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[Συνέχεια],

Ό έντιμος νέος έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του ώς Ρωμαίος καί τή ν έσπέραν τής
έβδομης ημέρας έ'φθασε κατάκοπος, συν
τετριμμένος, έκπνέων πρό τώ ν πυλών τής
πόλεως Μεζιέρης, α ϊτινες ήσαν το πο
θητόν τήςόδοιπορίας τέρμα.
"Οσον καί άν δύναταί τ ις νά τρέχη,
δσον έξημμένος καί άν είνε έκ τής ιπ π α 
σίας και έκ παραγγελίας προερχομένης έκ
μέρους τοΰ κυρίου Κ ατινά, συλλογίζεται
δμως και καθ’ όδόν καί εξετάζει κα τά
πόσον συμφέρει νά έκ τίθ η τα ι είς κίνδυνον,
υποχρεών μέν ενα άγνωστον, άλλά δυσα
ρεστών τόν κύριον Λουβοά. Έ ν τούτοις ό
Βελαίρ, ένόσφ έ'τρεχεν, ένόσφ έκάλπαζε,
διετήρησε σχεδόν άμείωτον τόν ένθουσιασμόν το υ' ά λλ’ άφοΰ Ιφθασεν, εί'τε
ενεκα τοΰ κόπου, εί'τε έκ δυσαρεσκείας,
διότι επρεπε νά έ'λθϊ) είς συγχρωτισμόν
μετά ξένων, έφοβήθη καί τρέμων ήρώτησε περί τής άγούσης είς τό μοναστήριον τώ ν Κυανών Καλογραιών.
Ό ξενοδόχος, βλέπων αυτόν έξηρθρωμένον ώς νευρόσπαστον, τόν παρεκίνησε
νά δειπνήση κ α τ ’ άρχάς καί επειτα νά
κ α τα κ λιθη , άμφότεραι δέ α ί προτάσεις
ένεποίησαν μεγάλην ηδονήν είς τόν Βε
λαίρ, όστις δμως κ α τ ’ άρχάς έφρόντισε
ν ’ άγοράση καλόν 'ίππον, ευρισκόμενον έν
τ φ σταύλω τοΰ πανδοχείου, κατόπιν νά
προμηθευθνί Ιν σχοινίον καινουργές, έξήκοντα περίπου ποδών τό μήκος, άκολούθως δέ έδείπνησε τρώγων έπί πολλήν ώ
ραν, τοΰθ’ δπερ είνε έ'ξις κακή τώ ν οδοι
πόρων καί τώ ν μουσικών. Ά φ οΰ έ'φαγε
κα ί έ'πιε, κατήλθεν είς τόν σταΰλον καί
έπεσκέφθη έκ νέου τόν ΐππον, έτύλιξε τό
σχοινίον καί άνήλθεν εϊς τ ι δωμάτιον τοΰ
πρώτου πατώ ματος διά νά κα τα κλιθη.
Ό οίνος, ό εΰφραίνων καρδίαν άνθοώπου, είχεν απεναντίας ζοφώσει τήν ίδικήν
του. Άνερχόμενος βαρύς τά ς βαθμίδας
τής κλίμακος άνελογίζετο τούς τόσους

σκληροτραχήλους ίππους, έφ’ ών είχεν
ιππεύσει άπό έπτά ημερών. Έ σ υλλο γίζετο τόν άγαθόν κύριον Κ ατινά, παρά τώ
όποίφ έκιθάριζε κ α τά πάσαν έσπέραν
άνευ άλλης άσχολίας. Έ συλλογίζετο τήν
άγνωστον δεσποινίδα ύπέρ ής ήτοιμάζετο
ώς περιπλανώμενος ιππότης ν’ άγωνισθϊί,
άψηφών τόν κίνδυνον τή ς άγχόνης.
Τί θά έ'λεγεν ή Β ιολέττα , άν ήθελεν άπαγχονισθή ό Βελαίρ δι’ έ'γκλημα απα
γω γής ; Ή ιδέα αυτη ήτο θλιβερά, ά λ λ ’
έξόχως άρμόζουσα πρός μελοποίησιν, διά
τοΰτο ό φίλος μας έ'σπευσε νά τήν έφαρμόση έπί μελωδίας σ υγκ ινη τικ ω τά τη ς, ήν
(ίυνέθετο α υτο σ τιγμ εί, άνευ λόγου, μετά
λύπης συναισθανόμενος τήν απουσίαν τοΰ
κυρίου Κ ατινά, δστις έποίει πρός χρήσίν
του μέγαν αριθμόν στίχω ν, περί οίουδήποτε άντικειμένου, άλλά πάντοτε ευαοέστων.
Τώ ο ντι, ό ήρως αυτός δστις άν δέν
ήτο Κ α τινά , θά ήτο ίσως Ααφονταϊνος
έστιχούργει άσυνειδήτως καί άπροσέκτως,
ά λλά θαρραλέως, είς δλας τά ς περι
στάσεις.
Πάν δ ,τι εγραφεν ό ’Οβίδιος ήτο σ τί
χος’ στίχος ήτο καί πάς λογισμός τοΰ
Κ α τινά .
ΤΗτο συνήθεια άξιοθρήνητος, ά λλ’ έξ
ής:ούδαμώς παρεβλάπτετο ή υπηρεσία τοΰ
βασιλέως,μέ δσα καί άν ήδύνατο νά εΐπη
ό κύριος Λουβοά, δστις δέν ήγάπ α τούς
πολύ άνεπτυγμένους στρατηγούς.
Ό Βελαίρ άνεπόλει τήν ποιητικήν έ
κείνην ευχέρειαν, τήν τόσον προσφιλή είς
τόν μουσικόν. Έ νεθυμεΐτο τήν χαρίεσσαν
συνεργασίαν τώ ν δύο Μουσών, δτε έν τή
σκηνή τοΰ στρατηγοΰ ή Ευτέρπη έμελοποίει αυθωρεί τά πρόσφατα αύτοσχεδιάσματα τής Πολύμνιας. Ή το είκών μυ
θολογική, έν ή καί ό κοιμώμενος Ά ρ ης
δέν έλησμονεϊτο.
Ή σθάνθη ιδίως ά γα λλία σιν ό Κ ατινά
μίαν έσπέραν, δτε κα τά λάθος, ά ντί νά
συντάξγι είς τό πεζόν διαταγήν τινα στρα
τ ιω τικ ή ν , συνέταξεν αυτήν έμμέτρως ώς
έξής :
Διά τά συντάγματα
τοΰ Τουραιν χαι Λαμαρίν
χα'ι τοϋ; δραγόνου; ενιαυτοί
αμάξια νά όοΟοϋν οχτώ.

Ώ ς πρός τό της Σενετέρης
ώς και τό της Βρεττανίας
τους χρειάζονται μουλάρια
διά τάς στενοποριάς.

Ό αρχιστράτηγος, άφοΰ διέπραξε τό
τόλμημα τοΰτο καί άφοΰ παρετήρησε
γράφων δτι ήσαν στίχοι, πραγματικοί
στίχοι, κατελήφθη ύπό άνησυχίας καί ή
τοιμάζετο νά σχίσν) τή ν δ ια τα γή ν.
— ”Ω, κύριε, άπήντησεν ό Βελαίρ πρός
δν ένεπιστεύθη τήν άμηχανίαν του, τ ί ω
ραία στροφή ! μοΰ τήν οίδετε ;
— Ω ραία στροφή ; καί τ ί θά ειπν) ό
κύριος Λουβοά δταν μάθν) δτι ομιλώ έμ
μέτρως πρός τούς στρατιώ τας τής Αύτοΰ
Μ εγαλειότητας.
— Κύριε,θά ίδήτε δτι τά συντάγμ α τα
τοΰ Τουραιν καί Λαμαρίν θά ευχαριστη
θούν μέ τά οκτώ αμ άξια, τά όποια τούς
παραχωρείτε, έ'στω καί διά στίχω ν, θά ί
δήτε έπίσης δτι οί έπίλεκτοι τής Σενε
τέρης καί τή ς Βρεττανίας θά κ α τα γο η τευθοΰν άν καββαλικεύσουν τά μουλάρια,
άν καί είνε έ'μμετρος ή δ ια τα γή . Αυτοί οί
παλληκαράδες ούτε κάν θά τά παρατηρή
σουν, έν τοσούτω δέ θά μοΰ προμηθεύ
σετε έ'να τραγούδι έξαίρετον, ιδού.
Καί ό Βελαίρ, χωρίς νά χάσγι καιρόν^ελαβε τήν κιθάραν του καί έφήρμοσε τούς
άποτροπαίους έκείνους στίχους είς μου
σικήν θ ελκτικ ω τά τη ν. ’Έ ψαλε μετά φω
νής τόσον περιπαθούς, μέ τοιούτους λ α 
ρυγγισμούς καλλιρύθμους, μέ το ιαύτα ς
σπανίας παύλας τό : ά ι ι ά ζ ι α r a δοθούν
όχι ώ' τά οκτώ τα ΰ τα άμάξια διήρκεσαν
τόσην ώραν μέ το ια ΰτα τερετίσματα καί
συγκοπάς, ώστε ό Κ ατινά έ'κθαμβος έπανέλαβε πλειστάκις : « Θεέ μου ! τ ί ώραΐον
πράγμα είνε ή μουσική ! Πόσας άποκρύφους καλλονάς περιέχει ! Ποΰ στά διά
βολο ήδύνατο κανείς νά φαντασθϊί δτι
υπάρχει τόσον βαθύ αίσθημα είς α ΰτά τά
όκτώ άμάξια τοΰ συντάγματος Λαμαρίν. »
Αί αναμνήσεις α ύτα ι συνεκίνουν τόν
μουσικόν. Ά π ό τή ς άναχωρήσεως αύτοΰ
έκ του στρατοπέδου, άπό όκτώ δλων
μακρών ήμερων, ούτε σκιάν έγχορδου ορ
γάνου είχεν Γοει. Ό κ τώ ήμέραι άνευ κ ι
θάρας ήτο διά τόν Βελαίρ στέρησις ίσοδυναμοΰσα πρός νηστείαν ίσου χρονικού

