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Έν τή θαυμασία διαμονή, ένθχ μακράν 
τών γήινων διχτρίβει ό νεαρός βασιλεύς "Ε
ρως περι/,υκλούμενος άπό ζεύγη επιδόξων 
εραστών, μεταξύ τών όποιων έμπρέπουσα,ν 
()εσιν κατέχουσιν ό Ρωμαίος καί ή Ίου- 
λιέττα, ή Λαύρα καί ό Πετράρχης, δ Άβε- 
λάρδος καί ή Έλοίζα, ή Μαίρη καί ό Μ ι
μικός , διεδοθησαν μίαν ήμέραν ειδήσεις 
πολύ λυπηοαί. Ταξειδιώται νεωστί άφι- 
χθέντες έκ τών ανθρωπίνων σκηνωμάτων 
έβεβαίουν, οτι αί γυναίκες άπηρνήθησαν 
τούς ειλικρινείς καί πιστούς έρωτας καί οτι 
ουδεμία έξ αύτών ήτο πιστή έροψ.ένη ή π ι
στή σύζυγος. Άμέσως καθ’ δλον τόν Π α 
ράδεισον τοιαύτη διεχύθη απελπισία καί 
κατήφεια, ώστε ή Ίουλιέττα άπεμακρυνθη 
απο τον Ρωμαΐον, ϊνα χύση πικρά δα- 
κρυα, ή Λαύρα έ'παυσεν έπί στιγμήν νά 
θαυμάζηται είς τούς υπερήφανου: οφθαλμούς 
τοϋ Πετράρχου καί ή Έλοίζα έγένετο με
λαγχολική μετά θλίψεως παρατηρούσα τόν 
Άβελάρδον,ένώ ή Μαίρη έ’μεινεν έκστατική. 
Έν τούτοις ό νεαρός βασιλεύς έσκέπτετο : 
«  Οχι. οέν δύναμαι νά πιστεύσω, δτι έπί 
τοσουτον μετεβλήθη ή άνθρωποτης, δτι οέν 
υπάρχει έπί τής γής ούτε μία γυνή πιστή- 
πολλάκις καί αυτοί οι προσεκτικώτεροι πα- 
f ατηρηταί έξαπατώνται ευκόλως. Πρέπει 
να ιοω τα  πράγματα μέ τούς ίδιους μου 
■οφθαλμούς.» Καί έπιβάς μικράς ήλιακής 
άκτϊνος κατήλθεν άμέσως είς τήν γήν φθά- 
σας μίαν πρωίαν εις τινα κήπον γεμάτον 
άπό κρίνα καί εύωδιάζοντα άνθη. Ρόδα, 
τά όποια οέν είχον άκόμη άνοιξη, άναγνω -
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ρίσαντα τον “Ερωτα ήνθησαν άποτόμως καί
τά πτηνά πτερυγίζοντα πίριξ του έτραγώ-
δουν κελαοήματα άρμονικά.
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Μ ετ’ ολίγον χρόνον έπί τής ευρυτέρας 

πλατείας τής μεγαλειτέρας πόλεως τοϋ κό
σμου έπαρουσιασθη αίφνιοίως μετά ποωτα- 
φανούς έπιοείξεω: παραδοξος ξένος. Ά ν  καί 
έκ πρώτης όψεω: θά τόν έξελάμβανέ τις 
ώς τινα αγύρτην, έπειοή ϊστατο ορθιος έφ ’ 
άμαξης καμνων διαφόρους χειρονομίας έν 
τώ μέσω μεγάλου θορύβου σαλπίγγων καί 
τυμπάνων, έν τούτοις οέν ώμοίαζε μέ τους 
απατεώνας έκείνους, τούς όποιους βλέπομεν 
καθ’ έκάστην. Ή  κεκοσμημένη μέ λόφους 
πεοικεφαλαία του, τήν όποιαν έ'φερεν έπί 
τής κεφαλής, οέν ήτο έκ χαλκού, ή οέ πορ
φύρα, τήν όποιαν είχεν έπί τών ώμων, δέν 
ήτο, όπως άλλων, εύτελής. Είχε τήν μα
κράν καί χρυσίζουσαν κόμην του άτημελή- 
τως έρριμμένην προς τά  οπίσω, κεκοσμημέ- 
νος δέ ολόκληρος μέ άπαστράπτοντας λίθους 
έσπινθηροβόλει θέλγων καί διεγείρων τον 
θαυμασμόν. Παρατηρών τις τήν νεαράν καί 
άγέρωχον ίψιν του, φοβεράν ώς άστραπή καί 
ώοαίαν ώς άνθος, ένόμιζεν, δτι εύρίσκετο 
ένώπιον θεού τίνος μεταμορφωμένου τεχνη
έντως είς έμπορον άγύρτην. Όσον άφορά 
τήν άμαξαν, έπί τής όποιας ϊστατο καί τήν 
όποιαν περιεκύκλου πλήθος άπειρον λευκών 
περιστερών,έφαίνετο,δτι ήτο κατεσκευασμέ - 
νη, έκ σαπφείρου πεποικιλαένου άπο αστέ
ρας ή πολυτίμους άδαμαντας. Οί δέ νεαροί 
μουσικοί του, οί μέν κροτοϋντες τύμπανα, 
οί δέ σαλπίζοντες πέριξ δύο κιβωτίων, τά 
όποια, θά περιεΐχον άναμοιβόλως πρωτο
φανή εμπορεύματα, είχον έπί τών νώτων 
πτέρυγας έστολισμένας μεγαλοπρεπώς μέ 
ταινίας όλων τών χρωμάτων τού κόσμου, 
ώστε άπό μακράν ένόμιζέ τις, δτι ήσαν μι
κροί άγγελοι κχταβάντες τού Παραδείσου.

Ώς ήτο έπόμενον, ή άϊίίξις τού παραδό
ξου τούτου ανθρώπου έκίνησε τήν περιέργιαν 
ολοκλήρου τής πόλεως. Πάσαι αί γυναίκες 
συνηθροίσθησαν πέριξ του. Αί πτωχαί έξ 
αύτών άφήκαν τά  πενιχρά των οικήματα, 
αί δέ πλούσιαι τά μεγαλοπρεπή μέγαρά 
των. Αί θύραι τών μοναστηρίων ώ ; δι-ά μα
γείας ήνοίχθησαν καί έξεχύθησαν δλαι οί 
κολογραϊαι. Δέν ύπήρχον πλέον μαθήτριαι 
είς τά σχολεία, διότι δλαι είχον συρρεύση είς 
τήν πλατείαν μέ τούς οφθαλμούς προσηλω
μένους ποος τον ώραΐον καί ύπεοήφανον 
ξένον.

Τότε εκείνος άποτεινόμενος προς το κε— 
χηνός πλήθος είπεν:

— Βλέμματα έξ άστέρων. μειδιάματα, 
έξ άνθέων, χάριτες, καλλοναί, θέλγητρα, ώ 
γυναίκες, άκούσατέ με. Μάθετε, δτι δέν μέ 
ώδήγησεν εί; τον τόπον τούτον ή έλπίς κέρ
δους, διότι δέν πωλώ, άλλά χαρίζω. Δέν 
δίδω δμως ούτε άρώματα, ούτε ψιμμύθια, 
άπό τά όποια, δοοσερώτεραι άπο τήν αύρα,ν 
τής άνοίξεως, δέν έχετε καθόλου άνάγκην, 
ούτε πίλους, ούτε κοσμήματα. Τί προσφέρω 
λοιπόν δωρεάν : Ε ’σθήτας. Ά λ λ ’ έσθήτας, 
άπο τάς όποιας δέν θά εΰρητε είς κανέν μέ
ρος τοϋ κόσμου, έσθήτας μαγικάς, έσθήτας 
ποωτοοανείς. Χάρις είς αύτάς θά έκπληρω- 
θώσιν, ώ γυναίκες, αί δια,καέστεραι εύχαί 
σας, χάρις είς αύτά; θά πραγματοποιηθώ- 
σιν, ώ άθωαι παρθένοι, τά  γλυκύτερά σας 
όνειρα ! Έ χω  δύο ειδών αί μέν είναι έρυ- 
θραί, αί δέ λευκότεραι άπό τό λευκότερον 
κρίνον. ΙΊρίν έκλέξητε, μάθετε τά πλεονε
κτήματα καί τών δύο. Αί πρώται πραγμα- 

( τοποιοϋσι πάσαν έπιθυμίαν, παρέχουσιν 
άπειρα πλούτη, πάσαν πολυτέλειαν, ά λ λ ’ 
δυ.ως έκθηλύνουσι τήν ψυχήν, άπομακρύ- 

, νουσι τήν αρετήν καί ή γυνή, ήτις φέρει 
j τήν έρυθράν έσθήτα δέν καθίσταται ούτε 
| πιστή έρωμένη, ούτε πιστή σύζυγος.
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Ό λα ι αί γυναίκες, ά φ ’ ού ήκουσαν τούς 
λόγους τούτους, συνωθούντο ρ.ετά θορύβου 
πέριξ τής άρ.άξης, τείνουσαι τάς χεΐρας, 
δπως λάβωσιν, δπως άρπάξωσι τάς έρυθράς 
έσθήτας.

’Εκείνος έξηκολούθησεν :
— Πόσον δμως αί λευκά! έσθήτες είναι 

προτιμητέαι ! προσέξατε νά έκλέξητε έξ αυ
τών. Χάρις είο ταύτας θά γνωοίσητε τον 
αφελή καί άθώον ένθουσιασμόν νά άγαπή- 
σητε καί νά άγαπηθήτε έν έπουρανία ει
ρήνη, έν τή οποία ή ψυχή τέρπεται. Ούδε- 
ρ.ία φιλοδοξία, ήτις ταρασσει ! ούδερ.ία με
τάνοια, ήτις άπελπίζει ! Θά γείνητε πισταί 
καί έντιμοι έρωρ.έναι έντίρ.ων καί πιστών 
έραστών. Διά νά σάς άποκτήσωσι, οιά νά 
είναι άξιοι νά ρ.ή σάς άπολέσωσί ποτε, θά 
διατηρηθώσι καλοί, γενναίοι, άδολοι, έντι
μοι, ηρωικοί. Δέν θά σάς παράσχωσιν ήγε- 
[Λονικά πλούτη καί βασιλικήν πολυτέλειαν, 
τά  περιπαθή καί τρυφερά των φιλήρ.ατα 
δέν θά άνάπτωσιν έπί τών χειλέων σας, 
κατατριχούσας φλόγας, άλλά θά έχετε είς 
τά  χείλη καί είς το παρθενικόν σας μέτωπον 
διαρκή δροσεοότητα, ώς νά σάς ήγγισεν 
έλαφρά πτέρυξ άγγέλου ραντισμένη άπο τήν 
δρόσον τοϋ παραδείσου. Ή  γυνή, ήτις θά 
φέρη τήν λευκήν έσθήτα, θά γείνη πιστή 
καί έντιμος έρωμένη, πιστή καί έντιμος σύ
ζυγος ! Βλέμματα έξ άστέρων, μειδιάματα 
έξ άνθεων, χάριτες, θέλγητρα, καλλοναί, ώ 
γυναίκες, προτιμήσατε τάς λεύκάς έσθήτας, 
αΐτινες είναι λευκότεραι άκόρ.η άπό τό λευ- 
κότερον κρίνον !

Μετά δυσκολίας τόν άφήκαν νά τελει- 
ώση τούς λόγους τούτους· άπό δλα τά μέρη 
αί γυναίκες άναρίθμητοι συνωστίζοντο,κραυ- 
γάζουσαι μετά μανίας:

— Τήν έρυθράν !
— ’Από τάς έρυθράς έσθήτας !
— Καί έγώ έρυθράν !
— Είς έμέ δέν έ'δωκες έρυθράν !
Ό έμπορος δέν ήξευρε, ποιον πρώτον ν ’ά- 

κούση, τόσος έγένετο θόρυβος. Ά ν  καί οί 
άγγελόμορφοι μουσικοί του τόνέβοήθουν μετά 
θαυμαστής ταχύτητος, δέν ήδύνατο νά ίκα- 
νοποιήση τήν μανίαν τών συνωθουμένων 
γυναικών, αΐτινες έλάμβανον, έσυρον, ήρ- 
παζον μετά πάθους τάς έρυθράς έσθήτας.
Η διανομή διήρκεσε μέχρι τής νυκτός. "0- 

λαι αί γυναίκες, πτωχαί, πλούσιαι, βασι- 
λικαί άκόλουθοι, πριγκήπισσαι, καλογοαϊαι 
νεαραί, άθώαι μαθήτριαι δέν άπεσύρθησαν 
παρά δτε εϊδον, δτι τό κιβώτιον, τό όποιον 
περιείχε τάς έρυθράς έσθήτας, ήτο πλέον 
κενόν. Υπήρχεν άκόμη εν κιβώτιον, τό ό
ποιον δέν ήνοίχθη καθόλου- ήτο τό κιβώτιον, 
το όποιον περιείχε τάς λεύκάς έσθήτας.

