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I ΤΡΑΓΩ ιΔΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
Διήγημα ΚΑΡΜΕΝ ς ι λ β α , Βασιλίσσης της Ρωμανίας.

[Συνέχεια]

Το λυπηρόν συμβάν ίβύθισε τήν πόλιν εις 
, μέγα πένθος, καί ή κ,οινν) γνώμη άπέδωκεν 
ί ’ις κακούργημα τόν τόσω αίφνίδιον καί άνε- 
ξήγητον θάνατον. Ή  κακή φήμη, ής ε”χαι~

1 ρεν ή Βαρβάρα, εκλαμβανόμενη ήδη ού [/.ό
νον ώς μάγισσα, άλλα καί ώς δηλητηρια- 
cttic, ήνάγκασε τα. μέλη τοΰ άποκρύφου δι
καστηρίου νά φυλακίσωσι καί ύποβάλωσιν 
αυτήν εις τάς βασάνους. Ώμολόγησεν δτι 
εόωκε το δηλητήριον εις άγνωστον, ά λ λ ’ έ- 
ιΰμενε καί ώμνυεν ότι ήναγκάσθη να. πράξη 

- τοΰτο φόβφ καί βία, καί ούχί ένεκα κέρδους 
**ι έκδικήσεως. Μέ δλας δμως τάς διαμαρ- 

: τυρίας της κατεδικάσθη νά κρεμασθή.
Την προηγουμένην της έκτελέσεως της 

χοινής νύκτα ό Ράλφος άποκαμών έκ των 
«υγιανήσεων, αϊτινες είχον συνταράξει την 
*σθενή φύσιν του, έκειτο ένδεδυμένος έπί 
*ής μικρΚς κλίνης του, τόσω βεβυθισμένος 
*’·; τον ΰπνον, ώστε δεν ένόησε την είσοδον 
Ιϊε*αλυμμένης μορφής, ήτις έκλεισεν άσφα- 
Ιλως την θύραν, εθεσε μικρόν φανόν έπί τοΰ 
ματώματος, διευθύνασα τό φως, δπερ άσθε- 

έφώτιζε το δωμάτιον, έπί τοΰ προσώπου· 
ρ ύ  νέου ίερέως, ούτινος τά έξέχοντα μήλα, 
Γ! ωΧΡ*ί παρειαί καί οί βεβυθισμένοι οφθαλ
μοί παρίστων αύτόν άνευ ζωής.

Η άγνωστος έγονυπέτησε στηοίζουσα τό 
ιετωπόν της έπί τών χειρών τοΰ νέου ίε- 
'έως.

Ο Ράλφος τότε ήγέρθη βιαίως, καί πα- 
¥£τήρησε μετ’ έκπλήξεως τήν μυστηριώδη 
μορφήν, προσπαθών ν ’ άναγνωρίση αύτήν, 
? και κεκαλυμμένην διά πυκνοϋ πέπλου...

τέλος ιδέα τις διήλθε προ τοΰ νοός του, καί 
έκπληκτος άνεφώνησε :

— Βέρθα ! . . .  Βέρθα ! σύ έδώ καί κ α τ ’ 
τήν ώραν ; I ...

— Δεν ήλθον πρός τόν άδελφόν μου, 
άλλά πρός τόν ιερέα, διά νά εξομολογηθώ...

Ό  νέος ίερεύς ε”στρεψε τούς οφθαλμούς 
του πρός τόν Έσταυρωμένον, ώς νά έζήτει 
θείαν ε”μπνευσιν, καί εθεσε τήν χεϊρά του έπί 
τής κεφαλής τής άδελφής, ά λ λ ’ άμέσως ά- 
πέσυρεν αυτήν μετά θλιβερού τρόμου, ένεθυ- 
μήθη άπτόμενος ταύτης τήν ξανθήν κόμην 
τής Έδίττης, ήν είχε θωπεύσει μετά τόσης 
τρυφερότητος,καί ήτις ήδη έσήπετο ΰπό τήν 
ψυχράν γήν, έκτός μικροΰ τίνος συστρέμμα- 
τος έκ τριχών, δπερ έφύλαττεν έπί τοΰ στή
θους του, καί τοΰ οποίου μέχρι τοΰ θανάτου 
του δεν ήθελεν άποχωρισθή.

Ή  Βέρθα άνήγειρε τήν κεφαλήν της ε’ι- 
ποϋσα σιγηλώς :

— ’Εάν έγνώριζες τ ί έπραξα, ήθελες βδε 
λυχθή νά μέ έγγίσης, ήθελες δέ μέ καταπα
τήσει ώς ίφ ιν δηλητηριώδη.

— Είμί ίερεύς... άπήντησε σοβαρώς ο 
άδελφός.

— Ά λλά  τό αμάρτημα, δπερ κηλιδοι 
τήν ψυχήν μου, είναι τοσοϋτον άποτρόπαιον, 
ώστε καί αυτός ο θεός ήθελε λησμονήσει 
πρός έμέ τήν μεγάλην του εύσπλαγχνίαν.

Ό  Ράλφος έπάγωσε καί παρετήρει άτε- 
νώς τήν κόρην,ί'να διαγνώση εις τούς οφθαλ
μούς της τήν έννοιαν τών λέξεων τούτων.

—  Ά  ! άδελφέ μου, δεν γνωρίζεις τ ί έστϊν 
εοως, άλλως δεν ήθελες έκπλαγή διά τήν 
δύναμιν, ήν εχει ούτος τοΰ καταστρέφειν 
καί έκμηδενίζειν τό λογικόν.

Εις τάς λέξεις ταύτας τά  χείλη τοΰ νέου 
ίερέως συνεσπάσθησαν ύπό πένθιμου μειδιά 
ματος... ή θλιβερά άνάμνησις τής προηγη- 
θείσης τών γάμων τής Έδίττης ν.υκτος δι-

ήλθεν ενώπιον του μέ τάς μικροτέρας λε- 
πτομερείας.

— Δέν δύνασαι νά φαντασθής, έξηκολού- 
θησεν ή Βέρθα, τ ί συμβαίνει εις τόν νοΰν, 
δταν ή καρδία σπαράσσηται, καί αί γλυ- 
κεϊαι ελπίδες, αιτινες είχον θωπεύσει αυτήν 
διά παντοίων κολακειών άνεκφράστου γλυ- 
κύτητος, διαλύονται καί έξαφανίζωνται ώς 
όνειρα άπατηλά καί διασκεδαζόμενα... Δεν 
βαντάζεσαι τήν έρήμωσιν, ήτις περιβάλλει 
τήν καρδίαν μου, — το ζοφερον σκότος τής 
άμφιβολίας καί άπελπισίας, — τά πικρά 
δήγματα τής ζηλοτυπίας... δλα *ταΰτ* εί
ναι εις σέ άκατανόητα ! . . . Σύ, ώ Ράλφε, 
είσαι εύγενής, ή δέ διάνοια σου ύψωμένη εις 
τάς γαλήνιους καί αγίας ουρανίους χώρας, 
ώστε άδύνατον νάσχηματίσης άμυοράντινα, 
έ'στω, ιδέαν τών άνθρωπίνων παθών καί τών 
γήινων αθλιοτήτων.

— Ά πατάσα ι, άδελφή μου, ού μόνον 
μαντεύω τάς φρικτας άγωνίας τοΰ πνεύμα
τος... άλλά καί άνεμέτρησα τήν φρικώοη 
έκτασιν αυτών.

— Τότε δεν άγνοεϊς, δτι αισθάνεται τις 
εαυτόν φλεγόμενον ύπό σφοδρού καί ασβέ
στου πυρός... αισθάνεται δτι ή παραφροσύνη 
προχωρεί ήσύχως, άδυσώπητος, άπειλητική 
διά νά άρπάση τήν λείαν της, κα ί... κα ί...

— Κατά τήν στιγμήν εκείνην, διέκοψεν 
ό Ράλφος, δέον νά ζητή τις καταφύγιον εις 
τόν Θεόν καί τήν προσευχήν...

— Προσευχήν... ώ, ήτο άδύνατον εις τά  
χείλη μου... Ήσθανόμην δτι μόνη ή κατάρα 
ήτο Ϋι έκφρασις τής πληγείσης καί καταβα- 
σανισθείση: καρδίας μου... Ό  λογισμος ά- 
διαλείπτως μοί ύπεδείκνυε τήν αντίπαλον 
μου, ήτις μοί είχεν ύποκλέψει τήν άγάπην 
τοΰ άνθρώπου εκείνου δν έλατρευον... έ'βλε- 
πον αύτήν μειδιώσαν, εύτυχή, ύπερήφανον 
διά τόν θρίαμβόν τη ; . . . έφανταζόμην δτι 
έσάρκαζε τήν λύπην μου, τήν άπελπισίαν



ρ.ου... καί ή έκδίκησις έξ-τ,ψεν δλον το αίμά 
μ. ου... Ναι, ναι, τότε άπεφάσισα νά εκδι
κηθώ άνευ έλέους καί οίκτου. . . καί νύκτα 
τινά  κεκαλυμμένη ύπο πυκνόν πέπλον, με- 
τέβην εις της Βαρβάρας διά νά ζητήσω 
συμβουλάς καί βοήθειαν, καί μετά των συμ
βουλών μοί έχορήγησε καί άλλο τ ι. . . Οί- 
μοι ! διατί δέν άπέθνησκον μυριάκις πριν 
έκτελέσω τό βδελυρόν έκεΐνο άνοσιούργημα ;

 ̂ ... οιατί τό ουράνιον πυρ οέν κατέκαιε τάς 
ϊεροσύλους χ,εϊράς μου, καθ ’ήν εθετον εις τ» 
’Αρτοφόριον δηλητηριασμένον άγιον "Αρ
τον, αυτόν έκεΐνον, δν σΰ έπρόσφερες εις την 
Έ δίττην !. ..

Ό  Ράλφος άνεπήδησεν αίφνης, ώς έάν 
οφις είχε δήξει τά  στέρνα του, καί μέ ο
φθαλμούς πυρέσσοντας, μέ βλέμμα αίμάσ- 
σον, άτενώς παρετήρησε την άδελφήν του 
μ ετ ’ έκφράσεως φρικώδους καί απειλητικής, 
— ά λ λ ’ ή κατάστασις αΰτη οέν διήρκεσεν, 
είμή δσον αστραπή.

Βαθεΐα κατήφεια έπεφάνη έπί των άπε-
ξηραμένων παρειών του, εοερε τάς χειρ ας 
* » , » / γ  ‘ · 'εις το ρ.ετωπον του, πιένων αυτο σπαστώ-

δικώς, διά να συγκρατήση τάς σκέψεις, α ί
τ ι ε ς  κατεσκότιζον τόν νοΰν του, καί τά 
ώχρά χείλη του μόλις ήδυνήθησαν νά ύπο- 
τραυλίσωσι διά φωνής διακοπτόμενης ύπο 
των λυγμών καί των δακρύων... Θεέ μου ! 
... Θεέ μου ! . . .

Μετά στιγμήν θλιβεράς σιγής ή Βέρθα 
έπανέλαβε τονίζουσα έκάστην λέξιν :

— Ήλθον πρός τόν εξομολογητήν καί 
ούχί πρός τόν αδελφόν μου, ανάγκη πάσα 
νά γνωρίση έν δλη αΰτοΰ τή λεπτομερεία 
τό κακούργημά μου... Ναί, είμί ένοχος, καί 
τό κακούργημά μου δεν έχει έλαφρυντικάς 
περιπτώσεις, διότι είναι έγκλημα σκληρό- 
τητος ύπερβαινούσης καί αύτήν τήν τής τ ί 
γρεως... Έσχον τήν σκληρότητα νά παρευ- 
ρεθώ απαθής εις τήν σπασμωδικήν αγωνίαν 
τής Έδίττης ... ειδον τήν απελπισίαν του 
Τασίλλου, χωρίς νά αισθανθώ ούτε τό έλά- 
y ιστόν αίσθημα οίκτου . . .Ά λ λ ’ήδη ή συνεί- 
δησίς μου άφυπνίσθη έκ τοϋ λήθαργου...Εί
ναι τρεις ήδη νύκτες, καθ’άς φρικώδη φαν
τάσματα περιίπτανται περί τήν κλίνην 
μου... άκούω τάς φωνάς των έν τή Κολά
σει,— τά  εις τόν τοίχον πτερυγίσματα τής 
νυκτερίδος ... υπομειδιάματα Σατανικά ... 
βλέπω τό θϋμά μου έξερχόμενον τοϋ τάφου 
καί καταρώμενον έμοϋ... το παν, τό παν 
μέ καταπαγόνει άπό φόβον, καί μέ καθιστά 
παράφρονα άπό τρόμον... ”Ω, τείνατε τάς 
εΰλογημένας σας χεΐρας . . . Συγχωρήσατε 
δυστυχή, ήτις δσον άτιμος καί ποταπή καί 
άν είναι, είλικρινώς δμως μετανοεί, καί ο
δύρεται διά το φρικώοες έγκλημά της...

