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Πρό ε ίκ ο ΰ ιν  έτώ ν.

Α'

Τήν 20 ’Απριλίου 1857, περί τήν έν- 
νάτην τής εσπέρας, ο έπιφανής βαρόνος Ζάμ 
Ροζενδάλ έξήλθε τοϋ έστιατηρίου τοϋ περί
λαμπρου αύτβύ μεγάρου κατά τό προάστιον 
τοϋ 'Αγίου Όνωρίου.

Το μέγαρόν τοϋτο, εν έξ εκείνων, ών οί 
εκτεταμένοι κήποι, άληθή άλση, βλέπου- 
σιν έπί τής λεωφόρου Γαβριήλ καί τών Ή - 
λυσίων, δικαίως θεωρείται ώς τό πολυτελέ- 
στερον τών Παρισιων.

Α ί συλλογαί αΰτοϋ έκ παντοίων αντι
κειμένων τέχνης, ειδών έκ πορσελάνης, έγ- 
καύστων, πολυτίμων κοσμημάτων, εικόνων, 
άπολαμβάνουσι φήμης παγκοσμίου, ούδέν 
δέ έκ τών δευτερευόντων κρατών κέκτηται 
συλλογάς δυναμένας προς έκείνας νά παρα- 
βληθώσιν.

’Αληθώς περιλαμβάνουσιν άνεκτιμήτους 
θησαυρούς.

Διά νά έχνι τις τοιαύτην πολυτέλειαν, 
πρέπει νά ήναι κάτοχος βασιλικής περιου
σίας άνυπολογίστου.

Τοιαύτη ή κατάστασις τών Ροζενδάλ.
Ά λ λ ’ οΰτοι γινώσκουσι νά ύπολογίζωσιν 

άπό τής κοιλίας τής μητρός αύτών, καίτοι 
δέ ή περιουσία των είναι κολοσσιαία καί μεί- 
ζονος άξίας τών μυθωδών θησαυρών τοϋ 
άββά Φαρία, γνωρίζουσιν ούχ ήττον έν πάσν) 
λεπτομερεία τά  κ α τ ’ αύτήν, ούδαμώς δέ πε- 
ριπλανώνται έν τώ λαβυρίνθω τών έκ ταλ- 
λήρων ύψηλών αύτών στύλων.

Οί Ροζενδάλ είναι πρό πάντων προεξο- 
φληταί, τραπεζίται καί κεφαλαιούχοι, έκ 
τής φυλής τοϋ ’Ιουδαίου τής Βενετίας, τοϋ 
παροιμιώδους Σχιλόκ, ον κατέστησε περι
ώνυμον δ μέγιστος καί βαρβαρότερος τών 
δραματικών συγγραφέων, δ Σαίξσπηρ.

Μ ’ όλην τήν άπειρον αύτών περιουσίαν, 
νυχθημερόν έργάζονται ΐνα αύξήσωσιν αύτήν.

Τά γραφεία των έν τή λεωφόρω Άντέν 
δμοιάζουσι πρός ύπουργεΐον.

Ά λ λ ’ ούδείς έν αύτοϊς χάνει τόν καιρόν 
του.

Προϊστάμενοι καί ύφιστάμενοι είναι ε’ις 
τήν θέσιν"των, δέν ύπάρχει δέ κράτος, τοϋ 
όποιου τά  οικονομικά νά διαχειρίζωνται 
μετά τοσαύτης σώφρονος τόλμης, αύστηράς 
οικονομίας καί δεξιοτητος.

Ά ν  δ βασιλεύς Σολομών έπανήρχετο είς 
τόν κόσμον, θά έλάμβανεν ώς υπουργόν του 
τόν βαρόνον Ζάμ.

Ό  βαρόνος έχει τήν άστυνομίαν του, ίδί 
αν δημοσιογραφίαν καί μυστικά κεφάλαια.

Δύναται τις είπεϊν δτι έχει στόλον καί 
συντηρεί στρατόν ίδίαις δαπάναις.

Διά τής διπλωματίας του άντιπροσωπεύ-

εται κάλλιον τών πλείστων έθνών είς πάντα 
τά  μέρη τής ύδρογείου. Είς τάς μεγάλας 
πρωτευούσας έχει πληρεξουσίους, ούδείς δέ 
άγνοεΐ δτι δ οίκος αύτοϋ, μετά τριών 
ή τεσσάρων έτέρων, δυναμένων πρός αύτον 
νά παραβληθώσι, κρατεί έν ταϊς χερσίν αύ- 
τοϋ τάς τύχας τών Έθνών, οτι οέ πολλάκις 
έξ αύτοϋ έξαρτάται ή ειρήνη ή δ πόλεμος.

Τό μέγαρόν τού προαστείου τού Αγίου 
Όνωρίου έχρησίμευε μόνον ώς ίδία κατοι
κία τοϋ βαρόνου Ζάμ καί τού μονογενούς 
αύτοϋ υίοϋ Μαξίμου Ροζενδάλ.

Τό παρά τό μέγαρόν μέγα θερμοκήπιον, 
οπερ συγκοινωνεί μετά τών αιθουσών δ ι’ 
έστεγασμένου περιστόου, περιέχει άνθη τών 
τροπικών καί πλειστα άλλα σπανιώτατα 
φυτά.

Αποβαίνει περιττόν άλλως τε νά περι- 
γράψωμεν πάσαν έν γένει τήν πολυτέλειαν, 
ήν πάς τις γινώσκει ή δύναται νά φαντα- 
σθή.

Δέν ύπάρχει έκατομμυριοϋχος ή πρίγκηψ 
τοϋ ημερολογίου τής Γόθας, δστις νά δύνα- 
τα ι νά συγκριθή μετά τών κεφαλαιούχων 
τούτων γιγάντων, οϊτινες πανταχοϋ έ'χουσι 
τόν πόδα καί οϊτινες δύνανται νά έκπληρώ- 
σωσι πάσαν αύτών επιθυμίαν άνθρωπίνως 
πραγματοποιήσιμον.

Τήν εσπέραν έκείνην δ γηραιός βαρόνος 
ήν άθυμος.

Λέγομεν γηραιός" ά λ λ ’ δ βαρόνος Ζάμ 
μόλις ήν εξηκοντούτης καί έκτάκτως σθενα
ρός.

Ή ν εύθυτενής ώς γρεναδιέρος καί είχεν 
άφθονον τήν μιξοπόλιον αύτοϋ κόμην. Ούδα
μώς είχεν άπωλέσει το σθένος του έν τοϊς ά- 
γώσι τού βίου, ά φ ’ ών έξήρχετο άείποτε νι
κητής δ ευνοούμενος ούτος τής ειμαρμένης.

Τό πρόσωπόν του όλίγας είχε ρυτίδας, τό 
δέ έν γένει ύφος του προέδιδε μάλλον συν
ταγματάρχην έν αποστρατεία.

'Έν πάθος είχε καθ’δλον αύτοϋ τον βίον, 
τό τοϋ χρήματος· ά λλ ’ ήτο ισχυρόν, θριαμ
βευτικόν καί βίαιον οΰτω δ’ έξηγεϊτο ή 
πρός τήν εργασίαν ακατάβλητος αύτοϋ ζέσις.

Ό βαρόνος, φιλάργυρος έν γένει, έδείκνυτο 
κατά τινας ώρας γενναίος ώς ελευθέριος 
δούξ τοϋ παρελθόντος αίώνος.

Ενίοτε θά τόν έθεώρει τις ώς άσωτον, 
άν μή έσκέπτετο δτι εκατόν χιλιάδες φράγ
κων, πίπτουσαι άπό τής χειρός του, δέν θά 
έζημίουν πλειότερον αύτόν δσον δέκα τάλ- 
ληρα οαπανώμενα ύπό κοινού τίνος εκατομ
μυριούχου.

Οί Ροζενδάλ, γενόμενοι βαρόνοι διά τής 
γενναιοδωρίας γερμανοϋ τίνος αύτοκράτορος 
είς άνταμοιβήν χρηματικών ύπηρεσιών, δέν 
ύπήρξαν πάντοτε οί κροισοι τής σήμερον.

Υπήρξε καιρός, καθ’ όν οί Ροζενδάλ εί
χον μικρεμπορικόν κατάστημα εν τινι δρο- 
μίσκω τοϋ Αμβούργου ή τής Φραγκφούρ- 
της, λέγεται, δέ δτι οί προπάτορες αύτών
7 λ , \ ιΐ » Λ , , \ »τ,σαν θυρωροί, κχι  οτι εοανει,,ον υπό το πε- 
ρίστυλον τών θεάτρων διόπτρας καί άλλα 
μικρά άντικείμενα τοϊς έρασιτέχναις.

Τό παρελθόν δμως τούτο έξέ'λίπε τελείως 
έν τή αίγλγ, κολοσσιαίας περιουσίας, ούδείς 
δέ ήδη ένθυμεϊται αύτό.

Οί έκ τού πλησίον γνωρίσαντες τόν βα

ρόνον Ζάμ βεβαιοϋσιν δτι πάντοτε προσηνέ- 
χθη μετά σεβασμού πρός τήν βαρώνη ή- 
τις ήν καθολική καί·ήν ελαβεν ώς σύζυγον 
διά τούς ώραίους αύτής οφθαλμούς. Έφ* 
δσον δ ’ αΰτη εζη ούδέποτε έοωκεν αύτή α
φορμήν ζηλοτυπίας, ίσως ένεκα τού ισχυρού· 
αύτοϋ διά τό χρήμα πάθους, δπερ άπερρόφκ 
δλον αΰτοϋ τό σθένος.

Μετά τόν θάνατον τής βαρώνης, δ βα
ρόνος Ζάμ δλην αύτοϋ τήν αγάπην συνε- 
κέντρωσε πρός τόν υιόν του Μάξιμον, είς 
δν παρέσχεν έκπαίδευσιν άρτίαν.

Ό  Μάξιμος ώμοίαζεν αύτώ, έφαίνετο δέ 
μάλλον τοϋ πατρός του αύστηρότερος καί 
έπιβλητικώτερος, ώφειλε δέ (τούτο ήν τού- 
βαρόνου το δνειρον) νά συνεχίσΥ) άπτωτον 
τήν δυναστίαν τών Ροζενδάλ, στερεώτερον· 
τόσων άλλων έδραιωμένην έπί τών έκ χρυ
σού καί αργύρου βάσεων αύτής.

Ό βαρόνος έδείπνισε μόνος, τούθ’ δπερ 
σπανίως μέν συνέβαινεν, έξηρέθιζεν δμως αύ
τόν είς άκρον.

Ό υιός του είδοποίησεν αυτόν, ολίγον 
πρό τής ώρας τού δείπνου, διά λακωνικής 
επιστολής δτι ένεκεν άπροσδοκήτου περι- 
στάσεως δέν θά έδείπνα οίκοι.

Ποια περίστασις ;
Συνήθως δ Μάξιμος οέν είχε μυστικά άπα 

τοϋ πατρός του.
Ό βαρόνος έγόγγυσεν ώς άπλούς θνητός,, 

ώμοσεν ώς κοινός άμαξηλάτης, μετέβη είς 
τό γραφειόν του καί έπίεσε τό κομβίον τού- 
ηλεκτρικού κώδωνος, δστις άντήχησε βιαίως 
έν τώ άντιθαλάμω.

