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[Συνέχει»]

— Ή  έπιστήμ.η είναι ανίσχυρος νά βε- 
€αιώση δτι ή σφαίρα είναι τής διαμέτρου 
τοϋ πολυκρότου. δπερ εύρέθη είς τό δάσος.

Ό  πρόεδρος έστράφη πρός τούς ένορκους.
— Δέν είναι ανάγκη νά έπιμ-είνω έπί τής 

■σπουδαιότητος τής έκθέσεώς ταύτης. Ό Βω
φόρτ και ό Βαλον άν παρεκάθηντο έν τη 
αύτη άμ.άξη, θά έλάμβανον, άν μη τά αύτά 
τραύματα, τούλάχιστον δύο τραύματα πα- 
ρουσιάζοντα ύπο τήν εποψιν τής διευθύσεως 
τών βλημάτων τούς αυτούς χαρακτήρας. 
Ά λλά  τά τραύματα ταύτα διαφέρουσιν οΰ- 
■σι&χδώς.Τό μεν παρήχθη κ α τ ’εύθεΐαν γραμ 
μήν, τό οέ έκ τών άνω προς τά κάτω ... Ό 
Βωφόρτ θά μ.άς δώση μετ ’ ολίγον τάς ά -  
•ναγκαίας εξηγήσεις.

Καί βλέπων τόν ιατρόν ίστάμενον ετι οο- 
Φιον καί κάτωχρον :

— Εΰχαριστώ, κύριε Γεράρδε. Δέν έχετε 
άλλο τί νά προσθέσετε ;

— Συγγνώμην, κύριε πρόεδρε ... θέλω 
τούναντίον νά προσθέσω όλίγας λέξεις.

— Σάς άκούομεν.
— Κύριε πρόεδρε, θέλω νά προκαλέσω 

τάς άμ.φιβ;λίας τής δικαιοσύνης έπί τής έκ- 
^ίσεώς μου... θέλω νά τήν ύποχρεώσω νά 
δικαση,νά μείνη αναποφάσιστος,νά βεβαίω
ση πόσον ή εκθεσίς μου είναι ολ.ίγον συμ.πε- 
ρασματική... Ή  αποστολή μου έςεπληρώθη, 
είν άληθές . . . Δύνασθε νά μ.οί επιβάλετε 
■σιγήν  δέν είμαι «υνήγορος... δέν έκλήθην

νά ύπερασπίσω τόν κύριον Βωφόρτ, τόν ό
ποιον γνωρίζω, έκτιμ.ώ καί άγαπώ ...

— Ούτως, κύριε Γεράρδε, έκτος τής ια 
τροδικαστικής σας βεβαιώσεως, δέν βλέπω 
τ ί δύνασθε νά εΐπητε ήμ.ϊν... Είναι καθή
κον τού συνηγόρου νά υπεράσπιση τον Βω
φόρτ, ή δέ άτομ.ική σας γνώμ.η ολίγον έν- 
διαφέρει τούς ένορκους.

— Σάς ικετεύω, κύριε πρόεδρε, νά μ.έ 
άκούσητε άκόμη...

— Δέν βλέπω το άτοπον, κύριε πρόε
δρε, είπεν ό συνήγορος τοϋ Βωφόρτ, δέχομαι 
δέ έκ τών προτέρων πάσαν έξήγησιν δυνα- 
μ.ένην νά διαφώτιση την συνείδησιν τών κυ
ρίων ένορκων.

Μετά στιγμ.ήν διασκέψεως ό πρόεδρος 
είπεν :

— 'Ομιλήσατε λοιπόν, κύριε Γεράρδε. 
τί έχετε νά μάς ε'ίπετε ;

— Δέν ήθελα νά προσβάλλω τήν δικαι
οσύνην ήν άπεριορίστως σέβομ-at, θέλω όμ.ως 
νά τήν προφυλάξω ά φ ’ έαυτής. Δύναται ν ’ 
άπατηθή, άνεπανόρθωτοι δέ ε!ναί> αί πλ,ά- 
ναι της.

— Κύριε Γεράροε, οέν ούναμ.αι νά σάς 
άφίσω νά όμ,ιλήσητε διά τού ύφους αύτοϋ.

— Συγχωρήσατέ με, κύριε πρόεδρε, διά 
τήν γλώσσαν, ήν τηρώ' δέν μοί ύπαγορεύει 
αύτήν ή δυσπιστία πρός τά φώτα ύμών καί 
τήν υψηλήν καί άμ.ωμ.ον άμ.εροληψίαν σας, 
ά λ λ ’ ή άγάπη, ήν τρέφω διά τόν Βωφόρτ 
καί ή βαθεια συμ.πάθεια, ήν μ.οί έμ-πνέει. Το 
είπα καί τό έπαναλαμ,βάνω, οΰδέν θα μετα
βάλλω έκ τής έκθέσεώς μ.ου. ’Εν τούτοις 
— όμ.ιλώ δέ οχι ώς φίλος τοϋ κυρίου Βω
φόρτ, ά λ λ ’ ώς ιατρός ετι — έκπλήττομαι 
διά τήν σηαασίαν τήν άποοοθεϊσαν είς τάς 
ίατρικάς μ.ου παρατηρήσεις. "Οτε συνεζή- 
τουν τάς λ>επτομ.ερείας τής έκθέσεώς μ.ετά 
τοϋ κυρίου Λωζιέ, εΰρον έξήγησιν τού τραύ- 
μ.ατος έπίσης φυσικήν ώς καί ή ύπο τής ά-

νακρίσεως εκτοτε δοθεϊσα. Έ λεγα  είς τον 
κύριον Λωζιέ τά έξής ; « Ό  Βαλόν καί ό 
Βωφόρτ παρακάθηνται, ό δέ Βαλόν όδηγεϊ 
τήν άμ.αξαν έπί τής έδρας καθήμ-ενος. ΙΙρος 
τούτοις ίεναι εύρωστότεοος καί υψηλότερος 
τοϋ κυρίου Βωφόρτ. Ό φονεύς δστις είναι 
κεκρυμ.μένος εύρίσκεται έκ τής θέσεώς του 
είς τό αύτό μ.ετά τού Βαλόν έπίπεζον, ύψη- 
λότερον δέ τού Βωφόρτ. Έπυροβόλησε οίς, 
τά  δέ τραύμ.ατα παρουσιάζουσιν ένεκα τής 
θέσεως τών τραυμ.ατισθεντων, διαφόρους χα
ρακτήρας».

— Οί ένορκοι θά έκτιμ.ήσωσι, κύριε Γε
ράρδε, είπεν ό πρόεδρος. Τοϋτο λαιπον έχετε 
νά μ.άς ε’ίπετε ;

— Έπιτρέψατέ μοι νά ε'ίπω. κύριε πρό
εδρε, δτι είμαι σταθερώς πεπεισμένος περί 
τής άθωότητος τοϋ κατηγορουμένου.

— Ό κύριος Λωζιέ, έν έμπιστευτικη έκ- 
θέσει, μ.άς έσημ.είωσε τήν συνδιαλ,εςιν, ήν ε- 
σχετε μ ετ’ αΰτοϋ, καί καθ’ ήν ύπεοηλο>- 
σατε δτι γνωρίζετε τόν άληθή ένοχον, ότι 
δέ ό ένοχος ούτος δέν είναι ό Βωφόρτ...

Εκείνος ήγέρθη έκ τοϋ εδράνου του έν 
1 άκρα ταραχή.

Πρός στιγμήν μεγάλως έταράχθη το ά- 
κροατήριον.

Ό Βωφόρτ είπε :
— Γεράρδε, έν όνόμ.ατι τής αγάπης, τήν 

οποίαν τρέφω διά σέ, διά τήν μ,ητέρα σου, 
διά τήν άδελνήν σου, γνωρίζεις οέ όποιας

τ , , '< - »** <γ 'φυσεως etvat r, αγαπη αυτη, σε εςςρκ,ΐν,ω voc 
αποκάλυψές δ,τι γνωρίζεις... Είναι άλτ$ες 
οτι το ovcaoc του οονίω- του Βαλον οεν σοιι ι

είναι άγνωστον ;.. .
— Τοϋτο είναι ψευδές, είπεν ό Γεράρδος, 

τοϋτο δέν είπα είς τον κύριον Λωζιε. Γώ 
είπα : «Πλανάσθε καταδεικνύοντες τον κύ
ριον Βωφόρτ».

— Γεράρδε, σέ έξορκίζω... ύποστήριζον 
μ.ε... χάνω τον νοϋν μου... όλοι είναι εναν
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συναλλαγμάτων κτλ. κτλ.



τίον μου. Γνωρίζεις έν τούτοις δτι οέν είναι 
δυνατόν νά μέ κκταδικάσωσιν. Είναι άδύ- 
νατον, θά ήτο τεύτο φοβερόν, φρικώδες. Βε
βαίως οιά νά όμιλής οΰτω θά έ'χης άπεδεί- 
ξεις. Τί σέ έμποδίζει νά τάς άπεκαλύψης ;

— Είπα δ,τι τό καθήκον jjloI επιτάσσει 
νά εϊπω... Τίποτε οέν δύναμαι νά προσθέσω 
χωρίς νά. προσβληθή ή τιμή μου.

Ή  καταθεσις τοϋ Γεράροου βαθειαν αϊ- 
σθησιν ένεποίησεν είς τούς ένορκους.

Ό συνήγορος τοϋ Βωφόρτ, έζήτησε τήν 
άδειαν νά άπευθύνη ερωτήσεις τινάς τω 
ίχτρώ.

Ό πρόεδρος έπέτρεψε τοϋτο.
— Κύριε Γεράρδε, είπεν ό δικηγόρος, ώ- 

μιλήσατε κατά τήν συνείδησίν σας. Ά λλά  
σ ίς  έρωτώ : ή πεπείθησίς σας στηρίζεται 
έπί ήθικών άποδείξεων ;

Ό  ιατρός ένευε πρός τά κάτω.
— "Εχετε γεγονότα νά μας εϊπητε ; ή- 

ρώτησεν ό συνήγορος.
Ό Γεράροος έξηκελεύθει σιωπών.
— Τέλος υπάρχει λόγος σπευδαϊες, δσ- 

τις σάς κωλύει νά. ομιλήσετε ή μήπως κω- 
λύεσθε ύπο τού ιατρικού άπορρήτου ;

Ό Γεράροος χαμηλεφώνως άπήντησε :
— Δέν πιστεύω δτι ύπερβαίνω τά  δρια 

τοϋ καθήκοντος μου ούτε τής τιμής μου ώς 
ιατρεϋ λέγων δτι άληθώς τό ιατρικόν ά 
πόρρητον μέ κωλύει άπό τοϋ νά ομιλήσω...

Καί δ ταλαίπωρος νέος κεκμηκώς κατέ- 
πεσεν έπί τού έδωλίου τών μαρτύρων. Εί
χεν έξαντληθή. Ή το  ύπερβάλλουσα ή π ά 
λη, ήν πρό τόσων ήμερών ύφίστατε !

Ή  γενική συγκίνησις ήν τοιαύτη, ώστε 
έδέησεν δ πρόεδοος νά διακόψη τήν συνεδρία- 
σιν.

Ή γαγον έξω τόν κατηγορούμενον.
Οί μάρτυρες άπεσύρθησαν είς τό δι ’ αυ

τούς πρεσδιερισθέν δωμάτιον.
Ό Γεράρδος μετέβη ΐν *ύτώ κακώς έ-

Χων·
θ ά  έλεγε τις δτι έφερεν έν τή καρδια δ· 

λον τό βάρος τοϋ εγκλήματος έκείνου.
Ή  συνεδρίασις έπανελήφθη μετά ήμί- 

σειαν ώραν.
Ό  Βωφόρτ έξητάσθη.
Δέν δυναμεθα νά έπανέλΙωμεν έπί πα 

σών τών λεπτομερειών τ?,ς έξετάσεως ταύ- 
της. Τάς λεπτομερείας ταύτας γνωρίζουσιν 
οί άναγνώσται.

Ό Βωφόρτ είς πάσας τάς έρωτήσεις άπε- 
κρίνετο χωρίς νά α ίτιάτα ι κανένα, είς το 
τέλος δμως έκάστης άπαντήσεως πρεσέθε- 
τεν :

— Ειμκι άθώος.
Ή  έν τή κοινή γνώμη έκ&ηλωθεϊσα ά- 

βεβαιότης έφαίνετο έκδηλουμένη καί έν τώ 
άκροατηρίω.