διαστήματος. Πάσα ή μουσική ύλη $τ ις δτε οί δύο οδοιπόροι διήλθον πρό τοΰ πτης ώρας . . . . Έμπρός, Λ αγκομπέρζ!...
είχε συναχθή έντός του κ α τά τά ς οκτώ πανδοχείου, δπερ ό Βελαίρ κατεγίνετο νά ϊήμα τα χ ύ !
— Τί κρίμα ! είπε γρυλλίζων ό μονο
τα ύ τα ς ήμέρας, άνήρχετο είς την κεφα μπλήσν) μελωδίας.
Ό μέ τήν κεκυφυΐαν κεφαλήν άνήρ έξ- μάχος διπλασιάζων τούς έναερίους διαλήν του, έπίεζε τήν καρδίαν του κα'ι τόν
έστενοχώρει περισσότερον άφ’ δτι έστενο- ηκολούθησε τόν δρόμον του χωρίς νά προ- ιφισμούς του.
σέξγ)’ ά λ λ ’ ό όπισθέν του σκιαμαχών έ'Καί ένώ ό κύριός του προύχώρει έχώρει ή πέψις τόν στόμαχόν του.
Ό Βελαίρ, [Λελαγχολικός καί κεκορε τεινε τό ούς καί διέκοψεν άμέ&ως τά ς ά - σπευσμένως, ό Λαγκομπέρζ δέν επαυσε
σμένος,κατέπεσεν έπί της κλίνης καί πε σκήσεις του. Μετά πέντε · δευτερόλεπτα στρεφόμενος καί άκροώμενος έφ’ δσον ήριέφερε βλέμμα άποτεθαρρυμένον έπί τοΰ έσταμάτησε τόν ΐππον του διά ν’ άκροα- ύνατο νά διακρίννι τό πανδοχεϊον, δπερ
περιστοιχίζοντας αυτόν χώρου. 'Ακόμη σθ·?ί κάλλ.ιον’ είτα κεντών αυτόν δι’ άμ- έπί τέλους μία πτυχή τοΰ έδάφους άπέμίαν στιγμήν άν εμενεν έν το ια ύτη στά- φοτέρων τώ ν πτερνών εφθασε τόν ρεμβόν κρυψε τώ ν οφθαλμών του.
σει θά ένέδιδεν είς τόν ύπνον, μέ την ζω - σύντροφόν του.
Δ'
— ’Ε ξοχώτατε ! είπε διά φωνής βρα
ηράν άνίαν ήν έμποιεϊ ή προσδοκία τής
ΑΝΤΩΝΙΕΤΤΑ
ΔΕ ΣΑΒΙΕΡ
έπιφόβου έπαύριον. Αίφνης οί ημίκλειστοι χείας καί τα πεινή ς.
— Τί εινε : τ ί τρέχει, κύρι Λ αγκομοφθαλμοί του παρετήρησαν μίαν κυρτόΤό μοναστήριον τώ ν Κυανών Καλο
τ η τα έρυθρωπήν διαγραφομένην έπί τοΰ πέρζ
γραιών έ'κειτο είς άπόστασιν μιας λεύγας
— ’Ακούσατε λ ιγ ά κ ι, έξοχώ τατε ! . . άπό τοΰ πανδοχείου ενθα άνεπαύετο ό
τοίχου. Ή το παλαιόν μανδολΐνον, έν τώ
όποίω, ενεκα τής πολυκαιρίας καί της ’Εκεί μέσα είς το πανδοχεϊον . . .
Βελαίρ, μιας δέ καί τετάρτου άπό τή ς
— Μίαν χορδήν όποΰ γριτζανίζει *'λ . πόλεως.
αύχμηρότητος,δύο μόναι χορδαί έσώζοντο
— Εινε κιθάρα.
ά θικτοι. Ό Βελαίρ μετά χαράς ανέκφρα
Ητο κτίριον εΰρύχωρον μέ οξείας στε— Καί πώς εινε κιθάρα, τ ί μέ μέλε
στου ηρπασε τό οργανον καί ήρχισε νά
γας, μέ πολυάριθμα μικρά παράθυρα,
κρούη αύτό έπί της κλίνης του μ ετ’ όρε— — Πώς, έξοχώ τατε ! δέν άναγνωρι- ϊλέποντα πρός τήν θαυμασίαν κοιλάδα
ζετε τό μόνον είς ολην τήν Ευρώπην χέρι, τή ς Β αλεντίας, ή τις έξαπέστελλε πρός
ξεως σχεδόν άγριας.
Ή το νύξ καί πάντες έκοιμώντο είς τό όποιον εινε ικανόν νά κρούϊΐ κ α τ ’ αυ αύτά τό άρωμα τώ ν λειμώνων τη ς, τό
τό πανδοχεϊον. Ό Βελαίρ, προτιθέμενος τόν τόν τρόπον αύτό τό οργανον ;
φώς, τήν δρόσον, τόν ρόχθον τώ ν ρυάκων
Ό εύγενή καί άπαθη τήν οψιν έχων τη ς, ώς θλιβεράν άνταμοιβήν διά τά α
ν ’ άπέλθϊ] την έπαύριον κα τά τόν όρθρον
είς τό μοναστήριον, είχε πληρώσει άφ’ ε ίππευς έσυλλογίσθη πρός στιγμήν άφν)- ρώματα τής αύλής καί τώ ν θορυβωδών
σπέρας τά όφειλόμενα πρός τόν ξενοδόχον. ρημένως, ά λλά δέν άπήντησεν
καί λαμπρών κοινωνικών εορτών, άς αί
Εΰρίσκετο λοιπόν είς την κα το ικία ν του
— Ό Βελαίρ ! έψιθύρισεν ’έ τι μάλλον Λοναχαί δέν εμελλον νά έπανίδωσι πλέον.
καί ούδεμίαν ήσθάνετο συστολήν η ελεγ- ταπεινοφώνως ό Λαγκομπέρζ.
Τό οικοδόμημα περιεφράσσετο ύφ’ υ
χον. Έκρουεν ίσχυρώς καί μέ τόσην πεΈ π ί τ φ όνόματι το ύτφ τά έκφοαστικά ψηλών τοίχω ν κ α τά τά ς τρεις έκ τώ ν'
ριπάθειαν τά ς χορδάς ώσανεί έπρόκειτο χαρακτηριστικά τη ς μορφής τοΰ ίππέως τεσσάρων αύτοΰ πλευρών. Πρός άνατολάς
νά έλκύση την εύμένειαν ακροατηρίου έζοφώθησαν μέχρις οργής.
ήσαν οί λαχανόκηποι καί αί δενδροφυσυγκειμένου έκ βασιλέων καί άρχιστρα— Νομίζεις ; ειπεν.
τ ε ΐα ι' πρός μεσημβρίαν τ ά δάση' πρός
τη γω ν. Ό Βελαίο επαιζε διά τόν Βελαίρ.
— Ά δ ισ τά κ τω ς τό πιστεύω , έζοχώ- βορράν ό ρύαξ'πρός δυσμάς,κατά τό αύτό
Ουτω καί αί άηοόνες ψάλλουσι την νύ τα τε.
σχέδιον τής κυρίας οικοδομής, ήγείρετο
κ τα τ ά γ λ υκ ύ τα τα τώ ν ασμάτων τω ν,μη
— Έ τόλμησε νά έπιστρέψγι είς Γ αλ άνδηρον άπέραντον περικυκλούμενον ύπύ
έλπίζουσαι δτι θά τά ς άκούσνι τ ις .’Αλλά λία ν ; Ό χ ι, εινε άδύνατον' εύρίσκεται γιγα ντια ίω ν θάμνων πύξου, προφυλασσοτό πτηνόν εχει την φρόνησιν νά σιγα, δ- είς τό στρατόπεδον τοΰ Κ ατινά. Ά π α - μένων υπό τοίχου εχοντος ύψος αναστή
τα ν δέν θέλτ) ν’ άναγνωρισθή, ένώ ό Βε τάσαΓ έμπρός, προχωρεί
ματος. Καί έπροφυλάσσοντο μέν οί θά
λαίρ, δστις είχε τόσους λόγους νά κρύ— Α ί, έξο χώ τατε' πρό ολίγου άνε- μνοι, ά λλά μέχρι τή ς ρίζης, διότι αί κοπ τ η τ α ι, δέν έσκέφθη δτι ήδύνατο νά προ- γνώρισα τό παίξιμόν το υ' τώρα άναγνω - ρυφαί τω ν άγερώχως άνυψοΰντο ύπεράνω
δοθτϊ διά τη ς ικανότητάς του καί έξηκο- ρίζω τήν φωνήν το υ' άκούσατε όποΰ τρα- τοΰ τοίχου άνυπόμονοι ν’ άποκληθώσι
λούθησε νά κρούϊ] τά οργανον μέχρι πα γουδεΐ.
δένδρα καί ν ’ άναπνεύσωσι τόν καθαρόν
ραφροσύνης
— Σιώπα, άπήντησεν ό ΐππεύς' άς καί έλεύθερον άέρα' ά λλ’ ή ακάματος ψαΚ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν δύο άνδρες φθάσωμεν είς τά μοναστήριον τώ ν Κυα λίς τοΰ κηπουροΰ περιεκοπτεν αυτούς καί
διήρχοντο έφιπποι τήν όδάν τήςΜ εζιέρης. νών Καλογραιών, είς τήν καλύβην έκεί· τούς ήνάγκαζε νά έξαπλωθώσιν έκ τή ς
Ό είς προηγείτο κ α τά τινα βήματα καί νην τοΰ υλοτόμου, είς τήν οποίαν κρύ βάσεως, είς τρόπον ώστε μετά τόσα ετη
άνήρχετο βραδέως τήν άνωφέρειαν, ής έν πτεσαι πρό οκτώ ήμερών μετά τήν υπη είχον σχηματίσει δεύτερον τείχος έκ πρέτώ μέσψ εκειτο τό πανδοχεϊον. Τήν κε ρεσίαν κάθε πρωί. Πρέπει νά φθάσω έκεΐ μνων καί κλάδων, τεϊχος ογκώδες, άδιαφαλήν εχων κεκυφυΐαν ώς νά έ'φερεν αυτη περί τά μεσονύκτιον, νά γράψω τά ς έπ ι- πέραστον, π λα τύ δύο τουλάχιστον πόδας,
βαρείς άποκρύφους διαλογισμούς, άφινε στολάς μου, νά κοιμηθώ μίαν ωραν, άπό κατοικούμενον ύπό πληθυσμού ολοκλήρου
τόν ΐππον του νά βαίνν) άφ’ έαυτοΰ, χω τής τέταρτης δέ ώρας πρέπει ν’ άναλάβω ίκτίδω ν, άρουραίων μυών, κονίκλων, ά
ρίς νά τόν διευθύνη.
μετά σοΰ διά τελευτα ία ν φοράν τήν φρού κανθοχοίρων, π ά ντα δέ τα ΰ τα τά ζφ α
Ό ετερος, βραχύς καί στιβαρός, προ- ρησιν υποκάτω τοΰ άνδήρου.
άνέτρεφον τά ς πατριαρχικάς οίκογενείας
γάστωρ, μέ τό στήθος είσέχον ενεκα της
Κ ατόπιν ώς νά ώμίλει καθ’ εαυτόν τω ν έν άκρα ειρήνη καί έπί βλάβη τοΰ
προεξοχής τη ς κο ιλία ς, μέ τήν κεφαλήν προ οέθηκεν'
άληθοΰς τοίχου, δπερ είχον μεταποιήσει
υψηλά, δέν κατώρθου νά φαίνη ται άλλο
— "Ω, ναί ! διά τελευτα ία ν φοράν είς κατακόμβας.
τι,μ έ δλας τά ς προσπαθείας άς κατέβαλε πιστεύω δέ δτι καί τήν φοράν τα ύτη ν ή
Ά λ λ ’ οί κόνικλοι καί οί ακανθόχοιροι
περί τήν άξιοποέπειαν τοΰ ήθους του, φύλαξις θά εινε άνωφελής. Έ ν τούτοι γινώσκουν νά καταχρώ νται έπίσης ώς οί
είμή θεράπων παρακολουθών τον κύριόν πρέπει τά πά ντα νά ποοίδωμεν' άς άνα άνθρωποι. Όρύσσοντες άδιακόπως,οί σφετου. ’Ενίοτε έκίνει τήν κεφαλήν, ώς νά κεφαλαιώσωμεν : Ό Γεράρδος Λαβερνή τερισταί αυτοί, είχον κατορθώσει νά έξήθελε νά τήν προσαρμόσν) κάλλιον έπί τών πρέπει νά ελαβε τήν έπιστολήν τή ς Ά ν - αγάγω σι τόν πηλόν έκ τοΰ έσωτερικοΰ
ώμων καί διά της δεξιάς χειρός κρατού- τω νιέττη ς τήν εσπέραν τής δέκατης έβ τοΰ τοίχου καί ν’ άνοίξωσι διάφορα πα
σης ραβδίον διέγραφεν είς τόν άέρα καμ- δομης. Ό Κ ατινά πιθανόν νά τοΰ έ'δω- ράθυρα. Ε πειδή δέ κάτωθεν τοΰ άνδή
πύλας καί άραβουργη κινή μ α τα ,κ α τα λή - κεν άδειαν άπουσίας. Εινε δυνατόν νά ρου, είς δώδεκα περίπου ποδών άπόσταγοντα πά ντα άναποφεύκτως διά ταχείας ελθη άπό τό Πινερόλον ένταΰθα είς έπτά σιν, διήρχετο χλοερά άτραπός, δι’ ής μεέντάσεως τοΰ αντιβραχίου. Αί άσκήσεις ή [λέρας, θ ά τό ίδωμεν αύτό αύριον
τέβαινον είς τούς άμπελώνας οί δνοι τοΰ
Τ
'
, ,
I
r\
1
;
α υτα ι διήρκουν ήδη άπό τινω ν λεπτώ ν, |πρωί μεταξύ τής τέταρτης καί τής πέμ· χωρίου, οί διαβάται εβλεπον ένίοτε ά -

τοσπώμενον λίθον τινά του τοίχου κατκφαγωμένον καί τετριμμένον καί διέχρινον είς τήν σχηματισθεϊσαν όπήν τό ευ
κίνητον ρύγχος κονίκλου άναπνέοντος ή ®ύχως ή τήν μέλαινα άκραν της κεφαλής
άκανθοχοίρου μελαγχολικοΰ κατοπτεύοντος τήν κοιλάδα.
Τό οϋτω πως κατοικούμενον τείχος κατέροεεν εις τινα μέρη, χωρίς ποσώς νά έγείρν) τά ς υποψίας τώ ν έν τώ μοναστηρίω.
Ή ηγούμενη τώ ν Κυανών Καλογραιών
ουδέποτε είχε παρατηρήσει τήν παρουσίαν
λωποδυτών είς τά πέριξ της μονής. Ου
δέποτε ό ποΰς ερωτευμένου τινός ή νυκτο
κλέπτου είχε χρησιμοποιήσει είς βαθμί
δας κλίμακος τά ς διανοιχθείσας έν τ φ
Τείχει ρωγμάς.
Ουδέποτε πρός τούτοις αί μοναχαί, α ΐτινες ώς σιγηλά φάσματα περιεπάτουν
καθ’ ομίλους έπί τοΰ άνδηρου, είχον δια
κρίνει διερχομένους έκ τη ς άτραποΰ άλ
λους ανδρας έκτος τώ ν χωρικών, ο'ίτινες
κεκυφότες ύπό τά βάρος τώ ν φορτίων τω ν,
ούτε κάν ήδύναντο ν’ άνυψώσωσι τήν κε
φαλήν.
_ Ά λ λ ω ς τε καί ό τοιοΰτος περίπατος
έπετρέπετο είς μόνας τά ς μοναχάς έκείνας, ών ή άοετή ήτο δεδοκιμασμένη. Αί
ν.εώτεραι, ώς μάλλον έπισφαλεϊς, έμενον
Ιγκλειστοι είς τούς έσωτερικούς κήπους,
είς τά ς χ ια σ τί πεφυτευμένας δενδροστοιχία ς, δπου εύκοπωτέρα ήτο ή έπίβλεψις,
ςίς τά ς αύλάς. Ουδέποτε δόκιμός τις μετέβαινεν είς τό παρά τούς πύξους άνδηρον, χωρίς νά συνοδεύηται παρά μοναχές
πρεσβυτέρας, έκτος άν προσήγγιζεν ή
έποχή τής χειροτονίας τη ς, όπότε, κατά
τά έθιμα τοΰ μοναστηριού, εχαιρε κα τά
τάς τελευτα ία ς όκτώ ημέρας πλήρη έλευθερίαν.
Τόν Μάρτιον λοιπόν τοΰ 1690, εξ μή
νας πρό τή ς ένάρξεως της παρούσης ιστο
ρίας, ταχυδρόμος έπιβαίνων ΐππου άφρίζοντος έσταμάτησε πρό τής κιγκλίδος
τών Κυανών Καλογραιών καί ένεχείρισεν
είς τήν ήγουμένην έπιστολήν έ'χουσαν ώς
έξής :
«Κυρία ηγούμενη των Κυανών Καλογραιών της
Μεζιέρης, δέχβητε είς τό μοναστήριον σας τήν δεσποι
νίδα ’Αντωνιέτταν Δεσαβιέρ, νεάνιδα έξ ευπατριδών.
όρ»ανήν, ήλιχία; δεχαεπτά έτών. Θά περιβληθή τό
οχήμα, άφοΰ πρότερον δεόντως χατηχηβή χα\ προετοιμασθή. Οΰδένα πρέπει νά ΐδη χαι νά δεχθή έχ τών
?ξωθεν. Πασα έπιατολή ήν θά ζητήση νά γράνη πρέ
πει ν ’ άποστίλληται αμέσως είς τό ϋπουργεΐον τών
οτρατιωτιχών, χατά διαταγήν τοΰ βασιλέως.
ι'Τ πογιγραμμετος
■ Μ ιχ α ή λ Α ο υ β ο ί .

