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

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ο ί  Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .
[Συνέχε'.κ]

— Τό γνωρίζω, άπεκρίθη εκείνη μετά 
^λίψεως.

— Είμαι ήμερος καί υπομονητικός, οιότι
b Ραβου είναι καλός. Πάντοτε ευχάριστη- \ 
μένος ! πάντοτε γελά. Δέν μελαγχολεί κά
νεις μαζύ του. Πώς νά δυσαρεβτηθή ! Ά 
γαπώ  αυτούς τούς χαρακτήρας.Έχω άκόμη 
υπομονήν...

Έδισταβε πρός στιγμήν, ά λ λ ’ αίφνης ά- 
-πέρριψε τόν σκοϋφόν του.

— Διότι είσθε σείς. ’Ιδού τό είπα.
— ”Ω ! κύριε Βωκελέ, έψέλλισεν ή νεαρά 

γυνή , σείς ό τόσον καλός !
— Αί ! αί !
— θ ά  σας πληρώσωμεν, προσέθηκε τ α 

πεινοφρόνως ύψούσα έπ ’ αύτοϋ τούς μεγάλους 
άπαστράπτοντας οφθαλμούς της.

— Λέγετε δτι θά μέ πληρώσετε ! Ά λλά  
-πώς ;

Μή άναμείνας δέ άπάντησιν έξηκολού
θησεν :

— Ακούσατε με, φύγετε ή μή μέ παρα- 
ττ,ρήτε μέ αυτούς τούς οφθαλμούς. Μέ τυ- 
ραννεΐτε- δέν είμαι δέ τόσω κακός όσω φαί
νομαι. Δέν έννοώ δικτί άμα σας βλέπω α
νατριχιάζω. Τί θα. άκούετε ένώ πηγαίνετε 
καθ ’ δδόν ! ’Ήθελα νά ήμην μικρόν πτηνόν 
καί νά σας άκολουθήσω μίαν φοράν άπο τής 
πρωίας μέχρι τής εσπέρας. Έν τούτοις πρέ
πει μίαν ήμέραν νά κανονίσωμεν τον μικρόν 
λογαριασμόν μας. Είπατε το είς τόν Ραβού.

— Ναί, κύριε Βωκελέ. Δέν έχομεν έπι- 
στολάς ;

— Βεβαίως έχετε. "Οταν δέν είσθε έδώ 
έχω τόν νοϋν μου, ά λ λ ’ άμα σας ίδω χάνω 
τήν κεφαλήν μου.

Κκί σπεύσας πρός τό γρ».φεΐόν του έ"λα- 
βεν έκ τίνος συρταρίου μίαν επιστολήν.

— Ή  σφραγίς έχει στέμμα ! είπε. Δ ιά
βολε ! Βεβαίως θά ήναι διά κάνέν σπου- 
δαϊον μαθημα !

— Άληθώς περί μαθήματος πρόκειται, 
άπήντησεν ή νεαρά γυνή έν ταχει ένώ κά
πως ήρυθρίασεν. Έπερίμενα αυτήν τήν επι
στολήν.

— Ά ν  αύτό σάς δίδγ) κανέν κέρδος, σάς 
συγχαίρω, κυρά Ραβού. Πηγαίνετε τώρα 
διότι, μή σάς κακοφανή, Ιδού τό προσωπι
κόν μου άνω κάτω. Ό Β ιτάλ, αύτος δ με
γάλος βλάξ σάς βλέπει ώς νά μή είδε ποτέ 
γυναίκα. Καί σύ, Γρελό, θά γυρίσης τήν 
ράχιν σου, μάγκα ! ειπεν άπευθυνόμενος 
πρός μικρόν δεκαπενταετή περίπου μαθη- 
τευόμεαον πανούργ·υ φυσιογνωμίας, όστις 
αίφνης έβυθίσθη μέχρι τών ώμων 'έντός τού 
βαρελιού του. Κυτταξε τήν εργασίαν σου, !
ά Χ Ρ “ ε ;  „

Ή  διδασκάλισσα τοϋ κυμβάλου έγεοθεϊσα ; 
έ’βαινε πρός τήν θύραν.

Ό  εδωδιμοπώλης ήκολούθησεν αύτήν.
— Χαίρετε, είπε, καί πρό πάντων μή 

χάνετε τό θάρρος σας, κυρά Ραβού. Είμαι 
έδώ.

Εκείνη άνύψωσεν έπιχαρίτως τούς ώ
μους καί άπήλθε.

Δέν είχεν έ'τι φθάσει είς τό άκοον τού δι
αδρόμου καί ό μαθητευόμενος άνύψωσε τήν 
κεοαλήν καί έξήλθε τού βαρελιού.

— 'Ωραία γυναίκα αύτή ή κυρά Ρα
βού, αί, αύθέντα ; Σάς άρέσει, άλήθεια ;

Ό  εδωδιμοπώλη; έτονθόρισεν άκαταλή- 
πτους τινας λέξεις.

Ό  μαθητευόμενος έξηκολούθησε :
— Αρέσει καί είς άλλους άκόμη.
Ό  άξιόλογος έμπορος έγόγγυσεν έντονώ- 

τερον.
Ά λ λ ’ ό Γρελό δέν ήννόΐι νά σιωπήση.
— Μοϋ φαίνεται παράξενον, αύθέντα, 

ύπέλαβε, πώς κατοικεί άκόμη είς τό σπίτι 
σας.

— Καί διατί όχι, κύρ Γρελό ;
— Ε’ις τό δεύτερον πάτωμα αλήθεια, 

είναι καλή κατοικία.
— ’Οκτακόσια φράγκα κ α τ ’ έτος· δια

κόσια κατά τριμηνίαν, Τϊλήν τού φόρου τών 
θυρών καί παραθύρων.

— Νά σάς είπώ τήν γνώμην μου, αύ
θέντα ;

— Δέν μέ μέλλει.
— Θέλετε νά σάς τήν είπώ ; Μή κά- 

μνετε πώς δέν θέλετε.
— Λέγε· άς άκούσωμεν.
— Λοιπόν ! νομίζω πώς ή κυρά Ραβού 

δέν θά κατοικήσν) πολυ άκόμη είς τήν ώ- 
ραίκν σας κατοικίαν τών οκτακοσίων φράγ
κων .

— Πώς !
— Είμπορεϊτε νά βάλετε ένοικιαστήριον.
— Διατί ;
— Θά εύρη καλητέρχν καί νομίζω πώς 

δέν θά άργήσν).
— Τί λέγεις ;
— Ο ήθοποιός τοϋ Ά μβιγυ καλά θά 

ε’καμνε νά τήν προσεχή μή τοϋ τήν παρουν, 
ένώ αύτός χρωματίζει Παναγίας.

— Καί πώς γνωρίζεις σύ αυτά τά πράγ
ματα, ήλίθιε ; ήρώτησεν ό έοωοιμοπωλης 
έν αμηχανία.

— Μέ λέτε βλακα συχνά, αύθέντα, είπεν 
δ ι/,αθητευόαενος θετών τόν δάκτυλον επι 
τού όφθαλμοϋ’κυττα.ξετε δμως αυτά τά  μά
τι*· μ ’αΰταϊς ταϊς τρύπαις έοώ βλέπω καλκ.

— Καί τ ί είδες σύ, μοσχομάγκα ;
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— Ίδοΰ. Καί σεις φχίνεσθε περίεργος 
δταν πρόκειται διά τήν κυρά Ρχβού. Ώ  ! 
λά ! λα !

— Λέγε λοιπόν !
— Ό  μαθητευόμενος έσφόγγισε τό μέτω

πον διά τής χειρίδες του.
— Κάμνει ζέστη, αΰθέντα, ύπέλαβε.Δι- 

αβολότοπος ! πρό οκτώ ήμερών έχιόνιζε.
Ό ντως, καίτοι ήν ή άρχή τοϋ έαρος ό 

ήλιος εκαιεν. Ή  θερμότης διεδεχετο άπο- 
τόμως τήν ψύχραν εποχήν,ίν δέ τώ έδωδιμο- 
πωλείω τοϋ κυρ Βωκελέ, κειμένω πρός με- 
σημβρίαν, τό θάλπος καθίστατο σχεδόν άφό- 
ρητον.

— Ά ν  έξακολουθήση αυτή ή ζέστη, αΰ- 
θέντα, δλα θά λυώσουν έοώ μέσα.

Ό Βωκελέ κατέστειλε κίνησή ανυπομο
νησίας.

Ήοοφχνώς δ Γρελό έτέρπετο κρατών αΰ
τόν έπί άνημμένων ανθράκων. Έγνώριζεν 
ή μοσχομάγκα τό ενδιαφέρον τοϋ κυρίου τη ; 
διά τήν ώραίαν ένοικιαστριαν αΰτοϋ.

Ό  κύρ Βωκελέ ήν χήρος άνευ τέκνων 
καί άνθηρός έ'τι, οΰδαμώς δέ κατεφρόνει το 
ώοαΐον φϋλον.

Ποιαν λοιπόν μάλλον επαγωγόν κχτά- 
κτησιν ήδύνατο νά έλπίση ή τήν τής όιόχ- 
σκαλίσση; τοϋ κυμβάλου ;

— Θά δμιλήσης ! ειπεν όργίλως.
— Βέβαια, αΰθέντα. Είδατε τό στέμμα 

εί; τόν φάκελλον τού γράμματος ; ήρώτη
σεν ό πανούργος Γρελό.

— Τό είδα.
— Είδα έγώ εν άλλο δμοιον στέμμα είς 

τήν θυρίδα μιάς άμάξης πού έστέκετο πλη
σίον εις τόν πύργον τοϋ άγιου ’Ιακώβου.

— Μπά !
— Μία ώρχιοτάτη άμαξα μέ εν άλογον 

περίφημο.
— Καί είς τήν άμαξαν ποιος ήτο, Γρελό;
— Εί; νέος κύριος πολύ καθώς πρέπει 

καί ένδυμένος πριγκηπικ*.
— Καλώς.
— Αύτός ό κύριος, μελαγχροινός καί ξυ

ρισμένο;, μέ ζωηρούς οφθαλμούς καί εΰμορ- 
οος, συνωμίλει μέ μίαν κυρίαν.

— Έντός τής άμάξης ;
— Βέβαια, αΰθέντα, έκάθηντο είς τά 

υ χλακά προσκεφάλαιχ τής άμάξης. ’Ήμην 
μέ τόν Καδινέ, τόν γνωρίζετε, τόν Κχδινέ 
τόν υίον τής θυρωρού τοϋ αριθμού 15 τής 
οδού τοϋ Τέμπλου.

— Καί αΰτή·ή κυρίχ ;
— Πολύ ώραία ώς άγγελος, καλοκαμω

μένη καί μουσικός πρώτης.
— Η κυρά Ραβού ;
— Αΰτή, αΰθέντα. £
— Ψεύδεσαι δέν είναι δυνατόν.
— Έρωτήσατε τόν Καδινέ. Τοϋ είπχ 

μάλιστα νά κλείση τό στόμα του διά νά 
μή μαθη τίποτε ό σύζυγος.

Ό  εδωδιμοπώλης άφήκε τούς βραχίονάς 
του νά κχταπέσωσιν μ ετ ’ άποθαρρύνσεως.

— Εί; μίαν άμαξαν, έψιθύρισε μεταξύ 
τών όδόντων του.Είς μίαν άμαξαν πλουσίου 
βεβαίως.

— Θά έπροτιμάτε, αΰθέντα, άμαξαν ά- 
γορ>.ίαν ;

— Πήγαινε είς τόν διάβολον.

— Δέν ζητώ τίποτε καλήτερον, ύπέλα
βεν αΰθαδώς ό Γρελό. Καί τί έ'κχμνε τότε ό 
κύρ Ραβού ; Έ ψαλλε τροπάρια είς Σαίν- 
Μερρύ.

— Ή το Κυριακή ;
— Ή το ή ώρχ τοϋ έσπερινού, χΰθέντα. 

Ό  Καδινέ θά σά; τό είπή.
— Ώ  ! γυναίκες ! γυναίκες ! άνέκραξεν 

ό εδωδιμοπώλης ΰψών τούς οφθαλμούς πρός 
τό φάτνωμα, ά φ ’ ού έκρέμαντο σπόγγοι, 
σάρωθρχ καί παντοϊα άλλα αντικείμενα.

Ά λ λ ’ αίφνης τό έρρυτιδωμένον πρόσω- 
πόν του έ'λαβεν έκφρασιν χαρίεσσαν.

Δ ι’ ένός νεύματος διέταξε φρόνησιν τω 
Γρελό καί τώ συντρόφω αΰτού.

Νέον πρόσωπον είσήλθεν έν τώ κατα- 
στήματι.

