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ΤΡΑΓΩ ιΔΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
ιώ νή γη μ α  ΚΑΡΜΕΝ ΣΙΛΒΑ, Βασιλίσσης τής Ρωμανίας.

[Τέλος]

Τήν παρετήρησε στιγμά; τινα.; μετ ’ αο
ρίστου βλέμματος, είτα ήρχισε νά γράφγι, 
άλλ’ ή γραφίς έιρεμεν είς τάς χεϊράς του, 
και μετά μεγάλου κόπου κατώρθωσε νά 
γράψ-fl μικράν επιστολήν.

Η Βέρθχ έσπευσε νά 7*άβγ) τήν επιστο
λήν και διηυθύνθη προς τήν θύοχν τής ίξό- 
οου' ά λ λ ’ αίφνης εστη, καί γονυπετήσασχ 
«ν μέσω τοϋ οωμχτίου, έτεινε τάς ψείρας 
της προς τόν αδελφόν, καί έτρχύλισε μετ* 
φωνής διακοπτόμενης ύπο δακρύων :

— Ράλφε ! . . .  δέν θά έπανίδωμεν άλλή- 
"λους πλέον ... θά άφήσγις τήν άδελφήν σου 
-νά άναχωρήσγ άνευ παρηγορητικής τίνος 
λιέςεως ... άνευ συγχωρήσεως ; . . .

— Καί ήθελες μέ πιστεύσει, &ν σοί ε"λε- 
"λον οτι ό Θεός σέ έσυγχώρησεν ; ! . ..

— Θά άπολεσθώ λοιπόν πλέον διά παν
τός ; !...

— "Οχι, το ελεος τού Θεού είναι μέγα... 
’ Ελπισαν ! ! !

Η κόρη έκρυψε τό πρόσωπόν της έντός 
τών χειρών της όλοφυρομένη, καί μετά κλο- 
νιζομένου βήματος άπεμακρύνθη, ρίπτουσχ· 
προς τόν άδελφόν της τελευταΐον βλέμμχ 
άγκπης κχί θλίψεως.

Ο Ράλφος έμεινεν άκίνητος, ήθελέ τις 
ειπει οτι το αίσθημα τής ζωής δέν ένε^ύ- 
χου πλέον τό σώμά του... Ή  χαραυγή εΰ- 
ρεν χύτόν είς τήν αυτήν τού πνεύμχτος 
νάρκην... Mix θλιβερά έν τούτοι; μετχμόρ- 
φωσις είχε φχνή έπί τού νεχνικοϋ προσώπου 
του... τό θχλερόν τής ήλικία ; εΐ/εν έκλεί- 
ψεε—  Ή  λάμψις τών οφθαλμών του έφαί-

νετο σβεσθεΐσχ, δύο ρυτίδες άνεφχίνοντο έπί 
τού μετώπου, καί άντί τών μελχνών τρι
χών, αϊτινες περι εβχλλον τήν προτερχίαν 
τήν κεφχλήν αύτοϋ, είχεν ήδη τοιαύτας 
πυκνάς λεύκάς ώς ή χιών.

Ό τε συνήλθεν ό δυστυχής μάρτυς, άνε- 
τριχίασεν, ένθυμηθείς τάς τρομεράς τής νυ- 
κτός αποκαλύψεις, άμέσως δέ πχρουσιάσθη 
ένώπιον τοϋ δικχστηρίου κχταθέτων τά τής 
άθωότητος τής Βαρβάρχς, κχί ζητών τήν 
ύπέρ αυτής χάριν, ήν προθύμως οί δικασταί 
παρέσχον τοσούτον έθεωρεϊτο άγιος, ώσεί ό 
λαμπρός κύκλος έφώτιζε τόν εύγενή αύτόν 
ιερέα, άληθή προσωποποίησή τής άρετής, 
αύταπαρνήσεως καί καθήκοντος.

Δύο ήμέρας μετά ταϋτα ό Ράλφος έγκα- 
τέλιπε τήν πόλιν — είχε κατορθώσει να 
σταλγι ιεραπόστολος είς ’Αφρικήν.

Ή  πανώλη; έμάστιζε τά ; δυτικά; πα 
ραλίας τής ’Αφρικής, καί, ώς αληθές δι- 
κτϋόν, περιέβαλλε διά τής νεκρικής της σιν- 
δόνη; πόλεις καί χώρας, πχνταχού δέ ή- 
κουέ τιο τήν άποθαρρυντικήν ήχώ τών δα
κρύων καί τής οδύνης... Ό  τρόμος είχε κυ
ριεύσει τάς ψυχάς δλων, ή δέ θλίψις κατει- 
χεν δλα τά  πνεύματα, ή απελπισία είχε 
στειρεύσει παν, ελέους, οίκτου ή φιλανθρω
πίας αίσθημα.

Είς τήν πόλιν Α .... ό τρομερός λοιμός 
είχε διαδοθή έπί πολύ... ό αριθμός τών ή 
μερησίων θυμάτων ήτο άναρίθμητος, κχί ό 
τρόμος είχε τοσούτον καταβάλει τούς κα
τοίκους, ώστε ήσαν ώς παράφοονες ... Έν 
μέσω τής ήλιθιότητος καί τής άποναρκώ- 
σεως, έξ ών κατείχοντο οί κάτοικοι, ε'.χον 
κχταστή περιδεείς κχί τυφλοί ύπό τοϋ φό
βου ... εις μόνος άνθρωπος δέν είχεν άπολέ- 
σει ούο’ έπί στιγμήν τήν σταθερότητα καί 
τήν διαύγειαν τού πνεύματός του καί τών 
ποάξεών του ... Ούτος ήτο ό Ράλφος, δστις

άκχτχπόνητος έν τηλικχύτγ) καταστροφή, 
έφαίνετο πχντχχοϋ, δπου ύπήρχον οάκρυα, 
δπως άπομάξϊ] αύτά, δπου ήτο ανάγκη νά 
παρευρεθΫ), περιθάλψϊ) καί παρηγορήσγι . . . 
Έν ττ, άπείρω άγαθότητι τής ψυχής του 
είχε πάντοτε λέξεις, άρυόμενος αύτάς άπό 
τή : πίστεω; ιερού καί θείου έρωτο;, αϊτινες 
οΰ μόνον ένεψύχουν. άλλ'έφαίνετο δτι έγαλ- 
βάνιζον μετ ’ ενθουσιασμού τού; καταπεπο- 
νημένους καί τεθλιμμένους έκείνους κατοί
κους, καί πλειστοι τών άποθνησκόντων εί- 
yov άφήσει τήν ζωήν μέ ούρανίους έλπίοας.

"Εμεινεν είς τήν θέσιν του, μέχρι; δτου ό 
λοιμός ε'παυσε τό έ'ργον τής καταστροφής· 
καί δτχν άφήκε τήν πόλιν εκείνην, δπως 
πορευθη είς άλλην, οί κάτοικοι τόν συνώ- 
δευσαν άνακράζοντες, δτι ήτο άγγελος άπο- 
σταλείς ύπό τοϋ ’Α λλάχ... Ό  Σ ωτήρ...— 
Ό  άγιος Άνήρ τής Ερήμου, — καί έ'ρραι- 
νον τάς οδούς, δ ι’ ών διήρχετο, δ ι’ άνθέων 
καί ευλογιών.

Είχον παρέλθει εϊκοσιν έ'τη, πριν ή ό 
Ράλοος έπιστρέψν) είς τήν γενέθλιάν του 
πόλιν. Ή  έπιστροφή του έπροξένησε μεγί- 
στην έντύπωσιν ή μεγαλοπρεπής καί έξο
δος εκείνη μορφή, έμφαίνουσα ουράνιον ει- 
οήνην,έφαίνετο δτι άντενάκλα έπι τών πλη- 
σιαζόντων αύτόν άνθρώπων ... το γλυκυτα- 
τον μειδίαμά του, δμοιον προς μαγγανείαν 
ψυ^ή;, διέγραφε τούς γλυκείς καί πλήρεις 
καρτερικής μελαγχολίας χαρχκτήρχς, κχ- 
θιστών χύτόν ον, τό όποιον άνύψου τον νούν 
είς καθαράς καί εύγενεις σκέψεις, καί πάς 
τις τυολώς ύπετάσσετο είς τήν γοητευτικήν 
έπήοειαν, ήτις προηρχετο άπό αίσθημα α
γάπης καί σεβχσμού.

Ό  Ράλφος έζήτησε διχφόρους συγγενείς 
κχί φίλους· τινές εΐ^ον άποθάνει, άλλοι ει- 
yov έγκχταλείψει τήν πόλιν. Μετέβη τότε 
είς τό Νεκροταφείον, έμεινεν έκεΐ έπί πολ- 
λάς ώρας βεβυθισμένος εί; σκέψεις πρό τίνος



τάφου.— ρ.ετά τρερούσης χειρός άφήρεσε 
τόν καλύπτοντα τόν σταυρόν κισσόν, καί 
πολλάκις ήσπάσθη τό κείρενον ύ π ’ αύτόν 
όνορα.— ΤΗτο τό όνορα της Έδίττης. Την 
αύαήν ήρέραν παρουσιάζετο εις Μοναστή- 
ριον τών τεθαρρ.ένων ζώντων.

Ή  Βέρθα είχεν άποθάνει ήδη πρό τινων 
ετών, καί διά νά συμμορφωθώσι πρός την 
πα ρ 'αύτή ς έκφρασθεισαν έπιθυρ.ίαν, είχον 
θάψει αύτήν ρ.έ κεκαλυρ.ρ,ένον πρόσωπόν, 
ώς είχε ζήσει, άφ ’ ότου ε”γεινε μοναχή.

Ή  Ηγούμενη παρέδωκε τώ Ράλφω έπι- 
στόλιον, τό οποίον ή Βίρθα είχεν έμπιστευθή 
είς αυτήν ρ.ετά θερρ,ών παρακλήσεων, όπως 
έγχειρίση αύτό είς τάς χείρας τοϋ άοελφοϋ 
της. Τό ίπιστόλιον αύτό έρ.περιειχε τάς 
έξης λέξεις :

«Έ κλαυσα , ύπέφερον, πολύ ύπέφερον ... 
ήλπισα... θά ρ.έ συγχωρήσης ήδη. αδελφέ 
ρ.ου ;Ι ...’Ώ , συγχώρησόν ρ.ε. Αϊ δεήσεις σου 
θέλουσι αποδώσει είς τήν ψυχήν ρου τήν 
αθωότητα καί τήν άγνότητα τής πρώτης 
παιδικής ρ.ου ήλικίας, αϊτινες, ώς ακατα
μάχητος αρμονία πλήρης γοητείας καί ά- 
ρωράτων, θά ύψωθώσι ρ-έχρι τών ποδών τού 
άνωτάτου Δικαστού, καί θά δρ.ιλήσωσιν 
ϋπέρ ίρ .οϋ,.,Ώ , δεήθητι ύπέρ έρ.οϋ, άδελφέ 
ρ,ου, δεήθητι ύπεο έρ.οϋ...»

’Ενώ άνεγίνωσκε, τά  δάκρυα κατέβρεχον 
τάς παρειάς τού Ράλφου. . . Άνήγειοε τούς 
όφθαλρ.ούς πρός τόν ούρανόν, καί έκλινεν 
ίκετεύων τόν Θεόν μεθ’ ύψηλής καί εγκαρ
δίου εύλαβείας.

Ε μ μ ενειν
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Έ γ χ α τ α λ ι λ ϊ ΐ μ , μ ί ν α ι .

[Συνέχεια]

— Τούτο δηλοΐ δτι βαίνω πρός τήν κα
ταστροφήν, κύριε γοαρ.ματεϋ, ειπεν.

— Καί ρ.έ βήμα ταχύ, πρίγκηψ· ρ,όνον 
δέ έχετε άκόρ.η δρόρ,ον νά διανύσετε.

— Καλώς· έγώ ιππεύω καί ύπάγω πρός 
έντάρ.ωσιν τοϋ βαρόνου ε’ις το δάσος δπου θά 
r,vat ρετά τής ραρκησίας δ ’Αρτάν. Σύ δέν 
θά έξέλθγ,ς ;

— "Οχι, πρίγκηψ, έάν τό επιτρέπετε, 
έχω εργασίαν.