Άφοϋ ό νεαρός βασιλεύς Έρως έπανέλαβε 
τήν δοκιμασίαν ταύτην είς δλα τά μέρη τής 
οικουμένης, είς δλα τά  προάστεια και είς 
αυτά άκόμη τά  μικρότερα χωρία, χωρίς νά 
συναντήση μίαν γυναίκα, ήτις νά προτιμήση 
τήν λευκήν έσθήτα άπό τήν έρυθράν, κατε- 
λήφθη ύπό απελπισίας καί μελαγχολίας ά-

φορήτου. Δέν είχον ψευσθή έκεϊνοι,οιτινες τώ 
άνήγγειλαν, δτε εύρίσκετο εις τούς ουρανούς, 
τήν φοβεράν εΐδησιν ! Άπώλεσε διά παν
τός τήν παγκόσμιον δόξαν του. Ή  τρυφή, 
τά  πλούτη, ή πολυτέλεια ήσαν έπί τής γής 
ό σκοπός,ό μοναδικός σκοπός τών γυναικείων 
έπιθυμιών, τών παρθενικών ονείρων ! Άφοϋ 
έπί τόσους αιώνας ύπήρξεν έπίδοξος βασιλεύς 
τοϋ άγιου καί ειλικρινούς έρωτος, τής άθώας 
ευτυχίας, τού ένθυσιασμοϋ τών έντιμων ε
ρωτικών άσπασμών, τών ήρωϊκών χάριν τής 
τιμής αυταπαρνήσεων, δέν ήτο πλέον τίποτε 
έπί τής γής. Φεϋ! ήτο φοβερά δοκιμασία δ ι’ 
ένα τόσον ποιητικόν θεόν, τόν όποιον άπηρ
νήθησαν πάντες οί οπαδοί του, οιτινες άλ
λοτε τόν έλάτρευον πιστώς.

Μίαν έσπέοαν, δτε παρά τήν άκτήν ήρε- 
μούσης θαλάσσης καθήμενος ώνειροπόλει με
λαγχολικά ονειροπολήματα, ήκουσεν έν τή 
σιγή τής νυκτός θόρυβον βημάτων. "Εστρεψε 
τήν κεφαλήν καί διέκρινεν ύπό τό φώ; τής 
σελήνης ρ.ικράν κόρην,πτωχικά ένδεδυμένην, 
ώχοάν, άλλά πολύ θελκτικήν καί ο'ιραίαν. 
Έπλησίασε μέ δειλίαν πρός τόν Έρωτα 
καί μέ φωνήν τρέμουσαν είπεν :

— ’Ώ ! σέ παρακαλώ, μή θυμο'>σης έναν- 
τίον μου- φοβούμαι τόσ»ν πολύ ! Θά μέ εΰ- 
ρής ΐσως τολμηράν καί αύθάδη. Καθ’ δλην 
τήν ήμέραν σήμερον πολλαί γυναίκες έφώ- 
ναζον πέριξ τής άμάξης σου : «Τήν έρυθράν, 
άπό τάς έρυθράς, καί έγώ έρυθράν !» Δέν έ- 
τόλμησα, έπειδή είμαι δειλή, νά σοϋ ζητή
σω καί έγώ, ά λ λ ’ έχω μεγάλην επιθυμίαν νά 
αποκτήσω μίαν έσθήτα, δπως καί αί άλλαι.

— Σύ, καλή μου κόρη ; είπεν όΈρως.
— Ναί, βλέπεις τήν πτωχικήν εκείνην 

καλύβην είς τό άκρον τής ατραπού ; Έκεϊ 
κατοικώ μέ τόν θειον καί τήν θείαν μου. 
Είναι τόσοι καλοί, αυτοί μέ υιοθέτησαν άπό 
μικρό παιδί, αύτούς στόν κόσμο έχω ώς γο
νείς, γ ια τ ί μητέρα καί πατέρα δέν έγνώρισα 
ποτέ. Έχουν ένα υίον δύο έτη μεγαλείτερον 
άπό εμέ, δστις έργαζεται είς τούς αγρούς, 
έν ώ έγώ βόσκω τά πρόβατα.Τόν άγαπώ καί 
μ ’ άγαπά. Νά ήξευρες, πόσον είναι καλός. 
Πρόκειται νά μάς ένώσουν μετ ’ όλίγας ή 
ρ.έρας. Θά ήρ.ην εύτυχής, δέν θά έπιθυ- 
ρ,οϋσα τίποτε άλλο, άν ήτο ουνατον νά 
ζοϋσα ρ-αζί του ευτυχισμένη, ε”ντιρ.η, π ι
στή. Θέλω νά είμαι πιστή έρωρ.ένη, θέλω 
νά νείνω πιστή σύζυγος. Λοιπόν ρ.έ εννοείς 
καί άν δέν σοϋ είναι δύσκολον,κάμε ρ.ου τήν 
χάριν, σέ παρακαλώ, νά ρ.οϋ δώσης ρ.ίαν 
έσθήτα άπό τάς λεύκάς.

Ό  βασιλεύς Έρως έγερθείς ύπερηφάνως 
έρριψε τό βλέμρ.α πρός τούς ουρανούς. Υ 
πήρχε λοιπόν έπί τής γής καρδία γυναικός 
ρ.έ άπλήν χ.αί έντιρ.ον περιπάθειαν!

Τούτο ρ,όνον ήρκει δπως ρ.ή άποσβεσθή 
καθ’ ολοκληρίαν ή δόξα του, τώ έφαίνετο, 
δτι έπανέκτα τήν θείαν κυριαρχίαν του. 
Μ ετ’ άνεκφράστου χαράς τή έοωκε τήν λευ
κήν έσθήτα, τήν λευκοτέραν άπό τήν χιόνα, 
τήν λευκοτεραν άπό τό λευκότερον κρίνον 
καί πρός τούτοις άπεφάσισε νά άνταμείψη 
διά ρ.εγάλης τιμής τήν πτωχήν ταύτην κό
ρην,τήν τόσον ώχράν, τόσον παραπονετικήν.

— Πότε θά σέ νυρ,φεύσουν; τήν ήρώτησεν.
— Νορ-ίζω τήν έρχορ,ένην τρίτην το

πρωί' άλλά δέν θά μοϋ κάμουν * μεγάλην 
τελετήν, διότι εϊμεθα πολύ πτωχοί.

Καί έδάκρυσε παραπονετικά κλίνασα πρός 
τά κάτω τήν ώραίαν της κεφαλήν.

— Ά π  ’ εναντίας θά σοϋ γείνη ρ.εγάλτ, 
καί ώραία τελετή ά π ’ έκείνας, αΐτινες δέν 
ε”γειναν ποτέ είς τούς γάμους τής μεγαλει- 
τέρας πριγκίπησσης.

Καί άμέσως διολισθήσας έπί άκτϊνος τής 
σελήνης άνέβη εύθυμος είς τού Παραδείσου- 
τά  δώρ.ατα, ένθα κατοικεί διαρκώς. Ποιον 
ήτο τό σχέδιόν του ; Άπεφάσισε νά παρευ- 
ρεθή είς τήν τελετήν τών γάρ,ων τής κόρης 
έκείνης, καί άπεφάσισε νά ρ.ή παραστή ρ.ό
νος. Ά φ ’ ού έφθασεν ή ήμέρα κατέβη έκεΐ· 
κάτω παρακολουθούμενος άπό ζεύγη επιδό
ξων καί έντίρ.ων έραστών,μεταξύ τών όποιων 
διεκρίνετο ό Ρωμαίος καί ή Ίουλιέττα, ή. 
Λαύρα καί ό Πετράρχης, ό Άβελάρδος καί 
ή Έλοίζα, ή Μαίρη καί ό Μιμικός καί άλ
λοι έπίσηρ.οι έρασταί, τούς οποίους ή τιμή. 
καί ή πίστις άπηθανάτισαν.

Θά ήτο ώραία καί πρωτοφανής τελετή 
διά τούς γάρ.ους τής πτωχής έκείνης κόρης ! 
Ά λ λ ’ δτε ή μεγαλοπρεπής αΰτη συνοδία 
έφθασεν έπί τής γής πλησίον τής καλύβης, 
ό βασιλεύς Έρως παρετήρησεν, δτι ή θύρα. 
ήτο κεκαλυμμένη ρ.έ παραπέτασρ,α πένθι- 
ρ.ον. Έξεπλάγη καί ήρο^τησεν ένα χωρικόν, 
δστις διέβαινε τήν στιγμήν εκείνην.

— Άπέθανεν, άπεκρίθη ούτος, ή κόρη, 
ή όποία κατοικοϋσεν είς τήν καλύβην αυ
τήν.

Τότε ό "Ερως έκλαυσε πικρώς, διότι ή 
πτωχή, ή αθώα παρθένος, άπέθανεν όλίγας 
ώρας πρό τοϋ ύρ-εναίου της, φεϋ ! φέρουσχ 
τήν λευκήν έσθήτα,τήν λευκοτέραν άπο τήν 
χιόνα, τήν λευκοτέραν άπό τό λευκότερον 
κρίνον.

Άλλοίμονον ! ρ.ία μόνον γυνή ευρέθη 
έπί τής γής νά προτιρ.ήση νά γείνη πιστή 
καί έντιμος έρωμένη, πιστή καί ε'ντιρ.ος σύ
ζυγος καί δμως δέν έζησεν !

Κ . ΓΐΑΝ ΝΑΚΑΚΗ Σ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΡΟΙΣΟΣ
Μ υθιστορία κ α ρ ο λ ο υ  μ ι ρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

O t  Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .

Καθ’ έκάστην άναχώρησιν ή ρ.αρκησία 
συνώδευε τόν σύζυγόν της είς Άβρην, χω- 
ριζορ,ένη δ ’ ά π ’ αύτού έχυνεν άφθονα δά-

*ρυα · ,Κατά το τελευταΐον αυτού ταξειοιον, ο- 
λίγας ήρ.έρας έ’μεινεν είς Κούβαν, έφερε δε 
αεθ’ έαυτού θαυμασίαν μιγάδα νεάνιδα έκ 
τών ιδιοκτησιών του. Ή  μαρκησία, ρ. όλην 
r-ύτής τήν οξυδέρκειαν, παρέλαβεν αύτήν ά - 
νυπόπτως ώς θαλαρ.ηπόλον, είοε δέ δτι αύτη- 
ύπετάσσετο καί ύπερβαλλόντως την περι- 
εποιεΐτο.



Ή  μιγάς αύτη όνομάζετο Μερσεδές.
Ή  Μερσεδές ταχέω; απέκτησε τήν έμπι- 

c τοσύνην τής κυρίας τη ; καί κατέστη ή ίξ 
απορρήτων αΰτής.

Ά λλω ς τε παρείχε τήν υπηρεσίας αΰ
τής περιποιητικώτατα, ύπετάσσετο οέ ά- 
γογγύστω; αείποτε τή κυρία της.

Τή έποχή έκείνη ή μαρκησία, έν όλη αΰ
τής τή καλλονή, άπήστραπτεν έκ τής αί
γλης, περί ης καί νυν ετι ομιλοϋσιν.

Ό γάμος της έχρονολογεϊτο πρό πέντε 
4τών, ό.δέ μαρκήσιος οέν είχε κληρονόμους.

Οΰδεμία έ'ρις είχε διαταράξει τόν ορί
ζοντα τών συζύγων.

Ό κύριος Άρταν ύπέφερεν ά λ λ ’ έσιώπα.
“Εκυπτε πρό τών φαντασιοπληξικών καί 

τών ίδιοτοοπικών τής συζύγου του καί έσέ- 
βετο τάς θελήσεις αΰτής.

Ή  ενωσις λοιπόν αΰτών ήν τελεία, οτε, 
ίν  ε'τος πρό τής έποχής, καθ’ ήν άρχεται 
ή παρούσα ιστορία, άπόλυτος άνάγκη ά- 
πήτει τήν παρουσίαν του είς τάς αποικίας.

Ίκέτευσεν έκ νέου τήν μαρκησίαν ν ’ ά- 
κολουθήση αυτόν.

Είς ματην.
Έν τούτοις εκλαυσεν έπί τώ χωρισμώ ή 

νεαρά γυνή.
Ά λ λ ’ έφάνη άκαμπτος.
Ό μαρκήσιος ύπέκυψε καί άπήλθεν.
Έκτοτε ό κύριος Άρταν, ώ ; μοιραίως 

•συμβαίνει είς τούς μεγάλους ίοιοκτήτα,ς έν 
ταϊς άποικίαις, ήναγκάσθη νά μείνη είς τάς 
γαίας του, σοβαραί οέ περιπλοκαί έκώλυον 
αΰτον νά έπανέλθη.