Ά λ λ ’ ούδέν έπί τών άπαθών φυσιογνω
μιών τών ενόρκων, ούδέν έδήλου τήν κατά- 
στασιν της ψυχής τ ω ν  έκ τούτων δ ’ άνε- 
μένετ· ή καταδίκη ή ή άθώωσις.

Ό  συνήγορος έ"λαβε τόν λόγον καί διά 
μακρών ύπερήσπισε τόν Βωφόρτ μ ετ ’ ευ
γλωττίας, πεποιθήσεως καί συγκινήσεως.

Έπωφελήθη της ήμιαποκαλύψεως τοϋ 
Γεράρδου, ϊνα παρουσίαση τό φοβερόν της 
καταδίκης πληττούσης άθώον. Παρέστησε

τόν ιατρόν κλυδωνιζόμενον έν τή τρικυμία 
της καρδίας του, μή δυνάμενον νά όμιλήση 
χωρίς νά παραβλάψη τήν τιμήν του καί ί ι -  

ακινδυνεύοντα, άν έσίγα νά καταστρέψη τόν 
Βωφόρτ.

Ό  Βωφόρτ μετά τήν προς τόν ανακριτήν 
άπεκάλυψιν τής Μαρκελίνας, ούδέν είχε ν ’ά- 
ποκρύψη.

Διηγήθη τώ συνηγορώ του δλην τήν ΰ- 
παρξίν του καί τό μυστικόν της θλίψεως δ- 
λης του τής ζωής.

Πηγή δακρύων ύπήρξεν ή παθητική έ
κείνη άφήγησις.

"Ανθρωπος, δστις μετά τόσην έτών απελ
πισίαν έπανευρίσκει αίφνης τό παιδίον καί 
τήν σύζυγόν του, θά έκλέξη άρά γε τήν 
στιγμήν ταύτην, ϊνα φονεύση φίλον του, έξ 
ού άναρ.ένει τήν ευτυχίαν της θυγατρός του ;

«Βεβαίως, είπεν ό συνήγορος καταλήγων, 
υπολείπονται σκοτεινά σηυ.εϊα έν τη ύπεθέ- 
σεί ταύτη. Πώς έπληγώθη ό Βωφόρτ : Πώς 
το πολύκροτον του, οργανον τού φόνου, εύ
ρέθη έπί τού τόπου τοϋ εγκλήματος ; Δέν τό 
γνωρίζομεν. Τήν έξέτασιν είς μόνος βεβαίως 
ήδύνατο νά παράσχη, ούτος δέ είναι ό ια 
τρός Γεράρδος. Καί τόν ήκούσατε, κύριοι, 
τόν ιατρόν Γεράρδον συγκοατούμενον ύπό 
τής τιμής τοϋ ιατρικού άπορρήτου. Τό ά- 
άπόρρητον τούτο είναι ιερόν ώς τό τής έξο- 
μολογήσεως· τούτο τό αναγνωρίζει τό δι- 
καστήριον. Ύπό τοιαύτας συνθήκας, κύριοι, 
έπικαλούμαι ούχί τήν καρδίαν σας, άλλά 
τήν ευσυνειδησίαν σας. Δεν είναι δυνατόν 
νά διανοηθήτε νά καταδικασητε τόν πελά
την μου. Είς δσα ύπέστη, είς τό δνειδος τό 
έγκολπούμενον αύτώ, χρειάζεται έπανόρθω- 
σις φανερά, πρέπει νά τόν άθωώσητε. θ ά  
τόν άθωώσητε δέ, δχι δ ι’ έλλειψιν αποδεί
ξεων, άλλά μέ τήν πεπείθησιν οτι είναι ά 
θώος.’’Εχω πεποίθησιν είς ύμάς, κύριοι ένορ
κοι» .

Ή το ή τέταρτη μετά μεσημβρίαν ώρα.
Ό  ήλιος έβαινε πρός τήν δύσιν του, αί 

δέ έρυθραί «,ύτού ακτίνες διερ/όμεναι διά 
τών πρός δυσμάς παραθύρων έφώτιζον οίονεί 
δι ’ αίμοφύρτου ανταύγειας τόν είς τό βάθος 
τής αιθούσης άνωθεν τής δικαστικής έδρας 
Χριστόν.

’Επλησίαζεν ή στιγμή, καθ’ ήν θά έ
ληγε το δράμα, οί δ ’ ένορκοι ήκροώντο μετά 
προσοχής τοϋ είσαγγελέως δευτερολογοϋντος.

Ό Γεράρδος ήτένιζε τόν Βωφόρτ.
Οΰτος έκλειε τούς οφθαλμούς. Δέν είχεν, 

ώς ό συνήγορός του, εμπιστοσύνην είς τήν 
δικαιοσύνην τών άνθρώπων. Είχεν ύποστή 
πολλά. Είς τόν θεόν μόνον έπανεπαύετο.

Ό πρόεδρος ήγείρετο προσκαλών τούς έ
νορκους ϊνα άπεσυρθώσιν είς τήν αίθουσαν 
τής διασκέψεως, δτε είς κλητήρ έπλησίασε 
τον Γεράρδον.

Ό  ιατρός ήν τόσω άπησχολημένος ύπό 
τού θεάματος τής θλίψεως τοϋ Βωφόρτ, 
ώστε δέν έπρόσεξε.

Ό  κλητήρ έθηκε τήν χεΐρα έπί τεύ ώ 
μου του :

— Κύριε Γεράροε, είπε, κύριε Γεράρδε.
Ό  ιατρός άνεσκίρτησε καί έστράοη.
— Ήλθεν εν τηλεγράφημα δ ι’ ύμάς.
— Δ ι’ έμέ ; ειπεν ό Γεράρδος έκπληκτος.

Καί διά τρεμούσης y t ιρός ανοίγει τό τη 
λεγράφημα.

Βλέπει τήν ύπογραφήν.
Τό τηλεγράφημα έφερε, τήν ύπογραφήν 

τοϋ Ζανζότ.
«Κύριε Γεράρδε, έ'λεγεν, άν είναι άκόμη 

καιρός, άν είναι δυνατόν, ενεργήσατε νά δι
ακοπή ή συνεδρίασις... δ κύριος Βωφόρτ εί
ναι άθώος, ώς είπατε... φέρομεν δέ τήν ά- 
πόδειξιν».

Ό Γεράρδος έγείρεται.. .σπεύδει πρός τούς. 
δικαστάς.

— Κύριε πρόεδρε, σας ικετεύω, κύριε 
πρόεδρε...

Ό πρόεδρος άτενίζει ψυ^ρώς τόν ιατρόν.
— Ίκτρέ, καταχράσθε τής καλωσύνης 

μας. Σάς επαναφέρω είς τήν ταξιν καί τόν 
σεβα σμόν, δν οφείλετε είς τήν δικαιοσύνην.

Ά λ λ ’ό Γεράρδος εύρίσκεται έν άκρα άγω- 
ν ία ... Πυρετός καταβιβρώσκει αύτόν... Δει
κνύει τό τηλεγράφημα . . . Προσπαθεί νά 
όμιλήση... πλήν δέν δύναται είμή παρα- 
κλησιν νά ποοφέρη.

— Κύριοι ένορκοι... κύριε πρόεορε... δι * 
οίκτον πρέπει ν ’ άναμείνετε... πρέπει.

Δέν δύναται νά εϊπη τ ι πλέον. Πνίγε
τα ι. Πίπτει σχεδόν λιπόθυμος. Ά λ λ ’ έτεινε 
τό τηλεγράφημα τώ συνηγορώ τού Βωφόρτ, 
δστις άνέννωσε αυτό.

— Κύριε πρόεδρε, είπε στεντορία τή φω
νή, τό τηλεγράφημα, δπερ έλαβεν ό ιατρός 
Γεράρδος άγγέλλει δτι θά λάβωμεν άποδεί- 
ξεις τής άθωότητος τού πελάτου μου... ’Εν 
δνόματι τής δικαιοσύνης ζητώ νά διακοπή 
ή συνεδρίασις.

Τό τηλεγράφημα έδόθη τοϊς δικα,σταϊς 
καί τοϊς ένόρκοις.

Διεγείρει γενικήν συγκίνησιν.
Ό  Βωφόρτ άναλαμβάνει θάρρος. Ό  συν

ήγορός του τώ όμιλεΐ χαμηλοφώνως.
— Καί έκ τίνος προέρχεται τό τηλεγρά

φημα τοϋτο ; έρωτά ό άτυχής.
— Φέρει ύπογραφήν Ζανζότ.
— Ό  όργανοπαίκτης... Ά  ! ό γεναϊος 

άνθρωπος !
Ό Γεράρδος άνακύπτει καί έγείρεται.
Ό  πρόεδρος έρωτ£ «.ύτόν :
— Ποιος είναι αύτός ό Ζανζότ ;
— Είν ’επαίτης . . . άλλά τίμιος άνθρω

πος... είπε διά σταθεράς φωνής.
Ζωηρά συζήτησις άνταλάσσεται μεταξύ 

τού προέδρου καί τών συνέδρων.
— Ποιαν έμπιστοσύνην δικαιούμεθα νά. 

έχομεν είς εν α έπαίτην ;
Ό  Γεράρδος έννοεΐ τούς δισταγμούς των.
— ’Εγγυώμαι διά τήν άλήθειαν τού ά- 

ναγγελομένου μοι ύπό τού Ζανζότ, είπε. Τόν 
ε’χον επιφορτίσει μέ τινα άποστολήν... Τήν 
άπεστολήν ταύτην τήν έζεπλήρωσε βε
βαίως... Π ώς; τό άγνοώ... Έστέ βέβαιοι, 
κύριε πρόεδρε, δτι τό τηλεγράφημα είναι 
σπουδαιότατον.

— Ή  συνεδρίασις διακόπτεται, είπεν b 
πρόεδρος.

θόρυβος πολύς εγείρεται έν τή αιθούση.
Τό κοινόν έκφέρει τάς γνώμας αύτού καί 

τά  σχόλια.
"Οτε ό Βωφόρτ οδηγούμενος μεταξύ δύο



χωροφυλάκων διέρχεται πλησίον τοϋ Γεράρ- 
δου, ούτος λέγει αύτώ :

— θάρρος, φίλε, θάρρος καί — εποίβησιν...· 
ΙΙαρήλθβν μ.ία, δύο ώραι.
Ούδέν έτερον τηλεγράφημα άφικνεΐται. 
Τί συνέβη ένώ έδικάζετο ό Βωφόρτ ; 
Τοϋτο θά οιηγηθώμεν.

I "Επεται σ υνέχεια .)

?Β*

ΚΟ Μ Η ΣΣΑ 4 Ε Α Α Σ Ε Ρ
Μνθιότορία αιμυλιοϊ ριςβουργ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Σ υνέχεια]

— Ή  έντύπωσις αυτή γεννάται οσά
κις εΰρίσκεταί τις άπέναντι τών ανθρώπων 
οί όποιοι έχουσι πράγματι υπεροχήν έπί 
τών άλλω ν άλλά κόρη μου, δσον μ.έγας καί 
δσον επιβλητικός καί άν σάς φαίνεται ο κό- 
μ.ης Δελασέρ, είναι άνθρωπος ώς καί οί λοι
ποί' δέν ζητεί νά ύψωθη ύπεοάνω τών άν- 
θρωπίνων πραγμ.άτων. "Ωστε τόν κατενθου- 
σιάσατε χθές, άγαπητή, τί λέγω ; τοϋ έγυ- 
ρίσατε τά  μυαλά.

— Ώ  ! κυρία μαρκησία !
— Ά λ λ ’ είναι σπουδαιότατον αύτο τό 

όποιον σοί λέγω. Σάς ύπεσχέθην νά σάς 
είπω διατί ήλθον σήμερον νά σάς ΐοω, λοι
πόν είμ.αι προξενήτρια τοϋ κόμητος Δελα
σέρ.

Ή  δεσποινίς Νοαρμ.όν έταπείνωσε τους 
όφθαλμ,ούς.

—  Ακούετε, συνταγματάρχα ; έπανε- 
Τ,αβεν ή μ.αρκησία.