— Έ γώ νά σέ συγχωρήσω ! . . . ποτέ, 
ποτέ... άπομακρύνθητι, δύστηνος, σύ δέν 
είσαι ή αδελφή μου... δέν σέ γνωρίζω...

— Ώ , προς Θεοϋ, εκείνου δν λατρεύεις, 
μ.ή με έγκαταλείψης... συλλογίσθητι δτι ώς 
ίερεύς καί τίμιος άνθρωπος έχεις τό καθήκον 
νά σώσης γυναίκα καταδικασθεΐσαν οι’ έγ
κλημα ύ π ’ έμοϋ διαπραχθέν... Πράξον ού
τως, ώστε νά μή έγερθή άλλο αίμα, καί 
μέ κατηγορήσν) ενώπιον τοϋ θρόνου τού Ύ -  
ψίστου... Μετάβηθι αμέσως εις τούς δικα-

στάς... Ή  φωνή σου άκούεται μ ετ ’ εύλα- 
βείας άνά πάσαν τήν πόλιν, καί ή κατάθε- 
σίς σου δέν δύναται είμή νά ήναι έγκυρος... 
Είπέ δτι ο φονεύς ώμολόγησε τό έγκλημά 
του, καί πρός έξάγνισιν αύτοϋ έκλείσθη 
εις ιερόν μέρος, δπως διέλθη τό έπίλοιπον 
τής ζωής του... Γράψον μάλιστα άμέσως 
εις τήν ήγουμένην τού Μοναστηριού τών 
Τεθαμμένων Ζώντων, — άποφεύγων νά μνη- 
μονεύσης τού ονόματος μου, — καί χάρις τή 
επιρροή σου θά γείνω δεκτή. Ώμοσα νά μή 
προφέρουν πλέον τά  χείλη μου λέζιν, καί 
δτι σύ θά ήσαι 6 τελευταίος άνήρ, δστις θέ
λει προσηλώσει τό βλέμμα του πρός έμέ... 
Άπό τής στιγμής ταύτης λοιπόν άπέθανον 
διά τον κόσμον τούτον, καί θέλω αναχω
ρήσει τήν νύκτα ταύτην διά τήν Β*, ΐνα 
κλεισθώ εις τόν ζώντα έκεΐνον τάφον προ 
τής ανατολής τοϋ ήλιου, δπως μή πλέον αί 
άκτΐνες αύτοϋ πέσωσιν έπί μιας άθλιας, 
ώς έγώ.

Ό  Ράλφος χωρίς νά άπαντήση έκάθησε 
παρά τώ γραφείω του, ένω ή κόρη κεκμη- 
κυϊα καί άπηυδημένη έστήριξε τήν κεφα
λήν της έπί τής κλίνης τού άδελφού της.

[Έ πεται τό τέλος].
ΕΜΜΕΝΙΙΝ

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ρ Ο ΙΣ Ο Σ
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
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[Συνέχεια]

— Έ χει πυρετόν, είπεν· άλλ ’ ό Γιάννης 
έ"χει δίκαιον, είναι πράγματι ώραία.

— Καί τ ί έχει νά κάνη ή ώραιότης ; εϊ- 
πεν ή κυρία Ώμπερτίνου πάντοτε μέ τό 
πνεύμα τής άντιλογίας της· ή ώραιότης εί
ναι ένας καπνός !

— Τέλος πάντων τήν άγαπα ! είπε στε- 
νάζουσα ή γραΐα.

— Καί σύ έρχεσαι ;
— Νά ζητήσω τήν χεΐρά της δ ί’ αυτόν.
— Πώς αύτός οέν τολμ^ ;
— Ό χ ι.
— Αύταϊς είναι κουταμάραις. Νά σοϋ 

δίνη τόσον κόπο έσένα τώρα εις τήν ήλι- 
κίαν σου, άδελφή μου.

— Έάν πρόκειται νά γείνη ευτυχής, τό 
κάμνω ευχαρίστως.

Ή  Μαρία έ'καμε κίνημά τ ι καί έστράφη 
πρός τό μέρος τών δύο γραιών.

— ’Ιδού έξυπνο»:, είπεν ή κυρία λά Β ιλ- 
λωδαί καθίσασα πλησίον τής κλίνης.

Καί κύπτουσα προς τήν κεφαλήν τής 
κρεολοϋ τή είπεν άπλώς :

— Είμαι μητέρα του, παιδί μου.
— νΑ !
— Καί έρχομαι έκ μέρους του νά σοί 

είπω, δτι σέ άγαπα καί θέλει νά σέ νυμ- 
φευθή, έάν συγκατατίθεσαι εις τούτο.

— ’Αλλά μόλις μέ γνωρίζει !
— Σέ άγαπα, έπανέλαβεν ή γραΐα, £αί 

είναι γενναίος καί έντιμος νέος.
— Είμαι πτωχή.
— Τί μάς μέλει : εις τήν Ρόχην έχομεν 

παν δ,τι μάς άναγκαιοΐ. Ήμεΐς φιλόδοξοι, 
δέν είμεθα· ζώμεν ενωμένοι καί ουδέποτε 
κάνεις έξ ήμών κατεχράσθη εν σκούδον. Θά 
ζήσης μαζή μας· θά ε”χω ν ’ άγαπώ εν*, 
παιδί περισσότερον, ένα εύμορφο κορίτσι, δι
ότι είσαι ώραία σάν τά φως.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία έστέναξε.
Τί τή έχρησίμευεν ή καλλονή αΰτη ;
— θ ά  σέ άγαπήσωμεν δλοι, διότι θά εί

σαι ή γυναίκα τοϋ πρωτοτόκου μου, τό θέ
λεις ;

Ή  Μαρία δέν άπήντησεν άμέσως.
Ή  γραΐα έξηκολούθησε μέ καλωσύνην :
— Ό  Γιάννης μοϋ διηγήθη, δτι έχασες 

τήν μητέρα σου. τήν οικογένειαν σου, καθώς 
καί τήν περιουσίαν σου. Θά εύρης εις Ρόχην 
άγαθήν οικογένειαν, ήτις θά προσπαθήσω 
ν ’ άναπληρώση τήν άλλην  καί σύζυγον 
πρόθυμον νά πέση στή φωτιά γιά σένα. Γνω
ρίζω τόν υιόν μου- ΰπό έξωτερικόν άγριον 
κρύπτει τήν γενναιοτέραν καρδίαν τού κό
σμου· καί τ ’ άδέλφια του τού Ομοιάζουν. Ό 
Θωμάς σκοτώνεται γιά μάς, καί ο Άνδρέας 
θά ήτον ικανός νά πάρη έπάνω του τάς 
θλίψεις δλων μας· δέν θα τούς ’παινέσω έγώ· 
είναι παιδια μου, ά λ λ ’ δλοι εις τόν τόπον 
μας γνωρίζουν δτι οί λά Βιλλωδαί είναι τί
μιοι άνθρωποι, καί δέν σοί ζητώ άλλο παρά 
ν ’ άγαπ^ς τόν Γιάννη καί νά ήσαι άγαθή 
σύζυγος

Ή  Εύαγγελία εχλαιε.
Καί αί δύο γραΐαι τήν έμιμήθησαν ή δέ 

θεία Ώμπερτίνου, έλησμόνησε τόν ύψηλόν 
κεκρύφαλον τής άδελφής της ώς καί τό έκ 
μετάξης φόρεμα, το έ'χον τά  έπ ’αύτοϋ άνθη 
κεντητά.

Τά δάκρυα δμως τής κρεολοϋ, ήσαν δά
κρυα πείσματος, δάκρυα λύπης καί σχεδόν· 
καί όργής.

Πού ήσαν αί Καρδέναι καί ό εύγενής 
μαρκήσιος, οί ώραιοι κήποι, αί βα,νίλιαι και 
αί ©υτεϊαι τού καπνού μέ τά κόκκινα άνθη 
των ; Πού αί κομψαί άμαξαι καί οί 
ύπερήφανοι ισπανικοί ίπποι καί οί δούλοι, 
οί σπεύδοντες εις τήν έλαχίστην έπιθυμίαν· 
της νά ριφθώσι πρό τών ποδών της !

Αί δύο γραΐαι ήπατήθησαν, καί τοι ήσαν 
πεπροικισμέναι καί μέ φρόνησιν καί μέ λε
πτότητα πνεύματος. Ό χείμαρρος έκεΐνος 
τών δακρύων τάς επεισε νά μή ζητώσΓ 
πλέον τόν δρκον, δν κ α τ ’άρχάς άπήτουν.

— Έ μβα, είπεν ή θεία Ώμπερτίνου εις 
τόν Ίωάννην, δστις ορθιος όπισθεν τής θύ- 
ρας έπερίμενε τήν άπόφασιν έξ ής θά έξηρ- 
τάτο ή ζωή του, έ'μβα καί φίλησε τό χέρε-, 
τής γυναίκας σου, κουτούλιακα !

Ό  πρωτότοκος τών λά Βιλλωδαί έρρί- 
φθη εις τά γόνατα πλησίον τής κλίνης τής 
Μαρίας, έ'λαβε τήν έροιμένην χεΐρά της,τήν 
λευκήν ώς ή χιών, ήτις άνεπαύετο εις το 
άκρον τής κλίνης, καί προσεκόλλησεν έπ 
αύτής τά  χείλη, μή δυνάμενος νά προφέρη. 
λέξιν έκ τής συγκινήσεως

Ή  μήτηρ αύτοϋ παρεμέρισε τήν ώραίαί



■ υ̂κνήν καί κατάμαυρον κόμην της κρεολοϋ 
χχ'ι άπέθεσε φίλημα έπί τοϋ μετώπου τη ;.

— Εμπρός, παιδί μου,ττί είπε, τώρα. εί- 
-σαι ’δική αας, καί θά σέ φυλλάξωμεν κα
λώ ; !

Αί κατόπιν τη ; σκηνής ταύτης ήμεραι 
■ΰυηρξχν τόσω άπησχολημέναι, ώστε πα- 
ρήλθον ταχύτατα .

Ή  Μερσεδές καί ή θυγάτηρ της ήλθον 
*φοδιασμέναι μέ τά  οικογενειακά των έγ
γραφα, ό δέ τηλέγραφος συνεπλήρωσε τά 
ίλλείποντα.

Ό  άγροκόμος τή ; Ράχης οέν έχανε στιγ
μήν .

Άπό της πρωίας τόν έ'βλεπέ τις διατρέ- 
■χοντα τά ; οδού; έπί τοϋ σιδηροχ_ρόου ίππου 
του- η έπί τής αγροτικής άμάξης νά κατα- 
*6ραύη τους χάλικας τών παρόδων.

Δύο κατόπιν μήνας ή Μαρία-Εύαγγελία 
έν δλη τή) λαμπρότητι τοϋ κάλλους της, 
τοϋ αξιοπρεπούς καί οιακεκριμένου ώς νάήτο 
πραγματική δούκισσα, ένυμφεύετο έν τή, μ ι
κρά εκκλησία τή ; Ρόχης δ ’Εκτό, έπί πα 
ρουσία καί τού πρίγκηπος Ραιμοντ δ ’Ελύ, 
■δστις ήθέλησε νά τιμήσν) τού; αγαθού; καί 
έντιμου; τούτου; ύπηρέτας, καί δστις έδώ- 
5ησε τή νεονύαφω ψέλλιον άξίας εκατόν 
λουοοβικείων, τόν αγρότην Ίωάννην λά 
Βιλλωδαί, τόν αρχηγόν τής παλαιάς Νορ
μανδικής οίκογενείας Β ιλλώ λά Βιλλωοαί.

Ή  τελετή έγενετο άπλουστατη ένεκα 
τοϋ πένθους τής νεονύμφου.

Μικρός αριθμός φίλων καί οί συγγενείς 
μόνον παρέστησαν εις αυτήν.

Τή, έπαύριον, έντός τού σιδηροδρομικού 
διαμερίσματος, ο ι’ ού έπέστρεφεν εις Παρι- 
σίους. ο πρίγκηψ είπεν είς τον Άνδρέαν τόν 
γραμματέα αύτοϋ :

— Μά τήν πίστι μου, φίλε μου, οέν ή- 
ξεύρω τί νά εϊπω, ά λ λ ’ουδέποτε συνήντησκ 
γυναίκα ώραιοτέραν αύτή; τής κρεολοϋ.

Καί εξαπλωθείς άνέτω; έπί τών προσκε- } 
•φαλαίοιν τού διαμερίσματος δπως κοιμηθή, j 

έπανελάμβανε μετά πεποιθήσεως :
— Ουδέποτε ! ουδέποτε ! λόγον τ ιμή ; I 

-ουδέποτε !
Έν τούτοι; δέν ηύχαριστήθησαν ολοι 

οιά τον τόσω άνόμοιον τούτον γάμον.
Οί άμαξηλάται, οί κρεοπώλαι, οί φύλα

κες καί οί ρκσθωταί παντες ήλθον εί; τήν 
«κκλησίαν.

