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[Σ υνέχεια]

— Δέν θέλω νά μάθω τά  μυστικά σου. 
Δ ιά  νά τύχω τής εμπιστοσύνης σου, Κρα
σοκανάτα, θά σοΐ είπω τί παρετήρησα είς 
*>ί, ε’ις τον κύριον Γεράρδον καί θά σοί είπω 
ποός τούτοις μυστικά τοϋ ιατρού και λε- 
πτοαερείας,τάς οποίας ίσως γνωρίζεις. Θέλω 
ομως πρώτον νά μοι οώσγ;ς τήν χεϊρά σου 
είς ένδειξιν συμφιλιώσεως. Είμαι άστυνομι- 
κός ποάκτωρ και ζητώ ένα φονέα' θά πα
ράσχω επομένως υπηρεσίαν ε’ις τον κύοιον 
Βωαόρτ καί είς τούς αγαπώντας αυτόν. Δέν 
έννοώ λοιπόν διατί πρέπει νά δύσπιστης είς 
|μέ, άα>ού επιδιώκει: τον ίδιον σκοπον.

— Ποιος σοϋ τό είπε ;
— Κανείς. Τό ίννοώ όμως ές όσων πα- 

ρετήρησα.
Ό  Ζανζότ άνύψωσε τήν κεφαλήν.
— Είσαι πραγματικώς, είπε, καλός άν

θρωπος καί δέν θέλεις τό κακόν τού κυρίου 
Γεράρδου.Λοιπόν νά, σοϋ δίνω το χέρι μου 
... Μά πριν γίνω φίλος σου καί σύντροφός 
σου, θέλω νά μου έκμυστηοευθής.

Καί έ'σφιγξαν άλλήλων τάς χεϊρας έγ- 
καρδίως.

— Πεοίμενε πρώτον νά παρατηρήσω είς 
τού: θάμνους, είπεν ό Πενσών. Θέλω νά βε
βαιωθώ δτι κανείς δέν μάς άκούει...

Μετά πέντε λεπτά επανήλθε.
— Κανείς δέν είναι... δυνάμ.εθα νά συν- 

ομιλήσωμεν ήσύχως.
— Ά ς  καθήσουμε όμως ... τό ποτήρι τό

κίρσχ πού μοϋ εοωκες τό βράδυ μού έκοψε 
τά  γόνατα.

Καί έκαθέσθησαν χαμαί ύπό τόν ήλιον.
— Πώς έγνωρίσθημεν, φίλε Κρασοκα

νάτα ; Είχον ανάγκην νά μάθω ποιοι ήσαν 
οί άρρωστοι,τούς όποιους έθεράπευεν ό ιατρός 
Γεράρδος. Διά νά τό μάθω, τό καλήτερον 
ήτο νά παραφυλάττω άπλώς τόν ιατρόν. 
Λοιπον ποιος μέ άνεκαλυψεν όταν έα>ερον τήν 
ψευδή γενειάδα ; ό Κρασοκανάτας. Ποιος 
μέ παρηκολούθει όταν παρεούλ,αττα τόν Ια
τρόν καί μέ ήνάγκασε νά παραιτηθώ τής 
παραφυλάξεως ; ό Κρασοκανάτας. Ποιος έ
παιζε μέ τό οργανόν του διά νά είδοποιή τόν 
ιατρόν νά προσεχή ;
• — Μπά ! όλα αύτά τά έκατάλαβες, εί 
πεν ό Ζανζότ γελών.

— Ό χι άμέσως. Κατόπιν έσκέφθην. Ό 
ιατρός Γεράρδος λοιπόν είχε συμφέρον νά μή 
παρακολουθήται, δέν δύνασαι δέ ν ’ άρνη- 
θής ότι ήσο συνεννοημένος μ ετ’ αύτοϋ.

— Ά  !... &ν δέν έχνις άλλην άπόδειξιν...
— Έ χω  καί άλλας. Τήν επιούσαν λίαν 

ποωι μετέβης είς τού ιατρού καί έλαβες μα
κράν συνέντευξιν μέ αύτόν. Αυτήν τήν φο
ράν δέν μέ είδες, αϊ ;

— Έ πήγα νά τον ίδω, διότι ή μάννα 
αου ήτουν πολύ άοοωστη.k 1 I ι 1

— Ά φες αύτά !. .. Επειδή λοιπόν ή μή- 
τηρ σου έ'πασχε, διά τούτο τήν έγκατέλει- 
ψες διά νά κατοικήσεις μόνος είς τήν «Συ- 
νέντευςιν τών Κυνηγών» ; Αύτό οέν είναι 
λογικόν.

— Θά έφερνα έκεϊ καί τήν μάννα μου.
— Είσαι πολύ ετοιμόλογος. Ά λ λ ’ άφοϋ 

έπεοίαενες τήν μητέοα σου, διατί δέν ενοί
κιασες δύο δωμάτια, ά λλ ’ έπίπλωσες εν ;... 
άκούεις ; σοί λένω επίπλωσες !

Αυτήν τήν φοοάν ό Ζανζότ δέν είχε τί 
ν ’ άπαντήση.

— “Επειτα, είπεν ό Πενσών, πρέπει νά

ήσαι πολύ στενά συνδεδεμένος μέ τον ια 
τρόν, διά νά τώ στείλης τούς λογαριασμούς 
σου πρός έξόφλησιν. Δ ιατί λοιπόν ήλθες νά 
κατοικήσεις είς τού κύρ Ά ντώνη ; είχες βε
βαίως ένα σκοπόν. Ό  σκοπός σου αύτός 
ήτο νά παρααιυλάττγις κάποιον. Άλλ.ά ποι
ον ; . .  . Δέν τό γνωρίζω. Έν τούτοις ύπο · 
πτεύω...

Ό  Κρασοκανάτας ήτένισε τόν Πενσών 
μετά περιεογείας.

— Ναι, συνέλαβα ύπόνοιαν. Τούτο σέ 
έκπλήττει ;... Δέν ήμην πολύ μακράν σου, 
όταν κατήλθες άπό τοϋ δωματίου σου, διά 
νά συναντήσης ένα κ’ίνηγον είς την πεοιά ■ 
δα. Ό κυνηγός αύτός, όστις έςήλθεν έκ τής 
οικίας τού Βωφόρτ, δέν είναι άλλος είμή ό 
κύριος Δαγκέο. Τούτο άλλως τε μοί έβε- 
βαίωσεν ό Βατρέν. Τί τόν ήθελες ; νά τώ 
ζητήσης ελεημοσύνην ;

— Δέν είμαι έπαίτης, είπεν ό Κρασοκα
νάτας. Τού είπα νά μέ πάργ) υπηρέτην του.

— Καί δέν τό έδέχθη, άφού μετέβης μό
νος είς τό δάσος... όπου έκεϊνίς δέν είχε τήν 
δύναμιν νά μεταβή, διότι μοί φαίνεται 
πολύ άσθενής.

— Πώς τά ’ζεύρεις όλα αυτά ;
— Άπλούστατα. ’Ήμην είς τήν όσον 

πολύ πρό σού καί μοί άπηύθυνες μάλιστα 
τόν λόγον.

— Ήσουν τού λόγου σου ;
— Έ γώ. Είσαι πονηρός, άλλ ’ έγώ είμαι 

πονηρότερος σου. Έπείσθην λοιπόν ότι πα- 
ρηκολούθεις τόν κύριον Δαγκέρ

— Έ λα  δά" τ ί λέγεις ;... Δ ιατί νά τόν 
παρακολουθώ ;

— θ ά  τό ίδωμεν. . . "Οπως οήποτε άπο 
y θές έ"λαβον τόν καιρόν νά πληροφορηθώ ... 
ό Βατοέν είναι πολύτιυ.ος διά νά οίον) πλη 
ροφορίας... Επειδή οί ύπηρέται τής οικίας 
Βωΐιόρτ πηγαίνουν συχνά είς τού κυρ Αν- 
τώνη, ούτος έ'μαθεν ότι ό Δαγκέρ ητο βα-
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ρέως άσθενής..! Είχε, φαίνεται, πλευρίτιδα.
— Αυτό είναι ’δικός του λογαριασμός, 

είπε τραχέος ό Ζανζότ.
— Δέν λέγω δτι εποαζεν έγκλημα, τόν 

λυπούμαι μάλιστα, διότι φαίνεται δτι ήσθέ- 
νησεν έκ. της λύπης του δτι συνελήφθη ό 
φίλος καί συνέταιρός του Βωφόρτ.

— Πώς ; είπεν ό όργαν€παίκτης άνα- 
σκιρτήσας.

— Διαβολε ! τοϋτο είναι γνωστόν. Ό  
Δαγκέρ ήσθένησε τήν αύτήν ημέραν τοϋ 
φόνου τοϋ Βαλόν, άφού τήν ιδίαν ήμέραν 
μετέβη πρός έπίσκεψίν του οιά πρώτην φο
ράν ό κύριος Γεράρδος.

— Τοϋ λόσου σου ’ζεύρεις περισσότερα 
άπό έμέ, κύριε Πενσών, είπεν ό Κρασοκα- 
νατας.

— Πιθανόν... Ά λ λ ’ δ κύριος Γεράρδος 
είχε συμφέρον νά μή παρακολουθήται άπό 
έμέ ! ... Λοιπόν οέν έθεράπευε τότε τον κύ
ριον Δαγκέρ ;

— Δέν είζεύρω.
— Τό γνωρίζεις,άλλ’ είσαι εχέμυθος.Ά- 

κουσόν με έν τούτοις, Κρασοκανάτα. Πρό 
τίνος καιρού ό κύριος Γεράροος μετέβη είς 
συνάντησιν τοϋ κυρίου Λουζιέ, τού άνακρι- 
τοϋ τού άναλαβόντος τήν άνάκρισιν έπί τού 
φόνου τού Βαλόν ώς γνωρίζεις. Είπε λοιπόν 
αύτώ ' «Έ χ ω  τήν άπόδειζιν τής άθωότητος 
τού κυρίου Βωφόρτ.» — «Γνωρίζετε τόν ε”- 
νοχον ; » — «Τόν γνωρίζω». — « Τ ’ ονομά 
του ; » — «Δέν δύναμαι νά τό εϊπω, διότι 
οέν είναι Ιδικόν μου μυστικόν. Είμαι ιατρός 
καί ώς τοιούτος έλαβα τήν έκμυστήρευσιν, 
ήν ύποχρεοϋμ-at νά αποσιωπήσω». Ο κύ
ριος Λωζιέ οέν έπέμεινε... άλλά μέ έκάλεσε. 
Μοί έπανέλαβε τούς λόγους τοϋ κυρίου Γε- 
ράρδου καί μοί είπεν : « Ό  ιατρός θά σιω- 
πήση· δέν δύναται δμ.ως νά μάς έμποδίση 
να έςιχνιάσωμεν τό μυστικόν του χωρίς αυ
τός νά θέλη. Ά ν  ό κύριος Βωφόρτ είναι ά- 
ληθώς άθώος, ό κύριος Γεράροος μεγάλως 
θ ’ άνακουφισθή δταν άποδειχθή ή άθωότης 
το υ» .

— Μού ορκίζεσαι δτι αύτά πού λέγεις εί
ναι αληθινά ;

— Ορκίζομαι.
— "Ενας ορκος δέν κοστίζει πολύ ... αε- 

ρικοί μάλιστα ορκίζονται διά τό τίποτε.
— Είς τ ί θέλεις νά. όρκισθώ ;
— Σέ κάτι μεγάλο ποάγμα.
_  Τ ί ;
— Συλλογίζομαι... Ά  ! είς τήν στρατι

ωτικήν σου τιμήν...
— Λοιπόν ορκίζομαι εις τήν τιμ.ήν μου 

ώς άρχαΐος στρατιώτης . . . δτι σοί έπανέ- 
λαβα τήν έννοιαν τών λόγων τοϋ κυρίου Γε- 
ράρδου. Γνωρίζει τόν φονέα τοϋ Βαλόν. Τό 
ιατρικόν άπόρρητον τόν εμποδίζει νά δμ.ι- 
λήση. Ά λ λ ’ ήμάς ούδέν μάς εμποδίζει νά 
ζητήσωμεν τήν άλήθειαν...

— Αρχίζω νά έννοώ, έψιθύοισεν δ όργα
νοπαίκτης.