•Τ . Γ. Θά γράψητε χάτωθιν τής παρούσης Επιστο
λής τήν παραλαβήν τριών χιλιάδων λιβρών, άς ό κο
μιστής τής παρούσης Οά σας έγχειοίση χα\ 9ά έπιοτρέψητε τήν έπιστολήν. Ή δόχιμος θά «Οάστ) εις το
μοναστήριον δύο ώρας μετά τήν άναχώρησ.ν τοΰ τα
χυδρόμου .
• Αύστηρώς έπιβάλλεται ΰμΐν, χυρία, όπως άποχρύψητι άπό πάντα χαι προπάντων άπό τήν νεάνιδα, τήν
«ΰεργεσίαν ταύτην χα\ τήν προστασίαν τοΰ βασιλέως,»

Ή ήγουμένη καταληφθεϊσα ύπό φόβου
καί σεβασμοΰ πρός τό δνομα τοΰ Λουβοά,
δστις έπέβαλλ.ε τάν σεβασμόν είς δλην
τήν Εύρώπην, ύπήκουσε, παρέλαβε τά
χρήματα, έπέστρεψε τήν έπιστολήν καί
άπέπεμψε τάν ταχυδρόμον.

Ή το ή ένατη τή ς πρωίας. Ή λ ιο ς έαΆ νεμενε μετά τα ΰ τα τήν δόκιμον, ά λλ’
αί δύο όρισθεϊσαι ώραι παρελθόν, ακολού ρινάς ελαμπε διασχίζων τ ’ α κίνητα νέφη.
θως παρήλθον τέσσαρες, είτα δλον τά Είχε καταπέσει άφθονος βροχή τήν προ
υπόλοιπον τής ημέρας καί τής νυκτός, τεραίαν, έκ τής ασυνήθους ό’ έκείνης θερ
μότητας άνεδίδετο έκ τοΰ έδάφους καί
χωρίς ή νεάνις νά φανή.
Κ ατά τή νΛ;διάρκειαν τής οδοιπορίας τώ ν δένδρων οσμή χυμοΰ μεθυστική.
Ό χωρικός άπεκοιμήθη έπί τής έ'δοας
τη ς δεσποινίδάς Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α ς έπηκολούθησαν π λεΐσ τα δσα συμβάντα, ά τινα δεν τοΰ ήνιόχου. Ή νεάνις ρεμβάζουσα οέν
προεϊδεν ά κύριος Λουβοά, αυτός δστις ε- έννόησεν δτ ιοί ίππο ι,ά φ έντες τήν κυρίαν
χαιρε φήμην δτι τά πά ντα προέβλεπε 1όδόν,είσήλθον είς άλλην π λα γ ία ν, αρκετά
βαθεΐαν καί αρκετά στενήν, ής εκατέρω
κ α τά τά σχέδιά του.
Φ αντασθήτω ό αναγνώστης δτι βλέπει θεν έ'χαινον χάνδακες. Έ ν τή όδφ τα ύ τη
έν τ φ μέσω τής άπό Ζιβρύ έν Άργώνννι ή πορεία ήτο έ'τι μάλλον δύσκολος ή έπί
μέχρις Έ λίζη ς όδοΰ άμαξαν, ής αί θυρί τής κυρίας όδοΰ, καθότι τό έδαφος ήτο
δες ήσαν κεκλεισμέναι διά παραπετασμά ύγρότερον καί περισσότερον ηύλακωμένον.
τω ν έκ δέρματος, συρομένην ύπό δύο ρω Οί ΐπ π ο ι μετεμελήθησαν διά τήν άπομαλέων ΐπ π ω ν καί άδηγουμένην παρά πλάνησίν τω ν καί άφοΰ συννενοήθησαν,
παχυσάρκου χωρικοΰ, δστις μετά μεγά φ α ίνετα ι, μεταξύ τω ν, άπεφάσισαν νά έλης δυσκολίας θά ήδύνατο ν’ άναρριχηθή πανέλθω σιν είς τήν κυρίαν όδόν. Έ στρ άφησαν δέ τόσον ταχέω ς καί τόσον άποέπί τής έδρας του.
’Εν τή άμάξϊ) ταύτν) έκάθητο μετρίως τόμως, ώστε επεσον έντός τοΰ χάνδακος,
άνακεκλιμένη καί περώσα τάν βραχίονα μ ετ’ αύτώ ν δέ καί οί δύο πρώτοι τρο
διά τής δερμάτινης λωρίδος τής θυρίδος χοί. Ό ηνίοχος άφυπνισθείς καταλαμβά
ύψηλή καί ευειδής νεάνις, ή δεσποινίς νετα ι υπό φόβου καί μ α στίζει τούς 'ίπ
Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α Δεσαβιέρ. Είχε μορφήν ήν πους, ούτοι, νομίζοντες δτι διετάσσοντο
ουδέποτε λησμονεί τις άφοΰ άπαξ τήν ν ’ άναρριχηθώσιν έπί τή ς έτέρας πλευράς
είδεν.Είχε μεγάλους μέλανας οφθαλμούς, τοΰ χάνδακος έχούσης υψος εξ ποδών,ώρών ή εύαλλοίωτος κόρη έ'πλεεν έντός ύ - μησαν έμμανεΐς δπως ύπερβώσι τήν ανω
γροΰ κυανοΰ,όφρΰς καλώς διαγεγραμμένας φέρειαν.
Ά ν ό καιρός ήτο ξηρός καί τό έδαφος
ώς τόξα, συνενουμένας έπί τή έλαχίστη
άνασκιρτήσει τοΰ έλεφαντίνου μετώπου, στερεώτερον, άναμφιβόλως οί ΐππο ι ήθεστόμα δέ έκφράζον έν τή άβρα αύτοΰ λον δυνηθή ν ’ άνέλθωσιν άνασύροντες τήν
καί έπιμελημενϊ) κατασκευή τήν περιπά- ά μ α ξαν’ πλήν οί τροχοί έβυθίζοντο έντός
θειαν άμα καί τήν νοημοσύνην καί τήν τοΰ ύγροΰ άργιλλώδους έδάφους καί ήδυπερίσκεψιν’ τό έντελώς ώοειδές τοΰ προσ νάτουν νά μετακινηθώσιν. Είς τώ ν ΐπ π ω ν
ώπου της σχήμα είχε χροιάν τόσον όμό- κ α τα π ίπ τει π λα γίω ς καί κυλιέτα ι έντός
χρουν έν τή άλαμ πεϊ αύτής λευκότητι, τοΰ χάνδακος παρασύρων καί τόν έτερον,
ώστε έφαίνετο δτι ουδέποτε είχεν έκτεθή δστις π ίπ τει έπί τοΰ συντρόφου του, συν
είς τά φώς τοΰ ή λ ίο υ.Ή χειρί, ή τις έκρέ— τριβών τάν ρυμόν καί τά προόλκαιον.
ματο έκτος τοΰ δακτυλίου τοΰ σχημα- Μετά τοΰ προολκαίου κατακρημνίζεται
τιζομένου ύπό τη ς χονδροειδούς λωρίδος, καί ή έ'δρα, έφ’ ής έκάθητο ό ηνίοχος,
ήτο μικρά καί λ ε π τ ή ’ δτε κα τά τήν ή - δστις έπίσης κ α τα π ίπ τει μεταξύ τώ ν ούο
λ.ικίαν τώ ν είκοσι έτών ή χειρ έκείνη θά ίπ π ω ν ’ πάσα αΰτη ή μάζα κ υ λιέτα ι, συνκαθίστατο όπωσοΰν εύσαρκος, εμελλε βε ταράσσεται καί έξαφανίζεται σχεδόν ύπό
βαίως νά όμοιάζ·/) πρός τά ς θαυμαστάς πυκνόν στρώμα χώματος άνακινηθέντος
χεΐρας, άς συνείθιζε νά ζωγραφή ό Κορ- καί χόρτων έκριζωθέντων.
Ή μεγάλη αΰτη συμφορά έπήλθεν έν
ρέγιος. Έ κ τής τόσον σεμνής καί νωχελοΰς, στάσεως τής νεάνιδος έντός της ά - διασ τή μ ατι ήμίσεος λεπτοΰ καί άν ή ά
μάξης διεφαίνοντο ώμοι νεαροί καί σ τι- μαξα όέν ήθελε βυθισθή καί έγκλεισθη
βαροί, ώμοι άξιοι νά έξαρτώνται ά π ’ ώς έκ θαύματος έντός τοΰ πηλοΰ, τά
αύτώ ν οί ώραιότεροι βραχίονες τοΰ κό πά ντα ήθελον συντριβή έπί τής άνωφεσμου, άπο τώ ν ευτόρνων ό ϊ αυτώ ν ώμων ρείας έκείνης ύπό τώ ν Ϊππω ν, οΐτινες εί
μέχοι τώ ν ποδών, οΰς έσκέπαζεν έσθής χον κα τα στή έμμανεΐς έκ τοΰ τρόμου
έκ μάλλινου άμαυροΰ ύφάσματος, πάσαι καί τοΰ άλγους.
Ή νεάνις, δέν έπρόφθασε νά ιδτ) τόν
α ί γραμμαί ήσαν άρμονικαί καί ένέφαινον
κίνδυνον.
Οτε οί τροχοί πεσόντες προσά γνότητα μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε
ουδέποτε έν τή τελειό τη τί τω ν ό ά γα λ - έκρουσαν έντός τοΰ χάνδακος, έ'ρρηξε
ματοποιάς ήθελε τολμήσει κάν νά ύπο- κραυγήν.
Ε ίτα βλέπουσα δτι ή άμαξα Ι'μενεν ά θέση δτι ύπεκρύπτετο φιληδονία.
Ή άμαξα έκινεΐτο βραδέως, όχι διότι κίνητος, προσεπάθησε ν’ άνοίξτρ τήν θύήτο πολύ βαρεία ή διότι οί 'ίπποι δέν εί οίδα διά νά κατέλθϊ). Ά λ λ ’ ή θυρίς, ήν
χον αρκετήν ρώμην δπως σύρωσιν αυτήν ειχε βύσει μεγάλη ποσότης χώματος, άνμετά τα χ ύτη το ς, άλλά διότι ή όδός έ τέσ τη . Ή Ά ν τω ν ιέ ττ α τότε παρετήρησε
κείνη διετέμνετο ύπό βαθειών αύλάκων, τάν φρικώδη φυρμάν τώ ν ΐπ π ω ν, οΐτινες
ό δε οδηγών τήν άμαξαν χωρικός έφείδετο χαμαί κατακείμενοι έλάκτιζον μανιωδώς,
τώ ν ΐπ π ω ν, εχων ύ π ’ δψει του δτι εμελ- ήκουσε δέ καί τά ς ύποκώφους στοναχάς
λον νά διανύσωσιν εικοσιν άκόμη. λεύγας τοΰ χωρικοΰ. Ε ίτα τά πά ντα έσίγησαν,
διά νά φθάσωσιν είς τά μοναστήριον τών εύρέθη <5έ έγκλειστος έντός τοΰ ακινήτου
έκείνου κυτίου, μόνη, ύπό τά κράτος α Κυανών Καλογραιών.