Είς θαλαμηπόλος έπεφάνη παρευθύς.
— Ό  κύριος Διονύσιος ; ήρώτησεν δ βα

ρόνος.
Ό  κύριος Διονύσιος ήν άπό τεσσαράκοντα, 

έτών δ Ιδιαίτερος γραμματεύς τού κυρίου,, 
άπό τεσσαράκοντα δέ έτών έθεωρεϊτο ώς ό 
μεθοδικώτερος τών Παρισιων.

— Ό  κύριος Διονύσιος έξήλθε πρό μιάς 
ώρας καί δέν έπανήλθεν, είπεν δ θαλαμη- 
μηπόλος. .

— ’Ά  ! δ κύριβ Διονύσιος τρέχει είς 
τούς δρόμους χωρίς καί αύτός νά μέ είδοποι- 
ήσΥ) ! Καί πού έπήγεν αύτος δ κύριος Διο
νύσιος ;

Ό  θαλαμηπόλος διήνοιξε τούς οφθαλμούς 
καί άνύψωσε μικρόν τούς ώμους.

Τό τοιοϋτο νεύμα έοήλου σαφώς :
— Δέν είξεύρω.
Ό βαρόνος έκτύπησε χαμαί τόν πόδα 

οργίλος.
— Έ λα ! ουστ! Φύγε, είπε τώ ύπηρέτη.
Έξηπλώθη ή μάλλον έρρίφθη έπί εΰ-

ρέος άνακλίντρου καί ήρξατο άναγινώσκων 
έφημερίδας- πλήν μετά τινα οευτερόλεπτα 
άπέοριψεν αύτάς έν κανίστρω εύρισκομένω 
παρά τώ γραφείω του.

— Τί νά κάμω ; έψιθύρισε. Τίποτε είς 
τό Μελόδραμα. Ά ν  τούλάχιστον έδίοετο 
κάνέν χορόδραμα ! Πολύ διεγερτικά! είναι 
αύταί αί χορεύτριαι !

Ά λ λ ’ δ θαλαμηπόλος έπανήλθε σχεοόν 
παρευθύς καί έτεινε τώ  κυρίω του επιστολήν 
έπί έπιχρύσου δισκίου.

— Νά ! είναι αύτής τής καλής μαρκη- 
σίας, είπεν δ βαρόνος μόλις ρίψας έπί τής



βπιστολής τούς οφθαλμούς. Πρό δέκα λεπτών 
τήν άφήκα και μοί γράφει ! Παράδοξον !

Διέσχισε τον φάκελλον καί άνέγνωσε τά
ίξής:

« 'Αγαπητέ μο ι  βαρόνε ,
» Έ λαβα φοβεράν είδησιν. "Εχω άνάγ

κην νά σας ΐδω. "Ελθετε.
ο Ή  δούλη σας

» Μ α τ θ ι λ δ η » .

Ό βαρόνος έστρεψε πλειστάκις τόν χάρ
την μεταξύ τών δακτύλων του καί συνω- 
•ψρυώθη.

— Ποιος έφερεν αύτήν τήν επιστολήν ; 
ήρώτησεν.

— Ή  θαλαμηπόλος τής κυρίας μαρκη- 
■σίαςς.

— Ή  μιγάς ;
— Μάλιστα, κύριε βαρόνε.
— Είναι ώραία ώς άγγελος αυτή ή νέα 

άγρια !
— Έ χει διαταγήν νά εύρη τον κύριον 

βαρόνον όπου καί άν εύρίσκεται.
— Πολύ παράδοξον ! έπανέλαβεν ο τρα

πεζίτης. ’Ά ς ζεύξωσιν !
Ό  θαλαμηπόλος έξήλθε, σχεδόν δ ’άρ.έ- 

•σως ό βαρόνος ήκουσε τόν κρότον άμ άξης  
<7ταθείσης είς τ ά  προπύλα ια  τοϋ μεγάρου.

Έ λαβε τον πίλον του, είσή7»θεν έν τή 
άρ,άξη του καί είπε τώ  άμαξηλάτη :

— Όδος Συρέν.

Β'

Είς τό κέντρον τής όδοϋ ταύτης ύπήρχε 
τότε οίκία άρχαίας κατασκευής, μεταξύ 
προαυλίου καί κήπου, ήτις θ ’άνήκε βεβαίως 
■είς β*θύπ7^ουτον οικογένειαν.

Τό γήπεδον, έφ’ ού είν’ ώκοδομημένη εκ
τείνεται μέχρι τής όδοϋ Βίλ-Λεβέκ, έφ’ ής 
ύπήρχον οί σταύλοι κυκλικώς έν σχήματι 
πετάλου.

Τό προαύλιον, λίαν ευρύ, μετά τινων 
■φιλυρών, έχώριζε τούτους άπό τοϋ μεγάρου, 
«πί δέ τής κυρίας εισόδου, άνωθεν στέμμα
τος, άνεγίνωσκε τις τήν έπομένην επιγρα
φήν κατά τό ήμισυ έξαληφθεΐσαν: Μέγκρον 
Άρτάν.

Οί κύριοι καί οί θεράποντες τοϋ μεγάρου 
ηδύναντο νά είσέρχωνται κ α τ ’ αρέσκειαν 
διά τής κυοίας ταύτης εισόδου έπί τής όδοϋ 
Συρέν, ή δ ι’ άλλης μικράς θύρας παρά τούς 
σταύλους έπί τής όδοϋ Βίλ-Λεβέκ. Τήν θύ
ραν ταύτην ούδείς έούλασσεν, έπρεπε δέ νά 
εχωσιν ιδιαιτέραν κλείδα.

Ή  οικία αΰτη έπί μακρόν ερ,εινεν ακα
τοίκητος.

Ό άποθανών μαρκήσιος Ά ρτάν, πατήρ 
τοϋ ήδη Ιδιοκτήτου, είχε νυμφευθή πλου- 
σίαν Ισπανίδα έκ Κούβας, ήν δέ κάτοχος 
είς άπόστασιν λευγών τινων άπο τής Α 
βάνας ύπερμεγέθους Ιδιοκτησίας, ένθα ώς 
επί τό πολύ διέμενεν.

Απίθανε πρό έπτά ή όκτώ έτών άφή- 
σας τώ  υίώ του Φρειδερικω ρ,εγάλην περι
ουσίαν, συγκειρ.ένην έκ τών κτημάτων αυ- 
τοϋ έν Ά ντίλλα ις , έξ οικιών έν Ιίαρισίοις 
κα ί πολυαρίθρ.ων άξιών.

Ό Φρειδερίκος ήγάπα τους Παρίϊίους,

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

σχεδόν δ ’ ούδέποτε άφήκεν αυτούς ρ,ετά τον 
θάνατον τού πατρός του.

Συνεδέετο ρ.ετά τών Ροζενδάλ.
Ό βαθύπλουτος τραπεζίτης τής λεωφό

ρου Άντέν την άνέκαθεν ό ανταποκριτής τών 
Άρτάν, οΐτινες είς αύτόν είχον καταθέσει 
τά κεφάλαιά των.

Ό τε ό νέος ρ,αρκήσιος ένεκατεστάθη είς 
ΙΊαρισίους, οί μεταξύ τών δύο οίκων ύπάρ- 
χοντες δεσμοί έγένοντο στενότεροι.

Εσπέραν τινά έν συναναστροφή παρά 
τοϊς Ροζενδάλ είδεν ό Φρειδερίκος υψηλήν 
νεάνιδα, μελαγχροινήν, ρ.έ μέλαιναν, στίλ- 
βουσαν καί άφθονον κόμην, ής τό βλέμμα 
κυρίως ένεϊχεν άρρητον μαγνητικήν δύναμιν.

Ήρώτησε τό ονομά της.
Ό γηραιός βαρίνος προθυμότατα παρέ- j 

σχεν αύτώ πληροφορίας.
Μετά τοϋ αίνιγρ,ατώδους αύτοϋ ρ,ειδιά- 

ρ.ατος, δι ’ ου καθ’όλον αύτοϋ τόν βίον άπέ- 
κρυπτε τά  διανοήρ.ατά του, παρέστησε τήν 
Ματθίλδην Κεσναΐ ώς έξαίρετον νεάνιδα ρ.ι- 
κράν μέν εχουσαν περιουσίαν, άλλά διά πολ
λών κεκοσρ.ηρ.ένην προσόντων.

Ήτο θυγάτηρ τού κόρ.ητος Κεσναΐ, δν 
το άχαλίνωτον πάθος τής χαρτοπαιξίας ή- 
γαγε τάχιστα είς τήν τελείαν καταστροφήν.

Ό  κόμης ηύτοκτόνησεν, ούδέν άφήσας τή 
θυγατρί του, ούδέ καν έλάχιστον ρ.έρος τής 
προικός τής μητρός της, άποθανούσης πολύ 
προ αύτού.

Ά λ λ  ’ ό μέγας οικονομολόγος είπεν δτι 
χάριν τού αρχαίου δεσμού άνέλαβε τήν εκ
παίδευσή καί τήν άποκατάστασιν τής ορ
φανής.

Έ π ί πλέον, προσέθηκεν οτι θά εδιδεν ώς 
προίκα αύτή εν έκατομρ,ύριον. Έν συρ.περά- 
σρ.ατι δέ άνέκραξε :

—L Ά λλά  ποιαν άξίαν έχει τό ρ.ικρόν 
αυτο ποσον απέναντι τοιαύτης καλλονής ;

Άληθώς ή Ματθίλδη ήν έξαισία.
Δέν έχρειάζετο ρ,εγάλη ευγλωττία διά νά 

πεισθή ό νεαρός ρ,αρκήσιος, δστις μηδένα ύ- 
πολογισρ.όν ποιούμενος έσαγηνεύθη.

Τό πρώτον βλέρ-μα τής Ματθίλδη; έγοή- 
τευσεν αύτόν.

Ο βαρόνος έν τούτοις ρ.ετεχειρίσθη δλην 
αυτού τήν ευφυΐαν ΐνα πείση τον ρ,αρκησιον 
νά ζητήση τήν χεΐρα τής ποοστατευορ,ένης 
του καί ν ’ άποδεχθή τάς άρ,φιβόλους ίσως 
γενναιοδωρίας του ί

Ό  γάρ.ος έτελέσθη, ό δέ ρ,αρκήσιος δεν 
έ’σχεν άφορρ.ήν παραπόνου.

Ή  σελήνη τοϋ ρ.έλιτος υπήρξε οι ’ αύτόν 
πλήρης γοητειών καί θελγήτρων.

E’y εν ήλικίαν είκοσιν εξ έτών, ή δέ σύζυ
γός του ήν ε’ικοσιδιέτις.

Ή  Ματθίλδη ΐνα άρέσκη αύτώ εθηκεν 
είς ενέργειαν όλον αύτής τό πνεύμα καί τάς 
χάριτας.

Ά λλ  ’ δτε ρ.ετά δύο έτη αί ύποθέσεις τοϋ 
συζύγου της έκάλουν αύτήν είς Α βάναν, έ
κείνη ήρνήθη διαρρήδην νά τόν συνοδεύση.

’Ικεσίας, τρυφερότητας, έπιρ,ονήν, τά  
πάντα ρ.ετεχειρίσθη ό σύζυγος ΐνα ρ.εταπεί- 
ση αύτήν πλήν είς ρ.άτην έπιρ.όνως ηννόει 
ή νεαρά γυνή νά μείνη είς Γαλλίαν.

