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[Σ υνέχει*]

Δ'

Ό  Κρασοκανάτας και ό Πενσών πιστώς 
έξετέλουν τήν έπαγρύπνησιν αΰτών. Ούδα- 
μώς έγκατέλιπον τό "Ελος τών Έλάφων.

Ήμέραι τινές παρήλθον. Ό  Δαγκέρ οέν 
έφαίνετο.

— Μήπως εφυγεν ; ήρώτησεν εσπέραν 
τινά δ Πενσών τόν Ζανζότ. "Αν εφυγεν έκ 
τοϋ Κρέίλ, άν εΰρίσκεται εις ’Αγγλίαν, αας 
διέλαθε.

— Θά τό μάθω αΰριον ποϋ θά ύπάγω 
νά φέρω φαγητά.

Τήν έπιούσαν άναλαβών τό οργανόν του 
έκ τοϋ πανδοχείου Βατρέν περιήλθε τήν πό
λιν καταλήξας ε’ις τόν οίκον τοϋ Βωφόρτ.

Ίστάμενος παρά τάς κιγκλίδας έπαιζε 
τό όργανον έξεταζων προσεκτικώς τάς δεν- 
δροστοιχίας τοϋ κήπου. Μετά τινας στιγ- 
μάς προσδοκίας έφάνη είς υπηρέτης, δστις 
τώ έδωκεν άρτον καί κρέας, άτινα έ’θηκεν 
έν τώ σάκκω του.

Πλήν οέν ήλθε τοϋτο νά ζητήση.
Ευτυχώς ή τύχη έβοήθησεν αύτόν, διότι 

ένώ ήτοιμ.άζετο ν ’άπέλθη. ό Δαγκέρ έξήλθε 
τής οικίας ΐνα περιπατήση έν τώ κήπω.

— ’Ήμουν βέβαιος ! είπεν ό Κρασοκα
νάτας.

Μετά τινας ώρας καθησύχασε τόν Πεν
σών.

— Δέν έ'φυγε- οΰτε ’ξεύρει τίποτε.
— Καλώς1 άς έ'χωμεν λοιπόν υπομονήν 

θά έ'λθη.
— Τί νομίζεις πώς περιμένει ;
— Είναι κακούργος. Θέλεις νά σοϋ ορίσω 

τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν θά λαβωμεν 
τήν εύχαρίστησιν νά δεχθώμ.εν τήν έπίσκε- 
ψίν του ;

— Είμαι περίεργος...
— Τήν 5 ’Οκτωβρίου.
— Τήν ήμέραν τής δίκης ! τήν ήμέραν 

ποϋ θά οικασθη ό ουστυχής Βωφόρτ ;...
— ’Ακριβώς...
— Μά διατί νομ,ίζεις πώς θά ίλθη τότε ;
— At ! διαβολε, οιότι γνωρίζει δτι οί 

εχθροί του θά ήναι είς Μπωβαί, δ μ.έν Βω
φόρτ eta νά καταδικασθή ίσως, ο οέ Γεραρ- 
οος διά νά καταθέση . . . ό Γεραρο'ος ίδίως, 
τόν όποιον φοβείται ώς τήν πανώλην. Τί 
έχει τότε νά φοβείται ;

— Αί ! καί έμ.εΐς ;
— ’Αλλά οέν μ.άς γνωρίζει. ’Ιδού οιατί 

θά έλθη τήν 5 ’Οκτωβρίου
Τήν 5 ’Οκτωβρίου ό καιρός ήν δμιχλώ- 

οης τήν πρωίαν, μ.όνον οέ περί τήν οεκάτην 
τής πρωίας οιελύθη ή ομίχλη. Ή  νυξ ύ- 
πήρςε ψυχρά.Οί δύο φίλοι ήσθάνοντο ρίγος, 
ίπιον^,έ ποτήριον οίνου.

— ’Εμπρός,είπεν δ Πενσών,έξημ-έρωσε...

Έγώ θ ’ άνέλθω είς τήν σκοπιάν μου. ’Ελ
πίζω δτι ό ήλιος θά διαλύση τήν ομίχλην 
τότε θά βλέπωμεν καθαρότερα. "Αν παρα
τηρήσω τ ί νέον θά σέ ειδοποιήσω . . . δταν 
δέ βεβαιωθώ δτι είναι κάποιος θά σπεύσω 
νά καταβώ

Καί άνήλθεν έπί τής ορυός.
Μία ώρα παρήλθε ... Ήκούσθη δ κώδων 

πρός τό Κρέίλ κρούων τήν μ.εσημ,βρίαν.
Μετά μ-ακράν προσδοκίαν δ Πενσών εί

δεν άμ.αξαν εισχωρούσαν έν τώ δάσει.
Είς άνθρωπος ώδήγει αύτήν, ούτος δ ’ ήν 

δ Δαγκέρ.
Παραυτα δ Πενσών κατήλθεν.
Έσπευσε πρός τό έλος. ’Επειδή δέ δ ή

λιος είχε διαλύσει τήν δμ.ίχλην καί έ'λαμ- 
πεν έν δλη αυτού τή λαμπρότητι, δ Κρα
σοκανάτας εϊχ_εν άποκοιμ.ηθή.

Ό Πενσών έ'σεισεν αύτόν. ’Εκείνος ή 
γέρθη έντρομ.ος.

— At ; τ ί ; Τί τρέχει ;
— Είναι έκεϊνος. Τόν είδα. "Ακούσε τήν 

άμ.αξαν του, ή δποία πλησιάζει.
— ’Έ λα ... άς κρυφθούμ,ε γρήγορα.
Καί είσήλθον έν τή όπή, ήν είχον άνα-

σκαψει καί έκαλύφθησαν έν αυτή.
Καί άνέμ-ενον κρατούντες τήν αναπνοήν 

των.
Ό  Δαγκέρ ώδήγησε τήν άμαξάν του έν 

άτρα,πώ τινι μ.εμονωμ.ένη, ΐνα μή βλέπωσιν 
αύτήν οί τυχόν διά τής οδού διαβαίνοντες. 
Είτα μ.έ πάλλουσαν καρδίαν, ώχρος ά λ λ ’ 
αποφασιστικός, διηυθύνθη πρός τό έλος.

Ά λ λ ’ ώς είχον προίδει οί δύο φίλοι, άντι 
νά διευθυνθή έκεί κατ ’ εύθεΐαν. παρετήρησε 
πρώτον μ.ετά προσοχής είς τά πέριξ.

Κατά τήν τοιαύτην αύτοϋ άνίχνευσιν οι- 
ήλθε τοσοϋτον πλησίον τήν οπής, έν η έκρύ- 
πτοντο δ Πενσών μ.ετά τοϋ Κρασοκανάτα, 
ώστε ούτοι έφοβήθησα,ν δτι άνεκαλύφθησαν.

"Οντως δ Δαγκέρ έσταμ-άτησε.
Τό μέρος εκείνο τώ έφάνη μάλλον τών 

άλλων πεπατημ-ένον.
Παρετήρησε μ.ετά προσοχής καί μ.ή ίδών 

τι ύποπτον καθησύχασεν.
Άοήκε βαθυν στεναγμόν, καί λαβών τό 

ρινόμ.ακτρόν του άπέμαξε τό καθιορον μ.έτω- 
πόν του.

Είτα, χωρίς πλέον νά άναμ.είνη, κατήλ
θεν έν τώ έλει.

Ό Πενσών καί δ Κρασοκανάτας ούαέν έ
βλεπαν, ά λ λ ’ έκ τοϋ πλαταγισμού τού ϋδα- 
τος ήνόησαν τ ί συνέβαινε.

— Πηγαίνει, έψιθύρισεν δ Πενσών.
— Τόν ε"χομε σίγουρον...
Άνήγειραν ήρέμ-α τό κάλυμμ,α ττ,ς όπής 

καί έξήγαγον τήν κεφαλήν.
Όντως,δ Δαγκέρ ήν έν τώμ.έσω τοϋ έλους.
Έ βα ινεν εύθύ πρός τήν συστάδα τών 

σχ οίνων.
Ά μ α  έφθασεν έκεί έστη καί έστράφη ά- 

ποτόμ.ως.
Οί δύο φίλοι συνεσπειρώθησαν, ΐνα μ.ή ά- 

νακαλυφθώσιν.
Ό  Δαγκέρ ούδέν είδε.
Προύχώρησε πάλιν καί έφθασεν είς τούς 

σχοίνους.
Έκυψε καί άνίχνευσεν έν τώ υδατι καί 

τώ βορβόρω.

Άνέσυρε τόν οερμ.άτινον σάκκον μ.ή δυνη- 
θείς νά συγκρατήση έπιφώνησιν θριάμβου, 
καί άνακουφίσεως.

Έπίστευεν δτι έσώθη; ένώ άπώλλυται.
Διήλθε τό δεύτερον ήδη τό έλος καί έπα- 

νήλθεν είς τό δάσος.
Ένώ ε’βαινε πρός τήν άμαξάν του,αισθά

νεται αίφνης έαυτόν συλλαμ-βανόμενον άπό> 
τών ώμων, δύο δέ φωναί κραυγάζουσιν είς. 
τό οϋς του :

— Σέ έπιάσαυ.εν !
Άφίνει τόν σάκκον, στρέφει, άναγνωρίζει 

τόν Κρασοκανάταν καί μ.αντεύει έν αύτώ,. 
ώς καί έν τώ Πενσών, έχθρόν.

Είς τήν κραυγήν τής χαράς αύτών άπαν
τά  διά κραυγής λύσσης.

Σείει αύτούς ΐνα άπαλλαγή, τό κατορθώ
νει, σύρει πολύκροτον άπό τού θυλακίου του- 
καί πυροβολεί δίς.

Ό  Κρασοκανάτας έπλήγη είς τόν ώμ.ον 
έφ ’ οΰ έλειπεν δ βραχίων.

Έκλονίσθη καί έπεσε χαμαί.
Ό Πενσών δέν έπλήγη.
Έρρίφθη έπί τοϋ Δαγκέρ, διά δέ τής χει- 

ρός του ήρπασε τό πολύκροτον,δπερ οίς έξε- 
πυρσοκρότησεν άνευ άποτελέσμ,ατος.

Ό Δαγκέρ έκυλίσθη έπί τοϋ εδάφους.
Ό Πενσών τώ  άφήρεσε το δπλον, διά οε 

τής λαβής αύτοϋ έπληξεν αύτον κατά κε- 
φαλής.

Έπωφεληθείς τότε τής σκοτοδίνης του- 
τώ έοεσε στερεώς τάς χεΐρας.

"Εσπευσε τότε πρός τόν Ζανζότ.
— Αί ! πτωχέ μ.ου φίλε, έπληγώθης; ΆΓ 

τόν ούτιδανόν !...
— Σχεδόν τίποτε, είπεν δ έπαίτης, μίαν 

γρατζινιά ... τιποτένια ... Πρέπει κάτι νά 
μού κόψουν ά π ’ έδώ διά νά γιατρευθώ. Ε
πειτα θά μ.ού λείπη τό δεξί μ.ου χέρι νά γυ
ρίζω τό οργανον.

Ο Πενσών έγύμ.νωσεν αύτόν καί άφού έ
πλυνε τό τραύμα δι ’ ϋδατος τού έλους έπέ- 
δεσεν αύτό διά τού ρινομάκτρου του.

— Δέν ύποφέρεις πολύ ;
— Πολύ ολίγο. Μή φροντίζης δι ’ έμ.έ... 