Ή ν τριακοντούτης νέος άνήρ εΰτραφής, 
ροδόχρους καί χαμηλού αναστήματος, μέ 
ξανθήν άφθονον κόμην άτημελήτως έκτενι- 
σμένην έπί τής στρογγύλης καί πλατείας 
αΰτού κεφαλής.

Οί καστανόχροες οφθαλμοί του άπήστρα- 
πτον έκ πονηριάς καί πνεύματος. Διά τοϋ 
εΰρέος στόματός του έφαίνοντο οί λευκοί αΰ
τοϋ όδόντες, ή οέ δλη φυσιογνωμία του μει- 
διώσχ άπέπνεεν άφροντησίχν καί ευθυμίαν.

Ούτος ήν ό Τιβούρκιος Ραβού, ό σύζυγος 
τή ; θελκτικής γυναικός, τής πρό αΰτού είσ- 
ελθούσης έν τώ έδωδιμοπωλείω

— Πώς είσθε, κύριε Βωκελέ ; ηρώτησε 
διά βροντώδους φωνής τείνων τήν χεϊρα τώ 
Ιδιοκτήτη.

— Καλά, και σείς, κύριε Ραβού ;
— Πολύ καλά. Δέν είργάσθην πολύ αΰ

τήν τήν έβδομάδα. "Εκαμα μόνον τήν εν
δυμασίαν ένός άγγέλου φύλακος, μίαν ώ 
ραίαν ένδυμασίαν κυανήν μέ άστέρας. Έ ξ- 
αίσιον έργον, είς τήν τιμήν μου. Μετά το 
πρόγευμα θά ύπάγω είς τό Ά μβιγύ. Έ χο
μεν δοκιμάς ένος λαμπρού έργου ; « Ο Ά γ- 
γελος τής λαιμητόμου» ! αϊ ! ώραϊος τίτλος!

— Καί τ ί κάμνετε σείς είς *.ΰτό τό 
δράμα ;

— Έγώ ; Εί; τήν πρώτην πράξιν είμαι 
ληστή;,όπως μέ βλέπετε.φοβερός κακούργος, 
φαύλος. Είς τήν δευτέρκν είμαι ύπερασπι- 
στής τής ασφαλείας τών οικογενειών,άνθρω 
πος τής έξουσίας. Είς τήν τρίτην γίνομαι 
πάλιν άπατεών καί φαύλος. Ά λλά  τό τέ
λος φαίνεται οτι είναι καλόν. Δέν είμαι ά 
κόμη άποφασισμένος. Τοϋτο έξαρτάται έκ 
τής διευθύνσεως. Είδατε τήν σύζυγόν μου ;

— ΙΙρό ολίγου. Άνέβη είς τήν κατοι
κίαν σας.

— Καί έγώ μένω έδώ καί ολυαρώ. Χαί
ρετε, κύρ Βωκελέ !

Καθ’ ήν στιγμήν έζήρχετο ό έδωοιμοπώ- 
λης είπεν αυτώ :

— Μή λησμονήσετε τάς τρεις τριμηνίας 
μου, κύριε Ραβού. Ένθυμηθήτε τόν μικρόν 
λογαριασμόν μας.

Ο ήθοποιός εθηκε τόν δάκτυλον έπί τοϋ 
μετώπου του.

— Μή φοβήσθε, κύρ Βωκελέ. Μεταξύ 
μας, σάς έκμυστηρεύομαι δτι μοί ύπεσχέθη- 
σαν νά παίξω είς το προσεχές δράμα σπου- 
δαΐον πρόσωπον. Προβιβαζομαι ώς βλ.έπετε.

Παρασκευάζω έκπληξιν είς τήν Γερμανήν. 
Σιωπή ! κύρ Βωκελέ.

Άνήλθε τήν κλίμακα -ύπερπηδών άνά 
τέσσαρας τάς βαθμίδας. Φθάς είς τήν θύραν- 
τής κχτοικίχς του έκυψεν είς τήν όπήν τοϋ- 
κλείθρου καί έσύριξε :

— Κουκού !

Ε'

Ή  έν τώ δευτέρω όρόφω κατοικία, κατε- 
χομένη ύπό τών συζύγων Ραβού, συνίστατο 
έκ τριών δωματίων, ένός μαγειρείου βλέ- 
ποντος έπί τής εΰρείας αΰλής, δπόθεν άνήρ- 
χοντο όσμαί εδωδίμων, έξ ένός θαλάμου κχ ΐ 
έστιχτηρίου, φωτιζομένων διά τριών έπί τής. 
προσόψ=ως παραβύρων.

Ή  αίθουσα τοϋ έστιχτηρίου, έν ή ή νε
αρά γυνή έδιδε μαθήματα τινα εις θυγατέ
ρας θυρωρών ή υπαλλήλων, ήν κοσμίως διε— 
σκευχσμένη διά σκευοθήκης έξ άνακαρδίου, 
μιάς τραπέζης καί ένός κυμβάλου πεπαλαι
ωμένου.

Ή  τράπεζα ήν έτοιμη.
Είχον παρατεθή ώά βραστά καί εν τεμά- 

χιον άρτοκρέατος.
Ά λ λ ’ ό ήθοποιός, δ ψάλτη; καί δ ποι

κ ιλτή ; τών άγιων, έν παραδόξω τριάοι ήνω- 
μένοι έν ένί καί τώ αυτώ προσώπω, ουοα- 
μώς προσεϊχον.

Η Γεομανή έκάθητο πλησίον τοϋ πα
ραθύρου έν ραθύμω στάσει.

Θά έλεγέ τις οτι θά έλιποθμει.
Τήν κεφαλήν στηρίζουσα έπί τής ,άρι- 

στεοάς χειρός, τόν δέ δεξιόν βραχίονα έχουσα. 
κρεαάμενον κατά μήκος τού ανακλίντρου, 
έφ’ οΰ ήν έξηπλωμένη καί μέ τό βλέμμα 
απλανές, οΰδαμώς έκινήθη κατά τήν είσο
δον τοϋ συζύγου της.

Εκείνος έν τούτοις έσπευσε προ αΰτής. 
καί περιέβαλε τήν όσφύν τή ; Γερμανή; διχ 
τών βραχέων βραχιόνων του.

Έδηξε τότε αΰτη τά χείλη καί διά βι- 
αίχς προσπαθείας συνεκρατησε δάκρυ χνερ- 
χόμενον είς τούς οφθαλμούς της.

— Τί συμβαίνει ; ήρώτησε μετά τόνο» 
πλήρους άνησύχου τρυφερότητος.

II Γερμανή ήτένησεν αυτόν οιά τών υ
γρών οφθαλμών τη ; καί άπήντησε :

' — Τίποτε.
— Μέ άπατας. Τό βλέπω· είσαι τεθλιμ- 

I μένη.
Εκείνη έσεισε πρώτον τήν κεφαλήν, 

άλλά ή ειλικρίνεια έθριάμβευσε πρός στιγ
μήν τοϋ δισταγμού της.

— Λοιπόν ! είναι άληθές, είπεν άποφα- 
σιστικώ;. Ναί, είμαι τεθλιμμένη καί πολύ.

— Διατί ;
Διά βραχέων ώμολόγησε τήν αδυναμίαν 

αυτής :
— Είμεθα πολύ πτωχοί. Έ πί τέλους 

καταντά εξευτελιστικόν.
Ό  Ραβού έπειράθη νά γελάση.
— Τί μάς λείπει ; Τό Κεραμεικόν ;
— Τά πάντα ! Πρέπει άνά πάσαν στιγ

μήν νά κύπτωμεν ενώπιον δλου τού κοσμου.
Ό ήθοποιός έ'λαβε τήν χεΐρχ αΰτής με

ταξύ τών ίδικών του καί έθώπευσεν αΰτήν.
— Ά λλά , είπε, περίμενε ολίγον. Συμ



φωνώ οτι οέν ήλθεν ή σειρά μας' θά έ'λθη. 
Βεβαίως θά έ"λθη ! ’Ιδού ! έρχομαι πλήρης 
y a ράς ώς στρουθίον έπανερχόμενον είς τήν 
φωλεάν του, έτοιμος νά διασκεδάσω καί νά 
κάμω τρέλλας, καί μοί δηλητηριάζεις τήν 
χαράν μου ! ”Α ! οχι. Μή άνοησίας.

Έκείνη έδηξε τά χείλη μέχρις αίματος.
— θεέ μου ! είπεν ουχί άνευ πικρίας, δι- 

ατί ή χαp* σου ; ΙΙόθεν προέρχεται ; Ό 
βίος μας είναι τόσον ευχάριστος ; Έ χεις τό
σην εύχαρίστησιν ; Έσο ειλικρινής.

Ό Ραβού ήγέρθη καί σύρων αύτήν μεθ’ 
ιέαυτοϋ πρός τήν τράπεζαν :

— Δέν παραπονοϋμαι, άνέκραξεν. Έχω 
καλόν χαρακτήρα έγώ. Είμαι πλήρης χα
ράς ώς σπίνος, σήμερον μάλιστα. Δέν έχει 
άνάγκην πυρός ή θερμάστρα. Ό  μέγας μη
χανικός άνήρτησε τά  φύλλα του είς τά δέν
δρα. Οί κηπουροί μου έσάρωσαν τούς κή
πους μου. Τά πτηνά άδουσιν. ’Έπειτα, πρό 
πάντων δέν είσαι σύ έοώ ; Ή  ώραιοτέρα 
γυνή τής ύψηλίου. Δέν δύνασαι νά δώσης, 
ίίμή ο,τι έχεις, ά λ λ ’ 6,τ ι έχεις δέν άξίζει 
πλειότερον τών πολυτελών έπίπλων, τών ά- 
μαξών, τών εικόνων, τών εισοδημάτων, τών 
’Ιαπωνικών άγγείων καί τών παλατίων τών 
Ρόσχιλδ ; Ά  ! έγώ περιφρονώ τά μεγάλα 
πλούτη των ! Έχουσιν ολα τά άγαθά τοϋ 
κόσμου- έγώ όμως έχω έν άντικείμενον τής 
τέχνης, όπερ δέν συγκρίνεται πρός ολα τά 
ΐίικ ά  των ! Ας μοί δείξωσιν ένα, όστις ί -  
y u  σύζυγον περικαλλεστεραν τής Γερμανής 
μου ! Καί μ ’ έρωτας πόθεν ή χχρχ μου ! 
Τολμάς ! Βεβαίως έχω υπερβολικήν χαραν. 
Δέν άρνούμαι ότι δέν εϊμεθα είς τρυφερας 
σχέσεις μέ τό χρήμα.. Ά λ λ ’, άγγελέ μου, μέ 
σέ καί μέ ολίγον άρτον, ό αυτοκράτωρ δέν 
.είναι έξάδελφός μου.

Καί έγέλα.
Τό στόμα, του διηνοίγετο άπό τοϋ ένός 

μέχρι τού ετέρου ώτός.
Ένηγκαλίσθη τήν Γερμανήν, ήτις δέν 

άντέστη έξ άόιαφορίας ή ραθυμίας.
Είτα έ'ρριψε λαίμαργον βλέμμα έπί τής 

τραπέζης.
— Πώς λοιπόν ! ύπέλαβε κροταλίζων 

τήν γλώσσαν του. Έχομεν βλέπω άρκετά, 
ώστε νά στρώσωμεν τήν όδόν μέ άρτον.Έ 
λα, είς τήν τράπεζαν διά νά μή κρυώση τό 
φαγητόν !

— Είδες τόν κύριον Βωκελέ ; ήρώτησεν 
ή  Γερμανή.

— Λαμπρός άνθρωπος.
— Είξεύρεις ότι ζητεί τά ενοίκιά του.
Ό  Ραβού έκοψεν ήσύχως ένα άρτον δύο

λιτρών έν τώ μέσω καί έθηκε το έτερον ή- 
μισυ παρά τήν παροψίοα του.

— Τώ όφείλομεν τρεις τριμηνίας, έξηκο
λούθησεν ή Γερμανή, καί τάς ζητεί.

— ”Ω ! τόσον οειλώς. Τά ένοίκια ; Δέν 
άξίζει τόν κόπον νά άνησυχώμεν. Ό  κύρ 
Βωκελέ είναι καλός άνθρωπος. Εννοεί, ά λ 
λως τε, ότι δέν πταίομεν ήμεΐς άν στενοχω- 
ρουμεθα. Όλον τόν χειμώνα ήμην χωρίς 
έργασίαν ή βρογχΐτίς μου ρ.έ έμπόδιζε νά 
•ψάλλω· οΰτε είχα άλλην έργασίαν. Τά γνω
ρίζει αυτά ό άγαθός οίκοοεσποτης. Ά λ λ  ’ ό 
καιρός πέρνα καί άλλος έρχεται.