— Ναί, κυρία.
— Λοιπόν δ κόμης Δελασέρ έπιθυμ.εϊ νά 

'νυμφευθη, ή δέ σύζυγος, τήν οποίαν έξέλε- 
ξεν, ή κόρη, τήν οποίαν επιθυμεί νά συζευ- 
χθη, είναι ή ανεψιά σας. Μόνον έπιθυμ.εϊ νά 
μάθη έάν ή δεσποινίς 'Ελένη Νοαρμ,ον θά 
δεχθη τήν αΐτησίν του καί άν Οά έ’χη τήν 
συγκαταθεσίν σας, συνταγμ,ατάρχα.

— Έ γώ, κυρία κόμησσα, δέν έχω ν ’ αν
τείπω κατά τήν περίστασιν αυτήν μ.όνη ή 
Ελένη έχει δικαίωμ.α νά όμιλήση.

— Λοιπόν, ώραία μ.ου ; ύπέλαβεν ή μαρ
κησία.

Ή  νεάνις έγένετο έουθρά ώς μύκων.
— Γνωρίζω καλώς, έξηκολούθησεν ή κυ

ρία Δεμομ.περαί, δτι σάς ώμ.ίλησα ολίγον 
άποτόμ.ως περί πράγματος τόσον σπουδαίου. 
Καί είς έμ.έ δ κόμης Δελασέρ ώμίλησεν 
έξ άπροόπτου, χωρίς νά μ.οί οώση καιρόν νά 
συνέλθω.

— Γνωρίζει ό κόμ.ης Δελασέρ δτι ή άνε- 
ψιά μου δέν έχει προίκα ; ήοώτησεν δ συν
ταγματάρχης.

— Δέν έ'λειψα να. τό είπω αύτό, άπε
κρίθη ή μ.αρκησία, μ.οί είπε δέ άπλούστατα 
δτι ητο καταγοητευμ.ένος.

— Ά  ! ύπέλαβεν δ συνταγματάρχης.
Η Ελένη ήγειρε ' τήν κεφαλήν καί οί

οφθαλμοί της προσηλώθησαν έπί τοϋ θείου 
της.

— Έ λα , τ ί λέγεις δ ι’ αύτό ; ήοώτησεν 
αύτήν δ γηραιός στρατιώτης.

— Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη μ.έ τεταραγμέ- 
νην φωνήν. Συγχωρήσατέ μ.ε, κυρία μαρκη
σία, είμ.αι τόσον έκπεπληγμένη, δέν έπερί- 
μενα τήν πρότασιν ... Είμ.αι τέλος κατατε- 
ταραγμ.ένη...

—Τό έννοώ, άγαπητή μου,καί διά τούτο 
θά σοί άφήσω καιρόν νά σκεφθης· δέν έχω 
ποσώς εντολήν νά λάβω διά τής βίας τήν 
συγκατάθεσίν σου, άλλως τε, δ κόμης δέν 
ελπίζει δτι θά τώ δώσω οριστικήν άπάν- 
τησιν. Καί 6μ.ως, άγαπητή μου, άπό τοϋδε 
παρατηρώ δτι υπάρχει τ ι γνωστόν ήδη. Ο 
κόμ.ης Δελασέρ δέν σοϋ άπαρέσκει,παρετήρη- 
σες μάλιστα δτι διαλέγεται καλώς καί δτι 
σ·ί έφάνη εύθυμ.ος. Τώρα, χωρίς νά θέλω νά 
έπιδράσω έπί τής άποφάσεώς σου, έπίτρε- 
ψόν μοι νά σοί είπω όλίγα τινά περί τοϋ κυ
ρίου Δελασέρ, τά δποϊα είναι περιττά."Οτε 
έγνώρισα τόν κόμ.ητα, ήτο μ.αθητής τής 
πολυτεχνικής σχολής· τώρα δέν έχει πλέον 
κάνένα συγγενή. Ήμ.ην φίλη τής μ.ητρός 
του καί ή φιλία μ.ου έξηκολούθησε καί είς 
αύτόν. Είναι άνθρωπος πολλά μελετήσας, 
πολύ έργασθείς, οέν έ'λαβε δέ ποτέ καιρόν 
ν ’ άσχοληθή είς ήδονάς. Παραδείγματος 
χάριν,σοί Εγγυώμαι δτι δέν είναι διεφθαρμέ
νος άπο καταχρήσεις. Τον θεωρώ ώς παι- 
δίον μ.εθ ’ δλας τάς ίπιστημονικάς γνώσεις 
του, τίποτε ή σχεδόν τίποτε περί ζωής γνω
ρίζει. Πράγμ.ατι, τό μ.όνον. τό όποιον έχει 
τις νά παρατηρήση, είναι ή ήλικία του' είνε 
τεσσαρακοντα έτών. Ά λλά  μ.εθ’ δλην τήν 
πάροδον τών έτών διατηρεί πάσαν τήν άκ- 
μ.ήν του καί ή καρδία του έμεινε νεαζουσα. 
Είναι αγαθός, γενναίος, ενθουσιώδης. Δέν 
γνωρίζω νά έ’χη κάνέν ελάττωμα, έχει δμ.ως 
πολλάς άρετάς καί ίσως παραπολλάς. Τέ
λος έχει μεγάλην περιουσίαν πέντε ή έξ έ- 
κατομ.μ.υρίων.

Ή  δεσποινίς Νοαρμ.όν έταπείνωσε καί 
πάλιν τήν κεφαλήν, κατείχετο ύπό πολλών 
σκέψεων.

— Διά σήμερον έξεπλήρωσα τήν απο
στολήν μου, έπανέλαβεν ή μ.αρκησία έγερ- 
θεΐσα.

— Κυρία μ.αρκησία, εΤπε τότε ό κύριος 
Νοαρμόν, ή άνεψιά μ.ου θά σκεφθή· δύνασθε 
δμ.ως νά είπητε πρός τόν κόμ.ητα δτι μεγά- 
λ̂ ως τιμ.ά καί τ2ύς δύο μας ή αίτησίς του.

— Γιά νά Ιδοϋμεν, χωρίς νά δεσμευθήτε 
διόλου, θέλετε νά περάσωμεν μ-εθαύριον τήν 
ήμ.έραν είς τό Βρήσιον :

Ή  νεάνις έστραοη προς τον θεΐόν της, οί- 
ονεί θέλουσα νά τώ είπη : « Άποκρίθητε».

— Κυρία μ.αρκησία, είπεν ό συνταγμα
τάρχης, δεχόμεθα τήν φιλόφρονα πρόσκλη- 
σίν σας.

— Τότε μ ετ’ ολίγον, ύπέλαβεν ή μ.αρκη 
σία.

Καί άσπασθεϊσα έπί τοϋ μ.ετώπου τήν 
Ελένην, έτεινε τήν χεϊρα τώ  συνταγμ.α- 

ταρχη καί άνεχώρησε.
Ό κόμης Δελασέρ άνέμενε τήν μ.αρκη- 

σίαν μ,ετ’ανυπομονησίας άμ.α καί αγωνίας, 
εύθύς δ ’ ώς τήν είδεν έλθούσαν έ'σπευσε προς 
αυτήν.

— Όλα πηγαίνουν καλά, είπε μ.ειοιώσα.

Οί οφθαλμοί τοϋ κόμ.ητος άπήστραψαν. 
Ή  μ.αρκησία δέν ήδυνήθη νά τώ είπη πε
ρισσότερα έπί τοϋ παρόντος. Ή ώρα τοϋ 
δείπνου είχε φθάσει καί έποόκειτο νά παρα- 
καθήσωσιν είς τήν τράπεζαν. Ά λλά  τήν 
εσπέραν ό κύριος Δελασέρ εύρε μ,έσον νά 
πλησιάση τήν μ,αρκησίαν, καί έδέησε νά 
τώ διηγηθη πάν δ,τι συνέβη έν τη οίκία 
τοϋ συνταγματάρχου Νοαρμ.όν.

— Κυρία μαρκησία, τή είπεν άκολού- 
θως, είσθε γυνή, ή όποια μέ θέλγετε· τώρα 
ή καρδία μ.ου πληροϋται ύπό έλπίδος· μοί 
ανοίξατε τόν «ύρανόν !

Τη έπιούση ό συνταγμ.ατάρχης Νοαρμ-όν 
καί ή άνεψιά αύτοϋ άφίκοντο είς τό μέγα- 
ρον περί τήν ένδεκάτην.

Το βλέμμα τής Ελένης ίφαίνετό πως 
ρεμβώδες, δ δέ κόμ.ης είδεν έπί τού μ,ετώ- 
που και έπί τών παρειών της έρύθημ,ά τ ι.

— Βεβαίως, είπε καθ’έαυτόν, δέν μ.έ ά 
γαπά είσέτι, άλλά θά μ.έ άγαπήση !

Δ ι’ δλης τής ήμ.έρας έδείχθη λίαν περι
ποιητικός πρός τήν νεάνιδα καί μ.εγάλην έξ- 
εοηλωσε φιλίαν προς τον συνταγμ.ατάρχην, 
δστις άπεκρίθη στρατιωτικώς είς τάς φιλο
φρονήσεις του. Ή  Ελένη άπεδέξατο τάς πε
ριποιήσεις καί τάς φιλοφρονήσεις αύτοϋ,άνευ 
μέν ψυχρότητος, άλλά μετ ’ έπιφυλάξεως.

Πολλακις ό κόμ.ης έφθασεν είς το σημ.εϊον 
νά όμ,ιλήση περί τού διαβήμ.ατός του, διότι 
έπεθύμ.ει νά μ.άθη έάν είχεν ήδη σκεφθή, 
άλλά περιέστειλε τήν άνυπομ,ονησίαν του, 
άναγνωρίσας δτι δέν ήτο ορθόν ν ’ άπευθύνη 
τή Ελένη έρωτήσεις δυναμ.ένας νά θέσωσι 
καί αύτήν είς άμ.ηχανίαν.

Ό  συνταγμ.ατάρχης διελέξατο διά μα
κρών πρός τήν μ,αρκησίαν βεβαίως ώμ.ίλη- 
σαν περί αύτοϋ καί θά έμ.άνθανε μ.ετ’ού πολυ 
δ,τι ό συνταγμ.ατάρχης είπεν.

Ό ντως, δτε τη έσπέρα άνεχώοησαν ό κ. 
Νοαρμόν καί ή άνεψιά αύτοϋ, ή μαρκησία 
τώ είπε, χωρίς νά λάβη άνάγκην νά τήν 
έρωτήση·

— Ή  δεσποινίς Νοαρμ.όν έπιθυμεΐ νά 
γείνη σύζυγός σας καί ό συνταγμ.ατάρχης 
λογίζεται εύτυχής ύπανδοεύων αύτήν.

Τό βλέμμ.α τεϋ κόμ.ητος άπήστραψεν έκ
χ*ρ*;-

— Ά  ! ανέκραξε, τώρα είμαι ό...
— Ευτυχέστερος τών ανθρώπων, μ.άλι- 

στα, συνεπλήρωσε τήν φράσιν ή μαρκησίχ 
μ.ειδιώσα..

Μετά μ.εσημ.βρίαν τής έπιούσης ή κυρία. 
Δεμ.ομ.περαί καί ό κ. Δελασέρ μ.ετέβησαν είς 
Βωκοέ είς τοϋ συνταγματάρχου Νοαρμ.όν, 
ένθα ό κόμης έποίησεν έπισήμως τήν α ίτη- 
σίν του. Ακολούθως άνήγγειλεν ότι έμ.ελλε 
ν ’ άναχωρήση είς Παρισίους, ένθα θά έμ.ενεν 
ίσως δύο ή τρεις ήμέρας, όσαι δηλαδή θά 
ήοκουν πρός λήψιν μ.έτρων τινών διά τον 
προσεχή γάμ.ον του.

Ό  κόμ-ης Δελασέρ δέν ήτο έκ τών πα— 
οατεινόντων τά πράγματα' τη αυτή εσπέρα 
άνεχώρει ίκ τοϋ έν Βρησίω μεγάρου, τή δέ 
έπιούση, περί τήν ένάτην είσήρχετο είς το 
γραφεΐον του κ. Κορβιζιέ, τού συμβολαιο
γράφου του.

— Ά γαπητέ κύριε Κορβιζιέ, τώ είπεν,



έπεθύμουν νά μάθω άκριβώς εις πόσα συμ- 
ποσούται ή περιουσία ιιου.

Ό  συμβολαιογράφος ήγέρθη καί λαβών 
βιβλίον έκ σκευοθήκης επανήλθε καί έκάθισε 
πρό τοϋ γραφείου του, άνοίξας δέ αύτό ά
πεκρίθη·

— Κύριε κόμη, ή περιουσία σας ανέρχε
τα ι σήμερον είς πέντε εκατομμύρια, ένεακο- 
σίας πεντήκοντα χιλιάδας εξακόσια φράγκα.

