Ό  Ραβού έπλησίασε τόν κύριόν του.
— Τί τρέχει λοιπόν, κύριε βαρόνε ; ήρώ

τησε.
— θ ά  κτυπηθώμεν.
— Διατί ;
— Οι λά Βιλλωδαί φρονούσιν δτι προ- 

σεβλήθησαν ύ π ’ έμοϋ.
—  Ά λ λ  ’ ουδέποτε ήκούσθη τοιαύτη μο

νομαχία.
—  Έ καδτος  έκδικεΐ τ ά ;  ΰβρεις, τ ά :  είς 

αύτόν γενομένα;, δπως φρονή καλλίτερον.
— Είσθε γενναίος, κύριε βαρόνε.
Γενναίος ! καί ήδύνατο νά πράξη άλ 

λως ; ήδύνατο νά έμποδίση τούς λά Βιλ- 
λωδαί τοϋ νά τόν πολεμήσωσιν ;

Ούδέ π?οή ήκούετο έπί τών δύο πλοίων.
‘Έν μόνον λεπτόν τοϊς έμενεν άκόμη.
Αίφνης φοβερός κρότος συνεκλόνισε τήν 

θαλαμηγόν.
Ό  πλοίαρχος Καγιόλ ε'διδε πρώτος τό 

σημεΐον τής μάχης.
7Ητο δικαίωμά του.
Τό χρονόμετρον τού βαρόνου έδείκνυεν 

άκριβώς τήν δευτέραν ώραν μ. μ.
—  Πρόσεχε ! είπεν ό βαρόνος είς τόν θα

λαμηπόλον του.
Καί διά χειρός ρωμαλέας τόν ήνάγκασε 

νά πέση πρηνή; έπί τού καταστρώματο ;. 
ένώ αύτό; όρθιο; πάντοτε, έξήταζε τό άπα- 
τέλεσμα τοϋ κανονοβολισμοϋ.

Ή  σφαίρα, άδεξίω; διευθυνθεΐσα, μικράν 
βλάβην έπροξένησεν ε’ι; τό εχθρικόν πλοϊον. 
Καί έν τούτοι; ό ύποπλοίαρχο; αύτοπροσώ- 
πως διηύθυνε τήν βολήν.

Διά διαταγής τοϋ πλοιάρχου θ ω μ ά ,  τό 
πλοΐό-ι του διηυθύνθη όπισθεν τοϋ « Ά λ 
μπατρός», χωρίς νά πυροβολήση.

Έ π ί  τής γεφύρας της «Κουβαίδος» μ ό 
νος δ πλοίαρχος αύτής έφαίνετο κρατών- 
άνά χεΐρας το τηλέφωνον αύτοϋ.

Ό  Μασσαλιώτης ήννόησε τάς κινήσεις 
τής «Κουβαΐδος» καί δπως άποφύγη πάντα 
κίνδυνον, διηύθυνε νέαν βολήν, ήτις έ’θραυσε 
τήν καπνοδόχην τής «Κουβαίδος».

—  Χαμηλότερα ! χίλοι διάβολ. ι ! έκραύ- 
' γασεν δ πλοίαρχος Καγιόλ. Χαμηλότερα..



Τρυπήσατε τήν κοιλίαν αύτών, άλλως θά 
Τήν πάθωμεν.

Ή  «Κουβαις» έξηκολούθει βαίνουσα 
mωπηλή πάντοτε καί έφθασε πλησίον της 
θαλαμηγού έκ τοϋ ρ.έρους τής πρύμνης.

— Πϋρ ! διέταξεν ό θω μ άς .
Τέσσαρες αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί 

είς τό αύτό διευθυνθέντες σημεϊον, διέτρη- 
cav τον έλικα τού « Ά λ μ π α τ ρ ό ς » .

— Το πουλί έχει τώρα  τό βόλι στό φτερό, 
είπεν ό Πιριού, Ιτοιμάζων έκ νέου τό πυρο
βόλον του.

Και ή «Κουβαις» ήρξατο περιστρεφόμενη 
καί πλήττουσα έπανειλημμένως τό « Ά λ 
μπατρός», ούτινος δ μηχανικός ώρμήσας 
Ιπί τοϋ καταστρώματος, έκραύγαζεν :

—  Ό  έλιξ δέν εργάζεται πλέον, πλοί-

«ΡΧ·-
"Επρεπε να άνοίξωσι τά  ίστία- ήτο ή 

μόνη καταφυγή των.
Καταδιωκόμενον το « Ά λ μ π α τ ρ ό ς »  ύφί- 

στατο άδιαλείπτως νέας ζημίας· δύο μαύ
ροι έκειντο νεκροί πρό τού Ροζενδάλ.

Ούτος δμως τάς χεΐρας έχων εσταυρω
μένα; έπί τοϋ στήθους, παρετήρει θαρρα- 
λίως καί περιέργως τ ά  γενόμενα άψηφών 
τόν θάνατον.

Ό  ύποπλοίαρχος έπληγώθη έν τ -fj ώμο
πλάτη.

Ή  τακτική τών λά Βιλλωδαί έθριάμ- 
βευεν έπρεπε νά περιφρονή τις τόν κίνδυ
νον διά νά έπιχειρίση τοιαύτην, άλλ ’ δ 
πλοίαρχος θ ω μ ά ς  παρετήρησεν έκ πρώτης 
κινήσεως, δτι ήτο κύριος τού πεδίου.

Ό  πλοίαρχος Καγιόλ δ ι ’ ένός βλέμμα
τος είδε τόν κίνδυνον!

— Έχάθημεν, κύριε βαρόνε, έκραύγασεν.
Ό  Ροζενδάλ έθλιψε τήν χεΐρά του έν

σιγή.
Τέσσαρες βολαί έκ τής «Κουβαιδος έκ- 

πεμφθεΐσαι είς τό αύτό σημεϊον, ήνοιξαν 
οπήν εύρεΐαν εις τά πλευρά τής θαλαμηγού 
ήτις ήρξατο βυθιζόμενη.

— Τούς διορθώσαμε, καπετάνιο μου, 
είπεν δ Πιριού" αυτοί οί κύριοι θά πιούν 
νερό μέ τό μεγάλο ποτήρι !

Ο κύρ Όνώριος ούδαμού έφαίνετο.
Αίφνης κραυγή ήκούσθη έκ τής θαλα

μηγού, κραυγή έπελπισίας.
— Βυθιζόμεθα !
Τό κεχρυσωμένον πτηνόν, τό στολίζον 

τήν πρύμναν τοϋ πλοίου, έ'κλινεν ώς εί έζή- 
τει νά πετάξη.

Έντός μικρού, είς τό μέρος δπου τό κομ
ψόν πλοϊον ίκυμαίνετο, δέν έφαίνοντο είμή 
ναυαγοί προσκεκολλημένοι έπί τών συντρι- 
μάτων αύτοϋ !

Ό  ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί, μέ κόμην α 
νώμαλον, ί'στατο άπολαμβάνων τό θέαμα 
τής έκδικήσεώς του.