Έτριψε τάς χ;ΐρας.

— Πιστεύω ότι θά κερδίσωμεν κάτι με- 
γαλήτερον τοϋ συνήθους, φ ιλτάτη μου, ύπέ
λαβεν. Έ λ α , καλή μου Γερμανή, μή με
λαγχολείς καί άφες αύτάς τάς υποθέσεις είς 
τούς άνδρας. Κάθησε έδώ πλησίον καί φάγε 
μαζύ μου.

Όργανον τής Βαρβαρίας ήκούσθη παϊ- 
ζον ύπό τά  παράθυρα.

— Τό βαλς τοϋ Φάουστ, είπεν ό Ραβού. 
Δ ι’ ήμάς είναι. 'Ως βλέπεις τίποτε δέν μάς 
λείπει. ’Ιδού τό όργανον μάς παίζει εκλεκτά 
τεμάχια καί έπί πιστώσει μάλιστα ! όπως 
καί είς τήν αυλήν, είς τήν τιμήν μου !

Είς μάτην όμως προσεπάθει νά εξάλειψη 
τήν μελαγχολίαν τής συζύγου του.

Τήν δευτέραν ώραν άφήκεν αυτήν, αφού 
τήν ήσπάσθη.

— Πηγαίνω είς τάς δοκιμάς, είπε- θά μέ 
προστιμήσουν.

Κχτήλθε τήν κλίμακα μεθ ’ όσης ταχύ- 
τητος είχεν άνέλθει αύτήν, διά δέ τού ανοι
κτού παρχθύρου ή Γερμχνή τώ έπεμψε διά 
τοϋ άκρου τών δακτύλων φίλημα είς άπάν- 
τησιν τών ίδικών του. Ά μα όμως έκαμψε 
τήν όδόν, ή νεαρά γυνή έκλεισε το παράθυ- 
ρον καί καθεσθεΐσα πρό μικράς τραπέζης 
ήρξατο νά γράφη.

["Ε πετκί συνέχει*].
ΤΟΝΤ

ΚΟΜ ΗΣΣΑ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ
Μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α  α ιμ υ λ ιο υ  ρ ιε β ο υ ρ γ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

ΙΗ'

Ή ρ η  ξ % ς.

Μετά τούς λόγους τούτους έπεκράτησεν 
άρκούντως μχκοά σιωπή. Εύνόητον άπέβαι- 
νεν ότι ή νεαρά γυνή κχτεβιβρώσκετο ύπό 
μεγάλης απελπισίας.

— Έ λ χ , είπεν ό ύποκόμης μετά τόνου 
σχεδόν ελαφρού, δέν είναι δά πράγμα, τό 
όποιον νά σέ άπελπίζη τόσον.

Ή  νεαρά γυνή προσέβλεψεν αυτόν ατε
νώς ώς εί μή ήκουσεν.

— Ά λλω ς, προσέθηκε, μήπως δέν είμαι 
πλησίον σου διά νά καταπραύνω τήν θλϊψίν 
σου.

Καί έλαβε τήν χεΐρα αύτής, ήν όμως 
άπέσυρ£ν άποτόμως ή νεαρά γυνή.

— Ά  ! ύπέλαβεν ό ύποκόμης.
Έπλησίασεν είτα τήν έδραν του δάκνων

τά χείλη, καί έκάθησε παρά τή κομήσση.
— Α γαπητή  Ελένη, έπανέλαβεν, έάν 

μέ ήκουες, θ ’ άπέφευγες τώρα έκείνο, τό ό
ποιον σοί συνέβη, σύ όμως δέν ήθέλησες ν ’ 
άκούσης έπιμείνασα έπί τέλους νά λάβης 
μαζύ σου τήν κόρην σου. Βεβαίως μετεχει- 
ρίσθην όλα τά μέσα διά νά σέ πείσω, όταν 
δέ μοί είπες: « θ ’ αναχωρήσω, δέν δύναμαι 
πλέον νά ζήσω π'Λησίον τοϋ κόμητος Δελα
σέρ», άμέσως ένέοωκα' μόνον διά τοπαιδίον

διεφωνήσαμεν. Ή μην βέβαιος ότι ό κόμης 
θά έκίνει πάντα λίθον όπως λάβη τήν θυ
γατέρα του, ώς δέ βλέπεις, δέν ήπατήθην. 
Ό κόμης, όστις δέν θά έσκέπτετο πιθανώς 
νά τρέξν) κατόπιν σου, έάν τώ άφινες τήν 
κόοην του, άμέσως έξήλθεν είς άναζήτη- 
σίν σου. Αγνοώ, πώς μέ όλας τάς προφυ
λάξεις, ε”μαθεν ότι εύρισκόμεθα έδώ. Έ π ί τέ
λους όμως μας άνεκάλυψε καί ήλθεν είς Μεν
τόν μόνον καί μόνον διά νά λάβη τήν κόρην 
του, καί τοϋτο άποδεικνύει ότι είχον πολυ 
δίκαιον, ότχν σοί έλεγα «Ά φ ες τό πα ιδί».

Τής κομήσσης ή κεφαλή κατέπεσεν έπί 
τοϋ στήθους.

— Μ ’ άκούεις ; ήρώτησεν αύτήν ό υπο
κόμης Σανζάκ.

— Ναί, σέ άκούω, άπεκρίθη.
— Λοιπόν πρέπει τάχα νά λυπάσαι καί 

ν ’ άπελπίζεσαι, διότι ό κόμης Δελασέρ θ ’ 
άναλάβη τήν ανατροφήν τής θυγατρός του ; 
Τό κ α τ ’ ίυ.ε δέν το πιστεύω. Καί έπειτα 
δέν άπέθανεν ή κόρη σου.

— Δ ι’ έμέ είναι άποθχμμένη, είπε πε- 
ριαλγής ή νεαρά γυνή.

— Μπά ! ύπέλαβεν ό κόμης, μίαν ήμέ
ραν όπόταν θελήστ,ς, θά τήν εΰργ,ς ευκόλως.

Ή  κόμησσα άφήκε μύχιον στεναγμόν 
καί έκίνησε τήν κεφαλήν.

— Τέλος, έπανέλαβεν ό ύποκόμης, δέν 
δύνασαι ν ’ άνακαλέσης ό,τι έγεινε. Πρέπει 
όμως νά σοί εϊπω έζ άλλου, οτι δέν δύνα
μαι νά θεωρήσω καί ώς δυστύχημα τήν 
παραλαβήν τού παιδιού ύπο τού πατρός του. 
Τώρα, άγαπητή Ελένη, θά εϊμεθα καλλί- 
τερον οί δύο μας μόνοι. Σύ μή έχουσα άλ
λην φροντίδα? θά άνή/.ης μόνον εις έμέ. Το 
τέκνον σου έπεσκίαζε τόν έρωτά μας, τώρα 
όμως, ότε δέν είναι πλέον έδώ, πάς περιορι
σμός, πάσα ένόχλησις θά έκλίπη. Σύ άπηλ- 
λάγης άνησυχίας καί μιας ευθύνης, και ή 
απαλλαγή σου αΰτη ί'.νας άπολύτρωσίς μου. 
Άφοϋ τά  προσκόμματα έλειψχν, άποκαθί- 
σταται μεταξύ μας ή έλευθεοία. Ό σύζυγός 
σου σέ άποστρέφεται, σέ έλαβον όμως έγώ 
καί σέ φυλάττω- ανήκεις είς έμέ ! . . .  Ά  ! 
πόσον τώρα θ ’άγαπώμεθχ !

Ή  κόμησσα ήγέρθη άποτόμως.
— Είμαι κατηραμένη, είπε μελαγχολι- 

κώς, καί σύ μέ κχτέστρεψχς !
— Νά δά ή ώρα νά μέ μέμφεσαι.
— νΟχι, δέν αναγνωρίζω ότι έχω τό δι

καίωμα αύτό, ά λ λ ’ ή ζωή μου είναι κατε
στραμμένη καί έχω είς τήν καρδίαν μου πλη
γήν άνίατον. θ ά  αναχωρήσω άπόψε.

— θ ’ άναχωρήσγ,ς ;
— Ναί !
— Καί ποϋ θά ύπάγης ;
— Δέν γνωρίζω.
— Ά λλά  παραληρείς, Ελένη !
— "Οχι, έχω όλον τό λογικόν μου- ναί 

μεν τό άπώλεσχ, άλλά τό ανέκτησα τώρα.
— Έ λα , ’Ελένη, δέν όμιλεΐς πιστεύω μέ 

τά  σωστά σου.
— Σοί λέγω ότι θ ’ άν7χωρήσω άπόψε, 

έντός μιας ώρας, έντός μιας στιγμής, εύθύς 
ώς αισθανθώ οτι δύναμαι νά βαδίζω, άπήν- 
τησεν.

— νΩ ! θά ί’.μπορέσω νά σ ’ έμποοίσω νά 
πράξης τό άνόητον αύτό κίνημα.



— Τί ; έχεις τήν άξίωσιν νά μ ’έι·\ποοίσγ):;
— Ναί.
— Μέ ποιον δικαίωμα ;
— Ελένη, είσαι ίδική μου.
— Όχι.
— ΙΙαρεδόθης είς έμέ.
— Δυστυχώς. Ά  ! οέν έχεις άνάγκην νά 

μοί εΐπης δτι είμαι άθλια, τό ήξεύρω.
— Ελένη, μέ άγαπ«ς !
— Δέν άγαπώ πλέον τ . ιρά μόνον τήν 

θυγατέρα μου είς τόν κόσμον.
— Καί δμως μέ ήγάπας !
■— Δέν ήξεύρω τίποτε.
Ό Σανζάκ συνωφρυώθη.
— Τουλάχιστον δταν δμιλής κ α τ ’ αΰτόν 

τόν τρόπον είσαι ειλικρινής, είπε μετά ψευ
δούς μειδιάματος.

Μετά μικράν διακοπήν έπανέλαβεν :
— Ά λ λ ’ έγώ σέ άγαπώ !
Ή  κόμησσα ήγέρθη μέ τό βλέμμα φλο

γερόν.
— Ψεύδεσαι ! άνεφώνησεν.
Ό  υποκόμης έκαμε κίνημα οργής.
— Ναί, έπανέλαβε, ψεύδεσαι ! Κάτι μοί 

τό λέγει. Έφερον όνομα τίμιου άνδρός, δ
νομα. σεβαστόν, ήμην μήτηρ καί ήγάπων το 
τέκνον μ ου...’Εάν μέ ήγάπας, κύριε, οέν θά 
ε”βαλλες χεϊρα έπί συζύγου, θά έσέβεσο τήν 
μητέρα ! Έάν μέ ήγάπας, κύριε, δέν θά I- 
σκαπτες ύπό τούς πόοας μου ήρεμα μέν καί 
κατά μικρόν, άλλά μ ετ ’ άποτροπαίου έγ- 
καρτερήσεως, τό φρικτόν βάραθρον, είς τό 
βάθος τ·ύ όποιου έπεσα ! Ένόησας οτι ή κό ■ 
μησσα Δελασέρ έν τή εύπιστία κκί τή άπει- 
picat αύτής, παρείχετο εύάλωτος λεία, καί μέ 
κατεδίωξας. Φευ! ούδέν μέ προειδοποίησε... 
Δέν έ'βλεπον τόν κίνδυνον, δέν ε’βλεπον τόν 
εχθρόν... Ένέπεσα είς τούς ονυχάς σου ! Συ 
αίφνης μοι άφήοεσας πάντα, ήσυχίαν, εύδαι 
μονίαν, ζωήν ! Καί τολμ ίς νά λέγης δτι 
μέ άγαπας ! "Ελα λοιπόν, λέγε, διατί μέ 
κατέστρεψες ;

— Ελένη, συγχωρώ τήν παραφοράν σου, 
άπεκρίθη μετά ηρεμίας· σοί ορκίζομαι δτι 
σέ άγαπώ.

