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Σήμερον άρχεται ό τρίτος τόμος 
τοΰ μυθιστορήματος Ο Κ 0 3 Ι ί ί 2  
Μ Ο Ν Γ Ε Χ Ρ ΙΓ Γ Ο Σ  καί προτρέπομεν 
τούς συνδρομητάς τής Ε θν ική ς  
Βιβλιοθήκης, τούς τερπομένους έκ 
τών τοιούτων αναγνωσμάτων, νά 
έγγραφώσι συνδρομηταί και είς τό 
ώραιότερον τοΰτο μυθιστόρημα. 11ω- 
λεΤται δέ καί κατά το'μους πρός μίαν 
δραχμήν έκαστος.
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Η Φ Α ΙΣ Τ Ε ΙΑ  ΦΑΙΝΟΜ ΕΝΑ-

I.

ΑΙ ΑΝΔΕΙΣ.

(Συνέχιι*.)

Τά υψηλόν όροπέδιον τοΰ Κίτο, 
τοΰ όποίου ή ΙΙισίγκα, τό Κοτοπαξή 
χαί ή Τουγγουράγγουα σχηματίζου- 
σι τήν ύψηλοτέραν ράχιν, είναι, ώς 
προειπομεν, μία μόνη ήφαιστεία ε
στία. Τό έγγειον πυρ έκρήγνυται πο
τέ μέν διά τοΰ ένός ποτέ δέ διά τοΰ 
ετέρου τών χασμάτων αύτών, τά ό

ποια συνήθως Οεκοροϋΰΐν ώς χω ριστά  
ηφαίστεια. Ί ί  δέ πρό τριών αιώνων 
προϊοΰσα πορεία τοΰ υπογείου ανα
βρασμού καί ή έμοάνισις νέων κρα
τήρων διευΟυνομένων έκ τής άρκτου 
πρός τήν μεσημβρίαν, οί σεισμοί 
τής  γ ή ς  οίπροξενοΰντες τόσον τρομε- 
ράςκατα«τροφάςένταΰΟα,έπιμαρτυροΰ- 
σι τήν Οπαρξιν υπογείων συγκοινω
νιών, όχι μο'νον μεταξύ τόπων άνευ ή -  
φαίς-είων, ά λλά  και μεταξύ κρατήρων 
λίαν άπομεμακρυσμένων άλλήλω ν. 
Ουτω, τώ  1797, υψηλή στήλη κα- 
πνοΰ ύψώθη έπί τοΰ ήφαιστείου τοΰ 
ΙΙάστο έπί τρεις μήνας διαρκέσασα 
άνευ διακοπής, καί ήφανίσΟη κατά 
τήν αύτήν στιγμήν, καθ’ ήν, είς άπο- 
στασιν έκατόν λευγώ ν έκεΐΟεν, ό τρο
μερός σεισμός είς Φ ιομ πα μ π ά , συνο- 
οευόμενος καί ύπό τελματώδους τ ί
νος έκρήξβως, τής  οποίας ή ύλη εί
ναι γνω στή ύπό τό δνομα noya, εφό- 
νευσε τριάκοντα ή τεσσαράκοντα χ ι 
λιάδας Ινδώ ν .

Ό  σεισμός ουτος, εις τών ισχυρό
τερων όσων ή φυσική ιστορία τοΰ 
πλανήτου ήμών μνημονεύει, δέν προ- 
ανηγγέλθη  παρ’ ούδενός απογείου 
θορύβου, μόνον, 2ν τέταρτον ή είκοσι 
λεπτά  μετά τήν καταστροφήν, παρα- 
τεταμένη βροντή όνομαζομένη έτι 
καί ν υ ν : el gran ruido (ό μ έγα ς  0ό-



ρυβος) διέτρεξε τό έδαφος τοΰ Κίτο 
και τής- Ί β ά ^ α ,  άλλά χωρίς νά ά- 
κοικτΟή μήτε έπί τοΟ θεάτρου τί)ς κα
ταστροφές, μηδέ έν τοΐς πλησιοχώ- 
ροις τόπόις.

Έ ν τω συμβεβηκότι τούτφ, άνε- 
ξαρτήτως τών έπενεχθέντων δυστυ
χημάτων, ύπάρχουσι γεγονότα χ ρ -f- 
ζοντα ιδιαιτέρας προσοχής. Έ ν τή 
κοιλάδι τοΟ Φ ιομπαμπά ρήγματα 
ήνοίχΟησαν καί έπανεκλείσθησαν οδ- 
τω  ώστε ήδύναντο άνθρωποι νά σω- 
θώσινέκτείνοντες μο'νον τούς δυο βρα
χίονας έπί του άνοιγοκλείοντος έδά- 
φους. Σώματα ιππέων καί ικανός ά- 
ριΟμός ήμιόνων φορτιγών κατεπώ- 
θησαν ύπό τών πρό τών ποδών αύ
τών άνοιχθέντων χασμάτων, ένώ 
πάλιν άλλοι έσώΟησαν τοΰ κινδύνου 
όπισθοποδήσαντες. fH  επιφάνεια τοΰ 
εδάφους διαδοχικώς ύψώθη και έτα- 
πεινώΟη ύπό τών άτάκτων ταλαν- 
τεύσεων, καί κατεβίβασεν άνθρώπους 
έπί τοΰ λιθοστρώτου τής όδοΰ εύρι- 
σκομένους 4 ή 5 μέτρα ύψη?^ότερα, 
έπί τοΰ χοροΰ τής έκκλησίας. Με- 
γάλαι οίκίαι έβυθίσθησαν έξ όλο- 
κλήρου έν τή γή , καί μετά τόσον μι- 
κράς βλάβης, ώχτε οί κατοικοΰντες 
αύτάς, σώοι καί αβλαβείς διαφυλα- 
χθέντες, ηδύνατο νά διατρέχωσ( τό 
έσωτερικόν αύτών, να μεταβαίνωσιν 
έκ τοΰ ένός δωματίου είς τό άλλο, 
ν1 άνοίγωσι καί νά κλείωσι τάς θύ- 
ρας, νά άνάπτωσι δαδας, νά τρέφων- 
ται έκ τών υπαρχόντων προμηθειών 
yat νά σκέπτωνται μέσα διασώσεως, 
μέχρις ου μετά δύο ήμέρας άπήλ- 
λαξαν αύτούς.Παράδοξον δέ μάλιστα 
είναι οτι, ένώ Εν μέρος άξιόλογον 
τών οικοδομημάτων τοΰ Φ ιομπα- 
μπα ήφανίζετο ουτω άνευ σχεδόν 
καταπτώσεως, έπί τίνος άλλου μέ
ρους τής πεδιάδος κάθετος δόνησις, 
δύναμίς τις διευθυνομένη έκ τών κά
τω πρό; τά έπάνω, παράγουσαν τό 
άποτελεσμα τής έκρήξεως ύπονό- 
μου, έραπτε ε!ς ένός χιλιομέτρου ά-

πόστασιν, μέχρι λόφου τινός έχον
τας υψος εκατόν ποδών, τά  Ακρω
τηριασμένα, πτώ ματα πλήθους κα
τοίκων, μεμιγμένα μετά  τών έρει- 
πίων τών κατοικιών αύτών.