— Ή δεσποινίς Δορζέρρ εινε εκ Γουέσυμπάθησα πολύ τάρα' άγαπώ πολύ τούς
άνεςαρτήτους άνθρώπους. Κ αλά Εκανε καί τω ν . . .
— Πιθανόν. Ά λ λ ’ άν κάποτε ό χωρι
άπέρριψε τοΰ θείου μου τά ς προτάσεις καί
την έλεημοσύνην του.Ε ίς την ηλικίαν του, σμός αποβαίνει είς καλόν υπέρ τοΰ έραμέ τδνομα ποΰ εχει καί τά προτερήματα, στοΰ, συχνότερον δμως εν τυχαΐον συμβάν
’μπορεί νά πάργι κόρην οπότε' θέλει πλο υ- ή μία σκέψις άπλή καταστρέφει τό παν δι’
σίαν. ’Έ χει πλούσια κορίτσια ποΰ θά ευ αυτόν. Ή έγκαταληφθεΐσα δταν εινε
χαριστηθούν πάρα πολύ νά πάρουν μαρ- πλουσία, υπο πτεύετα ι ενα πρωί δτι δ έκήσιο.
ρωμένος της μόνον τά χρήματά της ήθελε.
— Λησμονείς πώς Εχει δώσει τόν λό Καί άν πληροφορία τις άληθης ή ψευδής
γον του είς την δεσποινίδα Δορζέρ' προ έπιβεβαιώσγι τά ς ύπονοίας τη ς, τότε χαί
χθές άκόμη μοΰ ελεγε πώς την έλάτρευε ρεται διά παντός έλπίδες.
Ό Βινιορύ δέν ήθέλησε ν’ ά ντ ιλ έκαί δτι τοΰ ώρκίσθη πώς θά γείνη σύζυγός
του.
ξγΐ' ήτο φύσεως δειλής καί δισταζούσης
— Ή ’Α λίκη, φίλε μου, εινε παιδί ά καί ώς έκ τούτου πολύ έπιρρεπης είς τό
κόμη καί τρελός θάνε έκεΐνος ό όποιος νά ύ φ ίσ τα τα ι την έπήρειαν τώ ν άλλω ν,
θά λάβγι σπουδαίως τούς δρκους τη ς. Οί βοαδύς είς την άπόφασιν καί ε τ ι ’ βραδύ
Ερωτες μιας κόρης δεκαεννέα έτών εινε τερος είς την άνακοίνωσιν.Έ σιώ πησε καί
σάν τό άχυρο ποΰ βγάζει μεγάλη φλόγα ή ομιλία έστράφη είς άλλο άντικείμενον.
μά σβύνει γλήγορα. Ή έξαδέλφη μου έπί
Ό Μάξιμος μόνον περί τής ύποθέσεως
ενα μήνα θά κλαίγ). Τόν άλλο μήνα θά τής χειρός έσκέπτετο πλέον. Π άντοτε δέ
λέγν) δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ δέν την ά - περί στρατηγημάτω ν καί έρευνών ώμίλει.
γαποΰσε,άφοΰ Ιφ υγε,ά ντί νά μείν·/] είς τό Έ μελέτα τά περί άστυνομι/.ής υπηρεσίας
Παρίσι γ ιά νά τόν τρέφη ή έλπίς δτι θά καί σχεδόν έσυνείθισε νά όμιλν) καί την
την βλέπτ) νά περνά άπό μακράν μέ τ ’ά- γλώσσάν τω ν.
Ό Βινιορύ τόν ήκουεν άδιαφόρως. Έ 
μάξι τη ς. Πριν τελειώσν) ό τρίτος μην
θ’ άκούσγ), χωρίς δυσαρέσκειαν, τόν πα κεΐνος έσκέπτετο έάν την έπαύριον θά ετέρα τη ς, ό όποιος θά τής λέγγ) δτι τά βλεπε τόν Καρνοέλ. Έ σκέπτετο πρός
καλλίτερα συνοικέσια εινε δσα γίνοντα ι τ ο ύ τ ε ς δτι πιθανόν μίαν ήμέραν νά Iμέ την λογικήν. Καί είς τούς εξ μήνας βλεπεν ή Α λ ίκ η δτι έκτος τοΰ Ροβέρτου
θά στεφανώνεται μέ κάποιον σοβαρόν κύ καί άλλοι την εύρισκον άξιολάτρευτον.
ριον.
Δέν έπίστευεν δσα τώ είπεν ό Μάξιμος
καί ήθελε νά τά λησμονήσν], φοβούμε
— Δέν τη ν ’ξεύρεις κα λά .
— Έ σύ δέν την ’ξεύρεις κ α λ ά .’Α λλά, νος,μήπως παρά τήν θέλησίν του,εύχηθή
’ξεύρεις ποΰ ή αιφνίδια άναχώρησις τοΰ την καταστροφήν τών έλπίδων τοΰ φίλου
καϋμένου τοΰ Ροβέρτου σοΰ δίδει έλπ ί- του Ροβέρτου;
Ό περίπατος ουδόλως τόν έφαίδρυνεν,
δας ; ’Ιδού ή κατάλληλος περίστασις νά
ουδέ τό γεΰμα καί ό οίνος καί ή προσ
γίνγις ό υποψήφιος τής ’Α λίκης.
— Ούτε τό συλλογίζομαι κάν, είπε πάθεια τοΰ φίλου του, νά τόν άποτρέψτ]
μετά τίνος στενοχώριας ό τα μ ία ς.
μικρόν άπό τώ ν σκέψεων του.
— Σ τοιχημ ατίζω δτι ό θεΐός μου τό
Έ ν τούτοις ήκολούθησε τόν Μάξιμον
συλλογίζεται ή θά τό συλλογισθτΐ κάμμ^ά είς τό θέατρον δ^ου ουδόλως έπρόσεχε,
’μέρα. Αύτός ονειρεύεται γαμβρό ζ ι ψ αι- καί έκεΐθεν, μετά τό μεσονύκτιον,μετέβη
i i i r o r είς τά ς τρ απεζιτικάς υποθέσεις είς τό οίκημά του, έ'νθα εύρεν έπιστολην
καί ικανόν νά τόν διαδεχθ·^ μίαν ήμέραν. τοΰ Ροβέρτου.
— Α ύτά σχεδόν είπεν ό θεΐός σου είς
«Μή με περιμένης, τω ?λεγεν. ’Αναχωρώ απόψε.
"Επεται συνέχιια.
τόν Ροβέρτον, ό όποιος μοΰ τά έπανέλα- Αΰριον Οχ εΤμαι μακράν. Θά σοΰ γράψω, λυπήσου με
βεν. ’Α λλά χωρίς νά λάβωμεν ύ π ’ δψει και συγχώρησε με».
τόσας άλλας ά πιθα νό τη τα ς' τ ί θά ελεγες
Ό ιδιότροπος ούτος αποχαιρετισμός
F O R T U N E B O IS G O B E Y
δι’ έμέ έάν μ’ έ'βλεπες ζητοΰντα νά υπο ένέβαλε τόν ταμ ίαν είς άνέκφραστον
σκελίσω δυστυχή φίλον ;
συγκίνησιν. Δεκάκις τό έπανέγνωσε καί
—
Δέν
πρόκειται
περί
τούτου'
ό
κύ
διήλθε
την νύκτα σχολιάζων αύτό.
Τ Ο ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ ριος δέ Καρνοέλ έγκ α τα λείπ ει την ύπόθε- Τώ έφαίνετο
δτι ή άπότομος αυτη ά σιν. Π ηγαίνει είς τούς άντίποδας καί σύ ναχώρησις ήθελεν άποφασίσει περί τής
μένεις. Ή ’Αλίκη βέβαια δέν θά γίνν) κα τύχης του, καί άμα ή· πρωία έφάνη, ή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
λογραία. Θά την βλέπνις κάθε ’μέρα.Έ άν ρώτα έαυτόν έάν επρεπε ν’ άκολουθήσν)
[Συνέχει®].
μέ τόν καιρό ’δή δτι άξίζεις τόν άπόντα, τά ς συμβουλάς τοΰ Μαξίμου Δορζέρ.
— Ποΰ πηγα ίνει ;
θά ήσουν άνόητος άν την άονηθής δταν
Δέν ήτο δυνατόν νά μαντεύσιρ δτι αυ
— Οΰδ’ αυτός ’ξεύρει' εινε άποφασι- ό πατέρας της σοΰ προτείνν) νά την νυμ- τήν τα ύτη ν την πρωίαν, λία ν περίεργον
σμένος νά φύγτ) άπό την Γ αλλία καί νά φευθή,ς.
συμβεβηκός ήθελε θέσει τέρμα είς την α
ζητήσΥ) άλλου τύχην.
— Αύτό δέν θά γ είν/j ποτέ, έψιθύρι- βεβαιότητά του καί τό άναποφάσιστον.
— Χωρίς χρήματα ;
ρισεν ό Βινιορύ.
Γ'
— Λέγει πώ ς εχει, ά λλά δέν τό π ι
— Ό λ α γίνο ντα ι, φίλε μου. Ή έξα
στεύω.
Έ ν τώ τραπεζιτικώ οίκω τοΰ Κλαυδίου
δέλφη μου θά έγίνετο παράδειγμα σ τα — Καί χωρίς νά ξαναδ·7ί την ’Α λίκην; θερότητος, διά νά φυλάξν) είς την καρ Δορζέρ, τό ταμεΐον ήνοιγε τ·7ί δεκάττι τής
— Έ τ σ ι μοΰ είπε καί τόν πιστεύω . διά της νέον,τόν όποιον ποτέ δέν θά ’οή πρωίας άκριβώς. Ό ’Ιούλιος Βινιορύ μά
Έ φ υγε άπό τό μέγαρον,άφοΰ μ’ αποχαι πλέρ·ν. Γνωρίζω δτι μερικών γυναικών ό λ ισ τα τοσοΰτον έτήρει την άκρίβειαν
ρέτισε. Αΰριον φεύγει.
ερως αυξάνει δταν τά ς χωρίζωσιν άπό τα ύτη ν, ώστε εν ή δύο λεπ τά πάντοτε
— Λόγον τιμής ! αξιόλογος νέος. Τόν τόν άγαπητόν τω ν . * .
πρό τής συνήθους ώρας εύρίσκετο είς την

περιγράπτου φόβου, αύξάν οντος κατα
πά ντα τιναγμόν τής άμάξης καί κατά
πά ντα χρεμετισμόν τώ ν ϊππω ν.
Έ νώ άπό τή ς δεζιόίς θυρίδος έκάλει
εις βοήθειαν, χωρίς ούδείς ν’ άπαντα, έν
τίί έρήμω έκείνν] έξοχνϊ, ήκουσεν αίφνης
αριστερόθεν προερχόμενον τόν καλπασμόν
ΐππου και είδεν έμφανιζόμενον διά τής
θυρίδος τής άμάξης νέον,δστις άνέκραξε :
— Θεέ μου ! εινε μία γυνη μέσα !
’Α ντω νιΠαράφορος έκ τνις χαρας
έ ττα έφ ώ νη σ ε:
Βοήθεια ! Βοήθεια
Καί δέν ήδυνήθη νά προσθέσγι άλλο τ ι.
Τόν τρόμον της διεδέχθη άλλο αίσθημα.
Τά δύο έκεϊνα άτομα προσβλέποντα ά λλη λα, έλησμόνουν τό μέν τόν κίνδυνον,
τό δ’ έ'τερον την ανησυχίαν, και έξηκολούθουν νά θεωρώσιν άλληλα μετ’ έκπλήξεως η τις καθίστα θελκτικω τά τη ν την
εικόνα τώ ν δύο έκείνων μορφών.
Ό νέος,δστις ήτο ό Γεράρδος Λαβεονή,
πρώτος έμνήσθη τή ς ΰφισταμένης κ α τα στάσεως.
— Φευ ! κυρία μου, είπε, δέν έπλη γώ θητε ;
— Ό χ ι, κύριε' δέν πισ τεύω ' ά λλ’ ό
Σιδώνιος ; . . . ά λλ’ οί ίπ π ο ι ;
— ΙΙώς ! . . υπάρχει κανείς έκεΤ μέσα
εις τόν σωρόν ; προσέθηκεν ό Γεράρδος.
— Ό αμαξηλάτης . . . ό Σιδώνιος . . .
πρό ολίγου έστέναζεν.
— ”Ω διάβολε ! . . . δέν τόν άκούω νά
στενάζγ] πλέον ! . . έψιθύρισεν δ Γεράρδος'
άς ίδωμεν.
Και πλησιάσας διέκρινε τόν άτυχή χω
ρικόν τεθαμμένον σχεδόν ύπό τούς ίπ 
πους. Ή θέλησε νά τόν σύργι καί τόν ά πελευθερώσν), ά λ λ ’ οί ίππο ι πάραυτα ήρχισαν έκ νέου τά λα κτίσ μ α τα και τους
γογγυσμούς. Ό Σιδώνιος ούτε κάν έκινήθη. Ό Γεράρδος συνωφρυώθη.
— Εινε νεκρός ! διελογίσθη' θά τρομάξν) βεβαίως ή κυρία άν τό μάθη.
Καί έπανήλθεν είς την άμαξαν.