— Δέν σέ πιστεύω ! άνταπήντησε μετά 
σφοδρότητος, άλλως δέ τ ί μέ μέλλει ;

— "Ωστε επιμένεις είς τήν άπόφασιν σου ;
— Ναί.
— Θέλεις ν ’ άναχωρήσης ;
— Άμέσως.
— ’Ερωτώ καί πάλιν, ποϋ Or ύπάγης ;
— Δέν ήξεύρω τίποτε.
— Θά σέ άκολουθήσω.
— Σοί τό άπαγορεύω !
— Ποϋ θά σέ άνεύρω ;
— Δέν γνωρίζω.
— "Ωστε τό παν έ"ληξε μεταξύ μας ;
—  Τό πάν.
— Καί δέν πιστεύεις πλέον είς τήν άφο- 

σίωσίν μου, είς τόν έρωτά μου, άφοϋ συγκα- 
τετέθην ν ’ άπέλθω μαζύ σου έκ Παρισιων ;

— Δέν πιστεύω πλέον είς τίποτε.
— Συντρίβεις λοιπόν βιαίως τόν δεσμόν, 

δστις μάς ήνωνεν ;
— Απαλλάσσομαι φοβερές άλύσου.
— Είναι ή τελευταία σου λέξις ;
— Ναί.
Τό βλέμμα τού κυρίου Σανζάκ έγένετο ά-

στραπηβόλον καί τά χείλη αυτού έμόρφα- 
σαν ύπο πονηρού μειδιάματος.

— Λοιπόν άκίυσον, έπανέλαβε μετά φω
νής, μεταβληθείσης αίφνης άπό ήδείας είς 
τραχεΐαν. Πρό ολίγου μέ ήρώτησες : «Δ ιατί 
μέ κατέστρεψες ;» Σοί άπαντώ τώρα: Διότι 
μισώ τόν κόμητα Δελασέρ !

Νευρική άνασκίρτησις έτάραξε τά  μέλη 
τής νεαράς γυναικός.

— Ναί, τόν μισώ, άπεκρίθη.
— Τί σ ’ έκαμε ;
— Μνησικακώ.
— Δέν είναι ή άπάντησις, τήν οποίαν 

θέλω.
— Δέν δικαιούσαι νά μάί^ς διατί τον 

μισώ.
— "Ωστε, διότι έμίσεις τόν κόμητα Δε

λασέρ, έξέλεξ ες έμέ ώς θύμα ;
Ό  υποκόμης έδίσταζε ν ’ άπαντήση.
— Ά λλά  λέγε λ·ιπόν, λέγε ! άνέκραξε 

μετά τρεμούσης φωνής.
— ΙΙλήττων τόν κόμητα Δελασέρ είς τό 

προσφιλέστερον καί τό πολυτιμότερον, είς 
τήν τιμήν του. έξεδικήθην !

— νΩ ! ώ ! ύπέλαβεν ή κόμησσα πε- 
πνιγμένη τή Φωνή καί καλύπτουσα το πρό
σωπον διά τών χειρών.

Διετέλεσεν έπί στιγμήν σιωπηλή, είτα 
άφήκεν ύπόκωΦον στεναγμόν καί έψιθύρισεν:

— Τί αίσχος ! τ ί αίσχος !
— Ήσο ή βασίλισσα, ό άστήρ τών πα- 

ρισιανών συναναστροφών, ύπέλαβεν δ ύπο- 
κόμης· έθαυμάζεσο, έλατρεύεσο, ήσο θεά. 
Ή το αδύνατον νά μή μού κάμης αϊσθησιν 
ή έντύπωσις αΰτη ήτο σφοδρά άπό τής 
προ>τη: ήμέρας, κατά τήν όποιαν ε’.οον τήν 
θαυμασίκν σου καλλονήν, και άμέσως είπα : 
«Πρέπει ή κόμησσα Δελασέρ νά γείνη ί- 
δική μου». Καί έγινα ό περιπαθέστερος θαυ- 
ααστής σου. Έπαίξαμεν ό καθείς τό πρόσω - 
πόν μας. έγώ μέν πολλαπλασιάζων τάς επι
θέσεις μου, σύ οέ άμυνομένη. Ή  πάλη οιήρ- 
κεσεν έπί μακρόν, καί ίσως θ ’ άπεφάσιζον 
νά λύσω τήν πολιορκίαν καί νά υποχωρήσω, 
έάν δέν υ. ’έξηοίθιζε τό μισός σου καί δ πρό: 
έκδίκησιν πόθος, μολονότι, δσον καί άν ήμην 
αναίσθητος καί ένδοιαστικος προς τον έρω
τα , δέν ήδυνήθην ν ’ άνθέςω είς τά θέλγη- 
τςά σου, ουδέ λέγω δτι ήσθανόμην πρός σέ 
άκόλαστίν πάθος, ά λ λ ’ ήμην καταγοητευ
μένος καί έφλεγόμην ύπό τοϋ πόθου νά σέ 
αποκτήσω. Έ π ί τέλους «θριάμβευσα. . . Τό 
κατά τοϋ κόμητος Δελασέρ μισός μου ίκα- 
νοποιήθη...

— Φρικτόν ! είπεν ή νεαρά γυνή.
— Ναί, έξηκολούθησεν ό ύποκόμης, τό 

μισός μου ίκανοποιήθη· ά λ λ ’ ήσθάνθην μ ετ ’ 
όλίνον σφοδρόν καί ειλικρινή πρός σέ έρωτα.

Ή  νεαρά γυνή ήγειρε τήν κεφαλήν, καί 
δλως τρέμουσα έρριψεν έπ ’ αύτοϋ άτενές 
βλέμμα μεστόν περιφοονήσεως καί οργής :

— Υποκόμη Σανζάκ, άνέκόαξε μέ ήχη- 
ράν φωνήν, έοειξες διαγωγήν άθλιου καί ά
νανδρου !

Βαθεΐα γραμμή διηυλάκωσε τό πρόσω
πον τού ύποκόμητος καί έγένετο ώχρόν, τά 
δέ χείλη αύτοϋ συνεστάλησαν.

— Ναί, άνέκραξεν ή νεαρά γυνή καί πά
λιν, είσαι άθλιος, είσαι άνανδρος !

Οί οφθαλμοί τού Σανζάκ άπήστραψαν έξ 
όργής.

— Σιώπα λοιπόν, σιώπα!.είπεν όογίλως.
— Ά  ! ύπέλαβεν εκείνη, έξακοντισασχ 

έπ ’ αύτοϋ δλην τήν φλόγα τού βλέμματός 
της· ιδού, πράγματι παρουσιάζεσαι όποιος 
είσαι ! Άφήκες τό προσωπεΐόν σου νά πέση, 
καί ανακαλύπτω είς τούς οφθαλμούς σου καί 
έπί τοϋ προσώπου σου τήν ύποκρισίαν... θεέ 
μου ! έξηκολούθησε μετα φωνής άνεκφράστου- 
οδύνης, χάριν τού άνθρώπου αύτού παρέβην 
τά καθήκοντά μου, χάριν τοϋ άθλιου αύτοϋ- 
έπρόδωκα τόν γενναϊον σύζυγον, δστις μέ ά- 
νύψωσε μέχρις αύτοϋ! Ά  ! άλλ* ήμην μωρά, 
ώ ! ναί, μωρά !

Μετά στιγμιαίαν σιωπήν έπανέλαβεν ά- 
ποτεινομένη πρός έαυτήν :

— Λβιπόν, άθλια, είναι αρκούντως βα- 
θεϊα ή άβυσσος ; είναι άρκούντως μεγάλη ή 
συμφορά σου ; έρρίφθης άρκετά είς τόν βόρ
βορον ; ποϋ είναι ή άξιοπρέπειά σου ; πού 
ή ύπερηφανιά σου ; ποϋ ή ύψηλοφροσύνη. 
σου ; είς τόν βόρβορον, ένθα έοριψας αύτα. 
Σήμερον είσαι μόνον άθλια, καί έχεις τό 
μέτωπον ταπεινωμένον, καί ένεκα τή ; ατι
μίας σου θά ποτίζεσαι διά καταισχύνη; 1

Ο κ. Σανζάκ παρετήρει τήν νεαράν γυ
ναίκα μ ετ ’ ειρωνικού μειδιάματος έπί τών 
χειλέων. Αύτη έπροχώρησε κατά εν βήμα 
πρός αύτόν, είτα έστη, καί μέ τό στήθος 
έξωγκωμένον, τόν βραχίονα τεταμένον ΐ -  
χουσα καί μέ βλέμμα άστραπηβόλον άνέ
κραξεν αύτώ :

— Υποκόμη Σανζάκ, σέ περιφρονώ κα ί 
σέ μισώ !

Καί χωρίς νά τώ δώση καιρόν ν ’ άπαν- 
τήσν), είσήλθεν όομητικώς είς τόν παρακεί
μενον θάλαμον καί έκλείσθη.

Ό  υποκόμης, τούς οφθαλμούς προσηλω
μένους έπί τής θύρας έ'χων, διετέλεσεν έπί 
στιγμήν άκίνητος οίονεί γαλβανισθεί:. Α ί
φνης έκινήθη άποτόμως καί έ’ροιψε τήν κε
φαλήν είς τά  όπίσω.

— Τό μυθιστόρημα έ'ληξεν, έψιθύρισεν 
έπί βέλους τ ί πρός έμέ ; Έξεδικήθην.

Έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του οιραίαν 
σιγαροθήκην, καί άνάψας σιγαρον, έξήλθε 
τοϋ θαλάμου, κατέβη τήν κλίμακα καί δι
ηυθύνθη πρό: τό βάθος τού κήπου, δπως 
άναπνεύση δροσερον άέρα ύπο τάς πορτοκα- 
λέας.

ΙΘ'.
’Α π ένα ντ ι τοϋ άγνώ ΰτου .

Ή  κόι/.ησσα. κλεισθεΐσα έν τώ παρακει- 
μένω θαλάμω, έ’πεσεν έπί ανακλίντρου. Η 
οδύνη αύτής, ήν έπί τοσούτον περιώρισεν, 
έξερράγη είς δάκρυα, θρήνους καί είς στε
ναγμούς.

Ή  ήμερα έκλινεν ήδη προς τήν ούσιν, b 
δέ ήλιος, ταχέως κατερχόμενος, έχρύσιζε τά  
κυμαίνοντα νέφη.

— Ό  ήλιος θά δύση μ ετ ’ ολίγον, είπεν 
ή άτυχής νεαρά γυνή. καί ή νύξ δέν θά 
βραδύνη νά έπέλθη· καί είμαι άκομη μόνη

ι ένταύθα, έν τή κατηραμένη ταύτη οίκία. 
Πρέπει ν ’ άπέλθω.

Προσήλωσε τό ούς, μηδένα 3έ θόρυβον ά- 
κούσασα, έπανέλαβεν :



— Κ λαίω... Ά  ! είναι καιρός νά κλαύ- 
«ω ; ! Δακρυα καί στεναγμοί περιττά !...

Άπέμαξε τους οφθαλμούς καί τό πρόσω
πον, τό δέ στήθος της άνεκουφίσθη ολίγον.

— Δέν πρέπε νά χάσω ουδέ στιγμήν, έ- 
ψιθύρισε.

Ήγέρθη καί στραφεΐσα πέριξ τοϋ θαλα- 
μου ρ.ετά πυρετώδους δραστηριότητος συνέ- 
λεξε τάχιστα τά  όλίγα πραγματα, άτινα 
έμελλε ν ’ άποκορ.ίση, ήτοι τ ’ άσπ^όρρουχχ 
τοϋ τίκνου της, τά  όποια έπεθύμει νά οια- 
τηρήση, καί όλίγα ίδικά της. Γνωρίζομεν 
δτι, φορέρ.«τα, πλήν έκείνων τά όποια έφό- 
ρει, οέν είχε. Τά. έκ τβϋ Λούβρου ύπό τού 
Οχλαρ.ηπόλου τού ύποκόρ.ητος άγοοασθέντα 
υφάσματα, έμελλον νά φθασωσιν είς Μίντόν 
μόλις τήν έπιοϋσαν, ρ-έχρι οέ τής ήμέρας έ
κείνης ούόέν είχε δεχθή οώρον παρά τοϋ 
ύποκόμητος.

Μ ετ’ ολίγον είχε πληρώσει τόν οδοιπορι
κόν της σάκκον. Έ λαβε τό χρηρ.ατοφυλα- 
κιόν της, πριν οέ θέση αύτό έν τώ θυλακίω, 
έμέτρησε τήν περιουσίαν της. Έκτος Tpta- 
κοντα περίπου φράγκων, άτινα έοαπάνησεν 
είς άγοράν ρ,ικρών πραγμάτων οιά τό θυ- 
γατριόν της, τή ε”μενον δλα τά χρήματα, 
άτινα άπέφερεν έκ Παρισίων, ήτοι πεντα
κόσια τριακοντα δύο φράγκα.

—  Δέν θά ύπάγω πολύ μακράν ρ.έ αυτά 
τά χρήρ,ατα, είπε, κινήσασα περιλύπως τήν 
κεφαλήν. Τέλος πάντων ! είπε στεναξασα.

Καί πλησιάσασα είς τήν θύραν προσή
λωσε τό ούς.

— Δέν άκούω τίποτε, είπε χαρ.ηλοφώ- 
νως, έφυγε.