Έν τούτοις αί λέμβοι τής «Κουβαιδος» 
έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν. Τό ε”ργον τής 
καταστροφής διεδέχετο τό ε’ογον τής εύ- 
σπλαγχνίας.

Έ ξ  άλλου ή φαλαινΐς άποσπωμένη 
τού Χρυσοϋ Λόφου, ήρχετο προς αυ
τού; δι ’ δλης τής ταχύτητος τών έαυτής 
κωπών.

Καί έκ τής κορυφής τοϋ Λόφου γυνή κλί-

νουσα πρός τήν θάλασσαν, παρετήρει τήν 
καταστρο'φήν δι ’ άπαστράπτοντος βλέμμα
τος.

Ή τ ο  ή Μαρία Εύαγγελία !
Ό  ’Ιωάννης καί δ θ ω μ ά ς  λά Βιλλω- 

δαί, βοηθούμενοι ύπό τού γραμματέως, δλως 
συγκεκινημένου έκ τής άγριας εκείνης π ά 
λης καί τών μαυρισμένων ύπό τής πυρίτι- 
δος ναυτών περισυνέλεγον τούς ναυαγούς 
τού « Ά λ μ π α τ ρ ό ς » .

Ό  ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί έποίει θαύ
ματα  πρός σωτηρίαν τού πληρώματος τής 
θαλαμηγού. Ό  πλοίαρχος καί δ ύποπλοί
αρχος ώς καί δ Ραβού διεσώθησαν πρώτοι.

Βυθιζόμενος δ ’Ιωάννης κ α τ ’ έπανάλη- 
ψιν ύπό τά  ΰδατα, έσωζε καί ένα πνιγόμε- 
νον.

Ό  τελευταίος δν έφερεν είς τάς άγκά- 
λας του ήτο λιπόθυμος.

Ρίψας τό βλέμμα έπ ’ αυτού άνεγνώρισε 
τόν Ροζενδάλ.

Αύτός ! τόν έκράτει λοιπόν ; ήτο αιχμά
λωτός του ;

Τόν άπέθεσεν έπί τής φαλαινίδος καί έ- 
πιβάς αύτής μετά τοϋ άδελφοϋ του και τοϋ 
Ραβού, άφήκε τήν διεύθυνσιν τής «Κουβαί- 
δος» είς τόν Πιριού.

Ή  μάχη είχε τελειώσει.
Εκτός τοϋ κύρ Όνωρίου, δστις έγένετο 

άφαντος καί τών δύο μαύρων τό πλήρωμα 
δλον είχε σωθεί.

Έ π ί τής «Κουβαιδος» είχον πληγωθεί 
τέσσαρες, έξ ών δ εις βαρέως. Ά λ λ ’ έν ττ, 
χαρά τού θριάμβου ούδέ έπρόσεξαν είς 
τοϋτο.

Άπεΐχον τότε τρία περίπου μιλιά τοϋ 
Χρυσού Λόφου.

“Ας σπεύσωμεν νά είπωμεν, δτι δ κύρ 
Όνώριος κρύβεις είς τό μέρος, τό καλού- 
μενον έν τώ  πλοίω «Λάκος τών Λεόντων», 
έπνίγη πριν προφθάση νά έξέλθη.

Έν τούτοις ή λέμβος τού Ά γ γ λ ο υ  άπή- 
γαγε τούς έπιβάτας αύτής καί δέν έβράδυνε 
νά φθάσηείς τόν Χρυσοϋν Λόφον, ένθα τούς 
έξήγαγε φέροντας μεθ’ έαυτών τόν άναί- 
σθητον πάντοτε βαρόνον.

Ζ'

"Οτε δ Ροζενδάλ ήνοιξε τούς οφθαλμούς, 
εύρέθη έπί μέρους άγνώστου !ν οροπεδίω 
βράχου, έκ μαρμάρου καί πορφυρίτου έκ- 
βρασθέντος ύπό τών ύδάτων.

Ό  πύργος ούτος τού Βαβέλ ήτο τόσω 
τεχνικός, ώς νά έκτίσθη ύπό χειρός ανθρώ
που.

Πρό τοϋ όροπεδίου εκείνου ήπλοϋτο θέαμα 
μεγαλοπρεπές.

Σπέρματα άγριων φυτών φερόμενα ύπο 
τού ανέμου έβλάστανον μεταξύ τών λίθων 
πρασινίζοντα τά  πλευρά τοϋ Λόφου.

Ή  «Κουβαίς» τά  ίστία έ'χουσα συνε
σταλμένα, έφαίνετο μακρόθεν ώς πτηνον μέ 
συμμαζευμένα τά  πτερά.

Πέντε άνδρες ίσταντο πέριξ τοϋ βαρό
νου. Οί τρεις λά Βιλλωδαί, δ Ραβού καί δ 
Ά γ γ λ ο ς ,  δστις έμεινεν όρθιος ώ ;  ούδέτερος 
παρατηρητής.

Δύο γυναίκες ΐσταντο ολίγον μακράν.

Ή  κρεολός καί ή μικρά Βαρβάρα.
Έ κ  πρώτου βλέμματος δ βαρόνος ήν- 

νόησε τών πραγμάτων τήν θέσιν.
Περιεκυκλοϋτο ύπό εχθρών, οί'τινες τόν 

έκράτουν αιχμάλωτον.
Πρός τ ’ αριστερά όπισθεν μικρών χαρά- 

δρων, έφαίνετο ή κατά τό ’Ιταλικόν έκτι- 
σμένη στέγη εύρυχώρου έπαύλεως κρυπτο- 
μένης όπισθεν πυκνοϋ φυλλώματος δένδρων.

Ό  Ροζενδάλ ουδόλως έφαίνετο καταβε
βλημένος.
Μόνος,μέ τά  άτακτα  αύτοϋ ενδύματα άνευ 

ύπηρετών καί αιχμάλωτος, διετήρησε τήν 
στάσιν αύτοϋ ώς μεγάλου άρχοντος και 
είχε τήν φυσιογνωμίαν ήρεμον καί επιβλη
τικήν, ώς άν ήτο έν τώ  γραφείω του, έχων 
περί αύτόν τούς απειραρίθμους ύπηρέτας 
του καί τούς έκλιπαρούντας τήν εύνοιάν 
του μέ τόν πίλον άνά χεΐρας. Ή  άλαζονία 
του τόν ύπεβάσταζε.

—  Τί ζητείτε άπό έμέ ; ήρώτησε.
—  Κύριε βαρόνε, ειπεν δ ’Ιωάννης λά 

Βιλλωδαί, ε'ζων ήσύχως καί έντίμως καί μέ 
κατεστήσατε τό κέντρον τής ειρωνείας 
τών γειτόνων μου, πληγώσας άμα τήν καρ
δίαν μου. Σέ κρατώ ήδη είς χεϊράς μου, θά 
σέ δικάσω καί θά σέ καταδικάσω.