θέσιν του έτοιμος, παραμένων έκεΐ καί λάκις είχε ζητήσει χρήματα παρά τοΰ
πέραν ετι της ώρισμένης, καθ’ ήν τά γρα ταμίου.
— Ε ίμαι ό ταγματάρχης Βορισώφ, εί
φεί* έ'κλειον.
Την ακόλουθον δέ πρωίαν της εσπέρας πεν άνευ έτέοου προοιμίου. Π ιστεύω δτι
ήν διήλθεν είς τό θέατρον μετά τοΰ Μ α- ό κύριος Δορζέρ σάς έπληροφόρησεν δτι
ξίμου, είχε λόγους ισχυρούς νά μη άργο- θά περάσω1σήμερα τόι,πρωί...
— Διά νά ζητήσετε χρήμ ατα,μάλιστα
πορήστ), άφοΰ ολόκληρον την νύκτα δέν
έκοιμήθη.’Ηγέρθη άπό της αύγης. Είς τόν κύριε,τό γνωρίζω,διέκοψενείπών ό ’Ιούλιος
καλλωπισμόν του, άν και άκολουθων πάν Βινιορύ διά φωνής άποπνιγομένης.Σ υγχωτοτε τόν συρμόν,ουδέποτε έδαπάνα πολύν ρήσατέμε δτι σάς έκαμα νά περιμένετε...
χρόνον και έντός δέκα λεπτώ ν τη ς ώρας καί διότι άκόμη θά λάβετε τόν κόπον
έπεράτου τό λιτό ν πρόγευμά του.Την πρω νά περιμ ένετε...Ε ίμ αι τόσω τρομαγμένος,
ίαν δμως εκείνην ουδέ τό ηγγισε κάν. ώστε δέν έμπορώ καί νά σάς απαντήσω.
— Τί συμβαίνει λοιπόν ; ήρώτησεν ό
Μέ ολα δέ τα ΰ τα , οτε ό ταγματάρχης
Βορισώφ παρουσιάσθη ε’ις την αίθουσαν, ξένος άγερώχως.
— ‘ Αμα ήλθα εύρηκα το χρηματοκιεύρε τό θυρίδιον κλειστόν. Σημειωτέον δτι
ή δεκάτη έσήμαινεν εις τό ώρολόγιον βώτιον άνοιγμένον. Έ γ ώ ό ίδιος τό είχα
τοΰ γραφείου, καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο κλείσει χθες τά βράδυ... καί κανείς δέν
ε’ις την αυλήν τοΰ μεγάρου δ τα γμ ατάρ  θά έμπήκε απόψε έδώ μέσα. Δέν έμέτρησα
χης. ’Αδύνατον νά ΰπηρετησγι τις είς τόν άκόμη τό περιεχόμενον... άλλά φοβοΰμαι
ρωσσικόν στρατόν χωρίς καί ν’ άποκτήσν) μήπως έ'γινε καμμία κλοπή.
— Μετρήσετε, κύριε, μετρήσετε' θά
την εξιν τη ς στρατιω τικής άκριβείας.
περιμένω'
δχι δμως καί πολύ, διότι βιά
Ό Γώγος, περιβεβλημένος την στολήν
ζομαι.
του, εΰρίσκετο είς τήνθέσιν του. ’Όρθιος,
— Ν αί, άλλά πρέπει πρώτα νά ειδο
παρά τήν θύραν της αιθούσης, έ'τρωγε κα
ποιήσω
τόν κύριον Δορζέρ. Εινε πολύ
ρύδια,τών οποίων τά κελύφη άπεταμίευεν
είς τά θυλάκιά του. Παρεμέρισεν ΐνα σπουδαϊον τό πράγμα καί πρέπει νά ήνε
διαβή ό εΰγενής ξένος καί τόν ήκολούθει καί ό ίδιος παρών.
— Τότε, σ τείλατε νά τόν φωνάξετε,
άντιπαρελθόντα διά τών οφθαλμών, μή
προσπαθών κάν νά κρύψτ] τήν περιέρ- χωρίς νά χάνετε καιρόν, διότι, σάς επα
ναλαμβάνω, βιάζομαι πολύ.
γειάν του.
— Γώγο, έφώναξεν ό Βινιορύ.
Π ραγματικώς, τό άνάστημα καί τά
Ό ύπηρέτης δέν ήτο μακράν. Είχεν
νώ τα τοΰ Ρώσσου ένέπνεον είς τόν παΐδα
άκολουθήσει
τόν ταγματάρχην βαδίζων
τοΰτον βαθεϊαν έντύπω σιν, διότι τόν π α έπί
τώ
ν
βημάτων
του.
ρετήρει έκ τώ ν όπισθεν τοσοΰτον προσε—
Παρών
!
άπεκρίθη.
κτικώ ς ώς άν εί ήθελε νά πάρτ/ τό ^ e r p o r
— Κλείσε καλά άπό μέσα τήν πόρτα
τον.
τή ς αιθούσης, ανέβα μια στιγμή είς τόν
Ό κύριος Βορισώφ δέν τόν εβλεπε' π α - κύριον Δορζέρ, καί είπέ του δτι τόν παρα
ρετήρει τό ώρολόγιον του.
καλώ νά κατέβν) άμέσως.
— Λοιπόν, δέν εινε κανείς έδώ, έψ ι— Εύθύς.
θύρισεν. Εινε ήδη πολύ παράξενον.
— Γύρισε νά σταθνίς είς τήν έξώπορτα
A o m b r καί ήδη εινε λέξεις τά ς όπίοας
καί λέγε είς δσους έρχονται δτι τά γρα
οί Ρώσσοι, άμα όμιλοΰσι γ α λ λ ικ ά , έπα φεία θ’ ανοίξουν είς τά ς έ'νδεκα.
ναλαμβάνουσι συχνάκις καί χωρίς πάν
— Καί αν μ’ έρωτήσουν γ ια τ ί ;
τοτε νά ήνε ή κατάλληλος περίστασις.
— θ ά τούς ’πης δτι επιασε φ ω τιά ,δ τι
Σχεδόν τά ς σπείρουσι τυχ α ίω ς.
τά γκάζι εσκασε, δ ,τι θέλεις τέλος.
Διά τοΰτο δ μικρός υπηρέτης έγέλα ι— Ούτε τούς υπαλλήλους δέν θ’ ά σεν άρκετά δυνατά, καί έ'στρεψεν ό τα γ 
φήσω νά ’μποΰνε ;
ματάρχης.
—■Ούτε . . . άς περιμένουν καί έκεΐ— Τί ώρα έρχονται οί υπάλληλοι ; ή - νοι μαζύ μέ τούς άλλους. Ά λ λ ά τρ4ξε
ρώτησεν αυστηρώς.
πρώτα στήν πόρτα.
—ρ- Ό που κ ι’ άν ήνε θ’ άρθοΰν, ά πεΌ υπηρέτης έ'βαλε τόν σύρτην είς τήν
κρίθη ό Γώγος. Σέ τοία λεπ τά , τό πολύ θύραν καί επειτα τρέχων άνέβη τήν κ λ ί
σέ τριάμισυ,θά τούς οητε δλους.Είνετόρα μακα τήν άγουσαν πρός τό γραφεϊον τοΰ
έ'νας μέσα" νά,βλέπω τό κλειδί στήν πόρ τραπεζίτου.
τα καί άκούω κρότο στήν κάσα. Κ τυπή— Τί σκοπόν εχει ή προφύλαξις, τήν
σετε λοιπόν τό παραθυράκι.
όποιαν λαμβάνετε διά τόν κόσμον ; ή 
— Μοΰ φ α ίνετα ι,π ώ ς αύτό τό π α λ ιό  ρώτησεν ό ταγματάρχης, άνάψας τό σ ιπαιδο μέ κοροϊδεύει είπε χαμηλοφώνως ό γάρον του.
κύριος Βορισώφ. Λυποΰμαι ποΰ δένεχω
— Έ άν έγένετο κλοπή, εινε άνωφε7νές
καιρό νά τοΰ τραβήξω τ ’ α ύτιά του.
νά τό μάθν) ό κόσμος.
— Νομίζετε πώς ήμπορεϊ νά βλάψη
Ήρκέσθη δμως ν’ άκολουθήσν] τήν συμ
βουλήν του. Κ ατ’ άρχάς εμενε κλειστόν, τοΰτο τήν θεσιν τοΰ κυρίου Δορζέρ ; Τό
ά λλ’ έπειδή ό ταγματάρχης έξηκολούθει άξιόχρεόν του εινε άρκετά γνωστόν, ώσ
νά κ τυπ α , καί ίσχυρότερον μ ά λιστα, έ- τε μερικαί χιλιάδες φράγκων δέν εχουσι
φάνη είς τό θυρίδιον μία μορφή τοσοΰ τόσην σπουδαιότητα . . . .
— Έ άν έπρόκειτο περί μερικών χ ιλιά 
τον ωχρά καί ήλλοιωμένη, ώστε ό τα γμ α 
τάρχης δέν τήν άνεγνώρισεν, άν καί πολ- δων φράγκων . . . άλλά τό χρηματοκιβώ

τιον χθές βράδυ περιείχε τρία εκατομ
μύρια . ,. .
— Π ράγματι, ένθυμοΰμαι δτι τό είπεν
ό κύριος Δορζέρ. Τρία εκατομμύρια ! διά
βολε, εινε σπουδαϊον τό ποσόν καί τά
εκλεψαν ;
— Δέν ήξεύρω άκόμη . . . καί έλπίζω
μ ά λιστα δχι. θ ά μετρήσω άμα κατέβη
ό κύριος Δορζέρ.
— Ε ννοώ, θέλετε νά μείνετε άνεύθυνος, Δέν ήμπορεϊ δμως νά σάς κα τη γο ρήσν) κανείς δι’ άμέλειαν, διότι υποθέτω
δέν είσθε ήναγκασμένος νά φ υλά ττετε καί
τήν νύκτα τό χρηματοκιβώτιον.
— Ό χ ι βέβαια. Ή ύπηρεσία μου άρχίζει τά ς δέκα τό ποωί, καί ούτε πέντε
λεπ τά είχον παρέλθει ποΰ ήμουν στήν
θέσι μου, δταν ήλθατε σείς.
Έ νώ ούτως ώμίλουν κατήλθεν είς τήν
αίθουσαν ό τραπεζίτης.
— Καλημέρα, τα γμ α τά ρ χ α ' χαίρω δτι
σάς βλέπω, ένώ δέν τό ή λ π ιζ α .Ό τα μ ία ς
μου μέ προσεκάλεσε διά σπουδαίαν ύπόθεσιν τή ν όποιαν δέν μαντεύω.
Ό Βινιορύ βλέπων τόν κύριον Δορζέρ
έξηλθεν έκ τοΰ γραφείου του.
— Κύριε, έψέλλισε, φοβοΰμαι μήπως
συνέβη δυστύχημα.
— Είς τό χρηματοκιβώτιον βέβαια,
είπεν ό κύριος Δορζέρ μετά πολλής ψυ
χραιμίας. "Ας ίδωμεν' έ'λθετε, τα γ μ α 
τάρχα, περάσετε μέσα.
Είσηλθε πρώτος αύτός, ό τα μ ία ς τόν
ήκολούθησε καί τοΰτον ό ταγματάρχης.
Ή θύρα τοΰ χρηματοκιβωτίου ήν όρθάνοικτος.
— Ό τ α ν ήλθα τήν εύρηκα καθώς τήν
βλέπετε, είπεν ό Βινιορύ.
·
— Δέν εινε δυνατόν, είπεν ό τραπεζί
τ η ς ' έγώ καί σείς μόνον έχομε κλειδί.
— Έ γώ τό κλειδί μου τό εχω πάν
τοτε μαζί μου, κύριε, νά το.
— Νά καί τό ίδικόν μου.
— ‘Υπάρχει δμως κα ί ενα τρίτον, εί
πεν ό Ρώσσος, καί αύτό εινε είς τήν
κλειδαριά.
— 1 Α λ ή θ εια , είπεν ό κύριος Δορζέρ.
Ποιός . . . ; Καί μοΰ φ α ίνετα ι τόσω πα
ράξενο αύτό . . . διότι δέν εκλεψαν . . .
βλέπω τά χρυσά νομίσματα δλα κατά
σειράν . . . Βινιορύ, ποΰ κλείεις τά χαρ
τονομίσματα ;
— Είς τό χαρτοφυλάκιον τοΰτο, κύ
ριε, έκεΐ, πρός τά δεξιά.
— Χθές τό βράδυ, ποιον ήτο τό πε
ριεχόμενον ολόκληρον τοΰ χρηματοκιβω
τίου ;
— Τριακόσιαι εξήκοντα Ιξ χιλιάδες
καί τετρακόσια είκοσι έννέα φράγκα, έκ
τος τώ ν τριών Ικατομμυρίων,τά όποια έλάβομεν άπό τήν-Τράπεζαν, καί τά Ε
κλεισα είς έκεΐνο έκεϊ τά συρτάρι.
— Ίδέ άν ήνε άκόμη, είπεν ό τραπε
ζίτη ς μετά στωϊκής άπαθείας.
Ό Βινιορύ ήνοιξε μετά τρεμούσης χει
ρός τόν χαλύβδινον σύρτην.
•— Εινε, άνεκοαξε δεικνύων τά πολύ
τιμ α χαρτονομίσματα, κα τά δεσμίδας έ-

κ,ατόν χιλιάδων τεταγμ ένα καί ύποδιτ;ρημένα άνά δεκάδας.
— Μέτρησε τα , έπανέλαβεν δ κύριος
Δορζέρ.
— Ο ύτ’ ένα δέν λείπ ει, είπεν ό Βινιορύ εκφέρων στεναγμόν άνακουφίσεως.
— Δόξα τώ θ ε ώ , δέν κατεστράφην.
""Αν ό κλέπ της έπερνε τά τρία εκατομ
μύρια θά είχα μεγάλον κίνδυνον, καί δέν
καταλαμ βάνω γ ια τ ί τά άφησε.
— Δέν έσκέφθηκε φ αίνεται ν’ άνοιξη
τό συρτάρι, άπεκρίθη ό ταγματάρχης.
— ΙΙολΰ παράδοξον, γ ια τ ί θαρρώ πώς
ούτε τ ’ άλλα χρήματα δέν έπείραξαν.
’Ό λα φαίνονται κ α τά τά ξιν. Μέτρησε καί
τ ’ άλλα τόρα' ό Βινιορύ εσπευσε νά ύπ ακούση, καί πολύ ταχέω ς έξετελεσε τό
Ιργον,διότι ήξευρεν ακριβώς πώς είχε τα ξιθετήσει τήν προτεραίαν έκαστον είδος.
— Τά χρυσά είνε σωστά, έψιθύρισε,
και ήρχισε νά μέτρα τά χαρτονομίσματα.
— Καί τά χαρτονομίσματα επίσης,
είπεν.
— Τότε λοιπόν τίπ ο τε δέν λείπ ει, ά νέκραξεν ό τραπεζίτης.
— Ν αί, κύριε, δηλαδή εκτός . . .
— Τί λοιπόν ;
Ό Βινιορύ ώχρία.
— Λέγε λοιπόν.
— Πενήντα χιλιάδες φράγκων, τά ό
ποια είχα βάλει κα τά μέρος διά νά πλη
ρώσω ενα συνάλλαγμα σήμερα τό πρωί,
δέν υπάρχουν.
— Είσαι βέβαιος ;
— Βεβαιότατος. Τά είχα έκεΐ . . . τά
έκλεψαν.
— Περίεργος κ λ έπ τη ς' άφοΰ ’μπορούσε
νά πάρν) ολόκληρον περιουσίαν, ήρκέσθη
σ’ έ'να τίπ ο τε, είπεν ό κύριος Βορισώφ.
— Πολύ περίεργος, πρ άγμ ατι, έπανέλαβε και ό τρ απεζίτης, και θαρρώ ότι
ό τρόπος του αύτός τοΰ νά κάμη τήν
δουλειά του θά μας άνακαλύψ-/) τά ίχνη
του. "Οπως δήποτε όμως ή ζημία §έν
είνε πολύ μεγάλη διά νά λησμονήσω τήν
α ιτία ν διά τήν όποιαν εισθ’ έδώ και οτι
δέν έχετε νά χάνετε καιρόν. 'Ο τα μ ία ς
μου θά σάς μέτρηση τό ποσόν, τό όποιον
θέλετε καί θά σας δώσγι τό κιβωτίδιόν σας.
— Τό κιβω τίδιόν ! έπανέλαβεν ό Β ιν{ορύ μετά στενοχώριας.
— Ν αί. Πάρε το,εινε μέσα είς τό χρηματοκιβώ τιον.
'Ο τα μ ία ς μόλις έσχε τήν δύναμιν νά
άποκριθή.
— Δέν είνε, λείπει !
— Πώς καί τό κιβωτίδιόν ! άνέκραξεν
ό κύριος Δορζέρ. Δέν θά ’πρόσεξες. Τότε
γ ια τ ί νά τό πάρουν χωρίς νά έγγίσουν τά
εκατομμύρια ;
— Δέν ήξεύρω, κύριε, άπεκρίθη ό τ α 
μίας, άλλά δυστυχώς βλέπω οτι λείπ ει.
Τό είχα βάλει έκεΐ άριστερά έγώ ό ίδιος
την ήμέραν ποΰ τό έφερεν ό κύριος τ α γ 
ματάρχης, χθές τά βράδυ άκόμη όταν έ
κλεισα ήτον έκεΐ.
— ’ Ακατανόητον.
— Έ γ ώ όμως ήρχισα νά έννοώ τόρα,