Τό βλίυ.ρ.α της άπήστραψεν άπαισίως.
— Άλλως,προσέθηκε, οέν τόν οοβοϋρ.αι.
ΔιευΘετήσασα έν σπουδή τήν κόρ,ην της,

έΐόοεσε τόν πίλον αύτής, έ’λαβε τόν οδοιπο
ρικόν σάκκον καί έξήλθε τοϋ δωματίου. 
Διέβη τό πρώτον δωρ.άτιον, καί θαρραλέως 
κατέβη τήν κλίμακα. Αίφνης δμως συνήν- 
τησε τήν ’Ιωάνναν, ήτις οέν ήουνήθη νά 
περιστείλη κίνημα έκπλήξεως.

— Κυρία,τή είπε,προσηλοϋσα το βλέμρ.α 
έπί τοϋ οδοιπορικού σάκκου, ό κύριος είναι 
είς τόν κήπον, ύποκάτω άπο τάς πορτοκα- 
λέας.

— Καλά, άπεκρίθη ή κόμησσα.
Καί έπροχώρησε πρός τήν κιγκλιδωτήν 

θύραν.
Ή  Ίωάνν* οέν έτόλμησε νά τή άπευ- 

θύνη άλλην έρώτησιν, προσέβλεπε οέ ρ.όνον 
τήν κυρίαν της άπορ.ακρυνομένην, κα τά 
πληκτος καί άπλανής.

Ή  κόρ.ησσα κατέβη ταχέως τόν πορτο
καλεώνα, άγνοοϋσα είσέτι καί αύτή πού δι- 
ηυθύνετο. Έφευγεν έκ τής έπαύλεως Γαρα- 
βάν, ώς πρό τινων ήρ.ερών έφευγεν έκ τοϋ 
ρ,εγάρου Δελασέρ, θέλουσα ν ’ άπορ.ακουνθή 
πρώτον τοϋ Μεντόν, έτι οέ περισσότερον τοϋ 
ανθρώπου έκείνου, οστις τ ήν κχτέστρεψεν.

Ό τε ό ύποκόυ.ης ήρώτησεν αυτήν : «Ποϋ 
θάύπάγης», έκείνη άπεκρίθη : «Δέν γνωρί
ζω ». Καί έπορεύετο πράγματι τοιουτοτρό
πως, σκοπούσα ν ’ άφήση είς τήν τύχην τήν 
φροντίδα νά τήν όοηγήση. Μολονότι ύπό 
αορίστου ρ,όνον κατείχετο άνησυχίας, ήαθά

νετο δρ.ως ή άτυχής δτι έφέρετο πρός τό ά
γνωστον.

Ά λ λ ’ ούδέ τ ί ε”ρ.ελλε νά πράξη έγνώρι- 
ζεν έπίσης· είσέτι δέν προέβλεπε πόσους ά- 
γώνας καί ποια νέα δεινοπαθήρ.ατα έμελλε 
νά ύποστή. Μή έχουσα καιρόν νά σκεφθή, 
δέν ένόει τήν άπορ,όνωσίν της, τήν παντελή 
αύτής έγκατάλειψιν, τας πολυαρίθμους δυσ- 
χερείας, κατά τών οποίων έμελλε νά. προσ- 
κρούση. τούς ρ.υρίους κινδύνους, εις τού: ό
ποιους έμελλε νά έκτεθή, τά : άναποδράστους 
άνάγκας τού βίου, έάν έπεθύμει νά ζήση. 
Νά ζήση. Ώ  ! ναί, έπεθύμει τούτο. “Ηθελε 
νά ζήση πρός μεταρ-έλειαν, νά ζήση έπί τή 
έλπίδι ν ’ άνεύρη τό τέκνον της, νά ζήση, 
ΐνα διαφυλάξη τήν προσφιλή αύτή άνά- 
ρ,νησίν του.

Μόνον τό τέκνον της έσκέπτετο, τήν ά- 
γαπητήν της ρ.ικοάν Λουκιαν, καί ήκουεν 
ένδόμυχον φωνήν λέγουσαν αυτή :

— Εμπρός, βάδιζε, μηδέν φοβοϋ, θά 
τήν άνεύρης.

Ά λλά  ρ.έ τήν φωνήν ταύτην ήκουεν ά 
μέσως καί άλλην λυπηοοτάτην :

— Δέν θά τήν έπανίδης ποτέ.
Τότε ρίγος διέτρεχε πάντα αύτής τά ρ.έ- 

λη καί άνέκφραστον ήσθάνετο άγωνίαν ή 
άλλη δέ φωνή, ή τής έλπίδος, ήκούετο καί 
πάλιν, καί έρρίγει ύπό χαράς, ή δέ καρδία 
της έφαίνετο κατευφραινομένη.

— Ναί, ναί, ε”λεγε καθ ’ έαυτήν, δέν ά- 
πώλεσα δια παντός τό τέκνον ρ.ου . . .  Ό 
άναθός θεός, άφοϋ άπαξ μέ έτιμώρησε, π ι
στεύω δτι θά ρ. ’εύσπλαγχνισθή !

Καί έγείοασα τούς όφθαλμρύς πρός τόν 
ουρανόν, έζήτει διά τοϋ βλέμματος έκεϊνον, 
δστις τιρ.ωοεϊ καί συγχωρεΐ.

Άπό τής στιγρ.ής έκείνης διενοεΐτο ν ’ 
άναζητηση το τέκνον της, ρ.ή βλέπουσα τά 
προσκόμρ.ατα ρ.ηοέ δυναρ.ένη νά παραδε- 
χθή δτι άνελάμβανεν άδύνατον εργον.

Ή  άτυχής νεαρά γυνή διετέλει έν κατα- 
στάσει έξαιρετικώς λυπηρά καί δυσχερεΐ. 
Μολονότι έμελλε ν ’άρχίση δ ι’ αύτήν ή με- 
γάλη τού βίου παλη, πάλη ατελείωτος, δέν 
έσκέπτετο τοϋτο, ϊνα δέ μή οειλιαση. άπέ- 
φευγε τού νά συλλογισθή τά  ζοφερά τοϋ 
ρ,έλλοντος συρ.βάντα.

Τώοα εύοίσκετο ρ.όνη έν τώ κόσμω. Ό 
συνταγματάρχης Νοαρρ.ον, ώς εί άνέμενε 

■! τής ανεψιάς αύτοϋ τον γάρ.ον, Vv άπέλθη 
έκ τοϋ κόσρ,ου τούτου, είχεν άποθάνει σχε
δόν αίφνης ρ.ετά τινας ρ.ήνας. Βεβαίως ή 
κόρ.ησσα είχε φίλας καί μεταξύ αύτών πρώ 
την τήν ρ.αρκησίαν Δεμομπεραί, ής έγνώ
ριζε τήν άκραν αγαθότητα καί ήτις άείποτε 
τήν ήγάπα ύπερβολικώς. Ά λ λ ’ ήδύνατο 
άρά γε ν ’ άποταθή πρός τήν ρ.αρκησίαν ή 
προς οίανοήποτε άλλην φίλην ; Ήσθάνετο 
δτι πάντες θ ’ άπεστρέφοντο αύτήν, δτι θά 
τήν έβδελύσσοντο καί θά τήν περιεφρόνουν, 
καί δτι παρ’ έκείνων, οιτινες τή έξεδήλωσαν 
μεγάλην φιλίαν, σκληρας μόνον άνέρ.ενεν 
έξουθενώσεις.

Ούδενός λοιπον ήδύνατο να ζητήση τήν 
βοήθειαν, τήν ύποστήριξιν, τάς συρ.βουλας, 
μόνον δ ’ εί: έαυτήν είχε νά βασισθή. Εύτυ- 
χώς είχε θέλησιν καί δέν έστερεϊτο θάρρους.

Μόλις έφθασεν είς τήν πόλιν, έζήτησε μέ

σον νά μεταβή είς Νίκαιαν, ρ.ή θέλουσα νά 
διανυκτερεύση είς Μεντόν, έ'λαβε δ ’ άπάν- 
τησιν δτι ή άγοραία άμαξα είχε μέν άνα- 
χωρήσει τήν πέμπτην ώραν, ά λ λ ’ ύπήρχε 
καί ή ταχυορορ.ική, ήτις εύρίσκετο ίσως ά 
κόμη έν τή πόλει, έν τώ ταχυδρορ.είω· ά λ λ ' 
ή νεαρά γυνή δέν είχε καιρόν νά χαση, έ- 
πρεπε νά σπεύση δια νά τήν προφθάση. 
Ιίληροφορηθεϊσα τήν διεύθυνσιν τού ταχυ- 
δρορ.ικού γραφείου ρ.ετέβη έκεϊ ώ : τάχιστα. 
Ά τυχώς δρ.ως ή άμαξα είχεν αναχωρήσει 
πρό πέντε λεπτών.

— Ώ  ! τ ί νά κάμω ; άνέκραξεν ή κό
ρ.ησσα ρ.ετά προδήλου δυσθυρ,ίας ένεκα τής 
αποτυχίας της.

— Πρέπει έξ άπαντος νά ήσθε άπόψε είς 
Νίκαιαν ; , ήρώτησεν αύτήν ταχυίρορ.ικός 
ύπάλληλος.

— Ναί, άφεύκτως, άπεκρίθη.
— Τότε, κυρία, έν ρ.όνον πράγρ,α θά 

κάρ.ετε, νά συρ.Φωνήσετε αμαξηλάτην διά 
να ύπαγετε.

— Λαβετε τήν καλωσύνην, κύριε, νά μοί 
υποδείξετε τό μέσον.

— Πρέπει νά ύπάγετε είς τού Δουβιέφ, 
ένοικιαστού άρ.αξών.

— Καί ποϋ μένει, κύριε ;
Ό  υπάλληλες, έπί ρ.άλλον καί μάλλον 

περιποιητικός γενόμενος, ώοήγησε μέχρι τής 
θύρας τού ένοικιαστού τών αμαξών τήν κό- 
ρ.ησσαν, ήτις είσήλθεν είς αυλήν, ένθα άνήρ 
ρ.ικρού άναστήματος κοκκινοπρόσωπος καί 
παχύς έκάπειζε μελαγχολικώς. Η κόρ.ησσα. 
άπεταθη πρός αύτόν, δστις ήτο ό κ.Δουβιέφ, 
άποσύρας δέ τήν πίπαν έκ τοϋ στόρ.ατός 
του έ'ξυσε τήν κεφαλήν.

— Μπά, ρ.πά, κοκώνα ρ.ου, είπε ρ.ετά 
φωνής οίκειοτάτης, καί στο γιαλό ά 
κόρ.η θά έπεφτα γιά  νά σάς εύχαριστήσω, 
ρ.ά έλα πού άπό τά πέντε άμάξια, τά ό 
ποια έχω, τά τρία είναι άκόρ.η είς τόν δρό - 
ρ.ον, καί τά  άλλα δύο ήλθαν τώρα, καί τά 
άλογα είν ’ άφανισρ.ένα ; έδώ είν ή δυσκο
λ ία ...

— Ώ στε, κύριε, δέν ήρ.πορεϊτε ;
— Αλήθεια, δέν ήαπορώ, καί λυπούμαι 

παραπολύ.
Ή  κόρ.ησσα έπροχώρησε βήματά τινα 

1 πρός τήν θύραν, δτε ό άμαξηλάτης προσε- 
κάλεσεν αύτήν.

— Σταθήτε, τή είπε, τελειόνει ή δου
λειά σας, άπόψε ήρ.πορεϊτε ν ’ άναχωρήσετε 
ρ.έ τόν Λουδοβίκον.

— Ποιος είναι αύτός ό Λουδοβίκος ;
— "Ενα καλό παλληκάρι τού συντρόφου 

ν.ου, ποϋ είναι είς τήν Νίκαιαν.
— Καί πού είναι ;
— Μά τήν πίστιν ρ.ου, οέν ήρ,πορώ νά 

σά: είπώ πού είναι τώρα, ξεύρω ορ.ως δτι 
θά ύπάγη άπόψε, έντός ολίγου, είς τήν Νί
καιαν. Έ πειτα  ιδού πώς έχει τό πράγρ-α : 
Ό Λουδοβίκος έφθασε πρό ολίγου είς τό Μεν
τόν, δπου έφερεν άπό τήν Νίκαιαν ένα τα- 
ξειδιώτην ό δέ ταξειδιώτης αύτός άρ.α έ'- 
φθασε τοϋ κατέβηκε είς τόν νοϋν νά περάση 
τά σύνορα καί νά ύπάγη έως είς τήν Βιν- 
τιρ-ίλλα.