— 'Εχεις τώρα εμπιστοσύνην είς έμέ ;
— Ναί, Πενσών, είσαι πολύ καλός άν

θρωπος.
— Είμαι ευχαριστημένος, διότι τό λέ

γεις... Τώρα έγώ έτελείωσα, δέν έχω άλλο 
τ ι νά σοί εϊπω, είμή δτι τήν νύκτα ταύτην

σέ παρηκολούθησα έως έδώ καί δτι έκρύβην 
άναμένων νά έζυπνήσης διά να σέ παρακο
λουθήσω πανταχού δπου τυχόν θά έπήγαι- 
νες. Είδα ώς σύ τόν άνθρωπον, δστις προ 
μιάς ώρας ήλθεν είς τό έλος. Ό  άνθρωπος 
οΰτος μοί έστρεφε τά  νώτα, δέν είμαι διά 
τοϋτο βέβαιος αν τόν άνεγνώρισα... νομίζω 
δμως δτι ήτο δ Δαγκέρ. Είναι άληθές ;

Ό Κρασοκανατας έδίστασεν ετι, είτα δέ 
αίφνης είπε :

— Δέν άπατήθηκες, ήτουν αύτός.
— Γνωρίζεις τ ί ήλθε νά κάμη έδώ ;
— Δέν είζεύρω, σοϋ ορκίζομαι.
— Δέν ψεύδεσαι ;
— Ό χ ι- δ κύριος Γεράροος μοϋ είπε νά 

τον άκολουθώ καί νά τού λέγω δ,τι κάμνει 
καί τό παραμικρόν. Εύρέθηκα έδώ διά νά 
κοιμηθώ, πού ήμουν μεθυσμένος. . . άπό το 
κιρσχ πού μοϋ έ'δωσες.,.έ'τσι τυχαίωςήλθα...

— ’Εννοείς, ώ : έγώ, δτι δ Δαγκέρ θά 
είχεν άφορμάς διά να έ'λθη έδώ νά κάμη εν 
ποδόλουτρον είς τό "Ελος τών ’Ελάφων είς 
τοιαύτην ώραν !

— Ναί, μά ποία είναι ή άφορμή ;
— θ ά  τήν εϋρωμεν ίσως.
— Φαίνεται πώς ήθελε νά ήναι μονά

χος. . . Διά τοϋτο θά έφυγε, άμα είδε πώς 
τόν είδα.

— νΩ ! αν ήσο καλήτερον κρυμμένος, 
θά έγνωρίζομεν ίσως τήν άλήθειαν τώρα.

— Τί τά θέλεις... δέν ήζευρα πού εύρι- 
σκόμουν... τόσω βαρύ ήτουν τό κεφάλι μου 
... Αύτό τό ν-ίρσχ, βλέπεις !

— Τήν ήμέραν τού φόνου τοϋ Βαλον 
ήλθου.εν αετά τού κυρίου Γεοάροου, τοϋ κυ
ρίου Βωφόρτ, καί τού κυρίου Λωζιέ μέχρι 
τοϋ "Ελους τών ’Ελάφων ... καί οΰδέν άνε- 
καλύψαμεν. Μετα τοϋ Λόκμορ περιήλθομεν 
δλα τά  μέρη καί τίποτε δέν άνεκαλύψαμεν.

— Τί έζητούσατε ;
— Τόν δερμάτινον σάκκον, είς τόν όποιον 

δ Βαλόν είχε κλείσει τάς τετρακοσίας πεν- 
τήκοντα χιλιάδας φράγκων, άς είσέπραζε 
τήν ήμέραν έκεΐνην παρά τού συμβολαιο
γράφου Παρλαγκε.

— Ά δ ικα  τόν έζητούσατε. Ό  δολοφό
νος θά έπήρε αύτόν τόν σάκκον.

— "Οχι, διότι δ φονεύς σοβαρώς πλη
γωθείς διά τοϋ πολυκρότου τοϋ Βαλόν καί 
παθών ίσχυραν αιμορραγίαν δέν έγνώριζεν 
άν θά διετήρει τάς αισθήσεις του, μέχρις ού 
μεταβή είς μέρος άσφαλές· έπομένως θά ε”- 
κρυψεν είς τό δάσος τήν περιουσίαν ταυτην.

Ό Κρασοκανάτας ώχρίασεν.
— Είπες πώς δ φονευς έπληγώθη άπό 

τόν Βαλόν ;
— Ναί.
— Είναι βέβαιον :
— Έβεβαιώθη ύπό τοϋ ιατρού καί τών 

εύρεθεισών ενδείξεων... Τοϋτο μάλιστα είναι 
μία έκ τών κατά τοϋ Βωφόρτ άποδείζεων.

— Α λήθεια ... μά τότε, ώ, τότε κατα
λαβαίνω, ναί, καταλαβαίνω...

— ’Ά  ! ά ! είπεν δ Πενσών μ ετ’ ένδια- 
φέροντος... Είπέ μοι λοιπόν...

Ό  Ζανζότ έσκέφθη, είτα δέ μετά μ.α- 
κράν σιγήν είπε :

— Κύριε Πενσών, ύποσχέθηκα είς τόν 
κύριον Γεραρδον νά μή κάμω τίποτε, χωρίς

τήν άδειάν του, καί νά είπώ μ.ονάχα είς αύ
τόν δ,τι άνακαλύψω.Δός μου καί τού λόγου· 
σου μ.ίαν ύπόσχεσιν.

— "Ο,τι θέλεις, Κρασοκανάτα.
— Νά μού ύποσχεθής πώς θά ειδοποι

ήσουμε τόν κύριον Γεραρδον πρώτα άπό κά
θε άλλον καί άπό τόν ανακριτήν άκόμη.

— Είναι σπουδαϊον ... αύτό. τό οποίον 
ζητείς.

— ’Ά ν δέν θέλης, τότε δέν θά σοϋ είπώ 
τίποτε.

— Δέχομ,αι· δπως δήποτε θά έπωφελη- 
θώμεν.

— Ναί, τώρα τά καταλαβαίνω δλα, 
είπεν δ Ζανζότ. Είζεύρεις τήν νύκτα πού ε- 
γεινε δ φόνος ποιον άπήντησα έδώ κοντά, 
είς τό δάσος ; Είζεύρεις ποιον είδα πού ά-
νεστέναζε καί ε”πεφτε είς κάθε βήμα καί ή 
τουν αίματωμένος ... Είζεύρεις ποιος ήτουν 
αύτός δ άνθρωπος ;

— Ό Δαγκέρ ;
— Ναί, δ Δαγκέρ ... Αύτός πού ήτουν 

προτήτερα έδώ...
— Ούδεμ.ία πλέον άμ,φιβολία δτι δ φο

νεύς είναι δ Δαγκέρ !...
— Προσέζατε, είπεν δ Κρασοκανάτας,, 

έκατηγορήσατε τόν κύριον Βωφόρτ... φυλα- 
χθήτε μήπως άπατηθήτε καί τώρα.

— Αϊ ! ή έζήγησις είναι εύκολος ... τ&
πολύκοοτον τού Βωφόρτ δ Δαγκέρ το έπή- 
ρεν άπό τού συντρόφου του ... δ Δαγκέρ εί
ναι κατεστραμμ.ένος...ό Δαγκέρ ήτο είς τού 
Παρλαγκέ δταν δ Βαλόν είσέπραζε τάς 450 
000 φράγκων ... δ Δαγκέρ έπληγώθη ύπό· 
τού Βαλόν ... Τόν Δαγκέρ θεραπεύει δ ια 
τρός Γεράρδος... Πανταχού ό Δαγκέρ, πάν
τοτε δ Δαγκέρ... δ κύριος Γεράρδος τόν σώ
ζει, έζαιρεΐ τήν σφαίραν άπό τής πληγής... 
’Εγείρονται ύπόνοιαι έν αυτώ καί θέλει νά 
&ωτισθή... ’Έρχεται είς το Δικαστήριον... 
Ζητεί καί τώ παρασκευάζουν τό πιστόλιον, 
διά τοϋ δποίου ήμ.ύνθη δ Βαλον κατά τού 
φονέως. Είς πυροβολισμός έρρίφθη. Ό ια 
τρός παραβάλλει τό έζαχθέν βλήμα πρός 
τήν διάμετρον τού πολυκρότου. Έσχημάτισε 
τήν πεποίθησίν του. Δυστυχώς τό ιατρικόν 
άπόρρητον τόν δεσμ.εύει καί ούδέν δύναται. 
νά εϊπη.Πόσον θά ύπέφερεν δ δυστυχής νέος. 
Έννοώ καί έγώ τά  πάντα. Κρασοκανάτα, 
έννοώ... Τό πράγμα είναι σαφές... δ Ιατρός 
είναι τίμιος καί αυστηρός. Δέν δύναται νά 
φανερο')ση τό μ.υστικόν του, ά λ λ ’ ά φ ’ έτέ- 
οου δέν δύναται ν ’ άφήση νά καταδικασθή 
είς άθώος. Τί νά πραζη ; Φοβείται μήπως 
δ Δαγκέρ διαπράζη άφροσύνην τινά. ’Ιδού 
διατί έπεφόρτισε σέ, Κρασοκανάτα, νά έπα- 
γρυπνής έπ ’ αύτοϋ τοϋ άθλιου καί νά τώ  
γνωστοποιής και τάς έλαχίστας αυτού κι
νήσεις.

Ό Πενσών έν νευρική έζάψει έτριβε τάς
ΧεϊΡα? ; _

— Τέλος θά διαλευκάνωμεν αύτήν τήν 
ύπόθεσιν.

— Μή λησμονήσης τήν ύπόσχεσιν πού 
μού έ'δωσες, κύριε Πενσών.

I "Επεται συνέχεια .)
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Κ Ο Μ Η ΣΣΑ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

— Πού μετέβη ή άθλια ; Πού σκέπτεται 
■οτι δύναται ν ’ άποκρύψη το όνειδος της ; έ
φυγε μετά τοϋ άπαγωγέως τη ς .,. ’Ώ  ! ή κόρη 
μου πλησίον τοϋ άγενοϋς εκείνου ! Θά σέ ά- 
νεύρω, κόμησσα Δελασέρ. θά σέ άνεύρω, έ- 
ξηκολούθησε τρίζων τούς όδόντας, καί άν έ- 
κρύπτεσο είς τό άκρον τής γης. Ναι, θά τήν 
άνεύρω καί άλλ>οίμονον είς αυτήν, έάν οέν 
μοί δώση τήν κόρην μου !

Ό  κόμης Δελασέρ μίαν καί μόνην είχε 
σκέψιν, ν ’ άνεύρη τήν κόμησσαν, ΐνα άπο- 
σπάση ά π ’αυτής τήν θυγατέρα του. Ά λλα  
καί οέν παρεγνώριζε τάς δυσχερείας τοϋ ενρ- 
γου, δπερ έμελλε ν ’ άναλάβη, άνήρ όμως ί- 
σχυράν έ'χων,τήν θέλησιν, δέν έθεώρει αύτάς 
ύπερτέοας τών δυνάμεων του. ’Ά λλως έπρό- 
κειτο περί τής κόρης του, καί χάριν αυτής τά 
παντα ήδύνατο νά κατορθώση- οΰδέν πρόσ
κομμα ήδύνατο νά καταβάλη τό θάρρος του. 
Ό  άνθρωπος οΰτος, ον δεινή κατέβαλε συμ
φορά, άνεκτάτο ύπεράνθρωπον δύναμιν, άμα 
ώς έσυλλογίζετο τό τέκνον του.

ΓΙραϋνθείσης δμως ολίγον τής παραφοράς 
του, νέα δάκρυα άνέθωρον έκ τών οφθαλμών 
του. Ήσθάνετο ό δυστυχής δτι άπέπτη έσαεί 
ή ευδαιμονία τοϋ βίου του.

Ήθέλησε νά μάθη τ ί άπεκόμισεν ή σύ
ζυγος αύτοϋ άπελθοϋσα καί άπηρίθμησεν έν 
τάχει τά  άνήκοντα αΰτφ άντικείμενα.Εύρεν 
έν τώ γραφείω τά  κοσμήματα, άτινα προ- 
σήνεγκε τή κομήσση πρό τού γάμου αΰτών 
καί δσα έκτοτε ήγόρασεν. Οΰδέν ε”λειπε, καί 
αύτος 6 γαμήλι·ς δακτύλιος ύπήρχεν έν τή 
πυξίδι του Υπήρχον έκει επέκεινα τών τρι- 
ακοσίων χιλιάδων φράγκων άδάμα_ντες καί 
άλλοι πολύτιμοι λίθοι,άποτελοϋντες ολόκλη
ρον περιουσίαν.

’Εν δωματίω, συνεχομένω τώ πρώτω. ή- 
σαν άνηρτημέναι αί έσθήτες τής κομήσσης- 
τά  άσπρόρρουχα,αί μηλωταί,αί τα ινία ι της, 
ήσ αν διηυθετημέναι μετά τάξεως έν μεγάλη 
ιματιοθήκη.

Ό  κόι/.ης Δελασέρ έπείσθη άμέσως δτι ή 
κόμησσα άπήλθε μέ μόνην τήν ενδυμασίαν, 
ήν έφόρει, άποκομίσασα πιθανώς έν μικρώ 
μαρσίπω όλίγα άσπρόρρουχα τής πρώτη: ά- 
νάγκης.

Βεβαίως ή φυγάς δέν άνεχώρησεν έφο- 
διασθεΐσα διά πολλών χρημάτων, καί μόλις 
θά είχε μεθ’ έαυτής το πολύ έκατοντάΐας 
τινάς φράγκων. Περί τούτου έγίνωσκεν ό 
κ. Δελασέρ τί νά σκεφθή· ουδέποτε άπεποι- 
ήθη νά δώση τή κομήσση τά χρήματα, τά 
όποια τώ έζήτει, ά λ λ ’ ή κόμησσα δέν ήτο 
άπαιτητική , και δτε, σπανίως άλλως τε. 
ελεγε τώ συζύγω αυτής : « ’Έχω ανάγκην 
χρημάτων»,τή άπεκρίνετο δ’έκεϊνος: «Λαβε 
δσα ε’χεις άνάγκην», συνετώς φεροαένη έδει- 
κνύετο επιφυλακτική.