Ανταρσία τις, ήν συνετέλεσε νά κατα- 
στείλη έν αΰτή τή άρχή της άπησχόλησεν 
αυτόν έπί μακράν.

Κατά τούς πρώτου: μήνας άντήλλασσε
■μ.ετά τής μαοκησίας συχνάς έπιστολάς, έν 
αίς αμφοτέρωθεν έξεοηλοϋτο ό θερμότερο; 
αμοιβαίος ε”ρως.

Βαθαηοόν αί έπιστολαί ήραιώθησαν.
Ό  μαρκήσιος προεφ-/.σίζετο τά συμβάν

τα . άτινα πολύ άνησύχουν αύτόν.
ΙΙρό τινων έβδομάδων έγραφε-; ύποοηλών 

ότι ή είς Κούβαν διαμονή του θά παρέτεί- 
νετο έπί πολυ έ'τι.

Τέλος, καθ’ ήν στιγμήν ό βαρόνος έλάμ- 
βανε τήν μυστηριώδη επιστολήν τής νεα
ρές γυναικός, αΰτη προ μηνος καί πλέον 
έστερεϊτο ειδήσεων έ; Αβάνας.

Ή το ή δεκάτη τή ; εσπέρα;.
Τό μέγαρόν Άρτάν ήν βεβυθισμένον είς 

σκότος σχεδόν π/>ήρες.
’Εκ τών δώδεκα παραθύρων τή ; προό- 

•ψεω;, έν τώ πρώτω ορόφω, εν και μονον s- 
φαίνετο φωτιζόμενον.

Τό φώ; προήρχετο έκ του ιοιαιτερου θα- 
λάμου τή ; μαρκησία;.

Ή ν δ*ό θάλαμο; οΰτο; αικρόν δωμάτιον, 
άλλά θαυμασίω; διεσκευασμένον οι ονειρο-

\ ν 4 > yπολησεις κχι τρυφερας συνεντευςεις.
Η μαρκησία ηΰχαριστεϊτο έκεϊ, ευρισκο- 

μένη μεταξύ τοϋ κυμβάλου τη ;, του γρα
φείου τη ;, τού διβανίου τη ; και ουο η τριών 
χαμηλών εδρών έκ μετάςη; χρυσοποίκιλτου.

Τό πάν έν τώ δωματίω έκείνω απεπνεεν 
ήδύτητα καί χάριν.

Ή  Ματθίλδη έξηπλωμένη έπί ανακλίν

τρου πρό τής έστίας καί τούς πόδας έχουσα 
έπί πυροστατών, διότι αί νύκτες ήσαν ψυ- 
χραί, έκράτει έν τή χειοί τηλεγράφημα.

Ή  υπερήφανο; καί τόσον εκφραστική φυ
σιογνωμία τη : προέδιδεν άνυπομονησίαν.

— Πόσον άργεΐ νά έ'λθη ! έψιθύρισεν.
Ανύψωσε τού; οφθαλμούς πρός τό έκ—

κοεμές.
Οί δεϊκται τή έφαίνοντο πετώντες οι; ίπ 

ποι έν ίπποδρομίω- τόσω ζωηρά ήν ή άνησυ- 
χία της.

Έδείκνυον τήν δεκάτην καί δέκα λεπτά, 
είτα τήν δεκάτην καί τέταρτον, καί είκοσι 
λεπτά.

Ή  μαρκησία άφήκε κραυγήν όογής καί 
έφώνησε :

— Μερσεδές !
Ή  μιγάς είσήλθε πάραυτα.
Ήν δ ’αΰτη είκοσαέτις περίπου.Τό χρώμα 

αΰτή; ήτο σχεδέν λευκόν, μόλις δέ τά (3α- 
θυχρούστερα βλέφαρά της καί ο περί τούς 
Ονυχας αυτής σκιερός κύκλος προέδιδον το 
μικτόν αιμά της.

Τό ώοειδέ; καί κανονικόν πρόσωπόν τη ; 
καί τά λεπτά αΰτή; χαρακτηριστικά άπέ- 
πνεον χάριν καί γοητείαν.

Ή μέλαινα κόμη τη ; ήν έβοστρυχισμένη 
έν κίτρινη μετάξινη καλύπτρα, ή δέ περί- 
κομψο; άνοικτοϋ χρώματο; έσθή; αΰτή; 
προέδιδε σώμα εΰπλαστον καί ρωμαλέον.

— Ό βαρόνο; δέν ήλθεν, είπεν ή μαρ
κησία. Έδωκε; τήν επιστολήν ;

— Μάλιστα, κυρία. Τήν έοωκα εί; τόν 
’Ιωσήφ τό*' θαλαμηπόλον τοϋ κυρίου βα- 
οόνου.

— ’Ητο έκεϊ ;
— Ό  κύριος βαρόνος διέταξε νά ζεύξωσι 

τήν άμαξάν του.
— Μή μέ άφίνεις, Μερσεδές, είμαι νευ · 

ρική, άσθενής. "Εχω άνάγκην νά μή ήμαι 
μόνη.

Έδειξεν αΰτή τον χάρτην, δν έκράτει.
— Δέν είπες εί; κάνένα διά τό τηλε

γράφημα τοϋτο ;
— Ή  κυρία μοί το άπηγόρευσεν. Εί; 

κάνένα.
— Καλώ;.
Ή  μιγα; έκαθέσθη έκ τοϋ τάπητος παρά 

τού; πόδα; τή ; μαρκησία; καί ΰψωσεν έπ ’ 
αΰτή; οφθαλμούς πλήρει; τρυφερότητο; . 
Ά λ λ ’ οξυδερκή; παρατηρητή; θά ήννόει ότι 
έτεινε τό ού; προσέχουσα καί εί; τόν έλά- 
χιστον έν τώ μεγαρω θόρυβον.

Άκούσασα έλαφρόν κρινυ.όν τή ; κατά* k i I »
τήν οδόν Βιλ-Λεβέκ θύρα; άνεσκίρτησε.

Τή αΰτή στιγμή άμαξα ίστατο πρό τή ; 
μεγάλη; θύοα;, ή δέ μαρκησία ανέκραξε 
μετά στεναγμού άνακουφίσεω; :

— Είναι αΰτό;. Έ πί τέλου; !
Η Ματθίλδη Άρτάν ήν άληθώ; έξοχον 

πλάσμα. Η έξ έρυθρού όλοσηρικοϋ έσθή; 
αυτή ;, άτελώ; κλειόμενη άφινε νά όιααιαί- 
νωνται στήθη ευτραφή ώ;τροφοϋ.

Εί; έν νεϋμά τη ; ή μιγά; άπήλθε. Σχε
δόν δέ παρευθύ; είσήγαγεν άνεγειρουσα τό 
καταπέτασμα τή ; θύρα; τόν βαρόνον Ζάμ 
καί πάλιν έςήλθε.

Το καταπέτασμα έπανέπεσεν, ό δέ βα

ρόνος καί ή Ματθίλδη εύρέθησαν μόνοι έν 
τώ δωματίω.

Ό ισχυρό; οικονομολόγος ήν εύστροφος 
καί εύθυτενής ώ ; νεανίας.

Έ λαβε τήν χεϊρα τής μαρκησία; διά 
τοϋ άκρου τών δακτύλων, εφερεν αΰτήν είς 
τά χείλη του καί τήν ήσπάσθη περιπαθώς.

— Τηρείτε τήν γαληνιαίαν άπάθειάν σας, 
ήρξατο λέγουσα ή νεαρά γυνή δι ’ εϊρωνος 
ύφους. Έγκολποϋσθε τήν ήρεμίαν άρχον- 
τος, όστις κατισχύει τών πάντων, καί αυ
τών τών έναντίων συμβεβηκότων. Βεβαίως 
πιστεύετε οτι εύρίσκεσθε ύπερανω τών συμ
φορών, αί όποϊαι προσβάλλουσι τούς κοινούς 
άνθρώπους. Ό  κεραυνό; δέν σά; τρομάζει !

— Ε ΐν’ άληθές.
“Εσυρε βραδέως άνάκλιντρον πλησίον τού 

τής μαρκησίας, άπέθηκεν έν τινι γωνία τήν 
ράβδον του, έπί τού κυμβάλου δέ τόν π ί
λον του καί έκαθέσθη μετά στεναγμού εΰ- 
χαριστήσεως.

— Δέν έννοώ τά  αινίγματα, κόρη μου, 
είπε τότε. Έξηγήθητι, άν θέλης νά σ ’ έν- 
νοήσω.

— Άπωλέσθην !
Ό  τραπεζίτης έποιήσατο κίνησιν δυσ

πιστίας.
— Ά πω λέσθη ;! είπε καί διατί πρός 

θεού !
— Ναί, άπωλέσθην άφεύκτως !
— Είναι μεγάλη ή λέξις.
— Είναι γεγονός. Ό κύριος Άρτάν έ'ρ- 

χεται.
— Πώς !
— ’Ιδού τό τηλεγράφημα, είπεν ή μαρ

κησία τείνουσα αύτώ τόν κυανοϋν χ.άρτην.
— Πότε τό έ’λαβε; ;
— Πρό ολίγου.
— Φθάνει πότε ;
— Αύοιον άνυπερθέτω;.
— Ουφ ! άναπνέω, είπεν ό βαρόνος πάν

τοτε άτάραχος. ’Ά ν *τις ύπελόγιζε τ ί δύνα- 
τα ι νά πράξη εί; είκοσι τέσσαρα; ώρας, 
δέν θά έτελείωνε. Παρ’ ολίγον νά μέ φοβί
σης ! "Εχομεν καιρόν.

— Άλλά,είπεν ίκετευτικώ; ή νεαρά γυνή, 
ώμίλει σοβαρώ;.

— Δέν ομιλώ σοβαρώ; ;
— Άληθώς ...
— Είς οΰδένα έ'οωκα το δικαίωμα νά 

ύποθέση τό έναντίον.
— Ό κίνδυνος είναι μέγας !
— Διά ποιον ; ήρώτησεν ό βαρόνος ά- 

στείζόμενος.
— Μέ βασανίζεις ! Δ ι’ έμέ. Σκέφθητι !
— Έ στω .
— Ο κύριο; Άρτάν εΰρίσκεται είς Κοΰ- 

βαν πρό δεκατεσσάρων μηνών.
— Κακώς έπραξεν. 'Όταν τις ε”χη τό 

, πλεονέκτημα νά έ'χη ώραίαν σύζυγον, ένα
άνεκτίμητον θησαυρόν ώς σέ, οέν τόν άφίνει 

ι έκτεθειμένον είς όλου; τού; κινούνου; τή ; με
γάλη ; Βαβυλώνος.

— Μ ή πω; πταίει αΰτό; άν έμεινα είς 
Παρισιού; ;

— Συγγνώμην. Δ ιατί νά μή κάμη χρή- 
σιν τοϋ δικαιώματος. όπερ τώ παρέχει ά 
νόμο; διά νά σέ άναγκάση νά τον άκολου- 
θήση; ;



— Μή αστεΐζεσαι. Τί θά είπη άν ρ.άθη 
τήν κατάστασίν ρ.ου ;

— Τήν άγνοεΐ. Μόνη ή θαλαμηπόλος 
σου είναι έν γνώσει τών πραγμάτων. Ά λ λ ’ 
ε7.ϊ)? τυφλήν εμπιστοσύνην εί; τήν μικράν 
αυτήν Μερσεδές, τήν όποιαν σοί εστειλεν έξ 
,Αβάνας ό σύζυγό; σου ο'ις δώρον, όλέθριον 
δώρον ίσως.

*— 'Οχι. Ή  Μερσεδές μέ ι^γαπά καί εί 
ναι άφοσιωρ.ένη εί; έρ.έ. Είμαι βέβαια.

— Έ στω .
— Μετά όκτώ ήμέρας έσωζόμην. Ό ια 

τρό; προειόοποιήθη. Ούδείς έδώ ήννόησε τί 
συμβαίνει χάρις είς τά ; ληφθείσας προφυ
λάξεις. Αΰριον ϊσω; θά έχωμεν ένα υιόν ή 
μίαν θυγατέρα.

— Συγγνώμην ! Θά έχης, φ ιλτάτη, δπερ 
δέν είναι τό αύτό. Ώς κληρονόμους άναγνω
ρίζω μόνον τά νόμιμα τέκνα. Δ ι’ αύτό έ- 
νυμφεύθης.

Ή  μαρκησία έκτύπησεν αύτον έλαφρώς 
διά τοϋ ριπιδίου τη : έπί τών δακτύλων.

