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Ο ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΚΡΟΙΣΟΣ
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' ύ ν ΐ η η\ε  τό εγχε ιρ ίδ ι ου  είς το ατη&ός της.  (Κεφ.  Κ Γ ' )



Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΡΟΙΣΟΣ
Μυθιΰτορία καρολου μιρουβελ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

O lc Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .
[ Συνέχει* ]

Έκτος έαυτή; έρρίφθη έπί τοϋ συζύγου 
τη ;, Ϊνα ύπερασπίση τόν εραστήν της, ά λ λ ’ 
εκείνος άπώθησεν αΰτήν μετά τόσης ορμής, 
ώστε επεσεν, έκτύπησε κατά τό μετωπον 
έπί τίνος επίπλου καί έκυλίσθη έπί τοϋ τά - 
πητος.

— Άνανδρε ! έκραύγασεν ή Ματθίλδη.
Ό  κύριος Άρτάν προσήλωσε τό βλέμμα

έπί τοϋ έκκρεμοϋς.
Καθ ’ ήν στιγμήν ό δείκτη; έφθασεν είς 

τόν άριθμόν τών τεσσαράκοντα πέντε λε
πτών, πυροβολισμός άντήχησεν, άποπνιγείς 
έν τώ θαλάμω ύπό τών καταπετασμάτων 
τών τοίχων καί τών τριπλών παραπετα
σμάτων τών παραθύρων.

Ό  βαρόνος, όστις οΰδαμώς έκινήθη Ϊνα 
μή πληγή ύπό τής σφαίρας, κατέπεσεν έπί 
τού ανακλίντρου χωρίς νά έκβαλη οΰδεμίαν 
κραυγήν.

Τό βλέμμα του προσηλώθη έπί εν δευτε- 
ρόλεπτον έπί τής έρωμένη; του μ ετ ’ έκφρά- 
σίως οίκτου. Ή  χείο του έφάνη εκτεινόμε
νη ώς εί ήθελε νά προάσπιση αΰτήν καί νά 
τήν καλέση πρό; αύτόν.

’Εκείνη ύπήκουσε τώ νεύματι έκείνω καί 
έορίφθη είς τούς πόοας του.

Ότε ή μαρκησία. έτόλμησε νά ύψώση 
τούς οφθαλυ.ούς έπί τοϋ προσώπου του, ή 
κεφαλή αΰτοϋ έστηρίζετο έπί τού έρεισινώ- 
του τοϋ ανακλίντρου μέ τα  βλέφαρα κεκλει- 
σμένα.

Θά ελεγέ τις ότι ό βαρόνος έκοιματο.
Ή  ζωή οέν έξεδηλούτο πλέον ειμή St’ έ- 

λαφρών κινήσεων τών δακτύλων του καί 
τινων άναπάλσεων τού στήθους, ύπεγειρο- 
ι/.ένου έκ τή ; έπιθανάτου αγωνία;.

Αίφνη; άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν, ή 
κεφαλή του έκλινε πρό; τ ’ αριστερά καί ε- 
μεινεν έξηπλωμένο; άνευ ζωής.

Τότε ή δύστηνος Ματθίλοη άνεγειρομένη 
προέβη πρό; τόν σύζυγόν τη ; μανιώδη; ώ; 
τίγρις μέ σπινθηοοβολούντας οφθαλμού; :

— Φόνευσον λοιπόν καί εμέ, ανέκραξε- 
Δολοφόνε ! Κατηραμένε !

Ό μαρκήσιο; άπεμάκρυνεν αΰτήν οιά κα
ταφρονητική; κινήσεω;.

— Είσαι γυνή, είπε, καί σέ καταφρονώ. 
Ά λλά  πολύ σέ ήγάπησα καί οέν θά είχα 
τό θάρρο; νά σέ κτυπήσω.’Ά λλω ; τε, φέρει; 
τό όνομά μου, τό όποιον οέν θέλω νά οια- 
συρθή ενώπιον τών δικαστηρίων. Σοί χα
ρίζω τήν ζωήν ύπό ένα όρον.

— Ποιον ;
— Τό μέγαρόν είναι έρημον. Άπο τής 

στιγμής ταύτης μέχρι τής πρωία; θά μεί- 
νης φύλαξ τοϋ πτώματος τούτου. "Εν πλοίον 
μέ αναμένει είς "Αβοην. οιά νά μέ μεταφέρη 
εις Α γγλ ίαν . Σοί τό είπα. Δέν θά έπα- 
νέλθω. Έ χει; πνεύμα γόνιμον καί έφευρε-

τ ικόν, ή όέ δικαιοσύνη δέν έξελέγχει τά ; 
ομολογίας άνθρώπων τής τάξεώς σου. Σοί 
είναι εύκολον νά έξηγήσης τόν θάνατον τού 
βαρόνου κατά τρόπον φυσικόν καί ν ’ απο
φυγής τό σκάνδαλον. Άπό τής νυκτός ταύ- 
τη ; οΰδέν πλέον κοινόν ύπάρχει μεταξύ μας. 
Σοί απαγορεύω νά μοί όμιλήση; ή νά μοί 
γράψη;. Είς άνταπόδοσιν σοί άφίνω τά  έν 
Γαλλία ύπάρχοντά μου’ θά διαθέση; τά 
έξ αΰτών εισοδήματα ώς θέλει;. Έ γώ κρατώ 
τά ; είς Κούβαν γαίας μου· μοί άρκούσιν.

Έρριψεν έπί τής τραπέζη; δέσμην έγγρα
φων.

— ’Ιδού «ί τίτλοι σου, είπε, δός μοι τούς 
ίδικούς μου.

— Τί άπαιτεΐς ;
— Καθησον καί γράψον:
« Ομολογώ ότι ό βαρόνος Ζάμ Ροζενδάλ 

ήτο εραστής μου, ότι ό σύζυγό; μου μοί έ- 
φείσθη έν τή όργή του έξ αισθήματος οί
κτου.»

— Ύπόγραψον ταχέως !
— Καί αν άρνηθώ ;
— Δέν θ ’ άρνηθής.
— Διατί ·,
— Χάριν τού παιοίου, το όποιον θά φο

νεύσω μέ σέ.
— Έ στω , άλλά μή λησμονεί ότι θά τό 

άναθρέψω διά να μισή σέ καί τούς ίδικούς 
σου.

— Τί μ ’ ένδιαφέοει !
Ή  μαρκησία ύπέγραψε : Ματθίλδη Ά ρ

τάν.
Ειτα έρριψεν αύτώ τον χάρτην διά κινή- 

σεως, οίαν θά έποίει άν ένέπηγε μάχαιραν 
έν τή καρδία έχθροϋ.

Ό  μαρκήσιος έπτυξε τόν χάρτην, ε”θηκεν 
αΰτόν έν τώ  χαρτοφυλακίω του καί ήτένισε 
τήν σύζυγόν του.

— Μέ ήννόησες ; είπεν αΰτή.
— Ναί.
— Θά ύπακούση; ;
— Ναί.
— Μοί τό ορκίζεσαι ;
— Ναί.
— Άληθώς είμαι μωρός ζητών άπό σέ 

όρκους. Χαϊρε.
Έτρεμεν ή φωνή του λέγοντος τήν τε- 

λευταίαν ταύτην λέξιν, ήτις ήν ώς ό τελευ
ταίος παλμός έρωτος μή θέλοντος ν ’ άπο- 
θάνη.

Ά λ λ ’ έξήλθε χωρίς νά στραφή.
Δέν έτόλμα.
Ένδομύχως έφοβεΐτο μήπως έκείνη ένο- 

ήση τήν συγκίνησίν του, δ ι’ ήν ήρυθρία.
Ή  Ματθίλδη έπλησίασε πρός τό παρα

πέτασμα κ«.ί άνεγείρουσα αΰτό έτεινε τό ού;.
Έφοβεΐτο καί αΰτή έπίση; μή έπανέλθη 

ό άνθρωπο;, δ» τοϋ λοιποϋ θά έμίσει θανα- 
σίμω;.

Δέν έπανήλθεν ό μαρκήσιο;.
Τόν ήκουσε κατερχόμενον τήν μεγάλην 

κλίμακα, διερχόμενον τήν αύλήν τών σταύ- 
λων, άνοίγοντα τήν έπί τή ; όδοϋ Βίλ-Λεβέκ 
θύραν, καί μ ετ ’ ολίγον ήκουσε τόν κρότον 
άμάξη; άπερχομένης, τοϋθ’ όπερ έδήλου ότι 
ό σύζυγό; τη ; έξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσίν 
του καί όιηυθύνετο προ; τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν.

Τότε μόνον ή μαρκησία είσήλθε %άλιν ίν  
τώ θαλάμω τη ; καί έπλησίασε πρό; τόν γέ
ροντα.

Ό  άνήρ έκεϊνος, ό τόσω ισχυρός πρό μιας. 
ώρας, δέν ήτο εί μή νεκρόν σώμα.

Ά λ λ ’ή φυσιογνωμία του έ~ήρεε τήν σαρ
καστικήν έκφρασιν, ήτις διέκρινεν αΰτόν- 
καθ’ όλον του τόν βίον, τήν γαλήνην κα ΐ 
τήν συνήθη απάθειαν.

Ή  νεαρά γυνή έΌηκε τήν χεϊρα έπί τής. 
καρδίας του.

Δέν έπαλλε πλέον.
Ή  πλήξασα αΰτόν σφαίρα είχεν είσδύ- 

σει είς τό στήθος μίαν γραμμήν ύψηλότερον· 
τής πολυχρόου ταινίας παρασήμου, ήν ε’φε- 
ρεν είς τήν κομβιοδόχην του.

Οΰδεμία σταγών αίματος έκηλίδου τόν- 
έπενδύτην του, δν ή μαρκησία διήνοιξε τη 
ρούσα μικράν έ’τι έλπίδα.

Ύπάρχουσιν αισθήματα, άτινα δέν εξη
γεί τις.

Ή γάπα τόν βαρόνον ή Ματθίλδη, καί— 
τοι ούτο; ήν γέρων.

'Ην ύπερήφανο; ότι κατίσχυσε τοϋ στα
θερού εκείνου καί ισχυρού χαρακτήρος.

Ά λλω ς τε δι ’ αύτήν ύπήρξε πατήρ. 
Τούτο ήν μυστηριώδης ιδιοτροπία, ά λ λ ’ ό- 
βαρόνος Ζάμ έτήρεε τά μυστικά του. Έ 
φάνη δ ι’ αΰτήν λίαν τρυφερός καί γενναιό- 
φρων, τοϋθ’ όπερ καθίστων εύκολον αυτώ οί 
ανεξάντλητοι πόροι του.

Ή  νεαρά γυνή έ'λαβεν αΰτόν είς τάς ά γ- 
κάλας της καί τόν έκάλει διά τών ήδυτέ- 
ρων ονομάτων.

Εκείνος δέν ήκουεν.
Ανύψωσε τάς χειρ*; αΰτού, ά λ λ ’ αυται 

έπανέπεσαν ψυχραί έπί τών γονάτων του.
Έφερε κάτοπτρον πρό τών χειλέων του.
Οΰδέ τό έλάχιστον φύσημα έθόλωσεν 

αΰτό.
Τ ίτο νεκρός !
Περιδεή; καί μή θελουσα νά μείνη μόνη 

έοραμεν είς τό δωμάτιον τή ; μιγάδο;.
Τό δωαάτιον έκείνο ήτο κενόν.*
Έσθήτες καί άλλα άντικείμενα έρριμένχ 

άτάκτως έπί τοϋ δαπέδου έμαρτύρουν τάε 
προετοιμασίας έσπευσμένης άναχωρήσεως.