Ά ρα  ή κόμησσα άπήλθεν οΰδέν ή σχεδόν 
οΰδέν άποφέρουσα. Ό  κόμης Δελ.ασέρ έ- 
βεβαιώθη περί τούτου. Έχαρακτήρισεν άρά

γε τούτο ώς υπερβολικήν λεπτότητα τή? 
κομήσσης ; ’Ίσως. Ά λλά  νέαν καί μεγάλην 
ήσθανθη θλϊψ ιν θά προετίμα βεβαίως ν ’ά- 
πέφερε τά  πάντα ή κόμησσα.

— Εννοώ, είπε μετά πικρίας, ό άλλος 
είναι πλούσιος... "Ω ! όποιον αίσχος καί δι ’ 
αΰτήν καί δι ’έμέ ! Ή  κόρη μου, τό τέκνον 
μου, τό τέκνον τό ίδικόν μου θά ένδύηται 
καί θά τρέφηται ύπό τοϋ άνθρώπου έκείνου ! 
Είναι δίκαιος ό Θεός, είναι δίκαιος ; Ά λλά  
τί κακόν λοιπόν επραξα καί τιμωρούμαι 
οΰτω σκληρώς ;

Τή ένδεκάτη καί ήμισεία, δτε άνήγγει- 
λαν αύτώ δτι τό γεύμα ήτο έτοιμον, έ"λαβε 
καιρόν νά σκεφθή τί ώφειλε νά πράξη. Εί- 
χεν ήδη λάβει τήν άπόοασίν του.

— Ναί, έψιθύρισε μιτά θλιβερού μειδιά
ματος, πρέπει νά φαγω, πρέπει νά ζησω. Ή  
άθλια άνθρωπίνη φύσις έχει τάς άπαιτήσεις 
της.

Καί μεταβάς είς τό έστιατόριον παρεκά- 
θησεν είς τήν τράπεζαν. Βλέπων έαυτόν μό
νον έν τή τραπέζη ταύτη, ένθα παρεκά- 
θηντο καθ ’ έκάστην ή κόμησσα καί ή τρο
φός, έχουσα τήν μικράν Λουκίαν έπί τών 
γονάτων της, δέν ήδυνήθη νά μή στενάξη.

Ή  τροφός ήνόησεν δτι, μή έχουσα πλέον 
τήν π'ροσφιλή αΰτής μικράν, δέν έδικαιοΰτο 
νά παρακαθήση είς τήν τράπεζαν τοϋ κυ
ρίου της.

Ό κόμης μέ συντετριμμένην καρδιάν καί 
διακρύβρεκτον πρόσωπον έγεύθη μετά κόπου 
ολίγον καί έπιεν ολίγον οίνον βορδιγάλιον 
καί οΰδέν πλέον.

Μετά παρέλευσιν ώρας προσεκάλεσε πάν- 
τας τούς θεράποντας αύτοϋ, καί δτε παρου- 
σιάσθησαν έν τή μεγάλη αιθούση, είπεν αΰ- 
τοΐς :

— Φίλοι μου, είσθε όλοι τίμιοι καί π ι
στοί θεράποντες· πάντοτε έμεινα εΰχαριστη- 
μένος έκ τής υπηρεσίας σας, πολλάκις δέ μοί 
έδώκατε δείγματα τής αγάπης καί τής ά- 
φοσιώσεώς σας. Καί όμως άναγκάζομαι νά 
σάς άπολύσω.

Οί θεράποντες άπέδειξαν τήν λυπηοάν 
αΰτών έκπληξιν.

— Ή  ! κύριε κόμη, ύπέλαβεν ό θαλα
μηπόλος.

Ό  κ. Δελασέρ έπανέλαβε :
— Έάν λυπεϊσθε διότι άποχωρίζεσθε κυ

ρίου, όστις ύπήρξεν άγαθός πάντοτε προς 
σάς, πιστεύσατε ότι καί έγώ λυπούμαι επί
σης, διότι άποχωρίζομαι έξαιρέτων θεραπόν
των. Ά λλά  πρέπει τούτο νά γείνη ■ αΰριον 
άναχωρώ τής οικίας αΰτής, καί μετά όλί- 
γας ήμέρας πιθανώς θ ’ άναχωρήσω έκ ΙΙα- 
ρισίων καί έκ Γαλλίας. Δέν θά σάς χωρι- 
σθώ όμως χωρίς ν ’άφήσω άνάμνησιν είς ενα 
έκαστον. Έντος ολίγου θά δώσω είς τον 
Θεόδωρον γραμμάτιον το όποιον θά έξαργυ- 
ρώση· έκαστος δέ ύμών, φίλοι μου, θά λάβη 
ποσόν έκ δεκαπέντε χιλιάδων φράγκων.

Τούς λόγους τούτους ύπεδέξαντο μ ετ ’ ά- 
νευφημιών οί θεράποντες.

— Τό δώρον αΰτό, Ιςηκολούθησεν ό κό
μης, είναι τεκμήριον τής φιλίας μου καί α
μοιβή τών καλών ύμών υπηρεσιών. Νϋν, 
φίλοι μου, θά ζητήσω τι παρ’ύμών, θ ’απαι
τήσω μίαν ύποσχεσιν.

Ενταύθα ή φωνή του έξησθένησε καί 
ήρξατο ύποτρέμουσα.

— Μοί ύπόσχεσθε, έζηκολούθησεν, ότι εις 
οΰδένα θά εΐπητε ποτέ δσα συνέβησαν σήμε
ρον ενταύθα ;

— Κύριε κόμη, θά ήμεθα άφωνοι, άπε- 
κρίνατο έν συγκινήσει ό φροντιστής. Τό όρ- 
κιζόμεθα, ναί ; προσέθηκεν άποτεινόμενος 
πρός τούς συναδέλφους του.

— Ναί, τό όρκιζόμεθα, έπανέλαβον έν 
χορώ πάντες οί θεράποντες.

— Εΰχαριστώ, είπεν ό κόμης. Ά λλά  μή 
νομίσητε ότι μέ τό δώρον,το όποιον σάς κά- 
μνω θέλω νά έςαγοράσω τήν σιωπήν σας. 
"Οχι. Σάς γνωρίζω, φίλοι μου- έγνώριζον 
δτι ήδυνάμην νάζητήσω άπό σάς νά μοί δώ- 
σητε τελευταΐον τεκμήριον τής άγκπης καί 
άφοσιώσεώς σας. Καί πάλιν σάς εΰχαριστώ.

Οί θεράποντες άπεσύρθησαν.
Μετά μικρόν ό Θεόδωρος έξήρχετο τοϋ 

μεγάρου όπως κομίση πρώτον έπιστολήν είς 
έμπορον "ππων καί άμαξών, έξοφλήση άκο- 
λούθως τούς λογαριασμούς τώνπρομηθευτών, 
ώς διέταξεν αύτόν ό κύριός του, καί μεταβή 
τελευταίως είς τήν Τραπεζαν τής Γαλλίας.

Τή πέμπτη ώρα είχεν έπιστρέψει.
Μετά μικρόν ό κόμης Δελασέρ προσεκά- 

λεσεν αύθις τούς θεράποντάς του καί είς έ
καστον αΰτών ένεχείρισε τό ποσόν, δπερ τοϊς 
ύπεσχέθη. ΤΗσαν έννέα, συμπεριλαμβανο
μένων τής τροφού, τοϋ θυρωρού καί τής συ
ζύγου αΰτοϋ. Μετά ταύτα τοΐς είπε ν ’ άπο- 
συρθώσι καί νά έτοιμάσωσι τά προς άνα- 
χώρησίν των.

— Διότι, προσέθηκε, θά άφίσωμεν πάν
τες τό μέγαρόν τήν νύκτα αυτήν.

Ένώ οί θεράποντες ήσχολοϋντο έτοιμά- 
ζοντες τάς άποσκευάς αύτών, ό κόμης Δε
λασέρ δέν έμεινεν άδρανής. Διέταξε καί έ- 
κόμισαν είς τό δωμάτιον δύο μεγάλα κιβώ
τια , άπερ έπλήρωσεν ό ίδιος πάντων τών 
άντικειμένων, όσα ήθελε ν ’ άποκομίση. Δέν 
είνε άνάγκη vof εΐπωμεν δτι μεταξύ τών άν- 
τικειμένων τούτων κατελέγοντο τά  κοσμή
ματα τής κομήσσης. Συνέλεξε προσέτι μετά 
ίδιαζούσης προσοχής πάντα τά πρός χρήσιν 
τοϋ τέκνου του ένδύματα καί άσπρόρρ·υχα.

Επειδή άπεφάσισεν ήδη τήν έκποίησιν 
τού μεγάρου, ώς καί πάντων τών έν αυτώ, 
δέν έπεθύμει ν ’ άφήσωσι νά περιέλθωσιν είς 
χεϊρας ξένων τά ίμάτια τού προσφιλούς αυ
τώ τέκνου.

Τή έβδομη ώρα παρέθηκαν αΰτώ το γεύ
μα. Καί ίφαγε περισσότερον ή προηγουμέ
νως. Επειδή ήτο έξησθενημένος καί ήσθα- 
νετο άνάγκην άνακτήσεως τών έξαντληθει- 
σών αΰτοϋ δυνάμεων, έφαγεν έξ όλων τών 
φαγητών, άτινα τώ  παρετέθησαν, καί έπιε 
φιάλην ο’ίνου. "Ηναψε μηχανικώς σιγάρον, 
άλλ^ά σχεδόν άμέσως τό άφήκε καί έσβέσθη.

Τέλος έσήμανεν ή δεκάτη. Ό κόμης προ
σεκάλεσε τόν φροντιστήν καί παρεκάλεσεν 
αύτόν νά ζητήση τάς άπαιτουμένας άμα
ξας έκ τού έγγυτέρου σταθμού τής έταιρίας 
τών μικρών οχημάτων. Μετά ήμίσειαν ώραν 
ήοξατο ή άναχώρησις.

Ό αμαξηλάτης καί είς τών θεααπόντων 
άπήλθον όμοϋ πρώτοι· άκολούθως έ'πραξαν 
τό αΰτό ό μάγειρος καί ό θαλαμηπόλος.Μετα.



μικρόν άχήλθεν ή τροφός μόνη καί μετά τέ
ταρτον ό φροντιστής καί ό θαλαμηπόλος. 
Ό θυρωρός καί ή σύζυγός του άνεχώρησαν 
τελευταίοι.

Τή διαταγή τοϋ κόμητος ό θυρωρός συν ■ 
έτριψε τόν κωδωνίσκον της αύλείου θύρας.

Μείνας μόνος ο κύριος Δελασέρ, περιεπά- 
τησεν έπί είκοσι λεπτά έν τη αύλή τοϋ με
γάρου, ούτινος πάσαι αί θύραι καί τά πα 
ράθυρα όλα ήσαν κλειστά. Ά μ αξα , έφ’ ής 
έφορτώθησαν τά δύο κιβώτιά του, άνέμ.ενεν 
αύτον έν τή όδώ. Είχεν ήδη παρέλθει τό με
σονύκτιον, ότε άπεφασισε τέλος νά όιαβή τόν 
ούδον τής θύρας,ήν έκλεισε στρέψας τό κλει- 
οΐον δίς.

— Ποϋ πηγαίνομ.εν ; ήρώτησεν αυτόν ό 
αμαξηλάτης.

— Εις τήν οδόν Λυώνος, άπεκρίθη σκε- 
οθείς έπί μικρόν.

— Α τυχ ία , μεγάλος ο δρόμος, ύπέλα- 
βεν ό αμαξηλάτης μ.ετά τίνος δριμύτητος.

— Τί σέ βλάπτει, άπήντησεν δ κόμης, 
άφού πληρωθής ;

— Άλλάσσει τότε τό πράγμα, κύριε, ά
πεκρίθη ό ήνίοχος πραϋνθείς. Ά λλά  δέν μοϋ 
είπατε τον άριθμ.όν.

— Ύπάρχουσι πολλά ξενοδοχεία είς τήν 
όοόν Λυώνος, σταθήτε είς όποιονδήποτε θέ
λετε.

Καί ταύτα είπών ό κόμης Δελασέρ έπέβη 
τής άμαξης, ήτις έξεκίνησε πάραυτα.

Ε'

"Ε ρ ω ς.

Ό κόμης Παϋλος Δελασέρ ήγε τό τεσ
σαρακοστόν έκτον ε”τος τής ήλικίας του. 
Κατήγετο έκ τής άνω Λιμ.όγης καί ήν ό 
τελευταίος άπόγονος της άρχαίας καί περι- 
οχνοϋς οίκογενείας τών Δελασέρ, ήτις εν τε 
τώ  στρατώ καί τώ δικαστικώ κλάδω το- 
σοϋτον έξηπηρέτησε τήν Γαλλίαν.