Έν τούτοις τήν άκατανίκητον άρνησίν 
της έοικαιολόγει ρ.ετά πολλής προσήνειας.
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Έπεκαλέσθη τήν ύγιείαν της, ύπεστηρί- 
χθη δ ’ έν τή τοιαύτη δικαιολογώ ύπό τίνος 
διασήρ.ου ιατρού, δστις άντέστη είς τήν ά- 
ναχώρησιν τής ώραίας αύτού πελάτιδος.

Ό μαρκήσιος ήν εςαλλος έξ έρωτος καί 
συγκατένευσε, καί τοι έν τή άρρήτω αύτού 
θλίψει ένυπήρχον καί τινες άμφιβολίαι.

Έσυντόμευσε τά ταξείδιά του καί είπεν 
δτι θά έπώλει τάς είς Κούβαν γαίας του, 
αΐτινες άπετέλουν τό ήυ,ισυ τής περιουσίας 
του· άλλ ’ ή ρ.αρκησία μετά σθένους άντέ- 
κρουσε τήν ιδέαν ταύτην.

Έπλήρωσε περιποιήσεων τόν σύζυγόν της 
καί έφάνη δσον ούδέποτε θελκτικωτέρα.

Αί δικαιολογίαι δέν έ'λειπον. Ό χωρισμός 
μιας στιγμής δέν καθιστά τάς ώρας τής έ- 
νώσεως ήδονικωτέρας ;

["Ε π«τ«ι συνέχεια .
TONY

Μ Α Ρ Κ Ε Λ Ι Ν Α
Μ νβ ι< 5 το ρ ία  ι ο υ λ ι ο υ  μ α ρ υ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

[Τέλος]

Ε π ί λ ο γ ο ς .

Τό δράμα τ«ϋ Έλους τών Ελάφων ήν 
λίαν πρόσφατον, ώστε δ Ροβέρτος Βαλόν 
νά σκεφθή νά νυρ,φευθή τήν Σοφίαν. Ό γά
μος άνεβλήθη διά τό προσεχές εαρ.

Ό Ροβέρτος ρ,ετέβη παρά τώ  Βωφόρτ 
τήν έπιοϋσαν τής δίκης.

Ό  Βωφόρτ είχεν επανελθεί έν τή είς 
Κρέϊλ οίκία του, ένθα έγένετο δεκτός μετά 
χαράς ύπό τών ύπν,ρετών του.

"Οτε ό Ροβέρτος εύρέθη ενώπιον έκείνου, 
δν έπίστευσεν ώς φονέα τοϋ πατρός του :

— Συγχωρήσατε ρ,ί, είπεν αύτώ, δτι 
συνερ.ερίσθην τήν γνώρ.ην τών άλλων.

Καί άνελύθη είς δάκρυα.
— Ούδέν έχω νά σάς συγχωρήσω, Ρο

βέρτε . . . έγενόρ,ην θύμα άτυχών περιστά
σεων... Έν τούτοις δέν παραπονοϋρ,αι... υ
πήρξα πολύ: δυστυχής ρ-έχρι σήμερον, έλ
πίζω δρ.ως δτι τοϋ λοιπού ή δυστυχία οέν 
θά μέ πλήξη.

Ή  συνδρορ,ή τοϋ Πενσών καί τού Κρα
σοκανάτα ήν λίαν πολύτιμος αυτώ, ώστε 
ήθέλησε ν ’ άνταρ.είψη αύτούς.

Ό Πενσών δέν ελαβεν αφορμήν νά πα- 
ρουσιασθή διά τήν έλευθεριοτητά του.

Ό δέ Κρασοκανάτας δτε ήρώτησεν αύ
τόν :

— Γενναίε ρ.ου Ζανζότ,τί θέλεις νά πρά~ 
ξω διά σέ ;

— Τίποτε, κύριε Βωφόρτ, άπήντησε. Τί ! 
μήπως βάνετε είς τόν νούν σας νά μοϋ οώ- 
σετε κάτι τ ι ;

— Δέν είναι φυσικόν ;
— Γελάτε, ρ.ού φαίνεται... Μά έγώ εί- 

ρ.αι ύποχρεωρ,ένος. κύριε Βωφόρτ, έκ τής 
εύνενείας σα :... Άπό έμέ ένίνατε ουστυ-I I t
χής· άπό έρ.έ σάς ήλθε  ή  δ υ σ τ υ χ ία  ά λ λ ο τ ε . . .  
Τ ά  έλησρ,ονήσατε δσα έ π ά θ α τε  άπο έρ.έ !



— Καλέ μου Ζανζότ, σκέφθητι ολίγον... 
άν άσθενήσιρς τί θά γείνη ή γραία, μήτηρ ' 
σου ;

— Ώ  ! ο ι’ αΰτό είμαι ήσυχος... Ά ν  άρ- 
ρωστήσω καί οέν είμπορώ νά γυρίζω τό ορ- 
γανόν μου, είμαι βέβαιος πώς θά μέ βοη
θήσετε... ’Έπειτα., τ ί τά  θέλετε, κύριε Bco- 
φόρτ, έσυνείθισα νά γυρίζω ά π ’ έδώ καί 
άπ ’ έκεϊ καί οέν είμπορώ τώρα νά κλει- 
οθώ... Είμαι μουσικός !...

Ό Βωφόρτ έμειδία.
— Ζητώ μονον νά δώσετε διαταγήν είς 

τον Γιάννη τον υπηρέτη σας. δταν μέ ά- 
κοϋ·/| νά παίζω καί νά τραγουδώ, έοώ ή 
άλλου, δπου καί άν πάτε, νά μέ φωνάζη 
καί νά μοϋ δίνη ένα δάκτυλο άπο τό πα
λαιό Ικεινο κρασί ποϋ τό ενθυμούμαι μέ τό
σην εΰχαρίστησι... μόνο ένα δάκτυλο, δχι 
περισσότερο, δωτι τό κεφάλι μου δέν είναι 
-σίγουρο.

•— Μοι δίδεις τον λόγον σου οτι δέν επι
θυμείς τίποτε ;

— Σάς τόν δίνω... όμως...
— Λοιπόν, διστάζεις ;
— ’Ήθελα νά μέ ονομάζετε φίλον σας· 

θά ύπερηφανευόμουν πολύ...
Ό  Βωφόρτ συγκινηθείς έκ τής τοιαύτης 

άπλότητος έτεινεν αυτώ τήν χεϊρα.
— Ναί, Ζανζότ, ναί, ©ίλε μου...
— Είμαι ευχαριστημένος. Τώρα. θά υ 

πάγω νά άναπαυθώ είς τής γρηάς μάνας 
μου έως νά γιατρευθή ή πληγή μου.,.Ά ν θά 
φύγετε άπό τον τόπον, σάς παρακαλώ νά 
τό μάθω διά νά σάς ακολουθήσω... Είμαι 
κοσμοπολίτης... θά υπάγω νά. γυρίζω τό 
δργανόν μου δπου καί άν είσθε.

—· Σοί το υπόσχομαι.
Δύο ή τρεις ήμέρας μετά τήν λύσιν τοϋ 

δράματος, ό Βο>φόρτ συνωμίλει μετά τής 
Μαρκελίνας έν τή μικοά οικία τών οχθών 
τού Όάς.

— Σάς είπα, Μαρκελίνα, οτε σέ είδον 
είς τού άνακριτού οτι θά έκπληρώσωμεν έν 
προσκύνημα...

— Δέν τό έλησμόνησα.
— Τό θέλεις πάντοτε ;
— Είμαι έτοιμη ν ’ αναχωρήσω.
Τήν επιούσαν άπήλθον άμφότεροι.
Οί’ας συγκινήσεις άνεϋρεν ή Μαρκελίνα 

κ-ν.τά τό βραχύ έκεΐνο ταξείδιον, άς μετέ- 
δωκε τώ συζύγφ της !... ΟΙαι συγκινήσεις ι 
δ ι’ έκεϊνον έπίσης ! . . .

Μετέβησαν κατά πρώτον είς Ά γιον Ούέν, 
είς τό ζακχαροποιεϊον ένθα είχεν έργασθή ή > 
Μαρκελίνα.

Έπεσκέφθησαν τό μικρόν δωμάτιον, είς 
ό κατώκει αΰτη παρά τώ  άτυχεϊ Βαλόν.

Είτα μετέβησαν είς Βατινιόλ, κατά τήν 
όδον τών Κυριών, είς τό δωμάτιον ένθα ή 
Μαρκελίνα άπέκρυψε τήν κυησιν αύτής καί 
ένθα έγεννήθη ή Σοφία.

Είτα μετέβησαν είς Ά γιον Διονύσιον καί 
έπεσκέφθησαν τά μεταλλουργικά εργοστάσια 
καί το ρεύμα, άπό τού όποιου ό Βωφόρτ άν- 
έσυρε τήν Σοφίαν έπισκέφθησαν έπίσης τον 
οίκίσκον, ένθα ό Βαλόν έζήτησε τήν Μαρ- 
κελίναν είς γάαον.

Δέν έλησμόνησαν τό ΙΙασσύ, δπου δ Γε

ράρδος καί ή Σοφία έμεγάλωσαν καί είργα- 
σθησαν παρά τή μητρί αύτών.

Τέλος άπήλθον διά Βρέν.
’Ήθελον πρό πάντων νά έπανίδωσι τό 

Βεναβάν, δπερ εύρον οίον άφήκα αύτό.
Ο Βωφόρτ συνετήρει έκεϊ δύο ύπηρέτας. 

οϊτινες περιεποιοϋντο τούς κήπους καί τά 
άνθη.

— Έλθέ, Μαρκελίνα, είπεν ό Βωφόρτ 
λαμβάνων αύτήν άπό τής χειρός.

Έτρεμον άμφότεροι καί έκλαιον.
Ο Βωφόρτ ώδήγησε τήν σύζυγόν του έν 

αυτώ τώ δωματίω της.
Έν αύτώ έπίσης ούδέν είχε μεταβληθή. 

Έκεϊ τό πάν άνεμίμνησκε τόν γάμον, ώς 
καί τήν νύκτα, καθ ’ ήν ό Βωφόρτ έζήτησε 
την έςαφανισθεΐσαν νεαράν γυναίκα. Το πάν 
ένεθύμιζε τή Μαρκελίνα νεαράν κόρην . . . 
μέ τάς αναμνήσεις τής νεότητος . . . Ούδέν 
έλειπεν.

Ή Μαρκελίνα έκλαιεν. Ό Βωφόρτ είχεν 
ερυθρούς τούς οφθαλμούς.

’Έτεινεν αύτή τούς βραχίονας. Εκείνη έ- 
πεσεν είς τάς άγκάλας του.

— Σέ έσυνχώρησα, είπεν αυτή ... καί σε 
άγαπώ ..

Καί έπί τοϋ υ,ετώπου τής ταλαίπωρου 
γυναικός άπέθηκε φίλημα έξ όλης τής ψυ
χής του. . .

Α’ίφνης άνεσκίρτησαν, ήτένισαν άλλήλους 
καί έπέστησαν τήν προσοχήν.

’ Ηχος οργάνου ήκούετο μακρόθεν.
Άνοίγουσι τό παράθυρον καί άκροώνται.
Δέν ήπατώντο· ήτο ο Ζανζότ παίζων το 

δργανόν τον καί αδων :
Κυβέρνα την βάρκα σου,
Ψαρρα, ’μίλει σ ιγά ...