Ή  Μερσεδέ; έκπληρώσασα τήν άποστο- 
λήν τη ; έφυγε μετά τού μαρκησίου.

Τότε ή Ματθίλδη περιβληθεϊσα τό έπα- 
νωφόοιόν τη ; έσπευσεν εί; τήν μεγάλ,ην θύ
ραν τοϋ μεγάρου.

Έν τή όδώ Συρέν ό αμαξηλάτης τοϋ 
βαρόνου είχεν άποκοιμηθή έπί τής έδρας του.

Τόν άφύπνισεν.
— Σπεύσε είς τό μέγαρόν, ειπεν αυτώ. 

Όδήγησον έδώ τόν θαλαμηπόλον τοϋ βαρό
νου καί τόν ιατρόν. ’Ά ς ε”λθωσιν άθορΰβως.

— Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν ό αμαξηλά
τη ; ίδών άλλοφρονοϋσαν τήν μαρκησίαν. 
Δυστύχημα !

— Δυστύχημα, άληθώ;. Απρόοπτον 
συμβάν. Σπεύσε καί σιωπή.

Δι ’ ένό; νεύματος ό αμαξηλάτης έοωκε 
τή μαρκησία νά έννοήση ότι ηούνατο νά 
βασισθή εί; τήν εχεμύθειάν του.

Ή  άμαξα άπήλθεν έν τάχει πρό; το 
ποοάστειον τοϋ Άγιου Όνωρίου.

Καθ’ ήν στιγμήν έν τώ σιδρηοοορομικώ



<χταθμώ τοϋ Άγιου Λαζάρου ή άμαξοστοι- 
y i α της Άβρης έσύριζεν αναχωρούσα, ό ’Ι 
ωσήφ, ό θαλαρ.ηπόλος τοϋ τραπεζίτου καί 
■ί> Ιαττρός Ρεβούλ. ό συνήθη; αύτοϋ θεράπων, 
ίίσήρχοντο έν τώ  μεγάρω Άρτάν μετά τών 
-προφυλάξεων συνωμοτών.

Ό  οιαπρεπής ιατρός άμα ίδών τον πε- 
λ.άτην του έκίνησε τήν κεφαλήν καί ήν νό
ησε τήν αιτίαν τοϋ συμβάντος οράματος.

Δι ’ ολίγων λέξεων ή μαρκησία διηγήθη 
αύτώ τήν προδοσίαν τής μιγάδος, τήν έμ- 
φανισιν καί τήν φυγήν τοϋ συζύγου της.

'Γής επιστήμης ή βοήθεια ήν περιττή.
Ή  ιατρική ολίγους θεραπεύει ασθενείς, 

«έν αποδίδει δέ ζωήν είς τούς νεκρούς.
Ό βαρόνος οέν ήνοιξε πλέον τούς όφθαλ-

ν Λ™-·
Ύπελείπετο νά διαφυλαχθή ή τιμή τής 

-νεαράς γυναικός προ τών ομμάτων τοϋ κό
σμου.

Οί δύο άνδρες μετέφερον το πτώμα έν τή 
άμάξη του καί έ'φερον αύτο είς τό κατά τό 
•προάστειον τού Άγιου Όνωρίου μέγαρόν.

Τήν έπιοϋσαν αί έσπεριναί έφημερίοες ά- 
νήγγελον τόν θάνατον τού τραπεζίτου οιά

~ » / t ' -των επόμενων περίπου λεζεων :
«Τήν νύκτα ταύτην ό διάσημος βαρόνος 

!Ζάμ Ροζενδάλ άπέθανεν αίφνηδίως έξ έσω- 
τερικής αιμορραγίας. Πάντες γνωρίζουσι τόν 
υί·ν του, τόν βαρόνον Μάςιμον. δστις έπα- 
ξίως θ* συνέχιση τήν δυναστείαν τών βαθυ- 
ττλούτων τούτων. Παρά. τοϊς Ροζενοάλ δύνα- 
τα ί τις είπειν δτι ούδέν μετεβλήθη. Ό ταν ό 
αρχηγός τού οίκου έκλίπη, άγγέλλουσιν : 
Ό  βασιλεύς άπέθανε, ζήτω ο βασιλεύς !»

Εΐποντο βιογραφίαι έμφαντικαί, δι ’ ών 
ώς έπί τό πολύ τιμώσι τους μεγάλην επιρ
ροήν ή μεγάλην περιουσίαν έχοντας.

Τά οιά τόν μεταστάντα βαρόνον εγκώ
μια ύπήρξαν άνάλογα τώ μεγίστω αριθμώ 
τών έκατομμυρίων του. Σπανίως ήγεμών ά- 
•ποθανών έτιμήθη έπί τού τάφου του διά 
τοιούτων καί τοσ»ύτων επικήδειων λόγων.

Μέχρι τής έπιούσης είς μάτην άνεζήτη
σαν τόν βαρόνον Μαξιμον ΐνα άναγγείλωσιν 
αύτώ τήν θλίβεράν είδησιν.

Θά γνωρίσωμεν μ ετ ’ ολίγον πού ούτος εύ
ρίσκετο, ένώ ή καταστροφή έτελεϊτο.

Κατά τήν επάνοδον αύτοϋ ό κύριος Διο
νύσιος, ό γραμματεύς τού βαρόνου Ζάμ,δστις 
θά ήν καί ιοικός του, τώ ένεχείρισε τήν . έ- 
■πβμένην βραχεϊαν διαθήκην :

«ΠροόφιίνΆς μοτ Μάξχμε,
«Ούδέποτε σπουδαίως ήγάπησα είμή εν 

μόνον ον έν τώ κόσμω, σέ, υιέ μου.
» Είσαι αίμά μου καί κληρονόμος μου, 

άλλος έγώ. Έ λπίζω  δτι ό χαρακτήρ σου 
είναι οιος ό έμός· κατέβαλα άλλως τε πά
σαν μέριμναν καί φροντίδα νά σέ μορφώσω 
όμοιόν μου.

» Α γάπα  τό χρήμα διά τήν ούναμιν, ήν 
τούτ» παρέχει.

«Καταφρονεί τούς άνδρας, άναλογιζόμε- 
νος δτι πάντας δύνασαι ν ’ άγοράσης.

»Φοβοϋ τάς γυναίκας, τήν ώβυναμιαν ή- 
μ.ών καί τήν απώλειαν.

» νΕσο ισχυρός και σώφρων, γενναιόφρων, 
μεθ’ ύπολογισμοϋ, ήδύς πρός τού: μικρούς,

άνευ άδυναμίας, σκληρός πρός τούς μεγάλους 
άνευ άλαζονείας.

»Μή δέχου τήν προσβολήν άνδρός, πριγ- 
κηπος ή θεράποντος. Απόδιδε τό κακόν έ- 
κατονταπλασίως. Μή λησμονεί ποτέ τήν ΰ- 
βριν. Μεταχειρίζου τούς ύπηρέτας σου ώς 
οικογένειαν, έν ή τό δικαίωμα τού αρχηγού 
αναγνωρίζεται άδιαφιλονεικήτως.

» Ύ πό τοιούτους δρους τό βασίλειον τού 
κόσμου σοί άνήκει.

»Χαϊρε, σοί δίδω το τελευταΐόν μου φ ί
λημα.

* a Ό  πατήρ σου
»Ζ Α Μ  Ρ Ο Ζ Ε Ν Δ Α Λ ».

Ή  κυρία Άρτάν μετά δύο ήμέρας ετε- 
κεν υιόν δηλωθέντα κατά νόμον ύπο το ό
νομα Γαβριήλ Ρολ,άνδος Άρτάν.

Άπέβαλε βαθμηδόν τούς παλαιούς αυ
τής ύπηρέτας, καί έξηκολούθησε κατοικούσα 
τό μέγαρόν αύτής προσλαβοϋσα νέους θερά 
ποντας.

Ό μαρκήσιος έτήρησε τόν λόγον του καί 
δέν έπανήλθεν.

Δ'

Ό  μέγας Βαλζάκ έγραψε που περίεργον 
κεφάλαιον —ερί τών οδών τών Παρισίων.

Κ α τ’ αύτόν, έν τή αεγαλοπόλει, αί ο
δοί έχουσι τήν φυσιογνωμίαν αύτών ώς οί 
άνθρωποι- εύρίσκει τις όδους επονείδιστους, 
ώς αί οδοί Τίρ-Σάπ ή Βίδ-Γκουσέ, οίκτράς 
μνήμης- οδούς εντίμου καί μετριόφρονος ο- 
ψεως, ώς ή όδός Κυρίας έπί παραδείγματα 
οδούς κοσμίας καί εύπρεπεΐς· άλλας όψεως 
άγριας καί άπειλητικής, ώς ή δδος τής Ρο- 
κέτης· οδούς ευφήμους καί οδούς δυσφήμους· 
οδούς νέας, έφ’ ών δέν έσχηματίσθη ετι γνώ
μη· οδούς φιλομαθείας καί άλλας άργίας· 
οδούς ούσιωοώς φιλοθρήσκους καί οδούς Βολ- 
ταιρείους καί σκεπτικάς· οδούς κακής συνα
ναστροφής καί άλλας αξιοπρεπείς καί μεγα
λοπρεπείς.

Ύπάρχουσιν οδοί μεταβάλλουσαι κατα
φανώς φύσιν άπό τού ένός είς τό έτερον ά 
κρον, έκατομμυριούχοι έν τή άρχή, άπλώς 
εύποροι έν τώ μέσω καί σχεδόν πενόμεναι έν 
τώ  τέλει, ώς ή όδός Λαφαγέτ.

Κατά τήν άνωτέρω διαίρεσιν, δίκαιον 
ήν νά κατχταχθή, κατά τά  πρώτα έτη 
τής δευτέρας αύτοκρατορίας, ή όδός τοϋ 
Γύψου μεταξύ τών στενοτέρων, τών ρυπα
ρότερων καί άηδεστέρων τών άρχαίων Πα
ρισίων.

Περί τό μέσον τής όδοϋ ταύτης ύπήρ'/εν 
οίκία παράδοξος καί παλαιά ώς αί άλλαι, 
ά λ λ ’ ής ή πρόσοψις είχεν έπισκευασθή ι/,ετ’ 
ίδιαζούσης καλαισθησίας.

Τό στενόν, ύψηλόν καί βαθύ τούτο οικο
δόμημα σύγκειται έξ Ιξ όρόφων, έκαστος 
τών όποιων έχει έπί τής οδού τρία παρά
θυρα.

Ανήκει ετι εις τινα μεταπράτην, σ/η- 
ματίσαντα τήν περιουσίαν του δια τοϋ έμ- 
πορίου τών άποικιακών έδωδίμων.

Ή  περιουσία αΰτη δέν είναι μέν αρκούν
τως μεγάλη ώστε πολύν νά προκαλέσν) θό
ρυβον, ά λ λ ’ είναι έντιμος.

Ό μεταπράτης ούτος κατείχε τό ίσό -

γαιον, τάς αύλάς καί τόν πρώτον όροφον 
τής οικίας του, έκρινε δ ’ εύλογον νά /ρω— 
ματίση αυτήν αίμόχρουν μέν μέχρι τού 
δευτέρου ορόφου, κιτρίνην δέ κροκόχρουν 
άπό τούτου μέχρι τής στέγης.

Οί ένοικοι ϊνα φθάσωσιν είς τήν κλίμ-ακα, 
διέρχονται διά στενού διαδρόμου αριστερόθεν 
τού μαγαζείου εύρισκομένου.

Δέν έχει θυρωρόν ή οίκία.
Οί γραμματοκομισταί παραδίδουσι τήν 

άλληλογραφίαν τώ εδωδιμοπώλη, ένεργοϋντι 
τήν άστυνομίαν τοϋ οίκου.

Τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ήν τά γεγονότα, 
άτινα άφηγήθημεν συνέβαινον έν τώ  με
γάρω Ά ρτάν, νεαρά γυνή, έρχομένη άπό 
τής άγοράς τοϋ Τέμπλου είσήλθεν έν τή 
όδώ τού Γύψου έσπευσμένω τώ  βήματι.

7Ην ύψηλή καί λεπτοφυής.
Ή  περιβολή της πλέον ή άπλή συνι- 

στατο ές έλαφράς περιωμίδος καί έσθήτος 
έκ μέλανος μάλλινου ύφάσματος, έσφιγμε- 
νης περί τήν όσφύν καί άρκούντως στενής 
καί βραχείας.

Άναμφιβόλως ή νεαρά γυνή είχε κατα
σκευάσει διά τών ιδίων αύτής χειρών τήν 
εύτελή ένδυμασίαν της, ήν ή καλλονή καί ή 
χάρις αύτής καθίστων πεοίκομψον ώς πάν 
δ,τι φέρει ώραία νεάνις.

"Η μάλλ·ν δέν παρετήρει τις τάς άτε- 
λείας τής περιβολής οίονεί δαμαζόμενος ύπό 
τών θελγήτρων τού παρισινού έκείνου άν
θους.

ΤΗτο ξανθή.
Ή  σποδό'/ρους αύτής κόμη ήν έβοστρυχι- 

σμένη έπί έξαισίου μετώπου ύπο μικρόν πέ
τασον, μέλανα ώς ή έσθής καί μή άξίζοντα 
ούτε δέκα φράγκα.

Οί γαλανοί οφθαλμοί της, ή λεπτή ρίς, 
τό κάπως μέγα αύτής στόμα, κοσμούμενον 
ύπό θαυμασίων όόόντων, τά μικρά ώτα. το 
μετά λακκιοίου πωγώνιον αυτής, συνεπλή- 
ρουν τήν θελκτικήν καί λίαν αριστοκρατι
κήν εκείνην φυσιογνωμίαν, ής τό κυριώτεοον 
θέλγητρον ήν ή ήδύτης, ή άποπνεομένη έκ 
τών λεπτών χαρακτηριστικών καί ή άπα- 
στράπτουσα λευκότης τού δέρματος.

Ό  τράχηλος αύτής ήν έξόχως εύπλα- 
στος, τό στήθος εύρύ, τό δέ παραστημα χα- 
ριεν καί εύστροφον.

Θά ήτο είκοσι μέχρι είκοσι καί δύο έτών.
Έκράτει έν τή χειρί κύλινδρον τετρα

δίων μουσικής, ές εκείνων, άτινα συνήθως 
φέρουσι μεθ ’ έαυτών αί όιδασκάλισσαι τοϋ 
κυμβάλου.

Διηυθύνθη εύθύ πρός τήν οικίαν τού εδω
διμοπώλου καί είσήλθεν έν τώ καταστή- 
ματι.

Ό κύριος τοϋ καταστήματος, Λουδοβι- 
κος-Μιχαήλ Βωκελέ, αξιόλογος καί φαλα
κρός έμπορος, περίπου έςηκοντούτης, έπε- 
στάτει είς τήν έκφόρτωσιν ξηρών δαμασκή- 
νων, σταφυλών καί άπίων, τούθ’ δπερ οέν 
έκώλυσεν αύτόν νά σπεύση προ τής νέας γυ- 
ναικός καί νά προσφέρη έν σπουδή έοραν τή 
θελκτική έπισκεπτρία.

— Είσθε σείς ! κυρά Ραβού, είπε. Τόσον 
γρήγορα έπιστρέφετε, δέν είναι άκόμη με
σημβρία !

— Φεϋ ! έστέναξεν έκείνη.



— Έτελείωσαν τόσον γρήγορα, τά μα
θήματα ;

Ή  νεαρά γυνή έκλινε τήν κεφαλήν χω
ρίς ν ’ άπαντήση.

— Ά ν  οέν πηγαίνη καλά τό επάγγελ
μα, ύπέλαβεν ό εδωδιμοπώλη;, πρέπει νά 
τό άλλάξετε.

— Είναι εύκολον νά τό λέγη τις.
Ό  αξιόλογος έμπορο; έποίησεν έμφαντι- 

κόν μορφασμόν καί ήτένισεν άνησυχητικώ; 
τήν νεαράν γυναίκα.

— Μέ αύτό τό πρόσωπον, είπε, οέν εύ- 
ρίσκεται κάνεις είς στενοχώριαν !

— Άπατάσθε,κύριε Βωκελέ.Είμαι πολύ 
στενοχωρημένη καί τεταραγμένη.

Ό ντως, ή μορφή της έδήλου ανησυχίαν.
— Ό σύζυγός μου οέν έπανήλθεν ; η- 

ρώτησεν.
— Α ι, σείς, οέν είδατε τόν Ραβού ; ειπεν 

ό εδωδιμοπώλη; είς δύο ύπηρέτας, άσχολου- 
μένους είς τήν έκφόρτωσιν τών άπίων καί 
τών οαμασκήνων.

— Όχι άκόμη, αυθέντα.
— Ιδού άνθρωπος, οστις κοπιάζει τόσον 

οιά τό τίποτε, άνέκραξεν ο άξιόλογο; έμπο- 
ρος. Ψ άλτης είς Σαίν - Μερρύ, ηθοποιός είς 
τό θέατρον τοϋ Ά μβιγύ ! χρυσωτή; γυψί ■ 
νων άγιων ! Καί νά μή ήναι εκατομμυρι
ούχος μέ τόσας τέχνας !

— Δέν πταίει αύτός, είπε στενάζουσα ή 
γυνή.

— Τόν λυπάσθε ;
— Βεβαίως.
— Έ γώ όχι,είπεν ό εδωδιμοπώλης μορ- 

φάσας.
Καί στηριχθείς έπί τοϋ έρεισινώτου τής 

έδρας, ήν προσέφερε τή κυρία Ραβού είπεν 
αυτή είς το ούς :

— Γνωρίζετε οτι μοϋ χρεωστεϊ τρεις τρι
μηνίας καί τήν τρέχουσαν.

[”Επετ«κ συνέχεια.]
TONY

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

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[ Συνέχεια]

— Λοιπόν δέν θά συμβή τιούτόν τ ι, έξη- 
κολούθησεν ό κ. Δελασέρ· άρκεϊ τό αίχο; 
τό ίδικόν σου καί το ίδικόν μου' οέν θέλω 
τό όνειοο; νά έγγίση καί το μέτωπον τή ; 
θυγατρό; μου ! Είναι τάχα ανάγκη νά σοί 
τό ειπω ; Έάν δέν μου έκλεπτε; τήν κόρην 
μου — διότι κυριολεκτικοί; μοϋ τήν έ'κλε- 
ψα; — οΰδόλω; θά σέ άνεζήτουν θά σ ’ έγκα- 
τέλειπον εί; τήν ελεεινήν σου τύχην, δέν θ ’ 
άπεπειρώμην τίποτε εναντίον σου καί θά σ ’ 
«λησμονούν. Δέν άπέθανα άμέσως έκ τοϋ 
τραύματος, τό όποιον μοί κατέφερες, διότι 
ήθέλ,ησα νά ζήσω, ναί, θέλω νά ζήσω, όχι 
•προς έκοίκησιν, δικαίας άλλως, τήν όποιαν 
όμως άποστρέφομαι, θέλω νά ζήσω χάριν 
τή ; θυγατρό; μου, χάριν εκείνη; καί μόνη; !

Ιίχρεγνώρισα; τά  καθήκοντά σου, κυρία, 
έγώ δμω; γνωρίζω τά  ίδικά μου. Πάν με 
ταξύ ήμών ε”ληξεν, τίποτε πλέον δ ι’ έμέ 
δέν είσαι, δέν σέ γνωρίζω πλέον ! Τίποτε 
δέν έχω νά σοί είπω. Τώρα άποκρίσου, ποϋ 
είναι ή κόρη μου ;

Ή  μαρκησία συνήλθεν έκ τή ; έκτάσεω;, 
εί; ήν είχε περιπέσει.

— "Οχι, είναι άδύνατον, δέν θέλω, δέν 
ούναμαι ! άνεφώνησε πεπνιγμένη τή φωνή.

— Μίαν άκόμη φοράν : Πού είναι ή κόρη 
μου ; ηρώτησεν ό κόμης, ού ή τρέμουσα 
φωνή άντήχει άπειλητικώς.
>r — Ό χ ι δέν θέλω, έπανέλαβεν έμμανή; 

ή κόμησσα ρίψασα παρά θέλησιν λαθραϊον 
βλέμμα, εϊ; τινα τών θυρών τού δωματίου. *

Ό κόμη; παρετήρησε τό βλέμμα τοϋτο 
καί οί οφθαλμοί αύτοϋ άπήστραψαν...

— Άφοϋ δέν θέλγι; νά μοί άποκριθή;, 
είπε, πηγαίνω νά τό ζητήσω μόνο;.

Καί προύχώρησε πρός τήν θύραν, έφ ’ ή; 
έ"πεσε τό βλέμμα τή ; συζύγου αύτοϋ.

ΓΙάραυτα ή κόμησσα άφήκε διαπερα
στικήν κραυγήν καί ώρμησεν αιφνη; μεταξύ 
τή ; θύρα; καί τού συζύγου αυτή;· τότε δ ’ 
έστη ύψιτενή;, μέ πάλλον τό στήθο;, μέ 
φλόγα εί; τό βλέμμα καί έ'λαβεν απειλητι
κήν στάσιν.

1Ζ’

Τό τέκ νο ν .

Ό κ. Δελασέρ ε'ρριψεν έπί τή ; συζύγου 
αύτοϋ βλέμμα άποστροφή;, είτα άνέκφρα- 
στον μειδίαμα συνέστειλε τά χείλη του.

— Ά  ! είπεν, είναι έκεϊ !...
Καί έπροχώρησε δύο έ'τι βήματα.
Ή  κόμησσα ηρείσθη έπί τή ; θύρα; ε’-

χουσα τά ; χεϊρα; έσταυρωμένα;.
— Δέν θά είσίλθετε ! ανέκραζε.
Το πρόσωπον τοϋ κόμητο; ένένετο ώχρον

καί οί οφθαλμοί του άπήστραπτον άπαι- 
σίω;.

Έ πί τινα δευτερόλεπτα διετέλεσαν άκί- 
νητοι προσβλέποντες άλλήλου; βλοσυρώ;.

— Ά φες με νά διέλθω, είπεν ό κόυ.ης 
αετά βραγχνώδους Φωνή;.

— Ό χ ι !
— Σοί το διατάττω !
— Ό χ ι !
Σπασμωδικό; τρόμο; κατέλαβε τόν κό- 

μητα, τά  χαρακτηριστικά του συνεστάλη- 
σαν δεινώ; καί ή οργή, έτοιμη νά έκραγή, 
έξήστραψε διά τών οφθαλμών του.

— Ά θλια  ! άθλια ! έφώνησε αετά συρι 
ζούση; φωνή;.

Καί όρμήσας τήν έ'λαβεν έκ τών ώμων 
καί τήν ώθησε παραφόρω;.

Η κόμησσα άπώλεσε τήν ισορροπίαν 
καί έ'πεσεν έπί τών γονάτων άλλά ποίν ή 
ό κόμη; λαβή καιρόν ν ’ άνοιξη τήν θύραν, 
ήγέρθη, ώρμησε πρό; αύτόν καί έδράξατο 
αύτοϋ.