— Σέ συγχαίρω ! είσαι σκαλιστής /αρ
τίων ακαταπόνητος, τούτο είναι γνωστόν. 
’Εν τούτοις, θά σοί έ'διδα νά δοκιμάσης έν 
ώοαϊον ζώον, άλλά πολύ έπίρονον. Οί λά 
Βιλλωδαί δρως ούδέποτε φοβούνται.

— Δηλαδή φοβούνται δσω τό δυνατόν 
όλιγώτερον, είπεν άπλώς δ Άνδρέας.

— Και αύτό γνωστόν ή φήρ.η σας εί
ναι πλέον αναμφισβήτητος. Καί γυμνάζε
σαι πάντοτε είς τά  δπλα ;

— Πάντοτε.

— Δοιπόν ρ,ένεις ;
— Τούλάχιστον τό έπεθύρ.ουν...
— Ό χ ι- είσαι ελεύθερος ώς τό πτηνόν 

έγώ δέν εϊρ.αι τύραννος. Τι διάβολο ! Ά λ λ ’ 
ιδού δ Τυχηρός άνυπορ,ονεΐ είς τήν θύραν 
καλήν έντάμωσιν ρετ ’ ολίγον είναι ώραϊον 
ζώον δ Τυχηρός ! Αλήθεια τώρα πού ένθυ- 
ρ.ήθην ! φρόντισε νά ρ.ού κρατήσης έν θεω- 
ρεϊον είς τό ρ,ελόδραρα, διότι έχω άνάγκην 
αύτοϋ, το τρίτον πρός δεξιά εί δυνατόν 
όπως δήποτε θέλω νά το έχω· είς σέ δέ πα
ραχωρώ τήν έδραν ρ.ου’ θά έχωρ.εν άπόψε 
τάς άπαρχάς Ίταλίδος χορεύτριας, περί 
ής λέγουσι πολλά. Ό  Δέ Ρεβίλλ τήν είδεν 
είς τό Μιλάνον καί βέβαιοί δτι είναι θαυ- 
ρασία- ε”χει κνήρας ώραιοτάτας καί συρ.- 
φωνεΤς μαζύ ρου, πιστεύω, δτι δταν πρό
κειται νά σπουδάση τις, πρέπει νά έχγι κα
λήν συντροφιά ! !

— Ησυχάσατε, θά φροντίσω.
— Τό θέλω οπωσδήποτε, εννοείς; καί 

βραδύτερον θά φροντίσωρεν διά τάς οίκονο- 
ρ-ίας.

— ’Εννοείται.
— Τις οίδε τ ί άλλας τρέλλας ετοιμάζει ; 

έσκέπτετο δ γραρ.ρατεύς ένω δ πρίγκηψ ϊπ - 
πευεν.

Ό Μαυρίκιος άνήλθε τήν δοόν Λίλλης 
ρέχρι τής όδοϋ Σουλφερίνου καί εφθασεν είς 
τά Ήλύσια Πεδία, διά τής παρόδου τού 
Άντίνου.

Μόλις είσήρχετο έν αύτοϊς, ή ραρκησία 
δ ’ Άρτάν ρ,ετά τού υιού της έ'φθασε συγχρό
νως.

’Εκείνη τώ ένευσεν ότι ήθελε νά τώ δρι- 
λήσν) καί έβράδυνε τό βήρα τού ίππου της 
τεθεϊσα παραπλεύρως τού πρίγκηπος.

Ό  νέος μαρκήσιος δ ’ Άρτάν έπλησίαζεν 
είς τήν ενηλικιότητα αύτοϋ.

Ώροίαζε τό άνάστηρ.α πρός τον πρίγ · 
κηπα, καί σχεδόν είς τούς χαρακτήρας τού 
προσώπου.

Καί οί δύο ειχον λεπτόν ξανθόν ρύστα- 
κα, ά λ λ ’ ότι σπουδαίως διέφερεν έν ταΐς 
δυσί φυσιογνωρίαις έκείναις, ήτο το ώραϊον 
εύχαρι ύφος τού ένος καί ή ύψηλόφρων νω
χέλεια. τού ήθους αύτοϋ, ένω δ άλλος ήτο 
ρερ-βώδης παρατηρητής, φέρων διακεχυρ.έ- 
νην έπί τής φυσιογνωρ.ίας του χροιάν ρ.ε- 
λαγχολιας, ήτις ώς πέπλος έξηπλούτο έ π ’ 
αύτής.

— Έρχεσθε άπό τήν Νορρανδίαν, ήρ
ξατο λέγουσα ή ραρκησία διά τόνου φιλο-

j παίγμονος.
— Μ άλιστα, κυρία.
— Φαίνεται δτι αί γαϊαι ύρών έν Ρόχγι 

j ύπήρξαν τό θέατρον συρ.βάντων λίαν ρω- 
! μαντικών.

— Έτελέσθη είς γάρος ! τ ί άπλούστε- 
ρον !

— Πράγρ.ατι· άλλά προηγήθησαν αύ
τοϋ συρβάντα τ ινά ... τά  γνωρίζετε ;

— Βεβαίως· ρ.οί τά  διηγήθησαν, συντό- 
ρ.ως έννοείται.

— Έ λθετε' θά μας διηγηθήτε τήν ιστο
ρίαν ταύτην «ίς το δάσος· δ βαρόνος θά δια- 
σκεδάσγ...

Καί άφήκε τά ήνία τοϋ Τππου της- οί

άλλοι τήν $ρ.ιρ.ήθησαν καί ή μικρά συνοδί«_ 
ήρξατο τρέχουσα άπό ρυτήρος.

Ά λλο ι τινές δρ.ιλοι ήρχοντο άντιθέτως, 
και έχαιρέτων διά τής χειρός τόν πρίγκηπα. 
καί τήν ραρκησίαν ήσαν βεβαίως γνώριμοι.

Καθ ’ ήν στιγρήν οί τρεις ίτπεΐς διήρ- 
χοντο τήν θύραν Μαγιό, διέκρινον τόν βα
ρόνον Ροζενδάλ, άκολουθούρ,ενον ύπό ένός 
γκρόορ., όστις ήρχετο βάδην, καί έσπευσε 
πρός αύτούς.

Ή  ραρκησία. δ Άρτάν έκυψεν είς τό ούς 
αύτοϋ καί τώ είπε ταχέως,

— Άγορασατε τήν Ρόχην.
Το πρόσωπον τού Μαξίρ,ου ούτε έκπλη- 

ξιν έξέφρασεν, ούδ’ εύαρέσκειαν.
Διερ,εινεν απαθής.
Ό  πρίγκηψ ήρξατο τήν διήγησίν του :
Έν όλίγαις λέξεσι, βιηγήθη τήν άπο- 

πειραν τής αύτοκτονίας ήν έπεχείρισεν ή» 
Μαρία, αύτοχειρίαν ήν προύκάλεσεν ή οί- 
κονορ,ική στενοχώρια της, επειτα, τήν άφο- 
σίωσιν τού λά Βιλλεδαί καί τέλος τόν γά - 
ρ.ον αύτών.

Ά λ λ ’ δτε περιέγραψε το κοιλλος τής 
κρεολοϋ δ ένθουσιασρ.ός του ήτον απεριόρι
στος.

— "Ωστε είναι ώραία ή Μιγάς αύτή  ̂
ηρώτησεν είρωνικώς ή Μαρκησία.

— Ώραία ! Νά φαντασθήτε ότι ήδύ- 
νατό τις νά ηναι ευσεβής καί ενάρετος καί: 
ρόλις ίδών αύτήν ν ’ άπωλέσνι τήν αρετήν 
του. Ό άγιος Αντώνιος ούδέ στιγρ.ήν θ ’άν- 
θίστατο ! ώραία ! ρ.ά δέν θά εύρετε είς δ
λον τό Παρίσι ρ,ίαν, ήτις νά ήναι άξία ν^ 
άσπασθή τήν χεϊρά της ! ώραία λέγετε £ 
ά λ λ ’ είναι τί ιδεώδες, τ ί έξαισιον, είναι ά- 
καταράχητος ραρκησία, σ£ς βεβαιώ.

— Καί έπί τέλους είναι ρ.ία ρ.ιγάς !
— Τήν γνωρίζετε ;
Ή  ρ.αρκησία έδάγκασε τήν άκραν τής. 

χειρίδος αύτής.
— Ήκουσα μόνον περί αύτής, είπεν.
— Ό ταν τήν ίδήτε θά πιστεύσητε.
— Κυττάξατε καλώς,πρίγκηψ, θά λάβω- 

κακήν ιδέαν περί τής καλαισθησίας σας.
. — "Οταν τήν ιδητε, τότε θά όρ,ολογή- 

σητε δτι ουδόλως υπερβολική είναι ή περί. 
αύτής κρίσις ρ.ου.

Ό  Μάξιρ.ος έπλησίασε προς τόν πρίγ
κηπα.

Οί ΐπποι αύτών έρ.ήκυνον τόν λαιρ,όν των· 
καί έπλησίασαν πρός άλλήλας τάς κεφαλάς, 
ώς εί έπρόκειτο νά άνακοινώνωσι τά ρ-υστι- 
κά των.

— Τί ρού λέγουν; είπεν δ βαρώνος, έξα.- 
κολουθήτε νά κάρ.νετε πάντοτε χρέη.

— Δυστυχώς !
— Εϊδον τόν Ροζελ, όστις υ,ε είδοποίη- 

σεν ότι θά έδεχόρην προσεχώς έπίσκεψίν 
τινα.

— Τήν Ιδικήν μου.Πράγρ.ατι απέκτησα 
νέα δικαιώρ.ατα έπί τού έρωτος, εάν ή πα- 
ροιμία είναι άληθής· διότι τά χαρτιά ρ.’ έ- 
πρόδωσαν.

— Πόσα ;
— Έξήκ οντα χιλιάδας.
— Φίλτατέ ρου, τραβας δρόμο ! εύτυχώς 

έχορ,εν πράγρ.α, καί κόπτετε άνέτως.



— Έκοψα, αρκετά καί σκοπεύω νά τα 
κτοποιηθώ.

— Λαμπρά άπόφασις !
— Ή  κόλασις θά χάση ! είπεν ή μαρ- 

χγΐσία μειδιώσα.
— Γελάτε. Έ γώ 0ά σωφρονισθώ έν τού

τοι? · Έ χω  ένα κάποιον Άνδρέαν λά Βιλ- 
■λωοαί...

— Τόν γραμματέα σας ;
— ’Ακριβώς· μέ κατηχεί καί κατώρ- 

Οωσε νά j/έ πείση.
— Δυσκολεύορ.αι νά το πιστεύσω, διότι 

4 ΐσθε πολύ νέος άκόμη διά νά γείνετε ερη
μίτης.

— Καί μάλιστα ποϋ ό κόσμος είναι τόσω 
■γοητευτικός, διάβολε !

— Θά γείνετε ευσεβής ; Είναι λοιπόν 
τόσω πειστικός ό νέος αύτός ;

— Μα. την πίστιν μου, ναί.
— Τόσω νέος !
— Είναι, φίλε μου, σοβαρότατος καί 

ίξομάλύνει τά  πάντα μέ τόσην ευκολίαν !
— Δέν είναι άδελψός τοϋ έν Ρόχη άγρο- 

*όμου σας ;
— Μάλιστα.
— Καί τ ί πράγμα είναι ο άγροκόμος 

αύτός ; ήρώτησεν ή μαρκησία· οέν είναι ο 
■σύζυγος τής άξιολατρεύτου μιγάδος σας ;

— ’Επιμένετε, είπεν ό πρίγκηψ. Μιγάς ! 
το θαυμάσιον εκείνο πλάσμα !

— Βεβαιότατα- ό προπάππος της θά 
ήτο βεβαίως κανένας παληάραπας άπό τήν 
Σενεγάλην ή άπό τό Κογκό.