Μεταξύ τών θλιβερών συμφορών 
είς &ς είναι έκτεθειμένον τό άνΟρώ- 
πινον γένος, δέν είναι δυνατόν, είς 
χώρον άραιώς κατφκημένον καί όλι- 
γώτερον χρονικόν διάστημα, νά γ ί-  
νωσι περισσότεραθύματα ή όσα έκ τών 
'συμβαινουσώνάνωμαλιών τοΰ έδάφους 
τών άκολουθουμένων ύπό ρηγμάτων. 
Δυνάμεθα δέ ν’ άποδώσωμεν τήν αι
τίαν τής παραγω γής τοΰπλείστου μέ
ρους τών όλεθρίων τούτων φαινομέ
νων, κατά τάς "Ανδεις, είς τάς συμ- 
βαινούσας καταπτώσεις είς τό έσ ω . 
τερικόν τών όρέων τούτων έκ τής 
ύποπτώσεως,κατά τάς ύπωρείας αύ
τών, καί ήτις είναι συνέπεια τής ύ- 
ψώσεώς τ ω ν  διότι ή συνιστώσα τάς 
γιγαντώδεις ταύτας κορυφάς υλη 
δέν ύψώθη έν καταστάσει ουσα χυ- 
λώδη, άλλά μετά τήν στερεοποίησιν 
τών βράχων* ώς τό Κοτόπαξον, ή 
Ά ντιζάνα καί τό πλεΐστον τών η
φαιστείων, άτινα καλύπτουσι τάς 
κορυφάς τών "Ανδεων, ουτω καί τό 
Κιμβόρασον αύτό είναι έσχηματι- 
σμένον έκ τής έπισωρεύσεως τρα- 
χωδικών (trachyliques) λειψάνων ερ
ωμένων άτάκτως.

Ή  γή , Ιχουσα τόσων αιώνων ή- 
λικίαν, διατηρεί είσέτι έσωτερικήν 
τινα δύναμιν ύψοΰσαν ορη διά μέσου 
τοΰ όξυδωμένου φλοιοΟ τη ς (croAte 
oxyd6e) άνατρέπει χώρας καί σείει 
ολόκληρον τήν υλην. Τά πλεΐστα 
τών όρέων έξελθόντα έκ τοΟ κόλπου 
τής γή ς  άφήκαν βεβαίως έν αύτή 
μέγιστα κοιλώματα, τά όποία έμει
ναν κενά, έκτός άν έπληρώθησαν 
ύπό ύδάτων ή ύπό άερίων ^ευστών 
έξαχθέντων έκ τών ύδάτων τούτων 
διά τοΰ έγγείου πυρός* ίχουσι λοι
πόν άδικον πολλοί θεωρητικοί γεω -

Ε β  ι\ ί Κ II 1-17
λόγοι λαμβάνοντες τά κενά ταΰτα, 
τά όποια φαντάζονται ώς μα/.ράς 
υπογείους στοάς, ινα έξηγήσωσι τήν 
διάδοσιν είς μακράς άποστάσείς τών 
σεισμών τής γής. Τά τόσον μεγάλα 
και τόσον φοβερά ταΰτα φαινόμενα 
είναι ίσχυροί κυματισμοί ηχητικοί 
ώς οι οιατρέχοντες καί ταράσσοντες 
τήν άτμοσφαΓραν, άλλ1 εγειρόμενοι
έ '! τ 1 στε,οε? ΰ’λ ι) τή ί γ ή ;  ύπό τίνος 
οίαςδήποτε ώΟήσεως, ήτις διαδίδεται 
μετά τής αύτής ταχύτητος ώς ό ή
χος εν τή ατμόσφαιρα. Δέν πρέπει 
τις νά έκπλαγή περί τής δυνάμεώς της 
άναλογιζόμενος ό,τι δύναται νάέπιφέ- 
ρη ή άπλουστάτη κίνησις όχήματός 
τίνος έπί τοΰ λιθοστρώτου, διότι όταν 
τοΰτο οΐασειη τά έδραιώτερα οικοδο
μήματα και είς άπος-άσείς ού μικρας, 
όπως δύναται εχν^ος  νάπληροφορηθή 
έντός τών βαΟέων λατομείων τών κεί
μενων κατωτέρω τών Ιίαρισίων, ό
ποιον άρα γε είναι τό παραγόμε- 
νον άποτελεσμα είς τό βάθος τοΰ 
γήινου φλοιού έκ τής καταρρεύσεως 
πλευράς τίνος, έκ τής καταστροφής 
υποστυλώματος τίνος ή έχ τής ολο
κλήρου κατχπτώσεως τοιούτου άπει
ρου κοιλώματος ώς εκείνου όΟεν έ- 
ξήλΟον αί "Ανδεις;

(ΟΥΜΒΟΛΑΟΣ, Κόσμο; καί είκόνΐς 
τ·Λί φύσεως, ΓΑΥΑΟΥΣΑΚ /.αί ΜΠΟΥΣΙ- 
ΚΩΛΤ χρονικά τής φυσικν·; καί τής νη-

t \ ·■*μεια;).
ΑΡ. ΒΑΜΠΑΣ.
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—  Πόσον κεφάλαιον, άποφέρει χιλίων 
διακοσίων φράγκων εισόδημα, %ίς τ ό 
Ονος σας; ττ,ρώττ,σϊν ό Μαύρος.

—  Είκοσιτεσσαρες χιλιάδε; φράγκα.
—  Δεν έχει; ανάγκην νά πωλησ/,; τήν 

κληρονομιάν σου. Θά σέ δώσω έγώ 
πέντε χιλιάδες τάληρα, διά προίκα τή; 
Σαϊδά;.