— Ά θλια  ! είπεν ύποκώφω;, θέλει; λοι- 
πον νά σέ φονεύσω !

Καί ήγειρε κ α τ ’ αύτής τήν πυγμήν.
— Ναί, φόνευσέ με, έπειδή θέλει; νά πά- 

ρη; τό τέκνον μου, φόνευσέ με, φόνευσέ με !

Ά ντ ι όμως νά κτυπήση ό κόμηςν ό βρα— 
χίων του κατέπεσεν.

— Ή  κόρη μου, ναί, εκείνη σέ προστα
τεύει κατά τής παραφοράς μου, είπε· δέν· 
θέλω κηλίς αίματος νά κηλιδώση τήν ά- 
θώαν του ενδυμασίαν.

— Μ ’ ε”λεγες ότι άποστρέφεσαι τήν έκοί- 
κησιν... Ά  ιδού, ιδού ή έκδίκησίς σου !...

» Ά λλά  γνωρίζεις οτι άγαπώ τό τέκνον 
μου, ότι τό λατρεύω... καί θέλεις νά μοί 
το άφαιρέσης. Είναι τερατώδες αύτό, κύ
ριε κόμη, είναι άπάνθρωπον, είναι κακούρ
γημα ...

» ΤΩ ! ώ ! ν ’ άφαιρέση τις άπό μίαν μη
τέρα τό τέκνον της ! Ά λ λ ’ όσον άθλία καί 
άν ήναι μία γυνή, μήπως δέν έχει καρδίαν 
ώς πάσα άλλη ; μήπως δύναται τ ι ;  νά τήν 
έμποδίση ν ’ άγαπά καί νά ήναι άφωσιω- 
μένη εί; τό προσφιλέ; τέκνον, τό όποιον εί
ναι σπλάγχνον τών σπλάγχνων της ; Σ£ 
ήπάτησα, έποδοπάτησα τήν τιμήν σου, εί
μαι άτιμος ! Λοιπόν άπαιτώ τήν τιμωρίαν,, 
τής όποιας έ'γεινα άξια· κτύπα με, κτύπα, 
θέλω ν ’ άποθάνω !))

— Δέν θέλω τόν θάνατόν σου, άπεναν- 
τίας θέλω νά ζήσης, αΰτη θά ήναι ή έκδί
κησίς μου, διότι ποτέ δέν θά έπανίοης τήν 
θυγατέρα σου !

Καί δ ι’ αποτόμου κινήσεως άπηλλάγη 
τής κομήσσης, ήν κατώρθωσε ν ’ άπωθήση, 
ά λ λ ’ εκείνη άμέσως έφθασε πλησίον του, 
άσθμαίνουσα δέ καί πνιγομένη ύπο τών λυγ
μών έκινδύνευε νά πνιγή.

— Ά λ λ  ’ άφες με λοιπόν ! άνέκραξε 
μετά φοβεράς φωνής.

Καί ώθησεν α.ύτήν μετά τόσης δυνάμεως. 
τή φορά ταύτη, ώστε ή άτυχής κατεκυλί- 
σθη έπί τοϋ δαπέδου, ένθα έμεινεν έξηπλω- 
μένη καί σχεδόν λιπόθυμος

Ό κόμης ήνοιξε τήν θύραν, ήν τοσούτον- 
έρρωμένως ύπερήσπισεν ή μήτηρ, καί είσήλ- 
θεν εί; εύρύν θάλαμον, έ”νθα παντελή; έπε- 
κρατει σιγή καί ούτινος τά  διπλά τού πα
ραθύρου παραπετάσματα, κατεβιβασμένα,. 
ήμπόδιζον νά είσέρχωνται αί ήλιακαί άκτϊ- 
νες. Έν τω  σκιόφωτι τού δωματίου τούτου 

j ό κόμης είδε κλίνην καί έπί τής κλίνης τήν·
; μικράν Λουκίαν κοιμωμένην ήσύχως.Κατα- 
| βεβλημένην ύπό τού θάλπου; τή ; ήμέρας 
[ ή μήτηρ κατέκλινεν αύτήν ένδεδυμένην,
! ϊνα δυνηθή νά κοιμηθή ήσύχω;. Ό κόμης 

ώρμησε πρό; τήν κλίνην μέ σπινθηροβολούν- 
| τα ; οφθαλμούς καί έ'λαβε τό τέκνον είς 
1 τούς βραχίονας του. Το μικρόν άφυπνισθέν 
] αίφνης ήνοιξε μεγάλω; τού; οφθαλμού; καί 
! παρετήρησεν, άμέσω; δ ’ άφήκε κραυγήν έκ- 

πλήξεω; καί χαρά;.
— Ά  ! μπαμπά, ύπέλαβεν.
Ό  κόμη; έΌλιψε πυρετωοώ; το παιδίον 

καί έκάλυψε τό μέτωπον καί τά ; παρειάς 
διά παραφορών φιλημάτων.

— Ά  ! τώρα, έψιθύρισεν, είναι ίδικόν 
μ.ου, ίδικόν αου, υ.όνον ίδικόν μ.ου ! Το παι-I ’ ι ’ Γ Γ
δίον έτεινε τού; μικρού; αύτοϋ βραχίονας 
περί τόν τράχηλόν του καί έγέλα. Έ γέλα, 
το καϋμένον !

Ό  κόμη; έξήλθε τοϋ θαλάμου. Ή  κό
μησσα έσχε τήν δύναμιν νά έγερθή καί νά 
γονυπετήση, ίδοϋσα δέ Ιμφανισθέντα τόν σύ



ζυγόν αυτής μέ τό παιδίον είς τάς άγκάλας, 
έτεινε πρός αυτόν τρεμούλας τάς χεϊρας καί 
εκραξεν ίκετευτικώς :

— Χάριν ζητώ, λυπήσου με !
’Εκείνος δμως έρριψεν επ ' αύτής βλέμμα

άπαστράπτον καί ψυχρόν ώς χάλυψ είπών :
—  Δέν θά τήν έπανίδτις πλέον !
Ή  κόμησσα προσεπάθησε νά έγερθνί,άλλ’ 

άπέβη άδύνατον. Άπολέσασα ήδη πάσαν 
οωματικήν δύναμιν έπεσεν έπί τών γονάτων 
καί έπί τών χειρών της. Κατά τό διάστημα 
δμως τοϋτο ό σύζυγος καί ή θυγάτηο της έ- 
γένοντο άφαντοι' ε“βαλε βραγχνήν καί φοβέ
ραν φωνήν καί κατέπεσε πρηνής έπί τού 
δαπέδου. Έλιποθύμησεν.

Ό κόμης κατέβη ταχέως τήν κλίμακα. 
Έπί τής εξωτερικής τής οίκίας κλίμακος 
άπήντησε τήν θεραπαινίδα, ά λ λ ’ αΰτη, έκ
πληκτος καί κατεταραγμένη, δέν έσκέφθη 
νά τώ έμποδίση τήν διάβασιν. Ό  κόμης 
ώρμησεν έκτός τού κήπου, άντί δέ νά τραπή 
πρός τούς πορτοκαλεώνας, δ ’ ών ήλθε καί 
ένθα ήδύνατο νά συναντήση τον ύποκόμητα 
Σανζακ, έ'λαβε δεξιά στενήν άτραπόν φέ- 
ρουσαν πρός τήν θάλασσαν, καί μετά τινα 
λεπτά εύρέθη είς τήν μεγάλην δδόν.

Είς άπόστασιν βημάτων τινών άνέμενεν 
αύτόν ύπό τήν σκιάν ελαίας ό Λουδοβίκος 
μετά τής άμάξης του, ό δέ ’Ιταλός ίδών 
τόν κόμητα ερχόμενον μέ πα'.δίον είς τάς 
άγκάλας έκαμε ζωηρόν κίνημα έκπλήξεως.

— Μή εκπλήττεσαι, τώ ειπεν ό κύριος 
Δελασέρ.

Τό παιδίον, τό όποιον άπεσπάσθη άπο- 
τόμως τοϋ ΰπνου του, άπεκοιμήθη κατά τό 
όλιγόλεπτον διάστημα τής άπο τής έπαύ- 
λεως μέχρι τής μεγάλης όδοϋ πορείας τοϋ 
κόμητος, δστις έν τ γ  άμάξη περιετύλιξεν 
αύτό διά τοϋ επανωφοριού του, δπερ άφή- 
κεν έκεϊ, άναχωρών είς τήν έπαυλιν.

— Τώρα, είπε πρός τόν Λουδοβίκον, κα- 
θίσας πλησίον τού παιδιού, μαστίγωσε τον 
ίππον σου καί φύγε σαν πουλί.

Ό ’Ιταλός ύπήκουσε καί τό όχημα δι
έβη ώς βέλος, καταλεϊπον δπισθεν αύτού νέ
φος κονιορτοϋ. Μ ετ’ ού πολύ διέβησαν τά 
σύνορα, τότε δέ ό κόμης, τους οφθαλμούς 
εχων προσηλωμένους έπί τής θυγατρός αύ
τού, άνέπνευσεν έλευθέρως.

— Δέν Φ οβούμαι πλέον τίποτε, έψιθύ- 
ρισε· καί έπί τή ύποθέσει δτι σκοπεύουσι νά 
ρ.έ καταδιώξωσιν, είμαι έκτος βολής.

Ή  άμαξα έβαινεν όλονέν ώς τάχιστα, 
έκπέμπουσα άπο τών τροχών αύτής σπιν
θήρας άνά πάσαν στιγμήν. Έν τούτοις έ
φθαναν είς άνωφέρειαν άρκούντως τραχεΐαν, 
ώστε ήναγκάσθη ό ΐπποςν ’ άναβή αύτήν Ιν 
μετριασθέντι βαδίσματι.

— Λουδοβίκε, είπεν ό κόμης.
Ό  ’Ιταλός έστρεψε τό πρόσωπον.
— “Ακούσε καλά τί έχω νά σοί ειπω.
— Πολύ καλά, έξοχώτατε.
— Έάν τυχόν καί σ ’ έρωτήση κάνεις : 

«Δέν ήξεύρεις τίποτε ; δέν είοες τίποτε ;» 
συ οέν θ ’ άπαντήσης τίποτε.

— Καί είς τόν εισαγγελέα ακόμη ; ήρώ
τησεν ό Λουδοβίκος ρίψας λοξόν βλέμμα έπί

j  τήν μικράν Λουκίαν, ήτις είχεν άφυπνισθή.
— Καί είς τόν εισαγγελέα, άπεκρίθη ό

κόμης μαντεύσας τά  διανοήματα τού ηνιό
χου. Ά λλω ς δέ σπεύδω νά σέ καθησυχάσω- 
δέν έχεις τίποτε νά φοβηθ^ς, διότι τό πα ι
δίον είναι ίδικόν ρ.ου.

— Ά  ! ύπέλαβεν ό Λουδοβίκος.
— Μ ’ ένόησες, τίποτε δέν είδες, τίποτε 

δέν γνωρίζεις.
— Ναί, έξοχώτατε.
— Καί &ν σ ’ ερώτηση κανείς ;
— Δέν θά βγάλω λέξι, έξοχώτατε.
— Καλά, βασίζομαι εις τήν εχεμύθειάν 

σου... Τώρα νά σοί δώσω έκεϊνο, το όποιον 
λέγομεν είς τήν Γαλλίαν φιλοδώρημα.Λάβε.

Καί ό κόμης έθηκεν είς τήν χεΐρα τού ’Ι
ταλού δέκα είκοσάφραγκα.

— Ώ  ! 'Ω ! έξοχώτατε, άνέκραξεν ό 
Λουδοβίκος, αδυνατών νά πιστεύση τούς ο
φθαλμούς του.