— Ά  ! ύπέλαβεν 6 κύριος Δελασέρ, οέν 
έπίστευον οτι είμαι τόσον πλούσιος.

— ’Ιδού τό βιβλίον μου, κύριε κόμη, δύ- 
νχσθε νά παρατηρήσητε.

— 'Αγαπητέ, δέν είμαι έξωκειωμένος μέ 
τά  βιβλία ταϋτα.

— Ή  περιουσία τού κυρίου κόμητος, έ- 
πανέλαβεν ό συμβολαιογράφος, συνίσταται 
εις άξίας ασφαλών χρεωγράφων. ΓΙλήν τών 
άχρησιμοποιήτων καθυστερημάτων, άτινα 
διαδοχικώς μετατρέπονται είς κεφαλαιον, ί -  
καμα,οσάκις μοί έπαρουσιάσΟη ευκαιρία, καί 
χρηματικάς τινας πράξεις, διά τών οποίων 
ηύξησα τό κεφάλαιον καί τήν πρόσοδον. 
Ά λλω ς τε, ίκτός άγοράς βιβλίων, ό κύριος 
κόμης έξοδεύει ολίγα.

— Κύριε Κορβιζιέ, είσθε πρότυπον συμ
βολαιογράφου.

— ΙΙοοσπαθώ νά ©αίνωιιαι όσον ούναμαιk t I k
αντάξιος τής εμπιστοσύνης τών πελατών 
μου.

— Βεβαίως γνωρίζω τήν άξίαν σας, κύ
ριε Κοοβιζιέ. Είπατε πρό ολίγου οτι έξοδεύω 
ολίγα- λοιπόν θ ’ άλλάξτ, τούτο" τώρα θά έ
ξοδεύω περισσότερα.

Ό  συμβολαιογράφος έξεπλάγη.
•— Κύριε Κοοβιζιέρ έπανελαβεν ό κόμης, 

έτοιαάζομαι νά νυυ.φευθώ.
— Ό κύριος κόμης έχει δίδανον καί έπι- 

δοκιμάζω τήν απόοασίν του, άπ;ρώ μόνον 
πώ : δέν έσκέϊ.θη ένωρίτερον ν ’ άποκτήστ) 
σύντοοί/ον.

— Μεταξύ άλλων εξόδων, τά όποια προ
τίθεμαι νά κάμω, έπανελαβεν ό κόμη:,θέλω 
ν ’ άγοράσω έν μέγαρόν. Θά μοί εΰρητε έ'ν, 
κύριε Κορβιζιέ ;

— Δέν πιστεύω νά ήναι δύσκολον, άπε
κρίθη ΰπεμειοιών ό συμβολαιογράφος.

Καί λαβών φυλλάδιον, κείμενόν έπί τοϋ 
γραφείου του, άνεδίφησεν αύτό έπί μικρόν.

— Αύτό το κτήμα πιστεύω νά είναι κα
τάλληλον διά τόν κύριον κόμητα, είπεν. Εί
ναι ώραΐον μέγαρόν, κείμενον μεταξύ αυλής 
καί κήπου έπί τής όδοϋ Βερρί, καί άνήκον 
είς εργολάβον δημοσίων έργων, όστις ώκοοό- 
μησεν αύτό προς ίδιαν του ‘/ρήσιν.αύτο μαρ- 
τυο'εϊ τήν στεοεοτητά του. Ά©οϋ κατώκη-

1 > » * . '  ̂ Μ 1» νσεν εις αυτο επι τεσσαρα ετη. αναγκα,εται 
σήμερον νά το πωλήσιρ. Τιμή άρχική πω - 
λήσεως ώρίσθη τριακοσιαι χιλιάδες οράγ— 
κω ν .’Εάν θέλετε, κύριε κόαη, δυνάαεθα νά 
τό έπισκεφθώμεν.

— Αμέσως, άπεκρίθη ό κόμης, ή άμαξα 
περιμένει.

Μ ετ’ ολίγον, έτοιμασθέντος τοϋ συμβο
λαιογράφου, άνε/ώρησαν άμφότεροι. Τό μέ- 
γαρον έπεσκέφθησαν έν τοϊς καθ εκαστα.

Ήτο εύρύχωρον και καλώς ηύτρεπισμέ- 
νον τοϋ κόμητος Δελασέρ ήρεσε καί εδωκεν 
αμέσως διαταγήν τώ Κορβιζιέ νά τό άγο-

ράσΥ). Αυθημερόν ό κόμης,συνοδευόμενος ύπό 
τού συμβολαιογράφου,μετέβη εις τήνΤράπε- 
ζαν τής Γαλλίας καί ε"λαβεν έκατόν πεν
τήκοντα χιλιάδας φράγκων. Έδαπάνησεν 
6λην τήν ήμέραν είς άγοράν κοσμημάτων, 
μεγαλοπρεπών τριχάπτων καί πολυτελών 
ύφασμάτων, έξώδευσε δέ διά πάντα ταϋτα 
έκατόν χιλιάδας φράγκων.Συνεννοηθείς κατά 
πάντα μετά τοϋ συμβολαιογράφου ώς πρός 
τά  πρακτέα καί μηδεμίαν ί γων  πλέον έρ
γασίαν ϊνα παραμείνγι έν Παρισίοις, έσπευσε 
νά έπιστρέψη είς Βρήσιον.

Μ?τά τρεις εβδομάδας ή δεσποινίς 'Ελένη 
Νοαρμόν ήτο κόμησσα Δελασέρ.

θ '

Μετά τόν γάμ ον.

Τή έπιούση τοϋ γάμου ό κόμης άνεχώ- 
ρησε μετά τής νεαρας αύτού συζύγου είς Ι 
ταλίαν χάριν περιοδείας. Ή  Ελένη ήτο 
περιχαρής, είσέτι ούδέν είχεν ίδεΐ, άπαξ δέ 
μόνον εί’̂ ε συνοδεύσει τόν θεΐόν της είς Πα- 
ρισίους, ά λ λ ’ έκεΐ έμεινε δύο μόνον ήμέρας. 
Μίαν μόνον πόλιν έγινωσκε, το Τούρ. Έ 
πειτα, ώς πάσαι αί νεαραί γυναίκες, -Λ,σθά- 
νετο έαυτήν άκατανικήτως έλκυομενην προς 
τό άγνωστον. Ή  περιοδεία αΰτη υπήρξε δ ι’ 
αύτήν διηνεκής έκθάμβωσις. "0 κόμης, τρυ
φερός καί περιχαρής, έπηγρύπνει έπ ’ αύτής 
μετά μερίμνης έρα,στοϋ καί έπεδαψίλευεν 
αύτή πάσαν μέριμναν καί πάσαν γλυκεΐαν 
περιποίησιν ούδέν είy εν αΰτη νά τώ ζητήση, 
έκάστοτε προελάμβανε πάσαν, επιθυμίαν 
τη ς.

Έσταμάτησαν είς τάς κυριωτέρας τής 
’Ιταλίας πόλεις, λαμβάνοντες πάντοτο τόν 
άπαιτούμενον ypovov προς έπίσκεψιν αύτώ ν 
άλλως δέ δέν έπείγοντο καί ηρέσκοντο νά 
πεοιπλανώνται ώ : έρασταί.

Έβοοαάοες καί μήνες παρήλθον άνεπαι- 
σθήτως, μέ/ρις ιύ  ε”φθασεν ό σεπτέμβριος. 
Άπό οκτώ ημερών εύρίσκοντο έν Ρώμη. 
Ό  κόμης εί'/ε γράψει τώ Κορβιζιέ και ά- 
νέαενεν άπάντησίν του- ταύτην έλαβε ποω- 
ίαν τινά . Ό  συμβολαιογράφος τώ έγραφε:

«Δύνασθε νά έπανέλθητε είς Παρισίους ό- 
πόταν θελήσητε, τό μέγαρόν σας είναι έτοι
μον. Ήγόρασα δύο άμαξας, εύοισκομένας 
ήδη έν τώ άμαξοστασίω καί δύο ίππους, ο1- 
τινες θά είσέλθωσιν είς τους σταυλους τή 
ήμερα τής άφίξεως ύμών. Κατά διαταγήν 
σα; προσέτι συνεφώνησα τούς ύπηρέτας σας, 
ήτοι αίαν θαλααηπόλον διά τήν κυοίαν κο- 
μησσαν, ε'να θαλαμηπόλον, μίαν μάγειρον, 
άΐΛαξ·»λάτην καί ακόλουθον, άοοϋ δ ’ έβε- 
βαιωθην οτι οί θυρωροί είναι τίμιοι, ένο- 
μισχ καλόν νά τους κρατήσω».

— Α γαπητή  μου Ελένη, είπεν ό κ. Δε
λασέρ τή κομήσση, άφοϋ τγ, έ'δωκε καί άνε- 
γνω τήν επιστολήν, συγκατατίθεσαι νά με- 
τχβώαεν είς τό μέγαρόν σου ;

— Αναχωρούμε-/ όπόταν θέλγις, άπε
κρίθη έκείνη.

Μετά τρεις ήμέρας ό κόμης καί ή κό
μησσα Δελασέρ εύρίσκοντο έν ΙΙαοισίοις, εγ
κατεστημένοι έν τώ  μεγάρω αύτών.

Ή  Ελένη ήτο αείποτε περιχαρής περι-

πίπτουσα άπό έκτάσεως είς έκτϊισιν Πάντα 
έν τώ μεγάρω τή) έφαίνοντο ώς θαυματουρ— 
,γήματα· έθαμβοϋτο είς πρίν ό,τι εβλεπε κα ί 
ένόμιζεν οτι είς άλλον είχε μετενεχθή κόσμον.

Βεβαίως ο κόμης Δελασέρ μέ τά  τεσσα
ράκοντα αύτοϋ έτη, τόν ύπόλευκον πώγωνχ. 
καί τήν κόμην, μέ πρόωρον φαλακρότητα 
καί μέ μορφήν ολίγον μοναχικήν, δέν έπραγ- 
αατοποίει ποσώς τό ιδεώδες,όπερ ώνειρεύετο 
ή νεαρά καί ζωηρά αύτής φαντασία. Ώς 
πολλαί νεάνιδες, καί αΰτη, συνεζεύχθη άνευ 
πολλής μελέτης τοϋ πραγματος. Ό θεΐός 
της συνεβούλευσεν αύττι νά ύπανδρευθή τόν 
κόμητα, αΰτη δέ ηκουσε τήν συμβουλήν του, 
τό παοόν μόνον βλέπουσα καί μηδαμώς περί 
τοϋ μέλλοντος σκεπτομένη.

Έ π ’ αλήθειας δέν τή άπήρεσκε ποσώς ό. 
κ. Δελασέρ, άπεναντίας μάλιστα, ή εύθύτης 
κ*ί ή γενναιοφροσύνη του πρου-χαλουν τήν 
συμπάθειάν της. Έφέρετο πρός αύτήν πολύ· 
περιποιητικός, είχε τίτλον ό κ. Δελασέρ, ήτο 
εκατομμυριούχος καί μεγάθυμος, πάντα δέ 
ταϋτα συνέτεινον βεβαίως είς τό νά θαμβώσι 
τήν κόμησσαν. Επειδή άπέσυρεν αύτήν 
άπό τής πτωχείας καί τήν άνύψου μεχρ’-ς 
αύτοϋ, ή πρός τόν σύζυγόν της εύγνωμοσυνη. 
μετετράπη τό κ α τ ’ άρχάς εις άφοσίωσιν, έ - 
πίστευσε δέ είλικρινώς ότι ήδύνατο νά προσ- 
ενέγκν) είς τον εύπιστον τούτον άνθρωπον 
πάσαν τήν άγάπην, ής ήτο άξιος καί τήν 
ευδαιμονίαν, ήν άπήτει παρ’ αυτής. Δυστυ
χώς ήπατάτο.

Ό  κόαης όυ.ως όλως παραδεδομένος είς
* 1 ‘ , , , , ν  .τον προς την συ,υγον αυτου έρωτα του ε,ητει 

πάσαν ευκαιρίαν νά τή φαίνηται εύαρεστος' 
χάοιν αύτής ήτο πολύ διαχυτικός, ώς δ ’ έν 
’Ιταλία, προελάμβανε πάσαν αύτής επιθυ
μίαν. "Ο,τι ήθελεν έκείνη. το ήθελε καί αύ
τός' διό δέν παρεδέχετο ότι ηδύνατό ποτε 
νά ύπάρχη τι τό όποιον νά τ?] άποποιηθγ,.