— Έν τίνι δικαιώματι ;
—  Έ ν τ ώ  δικαιώματι τοϋ ϊσχυρωτέρου.
—  Δολοφονήσατε με, είμαι είς χεϊράς 

σας.
—  Δέν εϊμεθα δολοφόνοι, άλλά δικα- 

σταί, δ κύριος έδώ, είπε δεικνύων τον φα
λαινοθήραν, θά μάς άκούση καί θά κρίνη 
άν εχωμεν δίκαιον.

Καί στρεφόμενος πρός τόν θαλαμηπόλον:
—  Έμπρός, ώμίλησε ! είπεν.
Ό  Ροζενδάλ πκρετήρησε συμπαθώς τον 

ύπηρέτην αύτοϋ.
—  Καί σύ ; ήρώτησεν. „
—  Κύριε βαρόνε, θά μάθητε ...
—  ΤΗσο καί σύ μ ε τ ’ αύτών ;
Τρέμων δλος δ θαλαμηπόλος, έψιθύρισε.
—  Κύριε βαρόνε, καταλαμβάνετε ; δέν 

ονομάζομαι Ραβιλέλ, άλλά Ραβού.
—  Ραβού !
—  Είμαι, ή μάλλον ήμην δ σύζυγος 

τής άτυχούς Γερμανής.
Καί δύο μεγάλα δάκρυα έκυλίσθησαν 

έκ τών οφθαλμών του.
Ό  Ροζενδάλ έκυψε τήν κεφαλήν.
—  Αύτός !
— Σάς κατηράσθην χιλιάκις, μοϋ έπρο- 

ξενήσατε πολλάς θλίψεις, ή τύχη έφερε νά 
γίνω θαλαμηπόλος σας, άλλ ’ άφοϋ σάς έ- 
βασάνισα, διότι έγώ έκλεψα το παιδίον τής 
Γερμανής ... τήν κόρην σας. Ούδόλως δμως 
άνεμίχθην είς τήν δολοφονίαν, άν και τήν 
ήγάποιν πάντοτε μ ’ δλον τό έγκλημά της. 
Έν τούτοις ήκολούθησα τον βίον σας, είδον 
τάς θλίψεις σας, καί άν ήτο είς τάς χεϊράς 
μου θά τάς έθεράπευον, ά λ λ ’ είχον χάσε ι τά  
ίχνη τοϋ παιδιού' αύτά είναι ή μόνη κα
τηγορία μου.

—  Ύμεΐς, κυρία, είπεν δ θ ω μ ά ς  λά Βιλ- 
λωδαί.

— Ό  πατήρ μου μαρκήσιος δ ’ Ά ρταν  
άπέθανε πρό έτους έν Καρδεναις δολοφονη
θείς κατά διαταγήν τού Ροζενδάλ.



—  Ό  μαρκήσιο; δ Ά ρτά ν  είχε φονεύσει 
τόν πατέρα μου, τόν βαρόνον Ζάμ , ώστε έ- 
φήρμοσα άπλώ ; τήν τιμωρίαν τοϋ Ταλιόν. 
Έ ν τούτοις ή κατηγορία αΰτη είναι ανυπό
στατος.

Ή  Μα ρία (ξήγαγεν εκ τοϋ κόλπουτη; τό 
χαρτίον τό γραφέν διά της χειρός τοϋ μαρ- 
κησίου δ ’ Ά ρταν  κατά τάς τελευταίας 
στιγμά ; του, καί θέτουσα τοϋτο ύπό τούς 
όφ·αλμού; τού Ροζενδάλ:

—  Άνάγνωσον, είπε.
Ό  Μάξιμος τό άπώθησε διά της χειρός 

του.
— Φόνευσόν με, τ?) είπε, πρός τί τά  π α 

ράπονα ταύτα ;
—  Ή  μήτηρ μου έμεινεν άνευ πόρων, 

έξηκολούθησε, διότι λ μαρκήσιος έδολοφο- 
νήθη, όπως άπογυμνωθώ έγώ τού μέρους 
τής περιουσίας του, δπερ μοί προώριζεν ή 
Μερσεδές καθυβρίσθη ύπό τής μαρκησίας 
δ Ά ρτάν  τής συνενόχου σου, καί μας ήρνή- 
θητε καί αύτόν τόν άρτον έκ τής άπεράν- 
του περιουσίας τοϋ πατρός μου, διά τοϋτο 
θνήσκουσα ή μήτηρ μου, μοί επίβαλε νά 
αποδώσω κακόν άντί κακού. Τί ήδυνάμην 
νά πράξω ; ήσο πολύ ισχυρός, κύριε βαρόνε. 
Μετεχειρίσθην τόν δόλον καί μοι έχορήγη- 
σας μόνος τά  δπλα πρός έκδίκησιν. Δ ι ’ έμέ 
ή έκδίκησις αΰτη ήτο δεινή άνάγκη, διότι 
άλλως έπροτίμων νά σέ φονεύσω μάλλον, 
παρά νά προσποιούμαι έρωτα, δταν θανα- 
σίμως σέ έμίσων. Έμίσων δμως έτι μάλλον 
τήν μαρκησίαν δ Ά ρ τ ά ν ,  τήν παλακίδα, ή- 
τις ίγένετο συνεργός είς τήν δολοφονίαν τοϋ 
άδικηθέντος συζύγου της. Αΰτη έτιμωρήθη 
ήδη καί τόσον σκληρώ;, ώστε ολίγον έΤ,ειψε 
νά τήν οίκτείρω. Ό  υιός της άπέθανεν, 
άλλά καί άν έζγι ή περιφρόνησίς του θά τήν 
συνετριβεν. Έν τούτοις οέν τολμώ νά ομι
λήσω, δέν τολμώ νά ειπω, τί σκέπτομαι καί 
τί ύποπτεύω ώς πρός τόν θάνατον τούτον ! 
Ώ ς  πρός ίμέ. Έ γ ώ  κατεδικάσθην εις τήν 
μόνωσιν καί ΐσως-ϊσως είς τάς τύψεις τού 
συνειδότος. ά λ λ ’ ή κόνις τοϋ πατρός μου, 
πλησίον τής όποιας θά ύπάγω νά διανύσω 
τόν βίον μου, θά σκιρτήσν) ίκ χαράς καί 
ή μήτηρ μου θά εΐπν) δτι αί παραγγελίαι 
της ίξετελέσθησαν. Ό  γενναίος τέλος άνήρ, 
δν ϊθυσίασα είς τήν έκδίκησιν μου, θά πει- 
σθή δτι δέν σέ ήγάπων, άφοϋ, παρά τά  με
γάλα δώρά σου καί τόν θερμόν έρωτά σου, 
σέ παρέδωκα είς τήν οργήν του. Καί δ,τι 
θά διπλασιάσΥ) τήν μανίαν σου ώς ήττη- 
θέντος, είναι, δτι ή κόρη, ήν άνεζήτεις, εί
ναι έκεϊ, πλησίον σου, άλλά δέν θά τήν ί- 
δτ,ς. Καί τώρα, χαΐρε. Όποιαδήποτε καί 
άν είναι ή τύχη σου, ήμεΐς δέν θά συναντη- 
θώμεν τοϋ λοιπού. Απέρχομαι νά κατακλει- 
σθώ είς τάς γαίας τών Καρδενάς, τάς γαίας 
έκείνας, είς άς έγεννήθην και τάς όποιας ι
διοτροπία τής τύχης μοί άπέδωσεν. Έάν 
δέ έπανέλθγις είς τήν θέσιν καί τήν ίσχύν, 
ήν καί πρότερον κατείχες, γνωρίζεις πού θά 
εύρίσκωμαι καί δύνασαι νά μέ δολοφονήσεις 
καί έμέ, δπω; έκαμες Six τόν πατέρα μου' 
δ άφωσιωμένο; εί; σέ δαίμων, δ έντιμο; 
Μορέλ,έσεται πάντοτε εί; τ ά ;  διαταγά; σου!