Οί γονείς τού Παύλου Δελασέρ ήγάπων 
αυτόν είς άκρον ώς μονογενή υιόν ή οέ μή - 
τηρ του τόν έλάτρευε. Γυνή μεγάθυμος, λε
πτότατη καί ένάρετος. προσεπάθησε, βοη
θούσα τήν διανοητικήν τού υιού της άνά- 
πτυξιν, νά γεννηθώσιν έν τή καροία του 
παντα τ ’ άγαθά αισθήματα, καί ηύτύχησε 
νά ίδη οτι ό προσφιλής αυτή Παύλος άπέ- 
βν.ινε μ.ια τών ημερών αντάξιος αύτής.

Μ ετ’ εξαίρετους σπουδάς έν τώ λυκείω 
της Λιμ-όγης, ε’ισήλθεν ό ΓΙχϋλος είς τήν 
πολυτεχνικήν σχολήν τών ΙΙαρισίων. Τότε ό 
κύριος καί ή κυρία Δελασέρ μετέβησαν καί 
έγκατεστησαν έν ΙΙαρισίοις, ϊνα μ.ή μ.ένωσι 
μακράν τού υίοϋ αύτών.

Ό ΓΙαϋλος Δελασέρ ήγάπα περιπαθώς 
τά  γράμμ,ατα, άπληστος δέ ών πρός μάθη · 
σιν,έπεθύμει νά ήδύνατο νά μ.αθτ] τά  παντα, 
ϊνα τα  πάντα γινώσκη. Της πολυτεχνικής 
σχολής άπεφοίτησεν έν τοΐς πρώτοις. ’Επέ
στη ή ώρα της έκλογής επαγγέλματος.Καί 
ήδύνατο μ.έν εύχερώς νά γείνη μηχανικός, 
προετίμησεν όμως νά διατηρήση τήν έλευ- 
βερίαν του, ϊνα δύναται νά έπιδοθη καθ’ ο
λοκληρίαν είς τάς προσφιλείς αύτώ σπου- 

 ̂ ·οα;.

’Επί πολλά ετι έξηκολούθησεν ένδελεχώς 
καί μ.αθήματα συνάμ.α νομ,ικής, ιατρι
κής καί φαρμακευτικής· επειδή δμως ούτε 
τον ιατρόν, ούτε τόν δικηγόρον έσκόπει νά 
μετέλθγ), δέν έπεζήτησε τόν τίτλον δόκτο-
Ρ5?;

Ή το είκοσιεξαετής ότε ό πατήρ αύτού 
άπέθανε σχεδόν έξαίφνης. Μετά παρέλευσή 
τεσσάρων έτών νέα καί μεγάλη τώ έπήλθε 
συμ,φορά· είχεν άποβιώσει καί ή μήτηρ του 
καί άμέσως εύρέθη έν παντελεϊ άπομ,ονώσει, 
διότι ώς έκ της μεγάλης αύτοϋ πρός τήν 
σπουδήν κλίσεως, εύρίσκετο άείποτε μεμα- 
κρυσμένος τού κόσμ.ου καί ολιγίστους είχε 
φίλους.

Διετήρησε τήν οικίαν ήν είχεν ένοικιάσει 
άλλοτε ό πατήρ αύτού κατά τήν όδον Δρά- 
κοντος, αολονότι δέ είχε τότε περιουσίαν 
τριών σχεδόν έκατομμυρίων φράγκων, εζησε 
μολαταύτα μ ετ’ άξιοθαυμάστου μετριότη- 
τος.’Επεδόθη επομένως είς τάς σπουδάς του. 
'Ολοκλήρους ήμέρας καί νύκτας διήρχετο έν 
μέσω τών βιβλίων του, μόλις δ ’ έλάμβανε 
καιρόν νά φάγη καί νά κοιμηθτ,. Ο τοιοϋ- 
τος βίος ώμ,οίαζε σχεδόν μ.έ παραφροσύνην, 
ευτυχώς όμως είχεν ίσχυράν κράσιν, καί χά
ρις είς τήν εύρωστίαν του ήδύνατο νά ύπο- 
στή ύπερβολικήν εργασίαν, χωρίς νά βλάψγι 
τήν υγείαν του. Προτιμ-ών καί αυτής τής 
ζωής του τήν έργασίαν, μονήρη καί ήσυχον 
διάγων βίον, σπανίως έξήρχετο τής οικίας, 
καί οσάκις έπραττε τοϋτο, έξήρχετο πεζή. 
Δέν εί/εν άμαξαν, διότι, ε"λεγεν, άπεστρέ- 
ιρετο πάν τό δυνάμενον νά παράσχγ) αύτώ 
φροντίδας ασχέτους πρός τάς έπιστημονικάς 
αύτού εργασίας.

Άπό καιρού είς καιρόν έποίει έπισκέψεις 
τινάς, ουδέποτε όαως αύτός έδέχετο έπισκέ- 
ψεις. Ά λλω ς δέ δέν έπεζήτει τό παραπαν 
τήν φιλίαν τών άνθρώπων, καί πολύ ολιγώ- 
τερον τόν έρωτα γυναικός. ’Εγκεκλεισμένος 
είς τήν οικίαν του, δούλος τών βιβλίου αύ
τοϋ καί βεβυθισμένος είς τήν έργασίαν, ήτις 
άπετέλει τό μόνον αύτοϋ πάθος, είχε κατα- 
στή, χωρίς νά τό έννοήση, μισάνθρωπος.

Φυσικώς ούδέποτε άπήντα τις αύτον είς 
έορτήν, μ.ολονότι πολλάς πολλάκις έλάμβχ- 
νε προσκλήσεις. Καί ναί μέν είς το δνομα 
αύτοϋ θά ήνοίγοντο πάσαι αί αϊθουσαι του 
προαστείου τού Άγιου Γερμανού, ήρκει νά 
θελήση τούτο, ά λ λ ’ επειδή έγίνωσκον τήν 
άγρίαν αύτού φύσιν καί τάς οίκιακάς αύτοϋ 
κλίσεις, άντί νά τον έξαναγκάσωσιν όπως 
τόν ποοσελκύσωσιν, άφινον αύτόν έν τή ά- 
πομονώσει του.Ά λλως δέ έσυνεχώρουν αυτώ 
ο,τι είς παντα άλλον θά έθεωρεϊτο έ'λλειψις 
εύπρεπείας.

Τοιοϋτον διήγαγεν ό κόμης Παύλος Δε
λασέρ βίον μ-έχρι τοϋ τεσσαρακοστού τρίτου 
έτους τής ήλικίας αυτοί, χωρίς κ α τ ’ ούδέν 
νά μ.εταβαλη αύτόν. Κατέστη αύτόχρημα 
σοφός- είχε πάντα, ή σχεδόν πάντα, σπου
δάσει. Ή το ιστορικός, γεωγράφος, άστρο- 
νόμος, νομομαθής, ολίγον ιατρός, φυσιολό
γος, κλπ. Ούδαμ.ώς ύπερηφανεύετο διά τήν 
έπί τών άλλων ύπεροχήν του' ή μετριοφρο
σύνη, τοσοΰτον σπάνιον χρήμα παρά τοϊς 
πλείστοις τών άνθρώπων, άπετέλει αίαν τών 
άρετών αύτοϋ.

’Εντός τών δέκα τελευταίων έτών είχε 
γράψει δωδεκάδά σπουδαίων συγγραμ.μ.ατων, 
άτινα, έάν εδημ.οσίευεν, ήρκουν νά τώ παρά- 
σχωσι τό δικαίωμα νά παρακαθήση μεταξύ 
τών έταίρων τής Ακαδημίας, ά λ λ ’ έσπού- 
δαζε τάς έπιστήμας δι ’ αύτάς και πρός ιδί
αν αυτού ευχαρίστησιν, ουδέποτε δέ διενο- 
ήθη οτι ήδύνατο νά έπωφεληθή τι έκ τών 
πολυμόχθων αύτού μ.ελετών. Ό κόμ,ης Δε
λασέρ ήτο έπιστήμ.ων έκ κλίσεως, καθόσον 
μόνην φιλοδοξίαν είχε νά μαθη πολλά.

Τον άπρίλιον, ότε έπανέρχεται ό ήλιος έκ 
τής εξορίας καί ή ζωηρότης άπλούται έπί 
τών φωλεών τών πτηνών, ώς ποιητικώς λέ
γει ό Φραγκίσκος Κοππέ, καί οτε τό προά- 
στειον τού Άγιου Γερμανού καί τάλλα πλού 
σια προάστεια άποβαίνουσι σχεδόν έρημα, 
τών αέν άναχωρούντων είς τά  έξοχικά μ.έ- 
γαρα των,τών δέ άπεόχομένων είς ίαμ.ατικά 
λουτρά ή είς παραλίους πόλεις, καί ό κόμης 
Δελασέρ άνεχώρησεν έκ ΙΙαρισίων, ϊνα δι- 
έλθη τό ε”αρ έν μ.ικρά οί*ία περιβαλομμένν; 
ύπό κήπου, ήν είχεν ένοικιάσει έν Ά γ ίω  
Γερμανώ εγγύς τού δάσους.

Έκεϊ μοτήνεγκε μέρος τής βιβλιοθήκης 
αύτοϋ μελετών καί συγγραφών ώς έν Πα- 
ρισίοις. Έν τή, έξοχή όμως ήν ήττον οικια
κός ή έν τή πόλει· συχνότατα έςήρχετο τοϋ 
σπουδαστηρίου αύτοϋ καί έποίει μακρούς π ε 
ριπάτους ύπό τάς σκιεράς δενδροφυτείας καί 
σπουδαίας έν μέσω τοϋ δάσους έκοοομάς. Έ - 
χρησιμοποίει τούς περιπάτους αυτού, ευρί · 
σκων έργασίαν καί έν τή, διασκεοάσει του' 
διότι τό βοτανολογεϊν έθεώρει ψυχαγωγίαν. 
Τό μέγιστόν δωμ.άτιον τής οικίας αύτοϋ με- 
τεβλήθη είς βοτανολόγιον. όπερ ήτο πλήρες 
δεμ.ατίων αε μα ρ α μ μ έν ων χόρτων καίάνθέων.

Ά λλά  μια τών ημερών, ένώ έπανήρχετο 
ό κόαης Δελασέρ, πλούσιον φέρων δέμα βό
τανών εύρέθη αίφνης έναντι νέου καί ώραίας 
κόοης, οϊτινες άνεπαύοντο καθήμενοι πλη
σίον άλλήλων ύπό παναρχαίαν δρϋν.

Ό νέος ήγε πιθανώς τό εικοστόν τέταρ
τον ή εικοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας, 
ή δέ κόρη μόλις τό δέκατον ογδοον.

Ό κόμης Δελασέρ ήσθάνθη παράοιξον· 
καί απροσδιόριστον συγκίνησιν. Κ αταπλα- 
γείς κ^,ί ταραχθείς έσταμάτησεν αίφνης κα ί 
προσέβλεψε μ ετ’ ενδιαφέροντος μεμιγμένοι> 
μ.ετά θαυμασμ.ου τήν θελκτικήν εικόνα. Ευ- 
νόητον άπέβαινεν ότι ένετρύφων έν τή ευ— 
δαιμόνια των οί νέοι έκεϊνοι έρασται, ουο 
στωαυλα πτηνά, φυγόντα εκ ΙΙαρισίων, τού· 
μ.εγαλου κλωβίου, και ελθόντα εις το μέρος 
εκείνο, όπως έπαναλάβωσιν έν άνέσει τήν 
αιώνιον έπωοον τών πρώτων αυτών ερωτων.

Ό βραχίων τού νέου περιέβαλλε τό άνά- 
στηαα τής κόρης, ήν εθλιβεν είς τάς άγκα- 
λα.ς, ένώ αΰτη, κατασκευά,ουσα στέμ.μ.α εκ 
κυάνων, έστήριζε τήν έρασμίαν αύτής κε
φαλήν έπί τοϋ ώμ,ου τοϋ νέου.

Αί παρειαί τής νεάνιδος ήσαν θαλεραι και. 
έρυθραί ώς ώριμ,ον κεράσιον, το προσωπον 
ιλαρόν, μειδιώντα τά  χείλη καί έπί τοϋ μ.ε- 
τώπου έφαίνετο τ ι τό άκτινοβόλον το βλέμ.- 
μα της έξέφραζεν άπεριόριστον γλυκυτητα 
καί έ’ρωτα. Ο νεος τεθαμβωμένος και υπερ- 
χχίρων έκάλυπτεν αύτήν διά τοϋ φλογερού 
έξ ερωτο: βλέμματός του, προσφερων αυτή



συνάμα έν πρός έν τά άνθη άτινκ συνέλεγε.
Κ ατ’ εκείνην την στιγμήν οέν ώμίλουν, 

άλ*λ ’ ή σιωπή παρά τοϊς έρασταϊς έχει την 
«ΰγλωττίζν της· άλλως δέ τίνας ήδύνατο ν ’ 
άπαγγείλωσι λόγους, όΐτινες νά έκφράζωσι 
καλλίτερον ο,τι τά βλέμματα καί τά μει
διάματα αΰτών έξέφραζον ; Είς έν βλέμμα, 
είς έν μειδίαμα, υπάρχει πολλακις ολόκλη
ρον ποίημα.