Καί ό Κρασοκανάτας ένεφανίσθη έν τή 
αύλή μειδιών.

Βλέπει τήν Μαοκελίναν καί τόν Βωφόρτ 
είς το παραθυρον.

— Ζανζότ, σύ έδώ !
— Διαβολε ! ήμουν βέβαιος πώς θά έ λ 

θετε έδώ, διά νά θυμηθήτε τά περασμενα 
χρόνια. . . Λοιπον ! άν δέν ερχόμουν οέν θα 
σάς έλειπε κάτι τί ;. ..  τό δργανόν μου ;...

Τ Ε Λ Ο Σ

ΚΟ Μ Η ΣΣΑ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ
Μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α  α ι μ υ λ ιο υ  ρ ις β ο υ ρ γ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

ΙΔ'

Περικάλυμμα επιστολής.

Τήν έβδόμην τής επομένης ό Γαβιρών εύ
ρίσκετο είς τό έργον του, έν τή γωνία τής 
οδού Άμστελοδάμου. Έκράτει τό δπλον έν 
χερσίν, ήτοι τήν ράβδον του, βεβυθισμένην

μετά τής χειρός του έν τώ  θυλα£ίω τού ε
πανωφοριού αύτοϋ καί ευθύ πρός τόν ώμον· 
άνερχβμένην. Έποίει τεσσαράκοντα ή πεν— 
τήκοντα βήματα κατερχόμενος πρός τήν 
οδόν Άγιου Λαζάρου, ώνήρχετο είτα, έρριπτε 
διεξοδικόν βλέμμα έπί τής οδού Λονδίνου καί 
ϊστατο δπως άναγνώσν) τά έπιγραφάς ασμά
των έκτεθειμένων έν μικρώ βιβλιοπώλείω, 
πωλοϋντι εφημερίδας. Μετά ταύτα δέ έπα- 
νελάμβανε τόν έπί τοϋ πεζοδρομίου περίπα
τον αΰτοϋ. Τέλος ολίγον πρό τής ένάτης 
είδεν ερχόμενον τόν θαλαμηπόλον. Πρό 
αΰτοϋ εύρέθη έν τώ ταχυδρομικώ γραφείω.

— Ά ς  τεντώσω τ ’ αΰτιά μου, είπε καθ’ 
έαυτόν.

Ό τε 6 θεράπων είσήλθεν είς τό ταχυ- 
δρομεϊον ό Γαβιρών ορθιος ίστάμενος παρά 
το θυρίδιον, ένθα διανέμονται αί έπιστολαί, 
έφαίνετο διευθετών μικρόν δέμα, προωοι- 
σμένον τάχα. ν ’ άποσταλή διά τοϋ ταχυδρο
μείου. Περιττή δμως ήτο ή τοιαύτη προφύ- 
Λαξις, διότι ό θαλαμηπόλος οΰδέ κάν είδεν- 
αύτόν. Πλησιάσας τήν κεφαλήν πρός τό- 
ταχυδρομικόν θυρίδιον άπηύθυνε τώ  ύπαλ- 
λήλω τήν αΰτήν τής προτεραίας έρώτησιν.

Τή φορά ταύτη ό Γαβιρών ήκουσεν εΰ- 
κρινέστατα τά αρκτικά Λ. Ι.Π. Τό βλέμμα 
του άπήστραψεν έκ χαράς.

— Τίποτε καί σήμερον, κύριε Λουδοβίκε,, 
άπεκρίθη ό ταχυδρομικός ύπάλληλος.

— Τότε θά έπανελθω τήν έσπέραν αΰ
τήν.

— Ναί, επάνελθετε.
Καί έπειδή δ ταχυδρομικός ύπάλληλος 

δέν είχε πιθανώς κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν 
έπείγουσαν εργασίαν άντήλλαξε μετά τοϋ 
θαλαμηπόλου λ.έξεις τινάς σχεδόν φιλικάς.

Ό Γαβιρών έσκυθρώπασεν αίφνης.
— Διάβολε, διάβολε ! είπε καθ’ έαυτόν, 

οτε εύρέθη έν τή οδώ. Ο άνθρωπός μου 
είναι γνωστός είς το ταχυορομεϊον καί έχει 
μάλιστα γνωριμίαν μέ τόν ταχυδρομικόν 
ύπάλληλον φανερόν λοιπον δτι έάν ζητήσου 
τήν έπιστολήν Λ .Ι.Π . δέν θά μοϋ τήν δώ
σουν. Έ ς άλλου, ο Λουδοβίκος θά είδοποιηθή. 
καί θά προσέχη, εγώ δέ θά κατορθώσω μό
νον νέας δυσχερείας ν ’ αποκτήσω. Πρόσεςε, 
Γαβιρών, μήν ένεργήστ,ς άνοήτως.

«Διάβολε ! διάβολε ! τ ί νά κάμω ; Έάν 
ήαουν βέβαιος δτι ή έπιστολή του θά φθάση. 
άπόψε. είμποροϋσα κάτι νά τολμήσω, άλλά 
θά ©θάση άρά γε ; Θά φθάσν) άρά γε καί 
αυοιον τό πρωί : Νά παρουσιασθώ πολλαίς 
οοραίς είς τό ταχυορομεϊον θά ήτο άνοησία. 
Τό νά ήξεύρω νά μεταμορφωθώ είναι τέχνη, 
τό νά κάμνω μορφασμούς έπ ’ ίσης τέχνη· 
τάς γνωρίζω καί τάς δύο, άλλά μέ ολα τά  
προτερήματά μου αύτά, θά μοϋ ήτο άδύνα- 
τον νά ομοιάσω μέ τόν λιγνόν Λουδοβίκον. 
Χμ. χμ ! μή άνοησίας, άς ίδώ, άς σκεφθώ.

Έφθασεν είς τήν άκραν τής όδοϋ Ά μ 
στελοδάμου, τραπείς δέ τήν οδόν Ά γιου 
Λαζάρου έπανήλθεν είς τήν τοϋ Λονοίνοι> 
καί έκεϊ είσελθών είς το μικρόν καφενεΐον έ~ 
κάθησεν είς τήν θέσιν τής προτερα.ιας, μέ 
άπόφασιν νά μείνη έκεϊ μέχρις έσπέρας.

Παρήλθε καί ή ημέρα εκείνη καί ή έπο- 
μένη, χωρίς δ Γαβιρών νά προχωρήση είς 
τάς έρεύνας αΰτοϋ. Είς ρ.άτην έπετήρει προ-



βεκτικώς κατά πασαν στιγμήν άλλά καί 
δέν άνυπορ-όνει, άλλως δέ ουδέ ή επιστολή, 
ήν τοσοΰτον άνυπομόνως άνέμενον αύτό; τε 
καί ό θεράπων, είχε φθάσει.

Τήν τετάρτην ήμέραν, περί τήν ένάτην. 
b Γαβιρών εύρέθη καί πάλιν έν τώ ταχυ- 
δρομικώ γραφείω, συγχρόνως μετά τοϋ Λου
δοβίκου.

— Τέλος πάντων, ιδού ή επιστολή σου.
Ό  Γαβιρών ήκουσε καί σκοτοδίνη τον

κατέλαβε.
Ό  Λουδοβίκος λαβών τήν επιστολήν 

άπήλθε. Ό  Γαβιρών έξήλθεν είς τήν οδόν 
μέ τήν καρδίαν βιαίως πάλλουσαν.Ή το βέ
βαιος δτι έκεϊνο τό όποιον έπεθύμει νά μάθη 
περιείχετο έν τή έπιστολή, άλλά πώς νά 
περιέλθη αΰτη έκ τών χειρών τοϋ θαλαμη
πόλου είς τάς ίδικάς του ; Ποιον μέσον νά 
ρ,εταχειρισθή διά νά τήν άρπάση ; Τό μέσον 
τοϋτο έζήτει καί ήπόρει δτι ή άείποτε γονι- 
μωτάτη φαντασία αύτοϋ δέν ήδύνατο νά το 
άνακαλύψη.

'Ο θεράπων, καίτοι βραδέως βαδίζων, εύ
ρίσκετο ήδη έν τή γωνία τής όδοϋ Λονδί
νου,ό δέ Γαβιρών ούδέ στιγμήν είχε νά χάση, 
έάν δέν ήθελε νά τώ οιαφύγη ή έπιστολή. 
Τότε τώ  έπήλθε κατά νοϋν νά έφορμήσν) 
κατά τού Λουδοβίκου, νά τόν ώθηση καί 
επωφελούμενος τήν πρώτην του έκπληξιν νά 
τώ άρπάση τήν πολύτιμον επιστολήν· ένώ 
δμως ήτο έτοιμος νά τό πράξη έστη αίφνης, 
είς δέκα βημάτων άπο τοϋ θεράποντος άπό- 
στασιν, ίδών δύο αστυνομικούς κλητήρας.

— Νά πάρη ό διάβολος ! έψιθύρισε παρ’ 
ολίγον νά πέσω είς τά χέρια των.

Κύψας δέ τήν κεφαλήν καί μένεα πνέων 
κατά τών άστυνομικών κλητήρων, έξηκο- 
λούθησε βαδίζων μακράν τοϋ Λουδοβίκου.

Αίφνης παρετήρησεν δτι έπεσέ τ ι έν τή 
όδώ, έπί τοϋ πεζοδρομίου. Προφανώς ήτο 
χάρτη;, δστις ενπιπτεν έκ τής χειράς τοϋ θα
λαμηπόλου, προχωρήσας δέ έστη, έκυψε καί 
λαβών τον χάρτην έρριψεν αύτόν έν τώ θυ- 
λακίω του. Έκ τής άφής μόνον ένόησεν δτι 
ητο περικάλυμμα επιστολής.

Μ ετ’ολίγον έκάθισεν έπί έδράνου τής πλα
τεία ; τής Ά γιας Τρίάδος. βλέπων δέ δτι ού- 
οένα άδιάκριτον οφθαλμόν είχε νά φοβηθή 
έξήγαγε τοϋ θυλακίου του τό περικάλυμμα 
τής επιστολής, καθόσον πράγματι ήτο πε·- 
ρικάλυμμα.

Ήτο έσχισμένον είς δύο καί κατά τήν ά- 
κραν συνεστραμμένον. Ό  Γαβιρών έοωκεν 
εις το περικάλυμμα το πρώτόντου σχήμα καί 
πιέσας αύτό διά τών χειρών, ΐνα Ιξαφανίση 
οσον το δυνατόν τάς πτυχάς,ήδυνήθη ν ’άνα- 
γνοιση εύχερώς τήν έπιγραφήν, τό βλέμμα 
του όμως οεν άπήστραψεν έκ τής άναγνώσεως 
τών άρκτικών γραμμάτων Λ. I. Π Τί έν- 
οιεφερον αυτόν τά τρία ταύτα άρκτικά; Ε 
κείνο το όποιον παρετήρουν οί μεγεθυνθέντες 
καί σπινθηροβολοϋντες οφθαλμοί αύτού ήτο 
ή σφραγί; τού ταχυδρομείου, έφ’ ής άνέγνωσε 
τήν λέξιν : Μεντον.

— Μεγάλε μου "Αγιε Γεώργιε, προστάτη 
ρ.ου, άνέκραξεν έν θριαμβω, σύ ρ.έ προστα
τεύεις.