— Μέ αύτά τά  χρήρ.ατα θ ’ αύξήσουν 
αί οίκονομίαι σου, παλληκάρι ρ.ου, είπεν ό 
κόμης ύπομειδιών.

Είχον άναβή τήν άνωφέρειαν καί ή ά- 
ρ.αξα ήρξατο αύθις βαίνουσα ρ.ετά ταχύ- 
ηττος.

Το παιοίον ήγέρθη καί ηθέλησε νά σταθή 
έπί τών ποδών του, άλλ ’ ό κόρ.ης λαβών τό 
ρ,ικρόν είς τούς βραχίονάς του καί καθίσας 
έπί τών γονάτων του περιεπτύξατο αύτό 
πολλάκις. Είτα ένδίδων είς τάς μικράς θω
πείας τού παιδιού, ήρξατο παίζων ρ.ετ’αύ
τοϋ ύπό τάς χρυσιζούσας λάμψεις τοϋ δύον- 
τος ήλιου.

Δέκα ρ-όλις λεπτά παρήλθον, άφότου ό 
κόρ.ης Δελασέρ έξήλθε τής έπαύλεως, δτε ό 
ύποκομης Σανζάκ έπέστρεψεν έκ τού περι
πάτου. Ά μα ώ ; διέβη τήν κιγκλιδωτήν 
τοϋ κήπου θύραν συνήντησεν άνδρα. δστις 
ήτο συνάμα κηπουρός καί προσωρινός θα 
λαρ.ηπόλος αύτού. Ό θεράπων έφαίνετο τε- 
θλιμμένος.

— Άναβήτε γρήγορα, κύριε, άναβήτε, 
γρήγορα, είπεν είς τόν πρ:ϊστάρ.ενον αύτοϋ 
ρ.έ τεταραγμένην φωνήν.

— Τί συρ.βαίνει λοιπόν ; ήρώτησε ό 
ύποκόρ.ης.

— Ή  ’Ιωάννα θά σάς τό είπή, κύριε, 
έγώ δέν γνωρίζω τίποτε.

Ό  ύποκόμης είσήλθεν είς τήν οικίαν, 
χωρίς νά φανή ούτε τεταραγμένος ούτε α 
νήσυχος.

Ό  κ. Σανζάκ ήγε τότε τό εικοστόν έ 
βδομον έτος τής ήλικίάς. Ή το ύψηλός τό 
ανάστημα, καί καλοκαρ.ωρ.Ινος, είχε τήν 
κόρ.ην καί τόν πώγωνα ρ.έλανα καί τό πρό
σωπον χαλκόχρουν ώ ; Ισπανός. Ώς εκ τής 
κατασκευής τού προσώπου καί τών άλλων 
χαρακτηριστικών αύτού ήτο ώραΐος, ά λ λ ’ 
έν τώ συνόλω είχε τ ι το τραχύ καί τό άπο- 
διώκον τήν συρ.πάθειαν, τό φυσικόν τοϋτο 
δρ.ως έλάττωμα ε’χε διορθώσει ώς έκ τής 
ρ.ετά τού καλού κοσρ.ου συναναστροφής αύ
τοϋ, είχε δέ το προτέρηρ,α νά καταστρέφγι 
πάσαν αντιπαθητικήν έντύπωσιν. Οί αέλα- 
νες αύτού οφθαλμοί είχον παράδοξον λαρ.- 
ψιν κολάζουσαν τήν έκφρασιν τοϋ βλέρ.ρ.α- 
τος. Ή  έκφρασις δρ.ως αΰτη, ήν έγνώριζε 
νά καθιστά προσηνή, ούτε ήδεΐα ήτο ούτε

περιπαθής. Είχε Tt τό ειρωνικόν, τό άμφί- 
βολον, δπερ προσέβαλλε τόν όφθαλρ,όν τοϋ 
παρατηρητοϋ. Τοϋτο άλλως άνταπεκρίνετο 
πρός τό προσποιητον καί το σκωπτικόν τού 
μειδιάρ,ατος αυτού.

Βεβαίως ό ύποκόρ.ης Σανζάκ ήδύνατο νά 
ήναι άντικείμενον έρωτος στιγμιαίος γεννη- 
θέντος καί στιγμιαίως έκπνεύσαντος, ά λ λ ’ 
ουδόλως ήτο ικανός είς έρωτα σταθερόν, άρ- 
κοϋντα είς ίκανοποίησιν γυναικός.

"Οτε είσήλθεν είς το δωμάτιον τού ποώ- 
του πατώρ.ατος, ή ’Ιωάννα περιεποιεΐτο τήν 
κυρίαν αύτής, ήν είχεν εγείρει καί κατακλί- 
νει έπί άνακλιντρου. Η κόρ.ησσα δέν είχεν 
είσέτι συνέλθει, ώς ήτο ο ’άορανής, καί λευκή 
ώ ; χιών, ήδύνατο νά έκληφθή ώς νεκρά.

— Ά  ! κύριε, είπεν ή Ιωάννα, ίδούσα 
είσερχόμενον τόν κύριον αύτής, νά ήρχεσθε 
γρηγορότερα, νά ήσθε έδώ...

Ό ύποκόρ.ης έπλησίασε τήν νεαράν γυ 
ναίκα.

— Έπαθε συγκοπήν, προξενηθεΐσαν βε
βαίως ύπό τοϋ θάλπους καί τής έλλείψεως 
άέρος.

Καί άνοίξας παράθυρον επανήλθε παρά 
τή κορ.ήσση.

— Έκινήθη ολίγον, τώ είπεν ή Ιωάννα, 
καί θά συνέλθη· ίδέτε, το στήθος της σα
λεύει, θ ’ άρχίση ν ’ άναπνέη.

— Ναί, καί θά περάση τό κακόν, ύπέ
λαβεν ό κόμης.

— Ά  ! έφοβήθην δτι άπέθανεν ή κό
μησσα, δτι τήν είχε δολοφονήσει εκείνος.

— Τί ; τ ί λέγεις ; ποιον εννοείς ;
— Εκείνον ό όποιος ήλθε πρό ολίγου καί 

’πήρε τό παιδί.
Ό  ύποκόρ.ης δέν ηδυνήθη νά ρ.ή άνασκιρ- 

τήση.
— Ό  κόμης Δελασέρ ! έψιθύρισεν. Έ 

λα, λέγε τί συνέβη ; προσέθεσεν.
Καί ένώ αύτός έξηκολούβει νά φέρη είς 

τήν ρίνα τής νεαράς γυναικός λευκόν ρινό- 
μακτρον βεβρεγμένον είς δξος, δπερ άνέπνεεν 
αΰτη, ή ’Ιωάννα διηγήθη τίνι τρόπω άνήρ, 
άγνωστος αύτή, ήλθεν είς τήν οικίαν καί 
άνέβη είς τό οίκημα τής κυρίας αύτής, μεθ’ 
δλας τάς προσπαθείας της νά τόν έρ.ποδίση.

— "Έρ.εινε μέ τήν κυρίαν έως είκοσι λε
πτά , έξηκολούθησεν ή ’Ιωάννα· τούς ήκουα 
νά όι/.ιλοϋν πολύ δυνατα, ρ.αλιστα εκείνος· 
δέν ή'.ιπόοεσα ν ’ ακούσω τί έλεγον, ένόησκ 
δρ.ως δτι ή κυρία έγνώριζε τόν ξένον. Έ - 
σκέφθην νά οωνάξω τον Πέτρον, δ όποιος 
είογάζετο είς τόν κήπον.

— Καί ctv τό έκαμες ;
— Έφοβούμην μήπως δυσαρεστήσω τήν 

κυοίαν' καί έπειτα ποϋ νά ρ.αντεύσω ότι ό 
άνθρωπος εκείνος ήλθε διά νά παρη το 
παιδί ;

— Εξακολουθεί.
— Ήρ.ουν κάτω καί παρετηροϋσα μ ή 

πως έρχεσθε, δταν ε'ξαφνα ήκουσα τήν κυ
ρίαν νά φωνάζη : «Χάριν ζητώ, λυπήσου 
ρ.ε», εύθύς δέ είδα τόν άνθρωπον εκείνον ρ.έ 
τό παιδί στήν άγκαλιά, ό όποιος έπέρασεν 
ά π ’ ίρ,πρός ρ.ου καί έτρεχε γρήγορα προς 
τό λαγκάδι. Άκόρ,η τόν έβλεπα ποϋ έφευ- 
γεν, δταν ή κυρία έβγαλε φοβερή φωνή καί 
επειδή έφοβήθην έτρεξα νά ίδώ τί τρέχει.



Κατά πρώτην φοράν ένόμισα οτι ό άνθρω
πος έκεΐνο; τήν έκτύπησε μέ μαχαίρι, έ- 
•πειδή δμως οέν ε”βλεπα αίμα καί οέν εΰρισκα 
καμμίαν πληγήν, ε’λαβχ θάρρος. . .

Κατά τήν στιγμήν έκ.είνιην ή κόμησσα 
κατελήφθη ύπο σπασμού καί παρατεταμένος 
στεναγμός έξέφυγε τοϋ στήθους της. Συνήρ- 
χετο, ώς είχεν αναγγείλει ή ’Ιωάννα. Καί 
ναί μέν ήτο είσέτι αδύνατος ή αναπνοή καί 
έστενοχωρημένη, ά λ λ ’ ή λειτουργία τών 
πνευμόνων βαθμηδόν έπανήρχετο τακτικώς.

’Ολίγα λεπτά παρήλίον είσέτι, μεθ ’ ό 
ρόδου y ροιά ήρξατο έξαπλουμένη έπί τών 
παρειών καί τών χειλέων τής νεαράς γυναι- 
κός, ήτις ήνέωξε τούς οφθαλμούς. Κατά 
πρώτον ή συνελθοϋσα προσεβλεψε περί έαυ- 
τήν έκπληκτος καί τετρομαγμένη, είτα δ ’ 
ε”θηκε πολλάκις τάς χεΐρκς έπί τού παγερού 
αύτής ι/.ετώπου. ’Εκ τών νευρικών κινήσεων 
τής φυσιογνωμίας έννόει τις οτι έπειράτο νά 
συγκέντρωση τό ρνημονικόν αύτής.

— Τί, ονειρεύομαι ; είδα άρά γε φοβε
ρόν δνειρον ! έψιθύρισεν.

Αίφνης ήγέρθη είς τούς πόδας τρέμουσα 
κ α ί  παρατηρούσα βλοσυρώς. Ή  μεγαλοπρε
πής αύτής κόμη λελυμένη έκυμάτιζεν έπί 
τών ώμων αύτής. Άφήκε κραυγήν καί ώς 
πάνθηρ ώρμησεν είς τό γειτονικόν δωμάτιον. 
Σχεδόν άμέσως καί έτέρα ηκολούθησε κραυ
γή, σπαρακτικωτέρα,εΐτα έφάνη κλονουμένη 
καί μόλις στηριζομένη είς έαυτήν, έχουσα 
δέ τά χαρακτηριστικά φρικωδώς παρχμορ- 
φωμένα ύπό τών νευρικών σπασμών. Έπρο- 
χώρησεν ολίγον είσέτι οίονεί συρόμενη καί 
κατέπεσεν έπί εδράνου παρατεταμένον άφή- 
σασα στεναγμόν.

— Ά φες μας μόνους, είπεν ό ύποκόμης 
τή ’Ιωάννα.

Ή  θεοαπαινίς έρριψεν έπί τής κυρίας αύ
τής βλέμμα οίκτου καί έςήλθε τού θαλάμου.

Ό  κύριος Σανζάκ διετέλεσεν έπί στιγμήν 
ακίνητος,σιωπηλός,είτα δέ πλησιάσαςήρεμα 
τήν κόμησσαν :

— Έ λα , ελα, τή είπεν, έ"λα είς τόν έαυ
τόν σου.

