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

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ο ί  Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .

[Σ υνέχει»]

ς·

«Πτωχέ μ υν  φ ίλε ,
» Ή  ζωή δέν είναι πλέον ανεκτή ο ι’ έμέ.
»Α ί προσβολαί, εί; άς είμαι έκτεθειμένη, 

τά καθημερινά τραύματα, άτινα ύφίσταται 
ή φιλοτιμία μου, μοί καθιστώσιν αύτήν ά· 
φόρητον.

»Τά πάντα μοί έμπνέουσιν άγανάκτησιν 
καί μέ έξερεθίζουσιν, ώ; καί ή εύθυμία σου.

»Δέν έπλάσθην οιά νά υποφέρω. Είμαι 
πολυ δειλή. τό ομολογώ, καί αισθάνομαι 
έμαυτήν ήττηθεΐσαν.

«Προσεπάθησα νά παλαίσω καί νά σοί 
άποκρύψω τήν άποθάρρυνσίν μου.

»Ε ί; μάτην. ΙΙαραδίδομαι.
«Είχα δύο μέσα απαλλαγή; : νά ριφθώ 

εί; τον Σηκουάναν ή νά δεχθώ το ονειοος, 
δπερ μοί προτείνεται

«Ε κλέγω  το ονειδος. Δέν τολμώ νά αΰ- 
τοκτονήσω.

«Συνήντησα άνθρωπον, τοϋ οποίου το 
τό ονομα είναι συνώνυμον μέ εκατομμύρια.

«Τούτο συνέβη εί; τήν συναυλίαν τού 
Σατελέ, καθ’ ήν ο θαυμάσιο; αύτό; Ρου
βινστάίν μοί ένέπνευσεν απέχθειαν πρό; το 
κύμβαλον, εί; δ οέν αίσθάναμαι πλέον έ
αυτήν αξίαν νά θέσω τού; δακτύλου;, άφοϋ 
τόν ήκουσα. Μισώ τήν μουσικήν ικανότη
τά  μου, ή τ ι; οέν άρκεϊ νά μά; χορηγή μο
νόν άρτον, μετά δέκα έτών έργασίαν και 
ανωφελείς άγώνα;.

«Δ ιατί νά σέ υποχρεώσω νά μοί προρ.η- 
θεύσης τό είσιτήριον έκεΐνο καί νά με απο- 
στείλη; έν μέσω κόσμου, όστι; μίαν έπί 
πλέον φοράν μέ συνέτριβεν ύπό τήν πολυ
τέλειαν αύτοϋ, άναμιμνησκομένην τόσον 
σκληρώ; τήν πενίαν μα; ;

«Ό λη  ή εκλεκτή κοινωνία τών Παοι- 
σίων παοίστατο κατά τήν συναυλίαν εκεί
νην .

«Τό μαγικόν ονομα τοϋ Ρουβινστάίν είχε 
μεταμορφώσει τήν συνοικίαν.

«Τά οχήματα τών πλουσίων κατέκλυ- 
ζον τά ; οδού; καί τήν όχθην.

» Ή  αίθουσα άπήστραπτεν ές άοαμάν- 
των καί μαργαριτών καί έκ θαυμασίων 
περιβολών, ήρυθρίων οέ διά τήν ίδικήν ρ.ου.

«Ή μ ην έν τή έξέόρα σχεδόν ώ ; έπαίτι; 
μεταξύ δουκισσών καί διηρώτων έμαυτήν 
διατί ή διαρκή; αυτη διαδοχή ατυχημάτων 
διά του; μέν, ευημερία; διά του; δέ !

«Δέν πιστεύω έμαυτήν κακήν, καί όμω; 
ήσθανόμην πικρίαν χολή; εί; τά χείλη μου.

«Τό παρελθόν μου όλον άνεπαρέστη έν 
τώ  νώ μου.

» Άνεμνήσθην τοϋ πατρό; μου, πτωχού 
ύπολοχαγοϋ πληγωθέντο;, άκρωτηριασθέν- 
το; καί ζώντο; διά τή ; γλίσχρας συντάξεώ;

του εί; Κολόμβ έν άθλια καί ψυχρά κακοι- 
κ ία - άνεμνήσθην τή ; παιδική; μου ήλικίας 
άνευ μητρό;, τών προσπαθειών καί τών ά- 
γώνων μου ΐνα έκμάθω έ'ργον ικανόν πρό; 
συντήρησίν μου. Ένεθυμήθην είτα τόν πα
τέρα μου θνήσκοντα έν απελπισία καί έν 
άκρα θλίψει δτι μέ άφινεν άνευ μέλλοντο; 
καί στηρίγματο;. ’Ανεπόλησα μετά τήν 
άπώλειαν ταύτην τήν μόνωσίν μου έν τώ 
πλήθει, έν ω ήμην ώ ; σύντριμμα ναυαγίου 
ριφθέν έν άφιλοξένω παραλία.

» Ένεθυμούμην τά ; ώρα; τή ; άγωνία; 
μου καί τά ; ματα ία ; προσπαθεία; μου ΐνα 
επιτύχω έ'ργον τ ι, μικράν τινα θέσιν καί 
ε'βλεπον πάσα; τά ; θύρα; κλειομένα; ενώ
πιον μου.

« “Ανευ σοϋ θ ’ άπέθνησκα τή ; πείνη; καί 
τού ψύχου; τήν εσπέραν, καθ’ ήν σέ συνήν- 
τησα, πρό τριών έτών. Έν τούτοι; ήμην 
νέα καί έπίστευα έμαυτήν ίσχυράν, ήμην 
δέ διατεθειμένη τά πάντα νά πράξω διά νά 
ζήσω έντίμως.

» Ένυμφεύθημεν ένώσαντε; τήν πενίαν 
μα;, άπό τή ; ήμέρα; δ ’ έκείνη; ή κατα- 
διώκουσά με κακοδαιμονία σέ έπληξεν ώ; 
έμέ. Είσήλθεν είς τό δωμάτιον σου τήν εσπέ
ραν, καθ ήν έν αύτώ ώδήγησα; τήν ώραίαν 
μνηστήν σου, ώ ; μέ άπεκάλει;.

«Τό ένθυμεϊσαι ;
» Ή  στενοχο,ιρία, ή άνοικτίρμων στενο

χώρια δέν έπαυσε κατέχουσα ήμά; ρ.ετά 
τών συνοδών αύτή έξευτελισμών καί δηλη
τηριωδών πληγών.

«Δέν πτα ίει; σύ.
«Είσαι γενναίο; καί δλο; καρδία.
«Π ταίω έγώ καί μόνη έγώ.
» Ένώ δέ συνεστελόρ-ην άναμιμνησκο- * 

ρ.ένη τών παρελθόντων τούτων χρόνων, τό 
κύρ.βαλον τού Ρουβινστάίν μοί έξετόξευεν, 
ώ ; είρωνίαν, τού; θεσπεσίου; αύτοϋ ήχου;, 
το οέ πνεύμα τού καλλιτέχνου τούτου συν- 
έτριβε τήν ταπεινήν διδασκάλισσαν τού κυρ.- 
βάλου πρό; τριάκοντα σολδία καθ’ ώραν, 
ώ ; οί άδάμαντες τών περί έρ.έ κυριών ένέ- 
πνεον αίσχο; εί; έμέ, μή εχουσαν ούδ’εν κό- 
σμηρ.α πτωχή; έργ'άτιδο; ί'ν’άναρτήσω άπό 
τών ώτων.

» Ήσθανόμην πρό; τούτοι; παράδοξον 
αισθηρ,α ιλίγγου, δπερ δέν κατενόησα έν 
άρχή.

«Μόλις κατά τό τέλο; τή ; συναυλία; 
ήνόησα τήν αιτίαν.

«Έ κ  τίνος τών δεξιών προσκηνίων θεω
ρείων διόπτρα τις έμενε σταθερώ; προσηλω- 
ρ.ένη έπ ’ έμού.

» Ό σάκι; έστρεφον τού; οφθαλμού; πρό; 
τό ρ.έρο; έκεΐνο έ’βλεπον αύτήν προσηλωρ-έ- 
νην έπί τού προσώπου μου.

«Ε ί; το θεωρεΐον έκεΐνο ύπήρχον τρεΐ; 
νέοι καλής τάξεως, οιτινες κατά τά  διαλείρ.- 
ματα τή ; συναυλία; συνωρ-ίλουν μετά ζωη- 
ρότητο;.

« Έφανταζόμην, ούχί άνευ λόγου, οτι 
ήρ.ην τό άντικείμενον τή ; συνδιαλέξεώ; των 
καί ή κακουχία μου ηύξησεν.

«Ή θελα νά φύγω, ά λ λ ’ ούδευ.ία θέσι; 
ήτο κενή, έ"πρεπε δέ νά περιμείνω τό τέλο;.

«Καί πάντοτε ή διόπτρα έκείνη διηυθύ- 
νετο έπ ’ έμοϋ ώ ; άπειλή ή είρωνία,

«Τέλο;, ή συναυλία ε'ληξεν ’έν μέσω 
παταγωδών χειροκροτηρ.άτων, τό δέ θεω- 
ρεΐον έκεΐνο έκενώθη καθ ’ .ήν στιγρ.ήν τ& 
κοινόν άνεζήτει διά φωνών, άνωφελώ; άλ- 
λω ; τε,τόν Ρουβινστάίν, δστι; είχεν άπέλθει.

« ’Ανέπνευσα,έδέησεν δμω; διά νά έξέλθω· 
ν ’άκολουθήσω τό ρεύρ,α τού πλήίου; καί νά 
βαδίζω βραδέω; έν αύτώ.

«Μόλις όλίγα βήματα είχον προχωρήσει, 
έν τή όδώ διευθυνορ.ένη πρός τόν κήπον, 
δτε χειρ τις έτέθη έπί τού βραχίονός μου- 
καί μέ έσταρ,άτησεν.

» Ο κύριος ρ.έ τήν διόπτραν ήν πλησίον- 
μου.

» — ’Ακούσατε, μοί είπε δι ’ ύφους σχεδόν· 
έπιβλητικού. θ ά  μάθετε τά πάντα είς δύο- 
λέξεις : Σάς άγαπώ.

» — Δέν μέ γνωρίζετε ! άνέκραξα.
» —Τί σημαίνει ! Τήν στιγμήν, καθ’ ήν- 

σά; είδα άπεφασίσθη τό μέλλον ρ.α;. Σάς 
άγαπώ !

» — Δέν είρ.αι έλευθέρα.
» — Είσθε έγγαμο; ϊσω; ;
» — Ναί.
«Μειδίαμα συνέστεΐλε τά χείλη του καί. 

έπανέλαβε :
» — Τί σηρ,αίνει ! Ά ν  ύπάρχωσι κωλύ- 

λατα θά τά  ύπερπηδήσω. Ούδενό; θά οει- 
σθώ διά νά σά; άπολαύσω.

« Ώρ-ίλει ώ ; άνθρωπο; βέβαιο; δτι θά 
ύπακούσωσιν εί; αυτόν.

» "Επρεπε νά φύγω καί τον ήκουον ώ ; εί 
διετέλουν ύπό τό κράτο; παραισθήσεω;Τ 
τόσω τά  συμβαίνοντα μοί έφαίνοντο έκτα
κτα.

» Έξηκολούθει έξηγών ρ.οι διά βραχέων 
τού; σκοπού; του, χωρί; νά άνησυχή διά 
τού; διαβάτα;.

« Ένθυρ.οϋρ.αι ετι κάλλιστα τού; λόγους, 
του.