—  Ύπάρχουσι καί άλλοι έχοντε; κ α τ ’ 
έμοϋ παράπονα, είπεν ό Ροζενδάλ;

—  Έάν οί τεθνεώτε; ώμίλουν, είπεν ή 
κρεολός μέ φωνήν ύπόκωφον, θά εϊμεθα βε
βαίως πολυαριθμότεροι.

— Ας τελειώσωμεν ή κωμωδία αΰτη 
διήρκεσε πολύ.

Ό  θ ω μ ά ς  λά  Βιλλωδαί συνεβουλεύθη 
διά τού βλέμματος τόν άδελφόν του.

— Κύριε, είπε προς τόν βαρόνον, ή κ ω 
μωδία δύναται νά μεταβληθή είς δράμα- 
εδώ είμεθα κατάμονοι ούδείς μάς άκούει καί 
ό Χρυσούς Λόφος έσεται άξια άγχόνη τοι- 
ούτου οικονομολόγου !

—  Έ κάματε  πολύ κακά νά πειρά- 
ξητε φιλησύχους πολίτας, καί νά προσ- 
βάλητε ύπηρέτην άφωσιωμένον οίος ή- 
τον ό άδελφός μου, ήδη αν συγκατατεθή, 
εγώ θά σέ κρημνίσω έκ τού ΰψ·υς τού βρά
χου τούτου είς τάς αύχμηράς άκρας τού ό
ποιου θά κρεμασθής, τά όρνεα θά καταφά- 
γωσι τάς σάρκας σου καί τά  όστά σου θά 
οιασκορπισθώσιν ύπό τών άνεμων .Τί φρονείς, 
’Ιωάννη ; Ό  κύριος βαρόνος βιάζεται.

Ο  Ροζενδάλ δέν έκινεΐτο- ούτος έφαίνετο 
ύπεροπτικώτερος, μ ’δλας τάς προσβολάς τής 
φιλοτιμίας του, ύπό τών άγριων εκείνων,οί- 
τινες έπέπεσον κ α τ ’ αύτοϋ ώς καννίβαλοι 
έπί πτώαατος.

Ά π ό  τινων στιγμών δέν τού; ήκουε.
Τό βλέμμα του ήτο προσηλωμένον έπί 

τής άκτής τού Β ααμά.
Νεάνις τις είχε πρόόλίγου έμφανισθή έκεϊ.
Δύο άνδρες καί μαύρη γυνή τήν ήκολού- 

θουν προσπαθούντες νά τήν σύρωσιν έκεΐθεν.
Έ πί δέ τού λόφου δ Ραβού καί δ Δ αν 

τέκ έμακρύνθησαν τών άλλων.
— Κύριε, έλεγεν ό θαλαμηπόλος, είναι ά- 

όύνατον ν ’ άφίσητε νά έκτελεσθή ή έκδίκη- 
σις αΰτη.

—  Διατί ;
— Διότι οί φίλοι σας θά έκτεθώσιν είς 

αιώνιας τύψεις συνειδότος'προφυλάξατέ τους· 
άρκετά είναι δσα μέχρι τοϋδε συνέβησαν, 
έξ ύμών έξαρτάται νά έμποδίσητε τάς πε
ραιτέρω σκληρότητας.

—  Πώς.
— Βλέπετε τήν νεάνιδα έκείνην;
—  Κάλλιστα.
— Φέρετε την έδώ, σάς ικετεύω· τά  λοι

πά άποβλέπουσιν έμέ.
Ο  Δαντέκ ένευσεν είς δύο έκ τών έν τή 

φαλαινίδι μαύρων, οϊτινες άνήλθον τόν βρά
χον μέ τήν εύκινησίαν άγριαιλούρου.

—  Υπάγετε νά φέρητε έδώ τήν νεάνιδα 
έκείνην καί τάχιστα.

—  Η λέμβος διηυθύνθη πρός τήν άκτήν.
—  Τώρα, είπεν ό Ραβού, άς άπασχολή- 

σωμεν τούς λά Βιλλωδαί έως ού έπανέλθγ) ή 
λέμβος.

—  Εννοώ.
Έθεσε τόν δάκτυλον έπί τού ώαου τού 

θ ω μ ά ,  τού όποιου ή οργή ηΰξανεν έπί μ ά λ 
λον καί μάλλον.

—  Έλθέ, τ φ  είπεν.
Αποτεινόμενος δέ πρός τούς άλλους·
—  Καί σείς, κύριοι, πρέπει νά συσκε- 

φθώμεν.
Ό  Ανδρέας παρίστατο είς τήν σκηνήν 

έκείνην σιωπηλός καί κατάπληκτος.
Ό  'Ιωάννη; τ ά ;  χεΐρα; έχων έσταυρω-

μενα;, τ α ;  οφρυ; συνεσπασμενχ; και τού; 
οφθαλμούς πρό; τήν γήν νεύοντα;, δέν είχ£ 
προφέρει λέξιν, μετά τήν καταγγελίαν τής 
Μαρία; Εύαγγελία;.

Ήκολούθησαν πάντες τόν Δαντέκ καΐ 
άπεσύρθησαν κατά μέρος.

Ό  Ροζενδάλ, αισθανόμενο; τήν αδυνα
μίαν του, δέν έδοκίμαίε κάν άντίστασιν, ή. 
τι; άλλω ; τε θά ήτο ματαία.

Στηριχθεί; έπί τοϋ μαρμάρου τού έπι- 
στέφοντο; τόν Χρυσοϋν Λόφον, άφήκε τό 
βλέμμα του πλανώμενον έπί τού έκτεινομέ- 
νου κάτωθεν αύτοϋ μεγαλοπρεπού; πανορά- 
ματο;.

Ό  Ραβού έπλησίασε τήν κρεολόν καί τή 
ώμίλει ζωηρώ;. Ή  μικρά Βαρβάρα έφαί
νετο ένοϋσα τ ά ;  δεήσει; τη ; πρό; εκείνα; 
τοϋ Ραβού.