— Πώς δέν λέγετε πώς ήτο πίθηκος ;
— Πιθανόν καί τοϋτο. Ά λ λ ’ ο λα Βιλ- 

"λωδαί αυτός ;
— 'Άνθρωπος δπως καί πας άλλος. Ε ν 

νοώ νά ήναι κολοσσός καί ό άλλος αύτός. 
"Ενας πονηρός άπό πηλόν καί άσβεστον, 
καλοκαμωμένος, μετά τού οποίου σάς βε- 
€αιώ οτι δέν θά ήθελα νά εύρεθώ είς διά- 
<ιτασιν είς γωνίαν τινά δάσους. "Εχει τόν 
βραχίονα στιβαρόν, τήν κόμην ξανθήν, τό 
πρόσωπον έρυθρόν καί τό ανάστημα εξ πε
ρίπου ποδών καί κατά το δλον χαρίεις. ’Ι 
δού ή είκών του' εισθε εύχαριστημένη ;

— Φυσικώς ναι' ήθικώς δέ ;
— Γενναίος άνήρ, ήμερος ώς τό άρνίον, 

άμα δέν τόν βλάπτεις, καί άκρας τιμιό- 
τητος.

— Θαυμάζω ! επιστάτης και τίμιος. Εί- | 
■ναι άρ/.ετά άσύνηθες.

— Δέν ήξεύρω τ ί είναι σύνηθες" περί | 
αύτοϋ ήδυνάμην νά προσθέσω, οτι είναι ύ- 
περήφανος καί λεπτολόγος. Σάς βεβαιώ δτι 
δέν πρέπει τις νά τοϋ πατήση τόν πόοα 
•σκοπίαως !

— Είναι θαυμάσιον δ,τι λέγετε.
— Λέγω δ,τι είναι. Ε κτιμώ  πολύ τούς 

ανθρώπους αύτούς», συμπεριλαμβανομένου 
ίννοειται καί τού γραμματέως μου.

— Είναι ώραϊος νέος, είπεν ή μαρκησία.
— Νομίζετε ;
— IIρέπει νά ήναί τις τυφλός διά νά 

μή τό άνομολογήση.
— θ ά  τώ εϊπω τήν περί αύτοϋ γνώμην 

<ιας καί είμαι βέβαιος δτι θά κολακευθή 
πολύ.

— Θά ήσθε αΰριον είς τό Μελόδραμα ;

— Θά ήμαι έκεΐ, κρυμμένος δμως.
— Πάντοτε μπερμπατιαΐς !
— Μά είναι τόσω εύχάριστον !
— Θά έχωμεν τήν έ'ναρξιν Ίταλίδος τι- 

νός χορεύτριας, ήν έπαινοϋσιν ύπερ το Οεον, 
νά ίδήτε πώς τήν ονομάζουν. . . άλλά. . . 
Ροζίτα, νομίζω.

— Eivat Μιλανέζα, είπεν δ βαρόνος.
— Είναι νέα, ή ήλικιωμένη ;
— Νεωτάτη· δεκαεπταετής ή εικοσαε

τής μόλις.
Ό  βαρόνος ε”δηξε τά  χείλη καί γι- 

σθάνθη έλαφράν στενοχώριαν είς τό στήθος.
— Ή  Μαρία θά εiyε τήν ήλικίαν της ! 

έσκέφθη.
Ά λλά  δέν ήτο έξ εκείνων, οϊτινες συγ- 

κινοϋνται έτί πολύ.
Ά λλω ς τε ό πρίγκηψ δ ’Ελύ ό!Κ>έλαβε νά 

τόν διασκεδάση.
— Λάβετε τήν καλοσύνην,φίλτατε,ειπεν, 

είς τήν έπιστροφήν σας νά πέμψητε τάς ε
ξήκοντα χιλιάδας φράγκων είς τήν Λέσχην.

— Ευχαρίστως· ά λ λ ’ επειδή σέ άγαπώ, 
θά σοί δώσω μίαν συμβουλήν.

— Λέγετε.
— Ακριβέ μου Μαυρίκιε, τό ταμεϊόν 

μου είναι είς τήν διάθεσίν σου' δύνασαι νά 
λαμβάνης έξ αύτοϋ δσα άν θελήσης καί χω 
ρίς κάν νά μ ’έρωτάς.Έχω ειδοποιήσει περί 
τούτου τόν ταμίαν μου. Ά λ λ ’ δταν τις κα- 
λήτα ι πρίγκηψ δ ' Έλύ καί έχει τοιαύτην 
περιουσίαν, δέν πρέπει νά οφειλή τις,είς κα
νένα, άλλά νά προσπαθή ν ’ άρκήται είς τά 
είσοδήματά του, καί έάν ό γραμματεύς σου 
ήτο τοιοϋτος όποιον τόν παριστάνεις, ε“πρεπε 
νά σέ παροτρύνη νά ...

— Νά τ ί ;
— Νά έκποιήσης.
— Σέ έπρόλαβε, έ"σο ήσυχος.
— Σοί έ’δωκε τοιαύτην συμβουλήν ;
— Σήμερον μάλιστα τήν πρωίαν.
— Καί τ ί τώ άπεκρίθης ;
— "Οτι τό έπεθύμουν, ά λ λ ’ ήθελα ν ’ 

άποφύγω τάς άνίας τών διατυπώσεων τής 
πωλήσεως καί τών προηγουμένων αύτή δια
βημάτων, τοϋτο μόνον ρ.έ στενοχωρει.

— Θέλεις νά σ ’ απαλλάξω τών φρον
τίδων αύτών ;

— Ά ν  καί σ ’ άγαπώ καί ήδη πολύ, θά 
σ ’ αγαπήσω τότε έτι μάλλον. Δέν άγορά- 
ζεις ό ίδιος μίαν τών γαιών μου ;

— Καί τ ί νά τήν κάμω ;
— "Ο,τι θελήσεις· μία ιδιοκτησία περι- 

πλέον θά ήναι δ ι’ έσέ είς δακτύλιος περισ
σότερον είς τήν χεϊρά σου.

— Καί ποιαν πωλεϊς ;
— Όποιανδήποτε σοί άρέσκει· τοσον ολί

γον τάς επισκέπτομαι, ώστε δέν συμπαθώ 
πρός ούδεμίαν, εξαιρέσει τής δ Έ λύ- ά ! ε
κείνη είναι τό εξοχικόν ενδιαίτημά μου, καί 
δύναμαι νά ε’ίπω ή ύπερηφάνειά μου.

— Τό εννοώ καί δέν ζητώ αύτήν, έπι- 
θυρ.ώ μάλιστα νά μας καλής είς αυτήν συ
χνά καί έπί μακρά έ’τη. Τί εισοοημα σοι 
δίδει ή Ρόχη ;

— Νά σοϋ είπώ δέν καλογνωρίζω.
— Περίπου ;
— Εκατό χιλιάδας φράγκων τό όλιγώ

τερον.

— Καθαράς ;
— Καθαρωτάτας, πλήν τών φόρων, τών 

αναγκαίων δαπανών κλπ. Ά  ! άλήθεια ό 
Πύργος θέλει έπισκευάς.

— Τόν άνοικοδομώ· καί τ ί ζητείς δ ι’αύ
τήν ;

— Τί μοί προσφέρεις ;
— Ά  ! δοκιμάζεις τήν φιλοτιμίαν μου ;
—Τούτο τό κάμνω, διότι τήν γνωρίζω

έκ τών προτέρων.
— Σοί δίδω τρία εκατομμύρια καί ταύ- 

τα , άοοϋ πληρώσω καί τό συμβόλαιον α
κόμη .

Ό  πρίγκηψ δέν έκαμε καμμίαν παρα- 
τήρησιν.

— Καί χωρίς νά ύπολογίζης δτι μετά τής 
Ρόχης σοί παραχωρώ καί πολύτιμόν τ ι 
άντικείμενον, δπερ δέν εκτιμάς.

— Ποιον ;
— “Ενα άληθή μαργαρίτην. Τόν άγρο- 

κόμον μου.
— Τόν λά Βιλλωδαί, είπε μειδιών δ βα

ρόνος.
Ή  μαρκησία έσύριξεν.
— Τόν σύζυγον τής θαυμασίας
—  Κρεολού, έπρόσθεσεν ό πρίγκηψ. Μή 

λέγετε, σάς παρακαλώ, μοχθηρίας, διότι 
είσθε καλή, καί διότι δέν σάς έβλαψαν.

— Σωστόν, είπεν ό βαρόνος· δέν το εί
χον σκεφθή, προσθέτω λοιπόν δ ι’ αύτόν δώ- 
ρον, έκατό χιλιάδας φράγκιον.

— Ε’ιμεθα σύμφωνοι.
Καί δ πρίγκηψ προσέθεσε :
— Ταύτας θά τάς χρησιμοποιήσω διά 

τό θεωρεΐόν μου αΰριον, καί διά τήν χορεύ
τριαν, έάν τφ  δντι άξίζει ο,τι λέγουσιν.

— Διάβολε ! είπεν ή μαρκησία, αί τρέλ- 
λαι τής νεότητος σάς κοστίζουσι πολύ ά- 
κριβά.

— Καί δέν λέγουσι, κυρία, οτι ή ευτυχία 
είναι άνεκτίμητος !

Καί άφοϋ έπαιξαν, σημαδεύρντες τάς πε
ριστεράς, οί τρεις ιππείς έχωρίσθησαν άλ- 
λήλων.

Τότε δ βαρόνος στραφείς πρός τήν μαρ- 
κησίαν,

— Ώς βλέπετε ή συμφωνία συνετελέ- 
σθη.

— Σάς θαυμάζω, ειπεν έκείνη, δτι θελή- 
σητε θά τό κατορθώσητε.

— Διά τών χρημάτων !...
— Είσθε δ πραγματικός βασιλεύς τών 

ανθρώπων.
— Καί δ άνθρωπος τών βασιλέων, έπρό- 

j σθεσεν δ βαρόνος, δταν ούτοι λαμβάνωσι
τήν ανάγκην μου.

— Είναι εύμορφον κτήμα ή Ρόχη ;
— Ώοαιότατον : θά έ'λθητε καί σεις έ

κεΐ ;
— Μάλιστα· δταν ή κόρη έκείνη άδει- 

άση τόν τόπον. Καί τήν έπληρώσατε ά- 
κριβά ;

— ’Όχι· άλλά τί σημαίνει ; δ πρίγκηψ 
δύναται νά χάση πάντα ταϋτα έν μια νυ- 
κτί καί είς έν μόνον φύλλον παιγνιοχάρτων.



K O B H J I i  ή ΕΑ Λ Σ ΕΡ
Μυθιότορία λιμυλιου ριεβουργ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

Ο  έςιλασμ,ός

[Συνέχεια]

— Πώς ;
— θ ά  σοί το είπω έντός ολίγου. “Ελα 

νά ίδώ έν πρώτοι; τ ί ήξεύρεις.
— Ό  κύριος Δελώρμ είδοποιήθη το ίδιο 

βράδυ δτι τοϋ άρπαξαν την κόρην του.
— Άπό ποιον ;
— Άπό την κυρίαν Δελώρμ. Ή  εϊδησις 

δέν τοϋ ηρεσε διόλου. Έτρεξεν εί; τό βουλε- 
βάρτον Άουσμαν, δπου έπέρασε την νύκτα. 
Ό  αμαξηλάτης τής κυρίας Δελώρμ έπέ- 
στρεψεν είς την οικίαν καί υποθέτω δτι έ- 
ρωτήθη, άλλά δέν ήξεύρω καί έγώ πώς ε
ξήγησε τήν απουσίαν τής νέας κυρίας του, 
καί δέν γνωρίζω τ ί νά λέγη διά τό τέχνα
σμα, τό δποϊον τοϋ έκαμα' θά ηναι δμως 
φωτιά εναντίον μου, καί θα προσέξω πολύ 
νά μή πέσω κ α τ ’ έπάνω του, διότι έάν μέ 
απαντήσει, θά ήτο ικανός νά μέ πνίξτ).

— ’Ελπίζω δτι θά ήμπορέσγις νά τον 
άποφύγιρς, αύτό άπαιτεϊ καί ή φρόνησις 
προς το συμφέρον τών σχεδίων μου. Καί ε”- 
πειτα νομίζω δτι καί αν άκόμη εύρίσκεσο 
άπέναντί του, δέν θά σέ άνεγνώριζε ποσώς. 
Σύ ήξεύρεις κάλλιστα νά μεταβάλλης τήν 
μορφήν σου, καί έγώ αύτός, έάν δέν τό έ- 
γνώριζα, θά έδίσταζα νά σέ άναγνωρίσω 
μ ’ αΰτά τά ψεύτικα γένεια σου.

— Βλέπω δτι δ κύριος είναι ευχαριστη
μένος άπό τόν μεταμφιεσμό μου.