Άνεπήδησεν αΰτη, ήγειρε τήν κεφαλήν 
καί μέ οφθαλμούς άπαστράπτοντας ώς ά- 
νημμένοι δαυλοί προσήλωσε τά  βλέμματά 
τη : έπί τοϋ ύποκόμητος.

— Λοιπόν ; ύπέλαβεν ούτος.
— Μήπως δέν είζεύρεις τί συνέβη ; ήρώ

τησεν ή νεαρά γυνή.
— Είπε μοί το.
— Ήλθεν ό σύζυγός μου, ένόμισα δτι 

έμελλε να μέ φονεύση... Λοιπόν οχι, δέν μέ 
έκτύπησεν, ά λ λ ’ ήρκέσθη νά μέ έκμηδενίση 
διά τής αποστροφής καί τής περιφρονήσεώς 
του.

— Τί πρός σέ ;
Ή  νεαρά γυνή άφήκε όξύν καγχασμόν.
— 7Α ! Ά  ! ύπέλαβεν, ήξεύρεις διατί ήλ

θεν έδώ ό κόμης Δελασέρ ; Ή λθε καί έ'λαβε 
τήν θυγατέρα μ»υ ! Δέν είναι πλέον έδώ ή 
κόρη μου, τήν έπήρεν, ακούεις ; Τήν έπήρε, 
μ.οϋ τήν ήρπασε καί μοί είπε : «Δέν θά τήν 
ίδής πλέον !» Ά  ! είμαι κατηραμένη, ναί, 
κατηραμένη !

[Έ π ε τ α ι συνέχεια].
*Π.

0 Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ο Ρ Λ Η Σ
( Έ κ  τών του ’Αμερικανού ποιητοΰ LONGFELLOW).

Μην εμπιστεύεσαι το σώμα σου 
εις τους ιατρούς, διότι έντος μιας 
δεκαπενθημερίας θα κάμουν τά πτο>- 
χά σου τα κόκκαλα νά περιπατούν 
χωρίς σάρκας, και μετά μίαν εβδο
μάδά τήν ψυχήν σου νά περιπατή 
χωρίς σώμα. SHINLEY.

Έ ζη  πρό τινων έτών έν τή πόλει ΙΙερι- 
γόρδη άγαθός τις συμβολαιογράφος, άπόγο- 
νος άρχαιοτάτης πλήν έκπεσάσης οίκογενείας 
καί κάτοικος ένος τών παλαιών έκείνων ύπό 
τοϋ χρόνου δλονέν φθειρόμενων οίκων, τούς 
όποιους βλέπων τις άνακαλεΐ είς τήν μνή
μην του τούς καλούς· εκε ίνους  καιρούς, καθ ’ 
ούς έζη ό προπάππος καί ή μάμμη του.Ή το 
άνθρωπος άκακου καί βλακώδους ήθους. Πα
τήρ οίκογενείας, ά λ λ ’ οχι καί κεφαλή αύ
τής, διότι έν τή οίκογενεία του ή «όρνιθα 
έκαχχάβιζε  δυνατώτερα άπο τόν πετεινόν», 
καί οί γείτονές του λόγον ποιούμενοι περί τοϋ 
συμβολαιογράφου, άνυψούντες τούς ώμους 
άνεφώνουν : « Ό καϋμένος ! τά σπηρούνια 
του έχουν άνάγκην από άκόνισμα». Έν συν- 
τόμω, μ ’ εννοείται, καλοί μου άναγνώσται- 
ό πτωχός συμβολαιογράφος μας ήτο όλος ύπό 
τήν έξουσίαν τής γυναικούλας του.

Μή εύρίσκων λοιπόν ήσυχίαν είς τήν 
οικίαν του, άνεζήτησεν αύτήν, ώς ήτο φυ
σικόν είς τήν θέσιν του νά πράξη, καί έπί 
τέλους άνεκάλυψε τόπον άναπαύσεως μακράν 
τών μεριμνών καί τού θορύβου τού οικογε
νειακού βίου. Ό  τόπος ούτος ήτο είς εν κα- 
φενεϊον άμα καί καπηλεΐον, μικρόν άπέχον 
τής πόλεως, οπού καθ’ έσπέρχν κατέφευγεν 
ώς είς άσυλον, διά νά κ«.πνίζη τήν πίπαν 
του, να. πίνη κανέν σερμπέτ ι  καί νά παίζη 
το ν τόμ ιν ο ,  το όποιον ήτο το άγαπητόν του 
παιγνίδι. Έκεϊ συνήντα τούς εύθύμους καί 
πολυαγαπημένους συντρόφους του" ήκουε τά 
διαδιδόμενα τήν ήμέραν εκείνην φλυαρήμα- 
τα, έγελα δτε ήτο εύδιάθετος, εΰρισκε πα 
ρηγοριάν δτε ήτο μελαγχολικός καί έξέφερε 
πάντοτε τάς ιδέας καί τά φρονήματα του, 
χωρίς καθόλου νά φοβήται μή έμποδισθή 
άπό άνουσίαν τινά άντίρρησιν.

Επιστήθιος φίλος τού συμβολαιογράφου 
ήτβ οίνέμπορός τις, δστις έ'ζη είς άπόστα*ιν 
μιάς λεύγης άπό τής πόλεως καί δστις πάν
τοτε διήρχετο τάς έσπέρας του είς τό κα- 
φενεΐον καί καπηλεΐον έκεΐνο. Ή το χονδρός, 
σωματώδης άνθρωπος, καταγόμενος έκ κα
θαρού γαλλικού αίματος καί γόνος κωμικού 
τίνος ηθοποιού, δστις άπήλαυεν ύπολήψεώς 
τίνος είς το είδός του.

Δέν είχε δέ αύτός άλλο τι άξιοσημείωτον 
ή τό δτι ήτο πάντοτε εύθύμου καί διασκε-
<ν ~ - \ ■ γοαστιχου χαρακτηρος, ηγαπα. vie παιί,Υϊ 
χαρτάκια καί σφοδράν ήσθάνετο κλίσιν είς 
τό νά δοκιμάζη βυχνά π νκ να  καί γ ε ν ν α ία ς  
τά παρ’ αύτού τού ίδίου κατασκευαζόμενα 
ποτά συγκρίνων αύτά μέ τά παρ’ άλλων 
πωλούμενα είς άλλα μέρη.

Επειδή δέ «όμιλίαι κακαί φθείρουσιν 
ήθη χρηστά», αί κακαί τοϋ οίνεμπόρου συν- 
ήθεια,ι μετεδόθησκ,ν άνεπαισθήτως καί είς 
τόν άγαθόν συμβολαιογράφον μας καί πριν ή

τού ζήν ητο αρ-

καλά καλά τό καταλάβη, ήσθάνθη δτι ήτι 
κυριευμένος άπό αύτάς, δτι είχεν άποσυνει 
θίσει τό ν τ ό μ ιν ο  καί τό οερμπέτ ι  του κ« 
δτι χειροπόδαρα είχε παραδοθή είς τό art 
κέττυ  καί τό γλυκύ καί μυρωδάτο κρασί.

Συχνάκις τωόντι συνέβαινεν, άφοϋ έπ 
πολλήν ώραν εμενον είς το οίνοπωλεϊον, νι 
γίνωνται τόσον πολύ φιλόφρονες καί εύγενεϊι 
προς άλλήλους, ώστε σωστήν σωστήν ήμί 
σειαν ώραν έχανον ίστάμενοι είς τήν θύρα> 
αύτού καί φιλικώ τώ τρόπω φιλονεικοϋντει 
περί τοϋ τις ώφειλε νά συνοδεύση τόν άλλοι 
μέχρι τής κατοικίας του

Αστείοι δέ τινες διηγούνται δτι ώραίαν 
τινά τοϋ Μαίου έσπέραν, άφοϋ οί καλοί μα; 
φίλοι έτβουζαν  ολίγον περισσότερον τοϋ συν 
ήθους καί ή πολλάκις κατά τήν άναχώρη 
σιν αΰτη φιλονικεία διηγέρθη καί πάλι» 
τόρα, ένθαρρυνόμενοι φαίνεται είς τοϋτο κχί 
ύπο τής λαμπρότητος τού φωτός πανσελή- 
νου καί ύπο τής δροσερότητος τής νυκτερι 
νής αύρας καί έθεάθησαν ύπό πολλών τήν 
πρωίαν τής έπιούσης έ'τι καθ’ όδόν, πορευό- 
μενοι πλέον είς τήν οικίαν τοϋ συμβολαιο
γράφου, δστις ήναγκάσθη έπί τέλους νά έν 
δώση είς τήν μάλλον έπίμονον φιλοφροσύνην 
του φίλου του, άφοϋ άμφότεροι έξενύκτισαν 
συν·δεύοντες άλλήλους μέ/pt τών οικιών των 
καί τούτο έκ τής μεγάλης των άγάπης, έ 
παναλαμβάνοντες ϊνα μή φανή ήττον φιλό- 
φρων ό μέν τού δέ.

Ά ν  κ*ί ό τρόπος ούτος 
κετά καλά σύμφωνος πρός τήν νωθράν καί 
φλεγματικήν Ιδιοσυγκρασίαν τού οίνεμπόρου 
μ ετ ’ ού πολύ δμως ήρχισε νά φέρη άνω κά 
τω τον μάλλον εύαίσθητον οργανισμόν τού 
συμβολαιογράφου καί έπί τέλους έχαλάρωσε 
τόσον εντελώς το νευρικόν αύτοϋ σύστημα 
ώστε έχασε τήν όρεξίν του, έγινε κάτισχνος 
καί ώχρός, καί δέν ήδύνατο νά κοιμηθή.

’Άπειροι μελαγχολικαί ίόέαι έβχσάνιζον 
αυτόν τήν ήμέραν, τήν δέ νύκτα τώ έφαί
νετο δτι αλλόκοτοι μορφαί είσέδυον διά 
τών παραπετασμάτων είς τήν κλίνην του 
κχί δτι ό έφιάλτης δέν έπαυε νά ρογχάζη 
πλησίον τών ώτων του. Οσον δέ περισσότε
ρον έχειροτέρευεν ή κατάστασίς του αΰτη, 
τόσον αύτός έκάπνιζε καί έμεθύικετο περισ
σότερον. Καί όσω περοσσότερον έκάπνιζε καί 
έπινε, τόσω φυσικώ τώ λόγω, έχειροτέρευεν. 
Ή  σύζυγός του, ότέ μέν παρωργίζετο κ α τ ’ 
αύτοϋ, ότέ δέ τόν έπέπληττε, καί ότέ τόν 
παρεκάλει, άλλά τά πάντα είς μάτην.

Τό μόνον αύτής κατόρθωμα ήτο δτι κα
τέστησε δι ’ αύτόν τήν οικίαν του παρά πολύ 
στενόχωρον κχί οΰτώς ήνχγκάζετ» νά κατα- 
φεύγη, ώς είς άληθές αύτού άσυλον, είς τό 
καπηλεΐον. Κατεσυνέτριψε κατά γής τάς 
μαύρας πίπας του, ά λ λ ’ αύτός τάς άντικα- 
τέστησε μέ μίαν κοντούτσικην, τήν όποιαν 
διά νά φυλάττη άσφαλέστερον ήδύνατο νά 
φέρη έντος τού θυλακίου τού ύπενδύτου του.

Οΰτω βαθμηδόν ό δυστυχής συμβολαιο
γράφος κατεβάλλετο φυσικώς τε καί ηθικώς 
καί ώς έκ τών κακών έξεών του καί ώς έκ 
τών οικογενειακών του δυσαρεσκειών καί 
κατήντησεν έντελώς ύποχονδριακός.