«Ε ίτα , χωρίς κάν ν ’άναμείνη τήν άπάν- 
τησίν μου, άνήλθεν είς δχηρ.α ϊστάρ.ενον είς 
ολίγων βηρ,άτων άπόστασιν καί άπήλθε.

«Δέν μέ ήρώτησεν ούδέ τό ονορ.ά ρ.ουΤ 
ουδέ τήν διεύθυνσιν μου.

«Παρετήρησα ρ,όνον δτι ήκολουθούρ.ην 
ύπό τίνος θεράποντος, δστις οέν μέ άφήκε, 
χωρίς ούδέ λέξιν νά ρ,οί άπευθύνη,είμή δταν 
επανήλθα οϊκοι, είς τήν θλιβεράν ταύτην 
οικίαν, τήν οποίαν ρ,ετ’ ολίγον θά έγκατα- 
λείψω.

«Ναί, θά τήν έγκαταλείψω.
«Δέν θά έπανιδωθώρ.εν πλέον, φίλε ρ.ου.
«Συγχώρησόν με διά τήν θλίψιν, ήν σοί 

προξενώ.
» Έ λπίζω  δτι ό χρόνος θά τήν διασκε- 

δάση, δτι δέ θά συναντήσης γυναίκα καλη- 
τέραν καί ρ.άλλον άξίαν τής άγάπη; σου,, 
ώ ; καί θαρραλεωτέοαν προ; τά ; περιπετείας 
τού βίου.

«Τί νά σοί εϊπω ;
«Τόν έπανεΐδα.
» Ό  άνθρωπο; οΰτο; μέ έκυρίευσε τόσον, 

ώστε τόν θεωρώ ώς κύριόν ρ.ου. Ενώπιον 
του αισθάνομαι έμαυτήν δούλην καί άνί- 
σχυοον ν ’ άντιστώ.

«Πόθεν ή τοιαύτη ισχύς ;
«Τό άγνοώ.



« 1 πάρχει δμω; καί τήν ύφίσταμαι. ’Ιδού 
τό πάν.

»Οί λόγοι του είναι επιτακτικοί καί σα
φείς. Δεν ικετεύει, διατάσσει.

«Ό τα ν  θά έπανέλθης άπόψε, θά εΰργς 
κενόν το οωμάτιον.

»Μή μέ καταρασθής. Λτη'7{/.όννι<τε με.
»Μή μέ οίκτείριρς, μή μέ κλαύσης. Τή- 

ρησον τήν ευθυμίαν σου καί τήν ψυχικήν 
οου γαλήνην.

«Δέν άξίζω οΰτε εν δάκρυ.
«Ύ πήρςες καλό;, είμαι αγνώμων είσαι 

■γενναιόφρων καί είμαι σκληρά. Τό αναγνω
ρίζω καί όμως πράττω ώς εί άνωτέρα ούνα- 
μις παρέλυε τήν ίδικήν μου.

»Χαΐρε, φίλε μου. Χαΐρε ota παντός !
» Ό κοσμος ούδέποτε θ ’ άκούση νά γ ί

νεται λόγος περί έμοϋ, ούδείς οέ θά γνωρίζη 
τό καταφύγιόν μου.

«Τοϋτο έΐεσα ώς δρον οιά νά υπακούσω.
»Μή ζητήσης νά έξιχνιασης τό μυστή- 

•ριον τοϋτο' οέν θά τό κατορθώσης καί εν
δέχεται νά οιατρέξης άνωφελεϊς κινδύνους.

» Ό  άνθρωπος εκείνος είναι πολύ άνώτε- 
τερος ήμών, ώστε νά θελήσης ν ’ άντιστής 
αύτώ.

»Χαϊρε. «ΓΕΡΜΑΝΗ».
"Οτε έτελείωσε τήν έπιστολήν ταύτην, 

ίπτυξεν αύτήν μετά προσοχής καί ένέκλει- 
<τεν έν φακέλλω, έν ώ έγραψε τάς δύο ταύ- 
τας λέξεις : «Δ ιά σέ !» . Έθηκε ο ’ αύτήν 
•προφανώς έπί τής τραπεζης, πλησίον μικρού 
δέματος έσφραγισμένου έν εύρεΐ φαιώ φα
κέλλω.

Έφόρεσεν είτα έν τάχει τόν πΐλόν της, 
έρριψε τελευταϊον βλέμμα έπί τής θλιβεράς 
έκείνης κατοικίας, ήν έγκατέλειπε μετά τών J 
τύψεων στρατιώτου έγκαταλίποντος τήν θέ
σιν του καί έζτ,λθε κλείσασα τήν θυραν οιά 
διπλής στροφής τής κλειδός.

Κατελθούσΐχ έκαλεσε τόν εδωδιμοπώλην, 
■δστις ε”σπευσε προθύμως.

— Άί ό σύζυγός μου έπανέλθη πρό έμοϋ, 
είπε. δίδετε αύτώ τήν κλείδα.

Καί χαμηλοφώνως προσέθηκε :
— Είς αυτόν μόνον, οέν έχει ϊϋτω  ;
— Βεβαίως, ώραία κυρία, ειπεν ό κύρ 

Βωκελέ έκπληκτος.
— Μήπως φοβήται μή τής κλέψουν τό 

ταμειον ; ήρώτησεν ό Γρελο άκούσας τον 
άνω διάλογον. Τί νά τής κλέψουν !

Τήν έσπέραν έκείνην ό Γρελό ήπατάτο.
’ Αν λωποδύτης είσήοχετο έν τώ δώμα- 

τίω  τής Γερμανής οέν θά έχανε τόν κόπον 
του.

Ό  Γρελό έπλησίασε τόν κύριόν του.
— Τί σάς έλεγα, αύθέντα ; Αί ! Μόλις 

6 συζυγος έστρεψε τήν ράχιν του, ή ςαν- 
■θοϋλα φεύγει.

— Καλά,, καλά. έτονθόρυσε ό έοωδιμ.ο- 
πώλης άμηχανών. Κύτταςε τήν έργασίαν 
σου σύ, κουνούπι !

Ή  νεαρά γυνή κατήρχετο ταχέως προς 
τήν όχθην, ήν ήκολούθησεν έπ ολίγον.

Φθάσα είς τήν πλατείαν τοϋ Λούβρου, 
είς τήν γωνίαν τοϋ Αγίου Γερμανού του 
Ώζροά, είδεν όχημα μέλαν σταθμεϋον προ 
τού περιστύλου καί οιηυθυνθη προς αυτο.

Μόλις έπλησίασεν, είς θεράπων κατήλθεν

άπό τής έδρας καί ήνέωξε μετά σεβασμού 
τήν θυρίδα.

— Ό  κύριος βαρόνος δέν ήδυνήθη νά 
έ'λθη, είπε: Σπουδαία ύπόθεσις τόν έμπόδισε. 
Παρακαλεϊ τήν κυρίαν νά τόν συγχωρήση, 
άπόψε θά τόν ίδη "Ας εύαρεστηθή ή κυρία 
ν ’ άνέλθη είς τό όχημα' θά τήν όοηγήσωμεν 
είς τόν οίκόν της.

’Εκείνη ύπήκουσε καί είσήλθεν έν τώ πο- 
λυτελεϊ έκείνω όχήματι.

Μόλις είσήλθε καί τούτο άνεχώρησεν έν 
ταχει διά τής όδοϋ Ριβολί πρός τά  Ήλύσια.

Ζ'

Αί γυναίκες λέγουσι σπανίως, ουχί τήν 
άλήθειαν, ά λ λ ’ δλην τήν άλήθειαν, τούλά- 
χιστον δταν πρόκειται περί πραγμάτων ά- 
φορώντων τήν καρδίαν.

Ή  Εύα ε”δωκεν αύταΐς το παράδειγμα.
Αΰτη έψεύσθη έν τώ έπιγείω παραδείσω, 

αί δέ θυγατέρες της θά έοίσταζον να μή τήν 
μιμηθώσι.

Καίτοι ή Γερμανή γράφουσα τήν έςομο- 
λόγησιν αύτής διετέλει ύπό τό κράτος όδυ- 
νηρας συγκινησεως, εν τούτοις εις τον συ,υ- 
γόν της ένεπιστεύθη μόνον δ,τι ήθελε.

Τώ άπέκρυψε τά λοιπά.
Τώ άπέκρυψεν δτι ήγαπα περιπαθώς τόν 

ξένον, τόν πλούσιον νεανίαν μέ τήν διόπ
τραν, τόν μυστηριώδη κύριον τοϋ οχήματος, 
έκεϊνον, δν οί θεράποντες αύτοϋ έκάλουν κύ
ριον βαρόνον.

Ίδοϋσα αύτόν ύπέστη τήν μαγείαν έκεί
νην, ήτις παρά τή γυναικί είναι τό πρώτον 
αποτέλεσμα τού έρωτος. Ήσθάνθη δτι ό πα- 
οατηοών αύτήν μετά τόσης επιμονής θά 
καθίστατο κύριος αύτής. Μόλις θά είχε τήν 
δύναμιν νά διαφύγη αύτόν, ώς ό κορυδαλος, 
δστις βλέπει μέλαν τ ι σημεϊον στρεφόμενον 
τά βαθη τοϋ ούρανοϋ καί πετά.

Καί αύτή ή έπιστολή της, άληθώς εί- 
πεΐν, ήν πανούργως γεγραμμένη.

Ούδέποτε ήγάπησε τον σύζυγόν της.
Οί χαρακτήρες των ήσαν άνόμοιοι.
Ό τάλας σύζυγος,έντιμος καί θαρραλέος, 

χαρίεις καί ισχυρός, τρυφερός είς άκρον ού- 
δαμώς είχε κατακτήσει τήν καρδίαν της.

Ή  Γερμανή τόν έ'λαβεν ώς σύζυγον ές 
απελπισίας.

Μή γνωρίζουσα ποϋ νά καταφύγη, κατέ- 
φυγεν είς τόν προσφερόμενον αύτή γάμον, 
ώς νυκτοβάτης παραπλανηθείς έν ©ιλοξενω 
νυκτερινώ ίδρύματι.

Ό γάμος ούτος ήν δ ι’ αύτήν έγκαταλε- 
λειμμένη λέμβος, κλυδωνιζομένη ύπό τοϋ 
άνεμου, παταχόθεν προσδεχομένη το ΰδωρ 
καί προσαράσσουσα δπου ήδύνατο είς τόν 
πρώτον τυχόντα δρμον.

Ένδομύχως έξ ερεθιζόμενη διά τήν άδι- 
κίαν τής τύχης ύφίστατο μ ετ ’οργής τά κ τυ 
πήματα αύτής.

Έγνώριζεν δτι ητο όντως ώραία, δτε δέ 
παρέβαλλεν έαυτήν πρός τάς γυναίκας, αΐ- 
τίνες πλησίον της διήρχοντο έπωχούμεναι, 
ήσθάνετο προσβαλλομένην τήν άλαζονίαν 
της.

Δέν έστερεϊτο ε υ φ υ ΐα ς . Έν τούτοις, μόλις 
είχε μαθήματα τινα άντι ευτελούς τιμής

παρά τισι φιλοδόξοις θυρωροΐς καί μικροΐς 
είσοδηματίαις.

Τά πάντα συνέτεινον έναντίον της.
Διά τοϋτο ό θαυμασμός, δν είδεν δτι έ- 

προξένησε τώ έν τώ προσκηνίω θεοιρείω εύ- 
ρισκομένω νεανία, κατά τήν συναυλίαν τοϋ 
Ρουβινστάϊν, έφάνη αύτή ώς εΰνοια τής τύ-
Χ «·

Μυστηριώδης καί ενδόμυχος φωνή ε"λε- 
γεν αύτή οτι τό πεπρωμένον της θά μετε- 
βάλετο.