— Είσαι τέρας ! είπεν. Ά λ λ ’ άς μή χά- 
νωμεν τόν καιρόν εί; λόγου;. Τί μέλλει γε- 
νέσθαι ;

'Ο βαρόνος έσκέφθη πρός στιγμήν.
— Πότε έλαβες τήν τελευταίαν επιστο

λήν τού μαρκησίου ;
— Πρό εξ εβδομάδων,περί τά  τέλη Μαρ- 

τίου.
— Δέν σοί ανήγγειλε τήν επάνοδόν του:
— Ιίοσώ;.
— Πόθεν είναι αύτο το τηλεγράφημα ;
— Έ ξ Αβάνας. Τηλεγραφεί ό ανταπο

κριτή: σου Μορέλ.
Μ > > >/·ν— Ας το ιοωυ.εν.

Ό γέρων Ροζενδάλ άνέγνω μετά προσο · 
χής τάς δύο γραμμάς τοϋ τηλεγραφήμα
τος :

<r Ό μαρκήσιος ο>ς έμαθον ταύτη τή στιγ 
μή έπ^βιβάσθη κρυφίως έπί τοϋ Ααβρα- 
όορ.»

— Τό Λ αβραδορ  καταπλέει αΰριον εί; 
Άβρην.

— Έπρόκειτο νά φύγτρς είς ’Ιταλίαν 
μετά δύο ήμέρας ;

— Δ'.ά νά κρυφθώ έκεϊ έπί τινα καιρόν, 
ώ : συνεοωνήθη μετά τοϋ ίατροϋ.

— Φύγε άπόψε. Άναχώρησον άμέσως. 
Ετοίμασον τά ; άποσκευάς σου. Λάβε μαζύ

σου τήν Μερσεδέ; καί τήν φίλην σου τήν 
ύποκόμησσαν Σερναί. Είναι έλευθέρα καί σέ 
αγαπά. Θά τήν ειδοποιήσω καί θά σά; βυ- 
νοόεύσω μέχοι τοϋ Φοντενεβλώ δι ’ άμάξη;. 
Αΰριον θά έπιοιβασθήτε έπί τή ; πρώτη; α
μαξοστοιχίας διά τήν Νίκαιαν καί τήν ’Ι
ταλίαν. Ούδείς θά γνωρίζη ποϋ είσθε. θ ’ ά- 
φήσης τό παιδίον είς τροφόν εις τι χωρίον 
τού Πεδεμοντίου, άφοϋ κρυφίως γεννήση:. 
καί μετά τινα χρόνον θά έπανέλθης δροσερά 
καί θελκτική ώς ούδέν νά συνέβη. Κατά 
τήν επάνοδόν σου θά παραπονεθής είς τον 
μαρκήσιον διά τήν μακροχρόνιον σιωπήν του, 
εκείνος δέ θά δεχθή τάς δικαιολογίας σου 
ώς σύζυγος εύτυχής, δστις διετέλει έπί εν 
έτος μακράν συζύγου οϊα σύ. Βλέπει; δτι 
δλα διορθοϋνται διά τής σκέψεως καί τής 
ψυχραιμίας, θ ά  ε’λθη είς τόν κόσμον έν μ ι
κρόν πλάσμα μόνον, άνευ ονόματος, διά το

μέλλον τού όποιου θά φροντίσωαεν. Δέν θά 
ήναι δυστυχές. Εννοείς ;

Καί προσέθηκε σύρων πρός αύτόν τήν 
μαρκησίαν :

— Εννοείς ;
Ή  Ματθίλδη Ιρρίφθηείςτάς άγκάλας του.
— Η εύφυια σου ε'.ναι ανεξάντλητος, 

είπεν αύτώ μειδιώσα. Σέ λατρεύω.
Ο βαρόνος έ’λαβε τήν κεφαλήν τής ερω

μένης του μεταξύ τών χειρών του καί ή- 
σπάσθη τήν ώραίαν εύώδη κόμην της.

— Καί έγώ σέ άγαπώ, είπε, διότι είσαι 
άληθής γυνή ρ.έ τάς αδυναμίας, τάς πα
νουργίας καί τά ελαττώματα τού φύλου σου, 
ύποκειμένη δέ ολιγώτερον τών δρ.οίων σου 
εί; ελλειψιν θάρρους. Ή δη έπί τό έργον."Ο
ταν τις καταρτίση έν σχέδιον, πρέπει νά τό 
έκτελέση χωρ'-ί νά χάση ούδ’ έν δευτερό- 
λ.επτον, ’Ιδού το ρ,υστικον τής έπιτυχίας.

— Μερσεδές ! άνέκραξεν ή ρ.αοκησία.
Ή  ρ.ιγά; δέν άπήντησε.
— Μερσεδέ; ! έπανέλαβεν έντονώτερον ή 

νεαρά γυνή.
Ή  αύτή σιγή.
Ήτοιρ.άζετο νά θέση τόν δάκτυλον εί; 

τό κομβίον τοϋ ήλεκτρικοϋ κώδωνο;, ά λ λ ’ 
έστη καταπλαγεΐσα.

Το καταπέτασμα τή ; θύρας άνηγέρθη, 
καί κεφαλή τ ι; έφάνη ύ π ’ αύτό.

Ήτο ό ρ,αρκήσιος.
— Έ στειλα τήν Μερσεδές είς τό δωμα- 

τιόν της, είπε ψυχρώς. Επιθυμώ νά μείνω 
μόνος μαζύ σας. θ ά  συνομιλήσωμεν.

Έλαβεν έδραν, έκαθέσθη πρό τής θυρας, 
ιν ’ άποκλείση τήν έ'ξοδον εί; τού: δύο ένο
χου;,καί έσυρε πιστόλιον έκ τού θυλακίουτου.

Γ'

Ή  μαρκησία έξέβαλε κραυγήν τρόμου 
καί έπλησίασε πρό; τόν τραπεζίτην.

Συνεσπειρούτο έπ ’ αύτού ζητούσα προσ
τασίαν έν τώ αίφνηδίω κινούνω τώ ένσκή- 
ψαντι άπροσδοκήτω; έπ ’ αύτών.

Ό  άλαζών βαρόνο; δέν έκινήθη. Έρ.ει- 
νεν άκαρ.πτο; ώ ; εί ήτο κατεσκευασμενο; έκ 
κηρού ή μαρρ.άρου.

Δι ’ ισχυρά; ποοσπαθείας τής θελήσεως 
έφάνη τόσον ήρεμος, ώς εί έδέχετο έπίσκεψιν 
έν τώ γραφείω τοϋ τραπεζικού αύτοϋ οίκου.

Ύψαύχην καί καταφρονητικός έτήρει τήν 
στάσιν αύτού ώς περίεργος άναρ.ένων ν ’ ά- 
κούση ένδιαφερούσας έκρ.υστηρεύσεις.

Ο σύζυγος έρ.εινεν ορθιος πρό τής θύρας.
Ό κύριος Άρτάν ήν τότε ύψηλός νέος 

άνήο τριάκοντα δύο έτών, ξανθός,λεπτοουής. 
Ή το ώχρός συνήθως, είσελθών δμως έν τώ 
θαλάρ.ω τής συζύγου του κατέστη πελιδνός.

— Ήτο λοιπον άληθές ; είπε συσφίγγων 
τάς πυγρ.άς.

Ή  Ματθίλδη περίτρορ.ος έξέτεΐνε τήν 
χεΐρα πρός τόν κώδωνα.

Τά λευκά χείλη τοϋ συζύγου συνεστάλη- 
σαν διά σαρδωνικοϋ ρ.ειδιάρ.ατος.

— Δύνασθε νά κωδωνίσητε, είπε. Μόνον 
ή Μερσεδές είναι έδώ. καί αύτή δέν θά έλθη. 
Πρό πολλού δέν έξέρχεσθε πλέον τών δωρ-α- 
τίων σας. Τό έγνώριζα. Γνωρίζω έπίσης τήν 
αιτίαν τής έκουσίας ταύτης καθείρξεως. Εί
ναι ανωφελές νά καλέσητε εί; βοήθειαν. Ή

Μερσεδέ; διένειμεν είς παντας τούς» θεράπον- 
τας θεωρεία διά τό θέατρον. ΙΙάντες δ ια
σκεδάζουν τήν ώραν ταύτην.

— Βλέπετε, μαρκησία, παρετήρησεν ο 
βαρόνο; ρ.ετά τή ; μεγαλειτέρας άπαθείας, 
δτι ή Μερσεδές σάς προέδιδε. Σπανίω; ήπα
τήθην έπί τού χαρακτήρος τών άνθρώπων.

Καί ύψών τούς ώρ.ους προσέθηκε :
— Α; άκούσωρ.εν έπί τέλου; !
— ’Έχετε δίκαιον, ύπέλαβε ρ.ετά π ι

κρίας ό κύριος Ά ρτάν. Είσθε ισχυρός ύρ,εΐς, 
ά λ λ ’ αί γυναίκες, αϊτινες διά τήν περιου
σίαν σας σάς ύπηοέτουν, δύνανται νά άπο - 
βώσιν ολέθριο'.ι είς ύμάς. Ή  Μερσεδές μοί 
άπεκάλυψε τά πάντα. Αξιόλογα ! κύριε. 
Ροζενδαλ ! Μέ έξηπατήσατε καί μοί έδώ- 
κατε ώς σύζυγον τήν προστατευορ,ένην σας. 
Είσθε οί βασιλείς τοϋ αίώνος, κύριοι τραπε- 
ζϊτα ι, καί φέοεσθε ώς οί άρχαΐοι, οί μεγά
λοι. Προικίζετε τάς ερωμένας σας καί ευρί
σκετε ήλιθίους διά νά δεχθώσιν έκ τών χει
ρών σας τήν γυναίκα καί τό χρήμα !

— ’Ιδού λόγοι περιττοί, κύριε, είπεν ό 
βαρόνος. Τελειώσατε. Τί θά ποαξητε ;

— θ ά  σά; φονεύσω, κύριε. Ύρ.εΐς τίθε
σθε ύπεράνω τοϋ νόμου. Χαοις είς τά  έκα- 
τορ.μ.ύριά σας, νομίζετε δτι τά πάντα σάς 
επιτρέπονται άτιμωρητεί. "Ηδη δμως ήπα- 
τήθητε, κύριε βαρόνε.’Έλαβα τάς  προφυλά
ξεις μου. Τόσω τό χειρότερον δ ι’ ύμά; ! Ε ί
σθε εί; τόν οίκον ρ.ου. Είσθε ό έραστή; τής. 
συζύγου ρ.ου .’Έχω αποδείξει;. Μέ κατεστή- 
σατε γελοΐον.’Ελπίζω δτι κανεί; δέν θά γε- 
λάση πλέον διά τόν μαρκήσιον Άρτάν. Σάς 
δίδω πέντε λεπτά τή ; ώρα; διά νά διαθέ- 
σητε τά  καθ’ ύμά;. Χρησιμ,οποιήσατέ τα. 
δπω; θέλετε.

Ποοέτεινε το πιστόλιόν του.
Ή  ρ.αρκησία έρρίφθη εί; τού; πόοας του.
— Φρειδερίκε ! άνέκραξεν.
Εκείνο; άπώθησεν αύτήν βιαίω;.
— Μή πλησιάζεις, είπεν, ή σέ φονεύω. 

Μοί εμπνέεις φρίκην. Τά πάντα είναι άνω- 
οελή. Έσκέφθην ήδη καί άπεφάσισα. Εί
ναι ή ώρα ένδεκα παρά είκοσι λεπτά. Τήν 
ένδεκάτην καί ήαίσειαν φεύγω οιά τής τα 
χείας άρ.αξοστοιχίας τής "Αβρής ρ.ετά τής 
Μερσεδές. Αΰριον άμα τή ήμερα άναχωρώ 
καί παλιν διά Κούβαν, όπόθεν ούδέποτε θά 
έπανέλθω. Ά φες ρ.ε.

— ’Όχι παρακλήσεις, αγαπητή, είπεν 
ό βαρόνος· ρ.έ άτιαάζεις. Είμαι εξήκοντα, 
τεσσάοων έτών καί έκ τής ζωής έζήντλησχ. 
δ,τι αΰτη έχει τό ήδύ καί το πικρόν. Δεν 
μοί απαρέσκει νά τελειώσω διά τρόπου τό 
σον ρωρ.αντικού δσον καί άπροσοοκήτου. Έμ- 
πρός, κύριε. Δέν έχω άνάγκην τών πέντε λε
πτών, τά  όποια ρ.οί δίδετε. Είρ.αι πάντοτε 
έτοιμο; δ ι’ δλα. Αί υποθέσεις ρ.ου είναι έν 
τάξει. Ό  υιό; μου θά παραλαβή αύτά; έκ 
τή ; χειρό; τοϋ γοαρ.ρ.ατέω; μου.

— Ά λλά  δέν είναι άληθές δ,τι βλέπω ? 
άνέκραξεν ή μαρκησία. Πρός θεού, Φρειδε
ρίκε, πράζον εί; έρ.έ δ,τι σοί άρέσκει. Ά ς  
χωρισθώρ,εν, άποδίωξόν ρ.ε, άλλά ρ.ή οια- 
πραξης έ'γκληρ.α, ρ.ή χύσης αίμα !