φρόντισε διά τον άλλον.
Ό Δαγκέρ συνήρχετο.
Προσεπάθει νά έγερθή.
Ήσθάνετο έαυτόν δεδεμ-ένον καί κατε- 

λαυ.βάνετο ύπό σπασμ,ωοικών συστολών.
Ό  Πενσών έγέλα.
Τά σχοινιά ήσαν στερεά.
— Τί θέλετε άπό έμέ ; έψέλλισεν δ δυσ- 

τυχής
— Ώ  ! αύτό άξίζει τόν κοπον νά σοϋ το 

έξηγήσωμεν ; είπεν δ Πενσών. Το καταλαμ.- 
βάνεις ολίγον. Άπλούστατα, σέ συλλαμ.- 
βάνω.

— Καί διατί μέ συλλαμ.βάνετε ;
— Δέν θά σοί δώσω τόν λόγον. Έν τού- 

τοις δύναμαι νά σέ βεβαιώσω δτι είσαι τυ- 
χηρός... να ί__

Ό Δαγκέρ παρετήρει αύτόν έξαλλος έκ 
τής οργής καί τού τρόμ.ου.

— Θά δικασθής είς τό κακουργοδικεΐον 
τήν αύτήν ήμέρα,ν τής συλλήψεώς σου ! . . .  
Αί ! δέν είσαι τυχηρός ;

Ό  Δαγκέρ κατελήφθη ύπό ρίγους.
— Είσθε τρελλοί ! είπε. Διά ποιον μ.έ έκ-
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λαμβανετε ; ... Θέλετε τά  χρήματά μου ; 
Σας τά  δίδω ... ά λ λ ’ άφετέ με νά φύγω...

— Εμπρός ! Δέν έχομεν καιρόν νά χά- 
νωμεν . . .  δέν πρέπει νά φθάσωμεν πολύ 
άργά.

— Τί θά κάμωμεν ; ήρώτησεν ό Κρασο
κανάτας.

— Πρώτον θά ύπάγωμεν είς Κρέϊλ να 
ίδωμεν τόν κύριον Λωζιέ, νά τώ δείξωμεν 
τόν άνθρωπόν μας καί τον σάκκον του . . . 
θά τηλεγραφήσωμεν είς Μπωβαί ... καί θά 
μεταβώμεν είς τό κακουργοδικεϊον ... Έχο
μεν (Λίαν άμαξαν... την άμαξαν τοϋ Δαγ- 
χέρ . . . Θά σκάσωμεν τόν ΐππον ... Είμαι 
βέβαιος δτι ό κύριος Βωφόρτ δέν θά μάς 
ζητήση άποζημίωσιν διά τόν Ϊππον του. 
’Εμπρός...

'0  Δαγκέρ είχεν άπωλέσει τό θάρρος.Κα- 
-τελήφθη ύπό καταπλήξεως καί δέους. Πώς 
•ν’ άρνηθή ; Συνελήφθη έπ ’αϋτοφώρω...

Έν τοιαύτη καταστάσει διατελών έψιθύ- 
.ριζεν :

— Αυτά οφείλονται είς τόν Γεραρδον... 
-είμαι βέβαιος... έκεϊνος μέ κατέστρεψε.

’Ανεβίβασαν αύτόν έν τη ίδία άμάξη 
του, ό δέ Κρασοκανάτας έ'λαβε θέσιν πλη
σίον του. Ό όργανοπαίκτης ύπέφερε, καίτοι 
τό τραϋμά του δέν ήτο κινδυνώδες. Ά λ λ ’ 
ήτο θαρραλέος· άλλως τε δέ ή χαρά διά 
τάν θρίαμβον ήτο τόσω μεγάλη, ώστε έλη- 
<>μόνει έαυτόν.

Είς Κρέϊλ μετέβησαν κατ ’ εύθεϊαν είς τό 
τηλεγραφεΐον, ό δέ Κρασοκανάτας άπέστει- 
λε τό τηλεγράφημα, δπερ ό Γεράρδος ε”λα- 
βεν είς τό κακουργιοδικεΐον.

Έσπευσαν είτα παρά τώ άνακριτή.
Ό Πενσών δ ι’ολίγων λέξεων διηγήθη τώ 

Λωζιέ τά  συμβάντα.
— Ό  ιατρός Γεράρδος είχε δίκαιον, έψι- 

■θύρισεν ό δικαστής.
Καί προσέθηκεν :
— ’Αρκεί νά μή ήναι άργά.
'0  Δαγκέρ ώδηγήθη ένώπιόν του.
— Είσαι ό φονεύς τοϋ Βαλόν !
Ό  Δαγκέρ έπειράθη νά γελάση καί ανύ

ψωσε τούς ώμους. Δέν άπεκρίθη.
— Σέ συμβουλεύω νά μή άρνηθής, άν 

δέν θέλης νά έπισύρης κατά σοϋ ολην τήν 
αυστηρότητα τών δικαστών του, άν θέλης 
νά καταστής άξιος έπιεικείας τινςς.

— Είμαι θύμα άπάτης, άτιμου μηχα
νορραφίας. Δέν γνωρίζω τί θέλετε παρ’έμοϋ. 
Είμαι γνωστός είς Κρέϊλ, πρέπει δέ νά ή- 
ναί τις παράφρων διά νά μέ κατηγορήση 
ώς φονέα. Οΰδείς θά σάς πιστεύση.

Ό  δικαστής έγραψε λέξεις τινας, εκρουσε 
τον κώδωνα καί έοωκε τήν επιστολήν τώ 
θεραποντι.

— Δός αύτήν άμέσως είς τήν χωροφυ
λακήν .

Είτα στρεφόμενος πρός τόν Κρασοκανά
ταν καί τον Πενσών :

— Σάς δίδω δύο χωροφύλακας, είπε. θ ά  
σάς συνοδεύσωσιν εις Μπωβαί. Μετά ήμί- 
σειαν ώραν άναχωρεϊ άμαςοστοιχία. Μετά 
δύο ώρας θά είσθε είς το κακουργιοδικεΐον.
’Ιδού μία έκθεσις συμπληρωματική, τήν ό
ποιαν θά έγχειρήσητε είς τόν πρόεδρον.
Ά λλά  πριν κλείσω αύτήν έχω νά προσθέσω

μίαν τελευταίαν λεπτομέρειαν... Λύσατε 
τόν Δαγκέρ.

Ό  Πενσών ύπήκουσε, προσεΐχεν δμως 
επ ’ αύτοϋ.

— Δαγκέρ, εξακολουθείς νά ισχυρίζεσαι 
δτι δέν είσαι ό φονεύς τοϋ Βαλόν ;

— Ναί. Είχα κρύψει τον σάκκον τοϋτον 
είς τό ελος. Είναι ίδικός μου...

— Περίεργον, φέρει τ ’ άρχικά στοιχεία 
τοϋ Βαλόν... καί μολονότι σάς ανήκει, πε
ριέχει τάς 450, 000 φράγκων, τάς όποιας 
οίκειοποιεΐσαι, εν χαρτοφυλάκιον μ ετ ’ επι
σκεπτηρίων τού Βαλόν, έπιστολάς έπευθυνο- 
μένας τώ Βαλόν... έκτος δέ άλλων καί αύ
τήν τήν έπιστολήν, ήν ύπέγραψεν ό κύριος 
Παρλαγκέ... Άρνεΐσαι πάντοτε ;

— Ναί, είπε διά φωνής ύποκώφου.
— Νά σέ άνακρίνω πλειότερον θά χάσω 

πολύτιμον χρόνον... Δαγκέρ, έπληγώθης διά 
σφαίρας πολυκρότου ύπό τού θύματος...

— Είναι ψευδές ! !
— ’Εκδύσου.
— Ποτέ ! Δέν θέλω. Δέν έχετε τό δικαί

ωμα νά μέ ύποπτεύεσθε.
— Είσαι τόσον βέβαιος περί τής ένοχης 

σου, ώστε δέν επιμένω. Ό ,τι άρνεΐσαι νά 
πράξης έδώ, θά τό πράξης μ ετ’ ολίγον είς 
τό κακουργιοδικεΐον.

ΙΙροσέθηκε λέξεις τινάς έν τή έκθέσει του, 
ύπέγραψεν αύτήν, τήν εθηκεν έν φακέλλω 
καί ιδωκεν αύτήν τώ Πενσών, οστις προσέ- 
δεσε παλιν τόν Δαγκέρ.

— ’Ιδού. Πηγαίνετε τώρα· μή χάνετε 
οΰτε λεπτόν.

[Έ π ετα ι συνέχεια],
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ΚΟΜ ΗΣΣΑ Λ Ε Λ Λ Σ Ε Ρ
Μ υθιότορΐα λ ι η υ λ ι ο υ  ρ ι ς β ο υ ρ γ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

— Μή προσβληθήτε· έκ τών λόγων μου, 
έπανελαβεν ό κ. Δελασέρ, διότι δέν σκο
πεύω νά σάς προσβάλω, γνωρίζετε άλλως τε 
πόσον μέγας καί ειλικρινής είναι ό πρός ύ 
μάς σεβασμός μου. Βεβαίως γνωρίζω καλώς 
δτι δέν ήξεύρετε τίποτε, δτι δέν είδατε τ ί
ποτε- έάν άπλη ύποψία ήρχετο είς τόν νοϋν 
σας, θά μέ ειδοποιείτε. Πρέπει νά ύποθέσω 
δτι ή κόμησσα Δελασέρ έγνώριζεν άπό πολ- 
λοϋ τόν άνθρωπον, ό όποιος κατέστρεψεν 
αύτήν. καί δτι έβλέποντο συχνά, διότι, π ι
στεύω, δτι δέν παρεδόθη, χωρίς νά ύπερα- 
σπισθή, ά λ λ ’ δτι επεσε κατόπιν πάλης.Βε
βαίως συνηντώντο είς τάς συναναστροφάς, 
οπού έσύχναζε περισσότερον ή κόμησσα. Τέ
λος, κυρία μαρκησία, τό πρώτον, τό όποιον 
ζητώ είναι νά μάθω τό δνομα τού άνθρώπου 
έκείνου.

— Καί ακολούθως ;
— Ακολούθως, κυρία μαρκησία, θά ευ

ρώ, έλπίζω, τό μέσον ν ’ άνεύρω τήν κόρην 
μ«υ.