Ό τε ήκουσε τό όνομά του, όνομα οιάση- 
μον έν δλω τώ κόσμω, κατελήφθη ύπό θάμ- 
βους.

Ή το ώς φαντασμαγορία άνατολικής χλι
δής άποκαλυφθεϊσα αίφνης είς άντικατά- 
στασιν τής πενίας της, πειρασμός δμοιος 
πρός τόν τού Χριστού έπί τοϋ όρους, δτε ό
Σατανάς ε”λεγεν είς τό ούς του :

— "Ο,τι βλέπεις σοί άνήκει.
Έκτοτε έ'λαβε τήν άπόφασιν της.
Μόλις έφάνη παλαίουσα κατά τύπους, 

διά τήν τιμήν, ώς οχύρωμα, όπερ δέν θέ
λει νά παραδοθή κατα τήν πρώτην προσβο
λήν άνευ προσποιητής τίνος ύπερασπίσεως.

Ό διαφθορεύς χρυσός συνετέλει τό έργον 
του, διέφθειρε δ ’ αύτήν παρευθύς.

"Αλλως τε ήν φύσει διατεθειμένη εις τήν
κατάπτωσιν- ομοίαζε μόνον πρός ικτίδα καί 
δέν ήθελε νά κυλ,ισθή έν τώ βορβόρω.

Πλήν τούτου, αίσθημα άλλο ίσχυρότε- 
ρον τοϋ έρωτος τής πολυτελείας καί τού 
πλούτου ύπεβοήθει τήν πτώσιν αύτής.

Ό  βαρόνος Μάξιμος Ροζενδάλ έπραγμα- 
τοποίει τό ιδεώδες, δπερ έπλαττε διά τόν 
εραστήν, δν πάσα γυνή, δσον έντιμος κ ι̂ί άν 
ήναι, ονειροπόλησε.

Τότε ό Μάξιμος ήν είκοσιέξ έτών.
Μονογενής υιός τοϋ μεγάλου τραπεζίτου 

τής λεωφόρου ’Αντέν, περιβεβλημένος τήν 
γοητείαν τής κολοσσιαίας περιουσίας τής 
οίκογενείας του, ένέπνευίεν έν άρχή τή Γερ
μανή, καί δ ι’ άλλους έτι λόγους, διακαές 
πάθος.

Μέτριου αναστήματος, εύρωστος, δεςιος 
είς πάσαν σωματικήν άσκησή, δεινός ξι
φομάχος, άριστος κολυμβητής, έξοχος ίπ- 
πεύς, πνευματώδης καί σκεπτικός, προσείλ- 
κυε τά βλέμματα, δπου δήποτε καί άν εύ
ρίσκετο.

Ή  μορφή του ήν έξ εκείνων, αί’τινες προ-
Υ ~ t >ζενουσιν εντυπωσιν.

Είχε μέλαιναν τήν κόμην καί στίλβου- 
σαν, ώς ή τοϋ Ναπολέοντος, πρόσωπον έπι- 
μελώς έξυρισμένον, δέρμα άμαυρόν, ρίνα λε
πτήν, εύκίνητον. χείλη λεπτά καί σκληρά.

Ό ,τι κυρίως διέκοινε τήν επιβλητικήν 
καί ψυχράν έκείνην μορφήν ήν ή ύπέρμετρος 
τών φαιών οφθαλμών του λάμψις καί ή 
άλαζών ε’κφρασι: τής τυραννικής φυσιογνω
μίας του.

Ή  Γερμανή έοει νά ύποστή καί ύπέστη 
άνευ άντ’.στάσεως τήν έπίδρασιν τοϋ άκαμ
πτου εκείνου y αρακτήρος.

Μετά δύο βραχείας συνεντεύξεις μετά 
τού βαρόνου έν τή όδώ, έντός τοϋ οχήματος 
του, ή ύπό τά φυλλώματα τοϋ Κεραμεικοϋ, 
ή νεαρά γυνή άνήκεν αύτώ ψυχή τε καί 
σώματι.
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Ούδαμώ; άντέστη κατά τοϋ κυριεύσαντο; 
αύτήν πάθους.

Έσκέφθη οτι ούτος θά ήν 6 θεός τη ;, ή 
προστασία τη ;, oTt είχε το δικαίωμα νά 
οιαθέση αυτή ν παρεδόθη ο ’ αύτώ άνευ 
περαιτέρω σκέώεως καί άνεπιφυλάκτως.

Έν όλίγοίς ίξήγησεν αύτώ τήν κατάστα- 
σίν τη ; ούδέν άποκρυψασα. Δύο τή ; ώρας 
λεπτά ήρκεσαν ΐνα ό Μάξιμο; γνωρίση τον 
βίον αύτή ;, το παρελθόν, τό παρόν καί τά ; 
άξιολατρεύτου; γυναικείας άδυναμία; τη ;.

Δέν είπεν αύτή πολλά.
— Σέ άνεζήτουν, είπεν αύτή. Σέ ευρίσκω. 

Σέ λαμβάνω. Τά δεινά σου έπηζαν. Η εύ- 
τυχία σου άρχεται καί θά διαρκέση έφ’δσον
ζής·

Ούδέν πλέον. Ή  συνθήκη ύπεγράφη.
Ή  Γερμανή ήσθάνθη έαυτήν εύτυχή, 

μόλι; δέ άνελογίζετο τόν δυστυχή, δν έθυ 
σίαζε, τόν άνθρωπον, δν ή προδοσία τη ; θά 
έπληττε καιρίω;.

Ό  βαρόνο; ά ο ’ ετέρου συνεχαιρεν εαυτόν 
δτι συνήντησε μεταξύ τοϋ πρό αύτού γονυ- 
πετοϋντο; πλήθου;, ώ ; οί ’Ιουδαίοι προ τού 
χρυσοϋ μόσχου, τήν γυναίκα, ήν ονειροπο)- 
λει, το ώραΐον καί ήδύ άγαλμα, κατεσκευα- 
σμένον έξ έλατή; άργύλου, δπερ δύναται 
τ ι ;  κ α τ ’ αρέσκειαν νά χειρίζηται, φύσιν 
δουλόφρονα έν τή λατρεία πρό τοϋ εκλεκτού 
κυρίου, ήτις ούδέν άρνεΐται τώ άνδρί ώτινι 
ύπετάχθη.

Ένώ τό όχημα έφερε τήν Γερμανήν διά 
τού δάσου; τή ; Βουλώνη; εί; τήν διεύθυνσιν, 
ήν μ ετ ’ ολίγον θά γνωρίσωμεν, ό Τιβούρκιο; 
— δνομα μή ανεκτόν αύτή — ό Τιβούρκιο; 
Ραβού έπανελάμβανεν εί; τό Ά μβιγύ τό 
μέρος, δπερ θά έπαιζεν εί; μελόδραμά τι 
σκοτεινόν, έν ώ νέοι τινέ; συγγράφει;, άτι- 
θάσσου φαντασία;, έπεσώρευσαν φρικαλεό
τη τα ; άνοήτου;.

Έν τω  μελοδράματι τούτω παρίστατο 
σειοά δηλητηριάσεων καί φόνων τελεσθέν- 
των ύπό γυναικός τή ; ύψηλή; κοινωνία;, 
ήτις τέλο; έπλ.ηττε δι ’ έγχειριδίου, διά τή ; 
λευκή; χειρό; τη ;, άγροΐκόν τινα δικαστήν 
κχί έπλησσετο καί αύτή κατά το στήθο; 
ϊνα άποφύγη τών νόμων τά ; συνεπεία; καί 
τού; χωροφύλακα;, οΐτινε; θά συνελάμβα- 
νΐν  αύτήν.

Δέν Ιγνώσθη διατί ή φρικαλέα αΰτη 
τραγωδία έπωνομάσθη ό ’ Λγγελος τής  λα ι 
μητόμο ι' .  άφού έν αύτή ουδέ άγγελο; ουδέ 
λαιυ.ητό λο: έοαίνετο.V * « · »

Τουναντίον ήν μωρόν τό έργον ά π ’ άρ- 
χή; μέχρι τέλου;, θά έπροκάλει δέ άσβεστον 
γέλωτα έν τή επιτυχία.

Καί ί  '/ι τήν επιτυχίαν ταύτην, έθριάμ- 
6;υσε δέ :οσον δσον ούδ’ό διευθυντή; ούδ’οί 
συγνραφε : έφαντάζοντο.

["Επ.-ται συνέχεια.]
ΤοΝΥ
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[Συνέχεια]

Τί δμω; ήλπιζε, τ ί έμελλε νά πράξη, βε- 
βαίω; δέν θά ήδύνατο νά εϊπη. Έπεθύμει 
νά παρακολουθήση τόν σύζυγον αύτή; καί 
τό τέκνον τη ; καί νά ρ.άθη ποϋ θά εγκα
θίστατο ό κόμη;- κατόπι θά έλάμβανε τήν 
άπόφασίν τη ;.

Μολονότι ή Β ιντιμ ίλλα οέν είναι μεγάλη 
πόλι;, ή κόμησσα ένόησεν, άμα ώ ; άφίκετο 
έκεΐσε, δτι δυσχερέ; θ ’ άπέβαινεν εί; αύτήν 
μόνην ν’ άνακαλύψη τόν κόμητα ή τά  ίχνη 
τή ; διαβάσεώ; του. Κατά συμβουλήν δο- 
θεΐσαν αύτή άπετάθη εί; ένα έκ τών ξενα
γών έκείνων, οΐτινε; παρέρχονται τήν ήμέ
ραν κοιμώμενοι έπί τών βαθμιδών τών έκ- 
κλησιών καί τών δημοσίων κτιρίων καί με
τέρχονται τήν νύκτα άγνωστον επάγγελμα, 
δστι; συνήνεσε νά τή ύπηρετήση άντί πλη 
ρωμή;.

Ό  ξεναγό; ήρξατο άμέσω; περιτρίχων 
τήν πόλιν, μετά τρεΐ; δέ ώρα; επανήλθε 
φέρων τήν έπομενην πληροφορίαν : Πλού
σιό; τ ι ;  γάλλος, περιοδεύων μετά παιοίου 
μόλις δεκαοκταμήνου, διενυκτέρευσε τή προ
τεραία έν τώ «Ξενοδοχείω τού Πρίγκηπο; 
’Αλβέρτου», τή δέ πρωία ταύτη άνεχώρη- 
σεν έκ Β ιντιμ ίλλα ; λαβών τήν εί; Γενούην 
άγουσαν.

— Άναμφιβόλω;. είπε καθ’ έαυτήν ή 
κόι/.ησσα, μεταβαίνει εί; Γενούην καί ίσως 
θά παραμείνη όλίγας ήμέρας εί; τήν πόλιν 
ταύτην.

Ή  Γενούη, άρχαιοτάτη πόλις, ούνα- 
τα ι ώ ; μεγάλη πόλι; καί έκ τών ώραιοτέ- 
ρων τού ιταλικού βασιλίου.

Ή  κόμησσα έσκέφθη δτι πρός άναζήτη- 
σιν τοϋ συζύγου αύτή ; έν τή πόλει ταύτη 
ώοειλ.ε νά μεταχειρισθή τό αύτο μέσον, οπερ 
τοσούτον έπέτυχεν έν Βιντιμίλλα.μόνον άντί 
ένό; έλαβε τρεΐ; ξεναγού;. Ε ί; μάτην δμω; 
οί τρεΐ; ξεναγοί άνεζήτησαν έν τή πόλει έπί 
έβδομάδα ολόκληρον έξετάζοντε; άλληλο- 
διαδόχω; καί χωριστά έκαστο; πάσαν συ
νοικίαν, πάσαν όδόν. Βαρυνθέντε; δέ διότι 
ούδένα εύρισκον, ώμολόγησαν έπί τέλου; τήν 
άδυναμίαν αυτών.