Ely εν 'ιδιαίτερον θεωρεΐον έν τώ Μελοδρά- 
υ.ατι, έν τώ Ίταλικώ  θεάτρω καί έν τώ  
Γαλλικω.Παρελάμβανεν αύτήν είς τάς συν- 
αναστροφάς τοϋ άριστοκρχτικοϋ κόσμου, ά- 
γαπών νά έπιδεικνύη αύτήν καί χαίρων διά 
τον θαυμασμόν, όν προύξένει, καί διά τούς 
θριάμβους της. Ή  οικία του ήτο άνοικτγ> 
είς ύποδοχάς καί ή κόμησσα ήδυνήθη νά 
δώστρ έορτάς καί νά δεχθγί έν ταΐς χίθούσαις 
αύτής τό άνθος τής ύψηλής παρισιανής κοι
νωνίας.

Ό  κόμης ε·y εν όλω: μεταβληθή καί έ
γένετο ποότυπον γυναικαρέσκου παντες ήού- 
ναντο νά πιστεύσωσι, καί πρώτη ή μαρκη
σία Δεμομπεραί, ότι έγκατέλιπεν έσαεί τά  
βιβλία τ ο υ  καί άπεχαιρέτισε τήν επιστήμην.

Μετά δεκαπέντε άπο του γάμου του μή
νας ή κόαησσα ετεκε θυγάτριον, όπερ έγέ
νετο άαέσως διά τον κόμητα άντικείμενον 
λατρείας. Δυστυχώς τό τέκνον έγεννήθη κα- 
χεκτικόν. Ό  κόμης Δελασέρ μ ετ’ ολίγον 
ήρχισε ν ’ άνησυχή σπουδαίως οιά το φι7,ά- 
σθενον τοϋ βρέφους, ού τήν ζωήν εβλεπεν 
άπειλουι/.ενην, φοβούμενος δέ μή άπολέσνι 
αύτό, άνήσυχος, τεθλιμμένος καί περίφρον- 
τις έπαυσε σχεδόν έξαίφνης τάς συναναστρο- 
φάς, μή Θέλων ούδ’ έπ ’ έλάχιστον ν ’ άπο- 
μακρυνθη τής κόρης αύτού.

Μοιραίως ένεθυμήθη ότι άλλοτε έσπού—



δασε τήν Ιατρικήν καί άπεφάσισε νά γείνη 
Ιατρός τοϋ τέκνου αΰτοϋ και νά ζητήση 
τήν ζωήν του παρά της επιστήμης. Τότε 
άφυπνίσθη το πρός τάς μελετάς πάθος του, 
δπερ έπί πολύ ΰπνωττε, καί μετά πυρετώ- 
δους άρμης έπέπεσεν έπί τών βιβλίων του. 
Έλησμόνησε τόν κόσμον καί ολίγον καί τήν 
σύζυγόν του, σκεπτόμενος μόνον περί τοϋ τέ
κνου του καί περί τών πρός διατήρησιν της 
ζωής του μέσων.

Ή  κόμησσα Δελασέρ οέν είχεν είσέτι 
συμπληρώσει το δέκατον έννατον τής ήλι- 
κίας της έτος. Νεαρά, ώραία, περιζήτητος, 
παρα πάντων κολακευομένη, έν πλήρει μέθη 
ήδονής, ήδύνατο άρά γε, ώς ό σύζυγός της, 
ν ’ άπομ.ακρυνθή τού κόσμου καί νά μή πα- 
ρευρίσκηται πλέον είς έορτάς, ένθα έ'λαμπεν 
έν ταϊς ποώταις ; Ίσως ή θυσία αΰτη ήτο 
άνωτέρα τών δυνάμεών της, άλλως δέ δ κό
μης δέν τό άπήτησε ποσώς.

Ή  νεαρά γυνή άφήκε τον σύζυγόν της 
καταγινόμ.ενον είς τάς έπιστημονικάς του 
μελέτας, καί έξηκολούθησεν άπαστράπτουσα 
έν ταϊς συναναστροφαϊς, ένθα ή θαυμασία 
αυτής 'καλλονή αείποτε ένεποίει αϊσθησιν.

Έάν είχε περισσοτέραν πείραν καί 
έάν προεουλάσσετο άπό τών δελεασμα- 
τ6)ν, άτινα προδοτικώς περιέβαλλον αΰτήν 
έν π ίπλω  άοράτω, οΰδένα θά διέτρεχεν ίσως 
κίνδυνον. Άτυχώς ήτο είσέτι άπειρος τοϋ 
κόσμου, έγίνωσκε δέ μόνον ο,τι προσβάλλει 
τήν δρασιν, τό λάμπον μόνον μέρος. Πεποι- 
θυΐα καί έν τή άθωότητί της μή πιστεύουσα 
είς το κακόν, ήτο φϊλοπροσήγορος καί ο
λίγον ζωηρά.

Νέος,άγων τό εικοστόν εκτον ετΐς τής ή- 
λικίας. ώραϊος καί κομψός, ά λ λ ’ επίβουλος 
καί φλογερον το βλέμμα έ’χων. προσεπαθει 
ένδε/,εχώς ν ’ άποκτήση τήν άγάπην της. 
Συνήντα αΰτήν έν πάσαις ταϊς οίκίαις ένθα 
μ.ετέβαινε, διότι είχεν ό έραστής τήν δεξιό
τητα νά είσχωρή πανταχού. Έ πί πολύ ή 
νεαρά γυνή άντέστη είς τάς παρακλήσεις 
καί είς τά δάκρυά του. Οί γυναικοφθόοοι έ- 
πίστανται νά ποιώνται χρήσιν πάντων τών 
μ.έσων. Ά λ λ ’ ήμέραν τινα. είχε τήν άδυνα 
μ.ίαν νά δεχθή συνέντευξ'.ν, ήν μ.υριάκις τώ 
ήρνήθη, ε"πεσε λοιπόν είς είδος ένέδρας καί 
ύπέκυψί. Φεϋ ! ύπάρχουσιν ήμέραι, καθ’ άς 
ήέναρωτάτη τών γυναικών δύναται νά. γείνη 
θϋμ.α στιγμ.ής άδυναμίας καί παραζάλης.

Κατά τήν εποχήν ταύτην ό κόμ.ης Δε 
λασέρ. δστις δέν ύπώπτευε τό παράπαν δτι 
ή τιμ.ή καί ή εΰοαιμ.ονία. του έθαπτοντο είς 
άτελεύτητον βάραθρον, κατεγίνετο είς κ α 
τασκευήν ενδυναμωτικής τροφής πρός άνα- 
πτυξιν τοϋ θυγατρίου του.

Ό τε συνήλθεν ή κόμ.ησσα έκ τής άπο- 
πλανήσεώς της,άνεμ.έτρησε ριγώσα τό βάθος 
τής αβύσσου έν ή έκρημνίσθη. ’ Ητο έστιγ- 
ματισμένη ! ήτο κατεστραμμένη ! Ή  οδύνη 
της υπήρξε φρικώδης. Ήσχύνετο έαυτήν καί 
διετέλει είς άπόγνωσιν διά τήν θανασιμ.ον 
ΰβριν. ην ποοσήψεν είς τόν σύζυγόν της, είς 
τόν εΰπιστον, άγαθον καί γενναιόκκροον άν- 
δρα, είς ον ώφειλε τά πάντα, θέσιν, περιου
σίαν, ύπόληψιν. Οΰδεμ.ίαν Ιπεζήτησε δικαι
ολογίαν, οΰδέν ήδύνατο νά μειώση το έ γ 
κλημα της.

Ή  κόυ.ησσα ήτο ίκ τών γυναικών έκεί- 
νων, αίτινες παραδέχονται άδιοτάκτως πά 
σαν εΰθύνην τών αμαρτημάτων αύτών, κρί- 
νουσιν έαυτάς καί καταδικάζονται μόναι 
των. Ή  τύψις τοϋ συνειδότος έσπάρασσε τήν 
καρδίαν της καί ήσθάνετο τήν περκρρόνησιν 
τής γυναικός, ήτις έξέκλ.ινε τών καθηκόντων 
αύτής. Ή  άτυχής τοσούτω μάλλον ήτο ά- 
’θλία, δσω ήν μήτηρ καί μάλιστα ύπερ 
αγαπώσα τό τέκνον της.

Δέν ήτο άρά γε τούτο άπεχθές, φοβερόν ; 
Κατερρύπανε τήν κοιτίδα τοϋ τέκνου της ! 
Ή πάτησε τόν σύζυγόν της καί δέν ήτο 
πλέον άξια αΰτοϋ. Τί έμελλε νά πράξη ; Νά. 
μεταμεληθή ; άλλ ’ ή μεταμέλεια δέν εξα
λείφει τήν υβριν ! Είχε δέ τήν τόλμ.ην ν ’ 
άντιμετωπίζη καθ’ έκάστην τά βλέμμ.ατα

γ · ‘ r -  ’ , yτουσυςυγου τη ς, φερουσα. τη ς  υποκρισίας το 
προσωπειον :

Είς τήν ιδέαν ταύτην καί μόνην κατε- 
ξανίστατο !

— "Ω ! όχι, άνέκραξε μ.ετά τρόμου, οΰ- 
δέποτε, είναι αδύνατον.

Κατενόει, ήσθάνετο δτι έάν άπό τοϋδε 
έζη ύπό τήν στέγην τοϋ συζύγου αΰτής, θά 
συνεπήγετο διηνεκή δείνωσιν τού άμαρτή- 
μ.ατός της.

Τό τοιοϋτον ήτο τεοατώδες.
— Ναί, ελεγε καθ’ έαυτήν, είμ.αι άθλια, 

πολύ, παρά πολύ άθλια, δέν θέλω νά γείνω 
άτΐί/.ος !

’Ανάγκη άρα ν ’ άπέλθη καί ν ’ άπέλθη 
πολύ μ.ακράν. Ά λλά  τό τέκνον της, ή κόρη 
της έμελλε νά τήν έγκαταλείπη ; Μόνη ή 
Ιδέα τής έγκαταλείψεως ταύτης, τη έπρο- 
ξένει ρίγος, καί ένόμ.ιζεν δτι σιδηρά άρπάγη 
έ'σχιζε τά  στήθη της.

Ή  άτυχής εύρίσκετο έν φρικώδει θέσει· 
έστρεφε τάς χεϊρας έξ άπογνώσεως καί άνε- 
κραύγαζε :

— Τί νά κάμ.ω ; τ ί νά κάμ.ω ;
Τό νά λάβη μ.εθ’έαυτής τό τέκνον της,ήτο 

το ίδιον νά τό καταστήση κοινωνον τοϋ βίου 
της' περί τού μέλλοντος δέν έτόλμ.α νά σκε
φθή τι ενθαρρυντικόν. Ά λ λ ’ έάν άνεχώρει 
άνευ τής κόρης της, κατεδικάζετο νά μ.ή 
ίδη πλέον αυτήν ποτέ' θά έστερεϊτο διά 
παντός τό φίλτα,τόν της.

Ά  ! Έάν, ώς ΰπήρξεν ένοχος σύζυγος, 
ήτο καί άστοργος μ.ήτηρ, οΰδέποτε θά συν- 
ησθάνετο τήν μεγάλην ταύτην λύπην ήτις 
κατέτρυχε τήν καρδίαν της- ά λ λ ’ ήγάπα, 
έλάτρευε τό θυγάτριόν τ η ς !. . .  Φεϋ! διατί 
ή μ.ητρική στοργή δέν ηδυνήθη νά τό ποο- 
στατεύση ;

Φοβερά αίσθημ.άτων πάλη. Έ π ί τέλους 
ή μ.ητρική στοργή αποτελούσα πως καί φ ι
λαυτίαν ένίκησε πάντα τα Λ λα αίσθή- 
μ,ατα, καί άπεφάσισε ν ’ άναχωρήση λαα- 
βάνουσα τήν θυγατέρα της. "Ελαβε λοιπόν 
πάντα τά μέτρα προς αποφυγήν παντός 
άπροσδοκήτου νά μ.ή συλληφθή φεύγουσα.