Ή  Μαρία Ευαγγελία άνθίστατο μ ε τ ’ά 
γρια; έν.ργείας.

Το (μάντευε τι; έκ τή ; στάσεώς τη ; ,  έκ 
τή ; έκφράσεω; τών οφθαλμών τη ;,  έμφαι- 
νούσης κακίαν καί έκ τών ώχρώνχειλέων τη;.

Έν τούτοι; κατά μικρόν έφάνη ύποχω- 
ρούσα.

Ό  Ραβού τήν άφήκε καί ή Βαρβάρα 
έρρίφθη προ τών ποδών τη;.

Ή  κρεολό; τήν άνήγειρε τότε καί τήν 
ησπάσθη είς το μέτωπον.

Ό  άποικος καί οί τρεις άδελφοί ίπαν- 
ήλθον πρός τόν βαρόνον.

— Κύριε, είπεν ό Δαντέκ, είς τά μέρη 
ταύτα,ήμεΐς άπολαμβάνοντις πλήρους ελευ
θερίας, άναγκαζόμεθα πολλάκις νά κατα- 
φύγωμεν είς τήν αύτοδικίαν. Οί κύριοι ού· 
τοι ύπέφερον πολλά ένεκεν ύμών, ά λ λ ’ ευ
τυχώς, φύσει γενναίοι όντως, συγχωρούν.

Τήν στιγμήν έκείνην έφάνη ό Ραβού δ- 
δηγών νεάνιδα λίαν συγκεκινημένην.

—  Αύτή ! έκραύγασεν ό Ανδρέας, ένώ ό 
Ραβού έφερε τήν 'Ιταλίδα πρό τοϋ Ίωάν- 
νου λά Βιλλωδαί, άναποφασίστου καί κυ
μαινόμενου μεταξύ τού μίσους του καί τής 
φυσικής γενναιότητας τοϋ χαρακτήρος αύ
τοϋ, ήτις τώ  έπέβαλε νά μή καταδεχθή νά 
Φονεύσ·  ̂ εχθρόν συντετριμμένον.

— Γονάτισε, είπε πρός αύτήν ό Ραβού, 
καί ζήτησε τήν χάριν τοϋ πατρός σου.

—  Πού είναι ;
— ’Ιδού αύτός· ίπρόσθεσεν δ θαλαμηπό

λος ώθών αύτήν είς τού πατρός τη ; τά ; 
άγκάλα;.

Τότε μόνον ή άλαζονία τοϋ βαρόνου ύπε- 
χώρησε καί χείμαρροι δακρύων έξέφυγοντών 
όφθκλμών αύτοϋ.

Λησμονών τά  πάντα, παρετήρει τήν κό
ρην του. ΤΗτο τωόντι ή θυγάτηρ τή ; Γερ- 
μανή;, το τέκνον του, ουο ’ έπετρέπετο ή 
ελάχιστη αμφιβολία.

—  θυγάτηρ του ! έψιθύρισεν δ Άνδρέα;, 
θυγάτηρ του !

— Τί τρέχει λοιπόν ; ήρώτησεν ή νεάνι; 
| μετά τινα λεπτά.

— Τίποτε, δεσποινίς, είπεν δ 'Ιωάννη;· 
κύριε βαρόνε, είσθε ελεύθερο;.

Ο Άνδρέα; έταράχθη.
Ή  Ροζίτα θυγάτηρ τού πλουσιωτέρου 

τών τραπεζιτών ! Ά λ λ ά  τότε αύτο; έπρεπε 
νά τ ή /  χασ-/) !
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Καί καθήσας ε ιριψε τήν κεφαλήν με- 
τ«ξύ τών δύο χειρών του.

Έ*είνη τόν ήννόησε καί τρέχουσα προς 
ίίιτόν :

— Άνδρέα. ; τ ώ  είπε.
— Δέν θα μ ’ άγαπ^ς τοϋ λοιπού ;
— Μέ κρίνεις κακώς, προτιμώ τήν πενίαν 

υ,ιτχ σοϋ η τόν πλοϋτον μακράν σου.
Ή  Μαρία-Εΰαγγελία πλησιάσασα τότε 

υρός τόν Ροζενδάλ :
— Εΰλόγει, τώ  είπε, τόν άγγελον τού

τον, δστις σοί σώζει τήν ζωήν.
Καί σύρουσα μεθ’ έαυτής τήν μικράν 

Βαοβάραν, κατήλθε τοϋ Λόφου καί καθί- 
βχσα ϊπί τής άμμου, έκλαυσε πικρώς.

θ ’

Κ ατά  τά τέλη τής άνοίξεως ήτις έπήλθε 
μιετά τά  άνωτέρω συμβάντα, δ πύργος τής 
Ρόχη; έπεδιορθώθη κατά τήν άρχαίαν αύ
τοϋ απλότητα.

Ούδέν δροσερώτερον τών κληματιτίδων 
οΐτινες καλύπτουσι τούς τοίχους του, ούδέν 
ώραιότερον τών κήπων οϊτινες τόν περιβάλ- 
λουσι,μετά τών δροσερών άνθέων των,άτινα 
κρύπτουσι τά  εξαρτήματα του άπό τά 
βλέμματα τών ξένων καί ούδέν χλοερότερον 
τών ατραπών τών κεχαραγμένων έν τοϊς 
δάσεσιν αύτοϋ.

Δέν τόν άνεγνώριζέ τις.
Ή  μεταμόρφωσις αυτή έγένετο έντός μη

νών τινων μόνον, τόσω είναι μεγάλη ή δύ- 
νκμις τοϋ χρυσού !

Καί τό εσωτερικόν αύτοϋ δλόκληρον άνε- 
ακευάσθη καί διεκοσμήθη ύπο τεχνιτών επι
τηδείων μεγάλως δέ διέρερον ήδη οί θάλα
μοί του, τού άλλοτε ερυθρού θαλάμου, δστις 
έδέχθη τού; β^αχυβίους έρωτας του Τω'άν- 
νου λά Βιλλωδαί καί τής ωραίας κρεολοϋ.

Άνεμένοντο ήδη νεόνυμφοι.
Ο γάμος της Μαρίας Μαξιμηλιανής (δι

ότι Ροζίτα δέ ύφίστατο πλέον) καί τού ’Αν- 
ορέου, έτελέσθη πρό δύο μηνών, έν Παρι- 
ϊίοις.

Ή  γραία μήτηρ λα Βιλλωδαί καί ή θεία 
Ώμπερτίνου έπεστάτουν καί ήδη, ά λ λ ’ ώς 
απόλυτοι κυρίαι τού μέρους, διότι ή Ρόχη 
άνήκεν είς τήν κυρίαν Άνδρέου λά Βιλλω- 
δαί, άνεψιοιν τής μιας καί νύμφην τής έτέ- 
ρας.