Καί έκλεισεν έπιμ.ελώς το πολύτιυ.ον τεI 3 I

μάχιον τοϋ περικαλύρ.ματος έντος τού χαρ
τοφυλακίου του.

— ΤΏ ! έψιθύρισεν, Ικέρδισα τά  χίλια 
φράγκα ! καί τά  έκέρδϊσα κατά τύχην, ναί, 
κατά τύχην. Πρέπει κάνεις νά έλπίζη πάν- 
ποτε άπο τήν τύχην. Λοιπόν, έτελείωσε, εύ
ρηκα., ό υποκόμης είναι στό Μεντόν. Ά  ! ά! 
κρίμα στήν πονηριάν σου, κύριε Λουδοβίκε, 
κρίμα, είς τήν προσοχήν σου, είς τάς προφυ
λάξεις σου. Είναι άληθές δτι δέν ύπώπτευεν 
ϋτι ύπήρχε κάποιος δπισθέν του, ό όποιος έ- 
ρ.άΖευσε τό παληόχα-ρτο, τό όπδΐον έρριψε 
χάμου. Τώρα άς ύπάγω νά εΰοω τόν κύριον 
Ρουσώ.

Καί έγερθείς άνεχώρησε τής πλατείας· 
αίφνης δρ.ως έ'θεσε τήν χεΐρα έπί τού ρ.ετώ- 
που καί έστη.

— Σιγά, Γαβιρών, σιγά, είπε καθ’ εαυ
τόν βεβαίως εύρίσκορ.αι είς τά ’ίχνη τού ύ
ποκόμητος, άλλά, άλλά ... Λοιπόν, ναί, τ ί 
ποτε δέν άποδεικνύει δτι ό κύριος Σανζάκ έγ- 
κατεστάθη είς τό Μεντόν. Γνωρίζω τόν τό
πον, είναι πολύ ώράίος διά νά είρ.πορέση κα
νείς νά περάση εύχαρίστως εξ μήνας καί εν 
ί'τος άκόμη, ά λ λ ’ ένδέχεται νά μήν έμεινε 
διόλ.ου ό ύποκόρ.ης ρ.ας παρά διά νά γράψη 
τήν επιστολήν του καί νά ρίψη έ'να βλέρ.ρ.α 
είς τήν θάλασσαν. Είς τά Μεντόν ύπάρχει 
ρ,ία όδός, ή όποια φέρει είς Γένοβαν καί είς 
άλλα ρ.έρη, έγώ δέν εΐμπορώ νά είπώ δτι ό 
κύριος Σανζάκ δέν σκοπεύει νάύπάγη είς Γέ
νοβαν, είς Νεάπολιν ή είς Βενετίαν.

» Ό  κύριος Ρουσώ θά ηύχαριστεΐτο ίσως 
ρ.έ ρ.όνον τό περικάλυμμα τής Επιστολής, 
ά λ λ ’ ό Γαβιρών δέν είναι δόλιος, έννοεΐ νά 
έργασθή καί νά κερδίση τιρ,ίως τά χρήρ.ατά 
του. Είρ.αι κ ’ έγώ ύπερήφανος, σάν κάθε 
άλλον καί θέλω νά διατηρήσω τήν ύπολη - 
ψίν ρ.ου.

Μετά τάς σκέψεις ταύτας,άντί νά ρ.εταβή 
είς τήν όδόν Λυών ό τίρ.ιος Γαβιρών ρ,ετέβη 
είς το έπί τής όδοϋ Λονδίνου μικρόν καφε- 
νεΐον, όπόθεν έπεσκόπει τήν ύ π ’ άριθρ.ον 14 
οικίαν.

Τήν ένδεκάτην καί ήμίσειαν παρετήρησεν 
έξερχόρ.ενον αύτής τόν Λουδοβίκον καί διευ- 
θυνόρ.ενον προς τήν έκκλησίαν τής Α γίας 
Τριάδος, έσπευσε δέ καί αύτός έκεΐ.

— Περπάτει σιγά, είπε καθ’ έαυτόν σπεύ- 
δων κατόπι του, πού στό διάβολο δρ,ως πη
γαίνει ;

Ό θαλαρ.ηπόλος είσήλθεν είς τήν γωνίαν 
τής όδοϋ, ήτις διέρχεται δπισθεν τής έκκλη- 
σίας καί άγει προς τήν Λευκήν όδόν. Έκεΐ 
υπάρχει σταθμός ρ.ικρών αμαξών, ό δέ Λου
δοβίκος έστη πρό όχήρ,ατος. Ό άρ.αξηλά- 
της, δστις διελέγετο άπωτέρω πρός συνάδελ
φόν του, έσπευσε προς αύτόν κραυνάζων :

— Έδώ είρ.αι, έδώ είρ.αι ! άναβήτε, 
κύριε.

Καί ό Γαβιρών έφθασεν είς τόν σταθρ.όν 
καί.ήκουσε τον θεράποντα είπόντα πρός τον 
άρ.αξηλάτην :

— Είς τά  καταστήματα τοϋ Λούβρου.
Τό δχημα άνεχώρησεν, ό δέ Γαβιρών έ-

πίβη έτέρου οχήματος, διατάξας καί αύτός 
τόν άρ-αξηλάτην του νά τόν φέρη είς τά κα- 
ταστήρ.ατα τοϋ Λούβρου.

— Ώ  ! έ'λεγε, καθ’ έαυτόν, νορ.ίζω δτι

άπόψε θά έχω δλας τάς πληροφορίας μου. 
Ή  έπιστολή είναι τοϋ κυρίου ύποκόρ.ητος, 
περί τούτου καρ-ρ.ία αμφιβολία, ό κύριος ύ- 
ποκόρ.ης ζητεί άπό τόν πιστόν του ύπηρέ
την διάφορά ποάγρ.ατα, τά όποια αυτός θ ’ 
άγοράση άπό τό Λούβρον. Τώρα άπό κάθε 
άλλην στιγμήν πρέπει νά μή χάνω ά π ’ έμ- 
πρός ρ.ου τόν Λουδοβίκον.

Ό  θαλαρ.ηπόλος τού κ. Σανζάκ κατη- 
νάλωσε δύο περίπου ώρας διά τάς αγοράς 
αύτοϋ,αΐτινες ήσαν πάμπολλαι καί οχι σμι- 
κράς σπουδαιότητος, διότι ό Γαβιρών εϊδεν 
άοικνούαενα άλλεπαλλήλως δωδεκάδα δεμά
των, άτινα έφορτώθησαν είς τό όχημα.

Μετά τάς άγοράς ό θαλαμηπόλος έπέ- 
στρεψεν είς τήν όδόν Λονδίνου, ένώ 6 Γα
βιρών εύρέθη έν τή έντος τοϋ μικρού καφε
νείου σκοπιά αύτού.

Μολονότι τά  δέματα κατεβιβάσθησαν τής 
άμάξης, αβτη δμως ερ.ενε πρό τής θύρας τής 
οικίας ό άρ.αξηλάτης, έκάπνιζε, βηρ.ατίζων 
έπί τού πεζοδρομίου, ένώ οί ΐπποι έ'τρωγον 
έκαστος βρώρ.ην έκ σάκκου, άνηρτηρ,ένου 
άπό τοϋ λαιμού αυτού. Έσήμαινε τούτο δτι 
ό θεράπων είχεν είσέτι καί άλλο τι νά έκτε- 
λέση έν τή πόλει.

Ιίαρήλθον δύο περίπου ώραι, οί ίπποι ά- 
πετελείωσαν τό φαγητόν των καί ό άρ.αξη
λάτης έξηκολούθει νά καπνίζη δτε α'ίφνης 
ήνοιξε τά παράθυρον τοϋ πρώτου πατώρ.α- 
τος καί γυνή, ή ρ.άγειρος βεβαίως τοϋ ύπο
κόρ.ητος, προσεκάλεσε τόν άμαςηλάτην, νεύ- 
σασα αύτώ ν ’ άναβή. Ούτος ύπήκουσεν έν 
σπουδή, έπανήλθε δέ ρ.ετά ρ.ικρον φέρων έπ ’ 
ώρ.ου μέγα κιβώτιον, δπερ άπέθηκε πρό τής 
άυ-άξης, τή βοήθεια τού θυρωρού.

— Έννοώ, έψιθύρισεν ό Γαβιρών, αί ά- 
γοραί τοϋ κυρίου Λουδοβίκου θά σταλώσιν 
άπόψε διά τοϋ σιδηροδρόμου.

Δεύτερον κιβώτιον έκόρ.ισεν ό θαλαρ.ηπό- 
λος τού κ. Σανζάκ, είτα κατεβιβάσθη τρί
τον, έπειτα τέταρτον καί κατόπιν έφορτώ
θησαν είς τό ά’χηρ.α. Έ φ ’ έκάστου κιβωτίου 
έπί λευκού τετραγώνου, έσημειοϋτο ή διεύ- 
θυνσις.

— Πρέπει νά ρ.άθω πού στέλλονται τά 
δέματα, είπε καθ’ έαυτόν ό Γαβιρών.

Πρός στιγρ,ήν έσκέφθη νά σπεύση είς βοή
θειαν τού άρ.αξηλάτου, καθόσον θά ήδύνατο 
τοιουτοτρόπως ν ’ άναγνώση τήν διεύθυνσιν 
σκεφθείς δρ.ως έκρινε cppovtp.ov νά ρ.ή φανή. 
Δέν έπρεπε νά ριψοκινουνεύση διεγείρων τήν 
δυσπιστίαν τού θαλαμηπόλου. Έςήλθεν δ
ρ.ως τού καφενείου, καί τάς χεΐρας έντός τών 
θυλακίων έ'χων, ήρχισε νά βαδίζη βραδέως 
έπί τού πεζοδρομίου ρ.έχρι τής όδοϋ Ινλισύ.

Κατά τό διάστημα τοϋτο ό θαλαρ.ηπό- 
λος έπέβη τοϋ άχήρ,ατος. ό δέ αμαξηλάτης 
έκαθισεν έπί τού δίφρου. Οί ΐπποι ρ.αστι- 
γωθίντες έξεκίνησαν. Ή  άμαξα διήλθε δύο 
βήαατα. υ.ακοάν τοϋ Γαβιοών, άλλά δέν έ-Γ 't i I \
στράφη, ώς ύπέθεσε, δεξιά καί τά έπ ’αυτής 
δέρ.ατα δέν έφέροντο άρα είς το διά τή·/ 
Λυώνα σιδηροδρομικόν έπί τής οοοϋ Άγιου' 
Λαζάρου γραφεΐον. Διέβη τήν πλατείαν 
τοαπεΐσα τήν όδόν C h a t e a u d u n . Δέν έπε- 
τρέπετο πλέον δισταγμός' ώφειλε νά παρα- 
κολουθήση τόν θαλαρ.ηπόλον.

Ο Γαβιρών ένευσεν είς άμαςηλάτην,



δστις διήρχετο με τήν άμαξαν κενήν, νά 
σταματήση.

— Ποϋ θά π&με ; ήρώτησεν ό αμαξη
λάτης.

— “Οπου πηγαίνει ή φορτωμένη εκείνη 
άμαξα, ή οποία, είναι εμπρός μας, άπεκρίθη 
b Γαβιρών.

Καί ή δευτέρα άμαξα ήκολούθησε τά 
ίχνη τής πρώτης.