Κατά τήν εξοδον τών νεονύμφων. δλον 
■αυτο το πλήθος διεχύθη εί; τό πρόναον, 
ά λ λ ’ άνευ ένδείξεώ; τινο; χαρά;.

Οί Νορμανδοί άγρόται, άπό το Κουτάνς 
*ι; το Ρουέν είναι συνειθισμένοι, εί; περι- 
στάσει; τοιαύτα; ν ’ απολαμβάνουν διασκε- 
οασεων, α ϊτινε; έδώ τοϊ; ελειπον.

Ή  μικρά Βαρβάρα, ή υπηρέτρια τών j  

λά  Βιλλωδαί, δροσερά χωρική, πάντοτε εύ
θυμος ώ ; ό σπίνος, καίτοι έπειγομένη διά 
τά ; έτοιμασία; τοϋ δείπνου, δέν έδείκνυε 
την συνήθη αύτή φαιδρότητα.

Οταν ένύκτωσεν, δ ούλαξ Ιωάννη; δσ- 
τ ι ;  εμενεν είς τόν οικον, έπιστρέφων ε·.ς τον 
’ ιτοβολώνά του, εσυρεν έκ. τή : χειρίδος τόν 
ιπποκόμον Γιλόττον καί τώ είπε :

— Βρρ ! δέν ξεύρω τί τρέχει- μά αυτο;
Ό γάμος μοϋ φαίνεται σάν κηδεία.

— Καί έγώ έχω άνατριχίλαις.
— Ή  δέ μικρά Βαρβάρα πώς σοϋ φαί

νεται ναναι μουτρωμένη ; καί ο αφέντης 
της δέν τής είπεν ούτε λέζιν.

— Σωστό, μά αν καί δέν είναι καλο νά 
πονηρεύεται κανείς, ποιος ξέρει κ ι ’ αυτά τά 
κορίτσια τ ί βάζουν μέ τόν νού τους ! είπεν

| δ φύλαξ. Καλή νύκτα σου.

IB'

Δέκα ώρας τής πρωίας έδείκνυε το έκ- 
κρεμές μικρά; αιθούσης τοϋ μεγάρου δ ’ Έλύ 
κατά τήν οδόν Λίλλης.

Το μέγαρον τούτο άνεγερθέν κατά τήν 
έποχήν τού μεγάλου βασιλέω;. Ή το  μεγα
λόπρεπε; άμα καί σοβαρόν οικοδόμημα.

Είς τήν μικράν έκείνην αίθουσαν, τήν 
φέρουσαν εί; εύρύχωρον βιβλιοθήκην, νεα
νίας τις έκάθητο ενώπιον γραφείου πλήρους 
χαρτιών, τά  όποια άφοϋ έτακτοποίει, τά 
έ'θετε κατά σειράν καί τά  ήρίθμει.

Έ π ί τών λευκών καί χρυσοποίκιλτων 
ξυλουργημάτων τού τοίχου, ήσαν έφηρμο- 
σμένοι τίσσαρες άρχ_αϊοι τάπητες τής Φλάν
δρα;, παριστάνοντες άπλώς πρασιά;, άλλά 
τά  ζωηρά των χρώματα, δ χρόνο; είχε κα
ταστήσει γλυκύτερα, καί έξ είκόνε; γυνα ι
κών, τών προγόνων τοϋ πρίγκηπο;, κρεμά- 
μεναι μεταξύ αύτών, έ'διδον φαιδροτέραν 0- 
ψιν εί; τήν αίθουσαν έκείνην.

Ήσαν μεγαλοπρεπεΐ; έλαιογραφεϊαι, φι- 
λοτεχνηθεϊσαι ύπο τοϋ Λαγγρεναί καί τοϋ 
Ν αττιέ, περιεστεμμέναι διά ρόδων καί πα- 
ριστάνουσ.αι μεγάλα; δέσποινα; εικοσαετείς, 
έχούσας τούς ώμους καί τούς βραχίονας γυ 
μνού; καί θαυαασίας έν τ γ  ύψηλή κομμώ- 
σει των καί ταϊς βαρυτίμοις διανθέσιν έσθή- 
τεσιν αύτών.

Ό  πρίγκηψ ήγάπα τάς φαιδράς εικόνας 
καί τά  χρώματα τής άνοίξεως.

Ό  νέο; άνήρ. καθήμενος προ τοϋ γρα
φείου, είργάζετο έγκύπτων δλως είς τά πρό 
αύτοϋ έγγραφα, καί μηδόλως προσεχών είς 
τάς εικόνας τά ; αείποτε μειδιώσας.

Ή το  δ Άνδρέας λά Βιλλωδαί, δ Βενια- 
μείν τή ; οικογενείας εκείνη:, ό κομψότερος 
τού γένους του καί ό σοφό; τοϋ οίκου αυτών.

Ώ ; έφεοεν άνέτω; τήν μέλαιναν ένόυμασίαν 
του\ άνευ έκζητήσεω;, άλλά καί άνευ ψευ
δούς μετριοφροσύνη;, ηδύνατό τ ι ; κάλλιστα 
νά τόν έκλαβη ώ; αύτόν τόν πρίγκηπα 
μάλλον, ή ώς άπλοϋν γραμματέα του.

Καί έν τούτοις ήτο άπλού; γραφεύ;, είς 
δν δμως ή εργασία έκείνη ούδεμίαν τώ έπρο- 
ξένει στενοχώριαν.

Ό  πρίνκηψ πέντεβη εξ έτη μεγαλείτε- 
ρος αύτοϋ τόν μετεχειρίζετο οίκείως ώ ; φ ί
λον ούτος δμως διά τελείας καλαισθησία; 
έγνώριζε νά διατηρήται εί; τήν έμπρέπου- 
σαν αυτώ θέσιν.

Ένώ δέ εκλειε φάκελλόν τινα εγγράφων 
καί εθετεν αύτον εί; το οίκεϊον διαυ.έοισμα 
χαρτοθήκης τινό;, ή θύρα ήνεώγη καί έφα- 
νη ό Μαυρίκιο; κρατών τον λαιμοδέτην αυ- j 
τοϋ εί; τήν δεξιάν, ώ ; ποτέ Λουδοβίκος ο 

ι ΙΔ’ παρέστη εί; το παρλαμέντον.
— Λοιπόν ; ήρώτησεν.
— Έτελείωσε.

— Καί όφείλομεν ;
— Συγχωρήσατέ με νά κάμω τήν πρό- 

σθεσιν...
— Θά διαρκέσν) πολύ ;
— Δέκα λεπτά, πρίγκηψ.
Ο Μαυρίκιος δ ’ Έ λύ, είναι είς τών χα- 

ριεστέρων εύγενών.
Ήτο τότε μόλις τριακονταετής.
Ξανθός, ισχνός, μειδιών πάντοτε, ήτο ό 

εύνοούμενος τών κυριών.
’Ίσως ή γενναιότης αύτοϋ συνετέλει με- 

γάλως είς τάς έπιτυχίας του, έν τούτοις ού- 
δαμού εύρισκεν άντιστάσεις.

— Πόσα ; ήρώτησεν ούτος, άφοϋ πχρε- 
τήρησεν έπί τιας στιγμάς χαρίεσσάν τινα 
μαρκησίαν τής εποχής Λουδοβίκου Ι ζ ' .

— 'Έν έκατομμύριον έπτακοσίας έξήκον- 
τα χιλιάδας φράγκων, έπανέλαβεν ό Ά ν 
δρέας.

— Ό λα , δλα ;
— Ά λ λ ά ...
— Α ναπνέω . Καί τ ί εισόδημα άκοιβώς 

μοί μένει ;
— Τριακόσιαι δώδεκα χιλιάδες φράγκων, 

πρίγκηψ.
Ερωτώ καθαρώς τί μοϋ μένει :
— Καθαρώ; έννοώ,πρίγκηψ, καί έτι πρός 

τό μέγαρον άξίζον τό όλιγώτερον εν έκατομ
μύριον.

— Ουφ ! δέν εχομεν λοιπόν καταντήσει 
άκόμη είς τήν ανάγκην τής επαιτείας.

— Άνααφιβόλω;· εντούτοις τολμώ νά 
σάς παρατηρήσω, δτι διά νά πληρώσητε 
τό παθητικόν σας, δπερ δέν είναι εύκατα- 
©οόνητον, έκ μόνων τών είσοοημάτων σας, 
δέον νά μή πληρώσητε τούς ύπηρέτας σας 
ή καί νά τού: άπολύσητε καί νά ύπηρετή- 
σθε υ.όνος, νά πίνετε δέ ύδωρ άπλοϋν, έπί 
οκτώ δλα έ'τη.

— Διάβολε ! είπεν ό πρίγκηψ δάκνων
ι \ » — * » γτον αικοον υ.υστακα αυτου τον εχοντα ί,ωη- 

ρόν πυρόξανθον χρώμα, διάβολε ! δπερ ση
μαίνει, κύριε φρόνησις. δτι προτιμότερον εί
ναι ν ’ αποκοπή εν αέλος διά νά σωθ·  ̂ το 

j  λοιπόν σώμα.
— Βεβαίως, είπεν ό Άνδρέας.
— Καλά, καλά· θά σκεφθώμεν πρόσθες 

έν τούτοις είς τό παθητικόν μου έξήκοντα 
χιλιάδας φράγκων, άς είχον τήν άνοησίαν 
νά χάσω τήν νύκτα ταύτην, διότι ε!χον 
ΐΑΐαν κκταδοοαήν τοϋ διαβόλου ! τ ί μένει 
είς τό χρηματοκιβώτιόν μου ;

Ό Άνδρέας έποιήσατο διά τών χειλέων 
μορφασμόν καί έκίνησε τήν κεφαλήν.

Ό πρίγκηψ ήρξατο γελών.
— ’Ιδού μορφασμό; ούδέν καλόν έμφαί- 

νων, είπε.
— Δώδεκα χιλιάδα; καί τριακόσια οέκα 

οράγκα.
— Ευτυχώ; έχω εί; τήν διαθεσίν μου το 

ταμεΐον τοϋ Ροζενοαλ.
— Έάν τό θέλετε, πρίγκηψ, θά πάρω 

τά χρήματα ταϋτα άπό τόν κύριον βαρόνον, 
ά λ λ ’ δ λογαριασμό; φθάνει τό εν έκατομ
μύριον όκτακοσίας είκοσι χιλιάδας, τών ο
ποίων τά τρία τέταρτα οφείλονται είς αυτόν.

["Επε-αι <τυν£χεια j ΤθΝΥ
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Ο £ξιλαβμ.άς.

[Συνέχεια]

Η κόμησσα έν άπεριγράπτω διατελοϋσα 
τα ΡαΧή ήγνόει τ ί πλέον νά σκεφθή καί 
ειπη, ό οε υποκόμης έννοήσας τήν αμηχα
νίαν της εκ τε τοΰ προσώπου και τοΰ βλέμ
ματός της, εμειδίασε μειδίαμα πονηρόν, είτα 
δέ έπανέλαβεν ;

— Επιτρέψατε μου νά σας παρατηρήσω, 
κυρία κόμησσα, δτι γενικώς θά ήδυνάμην 
νά ειπω πάντοτε δτι αυτουργός μιας απα
γωγής είναι εις εραστής.

Η νεαρά γυνή δέν ήδυνήθη νά μή άνα- 
σκιρτήση.

— Δεν υποθέτεις, νομίζω, έξηκολούθησεν 
ο υποκομης, ότι κατά τήν ήλικίαν αύτήν 
ούναμαι νά ημαι εραστής τής δεσποινίδος 
Δελασέρ, ένος παιδιού ! Είπον δτι ίννοώ 
τήν λύπην σου καί σέ οίκτείρω. Δεν θέλω 
νά ινθυμηθώ τούς τραχείς λόγους σου καί 
οεν αποσύρω την προσφοράν τών εκδουλεύ
σεων μου,τήν όποιαν πρό ολίγου σάς έκαμα. 
Νομίζω δέ οτι κατά τήν παρούσαν περί- 
στασιν ουναμαι νά σας φανώ χρήσιμος, δι
ότι ηςεύρω μερικά πράγματα, τά  όποια θα 
άγνοήτε.

Η κομησσα τόν ήκουε μόνον, ανίκανος νά
* · ’ < , , , , „ εύρη απαντησίν, ο υποκομης εννοησας οτι

■ηούνατο μεχρις άκρων νά φανή θρασύς, έξ-
ηκολουθησεν :

— Σοί ώμίλησα περί έραστοϋ, καί λέ
γεις βεβαίως καθ’ έαυτήν δτι είναι άδύνα
τον ή κόρη σου, ή όποια δεν γνωρίζει κα 
νένα εις ΙΙαρισίους, ή όποια δεν πηγαίνει 
εις συναναστροφές ή όποια τόσον κα
λώς επιτηρείται, νά εχη εραστήν. Λοιπόν, 
κυρία κομησσα, όσον καί αν σάς φαίνεται 
τοϋτο άούνατον, είναι δμως αληθές. Ή  δε
σποινίς Δελασερ άγαπά ένα νέον, ό όποιος 
τήν άγαπά επίσης παραφόρως.