Ο εφημέριος, δ δημοδιδάσκαλος καί δ ια
τρός, έπεσκόπουν καί ήδη διά τών έπί τής 
ρινός διοπτρών των τά  πάντα.

Ή  νύμφη ήτο κάτοχος καί άλλων άγα - 
θών.

Ο Άνδρέας λά Βιλλωδαί κατώκει πο
λυτελές τι μέγαρόν, έν τή παρόδφ τής Μεσ- 
σίνης.

Ή  νεάνις θεωρείται ορφανή, ά λ λ ’ έν τώ  
στενώ κύκλω τών φίλων τοϋ Ροζενδάλ, εί- 
vat γνωστόν δτι ή πρώην χορεύτρια είναι 
θυγάτηρ του, προϊόν τινός τών νεανικών έ- 
ρωτων του.

Ά λ λ ω ς  τε ή κυρία Άνδρέου τόν επισκέ
πτεται καθ ’ έκάστην είς τό μέγαρόν του, 
οπου θεωρείται ώς ούσα έν τώ  οϊκφ της καί 
εισέρχεται δταν θελήση, άνευ διατυπώσεων 
παρά τώ  βασιλεΐ τούτω τών έκατομμυρίων !

Καί ήρκει νά έκφραση εύχήν μόνον ή νέα 
γυνή καί αύτη πάραυτα θά έξετελεΐτο.

Ήμέραν τινά π. χ. είπεν δτι έπεθύμει 
οί αρχαίοι φίλοι της Σερβίνου, να είχον ίδι- 
κόν των οίκημα, καί μετά τινας ήμέρας δ 
κ. Δενίς εφερε πρός αύτούς έντός πολυτίμου 
δίσκου τούς τίτλους οικίας άγορασθείσης 
παρά τό βουλεβάρτον Μαλεζέρμπ, έχούσης 
καί εύρύχωρον έργαστήριον γλύπτου, δπως 
οί νικηθέντες έφερον άλλοτε, πρός τούς νι
κήτας τάς κλεϊς τής πολιορκηθείσης καί 
κατακτηθείσης πόλεως !

Ά λ λ ο τ ε ,  είπεν, δτι έπεθύμει νά είχεν έν
τός τοΰ κήπου της σκιάδα, δπως κατοική- 
αωσι έν αύτή, δ γέρων Ζαβακός καί δ Μ α τ 
θαίος, οϊτινες ήσαν τόσω προσφιλείς είς αύ
τήν, καί τή έπαύριον δ κ. Μονχανέν έφερεν 
έργάτας, έσκαψεν έπί τήν άκραν τοϋ κήπου 
καί έρριψε τόν θεμέλιον τής σκιάδος,ήτις,έν
τός ολίγου, έτελειοποιήθη ώς έκ μαγείας, 
καί κατέστη ενδιαίτημα άξιον ποιητού, 
μουσικού ή καί όνειροπόλου.

Μίαν έσπέραν ή κ. Άνδρέου ειπε προς 
τόν βαρόνον, δτι ή μεγαλειτέρα θυγάτηρ 
τού Σερβέν, ή Μαργαρίτα, τήν έ"σωσεν ίκ 
μεγίστου κινδύνου, καί δτι έπεθύμει νά τήν 
προικίση καί τήν νυμφεύση μέ έ'να πρίγ
κηπα.

— Εύρέ τόν πρίγκηπα, είπε, καί δίδω 
τήν προίκα.

Ό  πρίγκηψ εύρέθη. Καί είναι μέν αλη 
θές δτι ούλή διά ξίφους κατενεχθεΐσα έν τώ  
προσώπω αύτοϋ τόν είχεν άφανίσει. Ά λ λ ’ή 
πτωχή κόρη τόν ήγάπα μ ’ δλας τάς φυσι- 
κάς καί ήθικάς ασχήμιας του.

Ά λ λ ω ς  τε ή σύζυγος τού Άνδρέου είναι 
τρισευδαίμων. {Τ'

Ό  σύζυγός της τήν λατρεύει καί κατά 
π ^ ^ - ^ α ν ό τ Ίοτοί. ίμ^ατοεία αύτη έσε- 
ται διαρκής.

Καί πώς ήδύνατο νά γείνη άλλως ;
Ή  Μαρία Μαξιμιλιανή είναι ξανθή, έ- 

νούσα έν έαυτή πάντα τά  προτερήματα,πά
σας τάς άρετάς καί τάς γοητείας τής γυναι- 
κός, τής άληθούς γυναικός,τοϋ αγγέλου τού
του τής γλυκύτητος καί τού καθήκοντος, ή- 
τις είναι μέν σπάνιον εύρημα, ά λ λ ’ είναι 
τόσω μέγας θησαυρός δι ’ δντινα ήθελεν 
εύτυχήσει νά τόν συναντήση.

Αύτή είναι ή μόνη χαρά τοϋ βαρόνου 
Ροζενδάλ, δστις εμεινεν άγαμος, άφιερών 
τήν ανυπολόγιστον αύτοϋ περιουσίαν προς 
τό άγαθοεργεϊν.

"Α μα ή θυγάτηρ του μακρύνεται αύτοϋ, 
μελαναί σκέψεις τόν περικυκλοϋσι.

Ζή μεμονωμένος, σπανίως εξέρχεται καί 
μόνον διά νά έπιβλέπη τά  γραφεϊά του, ά- 
ποσυρόμενος ένωρίς είς τό μέγαρόν του.

Έχορήγησε μέγα τι ποσόν είς τόν κύρ 
Σεραφείμ, τόν πολαμήχανον τούτον εργο
λάβον , έπί τή ρητή συμφωνίο: νά άποσυρθή 
είς τήν γενέθλιον αύτοϋ πόλιν, παρά τά 
Πυρηναία.

Διατηρεί καί ήδη πολλούς υπαλλήλους, 
άλλά διαφέροντας τών πρώ τω ν  ούτοι είναι 
επιτετραμμένοι ν ’ άναζητώσι τούς δυστυ
χείς, δπως τούς άνακουφίσωσιν.

Έκτισεν έν εύαέρω θέσει άσυλον, προω-

ρισμένον διά τούς άνικάνους, δπερ ώνόμα- 
σεν « Ά π ολ ύτρω σιν » .

Τοϋτο έγένετο πρός εξαγοράν τού παρελ
θόντος.

Ο Ραβού μένει παρά τώ  κυρίψ του, δν 
έπαυσε πλέον νά μισή καί δστις τόν έσυγ- 
χώρησε.

Συχνάκις τάς νύκτας άφυπνίζεται έντρο
μος καί κατατρυχόμενος ύπό φοβερού εφι
άλτου ! Τό φάσμα τού μαρκησίου δ Ά ρ τ ά ν  
εμφανίζεται είς αύτόν, συχνότερον δέ τό τοϋ 
Ρολάνδου, ένφ φωνή τις ψιθυρίζει είς τα. 
ώ τά  του: «άδελφοκτόνε !»

Παράδοξος τροπή τών πραγμάτων, τό 
πρώτον αύτοϋ θύμα τόν παρηγορεϊ καί τόν 
ίνθαρρύνει.