Τοιαύτα διελογίζετο ό κόμης Δελασέρ, 
λέγων καθ ’ εαυτόν :

— Δέν έχουσιν άνάγκην νά ομιλώ™* ό
πως συν εννοηθώ σι.

Καί βλέπων τά άκτινοβολοϋντα τών δύο 
τούτων εραστών μέτωπα, ένόμιζεν ότι θά 
έμενον πάντοτε νέοι καί ώραΐοι. Καί άπεμα- 
κρύνθη ηρέμα, χαμαί νεύων τήν κεφαλήν 
καί ρεμβαζων. Ήτο λίαν τιταραγμένος, 
πολλοί οέ οιαλογισμοί έ€ασάνιζον αύτόν.Τά 
πτηνά, τά όποια ήδον ύπό τά δένδρα καί ό 
μυστηριώδης έν τώ άέρι ψιθυρισμός, έπροξέ- 
νουν αύτώ ρίγος.

— Ναί, έψιθύρισεν, είδον εικόνα αυτό
χρημα καί ευδαιμονίας.

Ήσθάνετο κυκλοφορούν εί: τά : φλέβας 
αύτοϋ τό αίμα ταχύτερον καί θερμότερον, 
έξεπλήσσετο διά τούς ταχείς τής καρδίας 
του παλμούς, ήτο συγκεκινημένος, λίαν συν- 
τεταραγμένος μάλιστα καί ήσθάνετο ποιάν 
τινα  ανησυχίαν. Δ ιατί ;

Ό  κόμης Δελασέρ δέν συνησθανετο επα
κριβώς τάς εντυπώσεις του, δέν έμελλεν ό
μως άργά νά έννοήση ότι ύφί-στατο τήν ά - 
νάγκην, ήν πάντες αισθάνονται, τού ν ’άγα- 
πήση καί ν ’ άγαπηθή. Μόλις δ ’ έπέστρεψεν 
είς τήν οικίαν του, μετεβλήθη όλως. Εύθύς 
ώς διέβη τόν ουδόν τής θύοας του, άνεγνώ- 
ρισεν ότι ή κατοικία του ήτο πράγματι £- 
ρημος. Τά δωμάτια δέν εΐχον αέρα, καί εύ
θύς έννόει τις ότι ό κατοικών εμενεν έγκε- 
κλεισμένος είς αύτά ' τό πρώτον δέ ήδη ένό- 
ησεν ότι πολύ μεγάλη ήν ή περί αύτόν σι
ωπή. Ήσθάνετο έαυτόν περιβαλλομενον ύπό 
βαρείας άτμοσφαίρας, ήτις έφαίνετο βαρύ- 
νουσα έπί τών ώμων αύτοϋ, καί τ ι ψυχρόν 
προσέβαλλεν αύτόν.

Θελων νά περισπάση τούς διαλογισμούς 
του καί ν ’άποδιώξη τάς άναμνήσεις του, κα- 
τέφυγεν είς το άναγνωστήριόν του, έν μέβω 
τών βιβλίων του. Έλαβεν έξ αύτών τυ- 
χαίως έν κ*ί τό ήνοιξεν, άναγνώσας ‘ ό
μως άφηρημένως γραμμάς τινας, τό έκλεισε 
μετά κινήσεως άνυπομονησίας. “Ελαβε δεύ
τερον, τό όποιον όμως εΐχεν εκλέξει τήν φο
ράν ταύτην, ήτο τό «Φιλοσοφικον Λεξικόν». 
Έζήτησε τήν λέξιν 'Έρως καί άνέγνω·
'  « Ύ'πάρχουσι τόσα είδη έρωτος, ώστε ά 

γνωστον πρός τινα ν ’ άποταθή τις προς ορι
σμόν αύτοϋ. Όνομάζουσιν έλευθέρως ε”ρωτα 
πτερόεσσαν έρωτοληψίαν, δεσμόν άνευ άφο- 
σιώσεως, αίσθημα άνευ ύπολήψεως, τάς θω
πείας τών καλλωπιστών, ψυχράν συνήθειαν, 
ρωμαντικήν φαντασίαν, κλίσιν, ήν ταχέως 
επακολουθεί κόρος· δίδεται τέλος τό όνομα 
τοϋτο είς μυρίας χίμαιρας».

— Προτιμώ τόν όρισμον τοϋ έρωτος, ό- 
στις έδόθη είς τήν άκραν τού δάσους ύπό 
τήν γηραιάν δρϋν. έσκέφθη ό κόμης.

Είτα έξηκολούθησε τήν άναγνωσιν :

« Έάν θελήσωσί τινες τών φιλοσόφων 
νά έξετάσωσι κ α τ ’ ούσίαν τό ήκιστα φιλο
σοφικόν τούτο θέμα, &ς σκεφθώσι τό συμ- 
πόσιον τού Πλάτωνος, ένώ ό Σωκράτης δια
λέγεται τώ ’Αλκιβιάδη καί τώ Άγάθωνι 
περί τής μεταφυσικής τοϋ έρωτος».

— Ώ  ! ώ ! Βολταϊρε ! ύπέλαβεν ό κ. Δε- 
"λασέρ δακνων τά χείλη.

Άνέγνω καί παλιν :
« Ό  Λουκρήτιος λέγει πλείονα ώς φυσι

ολόγος. Ό  Βιργίλιος παρακολουθεί τόν Λου- 
κρήτιον. α Έρως αύτός τοις πάσι » . Είνκι 
ό ιστός τής φύσεως, έφ’ ου ή φαντασία ύ- 
φαίνει. Θέλεις νά σχηματίσης ιδέαν περί ε- 
ρωτος ; Ίδέ τούς στρουθού' τού κήπου σου, 
ίδέ τάς περιστεράς, ίδέ...»

Ό κόμης διεκόπη αίφνης, έμελλε δέ νά 
κλείση τό βιβλίον ότε τά  βλέμματα αύτοϋ 
έπεσαν έπί τών έξής λέξεων :

« Ό  έρως έν χώρα άθεων λατρεύεται ώς 
θεότης».

— Προτιμώ αύτό ! έψιθύρισε.
Διατελέσας δ ’ έπί στιγμήν σιωπηλός έ-

πανέ λαβε :
— Μα τήν αλήθειαν, δέν έχω τίποτε νά 

ζητήσω είς τά βιβλία μου. τά όποια ούδέ - 
ποτε θά μοί είπωσι περί έρωτος ό,τι οί είς 
τό δάσος έρασταί μ* εμαθον πρό ολίγου.

Καί στηρίξας τούς αγκώνας έπί τοϋ βρα- 
χίονος, κρύψας δέ τήν κεφαλήν έντός τών 
χειρών έβυθίσθη εί: σκέψεις.

Τή έσπέρα κατακλινόμενος ε”λεγε·
— Είμαι τρελλός... Άφοϋ κοιμηθώ κα

λά , δέν θά έχω πλέον αύοιον τάς αλλόκο
τους αύτάς ιδέας, αί δποΐαι μέ βασανίζουν.

Ή πατάτο βεβαιότατα. Έν προ’ιτοις τώ 
άπέβη άδύνατον νά κοιμηθή, ότε δέ ήγέρ
θη,μέ τήν άνατολήν τοϋ ήλιου, ήτο έτι μάλ- 
λ.ον τεταραγμένος. Έλπίζων ότι θά ώφέλει 
αύτόν ό καθαρός άήο καί ότι θά τόν καθη- 
σύχαζεν, έξήλθε. Τά βήματα του ώδήγη- 
σαν αύτόν εύθυ προς τήν δρϋν τών έρωτο- 
λή π τω ν τό ώραΐον όμως ζεύγος δέν ήτο 
πλέον έκεϊ, άλλ ’ ή θελκτική είκών τής προ
τεραίας άπέμεινεν έν-τή μνήμη του καί έ
νόμιζεν ότι είχεν αύτήν είσέτι προ οφθαλ
μών.

— Πόσον ήσαν ώραΐοι! άνεκραξε· πώς πα 
ρετηροϋντο !... Το μέλλον αΰτών περιελαμ- 
βάνετο είς έν μειδίαμα. Εϊχον έπί τόϋ με
τώπου φωτοβόλον στέφανον... τόν έρωτα ! ’Ι
δού ό έρως !

Ειτα είσήλθεν είς δενδροστοιχίαν :
— Ναί, ναί, έπανέλαβε μετά σθένους, ή 

ζωή τού άνθρώπου συνίσταται είς τό ν ' α
γαπά καί ν ’ άνταγαπάται. Καί το έννοώ 
σήμερον μόλις... Καί όμως ένόμιζον ότι έ- 
γνώριζον τόν έαυτόν μου. Ά  ! ή καρδία τού 
άνθρώπου περικλείει όντως ανεξιχνίαστα μυ- 
στήοια. Μεθ’ ολας τάς έπιστημονικάς μου 
γνώσεις, ήξεύρω πολύ όλιγώτερα τή : κόρης, 
ήτις έπλεκε στέφανον άπο κυάνους.Τί είμαι; 
Τίποτε. Έζήτησα τήν άπομόνωσιν. Έκλεί- 
σθην είς τήν οικίαν μου, κρυφθείς ώς άρκτος 
είς τήν Φωλ.εζν της. _ Προεκάλεσα τήν άδια- 
φορίαν καί έλησμονήθην παρ’ εκείνων, οΐτι
νες ήδύναντο νά μέ άγαπήσωσιν. Ώ  ! έγκα- 
τελείφθην, έλησμονήθην ! Πόσον είναι λυ
πηρόν ! “Εχω λοιπον τό δικαίωμα νά μεμ

ψιμοιρώ ! “Οχι. Έάν ήθελον άγαπήσει, θ ’ 
άντηγαπώμην ! Δ ιατί έθωράκισα τοιουτο
τρόπως τήν καρδιάν μου ; διατί δέν ήθέλησα 
νά μαθω τί έστιν έρως ; Καί ένόμιζον ότι 
ήμην εύτυχής ! ”Ω ! άγνοώ τί είναι εΰδαι- 
μονία ! Ναί, έξηκολούθησε μετά μεγάλης 
πικρίας,ήπατήθην, έπλανήθην. Έάν ύπάρχν) 
είσέτι καιρός, θ ’άρχίσω νέαν ζωήν !

Τ ό δ CJ μ cij

Νϋν οτε ό κόμης Δελασέρ ε”βλεπε τήν ά- 
πομόνωσίν του καί έννόει ότι ό άνθρωπος δέν 
έγεννήθη ίνα ζή μόνος, ήθελε ν ’ άγαπήση, 
ν ’ άποκτήση σύντροφον οικογένειαν. Ά λ λ ’ 
ό επιστήμων εύρίσκετο άπέναντι δυσχερείας 
μείζονος έκείνης, ήν άπήντησεν ότε κατεγί- 
νετο είς τήν άνακαλυψιν τών διαφόρων χα
ρακτήρων άνθους τινός· οΰδεμίαν έγνώριζε 
νέαν, προτιθεμένην νά συνάψη γάμον. Έν 
ταϊς αίθούσαις τών μεγάλων οικιών, ένθα 
ήξίωσε νά παρουσιασθή. οΰδέποτε ήσχολήθη 
περί γυναικών, προτιμών πάντοτε όμηγύρεις 
άνορών, σεβασμίων τινών μελών τής Α κ α 
δημίας. Όθεν άείποτε καί πανταχού αί νε- 
άνιδε: προτιμώσι μίαν πόλγ.αν ή έν βαλς  καί 
τής έπιστημονικωτέρας συνδιαλέξεως.

Παρήλθον πολλαί ήμέραι, καί ό κόμης 
Δελασέρ περίτρομος ένόησεν ότι έπασχε καί 
οτι ήπειλεΐτο σπουδαίω: ύπό ύποχονδρίας. 
Δέν είχε πλέον κλίσιν πρός τήν εργασίαν, 
έγκατέλιπε τά βιβλία του, τούς άλλοτε πα
λαιού: του φίλ,ους.καί διήρχετο ήμέρας όλας 
περιφερόμενος πέοιξ τής οικίας αΰτοϋ,ώς τε
θλιμμένη ψυχή. Ή  κατάστασις όμως αϋτη. 
δέν ήτο δυνατόν νά παραταθή πλέον 
καί άπήτει έξ άπαντος άντιδραστικόν τ ι. 
Αίφνης άνεμνήσθη ότι ή μαρκησία Δεμομ- 
περαί προσεκάλ.ει αΰτ#ν κατά παν έτος, ό
πως μεταβή καί διέλθη έν τώ έν Βρησίω με- 
γάρω αΰτής, κειμένω έν τώ κέντρω τής Του- 
ραίνης· όθεν άποφασίσας άμέσως νά πραγ- 
ματοποιήση τοϋτο, μετέβη τήν αύτήν έ- 
σπέραν είς Παρισίους, καί τη πρωία τής έ- 
πιούσης εξεκίνησεν είς τήν άνωτέρω έπαρ- 
χίαν. ήτις λέγεται κήπος τής Γαλλίας.