— Ω ! υπελαβεν ή κόμησσα.
Απο στιγμής ήδη έσκέπτετο αυτη τον 

μαρκήσιον Βερβείν.
Ο οόλιός ύποκόμης κατώρθωσε τόν σκο- 

7C0V αύτοϋ.
Έσκευώρησε μετά μεγάλης έπιδεξιότη- 

τος δπως στρέψη τάς ύπονοίας τής κομήσ- 
σης κατά του μαρκησίου, διότι ήτο πεπει
σμένος ότι ή Χρυσαυγή ώμίλησε τή πα ι- 
οαγωγώ αυτής περί τών έπισκέψων τοΰ νέου 
ίν Κορδελιέρη...

Αλλ ώς οεν ήθελε νά δώσττ) τήν έλαχί- 
βτην νύζιν εις τήν κόμησσαν, δτι έγίνω- 
σκεν, ότι ίχρημάτισεν αΰτη παιδαγωγός 
τή ; θυγατρός της, ωσαύτως προσεποιεΐτο 
■πιστευων και δτι ή αυτή ήγνόει παντά-

πασι τα πράγματα, τα  όποια έφαίνετο δτι 
ήθελε νά τή φανερώση.

Τοϋτο συνεφώνει πρός τά  σχέδιά του καί 
έμελλε μάλιστα νά σημάνγ) βπουδαίως 
κατά τήν έκπλήρωσιν αυτών.

— ’Εννοώ τήν ε”κπληξίν σου, κυρία κό
μησσα, είπεν ίσως δεν μέ πιστεύεις ποβώς, 
ά λ λ ’εγώ βασίζομαι ίπ ί γεγονότων, καί αύτά 
αναφέρω. Πρό ολίγου καιρού ήμην μετά 
τού νέου αυτού— επίτρεψε μου νά μήν εΐπω 
το ονομά του — εις τήν παράστασιν τής 
' l o v d a i a g  εις τό Μελόδραρ,α. Αίφνης ό νέος 
παρετήρησεν εις εν θεωρεϊον νεάνιδα ώραιο- 
τάτην καί τήν άνεγνώρισεν άμέσως. Περισ
σότερον τού ε”τους, είχεν αναζητήσει παν- 
ταχού τήν νεάνιδα εκείνην,τήν όποιαν έγνώ 
ρισεν εις Καμπανίαν, νομίζω, καί τής ό
ποιας ήράσθη έμμανώς· λαβών δέ πληρο
φορίας, έμαθεν δτι ή νεάνις, τήν οποίαν 
άνεγνώρισεν ε’ις τό Μελόδραμα, κατώκει εις 
τό βουλεβάρτον Άουσμαν καί ώνομάζετο 
Χρυσαυγή Δελώρμ. ’Οφείλω νά σοί εϊπω 
δτι ήγνόει τότε — καί ίσως τό άγνοεϊ άκόμη 
— ότι ή δεσποινίς Δελώρμ είναι θυγά- 
τηρ τού κόμητος Δελασέρ. Προσθέτω δέ 
ότι μολονότι ό νέος αύτος είναι φίλος μου, 
έγώ δεν ένόμισα καλόν νά τόν διαφωτίσω 
περί τούτου. Βραδύτερον θά γνωσθή έάν εί
χον δίκαιον ή άδικον.

» Ό  νέος αύτός μοί διηγήθη πώς έγνώρισε 
τήν Χρυσαυγήν, τάς συνεντεύξεις των, καί 
τούς αμοιβαίους ερωτικούς λόγους καί όρ
κους των. "Ολα αύτά είναι παραδοξοτάτη 
ερωτική περιπέτεια έκ τής όποιας άπετυ- 
πώθη ερωτικόν είδύλλιον, τού οποίου ή εκ- 
βασις ύπήρξε τραγική, όταν μ ετ ’ όλίγας ή- 
μέρας ό κόμηε Δελασέρ έπέστρεψεν εις Κορ- 
δελιέρην.

»Οί νέοι άπεχωρίσθησαν βιαίως, καί ό 
άποχωρισμός των έκεϊνος έπροξένησεν απελ
πισίαν μέν εις τόν νέον, καί πιθανώς μεγά- 
λην λύπην εις τήν νέαν. Ώ ς είπον, δ νέος 
δέν έ)νησμόνησε τήν Χρυσαυγήν του, μέ δ- 
λας τάς πρός άνεύρεσιν αύτής αναζητήσεις 
του, καί άφοϋ τήν άνεγνώρισεν εις τό Μελό
δραμα, δ ε”ρως του έγένετο σφοδρότερος καί 
φλογερώτερος εΐπερ ποτε άλλοτε,καί εις βαθ
μόν μάλιστα ώστε, ενώ έμελλε νά νυμφευθή 
πλουσίαν κληρονόμον, δέν έδίστασε νά δια- 
λύση τό συνοικέσιον. ’Ιδού τά  γεγονότα, τήν 
άκρίβειαν τών όποιων εγγυώμαι.

»Τώρα δέν ισχυρίζομαι ποσώς δτι ό νέος 
άπήγαγε τήν δεσποινίδα Δελασέρ μέ τήν 
συγκατάθεσιν αύτής ή όχι- ποτέ δέν διαβε · 
βαιώ τίποτε χωρίς νά έχω ένδείξεις. Καί 
6μω; νομίζω ότι μεγάλαι ύπόνοιαι εγείρον
τα ι κ α τ ’ αύτοϋ.

Ή  κόμησσα έσκέπτετο τεταπεινωμένην 
έχουσα τήν κεφαλήν.

— Ώστε ήπατήθην, έ'λεγε καθ ’ έαυτήν· 
δέν είναι αύτός, ά λ λ ’ ό μαρκήσιος Βερβείν. 
Καί δμως... Ά λ λ ’ δχι, είχον άδικον, πρέ
πει νά τό όμολογήσω. Καί ό κόμης Δελα
σέρ κατηγόρησεν έμέ, εμέ.

— Κυρία κόμησσα, έπανέλαβεν ό ύποκό
μης, σάς προσέφερον καί σάς προσφέρω καί 
ήδη τάς εκδουλεύσεις μου, εάν θέλετε θά 
σάς βοηθήσω εις τάς αναζητήσεις σας.

— Τί θά κάμτ,ς ;

— θ ά  προσπαθήσω νά μάθω πρώτον έάν 
ό έν λόγω νέος είναι αυτουργός τής απαγω
γής·

— Καί έπειτα ;
— θ ά  πράξω ό,τι έξαρτάται ά π ’ έμοϋ* 

πρός άνακάλυψιν τού μέρους εις τό όποιον· 
εύρίσκεται η  δεσποινίς Δελασέρ.

— Δέν θ ’ άναχωρήσνις έκ ΙΙαρισίων σή
μερον μάλιστα ;

— Ναι, άλλά ο ι’ όλίγας μόνον ήμέρας- 
άλλως τε καί άπών δύναμαι νά ενεργήσω· 
καί νά λάβω πολυτίμους πληροφορίας.

— Τότε, κύριε Σανζάκ, δέν άποποιού- 
μαι τήν αρωγήν σου.

— Ευχαριστώ, κυρία κόμη«σα· ά ! δέν 
δύναμαι νά σοί εϊπω πόσον μέ καθιστάς ευ
τυχή ! Εύθύς ώς μάθω τ ι , θά σάς γράψω. 
Πού νά διευθύνω τάς έπιστολάς μου ;

— Εις τήν κατοικίαν μου.
— ’Αλλά δέν ήξεύρω πού κατοικείς.
— ’Εν τή όδώ Δαβύ, αριθμός 6.
Ό ύποκόμης θέλων νά παραστήση τήν 

κωμωδίαν του μέχρι τέλους εντελώς έγραψε 
τήν διεύθυνσιν εντός τού σημειωματαρίου- 
του.

— Πριν η  άναχωρήσω, έπανέλαβε, θά. 
ύπάγω εις τού φίλου μου τού νέου, μολονότε- 
γνωριζω δτι δέν θά τόν εΰρω, διότι άπό δύο- 
ήμερών άπουσιάζει έκ Παρισίων.

— ’Από δύο ήμερών ; έπανέλαβεν ή κό
μησσα.

— Ή  σύμπτωσις αύ'τη σ ’εκπλήττει, αί 
ώς έξέπληξε καί έμέ. Ά λ λ ’ άς μή δικά- 
σωμεν τίποτε· πρέπει νά μάθωμεν, νά ή- 
μεθα βέβαιοι.

Ή  κόμησσα ώδευσε πρός τήν θύραν, ήν 
ό ύποκόμης έ'σπευσε ν ’ άνοιξη.

— Κυρία κόμησσα, καλήν έντάμωσιν^ 
τή είπεν άφίνων αύτήν, άφού τήν συνω- 
δευσε μέχρι τής θύρας.

Ό  ύποκόμης είσήλθεν εις τό δωμάτιόν- 
του ΐνα ένδυθή.

— ’Έ λα, είπε καθ’ έαυτόν, όλα φαίνον
ται πώς πηγαίνουν κ α τ ’ ευχήν. Ε ξάπαν
τος καλά ε”καμεν ή κόμησσα νά ελθη ε’.ς. 
έντάμωσίν μου.

Ή  κόμησσα κατέβη ήρεμα τήν κλίμακα,, 
έσκέπτετο δέ άν ώφειλε νά έπιστρέψη άμέ
σως εις τήν οικίαν της· φθάσασα δέ πλη
σίον τής άμάξη; αύτής είπε καθ ’ έαυτήν :

— Ο μαρκήσιος άπουσιάζει άπό δυο ή
μερών, ά λ λ ’ άδιάφορον, έγώ θά ύπάγω εις. 
τήν οικίαν του.

Καί διέταξε τόν άμαξηλάτην νά τήν 
όδηγήση εις τήν κατοικίαν τού νέου, καθ ’ήν 
διεύθυνσή αύτη έοωκεν.

Καί αΰτη, ώς τή προτεραία έ'πραξεν ό- 
σύζυγος αύτής, άπετάθη προς τήν θυρωρόν, 
ήτις σχεδόν τήν αύτήν έοωκεν άπάντησιν 
τή φορά δμως ταύτη ύπήρχε περιπλέον ή, 
έκπληξι; τών ύπηρετών τού μαρκησίου, οΐ- 
τινε; ήρχιζον ν ’ άνησυχώσι περί τού κυρίου· 
αύτών.

Ή  κόμησσα ένόησεν δτι έπί τοΰ παρόν
τος δέν ήδύνατο νά μάθη περισσότερα, έπέ- 
βη δέ τής άμάξης αύτής, πεπεισμένη τή, 
φορά ταύτη ότι ό μαρκήσιος Βερβείν ητο ό 
αυτουργός τής άπαγωγής.



IB'

Ή μονομαχία.

Μετά μικρόν θά μαθωμεν τήν αιτίαν τής 
ίσπευσμένης άναχωρήσεως τούμαρκησίου ώς 
καί διατί δέν είχεν έπιστρέψει.

Είπωμεν όμως πρώτον τ ί συνέβη τ?ι πρω- 
tot καί μετά μεσημβρίαν τής ήμέρας, καθ’ 
ήν άπήχθη ή Χρυσαυγή.

Ττι ένάτη πρωϊνή ώρα ό μαρκήσιος είδεν 
άφικόμενον εις τήν κατοικίαν του τόν ύπο- 
κόμητα Σανζάκ, συνοδευόμενον ύπό τίνος 
τριακονταετούς ή τρικκονταπενταετούς τήν 
ήλικίαν καί φέροντος τήν ταινίαν τής Λεγε- 
ώνος τής τιμής.

Ό  νέος σπουδαίος πολιτικός μηχανικός, 
ήτο άγνωστος τώ  μαρκησίω

Ό Άδριανός ύπεδεχθη αυτούς μετά θλι
βερού μειδιάματος, άλλά καί μετά πολλής 
φιλοφροσύνης.

Άμφότεροι έφαίνοντο σσβαροί, καί ή 
σοβαρότης αυτών οΰδεμίαν κατέλειπεν αμ
φιβολίαν περί τοΰ σκοπού τής έπισκέψεώς 
των.

— 'Αγαπητέ Άδριανέ, ειπεν ό υποκόμης 
τεθλιμμένως· ειμεθα εντεταλμένοι ό κύριος 
καί έγώ νά έκπληρώσωμεν εις άκρον δυσά- 
ρεστον αποστολήν.

— Ευθύς ώς σάς εΐδον, κύριοι, είπεν ό 
μαρκήσιος, ένόησα περί τίνος πρόκειται.

— Κύριε μαρκήσιε, είπεν ο κ. Καστέλ 
— οΰτως ώνομάζετο ό νέος ό τό παράσημον 
τής Λεγεώνος τής τιμής φέρων — καθήκον 
ήμών θεωρούμεν πρό παντός νά καταβά- 
λωμεν πάσαν προσπαθειαν πρός συμβιβα
σμόν τής ύποθέσεως.