— Λοιπόν έπί τού παρόντος θέλετε νά 
μάθετε τό ονομά του ;

— Ναί.
— ’Επειδή ή κόμησσα Δελασέρ δέν μοί 

έξεμυστηρεύθη ποτέ, δέν θά πράξω προδο
σίαν, άν ενώσω τάς προσπαθείας μου μετά 
τών ίδικών σας πρός άνακάλυψίν της. Συμ
μερίζομαι τήν μεγάλην σας λύπην, φίλε μου, 
καί σάς λυπούμαι έκ βάθους καρδίας. Έάν 
μοί έλέγατε : «Θέλω νά εκδικηθώ, θέλω νά 
τιμωρήσω τούς ένοχους», θά σάς άπε- 
κρινόμην : «Τά καθ’ ύμάς δέν μέ άποβλέ- 
πουσι, πράξατε δ,τι θέλετε», Ά λλά  τά  αί- 
σθήι/.ατά σας είναι άνωτερα άνοήτου έκδι- 
κήσεως. Εννοείτε δτι ό θάνατος τού ένός ή 
τού άλλου τών ένοχων δέν έξαλείφει τήν 
ΰβριν. Θέλετε ν ’άναζητήσετε τήν θυγατέρα 
σας, ν ’ άνεύρετε τήν αγαπητήν σας Λου- 
κίαν διά νά λάβετε αύτήν άπό τήν μη
τέρα της, καί αύτό καθιστόί λυπηροτέραν 
τήν θέσιν σας. Επειδή είσθε θύμα δυστυ
χήματος, πρός τό όποιον ό κόσμος συνήθως 
άδιαφορεΐ, είσθε άξιος τής συμπαθείας τών 
εύσπλαγχνικών καρδιών. Ένθυμεΐσθε, άγα- 
πητέ κόι/.η, τ ί σας ελεγον ολίγον προ τού 
γάμου σας ; Σάς έ'λεγον : «Κόμη, προσέ
ξατε !... Έ χετε φοβερόν πάθος... δταν νυμ- 
φευθήτε, πρέπει ν ’ ανήκετε είς τήν σύζυγόν 
σας ή είς τά βιβλία σας». Λοιπόν δέν ένε- 
θυαήθητε τούς λόγους μου, οί οποίοι δυστυ
χώς έπηλήθευσαν έπέσατε είς τάς ολέθριας 
μελέτας σας, καί σήμερον ιδού τ ί σάς συμ
βαίνει. Πέρυσιν, δταν έ'ξαφνα £παύσατε νά 
συνοδεύετε τήν σύζυγόν σας είς τάς συνανα
στροφάς, πάλιν σάς είπον : «Θά σάς κυρι- 
εύση έκ νέου τό πρός τάς μελέτας πάθος 
σας, έπαύσατε νά βλέπετε τούς φίλους σας». 
Σείς έγελάσατε, καί δμως είχατε άδικον. 
νΩ ! δέν σάς κατηγορώ, άλλως θά ήτο άργά 
καί γελοΐον διά τήν παρούσαν περίστασιν. 
"Οταν σάς έ'λεγον α ύ ;ά , άγαπητέ κόμη, οέν 
προέβλεπον δτι ήτο δυνατόν νά κτυπηθήτε 
τόσον σκληρώς. Ά  ! έάν προέβλεπον τήν 
συμφοράν αύτήν, θά σάς ώμίλουν άλλέως, 
μέ δλην τήν δύναμιν τής φιλίας μου. Ή-· 
μην μόνον δυσηρεστημένη νά βλέπω ότι έ- 
βυθίζεσθε πάλιν είς άπομόνωσιν, καί έλυ- 
πούμην διά τήν έγκατάλειψιν, είς τήν όποιαν 
άφίνατε τήν Ελένην. Κόμη, σάς ήοπασαν 
τήν σύζυγόν σας, διότι δέν ήξεύρατε νά τήν 
φυλάξητε.

Ό  ατυχής έστέναξεν, ή δέ κεφαλή του 
έπεσεν έπί τού στήθους του.

— Δέν ζητώ νά δικαιολογήσω τήν κό- 
μησσαν Δελασέρ, έξηκολούθησεν ή μαρκη
σία, δχι, είναι ένοχος. Σάς έπρόδωκε καί 
σάς ήπάτησε καί είναι άθλια ! Όλιγώτερον 
άπό έμέ ή άπό άλλην γυναίκα θά εύρη χα- 
ριν. Καί δμως, φίλε μου, πόσα θ ά  έπεκα- 
λεΐτο ύπέρ έαυτής, έάν εύρίσκετο άπέναντι 
άμερολήπτου κριτού ; Σχεδόν πάντοτε φαί
νεται τις άσπλαγχνος πρός τήν έκπεσοϋσαν 
γυναίκα, τήν άποστρέφεται, τήν άποφεύ- 
γει, τήν άπαρνεΐται καί τήν εκμηδενίζει. . 
”Α ! άγνοούσι τίνι τοόπω έπεσεν είς τήν ά
βυσσον.7Ητο νεωτάτη και ώραιοτάτη, άπή- 
στραπτεν έν τή άκτινοβολία τών εΐκοσιν έ
τών της, καί διά τούτο έθαυμάζετο παντα-

I χοϋ, αόρατοι κίνδυνοι ήπείλουν τήν άρετήν



της άπειρος οέ καί άθώα έ'τι μη σκεπτομένη 
τόν όφιν, δστις εδωκε πρός τήν Εΰαν τόν ά- 
πηγορευμ.ένον καρπόν, καί μ.ή έχουσα κανένα 
πλησίον της νά τήν συμβουλεύση καί νά τή 
εΐπη : «Πρόσεξε», οέν είδε ποσώς πλησια- 
ζοντα τόν εχθρόν. ”Α ! ύπάρχουσι μ.οιραΐα 
πράγματα ! 'Οχι, οέν τής έπέστησε κανείς 
τήν προσοχήν της κατά τών δελεασμάτων, 
οέν ήσθάνθη ή δύσμ.οιρος ερχόμενον τόν κίν
δυνον, δστις ήτο έκεί, πλησίον της, είς μ.υ- 
ροβόλον καί κατάφωτον αίθουσαν. "Ωφειλε 
ν ’ άποφύγη τόν κίνδυνον καί ήδύνατο νά 
τό πράξη. Φρουρόν είχεν άγγελον έντός λί 
κνου καί τήν τιμ.ήν σας νά περιφρουρήση. 
τήν τιμ.ήν, τήν όποιαν τής ένεπιστεύθητε ! 
Κυττάξετε,είμαι γυνή καί δύναμαι νά φανώ 
έπιεικής διά πολλάς άδυναμ-ίας.Λοιπον τώρα 
καταζαλισμένη δέν δύναμαι νά εννοήσω ... 
Σάς έπαναλαμ,βάνω ο,τι έ"λεγον πρό ολίγου, 
ή ’Ελένη εύρέθη είς στιγμήν μανίας !

— Δέν είναι διά τοϋτο ολιγώτερον άτι · 
μ.ος ! είπεν ύποκώφως ό κόμης.

— Φεϋ ! προσέθεσεν ή κ. Δεμομπεραί.
— Μήπως tv στιγμ.ή μανίας μοϋ ε'κλεψε 

τήν θυγατέοα μου ;
— Υπαρχουσιν είς τήν καρδίαν γυναικός. 

εί: τήν καρδίαν μητρός, πολλαί μυστηριώ
δεις γωνίαι, καί δύναται τις νά ένοήση τό 
αίσθημ.α είς δ ύπήκουσεν. ’Ενόησεν ότι δέν 
ήδύνατο πλέον νά μ.είνη πλησίον σας. ότε δ ’ 
έμελλε ν ’άναχωρήση δέν είχε πλέον δύναμ.ιν 
νά άφήση τό τέκνον της.

Μειδίαμ.α πικρόν συνέστειλε τά χείλη τού 
κ. Δελασέρ.

— Δέν γνωρίζω ποιας σκέψεις ε’καμ.εν, έ- 
πανέλαβεν ή μ.αρκησία, άλλά μοί φαίνεται 
βέβαιον οτι δέν ήθέλησε νά σκεφθή περί τοϋ 
μέλλοντος τής Λουκίας.

— Έσκέφθη μόνον νά τ-?,ς μεταδώση τό 
όνειδος της.

— Προτιμ.ώ νά πιστεύσω δτι έν τή έρω- 
τομ.ανία της ούδέν έσκέφθη.

— Τότε είναι περισσότερον ένοχος.
Η κ. Δεμ.ομ.περαί δέν άπεκρίθη, μ.ετά 

μακράν δέ σιωπήν έπανέλαβεν :
— Ή  κόμ.ησσα Δελασέρ ήτο περιζήτητος 

καί λίαν έλατρεύετο· παρετηρήσατε ίσως 
πολλάκις δτι έπρεξένει πάντοτε αΐσθησιν ή 
είσοδός της είς τάς αίθούσας. Ή  ώραιότης 
αύτής, ή ευγένεια, ή χάρις καί τό πνεύμ.ά 
της εΐλκυον πολυαρίθμους θκυμ.αστάς. Ίσως 
ήγάπα. ολίγον νά προκαλή τόν θαυμ.ασμ.όν 
τών άλλων, ά λ λ ’ δλαι αί γυναίκες άγαπώσι 
νά λάμπωσι καί ν ’ άρέσκωσι, καμμία οέν 
μ.ένει άπαθής είς τάς φιλοφρονήσεις, είς τάς 
κολακείας. Πρός τ ί νά γείνωμ.εν καλλίτεραι 
ά φ ’ δ,τι εΐμ.εθα; Μήπως υπάρχει τελειότης: 
Ό λα ι έ'χομ,εν τάς αδυναμίας μ.ας, τάς κενο
δοξίας μ.ας. Έάν ύπερβολική φιλαρέσκεια 
λογίζεται ελάττωμα, ολίγη δμ.ως άποτε/,ίΐ 
μίαν τών χαρίτων της γυναικός. Είς τάς με- 
γαλας της άρετάς ή κόμ.ησσα Δελασέρ είχε 
τά  μικρά της έλαττώμ.ατα, ώς δλαι αί γυ 
ναίκες. Ένθουσιώσα καί φιλοπόοσήγορος, έ· 
νόμ.ιζεν δτι ούδέν είχε νά φοβηθή καί διά 
τούτο δέν έδυσπίστει.

«ΓΙολλακις παρετήρησα δτι κομψοί τινες 
νέοι τήν έπλησίαζον, μ,άλιστα δέ περιποιη
τικός πρός αύτήν πολύ έφαίνετο νέος τις. καί

τίποτε περισσότερον. Λίαν κομψός καί εΰθυ- 
μ.ος, άριστος δέ χορευτής, έχόρευε συχνάκις 
μ.ετά τής Ελένης. Ήτο ό βασιλεύς τοϋ 
βάλς, ένώ έκείνη ήτο ή βασίλισσα».

— Πώς ονομάζεται ό νέος αύτός ; ήρώ
τησεν ό κόμ.ης συνοφρυωθείς.

— 'Υποκόμης Σανζάκ.
Τό πρόσωπον τού κυρίου Δελασέρ ήλλοι- 

ώθη παοευθύς. Ό κόμ-ης ήγέρθη όρθιος, ώς εί 
έλατήριόν τ ι ώθησεν αύτόν, καί τό βλέμμα 
του ζΰφεράς έξέπεμ-ψε φλόγας.

— Αύτος είναι, αύτός ! άνεφώνησε μ.έ ύ - 
ποτρέμ.ουσαν φωνήν.

Ή  μαρκησία προσέβλεψεν αύτόν έκστα- 
τικη.

— Γνωρίζετε λοιπόν τόν κύριον Σανζακ ; 
ήρώτησεν.

— Ναί, ναί, τόν γνωρίζω.
— Καί φαίνεται δτι δέν τον άγαπατε 

πολύ ;
— Δέν ήξεύοω ποιος είναι σήμερον, πιθα

νώς δμ.ως είναι οϊος ήτο πρό τινων έτών, δη
λαδή άθλιος αγύρτης.

— ”Ω !
— Κυρία μ,αρκησία, έπανέλαβεν ό κόμης 

αγρίως, έζήτουν έν όνομα καί μ.οί έδώκατε 
αύτό, ναί, αύτός είναι ! Ώ  ! τήν άθλίαν ! 
Τό αίσχος μ.ου καί τό όνειδος της είναι μ.ε- 
γαλείτερα άκόμη ! Καί μοί ήρπασε τήν κό
ρην μ.ου διά νά τήν φέρη πρός τόν άνθρω
πον έκεϊνον ! "Ω !