Γνωρίζομεν τήν επιστολήν, ήν έγραψε 
πρό τής άναχωρήσεώς της πρός τόν κόμ.ητα 
Δελασέρ- γνωρίζομ.εν προσέτι οτι άνεχώρησε 
σχεδόν άνευ χρημάτων καί /ωρίς οΰδέν έκ 
τών κοσμημάτων της νά λαβη.

Ήμέραν τινά πρό τοϋ μεσονυκτίου συν- 
θλίβουσα τήν μικράν της Λουκίαν, περιτε-

τυλιγμένην έν μηλωτή έκ μ.αύρου μ.εταξω- 
τού ύφασμ-ατος καί φέρουσα μικρόν οδοιπο
ρικόν σάκκον, έξήλθε τού μ,εγάρου λάθρα, 
χωρίς ούτε ό θυρωρός, ούτε οΰδείς τών θε
ραπόντων νά ένοήση τόν έλάχιστον θόρυβον, 
καί με βήμ.α ταχύ διηυθυνθη πρός τήν δδόν 
τοϋ ΙΙροαστείου Άγιου Όνωρίου, ένθα ο- 
χημ.α τήν άνέμ.ενεν.

— Είς τόν σταθμ,όν Αΰρηλίας, είπε τώ 
άμ.αξηλάτη :

— Άπό τό μέρος τής άναχωρήσεως ;
— Ναί.
Μετά ήμίσειαν ώραν συνήντα τόν ερα

στήν αΰτής, δστις είχε μεταβή μ.όνος είς τόν 
σταθμόν Αΰρηλίας, άμ.φότεροι δέ έπέβησαν 
τής άμ-αξοστοιχίας, ήτις άνεχώρησε τεσσα
ράκοντα λεπτά μετά. τό μεσονύκτιον. Δέν 
μ.ετέβαινον δμως οΰτε είς τήν Τουλούζην, 
ούτε είς Βορδιγάλην έμελλον νά σταματή- 
σωσιν είς Βιερζόν καί έκεΐθεν νά φθάσωσιν 
είς τήν γραμ.μ.ήν Βουρβοναί δπως μ.εταβώ- 
σιν είς Λυών καί διευθυνθώσιν είτα είς ’Ι 
ταλίαν.

I '

Είς τ ίϊς  μ αρκηΰίας.

Ό κόμ.ης Δελασέρ άπεφάσισε νά έξέλΙη 
παραχρήμ.α είς άναζήτησιν τής συζύγου αύ- 
τού ή μάλλον τής θυγατρός του καί μ.ηδα- 
μώς νά ήσυχάση, ένόσω δέν ήθελεν άνεύρει 
καί λάβει αΰτό άπό τής μ.ητρός του' επειδή 
δέ έθεώοει βεβαιότατον δτι ή κόμ.ησσα δέν 
έμεινεν έν ΙΙαοισίοις καί δτι πιθανώς διέβη 
καί τά σύνορα τής Γαλλίας κατηυθύνθη είς 
τήν δδόν Λυώνος,εγγύτατα τού σταθμού, ώς 
εί έμάντευσεν δτι πρός άναζήτησιν τής συ
ζύγου του θά έλάμ.βανε τήν μ.εγάλην σιδη
ροδρομικήν γραμμ-ήν, τήν άπο Παρισίων 
καί Λυών είς Μεσόγειον τελευτώσαν.

Τό έπίλοιπον τής*νυκτος διήλθεν έν τώ 
ξενοδοχείω, πρό τοϋ δποίου ε”στη ό άμ.αςη- 
λάτης. Οΰδόλως έκοιμήθη, ά λ λ ’ έξηπλω- 
μ.ένος έπί ανακλίντρου, ουχί τόσον άπλοϋ, 
καί τήν ψυχήν καί τήν καροίαν συντετριμ. - 
μένας έ’χων, ήρεμ.ος ών δμ.ως, έβυθίσθη είς 
ζοφεράς σκέψεις.

Τή ένάτη μετέβη είς τοϋ κ. Κορβιζιέ. 
Τό νραφεΐον μ.όλ,ις πρό ολίγου είχεν άνοί- 

; ξει καί είσέτι οί γραφείς του δέν εύρίσκοντο 
είς τήν έργασίαν τω ν  άλλ ’ ό συμβολαιο
γράφος άπό πολλοϋ εύρίσκετο είς τήν θέσιν 
του. Δέν έπαναλαμ.βανομ.εν τά μεταξύ τού 
κ. Δελασέρ καί τοϋ κ. Κορβιζιέ διαμειφθέν- 
τα , άτινα έν περιλήψει γνωρίζει δ άν άγνω
στης έκ τής συνεντεύξεως τού τραπεζίτου 
Βάν ’Όσσεν μ.ετά τού συμβολαιογράφου. Ο 
κ. Δελασέρ, άφού έοωκε τώ κ. Κορβιζιέ 
τάς διαταγάς του, άπήλθεν είπών αύτώ :

— Βεβαιότατα άναχωρώ έκ ΓΙαρισίων 
μετά δύο ή τρεις ήμέρας καί δέν γνωρίζω 
πότε θά σάς έπανίοω.

Έκ τής δδοϋ Προβηγκίας δ κόμ.ης μ.ε- 
τέβη είς τήν οδόν Βαρεννών, είς το μεγα- 
οον τής κυρίας Δεμ.ομ.περαί, έκεϊ εΰρε τήν 
μαρκησίαν έν τη μικρά αΰτής αιθούση.

— Ά γαπητέ κόμη, τώ είπεν αΰτη, μοί 
προξενείτε εΰάρεστον εκπληξιν, καθόσον δέν



έπερί[λεν% την πρωινήν σας αυτήν έπίσκε- 
ψιν. Βεβαίως έχετε κάτι νά μ ’ έρωτήσητε. 
Περί τίνος πρόκειται ;

Ειτα παρατηρήσασα αίφνης οτι ό κόμης 
ήτο ώχρός και είχε τα χ αρακτηριστικά συν
εσταλμένα καί βλοσσυρόν τό βλέμμα,

— Ώ  ! έπανέλαβε μ ετ ’ άνησύχου φω
νής, τί έχετε λοιπόν ; Έ χετε μορφήν αν
θρώπου, δστις σκέπτεται άπαίσιον σχέδιον 
τί σάς συνέβη ; λέγετε. Ά  ! ή αγαπητή μας 
υ.ικρά Λουκία !... Μήπως τήν έχάσατε ;

— Ναί, τήν έχασα, άπεκρίθη μετά βραγ- 
χνώδους φωνής.

— Τί δυστυχία ! τ ί δυστυχία ! ’Α τώρα 
καταλαμβάνω διατί δέν ήλθε χθές ή Ελένη 
νά μέ ΐδν).

Ό  κόμης έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ό χ ι, κυρία μαρκησία, είπε, δέν εν

νοείτε. Δι ’ άλλην αιτίαν, δέν είδατε χθές 
τήν κόμησσαν Δελασέρ.

— Κόμη, μέ τρομάζετε μέ τό τραγικόν 
ύφος σας· πρός θεού, έξηγήθητε.

Ό κ. Δελασέρ έσυρεν έκ τοϋ θυλακίου 
αύτοϋ χάρτην καί ε"τεινεν αύτόν τή μαρκη- 
■σία λέγων :

— Άναγνώσατε.
Ό  χάρτης έκεΐνος ήτο ή επιστολή τής 

κομήσσης.
Ή  μαρκησία διέτρεξεν αύτήν έν τάχει, 

πριν ή φθάσϊ) δμως είς τάς τελευταίας γραμ- 
μάς, ώχρίασε καί ήοχισε νά τρέμτ, σύσσω-
Η·5«· .  ...............................·■ ,

— Ώ  ! τήν άθλίαν ! άνέκραξε με συντε- 
τριμμένην φωνήν.

— Τά έμάθατε δλα, κυρία μαρκησία.
— Καί άνεχώοησε ;
— Μ ετ’ ολίγον βεβαίως, άφού έγραψε 

τήν έπιστολήν.
— Καί έ'λαβε καί τήν κόρην της ;
— Ναί, καί έ'λαβε, δχι τήν κόρην της, 

διότι είναι άναξία νά λέγηται μήτηρ, άλλά 
τήν θυγατέρα μου, τό παιδί μβυ, το φως 
μου !

— Φοβερόν !
— Δέν ήρκεσεν δτι μοί άφήρεσε τήν τιμήν 

μου, δτι μέ κατεδίκασε διά παντος είς τήν 
δυστυχίαν καί είς τό αίσχος, άλλ ’ έπρεπε νά 
ευρ·/| τό μέσον νά καταφέρη είς τήν καρδίαν 
μου δεινότατον τραύμα' μοϋ έκλεψε τό τ ;  ■ 
κνον μου!

— Ά λ λ ’ έτρελλάθηκε λοιπόν, ή άθλια ;
— "Όχι, έγένετο μόνον άτιμος !
— Φεύ ! τό δυστύχημα είναι μέγα καί 

άνεπανόρθωτον.
— Μέ έμηδένισε.
— Έννοώ τήν απελπισίαν σας, άλλά 

δέν σκέπτεσθε αύτοκτονίαν, έλπίζω !
Οί οφθαλμοί τού κόμητος άπήστράψαν.
— Νά αύτοκτονήσω ! άνεφώνησε, καί το 

παιδί μου ;
— ’Απεφασίσατέ τι ;
— Ναί.
— Τί θά κάμετε ;
— θ ά  άναζητήσω τό μυσαρόν πλάσμα 

Πρέπει νά τήν άνεύρω, καί άν έ’τι πρόκη- 
τα ι νά δαπανήσω δ'λην τήν; περιουσίαν μου· 
6έλω νά λάβω τήν θυγατέρα μου !

— Επιδοκιμάζω τήν ιδέαν σ·/ς.
— Χθές έπώλησα ίππους καί άυ.αξας,

άπέλυσα δλους τούς ύπηρέτας μου καί ά- 
φήκα τό μέγαρόν μου- σήμερον μάλιστα 
ό συμβολαιογράφος μου έκθετει αύτό είς πώ- 
λησιν. Ευθυς ώς μάθω ποϋ οιηυθύνθη ή κό
μησσα, θά τρέξω έπί τά  ίχνη της.

— Δύσκολος μοί φαίνεται ή άνακάλυ- 
ψίς της.

— Τούτο θά το ίδωμεν. Δέν αποκρύπτω 
διόλου δτι ήλθον έδώ μέ τήν έλπίδα νά μέ 
βοηθήσητε.

— Πώς ; δέν γνωρίζω...
— Ή  κόμησσα άνεχώρησε χωρίς νά 

λάβη μεθ’έαυτής κοσμήματα, άσπρόρρουχα 
καί άποσκευάς, καί μέ όλίγιστα χρήματα.

— Ά  !
— Βέβαιον λοιπόν δτι εΰρε τόν έραστήν 

της καί άνεχώρησαν μαζύ διά νά συζήση 
είς μέρος μεμακρυσμένον καί άπόκεντρον ...

— Φεϋ ! αυτο είναι φανερόν.
— Φανερόν έπίσης δτι ό άνθρωπος εκεί

νος είναι πλούσιος. ΙΙοΐος άρά γε νά είναι ; 
Είς άθλιος, τόν όποιον ή σύζυγός μου συν- 
ήντησεν είς τάς συναναστροφάς' είς τήν οι
κίαν σας ίσως, κυρία μαρκησία.

— Ώ  ! κόμη, ύπέλαβεν ή μαρκησία, ής 
το μέτωπον έγένετο καταπόρφυρον.

["Επεται συνί/ εια .]

«Π.

0 ΥΤ ΙΟ Λ Ο Χ Λ ΓΟ Σ  ΒΟΝΕ
Μ υ θ ι ό τ ο ρ ι α  ε κ τ ο γ ο ς  m a a q

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
[Σ υ νέχ * ι« ]

Χωρίς νά έρωτήσγι αύτον περί τού τ ί θά 
έπραττεν, ή Ίουλιανή ήτένισεν αύτόν μ ετ ’ 
άνησυχίας.