Ό  Άδριανος έστρεψε το πρόσωπον προς 
τόν ύπβκόμητα.

— Ό  κύριος Σανζάκ πιστεύει ότι είναι 
δυνατός συμβιβασμός ; ήρώτησεν.

— Βεβαίως, άπεκρίθη ό υποκόμης.
— Τί πρέπει νά καμω διά τοϋτο ;
— Ν ’ άνακαλέσης άπλώς. άνεπιφυλά- 

κτως, άνευ έπιλογισμοϋ καί ώς άρμόζει εις 
τίμιον καί ευπατρίδην άνδρα τήν άξιοθρή- 
νητον άπόφασιν, ήν ελαβες, άπεκρίθη ό κ. 
Καστέλ.

Ό  Άδριανός έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Κύριοι, ειπε μετά φωνής σταθεράς 

καί υπερήφανου- ώς ευπατρίδης καί τίμιος 
άνθρωπος έλαβον έν συνειδήσει άπόφασιν, 
τήν όποιαν ούδέν δύναται νά μεταβάλη. 
Έδωκα , όπου ώφειλον νά δώσω, εξη
γήσεις περί τής διαγωγής μου, λυπούμαι δέ 
ότι οέν τάς ένόησαν ή δέν έκριναν καλόν 
νά τάς παραδεχθώσιν. Έ πραξα ό,τι ήδυ- 
νήθην καί ό,τι ώφειλον νά πράξω καί τ ί 
ποτε περιπλεον.

Ό  υποκόμης καί ό κ. Καστέλ άντήλ- 
λαξαν βλέμμα.

— Τότε, κύριε μαρκήσιε, ειπεν ούτος, 
αποβαίνει αναπόφευκτος μονομαχία.

— Ό  κύριος Σανζάκ έφρόντισεν ήδη νά 
με προειδοποιήση· δίδω δέ καί εις τούς δύο 
σας συνάμα τήν άπάντησιν, τήν όποιαν ε- 
οωκα πρός τόν κύριον Σανζακ' δηλαδή εί

μαι εις τήν διάθεσιν τοΰ κυρίου Λατράδ. 
Βεβαίως είσθε μάρτυρές του.

— Ναι, κύριε μαρκήσιε, άπεκρίθη ό μη
χανικός, καί σάς παρακαλοΰμεν νά όρίσητε 
τούς ίδικούς σας διά νά δυνηθώμεν άπο τής 
σήμερον νά συνεννοηθώμεν ώς προς τά  τής 
μονομαχίας.

— θ ά  γράψω αμέσως πρός δύο φίλους 
μου, οϊ όποιοι δέν άμφιβάλλω ότι θά σπεύ- 
σωσιν εις τήν παράκλησίν μου, σήμερον δέ 
έν διαστήματι όλιγώτερον τών δύο ώρών θά 
εύρεθώσιν εις τό μέρος, τό όποιον σάς παρα
καλώ νά ύποδείξητε ώς τόπον συναντήσεως.

— Εις τήν οικίαν μου, είπεν ό κ. Κα
στέλ, έγχειρίσας τώ  μαρκησίω τό έπισκε- 
πτήριόν του.

— Α γαπητέ Άδριανέ, είπεν ό ύποκόμης, 
λυπούμαι τά  μέγιστα διά τά  συμβαίνοντα. 
Ό  Ιούλιος Λατράδ μέ παρεκάλεσε νά τφ  
χρησιμεύσω ώς μάρτυς, καί επειδή έγώ σέ 
παρουσίασα εις τοΰ κυρίου Λατράδ, δέν ήδυ- 
νήθην ν ’ άρνηθώ.

— Δέν έννοώ νά σέ ψέξω, άνταπήντησε 
ξηοώς ό νέος.

Ό ύποκόμης καί ό μηχανικός άποχαιρε- 
τίσαντες τόν μαρκήσιον άπήλθον.

Παρευθύς ό Άδριανός έγραψε πρός τούς 
δύο αρχαίους φίλους του, τόν Ι’άστωνα Δε- 
λιμάνς καί τόν Άνδρέαν Σαρμέϊλ, παρα- 
καλών αυτούς νά μεταβώσιν εις τήν οικίαν 
του, ϊνα ανακοίνωση αύτοϊς σπουδαίαν ύπό- 
θεσιν.

Πρός αποφυγήν πάσης βραδύτητος ε”δωκε 
νά κομίση τάς έπιστολάς ταύτας ό θαλα- 
ρ-ηπόλος του.

Τή ένδεκάτη άκριβώς ό Γάστων καί ό 
Άνδρέας έ'φθασαν όμού.

Ό  Άδριανός άφοΰ έ'λαβε τήν ύπόσχεσιν 
παρ ’ αυτών ότι θά έφύλαττον άπόλυτον 
έχεμυθίαν εις ό,τι έμελλε νά τοϊς ε’ίπη, τοϊς 
άνήγγειλεν ότι τή έπιούση πιθανώς θά έμο - 
νομάχει μετά τού ’Ιουλίου Λατράδ, καί το ϊς, 
διηγήθη ακολούθως πώς καί διατί ένόμισε 
καλόν νά διαλύση τό συνοικέσιον μετά τής 
δεσποινίδος Άδέλας Λατράδ, τούθ’ όπερ ήν 
ή α ίτία  τής μονομαχίας.

— Τώρα, προσέθηκε, σάς έρωτώ έάν θέ
λετε νά γείνητε μάρτυρές μου.

— Έάν ήρνούμεθα, δέν θά ήμεθα φίλοι 
σου, είπεν ό Σαρμέϊλ.

— Ό  Άδριανός ήξεύρει ότι δύναται νά 
βασισθή έφ’ ήμών, ώς ήμεΐς βασιζόμεθα 
έπ ’ αύτοϋ, προσέθηκεν ό κ. Δελιμάνς.

— Ευχαριστώ, είπεν ό μαρκήσιος τείνας 
τάς χεΐρας. Καθιστώ ύμάς πληρεξουσίους, 
έξηκολούθησε, καί ό,τι πραςετε, θά ήναι 
καλώς πεπραγμένον. Άναδέχομαι έκ τών 
προτέρων ό,τι άποφασίσετε μετά τών μαρ
τύρων τοΰ άντιπάλου μου, οί όποιοι είναι ό 
κ. Καστέλ, μηχανικός, τοΰ όποιου σάς δίδω 
τήν διεύθυνσιν, καί ό ύποκόμης Σανζάκ.

— Πώς, άνέκραξεν ό Γάστων, ό Σανζάκ, 
ό όποιος είναι φίλος σου, παρεδέχθη νά 
γείνη μάρτυς τοΰ άντιπάλου σου !

— Α γαπητέ Γάστων, άπεκρίθη ό Ά -  
δριανός μετά πικροϋ μειδιάματος, οέν πρέ
πει νά ΐκπλησσώμεθα διά τίποτε. Σάς πα
ραπέμπω εις τοΰ κυρίου Καστέλ, καί εις 
τούς κυρίους τούτους ότι θά ησθε εις τόν

τόν τόπον τής συναντήσεως εις όλιγώτερον 
τών δύο ώρών διάστημα. Μετά μίαν ώραν 
θά τούς εύρήτε χωρίς άλλο.

— Τί οπλον νά προτιμήσωμεν, άν μάς 
άφήσωσιν ήμεΐς νά έκλέξωμεν ;

— Αύτό μοί είναι άδιάφορον, δέν ε’χω 
προτιμήσεις.

— Ό  ’Ιούλιος Λατράδ είναι άριστος ξι
φομάχος, παρετήρησεν ό Γάστων.

— Καί εις τό πιστόλιον δεξιώτατος, ει- 
πεν ό Άνδρέας.

— Λοιπόν εκλέξετε όποιονδήποτε όπλον, 
δ ι’ έμέ είναι σχεδόν τό αυτό.

— Φίλτατε, δέν είμαι τής γνώμης σου, 
άνταπήντησεν ό Άνδρέας· εις τό πιστόλιον 
είσαι τούλάχιστον ισόπαλος τοΰ Λατράδ.

— Πιθανόν, ά λ λ ’ έπίτρεψον νά σοί ειπω, 
φίλε μου, ότι μεταξύ σκοποβολής καί π υ 
ροβολισμού ένκντίον άνθρώπου ύπάρχει με
γάλη διαφορά.

— Ό  Άνοριανός έχει, νομίζω, δίκαιον 
μοί φαίνεται δέ ότι κατά τήν στιγμήν τοΰ 
πυροβολισμού καί ή χειρ θά τρέμη καί ό 
οφθαλμός δέν θά βλέπη καλά.

— Μπά ! ύπέλαβεν ό μαρκήσιος· ας παύ- 
σωμεν πλέον όμιλούντες περί τούτου· έάν 
θέλετε πηγαίνωμεν εις το έστιατόριον νά 
προγευματίσωμεν καί οί τρεις ολίγον.

Τήν μίαν μετά μεσημβρίαν ό Τάστων 
καί ό Άνδρέας κατέλιπον τον Άνδριανόν, 
έπιστρέψαντες παρ’ αύτώ τή δευτέρα καί 
ήμισεία.

— Λοιπόν έτελείωσαν όλα ; τούς ήρώ- 
τησε.

— Ναι, άλλως τε συνεννοήθημεν λίαν 
ευκόλως.

— Ποιαν ήμέραν ώρίσατε ;
— Αύριον.
— Ά  ! Φαίνεται ότι ό ’Ιούλιος Λατράδ 

μεγάλως βιάζεται νά μέ στείλγ εις τόν άλ
λον κόσμον, ύπέλαβεν ό Άδριανός ύπομει- 
διών. Πού θά μονομαχήσωμεν ;

— Εις τό Βέλγιον έντός μικρού δάσους, 
πλησίον τοΰ Ριβέρ.

— Διατί τόσον μακράν ;
— Διά νά συμμορφωθώμεν μέ τόν συρ

μόν, άπεκρίθη ό Σαρμέϊλ· άπό τίνος έπε- 
κράτησε συνήθεια νά μονομαχώσιν έκτος 
τών συνόρων.

— Φαίνεται ότι φοβοϋνται τούς ξένους 
χωροφύλακας όλιγώτερον τών γάλλων, προ
σέθηκεν δ Γάστων.

— Ό  Σανζάκ έπέμεινε πολύ εις τούτο 
καί ένεδώκαμεν, είπεν ό Άνδρέας.

— Συνεφωνήθη, έπανέλαβεν ό Γάστων, 
καί διά τούτο ούδεμίαν προεβάλαμεν ένστα- 
σιν, ότι ή μονομαχία δέν θά έκοινολογείτο 
άνευ άποφάσεως ήμών, οίαοήποτε και αν 
ήθελον εισθαι τά επακολουθήματα.

— Καλά, είπεν ό Άνδριανός.
— θ ά  συνταχθή, πρακτικόν τής μονο

μαχίας καί τών αιτίων, τά όποια κατέστη
σαν αύτήν άναγκαίαν, άντίγραφον οε ύπο- 
γεγραμμένον ύπό τεσσάρων μαρτύρων θά 
δοθή εις τούς μάρτυρας έκαστου άντιπάλου.

— "Ολα ταϋτα είναι εξαίρετα καί δέν 
δύναμαι είμή νά τά εγκρίνω.

— Δέν μάς έρωτας έάν ή μονομαχία θά 
γείνη διά ξίφους ή διά πιστολιού ;



— Σάς είπαν οτι μοί είναt άδιάφορον 
τούτο.

— Εστω. Αλλά ο ι’ ήμάς τους φίλους 
«ου το πράγμα. είναι σπουδαϊον ! ’Επειδή 
οί μάρτυρες τοϋ κυρίου Λατράδ έζήτησαν 
νά όρίσοψ.εν το όπλον, έξελέξαμεν τό πιστό- 
λιον, πεπεισμένοι οτι παρέχεται οΰτω έξ ίσου 
πιθανότης εις αμφοτέρους.

— Και ε”πειτα, είπεν ό Σαρμέϊλ, οέν ή- 
ξεύρει κάνεις όποια δύνανται νά ήναι τ ’α
ποτελέσματα ενος διαξιφισμού, ένω σχεδόν 
πάντοτε οια πιστολιού άποτυγχάνει τις.
Ιοου οιατι ηθελήσαμεν νά μονομαχήσετε 

άνταλλάσσοντες δύο μόνον σφαίρας,
— Οί αντίπαλοί μας, είπεν ό Γάστων, 

ήθελον νά ριφθώσι τέσσαρες σφαΐραι. έν ή 
περιπτο^σει αι ουο πρώται άπετύγχανον.
Αλλ επι τοϋ αντικειμένου τούτου έδείχθη- 

μεν αμετάπειστοι, κα.ί, ύπερισχύσαμεν.
— Ελα, ειπεν ό μαρκήσιος σχεδόν φαι- 

ορώς, βλέπω ότι φροντίζετε περί τών συμ
φερόντων μου περισσότερον έμοϋ.