Μετά τέταρτον ώρας ό Γαβιρών ήτο πε
πεισμένος δτι δ κ. Λουδοβίκος ώδήγει τά δέ
ματα είς τον σταθμόν Λυώνος. Κα'ι δντως,ή 
άμαξα εφθανεν τά  βουλεβάρτα διελθούσα 
τήν πλατείαν C hateau  d ’ EaU.

Ό  Γαβιρών, ολίγον πριν ή φθαση είς τήν 
πλατείαν Μαζάς, διέταξε τόν άμαξηλάτην 
νά σταθή καί άποβάς έπλήρωσεν αύτόν, δν 
έφιλοδώρησε συνάμα καί έτρεξε μέχρι τοϋ 
σταθμοϋ. Έκεϊ δ αμαξηλάτης καί δύο βοη
θοί κατεβίβαζον τά  κιβώτια. Δύο έξ αύτών 
ήσαν ήδη τοποθετημένα έφ ’ ένός τών μ ι
κρών εκείνων τετράτροχων άμαξίων, άτινα 
μεταχειρίζονται έν τοϊς σιδηροδρομικούς 
σταθμοϊς πρός μεταφοράν τών δεμάτων, δ δέ 
Γαβιρών στρέψας τό πρόσωπον άπεμακρύνθη 
πάραυτα βλέπων δτι ήτο ήδη άρκούντως 
πληροφορημένος.

Τά κιβώτια έ’φερον τήν έπομένην διεύ- 
θυνσιν :

Πρός τό ν  κύρ ιο ν Ζανζάκ.
Ε ίς Μ εντόν.

( Έ π ι τών παραλίων ^Αλπεων ».

Να μ ίνω ό ι εν  τώ γραφείω .
— Μέ αύτό, ε”λεγε καθ’ έαυτόν δ Γα

βιρών έξελθών τής σιδηροδρομικής αιθούσης, 
έάν δ κ. Ρουσώ οέν μείνη εύχαριστημένος, 
θά ’πή οτι είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος.

Καί παρετήρησε τό ώρολόγιον τοϋ σιδη
ροδρόμου, δπερ έδείκνυε τήν πέμπτην καί 
δέκα λεπτά.

— ’Εξαίρετα, έψιθύρισεν, είναι ή ώρα, 
έγώ δέ ολίγα μόνον βήματα έχω νά κάμω·

Μ ετά μικρόν εύρίσκετο ενώπιον τοϋ κό
μητος Δελασέρ καί έλάμβανε τό έκ χιλίων 
φράγκων δώρον είς άντάλλαγμα τών πλη
ροφοριών, άς έκόμιζεν.

Εύθύς ώς ό Γαβιρών άπήλθεν, δ κόαης 
Δελασέρ έγραψε τήν επιστολήν, ήν ύπεσχέθη 
τή μαρκησία Δεμομπεραί. Τήν επιστολήν 
ταύτην έκόμισεν αύτοπροσώπως είς τό τα- 
χυδρομεΐον είτα έπανήλθεν είς τό δωμάτιόν 
του, έδείπνησε, καί τή δγδόη άνεχώρει οιά 
ταχείας αμαξοστοιχίας τής άπό Παρισιων 
τής είς Μασσαλίαν.

ΙΕ'

Ή π ό λ ις  Μ εντόν.

Ό  κόμης Δελασέρ έσταμάτησεν έν Μασ
σαλία μόνον ΐνα περιμείνγ) τήν άναχώρησιν 
τής αμαξοστοιχίας, δ ι’ής ε”μελλε νά μεταβή 
είς Νίκαιαν. "Οτε άφίκετο είς τήν πόλιν 
ταύτην, ήτο νύξ.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ό σιδηρόδρομος 
ο εν έχώρει μέχρι τών γαλλικών συνόρων, 
μεταξύ δέ Νίκαιας καί Μεντόν ύπήρχεν υ
πηρεσία οημοσίων άμαξών διά τούς περιη- 
γητάς. Μολονότι δ κόμης έφλέγετο ύπό με

γίστης άνυπομονησίας νά φθάση είς Μεντόν, 
ένόησεν δμως δτι ήτο ήναγκασμένος νά δια- 
νυκτερεύση έν Νίκαια. Παρέδωκε λοιπόν τάς 
άποσκευάς αύτοϋ είς τόν επιστάτην τοϋ σι
δηροδρόμου καί έξελθών τού σταθμού μετέβη 
δ ι’ άμάξης είς τό «Ξενοδοχεϊον τών Ξένων».

Τή έβδομη τής έπομένης ήγέρθη καί ένε- 
δύθη, καί έπειδή ένεκα πολλών λόγων δέν 
ήθελε νά έξακολουθήση τήν πορείαν αύτοϋ 
δ ι’άγοραίας άμάξης,έπεμψεν ένα τών ύπαλ- 
λήλων τοϋ ξενοδοχείου νά τώ μισθώσΥ] ιδι
αιτέραν άμαξαν, τή οέ δγδόη έξεκίνησε 
διά Μεντόν.

Τό Μεντόν είναι κωμόπολις έκ τετρακισ- 
χιλίων μέχρι πεντακισχϊλίων κατοίκων, νϋν 
δμως χάρις είς τήν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν άπέχει τής Νίκαιας μίαν μόνον ώραν. 
Ή  πόλις, καίτοι είναι παραθαλασσία, ού
δέν παρουσιάζει τό άξιοθέατον, καί μόνον 
τά  πέριξ αύτής είναι μεγαλοπρεπή.

Έκ Νίκαιας είς Μεντόν μεταβαίνει τις 
διά τής ώραίας οδού τής Κορνίσης, ήτις 
βαίνει ώς έπί το πολύ παοαθαλασσίως 
πού μέν άνάντης, ποϋ δέ κατάντης έν 
μέσω λεμονεών, πορτοκαλλεών, κερασεών 
καί γιγαντιαίων έλαιοδένδρων. Μετά εύρεΐαν 
©άραγγα, τήν Καράην, ή όδός διασχίζει 
τό Μεντόν καθ’ δλον αύτής τό μήκος, χω
ρούσα είτα πέραν τών συνόρων.

Ώς ή Νίκαια καί τό Μεντόν περιβάλλε
τα ι ύπο ευσκίων άλσεων και μεγαλοπρεπών 
έκ ροδεών κήπων, έν μέσω τών όποιων ανα
πνέει τις άέρα ήδύν καί άρωματώδη.Έν τή 
θαυμασία ταύτη χλόη έν μέσω τής σφριγώ- 
σης ταύτης βλαστήσεως καί τής θαυμαστής 
εύωδίας τών άνθέων κεΐται έπί ομαλής κλι- 
τύος βορειανατολικώς τής πόλεως ή συνοι
κία Γαραβάν. Έντός εικοσαετίας καί πρό 
ίσως, καί τό τερπνόν τούτο μέρος θ ’ άποβή 
τερπνή πολίχνη, διότι καθ’ έκάστην, ώς έκ 
θαύματος, άνεγείρονται άνά μέσον τών δέν
δρων ώραΐαι έπαύλεις. Κατά τά λοιπά, είς 
μόνην τήν συνοικίαν Γαβαράν οφείλει τόΜεν- 
τον τήν φήμην αύτοϋ ώς ύγιεινής πόλεως. 
ΙΙροφυλασσόμενον ύπό τών άνεμων άνατολι- 
κώς μέν ύπό τών δρέων τής ’Ιταλίας, προσ
τατεύεται καί έκ βορρά ύπό μεγάλου δρους 
γρανιτοφόρου, δπερ έπ ’ ΐσης φαίνεται έλατ- 
τβϋν τήν έκτασιν τού όρίζοντος.

Ά λ λ ’ όταν στρέφη τις τά  νώτα πρός τό 
δρος, βλέπη έκτυλισσόμενον πρό τών δψθαλ- 
μών του μεγαλοπρεπές πανόραμα. Πρό τών 
ποδών του έχει τόν κολπίσκον τοϋ Γαραβάν, 
είτα την θάλασσαν, μακράν τήν πόλιν Bep- 
οιγέραν καί τό έκ φοινίκων δάσος αύ
τής.

Αριστερά παρά τήν Βορδιγέραν διακρίνε- 
τα ι ή Β ιντιμ ίλλα — τό ποτέ Άλβιον Ίντε- 
μέλιον — μετά τών άρχαίων οχυρωμάτων 
αύτής, δεξιά δέ ή Κυνός κεφαλή άνω τών 
εύωοιώντων κήπων τοϋ Μόντε Κάρλο καί τό 
άκρωτήριον Μαρτίνου, τερπνοτάτη όασις,καί 
δτοιν στρέψη τις τό βλέμμα παρατηρεί τό 
άρχαΐον Μεντόν, άλλοτε τών άφρικανών 
περιηγητών καταφύγιον.

Βκθεΐα καί άγριωπή φάραγξ, άπόκρημνος 
πρός τά  άκρα, είς ήν έδόθη τό δνομα τής 
κοιλάδος Άγιου Λουδοβίκου, χωρίζει τό Γα

βαράν άπό τής ’Ιταλίας· έκεϊ Si είναι ή με
θόριος τής Γαλλίας γραμμή.

Ά λλοτε ή φάραγξ αΰτη ήτο ορμητικός 
καί φοβερός χείμαρρος, φέρων τά μυκώμενα 
αΰτοϋ ΰδατα είς τήν Μεσόγειον, άλλά^ τό 
πνεύμα τού άνθρώπου άτιπαλαΐσαν, έδάμα- 
σεν κύτόν, καί σήμερον διά προχωμάτων 
καί μετατροπής τής κοίτης αΰτοϋ ,.τά ϋ- 
δατά του χρησιμεύουσιν είς άρδευσή τών 
γαιών, έ’νθα αύξάνουσιν αί τό Μεντόν κα- 
θωραΐζουσαι λεμονέαι.

["Ε πετα ; συνέχεια.]
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
[Τέλος]

ΙΕ’

Ό  Βονέ, μ ’ δ'λην τήν άπόστασιν τών 
δύο λευγών καί τάς δυσχερείας τής μετα- 
βάσεως, μετέβαινε κκθ’ έκάστην, άμα λη- 
γούσης τής ύπηρεσίας του, είς τήν έξοχήν 
τής Ίουλιανής.

"Οταν ή κυρία Βοσμορώ εβαινεν έπί τά 
βελτίω, ή δέ Ίουλιανή ήδύνατο νά τήν έμ- 
πιστευθή είς τήν φύλαξιν τής Άννέτας, 
μετέβοιινεν αύτη είς συνάντησίν του, τότε 
δέ κρατούμενοι άπό τών χειρών περιεπά- 
τουν συνομιλούντες καί έξομολογούμενοι τό.ν 
έοωτά των.

Αί έβδομάδες έν τούτοις παρήρχοντο, ό 
δέ ιατρός ηρνεΐτο πάντοτε ν ’ άφήση τήν 
κυρίαν Βοσμορώ ν ’ άπέλθη.

— Δέν θέλετε νά φονεύσετε τήν μητέ
ρα σας, άπήντα τή Ίουλιανή πιεζούση χυ 
τόν, περιμείνατε ολίγον άκόμη· άς μή τήν 
έκθέσωμεν είς ύποτροπήν.

Καί άνέμενον, οΰτω δέ αί ήμέραι παρήο- 
χοντο. Ή  Άννέτα έ’φευγεν δταν ήκουεν έρ- 
χόμενον τόν ιατρόν, ούδείς δέ έ'βλεπεν αΰτήν.