— Ναι, έξακολούθει.
— Το πρωί, ένας δασοούλας τής Βου- 

λόνης, έφερε τό άλογο καί τήν άμαξαν είς 
τής κυρίας Δελώρμ άπό τό μέρος δπου τ ’ά- 
φήκα.

— Αυτο όεν μας ενδιαφέρει- κατόπιν ;
— Ό  κύριος Δελώρμ έπήγε μέ τό ά- 

μάξι είς τήν δδόν Λαβύ, είς τήν οικίαν τής 
παιδαγωγού.

— Τί ; τ ί ; ύπέλαβεν δ υποκόμης.
— Ναι, ά λ λ ’ έμεινεν έκει ολίγον καί μέ 

το ϊδιο άμάξι έπήγε είς τήν δδόν Βανώ, 
δπου κατοικεί δ φίλος σας μαρκήσιος Βερ- 
βείν.

— Καλά ! ύπέλαβεν δ ύποκόι/.ης.
— Έκεΐ τώ  είπαν— καί είναι καί ή ά- 

λ,ήθεια — δτι δ μαρκήσιος άνεχώρησε άπό 
το Παρίσι το βράδυ τής προηγουμένης ήμέ- 
ρας, χωρίς νά ήξεύρουν πού έπήγεν.

— Άπό τό καλό στό καλλίτερον !
— Ο άνθρωπος, τόν όποιον ε”βαλα κατά 

οιαταγήν σας νά κατασκοπεύω τά  κινή
ματα τοϋ κυρίου Δελώρμ, δέν ήμπόρεσε νά 
μοϋ ειπη τί έσκέφθη ό κόμης περί τής άνα- 
χωρήσεως τού μαρκησίου' άλλ ’ ώς φαίνεται 
οέν έμεινε διόλου εύχαριστημένος.

.-.ινττητπ  Α Μ lO lz a  uPH M A i Α

— Τό ίννοώ.
— Έ πει τα δ κύριος Δελώρμ έπήγεν είς 

το βουλεβάρτον Άουσμαν, καί κατόπιν είς 
την οικίαν του, εις τήν δδόν Ροσσέ, καί υ 
στέρα απο ολίγον δ ύπηρέτης ΐπήγε νά δώ- 
σν) μίαν επιστολήν είς Ά ντέν.

— Είς Ά ντέν ; είς ποιον ;
— Εί; ένα κατάστημα, τό όποιον δίδει 

πληροφορίας.
— Καί ποϋ στό διάβολο έ'μαθεν δτι ύπάρ- 

χει έκει τό κατάστημα Σερπέν ; έψιθύρισεν 
δ υποκόμης.

— Τό μεσημέρι ίπήρα τήν θέσιν τού άν- 
θρώπου μου, έξηκολούθησεν ό Λόρυ, καί πα- 
ρεμόνευα έκεΐ είς τήν δδόν Ροσσέ, όταν είδα 
καί έ'φθασε μέ τά  χέρια είς ταϊς τσέπαις, 
καί μέ τήν μύτην ψηλά, ένας γνώριμός σας.

— Γνώριμός μου ;
— Ναί, δ κύριος Γαβιρών.
— Τον άνεγνώρισες ; άνεφώνησε συνο

φρυωθείς δ ύποκόμης.
— Είς τήν εντέλειαν.
— Διάβολε, διάβολε ! ύπέλαβεν δ ύπο

κόμης συστρέφων τόν μύστακα. Αϊ, καί υ 
στέρα τ ί έγεινεν ;

— Ένοήσατε δτι δ Γαβιρών ήρχετο ν ’ 
άποκριθτ) είς τήν επιστολήν, τήν όποιαν έ’- 
φερεν δ ύπηρέτης. ’Έμεινε πολλήν ώραν μέ 
τον κύριον Δελώρμ η Πέτρον Ρουσώ, διότι 
είναι ένας καί δ αύτός άνθρωπος, καί δταν 
έξήλθε τόν παρηκολούθησα.

— Πολύ ώραϊα !
— Έπήγεν είς τό βουλεβάρτον Ά ου- 

σμαν καί συνωμίλησε μέ τόν άμαξηλατην 
περισσότερον άπό μίαν ώραν.

— Έζήτησε πληροφορίας ;
— Πρέπει νά τό πιστεύσωμεν. Καί έπει

τα είς τήν δδόν Βανώ.
— Εξαίρετα ! άνεφώνησεν δ ύποκόμης, 

τοϋ όποιου οί οφθαλμοί ήρχισαν νά σπινθη- 
ροβολώσι. Καί έπειτα πού έπήγε ;

— Διεσκέδασε περιφερόμενες είς τήν συν
οικίαν καί έγώ έκαμα ώς έκεϊνος.

Trj φορά ταύτγι δ ύποκόμης έγένετο ιλα 
ρός.

— Εύγε ! ύπέλαβε.
Καί μετά βραχεΐαν σιωπήν.
— Λοιπόν, Λόρυ, έπανέλαβε, τ ί λέγεις 

δ ι’ αύτό ;
— Λέγω δτι ό κύριος Δελώρμ έπεφόρ- 

τισε τόν Γαβιρών να εΰρν) τήν νέαν.
— Δέν ήτο πολύ δύσκολον νά το μαν

τεύσεις.
— Λέγω άκόμη δτι ό ίδιος Γαβιρών, 

κάμνει δ,τι πρέπει διά νά μή τήν εϋργ).
— ’Ορθή παρατήρησίς, είπεν ό ύποκό· 

μης έπιδοκιμαζων τούς λόγους τού Λόρυ.
— Τού κάκου κοπιάζεις, κύριε Γαβιρών, 

ύπέλαβεν ό Λόρυ, είρωνικώς μειδιάσας.
— Αί. αϊ, ύπέλαβεν ό ύποκόμης κινών 

τήν κεφαλήν, δέν πρέπει παραπολύ νά τόν 
άψηφώμεν. Καί ναί μέν δέν βλέπω πολύ 
έπίφοβον τόν Γαβιρών, ά λ λ ’ άδιάφορον, πρέ
πει νά δυσπιστώμεν άπό αύτόν. Έ π ί τοϋ 
παρόντος ματαιοπονεί, αύτό καί εγώ άκρι- 
βώς ήθελον. Ά λλά  μίαν άμφιβολίαν δύ- 
ναται να λάβγ| άπό στιγμής είς στιγμήν, 
καί τότε θά στρέψν) τάς έρεύνας εί; άλλο 
μέρος.

— Έλάβαμε τά μέτρα (λας.
— Βεβαίως, άλλά μολαταύτα πρέπει ν*· 

ένεργώμεν μετά μεγίστης περισκέψεως. Ή- 
ξεύρεις τί έκαμε σήμερον τό πρωί δ Γαβι
ρών ;

— Το ίδιο πρΚγαα τό όποιον έκαμε καί: 
y θές. ΤΗλθε καί πάλιν είς τήν δδόν Βανώ,. 
καί ήρχισε τόν περίπατόν του είς τό πεζο- 
δρόμιον. Περιμένει τόν μαρκήσιον, ό όποιος 
δέν επιστρέφει· είναι ’σάν νά τό κάμνν) έπί- ι 
τηδες.’ΆτυχοςείσαικαϋμένεΓαβιρών άτυχο:?

— Ό  μαρκήσιος δέν θά έπιστρέψνι γρή-

γ ' ρΛ' ,— Ήξεύρετε πού είναι ;
— Ώ  ! βέβαια καί τό ήξεύρω.
— Κακομοίρη Γαβιρών !
— ”Ας τόν άφήσωμεν νά περιμένη.
Ό  υποκόμης στηρίξας τούς αγκώνας, 

έπί τής τραπέζης πλησίον τής όποιας έκά- 
θησε καί έπί τών χειρών τήν κεφαλήν τον*· 
ήρχισε νά σκέπτηται.

— Χωρίς άλλο, ε*λεγε καθ’ έαυτόν, δλα 
τά καλά χαρτιά έρχονται είς τό παιγνίδΐ- 
μου, τό ένα κατόπιν τού άλλου. Αύτός δ- 
ίδιος κόμης ε”βαλε τόν Γαβιρών νά ζητή τοι
ουτοτρόπως. Τήν κόμησσαν τήν είδε, καί. 
δμως . . . Ά λ λ ’ ιδού, διά λόγους τούς ό
ποιους δέν ένν:ώ διόλου ή κόαησσα δέν ήθέ- 
λησε νά ένεργησγι μόνη της καί τάς ύποψίας. 
της δέν έφανέρωσε καθόλου είς τόν κόμητα- 
Τις οιδεν, ίσως ένθυαεΐται τάς άλλοτε ίρωτι- 
κάς ήμέρας, καί δέν έχει τήν δύναμιν νά με 
κατηγορήστ) ένώπιον τού συζύγου της , . ..

)) Ό κόμης ήξεύρει πρό πολλοϋ δτι δ νέος. 
δ όποιος ώμίλησε μέ τήν θυγατέρα του εις 
τήν ΚορδελιΙρην είναι δ μαρκήσιος Βερβείν.

» Ο φίλος του, δ άνθρωπος έκεϊνος τον· 
όποιον δ Άδριανος δέν ήδυνήθη νά αναγνώ
ριση, τόν έπληροφόρησε. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία δτι άπό τής ήμέρας, κατά τήν ό
ποιαν παρ ’ ολίγον ό κόμης νά τόν φονεύσγ ;̂ 
τόν προσεΐχε πάντοτε, θ ά  ήξεύρω δτι ό Ά - 
δοιανός άγαπα πάντοτε τήν Χρυσαυγήν,καί- 
δύναμαι νά παραδεχθώ δτι δέν γνωρίζει δτι; 
δ μαρκήσιος άνεγνώρισεν είς τό Μελόδραμα 
δτι ή δεσποινίς Δελώρμ ήτο ή άφελής κόρη. 
τής Κορδελιέρης.

«Φυσικώς δέ, ώς έπρεπε νά γίνγ|, αί ύπο- 
ψίαι του έστράφησαν άμέσο>ς κατά τού, έ- 
ραστού τής θυγατρό; του.

»Μά τήν άλήθειαν, δλα αυτά έγειναν ώς: 
νά τά είχα έγώ αύτό; συνδυάσει, άλλά ποι
αν λοιπόν άλλόκοτον κωμωδίαν έπαιξεν ό· 
κόμης μέ τό όνομα τοϋ Πέτρου Ρουσώ απέ
ναντι τού μαρκησίου Άδριανού, εις μάτην 
ζητώ νά έννοήσω. Ό λα ι αί πράξεις τοϋ αν
θρώπου α.ύτού είναι άλλόκοτοι, καί αύταί: 
άκόαη αί άπλούστα,ται· δέν κάμνει τίποτε 
ώς οί άλλοι, είς αύτόν δλα ε’ναι μυστηριώδη., 
καί άκατανόητα. Αί, δέν μετε βλήθη, είναι. 
καί σήμερον δ,τι ήτο καί πάντοτε, μισάν
θρωπος δηλαδή καί παράφρων !... Έ χει ά- 
νάγκην χρημάτων ό μαρκήσιος ; δ ’Ιουδαίος: 
Σολομών στέλλει αύτον προς τον κύριον 
Πέτρον Ρουσώ, δ όποιος τοϋ δανείζει, ί ΐω -  
λεϊ ό γέρων Ιουδαίος τάς πιστώσεις του είς. 
ιδιώτην δ όποιος δέν θέλει νά γνωρισθή ; 
Λοιπόν ιδού τό μυστήριον άποκαλυπτόμε— 
νον δ μυστηριώδη; άγοραστής είναι δ-



Πέτρος Ρουσώ, δηλαδή ό κόμης Δελασέρ. 
Τοιουτοτρόπως ό κόμης δανείζει χρήματα, 
είς τον μαρκήσιον καί γίνεται ό μόνος π ι
στωτής του. Δ ιατί ; πρός ποιον σκοπόν 
Περιπλέκομαι ... αυτά είναι άκατανόητα. 
Ά λ λ ’ είμαι μά τήν άλήθειαν πολύ απλοϊ
κός, νά επιμένω, καί νά χαλώ τοιουτοτρό
πως το κεφάλι μου. ’Επιτέλους, ολίγον μ ’ 
ίνδιαφέρει αυτό' βεβαίως έχει τούς σκοπούς 
του ό κόμης Δελασέρ, έ'στω καί άν ήναι α 
νόητοι ή μή· άλλά δέν πιστεύει οτι δέν θά 
τοϋ άφήσω τον καιρόν να τούς έκτελέση».