Ή  κόμησσα ε·/εν άπολέσει τά  ίχνη τοϋ 
συζύγου αύτή ;, καί ήσθάνετο ότι κατελάμ- 
βανεν αύτήν απελπισία μεγάλη. Τί έμελλε 
νά πράξη, ποϋ έμελλε νά μεταβή ; Τή φορά 
ταύτη εύρίσκετο άπέναντι τοϋ αγνώστου.

Κ’

Εις τοϋ ·κ. Κορβιζιέ.

Τρεΐ; μήνε; παρήλθον άπό τών γεγονό
των, τά όποια άφηγήθημεν.

Είναι τρίτη μετά μεσημβρίαν, ό δέ κ. 
Κορβιζιέ εύρίσκεται μόνος έν τώ γοαφείω 
του εργαζόμενο;.

Έν τώ μεγαλω δωματίω, τώ  πρό τοϋ· 
συμβολαιογράφου κειμένω, εξ γραμματείς 
άσχολούνται άντιγράφοντε; . πρωτόγραφα, 
χωρί; νά ύψώσωσι κεφαλήν καί π ετώ νπ  
καλάμω. Μόνον ό θόρυβο; τών γραφίδων 
έπί τού χάρτου ήκούετο. Έν τώ  γραφείο» 
τού κ. Κορβιζιέ δέν ύπάρχει ποτέ απραξία.

Αίφνη; δύο ελαφροί κτύποι ήκούσθησαν 
εί; τήν θύραν, ύπό χειρό; δειλή;, ώ ; εύχερώς 
ηδύνατό τ ι ;  νά έννοήση τούτο.

— Έμπρό;, άνεφώνησεν ό πρώτο; γραμ- 
ματεύ;.

Ή  θύρα ήνοίχθη καί γυνή ένεφανίσθη, 
είτα δέ κλείσασα αΰτη τήν θύραν, προύχώ- 
ρησεν ήοέμα πρό; τό γραφεΐον, ώ ; εί μή 
έτόλμα νά πράξη τοϋτο, προβλέπουσα περί 
έαυτήν μετα τινο; ανησυχίας.

Οί γραμματεΐ; ύψωσαν τήν κεφαλήν, ε“ρ- 
ριψαν περίεργον βλέμμα έπί τή ; γυναικός 
καί έν τάχει προσηλώθησαν αύθι; εί; τό· 
έ’ργον αύτών.

Ή  γυνή έφόρει έσθήτα έκ μαύρου κασι- 
μιρίου άπλουστάτην, άνευ στολισμών, καί- 
έπώμιον έκ τοϋ αύτού τή ; έσθήτο; ύφάσμα- 
το;. Ύπό τόν έκ τουλίου πίλον αύτή ;, φέ- 
ροντά τεμάχιον μόνον μετάξη; καί ταινίαν 
άντί παντό; στολισμού, έξεχεΐτο ή πλούσια 
αύτή; κόμη. Δυσχερέ; άπέβαινε νά όρίση. 
τ ι ;  τήν ήλικίαν τη ;, διότι μόλι; έ'βλεπον 
τό πρόσωπον της κεκαλυμμένον ύπο μελα
νό; πέπλου. Έκ τού άναστήματο; δμω; καί 
τής παραστάσεω; έφαίνετο δτι ήτο νέα.

Έφαίνετο αίδήμων, καί πω ; δειλή, προ- 
φανώ; δέ ήτο λίαν συγκεκινημένη, οιότι 
έτρεμε σύσσωμο;.

— Τί έπιθυμεΐτε, κυρία ; ήρώτησεν ό 
πρώτο; γραμματεύ;.

— Νά ομιλήσω πρός τόν κύριον Κορβι- 
ζιέ, άπεκρίθη μετά γλυκεία; ά λ λ ’ άδυνά- 
του φωνή;.

— Ό  κύριο; Κορβιζιέ είναι λίαν άπη- 
σχολημένο;, κυρία, κατά τήν στιγμήν α ύ 
τήν· έάν θέλετε νά μοί είπήτε περί τίνος 
πρόκειται, είμαι ό πρώτο; αύτοϋ γραμμα
τεύ;.

— Σά; εύχαριστώ, κύριε, ά λ λ ’έχω άνάγ
κην νά ομιλήσω πρός τόν ίδιον κύριον Κορ- 
βιζιέ. Έάν δέν δύναται νά μέ δεχθή σή
μερον, έπανέρχομαι.

— Νά τον έρωτήσω. κυρία, εύαρεστεΐσθε 
νά μοί εϊπητε τά όνομα σα; ;

Ή  άγνωστο; έποίησε κίνημα τρόμου.
— Ό  κύριο; Κορβιζιέ μέ γνωρίζει, έψέλ- 

λισεν.
Ό  γραμματεύ; έρ.άντευσε βεβαίως τήν 

αμηχανίαν τής γυναικός, διότι, χωρί; νά έ- 
πιμείνη περισσότερον, ήγέρθη καί είσήλθεν 
εί; τό γραφεΐον τοϋ συμβολαιογράφου.

— Κύριε, τώ είπε, θέλετε νά δεχθήτε 
μίαν κυρίαν, ή όποια δέν λέγει μέν τό όνο
μά τη ;, άλλά τήν οποίαν γνωρίζετε ;

— Έ χω  πολλήν καί έπείγουσαν έργα
σίαν. Μέ γνωρίζει είπε; ;

— Αύτό λέγει.
— Τότε είπέ τη ; νά είσέλθη.
Ό γραμματεύ; ήνοιξε τήν θύραν τοϋ 

γραφείου είπών :
— Κυρία, δύνασθε νά είσέλθητε.



Ή  άγνωστος έσπευσε ν ’ άνταποκριθή είς 
τήν πρόσκλησιν.

Ό γραμματεύς έξήλθε τοϋ γραφείου κλεί- 
σας την θύραν. Ό συμβολαιογράφος ήγεοθη 
καί διά τής χειρός έοειξε κάθισμα πρός τήν 
άγνωστον.

Αΰτη άπεκάλυψεν ήρεμα το πρόσωπον, 
εύθύς δέ ό κύριος Κορβιζιέ άφήκε κραυγήν 
έκπλήξεως καί είτα ύποκλιθείς μεθ’ δλων 
τών ενδείξεων βαθυτάτου σεβασμού :

— Σεις, σείς, κυρία κόμησσα !
Ή  κόμησσα Δελασέρ — διότι αΰτη ήτο 

— δέν ήδυνήθη νά κρατήση τά δάκρυά της, 
τά  όποια προύκάλεσεν ή σεβασμία στάσις 
τοϋ συμβολαιογράφου τοϋ συζύγου της.

— Έ χετε νά μοί όμιλήσητε, κυρία κό
μησσα, καί δέν επιθυμείτε νά σάς ένοχλήση 
τις, έπανέλαβεν ό κύριος Κορβιζιέ.

Καί έγερθείς έκλεισεν ε”σωθεν τήν θύραν 
τού γραφείου του, είτα δέ προτείνας μαλα
κόν κάθισμα :

— Εύαρεστήθητε νά καθίσητε, κυρία κό
μησσα, είπε.

Καί έσπευσε νά κομήση προσκεφάλαιον.
— Σάς παρακαλώ, κύριε, έψέλλισεν ή 

κόμησσα έρυθριάσασα έξ έντροπής.
— Σάς παρακαλώ, κυρία κόμησσα, θέ

σατε τούς πόδας σας.
— Ώ ! άλλά δέν ήξεύρει λοιπόν τίποτε ; 

είπε καθ’ έαυτήν ή νεαρά γυνή.
Ό  κύριος Κορβιζιέ έ/.αθησεν απέναντι 

τής κομήσσης.
— Τώρα, κυρία, ε?πε, δυνάμεθα νά όμι- 

λήσωμεν περιμένω νά μ ’έρωτήσητε.
— Έπιτρέψατέ μοι λοιπόν, κύριε, νά 

σάς απευθύνω μίαν έρώτησιν.
— Κυρία κόμησσα, άπεκρίθη, ομιλήσατε 

έλευθέρως.
— Κύριε Κορβιζιέ, ό κύριος κόμης Δε

λασέρ καί έγώ έχωρίσαμεν διά παντός· η- 
ξεύρετε τήν αιτίαν ;

— Ό  κόμης είς μακράν επιστολήν του, 
τήν όποιαν έλαβον πρό εξ εβδομάδων, μοί 
λέγει πολλά. Μεταξύ τούτων ύπάρχουσι 
πολλά, τά όποια, έλησμόνησα, τά άλλα δ- 
ρ.ως, τά όποια έκφράζουσιν επιθυμίας τινάς 
τοϋ κυρίου κόμητος, είναι έγκεχαραγμένα 
είς τήν μνήμην μου.

— Τότε γνωρίζετε τά  πάντα ;
— ’Απέναντι ύμών, κυρία κόμησσα, δέν 

όοείλω ούδέ θέλω νά ήζεύρω.
Ή  νεαρά γυνή ήρχισε πάλιν νά κλαίη.
— Ά  ! είσθε αγαθός, κύριε, είσθε αγα

θό:, είπεν.
— Κυρία κόμησσα, άνταπήντησεν ό συμ 

βολαιογράφος. σφόδρα συγκεκινημένος· σάς 
παρακαλώ, μή κλαίετε.

— Ναί, έχετε δίκαιον, κύριε- είς τί χρ'Ί- 
σιυ.εύουσι τά  δάκρυα ; Φεύ ! δέν δύναμαι νά 
είπω ώς σείς. Θέλω νά λησμονήσω, δέν θέλω 
νά ένθυμώμαι! Έννοώ, μαντεύω τον οίκτον 
σας- ά ! ήξεύρετε πόσον είμαι άτυχής !

— Ναί, πάσχετε, κυρία κόμησσα, καί 
σάς λυπούμαι έξ όλης ψυχής.

Ή  νεαρά γυνή άπέμαξε τούς οφθαλμούς.
— Άπήλθον έκ ΓΙαρισίων μετά τού τέ

κνου μου, έπανέλαβεν ήτο κακόν, άλλά οέν 
έσκέφθην τ ί επραττον ύπήκουσα είς αισθή
ματα έπιβαλλόμενα είς έμέ'ύπήκουσα είς το

μητρικόν όρμέμφυτον, τό όποιον ώμίλει είς 
τήν καρδίαν μου ίσχυρότερον τού τεταραγ- 
μένου λογικού μου. ’Αγαπώ τό τέκνον μου, 
κύριε, ήδυνάμην λοιπόν νά το έγκαταλίπω ; 
άλλά καί άν ήδυνάμην, είχον τό θάρρος νά 
τό πράξω ; Ό  κύριος κόμης μετ ’ ολίγον ί -  
μαθεν δτι ήμεθα είς Μεντόν ήλθε λοιπόν έ- 
κεϊ καί έλαβε τήν κόρην μου.