Λυγμός τόν έπνιξε, κατέπεσε δέ έπί τής 
έδρας του.

ΙΑ'

Αύτός ε ί ν α ι !

Ο κόμ.ης Δελασέρ έφαίνετο καταβεβλη
μένος.

— Φίλε μ.ου, είπεν ή κ. Δεμ.ομπεραί, κα
τηγορείτε άδίκως ίσως τό κύριον Σανζάκ.

— Ό χ ι, άπεκρίθη ό κόμης, θά ιδητε οτι 
δέν άπατώυ.αι.

— Καί δμ.ως μόνον υποθέτετε.
— Ό  άνθρωπος οΰτος είναι ικανός τά 

πάντα νά διαπράξη.
— Τρέφετε μ,ϊσος λοιπον έναντίον του ;
Ο κόμης έκίγησε τήν κεφαλήν μ ετ’ άπο-

στροφής.
— Δέν μ.ισεϊ τις έκεϊνον, τον όποιον πε- 

ριφρονεΐ, άπεκρίθη.
— Έ χετε παλαιόν μ.ΐσος ;
— Ναί.
— Τί σάς έ'καμ.ε ;
— Έμ.έ σχεδόν τίποτε, δέν έχω τοϋτο 

ύ π ’ όψει μου- ά λ λ ’ ύπάρχουσιν άλλα πράγ- 
μ.ατα.

— Ά  !
— Έπιτρέψατέ μ.οι να σιωπήσω έπί τοϋ 

λυπηρού τούτου άντικειμ,ένου· αίσθάνομ.αι 
αποστροφήν νά άναοέρω περί τινων πράξεων 
του, σας λέγω δέ μόνον δτι τόν άνθρωπον 
αύτον θεωρώ θανάσιμ,ον έχθρόν μου.

«Γνωρίζετε αύτόν βεβαίως καλλίτερον 
έμοϋ. Δέν είναι έ'τι τριακονταετής- έάν δέ 
τοϋ έπιβαρύνη τ ι τήν συνείδησιν, είναι ή 
μεγάλη υποκρισία, διότι έχει καλλιστον έ- 
ξωτερικόν καί υποκρίνεται κάλλιστα τόν ά-

θώον. Τόν είδον πολλάκις είς* τής κυρίας 
Σερσύ καί είς άλλ ας οικίας, πιθανώς δ ’ είς 
τής κυρίας Σερσύ συνήντησε τήν Ελένην. 
Μολονότι μ.οί έπαρουσίασαν αύτόν, ούοέποτε 
ήλθεν είς τήν οικίαν μ.ου- καί ναί μέν δέν 
θά τώ έ'κλειον τήν θύραν, άλλά καί δέν έζή
τησε νά τόν δεχθώ. Τόν λόγον άγνοώ· έφο- 
βεϊτο προφανώς μ.ή συναντήση ύμάς. Έάν 
δέν μ.οί άπήρεσκε ποσώς, δέν δύναμαι νχ 
είπω καί δτι μοί ήρεσκεν είχεν έπιτετηδευ- 
μένους τούς τρόπουυς καί τήν όμ.ιλίαν. Ό 
θεν τό κ α τ ’ έμέ τό φυσικόν καί είς τόν άν- 
δρα καί είς τήν γυναίκα είναι πάντοτε ή  
μ.εγαλειτέρα χάρις. 'Ως φαίνεται, έχει άρ- 
κετά καλήν περιουσίαν».

— Έκληρονόμησε τόν πατέρα του, άπο- 
θανόντα πρό δύο έτών.

— Δέν τό ήξεύρω.
— Τέλος υποθέτετε δτι είναι ό ύποκό- 

μ.ης Σανζακ ;
— Ναί, καί μ.ετ’ ολίγον θά έχω τήν βε

βαιότητα.. .
— Πώς ;
— Δέν έχω παρά νά μάθω έάν εΰρίσκε- 

τα ι είς Παρισίους, έάν δμως άνεχώρησε τήν 
νύκτα τής προχθές, ούδεμία άμ.φιβολία 
πλέον.

— Θά χρησιμ.εύση τοϋτο τούλάχιστόν 
ώς βάσις είς τάς ύποψίας σας.

— Γνωρίζετε πού μένει ;
— "Οχι, ά λ λ ’έντός δέκα λεπτών θά μά- 

θωμ.εν τήν διεύθυνσίν του, γνωρίζετε καλώς, 
δτι τό μ.έγαρον τής κυρίας Σερσύ δέν άπέ- 
χει πολύ.

— ’Αληθώς.
Ή  κυρία Δεμομπεραί έσυρε τον κώδωνα, 

είς τόν ήχον δέ ένεοανίσθη θεράπων.
— Ιωσήφ, τώ είπεν ή μαρκησία, π ή 

γαινε είς τής κυρίας Σερσύ, άλλά γρήγορα, 
καί έοώτησε έκ μ.έρους μ.ου πού κατοικεί ό- 
ΰποκόμ.ης Σανζάκ.

Ό υπηρέτης άνεχώρησε.
— Μήπως έχετε σκοπόν νά ύπάγετε αυ

τοπροσώπως είς τήν οικίαν τού ύποκόμ.ητος 
Σανζάκ διά νά λάβητε τάς πληροφορίας, 
τάς όποιας θέλετε; ήρώτησεν ή μαρκησία τόν 
κύριον Δελασέρ.

— Διατί όχι ;
Ή  κυρία Δεμομπεραί έκίνησε τήν κεφα

λήν .
— Ό χ ι, ύπέλαβε, τό διάβημ.α αύτό δέν 

πρέπει νά τό κάμ.ετε.
— ’Αλήθεια, έχετε δίκαιον.
Μετά μ,ικράν σκέψιν προσέθηκεν:
— Θά ευρω άλλον.
— Διά νά υ.άθωμ.εν έάν ό υποκόμης Σαν

ζάκ εΰρίσκεται είς Παρισίους, καί έν έναν- 
τία  περατώσει ποιαν ήμ.έραν άνεχώρησε,. 
δύναααι νά υ.αθω διά τού ύπηοέτου μ.ου.

— Έπειδη, κυρία μ.αρκησία, ήλθον διά 
νά μέ βοηθησητε. άποδέχομ,αι τήν πρότα- 
σίν σας.

— Καί άν άποδεχθώ δμως δτι έκεΐνο το 
όποιον ύποθέτετε είναι άληθές, θά ήναι π ι
θανώς δύσκολον ν ’ άνακαλύψωμ,εν πού εΰρί- 
σκεται ό ΰποκόμης.

— θ ά  τόν άναζητήσω, κυρία μαρκησία, 
μείνετε ήσυχος, καί δέν θά σταματήσω ά- 
πέναντι ούδενός προσκόμματος.



— Λεν αμφιβάλλω ποσώς περί της ίσχυ- 
ράς θελήσεώς σας.

Ό  ύπηρέτης έπανήλθεν, έκτελέσας την 
•παραγγελίαν έν οιαστήματι ολιγωτερω τοϋ 
τετάρτου. Ή  κυρία Σερσύ έπεμπε τή μαρ
κησία Δεμομπεραί ένσφραγισμένην την ά- 
πάντησίν της. Έδιδε την διεύθυνσιν τοϋ ύ- 
ποκόμητος Σανζάκ καϊ είχε γράψει τάς 
γραμμάς ταύτας, άς ή μαρκησία άνέγνωσε'

«Χθές, έχουσα νά ζητήσω παρά τοϋ κ. 
Σανζάκ πληροφορίαν τινά, έπεμψα πρός αύ
τόν τόν υπηρέτην μου, δστις δμως ε'λαβεν 
άπάντησιν δτι ό κ. Σανζάκ άνεχώρησε τή 
έσπέρα τής προτεραίας, οιά μακράν περιο
δείαν. ’Αγνοώ παντελώς ποϋ μετέβη, οιότι 
οέν μ ’έπληροφόρησε ποσώς περί τής άναχω- 
ρήσεώς του, οιά τό όποιον είμαι καί θυμω
μένη μαζή του».

Ό  κόμης ήγέρθη κατατεταοαγμένος.
— Λοιπόν, κυρία μαρκησία, είσθε πε

πεισμένη, είπε μετά περίλυπου φωνής.
— ’Αρχίζω νά πιστεύω δτι οέν ήπατά- 

σθε. Δέν έγνώριζε ή 'Ελένη δτι ήτο έχθρός 
σας ;

— Ούδέποτε ώμίλησα πρός τήν κόμησ- 
σαν Δελασέρ περί τού ύποκόμητος Σανζάκ.

— Καί έκείνη δέν άνέφερε ένοιπιόν σας 
οι ’ αύτόν ;

— Ποτέ.
— ’Εάν ή Ελένη σάς ώμίλει περί τοϋ 

ύποκόμητος Σανζάκ, ήθέλατε έπιστήσει τήν 
προσοχήν σας καί θά τή έλέγατε βεβαίως 
δ,τι έσκέπτεσθε περί αύτοϋ· έκείνη δέ θά έ- 
γίνετο έπιφυλακτικωτέρα.

— 7Ω ! ειμαρμένη ! ειμαρμένη ! άντα- 
πήντησεν ύποκώφως· πρέπει νά κύπτωμεν 
τόν αύχένα είς τάς προσβολάς της· είναι 
κυρία τής ζωής μου, μέ περισφίγγει, μέ π ιέ
ζει· τή άνήκω, είμαι ε’ις τήν όιάθεσίν της ! 
... Είς αύτήν οφείλω τήν συνάντησιν τών 
δύο εραστών είς τό δάσος τού Άγιου Γερ
μανού, αΰτη μοι ένέπνευσε τάς παραφόρους 
Ιδέας, «,ίτινες μέ ώδήγησαν είς Βρήσιον.Καί 
ένυμφεύθην, πιστεύων δτι θά εΰρισκον τήν 
εύδαιαονίαν. 'Υπήρξα μωρός, διότι έδεσμεύ- 
θην.

— Κόμη, τω είπε μειλιχίως ή μαρκησία, 
ό δυστυχής καταράται τά  πάντα. Ήδυνά- 
μην ν ’ απαντήσω εύκόλως είς τούς πικρούς 
λόγους σας, ά λ λ ’ όχι, δέν θέλω τώρα ν ’ ά- 
ξέσω τάς πληγάς τής καρδίας σας. Το κα
κόν έγέ.νετο καί άτυχώς οέν δύναται νά θε- 
ραπευθή.

ΙΙεριήλθε τήν αίθουσαν μέ άτακτον βήμα 
καί έπανελθών πρός τήν μαρκησίαν :

— Σάς άφίνω, είπεν.
— Πότε θά σάς έπανίοω ;
— Απέρχομαι... υγιαίνετε.
— Ώ  ! όχι, όχι ύγιαίνετε !
— Δέν γνωρίζω, τό μέλλον είναι ζοφε- 

ρώτατον.
— Κόμη, καί ή προσφιλής σου Λουκία;...
— Μόνον έκείνην σκέπτομαι.
— Ά ς  ίδωμεν, δέν θ ’ άπέλθετε αμέσως 

έκ ΙΙαρισίων :
— θ ’ άναχωρήσω εύθύς ώς μάθω ποϋ νά 

διευθυνθώ.
— Έάν σήμερον ή αύριον μάθω τ ι, πώς 

νά σάς τό γνωστοποιήσω ;

— Γράψατέμοι.
— Πού ;
— Υπο τήν επιγραφήν : «Προς τον κύ

ριον Πέτρον Ρουσώ, άριθμός 17, όδός Λυ
ώνος» .