— Συ θά διαπραξη; τό έ'γκληρ.α.
["Επεται «υνέχε:α1.

TONY
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Τήν φάραγγα. ταύτην, κειμένην έν μέσω 
ζωγραφικωτατης τοποθεσίας καί άποτελοϋ- 
σαν καθ’ έαυτήν εν τών περιέργων τής ©ύ- 
σεως, ίζευξαν οιά γέφυρας, άπετελουμένη: 
έκ μιάς μόνον άψϊδος, έπί τών άκρων τής 
γεφύρας ταύτης ΐσταντο οί γάλλοι καί ίτα- 
λοί τελωνοφύλακες.

Ό  κόμης Δελασέρ διήνυσε μέρος τής άπό 
Νίκαιας είς Μεντον οδού χωρίς να είπν) λέ- 
ξιν είς τον οδηγόν αΰτοϋ Οΰτος ήν ’Ιταλός 
μόλις ψελλίζων ολίγον τήν γαλλικήν,ό κόμης 
οαως ώμίλει τήν ιταλικήν ώς Φλωρεντινός 
ή Ρωμαίος.

Ποός μεσημβρίαν οί οδοιπόροι έστα- 
μάτησαν έν τώ χωρίω Τουρβίνη, όπως δώσγ) 
ό άααξηλάτης τροφήν είς τόν ϊππον, άφήση 
αΰτόν ν ’ άναπαυθή καί νά φ άγω σι καί αΰτοί 
ολίγον. Έ κ τούτου ήνχγκάσθη ό κ. Δελα
σέρ ν ’ άπευθύνη λέξεις τινάς πρός τόν ’Ιτα
λόν, όστις έφάνη καταγοητευμένος, διότι 
ώδήγει Γάλλον, δμιλοϋντα τήν γλώσσαν 
αΰτοϋ καλώς καί ϊσως καλλίτερον αυτοϋ.

Ό τε ίςεκίνησαν, δ κόμης άπηύθυνεν α ί
φνης τόν λόγον πρός τον ’Ιταλόν.

— Πώς όνομαζεσαι ! τόν ήρώτησεν.
— Λουδοβίκος, έξοχώτατε, άπεκρίθη ό 

’Ιταλός.
— Εύρίσκεσαι πρό πολλοϋ είς Νίκαιαν.
— 'Από τριών έτών.
— Γνωρίζεις τό Μεντόν :
— ΙΙολύ καλά, «ςοχώτατε.
— Πηγαίνεις έκεϊ συχνά ;
— Τώρα μίαν φοράν ή ουσ τήν εβδο

μάδα,άλλά τό καλοκαίρι,όταν καί οί περι- 
ηγηταί είναι πολλοί, σχεδόν κάθε ήμέραν.

— Τότε θά είμπορής νά μοϋ δώσγς με- 
ρικάς πληροφορίας.

— Είς τάς διαταγάς σας, έξοχώτατε.
— Πηγαίνω είς Μεντον διά νά ένοικιάσω 

μίαν έπαυλιν, είς τήν όποιαν σκοπεύω νά 
περάσω ολίγους μήνας. Προς ποϊον πρέπει 
ν ’ άποταθώ διά τήν ένοικίασιν.

— Πρός τόν ’Ιάκωβον ΙΙερσάνην, έξοχώ
τατε. Είς αύτόν πηγαίνουν όλοι οί ξένοι. 
Έάν έγνωρίζατε τά Μεντόν θά ήξεύοατε 
ότι δέν είμπορεΐ κανείς νά εύρη κατοικίαν 
καθώς τήν θέλει, έάν δέν τρεςν) είς τόν κύ
ριον ΙΙερσάνην. Μέ γνωρίζει, έξοχώτατε, 
καί αν θέλετε σάς πηγαίνω είς αύτόν. Εί
μαι καί οδηγός είς τούς ξένους τούς περιηγη- 
τας, καί πολλαίς φοραίς έσύστησα είς τόν
Ιάκωβον ΙΙερσάνην Γάλλους καί Άγγλους· 

τελευταίως άκόμη τοϋ έπαρουσίασα έναν 
νέον Γάλλον, ό όποιος σαν καί σάς, έξοχώ
τατε, έπιθυαοϋσε νά Ινοικιάση μίαν έπαυλιν, 
οπω: πέραση, τό καλοκαίρι εί: τό Μεντόν μέ 
τήν γυναίκα του καί μέ το παιδί του.

Ο κόμης άνεσκίρτησεν.
— Ά  ! ύπέλαβεν.

— Σάς βεβαιώ, έξοχώτατε. ότι ό ’Ιάκω
βος Περσάνης είναι πολύ συμβιβαστικός.

— Σύ έπήνες είς το Μεντον τόν Γάλλον 
αύτόν τόν οποίον μοϋ είπες ;

— Ναί, έξοχώτατε.
— Είναι πολύς καιρός ;
— Έ ξ ήμέραις.
— Καί είχε μαζύ του τήν γυναΐκά του 

καί τό παιδί του ;
— Ό χ ι τήν ήμέραν έκείνην, έξοχώτατε. 

Τον έπήγα μόνον είς τό Μεντόν, οέν τόν 
έπήγα είς τοϋ Περσάνη.

— Ο όποιος τοϋ ένοικίασε τήν οικίαν ;
— Ναί, έξοχώτατε.
— Πώς ; τό ήξεύρεις ;
— Ό χ ι, έξοχώτατε. Είχα παραγγελίας 

νά κάμω είς τήν πόλιν καί άφησα τόν Γ άλ
λον μέ τόν’Ιάκωβον Περσάνην όταν δ ’ένοι- 
κίασε τήν έπαυλιν ήλθε καί μ ’ εύρήκε καί 
τόν ξαναπήγα είς τήν Νίκαιαν, καί άπό 
έκεϊ τήν άλλην ήμέραν τόν έφερα πάλιν είς 
τό Μεντόν, αΰτήν όμως τήν φορκ υ.ε τήν 
γυναΐκά του καί μέ το παιδί του.

Ή  καρδία τοϋ κόμητος έπαλλε μετά 
σφοδρότητος: Άναμφιβόλως ό νέος Γάλλος, 
περί τού δποίου ώμίλει ό ’Ιταλός, ήτο δ 
υποκόμης Σανζάκ καί ή ώς σύζυγος αΰτοϋ 
χαρακτηοισθεΐσα ή κόμησσα Δελασέρ· τό 
δέ παιδίον ήτο ή θυγάτηρ του, τό τέκνον 
του, ή προσφιλής του Λουκία !

Ό ’Ιταλός έξηκολούθησεν :
— Ή  κυρία είναι πολύ νέα καί ώραιο- 

τάτη , ήτο όμως ώχρα καί πολύ λυπημένη. 
Τό ένόησα άπο τήν φυσιογνωμίαν της, ή ό
ποια έφανίρονεν ότι έπασχε καί είχε μεγά- 
λην άνάγκην νά καθήση πολύν καιρόν είς 
τό Μεν τόν.

— Καί το παιδί είναι καλά ; ηρώτησεν 
δ κόμης μέ ήλλοιωμένην φωνήν.

— Θαρρώ, έξοχώτατε, πώς είναι κορι
τσάκι. Ήτο λίγο κιτρινισμένο. . . Καί πώς 
έψέλλιζε !... I δέν ήταν άρρωστο. Τό ά
γαπά τό μικρό ή μητέρα του- καί καθε στιγ
μή τό καταφιλούσε.

Είς τούς λόγους τούτους οί οφθαλμοί τοϋ 
κόμητος άπήστραψαν παραδόξω:, τήν δέ 
καρδίαν του ήσθάνθη ώς εί ύπό χαλύβδινης 
αιχμής όιασχιζομένην.

— Τό ©ιλοϋσε το παιδί καί δ άλλος δ... 
άνδρας τής γυναικός ; ήρώτησε μέ πεπνιγ- 
μένην φωνήν.

Ό ’Ιταλός έκίνησε τήν κεφαλήν,καί πρό: 
συμπλήρωσιντής άπαντήσεώςτουπροσέθηκεν:

— Δεν έκρατοϋσε έκεΐνος τό παιδί, άλλά 
ή μητέρα,ή όποια το είχε πάντοτε στήν άγ- 
καλιά της.

Ο κόμης άφήκεν οΐονεί άνακουφίσεως στε
ναγμόν .

— Καλά, είπεν, όπως θέση τέρμα είς τήν 
συνδιάλεξιν όταν φθάσωμεν μ ετ ’ ολίγον εί: 
τό Μεντόν, θά μέ όδηγήσης είς τοϋ κυρίου
Ιακώβου Περσάνη.

Καί κατεβίβασε τόν πΐλόν του μέχρις ο
φθαλμών ί'να ποοφυλάσσηται άπο τών άκτί- 
νων τού ήλιου, κρύπτει δέ συγχρόνως καί 
το πρόσωπόν του.

Μετά μίαν ώραν άφίκετο είς Μεντόν.
Ό  Λουδοβίκος ώδήγησεν έν πρώτοις τόν 

ταξειδιώτην εί: τό ξενοδοχεϊον, ένθα κατέ

λυε συνήθως, είτα, ότε έβεβαιώθη ότι δ ίπ 
πος αΰτοϋ είχεν όλίγην τροφήν καί καθαράν 
άχυρόστρωτον στιβάδα ΐνα κατακλιθή, με
τέβη πρός άνεύρεσιν τοϋ κόμητος, όστις τόν 
άνέμενεν έν τή αΰλή τής οικίας.

—  Τώρα, έξοχώτατε, είπε, θά σάς δδη- 
γήσω είς τού ’Ιακώβου Περσάνη.

— ΓΙηγαίνωμεν, άπεκρίθη δ κόμης.
Καί άφού έτράπησαν στενόν καί σκοτει

νόν δρομίσκον καί έβαδισαν έπί δέκα λεπτά, 
ό ’Ιταλός έστη λέγων:

— Έδώ είναι.
E t ι ι r V  ̂  » tυρισκοντο απέναντι ειοους εργαστηρίου, 

έπί τών ύάλων τού όποιου ήσαν έπικεκολ- 
λημένα τετράγωνα τεμάχια χάρτου περιέ- 
χοντα, κατά τό μάλλον καί ήττον, π λή 
ρεις πληροφορίας περί οικιών, κήπων, γηπέ
δων πρός πώλησιν ή προς ένοικίασιν.

— Θά έπιστρεψϊΐς είς τό ξενοδοχεϊον, εί
πεν ό κόμης πρός τόν Λουδοβίκον καί θά μέ 
περιμένης έκεϊ- σοί συνιστώ ρητώς νά μή 
άπομακρυνθής, διότι πιθανώς θά μοϋ χρησι- 
μεύστρς.

— Θά σάς περιμένω, έξοχώτατε. Μή 
λησμονήσετε νά είπήτε είς τόν ’Ιάκωβον 
οτι έγώ σάς τον έσύστησα.

— ΙΙολύ καλά.
Ό  ’Ιταλός άπεμακρύνθη, ένώ δ κόμης 

είσήλθεν είς τό έργαστήριον. Άνήο ευρισκό
μενος έκεϊ έκάθητο ένώπιον τραπέζης βρι- 
θούσης εγγράφων. Είς τόν θόρυβον τής θύ- 
ρας άνοιγομένης, ήγειρεν άποτόμως τήν κε
φαλήν, είτα ήγέρθη άμέσως καί έχαιρέτισε 
φιλοφρονητικώς τόν ξένον.

— Δύναμαι νά δμιλήσω προς τον κύριον 
Ιάκωβον ΙΙερσάνην ; ήρώτησεν δ κ. Δε

λασέρ.
— Βεβαίως, κύριε, λάβετε τόν κόπον νά 

καθίσετε. Είμαι ό ’Ιάκωβος Περσάνης, είς 
τ ί δύναμαι νά σάς ύπηρετησω ;

— "Ισως έχετε νά μοϋ Ενοικιάσετε έντός 
δύο ή τριών ήμερών μικράν έπαυλιν.

— Έ χω , κύριε, καί θά σας κάμνει καθ’ 
όλα· είναι πολύ εΰχάριστος καί είς τό μέσον 
περιβολιού άπό παλαιάς λεμονέας1 έχει ώ- 
οαίαν θεαν έπί τής Μεσογείου.

— Θά ϊίω . Σκοπεύω ν ’άγοράσω είς Μεν
τόν οίκόπεδον, είς ώραίαν θέσιν, διά νά 
κτίσω οικίαν ώς τήν θέλω.

— Έχομεν καί οικόπεδα πρός πώλησιν 
καί είμπορεΐτε νά έκλέξητε.