— Ναί, ύπέλαβεν ό συμβολαιογράφος, 
καί μετά δύο ώρας κρατούσα όοοιπορικον 
σακκον άνεχωρεϊτε έκ τή ; έπαύλεως τρέ
χουσα κατόπιν τού συζύγου σας, μετά τής 
προθέσεως βεβαίως νά τώ  διαμφισβητήσητε 
τό τέκνον. Ήθέλατε νά μεταβήτε είς Νί
καιαν κατά πρώτον καί έπειτα νά έπανέλ- 
θετε πιθανώς είς Παρισίους, άλλά κατορ
θώσατε ν ’ άνακαλύψετε δτι ό κόμης έ'λαβε 
τήν άντίθετον οδόν, δτι μετέβη δηλαδή είς 
’Ιταλίαν, τότε δέ άντι νά μεταβήτε είς Ν ί
καιαν, διενυκτερεύσατε είς Μεντόν, είς τό 
«Ξενονοδοχεΐον τών Ταξειδιωτών» καί τήν 
έπομένην άνεχωρήσατε είς Βιντιμίλλαν ένθα 
ήλπίζατε νά εΰρητε τόν κόμητα Δελασέρ.

— "Ολα αύτά είναι άληθή, κύριε, είπεν 
ή κόμησσα μετά καταδήλου έκπλήξεως, 
άλλα πώς τά έμάθατε ;

— Έκ περικοπής τής επιστολής, περί 
τής όποιας σάς ελεγον πρό ολίγου. Ό  κύ
ριος κόυ.η; Δελασέρ μοί λέγει καί πώς έμα 
θατε ότι έκοιμήθη έν τώ «Ξενοδοχείω τοϋ 
Πρίγκηπος ’Αλβέρτου» καί δτι άνεχώρησε 
τήν πρωίαν είς Ρενούην, ένθα δέν έοιστα- 
σατε νά μεταβήτε. Έν Γενούν] δμως. κυρία 
κόμήσσα, δέν άνεύρετε τά  ίχνη τού συζύ
γου σας.

— Είναι άληθές.
— ’Ά λλως τό τοιοϋτον ήτο δ ι’ύμάς αδύ

νατον, διότι μεταξύ Βιντιμίλλας καί Γε- 
νούης ό κύριος κόμης σταματήσας μετέ
βαλε διεύθυνσιν.

Ή  νεαρά γυνή έταπείνωσε τήν κεοαλήν 
καί έπί στιγμήν έσιώπησε.

— "Ωστε, κύριε, έπανέλαβεν, ό κύριος κό
μης Δελασέρ γνωρίζει τά  πάντα ;

Ό  συμβολαιογράφος έκίνησε τήν κεφα
λήν.

— Εϊι/.αι πεπεισμένος, άπεκρίθη, δτι ό 
κύριος Δελασέρ δέν γνωρίζει άλλο τι, έξ 
όσων ελαβον τήν τιμήν νά σάς είπω. Α 
γνοεί βεβαίως δτι εύρίσκεσθε είς Παρισιού;, 
έάν δέ άφ ’ ής ήμέρας μοί έγραψεν, έμαν- 
θανε ποϋ εύρίσκεσθε, θά μοί έγραφεν έξ 
άπαντο;.

— Κύριε Κορβιζιέ,δέν σάς λέγω ποϋ με- 
τέβην άπό τριών μηνών καί ποιου; διέτρεξα 
δρόυ.ου;, διότι ούδέν σά; ένδιαφέρουσιν οί 
σταθμοί τής οδύνης μου. θέλω  πάντοτε ν ’ 
άνεύρω τον κύριον κόμητα Δελασέρ, άλλ.’ 
έπαυσα νά διαμφισβητώ τό τέκνον μας, 
διότι ένόησα δτι τό τοιοϋτον θά ήτο άνόη- 
τον. Ά  ! θά ήμην, ώς μοι είπε, μωρά καί 
ανόητος, άν ήθελον νά καταστήσω τήν θυ
γατέρα μου μέτοχον τού ελεεινού βίου μου. 
θέλω  ν ’ άνεύρω τόν σύζυγόν μου, θέλω νά 
τόν ϊδο} καί νά τού ομιλήσω, διότι έχω νά 
τού ζητήσω τ ι, μίαν χαριν, νά μοί έπιτρέψη 
δηλαδή νά βλέπω καί ν ’ άσπαζωμαι τήν 
θυγατέρα μου άπαξ ή δίς μόνον τοϋ έτους. 
Ώς βλέπετε, κύριε Κορβιζιέ, δέν ζητώ πολ

λά, δέν είμαι απαιτητική ' έάν δίς τοϋ έ
τους είναι πολύ, ε”στω άπαξ, άπαξ μόνον ! 
Ώ  ! νά τό ίδω. έστω καί δ ι’εν λεπτόν, αρ
κεί νά μεθυσθώ έκ τών βλεμμάτων του, νά 
έμπλησθώ έκ τοϋ ήχου τής φωνής του καί 
έκ τών μειδιαμάτων του, άρκεΐ νά το θλίψω 
έπί τής καρδίας μου καί νά τό κατασπαθώ. 
’Ολίγα ζητώ,δέν έχει οΰτω, κύριε Κορβιζιέ ; 
Λοιπόν αύτό θά ήναι δι ’έμέ ούράνιον μάννα.· 
δσον καί άν ήναι ολίγον, άρκεϊ νά μ ’εύχα- 
ριστήση. νά μέ κάμη νά ζήσω ! Ώ  ! τήν 
θυγατέρα μου, τήν θυγατέρα μου !

Καί βαθύν άφήσασα στεναγμόν, ίςηκο- 
λούθησε :

— Εύρίσκομαι έν Παρισίοις άπό τριών 
ήμερων. Χθές έλαβον τήν τόλμην, έγενό— 
μην σχεδόν θρασεία, καί μετέβην είς τήν ο
δόν Βερρί. Έσυρα τόν κώδωνα τής θύρας 
τοϋ μεγάρου, μοί ήνοιξαν καί είσήλθον,άλλ ’ 
άμέσως άγνωστός τις μέ εμπόδισε διά τών 
λόγων τούτων :

« — Ποιον ζητείτε ;
» — Τόν κύριον κόμητα Δελασέρ, άπε- 

κρίθην.
»—  Τόν κύριον κόμητα Δελασέρ; ύπέλα

βεν είναι άγνωστος έδώ" τό μέγαρόν αύτό 
άνήκει είς τόν κύριόν μου, τόν κύριον Βου- 
σ ιγ ιώ ν».

— Πρό δύο μηνών τό μέγαρόν Δελασέρ 
έπωλήθη πρός τόν κύριον Βουσιγιών, ό ό
ποιος κατοικεί πρό μηνός, είπεν ό συμβολαι
ογράφος. Ό κύριος Βουσιγιών είναι πρόσω
πον, τό όποιον έκέρδισεν έκατομμύρια, άγο- 
ραζων οικόπεδα καί μεταπωλών αύτά.

— Τό ήγνόουν καί δέν ήδυνάμην νά τό 
γνωρίζω, έπανέλαβεν ή κόμησσα. Τρέμουσα 
δλη έψέλλισα όλίγας λέςει; δικαιολογητικάς 
καί άπεμακρύνθην κατεντροπιασμένη καί 
παρακολουθουμένη ύπο τού σκωπτικού βλέμ
ματος τού θυρωρού. Νομίζω δτι ό άνθρωπος 
ούτος άνέγνωσεν έπί τοϋ μετώπου μου δτι 
ήμην ή κόμησσα Δελασέρ.

— ’Ατυχής γυνή ! διενοήθη ό συμβολαι
ογράφος.

— Έσκέφθην ήδη ύμάς, κύριε Κορβιζιέ, 
έξηκολούθησεν ή κόμησσα, άλλά δέν έτόλ- 
μησα νά ελ.θω νά σάς εΰρω. Σήμερον δμως 
δλην τήν πρωίαν δέν ε’παυσα ούδ ’ έπί στιγ
μήν νά σκέπτωμαι. : «ΙΙρέπει νά ύπάγω». 
Τέλος ώπλίσθην δι ’ όλου μου τού θάρρους 
καί ήλθον, κύριε Κορβιζιέ.

— Καλά έπραξατε, σάς έπερίμενα.
— Μ ’ έπεριμένατε ; ύπέλαβε προσβλέ- 

πουσα αύτόν μ ετ’ έκπλήςεως.
— Ναί, κυρία κόμησσα, οχι σήμερον, 

ά λ λ ’ άπό μηνός.
— Δέν σάς έννοώ, κύριε.
— Έντός ολίγου θά σά: εξηγηθώ' άλλά 

πρώτον, κυρία κόμησσα, εύαρεστήθητε νά 
μοί είπητε τί ζητείτε παρ ’ έμοϋ ;

— Τό ήξεύρετε ήδη, κύριε Κορβιζιέ, τό 
έμάθατε έξ δσων σάς είπον. Έρχομαι νά 
σάς παρακκλέσω, νά σάς καθικετεύσω, νά 
μοί γνωστοποιήσητε τό μέ^ος ένθα κατοικεί 
ό κόμης Δελασέρ.

Ο συμβολαιογράφος συνωφρυώθη.
— Αγνοώ, κυρία κόμησσα, άπεκρίθη.
— Αγνοείτε ;
— Ναί.



— Είναι δυνατόν ;
— Τί νά γείνη, άφού το πράγμα ε"χει 

οΰτως.
Ή  νεαρά γυνή έγένετο κάτωχρος.
— Ά  ! κύριε, είπε συντετρ ιμμένη τή  

Φωνή. ήλπ ιζον περισσότερα άπό ύμάς !
— Χάριν υμών, κυρία κόμησσα, θά ε” 

πραττον δτι δυνατόν, καί μόνον δ,τι είναι 
άδύνατον οέν θά ε'πραττον.

— Καί δρ.ως, κύριε, σάς ίγραψεν ό σύζυ
γός μου ;

— Μίαν ρ.όνον ε"λαβον ρ.έχρι τοϋδε επι
στολήν του.

— "Εστω. Ά λ λ ’ ή έπιστολή αΰτη προ- 
ήρχετο άπό τι ρ.έρος.

— Βεβαίως.
— θ ά  διευθύνεται έκ πόλεως η χωρίου, 

ελλείψει δέ τούτου υπάρχει έπί τοϋ περικα- 
λύρ.ρ.ατος τό όνομα τοϋ ρ.έρους δθεν έστάλη.

— Ναί, κυρία κόμησσα, ή έπιστολή έ- 
οόθη είς τό ταχυδρομεϊον τού Μιλάνου.

— Τότε ό σύζυγός ρ.ου εύρίσκεται είς Μι- 
λάνον ;

— Βεβαίως, διήλθεν έκεΐθεν.
— Δέν τώ άπηντήσατε ;
— Τώ άπήντησα σχεδόν άμέσως.
— Είς Μιλάν ον ;
— ’Όχι.
— Ά λλά  ποϋ ;
— Είς Λειψίαν ρ,ετά τής προσθήκης: νά 

ρ.ένη έν τώ ταχυδρορ.είω.
— Λειψία είναι πόλις γερρ.ανική.
— Ναί, κυρία κόρ.ησσα.
— Ά λ λ ’ ύμεϊς, κύριε Κορβιζιέ, ήξεύ- 

ρετε τ ί έπιθυμώ· σάς έρωτώ ετι άπας, σάς 
καθικετεύω, είπατε μοι έάν ήξευρετε πού ά- 
πεφάσισε νά έγκατασταθή δ σύζυγός μου ;

— Σάς ορκίζομαι, κυρία, κόμησσα, δτι 
δέν γνωρίζω.

— Τετέλεσται, είπε ρ.ετά βαθείας λύ
πης, είμαι έξηντληρ.ένη, δέν έχω νά έλπίσω 
. . .  δέν θά το έπανίδω πλέον ! Μοί τό ε'πε 
. . .  Ώ  ! πώς εκδικείται, πώς εκδικείται !

Καί καλύψασα τήν κεφαλήν έντός τών 
χειρών ήρχισε νά κλαίη.