Έ λεγε καθ ’ έαυτόν :
—  Ή μαρκησία είναι λίαν γνωστή· ήτο 

είλ.η τής μητρός μου καί μεθ’ όλην τήν α 
γροικίαν μου διασώζει είσέτι φιλίαν πρός με. 
Θά τή είπω είλικρινώς άπό τί πάσχω, καί 
ελπίζω ότι θά εύαρεστηθή νά μέ βοηθήση 
διά νά θεραπευθώ.

Ό κόμης Δελασέ», ώς γνωστόν,ήτο πάν
τοτε ταχύς είς τάς άποφάσεις του. Άφίκετο 
είς Βοήσιον περί τήν τρίτην μετά μεσημ
βρίαν, κ α τ ’ εκείνην δέ τήν ήμέραν ύπεδέ- 
χοντο έν τώ μεγάρω τής μαρκησίας Δεμομ- 
περαί. "0 μεγαλοπρεπής τοϋ Ιουνίου ήλιος 
ήτο περιλαμπής.Οί προσκεκλημένοι τήςμαρ- 
κησίας ήσαν συνηθροισμένοι έν ταϊς αίθού- 
σαις, μελετώντες νά καταβώσιν είς τούς κή
πους καί περιπατήσωσιν ύπο τάς οενορο- 
στοιχίας. Καί οί μέν άνδρες έπαιζαν καί δι- 
ελέγοντο πρός άλλνήλους, αί δέ κυρίαι ήδον 
συ ν ω οευό υ. εν α t ύπό τής μουσικής έν τή με
γάλη αιθούση τών κυριών.



Ό  κ. Δελασέρ άπέβη τής άμάξης προ 
τοϋ κιγκλιδωτού περιφράγματος τοϋ μεγά
ρου, καί ένώ ύπηρέτης τις έπορεύετο προς 
αύτον ϊνα λάβη τον μάρσιπόν του, έτερος 
μ.ετέβη ν ’ άνακοινώση τγ; κυρία του δτι 
έφθασεν εις τό μ.έγαρον ξένος τις, προσκε
κλημένος βεβαίως.

Ή  κ. Δεμομπεραί κατέλιπεν άμεσως τήν 
όμήγυριν καί έ'σπευσεν είς προϋπάντησιν τοϋ 
άγνώστου δδοιπόρου. Άναγνωρίσασα τον κ. 
Δελασέρ άφήκε κραυγήν εϋαρέστου έκπλή- 
ξεως, είτα τείνασα φιλίως τήν χεΐρα :

— Σείς, σείς, είσθε ! άνέκραξε- τγι άλη- 
θεία, άγαπητέ κόμη, οέν εΐμπορώ νά 
πιστεύσω τούς οφθαλμούς μ,ου. ΙΊοίαν προσ
πάθειαν κατεβάλατε διά ν ’ άποχωρισθήτε 
άπο τά παλαιά σας βιβλία, κύριε τής επι
στήμης ίεροφάντα ! Τοϋτο είναι μεγάλη θυ
σ ία ... μείνατε βέβαιος δτι θά σάς άποοείξω 
τήν εύγνωμ,οσύνην μου οιά τούτο. Είμ.κι 
βαθέως συγκεκινημένη, φίλε μου, οιά τό 
μέγα τεκμ-ήριον τής φιλίας, τό οποίον μοί 
παρέχετε.

— Αύριον, κυρία μαρκησία, άπεκρίθη ό 
κόμης ύπομειδιών, θά σάς εϊπω πώς καί 
διατί άπεφάσισα έξαίφνης νά έξέλθω τού 
άποχωρητηρίου μ,ου.

— Πολύ καλά' θά ήναι πολύ ένδιαφέρον, 
πιστεύω. Ά λ λ ’ έκ τής χαράς, ήν αισθάνο
μαι βλέπουσα ύμάς, έλησμόνησα τό πρώτον 
καθήκον μ,ου ώς οίκοδεσποίνης. θ ά  έχετε ά- 
νάγκην νά πάρετε κάτι τι.

— "Οχι, κυρία, προεγευμάτισα εις Τούρ.
— Άφού εΐν ’ έτσι, δέν έχετε παρά νά 

έτοιμασθήτε. Πηγαίνετε λσιπόν νά ένδυθή- 
τε, άγαπητέ μοι κόμη, καί μην αργήσετε 
πολύ, διότι βιάζομαι νά σάς παρουσιασω 
είς τήν συναναστροφήν μ.ου.

Καί στραφεΐσα ή μαρκησία πρός υπηρέ
την είπεν αύτώ :

— 'Οδήγησε τόν κόμητα Δελασέρ είς 
τό δωμ.άτιον τής Άρτέμιδος.

’Ενώ ό κόμης ήσχολεΐτο ν ’ άλλάξη έν- 
ουμασίαν έν τώ δρισθέντι δωματίω, ή μαρ
κησία άνήγγελλεν ■ είς τούς προσκεκλημέ
νους της τήν είς τό μέγαρόν άφιξιν τοϋ κό- 
μητος Δελασέρ. ’Ολίγοι γνωρίζοντες τόν e- 
πιστήμονα δέν άπέκρυψαν τήν έκπληξίν 
των.

— Ά λ λ ’ έάν, έπανέλαβεν ή μαρκησία, 
ό κόμης Δελασέρ είναι επιστήμων, ήτοι άν
θρωπος σοβαρός, δέν θά μάς έμ.ποδίση πο
σώς νά διασκεδάσωμ.εν άλλως είναι έξαί- 
ρετος μουσικός καί άγαπά πολυ τήν μ,ουσι- 
κήν. "Ελα, δεσποινίς Ελένη, έξηκολούθησεν 
άποταθεϊσα πρός νεάνιδα, νομίζω δτι είναι 
σειρά σου νά τραγωδήσης κάτι τι.

— Δέν θέλω νά μ.έ παρακαλρύν,άπεκρίθη, 
ή νεάνις έγερθεϊσα. Είπέτε μου τ ί έπιθυμεΐ- 
τε νά τραγουδήσω ;

— Ναί, ώραία μ,ου,τραγούδησε άν θέλης 
το λυπητερό έκεϊνο τραγούδι, τό όποιον έ- 
τραγούδησες προχθές καί τό όποιον πολύ μοί 
ήρεσε :

Α γά π α , μοι ειπον τά κρΓνα τών αγρών.

— Πολύ καλά.
Ή  νεάνις έκάθισε πρό τοϋ κλειδοκυμ,βά- 

λου καί συνοδεύουσα μ.όνη τό άσμ.ά της έ

ψαλλε μεθ’ ηδονικής φωνής καί μ ετ ’ έξαι- 
ρέτου χάριτος τήν πρώτην στροφήν.

Ψίθυρος ΰπέρ τής άδούσης έπλήρωσεν ά- 
μ.έσως τήν αίθουσαν.

— Ώραΐον, ώραΐον ! έ'λεγον, καί έχειρο- 
κρότουν συνάμα.

Κατά τήν δευτέραν στροφήν, ή θύρα τής 
αιθούσης ήνοιξεν ήρέμ,α καί ένεφανίσθη δ κό- 
μ.ης Δελασέρ, δστις δμως είς νεύμα τής μαρ- 
κησίας έ'μεινεν άκίνητος καί προσήλωσε το 
ούς ΐν ’ άκούση.

Ή  νεάνις έτραγώδησε τήν δευτέραν στρο
φήν :

Τούς πόθους πάντας της ψυχής δέν έκπληροΓς, 
κάλλος, νεότης, και τών θαυμαστών φωνή.
Ή  αίγλη κόρης έν νυκτερινοΓς χοροΐς. 
ή ύπερτάτη δέν μοι είναι ηδονή.
*Άλλο ζητ* ή καροία ακρον αγαθόν, 
βάλσαμον θειον τής πασχοΰσης μου ψυχής. 
Ά γ ά π ’ άγάπα, ινα ήσαι ευτυχής, 
μο'ι ειπον τ ’ ανθη και τά κρίνα τών αγρών.

Νέαι χειροκροτήσεις ήκούσθησαν ζωηρό- 
τεραι καί θορυβωδέστεραι τών πρώτων.

Ό  κόμης ϊστατο καταμ.αγευμένος ύπό 
τής μελωδικής καί επαγωγού φωνής τής κό
ρης, καί δτε αΰτη εψαλλε μ ετ ’ άξιεράστου 
χάριτος τόν στίχον :

Ά γ ά π ’ α γ ά π α , Γνα τ,σαι ε υ τυ χ ή ς ,

ήσθάνθη τήν καρδίαν του σκιρτήσασαν. Δέν 
συνώψιζεν άρά γε ό στίχος έκεϊνος τούς δια
λογισμούς αύτού ; Ένόμισεν δτι οί λόγοι, 
οΰς ηκουσεν, έγράφησαν χάριν αύτού καί δτι 
χάριν αύτού καί μόνου έτραγώδησε τήν στρο
φήν ταύτην ή νεάνις.

’Εν τοσούτω ή μαρκησία ήγέρθη- πρού- 
χώρησε πρός τόν κόμ.ητα, έλαβεν αύτόν άπό 
τής χειρός, καί σύρασα είς το μέσον τής α ι
θούσης,

— Κύριοι καί κυρίαι, είπεν, ευτυχής λο
γίζομαι παρουσιάζουσα ύμϊν τόν κόμη-fa 
Δελασέρ, ένα τών άριστων φίλων μ,ου.

Πάντων τά  βλέμμ.ατα έστράφησαν πρός 
τό μ.έρος έκεινο. τρεις δέ ή τέσσαρες προσ- 
ήλθον καί έθλιψαν τήν χεΐρα τού κόμητος, 
δστις, μετά μείζονος εύχερείας η όσην προσ- 
εδόκα τις παρ’ αύτού, έχαιρέτισε τάς κυ
ρίας, άντιχαιρετίσασαι «ύτόν δι ’ επαγωγών 
μειδιαμάτων.

— Ά λλά  δέν. είναι πλέον ό ίδιος, ε"λεγε 
καθ’ έαυτήν ή μαρκησία' μετεβλήθη.

Ό  κόμης έπλησίασε τήν άοιδόν
— Δεσποινίς, τη είπε μέ ύποτρέμουσαν 

φωνήν, δέν έπιθυμ-ώ νά διαταραξω τήν 
διασκέδασίν σας, καί θά λυπηθώ πολύ 
έάν άποστεοήσω τάς κυρίας καί τούς κυ
ρίους τής ήδονής τού νά σάς άκούωσι. Σάς 
παρακαλώ, δεσποινίς, εύαρεστήθητε νά έξα- 
κολουθήσητε.

— Ναί, ναί, άγαπητή μου "Ελένη, είπεν 
ή μαρκησία, τήν τρίτην στροφήν.

Ό  κόμης ώπισθοχώρησεν ολίγον, ά λλ ' 
έ'στη ούτως, ώστε νά βλέπϊ) το πρόσωπον 
τής κόρης καί νά παρατηρώ πάσας τάς κι
νήσεις τών χαρακτηριστικών της.

Ή  νεάνις καταπόρφυρος έτραγώδησε τήν 
τελευταίαν στροφήν τοϋ άσματος.

Ή  δεσποινίς Ελένη Νοαρμ,όν, ήτο κόρη 
άπαραμίλλου καλλονής. Τό άνάστημά της,

νο:

άνάλογον, ήτο λεπτόν, ραδινόν, είχε δέ < 
ραΐον τράχηλον, θελκτικούς ώμους καί θ ι 
μάσιον λαιμόν. Οί ήμίγυμνοι βραχίονές τηη 
ήσαν λευκοί ώ ; άλάβαστρος, αί δέ χεΐρες j λε; 
κραί καί κομψαί μ.ετά λεπτοτάτων δακτ 
λων καί ερυθρών ονύχων.

Ή  καστανόχοους αύτής κόμη περιειλιγμ 
νη έπί τής κορυφής τής κεφαλής επέστεφε 
ώραΐον καίάγνότατον μέτωπόν της.Τό στό| 
της ήτο μικϋλον, ερυθρά τά  χείλη, όλίγ 
παχέα ίσως, ά λ λ ’ άειποτε μ-ειδιώντα, κ 
οί όδόντες ώραιότατοι. Αί παρειαΐ ήσαν t ci 
ποστρόγγυλοι, ύπέρυθροι καί θαλεραί. 
μ.ετά διαφανών καί κινούμενων ρωθώνων ( εω 
αύτής ήτο πρότυπον τελειότητος' τά ώ· η 
ήσαν κομψά, διαφανή καί ύπέρυθρα, ώς -ρυ 
παρειαΐ της. Ά λλά  τό ελκυστικόν πρό π ά ’ό 
των έν αυτή), το επαγωγόν, το όεσμεϋον, ί-ή; 
μαγεύον, ήσαν ή άφελής εκφρασις, ή γλ :ω· 
κύτης τοϋ άγγελικοϋ αύτής προσώπου κ£, ' 
έπί πλέον τό άπροσδιόριστον, άλλά λατρει 
τόν αύτής βλέμμ-α, δπερ έξέπεμπον οί π 5υϊ 
κνοβλέφαροι καί μεγάλοι αύτής οφθαλμοί,£δ

Πάντα ταύτα δέν έμειναν άπαρατήρηιΕίς 
ύπό τού κόμ,ητος Δελασέρ."Οτε μετά μικρ1 
έξήλθον τής αιθούσης, δπως περιπατήσωσ^· 
ολίγον είς τούς κήπους,μεχρισοϋ έπιστή) ήώ[ 
τού γεύματος, δ κόμης προσήνεγκε τόν βρί^,, 
χίονα του είς τήν Ελένην.