— Δεν έφροντίσαμεν ακόμη περί ιατρού, 
επειοή ο κύριος Καστέλ μάς είπεν ότι θά
ν γ  - » Γ, 1 ,εχει μα,',υ του και ενα χειοουργον φίλον του. 
Εάν όμως σύ θεωρείς καλόν ότι είναι ά- 

ναγκαϊος καί άλλος, έντός μιάς ώρας θά 
τον εύρωμεν.

— Ο ιατρός τού αντίπαλου μου άρκεϊ.
— Τότε πάντα έτελείωσαν διά τήν σή

μερον.
— Ηθη, αγαπητέ Άδριανέ, είπεν ό Σαρ- 

μείλ, εχω να σου κάμω μίαν πρότασιν, τήν 
οποίαν παρεδέχθη ό Τάστων.

— ΓΙερι τίνος πρόκειται ;
— Ν άναχωρήσοιμεν άπόψε καί οί τοεΐς.
— ΙΙοία ιδέα !
— Θά έννοήσγ,ς· θά είδες είς τοϋ πα- 

τρός μου την θείαν μου κυρίαν Γοντραί.
Ναι, την ενθυμούμαι.

— AeiTiov αυτή κατοικεί πλησίον τής 
Μωβεύγης, έν τώ μεγαρω de la  C erisa je . 
Θά μεταβώμεν κ α τ ’ εύθεΐαν είς τήν οικίαν 
της και εκεί θά οιανυχτερεύσωμεν περιττόν 
6ε νά προοθεσω ότι θά τύχωμεν καλής ύπο- 
δοχής. Αυριον το πρωι, ότε θά ήσαι ξεκου
ρασμένος καί άκμαΐος καί όχι καταβεβλη
μένος ύπό τής πορείας,άναχωροϋμεν έκ Μω 
βεύγης οιά τής αυτής αμαξοστοιχίας ή ό
ποια θά φέργι τόν ’Ιούλιον Λατράο καί τούς 
μάρτυρας του. Τοιουτοτρόπως θά συντομεύ
σεις τον ορόρ,ον κατά μίαν τουλάχιστον ώ 
ραν.

Παραοέχθης τήν πρότασιν τοϋ Ά ν- 
δρέου ; ειπεν ό μαρκήσιος απευθυνόμενος πρός 
τόν Γαστωνα.

— Ναι.
— Ιότε λοιπον παραδέχομαι κ ’ έγώ.
Συνεφωνήθη λοιπόν όπως καί οί τρεις

φίλοι εύρεθώσι το έσπέρας τή πέμπτη ώρα 
έν τώ  σιδηροορομικώ σταθμώ τής βορείου 
Γαλλίας.

Ιοού πώς ό μαρκήσιος Βεοβεΐν, χωρίς νά 
ειπη πού μετέβαινεν, άπήλθεν έκ Ιίαρισίων 
σχεοον καθ ην ώραν τοϋ ύποκόμητος Σαν- 
ζάκ οί συνένοχοι άπήγον τήν Χρυσαυγήν.

Ο Σχρμειλ οέν ήπατάτο είς όσα προεΐ- 
πεν.

Εν τή σιοηροορομική αμαξοστοιχία, ής

έπέβησαν τή πρωία τής έπιούσης έν Μω- 
βεύγγι κατά τήν ένδεκατην ώραν καί τεσ
σαράκοντα λεπτά, κατευθυνόμενοι είς Βέλ- 
γιον, ε’ις τό χωρίον Ριβέρ, εύρίσκοντο ό ’Ιού
λιος Λατράο, οί μάρτυρες του καί ό ία - 
τρός, τού μηχανικού ό φίλος.

Ο Γάστων Δελιμάνς εφερε τά  όπλα έν 
κιβωτίω, καλυπτόμενα» μετά προσοχής ύπό 
τοϋ ενδύματος του.

Καί οί έπτά άνδρες άπέβησαν είς τόν 
σταθμόν Κεβύ καί έπροχώρησεν πεζή, ώς 
άν εί μετέβαινον είς Ριβέρ, πρός τό δάσος 
περί οΰ διελάβομεν καί όπερ δέν άφίστατο 
πολύ, έστησαν δέ μ ετ ’ ού μικρόν είς άδεν- 
δρον μέρος αρκούντως κεκρυμμένον έν μέσω 
τών δένδρων, έ'νθα οί δύο αντίπαλοι χωρίς 
ύπο μηδενος νά ένοχληθώσιν ήδύναντο νά 
τοποθετηθώσιν έναντι άλλήλων πρός μονο
μαχίαν.

Ό  μαρκήσιος καί ό ’Ιούλιος Λατράο έ- 
χαιρετίσθησαν, τό αυτό δ’ ε”πραξαν καί οί 
μάρτυρες, μεθ’ δ άπεσύρθυσαν, έκαστος είς 
τό μέρος των.

Ύπό τών μαρτύρων έμετρήθη ή άπό- 
στασις, ήτις έμελλε νά ήναι είκοσι μέτρα, 
καί δύο ραβδία, πηγε'ντα είς τό έδαφος, έ · 
δήλουν τήν θέσιν έκάστου τών μονομάχων.

Μετά ταϋτα ένώπιον τών τριών άλλοιν 
μαρτύρων έπλήρωσεν ό μηχανικός τά πιστό 
λ ια , άφοϋ έςητάσθησαν λεπτομερώς ταϋτα,

— Κύριε Δελιμανς, είπεν ό κ. Καστέλ, 
τά πιστόλια είναι γεμάτα, πάρετε όποιο 
θέλετε.

Ό  νέος λαοών εν τών όπλων τό ένεχεί- 
ρισε τώ  μαρκησίω, ένω ό ύποκόμης έπραττε 
τό αύτο διά τον ’Ιούλιον Λατράδ.

Οί δύο άντίπαλοι έστησαν άπέναντι ά λ 
λήλων είς το ύποδειχθέν έκάστω μέρος, ϊ -  
λαβον τήν προσήκουσαν θέσιν καί άνέμενον.

— Είς τό τρίτον κτύπημα τής χειρό;, 
τοϊς ειπεν ό κ. Καστέλ, θά ρίξετε μαζή.

Οί τέσσαρες μάρτυρες ήσαν έπί μιάς καί 
τής αυτής γραμμής, καί μόνον ό ιατρός 
ΐστατο οπίσο) ολίγον.

Οτε ό ι/.ηχανικός κ α τ ’ ισόχρονον διά
στημα έ"κρουσε τάς χεϊρας τρις, δύο πυροβο
λισμοί ήκούσθησαν συνάμα' καί ισταντο μέν 
opOiot οί μαχηταί, ά λ λ ’ αίφνης ερυθρά κη- 
λίς έφα/η έπί τοϋ επανωφοριού τοϋ μαρκη- 
σίου, όστις κλονισθείς άμέσως έπεσε χαμαί.

Ό ιατρός, οί τέσσαρες μάοτυρες καί αυ
τός ό ’Ιούλιος Λατράδ ώρμησαν πρός τόν 
μαρκήσιον, όστις ούδεμίαν πλέον έποίει κί- 
νησιν ό ιατρός εϊχεν ήοει άνοιξει τό κιβώ- 
τιόν του, τό περιέχον τά εργαλεία, καί τ ’
■ άπαιτούμενα προς έπίδεσιν τραυμάτων, ειτα 
δέ γονυπετήσας παρεμέριζε το έπανω^όριον 
καί έσχιζε το ύποκάμισον ινα εΰρνι τήν 
πληγήν.

Ή  σφαίρα είχε προσβάλει τόν μαρκή
σιον άνω τού δεςιοϋ μαστού, όπόθεν τό αίυα 
έρρεε κρουνηδόν.

Ο ’Ιούλιος Λατράδ (όχρότατος γενό;/.ε- 
νος έτρεμεν ώς φύλλον δένδρου.

— Μήπως άπεθανεν ; ήοώτησε μέ ήλ- 
λοιωμένην φωνήν.

— Ό χ ι, άκόμη, άπεκρίθη ό ιατρός, ό- 
στις έν σπουδή προσεπαθει νά έπιδέσν) τό

πρώτον ήδη τήν πληγήν πρός έπίσχεσιν τής 
αιμορραγίας.

— Είμπορεϊτε νά ίδήτε, ιατρέ, έάν ή 
πληγή είναι σοβαρά ; ήρώτησε καί ό υπο
κόμης.

— Ό χ ι . ,
— Τότε δέν ημπορεΐτε νά μάς είπήτε ...
— Δέν δύναμαι νά είπω άκόμη τίποτε.
’Άφθονα δάκρυα έ'ρρευσαν άπό τών ο

φθαλμών τόϋ Άνδρέου Σαρμέϊλ, ό δέ Γά
στων Δελιμάνς, οστις γνωρίζομεν ήγάπα 
τον Άνδριανον ως άδεΧφόν, έκλαιε πικρώς.

— Πρέπει χωρίς άλλο νά τόν μεταφέοω- 
μεν πουθενά, είπεν ό ιατρός, όστις κατώρ- 
θωσε νά έμποδίση τήν αιμορραγίαν επίδε
σα ς τήν πληγήν.

— ’Ολίγον μακράν άπ ’ ίδώ, έπί τής ο
δού, υπάρχει ξενοδοχείο·/, πλησίον τοϋ ό
ποιου διέβημεν πρό ολίγου, είπεν ό κ. Κα
στέλ. Λοιπον ας κυττάξωμεν. Ζητήσατε 
στρώμα καί φοοεΐον, ό,τι εύρήτε καλλίτε- 
ρον προς μεταφοράν τοϋ τραυματίου.

Ό μηχανικός καί ό Σαρμέϊλ άνεχώρη- 
σεν έν σπουδή, έπανήλθον δέ μετά είκοσι 
λεπτά κομίζοντες τή βοήθεια εύρωστου χω
ρικού τά  ύπό τού ιατρού αίτηθεντα.

Κατέκλιναν τόν τραυματίαν έτί τού 
στρώματος ’ τοποθετημένου έπί τοϋ φορείου 
καί μετά μεγίστων προφυλάξεων μετέφερον 
αΰτον είς τήν κατοικίαν, έ'νθα. ή κλίνη καί 
το δωαάτιον τών οικοδεσποτών προθυμό
τατα  έτέθησαν είς τήν διάκρισιν τού ία-

Μόλις μετά δύο ώρας συνήλθεν ό μαρκή
σιος, όστις ίδών περί τήν κλίνην τούς δύο 
φίλους του καί τόν ιατρόν, καί άναγνωρί- 
σας αυτούς τοϊς ηύχαρίστησε διά βλέμμα
τος τείνας τήν χεϊρα καί είς τούς τρεις.

Ό  ιατρός έπέδεσε τό δεύτερον τήν πλη
γήν, λέγων ότι ένόμιζε πρέπον ν άναμείνω- 
σιν ολίγον άκόμη πρός εξαγωγήν τής σφαί- 
οας, ήτις ευτυχώς οέν είχεν είσδύσει λίαν 
βαθίως.

Ό  ’Ιούλιος Λατράδ καί οί μάρτυρες αύ
τοϋ εύρίσκοντο είσέτι έν τή οικία ένθα εί- 
χον προγευματίσει.

Προτού άπομάκρυνθώσιν,άνέμενον νά τοϊς 
εϊπη ό ιατρός τί έφρόνει περί τής καταστα- 
σεως τού τοαυματίου.

Μόλις περί τήν τετάοτην έι/.αθεν ότι ό 
μαρκήσιος συνήλθεν έκ τής λιποθυμίας καί 
ότι ήτο όσον τό δυνατόν καλλίτερον.

Πεοί ούδενός όμως ηγγυάτο είσέτι ό ια 
τρός, καθόσον συμπτώματα τινα ηδύναντο 
νά έπέλθωσιν, άλλά καί δέν ήτο άνευ έλπί- 
COC.

Ό  ’Ιούλιος Λατράδ, όστις έπί τέλους 
ήτο μέν έλαφρός, ά λ λ ’ ούχί καί μοχθηρός, 
ήσθάνθη αιφνη: άνακούφισιν έκ τών λόγιον 
τοϋ ιατρού· ό δέ ύποκόμης, όστις έφαίνετο 
πάντοτε βεβυθισμ ίνος είς βαθεϊαν σκέψιν, 
διετέλει ών σιωπηλός καί κατηφής.

— Τότε, ειπεν ό μηχανικός τώ φίλω αυ
τού, θά μείνετε πληοίαν τοϋ κυρίου Βερ-
ρ ’ οειν.

—  Εννοείτε, άγαπητέ, ότι οεν δύ
ναμαι νά τον έγκαταλίπω.

— Ή  επιστήμη έχει τά  δικαιώματα 
της.



— Και ό Ιατρός τό καθήκον του.
— ’Αγαπητέ φίλε, δέν σο?ς ψέγω, του

ναντίον μάλιστα.
— Έν τουτοις έλπίζω δτι θά δυνηθώ 

νά έπιστρέψω εις Παρισίους μετά τρεις ή 
τέσσαρας ήμέρας. Ό  μαρκήσιος δέν θά μείνη 
ΐοώ μόνος, καθόσον οί φίλοι του έδήλωσαν 
οτι δέν έπεθύμουν νά τον άφήσουν.