ειπε διά διακεκομμένης φωνής δ τα γ μ α 
τάρχης.
— Τότε θά μέ υποχρεώσετε πολύ άν
μοΰ έξηγήσετε τό μυστήριον τοΰτο, άπε
κρίθη άποτόμως ό τρ απεζίτης.
Ό κύριος Βορισώφ ήν ώχράς λία ν,ά λ λ ά
έμεινεν όλοτελώς κύριος έαυτοΰ.
— Κύριε, ήρχισεν άνευ συγκινήσεως,
είχα τό δικαίωμα νά παραπονεθώ καί νά
σας έρωτήσω δ ια τί δέν έφυλάξατε κ α λ λ ίτερον ό ,τι σας ένεπιστεύθην, άλλά αί άντεγκλήσεις είς ούδέν χρησιμεύουσιν, ώστε
θά περιορισθώ νά σάς παρακαλέσω . . . .
— Νά σάς άποδώσω τήν άξίαν τών
τίτ λ ω ν , οί όποιοι περιείχοντο έκεΐ μέσα,
είπεν ό πατήρ τής ’Α λίκης' αύτά άκριβώς καί έγώ σκέπτομαι νά κάμω ' εισθε
τίμιος άνθρωπος καί έχω πλήρη πεπο ίθησιν είς τούς λόγους σας. Τοΰτο άρκεΐ.
—■Μέ κολακεύει πολύ ή εύγένειά σας
καί μέ σ υγκινεΐ ή προσφορά, άπεκρίθη
μ ετ’ είρωνος εύγενείας ό Ρώσσος. Μοΰ έπιτρέπετε όμως νά σάς υπενθυμίσω οτι
τό κιβωτίδιόν μου δέν περιείχε μόνον α
ξίας χρηματικάς.Π εριεΐχεν έγγραφα πάρα
πολύ σπουδαία, τά όποια δέν είμπορεΐτε
νά μέ άποδώσετε.
— Έ κτος άν εϋρω έκεΐνον ό όποιος τά
έκλεψεν,άπεκρίθη ό κύριος Δορζέρ. Καί θά
τόν εΰρω,διότι θά βάλλω είς τό πόδι ολην
τήν άστυνομίαν. Ό άχρεΐος θά προσπαθήση νά πωλήση τ ά χρεώγραφα, καί θά
συλληφθ'Τί.
— ’Α μφιβάλλω, διότι ολαι αί χρηματ ικ α ί ά ξία ι εινε πληρωτέαι είς τόν έπ ιφέροντα, καί δέν έφύλαξα τούς άριθμούς.
— Δυσάρεστον. Ά λ λ ά έπαναλαμβάνω,
κύριε,νά σάς είπώ ότι έννοώ νά σάς άπο
δώσω o,Tt έχάσατε. "Επρεπε νά μή δεχθώ
α υτήν τήν παρακαταθήκην παρά έν γνώ σει τοΰ περιεχομένου τη ς, ά λλ’ άφοΰ τήν
έδέχθην είμαι υπεύθυνος καί θέλω ...
— Καί πά λιν σάς λέγω , κύριε, οτι ή
γενναιοδωρία σας δέν είνε άρκετή νά μοΰ
άποδώσ·/) τά έγγραφά μου. Τά λοιπά ο
λίγον μ’ ένδιαφέρουν. Είμαι άρκετά πλού
σιος καί ήμπορώ νά ύποστώ χρηματικήν
ζημίαν. Τ ίποτε δέν σάς ζη τώ καί τίπο τε
δέν θά δεχθώ. Ά π ό σάς μίαν έχω ά π α ίτησιν νά μή άναμίξετε τήν άστυνομίαν
είς τάς υποθέσεις μου.
-— Πώς, κύριε, θέλετε νά μή ζητήσω
τον κλέπ την ;
— Ό χ ι, άλλά δέν μέ άρέσει νά μά
θουν είς τό Παρίσι καί είς τήν λοιπήν
Ευρώπην ότι μ’ έκλεψαν. Έ άν λοιπόν ή
ύπόθεσις ύπάγγι είς τό δικαστήριον θ’ άναγκασθώ νά φανώ, ό πρέσβυς μας θά
λάβει γνώσιν τοΰ πράγματος,καί άκριβώς
αυτόν τόν θόρυβον θέλω ν’ άποφύγω ' προ
τιμ ώ νά ένεργήσω έγώ μόνος, ή έκ συμ
φώνου μέ σάς,έάν θέλετε νά μέ βοηθήσετε.
— Νά ένεργήσετε, πώς ;
— Δ ι’ ιδιαιτέρων ανακρίσεων, καί έρευνών προσπαθοΰντες νά έξακοιβώσωμεν ό
ποιος ήτο ό σκοπός τής άσυνήθους τα ύτη ς
κλοπής. Μεταξύ τών άνθρώπων,τούς όποίους γνωρι^ο;Λ.εν, τ:οιος εινε αυτός ο οποίος
είχεν ιδιαίτερον συμφέρον ·, Παραδέχεσθε,

νομίζω, οτι συνήθης κλέπτης δέν ήθελεν
άρκεσθεΐ νά πάρν] τό κιβωτίδιόν μου μό
νον, ένώ τό χρημκτοκιβώτιόν σας είχε
έκατομμύρια μέσα.
— Λησμονείτε ό τι έπήραν καί πενήντα
χιλιάδας φράγκων ;
— Είνε έπιβοηθητική λεπτομέρεια. Ό
κλέπ της είχεν ώς φ αίνεται άνάγκην αύ
τοΰ τοΰ ποσοΰ διά νά ύπάγνι είς τό έξω τερικόν, καί έξασφαλίση τά έγγραφα, τά
όποΐα μέ ήρπασε' τό ορθόν όμως είνε ότι
μόνον τά έγγραφά μου ήθελε.
— Α ρ χίζω νά τό πιστεύω , έψιθύρισεν
ό κύριος Δορζέρ.
— Έ γ ώ , είμαι βέβαιος, έπανέλαβεν
ό ταγματάρχης διά τόνου κα τα φα τικο ΰ.
Έ χ ω εχθρούς, κύριε. "Οταν μ ά λιστα κα 
νείς είνε έπιφορτισμένος μέ πο λιτικά ς υ
ποθέσεις, καί μυστικάς άποστολάς παρά
τής κυβερνήσεώς του. Είμαι λοιπόν πε
πεισμένος ότι ή κλοπή,άν καί έγένετο είς
τό κατάστημά σας, διηυθύνετο κ α τ ’έμοΰ.
— Είς οΰδένα όμως είχα είπεΐ τό περί
τή ς παρακαταθήκης σας αυτής.
— Έ γνώριζαν ότι είσθε τραπεζίτης
μου.’Εσκέφθησαν οτι,άφοΰ σάς έμπιστεύομαι μέγα μέρος της περιουσίας μου, ήτο
δυνατόν νά σάς έμπιστευθώ καί μεγάλου
ένδιαφέροντος έγγραφα.
Ό τραπεζίτης ήκολούθει μ ετ’έκτάκτου
προσοχής τούς συλλογισμούς τοΰ κυρίου
Βορισώφ, καί ή φυσιογνωμία του έδείκνυεν
ότι συνεμερίζετό πως τούτους.
Ό Βινιορύ ήκουεν επίσης καί τά χα
ρακτηριστικά του έπρόδιδον βαθείαν συγκίνησιν. Ή ννόει ότι ήν δυνατόν νά τόν
ύποπτευθώσι, καί δέν έφαίνετο διόλου
δυσηρεστημένος άκούων ότι ό Ρώσσος ΰπεστήριζε γνώμην, ή όποία τόν έθετεν έ
κτος κατηγορίας. Έ φαντάζετο ότι δέν ή θελον τόν υποθέσει συνένοχον έν συνω
μοσία κ α τά ξένου, τάν όποιον μόλις καί
έξ όψεως έγνώριζεν.
—· Ά λ λ ω ς τε, έξηκολούθησε λέγων ό
ταγματάρχης, θά έγνώριζαν μερικοί υπ
άλληλοί σας ότι σάς έδωκα έκεϊνο τό κ ιβωτίδιον καί ότι είνε ίδικόν μου.
— Δύο μόνον, ειπεν ό κύριος Δορζέρ
άφοΰ μικρόν έσκέφθη, ό τα μ ία ς μουέδώ.
— Καί ό άλλος είνε . . .
— Ό γραμματεύς μου, ένας νέος τόν
όποιον χθές είδατε είς τό γραφεΐόν μου.
— Π ράγματι, ένθυμοΰμαι.Είσήλθεν ά
κριβώς τήν στιγμήν ποΰ μοΰ έλέγα,τε ότι
καί τό κιβωτίδιόν καί τά χρήματα θά
είνε είς τήν διάθεσίν μου σήμερα τό πρωί.
Παοετήοησα μάλιστα οτι ήτο πολύ ώχρός
καί ανήσυχος.
— Τοΰ είχα είπεΐ ότι τάν άπήλλαξα
άπό τά καθήκοντά του ώς γραμματεως
μου.
— Ά ! δέν τόν έχετε πλέον έδώ ;
— Δέν έφυγε άπό τόν οίκόν μου, άλλά
έντός ολίγων ημερών φεύγει.
— ’Μπορείτε νά μοΰ είπήτε τό ονομά
του ,
— ’Ονομάζεται Ροβέρτος δέ Καρνοέλ.
— Καρνοέλ ; Ή το άλλοτε είς Πετρού-