-— Δεσποινίς, τ γ  είπεν, έχετε ήδονικι 
φωνήν καί τραγωδεΐτε θαυμασίως' είναι ε 
τύχημα νά σάς άκούγι τις.

— Γνωρίζω οτι είσθε κάλλιστος μουσ 
κός, κύριε άπεκρίθη, καί κολακεύομαι δ'y 
τήν κρίσιν σας- άλλά βεβαίως, κύριε κόμ· 
μεγαλ,οποιεΐτε τήν μ.ικράν μ,ου άξιαν.

— Δεοποινίς,άνταπήντησεν δ κόμ.ης μει 
ζέσεως' έχετε σπανίαν άρετήν, διά τό δποΐ 
σάς ύπερεπαινώ. τήν μετριοφροσύνην.

Τό πρώτον ήδη έπί ζωής του δ κόμ· 
Δελασέρ έδείχθη λίαν περιποιητικός καί 
ράσμιος πρός τάς γυναίκας. Κατά τό γε; 
μα ήτο φαιδρότατος, ή δέ μαρκησία, έπ 
θυμ.ούσα νά καταστήση αύτόν γνωστόν ε 
τήν δμ.ήγυριν, έφαντάσθη νά τον κάμ,η 
δμιλήσγ). Διά τής πολυμαθείας, τής περί 
δμ.ιλεΐν ευχερείας καί τοϋ πνεύματός του 
δέσμευσε τήν προσοχήν καί έκίνησε τό ένο 
αφέρον πάντων.

[Έ π ε τ α ι αυνέχ·ι«].
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Σ υνέχ«ι*]

— Πρέπει νά τά  μ.άθω.
— Ούδέποτε θά δυνηθώ.
— Ά λλά  προσπάθησε, άδελφή μου.
— Ν αί... είξεύρω δτι πρέπει νά σοί τ 

εϊπω δλα. ΙΙολλάκις ήθέλησα νά σοί έξομ 
λογηθώ καί δέν έΤ,αβον τό θάρρος. Ήρχο 
μ.ην προς σέ μ.έ τήν άπόφασιν νά σοί έκμ.'



οε
θα
ς τ|τηρευθώ, ά λ λ ’ δτε σέ έ'βλεπον καί με ε- 
ες[λεπες ήσθανόμ.ην έμαυτήν άνίσχυρον.

— Τώρα δέν σε βλέπω· τά  παράθυρα εί- 
χι κλειστά- είπέ μ.οι λοιπόν τά  πάντα.

ορίζεις δτι θά σέ σώσω.
— Θά μ.έ σώσης !
— Θά σε υποστηρίξω.
— Καί ή μήτηρ, ή μάμμν, ;
— Θά σκεφθώμ-εν. Διά τοϋτο πρέπει νά 

οί εϊπης δλην τήν άλήθειαν.
’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον ο ι’ ένστικτου κινή- 

dv ( εως, ή Ίουλιανή έλίκνιζε τήν Άννέταν έν 
ή αγκάλη της. Νεαρά μ,ήτηο οέν θά ήτο 
ρυφερωτέρα διά τό μικρόν αυτής τέκνον. 

άίο δωμάτιον ήτο σκοτεινόν, έν τή σιγή οέ 
-ν, 't-ή; εσπέρας οέν ήκούετο είμή ή αναπνοή 
Τ^ΐων καί άπό καιρού είς καιρόν στεναγμός 

* ϊ  λυγμός.
τρει — Δυστυχής άδελφή ! έψιθύριζεν ή Ί - 
; π’5υλιανή άσπαζομένη αύτήν προσφιλής μοι 
'-5ΐ·άοελφή, δμ.ίλει είς τήν άοελφήν σου, δμίλει 
ρη’ -ίς τήν μητέρα σου.
ικρ1 — I jj.yj-jp ι μητερ ! Χάριν έμοϋ ά- 
ω,7πελπίζεσαι, χάριν έμοϋ ατιμάζεσαι, σύ, ή 
Γ'ωί:όσον κχλή, σύ, τήν όποιαν τόσον τρυφερώς 
βΡ1 αγάπησα, σύ, ήτις μέ άνέθρεψες.

Ή  Ίουλιανή όιετέλει έν άκρα συγκινήσει.
— Καί δταν συλλογίζωμαι, ε”λεγεν ή 

Ά ννέτα, δτι προησθάνθης δ,τι συνέβη καί 
μ.έ προειδοποίησες. Τούς άκούω τούς φρονί
μους λόγους σου· ποσάκις μοί τούς ίπανέ-

r °'λαβες ! ’Ενθυμείσαι τ ί μοί είπες : « Ά ν
τόν αγαπάς, καί άν αύτός οέν σέ άγαπά· 
θέλεις νά τόν κατακτήσεις· τ ί θά συμ.βή άν 
αύτός σέ κατακτήση ;» Μέ κκτέκτησεν, Ί -  
ουλιανή· μ.έ κατέκτησεν. Ά  ! ένόμ.ιζα δτι 
δτι ήμην άρκετά ισχυρά, δτι ήδυνάμ-ην νά 
διευθύνω τον βίον μου. ’Ά  ! πόσον ήμ,ην πα- 
ράφρων, πόσον είμαι δυστυχής !

Ή  φωνή τή έξέλιπε- μ ετ’ ολίγον δμως 
ύπέλαβε :

— Τήν εσπέραν τής παραστάσεως μοί 
ώμ.ίλησεν άπροκαλύπτως. Επίστευσα δτι 
μέ ήγάπα" άλλά δέν ήμην βεβαία, διότι 
ούδέποτε μοί τό είχεν εϊπει. Μετά τήν 
Βουαετ ικ ΐ τη ν  μέ έπλησίασε καί μοί είπε 
χαμηλοφώνως : «Πρέπει νά σάς όμ.ιλή«ω 
άπόψετό μ,εσονύκτιον είς τό άνδηρον». Καί 
τό μ,εσονύκτιον ήμην είς τό άνδηρον. Ίου- 
λιανή.
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— Ά  ! πώς ; διατί ; μ.ή μέ έρωτας, δέν 
τό είξεύρω, χωρίς δμ.ως νά το θέλω.

y  Καί έκεϊνος ήλθε ;
— Διά τοϋ βράσου. Ήθελησα τότε νά 

τώ  είπω δτι τόν ήγαπων. Δέν ηθέλησα, δέν
'Vo είπα.

— Λοιπόν !
— Έ φυγε δυσηρεστημένος. Ό πατήρ 

του ήλθεν' ένόμισα δτι ήλθε διά να ζητήση 
τήν χεϊρά μου. Ά λλά  καί σύ τό έπίστευσες.

— Είναι άληθές.
— Βλέπεις ! 'Άμα έφυγεν δ πατήρ του 

έπήγα παλιν είς τό άνδηρον. Έζήτησε πά- 
λ.ιν νά τώ είπω δτι τον άγαπώ ... κα ί... είς 
τήν αίθουσαν τό είπα.

— Ήλθε πολλακις ;

— ’Οσάκις ύπήρχε σελήνη καί ε”βλεπε 
διά ν ’ άνέρχεται διά τού βράχου.

— Καί ά φ ’ δτου έπανήλθεν έκ τής μη- 
τρός του τόν είδες ;

— Ό χ ι.
—  Διατί ;
— ’Ά  ! διότι δέν μέ άγαπά πλ*έον, διότι 

μ.έ έγκαταλίπει.
— ΙΊόθεν τό εικάζεις ;
— Τώ έγραψα καί δέν ήλθε. Παρά τού 

κυρίου Βονέ έμαθα πρό ολίγου δτι ή μήτηρ 
του έθεραπεύθη. Κατά τήν κηδείαν τής κυ
ρίας Δραπιέ τόν έκύτταξα διά νά τόν κα- 
λέσω, άλλ ’ αύτός έστρεψε τούς όφθχλμ,ούς. 
Ήθέλησα νά βαδίσω πλησίον του καί ί -  
μ.εινεν όπισω. Δέν μ.έ άγαπα πλέον, δέν μ.έ 
άγαπά !...

Ή  Ίουλιανή έστέναξε.
— Γνωρίζει δτι ;...
— Αύτός μοί τό είπεν δτι θά γείνω 

μήτηρ.
-— ’Ά  ! άνέκραξεν ή Ίουλιανή, ή δέ δυσ

τυχία μ,ας είναι μεγαλειτέρα ή δσον έφαν- 
ταζόμην.

Έπεκράτησε στιγμ.ή άγωνίας. Ή  Ά ν 
νέτα κατέπεσε χαμ.αί λαπόθυμ.ος σφίγγουσα 
μ.εταξύ τών ψειρών της τάς χεϊρας τής ά 
δελφής της.

— Ά λλά , είπε συνελθούσα, τί σοί είπεν 
ό κύριος Βονέ !

— Ό ,τ ι λέγεται είς τήν πόλιν !
— Είς τήν πόλιν !
— Ό ,τι διαδίδει ή κυρία Κόλλας.
— Λοιπόν τετέλεσται.
— Διατί ; άλλά διά νά σέ ύπερασπίσω, 

διά νά σέ σώσω, ήλθα νά μοί εϊπης τήν α
λήθειαν, διότι δέν ήδυνάμην νά πιστεύσω 
τόν κύριον Βονέ.

— Γνωρίζει... σοί είπεν ;
— Δέν τόν γνωρίζεις, άπήντησεν ή ’Ιου- 

λιανή· είναι άνθρωπος άκρας έντιμότητος 
καί εύγενείας. Ήσθάνθην τρόμον καί κα- 
τάπληξιν δτε μοί είπε : «Πρέπει ο κύριος 
Δερόδης νά νυμ.φευθή τήν δεσποινίδα Ά ν 
νέταν)).

— Τί λοιπόν πρέπει νά γείνη, άφού δέν 
μέ άγαπά ;

— Ά λ λ ’ είναι ή όχι έντιμος άνθρωπος ; 
τοϋτο πρέπει νά μ.αθωμ.εν.

— Πώς δμως ;
— Θά ίδωμεν.
— Σκέφθητι σύ, έγώ δέν δύναμαι, δέν 

έχω τόν νούν είς τήν κεφαλήν μ.ου.
Ή  Ίουλιανή έμεινεν έπί πολύ χωρίς ν ’ 

άπαντήση. Ουδέποτε ήσθάνθη βαρυτέραν 
τήν ευθύνην τής μ,ητρος οίκογενείας.

— Ή  μάμ.μη, είπε καθ’ έαυτήν, είναι 
αδύνατον, ή μήτηρ· ά ! ή δύστηνος γυνή ! 
Έ πειτα  πρέπει νά τά  μάθωσιν δλα. Έγώ ; 
’Άν ήρχετο, ναί. Ά λ λ ’ άφοϋ δέν έρχεται, 
άοού δέν θέλει νά έ'λθη, δέν δύναμ.αι νά με
ταβώ παρ’ αύτώ. Ποιος δύναται νά μέ άν- 
τικαταστήση ;

Έσκέφθη πρός στιγμήν.
— Κανένα δέν έχομεν, ούτε συγγενείς, 

ούτε φίλους δυναμένους νά όμιλήσωσι καί 
νά μ.άς ύπερασπίσωσι.

— Θεέ μου !
Μετά στιγμήν σιγής έδράςατο τών χει-

ρών τής άδελφής της καί σφίγγουσα αύτάς 
πυρετωδώς :

— Ναί, έχομεν ένα ; άνέκραξε.
— Ποιον ;
— Εκείνον, ό όποιος έ'λαβε τό θάρρος 

νά όμιλήση, ένώ πάντες έσιώπων...
— Τόν κύριον Βονέ !... Θέλεις :
Καί γνωρίζεις άλλον μάλΛον άξιον τής 

εμπιστοσύνης μας ; Μεταξύ τών άνδρών, 
τούς οποίους βλέπομ,εν εδώ, οΰτος είναι ό 
μάλλον άξιοπρεπής, ύπερήφανος καί άφω- 
σιωμένος.