— Πρέπει νά έλπίζωμεν δλοι, οτι τ ί 
ποτε δυσάρεστον δέν θά διακυβεύση τήν θε
ραπείαν τοΰ τραυματίου, είπεν ό υποκόμης, 
λύων τήν σιγήν.

— Βεβαίως, ύπέλαβεν δ Ιατρός.
— Μετά πόσον καιρόν φρονείτε οτι θά 

ήαπορέση νά έπανέλθη εις Παρισίους ;
— Είναι πολύ δύσκολον νά τό ορίσω, 

κύριε Σανζάκ. Έάν δέν έπέλθη επιπλοκή 
σοβαρά, έντός δύο μηνών, εντός έξ μηνών, 
έντός εξ εβδομάδων, 'ίσως μάλιστα καί ολί
γον ταχύτερον θά εύρίσκεται έν άναρρώσει.

Τό βλέμμα τοΰ ύποκόμητος άπήστραψε.
— Παντελώς θεραπευμένος ; ύπέλαβεν.
— ’Ή  ώς έγγιστα, άπεκρίθη ό Ιατρός.
— ’Έχω καιρόν διενοήθη ο ύποκόμης.
Τό πρακτικόν τής μονομαχίας συνταγέν

ίν μέρει έν Παρισίοις καί συμπληρωθέν έν 
τώ ξενοδοχείω τοΰ Ριβέρ, ύπεγράφη εις δι- 
πλοϋν ύπό τών τεσσάρων μαρτύρων, μετά 
δέ τήν διατύπωσιν ταύτην ό Ιούλιος Λα
τράδ, δ ύποκόμης καί ό μηχανικός έτράπη 
σαν τήν είς Κεβύ άγουσαν, ένθα έμελλον 
νά περιμένωσι τήν πρώτην άμαςοστοιχίαν, 
ήτις άνεχώρει είς Παρισίους.

ΙΓ'
Αί μνβτικαΛ όδπγίαχ.

Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν οτι δ ύπο
κόμης Σανζάκ πρό τής μονομαχίας οΰδα- 
μώς άνελογίσθη καί ενδεχόμενον τραυματι
σμόν τοΰ Άδριανοϋ ύπο τοΰ άντιπάλου 
του, δτε δέ είδεν αυτόν πίπτοντα και το 
αιμα ρέον κρουνηδόν, ήσθάνθη φοβεράν α 
γωνίαν, διότι τοΰ μαρκησίου ο θάνατος τά 
μέγιστα θά ήλάττου τό άποτέλεσμα, το 
οποίον ήλπιζεν έκ τών μακιαβελικών αύτοϋ 
συνουασμών.

Ώς δέ καθησύχασεν ύπό τών λόγων τοϋ 
ιατρού, καί έβεβαιώθη δτι έπί τρεις έβδο- 
ρ-άδας, ή δεκαπέντε τουλάχιστον ήμέρας, ό 
Άδριανός θά ήτο μακράν τών Παρισίων, 
ένόησε ταχέως τήν ώφέλειαν, ήν ηδύνατο νά 
καρπωθή έκ τής καταστάσεως τών πραγ
μάτων, διο είπε καθ’ έαυτόν:

— Ό  κόμης Δελασέρ γην καί θάλασσαν 
θά κινήση πρός άνεύρεσιν τής θυγατρός του· 
έχει χρήματα, έχει δηλαδή τήν ούναμιν. 
Βεβαίως άψηφώ τούς μισθωτούς πράκτοράς 
του, ας ήναι καί ύπάλληλοι τής άστυνο- 
μίας ή μή, δέν καί φοβούμαι οτι θά άνακα- 
λύψωσι τόμέρος,ένθαί. έτοποθέτησα τήν Χρυ
σαυγήν· ά λ λ ’ ό κόμης, καί πρό πάντων ή 
κόμησσα, δύνανται νά μέ ύποπτεύσωσι, και 
τοϋτο δέν πρέπει νά γείνη, διότι θά με η- 
νώχλει τά μέγιστα.

» Επιθυμώ νά μή έπιτηρώμαί" πρέπει 
λοιπόν νά διατάζω τά  πράγματα οΰτως, 
ώστε νά τούς κάμω νά ύποθέσωσι, νά τους 
κάμω νά πιστεύσωσι μαλιστα,δτι τήν Χρυ

σαυγήν άπήγαγεν ό μαρκήσιος Βερβείν τοϋτο 
δέ θά μ ’ ήναι τοσούτω μάλλον εΰκολον, 
δσω δ μαρκήσιος άνεχώρησεν έκ Παρισίων 
αύτήν έκείνην τήν ώραν, καθ’ ήν άπήχθη 
ή Χρυσαυγή, δέν γνωρίζουν δέ πού μετέβη.

»Ιναί δ δρος αύτός δτι θά τηρηθή μυστι
κή ή μονομαχία, είναι τό καλό χαρτί τοϋ 
παιγνιδιού μου. Ά λ λ ’ ούδ’ αυτοί τοϋ ξενο
δοχείου οί άνθρωποι θά εϊπωσι τίποτε, διότι 
ή σιωπή των έπληρώθη άδρώς ύπο τοϋ ’Ιου
λίου Λατράδ.

»Αύτοί οί κάτοικοι τού Ριβέρ δέν θά ή- 
ξεύρωσι ποσώς τί συνέβη είς πεντακοσίων 
μέτρων απόστασή άπο τών οικιών των' ώ 
στε καί άπό τό μέρος τούτο είμαι καθ’ δλα 
ήσυχος.

» Ά π α ξ  αί ύπόνοιαι στραφώσι κατά τού 
μαρκησίου, δλαι αί άμφιβολίαι θά δικαιο- 
λογηθώσιν ύπό τής άπουσίας του, καί μέχρις 
ού έπανέλθει, έτοιμος ν ’απόδειξη τήν άθωό- 
τητά  του, θά έχω πολύν καιρόν νά ένερ- 
γήσω.

» Έάν δ κόμης καί ή κόμησσα ήσαν άρ- 
κούντως πεπεισμένοι, ώστε νά μή τά  έννο- 
ήσωσιν αύτά, δύναμαι τότε νά τούς ειδο
ποιήσω δι ’ επιστολής».

Ό  ύποκόμης έπανήλθεν είς Παρισίους, 
άφοϋ έκαμε τάς σκέψεις ταύτα,ς.

"Ινα απαλλαγή ένδεχομένης έπιτηρήσεως, 
μετώκιζεν ούχί διά νά διέλθη ήμέρας τινάς 
πλησίον φίλου του έν τ ιν ι έπαρχία, ώς άνήγ- 
γελεν είς τήν ύπηρέτριάν του, άλλά διά νά 
κρυβή έν τή οικία γυναικός τίνος, άλλοτε 
παλλακίδος του, κατοικούσης έπί τής δδοϋ 
τού Ευαγγελίου, έν τή Σαπέλ καί μή άρ- 
νηθείσης νά τώ παράσχη φιλοξενίαν.

Εϊδομεν ήδη δτι ή κόμησσα Δελασέρ έ- 
παρουσιάσθη είς τοϋ ύποκόμητος ολίγον 
μετά τήν έκ τοϋ ΰπνου έγερσίν του, καί γι- 
νώσκομεν δτι ή μήτηρ τής Χρυσαυγής, ά- 
πατηθεϊσα ύπο τών λόγων τού δολίου, ά- 
πήλθε πεπεισμένη δτι άδίκως τόν κατηγό- 
ρησε.

Τά πάντα λοιπόν εβαινον κατά τούς ύ- 
πολογισμούς καί κ α τ ’ ευχήν τοϋ ύποκόμη
τος.

Εύθύς έξ άρχής καί μετ ’ ευκολίας, διά 
τήν δποίαν έξεπλήσσετο, κατώρθωσε πλείω 
τών δσα ήλπιζε.

Μετά ώραν άπό τής άναχωρήσεως τής 
κομήσσης, ένώ έλάμβανε τήν σοκολάταν 
ίτου, έ'πεμψε τήν ύπηρέτριάν αύτοϋ ϊνα ζη- 
τήση άμαξαν.

Ό τε ή ύπηρέτριά του έπανήλθεν, ήτο 
έτοιμος πρός άναχώρησιν.

Ό  μάρσιπος έν τώ  δποίω ύπήρχον τά 
άσπρόρρουχα καί λοιπά ένούματα,ών δ ύπο
κόμης είχεν άνάγκην, καταβιβα^θείς έτοπο- 
θετήθη έν τή άμάξη ής έπέβη, άφοϋ προη- 
γουαένως ε”ρριψεν έν τάχει τά βλέμματα* k _ , Λ Iαυτου κατα μήκος του πε,οορομιου.

Μολονότι ούδέν ύποπτον πρόσωπον είδε, 
πρός πλείονα δμως άσφάλειαν διέταξε τόν 
άμαξηλάτην νά δδηγήση αυτόν είς τόν σι- 
δηροορορ.ικόν σταθμόν τής ανατολικής Γαλ
λίας, έκεϊ δέ κατεβιβάσθη δ μάρσιπος κο- 
μίσθείς είς τήν αίθουσαν, ένθα ζυγίζονται 
αί άποσκευαί, απολύτως ώς άν εί δ ύποκό
μης έμελλε ν ’ άναχωρήση διά τής πρώτης

αμαξοστοιχίας· μετά τέταρτον τής ώρας, 
δτε έβεβαιώθη καλώς δτι ύ π ’ ούδενός έπε- 
τηρεϊτο, διέταξέ τινα τών ύπαλλήλων τοϋ 
σιδηροδρόμου νά μεταφέρη τόν μάρσιπόν 
του είς το μέρος δπόθεν διήρχοντο οί διά 
τοϋ σιδηροδρόμου άφικνούμενοι έπιβάται.

Σιδηροδρομική άμαξα άφικνουμένη έξ 
Άβρικούρ είσήρχετο είς τόν σταθμόν, έν 
μέσω δέ τού πηγαινοερχομού τών έπιβατών 
καί τής κινήσεως τών άμαξών, δ ύποκόμης 
φκινόμενος ώς επιβάτης άποβάς τής άμα- 
ξοστοιχ^ίας, διέταξε άλλον ύπάλληλον τής 
έταιρίας νά μεταφέρη έφ’ άμάξης τάς άπο- 
σκευάς αυτού, καί ήσυχος ήδη ών κατά 
πάντα, διηυθύνθη πρός τήν δδόν τού Εύαγ- 
γελίου.

Μόλις έπρόφθασε νά έγκαταστή έν τώ 
δωματίω, τό δποϊον τώ παρεσκευάσθη, άφί- 
κετο δ Λόρυ.

— Εύγε, τώ  είπεν είσαι άνθρωπος κ α τ ’ 
εξοχήν άκριβής.

— Ήξεύρω δτι πρέπει νά ήμαι ακρι
βής μαζή σας.

— Ή  άκρίβεια είναι ή άρετή τών κα
λών ύπηρετών. Ε’ιπέ μου τώρα, τ ί έκαμες ; 
τ ί ήξεύρεις ;

— Κατά πρώτον χρεωστώ νά σοϋ εϊπω 
δτι έκαμα μίαν άνακάλυψιν., ή δποία μοϋ 
φαίνεται πολύ νόστιμος.

— ΙΙοία είναι ή άνακάλυψις αυτή ;
— Ό  κύριος Δελώρμ Ι'χει καί ά7,λο 

ονομα.
— Ά  ! ύπέλαβεν δ ύποκόμης συνωφρυ- 

ωθείς. Καί ποιον είναι τό ονομα αύτό ;
— Πέτρος Ρουσώ.
— Πέτρος Ρουσώ ; έπανέλαβεν δ ύπο

κόμης μ ετ ’ έκπλήξεως.
— Ναι, μ ’ αύτό τό ονομα ένοικίασε τήν 

οικίαν τής δδοϋ Ροσσέ, δπου ονομάζεται 
άλλοτε μέν κύριος Δελώρμ, καί άλλοτε κύ
ριος Ρουσώ.

— Είσαι καλώς βεβαιωμένος περί τού
του ;

— Ναι, διαφορετικά δέν θά σοϋ τό έλεγα 
ποσώς.

— Έάν ήναι έτσι, Λόρυ, έκαμες πολύ
τιμον άνακάλυψιν, ή δποία βεβαίως θά μάς 
ήναι χρήσιμος.

[Έ πεται συνέχεια].
«Π .

Ο  Ρ Λ Μ Η Ο Σ  τοΰ ΣΟΤΡΗ ά π ’ άρχης της 
εκδόσεως του μέχρι τοΰ 1892 πωλείται έ ξ α ι ρ ε τ ι - 
κ ώ ς δια τους συνδρομητάς τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» άντι φρ. 50 .— Επίσης και τά "Α π α ν τ  α 
τοΰ Σουρή (τόμοι 5) άντι φρ. 15. "Εκαστος τόμος ιδι
αιτέρως cpp. 5.50.