Αλλ’ ό πατήρ μου ητο πλούσιο;,
ειπε Ολιέερώ; ή νέα Καβύλη, και δεν
εινε μεγάλη ταπείνωσις δ ι’ έμέ, νά εί-
σελΟω ώ; έπαΐτις, εί; τόν οίκον του συ
ζύγου μου;

Εάν εισθε πτωχή Εαϊδά, έγώ πρέ
πει να σας ζητήσω συγγνώμην, έπανέλα- 
βεν 6 Εΰσεζιο;, έγώ πρέπει νά επανορ
θώσω τάς δυστυχία;, τά ; όποιας σά; i-  
προζενησαν οί συμπατριώται μου.

“ Φ*υ! ειπεν αΰττ,, φερουσα τ*λν χεΐ- 
ρα έπί τ*?,; ζών/,ς τη ;, έξ δλου τοΰ πλού
του τη; οίκογενείας μου ίέν  μοί μένει τ ί
ποτα · · .

11 Ζε1Ρ προσεκρουσε την λαβίία  
εγχειριδίου.

Τίποτε, εκτά; τοΰ εγχειριδίου 
τουτου, έψιΟύρισεν αυτή, καί έταράχΟη 
σ̂Ζ.υ?ώ;. ΕσκέφΟη έν τω άμα, του; τ ε 

λευταίους λόγου; του αδελφού τγ(ς. ϊσω; 
ό Βενί-Νασέρ εζη άκόμη, καί ήγρύπνει 
έπ αύτή;. 0  τελευταίο; αύτό; δεσμό; 
τήν συνεύεε μετά τή ; οίκογενεία; τη ;, 
μετά τοΰ παρελθόντος τη ;, τή; θρησκείας 
της καί τής φυλής της! ΐίάν έμάνΟανε 
την συγκαταΟεσιν αύτής πρός γάμον ου
τω μισητόν, δέν ήθελε μόνον περιορισΟή 
νά καταρασΟνί καί νά έκδικηΟνί τήν ένο
χον, άλλά ήθελε καταδιώξει τόν Εύσε- 
βιον φοβέρα* επειτα δ έσυλλογίζετο δια- 
τ ι ερριψε το έγχειριδιον τοΰτο είς αύτήν 
η όιά να πληςνι τόν ύπ’ αύτου ώς άρπα- 
γα θεωρούμενον, *?ι διά νά αύτοκτονηΟτί 
έαν δέν ήδυνατο νά διαφύγτι τάς χειρας 
τών χριστιανών,

0  Μαΰρος καί ό αξιωματικός, παρε- 
τηρησαν τήν ταραχήν? ώς καί τήν αίφνί- 
διον ωχρότητα της.

—  Τί εχετε; Σαϊδά, ήρώτησε μετά 
ζέσεω; ό τελευταίο;, διατί νά λυπήστε 
διά πλούτη άπολεσΟέντα ένφ δύνασθε 
νά συμμερισΟήτε τήν μετρίαν κατάστασίν 
μου καί νά νίμεΟα ευτυχεί; ·5

Ενω ό Εύσέβιο; Ιλεγε ταΰτα , ή κόρη του 
Κα’ιδ άπεφάσισεν δριστικώς καί τφ  ειπεν:

—  Εχάρημεν πολύ ταχέως, φίλ« μου* 
έλησμόνησα Upav ευχήν δυναμέννιν νά



μάς «πβχωρίση, $ν ό Θεός μ ' άνέμνησε 
*ατά Ή ν στιγμήν ταύτην. ΐπεσχέθην εΐξ 
τήν μητέρα μου νά φέρω είς τδν δάκτυ
λόν μου κατά τήν ήμέραν του γάμου μου 
τδ  δακτυλίδιον, δπερ ό πατήρ μου τήν 
εΐχε δωρίσει τήν ήμέραν τής γεννήσεώς 
μου* διότι τδ έθεώρει ώς περίαπτο>Λ||ρο- 
ξΐνοΰν εύτυχίαν. **(■'

—  Καί τδ δακτυλίδιον τοΰτο ήρώ
τησεν ό αξιωματικός. *

—  Εΰρίσκεται έντδ; τοϋ κιβωτίου τοΰ 
περιέχοντο; δλα τά  κειμήλια τή ; οίκο
γενείας μας.

—  Θά διηρπάγη λοιπόν ώς τά  λοιπά 
παρετήρησεν 6 μαϋρος.

—  Λ ! Οά τδ έπανεόρω, καί Οά τδ α
γοράσω έπί οίαδήποτε τιμ ή , ειπεν δ Εύ * 
σέβιος.

—  Χιμαιρική έλπ ίς! έπανέλαβεν δ γέ
ρων, εΐναι τ ’ αύτό ώς νά έπιστηριχθή τις 
είς τήν τύχην.

11 Σαϊδά, συνεκινήθη έκ τής έγκεχα- 
ραγμένης επί τοϋ προσώπου τοΰ Ρανιέρου 
απελπισίας. Ιΐραγματικώς δ χριστιανός 
δέν άντέλεξε κατά τής άποφάσεως τή; 
μνηστή; του, ήξεύρων τήν τυφλήν υπο
ταγήν, τών μουσουλμάνων γυναικών, εί; 
τ ά ; εϋχάς καί τοϋ; ό'ρκαυ;, τοΰς καθιε
ρωμένου; παρά τής πίστεώς των.

—- Ακούσατε, ειπεν αυτή* ίσως τδ 
κιβώτιον τοΰτο διέφυγε τάς αναζητήσεις 
τή ; διαρπαγής. ή το  νομίζω έπιμελώ; κε- 
κρυμμένον ει; μικρόν υπόγειον, εις 8 εισε- 
χώρουν διά μυστικής εισόδου γνωστής είς 
μόνον τόν πατέρα μου και τόνπρεσβύτε- 
ρον αδελφόν μου, έπρόσθεσεν ώχριάσασα.

II άνάμνησις τοΰ Βενι-νασέρ, ό'στις δ(- 
δων αύτή τό έγχειρίδιόν του τή ϋδωκδ 
τή ν  σιωπηλήν διαταγήν νά φονεύσ·/) τόν 
Ευσέβιον, τή έπροξένει φρίκην άκου- 
σίω:.

—  Αφοΰ εΐναι ουτω, άνέκραζεν ό Ρα- 
νιέρος, Οά υπάγω μετά τοΰ Α βδ-άλλάχ 
καί τών στρατιωτών μου, νά ερευνήσω τά 
ερείπια τή ; οικία; τοΰ Καιδ, όποιοι καί 
αν ήναι οί κίνδυνοι οίτινες μα; περιμένουσι.

—  Καί άν άποποιηθώσι νά σέ συνο- 
δεύσωσι, φίλε μου; ήρώτησεν ή Σαϊδά.