Ή κόμησσα οέν ήουνήθη νά ρ.ή άνασκιρ-



τήση. Μήπως ό ταξειδιώτης ούτος, ό έκ 
Νίκαιας ερχόμενος, ήτο δ σύζυγός της ;

— Καί έπειδή, έξηκολούθησεν ό κ. Δου- 
βιέφ, ά π ’έδώ έως τήν Β ιντιμ ίλλα είναι κάμ
ποση άπόστασις,δ Λουδοβίκος,δ δποΐος έχρει 
άζετο τό άλογό του, διά νά κάμη απόψε 
τόν δρόμον τής Νίκαιας, ήλθε κ ’ έπήρε τό 
καλλίτερο μου άλογο διά λογαριασμον τοϋ 
ταξειδιώτου. Είς μίαν ώραν ή τό πολύ είς 
δύο δ Λουδοβίκος θά ήναι είς τό Μεντών 
ή μόνος ή μαζύ μέ τόν ταξειδιώτην, ευθύς 
δέ θά ζεύξη τό άλογό του καί θ ’ άναχωρήση 
δια. Νίκαιαν. Κύτταξε άν θέλης νά έπωφε- 
ληθής τής περιστάσεως.

Ή  κόμησσα έσιώπησεν έπί στιγμήν.
Έάν δ έν λόγω ταξειδιώτης ήτο δ κόμης 

Δελασέρ, δέν ήδύνατο νά μεταβή είς Νίκαιαν 
διά τής αΰτής μ ετ’ αΰτού άμάξης· ά λ λ ’ ά 
μέσως έκαμε τήν σκέψιν ταύτην, οτι δηλαδή 
έάν δ κόμης μετέβη είς Β ιντιμ ίλλαν, προ
φανώς μετά τήν απαγωγήν τοϋ τέκνου, δέν 
έ'πραξε τούτο μέ τήν πρόθεσιν νά έπανέλθη 
είς Μεντών, καί άμέσως μετέβαλεν ιδέαν, 
μή θελήσασα πλέον νά μεταβή είς Νίκαιαν, 
ά λ λ ’ είς Β ιντιμ ίλλαν.

Έπρεπεν όμως πρό παντός νά βεβαιωθη 
δτι ήτο πράγματι δ κόμης Δελασέρ, πρός 
τούτο δ ’ ώφειλε νά άναμείνη τόν Λουδοβί
κον καί νά διαλεχθή προς αΰτόν.

— Έδώ, κύριε, πρέπει νά περιμείνω τον 
Λουδοβίκον ; ήρώτησεν.

— "Οχι, πρέπει νά ύπάγετε έκεί δπου 
είναι τό άλογό του, είς τό ξενοδοχεϊον τών 
ταξειδιωτών, κάτω στο γιαλό.

— Εΰχαριστώ, κύριε.
Ή  κόμησσα έχαιρέτισε τόν κύριον Δου- 

βιέφ καί άπεμακρύνθη. Μετά μικρόν άφίκετο 
είς τό «Ξενοδοχεϊον τών Ταξειδιωτών» καί 
έζήτησε τόν Λουδοβίκον.

— Έπήγε εως τήν Βιντιμίλλαν ένα 
ταξειδιώτην. τόν δποϊον έφερε προτήτερα 
άπο τήν Νίκαιαν είς τό Μεντών.

— Ναί, ναί.
— Αύτός δ ταξειδιώτης ε’μεινεν έδώ ;
— Ναί, ά λ λ ’ όχι πολύ.
— Τόν είδες ;
— Ναί, κυρία, καί οιυ,ίλησα μάλιστα 

μαζύ του· τόν ώδήγησα τόν συντομώτερον 
δρόμον διά νά ύπάγη άπό έδώ είς τό Γα - 
ραβαν.

— Αύτός είναι, είπε καθ’ έαυτήν ή κό
μησσα.

Ά λ λ  ’ οΰτε τήν παραμικροτέραν αμφιβο
λίαν θέλουσα νά εχη :

— Ε’ιμπορείς, φιλε μου, νά μοί είπης τά 
χαρακτηριστικά του ; έπανέλαβε μεθ’ ύπο- 
τρεμούσης φωνής.

— Διατί όχι : άπεκρίθη δ παίς, κατηυ- 
χαριστημένος δτι ήρωτάτο ύπό τής ώραίας 
ξένης, καί δτι ήδύνατο ν ’ άπαντήση. Είναι 
μελαγχροινός, ώραίου άναστήματος καί μέ 
ύπόλευκον γενειάδα καί κόμην είναι σοβα- 
ρος καί ωχρός- είναι πλούσιος βέβαια, καί 
όχι άπο τον μικρόν κόσμον. Έφαίνετο σκε
πτικός καί διόλου εΰχα ρ ι στη μ έν ος.

Η κόμησσα ένόησεν εΰκόλως, μεθ’ δλην 
τήν άτέλειαν τής περιγραφής, δτι ήτο δ σύ
ζυγός της, βεβαία δέ ούσα δτι δ κόμης καί 
το τέκνον της εύρίσκοντο είς ’Ιταλίαν, πα-

ρητήθη τής είς Νίκαιαν μεταβάσεώς της.
— θέλετε νά ίδήτε τόν Λουδοβίκον ά- 

πόψε ;
— Ναί, άπεκρίθη αΰτη.
— Τότε, έάν θέλετε νά τόν περιμείνετε 

έδώ, περάσετε μέσα.
Έπειδή ή κόμησσα ήτο πλέον βεβαία, 

δτι δ ταξειδιώτης ήτο δ κόμης Δελασέρ, ά- 
πεφάσισε νά περιμείνη τόν Λουδοβίκον, έλ- 
πίζουσα νά λάβη άκριβεστέρας πληροφορίας 
παρ’ αΰτοϋ. Περιέμεινε δέ έπί δύο περίπου 
ώρας μ ετ ’ εΰνοήτου άνυπομονησίας καί ά- 
γωνίας.

Τέλος είδε ν ’ άνοιχθή ή θύρα τής αιθού
σης καί νά προχωρήση πρός αΰτήν άνήρ μέ 
πλατύγυρον πίλον καί ένδύματα κεκαλυμ- 
μένα ύπό κονιορτοϋ. Ένόησε δέ δτι δ άνήρ 
ούτος ήτο δ περιμενόμενος Λουδοβίκος.

— Μ ’είπαν δτι μέ περιμένετε, κυρία, τή 
είπεν ίταλιστί.

— Ναί,κύριε Λουδοβίκε, άπεκρίθη ή κό
μησσα έγερθείσα, καί ήτις, γνωρίζουσα κα
λώς τήν άγγλικήν καί τήν γερμανικήν, ώ- 
μίλει άρκούντως και τήν ιταλικήν

Ο αμαξηλάτης, παρατηρήσας ήδη τόν 
δοοιπορικον σάκκον :

— Έννοώ, ύπέλαβεν, ή κυρία θέλει νά 
ύπαγη είς Νίκαιαν" είμαι είς τάς διατα- 
γας σας, κυρία, μετά δέκα λεπτά άναχω- 
ροϋμεν.

— Ή λθα μέ τήν πρόθεσιν νά σάς παρα- 
καλέσω νά μέ δδηγήσητε είς Νίκαιαν, άλλά 
κατόπιν σκέψεως...

— Φοβείται ή κυρία τήν νύκτα, είπε μει- 
διών δ ’Ιταλός.

— Ό χ ι, άλλά δέν ε"χω πλέον άνάγκην 
νά μεταβώ εις Νίκαιαν.

— Τότε, κυρία, άλλην φοράν.
"Εμελλε δέ ν ’ άπέλθη, δτε ή κόμησσα

έκράτησεν αΰτόν ζωηρώς έκ τοϋ βραχίο- 
νος.

— Κύριε Λουδοβίκε, τώ είπεν, έχω κάτι 
νά σάς έρωτήσω.

— Έμέ ; ύπέλαβε μ ετ ’ έκπλήξεως.
— Ναί, κύριε Λουδοβίκε, σάς. Έφθά- 

σατε πρό ολίγου είς τό Μεντών μ ’ ενα τα- 
ξειδιώτην...

Τό προσηνές πρόσωπον τοϋ ’Ιταλού ήλ- 
λοιώθη αίφνης. Ή  κόμησσα έξηκολούθησεν :

— Έ πειτα  ώδηγήσατε τόν ταξειδιώτην 
αΰτόν είς Β ιντιμ ίλλαν άληθώς είς Β ιντι- 
μίλλαν υπήγατε, κύριε Λουδοβίκε ;

Βλέπουσα δέ δτι δέν άπεκρίνετο, έξηκο
λούθησε :

— Όταν έ’φθασεν είς τό Μεντών δ τα- 
ξειδιώτης αΰτός ήτο μόνος- δταν δμως έ
ξήλθε τής Γαλλίας, δέν ήτο πλέον μόνος, 
ά λ λ ’ ε”φερε μαζί του εν τέκνον, ώραΐον μι
κρόν κοράσιον... Τούς άφήκες είς Β ιντιμ ίλ- 
λαν, κύριε Λουδοβίκε ; πού θά μεταβώσι 
κατόπιν ; "Α ! σέ καθικετεύω ! προσέθηκεν, 
ένοϋσα τάς χεΐοας καί μέ φωνήν ήλλοιωμέ- 
νην ύπό δακρύων, άποκριθήτε, άποκριθήτε !

Ο ’Ιταλός έξηκολούθει νά σιωπά.
— "Α ! έννοώ, ανέκραξε, σοί άπηγόρευσε 

νά δμιλήσης !
Οι οφθαλμοί τής κομήσσης έπληρώθησαν 

δακρύων αίφνης δ ’ ήρπασε τάς χείρας τού 
Λουδοβίκου :

— Βλέπετε, έπανέλαβεν, δτι δυστυχή; 
είμαι άπηλπισμένη, σείς ο ’ ένώ δύνασθε νά 
καταπραΰνετε τήν όδύνην μου, δέν τό κά- 
μνετε . . . Καί δμως δέν είσθε κακός, τό 
βλέπω είς τούς οφθαλμούς σας· είσθε συγκε- 
κινημένος· δέν δύνασθε νά το άποκρύψετε. 
Έν όνόματι τής μητρός σας. έάν έχετε, εί
πατε μοι δ,τι ήξεύρετε !

— Δέν ήξεύρω τίποτε, κυρία.
— Ό χ ι, όχι, δέν είναι άληθές, δέν θέ

λετε ν ’ άποκριθήτε ... Ά λλά  ποίον άρά γε 
όρκον σάς έπέβαλε ; Κύριε Λουδοβίκε, δυσ
τυχής μήτηρ εΰρίσκεται ένώπιόν σας, μήτηρ 
άπαρηγόρητος σάς δμιλεΐ ... σάς ικετεύει ... 
Σάς λέγω λ«πόν δτι δ άνθρωπος, τόν δποϊον 
ώδηγήσατε, είναι σύζυγός μου, καί τό τέ
κνον, δ μικρός εκείνος άγγελος τόν δποϊον 
είδατε, είναι ή κόρη μου ! Εννοείτε τώρα ; 
έννοείτε ;

Ο Λουδοβίκος προόήλως έταράχθη. Τά 
αισθήματα τοϋ αγαθού τούτου νέου οΰδέ- 
ποτε·ύπέστησαν τοιαύτην δοκιμασίαν ά λ λ ’ 
έοωκεν ύπόσχεσιν, καί ή ύπόσχεσις δι ’ αύ
τόν ήτο ίερά ώς δ έπισημότερος δρκος.

— Κυρία, άπεκρίθη μ ετ ’ άμηχανίας, δέν 
ήςεύρω τίποτε, δ*ν είδα τίποτε.

— Ωρκίσθη νά μή δμιλήση ! άνέκραξεν 
ή κόμησσα έν άπογνώσει.

Καί άνε λύθη εί: οάκρυα.
Εΰτυχώς διά τόν Λουδοβίκον, τώ άνήγ- 

γειλαν δτι ή αμαξά τ·υ ήτο έτοιμη πρός 
άναχώρησιν.

— Ύγειαίνετε, κυρία, είπεν ύποκλιθείς 
εΰσεβάστως πρό τής όλοφυρομένης νεαράς 
γυναικός.

Καί έγένετο άφαντος.
Μετ ’ ολίγον δ Λουδοβίκος έξήρχετο τής 

πόλεως· περιλ.ύπως έσκέπτετο τήν δυστυχή 
μητέρα, προς τήν δποίαν έδείχθη, παρά τήν 
θέλησίν του, σκληρότατος.