Εις τό έπί της όδοΰ Σταδίου, έναντι τοΰ υπουργείου 
τών Οικονομικών, και κάτωθεν τοΰ Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών *Δθηνών λαμπρόν κουρεϊον τοΰ κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά έκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα, 
καθώς και ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρα τοΰ ίδιου κ«τ«- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κ ατ’ όκαν είς συγκατ*6«*<- 
κήν τιμήν. Διά τους κουρείς γίνεται ίδιαιρέρα συμψωνία.

Π Ω Λ Ο Τ Ν ΐ Α Ι Ι ^ ™
ληλότατοι δι* οίανδήποτε εργασίαν, είς ευθηνοτβτην τ ι 
μήν. Πληροφορίαι παρ’ ήμίν.



Τ ά  έζί5ς vest β ιβ λ ία  ά π ο στέλλο ν-  
ταε ελεύβ ερ *  τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ώ ν  ε ις τ ε  
τά ς  έπα,ρχεας χαο τό  έςω τερ ιχ ά ν  
A c  τεμ,αί δ ιά  τοί>ς έν τώ  έςω τε -  
ρ ιχ ώ  ένοοΟνταε ε ις  χ ρ υσό ν.

«' ’Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως ήτοι σκηναί έν 
Κωνσταντινουπόλει» ύποΧ. Σαμαρτσίδου, δραχ 2.

«Μάρτυς η Λαυρεντία» μυθ. Ά .  Δεννερύ, δραχ. 2,50.
«Μεγάλη Περιουσία» μυθ. Ξ. δε Μοντεπέν, δρ. 2,75.
«•Οί Μοϊκανοί τών Παρισίων» μυθ. Α. Δουμα, δρ. .5 .
« Ό  Πλοίαρχος Κορκοράν» μυθ. Ίουλ. Βέρν, δρ. 1,30.
«ΡοβΓνος Χόοδ ό Ευπατρίδης» μυθ. Α.Δουμα,δρ. 1,25.
« Ό  Ροκαμβόλ» μυθ. ΙΙονσόν δέ Τερράΐλ. Τό μυθι

στόρημα τοΰτο άποτελεΓταιέκ 18 ολοκλήρων βιβλίων,έκα
στου εις τόμους διτ;ρημένου : «Τά δράματα τών Παρι
σίων» τόμ. 3. «νΑθλοι Ροκαμβόλ» τόμ. 2. <· ’Ανάστασις 
Ροκαμβολ» τόμ. 2. «Τελευταία λέξις Ροκαμβόλ·» τόμ. 2. i 
«Ωραία Άνθοκόμος» τόμ. 2. «Αί ’Αθλιότητες τοΰ Λον
δίνου» τόμ. 2. «Αί Κατεδαφίσεις τών ΙΙαρισίο^ν». «Τό 
Σχοινίον τοΰ Άπηγχονισμένου». «Ή  Επιστροφή τοΰ 
Ροκαμβόλ» τόμ. 3. «Οί Νέοι ’Άθλοι τοΰ Ροκαμβόλ».
Τό δλον τόμοι 18. Τιμαται ολόκληρος ή σειρά δρ. . .40 .

« Ή  Μνηστή τών Εκατομμυρίων» συνέχεια τών μυ
θιστορημάτων «Κόμητος Μοντεχρήστου· καί «’Άρχοντος 
τοΰ Κόσμου» τόμ. 3, δραχ........................................... 4.

<· Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος καί τά.’Ανέκ
δοτα Αυτοΰ» ύπό Γεωργ. Λαμπίση, τόμ. 2, δρ..........4.

«Αί Τραγωδίαι τών Παρισίων» μυθ. Ξαβιέ δέ Μοντε
πέν, τόμ. 9, δρ. . .  .................................................... 10.

«Μαρκώφό Μαλουίνιο;» καί συνέχεια « Ό  Μαρκήσιος 
Δέ Λοΰ-Ρονάν·> τόμ. 2, δρ.......................................3 50.

« Ό  Πυροσβέστης» καί συνέχεια * Ή ΆπορφανισθεΓσα 
Κόρη», τόμ. 2. δρ. . . .  ........................................... 3,50.

« Ό  Εγγαστρίμυθος» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν,τόμ.3,δ.3.

«Ή  Γυναίκες, τά Χαρτιά καί τό Κρασί» μυθ. Πώλ 
δέ Κόκκ μετ’ εικόνων, λεπτά.....................................80.

«Νάθαν ό Σοφός» ύπό LessillC. έκ τών φιλολογικών 
παρίργων 0 .  ’Αφεντούλη, δρ................................... 1,25.

« Ό  Καμπούρης τών Παρισίων» μυθ.ΠωλδέΚόκκ δρ. I .
«Ιστορία τοΰ Γαλλογερμανικοΰ Πολέμου» μ ετ’ εικό

νων ύπο Κωνσταντίνου Σταυρίδου, τόμ. V, δρ 5.
«Ποιήματα» ’Αχιλλέως Παράσχου, τόμ. 3. δρ. . . 5-
«Ή  Παναγία τών Παρισίων μυθ. Β. Ουγκώ μετάφρ. 

I. Καρασούτσα μετ’ εικόνων, τόμ. 2 δρ..................... 4.
«Οί ’Άθλιοι» Β. Ουγκώ μετάφρ. I. Ίσιδ. Σκυλίσση 

μ ετ’ εικόνων, τόμ. 5, άδετ. δρ. 10, χρυσόδετ. δρ. 13.
« Ιστορία τοΰ Κριμαϊκού Πολέμου» ύπό Βαρόνου Βα- 

ζανκουρ έπί τούτωαποσταλέντος είς Κριμαίαν,τόμ,2 δρ.5.
«Οί ’Εργάται τής Θαλάσσης» μυθιστ.Βίκτωρος Ουγκώ 

μετάφ. Α. Γ. Σκαλίδου, δραχ......................................... 2.
«Αί Κατηραμέναι τών Παρισίων» μυθιστ. ’Ιουλίου 

Μαρύ, τόμ. 2, δραχ........................................................ 3
Δράματα Βίκτωρος Ουγκώ: «Μαρία Τυδορίς» δρ. . . 1.

» «ΜΑγγελος Παταυίου» δρ. 1.
» « ’Ερνάνης» δραχ............. 1.
» «Βυργράβοι» δραχ. . . . 1.
» «Ρούΐ Βλάς» δραχ. . . .1 .

■ Τά Σκότη τής Ζωής· μυθιστορία κατά μετάφρασιν 
Στυλ. Ραπτοπούλου, δραχ....................... *............. 1,75.

« Έ ν ’Αγωνία» μυθιστ. ’Ιουλίου Μαρύ, τόμ. 3. ορ. 2.
« Ό  ’Ιατρός τών Πτωχών» μυθιστ. Ξαβιέ δε Μοντε

πέν, δραχμάς.............................................................2,50.
«Ή  Μικρά Μήτηρ», μυθ. Αίμ· Ρισβούργ, δραχ.. 3.
«Ή  Άρτοπώλις» μυθιστ. Ξαβιέ δέ Μοντεπέν δρ. 5.
« Ό  Χονδροκέφαλος» μυθ. Ιΐωλ δέ Κόκκ δραχ. . 1,50.
« Ή Αυτοΰ Ύψηλότης ό Έρως» μυθ. Ξαβιέ δέ Μον

τεπέν τόμ. 7, δραχ................................   6.
«Οί’Άθλιοι τοΰ Λονδίνου *μυθ.Π.Ζακκόν τόμ.2.δρ.2ό0
«Τό τέκνον τοΰ Έραστοΰ» μέ συνέχειαν: « 'Η νΑνυμ- 

φος Μήτηρ» μυθ. Α Ματτέϋ δραχ............................2,30.

«Ελληνική ’Ανθολογία» ητοι συλλογή ελληνικών
ασμάτων μετά πλείστων εικόνων, δραχ........... * . . 1^50.

« Ό  Σαιφ Ζουλιαζάν» ’Αραβικόν μυθιστόρημ.α δρ.Τ75, 
«Τό Φρούριον τοΰ Ιναρρόου» καί συνέχεια: «Τό “Ανθος

τής ’Αλόης» μυθ. I. Φ. Σμίθ, τόμ. 2, δραχ.................3.
« Ή ’Ερυθρά Διαθήκη» μυθιστ. Ξαβιέ δέ Μοντεπέν

τόμ. 4, δραχ...........................................................   4.
«*0 Γους Μάννεριγκ» μυθ. Ουάλτερ Σκώτ δραχ.. 2. 
« Ή  Δεκαήμερος» τοΰ Βοκκακίου, άδετος δρ .2.50

χρυσόδετος δραχ............................................................... 4.
« Ό  Κερατάς» ΙΙωλ δέ Κοκ κατά μετάφρασιν ΙΟ.ε- 

ανθους Τριανταφύλλου δραχ...................   2.
« Ή Ερυθρά Διαθήκη» μυθ. Παύλου Φεβάλ, δρ. 150.
«Ή  Άθιγγανίς» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν. τόμ. 5  δρ.5.
« Ό  Ιατρός Ραμώ» μυθ. Γεωργίου *0νέ, δραχ. . 1,50.
« 'Η Μοδιστροΰλες» μυθ. ΙΙωλ δέ Κοκ, δρ. . . . 1,30 .
«Κραυγή τής Παράφρονος» μυθιστορία έκ τοΰ Γαλ

λικού, δραχ................................................................. 2 ,50.
«Ή  Μεγάλη νΙζα» μυθ. ’Αλεξίου Μπουβεέ δρ.2,50.
« Ό  Ευγενής “Ερως» μυθ. Ά λεξ. Δουμα δρ 2.
«Τό Στρατιωτικόν Τάγμα» μυθ. Ίουλ. Μαρυ δρ. 2 ,50.
« Ό  Λυκογιάννης» μυθ. Αίμ. Ρισβουργ τόμ. 4 δρ. . 4.
«Ή  Ματθίλδη» μυθ. Ευγενίου Σύη μετάφρ. I. Ίσιδ. 

Σκυλίσση δραχ............................................................... 5.
«Μιχαήλ Στρογκώφ» μυθ. Ιουλίου Βέρν δραχ.. { ,50 .
« Ίζολίνα ή Μεξικανή» μυθ. Μειν Ρειδ δρ. . . . 130.
«Ή  Μεγάλη Καρδία» μυθ.Π.δ’Αίγρεμών τόμ.4,δρ.5.
« Ή  Σύζυγος τοΰ Νεκρού» μυθ. Α. Μπουβιέ δρ. 2,75.
«Ή  Δέσποινα δέ Βρεσσιέ» μυθ. Α. Δελπί δρ. 1,25.
«Ιστορία τής Γαλλικής’Επαναστάσεως» Φ.Α. Μ tv ιέ, 

μετάφρ. Ε.Α. Σίμου μετά 30 εικόνων, τόμ. 2, δρ. 2,50.
«•Πρακτική Ιατρική τών Οικογενειών* συγγραφεΐσα 

ύπό Τιμ. Καρδαρά ίατροΰ μετ’ εικόνων τόμ. 2, δρ. .6 .
«Τά Μυστήρια τών Φρααμασόνων» ύπό Leo Taxil 

μετά 75 ολοσέλιδων εικόνων δρ.................................. 7 .

ΔΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοαχει/ς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ΌλΌμπια.
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Αουτρά — 12.30 — —

Κα6ά<3ιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
ΐΛουτρά —
‘Κυλλήνη 6.00
Βαρθολομ. 6.33
ΙΚαβάσιλα 6.50

11.15
11.42

*. Κ ατ’ εύθείαν εις Τρίπολιν καί άντιστρόφως. ( I ) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μυλλων “Αργους Ναυπλίου £ξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.
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XAPTIlffiAEION
ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

Ά θ ή να ι, όδός ΑΙόλου, άρ. 192, ένα ντι ξενοδοχείου Στέμματος
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :

Edler et Krische, Hanovre. — Laroche Joubert 
et Cie Angouleme, Paris.

F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Ascher Wien
Έκτυποΰνται έπισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς καί λιθογραφη- 

μέναι έπικεφαλίδες επιστολών καί φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
είδους. Ένταΰθα πωλείται καί μελάνη τύπου άγγλική ώς καί συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων καί ε
λαιοχρωμάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

ΤιμαΙ μέτρια». — Οώληιις λιανι«&ς *αΙ χονδρςχώ*

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν  Λ Α ΙΜ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ . Κ Ο Ϊ Λ Ο Ϊ Μ Π Η

39 — Ά θ ή να ι, όδός Σταδίου, άοιθμός — 39.

Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνιών, 
όμβρελών, φλανελλών κλπ. άνδρικών ειδών. Ο Α ληα ΐ^  λ ί α ν ι ϊ ώ ί

Λ α ιμ ο δ έ τ α ι  κ α τ ά  π α ρ α γ γ ε λ ία ν .
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