— > ΐπ ά γ ω  μόνος, έπανέλαβε ζωηρώ; 
ό Ευσέβιο;.

II νέα Καβΰλη άνεσκίρτησεν, άλλ’ «ΐ- 
itj μετ' αταραξίας.

—  έγώ  θά σας δείξω τήν δδόν;
—  6  υίός μου θά συμμερισθή τοΰς κιν^ 

δύνου; τής έκστρατείας σου, τφ  εΐπεν δ 
μαΰρος. Αΰριον δύνασθ* νά άναχωρήσητε. 
ή  Σαϊδά αύτή ή ιδία θέλει διευθύνει τάς. 
έρευνας.

Τήν έπαύριον πραγματικώς, άνατβί- 
λαντας τοΰ ήλίου, ή Σαϊδά, ό μνηστήρ 
της καί δ νέος άξιωματικός άνεχώρησαν 
διευθυνόμενοι πρδς τήν πρώην κωμόπολη 
τών Βενί-νασέρ, ακολουθούμενοι ύπδ εί
κοσι Σπαχίδων καί άλλων τόσων άκρο*· 
βολιστών.

Τά έρείπια τοΰ πυρποληθέντος χωρίου 
ησαν έρημα καί έπαρουαίαζον σωρείας λ ί
θων καί τεμαχίων ξύλων κεκαυμένων. 
Γύπες περιΐπταντα άνωθεν αύτών έλθόν
τε; νίά φάγωαι τά  πτώ ματα τών άτυχων 
κατοίκων, καί έφυγον κατά τήν προσέγ- 
γισιν τοΰ μικροΰ στρατού, έκβάλλοντες 
κρωγμοΰς μεγάλους.

ή  Σαϊδά, έζήτησε νά είσχωρήσνι μόνη 
μεταξΰ τών έρειπίων, άτινα τήν άνεμί- 
μνησκον τόσον θλιβεράς αναμνήσεις, ήθε
λε νά προσευχηθή διά  τοΰς προσφιλείς 
τούτους νεκρού;, ών δμελλε ν* άποχωρι- 
σθή διά παντό;. 01 δύο φίλοι έστάθησαν 
έν άποστάσει, αύτή δέ βαδίζουσα μέ βή
μα κλονιζόμενον, ένόμιζεν βτι ακούει ν' 
άνυψοΰνται έκ τής γής υπόκωφοι γογγυ
σμοί. ό το  ή φωνή τών φασμάτων τής οί
κογενείας της, ή'τις τή έζήτει λόγον περί 
τής ίεροσύλου ένώσεώς της μεθ' ένός τών 
φονέων τη ;, ό  φαντασία της έταράχθη, 
Εστηρίχθη έπί όγκώδους λίθου δστις τήν 
άπέκρυπτεν άπδ τά  βλέμματα τών συν
τρόφων της, καί,έζήτει μ’ άνήσυχον βλέμ
μα τήν είσοδον τοΰ μυστικοΰ υπογείου, 
τής δποίας ούδέν ίχνος ίβλεπε πέριξ. Αλ
λά τή έφαίνετο δτι τά  νεκρά σώματα έ- 
κινοΰντο καί τδ έδαφος άνυψούτο ίμπρο- 
σθέν της. ί ΐ  γή τών προπατόρων της έ
μελλε νά τήν. καταπίν) ώς έξιλαστήριον 
θύμα* τρομάξασα ήΟέλησε νά έπανέλθϊΐ 
εί; τά βήματά της, άλλά (Μπτουσα τε 
λευταΐον βλέμμα έπί τών έρειπίων εξέβα
λε διά μιάς φωνήν, αγωνίας. 0  Εύσέβιος 
καί δ Α βδ-άλλάχ ίτρεξβςν πάραυτα* ά λ 
λά δέν εΐδον πλέον τήν νεάνιδα, ώς &* 
νά άφηρπάγΥΐ διά μαγβίας καί Ιμειναν έκ- 
πεπληγμένοι.

Οί Γάλλοι στρατιώται φύβει. μετρίω 9

πιστεΰουσι τήν παρέμβασιν υπερφυσικών 
πνευμάτων. Τόν πέλεκυν λοιπόν καί τήν 
σκαπανην εις τήν χεΐρα κρατούντες ήρ- 
ζαντο έρευνώντες τά  έρ»ίπια άλλ’ άπέκα- 
μον χωρίς νά τήν άνεύρωσι.

Ματαίως δ Εύσέβιος προσέφερε πλού
σια δώρα, οί στρατιώται έβαρυΟύμουν καί
τις γέρων ακροβολιστή; είπε τώ Εύσεβίω 
* f \ 1 1  εκ μερου; και τών λοιπών συντρόφων του:

~  Λοχαγέ μου, ή νυξ επέρχεται καί
δέν είναι καλόν δι’ ήμα; νά διανυκτερεύ-
σωμεν έν τνί φωλεα ταύτη τών θώων* έ-
φυλαζαμεν πιστώς Τ/ιν υπόσ/εσίν μας,
άλλά ίέν  θέλομεν νά χρ/,σιμεύσωμεν καί
ώς σκοπός είς τάς αντεκδικήσεις τών Κα· 
βύλων.

0  Ρανιέρος δέν άπεκρίθη, 6 δέ Λβδ- 
άλλαχ εόωκε τήν διαταγήν τ ίς  άνα/ω - 
ρησεως, χωρίς αύτός νά έναντιωΟνί. Από- 
φασις άπαίσιος έκυρίευσε τό χνεΰμά του* 
έσκέφθΐ] να έγκαταλείψνι τήν συνοδείαν 
του, καί νά έπανέλΟιρ άναζητών τά  ΐ/γη  
τών άρπαγων τής 2αϊδάς, έάν ουτοι εσκό* 
πευοννά διαφύγωσιν ένκαιρώ τοΰ σκότους.

^ ϊχε  προσαρτήσει τά  ίνία τοΰ ϊππου 
του είς σιδηροΰν κρίκον επί τοΰ άρ/αίου 
τοίχου* λύων αύτόν, ώθησε τόν κρίκον, 
*αΙ έζείαλε σχεδόν πάραυτα φωνήν χ α 
ράς, όγκωδης λίθος, στρέφων έπί στρό- 
φιγγος καί ενουμενος μετά τοΰ τοίχου, 
μετατοπισθείς έπρόδωσε τήν άναζητου- 
μένην μυστηριώδη είσοδον·

6  Κύσέβιος ώρμησε πρός τό υπόγειον, 
ακολουθούμενος ύπό τοΰ 2παχή καί τών 
στρατιωτών. #Αλλ* έσταμάτησεν είς τάς 
πρώτας βαθμίδας παρατηρν^σας τήν Σαϊ 
οάν προσδεδεμένην εις πίθον πυρίτιδας 
καί ένώπιον αύ της τινά τών Βενί-νασσέρ,τοΰ 
Αποίου τό μίσος παρεμόρφωνε τούς ευγε- 
νεΐς καί υπερήφανους χαρακτήρας, κρα
τούντα είς τήν χεϊρα δαυλόν άνημμένον.