Ούδέποτε είπεν είς αύτόν τήν άλήθειαν 
ά λ λ ’ δ Ραβού, έκ τινων διαφυγουσών λέ
ξεων τήν έμάντευσεν !

Ό  πλοίαρχος Καγιόλ άπεσύρθη είς τήν 
πατρίδα του. Μετά τό συμβάν τής μονο
μαχίας, δ Ροζενδάλ δέν ήθέλησι ν ’ άνα- 
κτήση πλέον θαλαμηγόν έπλούτισεν δμως 
πάντας τούς έπιζήσαντας έκ τοϋ πληρώμα
τος καί ήδη δ πλοίαρχος ζή έκ τών εισο
δημάτων του, άλλά  συχνάκις άτενίζων πρός 
τήν μεσόγειον μετά λύπης στενάζει, άνα- 
μιμνησκόμενος τό « Ά λμ π ατρός»  καί τήν 
«Κουβαίδα».

Ό  κόσμος φθονεί τόν Ροζενδάλ.
Ούδείς γινώσκει τά  κ α τ ’ αύτόν.
Ή  κυρία δ ’ Ά ρτά ν  μόνη γνωρίζει τά  

πάντα. Ά λ λ ’ αΰτη ζή μεμονωμένη έν τώ  
μεγάρω της τής Βίλ δ ’Εβέκ, ή ταξιιδεύει 
δπως διασκέδαση τήν άνίατον θλίψιν της. 
Ά λ λ ω ς  τε δέ κλίνει πρός τόν τάφον.

Θ ’ άποθάνη νέα καταρωμένη τήν χεΐρα 
ήτις τήν έπληξε.

«
I'

: , ■ ηΉ  κατοικία του μαρκησίου δ Ά ρ τ α ν  0Α" 
λαξε έκ νέου κύριον.

Ή  ώραία έπαυλις έκατοικεΐτο ήδη ύπό 
μιας μόνης γυναικός νέας καί ώραίας πάν
τοτε, ά λ λ ’ είς άκρον μελαγχολικής.

Διά τήν θυγατέρα τής Μερσεδές ή ε”ξα -  
ψις παρήλθε· καί μόνη θλίψις καί τύψις 
τοϋ συνειδότος κατεΐχον ήδη τήν καρδίαν 
της.

Σχεδόν πάντοτε τά  παραπετάσματα τών 
παραθύρων ήσαν καταβιβασμένα· ένόμιζέ 
τις δτι έν τή έπαύλει έκείνη, κατώκουν μό
νον σκιαί.

Σπανίως, δταν ή νύξ έπήρχετο, αί οού- 
λαι έ'βλεπον μεταξύ τών ίνδοκαλάμων έν 
τοϊς φυλλώμασι τών Ταμαρίνδων, διερχομέ- 
νην γυναίκα ευλύγιστον καί χαρίεσσαν, φέ- 
ρουσαν πένθιμον περιβολήν καί τούς οφθαλ
μούς έχουσαν ερυθρούς έκ τών δακρύων.

Ή τ ο  ή κυρία αύτών.
Ή  δυστυχής κόρη, είχεν άναλάβει π ά 

λην, άνωτέραν τών δυνάμεών της !
Καί κατόρθωσε μέν νά θριαμβεύση, ά λ λ ’ 

δ θρίαμβος ούτος τήν συνετριψε.
Δέν είχε πλασθεΐ διά τήν πάλην, είς ήν 

μόνον τό νευρικόν αύτής σύστημα τήν ύπη- 
ρέτει.
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Καί ήδη αύτή ήτο τό άληθές, τό π ρ α γ 
ματικόν θύμα !

Μόνον σύντροφον έχουσα τήν μικράν Βαρ- 
βά ραν,ήτις δέν έστερξε νά τήν έγκατχλείψϊ) 
εν τή θλίψει της, έμαραίνετο ώς άνθος ού
τινος b ήλιος και 6 άήρ έξέλειπον.

Έν τή πλουσί^: εκείνη φυτεία ούδέν είχε 
μεταβληθεΐ έκτός τών κυρίων.

Ό  εφημέριος ήτο πάντοτε έκεϊ,μέ τό εύ- 
τραφές καί γελαστόν αύτοϋ πρόσωπον.

Έπεχείρισε ν ’ άνορθώση τό θάρρος τής 
οίκοδεσποίνης, ά λ λ ’ άποτυχών, παρηγορεϊτο 
έκ τής πλούσιας τραπέζης, ήν πάντοτε εΰ 
ρισκεν έτοιμον καί προσμειδιώσαν αύτώ διά 
τών ορεκτικών εδεσμάτων της.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία δέν έπανεΐδε τούς 
λά Βιλλωδαί.

Μετά τήν ναυμαχίαν ήλθεν εις 'Αβάναν 
καί έκεϊθεν είς Καρδένες, ήτις τή άνήκεν 
ήδη χάρις είς τήν διαθήκην τού άτυχούς 
Ρολάνδου.

’Α λλά  έλάμβανε κάποτε ειδήσεις περί 
τού συζύγου της.

Ή  Βαρβάρα τήν έπληροφόρει περί αύ
τοϋ, ώς άλλοτε έπληροφόρει τόν Ίωάννην 
τά  κατά τόν βίον τής κοεολού.

Ή τ ο  ή τελευταία θυσία ήν προσέφερεν 
είς τον άρχαϊον αύτής κύριον, ή πτωχή 
κόρη !

ΓΙαρ ’ αύτής έμαθεν δτι 6 ’Ιωάννης καί 
b θ ω μ ά ς  ήγόρασαν μεγαλοπρεπείς γαίας 
πρός τό άλλο μέρος τής νήσου 20 λεύγας 
μακράν τών Καρδενών καί έγκατεστάθησαν 
έκεϊ.

Οτι ή « Ώ ρ α ί α  Κουβαις» άνεσκευάσθη 
και έθχυμαζετο παρά πάντων έν τώ  λιμένι 
τής 'Αβάννας.

Ο Περιού τήν έπέβλεπεν.
Οί βρετανοί τού πληρώματος έμενον παρά 

τοϊς λά Βιλλωδαί έν τή φ ^ ε ^  τουτον | |

. ΐΐτγώ κατεδικάσ^·

Ο ’Ανδρέας είχεν άφίσει είς αύτούς τό 
μερίδιον τήν περιουσίας του, έλάχιστον τώ  
όντι απέναντι τών άγαθών δι ’ ών ό Ρο- 
ζενοάλ έπλήρου τήν θυγατέρα του, χωρίς 
ή περιουσία αύτοϋ κ α τ ’ ούδέν νά έλαττού- 
ται.

ΗΒαρβάρα έλάμβανε συχνά έπιστολάς, 
άς άνεγίνωσκεν άπλήστως, ά λ λ ’ έν κρύπτω.