— Δέν γνωρίζω τό Μεντόν καί άποτεί- 
νομαι πρός ύμάς πρώτον διά τήν εκλογήν 
καί άγοράν τού οικοπέδου' έπειτα θά σάς 
παρακαλέσω νά μέ σχετίσετε μέ τούς εργο
λάβους, είς τούς όποιους θ ’ άναθέσω τήν οι
κοδομήν. θ ά  έχω τότε νά σάς ζητήσω πλή
θος πληροφοριών.

— Είμαι καθ’ ολοκληρίαν είς τήν διαθε- 
σίν σχς.

— Γνωρίζω ότι δύναμαι νά έχω έμπι- 
στοσύνην πρός τόν κύριον Περσάνην.

— Τότε σάς ώμίλησε κανείς περί έμοϋ ;
— Ναί, δ πατριώτης σας ό Λουδοβίκο:.
— Έννοώ, σάς έφερεν είς τό Μεντόν ό 

ταχυδρόμος Λουδοβίκος.
— Ναί.
— Ό  Λουδοβίκος μέ γνωρίζει καλά- ή- 

ζεύρει ότι κανείς καλλίτερον άπο έμέ δέν



είρ.πορεΐ νά ΰπηρετήση τούς εύγενείς ξένους, 
οί όποιοι έρχονται νά εγκατασταθούν είς το 
Μεντόν.

Ό  κόμης έξήγαγε τοϋ χαρτοφυλακίου 
του γραμμάτιον πεντακοσίων φράγκων, δπερ 
εοωκε τω Περσάνη λέγων :

— Εύαοεστηθήτε νά λάβετε αύτό.
Ό  Ιταλός ποοσέβλεψεν αυτόν έκπληκτος.
— Τά δίδω άπέναντι τών έκδουλεύσεων, 

τάς δποίας θά σας ζητήσω,τώ είπεν ο κόμης.
— Ά λλά  οέν έκαμα άκόμη τίποτε οι ’ 

ύμάς.
— Δέν πειράζει !
— Νά σας δώσω μίαν άπόοειςιν.
— "Εστω, έάν τά νομίζετε άναγκαϊον.
— Βεβαίως, κύριε. Τά όνομα σας, σάς 

παρακαλώ.
— Πέτρος Ρ·υσώ.
Ό  ’Ιταλός ύπεκλίθη καί λαβών γρα

φίδα έγραψε καί ύπέγραψε τήν άπόοειςιν,ην 
ένεχείρισε τώ γενναίω πελάτη.

Ό κ. Δελασέρ έλαβε τήν άπόδειξιν καί 
ε”θηκεν αύτήν έν τώ θυλακίω του.

— Τώρα, κύριε, έπανέλαβεν δ Ιάκωβος 
Περσάνης, είμαι είς τάς διαταγάς σας, ό- 
πόταν θέλετε δυνάμεθα νά έπισκεφθώμεν 
τήν ώραίαν έ'πάυλιν, περί τής δποίας σάς 
ώμίλησα καί νά παρατηρήσητε τά πρός πώ- 
λησιν οικόπεδα.

— Θά σάς ϊδω οιά αύτό έντός δυω ή 
τριών ήμερών, άπεκρίθη δ κόμης. Σήμερον 
πριν ή έπιστρέψω εις Νίκαιαν θά άρκεσθώ 
νά έπισκεφθώ φίλους τινάς,τούς δποίους γνω
ρίζω, καί οί δποΐοι έγκατεστάθησαν είς Μεν
τόν. Δι ’ ύμών, μοί είπεν δ Λουδοβίκος, ενοί
κιασαν οικίαν.

—  Θά εννοείτε ίσως τόν κύριον ύποκό- 
μητα Σανζάκ ;

— Ναί.
— ΓΙρχγματικώς έγώ τοϋ ένοικίασα είς 

τόΓαραβάν ώραίαν κατοικίαν.
— ’Έχετε τήν καλοσύνην νά μοϋ εϊπητε 

ποϋ είναι ή οίκία αύτή καί πώς δύναμαι 
νά τήν αναγνωρίσω ;

— Θά σάς δοηγήσω έγώ, κύριε.
— "Οχι, οχι, οέν θέλω νά σάς άνησυ- 

χήσω σήμερον, οδηγήσατε με μόνον.
— Θα τήν εύρήτε εύκόλως, λαμβάνετε 

τήν όδόν Άγιου Μιχαήλ, ή δποΐα θα σά: 
φέρη είς τήν προκυμαίαν Βονοπάρτου· άκο- 
λουθείτε τήν προκυμαίαν, καί δταν φθάσετε 
προ τού κιγκλιδωτού περιφράγματος τής 
έπαύλεω; Βωσεζούρ, βαδίζετε δεξιά τόν α 
νήφορον καί προχωρείτε είς τους λεμονεώ- 
νας· άφού προχωρήσετε πάλιν στρέφετε ά- 
ριστεοά πρός τά υψώματα, θά εύρήτε με
γάλην οενοροστοιχίαν πορτοκαλεών καί είς 
τήν άκραν θα ίδήτε πετρίνην κλίμακα καί 
μέρος τής προσόψεως τής επαύλεως.

— Κύριε Περσάνη, άπεκρίθη δ κύριος 
Δελασέρ, σάς εύχαριστώ, άρκετά έπληροφο- 
ρήθην.

— Δέν είμποοεΐτε νά κάμετε λάθος, έ
πανέλαβεν δ ’Ιάκωβος' ή οίκία αύτή είναι 
ή πλέον άπομεμακρυσμένη τής πόλεως καί 
παντελώς μεμονωμένη εί: το μέσον τών δέν
δρων, οέν άπέχει δέ περισσότερον άπό σα
ράντα μέτρα άπό τό λαγκάδι τοϋ Άγιου 
Λουδοβίκου.

— Καί πάλιν σάς εύχαριστώ, καλήν έν- 
τάμωσιν, είπεν δ κόμης.

Καί έγκατέλιπε τόν ’Ιάκωβον ΓΙερσάνην, 
έπιστρέψας ταχέως είς τό ξενοδοχεΐον, οπού 
εΰρε τόν Λουδοβίκον, δστις τόν περιέμενεν,

— ’Έφαγε τό άλογόν σου ; τον ήρώτη
σεν.

— Ναί, έξοχώτατε.
— Άνεπαύθη άρκετά ;
— Ώ  ! οχι, άκόμη, μετά μίαν ώραν 

θά ήναι ξεκουρασμένον. Μήπως έτοιρ.άζε- 
σθε νά έπιστρέψετε είς Νίκαιαν, έξοχώτατε;

— "Οχι, πρόκειται έξ εναντίας νά ύπαγω 
έως είς τήν Βιντιμίλλαν.

— Καί θά έλθετε ύστερα είς τό Μεντόν 
διά νά έπιστρέψετε άπό έκεϊ είς Νίκαιαν ;

—  Ναί.
— Αύτό, ύπέλκβεν δ Λουδοβίκος κινή- 

σας τήν κεφαλήν, είναι δλοτελώς άδύνατον, 
έξοχώτατε.

— Λοιπόν θά κοιμηθής είς τήν Β ιντιμ ίλ- 
λαν, ή θα έπιστρέψης νά κοιμηθής πάλιν 
είς τό Μεντόν.

— Πρέπει νά ήμαι είς τήν Νίκαιαν αΰ- 
ριον τό πρωί, έξοχώτατε.

Ό κόμης εμεινεν έπί στιγμήν σιωπηλός 
καί σύνοφρυς.

— Δέν είμπορεΐς νά εΰρης εδώ κανέν ά 
λογον, τά δποΐον νά μέ ύπαγη γρήγορα εις 
Βιντιμίλλαν καί νά μέ φερη όπίσω , ηρώτη- 
σεν.

— Νομίζω δτι εύρίσκεται, έξοχώτατε.
— Λοιπόν λάβε χρήματα, είπεν δ κόμης, 

θέσας δύο λουδοβίκεια είς τήν χεΐρα τού Ι 
ταλού, πήγαινε νά ζητήσης άλογον καί έλα 
γρήγορα, σέ περιμένω.

Ό Λουδοκΐκος άνεχώρησε τρέχων, ρ.ετά 
τέταρτον δέ ώρας έπανήλθεν.

— Τελείωσε ή δουλειά, είπε τώ κορ.ητι.
— Πού είναι τά άλογον ;
— θ ά  τό φέρουν τώρα άμέσως.
— Πολύ καλά. Εύθύς νά τά έτοιμάσης.
— Πολύ καλά, έξοχώτατε.
— Καί θά ύπάγης νά ρ.έ περιρ.ένης είς 

τόν δρόμον είκοσιπέν* βήρ.ατα μακράν άπό 
τό λαγκάδι τοϋ Άγιου Λουδοβίκου.

— Πολύ καλά, έξοχώτατε.
— Μ ’ ένόησες ;
— θ ά  σάς περιρ.ένω είς τον δρόρ.ον, εί- 

κοσιπέντε βήματα ρ.ακράν άπό τό λαγκάδι 
τοϋ Άγιου Λουδοβίκου.

— Έ άν, καθώς έλπίζω, μείνω εύχαρι- 
στημένος άπό σέ, θά σέ ανταμείψω καλά.

Καί δ κόρ.ης Δελασέρ έξήλθε τού ξενοδο
χείου καί διηυθύνθη ταχέως πρός τά Γαρα- 
βάν.

I ? '

Πατήρ καί Μύτηρ.

Άφού δ κόμης Δελασέρ παρηκολούθησε 
τήν μεγάλην δδόν Μεντόν, στενοτάτην έν 
έν τώ κέντρω τής πόλεως, εύρέθη έπί τής 
προκυμαίας Βοναπάρτου, άρ.έσως δέ είδε τά 
κιγκλιοωτόν περίφραγρ.α τής έπαύλεως Βω
σεζούρ· ολίγον άπωτέρω έτράπη τήν δδόν 
τήν προς το ορος άνερχορ.ένην καί κατέναντι 
τής θαλάσσης.

Μετα τινα λεπτά έστη, εύρίσκετο έντός

τών πορτοκαλεώνων,περί ών ώμ&ησεν αύτώ 
δ ’Ιάκωβος Περσάνης, έκεΐθεν ο ’ ε”βλεπεν έν 
ρ.έσω χλόης τήν λιθίνην εξωτερικήν κλίμακα 
καί ρ.έρος τής προσόψεως' τής οικίας, ή ς 'τ ’ 
άρχιτεκτοννκά κοσρ.ήρ,ατα έξεΐχον ΰπερθεν 
τών σκιών αύτών. Η οίκία αΰ:η  έφαίνετο 
έξερχορ.ένη έκ τοϋ ρ.έσου βαθυπρασίνου χλόης 
παρουσιαζούσης ένιαχού άνοικτότερον χρώρ.α 
έκ τής άνταυγίας τοϋ κυανολεύκου ουρανού, 
είς δν λευκόν καί χρυσίζον ήωρεϊτο νέφος.

— Τά ρεβόλβερ μου τά έχω μαζύ ρ.ου, 
έψιθύρισεν- ένδεχόμενον νά λάβω άνάγ
κην αύτού- τις οίδε ; Είναι ικανοί νά τολ
μήσουν νά άντισταθοϋν νά τολμήσουν ν ’ 
άντιπαλαίσουν. Ώ  ! άλλοίμονον τότε είς 
έκείνους, άλλοίρ.ονον είς τούς άθλιους !

Τά χείλη αύτού κατελήφθησαν ύπό τρό- 
ρ,ου καί άπήστραψαν οί όφθχλρ.οί αύτού.

Τότε ύψαύχην, θαρραλέος καί έτοιμος 
κατά πάντα ν ’ άρπάση τήν θυγατέρα του, 
καί άν έτι έπρόκειτο νά φονεύση, έπροχώ- 
ρησε πρός τήν οικίαν.

Κιγκλιδωτή θύρα έκλειε τόν κήπον,άλλά 
ρ,ολονότι ή θύρα αΰτη είχε κλεΐθρον, ρ.όνον 
έν ώοα νυκτός έκλείετο. Ό  κόρ.ης ήνοιξεν 
αύτήν άνευ δυσχερείας καί είσήλθεν είς τόν 
κήπον. Άναβάς τήν εξωτερικήν λιθίνην 
κλίρ-ακα, όίθησεν ήμιεγειρμένην θύραν καί 
είσήλθεν είς τόν διάδρομον, ούτινος αί ρ.αρ- 
ρ,άριναι πλάκες άντήχουν ύπό τούς πόδας 
αύτού. Εύθυς ή θύρα ήνεώχθη, δ δέ κόμης 
άπήντησε νεαράν γυναίκα είκοσιπενταετη 
περίπου, ήτις παρετήρει αύτόν ρ,ετά ζωή- 
ράς έκπλήξεως.

— Ποιός είσθε, καί τ ί θέλετε ; τόν ήρώ
τησεν ιταλιστί ή γυνή αΰτη.

Ό κόμης άνευ δυσχερείας ένόησεν δτι ή 
γυνή αΰτη ήτο θαλαρ.ηπόλος.