— ΙΙοϊος είναι αύτός ό κύριος Ρουσώ ;
— Έγώ είμαι.
— Έννοώ, ένομίσατε καλόν νά αλλά

ξετε τό όνομά σας ;
— Ναί.
— Διατί καταφεύγετε είς τό άκρον τών 

Παρισίων ;
— Μία ιδέα μοί ήλθεν είς τόν νούν. "Ο 

ταν άνεχώρησα έκ τού μεγάρου μου, διηυ- 
θύνθην πλησίον τού σταθμού τής Λυώνος· 
ηδυνάμην νά είπω είς τον άααξηλάτην νά 
μέ όδηγήστ) είς τόν βόρειον ή τόν άνατολι- 
κον σταθμόν, ά λ λ ’ ήγνόουν είσέτι ποϋ νά 
διευθυνθώ.

Ή  κυρία Δεμομπεραί έτεινεν αύτώ τήν 
χεΐρα, ήν ό κόμης ήσπάσθη.

— Δέν σοί λέγω ύγιαίνετε, άλλά καλήν 
καί ταχεΐαν έντάμωσιν, είπεν έντόνως αΰτη, 
διότι έλπίζω νά έ’λθητε νά μέ ίοητε πριν ή 
άναχωρήσητε.

— Δέν σάς το ύπόσχομαι, άπεκρίθη 
προσπαθήσας νά μειδιάση,. Δέν έλησμονή- 
σατε τήν διεύθυνσιν ;

— «Πρός τόν κύριον Πέτρον Ρουσώ, ά
ριθμός 17, όδός Λυώνος, θά τό ένθυμοϋμαι.

— Έν πάση περιπτώσει, δέν θά αναχω
ρήσω έκ Παρισίων χωρίς νά σάς προειδοποι
ήσω.

Καί λ.αβών διά τελευταίαν φοράν τήν 
χεΐρα. τής μαρκησίας, έ'θλιψεν αύτήν μετά 
συνεχόμενης συγκινήσεως καί άπήλθεν.

— Ό άτυχής εύρίσκεται είς άπόγνωσιν, 
είπε καθ’ έαυτήν περιλύπως ή μαρκησία, 
καί άν δέν άνεύρν) τήν θυγατέρα του, θά 
αύτοκτονήσν).

Έ βαλε μύχιον στεναγμόν καί αί παρειαΐ 
της ύγράνθησαν ύπο τών δακρύων.

— Ά  ! δυστύχημα, άνεκραξεν.
Ό  κόμης Δελασέρ άφήκε τήν οδόν Βα- 

ρεννών καί κατήλθε διά ταχέος βήματος 
τήν όοόν Bellechasse. Περιπατών έσκέ
πτετο.

— Ή  μαρκησία Δεμομπεραί έχει δί
καιον, έ'λεγε καθ’ έαυτόν ύπαρχουσι πράγ
ματα, τά  όποια δέν δύναμαι νά κάμω· τό 
επάγγελμα τού κατασκόπου, έπί παραδεί- 
γματι, έστω καί πρός ίδιον λογαριασμόν 
μου. Έ χω  λοιπόν απόλυτον άνάγκην ένός, 
δστις νά ένεργήσΥ) ά ν τ ’ έμοϋ καί νά πράξη, 
δ,τι έγώ αύτός δέν δύναμαι νά πράξω. Πού 
δμως νά ευρω το πρόσωπον αύτό ; Υπάρ
χει βεβαίως, άλλά μοί είναι άγνωστον. Υ- 
παρχουσιν έν Παρισίοις πρόσωπα, τά  όποια 
άντί χρημάτων είναι πάντοτε πρόθυμα τά. 
πάντα νά πραξωσι, τό καλόν, ώς καί το 
κακόν.

Ό  κόμης Δελασέρ ήκουσε βεβαίως νά 
γίνηται λόγος περί τών μυστικών εκείνων 
πρακτορείων «Τρικόση καί Κοκολέτου», οΐ- 
τινες οιευθύνουσι κρυφίαν άστυνομίαν έςαι- 
ρετως διοργανωμένην καί διατελόϋσαν άεν- 
νάως είς τήν διάθεσιν τών ιδιωτών, τών 
γινωσκότων ν ’ άμείβωσι δαψιλώς πάν είδος 
έκδουλεύσεως.

Αίφνης έ'στη άποτόμως.
— Καί δμως είναι άπλούστατον πώς 

δέν τό έσκέφθην άμέσως ;
Παρετήρησε περί εαυτόν καί είδε καφε- 

νεΐον.
— θ ά  εΰρω πιθανώς έκεϊ o,Tt ζητώ, είπε 

καθ’ έαυτόν.
Καί είσήλθεν είς τό καφενεΐον, πέριξ τής 

εύρείας αιθούσης τοϋ όποιου ύπήρχον πολλαί 
ρ,αρμάριναι τράπεζαι. Έκεΐ έκαθησεν ό κό
μης.

— Τί θέλετε ; ήρώτησεν ό ύπηρέτης.
— Τόν Ό όηγον  J i d u t o v ,  άπεκρίθη πα- 

ραδεδομένος είς τήν ’ιδέαν του.
Ό  ύπηρέτης έρριψεν έπ ’ αύτοϋ λοξόν 

βλέμμα, έμόρφασεν, είτα ύπεμειοίασε και 
άπομακρυνθείς έπανήλθε κομίζων δύο ογκώ
δεις τόμους.

— ’Ιδού, κύριε, είπε θέσας τον ’Οδηγόν 
έπί τής τραπέζης ένώπιον τού πελάτου.

Ό  κόμης ηύχαρίστησε διά κινήσεως τής 
κεφαλής καί ήνοιξε τό βιβλίον, έφ ’ ου άνέ
γνωσε τήν λέξιν : Παρίσιοι. Άνεδίφησεν
αύτό καί ίφθασεν είς τά  πρακτορεία. Πρα
κτορεία διά τούτο, πρακτορεία ο ι’ έκεΐνο ... 
άνεγίνωσκε ταχέως.Τέλος τά  βλέμματά του 
έσταμάτησαν έπί τών έπομένων γραμμών :

« Πρακτορεΐον πληροφοριών. Εύστοχία, 
έχεμυθία, ταχύτης. Άπευθυντέον τώ κ Σερ- 
πέν. διευθυντή ύ π ’ άριθμόν 4, A n tin » .

— Αύτό θέλω, διενοήθη ό κόμης.
Καί προσεκαλεσε τόν ύπηρέτην, παρ’ ού 

έζήτησε τά χρειώδη πρός γραφήν. Ό ύπη
ρέτης έσπευσε νά τώ  κομίση αύτά.

Μετά πυρετώδους χειρός έγραψεν ό κόμης 
όλίγας γραμμάς, καί σφραγίσας τήν έπι- 
στολήν έπέγραψεν αύτήν πρός τόν διευθυν
τήν τού πρακτορείου. Είτα προσεκάλεσε τόν 
ύπηρέτην, προς δν έοωκε πέντε φράγκα, ευ- 
χαριστήσας συνάμα αύτώ, καί έξήλθε τού 
καφενείου. Προχωρήσβ,ς ολίγον, είσήλθεν είς 
καπνοπωλεΐον καί ήγόρασε γραμματόσημα, 
έρριψε δέ έντός γραμματοκιβωτίου, έκεΐ που 
εύρισκομένου, τήν έπιστολήν του. Κατόπιν 
είσήλθεν είς τό βιβλιοπωλεΐον καί ήγόρασε 
γενικόν Οδηγόν τών σιδηροδρόμων.

Ή ν μεσημβρία, καί έπειδή ό κόμης Δε
λασέρ, δστις μόλις έφαγε τή προτεραία, ή- 
σθάνθη δτι έμεινα, έγευμάτισε καί είτα έ · 
πανήλθεν είς τήν όδον Λυώνος.

— Δέν θά έξέλθω μετά μεσημβρίαν,είπε 
τώ  ξενοδόχω, διότι περιμένω τινά, πρός τόν 
όποιον έδωκα συνεντευξιν.

Εύθύς ώς ό κόμης Δελασέρ είσήλθεν είς 
τό δωμάτιον του, ήρχισε νά συμβουλεύηται 
τόν γενικόν περί τών σιδηροδρόμων’Οδηγόν, 
έλπίζων νά μάθν) έξ αύτού ποϋ διηυθύνθη 
ή κόμησσα. Αΰτη άπήλθεν έκ τοϋ έπί τής 
όδού Βερρί μεγάρου μεταξύ ένδεκάτης καί 
μεσονυκτίου, δ δέ κόμης ήτο πεπεισμέ
νος δτι μετέβη παραχρήμα είς σιδοροδρομι- 
κόν σταθμόν ϊνα τό ταχύτερον άπομακρυν- 
θή τών ΙΙαρισίων ύπελείπετο δέ μόνον να 
μάθν) είς τινα διηυθύνθη σταθμόν καί διά 
τίνος άμαξοστοιχίας άνεχώρησεν. Έν τώ  
γενικώ περί σιδηδοόμων Οδηγώ εύρε τάς 
έξης πληροφορίας :

/Ιντικη Γαλλία.  Γραμμή Νορμανοίας,— 
Άπό Παρισίων είς Χαβρην άναχώρησις



τελευταίας αμαξοστοιχίας την νύκτα, δέκα 
λεπτά μετά τό μεσονύκτιον.

Λνρηλ ία .  Ά πό Παρισιων είς Τούρ καί 
είς Βορδιγάλην η άπό Παρισιων είς Αΰρη- 
λίαν καί είς Τουλούζην διά Βιερζόν. Ά να- 
χώρησις τελευταίας αμαξοστοιχίας τήν νύ
κτα, τεσσαράκοντα λεπτά μετά το μεσονύ
κτιον.

Άπό ΙΤαρισίων είς Λυώνα καί Μεσόγειον 
οιά Βουργονοίας. Άναχώρησις τελευταίας 
αμαξοστοιχίας την ένδεκάτην καί τριάκοντα 
πέντε λεπτά.

Βόρε ιό ς  Γαλλ ία .  — Άπό Παρισιων είς 
Ράίμς η άπό Παρισιων εί; Οΰεσόνα. Ά να- 
χώρησις τελευταίας αμαξοστοιχίας την νύ
κτα, είκοσι πέντε λεπτά μετά τό μεσονύ
κτιον.

Α ν α τ ο λ ι κ ή  Γαλλία  — Άπό Παρισιων 
είς Στρασβούργον. Άναχώρησις τελευταίας 
αμαξοστοιχίας την νύκτα,την ένοεκάτην καί 
είκοσι πέντε λεπτά- άπό Παρισιων είς Μυ- 
λούζην, άναχώρησις τελευταίας αμαξοστοι
χίας την νύκτα την ένοεκάτην καί τριά
κοντα πέντε λεπτά.