Ό  ύποκόμης άνήγειρε τήν κεφαλήν, τό 
βλέμμα του άπήστραψεν άπαισίως, καί έ- 
μειδίασε μειδίαμα, μυσαρόν.

— Ο κύριος ύποκόμης δέν έχει τίποτε 
νά μοί ειπη περί τού κυρίου Δελώρμ ; ήρώ
τησεν ό Λόρυ.

— Ναι, έχω, καί άπό τώρα θά σοϋ δώσω 
διαταγάς τ ί πρέπει νά πράξης. Έ λα  κοντά 
μου, πλησίασέ με καλά. νομίζω οτι δέν πρέ
πει νά μας άκούση κανείς, άλλά ποτέ δέν 
«μπορεί κανείς νά ήναι πολύ προσεκτικός 
καί είμαι σύμφωνος μ ’ έκείνους, οί όποιοι 
λέγουν δτι καί οί τοίχοι έχουν αυτιά.

Ό  Λόρυ έσυρε το κάθισμά του καί έκυ
ψε τήν κεφαλήν διά νά ήναι πλησιέστερον 
τοϋ κυρίου του.

Τότε ίδών ό ύποκόμης δτι 6 συνένοχός 
του ήτο έτοιμος νά τόν άκούση προσεκτι- 
κώς, ήρχισε νά τώ δμιλή χαμηλή τή φωνή 
καί σχεδόν είς τό ούς.

’Εκείνο τό όποιον έλεγεν ό ύποκόμης θά 
ήτο τρομερώτατον, διότι ό Λόρυ,δσον καί αν 
ήτο έξώλης καί προώλης, έφαίνετο τεταραγ- 
μένος.

Χλομος καί μέ τούς οφθαλμούς ύπερμέ- 
τρως άνεωγμένους έκινεϊτο έπί τού καθί
σματος του μετά στενοχώριας.

Έν τούτοις άφήκε τόν ύποκόμητα νά ό- 
μιλήση μέχρι τέλους χωρίς νά τόν διακόψη.

— Λοιπόν μ ’ ένόησες ; τόν ήρώτησεν ού- 
τος.

— Ναι, άλλά. .. .
— Τί :
— Μά τήν πίστι μου, είναι πολύ σπου- 

δαιον αύτό' βάνω είς τήν λαιμητόμον τό 
κεφάλι μου.

Ο κόμης ύψωσε τούς ώμους.
— Ριψοκινδυνεύει κανείς κάτι, δταν ήναι 

αρκετά ηλίθιος, ώστε νά συλληφθή, άντα- 
πήντησε" δέν θά μάθη κάνεις έσένα, τήν 
παληά άλεποϋ, πώς πιάνη δρνιθαις. Έν 
ουντομία σοϋ υπέδειξα τό μέσον πώς θά έ- 
πιτύχης· είμπορεΐς ή οχι ; .

— Βέβαια, είμπορώ' θά προτιμούσα δ- 
μω: άλλο πράγμα.

— Δυνατόν αύτό, άλλά δέν έχομεν και
ρόν νά έκλέξωμεν τώρα άλλο μέσον.

— Τό καταλαμβάνω,είπεν ό Λόρυ, έγερ- 
θείς.

— Τώρα είμποοεϊς νά πηγαίνης, είπεν ό 
υποκόμης, έγερθείς ώσχύτως· έχεις καιρόν 
να έτοιμάσθής, καί δταν ε’λθη ή στιγμή, 
κατά τήν οποίαν θά ένεργήσης, θά σοϋ τό 
«πω .

Ο Λόρυ γενόμενος λίαν κατηφής άπε- 
βυρθτ, κινών τήν κεφαλήν.

Εύχερώς ήδύνατό τις νά έννοήση έκ τής

δψεώς του δτι τό νέον έ'ργον, τό όποιον τώ 
έπέβαλλεν ό κύριός του, ουδόλως τώ  ήρε- 
σκεν.

ΙΔ'

"Ενθα άρχίζει νά  κ αταφ α ίνη τα ι
τΰ  τια ιγν ίδ ιον τοϋ ίτπο'κόμητος.

Ή  Χρυσαυγή ήτο εύπιστος ώς είναι έν 
γένει αί ομήλικες αυτή.

Καί ήτο μέν θαυμασίως ανεπτυγμένη ή 
διάνοια αύτής, άλλά διετήρησεν είσέτι μ ι
κρόν τής πρόσθεν άφελείας· διο καί δέν ή
θελε νά πιστεύση είς τό κακόν έν τή άγνό- 
τη τι τής ψυχής καί τών διανοημάτων της. 
’Επειδή τή είπαν: «Δέν έχεις τίποτε νά φο- 
βηθής, τουναντίον μάλιστα πρός τό συμφέ
ρον σού καί χάριν τής ευδαιμονίας σου φίλοι, 
άγνωστοι είς σέ, σέ ήρπασαν καί σέ έφεραν 
έδώ»,παρεδέχθη τούς ψευδείς τούτους λόγους 
καί λίαν ευκόλως έπείσθη oTt ήσαν καθαρά 
άλήθεια. Ά λλω ς δέ ο,τι τή είπεν ή Σημα
δεμένη, τή έφαίνετο πιθανώτατον.

Ή  σύζυγος τού Κοκάς ήτο γυνή έπιτη- 
οειοτάτη· ή συνένοχος αΰτη τοϋ ύποκόμη
τος Σανζάκ ήτο τοσούτω μάλλον επικίνδυ
νος, δσω ήτο μειλίχιος καί επαγωγός καί 
έπετηδευετο εξαίρετα τήν αγαθήν κατώρ- 
θωσε δέ διά τής μή αυστηράς τηρήσεως τών 
διαταγών, άς έλαβε, νά κερδήση τήν εμ
πιστοσύνην τής νεάνιδος καί νά τή έμπνεύση 
ποιάν τινα συμπαθειαν.

Ή  Χρυσαυγή μηδέν βλέπουσα καί μηδέν 
άκούουσα περί έαυτήν δυνάμενον νά πρόκα - 
λέση τήν δυσπιστίαν της ήτο σχετικώς ήσυ
χος· έστενοχωρεϊτο μόνον ολίγον έν τή φυ
λακή της, ά λ λ ’ ένεκαρτέρει.

Δέν έπρεπε τάχα καί αυτή κάτι νά πρά
ξη ύπέρ τής ευδαιμονίας της ;

Ή  βαρεία τοϋ πύργου θύρα έμενε πάν
τοτε κεκλεισμένη, καί ή Χρυσαυγή έν ήμερα 
δέν έγκατέλειπε τό παρά τό δεσμωτήριόν 
της δωμάτιον, ένθα περισσοτέραν ίΐχεν εύ- 
ρυχο^ρίαν καί καθίσματα πρός άνάπαυσιν, 
καί έ"νθα ήδύνατο νά έξαπλωθή έπί άνα- 
κλίντρου.

Καί είχον μέν καθηλώσει, προφυλά- 
ξεως χάριν, το παράθυρον ΐνα μή δύναται 
νά τ̂ό άνοιξη, άλλά διά τών ύάλων έ'βλεπε 
τά μεγάλα δένδρα τοϋ περιβόλου καί μα
κράν τά  τού δάσους, ών τά  βλαστήσαντα 
©ύλλα ήρχιζον νά μεγαλόνωσι.

Τό θέαμα τοϋτο ήοκει νά τήν τέρπη, 
ά λ λ ’ δτε κατελάμβανον αύτήν στενοχώρια, 
έπειδή είχε τήν άοειαν ν ’ άνοίγη τήν β ι
βλιοθήκην, έλάμβανεν έξ αύτής βιβλίον καί 
άνεγίνωσκεν.

Ά λλω ςή  Σημαδεμένη συχνάκις άνέβκινε 
ί’να τήν συντροφεύη καί συνομιλή μ ετ ’ αυ
τής.

Ή  Χρυσαυγή πολλάς τή έπρόβαλεν ε
ρωτήσεις, είς άς άπήντα μ ετ ’άκρας προθυ
μίας.

Ή  Σημαδεμένη περιποιείτο αύτήν πά ν
τοτε μετά σπουδής, καί τή άληθεία πάν τό 
έπ ’ αύτή έπραττεν δπως εύαρεστή τή νέα 
διά πάντων τών μέσων τήν ηρώτα τ ί ΐπε

θύμει νά φάγη, καί έάν ή Χρυσαυγή δέν 
είχε κατά τό γεϋμα ή τό δεΐπνον ο,τι αΰτη 
ήθελε, τούτο συνέβαινε, διότι ή Σημαδε
μένη δέν ήδύνατο νά τή τόδώση.

Τοιουτοτρόπως παρήρχετο ό χρόνος καί ή 
Χρυσαυγή χωρίς νά συλλογίζεται τήν ελευ
θερίαν, ής έστερεϊτο, άνέμενε μεθ’ ύπομο- 
νής τό αποτέλεσμα τών διαβημάτων, άτινα 
έμελλον νά γείνωσι παρά τώ πατρί αύτής.

Διαλογιζομένη δμως δτι ό πατήρ αύτής 
καί ή κυρία Δελώρμ θά ήσαν είς άκρον α 
νήσυχοι, ώφειλε καί αύτή ν ’ άνησυχή ώς 
πρός τήν ύγιείαν αύτών, ά λ λ ’ ή Σημαδε
μένη έφρόντιζε πολύ νά τήν καθησυχάζη, 
λέγουσα τή έσπέρα :

— Έ χω  ειδήσεις άπό τό Παρίσι· μήν 
άνησυχής, είναι καλά.

— Πότε θά ήμπορέσω νά τούς γράψω ; 
ηρώτησεν ή Χρυσαυγή.

— Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ή γυνή· πρέ
πει νά περιμείνης, έχε λοιπόν ύπομονήν.

Ή  νεάνις άφήκε μακρόν στεναγμόν καί 
δέν έπέμεινε διόλου.

Ά λ λ ’ ιδού πρωίαν τ ινά — τήν πέμπτην 
ήαέραν, ά φ ’ής ή Χρυσαυγή εύρίσκετο έν τώ  
Πύργω τής Τριδος — έπεσκέφθη αύτήν ή 
Σημαδεμένη κομίζουσα μικρόν καί έπίμη- 
κες κλειστόν κιβώτιον.

Παρευθύς τό βλέμμα τής νεάνιδος έπεσεν 
έπί τού κιβωτίου, δπερ ή Σημαδεμένη ά- 
πέθηκεν επί τής τραπεζης.

— Έκοιμήθηκες καλά, κορίτσι μου ; 
τήν ήρώτησεν ή γυνή.

— Ναι, καλλίτερ ’ άπό χθές, άπεκρίθη 
ή Χρυσαυγή, ήτις δέν έπαυσε νά παρατηρή 
περιέργως τό κιβώτιον.

— Αύτό φαίνεται, διότι σήμερα τό πρωί 
τά  ’μάτια σου είναι πειό ζωηρά καί τό 
πρόσωπον σου πειό δροσερ» καί ώραΐο, σάν 
τό τριαντάφυλλο.

— Τί έχει μέσα αύτό τό κιβώτιον ; ή 
ρώτησεν ή Χρυσαυγή.

— Ά  ! ά ! θέλεις νά τό μάθης, ύπέλ*.- 
βεν ύπομειοιώσα ή Σημαδεμένη.

— Είναι τίποτε δι ’ έμέ ;
— Ναι, καί αύτό τό πράγμα θά σού 

προξενήση εύχαρίστησιν,
— Είμπορώ νά τό ίδώ ;
— Βέβαια.
Ή  Χρυσαυγή ήνοιξε τό κιβώτιον, χ~ 

t/.έσως δ ’ άπήστραψαν οί οφθαλμοί της και 
άνεφώνησε περιχαρώς :

— Τέλος πάντων, είπε, σήμερον έκπλη- 
ροϊτε τήν ύπόσχεσίν σας.

Καί έξήγαγε τού κιβωτίου μελανοδο- 
χεϊον, γραφίδα, φύλλα χάρτου δι ’ έπιστο- 
λάς καί περικαλύμματα έν μικρώ δεμάτι.