τοιαύτας ασεβείς συνενώσεις. Κρατώ είς 
τήν χεΐρά μου τήν ζωήν δλων σας. Π Ίχϊ- 
δά είναι τρελλή, καί έν τούτοις τήν οί- 
κτείρω άκόμη. Αφησέ την νά προσεύ/η- 
ται μετ’ έμοΰ έπί τή ; κόνεως τών άδελ- 
φών μας, καί Οχ σάς άφησω ν’ άπομα- 
κρυνθήτε έν είρηννι έκ τοΰ τόπου τούτου, 
τόν όποιον σεις ερημώσατε. ’Αλλά έάν 
παροξύνετε τόν θυμόν μου, δυστυχία έπί
σας*

•—  Διά τό δνομα τοΰ Θεοΰ! φύγε, Εύ·
σέβιε, φύγε! Ιίκραζεν ή νέα Καβύλη, τεί*
νουσα πρδς τδν άξιωματικόν χειρας Ικέ- 
τιδας.

“ ‘ Αηστα, παραδόθητι, άνέκραζεν δ 
Ρανιέρος.
> ό  Καβύλος άνύψωσε τοΰς ώμους.

—  Τολμδς ν’ αγαπάς τήν Σαϊδάν, δο- 
λοφόν* τής οίκογενείας μου ; ή Σαϊδά εΐ
ναι άδελφή μου καί ουδέποτε θά γίντ,ς 
•ύζυγος «ύτής. ό  Α λλάχ δέν συγχωοεϊ

0  Ευσέβιο; έσκόπευσε τόν Καβύλον διά 
τοΰ πιστολιού του, ό δέ Βενί-νασσέρ έ- 
πλησιασε την θρυαλλίδα είς τόν πίθον, 
ίδών τοΰτο ό Εύσέβιος, ερριψε τό πιστό- 
λιον του χαμαί. 0  δ ' άλλος ηπείλει τούς 
έχΟρού; του μέ βλέμμα άτάραχον, ώ; τα 
τοΰ λέοντο;.

—  Εάν άγαπα{ τήν Σαϊδάν, άποσύρ-
θητι, λέγει πρός τόν Γάλλον' είσαι κύριος1
της ζωής της* μή τήν καταδικάζνις ε ί; 
θάνατον.

0  Ρανιέρο;, έδίσταζε πάντοτε. II Σαΐ- 
δά έμενε βυθισμένη εί; τήν Οανάσιμον έ- 
κείνην καί καρτερικήν απελπισίαν, ήτις 
8tvat οικεία εί; δ'σου; ή π ίστι; πρό; τήν 
ειμαρμένην φονεύει τήν υπερβολήν τής 
Ολίψεως.

01 στρατιώται έφαίνοντο άναποφάσι- 
στοι, οτε ό Βενί-νασσέρ τοΰ; άπέτεινε δει
κτικόν σκώμα, διά νά τοΰς [ίιάσνι ν' άνα- 
χωρ/,σωσι.

—  Τί περιμένετε άνδρϊΐοι σφαγεΓς τών 
γυναικών, μήπως νέαν λείαν, τά  λύτρα 
τή ; τιμή; τή ; Σαϊδά;; ή τήν προίκα της 
ίσως ήλθατε άναζητοΰντε; έδώ; χριστια
νέ, έπρόσθεσεν αποτεινόμενο; πρό; τόν Ευ
σέβιον, ίδοΰ αύτή! εΐναι άξια τή ; φυλής 
τών Βενί νασσέρ.

Καί συγχρόνως άπομακρύνων δύο με
γάλα έκ δρυός κιβώτια, περιβεβλημένα 
έκ σιδήρου, καί ά'ηνα έφαίνοντο προσκολ- 
λημένα είς τόν τοίχον τοΰ υπογείου, ά - 
φ^ρεσεν έξ αύτών κιβώτιον έκ ροδοχρόου 
ξύλου κεκοσμημένον διά χρυσίου καί έλε- 
φαντίνου όστοΰ καί τδ έρριψεν είς τοΰς π ό - 
δας τής κλίμακος. Τδ κιβώτιον ήμιανοίχ- 
θη, καί έξ αύτοΰ διέφυγον μεγαλοπρεπή 
έξ άδαμάντων περιδέραια ώραιότατα, κο
σμήματα διάφορα έκ μαργαριτών καί 'λί
θων πολυτίμων, άλυσσοι, ψέλλια, ένώτια, 
δακτυλίδια, κτλ.

Τήν αύτήν στιγμήν έν έ/, τών βιαίως



ις^βΜΜίβΒέντων κιβωτίων παρα τοΰ Κ*" 
βδλού, ταλαντευθέν έπί τών άγκυρίδων, 
αΐτινες Λ  ύπεστήριζον, ώλίσθησε βαρεως 
έπί τοΰ δυστυχούς καί τόν έκτυπησεν ε(ς
τά μέτο>παν.

έςεβαλε φωνήν λύσσνις καί προσεπά-
Οϊΐσε ν* απώθηση τό ύπέρογκον βάρος, δ 
περ τόν έπλάκωσε, διά νά συρθ? μέχρι 
τοδ πίθου, ψιθυρίζων μετα τραχείας φω
νίίς τάς λέξεις ταύτας.

—  Σαϊδά, Σαϊδά, όρκίσου, δ η  δέν θά
συζευ/θ^ς τόν έχθρόν τίΐς φυλής σου !

Ά λλά μετά τινας σπασμωδικούς αγώ
νας, έπαυσε ν’ άγωνια καί άπέδωκε την
τελευταίαν πνοήν.