— Φύγετε, φύγετε, έ'λεγεν ό Βονέ τή 
Ίουλιανή άνακοινούση αύτώ τούς φόβους 
της. Βεβαίως είμαι εΰτυχής νά σας βλέπω 
έδώ καθ ’ έκάστην καί νά διέρχωμοιι πλησίον 
σας όλίγας ώρας εΰδαίμονας, δέν θά είμαι 
δμως ήσυχος είμή δταν μεταβήτε είς Ε λ 
βετίαν. Φύγετε.

Έ κ τών λόγων τής Ίουλιανής ήννόει δτι 
ύπελείποντο δύο μήνες έ'τι, τοϋτο δμως οΰ- 
δαμώς καθησύχασεν αύτόν, καθ’ έκάστην 
δέ συνεβούλευε τήν άναχώρησιν. Πλήν δέν 
ήδύναντο ν ’ άπέλθωσιν άνευ τής κυρίας Βο
σμορώ.

Μετά μεσημβρίαν τινά ό Βονέ δέν εύρε 
τήν Ίουλιανήν είς τό προσδιορισθέν διά τήν 
συνέντευξιν αΰτών μέρος.Τί έσήμαινε τοϋτο; 
Ή  κυρία Βοσμορώ είχεν άρά γε χειροτερεύ- 
σει ;

Ένώ ήτοιμάζετο ν ’ άνέλθγ) είς τήν οι
κίαν είδε τήν Ίουλιανήν τρέχουσαν.Έσπευσε 
πρός αΰτήν λίαν τεταραγμένην ούσαν.

— Έγέννησε σήμερον τήν πρωίαν, έψι
θύρισεν ή Ίουλιανή περίτρομος.



— Πώς ;
— Το παιδίον είναι επτά μηνών μόνον, 

ώς είπεν ό Ιατρός, τόν όποιον έκαλέσαμεν.
— Καί πώς είναι τώρα ;
— Λέγει δτι είναι καλά, ά λ λ ’ έγώ οέν 

τήν ευρίσκω καλά. Τί θα πράξωμεν τώρα ; 
μέ πόσην άγωνίαν σας περιμένω.

— Ούδέν έτερον έχομεν νά πράξωμεν ή 
νά δεχθώμεν τό έπελθόν δυστύχημα καί 
τό παιδίον. Αυριον θά τό δηλώσω μετά τοϋ 
ιατρού. Ποϋ είναι ;

— Η σύζυγος τοϋ επιστάτου μου θά ή
ναι ή τροφός, ή όποια θηλάζει κα'ι τό τέ
κνον τοϋ Δραπιέ, τό όποιον θ ’ άπογαλα- 
κτίση δταν πρέπει.

— Δεν ούναμαι νά σοί παραστήσω πό
σον θλίβ ομαι διά τό έπελθόν δυστύχημα, 
το όποιον δέν ηδυνήθην ν ’ άποκούψω. ’Ιδού 
νϋν άνωφελές τό ταξείδιον εις ’Ελβετίαν, ό 
δέ γάμος μας επισπεύδεται. ’Ελπίζω δέν θά 
[Λείνωμεν έπί πολύ είς Φεγιάδην, διότι δ συν
ταγματάρχης θεωρεί βέβαιον τόν ποοβιβα- 
σμ,όν μου είς λοχαγόν. Έκεϊ ένθα θά μετα- 
βώυ.εν, θά έλθη μεθ’ ήμών καί ή Ά ννέτα, 
ήτις δέν θά ύποφέρη τόσον δσον έδώ.

— Θά σπεύσω νά τής τό εϊπω.
— Μή τή ειπης άκόμη τίποτε δ ι’ εμέ" 

άφες την ν ’ άναρρώση. Μετά τέσσαρας ή 
πέντε ήμέρας θά τή τό ειπω έγώ. Έν τού 
τοις, θά φροντίσω διά τά τοϋ γάμου μας, 
δστις δύναται νά τελεσθή έν τώ χωρίω τού- 
τω . Έ νεκα τής νόσου τής κυρίας Βοσμορώ 
δέν θά προσκαλέσωμεν άλλους πλήν τών 
μαρτύρων.

Τά πράγματα δμως δέν συνέβησαν οΰτω. 
Ό τε δ Βονέ τρεις μετά τόν τοκετόν ήμέρας 
έπανήλθε παρά τή Ίουλιανή εύρεν αύτήν 
άνήσυχον,

— Ή  Ά ννέτα δέν βαίνει καλώς· κ α τ-  
ελήφθη ύπό σφοδρβϋ ρίγους, μεθ’ ο είσέβα- 
λεν έντονος πυρετός. Ή  μάμμη λέγει δτι εί
ναι πυρετός τού γάλακτος, έγώ δμως φο
βούμαι.

— Τί λέγει ό ιατρός ;
— Θά έ'λθη άπόψε.
— Πιστεύω μάλλον τούς λόγους τής 

μάμμης ή τάς προαισθήσεις σου.
— Αί προαισθήσεις μου δυστυχώς στη

ρίζονται έπί γεγονότων. Eivat πολύ κατα
βεβλημένη έκ τών συμβάντων. Ή  άπογο- 
ήτευσις, ή διάψευσις τών έλπίδων της, αί 
τύψεις, αί θλίψεις έπέδρασαν σπουδαίως έπ ’ 
αύτής. Διά τοϋτο ό τοκετός έγένετο τόν έ
βδομον μήνα, διά τούτο έπήλθε νϋν δ πυρε
τός. Δέν είμαι ιατρός, κρίνω δμως διά τής 
καρδίας.

Τήν έπιοϋσαν ό ιατρός άπεφάνθη δτι έ- 
πρόκειτο περί έπιλοχίου πυρετοϋ κινδυνώ
δους.

Τήν έ'κτην ήμέραν δ Βονέ μεταβάς παρά 
τή Ίουλιανή τήν πρωίαν εύρεν αυτήν είς 
άκρον τεθλιμμένη-; καί κλαίουσαν :

— Έχαθη !
Καί έρρίφθη εις τάς άγκάλας του.
— Τό γνωρίζει καί αύτή δτι έχάθη καί 

θέλει νά σέ ΐδη. θ ά  ύπγωμεν μ* ζύ. Έζή- 
τησε νά ιδη καί τό τέκνον της καί παρήγ- 
γειλε νά τό φέρουν.

Άνήλθον, τής Ίουλιανής πειρωμένης νά 
συγκρατήση τά δάκρυά της.

Είσελθών είς τόν θάλαμον τής άσθενοϋς 
δ Βονέ κατεπλάγη έκ τής μεταβολής, ήτις 
έπήλθε τή Ά ννέτα. Τά πρόσωπον αύτής ήν 
τόσον βαθέως ήλλοιωμένον, ώστε είχε γίνει 
αγνώριστος.

— Σάς παρακαλώ νά ε”λθετε πλησίον 
μου καί νά μοί δώσετε τήν χεΐρά σας, εί
πεν ή Άννέτα. Θέλω νά σάς ζητήσω συγ
γνώμην καί τό πράττω έξ δλης καρδίας.

Καί έσφιγγεν άσθενώς τήν χεΐρά του, ήν 
έ'όωκεν αύτή. Τή στιγμή έκείνη είσήλθεν ή 
τροφός φέρουσα τό παιδίον.

— Δόσατέ το. τή Ίουλιανή, είπεν ή 
Ά ννέτα.

Είτα άπευθυνομένη τώ  Βονέ :
— 'Έχω άκόμη τί σπουδαιότερον νά σάς 

ζητήσω, νά φροντίσητε διά τό τέκνον μου.
Ό Βονέ έ'λαβε τήν χεΐρα τής Ίουλιανής.
— Θά ήναι τέκνον μας, σάς τά ύπόσχο- 

μαι.
Δάκρυ* κατέκλυσαν τούς οφθαλμούς τής 

Άννέτας.
— Τώρα θ ’ άποθάνω ήσυχος, είπε βρα

δέως ομιλούσα. Ό  υιός μου άνατρεφόμενος 
ύφ ’ ύμών θά γείνη άνήρ άγαθός.

Ήναγκάσθη νά σιγήση, ϊνα άναπνεύση 
καί άπηύθυνε περιπαθές μειδίαμα τή μάα- 
μη της, ήτις έναγωνίως έ'βλεπε τά  συμβαί- 
νοντα χωρίς ν ’ άκούη.

— Ανακουφίζομαι, έξηκολούθησεν ή 
Ά ννέτα, βλέπων σάς περί έμέ καί συγχω- 
ροϋντάς με. Έ γώ δέν συγχωρώ έμαυτήν 
ήμην άξια τής τύχης μου- δέν ήκουσα κα
νένα, ήκολούθησα τό ονειρόν μου καί ιδού 
ποϋ κατήντησα.

Δέν ήδυνήθη νά έξακολουθήση.
Ό  Βονέ ήθελε νά μείνη παρά τή Ίου- 

λιανή, ά λ λ ’ ή ύπηρεσία έκάλει αύτόν εις 
Φεγιάδην. Έδει νά ζητήση άδειαν καί νά 
άντικατασταθή. ΙΙαρήγγειλε καί τώ  ήτοί- 

,μασαν ϊππον καί έσπευσε καλπαζων είς τήν 
πόλιν. Παραδώσας τον ϊππον του είς τήν 
κυρίαν Ραβώ μετέβη πάραυτα παρά τώ  συν
ταγματάρχη.

— Ό  συνταγματάρχης είναι μετά τοϋ 
κυρίου άρχιάτρου, είπεν δ Λεπλού άνοίξας 
αύτώ τήν θύραν. Ό κύριος Δανιήλ είναι 
ολίγον άσθενής.

Ό Λεπλού είσήγαγε τόν Βονέ είς τά γρα- 
φεΐον τοϋ συνταγματάρχου, ένθα ό Δανιήλ 
ήν έξηπλωμένος έπί διβανίου καί κεκαλυμέ- 
νος διά κλινοσκεπάσματος.

— Κ αλ’ ήμέρα, κύριε Βονέ, είπεν ό Δα
νιήλ. Είσθε τυχηράς δτι ήλθατε- θ ’ ακού
σετε τήν Βερεζίναν, τήν όποιαν μοί διηγεί
τα ι τώρα δ Λεπλού.

— Ά  ! κύριε Δανιήλ, άνέκραξεν δ Λε
πλού.

— Διηγήσου, είπεν έπιτακτικώς δ Δα- 
νιήλ. άπο τήν άρχήν.

Ό Λεπλού ήτοιμάζετο νά έπαναρχίση, 
δτε έσπευσμένα βήματα ήκούσθησαν έν τή
δδώ.

— Έρχονται νά ζητήσουν τήν σηααίαν, 
άνέκραξεν δ Δανιήλ, θά τήν δώσω.

Αύτός, άληθώς ύπεοηφάνως πάντοτε, ώς 
υιός συνταγματάρχου καί μέλλων στρατιώ

της, παρέδιδε τήν σημαίαν είς τήν φρουράν.
— Κύριε Δανιήλ, δέν πρέπει νά σηκω- 

θήτε, άνέκραξεν δ Λεπλού.
Ά λ λ ’ ήδη δ Δανιήλ μέ τό ύποκάρ.ισον 

ειχεν άνεγερθή καί πηδήσει άπό τού διβα
νίου, ϊνα λάβη τήν σημαίαν έκ τίνος γω 
νίας. Κ ατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν δ 
Καρελέ καί πέντε στρατιώται πρώτης τά - 
ξεως.