— Λοιπόν ναι, είπεν ή Σημαδεμένη, θά 
γράψης σήμερον τό πρωί, καί έχεις έοώ ο,τι 
χρειάζεται- έλα, ’πέ μου, είσαι λοιπον ευ
χαριστημένη.

— Ά  ! δέν ήξεύρω πώς νά σού έκφράσω 
τήν χαράν μου.

— Τώρα, έάν άγαπ^.ς, έπανέλαβεν ή 
Σημαδεμένη, νά όμιλήσωμεν ολίγον. Εις 
πρίον θά γράψης ;

— Πρός τόν πατέρα μου.



Ή  σύζυγος τοϋ Κοκάς έκίνησε τήν κεφα
λήν καί μετά προσπεποιημένη: θλίψεως :

— Ό χ ι, είπε, δέν ήμπορεϊς νά γράψης 
είς τόν πατέρα σου.

—  Λοιπόν, άνταπήντησεν ή Χρυσαυγή, 
θά γράψω εις τήν μητέρα μου.

— Ούτε είς τήν μητέρα σου ήμπορεϊς νά 
γράψης.

— Ά  ! ύπέλαβεν ή Χρυσαυγή, προση- 
λοϋσα έκπληκτον βλέμμα έπί τής Σημαδε
μένη:.

Εί τα άπομακρυνθεϊσα τής τραπέζης άπο- 
τόμως :

— Άφοϋ είναι έτσι, είπε τεθλιμμένος, 
μ ’ έκάμετε νά αισθανθώ ψευδή χαράν λοι
πόν ήμπορεϊτε νά τά  πάρετε οπίσω.

— Σκέψου ολίγον, κορίτσι μου, άπεκρίθη 
ύπεροπτικώς ή σύζυγος τού Κοκάς, καί θά 
καταλάβης δτι &ν έγραφες πρός τόν πατέρα 
σου ή είς τήν μητέρα σου, θά χαλούσες τήν 
δουλειάν, τήν όποιαν θέλουν νά επιτύχουν 
οί φίλοι σου. Δέν ήμπορεϊς νά εύρής, κορίτσι 
μου, κάμμίαν άλλην γνώριμόν σου, ή οποία 
θά ηύχαριστεϊτο έάν τής έγραφες ;

— Μέ άφίνουν νά γράψω πρός τήν κυ
ρίαν Δουράνδου ;

— Τί ε ΐν ’ αύτή ή κυρία Δουράνδου ;
'  — Μία φίλη μου, δευτέρα μητέρα δ ι’
*μέ· ή κυρία Δουράνδου ήτο παιδαγωγός 
μου.

Οί οφθαλμοί τής Σημαδεμένης έξήστρα- 
ψαν.

— Είσαι βέβαια διά τήν φιλίαν καί τήν 
σιωπήν αύτής τής γυναικός ; ήρώτησε.

— Ναί, καί πολύ μάλιστα.
— Τότε δεν πειράζει τίποτε νά τήςγρά- 

ψης. Σέ ολίγο θά υπάγω καί έγώ είς το 
Παρ ίσι καί δίνω τό γράμμα σου ή ιδία. Ά λ 
λά  πρέπει νά σκεφθής καλά, κορίτσι μου, 
πριν νά γράψης πρός τήν παιδαγωγόν σου, 
διά νά μή τής είπης τίποτε, τό όποιον νά 
βλάψη τά σχέδια τών φίλων, οί όποιοι φρον
τίζουν κατά τήν στιγμήν αυτήν διά τήν 
ευτυχίαν σου. Άκουσέ με, έγώ ήμπορώ, έάν 
(ϋλης, νά σοϋ είπώ πώς νά γράψης.

— Είπέ, δέχομαι τάς συμβουλάς σου.
— Λοιπόν, ιδού τ ί ήμπορούσες, παρα

δείγματος χάριν, νά γράψης, άφοϋ είπής είς 
τήν παιδαγωγόν σου δτι δέν τήν λησμονείς, 
δτι πκντοτε τήν έχεις είς τόν νοϋν σου, ο τ ι  
ήμπορεϊ πάντοτε νά βασισθή είς τήν ειλι
κρινή αγάπην σου, τής λέγεις ύστερα δτι 
εύρίσκεσαι είς εν α σπίτι, άπό το όποιον δέν 
«ού λείπει τίποτε, δτι έχεις κάθε περιποίη- 
<rtv, δτι σέ σέβονται, είς ένα σπίτι, τέλος 
■πάντων,δπου κάμνουν δ,τι ήμποροϋν διά νά 
σέ ευχαριστήσουν. Τής λέγεις άκόμη δτι ό 
ίραστής σου, ό κύριος Άδριανός σ ’ έφερεν 
έδώ διά ν ’ άναγκάση τον πατέρα σου νά 
δώση τήν συγκατάθεσίν του είς τόν γάμον 
σας.

Ή  Σημαδερ.ένη διετέλεσεν έπί στιγμήν 
σιωπηλή καί έοαίνετο σκεπτομένη.

— Γιά είπέ μου, έπανέλαβε, θα σ ’ ευ
χαριστούσε νάβλεπες έδώ τήν παιδαγωγόν 
σου ;

— Ώ  ! θά ήτο μεγάλη χαρά καί ευ
δαιμονία δι ’ έμέ !

— Λοιπόν, θά λάβης αυτήν τήν χαράν

καί τήν ευδαιμονίαν ή παιδαγωγός σου θά 
έλθη νά σέ ίδή.Αύτό τό παίρνω έγώ έπάνω 
μου, διά το όποιον ήμπορεϊ νά μέ μαλώση 
τό αφεντικό μου, ά λ λ ’ άδιάφορον, έγώ ήμ
πορώ νά κάμω κάτι δ ι’ έσέ, ή όποία είσαι 
τόσον ώραία καί χαδεμένη.

— Δέν ήξεύρω πώς νά σας ευχαριστήσω.
— Έ λα  καί δέν ε"χω άνάγκην νά μ ’ εύ- 

χαριστήσης, κ ’ έγώ μάλιστα χαίρομαι 
παραπολύ, διότι ημπορώ νά κάμω κάτι, τό 
όποιον σ ’ ευχαριστεί. Ά λ λ ’ &ς έ'λθωυ.εν είς 
τήν επιστολήν σου. Διά νά νά μή άρνηθή 
τυχόν ή κυρία Δουράνδου νά έ'λθη, πρέπει 
νά τής είπής δτι τήν περιμένεις άνυπομό- 
νως, δτι έχεις μεγάλην έπιθυμίαν νά ριφθής 
είς τάς άγκάλας της καί νά τήν φιλήσης· 
πρέπει νά τής είπής άκόμη δτι ήμπορεϊ νά 
έ'χη πλήρη έμπιστοσύνην είς τό πρόσωπον, 
τό όποιον θά τής δώση τήν επιστολήν σου- 
αύτό δέ τό πρόσωπον, ώς σοϋ είπα, είμαι 
έγώ.

— Θά γράψω άμέσως.
— ’Ηξεύρεις τώρα τί πρέπει νά γράψης;
— Ναί, ναί, σάς ήκουσα μέ μεγάλην 

προσοχήν, σάς ένόησα.
— Καί έπειτα σύ είσαι γραμματισμένη 

καί θά ήμπορέσης νά τά  στρώσης στό χαρτί 
καλλίτερα. Σέ άφίνω λοιπόν μονάχη διά 
νά μή σέ συγχίζω, άλλά θά μέ περιμείνης 
διά νά βουλώσω το γράμμα σου, ναί ; Θά 
μ ’ εύχαριστήσης πολύ νά μοϋ τό διαβάσης.

— Ναί, ευχαρίστως, άπεκρίθη ή Χρυ
σαυγή, ήτις, καθημένη ήδη πρό τής τρα
πέζης, έλαβε τήν γραφίδα άνά χεΐρας.

Ή  σύζυγος τού Κοκάς έξήλθε τοϋ δω
ματίου, έκλείδωσε καί πάλιν τήν θύραν καί 
κατέβη είς τό ισόγειον δωμάτιον. ένθα άνέ- 
μενεν αυτήν ό Σανζάκ.

— Λοιπόν ; τήν ηρώτησεν ούτος μετ’α
γωνίας.

—  Τό πρ&γμα έγεινεν δπως είπατε.
— Γράφει λοιπόν ;
— Ναί.
— Τής είπες καλά τί πρέπει νά γράψη ;
— Νομίζω νά τής τώπα καλά.
— Πολύ καλά, άλλά μέ δλα αύτά κα

λόν είναι νά ίδώ τήν επιστολήν.
— Θά τήν ίδήτε ;
— Ποιαν ώραν γευματίζει ;
— Είς τάς ένδεκα.
— Τώρα είναι δέκα,έγ εις καιρόν νά έτοι- 

μάσης τό γεύμα, τό όποιον θά τής ύπάγης 
άμα τελειώση τήν έπιστολήν ύστερα θά 
φάγης καί σύ καλά καί θ ’ άναχωρήσης. Τό 
πολύ πολύ πρέπει νά ήσαι εις τής κυοίας 
Δουράνδου έντός μιάς ώρας καί μισής, διά 
νά ήσαι έδώ είς τάς τέσσαρας.

Καί έπί τέλους ό κόμης άπέπεμψε τήν 
Σημαδεμένην.

— Μέχρι τοϋδε δλα πηγαίνουν καλά, 
είπε καθ’ έαυτόν καί ό Λόρυ άπό μέρος του 
καί έγώ άπο το ίδικόν μου, εϊμεθα έτοιμοι. 
Είμαι κύριος τών πραγμάτων καί διευθύνω 
δπως θέλω, δέν βλέπω δέ κάνέν σπουδαΐον 
πρόσκομμα εναντίον μου. Θά επιτύχω, καί 
πρέπει νά επιτύχω.

Αίφνης τά χαρακτηριστικά του συνεστά- 
λησαν καί τό βλέμμα του άπήστραψεν α 
γρίως.

— Ή  επιστολή τής Χρυσαυγής θά φέρη 
τό άποτέλεσμα, τό όποιον περιμένω ; θά 
ελθη άρά γε ή κυρία Δουράνδου ; ΐψιθύρισε.

Καί έκίνησε τήν κεφαλήν ώς ίάν ήθελε 
ν ’ άπαλλαγή οχληράς σκέψεως.

— Θά ίδωμεν, έπανέλαβε, φαινόμενος δτι 
ρίπτει δύσπιστον βλέμμα έπί αοράτου ή φαν
τασιώδους δντος.

Παρήλθεν ήμίσεια ώρα, ή δέ Σημαδε
μένη άνέβη είς τό δωμάτιον τής Χρυσαυγής.

Ή  επιστολή ήτο ήδη γεγραμμένη- ταύ- 
την άεέγνω ή νεάνις πρός τήν σύζυγον τοϋ 
Κοκάς, ήτις τήν έπεδοκίμασεν άνεπιφυλά- 
κτως, διότι ή Χρυσαυγή κάλλιστα ένεπνεύ- 
σθη ύπο τών λόγων της.

— Λοιπόν, είπεν ή νεανις, δέν ευρίσκετε 
τίποτε νά μεταβάλετε ;

— Τίποτε, τίποτε, κορίτσι μου, πολύ ώ- 
ραΐα τό έγραψες τό γράμμα σου. Ά  ! βλέπω 
δτι άγαπάς τήν διδασκάλισσάν σου πολύ. 
Τής λέγεις πολύ καλά πράγματα, καί πολύ 
θά τήν κολακεύσης ποϋ τήν λέγεις μαμά.

— Ή  καϋμένη, ήτο τόσον καλή δ ι’έμέ !
— Καί ποιός τάχα δέν θά ήτο καλός 

δ ι’ έσέ, κορίτσι μου ; Μιά φορά άμα σέ ίδή 
κάνεις, θέλοντας καί μή θέλοντας,πρέπει νά 
σέ άγαπήση. Ετοίμασες καί τόν φάκελλον ;

— ’Ιδού αυτός μέ τήν διεύθυνσιν τής κυ
ρίας Δουράνδου, όδός Δαβύ, άριθμός 6, Βα - 
τινιόλ.

— Καλά, καλά, θά εΰρω τό ’σπίτι εύ
κολα.