Οί στρατιώται τόν έθαψαν έντός του 
υπογείου τούτου, καί άφοΰ έθραυσαν τά  
πώματα τών έν αύτώ κιβωτίων, έκαμαν 
ςς δλων τών πλούτων τοΰ Κα’ίδ πολυτι ■ 
μα δέματα, άτινα έκοέμασαν έπί τών έ- 
φιππίων των. ό  ί’ανιέρος έπεφορτίσθη τό 
έμπεριεχον τά κειμήλια κιβώτιον καί πή* 
ρας -/ρυσίου, ό δέ Βέν-Σαλεμ Ελαβε τοσους 
σάκκους ταλλήρων, οσους ηδύνατο να φέ- 
ρνΐ ^ωρίς νά διακινδυνεύσωσιν αί δυνάμεις 
τοΰ ΐππου του.

’Ακολούθως ό μικρός στρατός άνεχώ- 
ρ/,σε.

Τήν ακόλουθον ήμέραν έφθασεν είς 
Βοΰ-Μεδίν, καί ένεχείρησαν 'ακριβώς είς 
τήν Σαίδάν, δλους αύτούς τούς θησαυρούς, 
διά τής μεσολαβήσεως τοΰ Καδούλ Σα- 
λέμ.

0  νεάνις, προσέφερε μεγαλοπρεπή δώ
ρα εις τούς Άκροβολιστάς καί τούς Σπα- 
χίδας.

(ακολουθεί).

ΓΟ Φ ΡΟΥΡΙΟΝ  

το γ

Α ΙΜ Ο ΣΤΑ ΓΟ Υ Σ Β ΡΑ Χ Ο Υ .

(Συνίχιι»  κ ι ΐ  τίλος.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 '.

ί ΐ  Ιωάννα ήρίθμει τάς ώρας καθ’ έκά- 
στην καί έβλεπεν αύτάς παρερχομένας 
χω .Ι; ο ίίεμίαν άπάντησιν νά λάβνι παρά 
•toy Γάατωνος ϊνα καθ/ισυχάσϊΐ.

έ π ί  τέλους άπεφάσισε καί άνέβη είς 
τά δώματα τ ίς  Στεφανίας, άλλ’ έξεπλά- 
γ·η εΰροΰσα δλας τάς θύρας κεκλεισμένας 
καί κατέβη έσπευσμένως καί έτρεξεν είς 
τοΰ έφηαερίου, δπου ίδοΰσα τήν Στεφα- 
νίαν (πεσεν ιίς τούς βραχίονας αύτής
κράζουσα:

—  6  Γάστων που είναι;
Καί έπειδή άπαισία βιγή έπεκρατησε 

μετά τήν έρώτησιν ταύτην προσέβλεψε 
«ϊάντας μετά πεπλαν/ιμένων όφθαλμών
έπαναλαμβάνορσα.

 Γάστων! Γάστων! τ ί έκάματε τόν
Γάστωνα ·,

—  Ησύχασε, άγαπητή μου κόρη, & 
Γάστων «οφείλε νά έκπληρώσνι καθήκον
τα , καί ήναγκάσθη. . . .

—  Αφες με, κύριε Λεπλάνκ, μή θέ
λετε νά μέ άπατδτε. Εγώ τό ήςεύρω 
που είναι, καί ύπάγω νά τόν ευρώ, απε- 
κοίθη νευρικώς γελώσα, διότι μέ περιμέ
νει, μέ φωνάζει!

Πάντες έκπλαγέντες εκ τών ακατα
νόητων τούτων λ(4γων έσκέφθησαν να τ)ιν 
όδηγήσωσιν είς τόν μύλον φοβούμενοι μή
δραπετεύση.

0  έφημέριος, δστις κατά τάς παρο-’ 
μοίας περιστάσεις έλησμόνει πάντοτε τα  
γηρατειά του, έδραμεν είς τόν μύλον καί 
παρέστησεν εις τόν Αεφέβρ τήν κατάστα- 
σιν τίίς θυγατρός του.

6  δυστυχής πατήρ ίτ ο  άπαρηγόρητος 
δτε είδε τήν ίωάνναν νά άφιχθή συνο- 
δευομέννι ύπό τής Γετρούδτις καί τής 
Στεφανία ς, καί νά ζητνί παρ’ αύτοΰ ώς 
καί παρά τών άλλων τόν Γάστωνα.

—  ή  άμαρτία μου μέ παιδεύει! έκρα- 
ξεν, διότι έχυσα τό αίμα τών κυρίων 
μου, καί ή χεΙρ τοΰ Θεοΰ έπεσε βαρεία 

I έπί τής οίκογενείας μου.
I ή  Στεφανία καί ή Γετρούδη άνεχώ- 

ρησαν ΰποσχεθεΐσαι νά έπανέλθωσι τήν 
έπαύριον. 1

6  Κ. Μαρβίλλ έπίστρεψεν έκ τοΰ τα- 
ζειδίου του περισσότερον ή άλλοτε σπευ- 
δων ίνα έν«γκ*λισθ$ τήν φιλτάτνιν του 
ιωάνναν* άλλά μόλις παρετήρησεν αύτό ί̂ 
ή ίωάννα ήρξατο άνακράζουσα ίσχ«ρώς 
καί έγένετο σχεδόν μανιώδης, ι 

—  Νά φύγιρ 6 άνθρωπος αύτός, 
τά ’μάτια μουί ανέκραξε1 δέν ήμπορδ νλ 
τόν βλέπω! αύτός μέ έχώρησεν άπό
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Γάστωνα,καί προχωρ·/,σασα πρός αύτόν—  
Απόδος μοι τόν Γάστωνα, ειπεν, άποδος 
τον εις έμέ σϋ δστις μέ τόν ήρπασες.

Καί ή δυστυχής έπεσε καταβεβλνιμέντΊ 
καί άσθμαίνουσα, ό δέ Μαρβίλλ τεταραγ- 
μένος έζήτει τήν έξήγησιν τοΰ φρικώδους 
τούτου αινίγματος.

Τω εΐπον δτι έκτυπν,θο ΐσχυρώς τήν 
κεφαλήν καί έκ τούτου παρεφρόντισεν.

6  Κ.. Μαρβίλλ δέν εύχαριστήΟη έκ 
τ·7,ς άπαντήσεως ταύτης, καί ήθελε νά ό- 
δτιΐ'ήσιρ παρ’ αύτώ τήν γυναίκα του καί 
νά τήν περιποιηθϊί ώς έπρεπεν. ό  Λεφέβρ 
τφ  παρετήρησεν ό'τι η τον καλλίτερον νά 
περιμείννι τήν άνάρρωσιν αύττ,ς* άλλ ό 
σύζυγος ήρξατο νά απειλή καί νά φωνά- 
ζ·/ΐ ώς κλητήρ, λέγων δτι θέλει μεταχει- 
ρισθή τά  συζυγικά του δικαιώματα ϊνα 
άναλάβν) τ·)ιν γυναίκα του.