ΚΑ'

Ή προσφορά ν α ί ή  Λρνησις.

Α λγεινήν αϊσθησιν ένεποίουν είς τον κ. 
Κορβιζιέ τά δάκρυα καί αί οίμωγαί τής 
κομήσσης, τοσούτον νέας καί ωραίας, ήτις 
ήδύνατο νά ήναι λίαν εύτυχής καί ής τόση 
μεγάλη ήν ή δυστυχία, καί οί οφθαλμοί 
αύτοϋ ύγράνθησαν, παρά πάσαν προδοκίαν. 
Βεβα ίως, έάν έξηρτάτο παρ’ αύτού4 ή νε
αρά γυνή ταχέως θά παρηγορεϊτο.

Η νεότης καί ή ώραιότης, συλλήβδην 
λαρ.βανόρ,εναι, ε"χουσι ρ.έγα προνόρ,ιον έσαεί 
άναφαίρετον. Τδατε πολλάκις γυναίκας, αΐ
τινες είς τήν αύτήν διατελούσι θέσιν, ή νε~ 
ωτέρα καί ώραιοτέρα ές αύτών έπνέει ζωη- 
ροτέραν συρ.παθειαν τοσούτον δέ πραγρ,α- 
τικον είναι καί τοσούτον έπιβάλλεται τής 
νεότητος το προνόμιον τοϋτο. ώστε καί έν 
αυτοϊς τοϊς δικαστηρίοις, έπί τών έδωλίων 
τού κακουργιοδικείου, ρ.υσαρά πλάσρ.ατα 
τυγχάνουσι συρ.παθείας.

Μετά ρ.ακράν σιωπήν δ κ. Κορβιζιέ έπα
νέλαβε :

— Κυρία κόμησσα, δέν πρέπει νά χάνετε 
τό θάρρος σας, καί πολύ δ ’ όλιγώτερον πρέ
πει ν ’ άπελπίζεσθε. Δέν δύνασθε νά προι- 
δητε τ ί σάς έπκρυλάσσει τό μέλλον, ό χρό
νος είναι μέγας δεσπότης· τά όρη μόνα δέν 
δύνανται νά συναντηθώσι. Βεβαίως ρ.ίαν 
ήμέραν θά έπανίδητε τόν σύζυγόν σας καί 
τό τέκνον σας, αύτήν τήν έλπιδα οφείλετε 
νά έχετε, κυρία κόμησσα.

— Μοί είπεν δτι δέν θά τό έπανίδω ! 
άπεκρίθη περιαλγής.

— "Εστω,άλλά δέν είναι κύριος τών δσων 
ρ,έλλουσι νά συρ.βώσιν έάν γεγονότα τινά 
είναι καθ’ ύρ.ών, άλλα είναι εύνοίκά. ’Ελ
πίζετε, κυρία κόμησσα, ελπίζετε !

— Φεϋ ! έστέναξεν.
— Πρόδηλον δτι ήδη δ κύριος κόμης Δε

λασέρ έχει σταθεράς ιδέας. Γνωρίζετε τήν 
δύναρ.ιν τής θελήσεώς του, κυρία κόρ.ησσα, 
τήν θέλησίν του αύτήν δέν δύναται τίποτε 
νά έπηρεάση, τίποτε, έπί τοϋ παρόντος του
λάχιστον, δύναται νά τόν μεταπείση· άλλά 
θ ’ άναγκασθή νά τροποποιήση τάς ιδέας 
του, καί θά τό πράξη άναγκαζόμενος ύπό 
τής φοράς τών πραγμάτων. ’Εάν δ κύριος 
κόρ.ης έπώλησε τό ρ.έγαρόν του, τό έπραξε, 
διότι δέν θέλει πλέον νά ρ.ένη έν Παρισίοις· 
έχω λόγους νά πιστεύω δτι άπήλθεν έκ 
Γαλλίας, άν οχι διά παντός, τούλάχιστον 
διά πολύν καιρόν. Μή θελήσετε νά τόν 
άναζητήσετε είς ρ.άτην, κυρία κόμσσσα, 
διότι δέν θά τον άνεύρετε. Σήμερον, παρα- 
δείγρ.ατος χάριν, ευρίσκετε έδώ, αΰριον άλ- 
λού, πηγαινοέρχεται καί δέν ρ,ένει διαρκώς. 
Αύτό δέν θά διαρκέση έπί πολύ’ θά κουρα- 
σθή άπό τήν ύπερβολικήν αύτήν κίνησιν 
καί θά σταθή διά νά έγκαταστή. Ά λ λ ’ 
οϋτε έγώ, δ συρ-βολαιογράφος του, ούτε σείς, 
κυρία κόρ.ησσα, ούτε κάνεις άλλος γνωρίζει 
τό μέρος τής κατοικίας του. "Οσον παράδο
ξος καί αν ήναι ή ιδέα του. έ’λαβεν δαως 
αύτήν, έπίσης καί άλλην οχι όλιγώτερον 
παράδοξον ήλλαξε δηλαδή ονομα.

— Ά  ! ποιον ονομα ελαβε, κύριε Κορ- 
βιζιέ ;

— Ό  κύριος κόρ.ης ρ.οί γράφει δτι ήλλα- 
ξεν όνομα, άλλά δέν ρ.οί τό λέγει.

— Πώς τώ άπηντήσατε ;
— Πρός τόν κύριον κόμητα Δελασέρ. 

’Επειδή ή έπιστολή έπρεπε νά ρ,είνη έν τώ 
ταχυδρομείω, δέν έπροδίδετο ή άπόκρυψις 
τού όνόρ.ατός του.

— Άληθώς.
— Όφείλομεν νά παραδεχθώρ.εν, ή ρ.άλ- 

λον όφείλομεν νά είμεθα πεπεισρ.ένοι, δτι δ 
κόρ,ης περιοδεύει μόνος, έπανέλαβεν δ κ. 
Κορβιζιέ, διότι δέν δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν δτι φέρει μαζύ του τήν θυγατέρα 
του, ή δποΐα ώ ; ώς έκ τής ήλικίας της δέν 
δύναται νά τόν συνοδεύη είς ’Ιταλίαν καί 
Γερμανίαν. Χωρίς νά άναλογισθώρ-εν, κυρία 
κόμησσα, δτι ή θυγάτηρ σας δέν θά ήδύ
νατο νά ύποστή τοιούτους ρ,όχθους καί διά 
τήν ήλικίαν καί διά τήν ύγείαν της, άπαι- 
τούνται περιποιήσεις πολλαί, τάς δποίας δέν 
δύναται νά έπιδαψιλεύση δ πατήρ μ ’ δλην 
του τήν στοργήν καί άφοσίωσιν. Έ στε βέ

βαια, δτι τό πρώτον τό δποΐον έπ^αξεν δ κύ
ριος κόρ.ης ήτο νά ζητήση καί εΰρη πρόσω
πον ασφαλές, είς τάς φροντίδας τού δποίου 
νά άναθέση τήν άνατροφήν τοϋ τέκνου του.

— Τό πιστεύω, κύριε, καί τά πάντα ρ.οί 
λέγουν οτι ή θυγάτηρ ρ,ου εύρίσκεται έν 
’Ιταλία . . .

— Βεβαίως, τά  πράγρ,ατα τό δρ.ολο- 
γοϋσι.

[Έ π ε τ α ι συνέ/εια].
j n .

Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ Α
Δ ιήγη μα  f e l i x  f r a n c

Πλησίον τού όρους Άγιου Μιχαήλ συν
αντά τις παρά τούς πρόποδας λόφου, κάτω
θεν πυκνού δάσους καί ύπεράνω ρ,ικροϋ πο- 
ταρ-οϋ, έπαυλιν περιέχουσαν κήπον ρ.ε διά
φορα καρποφόρα δένδρα καί λαχανικα, ά- 
γρούς σίτου καί μικρόν προς τά κάτω λει- 
βάδιον. Ή  έ’παυλις αΰτη αποτελεί τήν 
ρ.όνην περιουσίαν τής κυρά Ιακωβίνας, ή 
δποΐα είχε μείνη χήρα πρό τίνος χρόνου.

Ή  έπαυλις τής χήρας ’Ιακωβίνας, κεί
μενη έν τοιαύτη τοποθεσία, παρέχει θέαρ.α 
έξαίσιον δ ποταρ.ός ρέει διαυγής καί άνευ 
θορύβου έν ρ-έσω τών άποτόρ.ων καί κατα- 
πρασίνων οχθών του καί οί πολυπληθείς στά- 
χυς λυγίζονται καί άνορθοϋνται, όσακις πνέει 
δ άνεμος.

Έν τή ποιητική ταύτη έπαύλ.ει έγνωρί- 
σθησαν άπό τής παιδικής των ήλικίας δ 
Λουκιανός Βρεάν καί ή Έλισαβέτα. Παι- 
δία άρ,φότεροι, έπαιζον ρ.αζί άνά τήν έπαυ- 
λιν, είς τό δάσος, παοά τάς οχθας τού πο
ταμού, άποτελούντα μέ τάς φωνάς καί τά 
άθωα παίγνιά των, τήν ρ.όνην χ_αράν τής 
κυρά ’Ιακωβίνας καί τής κυρίας Βρεάν.

Ή  μήτηρ τού Λουκιανού χήρα, άλλά νέα 
άκόρ.η,δέν ώνειροπόλει τίποτε άλλο πλ>έον έν 
τώ  κόσρ.ω παρά τήν ευτυχίαν τού υιού της ; 
καί έπειδή τά  εισοδήματα της δέν ήσαν άρ- I 
κετά, ήναγκάσθη νά άποσυρθή είς τήν έξο- ι 
χήν δια τινα χρόνον,δπως έξοικονομήση χοη» ί 
αατικόν τ ι ποσόν, διά τήν άνωτέραν έκπαί- 
δευσιν τού Λουκιανού.

Ή  έπαυλις τής κυρά ’Ιακωβίνας ε”κειτο | 
πλησίον τού μέρους, ένθα κατώκει ή κυρία 
Βρεάν, ήτις συχνά τήν έπεσκέπτετο.

— Είσέλθετε, είσέλθετε, καλή ρ.ου κυρία, 
έφώναζεν ή άγαθή Νορμανδή,οσάκις διεκρι- 
νεν άπό μακράν τόν παρισινόν πίλον τής κυ
ρίας Βρεάν καί τήν λευκήν ζακέταν του Λου
κιανού. Σάς έφυλάξαρ-εν γάλα καί καρπούς.

Είσήοχοντο ρ.ετ’ ευχαριστήσω: είς τήν 
έπαυλιν. Ή  ρ,ικρά Έλισαβέτα, ή δποία ήτο 
δύο ή τρία έτη μικροτέρα τού Λουκιανού, 
έτρεχεν,δσον ήδύνατο περισσότερον, ΐνα ύπο- 
δεχθή καί έναγκαλισθή τόν προσφιλή π α ι
δικόν της φίλον.

Αί δύο λοιπόν ρ.ητέρες είχον συνδεθή,παρά 
τήν άντίθεσιν τών χαρακτήρων των αί ωραι 

' παρήρχοντο διά τήν κυρίαν Βρεάν πλήρεις 
τέρψεως, οσάκις συνδιελέγετο ρ-ετά τής κυρά 
’Ιακωβίνας ή παρηκολούθει μ ετ’ έκείνη; τά



ζωηρά παιγνίδια τών δύο παιδιών, τά όποια 
μαζύ αγαπημένα έμεγάλωναν έν τώ μέσω 
της καταπρασίνου εκείνης φωλεάς, της ό
ποιας ό καθαρός άήρ τά έζωογόνει καί τά 
έφαίδρυνεν.