Ό  κόμης ΰπελόγισε τόν χρόνον, όν θά 
έχρειάζετο ή κόμησσα, Ϊνα μεταβή είς έ
καστον τών πέντε σιδηροδρομικών σταθμών 
τών Παρισιων, προέκυψε ο ’ έκ τοϋ ύπολο- 
γισμού του ότι πλήν της τελευταίας άπο 
Παρισιων είς Λυώνα αμαξοστοιχίας ή κό
μησσα ήδύνατο ν ’ άναχωρήση οιά νυκτερι
νής αμαξοστοιχίας, άδιάφορον έκ τίνος άλ
λου σταθμού. Ά λ λ ’ ήτο πρόβλημα άν δι- 
ηυθύνθη πρός τήν Χάβρην τήν Τουλούζην, 
τήν Ράίμς, τό Στρασβούργον ή τήν Μυ~ 
λούζην, έν πάση δμως περιπτώσει, ήτο πολύ 
οτι έγίνωσκεν ήδη οτι άνεχώρησεν έκ ΙΊα- 
ρισίων.

Ό  κόμ,ης Ιγραψεν έπί σημειωματάριου 
του τάς άπαιτουμένας είς τάς άναζητήσεις 
του, άς θα ήρχιζε τή έπιούση, σημ-ειώσεις. 
Άπεφάσισε νά λαβη ένα ή περισσοτέρους 
βοηθούς, άλλά δέν ένόει τό παράπαν νά μένη 
άπρακτος· ήθελε καί αύτός νά συλλέξη πλη
ροφορίας.

["Επεται συν:/εια .]

«Π.

0 Τ Π 0 Λ 0 Χ Α Γ 0 Σ  ΒΟΝΕ
Μ υθιστορία i k t q t o l  u a a q

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
[53υνέχιι«]

— Άκριβώς, έπειδή δέ ή οικογένεια Βω- 
σμ,ορω ηγορασεν ένα υπερασπιστήν... έν ά- 
νάγκη δέ ένα εκδικητήν, πρέπει νά κερδίσω 
τήν άξίαν, δ ι’ ής μ.’ έπλήρωσε. Τή στιγμ.ή 
ταύτη έκπληρώ χρέος ύπερασπιστού, μ.ή μ.έ 
ώθήτε δέ ν ’ άναλάβω καθήκον έκδικητού.
Απευθύνομ.αι προς συνάδελφον, δέν δύναμ,αι 

οέ νά πιστεύσω ότι οΰτος θά κωφεύση είς τήν 
φωνήν τοϋ καθήκοντος καί της τιμής. "Ο,τι 
μοί είπατε δέν είναι σοβαρόν. Γνωρίζετε κάλ- 
λιστα ότι ουοείς πλήν ΰμ,ών οέν διεκινδύνευσε

τήν ύπόληψιν τής Άννέτας, ώς γνωρίζετε 
έπίσης ότι ούδέποτε αΰτη ήγάπησεν άλλον 
πλήν ύμ.ών. Γνωρίζετε κάλλιστα οτι είσθε ό 
πατήρ τού τέκνου της. Δέχομ,αι ότι έν άρχή 
δέν έσκέφθητε τον γάμον, ότι δέν είσθε άπο- 
φασισμένος νά νυμφευθήτε. Ή δη όμ.ως είναι 
δυνατόν ν ’ άρνηθήτε νά νυμ,φευθήτε έκείνην, 
ήν ήγαπήσατε, έκείνην, ήτις σάς άγαπα, έ
κείνην, ήν άγαπατε έ'τι ; Τί σάς έκαμε διά 
νά μ.ή τήν άγαπατε πλέον ; Μήπως άπομα- 
κρύνεσθε αΰτής, διότι είναι έγκυος ;

Ό Δερόδης δέν άπήντησεν.
— ’Έχετε κανέν παράπονον κατ ’ αΰτής ; 

έχετε άφορμ,άς κατά τής οίκογενείας της ; 
Ά ν  σάς ώμίλησα αύστηρώς, είμαι έτοιμος 
νά σάς τείνω τήν χεϊρα.

Ό Βονέ έκαμεν εν βήμ.α πρός τά πρόσω 
ήμιτείνων τήν χεϊρα· ά λ λ ’ ό Δερόδης οέν έ- 
κινήθη.

Ό  Βονέ άνέμ,εινεν έπί μ.ίαν στιγμήν χω
ρίς νά όμιλήση.

— Σάς άπήντησα ότι δέν ε*χω λόγους νά 
νυμ.φευθώ τήν δεσποινίδα Βοσμ,ορώ, είπε τέ
λος ό Δερόδης, έχω δέ τοΰναντίον πολλούς 
καί σπουδαίους λόγους διά νά μή τήν νυμ- 
φ-υθώ. Έπιμ-ένω είς τήν άπάντησίν μου.

— Καί έγώ σάς είπον ότι οφείλετε νά έκ- 
λέξητε ή τόν γάμον ή τήν μονομαχίαν σάς 
τό έπαναλαμ,βανω.

— Οΰτε τό έν οΰτε τό άλλο δέχομαι.
— Δέν μ.οί ύπολείπεται λοιπόν είμ.ή νά 

σάς εξαναγκάσω νά μονομ.αχήσητε.Σάς δίδω 
καιρόν μέχρι τής έσπέρας διά νά σκεφθήτε. 
αν κ.ατά τό δεϊπνον δέν έ'λθετε πρός μ.ε μ.έ 
τεταμ.ένην τήν ‘χεϊρα είς ένδειξιν ένώσεως, θά 
σάς έξυβρίσω δημ,οσία ένώπιον πάντων τών 
συναδέλφων μας· οΰτω άπομακρύνεται τό 
σκάνδαλον άπό τής γυναικαδέλφης μ.ου καί 
θά ύποχρεωθήτε νά μ.ονομ,αχήσητε.

Ό Βονέ δέν είχέ τι πλέον να προσθέση· 
o,Tt ήδύνατο νά είπη τό είπεν, έοει ν ’ άπο- 
συρθή. Διηυθύνθη πρός τήν θύραν άκολου- 
θούμενος ύπό τού Δερόδη- ένώ δέ ήτοιμ.ά- 
ζετο ν ’ άνοιξη αύτήν, έστράφη ΐνα τό τε- 
λευταΐον άποπειραθή.

— Μή λησμ.ονήτε ότι έχετε άποφασι- 
στικόν αντίπαλον, τόν όποιον αναγνωρίζετε 
ώς ίσχυρότερον ύμών.

— Θά ήμαι ό προσβληθείς καί θά έχω 
τήν έκλογήν τών όπλων.

Ο Βονέ άπώλεσε πάσαν έλπίδα συμ.βι- 
βασμ.ού.

Τεθλιμμένος έπανήλθεν είς τήν οικίαν 
τής κυρίας Βοσμορώ.

Ή  Ίουλιανή ήνοιξεν αύτώ τήν θύραν.
— Λοιπόν !
Έδει νά είπη τήν αλήθειαν, όπερ έπρα- 

ξεν αφηγηθείς άκριβώς τά κατά τήν συνέν- 
τευξιν αΰτοϋ.

— Έχάθη ή δύστηνος κόρη ! άνέκραξεν 
έν άπελπισία ή Ίουλιανή.

Ό Βονέ έπειράθη νά καθησυχάση αΰτήν 
λέγων ότι ήλπιζεν έ'τι, άλλ ’ ό τόνος τής πε- 
ποιθήσεως έ’λειπεν έκ τών λόγων του.

— Καί σάς παρασύρομ,εν έν τή δυστυ
χία μ.ας- σάς άγαπώ καί σάς αναγκάζω νά 
μονομαχήσετε, διότι ήδη δέν δύνασθε νά 
ύποχωρήσετε- ώ ! οποία αγωνία !

Τόν παρεκάλεσε νά τή ΰποσχεθή ότι θα

μ,ετέβαινε νά τή είπη τί θά σΰνέβαινε κατά 
τό δεϊπνον, ά λ λ ’ ό Βονέ τή παρέστησεν ότι 
τούτο δέν είναι δυνατόν.. Θά μ.ετέβαινεν, αν 
ό Δερόδης ύπεχώρει· ά λ λ ’ άν ή μ.ονομ.αχία 
θά έγίνετο, δέν θά μετέβαινε, διότι έοει νά 
μ,είνη είς τήν διάθεσιν τών μ.αρτύρων αΰ- 
τού. "Επρεπεν ή Άννέτα νά μή τόν ϊδη έ- 
πανερχόμ.ενον έκ τρίτου.

— Ναί, ε”χετε δίκαιον, έψιθύρισεν ή ’Ιου- 
λιανή, τό βλέπω, συγχωρήσατέ μ.ε.

Είτα αίφνης έγειρομένη καί περιπαθώς 
άτενίζουσα αύτόν :

— Τοΰλάχιστον, είπε ριπτομ.ένη είς τάς 
άγκάλας του, άσπάσθητι τήν σύζυγόν σου.

ΙΓ'

Έν τώ συσσιτίω τών ΰπολοχαγών πάν- 
τες είχον άφιχθή πλήν τού Δερόδη- είχε δέ 
άποφασισθή όμοψήφως νά μ.ή άναμ,είνωσι 
πλέον, διότι δέν ήτο εύχαριστον νά τρώγη 
τις ψυχρόν τό φαγητόν ή νά τρώγη ο,τι 
ήθελεν άπομ.είνει.

Η έβδόμ.η ώρα θά έσήμ.αινεν. Ό Όκτρόν 
ήτοιμάζετο ήδη νά καθήση, δ δέ Βονέ έν 
τινι γωνία τής αιθούσης συνωμ,ίλει μετά 
τοϋ Δραπιέ καί τού Σολέ, άτενίζων τήν θύ
ραν τής εισόδου.

Ό  Δερόδης δέν θα ήρχετο άρά γε ; Τοϋτο 
δέν ήτο δυνατόν. Ό ντως δέ είς τό πρώτον 
κτύπημα τής έβδομης, ή θύρα ήνεώχθη καί 
δ Δερόδης είσήλθε βραδέως, μ.έ τό μ.ειόίαμα 
είς τά  χείλη καί μέ τό ύφος ύπεροπτικόν.

Ό  Βονέ προέβη δύο βήματα, ΐνα κάλ- 
λιον ίδη αύτόν δ Δερόδης καί άνέμεινεν.

Ά λλ 'δ  Δερόδης, άφοϋ έρριψεν έν βλέμμα 
πρός τό μ.έρος αΰτοϋ, οΰδαμ.ώς ήλθε πρός 
αύτόν τούναντίον έ'θηκε τάς χεΐρας έν τοΐς 
θυλακείοις τής άναξυρίδος του καί άφελώς 
διηυθύνθη είς τήν θέσιν του.

Ό  Βονέ ταραχθείς έ'λαβε θέσιν έναντι 
τού Δερόδη.

Ιίαρετέθη το ρόφημα, αί δέ συνδιαλέξεις 
ήρξαντο, ασήμαντοι ώς συνήθως, έκάστου 
λέγοντας τ ί άνάξιον λόγου, πλήν τοϋ Δερόδη 
καί τού Βονέ, άμφοτέρων όντων τεταραγμ.έ- 
νων καί άπησχολημ,ένων.

Ό  Βονέ διενοεϊτο ποίαν πρόκλησιν θά 
άπηΰθυνε τώ Δερόδη, οΰτος οέ έσκέπτετο πό- 
θεν θά ήρχετο αύτώ ή προσβολή, διότι έ- 
γνώριζεν ότι ό Βονέ δέν ύπεχώρει.

Περί αΰτούς αί συζητήσεις έξηκολούθουν 
ζωηραί.Ό  Βεζέν έπείραζε νέαν θεραπαινίδα, 
ήτις άντεκατέστησε τήν Α γ λα ΐα ν  ό Γκιτώ 
διηγείτο ιστορίας διά κοράσια· ό Καρελέ ά- 
πήγγελε μ.ερικούς μονολόγους, ό δέ Όκτρόν 
ώνειρεύετο θέσιν φύλακος είς τό δάσος τής 
Βουλώνης, ήν είς έξάδελφός του δημ.οτικός 
σύμ,βουλος είχεν ΰποσχεθή αύτώ.