— Είναι τούτο λόγος διά ν ’ άναλάβη 
τήν ύπεράσπισίν μας ;

— Μ ’ άγαπα.
— Σοί τό είπεν.
— Ούδέποτε.
— Καί σύ ;
— Τόν άγαπώ. Ά φ ’ ής ήμέρας τόν είδα, 

συνεπάθησα πρός αύτόν, τότε δέ έσκέφθην 
νά σοί τόν δώσω ώς σύζυγον. Δ ιατί νά μή 
τόν δεχθής τότε ;

— Θά σοί άφήρουν τήν ευδαιμονίαν σου.
— θ ά  έξησφάλιζα τήν Ιδικήν σου. Πλήν 

ν ’ άγαπώ τόν κύριον Βονέ καί ν ’ άγαπώ- 
μ,αι παρ’ αύτοϋ, τοϋτο δέν αποτελεί ούτε 
τήν Ιδικήν μου, ούτε τήν ίδικήν του εύτυ- 
χίαν. Μάς χωρίζει ή ύπερηφάνειά του. Εί
ναι πτωχός καί είμαι πλούσια, τούλάχι- 
στον πολ.ύ πλούσια δ ι’ αύτόν. Ή  τιμή καί 
ή άξιοπρέπειά του θά τώ κλείωσι πάντοτε 
τά χείλη, ώς τού τά  έκλεισαν μ-έχρι σήμε
ρον. Ή  κληρονομιά, τήν όποιαν προσεδόκα, 
τόν έκαμ.ε κάπως νά όμιλήση, άλλά πάσα 
έλπίς περί τής κληρονομιάς ταύτης έξέλιπεν
ήδη.

— Τί περιμένεις άπο αύτόν ;
Τόν παρεκαλεσα νά ελθη αύριον διά νά 

συσκεφθώμ.εν· δέν θά μ-άθη τ ι παρ’ ίμ,οϋ, 
άφού γνωρίζει τά πάντα.Έ σο δμ.ως βεβαία, 
άδελφή μου, δτι αν ήναι «υνατον νά σωθής, 
θά σωθής άπό αύτόν.

’Έθεσε τήν χεϊρα έπί τής καρδίας της.
— Άκούω έδώ φωνήν, ή δποία μοί λέγει 

δτι θά σέ σώση.
— ’Ά  ! άν ήδυνάμην νά ίλπίζω  ώς σύ" 

άν ήδύνασο νά μοί μ,εταοώσης ολίγην πε
ποίθησή .

— ’Έχω πεποίθησιν είς τόν κύριον Βονέ.
— Και έγώ δέν έχω πλέον πεποίθησιν 

είς έκεΐνον τόν όποιον άγαπώ.
— Έ φ ’ δσον ή πάλη είναι δυνατή, δέν 

πρέπει ν ’ αποθαρρύνεσαι· ό κύριος Βονε κα
θιστά τήν πάλην δυνατήν.

Ή  Ίουλιανή ήθέλησε νά κατακλίνη τήν 
αδελφήν της. Έξέδυσε λί'.πόν αύτήν, ώς 
δτε ήτο μικρά, μή παίζουσα μέν μ ετ ’ αυ
τής, άλλά θωπεύουσα ήδέως αύτήν. Έ ςή- 
πλωσεν αύτήν έπί τής κλίνης, έθηκε τήν 
κεφαλήν της έπί τού προσκεφαλαίου και ε- 
κράτει τήν χεΐρά της έντός τών ίοικών της, 
μ.έχρις ού δ ΰπνος έκλεισε τά  βλέφαρκ της.

Ώς έν όνείρω ή Ά ννέτα ήσθάνθη τά  
χείλη τής άδελφής της ψαυοντα το μέτω- 
πόν της.

["Ε π ιτκ ι «υνέχεικ] cK-



Δ Ρ 0 Μ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν  ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πεχοαχευς Ά θήναχ Πάτραχ Πύργος Ό λνμπχα .

’Ολυμπία αν.

Πύργος
\ο

Πειραιεύς
Ά Ιήνα ι

(
Κόρινθος I

Ξυλόκασ.

Άκρατα ^

Αίγιον

Πάτραι

Λεχαινα

αν. 6 .20π
» 7.00

/αφ 9.58
^άν 10.18

Vαφ 11.16
/οίφ. 12.26
V άν. 12.28)!αφ 1.29
/άφ 3.10
\άν. 3.40
/άφ. 5.41
^άν. 5.46
/αφ 7.35

νάν. 7 .15πΠύργος 

’Ολύμπια αφ. 8.10

8.20* 11.50π —
9.00 12.30 —

12.12 3.22 —
9.20π 3.35 4.30μ

10.54 4.33 6.04
__ 5.29 7.25
5,45π
7.03

5.30
6.20 3.30μ

4.45
9.05. 7.40 6.45
7 .15π 4.05μ
9.48 7.00

9.54 6 .45π
11.45 9.00 _
12.00 4.00
12.55 4.55

( αφ.
*.30π
925.

Λεχαινά _

(■V?α
Ά κράτα ( J

Πάτραι ( ? ? ' ,. ,,.Γ \αν. 7 .45π
Λίγιον άν. 9 .12  

αφ. 10.04 
άν. 10.08 

Ξυλόκασ άν. 11.17
ίφ .1 2 .1 4  
άν. 12.34

Αθήναι αφ. 3,40 
ΙΙειραιευς αφ. 4.15

Κόρινθος

— 1.50μ 5.05μ
— 2.45 6.00

7 .00π 3.10 4.25μ
8-47 4.39 6.35
8.53 4.44 6.40π

11.00 7.05 9.15
12.10 8.50π 3.00μ

1.30 ί0 ,2 5 5.15
2.20 11.40 6.35
2.25 6.00π —
3.20 7-16 11.30
4.18 8.50 1.05
4.32 2 .30*
7.30 5.50
8.00 6.25

Κόρινθος
Κ·ρινθος
“Αργος
Χ α ύ π λ ιο ν
Τρίπολις

8 .35π  (Μ 
11.25 
12.15 

4.00

"Αργος
12.30μ

3.08
3.50
6.40

ΝαΥ'πλιον Τ ρίπολις.
]Ι Τρίπολις άν. 8 .45π

Ν α ύ π λ ιο ν  άν. 11.10
μ Ά ργος άν. 11.55
|| Κόρινθος άν. 1.15

12.45μ
4.
4.40
7.15

Καβάΰιλα
Κ«6άσιλα 7.15 10.20 — 6.15 1
Β«ρ5ολομ. 7.35 10.40 2.30 6.30
Κυλλήνη 8.00 11,05 2.55 —
Λ·υτρά — 12.25 — —

— — 1.45
8.10 11.15 3.05
8.43 11.42 3.40
8.58 — 3.55

Κ υλλήνη  Λουτρά.
! Λουτρά —-
Κυλλήνη . —
Βαρθολομ. 6.30
Καοάσιλα 6.45

' .  Κ ατ’ εΰΟείαν εις Τρίπολιν και άντιστρόφως. ( 1) Τρίτην, Π έμπτην. Σάβίατον (2 ) Δευτέραν, 

Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων “Αργους Ναυπλίου εξ άμαξοστοιχίαι καθ ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοϋ Δέ ’Αμίτσις εΰρίσκεται tv τω Βιδλιοπωλείω μας, όδός Προαστείου 
άριθ. 10, κα'ι πωλείται άντ'ι δρ. 4.

Χ Α Ρ Τ Ε Μ ΙΙΟ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θίΐναχ , Ό δός Άρχότεχδου, άρχθμός 16.
X dpxqC τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λβΓοςκαι μή. 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.
— Νέα

Bazar de la Hav.ane
X P .  Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Ο Ύ

ΠλατεΓα Όμονοίας, Οικία Πάγκα. και όδός Σταδίου, οικία Ιναλλιγα.

ΚΑΠΝΑ ’Αγρίνιου, Λαμίας, Θεσσαλίας, Τουρκίας, Γ ενιτζέ.— ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 
Γενιζέ (Α ίγύπτου) έκάστη χιλιάς φράγκα 40. Μέ δοκιμήν.— ΙΙΟΥΡΑ 'Ο λλαν
δίας, Γερμανίας, 'Αβάνας εις κουτία και λιανικώς. — ΠΙΙΪΑΙ Παρισίο>ν και 
Βιέννης έκ Κ ε^ρχμτίαρΐΟ Ι/, και διάφοροι άλλαι. Τ ι μ α ι μ έ τ ρ ι α ι .

To B a z a r *  d e  l a  H a  v a n e  αναλαμβάνει τήν πώλησιν Σ ΙΓΑ ΡΕ Τ- 
ΤΩΝ λ ία ν ί ν & ς  διά τό ’Εσωτερικόν, είς δέ τό ’Εξωτερικόν, οίαςδήποτε χωράς 
Ευρώπης και Τουρκίας,τήν αποστολήν δεμάτων χ ο ν 3 ρ ΐ* ώ ς  Ή  τριακονταε
τής εργασία κα'ι πεΓρα του καταστηματάρχου και κατασκευαστού κ. Ά γγ ε -  
λίδου είνε ή μόνη άποδειξις κα'ι έγγύησις ότι μόνον είς το B a z a r  c i e  
l a  E i a v a n e  δύναται τις νά εΰρη τά περιφημότερα Ε λληνικά  και Τουρ

κικά καπνά, διότι ολα τα είδη τών καπνών Ελλάδος κα'ι Τουρκίας εκλέγον
ται και σ υ μ μ ι γ ν ύ ο ν τ α ι  μετά μεγάλης επιτυχίας κα'ι τέχνης υπό του 
ίοίου κ. ’Αγγελίδου, κα'ι έπομένως είνε τά μόνα καπνά, — πρό πάντων τα 

Ε λ λ η ν ι ι ά —τά όποΓα έχουν γεΰσιν έξαισίαν κα'ι γλυκυτατην. Ό  επιθυμών 
λοιπόν νά καπνίση σιγορον φυσικώς ευώδες—ιδίως έλληνικόν—και όχι τεχνι- 
κώς, ώς τά τής Τουρκίας ( Ά γιασελούκ), ας άγοράζγ) σιγάρα μόνον από τό

BAZ AR DE L A  HAVANE

ΥΧΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα εις φιάλας πωλουνται μόνον 
παρα τή Διευθυνσει τών Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου (όδός ΙΙινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δι ’έκάστην έπ ιστρεφψένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 14

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τω 
Ιναταστήματι του κ. Π. Π Α 
Π Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κ α τ ’ όκαν. 

Είνε οίνο: γνήσιοι, ανώτεροι όλων των επιδορπείων Ευρωπαϊκών, κα'ι συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών εις ασθενείς. 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεοαίωσιν 
τούτων. Ό δος ΜουΟών, 11. 15

Π Α Ν Τ 0 Π Π Λ Ε10 Ν ΤΑ «ΧΑΪΤΕΙΑ»
Α. ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τό μ.όνον παρά τά ΧαυτεΓά παντοπωλειόν, τό όποιον πωλεΓ γλυκυτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΛΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός τήν γεΰσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 1

ΚΛΙΝΑΙ ΣΙΔΗΡΑΙ
ΚΛ1Ν*ΑΙ κομψότατο ι, ΚΛΙΝΑΙ σ τερεώ τα τα ι, 
απα ρά μ ιλλο ι πρός τά ς  ά γ γ λ ικ ά ς , εύρ ίσκον 
τα ι ε ις  τό κ λ ινο π ω λ ε ϊο ν  τοϋ κυρ ίου

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ Κ Ο Υ Κ Α Κ Η
έπ ί τ ή ς  όδοΰ Κ ολοκοτρώνη αρ ιθμός 88. 
Τό Κατάστημα τοϋ κ. Κ ουκάκιι ϋπο^ρεοϋτα ι 
ε ίς  το ύς άγοραστάς διά τή ν  έπ ιδ ιό ρ θω σ ιν  
ο ΐας δήποτε βλάβης δω ρεάν.
Αγοράσατε κ λ ίν α ς  δ ιότι θά εύχ α ρ ισ τη θή τε . 

κομ.ψότης — euQvjvfat — επ ισκευή  δω ρεάν. 10

ΤΟΥ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ
ΕΙΟΥ" Α Δ Ε Λ .  σ '. Π Α Π Α Ν Ι -  
Κ Ο Λ Α  ΟΥ. Οί άγνο'ι και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ κα'ι ό 

σπινθηροβόλος κα'ι άφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τουτου βραβευθέντες εν τή Παγκοσμίω ’Εκ
θέσει τών Παρισίων, πωλουνται εις τό άρτισύστατον 
ΓΙρακτορεΓον Καταναλωσεως, κείμενον έν τή όδώ Προα
στείου άριθ. 3 παραπλεύρως του Θεάτρου τών Κωμωδιών, 

Καμπανίτης ή φιάλη Δρ. 4. — Καμπανίτης ή 1 )2 
Δρ. 2 ,5 0 .—Οίνος λευκός 4 έτών ή φιάλη Δρ. 1.—Οί
νος λευκός 2 έτών ή όκα λεπ. 80. — Οίνος μέλας 4 έτών 
ή φιάλη λεπ. 80 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή οκα λεπ. 60. 

Έπιστρεφομένης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25. 
Διά ποσά ανω τών 25 οκάδων ή ανάλογος εκπτωσις.

Δ ο κ δ μ ά ο α χ ε ,
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