ΐΐνώ ουτοι έφιλονείκουν, ή ταλαίπωρος 
Ιωάννα, ή'τις έβλεπε τόν σύζυγόν της 
μετά τρόμου, έξέφυγε μετά σπουδή:, χω 
ρίς ούδείς νά δυνηθίί νά τήν φΟάσν;, καί 
άνέβη είς τόν περιστερεώνα.

— Εδώ, ειπεν, έδώ εΐναι ή οικία μου* εδώ 
είναι τά ανάκτορα τής εύδαιμονίας μου, 
καί δέν θέλω έξέλθει αύτών μέχρις οΰ 
έλθει ό βασιλεύς νά ζητήσνι καί νυμφευΟνί 
T b  βασίλισσάν του* θέλω νά μείνω μετά 
τών λεοκών τούτων περιστερών, αιτινες 
μόναι μέ έννοοΰσι, διότι μόναι αυται γνω- 
ρίζουσι νά άγαπώσιν, αδται τάς όποια; 
ούδείς διά τή ; βίας υπανδρεύει και ού
δείς χωρίζει άπό τοΰς £οωτά; των!

— Παιδί μου! κόρη μου! έ'κραζεν ό 
μυλωθρό; άπηλπισμένος* έγώ ό πατ/ρ  
σου σέ όμιλώ . .  . · A 1 κύριε Αεπλανκ, 
προσεπαθ'^σετε νά τήν καθησυχάσετε δέν 
ημπορώ νά τήν βλέπω είς τήν καταστα· 
σιν αύτήν, θά άποθάνω άπό τήν λύπην. 

—  ΝαΙ, πάτερ μου, ύπέλαβεν αΰτη, 
ύπάγωμεν είς Ισπανίαν νά ευρωμεν 

τόν Γάστωνα, καί θά έχωμεν οδηγούς 
τάς μαύρας σκιάς της μεγάλης στοάς, δέν

. tV  αληθές·,
ό  Κ. Μαρβίλλ ήθέλησε νά λάβνι  ̂ τόν 

βραχίονα τής Ιωάννας* άλλ* αύτη έζεφερε 
κραυγάς (ροβεράς καί καταφυγοΰσα πλη
σίον του πατρός της, ώς έάν ήθελε νά
τ φ  εϊπγ» σώσόν μ*.

ΕΪναι γυναίκα μου, κύριε! καί έ-
χάσατε τελέον ΐϊάν δικαίωμα έπ αύτή;,-

άνέκραςεν ό σύζυγο; τής Itoaw x; ώς μ α 
νιώ δη:, καί ή κω μωδία αυτη έχω  έγώ  
μέσα νά παύση εί; τήν οικίαν μου.

—  Εΐναι τό π α ιδ ί μου, κύριε, ύπελα- 
βεν ό μυλωθρό; μετά  πατρ ική ; φιλο^ορ- 
γ ία ; καί ο ,τ ι καί άν συμβή δέν Οά έβγνι 
άπό τό σπήτι μου εί; τήν κατάστασιν
αύτην,

—  Θά ϊόωμεν, κύριε, δταν έπανέλθω 
μ ετά  τή ; έςουσία;.

—  ΙΙηγαινε εί; τόν διάβολον! καί μή 
παρουσιασθν;; έδώ δ ιότι μά  τόν άγιον 
Ιερώνυμον τόν προστάτην μου Οά ηναι ή 
τελευταία  σου ώρα!

—  0  Κ . Μαρβίλλ ώρμησε κ χτά  τοΰ 
μυλωθρού ά λ λ ’ οΰτος ειπεν εί; τού; ύ- 
πηρέτα ; τοΰ μύλου:

—  Π ετάξετε τόν άνθρωπον αύτόν εζω 
καί μή σάς μέλνι καθόλου, έγώ ε ίμ ’ έδώ .

Ο σεβάσμιο; εφημέριος φοβούμενος τά  
αποτελέσματα  τής σκηνής ταύτης ειδο
ποίησε τόν ιατρόν δστις έλθών δ ιέτα ξε  
νά μείννι ή Ιωάννα πλησίον τοΰ πατρά; 
τη ς’ κατόπιν  έξέθεσεν εις τάς άρχάς τ ά  
συμβαίνοντα, ώστε όταν ό Κ· Μαρβίλλ 
προσέφυγεν είς αύτάς ούδεμίαν εύρεν συν
δρομήν.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Υ  Γ.

Η Στεφανία καί ή Γερτρούδη έπεσκέ- 
πτοντο τήν δυστυχή Ιωάνναν, ήτις ήτο 
περισσότερον ήσυχο;, άλλά πάντοτε πα- 
ράφρων. ό  ίατρό; διέταξε νά τήν μετα- 
φέρωσιν εις τ ι φρενοκομεϊον, διότι ουδέ
ποτε ήθελεν άναλάβνι τήν υγείαν της εις 
τόπους οπού ή παραφροσύνη της £λαβε 
τήν γέννησίν >ρης. Πραγματικώς δέ όλίγον 
χρόνον άφ’ ου μετεφέρθη έκεΐ έγένετο 
καλλίτερα καί -6 δυστυχής μυλωθρός ήτο 
ευτυχής επειδή ή θυγάτηρ του τόν άνε- 
γνώριζε καί τόν ήγάπα.

Ο έφημέριος μετά τής αδελφής του 
έκατοίκησαν είς τό φρούριον ϊνα συντρο- 
φεύωσι τήν Στεφανίαν.

—  Παρατηρείτε, κύριε Λεπλάνκ, Ιλε-» 
γεν ή Στεφανία τω έφημερίφ, οί μήνες 
παρέρχονται καί ό Γάστων ούδέν σημείον 
ζωής δίδει* σάς τό £λεγον έγώ ΐ

έσπέραν τινά περισσότερον ίΐ άλλοτε 
τεθλιμμένη έπορεύθη είς τήν μεγάλην



στοάν ΐν« έχεΤθεν (δ$ τόν ήλιον δύοντα' 
έχάθισεν άντιχρΰ τής είχόνος τοΰ,Φαοΰλ, 
άναμιμνησχομένη *&rov 6 άδελφός της έχ 
προαισθήματος· ήγάπα τό πρόσωπον τοϋ- 
τυ , καί έθαύμαζε τήν ένυπάρχουσαν 
όμοιότητ* πρός τόν Γάστωνα. Αίφνης 
έ  ήλιος έσχοτίσθη xal θύελλα φοβε
ρά έπάταξε τά  γηραιά χαί χατ«$έον* 
τα  τείχη* ή χάλαζα Ιδερε τάς τεθραυ- 
σμένας «έλους τών παραθύρων χαί είσήρ* 