Ώς πολλάκις συνέβαινεν, δ Δερόδης δέν 
είχε θίξει τά  παρατεθέντα αύτώ έδέσματα- 
στηρίζων τόν άγκώνα έπί τής τραπέζης ϊ -  
βλεπε τρώγοντας τούς συναδέλφους του χω 
ρίς αύτος νά τρώγη.

Πολλάκις δ Βονέ ΰψωσεν έπ ’ αΰτοϋ τούς 
όφθαλμ,ους άτενίζων αύτόν κατά πρόσωπον, 
ό δέ Δερόδης έπίστευεν ότι ή πρόκλησις θά 
έξερρήγνυτο.

Ήσαν είς τά έπιδόρπια, ότε αίφνης δ



Βονέ έ'λαβε τόν λόγον δ ι’ήχηράς φωνής, ή- 
τις επέβαλε πάραυτα είς πάντας σιγήν.

— Μήπως τό γεϋμά μας σας άηδιάζει 
σήμερον καί δέν τρώγετε ; ήρώτησε τόν Δε- 
ρόδην.

Ό  Δερόδης άπήντησε μεθ’ έτοιμότητοδ-:
— θ ά  σας παρατηρήσω οτι οΰδέν είπα.
— Δέν είναι άναγκη νά ομιλήσετε, άρχει 

το βλέμμα.
— Δεν σάς παρατηρώ.
— Είσθε υβριστής.
— Κύριοι !... άνέκραξεν ό Όκτρόν.
Ά λ λ ’ ήτο άργά' ήδη ό Βονέ είχε κύψει

προς τους πλησίον αύτοϋ καθημένους Δρα
πιέ καί Σολέ.

— θ ά  συνενοηθήτε μετά. τών μαρτύρων 
τοϋ Δερόδη.

— Ά λ λ ’ άγαπητέ, είπεν ό Σολέ...
— ’Εν τούτοις . . . ήθέλησε νά είπη ό 

Δραπιέ.
— Πρό πολλού ό Δερόδης μας προσβάλ

λει διά τής καταφρονήσεώς του. θ ά  τώ 
δώσω εν μάθημα.

Ούδέν άπεκοίθησαν, διότι πάντες έσκέ- 
πτοντο δ,τι είπεν 6 Βονέ. Πρό πολλού ο Δε
ρόδης προσέβαλεν αύτούς- έπρεπε νά τώ 
δώση εν μάθημα ό Βονέ.

Ό  Όκτρόν ήθέλησε νά έπιβληθή, ά λ λ ’ 
οί δύο άντίπαλοι ούδέ λέξιν άντήλλαξαν 
πλέον. Έν τούτοις, έγειρόμενος τής τραπέ- 
ζης, έκάλεσε τόν Βονέ έν τινι γωνία.

— Κύριε Βονέ, έφάνητε πολύ ζωηρός, 
είπε

— Πρό πολλοϋ συγκρατούμαι· δέν ήμην 
κύριος έμαυτού.

— Τό άληθές είναι οτι ό κύριος Δερόδης 
είναι ενίοτε άηδής.

— Τό βλέπετε.
— Δέν ήθελα νά εϊπω τούτο.
— Ά λλά  τό είπατε.
Ό  Γκιτώ καί ό Καρελε έπλησίασαν.
Ό  Βονέ, άφήσας τόν Όκτρόν, ήλθεν ε

νώπιον των.
— θ ά  συνεννοηθήτε μετά τοϋ Σολέ καί 

τοϋ Δραπιέ, είπεν αύτοϊς.
Καί έπανήλθεν οϊκοι, άφού ειδοποίησε 

τού; μάρτυρας του οτι ούδαμώς θά έξήρχετο. 
Άναι/.ένων αύτούς ουοέν είχε νά πράξη· έ- 
καθησε πρό τής τραπέζης του καί έγραψε 
τή Ίουλιανή. Δέν θά τήν έπανέβλεπεν ϊσως 
πλέον.

Ό  καιρός παρήλθε ταχέως. Έξεπλάγη 
Ιδών τους μάρτυρας του.

Ό Δερόδης εξέλεξε τήν σπάθην τοϋ ιπ 
πικού μετά προσωπίδος καί άνευ κτυπημά
των διά τής αιχμής.

— Ό  κύριος Δερόδης, είπε, θέλει νά γε- 
λάσωσι μαζύ μας, είπεν ό Βονέ.

— Δέν θέλει νά τώ καταστρέψης τό ώ 
ραΐον πρόσωπον του, όπερ περί πολλού έχει· 
τούτο τό ομολογεί άπροκαλύπτως. είπεν ό 
Δραπιέ.

— ΙΙλειότερον θέλει νά διατηρήση τό 
κρανίον του, ύπέλαβεν ό Βονέ.

— θέλει τά πάντα νά διατηρήση, είπεν 
ό Σολέ. Διά τοϋτο εξέλεξε τήν σπάθην.

— Δέχομαι τά πάντα πλήν τής προσω
πίδος.

Ή  σπάθη είναι τό οπλον τών άξιωρ.ατι

κων του ιππικού, ουχι οε 1 

Διά τούτο έξέλεξεν αύτό ό Δερόδης, έλπί- 
ζων οτι 6 Βονέ δέν θά «γνώριζε τόν χειρι
σμόν του, ένώ αύτός είναι αρκούντως ήσκη- 
μένος. Ά λ λ ’ ή έλπίς του ήν άπατηλή. Ό  
Βονέ είνε έπίσης ήσκημένος είς τήν σπάθην, 
όσον καί είς τό ξίφος.

Μόλις είχον έξέλθει οί μάρτυρές του καί 
ό σκαπανεύς Λεπλού έκρουσε τήν θύραν. Ο 
συνταγματάρχης έζήτει τόν Βονέ.

Ώς έπί τό πολύ αί μεταξύ άξιωματικών 
μονομαχίαι γίνονται χωρίς δ αρχηγός τού 
σώματος νά προειδοποιήται, τούθ" οπερ έκ- 
τίθησι μεν τους άντιπάλους καί τούς μάρ
τυρας είς πειθαρχικάς ποινάς, άπαλλάσσει 
όμως τών άνακρίσεων. Ό Βονέ ήθελεν ΐνα 
ο συνταγματάρχης άγνοή τήν μονομαχία ν 
του- ά λ λ ’ άφού έκεΐνος τό έμαθεν, έοει νά 
ύπακούσ^ τή διαταγή του.

Εύρε τόν συνταγματάρχην είς τό γραφεΐόν 
του, άναγινώσκοντα είς τόν υιόν του βιβλίον 
μύθων έξηπλωμένον έπί άλγερινοϋ διβανίου.

— Έΐλαθον τά συμβάντα καί εκπλήσ
σομαι, διότι παρεφέρθητ!. Έ λπίζω  ομως 
άλλο τι συαβαίνει.I

Ό Βονέ έδίστασε πρός στιγμήν.
— Μαλιστα, συνταγματάρχη μου !
— Συμβαίνει τ ι σπουδαΐον ;
— Μ αλιστα, συνταγματάρχα μου' πρό

κειται περί οικογενειακής τιμής.
— Δέν έρωτώ πλειότερα' τηρήσατε το 

μυστικόν σας. Είμαι ευτυχής, βλέπων οτι 
δέν ήπατήθην ώς πρός ύμάς.

Ό Δανιήλ, δστις έκοιμάτο έςηπλωμένος 
έπί τού διβανίου του, άνηγέρθη :

— Λοιπόν θά μονομαχήσετε ; ήρώτησε. 
Καί πώς ;

— Διά σπάθης.
— Πώς ήθελα νά έ'βλεπα !

θ ά  σιωπήσης ; είπε
χη;.

“Οτε ό Βονέ έπανήλθεν οίκοι, εύρε τούς 
μάρτυράς του αναμένοντας αύτόν.

— Λοιπόν ;
— Έδέησε νά έπιμείνωσιν ό Γκιτώ καί 

ό Καρελέ καί νά άπειλήσωσιν δτι θά άπο- 
συρθώσι, διά νά παραιτηθή ό Δερόδης τής 
προσωπίδος. Τέλος ύπεχώρησεν. Ή  συνάν- 
τησις ώρίσθη διά τήν έκτην ώραν τής πρω
ίας τής αΰοιον εις τινα λειυ.ώνα, είς δν ό 
Πρ αδόν έμονομάχησε τό παρελθόν έτος. θ ά  
σας όοηγήσωμεν.

Ό Βονέ θά ήθελε νά γράψη ολόκληρον 
τήν νύκτα τή Ίουλιανή· τόσα πολλά είχε 
νά εΐπη αυτή. Δέν έ'πρεπεν δμως ν ’ άγρυ- 
πνήση τήν παραμονήν μονομαχίας. Δέν κα- 
τεκλήθη τό μεσονύκτιον καί ήγέρθη τήν 
πέμπτην τής πρωίας. Μετά ήμίσειαν ώραν 
οί μάρτυρές του άφίχθησαν μετά τού Βεζέν 
καί άνήλθον πάντες όμοϋ.

Ό λειμών, ένώ είχε μονομαχήσει ό Πρα 
δόν, άπεΐχε 1200 μέχρι 1500 μέτρων της 
πόλεως. Έκεΐ άφικοντο πρώτοι, σχεδόν ό 
μως πάραυτα κρότος άμάξης ήκούσθη- ήν 
ό Δερόδης έν τή άμάξη του μετά τών μαρ- 
τύοων του καί τού Μοντεριόλ.

Ένώ οί μάρτυρες συνοιεσκέπτοντο,δ Βονέ 
καί ό Δερόδης έξεδύοντο, μ ετ’ ολίγον δέ έ- 
φανησαν φέροντε; μόνον τάς περισκελίδας.

— Μή τούς άφήσετε νά κρυολογήσουν, 
είπεν ό Μονταριόλ.

Οί μάρτυρες δέν είχον άνάγκην τής συ- 
στάσεως ταύτης, τών άντιπάλων τεθέντων 
έναντι άλλήλων.

Ή  πάλη ήρξατο. Διήρκεσεν έπί χρόνον 
άοκετόν, καθ’ δν ό μέν προσέβαλεν, ό δέ 
ήμύνετο.

Τέλος 6 Δερόδης άναγνωοίσας τήν ύπε- 
ροχήν τοϋ άντιπαλου του ήθέλησε νά λήξγι 
ταχέως ή ύπόθεσις καί κατήνεγκε τήν σπά
θην κατά τού αντιπάλου του τεχνηέντως. 
Ταύτοχρόνως δμως έπετίθετο καί ό Βονέ.

Τό αίμα ρεύσαν είς άμφότερα τά στήθη 
άπέδειξαν είς τούς μάρτυρας το άποτέλεσμα 
τών σπαθισμών εκείνων.

Ό Βονέ έπλήγη έλαφρώς κατά τόν ώμον, 
ό δέ Δερόδης έ'λαβε τραύμα κατά τόν αρι
στερόν βραχίονα καί τό στήθος.

Οί δύο ιατροί έπενέβησαν. Τό τραύμα τοϋ 
Βονέ ήν μέν έκτεταμένον, ά λ λ ’ «κίνδυνον 
διό ό Βεζέν άφού έπέδεσεν αύτο καταλλήλως 
έ'σπευσε παρά τώ Δερόδη, δν ήδυνάτέι έπαρ- 
κώς νά περιποιηθή ό Μονταριολ καί ούτινος 
τό τραύμα ήν άρκούντως σοβαρόν.