θώσιν. Ή άδιαθεσία ηΰξανε καί έγενετο
άσθένεια. *0 Φουζερέλ ήτο έν ά π ελπ ισ ία '
ήτο πεπεισμένος δτι ό Μαλαπέρ έ'κρυπτε
μέρος τώ ν πόνων του καί οτι ήτο πλειότερον προσβεβλημένος ή οτι έδείκνυε.
Κ ατελαμβάνετο ύπό άλγεινοΰ προαισθή
ματος. Είς τά έν Κολωνία πρώτα βήματα
ήσθάνθη ήθικήν τινα κ α τα π ίεσ ιν, ώσεί
έμάντευεν δτι είς τό έ'ξοχον έκεϊνο τα ξείδιον ό φίλος του δέν θά προεχώρει πλειότερον.
— Ά ς μείνωμεν έδώ,άφ’ οΰ τό θέλεις,
είπεν ό Μαλαπέρ. Έ χ εις ίσως δίκαιον.
Δύο ήμέραι άναπαύσεως καί δύο καλαί
νύκτες άρκοΰσι νά έξαλείψωσι πάν ίχνος
τή ς άνοήτου α ΰτή ς κοπώσεως ! Ά ! δέν
εί'μεθα πλέον νέοι !
Διέσχιζον τά ς όδοΰς ζητοΰντες ξενοδοχεΐον. Ό Μαλαπέρ έστηρίζετο έπί τοΰ
βραχίονος τοΰ Φουζερέλ, καί έφριττε κατά
τήν όδόν, ταρασσόμενος ύπό τοΰ πυρετοΰ.
Παρουσιάσθησαν όδηγοί, οΐτινες έ'φερον
τούς στρατιώ τας είς ξενοδοχεϊον δευτέρας
τάξεως,φέρων έπί τής έπιγραφής έπί λευ
κοσιδήρου τά ς λέξεις τα ύ τα ς : «Κ οβίnischer C asthofo-Έ κειτο τοΰτο είς μίαν
τώ ν μικρών έκείνων όδών,αΐτινες τήν ημέ
ραν είνε μελαγχολικαί, τό δέ εσπέρας
θορυβώδεις, παρά τόν ‘Ρήνον.
Ό Φουζερέλ έζήτησεν Ιν δωμάτιον μέ
δύο κλίνα ς.
Ό ξενοδόχος καί αί ύπηοέτριαι παρετήρησαν αΰτόν ώς ήλίθιοΓ οΰδείς τόν ήννόει. Έ ν τούτοις ώδήγησαν αΰτόν εις τό
πρώτον πάτω μα καί τώ ήνοιξαν τήν θύραν δωματίου, έν ω ύπήρχον δπισθεν τών
κίτρινων παραπετασμάτων δύω κλιναι.
Διά σημείου έξέφρασεν δτι τό δωμάτιον
ήτο κατάλληλον. Ή τ ο νύξ. Ό Φουζερέλ
έ'φαγεν ολίγον καί έ'πιε ποτήριον οίνου, δ
δέ Μαλαπέρ κα τεκλίθη, χωρίξ οΰδέν νά
λά β η .
— Αυριον, έλεγε, μετά καλόν ΰπνον
Έ π ετα ι συνέχεια.
.
Α ις ω π ο ϊ
θά είμαι καλλίτερα.
Τήν έπαύριον ήθέλησε νά έγερθίί, περί
τήν
δεκάτην. Μόλις ήγέρθη κατελήφθη
ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ Κ Δ Α Ρ Ε Τ Υ
ύπό ζάλης καί μεγαλοφώνως έκραξε :
—j Τί έ'χω λοιπόν ;
Ό Φουζερέλ έ'σπευσε νά βοηθήσν) αΰτόν
δπως
μή πέση.
" Ε ρ γ ο ν στεφθ'εν ΰ π 6
Γ α λ λ ικ ή ς Α κ α δ η μ ία ς
Ό Μαλαπέρ κα τα κλιθείς ήσθάνθη εαυ
[Συνέχεια].
τόν καλλίτερα. Θλιβερόν μειδίαμα άνύΑίφνης ό Φουζερέλ έκτύπησεν αΰτόν ψωσε τόν μύστακά του καί είπεν είς τόν
έπί τοΰ ώμου. Ή άμαξα ήτο έτοιμη καί Φουζερέλ :
— Ιδού τό ταξείδιον άνοήτως διακοδ οδηγός προσεκάλει τούς τα ξειδιώ τα ς.
’Ανεχώρουν. Έρειδόμενος έπί τοΰ ύποβά- πτόμενον. Τοΰλάχιστον συγχώρησόν με,
θρου δ Μαλαπέρ κατελήφθη ύπό σκοτο άρ^ταϊέ μου φίλε !
δίνης. Ή σθάνθη δτι αί δυνάμεις κ α τέλ ι
Ό Φουζερέλ άνύψωσε μειδιών τούς ώ
πον αΰτόν, παρατηρήσας όμως έντός τής μους καί προσεπάθησε νά τόν καθησυάμάξης στολήν βέλγου άξιω ματικοΰ, ώρ- yxG'ri διά πειστικώ ν λόγων δτι δέν ήτο
θώθη ώς ύπό στρατιω τικής φ ιλα υτία ς καί τίπ ο τε, κα τά βάθος δμως ήτο άληθώς
δπως μή ό ξένος ίδη τήν άσθένειάν του. τεθλιμμένος. Οΰδέποτε είχεν ίδει τόν Μα
Τά π ά ντα όμως είς μ ά τη ν' τό κακόν λαπέρ κύπτο ντα οΰτω ύπό τήν άσθένειήτο ίσχυρότερον. Είς Σαπέλ ό Φουζερέλ αν. Ισχυρός καί γενναίος, ό άρχαΐος
ήθέλησεν δπως ό φίλος του άναπαυθ·?) στρατιώ της, προσεπάθει πάντοτε ώς ύπό
ολίγον' δ Μαλαπέρ ήρνήθη. Είς Κολω φιλοκαλίας κινούμενος νά μένη υγιής.
νίαν δμως, παρά τήν ένέργειαν καί τήν Ε κείνος δστις άλλοτε ήψήφει τά ς σφαί
: σταθεράν θέλησιν τοΰ Μαλαπέρ δστις έπέ- ρας περιεφρόνει τούς πυρετούς, ους ώ (Αενε νά έξακολουθήσωσιν,έδέησε νά σ τα - νόμαζε παιδικούς πόνους. Ούτως διά νά
πολιν είς ακόλουθος τή ς πρεσβείας μέ τό
Γδιον δνομα.
— Ή το δ πατήρ τοΰ νέου αυτοΰ. Ά πέθανε κατεστραμμένος, άλλά διετήρησεν
έν Ρωσσίί^ σχέσεις τινά ς.
— Πιθανόν λοιπόν οτι και ό υιός του
γνωρίζει μερικούς συμπατριώτας μου έδώ.
— Έ γώ τουλάχιστον οέν γνωρίζω. Δέν
Ιίνε είς κατάστασιν νά διατηρώ σχέσεις
πρός πλούσια ύποκείμενα, καί πολυ σπανίως φα ίνετα ι είς τόν κόσμον.
— Μήπως έ'χετε καμμίαν δυσκολίαν
νά μοΰ τόν παρουσιάσετε ;
— Κ αμμίαν. Δέν τόν είδα διόλου σή
μερον καί τοΰτο είνε πολΰ φυσικόν, άφοΰ
άπό χθές τόν ά πήλλαξα τώ ν καθηκόντων
του. Κ ατοικεί δμως είς τό ίδιον ’σ π ίτι
καί θά είνε έπάνω . Βινιορύ,σέ παρακαλώ,
ε’ι πέ του νά κατέβγι πρός στιγμήν.
— ’Α μφιβάλλω άν θά είνε έπάνω, κύ
ριε, άπεκρίθη δ τα μ ία ς. Μοΰ έγραψε χθές
δτι έπρόκειτο ν’ άναχωρήστ).
— Δέν φεύγουν άπό τό Παρίσι άμέσως. ’Ανέβα είς τό δωμάτιόν του καί φέ
ρε τον.
Ό Βινιορύ δέν έ'σπευσε νά ΰπακούση.
Δέν εύρισκεν εΰχάριστον τήν άποστολήν,
σκεπτόμενος τήν χθεσινήν άποχαιρετιστήριον έπιστολήν του.
— Κύριε, είπεν, είνε δεκάμισυ, καί τά
γραφεία έπρεπε ν’ άνοίξουν είς τά ς δέκα.
Διέταξα νά κλείσουν τήν έξώθυραν διά
νά μή είσέλθουν οί ύπάλληλοι καί δ κό
σμος. Ή το άνωφελές νά μάθουν δ τ ι . . . .
— Έ πεχείρησαν νά κλέψουν. Καλά έ'καμες' οί υπάλληλοι καί δ κόσμος θά περιμένγ) ώς τά ς έ'νδεκα άν πρέπει' είνε άρκετά γνωστόν τό τραπεζιτικόν κ α τά 
στημα κ α ί δέν τό β λάπτει ή άργοπορία
αΰτή. “Εχω άκόμη κ ά τι τ ι νά έςακριβώσω. Π ήγαινε καί έ'λα γρήγορα.
*0 τα μ ία ς έξήλθεν.

Η ΣΗΜΑΙΑ

καταβάλη άνδρα ώς τόν λοχαγόν ή άσθέ—
νεια θά ήτο λία ν σοβαρά. Ό τα λ α ίπ ω 
ρος Φουζερέλ είχε καί αΰτός τά ς προλή
ψεις τώ ν στρατιω τώ ν. Οί άνδρες οΰτοι
οί οίκειομένοι πρός τόν θάνατον έχουσι
τά ς άσθενείας τω ν. Ό ήρως μετέχει π α ι
διού. Ά γω νιώ σ ιν ή ήσυχάζουσιν άν ή
πρώτη σφαίρα τηλεβόλου ή τό πρώτον όβο ύζιον συρίξη είς τά ώ τά τω ν δεξιά ή
άριστερά. ‘Ο Φουζερέλ μετενόει ήδη διότι
είχεν είπει είς τήν έν Βερνών γραΐαν:
«Έ άν δέν έπανέλθωμεν !» Έ νόμιζεν δτι
αί λέξεις έκεϊναι ήρκουν τ φ δντι δπως είς
έξ αύτών δέν έπιστρέψη.
Πρώτη αΰτοΰ φροντίς ύπήρξεν άμα είδε
τόν Μαλαπέρ έν τή κλίνγι πλέον, νά ευρη
ιατρόν. Ά ν προέκειτο δι’ εαυτόν θά ήρνεΐτο πάσας τά ς περιποιήσεις, ίσχυριζόμενος δτι ή ιατρική είνε ή χειρότερα τώ ν
ασθενειών' ήδη δμως έπίστευε διά τόν φί
λον του. Ζήτημα μέγα έγεννήθη δπως εύρεθνί ό ιατρός. Οΰδείς έν τ φ ξενοδοχείφ
ήννόει λέξιν γ α λλ ικ ή ν. *0 Φουζερέλ συνήντα Γερμανούς, οΐτινες έ'κπληκτοι παρετήρουν αΰτόν.Τ ότε έκεϊνος ώργίζετο,ί'σως
δέ καί οί ά'λλοι έκ κακίας προσεποιοΰντο
δτι δέν τόν ήννόουν. Ό άρχαΐος στρα
τιώ τη ς ήτο ώς άπολωλώς έν τή πόλει έκείντ) έν ή δέν είχεν έ'να φίλον ή σύντρο
φον — οΰδένα — δπως βοηθήση τόν δυ
στυχή. Ώ ργίζετο καί παρεφέρετο άδίκως.
’Ή θελε νά λάβη τόν Μαλαπέρ καί νά ά ναχωρήση, νά έπιστρέψη είς Γιβέ, νά έπανέλθη είς Γ αλλία ν. Οΰδέποτε ή π α τρίς τώ είχε φανεί τόσον προσφιλής, τό
σον ελκυστική καί ηΰλογημένη. Τό γερ
μανικόν έδαφος τ φ κατέκαιε τούς πόδας.
Τέλος εΰρεν ιατρόν. Ή το ούτος βρα
χύσωμος γέρων, σοφότατος, άρκούντως
έγω ϊστής, παραδεδομένος εις τό καθήκον
του, μήτε ά γα πώ ν,μ ήτε μισών τούς Γάλ
λους, τώ ν οποίων έγνώριζε τήν γλώσσαν.
Μετέβη πρός έπίσκεψιν τοΰ Μαλαπέρ, δστις ίδών αΰτόν άνεπήδησεν έπί τής κ λ ί
νης του καί είπ ε'
— Ποιος έρχεται ; . , . Δέν είμαι α
σθενής !
— Η σύχασε, είπε χαμηλοφώνως δ
Φουζερέλ,δσφ ταχύτερον θεραπευθτ,ς τόσφ
ταχύτερον θά φθάσωμεν είς Ποτσδάμην
. . . . είς τήν σημαίαν.
Ή λέξις αυτη «σημαία» ένήργει θαυμασίως έπί τοΰ Μαλαπέρ. Α ΰτή είχε δώσει
α ΰτφ τήν ίσχΰν νά εξακολούθηση, καίτοι
άσθενής, τήν όδόν άπό Γιβέ είς Ναμούρ
μέχρι Σ απέλ καί Κολωνίας. Αΰτγι τώ έδωκε τήν υπομονήν νά τείντ) τόν σφυγμόν
είς τόν ιατρόν καί νά τόν άφίση δπως
τόν έξετάση. Ό ιατρός δέν προέφερε λέ
ξιν καί μΰς τοΰ προσώπου του δέν συνεστέλλετο. Μετά τήν έξέτασιν ηΰχαρίστησε τόν άσθενή καί λαβών κ α τά μέρος
τόν Φουζερέλ τ φ είπεν δτι ή άσθένεια ήτο
σοβαροτάτη.
— Κ ατέχεται ύπό άλλοκότου πυρετοΰ'
ό έγκέφαλος είνε προσβεβλημένος. ’’Εχει
ανάγκην μεγάλων περιποιήσεων.
— Θά τά ς εχν), είπεν δ Φουζερέλ.
Έ κ το τε δέν έγκατέλιπε τό προσκεφά-