Έ ν  έτος διέτρεξεν ούτως.
Έσπέραντινά,ύπέρ ποτετεθλιμμένη παρά 

τάς προσπαθείας τού εφημερίου, δστις έζή- 
τει νά τήν παρηγορήση, ή Μαρία άπεσύρθη 
είς την σκιάοα, ένθα 6 πατήρ αύτής είχεν 
έκπνεύσει μεταξύ τών βραχιόνων της καί 
τών τής Μερσεδές.

Η Βαρβάρα ήτις τήν συνώδευσεν έκεϊ, 
τήν άφήκε πρός στιγμήν.

Ή τ ο  ώραία έσπέρχ, έκ τών αιώνιας άνοί- 
ξεως έκείνων έσπερών,τής προνομιούχου ταύ- 
της ζώνης.

Τ ά  άνθη έβαλσάμωναν τήν άτμόσφαιραν, 
διαχύνοντα τό άρωμά των πανταχοϋ, έν 
τοϊς έπίπλοις, έν τοϊς ένδύμασινέν τή αύρα.

Τ ά  κολίβριχ, τά  ζώντα ταύτα άνθη, οί 
πετώντες ούτοι άδάμαντες, έπέτων περί τάς 
κλιματίτιδας.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία κεκλιμένη έπί δι
βανίου καί ε”χουσα έσπαρμένην έπί τών προ- 
σκεφαλαίων τήν περικαλλή κόμην της, έφερε 
κοιτωνίτην έκ γάζης καί έφαίνετο κοιμω- 
μένη, ένώ δέν έκοιμάτο πράγματι.

’Ονειροπολεί τόν παρελθόντα βίον της.
Μακρόθεν ήκούετο τό άσμα τών μαύ

ρων, τό μονότον, άλλά καί τόσω χάριεν, 
έν τή σιγή τής νυκτός.

Κ α θ ’ ήν ώραν τό τελευταϊον λυκόφως 
ήφανίζετο έν τώ  όρίζον *ι, βήματα ήκού- 
σθησαν τρίζοντα έπί τής άμμου.

Καί ώς άλλοτε έν,Μονσώ,ή γλυν«Τ»· . ι . „  r .«ui σας . j. Ι.νω,ςικ, ®ω -
Τ ~ ·'  . ι  *

αιώνιας τ ύ ψ ε ι ς ^  έψ^ύρισεν :

— Είναι έκεϊ !
Ή  θύρα τής σκιάδος ήνεώγη · καί άνήρ 

ύψηλού άναστήματος είσή7.θεν έν αύτή.
Ή τ ο  6 ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί.
Η Μαρία-Εύαγγελία ήγέρθη ζωηρώς.

Κ α τ ’ άρχάς έφοβήθη.
Α λ λ ’ έν τοϊς οφθαλμοϊς τού συζύγου της 

έρωτα μόνον καί συγγνώμην διέκρινέ· καί 
έρρίφθη προ τών ποδών του.

Ούτος τήν άνήγειρε μέ χεΐρα τρέμουσαν 
καί τήν ε”θλιψεν έπί τοϋ στήθους του.

εκ χαράς.— Ά  ! είπεν έκείνη έκφρων 
θ ά  σοί οφείλω δίς τήν ζωήν !

Ή  Βαρβαρα ένυμφεύθη τον θωμάν .
Ο τραχύς ναύτης, δέν έκαμε κακήν έκ- 

λογήν.
Ο έντιμος Μορέλ άπέθανεν έκ κίτρινου 

πυρετού.
Τόν έκήδευσαν μεγαλοπρεπώς, καί οί κά

τοικοι τής Ά βάννας έθλίβοντο διά τήν ά- 
πωλειαν τού άγαθοϋ τούτου ανθρώπου!

Η Ιουλιανή είναι λίαν σεβαστή έν τοϊς 
πέριξ τού Σινόν.

Ο οίκος Γκρελώ καί Βιτάλ εύπορεΐ ώς 
και ό τών Δελονγκ καί Ρουμπινώ, είναι δέ ό 
προστάτης τών δευτέρας τάξεως ηθοποιών.

Το ε”γκλημχ ή ή άρετή δέν τιμωρούνται 
καί δέν άνταμείβωνται καταλλήλως έπί 
τής γής ταύτης.

Τούτο δηλοΐ, δτι ύπάρχει άλλη ζωή !
Ά λ λ  ’ έν τίνι άρά γε πλανήτη ;

Τ Ε Λ Ο Σ  

Κ α τ η ν α  Κ α λ λ ι β ω κ α

Σ .  Δ . Συμπληρωθέντος ίου  μυθιστορήματος ό «Β α 
σιλεύς ΚροΓσος», καθιστώμεν γνωστόν, δτι ή μετά- 
φρασις οφείλεται τ9) κυρία Κατηνα Κ αλλιβωκα, ής και 
αλλαι μεταφράσεις επιτυχείς έδημοσιεύθησαν, έν αίς 
οί « Τ ρ ε μ ό ρ *  και οί « Τ ε λ ε υ τ α ί ο ι  Κ ε ρ α ν δ ά λ · .  
Έ λπίζομεν δέ δτι και έν τ^,Μζλλοντι ή λογία κυρία 6ά

κοσμεί κα'ι δι ’  άλλων επιτυχών ™
στήλας τών ■ Έ .  Μ υθιστορημάτων».

Κων της τας

jiv και ΐΊα \ > \ Λ
ο ί  άνανεοΰντες τήν συνδρομήν των καί οί νεωστι έγγραφομενοι συνδρομηται απο 

παρ. Νοεμβρίου είς τά Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Τ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α  λαμβάνουσι :

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 
ΤΟ Ι1ΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ1ΣΣΗΣ, 
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΓΙΓΓΟΥ, 
ΤΗΝ ΚΟΜΗΣΣΑΝ ΣΑΡΝΥ,  
ΤΟΝ ΙΠΠΟΤΗΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ.

'Ά π α ντα . α υ ν έ χ «α , άντί τ^ς αρχικής αυτών  
τιμ,ής τών φρ. i£S5 δια  1.25 μ-όνον.

j Ά π α ν τ α  συνέχεια, αντί τής αρχικής αυτών 
τ ιμ ^ ξ  τών φ ρ. δια  1 2> μ,όνον.

ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ (μετά εικόνων)
ΤΑ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΗ » »
ΤΟΝ ΥΓΙΟΚΟΜΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΗΣ (μετά 

ε’.κόνων) τόμοι 12. 

(Τά ταχυδρομικά τέλη είς βάρος τών κκ. συνδρομητών.)

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. συνδρομητών, τών έπιθομουντων να αποκτησωσι και τας δυο 
συνεχείας τών λαμπρών τούτων ιστορικών μυθιστορημάτων, δεχομεΟα και μηνιαίας δόσεις έκ 
φρ. 5 μέχρι συμπληρώσεως του ποσοΰ τών 30  φρ., οτε αποσταλησονται τα βιβλία ασφαλώς 
πρός τους κ.κ. συνδρομητάς.
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