Έφαντάζετο δτι έμελλε ν ’άποθάνη, καί 
γρήγορα μάλιστα, κχί δτι άλληλοδιαδόχως
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επασχεν ά φ ’ δλας τάς ασθενεί ας, αϊτινες ε
πέρχονται είς τό ανθρώπινον γένος. ΓΙάς δια
βατικός πόνος οι ’ αύτόν ήτο έπίφοβον σύμ
πτωμα, πάσα μετά τό γεύμα ανησυχητική 
συναίσθησις άσφαλές καί βέβαιον προγνω
στικόν θανατηφόρου νοσήματος.

Είς υ.άτην οί φίλοι αύτοϋ π·οσεπάθουν νά 
τόν μεταπείσωσι οιά τοϋ λόγου καί είτα νά 
καταγελώσιν αύτόν οιά τάς άλλοκότους 
Φαντασιοπληξίας του. Διότι, πότε ή άστει- 
ότης ή ό λόγ·ς έθεοάπευσαν τήν άσθενοΰσαν 
Φαντασίαν ; Ή  μόνη προς αυτούς άπάντη- 
σίς του ήτο : « ’Αφήσατε με μόνον καί ήσυ- 
χον έγώ γνωρίζω καλλίτερα άπό σάς άπό 
τί πάσχω».

Οΰτω, φίλοι άναγνώσται, είχον τά πράγ
ματα, οτε μετά τήν μεσημβρίαν ήμέρας 
τινός τοϋ Δεκεμβρίου, ένώ αύτός έκαθητο 
θλιβερώς όνειροπολών έντός τοϋ γραφείου 
του καί περιτετυλιγμένος μ ’ έπενδύτην 
καί φέοων έπί της κεφαλής σκούφον, τούς 

πόδας έχων κεχωσμενους έντός τοϋ ζεύ
γους έκ γούνας έμβάδων, οίτροχον άμά- 
ιον έσταμάτησε παρά τήν θύραν τ ου καί 

βροντερά κροϋσις αύτής εξωθεν, έξήγειρεν 
αύτόν άπο τών μελαγχολικών ονειροπολή
σεων του. Ήτο μύνημα παρά τοϋ φίλου 
του οίνοπώλου,δστις τήν προλαβοϋσαν νύκτα 
είχεν αίφνης προββληθή ύπό σφοδρού πυρε
τού καί έπειδή όλονέν έχειροτέοευεν, έστειλε 
τόρα προσκαλών έν μεγίστη βία τόν συμ
βολαιογράφον, ΐνα σύνταξη τήν τελευταίαν 
θέλησιν καί τήν διαθήκην του.

Ή  περίστασις ήτον επείγουσα καί ούτε 
ποόφασιν πρός αποφυγήν έπέτρεπεν, ούτε 
αναβολήν. "Οθεν δέσας ό συμβολαιογράφος 
μανδήλιόν τι περί τό πρόσωπον καί κομβω- 
θείς μέχρι τής σιαγόνος έπήδησεν έντος τοϋ 
δίφρου καί άφισε, αν καί ούχί χωρίς μελαγ- 
χολικού τίνος προαισθήματος καί ύποψιών 
έν τή καρδία του, νά τον φέρωσιν είς τήν 
οικίαν τού ©ίλου του οίνεμπόρου.

^Οτε έφθασεν έκεϊ, εύρε τά  πάντα είς με 
γίστην ταραχήν. Είσελθών είς τήν οικίαν έ"- 
τρεξε μετά σπουδής πρός συνάντησιν τοϋ 
φαρμακοποιού,δστις τήν στιγμήν έκείνην κα
τέβαινε τήν κλίι/.ακα μέ πρόσωπον κατεβα- 
σμένον καί μακρόν, δσον καί οί βραχίονες 
του αυτοί, καί μέ φαρμακευτικόν τ ι έργα- 
λεΐον άνά χεΐοας, κάπως ετι μακοότερον. 
Μετά τινα περαιτέρω άκόμη βήματα άπήν- 
τησε τόν οικοδεσπότην — καθότι ό οίνέμπο- 
ρος ήτο γεοοντοπαλλήκαρον άγαμον — τρέ
χοντα άνω καί κάτω καί συστρέφοντα τάς 
χεΐρας έκ τοϋ φόβου μή ό καλός έκεΐνος άν- 
θοωπος ήθελεν άοίσει τά κώλα πριν φθάση 
νά κάμη τήν διαθήκην του. Μ ετ’ ου πολύ 
ό φίλος μας συμβολαιογράφος ε’.σήλθεν είς 
ΚΤΟ δωυ.άτιον τού άσθενούντος φίλου του και 
εύρεν αύτόν συνταραττόμενον καί συστρε- 
φόμενον ύπό τεραστίαν σωρείαν κ,λινοσκεπα- 
ομάτων, έν τώ  παροςυσμώ τοϋ πυρετού, και 
μεγαλοοώνως ζητοϋντα νά τώ δώσωσι μ ια ν  
ρο νφ ημα τ ια ν  νερό κρύο .  Ο συμβολαιογρά
φο; έσεισε τήν κεφαλήν αύτοϋ, θεωρήσας 
τοϋτο ώς άπαίσιον σύμπτωμα, καθότι προ 
δέκα έτών ό οίνέμπορος είχε πάθει άπο εί- 
οός τι ύδρο©οβίας, ήτις έφανη δτι αίφνης 
εγκατέλειπεν αυτόν.

"Οτε ό άσθενής είδε τις ίστατο παρά τήν 
κλίνην του έξέτεινε τήν χεΐρά του καί ανέ
κραξε :

— Ά χ  ! άγαπητέ μου φίλε ! Τέλος πάν
των ήλθες ; Βλέπεις ; τετέλεσται πλέον δ ι’ 
έμενα ! Έφθασες ίσα ’ίσα εγκαίρως διά νά 
συντάξης έκεΐνο - έκεί τό διαβατήριόν μου ! 
"Αχ ! Τί μεγάλη ζέστη κάμνει έδώ μέσα ! 
νερό ! νερό ! νερό ! δέν εύοίσκεται κανείς νά 
μοϋ δώση μιά σταλαγματιά κρύο νερό ;

’Επειδή δέ ή περίστασις ήτο έπείγουσα, 
δέν άνέβαλεν ό συμβολαιογράφος τήν δέου
σα ν προπαρασκευήν τών πρός γραφήν άναγ- 
καίων καί έντός όλίγου ή τελευταία θέλη- 
σις καί ή διαθήκη τού οίνεμπόρου συνετά- 
χθη κατά τον προσήκοντα τύπον, αύτοϋ τοϋ 
ίδίου συμβολαιογράφου όδηγούντος τήν χεϊρα 
τοϋ άσθενούς, ένώ ούτος ε"θετε κάτωθι τοϋ έγ- 
γράφου ώς ορνιθοσκαλίσματα τήν ύπογρα- 
φήν του.

Έ φ ’ δσον δέ πρϊέβαινεν ή έσπέρα, έπί 
τοσούτον έχειοοτέρευεν ή κατάστασις τοϋ 
οίνεμπόρου καί έπί τέλους κατήντησε φρενή
ρης άναμιγνύων είς τ ’ άσυνάρτητα παρα
ληρήματα του περικοπάς έκ τού «Πιστεύω» 
καί τοϋ «ΙΙάτερ ήμών» μετά τών συνειθι- 
ζομένων έν τώ καπηλείω καί έν καιρώ τής 
χαρτοπαιξίας άναφωνήσεων.

— Πρόσεξε! πρόσεξε! ’Εκεί, τόρα... Πι 
στεύω είς... ΓΙώπ ! Τιγκ ... Λ ίγκ... Λίγκ ! 
Δός μοι λιγάκι ά π ’ έκεΐνο ! Εκατό δέκα ! 
”Ε ! σύ, γεροκάπηλε ! τό κρασί αύτό είνε 
φαρμάκι... Ξεύρω τής κατεργαοιαίς σου ! 
Είς μίαν άγίαν καθολικήν καί άποστολικήν 
έκκλησίαν ! Καλά, καλά, θά δούμε ! άνόη- 
τε ! Νά ε'χης μιά τ ίρ τ β α  ματζιύρε καί τό 
έπτά κούπα καί νά ξεφυλλίσης τό έπτά ! 
Μά τόν Άγιον Αντώνιον ! Καπότο ! Κα- 
πότο ! Έμεινες ’ς τά  κρύα τοϋ λουτρού !
Χά Σοϋ τ ό ’πα έγώ ! Τό ή- 
ξευρα πολύ καλά. Έκεί, έκεϊ. Μή μέ δια
κόπτετε ! ... Άνάστασιν νεκρών καί ζωήν 
αιώνιον.

Μέ τάς λέξεις αύτάς ΐπ ί τών χειλέων έ- 
ξέπνευσεν ό πτωχός οίνοπώλης. Έν τώ με
ταξύ τούτω ό συμβολαιογράφος έκάθητο κύ- 
πτων πρός τό πϋρ τής θερμάστρας καί πλή
ρης τρόμου έκ τής φοβέρας ταύτης σκηνής, 
ήτις παρίστα.το ενώπιον αύτοϋ καί άπό και
ρού είς καιρόν άγωνιζόμενος, ΐνα διατηρή 
τήν γενναιότητά του μέ κανέν ποτήριον κο 
νιάκ.

"Ήδη είχον διεγερθή οί φόβοι του καί ή 
ιδέα δτι το νόσημα ήτο κολλητικόν διίπτατο 
διά τοϋ συγκεχυμένου πνεύματός του.Διά νά 
καθησυχάση τας κακάς ταύτας ιδέας, ήνχψε 
τήν πίπαν του καί ήρχισε νά έτοιμάζηται 
διά νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν του. Τήν 
στιγμήν έκείνην στραφείς πρός αύτόν ό φαρ
μακοποιό;, είπε :

— Τί τρομερός άρρωστόκαιβος ! Ή  άσθέ- 
νεια Φαίνεται δτι όλονέν έξαπλόνει.

— Ή  άσθένεια ; άνεφώνησεν ό συμβολαι
ογράφος. ποιών κίνημα έκπλήξεως.

— Χθες τά  κακκάοωσαν δύο, καί σήμε
ρον τρεις ! Αύριον τις ξεύρει πόσοι ! έξηκο
λούθησεν ό φαρμακοποιός, χωρίς ν ’ άπαν- 
τήση είς τήν έρώτησιν τού συμβολαιογρά
φου. Πολύ άρρωστόκαιρος, κύριέ μου, πολύ !

— Μά τί ασθένεια είνε αύτή ; Τί άσθέ- 
νεια άφήρπασε τόν φίλον μου έδώ, τόσον 
αίφνηδίως :

— Τί άσθένεια ; Νά, ή ό*τρακιά ! Περί 
τούτου νά είσθε βέβαιος !

— Καί εινε κολλητική ;
— Διάβολε ! Κολλητική λέγει ; κολλη

τική ; σάν ψαρόκολλα !
— Τότε λοιπόν τήν έ'παθα ! Είμαι χα

μένος άνθρωπος! άνεφώνησεν έντρομος ό συμ
βολαιογράφος, ΘΙτων τήν πίπαν του έντος 
τοϋ θυλακίου τού ύπενδύτου του καί άρχή- 
σας νά περιπατή άπό τό εν μέχρι τοϋ άλλου 
άκρου τοϋ δωματίου έν άπελπισίίκ. Είμαι 
χαμένος, άποθαμένος άνθρωπος ! Μή μ ’ ά- 
πατάτε ! Δέν θά μ ’ άπατήσετε, έ"; Τί είνε ; 
πώς είνε τά συμπτώματά της ;

— "Ενας δριμύς, καυστικός πόνος είς το 
δεξιόν πλευρόν, είπεν ό φαρμακοποιός.