— Πώς θά τον ύποχρεώσωμεν είς τον γά 
μον τούτον ; Έχομεν πολλά μέσα. Τή σ τ ιγ 
μή ταύττ, δ Δερόδης βλέπων έαυτόν ύποχρε- 
ωι/.ένον, θέλει ν'άποσυρθή. Εντεύθεν ή άπου- 
σία του. Νομίζει δτι θά μείνη ήσυχος, άφού 
είσθε γυναίκες μόναι, άνευ άνδρός. Τόσω τό 
χειρότερον δι ’ αύτήν διατί νά μή ύπερα- 
σπισθ?, ; Αυτός τή ώμίλει περί έρωτος, έ
κείνη άς μή τον ήκουε. Δ ιατί τόν ήκουσε ;

  *Αλλθί U.OVCV !
— Έστέ βέβαια δτι οϋτω σκέπτεται· 

πιθανώς θά αισθάνεται θλίψιν τινα, διότι 
δέν αποκρούει τις μίαν νεάνιδα τόσω θελ
κτικήν δσω ή δεσποινίς Ά ννέτα, χωρίς νά 
αίσθανθή σπαρασσομένην τήν καρδίαν του· 
πλήν προτιμά τήν θλίψιν του, δσω οδυνηρά 
καί άν ήναι, άπό τόν γάμον. Έν τούτοις 
δταν γίνω σύζυγος ύμών καί γυναικάδέλ- 
φος τής Άννέτας ή ήσυχία τού Δερόδη 
έκλείπει καί αί σκέψεις του καταπίπτουσιν. 
’Έχετε ήδη άνδρα διά νά σάς ύπερασπίση,

. ό δέ κύριος Δερόδης θά ύποκύψν) άναμφισβη- 
τήτως.

— Καί άν δέν σάς άκούστ, ;
— Λυπούμαι δτι αναγκάζομαι νά σάς 

ομιλώ περί τοϋ Δερόδη μετ ’ αύστηρότητος, 
άλλά άπό ένός έτους, καθ’ δ τρώγωμεν έν

rf ,  αύτή τραπέζη ήδυνήθην *νά τόν σπου
δάσω. Ό  Δερόδης είναι είς ανόητος, είς δν  

δέν λείπει διά νά καταστήσγι τόν βίον θελ
κτικόν καί εύχάριστον είμή ή ελευθερία καί 
ή περιουσία. Τήν ήμέραν καθ ’ ήν δέν θά εί
ναι πλέον στρατιώτης καί καθ’ ήν διά τοϋ 
νόμου τής κληρονομιάς θά γείνη κάτοχος τής 
μεγάλης περιουσίας τών γονέων του, ούδείς 
θ ’ άγαπήσγι πλειότερον αύτού τήν ζωήν. 
Δέν θά βραδύνη δέ ή ήμέρα αύ’τη, διότι ώς 
έκ θαύματος έσώθη ήδη ή μήτηρ του, ό δέ 
πατήρ του έσχε δύο προσβολάς αποπληξίας. 
Έ πί τού παρόντος άρκεΐται νά παριστά είς 
ήμάς τούς άλλους τά περί μέλλοντος σχέ
διά του, πάς τις δ ’ έννοεΐ δτι μεγάλως θά 
έθλίβετο άν οεεκινούνευεν ή πραγματοποί.- 
ησις αύτών. Δέν νομίζετε δτι τούτο είναι 
δπλον είς τάς χεΐρας μας ;

Το βλέμμα τής Ίουλιανής ε”λαβεν έκφρα- 
σιν μάλλον άνήσυχον.

— Δέν λέγω δτι ό Δερόδης δέν είναι γεν
ναίος, είναι στρατιώτης, ά λ λ ’ οί λόγοι οϋς 
έχει διά ν ’ αγαπά τήν ζωήν είναι ισχυροί, 
ώστε νά μή διακινδυνεύσω αύτήν εύκόλως.

— θέλετε νά μονομαχήσητε ;
— θέλω  ώστε νά εύρεθγί μεταξύ τοϋ 

διλήμματος : ή μονομαχία σοβαρά ή γά 
μος, έλπίζω δέ δτι θά ποοτιμήση τόν γά-
U.OV .

— Δυνατόν νά σάς Φονεύση.
— Ά ν  δέν σάς προσέφερα τήν ζωήν μου, 

νομίζετε δτι θά ώμίλουν περί τοιαυτης ύπο- 
θέσεως ; Ή  Ά ννέτα έγένετο άδελφή μου, 
οφείλω δέ νά τήν ύπερασπίσω.Ή ΐη ή προσ
βολή τοϋ Δερόδη απευθύνεται καί πρός έμέ. 
Μή άπαιτεϊτε νά είσέλθω έν τή οίκογενεία 
σας μέ κυπτουσαν τήν κεφαλήν.Μετά μίαν 
ώραν έπανέρχομαι.

IB'

Ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ήν δ Βονέ με- 
τέβαινε παρά τώ Δερόδτ)· ε ίν ’ άληθές δτι 
ούτος τόν είχε προσκαλέσει, ώς καί τούς λοι
πούς συναοέλφους, δτε ένεκατεσταθη είς τήν 
νέαν του κατοικίαν, ά λ λ ’ δ Βονέ δέν με
τέβη έπί τή προσκλήσει ταύτγι, έ'κτοτε δέ 
ό Δερόδης δέν τόν προσεκαλεσε πλέον, τοϋθ’ 
δπερ άλλως τε έξήγει τάς τεταμένας αύτών 
σχέσειςr Διά τοϋτο δτε ό Δερόδης είδοποιήθη 
ύπο τοϋ θαλαμηπόλου του δτι «δ ύπολοχα- 
γος κύριος Βονέ έπεθύμει νά τόν tori» κα- 
τήλθεν είς τό καπνιστήριον ταχύτερον τοϋ 
συνήθους.

Ό Βονέ είς τόν οΐκόν του. Τί διάβολον 
έσήμαινε τούτο ;

Είσήλθεν έν τούτοις μέ τό μειδίαμα είς 
τά χείλη, άλλά τό σοβαρόν ύφος τού Βονέ 
έξαλειψε ταχέως το μειδίαμα έκεΐνο' ε’δει 
βεβαί&ις νά ήναι προσεκτικός.

— Έρχομαι νά σάς ΐ,δω, είπεν δ Βονέ 
άνευ προοιμίων, ές ονόματος τής κυρίας Βοσ- 
μοοώ καί τής δεσποινίδος Άννέτας.

— Καί τ ί έπιθυμούσιν άπό έμέ ; Είς τ ί 
δύναμαι νά ταΐς φανώ χρήσιμος ;

— θ ά  σάς τό είπω· οφείλω δμως πρότε- 
ρον νά σάο ανακοινώσω τον γαΐλον αου αετάΓ - i i  k ι
τής δεσποινίδος Ίουλιανής.



Ό  Δερόδης οέν ήδυνήθη νά καταστείλη 
κίνησιν έκπλήξεως.

— Λοιπόν απευθύνομαι πρός ύμ,άς, ώς 
πρό: τόν γαμβρόν τής κυρίας Βοσμ,ορώ καί 
γυναικάδελφον τής δεσποινίδος Άννέτας. 
Ά λ λ ’at ιδιότητες αύται ούδέν προσθέτουσιν 
είς τήν συμ.περιφοράν, ήν οφείλω πρό: εν α 
συνάδελυον.

— Ά πατάσθε- δέν υπάρχει συνάδελφος 
έίώ, άλλά γαμβρός καί γυναικάδελφος.

— "Οπως άπατάτε, ύπέλαβεν ό Δερόδης 
μ.ετά τίνος τραχύτητες.

Είτα αίφνης προσποιούμενος αγαθότητα, 
καθόσον οέν είςευρεν ετι ποιαν στάσιν έοει 
νά λάβη :

— Γυναικάδελφον ή συνάδελφον είμ.αι 
ευτυχής βλέπων ύμάς είς τήν οικίαν μου καί 
σας συγχαίρω έπί τώ γάμω σας.

Ο Βονέ έποίησε κίνησιν ανυπομονησίας.
— Σας είπον οτι έρχομαι πρός ύμας έξ 

όνόαατος τής κυρίας Βοσμοοώ καί τής θυ- 
γατρός της. Βλέπετε ήδη οτι ομιλώ έπίσης 
καί έξ όνόματός μου. Σάς παρακαλώ νά μ.οί 
εϊπητε ποιοι είναι οί σκοποί σας διά τήν γυ- 
ναικαοέλφην μ.ου.

— Τήν γυναικαδέλφην σας ; ήρώτησεν 
ό Δερόδης ώς εί έσκέπτετο.

— Τής δεσποινίδος Άννέτας.
— ’Ά ! πολύ καλά, συγχωρήσατε μ.ε δέν 

ένεθυμ.ήθην. "Οταν έβλεπόμ.εθα παρά τη 
κυρία Βοσμορώ ή Ά ννέτα δέν ήτο γυναι
καδέλφη σας.

— Είναι ομ.ως τώρα. 'Έχω λοιπόν τό δι- 
καίωμ.α νά σάς έρωτήσω ποιοι είναι Α σκο
ποί σας ;

— Περί ποιων σκοπών όμ.ιλεΐτε !
—· Λυποΰμ,αι δτι μ.έ αναγκάζετε νά ε

ξηγηθώ άκριβέστερον.
— Δέν έννοώ άκόμ.η τί λέγετε.
— Λέγω δτι αί συχναί επισκέψεις σας 

j έν τώ οΐκω Βοσμορώ σάς έπιβάλλουσι τό 
καθήκον νά νυμ.φευθήτε τήν Άννέταν.

— Αί ίδικαί σας ίσως επισκέψεις σάς έ- 
πέβαλον τό καθήκον νά νυμ.φευθήτε τήν δε
σποινίδα Ίουλιανήν, ά λ λ ’ αί ίδικαί μ.ου !

Ή  πρώτη όρμ.ή τοϋ Βονέ ήν ν ’άπαντήση 
είς τήν ΰβριν ταύτην ραπίζων τόν Δερόδην. 
Συνεκρατήθη δμ.ως άναλογισθείς δτι πρός τό 
συμφέρον τής Άννέτας έοει νά μή προβή 
μέχρι τοϋ σημείου τούτου !

— Σάς προειδοποιώ δτι δ,τι καί άν εί-. 
πετε δέν θά παραφερθώ. Άφοϋ μ.οί άπαν- 
τήσητε διά τήν γυναικαδέλφην μ.ου θά κα- 
νονίσωμ.εν δ,τι άφορά έμ.έ προσωπικώς·

— Ά λλά  τ ί θέλετε νά σάς απαντήσω ; 
Ούδέν έχω ν ’ απαντήσω ύμ.ΐν.

— Αν δέχεσθε νά τήν νυμ,φευθήτε ;
— Διατί νά τήν νυμ.φευθώ ;
— Διότι είναι έγκυος, είπεν ό Βονέ συν- 

>έμ.νων οΰτω τόν διάλογον.
— ’Ιδού άληθώς λυπηρόν συμβεβηκός διά 

Λίαν τόσω ώοαίαν νεάνιδα. Ά λλά  τ ί άφο
ρά έμέ τούτο ;

— Μήπως θά μοί ειπητε ·τι δέν είσθε 6 
ιτατήρ τού τέκνου τούτου ;

— Δέν δύναμαι νά τό γνωρίζω.
Ό Βονέ έποίησεν εν βήμ.α προς τον Δερό- 

)ην μέ συνεσφιγμένους τούς γρόνθους.
— Σάς δίδω τόν λόγον μ.ου, έξηκολού-

ίησεν ό Δερόδης, δτι δέν έννοώ νά προσ
βάλλω οΰτε ύμάς ούτε τήν δεσποινίδα Δορά, 
θά παραδεχθήτε δτι τό πρός μ.ε διάβημ.ά σας 
είναι λίαν παραδοξον. ’Άν ήθελα νά νυα- 
φευθώ τήν δεσποινίδα Βοσμ.ορώ, δέν θά έπε- 
ρίμ.ενα νά μοί το προτείνετε. Δ ιατί άπευ- 
θύνεσθε πρός έμέ καί ούχί πρός τόν Σολέ, 
τόν Καρελέ ή τόν Βεζέν ; Αί επισκέψεις των 
είς τόν οίκον Βοσμ.ορώ είναι· έπίσης συχναί 
καί ίκαναί νά παρεξηγηθώσιν δσον καί αί 
ίδικαί μου... καί αί ίδικαί σας. Νυμ,φεύε- 
σθε τήν δεσποινίδα Ίουλιανήν, τό έννοώ, 
άλλ'ουδέποτε έσκέφθητε νά νυμ.φευθήτε τήν 
δεσποινίδα Ά ννέταν δι*.τί θέλετε νά μ.ού 
τήν φορτώσετε ;

— Διότι τήν διεφθείρατε.
— Είς αύτό δέν δύναμ.αι νά άπαντήσω' 

άν σάς ε”λεγα δτι είναι άληθές, θά ήμ,ην χυ
δαίος- άν σάς είπω δτι δέν είναι άληθές, δέν 
θά μ.έ πιστεύσητε. Τά ζητήμ,ατα ταύτα οέν 
συζητοϋνται. Νυμ,φεύεταί τις μίαν γυναίκα, 
διότι τήν άγαπα, ή διότι έχει συμ.φέρον νά 
τήν νυμ.φευθή- άλλά δέν νυμ,οεύεταί τις δι
ότι άπεπλάνησε μίαν κόρην, άκριβώς δέ δέν 
νυμφεύεται τις έκείνην, ήν διέφθειρεν.