Ή  Χρυσαυγή ήρχισε νά τυλίσση τήν ε
πιστολήν.

— Περιττόν, κορίτσι μου, νά κοπιάζης 
σύ διά αύτό, είπεν ή Σημαδεμένη λαβοϋσα 
άπό τών χειρών τής νεάνιδος τήν επιστο
λή ν  θά τήν κλείσω έγώ είς τον φάκελλον 
καί θά τήν σφραγίσω έγώ ή ιδία.

— Έάν θέλετε, ύπέλαβεν ή Χρυσαυγή.
Ή  Σημαδεμένη έλαβε καί τό περικά

λυμμα .
— Τώρα, ειπεν, έπειδή θ ’ άναχωρήσω 

γρήγορα γρήγορα, θά σοϋ φέρω εύθύς τό 
φαγητόν σου, δύο αύγά ροφητά καί μιά 
κοτελέττα.

Καί κατέβη ταχέως διά νά δώση τήν 
έπιστολήν πρός τόν ύποκόμητα Σανζάκ.

— Εξαίρετα, είπεν ούτος μετά τήν ά- 
νάγωσιν καί άν έγώ αύτός ύπηγόρευα, καλ
λίτερα δέν θά έγραφετο- τίποτε δέν έλησμο- 
νήθη. Εύγε τής Σημαδεμένης- οέν χάνει ή 
γυναίκα αύτή δταν τήν γνωρίση κάνεις· έξ 
άπαντος είναι τού διαβόλου κάλτσα ! Ή  
μικρά ονομάζει τήν παιδαγωγόντηςβμαμά» 
νόστιαο δμως. Ά  ! ά ! είναι μερικαί λέζεις 
αί όποιαι έρχονται μόναι είς τά χείλη τοϋ 
άνθροιπου, χωρίς νά ήξεύρη διατί.Πρέπει νά 
πιστεύσω δτι ύπάρχουν είς τήν καρδίαν α 
ποκαλύψεις. Μαμά, προσφιλής μου μαμά ! 
Ναί, ναί, δέν άααυοοϊ αυτο πλέον τήν ει
κόνα... Τί θά συμβή λ.οιπόν όταν ή Χρυ
σαυγή μάθη δτι ή παιδαγωγός της είναι 
μήτηρ της ;

Ό ύποκόμης έσφάγισε τήν έπιστολήν,
— Ή  Σημαδεμένη θά κάμη τά λοιπά 

διά ττ,ς έπιτηδειόττιτός της, έψιθύρισεν.
Μετά μικρόν ή Σημαδεμένη ένεφανίσθη, 

' αρκούντως καθαρώς ένδεδυμένη, ώς τις τών



περίχωρων τών Παρισίων χωρική, έχουσα 
ίκτενισμένην διά τήν περίστασιν ταύτην 
τήν κόμην της καί φορούσα κεφαλόδεσμον 
πεποικιλ,μένον διά δύο ταινιών.

— Είμαι έτοιμη, κύριε υποκόμη, είπε.
— Έ φαγες ;
— Ναί, βιαστικά βιαστικά, ώς βλέπετε, 

καί έντύθηκα καί αμέσως.
Ό  ύποκόμης τή, έοωκε τής Χρυσαυγής 

τήν επιστολήν, ήν έκρυψεν έντός τοϋ φορέ
ματος της.

— Ήξεύρεις τ ί Got κάμης καί τί θά εϊ- 
πης είς τήν παιδαγωγόν ;

— Δέν θά λησμονήσω τίποτε, ά π ’ δσα 
μ ’ έσυστήσατε.

— Σοϋ έπαναλααβάνω οτι ποέπει νάh \
ε”λθη χωρίς άλλο ή παιδαγωγός έοώ, διότι 
καί αύτή είναι άνάγκη νά παίξη τό πρό- 
σωπόν της.

— θ ά  κάμω τό καλλίτερον, καί ό κύ
ριος ύποκόμης ήμπορεϊ νά ήναι ήσυχος.

— Έχω λόγους νά ελπίζω οτι 0ά έπι- 
τύχης· νά σοϋ ’πώ πρέπει νά σέ συγχαρώ.

— Διατί πράγμα ;
— Διά τό γράμμα πού είπες νά γράψη 

ή μικρά.
— Είσθε εύχαριστημένος,κύριε υποκόμη ;
— Έάν οέν ήμην, δέν θά σέ συνέχαιρον. 

Τώρα ήμπορεϊς ν ’ άναχωρήσης· δέν έχω τ ί 
ποτε άλλο να σού είπω.

Ή  Σημαδεμένη έξήλθεν.
Πρό όλίγου άνέμενεν αύτήν ' ό Κολίβρης 

έν τώ περιβόλω, μικρόν άπωτέρω τής οι
κίας, καθήμενος έπί τής άμάξης του.

Ταυτης έπέβη ή σύζυγος τού Κοκάς.
Ό ύποκόμης άπό τού παραθύρου τής οι

κίας είδε τήν άμαξαν έξελθούσαν τού περι
βόλου καί γενομένην είτα άφαντον διά τών 
οένΐοων.

— Τώρα άς περιμείνωμεν,έψιθύρισεν.

ΙΕ'

Ή έπιύτολτι τιίς Χρνΰαι/γής.

Η κόαησσα Δελ,ασέρ, άσχοληθείσα καθ’ 
ολην τήν πρωίαν είς τήν συλλογήν πληρο
φοριών, άς ούδείς φεϋ ! ήδύνατο νά τή δώ- 
ση, έπέστρεψεν είς το δωμάτιόν της κατα
βεβλημένη καί απελπις.

Έν τούτοις είχε τήν δύναμιν νά ίτοι· 
μάση τό λιτόν αύτής φαγητόν καί ήρχισε 
νά τρώγη άνευ δμως όρέξεως, μολονότι άπό 
πρωίας ούδέν είχε λάβει' έπνίγετο άνά π ά 
σαν στιγμήν ύπο τών δακρύων καί τών ολο
φυρμών της.

’Αβότου έγένετο άφαντος ή κόρη της, ή 
ατυχής γυνή ούοέν έ'πραττε πλέον, ά λ λ ’ ή 
νά κλαίη καί νά στενάζη' έάν δέ είχε τό 
θάρρος νά λαμβάνη καθ’ έκάστην όλίγην 
τροφήν, έπραττε τούτο έξ άνάγκης νά δια- 
τηρήση τάς όλονέν έκληπούσας δυνάμεις j 
αύτής.

Εύρίσκετο άκόμη είς τήν τράπεζαν, στη- ί 
ρίζουσα έντός τών χειρών τήν κεφαλήν καί 
θερμά χύνουσα δάκρυα, δτε έξαίφνης άνε- 
«κίρτησεν άκούσασα OTt έκρουσαν τρις είς 
την θύραν της, καί ήγέρθη.

— Δέν ήπατήθην, είπεν, έδώ κτυποϋν.

Καί προσηλώσασα τό ούς, ένόμισιν δτι 
ήκουσεν έκτος τοϋ δωματίου οίονεί βηματι
σμούς.

Άφοϋ δέ μετά σπουδής καί ζωηρότητος 
άπέμαξε τό πρόσωπον, ϊνα έςαλείψη πάν 
ίχνος τών δακρύων της, έσπευσε ν ’ άνοιξη 
τήν θύραν.

Ή  Σημαδεμένη είσήλθεν ύποκλινομένη, 
ή δέ κόμησσα ίδοϋσα τήν δυσειδεστάτην 
καί άγνωστον αύτ?) γραίαν όπισθοχώρησεν 
έντρομος.

— Τί ζητείτε, κυρία ; ύπέλαβεν.
— Τήν κυρίαν Δουράνδου' σείς είσθε ή 

κυρία Δουράνδου ;
— Ναί,έγώ είμαι-τί έχεις νά μοϋ είπγις ;
— Νά, ε ιμ ’ έγώ χωριανή, δχι πολύ μα- 

κρυά. άπό τό Παρίσι, καί σάς φέρνω ένα 
γράμμα, άπεκρίθη ή Σημαδεμένη, προχω- 
ρήσασα δύο βήματα.

— Γ ράμμα ;
— Ναί, γράμμα, νά το, ε:πεν έςαγα- 

γοϋσα τήν επιστολήν.
— Σ ’ έμένα σοϋ είπαν νά το οώσης ;
— Είς τήν κυρίαν Δουράνδου, πού κα

τοικεί είς τόν δρόμον Δαβύ,άριθ. 6, είς Βα- 
τινιόλ.

— Ποιος σού τήν έδωκεν ;
— "Ενα εύμορφο κορίτσι.
Ή  κόαησσα διελογίσθη εύθύς τήν θυγα

τέρα'της καί ήσθάνθη ζωηοάν αΐσθησιν.
— Δός μού την, δός μού την, είπε μετά 

συγκεκινημένης φωνής.
— Σείς είσθε, αί, ή κυρία Δουράνδου ;
— Σάς είπον δτι είμαι έγώ.
— Σάς ερωτώ πάλαν, βλέπετε, διότι το 

κορίτσι μοϋ είπε καί καλά μονάχα είς τήν 
ίδια νά δώσω τό γράμμα.

— Σάς λ,έγω καί πάλιν δτι είμαι ή κυ 
ρία Δουράνδου.

— Τότε, πάρτε τό γράμμα.
Ή  κόμησσα έλαβε τήν έπιστολ,ήν μετά 

τρεμούσης y ειρός.
Οί οφθαλμοί της ε"πεσαν άπλήστως έπί 

| τής έπιγραφής καί εύκόλως άνεγνώρισε τον 
| γραφικόν χαρακτήρα- είχον πραγματι διά 
I τής χειρός τής Χρυσαυγής, τής χειρος τής 

πολυλατρεύτου αύτής κόρης γραφή αί γραμ- 
μαί έκείναι.

< Άφήκε κραυγήν χαράς, κλείσασα οε τήν 
θύραν καί δείξασα κάθισμα είς τήν Σημα- 
δεμένην

— Καθήσατε, κυρία, τή είπεν.
Τότε αναρριγούσα οιέρρηςε το περικά

λυμμα της επιστολής καί έξεδίπλοισε αύτήν 
άλλ, "οί οφθαλμοί της έπληρώθησαν δακρύων 
άφοϋ δ ’ άπέμαξε τό πρόσωπον, έπλησίασε 
πρός το παράθυρον Ϊνα δυνηθ?) νά την ά- 
ναγνώση, έχουσα έστραμμένα νά νώτα προς 
τήν Σημαδεμένην, ήτις έφαίνετο έρευνώσα 
διά τού βλέμματος τήν έπιπλοσκευήν.

Ή  κόμησσα ε”φερε τήν επιστολήν εις τά 
χείλη της καί είτα ήρχισε τήν άνάγνωσιν 
αύτής· ή συνκίνησίς της δμως έδιπλασια- 
σθη άπό τών πρώτων γραμμών καί ήναγ- 
κασθη μεγάλας νά καταβάλη προσπαθείας 
δπως φθάση μέχρι τέλους, χωρίς ν ’ άναλυθή 
είς λυγμούς.

Μή άρκεσθεϊσα δέ είς μίαν άνάγνωσιν,
I άνέγνω αύτήν καί δευτέραν φοράν. Ά  ! ή

κόρη της καί ούχί ή μαθήτριά της τγ  ώ- 
μίλει έν τί) έπιστολϊ) έκείνη, άνοίγουσα ο- 
λην αύτής τήν καρδίαν.

Ναί, το κοράσιον, είς δ κατά πρώτον μέν 
έ'δωκε τήν ζωήν καί είτα τήν διανοητικήν 
άντίληψιν, τό κοράσιον, ού τό πνεύμα έκαλ- 
λιέργησε καί έμόρφωσε τήν καρδίαν μέ τήν 
ουσίαν τής ίδικής της, αύτό τήν προσεκά- 
λει καί τί) έτεινε τήν χεϊρα. Πόσην άγά- 
πην, πόσην τρυφερότητα περιείχον αί δύο 
έκείναι σελίδες τής επιστολής !

Ή το ώς νά έξήλθε κραυγή έκ τών μύ
χιων τής καροίας τής Χρυσαυγής, ώς ύμνος 
υίικού φίλτρου !