— Καί δμως, έσκέπτετο οίονεί δικαιολο
γούμενος, ύπεσχέθην νά μή δμιλήσω. Ένό- 
ησα· δ ταξειδιώτης μου είναι σύζυγος καί 
το μικρόν τέκνον του. Ό σύζυγος άπήγαγε 
τό παιδίον άπό τής γυναικός αΰτοϋ και ή 
δυστυχής μήτηρ θέλει νά τρέξη πρός τό τέ
κνον της.. 'Α χ ! καί νά μή ήμπορώ νά τής 
είπω, δτι τήν νύκτα έπέρασαν είς τήν Βιν- 
τιμίλλαν καί δτι αΰριον τό πρωί θά ύποί- 
γουν είς Γένοβαν. Ά λ λ ’ όχι... δέν ήμπο
ρώ, δέν ήυ.πορώ ! θ ά  έπανέλθη είς Νίκαιαν 
έντός δεκαπέντε περίπου ήμερών καί μοί εί
πε : «ΛουΟοβΐκε, θά σέ ξαναϊδώ, διότι π ι
θανώς θά σέ χρειασθώ»."Α ! θ ’άπορήση πο
λύ, δταν τώ είπω, δτι είδον τήν σύζυγόν του!

Ό  ίππος, καταχρώμενος τήν θέσιν τού 
κυρίου του, σκεπτομένου, έβάδιζεν όκνηρώς. 
Τό μαστίγιον δμως άνεκάλεσεν αΰτόν είς 
τήν τάξιν καί τώ έοωκε νά έννοήση οτι, έάν 
αΰτός δέν έσπευδεν, δ Λουδοβίκος δμως έβιά- 
ζετο νά έπιστρέψη είς Νίκαιαν.

Ή  κόμησα Δελασέρ διενυκτέρευσεν είς 
Μεντόν, καί τήν έπιούσαν άνεχώρησεν είς 
Β ιντιμ ίλλαν.

["Επεται συνέχεια.]
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[Τ έ λ ο ς ]

Εί; ρ.άτην ο οικοδεσπότης κχί ο φαρμα
κοποιός προσπαθούν νά -rev καθησυχάσωσι. 
Δεν ήτο άνθρωπος, με τον όποιον νά ήδύ- 
νατό τ ι ; νά όμιλήση λογικώς. Είς άπάντη · 
σιν ε”λεγεν δτι αύτος εϊξευρε καλλίτερα άπό 
εκείνους τήν κράσίν του καί έπέρ-ενεν ϊνα 
μεταβή άνευ άναβολής είς τήν κατοικίαν 
του.

Ευτυχώς δ ι’ αύτόν τό όχημα, με τό ό 
ποιον ήλθεν, είχεν έπι«τρέψει είς τήν πόλιν 
καί δλοι οί γείτονες είχον ήδη κατακλιθή. 
Τί νά κάρ.η ; Τίποτε άλλο οέν τώ έρ.ενεν, 
ε’ιμή νά παρη τόν ϊππον τοϋ φαρμακοποιού, 
δστις ερ.ενε προσοεοεμενο; εί; τήν θύραν μεθ’ 
υπομονής άναρ.ένων τήν ΘΙλησιν τοϋ κυρίου.

’Επειοή λοιπόν, καλοί μου άναγνώσται, 
άλλο κανέν μέσον οέν ύπηοχεν, άνέβη ό κα
λός μας συμβολαιογράφος έπί τοϋ λιπο- 
σάρκου έκείνου ϊππου καί άπήλθε ορομαίω; 
μεταβαίνων εί; τήν κατοικίαν του.

Ψυχρά και θυελλώδης ήτο ή νύξ καί ό 
άνεμο; έπνεεν ισα, όλόΐσα οιά υ.έσου τών ό- 
οόντων του.

Τά άνωθεν τή ; κεφαλή; αύτοϋ μολυβδό- 
χοοα νέφτ, συνεταράσσοντο οιασειόμενα ύπό 
τού άνεμου τήοε κάκεΐσε, καί ή πρό ολίγου 
άνατείλασα. σελήνη έφαίνετο οιά μέσου αύ
τών κυμαινόμενη καί ώθουμένη ώ ; πλοιά- 
ριον έν τώ ρ.έσω τή ; ταραχή; τώ ν μανιω
δών κυμάτων. Καί ότέ μέν άπεροοφάτο έν
τός ύπερμεγέθους τινός κύματος νέφους, ότέ 
δέ άνυψοϋτο ύπεράνωθεν τοϋ κόλπου αύτού, 
έν ώ είχεν άποκρυβή, και έφαίνετο ώς έξορ · 
ρ.ώσα έν βία μ ετ’ άργυρόεντος άφρού.

νΕστενον μετά δυσοιώνου ήχου τά παρά 
τήν όδόν δένδρα, ένώ ενώπιον αύτοϋ προέ- 
κειντο τρία φοβερά μ.ίλλια οδοιπορίας, 
πλήρη άπειρων φανταστικών κινδύνων.

Ύπείκων είς τήν μάστιγά καί τόν πτερ
νιστήρα άνεπήδα προοζίνων άπό καιρού είς 
καιρόν ό ΐππος, ότε ρ.εν τρέχων όρμητικος ρ.έ 
τρορ.ερόν καλπασρ.όν, ότέ οέ χαλαοών τον 
δρόρ.ον αύτοϋ, δστις κατέληγεν είς ρ,ακρόν 
καί βαρύ τριποδισρ.όν, ένώ ό αναβάτης αύ
τοϋ, ολος κατά οαντασίαν κατενόυ.ενος ύπό 
τών συρ,πτωμάτων τής νόσου καί ύπο τρο- 
μερών προαισθηρ.άτων άφεύκτου θανάτου, 
έςηρέθιζεν αύτόν, ϊνα βαίνη έπί τά πρόσω, 
ώς εί φεύγων τοϋ καταδιώκοντας αύτον φά- 
σρ,ατος τού λοιμού.

Κ ατ’ αύτόν τόν τοόπον συρίζων, φωνά- 
ζων καί κτυπών δεξιά καί αριστερά, διηλθεν 
έν έκ τών τριών ©οβερών έκείνων μιλλίων 
σώος καί άβλαβής.

Οί φόβοι τοϋ συμβολαιογράφου έπί το- 
σούτον είχον καθησυχάσει, ώστε άφισε ρ.ά- 
λιστα τόν ϊππον νά άναβαίνη προς τό ανω
φερές τής όδοϋ έν ήσυχια' ά λ λ ’ άνεζωπυρή- 
θησαν πάλιν ούτοι, ρ.έ διπλάσιαν σφοδρό- 
τητα  ενεκα δριρ,έος πόνου.όν αίφνης ησθανθη 
εί; τήν δεξιάν πλευράν καί δστι; έφαίνετο 
ότι τόν διεκέντα ώ ; βελόνη.

— Μ ’ έτσάκωσε τέλος πάντων ! ε:πε

στενάζων καί έμφοβος. Ό  θεός νά γείνη ϊ· 
λεως είς έρ.έ τόν ρ,εγάλον άμαρτωλόν ! Καί 
το χειρότερον, μού μέλλει ύστερον άπό δλα. 
ν ’ άποθάνω ρ-έσα είς ένα χανδάκι ! Χί ! χ ί ! 
έμπρός ! έμπρός !

Καί Ϊππος καί αναβάτης έτρεχον μέ με · 
γίστην ταχύτητα, άτακτως, πρός τά  άνω, 
πρός τά  κάτω , άσθρ.αίνοντες καί πνευστι- 
ώντες ώς δαιρ.ονιζόρ.ενοι. Είς έκαστον δέ πή- 
δηρ.α τού ίππου ό είς τήν πλευράν τού άνα- 
βάτου πόνος έφαίνετο αύξάνων. Καί κ α τ ’ 
άρχάς μέν ώς μικρόν τι νύγρ.* βελόνης, είτα 
δέ έξηπλούτο καί κατέλαβεν έκτασιν έπί τού 
ρ,έρους έκείνου ώς ήρ.ίσεως φράγκου, είτα έ- 
κάλυψε ρ-έρος τόσον μέγα, δσον ή παλάμη 
ανθρώπινη; χειρός, καί έπηυξάνετο όλονέν 
καί έξηπλούτο ταχέω ;.

’Εγόγγυζεν έν άγωνία μεγαλοφώνω; ό 
πτωχό; συμβολαιογράφος, δσον δέ ταχύτε- 
ρον έ'βαινεν ό ΐππος έπί τού παγωμένου έδά- 
©ους, τόσον ταχύτερον έξηπλούτο έπί τής 
πλευράς του ό πόνος.

Πρός συρ.πλήρωσιν τής ζοφεράς ταύτης 
είκόνος ήρχισε καί ή κατα ιγίς— χιών ρ.ετά 
βροχής μεγιγμένη. Ά λ λ ’ ή χιών, ή βροχή 
καί τό ψύχος ούδέν έσήρ.αινον δ ι’ αύτόν, οι
ότι εί καί οί βραχίονες αύτοϋ καί οί πόδες ή
σαν άποκρυς·αλλωμένοι ύπό τοϋ παγερού ψύ
χους, ούδόλως τό ήσθάνετο. Τό άπαίσιον, το 
φοβερόν τού νοσήρ,ατος σύμπτωμα μόνον κα- 
τεΐχεν αύτόν. ΤΗτο καταδεδικασμένος, ούς 
έφρόνει, ν ’ άποθάνη, ούχί ύπό τοϋ ψύχους, 
ά λ λ ’ ύπό τού Κόκκινου πυρετού !

*
* *

Τέλος πάντων, χωρίς νά είξεύρη πώ ς.— 
άποθαρ.ρ.ενος ρ. άλλ ον ή {ών — έφθασεν είς τήν 
πύλην τής πόλεως. "Ομιλός τις κακοανατε- 
θραμρ.ένων σκύλων, οιτινες έκώμαζον είς γω 
νίαν τινά τής όδοϋ, ίδόντες τόν συρ.βολαιο- 
γράφον τρέχοντα τόσον όρμητικώς πλησίον 
αύτών, συνήνωσαν τάς φωνάς των ρ.ετά τών 
ίδικών του καί έτρεχον κατόπιν αυτού ύλα- 
κτοϋντες.

Ή  νύξ ήτο ήδη προκεχωρηρ.ένη καί ρ.όνον 
τήδε κάκεΐσε έφαίνετο άρ.υορώ; ύπολάρ-που- 
σα τ ι ;  λυχνία άπό ύψηλοϋτινο; πατώρ.ατος. 
Ά λ λ ’ ό συμβολαιογράφος μας έξηκολούθει 
προβαίνων, ότέ μέν άνερχόμενος, ότέ δέ κα- 
τερχόι/.ενος τήν όδόν εκείνην, ρ.έχρις ού έπί 
τέλους έφθασεν είς τήν θύραν τής οικίας του 
Ύπήρχε φώς έν τώ κοιτώνι τής συζύγου του.

Καταταραχθεΐσα ή άγαθή γυνή, άφοϋ ή 
κουσε τοσούτον βροντερώς κρουορ.ένην τήν 
θύραν της καί τάς ύλακάς καί τους ώρυγ- 
αού; τών σκύλων, ένώ ήτο τόσον άργά, έ- 
πλησίασεν εί; τό παραθυρον, ΐνα έξετάση 
τ ί ; ή αιτία  τούτων καί τις ό άδιάκριτος, δ- 
στις είς τοιαύτην ώραν άπετόλυ.α νά. κρούη 
τόσον παταγωδώς τήν θύραν της.

’Άν ό συμβολαιογράφος δέν ήτο τόσον 
πολύ βεβυθισμένος είς τάς ιδίας αύτού θλί
ψεις καί πόνους, θά ήδύνατο βεβαίως νά πα- 
ρχτηρήση δτι έπί τοϋ παραπετάσρ.ατος τού 
παραθύρου ή λυχνία έρριπτε τήν σκιάν ουο 
κεφαλών καί ούχί μιας ρ.όνης.

— Άνοιξε ρ.ου ! Άνοιξέ ρ.ου ! γρήγορα ! 
γρήγορα ! άνεφώνησεν ό συμβολαιογράφος

σχεδόν πνευστιών έκ τοϋ τρόρ.ου καί τοϋ 
κόπου.

—Τις είσαι σύ,ό όποιος τέτοιαν ώραν έρχε
σαι νά χαλάσης τήν ήσυχίαν ρ.ιάς γυναικός, 
ή όποία είνε κατάμονη, έφώνησεν όξεΐά τις 
καί οργίλη φωνή άνωθεν. Πήγαινε στή δου
λειά σου καί άφισε τούς ήσύχους καί καλούς 
άνθριόπους νά κοιμ,ηθούν ήσυχα !