Ό τε ό Λουκιανός ήλικιώθη καί ήτο είς 
κατάστασιν να άκούση ανώτερα μαθήματα, 
ή μήτηρ του, ήτις τω  έχρησίμευε μέχρι τής 
έποχής εκείνης ώς διδάσκαλος, άπεφάσισε νά 
καταλίπη τό μέρος έκεΐνο, ένθα ό υιός της ε’- 
ζησεν έν έλευθεοία, διδασκόμενος παρ’αυτής 
τά  πρώτα καί τά καλλίτερα μαθήματα καί 
ένθα έκείνη διεσκέδασε τόπλεϊστον μέρος τής 
ανίας της. Μέ τάς οικονομίας, τάς όποιας 
είχε πραγματοποιήσω), ήθελε νά τοποθετήση 
τόν Λουκιανον εις τι λύκειον τών Παρισιων, 
όπως άποκτήση τήν πλήρη έκείνην έκπαί- 
δευσιν, ήτις υπόσχεται είς τούς πτωχούς, 
άλλά φιλοπόνους νέους, τάς ύψηλοτέρας φ ι
λοδοξίας.

Κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως, ή 
κυρά Ίακωβίνα ήτο κατατεθλιμμένη, ή κυ
ρία Βρεάν δέν ήδύνατο νά κρατηθή άπό τήν 
συγκίνησιν. Οί δύο παιδικοί φίλοι έχυσαν π ι
κρά δάκρυα, ένηγκαλίσθησαν άλλήλους μ ετ ’ 
αναστεναγμών καί άπεχωρίσθησαν μέ συν- 
τετριμμένην τήν υ.ικράν των καρδίαν.

Ό  Λουκιανός καί ή μήτηρ του δέν έγ- 
κατέλιπον διά παντος τήν έπαυλιν κατά τό 
διάστημά τών διακοπών διέτριβον έκεϊ. Ή  
κυρία Βρεάν ένόει πόσον ή ζωή έκείνη θά 
ήτο ώφέλιμος είς τό σώμα καί τό πνεύμα 
τού Λουκιανού, έκτός δέ τούτου ή έπαυλις 
τής κυρά Ίακωβίνας ήτο τοσον Φιλόξενος.

Ποϋ άλλοϋ θα ήδύνατο να εΰρωσι διαμο
νήν τόσον εύάρεστον, άνάπαυσιν τόσον θελ
κτικήν, μειδίαμα τόσον ειλικρινές ; "Επειτα 
ή συνήθεια είνε τόσον ισχυρά ! Είνε τόσον 
δύσκολον νά λησμονήση τις τό μέρος, ένθα 
ε'ζησεν ήμέρας πολλάς, δταν μάλιστα αί ή- 
μέραι αύται διέρρευσαν εύτυχεΐς καί ευάρε
στοι, ώστε τακτικά κ α τ ’ έτος ή κυρία Βρεάν 
επεσκέπτετο τήν έπαυλιν τής κυρά Ίακω- 
βίνας.

’Από έτους είς έτος, ή Έλισαβέτα καθί
στατο έλκυστική ξανθή κόρη, γελαστή καί 
εύφυής. Ήτο λίαν ευχάριστον νά τήν βλέπη 
τις ,τρέχουσαν έδώ καί έκεϊ, μέ τό γλυκύ της 
μειδίαμα, μέ τούς έκφραστικούς οφθαλμούς 
της, μέ τάς μικράς καί ώραίας χεΐράς της.

Η κυρία Βρεάν, ϊνα άνταμείψη τάς πε
ριποιήσεις τής κυρά Ίακωβίνας, άνέλαβε νά 
παραδίδη μαθήματα είς τήν Έλισαβέταν, 
ήτις τοιαύτην είχεν άντίληψιν, ώστε έντός 
ελάχιστου διαστήματος ποοώδευσεν άρκετά.

Ό  δέ Λουκιανός, ΐνα διασκεδάζη έαυτόν 
καί τήν Έλισαβέταν, έβοήθει συχνά τήν μη
τέρα. του, ώστε δέν θά ήδύνατο τις νά εΐπη, 
άν ή Έλισαβέ τα  έμάνθανεν άπό τήν μη
τέρα ή άπό τον υιόν ή καί άπο τους δύο συγ
χρόνως. Τά μαθήματα διεδέχοντο οί εξοχι
κοί περίπατοι, τά  τρεξίματα, οί γέλωτες.

Ό  Λουκιανός ήσθάνετο έαυτόν ευτυχή 
κατά τό διάστημα τών διακοπών έκ τής 
ζωής έκείνης, ήτις συνέδεε μετά τών ανα
μνήσεων τής παιδικής του ήλικίας τάς ζω- 
ηράς εντυπώσεις τού παρόντος.

Έν τώ  μέσω τών τέρψεων έκείνων ή έ- 
φηβότης έπλησίαζε,συνοδευομένη άπό συγκι
νήσεις, άπό ονειροπολήματα... Θεία στιγμή, 
ήτις δέν εΐνε πλέον ή παιδική ήλικία, ήτις 
δέν είνε άκόμη ή σφριγώσα νεότης ! Μονα
δική έποχή, καθ'ήν αναπνέει τις έπουράνιον 
αύραν, καθ’ ήν τό διαλάμπον ΐν τή ψυχή 
φώς είνε τόσον καθαρόν !

Ή δη ή Έλισαβέτα ήρυθρία, δσάκις συν
ήντα τό βλέμμα του καί ό Λουκιανός, οσά
κις έπρόκειτο νά τή άπευθύνη τόν λόγον ή 
νά τή προσφέρη άνθοδέσμην, ήν είχε κάμη 
έπίτηδες δ ι’ αύτήν, ήσθάνετο έαυτόν συγ— 
κρατούμενον ύπό αιφνίδιας δειλίας. ’Ενίοτε, 
δταν ήθελον νά δμιλήσωσιν,έσταμάτων μ ετ ’ 
ολίγον ώς έκ συμφώνου, μειδιώντες καί προσ- 
βλέποντες άλλήλους. "Αλλοτε πάλιν ίβάδι- 
ζον ό είς πλησίον τοϋ άλλου, χωρίς νά λέ- 
γωσι τίποτε, άκούοντες τόν θόρυβον τών βη
μάτων των έπί τής χλόης καί τούς κτύπους 
τών καρδιών των, αΐτι^ες έπαλλον ήχηρώς 
είς τά στήθη των.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή άρχή τού έρωτος τής 
Έλισαβέτας καί τοϋ Λουκιανού. Δέν είχον 
έξομολογηθή τόν έρωτά των καί δμως συν- 
ενοούντο διά τών οφθαλμών, ώσεί είχον άν- 
ταλλάξη δι ’ άπειρων διαλόγων δλας τάς 
σκέψεις των, δλα τά  όνειρά των, δλα των 
τά  συναισθήματα.

Οΰτω λοιπόν ήρχισεν ό έρως τών δύο τού
των νεαρών ύπάρξεων, έάν πρέπει νά δώ- 
σωμεν πίστιν είς τήν έκφρασιν τών οφθαλ
μών, είς τό μειδίαμα, είς τήν ενδόμυχον τα 
ραχήν των.

Ό Λουκιανός παρεσύρετο άπό τά θέλγη
τρα τού έρωτος, δέν έσκέπτετο τίποτε. Σκέ
πτεται τις λογικώς, δταν είνε ερωτευμένος, 
δταν έχη τήν ήλικίαν τού Λουκιανού ; Καί 
ή Έλισαβέτα έπίσης δέν έσυλ,λογίζετο παρά 
τόν έρωτα της, καί μόνον διά τόν Λουκια
νόν της έγίνετο ώοαιοτέρα, διά τόν Λουκια
νόν της προσεπάθει νά φαίνηται κομψή έν 
τή άπλή της περιβολή, διά τόν Λουκιανόν 
της είχεν εύρη τρόπον νά φαίνεται άπλή καί 
έπιτετηδευμένη, ζωηρά καί μελαγχολική, 
άφελής καί ύπεοήφανος.

Πώς κατώρθωνε τούτο ; Ή το τέχνη ή 
δώρον φυσικόν βοηθούμενον ύπο τού διαπύ- 
ρου έρωτός της ; Ή το ή Έλισαβέτα κοκέτ- 
τα  ; Ή  Έλισαβέτα κοκέττα ! Ούδέποτε θά 
έπίστευε τοιοϋτον τι ό Λουκιανός, έάν ή κυ
ρία Βρεάν δέν τού ελεγε μίαν ήμέραν :

— Λουκιανέ, δέν είσαι πλέον παιδί καί 
ή Έλισαβέτα άρκετά έμεγάλωσεν. Ή  πρός 
αΰτήν οίκειότης σου πρέπει νά έλαττωθή· 
έπειτα εγεινε τελεία κοκέττα, ώς νά άνε- 
τράοη είς τούς Παρισίους.

Ό  Λουκιανός ήρυθρίασε, δέν άπήντησε 
καί έφυγε πρός τόν κήπον κλαίων. Πρός τ ί 
τά δάκρυα ; "Εκλαιε, διότι ήκουσε τότε τήν 
πρώτην άποκάλυψιν τοϋ έρωτος έκείνου, τον 
όποιον ό ίδιος δέν είχεν άκόμη ύποπτεύση· 
έ’/.λαιε, διότι ήκουσε τήν πρώτην κατηγο
ρίαν κατά τής Έλισαβέτας του, κατηγο
ρίαν άδικον, ήτις τόν έπλήγωνε, τον παρ- 
ώργιζε καί τήν όποιαν θά άπέκρουε μετά 
περιφρονήσεως, άν έτερον στόμα τήν προέ- 
φεοεν. Έν τή άδυναμία του έκλαιε μετά 
θλίψεως μεμιγμένης μετ ’ εύχαριστήσεως καί

ύπερηφανίας· ε'κλαιεν έξ ευτυχίας καί όργής, 
έξ απελπισίας καί έλπίδος.

Είχεν άκόμη τούς οφθαλμούς ύγρούς άπό 
τά δάκρυα, δτε ή Έλισαβέτα δροσερά καί 
χαρίεσσα έφάνη είς τό άκρον τής άτραποϋ. 
Διηυθύνετο πρός τόν κήπον κρατούσα είς τάς 
χεΐρας κάνιστρον γεματον άπο χαμοκέρασα 
καί μειδιώσα άπό μακράν προς τόν προσ
φιλή τής καρδίας της, δστις τήν παρετήρει 
έρχομένην.

Παράδοξος ιδιοτροπία τής καρδίας 1 Ό  
Λουκιανός, δστις ένόμιζε μέχρι τής στιγμής 
έκείνης άδύνατον, δ,τι τώ είπεν ή μήτηρ 
του, ό Λουκιανός, τόν όποιον τά  βέλη τοϋ 
έρωτος πρό ολίγου είχον θίξη τόσον ήδέως, 
είχον συγκινήση τόσον περιπαθώς. προση- 
νέχθη μετά ψυχρότητος πρός τήν Έ λισα
βέταν. Δυσηρεστήθη, διότι έκείνη ίοραμε 
πρός τό μέρος του, διότι τόν συνέλαβε δα- 
κρύοντα, διότι τώ προσέφερε άπό τά δρο
σερά έκεϊνα χαμοκέρασα μετά τής συνή 
θους αύτή χαριτος. Έπειδή τόν παρετήρει 
μέ τό άθωόν της βλέμμα, ευτυχής, διότι 
εύρίσκετο πλησίον του. τή ώμίλησεν άπο- 
τόμως καί τή άπέτεινε μέ ΰφος όργίλον όλί- 
γας λέξεις πλήρεις ειρωνείας. Ή  Έ λισα
βέτα, ήτις ήγάπα τόσον τόν Λουκιανόν, 
ήτις δέν ύπώπτευε τίποτε, ε”κλαυσε πι- 
κρώς καί κατέστη μελαγχολική έπί πολλάς 
ήμέρας.