— Δέν θά σοί εϊπω ποιος εΐρ-αι, άπε
κρίθη ύπεροπτικώς- σοί λέγω ρ-όνον δτι θέλω 
νά δρ.ιλήσω είς τήν κυρίαν σου.

— Είναι άδύνατον.
— Διατί ;
— Η κυρία μου δέν δέχεται κανένα.
— Καί δ κύριός σου ;
— Είναι έξω.
— Ιναλλιστα, διενοήθη δ κόμης.
Καί έπανέλαβεν ύψηλοφώνως:
— Επειδή δ κύριός σου οέν εύρίσκεται 

έδώ, θά ίδώ τήν κυρίαν σου.
— ”0-/ι, άπεκρίθη ρ.έ ξηράν φωνήν ή 

θαλαμηπόλος.
— Έπιρ,ένω νά δρ.ιλήσω είς τήν κυρίαν 

σου, είπεν αύτή δ κόρ.ης ρ.ετά ύποκώφου φω
νής, άφού έξηκόντισεν έπ ’ αύτής βλέρ.ρ.α είς 
τά δποΐον ώπισθοδρόμησε κατά δύο βήρ-ατα.

— Καί έγώ σάς λέγω δτι ή κυρία ρ.ου 
δέν δέχεται κανένα.

— Πιθανόν, άλλά έμέ θά μέ δεχθή! "Ελα 
ποϋ είναι ! άποκρίσου !

Καί έπειδή ή θεραπαινίς ε’μενεν άφωνος 
παρατηρούσα αύτόν ρ.ετά φρίκης, έδραξατ! 
αύτής άπό τοϋ βραχίονος καί κινήσας αύτήν 
βιαίως,

— Άποκρίσου λοιπόν, άποκρίσου ! άνε- 
οώνησε, μόλις συνεχών τήν παραφοράν αυ
τού.

Ή  γυνή άφήκε κραυγήν οδύνης καί τρό- 
ρ.ου. Ταυτοχρόνως δ κόμης ήκουσε θυραν ά-



νοιχθεισαν έν τώ πρώτω πατώματι, καί 
είτα φωνήν τεταραγμένην ήτις ήρώτησε :

— Τί τρέχει, ’Ιωάννα ;
Τήν φωνήν έκείνην άνεγνώρισεν ό κόμης, 

ήτο τής συζύγου αΰτοϋ. Πριν ή λάβη και
ρόν ή θεραπαινί: ν ’ άπαντήση, ώθησεν αΰ
τήν άποτόμως καί ώρμησε προς τάς βαθ
μίδας τής κλίμακος. Ότε άνέβη, ή κό
μησσα εύρίσκετο έπί τοϋ μεσαναβάθρου, είς 
δέ,τήν θέαν αΰτοϋ ώπισθοδρόμησε καί στε
ναγμός υπόκωφος έξήλθε τοϋ στήθους αΰ
τής. Ώχρά έκ τβϋ τρόμου, ρίγωσα, τούς 
οφθαλμούς ύπερμέτρως ανοικτούς έχουσα 
έκυρτώθη, ώς εί άνέμενε νά λάβη θανάσι- 
μον τραύμα.

Ό κόμης ώθησεν αυτήν έντος τοϋ δω
ματίου, οΰ ή θύρα ίμενεν ανοικτή καί είσ- 
ήλθεν καί αύτός. Έπήλθε πρός στιγμήν 
σιωπή πένθιμος καί φοβερά, ώς αί πρώται 
εκρήξεις τής βροντής πρό τών μεγάλων κα
ταιγίδων. Ή  κόμησσα μέ οφθαλμούς κάτω 
νεύοντας, εμενεν άκίνητος έν μέσω τού σω
ματίου. Ό κόμης έστη ένώπιον αΰτής· έρ- 
ρίψε έπ ’ αΰτής βλέμμα περιφρόνηίΐν μάλ
λον ή όργήν έμφαΐνον.

— Ά  ! είπεν είοωνικώς καί μετά φωνής, 
ής μόνος ό τόνος έπρόδιδε τήν εσωτερικήν 
του ταραχήν, οέν έπερίμενες βεβαίως νά ιοης 
ένώπιόν σου τόν άνθρωπον τόν όποιον ΰβρι- 
σας.Ένόμισας οτι έκρύπτεσο καλώς ένταύθα, 
είς τήν οικίαν αΰτήν, έν τώ  μέσω τών οέν- 
δοων αΰτών. Ήούνασο νά φύγιρς μακού- 
τερον, νά εΰρης έ'τι μάλλον μονήρη κατοι
κίαν, άλλά θά σέ εΰρισκον, θά σέ άνακά- 
λυπτον. Διά τοϋτο, κυρία, είχον απο
φασίσει νά ερευνήσω πάσαν γωνίαν γής. Τέ
λος μοί σιηυκόλυνας τό έ'ργον, καί σέ εΰχα- 
ριστώ.

Ή  κόμησσα έκλονεϊτο έπί τών ποοών αΰ
τής, έτοιμη νά καταπέση.

— Μοί προξενείς οίκτον, έπανέλαβεν ό 
κόμης' έγείρου λοιπόν... Φοβείσαι ; Λοιπόν 
θά σέ καθησυχάσω- οέν έπιβουλεύομαι τήν 
ζωήν σου. Είμαι σύζυγός σου, καί ήδυνάμην 
νά σέ φονεύσω, ώς έχω τό δικαίωμα, άλλά 
οέν είμαι δολοφόνος... Νά σέ φονεύσω! οιατί; 
οιά νά έκοικηθώ ; Ό χ ι, οέν έπιθυμώ τοιαύ 
την έκδίκησιν. θ ά  έκοικηθώ καλλίτερον καί 
άσφαλέστερον έάν σέ άφήσω νά ζήσης ! 'Η
σύχασε, δέν ήλθον έοώ χ,άριν σοϋ.

Ή  κόμησσα άνεσκίρτησε καί ήγειρε τήν 
κεφαλήν.

— Ά  ! έννοώ, ανέκραξε, θέλεις νά κτυ- 
πηθης μαζύ του ! ”Ω ! όχι, αΰτό δέν θά 
γείνη, θά ήτο πολύ φρικτόν !

Ό κόμης έ'σεισε τήν κεφαλήν καί άλλό- 
κοτον μειδίαμα διέστειλε τά  χείλη αΰτοϋ.

— Δέν έννόησες, άνταπήντησεν, όχι, 
οΰτε τήν ζωήν τοϋ έραστού σου, ουτε 
τήν ίδικήν σου έπιβουλεύομαι. Τον γνω 
ρίζω καί ήξεύρω τήν άξίαν του, μικροτά- 
την άληθώς, καί δέν θά διακινδυνεύσω τήν 
ζωήν μου άντι τής ίδικής του. Σοί τό έπα- 
ναλαμβάνω, δέν επιβουλεύομαι τήν ζωήν 
του, καί έπειτα θέλω τήν ίδικήν μου, θέλω 
νά ζήσω, μ ’ έννοεϊς, κυρία, θέλω νά ζήσω 
μέ δλην τήν έλεεινήν ϋπαρξιν, τήν όποιαν 
μοί προετοίμασες. "Ωστε δύνασαι νά ήσυχά- 
σης ώς πρός τήν τύχην τού άνθρώπου έκεί-

νου, τόν όποιον ύπερασπίζεις. Μοϋ έκλεψε 
τήν τιμήν, είναι συνένοχός σου όμως είς τού
το, καί δέν είναι πλέον ε”νοχος σοϋ. Τήν τ ι
μήν μου, σοί τήν ένεπιστεύθην ώς ίεράν πα
ρακαταθήκην, σύ 6μ«ς τώ  είπες : «Λάβε 
τη ν» , καί εκείνος τήν ήρπασε. Βεβαίως εί
ναι άθλιος ό άνθρωπος αύτός, άλλά σύ τί 
είσαι ; Ά τιμος.

Ή  νεαρά γυνή άφησεν ύπόκωφον στε-\ 
ναγμόν.

— Ναί, ναί, είπεν αΰτη συνεχόμενη τή 
φωνή, είμαι άθλια καί έχεις δίκαιον νά μέ 
καταράσαι καί νά μέ περιφρονής. ’Ίσως ή
δυνάμην θά συνηγορήσω ύπέρ έμοϋ ένώπιόν 
σου, άλλά δέν θέλω νά έπικαλεσθώ τίποτε 
το όποιον νά δύναται νά μέ δικαιολογήση. 
Ά  ! δέν βαυκαλίζομαι ποσώς περί τής θέ- 
σεώς μου, είναι δεινή. Άφού συνέτριψα τήν 
ζωήν σου, συνέτριψα καί τήν ίδικήν μου, 
οΰδέν δέ δύναται νά έπανορθώση τοϋτο. 
Είμαι ένοχος, κύριε κόμη, μέ βλέπεις δέ 
τρέμουσαν καί καταβεβλημένην ένώπιόν σου, 
διότι συναισθάνομαι τήν άμετρόν μου συμ
φοράν καί βλέπω τό αίσχός μου ! Γνωρίζω 
πόσον είσαι γενναίος καί μεγάθυμος, κύριε 
κόμη, καί όμως δέν ζητώ ποσώς συγχώρη- 
σιν, διότι γνωρίζω έπ ’ ϊσης ότι ύπάρχουσι 
πράγματα, τά  όποια άνήρ, ώς σείς, δέν συγ- 
χωρεϊ καί ποτέ δέν λησμονεί. Δέν δύναμαι 
πλέον, ώς ανάξιον πλάσμα, νά έχω δικαί
ωμα, είμή μόνον είς τήν περιφοόνησίν σου. 
Καί είναι τόσον μεγάλη, τόσον άπεριόρι· ! 
στος, ώστε είναι μεγαλειτέρα τής οργής σου.
Ή  ηρεμία σου μέ παγόνει, κύριε κόμη· φο
βούμαι ναί, φοβούμαι !

— Σοί είπον ότι δύνασαι νά ήσαι ή
συχος, άνταπήντησεν ό κ. Δελασέρ· βεβαίως 
θά είχον πολλά νά ζητήσω άπό σέ, άλλά 
αΰτό δέν θά επανόρθωνε ποσώς τό κακόν 
τό όποιον μοί έκαμες. Προτιμώ νά σέ άφί- 
σω είς τό ονειοός σου, είς τάς τύψεις ίσως 
τής συνηοήσεως, καί νά άφήσω μόνον είς 
τον έραστήν σου τήν φροντίδα νά μ ’ έκοι- 
κήσν» !

Ή  κόμησσα ήνωρθώθη καί προΰχώοησε 
προς αύτον άνακράζασα :

— Διατί λοιπόν ήλθες έδώ ;
— Έ λα  δά, μήπως δέν τό έμάντευσες ;
— Ό χι, ά λ λ ά  τρέμω - τό βλέμι/,α σου 

μοί λέγει ότι μελετάς κ ά τ ι Φοβερόν.
— Ά  πατάσαι, άπεκρίθη ψυχρώς· έδώ 

μέ ώδήγησε αΐσθημκ φυσικώτατον.
— Λοιπόν είπέ, είπέ, τί θέλεις ;
— Άποκρίσου πρώτον είς τήν έρώτησίν 

μου πού είναι ή κόρη μου ;
— Ή ... κόρη σου ; έψέλλισεν.
— Ναί, ή κόρη μου ! ποϋ είναι ; 1
— Ά λ λ ’ είναι ίοική μου !
Ό  κόμης προσέβλεψεν αΰτήν οΰτως, ώ 

στε ρίγος τήν κατέλαβε.
— "Ω ! ύπέλαβεν ή κόμησσα, ρίψασα 

περί έαυτήν έντοομον βλέμμα.
Ο κ. Δελασέρ έπανέλαβε μετά φωνής 

τραχείας καί δηκτικής :
— Ή  ένοχος γυνή. ή άθετήσασα πάντα 

τά καθήκοντά της δέν έχει δικαίωμα νά λέ
γεται μήτηρ.

Τό πρόσωπον τής άτυχούς γυναικός έ-

ξέφραζε φοβεράν άγωνίαν, ά λ λ ’ άνεκτή- 
σατο άμέσως τήν ένεργητικότητα αυτής 
καί οί οφθαλμοί της άπήστραψαν.

— Ά  ! θέλεις νά μοϋ πάρης τήν κόρην 
μου ; άνεφώνησε.

— Διά τούτο καί μόνον σέ έζήτησα, 
διά τούτο καί μόνον ήλθα έοώ, άπεκρίθη 
δ κόμης, ήρεμος πάντοτε, άλλά μετά τρα- 
χύτητος έπιτεινομένης έπί μάλλον καί μάλ
λον.

— Ά λ λ ’ άγαπώ τό τέκνον μου, άνέκρα- 
ξεν έπτοημένη, τό άγαπώ !