λαιον τοΰ Μαλαπέρ. Έ μενεν έν τώ δω- άσθενοΰς τά σκληρά τοΰ πυρετοΰ ίχνη, ζούς, καί είς τό άλλο μέρος οί ουσσάροι
μ α τίω , άνεγίνωσκεν, ή έκ τοΰ παραθύρου ήσθάνθη δάκρυ ρέον μέχρι τοΰ μύστακός μανιωδώς έσπάθιζον τούς γρεναδιέρους
εβλεπε διερχόμενα τ ά πρωσσικά στρα του, έν φ βαρύς στεναγμός ώς λυγμοί έ- τ ή ς φρουράς καί τοΐς άνήρπαζον τούς
άετούς 'τω ν.
τιω τικ ά αποσπάσματα, τούς βαρείς θω τάραττε τό στηθός του !
— Πάρε το, έπανελάμβανεν ό Μ αλα
— Ταλαίπωρε> έψιθύριζε τότε ό Φου
των οποίων
ρακοφόρους ή τούς πεζ(
πέρ,
πάρε το ! ψεύματα εινε, δέν τήν έζερέλ,
έγεννήθης
λοιπόν
διά
νά
άποθάουδέποτε ήκουε τό βήμα έπί τοΰ λιθοπήραν
τήν σημαίαν, δέν τήν έπήραν ! Τήν
ν·/)ς
έδώ
;
στρωτού ό Φουζερέλ, άνευ ύποκαιούσης
Το εσπέρας πάλιν ένίοτε, ένφ ό Φου εθαψες συ, σύ τήν έ'θαψες . . . Σοί λέγω
οργής. Ό πό ταν δε 6 Μαλαπέρ ήρώτα
ζερέλ έκάθητο παρά τώ ασθενεί, ήκούετο δέν τήν έπήραν ! βγάλε α ύτάς τά ς εικό
αύτόν ένιοτε"
— Τι τρέχει ; τ ί θόρυβος εινε αυτός ; έν τή όδφ διερχόμενος θορυβώδης όμιλος νας" ψεύδονται, Φουζερέλ, αί εικόνες α ύ— Θόρυβος ; άπεκρίνετο, δεν εινε τ ί σπουδαστών, οΐτινες εψαλλον μεγαλοφώ τα ί ψεύδονται !
νως πολεμικά άσματα. Ό Φουζερέλ ένόποτε . . . έργάται περαστικοί !
"Επεται συνένει*.
«L Δ. !ζ.
Ό ν τ ω ς, τ ί συγκιντ,τικώτερον τώ ν δύω μιζεν ότι τά βακχικά έκεΐνα άσματα, τά
έκείνων άνδρών,οΐτινες εύρίσκοντο έν γερ όποια ύπεκίνει ό ζύθος, τόν πεεριεπαιζον.
Ε ΙΣ ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν
Έ νόμιζε πολλάκις ό
ήκουε μεταξύ
μανική πόλει ώς άπολωλότες, ό είς έπ ιθάνατος καί μή δυνάμενος νά κινηθή, τών γερμανικών έκείνων λέξεων καί τό Τ Ω Ν Ε Κ Α Ε Κ Τ Ο Ν Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
ό ετερος μη δυνάμενος νά συννενοή- βελγικόν όνομα: «Β ατερλώ ». Ό λοχαγός
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΪ ΒΙΒΛΙΑ :
τ α ι, καί άμφότεροι έρριμένοι έντός ξενο τότε συνέσφιγγε τούς γρόνθους ή έψιθύ— [At έν παρενθέσει τιμαι σημειοϋνται χάριν τών έν
δοχείου, χωρίς ούδείς νά τό γνωρίζ·/], χω ιζε καθ’ έαυτόν σκοπόν τινα τής πάτρι ταΐς έπαρχίαις και τω έξωτεριχω έπιθυμοΰντων νά
ος, όπως μή άκούτι, όπως πνίξ·/) είς τά άποχτήσωσιν αΰτά, έλεύθερα ταχυδρ. τελών ]
ρίς ούδείς νά άνησυχη περί αύτώ ν;
Ποσάκις ό Φουζερέλ, οστις μελαγχολι ώ τά του τήν ήχώ τώ ν λέξεων έκείνων.
« Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης το Χ ρήμα», μυθιστο
Μίαν νύκτα, ό Φουζερέλ ήγρύπνει. Ό ρία Ξαβιέ δέ Μοντεπέν (τεύχ η 11) Δρ. 6 [6 .6 0]
κός, άνεπόλει τά ς αναμνήσεις τοΰ βίου
« Ή Κόρη τή? Μ αργαρίτας», μυθιστορία 2£ατου παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ Μ αλα- Μαλαπέρ, μετά ήμέραν κρίσεως τής άσθε6·.ε
δε Μοντεπέν (τόμοι 6)· · · · · ■ · · Δρ. 7 [8]
πέρ’ ποσάκις καί αυτός ό Μαλαπέρ είς νείας του ϋπ νω ττεν. ΌΦουζερέλ είχε δει
«Ί α ίρ ο ϋ ’Απομνημονεύματα—^Τό Περιδέραι ν
πνήσει
πλησίον
του
καί
άνάψας
τήν
λυ
τά ς εξάψεις τοΰ πυρετοΰ, ώς καί είς τάς
τής Βασιλίσσης—‘Ο Ά γ γ ε λ ο ; Πιτοϋ — Η Κόστιγμ άς της έχεφροσύνης καί ηρεμίας, χνίαν άνεγίνωσκε γαλλικόν τ ι βιβλίον ά- μησσα Σαρνύ — Ό 'Ιππότης τοΰ Ερυθροϋ Οί
μετά θλίψεως ελεγεν ότι ούδέν 4'χει τήν γορασθέν τήν προτεραίαν' ό Μαλαπέρ έπί κου», μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δ',ιυμα (απαντα
άξίαν τή ς γω νίας τής γής έκείνης, είς ήν τρεις ώρας δέν είχε κινηθεί. Ή το ή πρώτη συνέχεια).............................................. Δρ. 2ο [3 0]
«Παρισίων ’Απόκρυρ*», μυθιστορία Ευγενίου
γνω ρίζεται καί ά γα π α τα ί τ ις , οπου ό τή ς νυκτός ώρα περίπου. Ό Φουζερέλ, Συη, μετάφρασις ’ϊσιδωρίδου I. Σκυλίσση (τό
κύων ακολουθεί τά βήματά μας, όπου καί είς τό παράθυρον, παρετήρει διά μέσου μοι 40}...............................................;·■ Δρ. 5 [7]
τά άνθη α ύτά φαίνονται άναγνωρίζοντα τών ύάλων τά ς πρό αύτοΰ περιέργους άρ«Α ΙΡωσσίδες Παρθένοι
ό Μηδενισμός έν
ήμας, ή γω νία της γης, ή τις ά ςίζει π λει- χαίας οικίας, ών α ί στέγα ι ύψοΰντο πρός Ρ ω τσ’α» (τόμοι 2 ) ............................. Δρ. 3 [3.30]
«Π αλαιαι Α μ α ρ τία ’. » λυρική συλλογή, ΰπό
ότερον καί τής πατρίδος, διότι εινε ή τόν άστερόεντα καί γαλανόχρουν . ούραΔημ. Γρ. Κ αμποΰρογλου···· Λ επτ. 60 [70]
νόν,
όπόταν
έστράφη,
άκούσας
θόρυβον
εστία έν τή πατρίδι ! ... Πόσον συννισθά« Ή Φωνή τή ς Καρδιάς μου», λυρική Συλ
νοντο τήν έρήμωσιν α ύτώ ν, έκεΐνοι, όδΐ- πρός τήν κλίνην τοΰ άσθενοΰς. Τότε κα - λογή, ΰπό Δημ. Γρ. Καμποΰρογλου. Λεπ. 60 [70]
τ α ι ανώνυμοι έν τή πόλει ταύττι,όπου τό τελήφθη ΰπό άγω νίας.
« ‘Ιστορία τοΰ Μεγάλου Πέτρου», αΰτοκράτοΌ Μαλαπέρ, άνακαθήμενος, είχε τόν ρος τή ς Ρωσσίας, μετά εισαγω γή; και παραρτη
παν τοΐς ήτο ξένον, τ ά ήθη, αί φωναί,
τά πρόσωπα, καί όπου δέν έλαλεΐτο ή άριστερόν βραχίονα έπί τοΰ προσκεφα- μ ά τω ν............................................ Λραχ. ^ [3 ,5 0]
«Α ! τίμιαι γυναίκες» διήγημα ΰπό Amedee
γλώσσα ήν άπό παιδία έλάλουν ! 'Υπό λαίου, ύποστηρίζων τό σώμα,τόν δέ δεξιόν Achard.................................................
Λ επτ. 75 [90]
ποίας πικρές μελαγχολίας κατελαμβά- τεταμένον, όστις κάτιχνος έξήρχετο έκ
«Οΐ ’Αγώνες τοΰ Βίου: Σέργιο: Πανίνης», μυ
ν·ντο όπόταν ήρχετο τό εσπέρας καί ή- τής χειρίδας τοΰ υποκαμίσου. Οΐ οφθαλ θιστόρημα βραβευθέν ΰπό τής Γ αλλικής ’Ακα
κουον ένίοτε τήν νεκρώσιμον ή χ ύ τών μοί τοΰ λοχαγοΰ συνεστρεφοντο άγριοι δημίας............................................ Δραχ. 2 [2 .2 0]
«Είκοσι χιλιάδες λεΰγαι ΰπό τάς θαλάσσας»,
πρωσσικών τυμπάνω ν, άγγελλόντω ν τήν καί τετρομασμένοι.Δέν έλεγε τίπ ο τε ,ά λ λ ’
μυθιστορία Ιουλίου Βέρν [τίμ ο ι 2] Δρ. 4 [4 .2 0]
άποχώρησιν, ά ντί τής εύθυμου σ ά λ π ιγ - έδείκνυεν Ιν άντικείμενον, οπτασίαν τιν ά ,
« Τ π α τ ία » , μυθιστορία Ιστορική ΰπό Charles
γος καί τοΰ γαλλικοΰ τυμπάνου !
έπί τοΰ τοίχου.
K ingsley [τόμοι 2 ] .........................
Δρ. 4 [4 .2 0 ]
Ή κα τά στασ ις τοΰ Μαλαπέρ ήμέρα τή
— Φουζερέλ... Πέτρε.. Πέτρε, έλεγε.
«Κ ωμωδίαι» ΰπό Αγγ. Βλάχου Δρ. 2 [2 .2 0 ]
« Ό Γονζάλβη; Κορδούβιος ή Γρανάδα άναήμέρα έδεινοΰτο, ό δέ α πειλητικός πυρε Β γάλε έκεΐνο, πάρε το, σέ παρακαλώ! Δέν
κτηθεΐσα
· μυίιστόρημα . . Δρ. 1.50 [1 .7 0]
τός ήδη κατέτρω γεν,ούτω ς είπεΐν, αύτόν. θέλω, δέν θέλω νά τό βλέπω !
« Ή Σειρήν», μυθ.στορία 3 α 6 ιέ δέ Μοντε
Ό
Φουζερέλ
έπλησίασεν.
’Έ
λαβε
τόν
Ό ταλαίπωρος, είχε γείνει κάτισχνος. Οί
π έ ν.........................................
Δρ. 1.50 [1 .7 0]
οφθαλμοί αύτοΰ είχον λάμψιν, ή τις ήτο Μαλαπέρ έκ τώ ν ώμων άναγκάζων τόν ά«Τά ’Απόκουοα τή ς Ίερας Έ ξετά σεω ς» μυ
κακός οιωνός, τό δέ εΰθυμον πρόσωπόν σθενή νά παρατηρή αύτόν είς τούς οφθαλ θιστορία............... ’................................ Δρ. 2 [2 .2 0]
« Έ θελβίνα» μυθιστορία τοΰ Ά γ γ λ ο υ Ό ρτου ήτο ύπεσκαμένον καί άγνώριστον. Έ - μούς, καί ήπίω ς,
λ έν ......................................................... Δρ 1.70 [1 .8 0]
δίψα διαρκώς καί μετά κτηνώδους έπ ι— Τί έ'χεις ; είπε, τ ί θέλεις ;
«Έ λλ η νικ α ί Σκηναί» ΰπό ’Αγγέλου Βροφφεθυμίας έρρόφα τόν υπό τοΰ Φουζερέλ
— Νά πάργις έκεΐνο ! έκεΐνο ! αύτό μΐ ρίου, μετάφρ. ΰπό Π. Πανα [τόμ. 2] Δρ. 5 [550]
προσφερόμενον ζωμόν πορτοκαλλίου μεθ’ύ- φονεύει ! Καί μανιώδης ό Μαλαπέρ έδεί
« Α ιγύ π τια Β ζσιλόπαις» μυθιστορία ιστορική',
δατος. Σ υχνότατα έλάλει πολλά, προφέ- κνυεν έπί τοΰ τοίχου δύω εικόνας κρεμα- ΰπό Γεωργίου Έ βερς, μετάφρασις ΰ,-.ό Ε. Γαλά η, I. Κ. Δελιγιάννη καί Στ. Στρέιτ (τόμοι
ρων άλλοκότους λέξεις καί διηγούμενος μένας.
μάχας, άς ό Φουζερέλ δέν έγνώριζεν. Ή το
Ό Φουζερέλ είχεν ά π ’ άρχης παρατη τρ εις)...................................................... Δρ. 5 50 [6]
«Περιοδεία τής γής είς δγδοηκοντα ημέρας»
έν παραφορα. Τάς πυρετώδεις τα ύτα ς έξ- ρήσει τά ς εικόνας τα ύ τα ς, χωρίς όμως νά μυθιστορία
Ιουλίου Βερν.............
Δρ. 2 [2 .2 0 ]
άψεις διεδέχοντο βαθεΐα νάρκη, άτονίαι τά ς έξετάσγι έκ τοΰ σύνεγγυς ούτε νά ίδ
« Ή αυστηοιώίης Συμμορία», μυθιστορία Mary
καί ΰπνοι ούχί συνήθεις. Ποσάκις, π α - τ ί παρίστανον. Ή σαν δύω εικόνες διάση Lixfon................................................. Δρ.
2 [2.20 ]
ρατηρών το άρρενωπόν έκεΐνο πρόσωπον, μοι έν Γερμανία, ή μία παριστάνουσα τό
τόσον ειλικρινές καί τόσον γαλλικόν, τήν τέλος τής μάχης τής Λ ειψίας, ή έτέρα
Αιμ,ιΛίον ZoXci: Τ 4 Ά π6*ρ\> φ*
Μ α οσ*]
.......................................................ΔΡ*λ· 3 .t3-30'
κάτισχνον έκείνην όψιν τοΰ στρατιώτου, τήν καταδίω ξιν τή ς ήττηθείσης γ α λ λ ι
μετάφρασι]
ήν ό πυρετός κατέβαλλεν, τή ν φαλακράν κής στρατιας μ ετά τή ν μάχην τοΰ Βα Ί . ΓΊεσωι δρ -γ ί αΣςχ ν ΣΛάί σγ σό ηη ς : . Λ ίω. ν ■Α*ώνης,
Δραχ. 1,5 0 [1,80]
κεφαλήν οπου έφαίνοντο α ί τής σπά τερλώ, ύπό τοΰ πρωσσικοΰ ίππικοΰ.
Α ΐ μ ι Λ ί ο υ Ρ ι σ β ο ν ρ γ : Τ 4 Αύο Α ί* ν* .Δ ρ .1,60 [2]
Κ ο μ ή σ σ η ς Jac:*U”llpa£a Π α ρ ια ινή λπ. 60 [70)
θης π λ η γα ί, καί ή τις ΰπ νω ττε φ ω τιζο - ’Αμφοτέρωθεν τό αύτό θέαμα’ Πρώσσο
Ό Γο\»αρ«νύ,χορο-μελόδραμα εΐ; 4 πράξεις, μεμένη άσθενώς υπό λυχ νία ς' ποσάκις ό γρεναδιέροι, μέ τήν έστολισμένην περι λοποιηθέν Οπο Α. Καρό Λο υ Γ ο μ ε ς , μεταφρασις Λ
Φουζερέλ ακολουθών έπί τής παρειάς τοΰ κεφαλαίαν τω ν, κατέσφαζον Γάλλους πε Κ· Σ φ η χ α .
............................λεπτά 50 (55j