«το έν τ$ στοά. Η Στεφανία χωρίς φό- 
ον xal άχουσίως άνεμνήσθη τήν θύελλαν 

έπόταν 6 άδελφός τη ; χατέφυγεν («ϊό τόν 
έρυθρόν Βράχον’ άστραπή στιγμιαία έ- 
ψώτισε τό πρ<ίβωπον τοΰ ίαοΰλ, τοΰ ο
ποίου oi ό^θαλμοί έφάνησαν χινούμενοι 
έν ταϊς χόγχαις των χαί δάκρυ χ*τέ$ευ- 
σεν έξ αύτών* ή Στεφανία έκπλαγεΐσα έχ 
τοϋ φαινομένου τούτου έπλησίασεν, άλλ’ 
ή άστραπή πλέον είχε παρελθει xal ή εί- 
χών τής έφάνη ήσυχος ώς xal πρότερον.

—  ’Αλλοίμοναν! δυστυχία", άνέχραζεν 
τοΰτο εΐναι είδοποίησις δτι ό άδελφός 
μου άπέθανεν!

ήχούσθν,σχν φωναί έπαναλαμβάνουσαι 
$(ς τό βάθος τής στοάς.

—  « ’Απέθανεν! άπέθανεν! »
ίστράφη.
—  ΚΪναι ή ηχώ ήτις μοί λέγει δτι δ 

άδιλφό; μου άπέθανεν!
ά  άπαισία λέξις άντήχησε xal πάλιν 

χαθ" £λην τήν στοάν* άλλ’ ήδη, παρατη- I 
ρήσασα προσεχτιχώτερχ εΐς τό βάθος, &ν 
χαί $το σκότος είδε τάς δύο μελαίνας I 
Οχιάς τάς όποίας ό Ιάκωβος χαί & Γά- I 
στων τ?1 είχον άχριβώ; περιγράψει* ήδη 
ητο χαι τρίτη μετ’ αύτών. Εστάθησαν 1 
πρός στιγμήν Ενευσαν r f  Στ.εφανία ώς έάν 
νά τ*)ίν προσεχάλουν χαί έγένοντο άφαντοι 
έ πα ναλαμβάνουσαι τήν λέζιν;

*—  ‘Απέθανεν! » I
Λ ταλαίπωρος Στεφανία, Ιχπληχτος* 

ψυχρά, έσύρθη Ιως τοΰ μέρους 6που αί 
σκιαΐ ήφανίσθησαν, άλλά ε&ρε μόνον τά  
ράχη τών άλλοτε πολυτελών* έπιστρώ·; 
σεων τοΰ τοίχου. I

—  ή  άδελφέ μου! άδελφέ μου! άνέ- I 
χραξε γονυπετηίσασα xal όαυρομένη* ά
δελφέ μου άπέθανις ί χαί χαλεΐς τήν $ί/σ· 
τυχή άδελφήν σου! είθε ό θεός νά μδς 
ένώστι τάχιστα. |

Καί έπανελάμβανε πολλά*ις{
—  Απέθανεν! άπέθανεν! xal Ιπεσίν 

άναίσθητος» ν η  ,
ό ΐυ σ τ υ χ ή ς  Γάστων «ϊχεν άποθ άνει* 

τφ  ΙντΗ τήν αυτήν ήμέραν xal $ραν ότε 
ταΰτα συνέβησαν «φονεύθη ώς ήρως έν η  
μάννι τοΰ Αογγρόνο.
.·. ή  άμοιρος Στεφανία έχ τή ; άναχωρή- 

σεως αύτοΰ εϊχεν έξασθενήσει μεγάλως' 
αί προαισθήσεις, αί όνειρώξεις τής τε- 
ταραγμένης χεφαλής τ«ς συνέτριψαν έπί 
τέλους τό λείψανον τοΰτο τής ζωής, τό 
όποιον διετήρη ή πλάνος έλπίς, χαί έ- 
σβέσθη ιίς τάς άγχάλας τοΰ έφημερίου* 
ή ί έ  άγνή αύτής ψυχή άνέβη xai πάλιν 
είς τους ούρανούς.

Ό  σεβάσμιος Αεπλάνχ άπέ&ωχεν αύ* 
τ% τάς τελευταίας τιμάς χαί μόνος τήν 
έθεσεν έν τφ  χοιμητνίρίφ τών προγόνων 
τνις.

Ό  μυλωθρός ^το άπαρκιγόρνιτος χαί 
άπέσπα τάς τρίχας τής χεφαλής του, ή 
Γετρούίϊϊ χαί ό έφημέριος έπέστρεψαν είς 
τήν οίχίαν των, δπου πολλαί ήμέραι πα- 
ρήλθον χωρίς νά άνταλάξωσι λέζιν.

Ουτω έσβέσθη ή εύγε^ής αυτη οίχογέ* 
νεια, τής όποίας πάντα τά  μέλη έφαίνετο 
φέροντα τρόπον τινα τόν τύπον τής δυστυ
χίας xal τής άρας. Τό φρούριον {τοΰτο, τό 
τοσοΰτον λά μπονίτιχατά  τήνγέννησιντής 
Στεφανίας, τό ήδη είς έρείπια μεταβλη- 
θέν, έχλείσθη διά παντός πλέον ώς επι
τύμβιος λίθος χαταβροχθήσας τήν λείαν 
τουί Δέν μένει πλέον έχ τής Ιστορίας 
ταύτης $ άνάμνησις μόνον χαί φαντά
σματα ώς λέγουσιν. Καί άλλοτε μέν εί
ναι σχιαΐ μέλαινες παρευθΰς άφανιζόμεναι, 
ποτέ όέ φλόγες περιστρεφόμεναι χαί συγ- 
χεόμεναι μετά τών άναθυμιάσεων του 
ποταμού. ,

Διατείνονται ί τ ι  a t σχιαΐ α ίτα ι είναι 
τής ΈλοΙζης χα | τοΰ Κυπριανού, αί δέ 
φλόγες, αί δύο ψυ^αΐ τής Στεφανίας χαί 
τοΰ Γάστωνος.

• . . (Μετάφρασις) Κ . Β’. 2. 

Τ  Κ Α Ο 2.

Αύσις τοΰ έν τ $  · φ τ 4*ουμένφ φύλλω 
Αινίγματος. —· 4/βς —  νΤς*