— Δυνατόν, άνταπήντησεν, άλλά το α
γαπάς κατά παράδοξον τρόπον. Σκέψου λοι
πόν, άθλία ! Ποιαν ΰπζρξιν θέλεις νά τώ 
προετοιμάσης, ποιον μέλλον έπιφυλάττεις 
διά τό άτυχες καί άθώον πλάσμα ; Έ χει 
τό δυστυχές εν όνομα καί θέλεις νά τώ οώ- 
σης άλλο ! τού έραστού σου. Τό όνομά 
μου, τό όποιον είναι καί όνομά του, 
ήτο δέ καί ίδικόν σου, τό ήτίμασας, ά λ λ ’ 
όσον καί άν τό κατερύπανας άξίζει περισσό
τερον τού Σανζάκ. Πώς, ισχυρίζεσαι ότι 
αγαπάς τό τέκνον σου καί οέν ένόησας ότι 
θά καθίστας αΰτό μέτοχον τοϋ αίσχους σου, 
τοϋ ονείδους σου !... Ά  ! νά πιστεύσω ότι 
δέν είχες τό λογικόν σου, ότι ήσο μωρά, ό
ταν έφυγες έκ τού μεγάρου, λαβούσα μαζή 
σου τήν κόρην μου, ναί, τήν κόρην μου καί 
όχι τήν ίδικήν σου,διότι δέν σημαίνεις πλέον 
τίποτε· ή Λουκία τώρα ανήκει μόνον είς 
έμέ !

— Τήν άγαπώ, τήν άγαπώ ! είπεν ή κό
μησσα μετά σπαρακτικής φωνής συστρέ- 
φουσα τάς χιϊρας.

— Ό  κόμης ΰψωσε τούς ώμους είς έν- 
δειξιν ύψίστης περιφρονήσεως.

— Είσαι μωρά, ναί, μωρά ! έπανέλαβεν 
έξακοντίσας έπ ’αΰτής βλέμμα όξυ ώς αιχμή 
μαχαίρας. Ά λ λ ’ ή Λουκία δέν θά είνε πάν
τοτε μικρά, θά μεγαλώση χ.Ά μίαν ήμέραν 
βά ΐδη καί θά ένοήση. Ύπόθεσε ότι έάν δέν 
σέ εΰρισκα, θά σέ άνεζήτουν έπί οώδεκα, 
δεκαπέντε έτη πανταχού, ή οέ Λουκία θά 
ήτο τότε ήλικίας δεκαέξ έτώ ν θά ώμίλει 
περί τοϋ πατρός της, θά ήρώτα περί τοϋ 
παρελθόντος, θά έζήτει εξηγήσεις- τ ί θά τή 
άπεκοίνεσο ; Παραδέχομαι ότι θά ίσέβεσο 
τήν άθωότητά της, ότι θά τήν άνέτρεφες 
καλώς, ότι οΰδέν στίγμα θά προσέβαλλε 
τήν καρδίαν της καί 0Tt θά είχε μεγάλην 
καί ύπερήφανον τήν καρδίαν. Τί θά τής ά- 
πεκρίνεσο ; πώς θά τής άπέκρυπτες τήν 
άλήθειαν ; θ ά  τής ομολογείς τό αίσχος σου; 
έπρεπε νά μάθη ότι ή μήτηρ της τήν άπε- 
χώρισε βιαίως τού πατρός της διά νά συν- 
όέση αΰτήν μέ τήν άθλίαν της τύχην, έ
πρεπε τέλος νά μαθη μετά τρόμου καί φρί
κης ότι ή μήτηρ αΰτής ήτίμασε τό όνομα 
τό όποιον φέρει ;

Ή  κόμησσα άφήκεν ύπόκωφον οίμωγήν, 
άκίνητος δέ, άσθμαίνουσα καί μέ βλοσυρούς 
οφθαλμούς προσέβλεπε τ»ν σύζυγον αΰτής 
α ετ ’ άνεκφράστου τρόμου.

[Έ π ε τ α ι συνέχεια.]

«Π.



ΚΛΙΝΑΙ ΣΙΔΗΡΑΙ
ΚΛΙΝΑΙ κομι^όταται, ΚΛΙΝΑΙ στερεώ τατα ι ,  
απαράμ ιλλο ι πρός τά ς  ά γ γ λ ικ ά ς ,  εύρ ίσκον- 
τα ι ε ις  τό κ λ ινο π ω λ ε ΐο ν  τοϋ κυρ ίου

ΛΗ Μ Η ΤΡΙΟ Γ Κ Ο Υ Κ Α Κ Η
έπ ί τη ς  όδοΰ Κολοκοτρώνη άριθμός 88. 
Τό Κατάστημα τοϋ κ. Κουκάκη ΰποχρεοΰτα ι 
ε ίς  τους  άγοραστάς διά τη ν  έπ ιδ ιόρθωσ ιν 
οϊας δήποτε βλάβης  δω ρεά ν .
’Αγοράσατε κ λ ίν α ς  δ ιότ ι θά εύχαρ ιστηθήτε . 

2Ετερεότης — κομ -ψ ότη ς  — εύΟ^νία — έ ίτ ιακευή δ ω ρ εά ν .  13

ΟΙΝΟΙ ΤΟΓ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ
ΕΙΟΥ Α Δ Ε Λ .  Σ 9 Π Α Π Α Ν Ι .
Κ Ο Λ Α Ο Γ . Οι άγνο'ί και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ* ΟΙΝΟΙ και ό 

σπινθηροβόλος και αφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τούτου βραβευθέντες εν τη ΙΙαγκοσμίω Ε κ 
θέσει των Παρισίων, πωλουνται είς τό άρτισύστατον 
ΙΙρακτορεΓον Καταναλώσεως, κείμενον έν τη όδώ Προα- 
στείου αριθ. 3 παραπλεύρως του Θεάτρου τών Κωμωδιών.

Καμπανίτης ή φιάλη Δρ. 4. — Καμπανίτης ή 1 )2 
Δρ. 2 ,5 0 .—Οίνος λευκός 4 έτών ή φιάλη Δρ. 1 .—Οί
νος λευκός 2 έτών ή όκα λεπ. 8 0 .—Οίνος μέλας 4 έτών 
ή φιάλη λεπ. 80 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή όκα λεπ. 60.

Έπιστρεφομένης της φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25.
Δια ποσά άνω τών 25 οκάδων ή ανάλογος εκπτωσις.

Δ ο κ ιμ ά β λ τ ε ·

Α Ρ 0 Μ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν  ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πεχραιευς Άθήνα/ι Πάτραι Πύργος ’Ο λύμπ ια .

ΓΙειραιευς
’ΑΟήναι

Κόρινθος

άν. 6 .20π 
» 7.00

 ̂άφ .10 .03
ι άν.10.23

αφ.

Ά κράτα 

Arftov 
Πάτραι (ρ ;  

Λ«Χ««νά ( ? · ;

( Vαφ.

ά ν .
Ό λύμπια αφ.

ά φ .12.56 
άν. 12.59 

2.02

3.40
4.15
6.18
6.23
8.10
6.30π
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 —
7.15π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

’Ολύμπια άν. 7 .35π

Πύργος Γ '
\αν. —

» /αφ. — Δεχαινα ( >r ^αν. —
/άφ. — 
^άν. 7 .4 : 

ά
, /* 

Ακρατα ^

ήΚόρινθός I ^

Πατραι . . _Γ \αν. ί.4^π
Αϊγιον άν. 9.29

άφ.10.34
άν. 10.39 
αφ. 1.05

. 1.25
Αθηναι

Πειραιευς
4.30
5.00

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

Καβάσιλα
Βαρθολομ.
Κυλλήνη
Λουτρά

άν. 11.42π 
άφ. 2.20 

» 3.00. 6.10

ν>ς Ά ρ γ ο ς Μαύπλιον Τρίπολις.

1.20μ Τρίπολις άν. 6 .30π
3.50 Ν α ύ π λ ι ο ν » 8.45
4.25 1 "Αργος .. 9.25
7.20 Κόρινθος άφ. 11.40

— 2.25μ 6.30μ
— 3.20 7.25

7 .00π 3.40 5.05μ
8.50 5.18 7.1 5

8.55 5.24 6.40π
11.00 7.45 9.15
11.50

✓
4. ί Ομ

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

Κα6ά(1χλα Κ υλλήνη  Λουτρά.
7.15 10.15 __ 7.00 |Λουτρά

{Κυλλήνη
— — —

7.30 10.35 3.20 7 .?0 6.00 — 11.15
__ 11.05 3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8.00 11.42
— 12.30 — — Καοάσιλα 6.50 8.15 —

9.45π  (*) 
12.15 

1.20 
3.45

2.35
4.00
4.33
4.50

* . Κατ* ευθείαν εις Τρίπολιν και άντιστρόφως. I 1) Τρίτην, Π έμπτην, Σαοβατον (2( Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου εζ άμαζοστοιχίαι καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοϋ Δέ Ά μ ίτσ ις εύρίσκεται εν τω Βιολιοπωλείω μας, όδός Προαστείου 
άριθ. 10, ν α ι πωλείται άντ'ι δρ. 4.

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

Ά θ η να ι, Ό δός Ά ρ ιό τε ίδο υ , άοιθμος 16.

Xdpx*}< τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεϊόςκαι μή. — Νέα 
άποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

Bazar de la Havane
X P.  Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Ο Υ

Πλατεία Όμονοίας, Οίκία ΙΙάγκα, κα'ι όδός Σταδίου, οίκία Ιναλλιγα. 
ΚΑΠΝΑ ’Αγρίνιου, Λαμίας, Θεσσαλίας, Τουρκίας, Γ ενιτζέ.— ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 
Γενιζέ (Α ίγυπτου) έκάστη χιλιάς φράγκα 40. Μέ δοκιμήν.— ΠΟΥΡΑ 'Ο λλαν
δίας, Γερμανίας, 'Αβάνας είς κουτία και λιανικώς. — Ι1Ι1ΙΑΙ Παρισίων και 
Βιέννης έκ Κ ε χ ρ ιμ π α ρ ιο ύ ,  κα’ι διάφοροι άλλαι. Τ ι μ α 'ι μ έ τ ρ ι α ι .

To Siskzsfti* < le In  l l s iv s k s it *  άναλαμβάνει τήν πώλησιν Σ ΙΓΑ ΡΕ Τ- 
ΤΩΝ λ ια ν ι κ ω ς  διά τό Εσωτερικόν, είς δέ τό Εξωτερικόν, οιαςδήποτε χώρας 
Ευρώπης κα'ι Τουρκίας,τήν άποστολήν δεμάτων £θνδρΐ*<ϊ>ς Ή  τριακονταε
τής εργασία κα'ι πεΓρα του καταστηματάρχου και κατασκευαστου κ. Ά γγ ε -  
λίδου είνε ή μόνη απόδειξις κα'ι έγγύησις ότι μόνον εις τό ISsixs* !*  t i e  
l i t  11 a i 'H i i e  δύναται τις νά εύρη τά περιφημότερα Ε λληνικά και Τουρ

κικά καπνά, διότι δλα τα είδη τών καπνών 'Ελλάδος και Τουρκίας έκλέγον- 
ται και σ υ μ μ ι γ ν ύ ο ν τ α ι  μετά μεγάλης έπιτυχίας και τέχνης ύπό τού 
ιδίου κ. Ά γγελίδου, και έπομένως είνε τά μόνα καπνά, — πρό πάντων τά  
Ε λ λ η ν ι* &  —τά όποια έχουν γευσιν έξαισίαν κα'ι γλυκυτάτην. Ό  έπιθυμών 

λοιπόν νά καπνίστ; σιγαρον φυσικώς ευώδες—ιδίως έλληνικόν—χα'ι όχι τεχνι- 
κώς, ώς τά της Τουρκίας ( Ά γιασελούκ), άς άγοράζιρ σιγάρα μόνον άπό τό

BAZAR DE LA IIAVANE

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τώ  
Καταστήματι του κ. Π. Π Α 
Π Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Γ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας η κ α τ ’ όκαν. 

Εινε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι δλων τών έπιδορπείων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρα τών ιατρών είς άσθενεΓς. 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δ ό ς  ΜουΟών, 11. 21

ΤΑ ΑΤΑ KTAAHNHS πρόσφατα εις φιάλας πωλουνται μόνον 
παρα ττ, Διευθυνσει τών Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου (όδός Πινακωτών 14) 
προς δρ. 6 τήν δωδεκάδά. Δ ι’έκαστην επιστρεφομένην καινήν φιάλην άποδίδον- 
ται λεπτά 15. 5

Π Α Κ Τ Ο Π ύ Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Α  « Χ Α Ϊ Τ Ε 1 Α »
Α. ΑΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Ιο μονον παρα τα Χαυτειά παντοπωλειον, το όποιον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
Γ ΕΛΒΑΣ και πρώτης ποιοτητος. Δοκιμασατέ το κα'ι θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ως πρός τήν γεΰσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 7
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