— Ώ  ! διαβολε ! διάβολε ! Κατέβα κάτω 
καί άνοιξέ ρ.ου σοϋ λέγω ! Είμαι ό άνδρας 
σου ! Δέν γνωρίζεις τήν φωνή ρ.ου; Γρήγορα, 
σέ παρακαλώ, διότι θά ξεψυχήσω έδώ έξω 
στόν δρόμο ! Γρήγορα !

Μετά τινας στιγρ.άς άναβολών καί συνο
μιλιών ήνεώχθη έπί τέλους ή θύρα καί ό 
πτωχός συμβολαιογράφος είσήλθεν είς τήν 
οικίαν του,δλως κάτωχρος καί άγριωπός τήν 
όψιν. δύσκαμπτος καί ίσως ίσως ώς φασμα. 
Περιβεβλημρ.ένος άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
πανοπλίαν έκ πάγου, έφαίνετο, ένώ ή λαμ- 
ψις τού φωτό; τή ; λυχνία; ε”πιπτεν έπ ’ αύ
τοϋ, ώ ; πλανόδιό; τ ι ; τού αεσαιώνος ιππό
της φερων τόν χαλύβών:·/ αύτοϋ θώρακα. 
Ά λ λ ’ είς έν μέρος ή πανοπλία χύτοϋ είχε 
διζροχγή· έπί τής δεξιάς αύτ.ού πλευρά: ί -  
πήρχε κυκλοτερές τι σημεϊον, τοσούτον τό 
ρ.έγίθος, δσον καί το έπί στρατιωτικού π ί
λου στέμμα καί σχεδόν κατάρ.αυρον.

— Α γαπητή  ρ.ου γυναίκα, άνεφώνησε 
ρ.ετά πλείονος τρυφεοοτητος τ  όσης άπό πολ
λών έτών δέν τή είχε δείξει. Φιρί μου, πα 
ρακαλώ, ρ.ιά καθέκλαν. Α: ώρα; τής ζωής 
μου είναι μετρημένοι. Είμαι αποθαμένος- 
άνθρωπος !

Φοβηθεισα έκ τών φωνών τούτων ή π_ι- 
στή αύτοϋ σύζυγος καί σπεύσασα έςίίυσεν 
αύτόν άπό τού έπενδύτου τοb καί κάτι τι 
πεσόν ύποκάτωθεν ατύτοϋ χαμαί διερραγη 
είς τεμάχια. Ήτο τού συμβολαιογράφου η 
πίπα. “Εθεσε τότε τήν χεΐρα έπί της πλευ
ράς του καί ιδού, αύτή εϊ^εν άπογ·.;·.*ωθή 
τού δέρρ,ατος. ’Επενδύτνν. ύτ.ενδύτης καί 
ύποκάμισον είχον καή πέρα καί πέρα καί 
έπί της πλευράς αύτού ύπήρχε φυσαλίς τό
σον αενάλη καί τόσον έξογκωμένη δσον σχε
δόν καί ή κεφαλή πολλών έξ ύμών τών ά - 
να γνωστών ρ.ου.

Τό μυστήριον έξηγήθη άμέσως καί τά 
δυσοίωνα συυ.πτώρ.ατα καί τά πάντα. Ο 
καλός μας συμβολαιογράφος είχε θέσει τήν 
εύλογηυ.ένην πίπαν του μέσα είς το θυλάκιον 
του, χωρίς πρότερον νά τήν άποτινάξη καί 
έκβάλη τήν έντός αύτής ετι καιομένην στα
κτήν. Τί δέ έκ τούτου προήλθεν εύνόητον.

Άπό τής νυκτός πλέον έκείνης αύτο;
μέν ποιήσα; φοβερόν δρκον έπαυσε νά συ-
χνάζη εί; τό καπηλεΐον καί ποτέ άλλοτε
δέν έκάπνισεν, ή δέ σύζυγό; του, συναισθαν-
θεΐσα, οαίνεται. δτι ρ.έ τάς δυστροπίας της
είνε συντελεσει, ή ρ,άλλον ώθήσει, τόν σύζυ- 

, > > · > > ■ γγον της εις το να πινη και καπνιί,η τοσον
πολύ, ήλλαξε τήν προτέραν διαγωγήν της
καί έν αρμονία καί άγάπη συνέζησε ρ.ετά

1 ταϋτα μέ τόν σύζυγόν της, δστις προθύρ.ως,
ώς καί πρότερον,ύπεΐκεν είς τάς θελήσεις καί
τά  νεύματα τής πιστής καί άφωσιωμένης

-  V -συντροφου της του.
Ε π α μ ε ιν ώ ν δ α ς  Α λ ε ξ α κ η ς :

Τ Ε Λ Ο Σ



Χ τ ίρ ίό τ η ς

ΚΛΙΝΑΙ ΣΙΔΗΡΑΙ
ΚΛΙΝΑΙ κομι^όταται, ΚΛΙΝΑΙ -στερεώταταχ, 
άπαράμχλλοχ πρός τά ς  άγγλχκάς , εύρ ίσκον- 
ταχ ε ίς  τό ν.λχνοπωλεχον τοϋ κυρ ίου

ΑΗ Μ Η ΤΡΙΟ Γ Κ Ο Τ Κ Α Κ Η
έπ\ τ ή ς  όδοϋ Κολοκοτρώνη άρχθυός 88. 
Τό Κατάστημα τοϋ κ. Κουκάκη ύποχρεοΰταχ 
ε ίς  τους  άγοραστάς δια τη ν  έπχδχόρθωσχν 
οϊας δήποτε βλάβης  δω ρεάν.
’Αγοράσατε κ λ ίν α ς  διότι θά εϋχαρχστηθήτε. 

χομ-ψότης — εύβ^νία  — επ ισκευή  δω ρεάν. 14

ΟΙΝΟΙ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΓΙΟΙ-
ΕΙΟΓ Α Δ Ε Δ . Σ* Γ ΙΑ Π Α Ν Ι. 
Κ Ο ΛΑΟ Ϊ*. Οι άγνor και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ και « 

σπινθηροβόλος και αφρώδης ΚΑΜΙΙΑΝΙΤΗΣ του Οί- 
νοποιείου τούτου βραβευθέντες έν τ9) Παγκοσμίω Ε κ 
θέσει τών Παρισιων. πωλοΰνται είς το άρτισύστατον 
ΠρακτορεΓον Καταναλώσεως, κείμενον έν τη όδώ IIροα
στείου αριθ. 3 πάραπλεύρως του Θεάτρου τών Κωμωδιών.

Καμπανίτης ή φιάλη Δρ. 4. — Καμπανίτης ή 1 )2 
Δρ. 2 ,5 0 .—Οίνος λευκός 4 έτών ή φιάλη _1ρ. 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.
Διά ποσά άνω τών 25 οκάδων ή ανάλογος εκπτωσις.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΑΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΏΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙειοαιεϋς Ά θ ή να ι Πάτοαι Πύργος ’Ο λύμπ ια .

Πειραιεύς
Ά θήναι

Πύργος . .Γ \αν.
Ό λύμπια αφ.

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 —
Ί . 15π 4.45μ —

9.45 7.40 —

9.50 6 .45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

Πύργος

Πάτραι

Αϊγιον

Ακράτα

/άφ.
^άν.

ο

C
αφ.
άν.

[
Κόρινθος ί

Ά θήνα ι άφ. 
Πειραιεύς αφ.

7 .35π — 2.25μ
8.30 — 3.20
_ 7.00π 3.40

8.50 5.18
_ 8.55 5.24

11.00 7.45

7.45π 11.50 —
9.29 1.08 —

10.34 1.58 —
10.39 2.02 6 .20π

1.05 3.55 9.00

1.25 4.10 —
4,30 7.05 _
5.00 7.35 ---

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9.15
4. ίΟμ
6.25
7.35

Κόρινθος άν. 11.42π (») 1.20μ ! Τ ρίπολις άν. 6 .30π
* Αργος άφ. 2.20 3.50 Ν α ύ κ λ ιο ν • 8.45
Ν α ύ π λ ιο * » 3.00 4.25 1 "Αργος η 9.25
Τρίπολις Α 6.10 7.20 1 Κόρινθος άφ. 11.40

Κα6ά£)χλα Κ υλλήνη  Λουτρά.
Καβάσιλα
Βαρθολομ.
Κυλλήνη
Λουτρά

7.15 10.15 __ 7.00 ΙΛουτρά
Κυλλήνη

— — —
7.30 10.35 3.20 7.90 6.00 — 11.15
— 11,05 3.50 7.50 ΐΒαρθολομ.

,'Καοάσιλα
6.33 8.00 11.42

— 12.30 — — 6.50 8.15 —

12 .00 *

3.20
3.55

9 .45π (*) 
12.15 

1.20 
3.45

2.35
4.00
4.33
4.50

* .  Κ ατ ' ευθείαν εις Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. I 1 ) Τρίτην, Πέμπτην. Σά66ατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων "Αργους Ναυπλίου έξ αμαξοστοιχία! καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοϋ Δέ Ά μ ίτσ ις εΰρίσκεται έν τώ  Βιβλιοπωλεία) μα;, όδός ΙΙροαστείου 
άριθ, 10, και πωλεΓται άντι δρ. 4.

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

Ά θ ή να ι, Ό δός Άρχότεΐδου, άρχθμός 16.
X dpxyif τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λεΓοςκαι μή. 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.
— Νέα

Bazar de la Havane
Χ Ρ .  Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Ο Υ

Πλατεία Όμονοίας, Οικία Πάγκα, κα'ι όδός Σταδίου, οικία Καλλιγα.

ΚΑΠΝΑ ’Αγρίνιου, Λαμίας, Θεσσαλίας, Τουρκίας, Γ ενιτζέ.— ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 
Γβνιζέ (Α ίγύπτου) έκάστη χιλιάς φράγκα 40. Μέ δοκιμήν.— ΠΟΥΡΑ 'Ολλαν
δίας, Γερμανίας, 'Αβάνας είς κουτία και λιανικώς. — IIIIIΑΙ Παρισιων και 
Βιέννης έκ Κ ε χ ρ ιμ π α ρ ιο ύ ,  και διάφοροι άλλαι. Τ ι μ α ι  μ έ τ ρ ι α ι .

To l $ a x a i *  c l e  l a  H a v a  t i e  αναλαμβάνει τήν πώλησιν Σ ΙΓ Α Ρ Ε Τ - 
ΤΩΝ 1 ια ν ι* & ς  διά τό Εσωτερικόν, είς δέ τό Εξωτερικόν, οίαςδήποτε χωράς 
Ευρώπης και Ί ουρκίας,τήν αποστολήν δεμάτων χ ο ν δ ρ ικ & ς  Ή  τριακονταε
τής εργασία κα'ι πείρα του καταστηματάρχου και κατασκευαστου κ. Ά γγ ε -  " 
λίδου είνε ή μόνη άπόδειξις κα'ι έγγύησις δτι μόνον είς τό B a z a r  t i e  
l a  flfi a v a i i e  δύναται τις νά εύρη τά περιφημότερα 'Ελληνικά κα'ι Τουρ

κικά καπνά, διότι δλα τα είδη τών καπνών Ελλάδος και Τουρκίας εκλέγον
ται και σ υ μ μ ι γ ν ύ ο ν τ α ι  μετά μεγάλης έπιτυχίας και τέχνης ύπό του 
ίδίου κ. Ά γγελίδου, κα'ι έπομενως είνε τά μόνα καπνά, — πρό πάντων τα 

Ε λ λ η ν ικ ά  — τά όποια έχουν γεύσιν έξαισίαν και γλυκυτάτην. Ό  έπιθυμών 
λοιπόν νά καπνίση σιγάρον φυσικώς ευώδες—ιδίως έλληνικόν—κα'ι όχι τεχνι- 
κώς, ώς τά τής Τουρκίας ( Ά γιασελούκ), άς άγοράζη σιγάρα μόνον άπό τό

BAZAR DE LA HAVANE

ΤΑΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα είς φιάλας πωλοΰνται μόνον 
παρα τη Διευθυνσει των Σιόηροορομων Ιίελοποννήσου (όδός Πινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δι ’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 7

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τω 
Καταστήματι του κ. Π . Π Α · 
Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Γ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας η κ α τ ’ όκάν. 

Εινε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι δλων τών έπιδορπείων Ευρωπαϊκών, κα'ι συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. 'Απλή δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δός Μ ουλών, 11. 23

Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ  Ε 1 0  Ν Τ Α  « Χ Α Ϊ Τ Ε Ι Α »
Α. ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Τό μόνον παρα τα ΧαυτεΓα παντοπωλεΓον, τό όποΓον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
Γ ΕΛΒΑΣ και πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός τήν γεΰσιν κα'ι ώς πρός τήν τιμήν. 9
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