— Ά χ  ! τ ί τρελλός ποϋ είμαι καί ήλθα 
έδώ ! Πήγαινε με είς τήν οικίαν μου, δ ι’ 
αγάπην θεού ! Πήγαινε με είς τήν ·ίκίαν 
μου καί άφησε με έκεϊ, έκεϊ ν ’ άποθάνω είς 
τάς άγκάλας τής οίκογενείας μου !

[Έ π ετα ι το τέλος].
Ε π α μ ε ιν ώ ν δ α ς  Α λ ε ξ α κ η ς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

Κυρίαν Ούρ. Π. Κ α ρ π  ε ν η σ ί ο ν. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Γνο>ρίσατέ μας διά δελταρίου, παρακαλοΰμεν, 
τά βιβλία, διότι ή έπιστολή σας άπωλέσθη. — Κυρίαν 
’Αμ.αλ. Κ. Ν α ύ π λ ι ο ν .  Συνδρομή σας έλήφθη. *Α- 
πόδειξις άπεστάλη —κ. Γ. Σ. Γ ύ θ ε ι ο ν. ’Α πεστά- 
λησαν τά άπο 1 ης ’Ιουλίου μέχρι σήμερον φύλλα. — 
κ. Ε. Ρ . ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Ένεγράφη ό έν Κο- 
τούρ κ. ΓΙ. Σ. Τω κ. Π. Ρ . άποστέλλεται ά π ’ ευθείας 
τό φύλλον. Έλήφθησαν ύπ* οψει αμφότεραι αί επιστο- 
λαί σας. ΙΙεριμένομεν έκκαθάρισιν. — κ. II. Κ. Λ ε υ 
κάδα. Έλήφθη άντίτιμον φύλλων. Άπωλεσθέντα διε- 
γράψαμεν.—κ. Π. Ζ. Δ. Ν ύ σ σ α ν. Έλήφθησαν φιο
ρίνια 2 Βιβλία άποστέλλονται.—κ. Σ. Τ . ’Τ ά λ τ  α ν . 
Έλήφθησαν. Λαμβάνετε τό φύλλου άπό 1ης δβρίου. 
Έ  γ ρ ά ψ α μ ε  ν .—κκ. Δ.Ιν. και Β.Μ. Έ  ν τ α ύ θ α. 
Συνδρομαι ύμών έλήφθησαν.

Ε Ρ Γ Ο ί Τ Α Ι Ι Ο Ν  Α Α I Ν Ι Ο Δ E T O N
Γ. ΚΟΎΛΟΎΜΠΗ

Ά θ ή να ι, όδός Σ ταδίου, άοιθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, όμβρελών, φλανελλών κλπ. ανδρικών 
ειδών. α « ί λ η « ^  λ ικ ν ικ & ς

Λαχμοδέται κα τά  παρα γγελ ία ν .

Είς τό έπι τής όδού Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, κα'ι κάτωθεν τού Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών ’Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον τού κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΓ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά έκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα, 
καθώς και ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά τού ίδίου κατα- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κ α τ ’ όκάν είς συγκαταβατι
κήν τιμήν. Διά τούς κουρεΓς γίνεται ιοιαιρέρα συμφωνία.

Ο  Ρ Λ Μ Η Ο Σ  τού ΣΟ ΤΡΗ  ά π ’ άρχής τής 
έκδόσεώς του μέχρι τού 1892 πωλεΓται έ ξ α ι ρ ε τ ι - 
κ ώ ς  διά τούς συνδρομητάς τών « ’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» άντι φρ. 50 .— Έ πίσης κα'ι τά Ά  π α ν τ α 
τού Σουρή (τόμοι 5) άντ'ι φρ. 12. "Εκαστος τόμος ιδι
αιτέρως φρ. 2 .50 .

Σ. ΔΕΝΑΞΑ Ό 
δός Σταδίου 63. 
Βισάντο, λευκόν και 

μαύρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάϊκα. Οίνοι κο- 
νο'ι πρός 80 λεπτά τήν όκάν. Οί οίνοι τού κ. Δεναξα ε- 
βραβεύθησαν έν τή παγκοσμίω Εκθέσει τών Ιίαρισίων.

ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ



9 Ι ΕΓΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΙΚ1Α ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Εις το πρώτον έν τη πρωτευούση του είδους τουτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εϋρίσκεται πλούτος dKEtfCOV 
νελουργχκης, 'κρ'υόταλλουργικης κα\ άγγειοτελα- 
(3τΐκης τ έ χ ν η ς ,  προμηθευθέντων παρ ’ αυτού του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, οστις έπεσκέφθη εσχάτως τα διάφορά κέν
τρα τών μεγαλοπόλεονν τής Ευρώπης, ινα επαξίο>ς του ονο- 
ματος πλουτίση το κατάστημά του.

Το ΛΟΤΒΡ είνε το μόνον κατάστημα του είδους του, οπερ 
έπλουτίσθη εφέτος υπέρ παν άλλο μέ κομψά, ευθηνα και ωραία 
σκεύη και προσδοκά τήν ύποστήριξιν τού σεβ. κοινού τής τε 
πρωτευούσης κα'ι τών επαρχιών.

Τ ι μ α Ι  μ έ τ ρ ι α ι  v x l  ώ ρ ι σ μ έ ν α ι

ΟΙΝΟΙ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕ ΓβΑ  ΟΙΝΟΠΟΙ 
ΕΙΟΤ Α Δ Ε Λ .  Σ. Π Α Π Α Ν ί  
Κ Ο Λ Α Ο Υ . Οί άγνο'ι και ευώδει 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ και 

σπινθηροβόλος κα'ι αφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οί. 
νοποιείου τούτου βραβευθέντες έν τ?) Παγκοσμίω Έκ, 
θέσει τών Παρισίων, πωλουνται εις τό αρτισύστατοι 
Πρακτορεΐον Καταναλώσεως, κείμενον έν τή όδώ ΙΙροα· 
στείου αριθ. 3 παραπλεύρως του Θεάτρου τών Κωμωδιών 

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

’Επιστρεφομενης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25 
Δια ποσα ανω τών 25 οκάδων ή ανάλογος εκπτωσις,

Δ ο κ ς μ ά β χ τ ε ·

Λ Ρ 0 Μ 0 Δ 0 Γ Ι 0 Ν  Σ Μ Ρ Ο Δ Ρ .  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοαιεΐ/ς Ά θ η ν α ι Πάτραι Πύργος ’Ο λύμπια.

’Ολυμπία αν.ΓΙειραιευς
’Αθηναι

Κόρινθος

άν. 6 .20π 
. 7.00

^αφ.10.03
ιά ν . 10.23

, .  . / αφ .12.56
ΑχΡ*τα (ά ν . 12.59 

"  2.02

3.40 
4.15 
6 .18 
6.23
8.10

Αιγιον αφ. 

Πάτρα, ( ί ? '  

Αεχαινά

/ ιφ .
^ υ^ 0ς Ιά ν . 6 .30π 
Ό λυμπια αφ. 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

Πύργος

Αεχαινά

/ ίφ .
^άν.

αφ.

Κόρινθος άν.
"Αργος άφ.
Ν α ό η λ ιο ν  »
Τρίπολις .

Κόρινθος
11.42π (»)
2.20 
3.00 
6.10

Ά ρ γ ο ς
1.20μ
3.50
4.25
7.20

Πάτραι 

Αιγιον

Ά κρατα ^

/
Κόρινθος (

Ά θηνα ι αφ. 
ΙΙειραιεύς αφ.

Ν αΰπλιον Τ ρίπολις.
ι Τρίπολις άν. 6 .30π
Ν α ύ * λ ι ο ν  » 8.45
Άργος » 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

7 .35π — 2.25μ 6.30μ
8.30 — 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

7.45π 11.50 — 4.1 Ομ
9.29 1.08 — 6.25

10.34 1.58 — 7.35
10.39 2.02 6 .20π —

1.05 3.55 9.00 —
1.25 4.10 — 12.00*
4.30 7.05 — 3.20
5.00 7.35 — 3.55

9.45π (*) 
12.15 

1.20 
3.45

Καΰάόιλα Κ υλλήνη  Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10.15 — 7 .0 0  ΙΙΛουτρά 

7 .?0  ! Κυλλήνη 
7.50 Ι:Βαρθολομ. 
— ίΚαβάσιλα

— — — 2.35
Βαρθολομ. 7.30 10.35 3.20 6.00 — 11.15 4.00
Κυλλήνη — 11.05 3.50 6.33 8.00 11.42 4.33
Λουτρά — 12.30 — 6.50 8.15 — 4.50

* .  Κ ατ’ εύθείαν είς Τρίπολιν και άνηστρόφως. {1} Τρίτην, Πέμπτην. Σάΐίβατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. —· Μεταξύ Μύλλων "Αργους Ναυπλίου Ι'ξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοϋ Δέ Ά μ ίτσ ις εύρίσκεται έν τω Βιβλιοπωλεία) μ,ας, όδος Προαστείου 
άριθ. 10, κα'ι πωλείται άντ'ι ορ. 4:

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

Άθηναι, Ό δός Άοιότείδου, άριθμός 16.
Χ ίρ τ ^ ς  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λείοςκαι μή. — Νέα 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

x m o i m j m o N
ΑΑΕΔΦΩΝ Α .  ΡΑΚΟΠΟΥΔΩΝ

Ά θ η ν α ι, όδός Αιόλου, άρ. 192, έναντι ξενοδοχείου Στέμματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :
Edler et Krische, Hanovre. — Laroche Joubert 

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

’Εκτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίους παντός είδους ώς κα'ι λιθογραφη- 
μεναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
είδους. Ενταύθα πωλείται και μελάνη τύπου άγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Παστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και έ· 
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 α ν ι κ ώ ς  * α Ι  χ ο ν & ρ ικ & ς .

πρός δρ . 
ται λεπτά 15.

4)

ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τώ  
Ιναταστήματι τού κ. Π. Π Α -  
Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Γ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κατ*όκαν. ; 

Εινε Οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι όλων το>ν επιδορπείων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. Ά π λή  δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν

Ό δός ΜοίίΟών, 11. 22

Π Α Ν Τ 0 Π ΟΛΕ ΙΟΝ ΤΑ «X ΑΓΓΕΙΑ»
Α. ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τ. ο μονόν παρα τα λ α υτε ια  παντοπωλειον, το όποιον πωλεΓ γλυκύτατον

X  Α Β ϊ / Ι Ρ Ι
ΓΕΛΒΑΣ και πρώτης ποιοτητος. Δοκιμάσατε το κα'ι θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός τήν γεΰσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 8

ΖΑΚΥΝΘΟΥ τη ς  Κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
άρίστη, βραβευ^εϊσα είς τά : ’Εκθέσεις
Παρισίων καί ’Ολυμπίων, εί; κουτιά, καί 
τιμώμενον έκαστον δραχμής 1, πωλείται 

εί: το κουρεϊον ΑΨΕ-ΣΒΥΣΕ. παρά τήν πλατείαν Ό μυνο i'ag.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Υ ΡΑΓ1ΤΟΜΗΧΑΝΑΙΑ Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α 1  Τ 1  11  ' Τ η *.Ί Ρ 3  _ _ _   ___

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ TO Ε1ΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙ1ΜΑ

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

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
’Ά νευ  του οποίου ή μηχανή 

δέν είνε γνήσια.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΑΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α Ϊ Δ Α Ι Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΙΡΑΚΤΩΡ

>
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