— Δέν θά ήτο τόσω σοβαρόν τό τραύμα, 
είπεν ό Μονταριόλ τώ Βεζέν, άν μή έβλά- 
πτετο τό όστούν κατά τήν άρθρωσιν τοϋ ω 
μού. Στοιχηματίζω δτι 6 Δερόδης θά χάση 
τήν χρήσιν τοϋ βραχίονας του.

Ό Βονέ επανήλθε μετά τών μαρτύρων 
του καί τοϋ Βεζέν, δστις είπεν αύτοϊς τήν 
διαγνωσιν τού Μονταριόλ.

Συνέχαρησαν τώ Βονέ διά τήν έπιοεξιό- 
τητα αύτοϋ.

— Ήσκήθην έπαρκώς είς τήν σπαθα
σκίαν έν Αφρική, είπε μετριςφρόνως ό Βονε.

— Άν τό έγνώριζεν ό Δεροοης ! αυτός ά- 
κριβώς διά τούτο έξέλεξε τήν σπάθην, οιότι 
έπίστευεν δτι ήσαι αμαθής.

— Βλέπετε, είπεν 6 Βεζέν δτι καλόν εί
ναι νά μή λέγη τις τά^ ύποθεσεις του είς δ- 
λον τον κόσμον.

["Επεται συνέχεια]. «Κ.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

κ. 0 .  Τ. X α λ κ ι δ α. Συνδρομή σας έλήφθη. — κ. 
Γ. Κ. Τ ρ ί κ κ α λ α. Έλήφθησαν δρ. 17. Έγράψαμεν. 
—κ. Μ. Μ. Μ ε λ ι τ ο ΰ π  ο λ ι'ν  Συνδρομή σας έλή- 
φΟη. Ε κλέξατε, — κ. Στ. Α. Α. Ί  θ ά κ  η ν. Ταχυδρ. 
Έ π ιτ . έλήφθη. Φύλλα άπεστάλησαν. Έ γράψαμεν.—κ. 
Α. Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ή .  Έλήφθησαν 3 το
κομερίδια. Θά πράξωμεν ώς γράφετε. ΓΙεριμένομεν επ ι
στροφήν.— κ. Β. A . Μ t χ α η λ ό β ν α ν. Ή  τελευταία 
σας έπιστολή έλήφθη, ή προηγούμενη ομως, περιέχουσα 
τά 13 ρούβλια, ούχί. Ά λλο τε, αί έπιστολαί σας πρέπει 
νά άπο?τέλλωνται ύπο τήν έπιγραφήν : «Πρός την Δι- 
εύθυνσιν τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», όδός ΙΙρο- 
αστείου άριθ. 10»., και έ π  V σ υ σ  τ ά σ ε ι πάντο
τε, δ'-ότι ούδεμίαν ευθύνην άναλαμβάνομεν. * Εχετε επι
στολήν αας.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Λ Α Ι Μ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Ά θ η να ι, όδός Σ ταδίου, άοιθ. 39.

Μεγάλη συλλογή ύποκαμίσων, φωκόλ, κομβιων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, όμβρελων,φλανελλων κλπ. ανδρικών 
ειδών. α ώ λ η α ις  λικνς*<&{ χ ο ν ίρ ι » * ? ·

Λαχμοδέται κα τά  παρα γγελ ία ν .



Μ Ε Γ Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Είς το πρώτον έν τη πρωτευούση του είδους τούτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εΰρίσκεται πλούτος φ κ ε ν ώ ν  
ίτελουργικης, κρ νό τα λλο νρ γ ικη ς και άγγεωσιλα- 
<5τχκης τ έ χ ν η ς ,  προμηθευθέντο^ν παρ ’ αυτού του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, δστις έπεσκέφθη εσχάτως τά διάφορά κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα έπαξίως του ονό
ματος πλουτίση το κατάστημά του.

Το ΛΟ ΤΒΡ είνε τό μόνον κατάστημα του είδους του, δπερ 
έπλουτίσθη έφέτος ύπέρ παν άλλο με κομψά, ευθηνά κα'ι ωραία 
σκευή και προσδοκά τήν ύποστήριξιν του σεβ. κοινού τής τε 
πρωτευουσης και τών επαρχιών.

Τ ι μ α Ι  μ έ τ ρ ι α ι  « a i l  ώ ρ ι α μ έ ν α ι

ΟΙΝΟΙ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ
ΕΙΟΥ Α Δ Ε Λ .  Π Α Π Α Ν Ι -  
Κ Ο Α Α Ο Υ . Οί άγνο'ι και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ και ό 

σπινθηροβόλος και άφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τούτου βραβευθέντες εν τή Παγκοσμίω Ε κ 
θέσει τών Παρισιων, πωλοΰνται είς τό άρτισύστατον 
ΠρακτορεΓον Καταναλωσεως, κείμενον έν τή όδώ Π ροα
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 οκα λεπ. 8 0 .—Οίνος μέλας 4 έτών
ή φ;άλη λεπ. 8 0 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή οκά λεπ. 60.

Έπιστρεφομένης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25.
Δια ποσα άνο> τών 25 οκάδων ή άνάλογος εκπτωσις.

Δ ο κςμ ά ο χ τε ,

Α Ρ 0 Μ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν  ΣΙΛΗΡΟΑΡ. ΠΕΙΡΑΙΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π ειοαιευς Ά θ ή να ι Πάτοαι Πύργος ’Ο λύμπ ια .

Π&ιραιεύς άν. 6 .20π 
Ά ·ήνα ι » 7 .00

/αφ. 9 .58
Kiplv6o; Uv.10.18
3υλοκασ. αφ. 11.16 
, .  . /άφ .12.26
ΑχΡ’ τ“ (ά ν . 12.28 

Αϊγιον άφ. 1.29 
Π , /άφ. 3.10 

(ά ν . 3.40 
. » /άφ. 5.41
ΛεΚ·“να U ν. 5.46

^άφ. 7.35

Πύ',γ0ς U .  ΊλΓπ
’Ολύμπια αφ. 8.10

8 .20*
9.00

12.12

11.50π 
12 .30  

3.22

— ’Ολύμπια

Πύργος

άν. 8 .30π 
^άφ. 925.

— 1,50μ 
2.45

5.05μ
6.00

— Ιάν. - 7 .00π 3.10 4.25μ
9.20π 3.35 4.30μ

Λεχαινά ι
ναφ. — 

νάν. —
8-47 4.39 6.35

10.54 4.33 6.04 8 .53
11.00

4.44
7.05

6 .40π
9.15_ 5.29 7.25 Πάτραι 

Αϊγιον 

Ά κράτα

Ξυλόκασ

( αφ. — 
^άν. 7 .45π 
άν. 9 .12  

Γάφ.10.04 
^άν. 10.08
άν. 11.17

5,45π
7.03
9.05

5.30 
6.20 
7 40

3.30μ
4.45
6.45

12.10
1.30
2.20

8.5θπ
10,25
11.40

3.00μ
5.15
6.35

7 .1 5π 
9.48

4.05μ
7.00 —

2.25
3.20
4.18

6.00π
7.16
8.50

11.30
1.059.54 6 .45Γ Κόρινθος ία φ .12 .14  

^άν. 12.3411.45 9.00 _ 4.32 2 .30*
12.00
12.55

4.00
4.55

Ά θήναι
Πειραιεύς

αφ. 3,40 
άφ. 4.15

7.30
8.00

5.50
6.25

Κ·«ιν|«.;
’Άιιγ»;
Ν * 4 π λ ιο ν
Τρίπ·λις

Κόρινθος
8.35π  (*

11.25 
12.15 

4.00

"Αργος
12.30μ.

3.08
3.50
6.40

Ν αϋπλιον Τ ρίπολις.
Τρίπολις άν. 8 .45π 
Ν α ύ κ λ ι ο ν  άν. 11.10
“Αργος άν. 11.55 
Κόρινθος άν. 1.15

12.45μ 
4.
4.40
7.15

Κα6ά(3ιλα
Κ*βάσιλ* 7.15 10.20 __ 6.15
Βαρθολομ. 7.35 10.40 2.30 6.30
Κυλλήνη 8.00 11,05 2.55 —
Λ·υτρα — 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
Καβάσιλα 6.45

*. Κ ατ’ ευθείαν εις Τρίπολιν και άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Π έμπτην, Σά&6ατον (2) Δευτέραν, 

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

Η ΙΣΠΑΝΙΑ του Δέ Άμ.ίτσις εύρίσκεται έν τώ Βιβλιοπωλείω μας, οδός 11ροαστείου 
άριθ. 10, κ«'ι πωλείται άντι &ρ. 4.

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

Ά θ η να ι, Ό δός Ά ο κ ίτε ίδ ο ν , άοιθμός 16.
Xdpxvic τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή. — Νέα 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

u m i i i i i t G K i N
ΑΑΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΔΩΝ

Ά θ ίϊνα ι, όδός Αίολου, άρ. 192, £ναντι ξενοδοχείου Σ τέμματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :
Edler et Krische. Hanovre. — Laroche Joubert 

et Cie Angouleme, Paris.
F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Ascher Wien

Έ κτυποΰνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς κα'ι λιθογραφη- 
μέναι επικεφαλίδες έπιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
είδους. Ενταύθα πωλεΓται κα'ι μελάνη τύπου αγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και έ- 
λαιοχρωμάτοιν—εργαλεία άρχιτεκτονικής κτλ . κτλ.

Τ ι μ α Ι  μ έ τ ρ ι α ι .  —  Ο ώ Χ η β ι ς  λ ι α ν ι κ ω ς  x a l  χ ο ν δ ρ ς κ ώ ς

ΓΑΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα είς φιάλας πωλοΰνται μόνον
παρα τ5) Διευθύνσει τών Σιδηροδρόμων ΙΙελοποννήσου (όδός Πινακωτών 14') 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην άποδίδον· 
ται λεπτά 15. 2

ΓΝΗΣΙΟΙ εύρίσκονται έν τω 
Καταστήματι του κ. Π. Π Α - 
Π Α ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΟ Υ πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κ α τ ’ όκάν. 

Είνε οίνοι γνήσιοι, άνώτεροι δλων τών έπιδορπείων Ευρωπαϊκών, κα'ι συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς άσθενεΓς. Ά π λ ή  δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 

Ό δός Μ ονόών, 11. 18

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

Τό μόνον παρα τα ΧαυτεΓα παντοπωλειόν, τό όποιον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΑΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατέ το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός τήν γευσιν και ώς πρός τήν τιμήν. 4

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ  τη ς  Κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
άρίστη, |}ραβευθεϊσα είς τάς Εκθέσεις 
Παρισιων καί ’Ολυμπίων, είς κουτιά, καί 
τιμώμενον έκαστον οραχριτις 1, πωλείται 

είς το κουρεΐον ΑΨΕ-ΣΒΥΣΕ, παρά την πλατείαν Όμονηι'ας-

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟ Υ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Α Ι  Γ Ν Η Σ 1  A I ΣΙΓΓΕΡ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟ Υ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
4 :/  Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 : /

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
*Ανευ του όποιου ή μηχανή 

δεν είνε γνήσια.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙ^

ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΑΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α Ϊ Δ Λ Ι Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
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