Ό Δανιήλ λαβών τήν σημαίαν έπροχώ- 
ρησε δύο βήματα πρός τόν Καρελέ, άλλά 
καταληφθείς ύπό λιποθυμίας θά έπιπτε χα
μαί, αν μή έκράτει αύτόν δ Βονέ.

— Καλέσατε τόν συνταγματάρχην.
Ό  συνταγματάρχης καί δ Μονταριολ ί -  

σπευσαν :
— Υιέ μου !
Ά λ λ ’ ήδη δ Μονταριόλ, λαβών τό πα ι

δίον είς τάς άγκάλας του, έξήταζε τήν καρ
δίαν του.

Έν τοσούτω ό Καρελέ έξήλθε μετά τών 
στρατιωτών καί ήκούσθη τό πρόσταγμα :

«Παρουσιάστε, άρμ !»
Τά τύμπανα έκρότησαν πάραυτα, αί 

σάλπιγγες άντήχησαν, ή δέ μουσική ήρξατο 
άνακρούουσα.

— Καθησυχάσατε, συνταγματάρχα, εί
πεν ό Μονταριόλ, είναι άπλή λιποθυμία. Ο 
υιός σας θά ζήση ο ι’ ύμάς, ota...

Ό  συνταγματάρχης προσέθηκε :
— Διά τήν Γαλλίαν !
Η μουσική άπεμακρύνετο.
Άφοϋ ό συνταγματάρχης κατέκλινε τον 

υιόν του πάλιν, στραφείς είδε τον Βονέ καί 
έ'βη πρός αύτόν :

— Είσθε έδώ ; συγχωρήσατέ με δτ-t δέν 
σάς είδα.’Έχω καλήν εϊοησιν νά σάς άναγ- 
γείλω· προήχθητε είς λοχαγόν, θά μείνετε 
δέ είς τά σύνταγμα, είς άντικατάστασιν τοϋ 
λοχαγού Ρουσσέλ, μεταβαίνοντος είς Βα- 
γιόν.

— Ήθελον νά σάς ευχαριστήσω, συνταγ
ματάρχα, άλλά οιατελώ ύπό τά κράτος με
γάλης θλίψεως· ή δεσποινίς Βοσμορώ πνέει 
τά λοίσθια. Ή λθα νά σάς ζητήσω τήν ά
δειαν νά μείνω πλησίον τής συζύγου μου 
κατά τάς θλιβεράς ταύτας στιγμάς.

— Ταλαίπωρος Ά ννέτα ! Προτιρ.ότερος 
δ θάνατος 0t’ αύτήν.
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Γ . ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Ά θ η να ι, όδός Σ ταδίου, άοιθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκάλ, κομδίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, ομ,δρελών, φλανελλών κλπ. ανδρικών 
ειδών. Π ώ λ η « ι ς  λ ι κ ν ι χ ω ς  χ α ΐ  χ ο ν ί ρ ι ν λ ζ .

Λατμοδέταχ κα τά  π α ρα γγελ ία ν .

Είς το έπι τής όδου Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, κα'ι κάτωθεν του Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών ’Αθηνών λαμπρόν κουρείον του κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα, 
καθώς και ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά του ίδίου κατα- 
σκευαζομένη κα'ι ποιλουμένη κ α τ ’ οκάν εις συγκαταοατι- 
κήν τιμήν. Διά τους κουρεΓς γίνεται ίδιαιρέρα συμφωνία.



ΙΒΕΓΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Είς το πρώτον έν τη πρωτευούση του είδους τουτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εΰρίσκεται πλούτος Σ κ ε υ ώ ν
ΰελουργχκης, κρυόταλλουργχκης και άγγειοπλα- 
ότίκη ς τέχνη ς, προμηθευθέντων παρ ’ αυτοΰ του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, οστις έπεσκέφθη εσχάτως τά διάφορα κέν
τρα τών μ.εγαλοπόλεων τής Ευρώπης, ίνα έπαξίως τοϋ ονό
ματος πλουτίσν) το κατάστημά του.

Το ΛΟ ΤΒΡ είνε το μόνον κατάστημα του ειοους του, δπερ 
έπλουτίσθη εφέτος υπέρ πάν άλλο μέ κομψά, ευθηνά κα'ι ώραΐά 
σκεύη κα'ι προσδοκά τήν ύποστήριξιν του σεβ. κοινού τής τε 
πρωτευούσης και τών επαρχιών.

Τ ιμ α Ι  μ έ τ ρ ια ι  m l  ώ ρ ια μ ίν ιχ ι

Α Ρ 0 Μ 0 Δ 0 Γ Ι 0 Ν  ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πεχοαχεύς ’ΑΟήναχ Πάτραχ Πύργος Ό λυματια.

Πειραιεύς άν. 6 .20π 
Ά θήναι » 7 .00

/άφ.10.03
ΚέΡινθο? Uv-10.23
, .  , /δφ. 12.56
ΑχΡατ“ (ά ν . 12.59

Αϊγιον άφ. 2.02
π  » /άφ. 3.40
Π ατΡ=“ (ά ν . 4.15
. \ /άφ. 6.18

Λε*αινα (ά ν· 6.23
/άφ. 8.10

Πύ?γοί Ιά ν . θ ΐ ο ί  
’Ολύμπια άφ. 7.25

8 .50* 11.25π —
9.30 12.05 —

12.50 3.00 —
— 3.15 4.20μ

_ 5.08 7.25
6 ,00π 5.10 —
7.10 6.00 —
9.15 7,20 —
7 .1 5π 4.4 5μ _
9.45 7.40 —
9 .50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 — 5.00
12.50 — 5.55

’Ολυμπία άν. 7 .35π
Πύργος / « * ■ ! » _  

\αν. —

Λεχαινα _

Π : τραι ( Ι - 7"Αίγιον
/Αχρατα [
V 
/

Κόρινθο; ί

Αθτ,ναι αφ. 4,30 
ΙΙειραιευ; αφ. 5.00

45π 
αν. 9 .29 
αφ.10.34 
άν. 10.39 
αφ. 1.05 

, 1.25

— 2.25μ 6.30μ
— ' 3.20 7.25

7.00π 3.40 5.05μ
8.50 5.18 7.15

8.55 5.24 6.40π
11.00 7.45 9.15
11.50 — 4. ΙΟυ.

1.08 — 6.25
1.58 — 7.35
2.02 6 .20π —
3.55 9.00 — -
4.10 — 12.00*
7.05 _ 3.20
7.35 — 3.55

Κόρινθος
"Αργος
Ν α ύ π λ ι ο ν
Τρίπολις

αν. 11,42π (*) 
άφ. 2 .20

» 3.00
» 6.10

)ος ’Ά ργος Μαύτχ2νΐον# Τρίπολις.
1.20μ | Τρίπολις άν. 6 .30π 9.45π
3.50 Ν α ύ π λ ιο ν • 8.45 12.15
4.25 ί ’Άργος » 9.25 1.20
7.20 1 Κόρινθος άφ. 11.40 3.45

Is)

Καόάόχλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10.15 — 7 .00 ΙΛουτρά

Κυλλήνη
__ __ __ 2.35

Βαρθολομ. 7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15 4.00
Κυλλήνη — 11,05 3.50 7.50 ;Βαρθολομ.

ΙΚαβάσιλα
6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 — 4.50

* .  Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. ( 1) Τρίτην, Π έμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν’ 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων ^Αργους Ναυπλίου &ξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τού Δε Ά μίτσ ις εύρίσκεται έν τώ Βιβλιοπωλείο) μας, όδός Προαστείου 
αριθ. 10, και πωλεΓται 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 ή ν α ι, Ό δός Ά οιότείδο υ, άριθμός 16.

Χ ι ίρ τ η ς  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημ,άτων κα'ι χρωμάτων λεΓοςκα'ι μή. 
αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

— Νέα

ΑΔΕΛΦΩΝ Α .  ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ
Ά θ ή ν α ι, όδός Αίολον, άρ. 192, έναντι ξενοδοχείου Σ τέμμα τος 

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 κτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς και λιθογραφη- 

μέναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
ει7δους. ’Ενταύθα πωλεΓται κα'ι μελάνη τύπου άγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε 
λαιοχρωμάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

Τ ι μ α Ι  μ έ τ ρ ι α ι .  —  Π ώ λ η β ι ς  λ ι ο ι ν ι ν ω ς  κ α ί  χ ο ν δ ρ ς χ ώ ς

ΓΑΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα είς φιάλας πωλοΰνται μόνον 
παρά τή Διε· θ/νσει τών Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου (όδός Πινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 4

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τω  
Καταστήματι τού κ. Π . Π Α -  
Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Γ  πωλού- 
μ.ενοι είς φιάλας ή κ α τ ’ όκάν. 

Ε ίνε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι όλων τών επιδορπείων Ευρωπαϊκών, κα'ι συνι- 
στώνται παρα τών ιατρών είς ασθενεΓς. 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δός Μου<5ών, 11. 20

Π Α Ν  Τ 0 Π 0 Λ Ε 10 Ν Τ Α  « Χ Α Ϊ Τ Ε Ι Α »
Α . ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τό μόνον παρα* τά ΧαυτεΓα παντοπωλειον, τό όποΓον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΛΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το κα'ι θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός την γεύσιν και ώς πρός τήν τιμήν. 6

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ  τη ς  Κυρίας Β1ΣΒΑΡΔΗ 
άρίσττ), βραβευβεϊσα είς τάς ’Εκθέσεις 
Παρισιων καϊ ’Ο λυμπίων, είς κουτιά, καί 
τιμώμενον έκαστον δραχμές 1, πω λείτα ι 

είς το κουρεϊον ΑΨ Ε-ΣΒΥΣΕ, παρά τήν πλατείαν Όμονοίας.

Λ Τ Τ Ι Τ Α Τ  τ ο τ  ΕΝ τ ε γ ε α . ο ιν ο π ο ι-
H I I  |\| I  I  I ΕΙΟΤ ΑΔΕΛ··*Ε· ΠΑΠΑΝΙ.
i l l  I 1  I  I  I  ΚΟΛΑΟΪ*. Οί άγνοι και ευώδεις 

V  A  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ κα'ι ό 
σπινθηροβόλος κα'ι άφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ τού Οι
νοποιείου τουτου βραβευθέντες έν τή ΙΊαγκοσμίω Ε κ 
θέσει τών Παρισιων, πωλοΰνται είς τό αρτισυστατον 
ΠρακτορεΓον Καταναλώσεως, κείμενον έν τή όδώ Προα
στείου αριθ. 3 παραπλεύρως τού 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 λεπ. 80 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή όκα λεπ. 60. 

Έπιστρεφομένης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25.
Διά ποσά άνω τών 25 οκάδων ή άν άλογος εκπτωσις.

Δ ο / ιμ ά α ι τ ε ,

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Υ

νΑνευ τού οποίου ή μηχανή

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α I Τ  ~Γ~ΐ Τ~^ Τ η 1. ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟ Τ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
47

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ
Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 :  /

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΤΟ ΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α  ϊ  Δ  A  I Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΛΚΤΩΡ

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ» ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, 10