Ό  Βονέ έχασε τήν ύπομ.ονήν του· οί λό
γοι τοϋ Δερόδη παρώργισαν αύτόν είς τό 
έπακρον.

— Άκριβώς, είπεν, ε”χετε συμφέρον νά 
νυμ.φευθήτε τήν δεσποινίδα Άννέταν.

— Άληθώς είμαι περίεργος νά τό μάθω. 
Ποιον συμφέρον έχω ;

— Νά μ.ή σάς φονεύσω.
Ό Δερόδης έταράχθη,άλλ ’ανέκτησε πά~ 

ραυτα τό ΰφος αύτοϋ.
— Θέλετε λοιπόν νά μ.έ έκ.. φο.. βί.. ση- 

τε, είπε μ ετ’ ειρωνείας.
— Άφού δέν θέλετε ν ’ άκούσητε οΰτε 

τήν φωνήν τοϋ καθήκοντος, ούτε τήν τής 
τιμ.ής, πρέπει νά σάς όμ.ιλήσω έκείνην, ήν 
εννοείτε—τήν τού συμ.φέροντος.

— Ά λ λ ’ άκριβώς τό συμ.φέρον μοί ά- 
παγορεύει νά κτυπηθώ μ.αζύ σας... Είσθε 
ισχυρότερος μ.ου, άλλως τε έπιτρέψατέ μ.οι 
νά σάς είπω, άφού πρόκειται περί συμ.φέ
ροντος, δτι δέν ύπαρχει μεταξύ μας ίσότης 
ουδέ ύπο τήν έποψιν τής περιουσίας· ή μο
νομαχία δέ είναι νόμ.ιμ.ος δταν ύπάρχη ίσό
της μεταξύ τών άντιπάλων.

— Λοιπόν δ ι’ αύτό τοϋτο πρέπει νά 
σκεφθήτε' γνωρίζετε δτι δέν μονομαχεί τις 
μ.όνον μ.εθ ’ ούτινος θέλει ούδ’δταν θέλη. Ή  
προσβολή, ήν έκάμ.ατε πρός τήν δεσποινίδα 
Βοσμορώ είναι έμ.ή. άφοϋ γίνομ.αι ό άρχηγός 
τής οικογένειας. “Εχω καθήκον νά σάς ζη
τήσω τον λόγον.

— Καί νομίζετε δτι είναι πρός το συμ.
φέρον τής δεσποινίδος Βοσμ,ορώ νά μονομ.α- 
χήσωμ-εν, εντεύθεν δέ νά γεννήσωμ.εν σκάν- 
δαλον ;

— Μή άσχολήσθε διά τό συμφέρον τής 
δεσποινίδος Βοσμορώ' ά.φετε είς έμ.έ τήν 
φροντίδα ταύτην, ώς καί τήν μέριμ.ναν περί 
τής τιμής αυτής καί τής ίδικής μ.ου.

— "Οπως δήποτε άποκρούω τήν μ.ονο- 
μαχίαν.

— Μή λέγετε τούτο- μήπως δέν έχω 
πολλά μέσα διά νά σάς έξαναγκάσω άν επι
μένετε έν τη άρνήσει ταύτη ,.,τη  παραδόξω.

— ’Επιμένω. Ή  δεσποινίς Βοσμ.ορώ εύ- 
ρίσκεται έν λυπηρά καταστασει, άναζητει- 
τα ι δέ τις έκ τών περί αΰτήν διά νά τήν 
λυτρώση' ώς τοιούτος έκλέγομ.αι έγώ' τούθ’ 
δπερ μέχρι τινός μέ κολακεύει, ά λ λ ’ ά φ ’ έ- 
τέρου μ.έ στενοχωρεΐ. Άρνοϋμ,αι λοιπόν καί 
ζητώ νά μ.έ άφήσωσιν ήσυχον.

— Αύτό τό οποίον μοί λέγετε, ήδύνα- 
σθε νά τό ε’ίπητε είς τήν κυρίαν Βοσμ.ορώ, 
άν αΰτη ήρχετο νά σάς προτείνη νά νυμ.
φευθήτε τήν θυγα,τέρα της. Ά λλά  δέν έρ
χεται πρός ύμάς μ.όνη ή κυρία Βοσμορώ, 
έρχομ.αι έγώ, πρός δν ούδεμ.ίαν έχει άςίαν 
ό ισχυρισμός σας. Ή κυρία Βοσμ.ορώ θά σάς 
άφηνε ήσυχον, διότι είναι γυνή ... καί άσθε- 
νής, ά λ λ ’ έγώ δέν θά σάς άφήσω ήσυχον.

Ό Δερόδης είχεν έν άρχή διατηρήσει 
τήν ψυχοαιμ,ίαν του, ά λ λ ’ έπί τέλους στε
νοχωρηθείς άπώλεσε τήν ηρεμ-ίαν του :

— Ιδού τί έξηγεϊ τόν γάμον σας, ύπέ
λαβεν άποτόμ.ως.

[ 'Έ π ιτα ι συνέχει»]

ΕΕ ΕΔΟ Θ Η ΣΑΝ

ΙΑΤΡΟΥ ΑΤΤΟΜΝΗΜΟΝΕΪΜΑΤΑ
Κ λ Ι  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ. :

ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΟΥ —- Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΝΥ 

ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ

Το λαμπρόν τοΰτο μυθιστόρημα του μεγάλου 
Μυβιστοριογράφου Αλεξάνδρου Δουμα, έν ω π ι- 
στώς απεικονίζεται ή μ.εγάλη Γαλλική Έ πανά- 
στασις, απαρτίζεται έκ 4600 σελίδων, διηρημέ- 
νων εις 8 τβμους κα'ι πωλείται έν ’Αθήναις εις 
τό « Β τ ό λ ιο π ω λ ε ΐο ν  τ ή ς  Κ ο ρ ίν ν η ς » ,  όδί; 
Προαστείου, άριΟ. 10 άντι

ΦΡΑΓΚΩΝ 25.
(Εις τους συνδρομητας τών « Ε κλεκτών Μυ- 

Οιστβρημάτων» άποστέλλεται αντ'ι φρ. 17, ελευ®. 
τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ώ ν  τ  ι  λ ώ ν.

Ο  Ρ Λ Μ Η Ο Σ  του ΣΟΤΡΗ άπ* αρχής τής 
έκδόσεώς του μέχρι του 1892 πωλεΓται έ ξ a t ρ ε τ  ι - 
κ ώ ς δια τους συνδρομητας τών « Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» άντι φρ. 50.— Έ πίσης και τα "Α π α ν τ α 
του Σουρή (τόμοι 5 ) άντι φρ. 12. "Εκαστος τόμος ιδι
αιτέρως φρ. 2.50.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Λ Α Ι Μ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ . ΚΟΪΛΟ ΥΜ ΠΗ

Ά θ η να ι, οδός Σ ταδίου, άοιθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, όμβρελών, φλανελλών κλπ. ανδρικών 
ειδών. Πώληα>{ λικνιχω ; *»1 χονβρι»**.

Λ αιμοδέτα ι κα τά  παρα γγελ ία ν .

Είς το έπ'ι τής όδου Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, και κάτωθεν του Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών ’Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον του κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΓ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα, 
καθώς κα'ι ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά του ίδίου κατα- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κ α τ ’ όκάν είς συγκαταβατι
κήν τιμήν. Διά τους κουρεΓς γίνεται ίδιαιρέρα συμφωνία.

Σ. ΔΕΝΑΞΑ Ό - 
δός Σ ταδίου 63.
Βισάντο, λευκόν και 

μαΰρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάίκα. Οίνοι κο- 
νοι πρός 80 λεπτά τήν όκάν. Οί οίνοι του κ. Δεναξα ε- 
βραβεύθησαν έν τί] παγκοσμίω Εκθέσει τών Ιίαρισιων.
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·. Κ κτ’ εύίείαν είς Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Π έμπτην, Σάέδατον (2) Δευτέραν, 

Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων "Αργους Ναυπλίου άμαζοστοιχίαι καβ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοϋ Δε Ά μ ίτσ ις εϋρίσκεται έν τω  Βιβλιοπωλείω μας, όδός Προαστείου 
άριβ. 10, κ«ι πωλείται άντι 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 θ ΐϊν α ι, Όδός Ά ρ ιότε ίδου , άριθμός 16.
X dp*1)« τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκα'ι μή. — Νέα 

άποβήκη ανεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ  τη ς  Κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
άρίστη, βραβευθεϊσα είς -fly.; Έχθεσεις 
ΙΙαρισίων χχΐ  ’Ολυμπίων, είς κουτιά, καί 
τιμώμενον έκαστον δραχμής 1, πωλείται 

είς το κουρεΐον ΑΨΕ-ΣΒΥΣΕ, παρά την πλατείαν Ομονοίας.

ΓΑΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα εις φιάλας πωλουνται μόνον
παρα τή Διευθύνσει τών Σιδηροδρόμων ΙΙελοποννήσου (όδός Μινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδά. Δ ι’έκαστην επιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 1

ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τω 
Καταστήματι του κ. Π. Π Α -  
Π ΑΔΗ  ΜΗΤΡΙΟΙ* πωλού- 
μενοι είς φιάλας η κ α τ ’ όκαν.ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ

Είνε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι ολων τών επιδορπειων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δός Μ ουόών, 11. 17

ΠΑΝΤΟΠΟΑΕΙΟΝ ΤΑ «ΧΑΪΤΕΙΑ»
Α. ΛΑΑΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τό μόνον παρά τά Χ αυτεια παντοπωλεΓον, τό όποΓον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΑΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
κα'ι ώς πρός τήν γευσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 3

εις το Μ Ε Γ Α  ΖΓΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η
Π λατεία Ό μονο ίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.
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ΚΛΙΝΑΙ ΣΙΔΗΡΑΙ

^Ετερεότης

ΚΛΙΝΑΙ κομψότατο ι, ΚΛΙΝΑΙ σ τερεώ τα τα ι, 
α πα ρ ά μ ιλλο ι πρός τά ς  ά γ γ λ ικ ά ς , εύρ ίσκον- 
τα ι ε ίς  τό ν .λ ινο πω λε ϊο ν τοϋ κυρ ίου

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Γ Κ Ο Τ Κ Α Κ Η
έπ ί τη ς  όδοΰ Κ ολοκοτρώνη αρ ιθμός 88. 
Τό Κ ατάστημα τού κ. Κουκάκη, ΰποχρεουτα ι 
ε ίς  το υς  άγοραστάς διά τη ν  έπ ιδ ιό ρ θω σ ιν  
ο ΐας δήποτε βλάβης δω ρεάν.
’Α γοράσατε κ λ ίν α ς  δ ιότι θά εΰχαρ ισ τη θ  ίίτε. 

κομ ιψότης — εύ0ην£* — έποακευή δω ρεάν. 11

ΟΙΝΟΙ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ
ΕΙΟΥ* Α Δ Ε Δ . Σ. Π Α Π Α Ν Ι-

ΚΟΛΑΟΥ. Οί άγνο'ι και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ κα'ι ό 

σπινθηροβόλος κα'ι αφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τουτου βραβευθέντες έν τ?ί Παγκοσμίω Ε κ 
θέσει τών ΙΙαρισίων, πωλουνται είς τό άρτισυστατον 
Πρακτορειόν Κατανα/ώσεως, κείμενον έν τή όδώ Προα
στείου αριΟ. 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 . 8 0 .—Οίνος μέλας 4 έτών
ή φιάλη >επ. 8 0 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή όκα λεπ. 60

Έπιστρεφομένης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25. 
Δια ποσα ανο> τών 25 οκάδων ή αναλογος εκπτωσις.

Α οκιμ .άσχ~ ε,
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