’Α φ’ής στιγμής ή κ. Βρεάν συνεβούλευσε 
τόν Λουκιανόν νά ήναι έπιφυλακτικώτερος 
είς τάς μετά τής Έλισαβέτας φιλικάς σχέ
σεις του, ούτος άπώλεσε τόν ενθουσιασμόν, 
τόν όποιον ήσθάνετο οι’αύτήν.Δέν ήτο πλέον 
παιδί' τά συναισθήματα, τά όποια αναφαί
νονται ζωηοά, δταν καθίσταται τις άνήρ, 
ήρχισαν κατά μικρόν νά διεγείρωνται είς τό 
πνεύμα τοϋ Λουκιανού.

[Έ π ετα ι τό τέλος].

Κ. ΓΐΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤ ΟΚΙΒΩΤΙΟΝ
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ρωμ. χαρτον. και 10 φρ. χ. παρα τών κκ. Χαιτα. Έ 
γράψαμεν. Βιβλία άπεστάλησαν. — κ. Ν. Μ. II. εμπ. 
Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Ά ντίτιμον έλήφθη. Ά πεστάλησαν. — 
κ. Β. Α. Α. Σ ε β α σ τ ο ύ π ο λ ι ν .  Μέχρι σήμερον 
δεν έλήφθη. Έ γράψαμεν.— κ. Μ. I. Λ . Ά  ρ γ ο σ τ ό- 
λ ι ο ν . Ά πεστάλησαν. Δρ. 30 άδετους. Δεδεμένους δρ. 
17. 50 , άπλούστερον 12. 50. — κ. Σ. Γ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν  
Ά πεστάλησαν. κ. I. Κ. Ένεγράφητε. Φύλλα απεστά- 
λησαν α π ’ άρχής. — κ. Νικ. Κ. Ε ν τ α ύ θ α .  Α 
κατάλληλος, δυστυχώς, ή εποχή.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Λ Α Ι Ν Ο Δ Ε Τ Ο Ν
Γ. ΚΟΥΛΟΎΜΠΗ

’Αθήνα/ι, όδός Σ ταδίου, άοιθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομ ίίω ν, χειρο
κτίων. μπαστουνιών, ομδρελων,φ7ανελλών κλπ. ανδρικών 
ειδών. λ ι κ ν ι χ & ς  x * l  χ . ν ί ρ ι χ * ;

Λ αιμοδέται κα τά  π α ρ α γγελ ία ν .

ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ Σ. ΔΕΝΑΞΑ Ό 
δός Σ ταδίου 63. 
Βισάντο. λευκόν και 

μαυρον, Μαλβαζία, Νέκταρ. Βορδώ, Ζαμάϊκα. Οίνοι κο- 
νοι προς 80 λεπτά τήν οκάν. Οί οίνοι του κ. Δεναξα ε- 
οραβεύθησαν έν τη παγκοσμίω Εκθέσει τών Ιίαρισίων.



ΚΛΙΝΑΙ ΣΙΔΗΡΑΙ
ΚΛ1ΝΑ.Ι κομ^όταται, ΚΛΙΝΑΙ στερεώ τατα ι ,  
απαράμ ιλλο ι ποός τά ς  ά γ γ λ ικ ά ς ,  εύρίσκον- 
τα ι ε ίς  τό κ λ ινο π ω λ ε ϊο ν  τοϋ ν.νρίου

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Γ Κ Ο Υ Κ Α Κ Η
έπ ί τη ς  όοοϋ Κολοκοτρώνη άρ ιθρός 88. | 
Τό Κατάστημα τοϋ κ . Κουκάκη ϋποχρεοϋτα ι § 
ε ίς  τούς  άγοοαστάς διά τη ν  έπ ιδ ιόρθωσ ιν  
ο ϊας δήποτε βλάβης δω ρεά ν  
’Αγοράσατε κλίνας ' δχότι θά εύχαριστηθήτε. 

Ζ£τερεότ^ς — χομ ,ψότης — εύθ^νία. — επ ισκευή  δωρεάν . 15

ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ- 
ΕΙΟΤ Α Δ Ε Λ .  Σ .  J I A H A N I -  
Κ Ο Λ Α Ο Τ . Οί άγνβί κα'ι ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ και ό 

σπινθηροβόλος και αφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τούτου βραβευθέντες έν τ9] Παγκοσμίω Ε κ 
θέσει τών Παρισίων, πωλουνται εις τό άρτισύστατον 
Πρακτορεΐον Καταναλώσεως, κείμενον έν τη όδώ Π ροα
στείου αριθ. 3 παραπλεύρως του Θεάτρου τών Κωμωδιών.

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

Έπιστρεφομένης τής φιάλλης αποδίδονται λεπ. 25.
Δια ποσα ανω τών 25 οκάδων ή ανάλογος εκπτωσις.

Δ ο χ ςμ ά ο ο ιτ ε ·

Α Ρ 0 Μ 0 Λ 0 Γ Ι 0 Ν  ΣΙΛΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραχείτς ’Αθήνα/ι Πάτραι Πύργος ΌλίΓματια.

Πειραιευς
Ά θηνα ι

Κόρινθος C
Ά κράτα

Αιγιον

Πάτραι

Λεχαινά

Πύργος
Όλΰμ.ττια

6 .20π 
7 .00 

άφ .10.03 
.10.23

/α®. 12.56 
^άν. 12.59 

αφ. 2.02 
3.40 
4.15 
6.18 
6 .23
8.10

( ά φ .

\άν.
/άφ.
\άν.
ί ν/αφ.
\άν. 6 .30π

7.25

8 .50*
9.30

12.50

11.25π
12.05

3.00

--- ’Ολυμπία 

Πύργος |

άν. 7 .35π 
^αφ. 8.30 —

2.25α
3.20

--- ^άν. — 7.00π 3.40
_ 3.15 4.20μ 8.50 5.18

6,00π
5.08
5.10

7.25 Λεχαινά | 

Πάτραι |

^αφ
^ ν · -  
αφ. —

^άν. 7 .45π

8.55
11.00

5.24
7.45

7.10 6.00 _ 11.50 —

9.15 7.20 — ι  Αιγιον άν. 9.29 
^αφ.10.34

1.08
1.58

—
7.15π 4.4 5 μ. _

Ά κράτα
—

9.45 7.40 _ ^ άν.10.39 2.02 6.20π
9.50 6.45π

Κόρινθος
^ ίφ . 1.05 3.55 9 00

11.40 8.55 — ^άν. 1.25 4 10 —
11.55 - - - - 5.00 Ά θηναι αφ. 4.30 7.05 _  |
12.50 -- 5.55 Πειραιευς αφ. 5.00 7.35

6.30 μ.
7 9 ή

5.05μ
7.15
6.,40π
9.15
4. ί Ομ.
6.25
7.35

Κόριν&Ο:
“Αργος αφ.
Ν α ύ η λ ι ο ν  »
Τρίπολις η

Κόρινθος 
άν. 11.42π (4 |

2.20
3.00
6.10

" Α ρ γ ο ς  . Ν α ύ τ ιλ ιο ν  Τ ρ ίπ ο λ ις .

1 .20(1 [Τρίπολις άν. 6 .30π
3.50 Ν α ύ π λ ι ο ν  » 8.45
4.25 j "Αργος » 9.25
7 .20 | Κόρινθος άφ. 11.40

Κ α β ά ό ιλ α  Κ υ λ λ ή ν η  Λ ο υ τ ο ά .
Καβάσιλα 7.15 10.15 — 7 .00 'Λουτρά — —
Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 || Κυλλήνη 6.00 — 11.15
— 11.05 3.50 7.50 1' Βαρθολομ. 

Καοασιλα
6.33 8.00 11.42

Λουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15

112.00* 
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 και άντιστρόφως. | 1 ) Τρίτην, Π έμπτην, Σά&βατον (2 ) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μΰλλων “Αργους Ναυπλίου εξ άμ.αξοστοιχιαι καδ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ του Δέ Άμ.ίτσις εύρίσκεται 
άριθ. 10, και πωλείται άντι δρ. 4.

Βιβλιοπωλείω μ.ας, όδος Προαστείου

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

’Α θηνα ι, Ό δος ΆριΟ τείδου, άρχθμός 16.

τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λεΓοςκαι μή. — Νέα 
αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

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

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

ΚΑΠΝΑ ’Αγρίνιου, Λαμίας, Θεσσαλίας, Τουρκίας, Γ ενιτζέ.— ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 
Γενιζέ (Α ίγύπτου) έκάστη χιλιάς φράγκα 40. Μέ δοκιμήν.—HOTPA 'Ο λλαν
δίας, Γερμανίας, Α βάνας εις κουτιά κα'ι λιανικώς. — II 111 ΑΙ Π αρισίων και 
Βιέννης έκ Κε^ρΧ|ΑΤί α ρ  ί  Ο U, και διάφοροι αλλαι. Τ ι μ α ι  μ έ τ ρ ι α ι .

To c f e  I »  1 3 »v s«B se  αναλαμβάνει τήν πώλησιν Σ ϊϊΆ Ρ Ε Τ -
ΤΩΝ λ ια ν ι κ ω ς  διά τό ’Εσωτερικόν, εις δε τό Εξωτερικόν, οίαςδήποτε χώρας 
Ευρώπης και Τουρκίας,τήν άποστολήν δεμάτων χ ο ν δ ρ ικ & ς  Ή  τριακονταε
τής έργασία και πείρα του καταστηματάρχου και κατασκευαστού κ. Α γ γ ε 
λικού είνε ή μόνη άποδειξις και έγγυησις δτι μόνον είς το <Ie
1st 3 3 a v a n e  δύναται τις νά εύρη τά περιφημότερα Ε λληνικά  και Τουρ

κικά καπνά, διότι όλα τα είδη τών καπνών Ελλάδος και Τουρκίας εκλέγον
τα ι και σ υ μ μ ι γ ν ύ ο ν τ α ι  μετά μ.εγάλης επιτυχίας και τέχνης ύπό τού 
ίδιου κ. Άγγελίδου, και έπομένως είνε τά μόνα καπνά, — πρό πάντων τα 

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

BAZAR DE LA HAVANE

ΓΑΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ πρόσφατα εις φιάλας πωλουνται μόνον 
παρά τή Διευθύνσει τών Σιδηροδρόμων Πελοπόννησου (όδός Πινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 8

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥΓΝΗΣΙΟΙ ευρισκονται εν τώ  
Καταστήματι του κ. Π. Π Α -  
Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Γ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κατ*όκαν. 

Είνε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι δλων τών επιδορπείων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. Ά πλή  δοκιμή άρκεΓ πρός [ίεβαίωσιν 
τούτων. Ό δ ό ς  Μ ο υ ό ώ ν ,  11. 24

ΠΑΝΤΟΠΩΛ ΕΙΟΝ ΤΑ «ΧΑΪΤΕΙ  Α»
Α. ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗ ΚΑΙ I. ΚΟΥΚΟΥΑΗ

Τό μόνον παρα τα ΧαυτεΓα παντοπωλεΐον, τό όποιον πωλεΓ γλυκύτατον

X  Α  Β  I  Α  I »  I
ΙΈ  ΑΒΑΣ και πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το κα'ι θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός την γεΰσιν και ώς πρός τήν τιμήν. 10

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ» ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, 10