Η κόμησσα ήσπάσθη καί πάλιν τήν έ- 
πιστολήν μετά παραφοράς. Είτα συνελθοϋ- 
σα αίφνης, έστράφη πρός τήν κομίσασαν 
τήν έπιστολήν.

— Ήξεύρεις τί περιέχει αύτό τό γράμμα; 
τήν ήρώτησεν.

— Ό χ ι, κόρη μου, άλλά ’σάν νά κα
ταλαβαίνω κομμάτι... ά π ’ δσα μού είπε τό 
κορίτσι. . ,

— Τού ώμίλησες; άνέκραξεν ή κόμησσα.
— Ώ  ! δσο γ ι ’αύτό, ναί, τού ώμίλησα.
— Καί τ ί σού είπε ;
— Μά τήν πίστι μου, έγώ οέν τά εν

θυμούμαι πειό τόσον καλά, άλλά τέλος πάν
των μού είπε δτι είσαι δασκάλισσα της,δεύ
τερη μητέρα της, δτι σάς άγαπ* μ ’ δλην 
της τήν καρδιά, καί ένα σωρό πράγματα 
τά οποία δέν τά  ’θυμούμαι πειό.

— Πού είναι ;
— "Ω ! δέν είναι πολύ μακρυά άπ ’ τό 

Παρίσι.
— Ναί, μού τό είπες αύτό δτι οέν είναι 

μακρυά ά π ’ τό Παρίσι, άλλά ποϋ είναι ; 
πώς ονομάζεται τό μέρος ;

— Νά σού ’πώ, κόρη μου. τήν αλήθεια, 
δέν ήξεύρω πώς ονομάζεται τό μέρος· τό 
’σπίτι είναι μέσα είς ένα δάσος.

— Είς ποιον δάσος ;
— Δέν ημπορώ νά σάς το ’πώ - έκεΐ τό

λένε δάσος καί τίποτε περισσότερον.
— Πώς ήμπόρεσες νά ϊδης έκείνην τήν

νέαν ; κ7.ί πώς ήμπόρεσεν έκείνη νά σ ’ έπι-
φορτίση νά φέρης αύτό τό γράμμα ;

[Έπεται συνέχεια].

«Π.

j j  Ε Ε Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν  ^

Ι| ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ii
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ. :

!: Πφ  ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ Q

Η Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΟΥ —  Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΝΥ

®  ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ ·
ί : . ::^  Το λαμπρόν τοϋτο μυθιστόρημα τοϋ μεγάλου ϊ * 
®  Μυθιστοριογράφου ’Αλεξάνδρου Δουμα. έν ω π ι- ^  
ϊ ί  στώς απεικονίζεται ή μ&γάλη Γαλλική Έπανα- *ϊ 
© στασις. απαρτίζεται έκ 4600 σελίδων, διηρημέ- Φ 
jt νων είς 8 τόμους και πωλείται έν Άθήναις είς |ί 
φ  το « Β ιό λ ιο π ω λ ε ϊυ ν  τ ή ς  Κ ο ρ ίν ν η ς » ,  όδός φ  
♦ ♦Προαστείου. άριθ. 10 άντι
^  ΦΡΑΓΚΩΝ 25. £
; ;  (Ε ίς τούς συνδρομητας τώ ν  « Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υ- jj  
^  θιστορημάτω ν» άπ οστέλλετα ι ά ντ ι φρ. 1 7 ,έ λ ε υ θ .  ^  

; ;  τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ώ ν  τ ι λ ώ ν .



ΕΚΛΕΚΤΑ Μ 1’ΘΙ ΣΤΟΡΗMATA

τώ έςωτε-

Τ *  έξί^ς νέα  β ιβλία , άπ ο ατέλλο ν-  
τ«6 ελεύθερ α  τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ώ ν  ε ις  τε 
τά ς  επ α ρ χ ία ς  xat τό  εξω τερ ικό ν . 
A t  τ ιμ ,α ΐ δ ια  το ύ ς  εν 
ρεκώ  ενοοΟ νται ε ίς  χ ρ υσό ν.

ν Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως ήτοι σκηναι έν 
Κωνσταντινουπόλει» ύπόΧ. Σαμαρτσίδου, δραχ 2.

«Μάρτυς η Λαυρεντία» μυθ. Ά .  Δεννερύ, δραχ.2,50.
«Μεγάλη Περιουσία» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν. δρ.2,75.
• Οί Μοϊκανοι τών Παρισιων» μυθ. Α. Δουμα, δρ. .5 .
• Ό  Πλοίαρχος Κορκοράν» μυθ. Ίουλ. Βέρν, δρ. 1,30.
«Ρο αίνος Χόοδ ό Ευπατρίδης» μυθ. Α.Δουμα.δρ. 1/25.
« Ό  Ροκαμβόλ» μυθ. Ιίονσόν δέ Τερράϊλ. Τό μυθι

στόρημα τούτο άποτελεΓται έκ 18 ολοκλήρων βιβλίων .έκα
στου εις τόμους διηρημένου : «Τά δράματα τών ΙΙαρι- 
σίων» τόμ. 3. ·*Άθλθί Ροκαμβόλ» τόμ. 2. «· Άνάστασις 
Ροκαμβόλ» τόμ. 2. «Τελευταία λέξις Ροκαμβόλ» τόμ. 2. 
«Ώραία Άνθοκόμος» τόμ. 2. «Αί Άθλώτητες του Λον
δίνου» τόμ. 2. «Αί Κατεδαφίσεις τών Παρισιων». «Τό 
Σχοινίον του Άπηγχονισμένου». «Ή  Επιστροφή του 
Ροκαμβόλ» τόμ 3. «Οί Νέοι ’Άθλοι του Ροκαμβόλ». 
Τό δλον τόμοι 18. Τιμάται ολόκληρος ή σειρά δρ. . .40 .

« Ή Μνηστη τών Εκατομμυρίων» συνέχεια τών μυ
θιστορημάτων «Κόμητος Μοντεχρήστου» και «Άρχοντος 
τοϋ Κόσμου» τόμ. 3, δραχ........................................... 4.

«Ιστορία του Μεγάλου Ναπολέοντος και τά ’Ανέκ
δοτα Αυτού» ύπό Γεωργ. Λαμπίση, τόμ. 2, δρ 4.

• Α ί Τραγωδίαι τών Παρισιων» μυθ. Ξαβιέ δέ Μοντε
πέν. τόμ. 9, δ ρ ..7 .......................................................10.

«Μαρκωφ ό Μαλουίνιος» κα'ι συνέχεια « Ό  Μαρκήσιος 
Δέ Λοϋ-Ρονάν» τόμ.. 2, δρ.......................................3.50.

• Ό Πυροσβέστης» και συνέχεια << Ή ΆπορφανισθεΓσα 
Κόρη», τόμ. 2. δρ...................................................... 3,50.

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

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

«Νάθαν ό Σοφός» ύπό Lessinc, έκ τών φιλολογικών 
παρέργων Θ. Άφεντούλη, δρ...................................1,25.

« Ό  Καμπούρης τών Παρισιων» μυθ.ΠωλδέΚόκκ δρ.Ι.
« 'Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου» μετ’ εικό

νων ύπό Κωνσταντίνου Σταυρίδου, τόμ. V, δρ 5.
«Ποιήματα* Άχιλλέως Παράσχου, τόμ. 3. δρ. . . 5.
«Ή  Παναγία τών Παρισιων μυθ. Β. Ουγκώ μετάφρ. 

I. Ιναρασούτ<ίίι μ ετ’ εικόνων, τόμ. 2 δρ..................... 4.
«Οί ’'Αθλιοι» Β. Ουγκώ μετάφρ. I. Ίσιο. Σκυλίσση 

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

ζανκουρ έπ'ι τούτωάποσταλέντος είς Κριμαίαν,τόμ,2 δρ.5.
«Οί Έργάται τής Θα) άσσης» μυθιστ.Βίκτωρος Ουγκώ 

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

Μαρύ, τόμ. 2, δραχ........................................................ 3
Δράμ.ατα Βίκτωρος Ουγκώ: «Μαρία Τυδορις» δρ. . . 1.

» «’Άγγελος IIαταυιου» δρ. 1.
» « Έρνάνης» δραχ............. 1.
» «Βυογράβοι» δραχ. . . . 1.
» «Ρούϊ Βλάς» δ ρ α χ .. . .1 .

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

« Έν ’Αγωνία» μυθιστ. Ιουλίου Μαρύ, τόμ. 3. δρ. 2.
« Ό  ’Ιατρός τών Πτωχών» μυθιστ. Ξαβιέ δέ Μοντε

πέν, δρ.αχμάς.............................................................2,50.
«Ή  Μικρά Μήτηρ», μυθ. Αίμ. Ρισβούργ, δραχ.. 3.
« Ή Άρτοπώλις» μυθιστ. Ξαβιέ δέ Μοντεπέν δρ. 5.
« Ό  Χονδροκέφαλος» μυθ. Πώλ δέ Κόκκ δραχ. .. 1,50.
• Ή Αυτού Ύψηλότης ό "Ερως» μυθ. Ξαβιέ δέ Μον

τεπέν τόμ. 7, δραχ........................................................ 6.
«ΟίΆθλιοι τοϋ Λονδίνου »μυθ.II.Ζακκον τόμ.2,δρ.2δ0
«Τό τέκνον τούΈραστοϋ» μέ συνέχειαν: «Ή  Ά νυ μ -  

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

• Ελληνική ’Ανθολογία» ήτοι συλλογή ελληνικών 
ασμάτων μετα πλείστων εικόνων, δραχ. . .̂ .............1,50.

« Ό  Σαιφ Ζουλιαζάν» ’Αραβικόν μυθιστόρημα δρ. 175,
«Το Φρούριον τού Καρρόου» και συνέχεια: «Το ’Άνθος 

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

τόμ. 4. δραχ............. .................................................... 4.
« Ό  Γοΰς Μάννεριγκ» μυθ. Ουάλτερ Σκώτ δραχ.. 2.
« Ή Δεκαήμερος» τοϋ Βοκκακίου, άδετος ορ .2,50  

χρυσόδετος δραχ..............................................................4.
«Ό  Κερατας» Πωλ δέ Κοκ κατά μετάφρασιν ΙΟ.ε* 

άνθους Τριανταφύλλου δραχ.......................................... 2.
«Ή  Ερυθρά Διαθήκη» μ.υθ. Παύλου Φεβάλ, δρ. 150.
«Ή  Άθιγγαν'ις» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν. τόμ. 5  δρ.5.
« Ο ’Ιατρός Ραμώ» μυθ. Γεοιργίου Όνέ,δραχ. . 1,50.
« Ή  Μοδιστρούλες» μ.υθ. Πωλ δέ Κόκ, δρ. . . . 1,30.
«Κραυγή τής Παράφρονος» μυθιστορία εκ τοϋ Γαλ

λικού, δραχ.......................................... *....................2,50.
«Ή  Μεγάλη ’Ίζα» μυθ. ’Αλεξίου Μπουβιέ δρ. 2,50.
« Ό  Ευγενής ’Έρως» μυθ. Άλεξ. Δουμα δρ. : . . .2.
«Τό Στρατιωτικόν Τάγμα» μυθ. Ίουλ. Μαρύ 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. .1 ,5 0 .
« Ίζολίνα ή Μεξικανή» μυθ. Με tv Ρειδ δρ. . . .13 0 .
«Ή  Μεγάλη Καρδία» μυθ.ΓΙ.δ Άίγρεμών τόμ.4,δρ.5.
« Ή Σύζυγος τού Νεκρού» μυθ. Α. Μπουβιέ δρ. 2.75.
«Ή  Δέσποινα δέ Βρεσσιέ» μυθ. Α. Δελπ'ι δρ.Ι,25.
«Ιστορία τής ΓαλλικήςΈπαναστάσεως» Φ.Α. Μινιέ, 

μετάφρ. Ε.Α. Σίμου μετά 30 εικόνων, τόμ. 2, δρ. 2,50.
«Πρακτική ’Ιατρική τών Οικογενειών·» συγγραφεϊσα 

ύπό Τιμ. Καρδαρα ιατρού μετ* εικόνων τόμ. 2, δρ. .6 .
«Τά Μυστήρια τών Φρααμασόνων» ύπό Leo Taxil 

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

ϋΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοα/ιενς *Αθήναι Πάτραι Πύργος Όλΐ/μπια.

Π^ραιεύς άν. 6.20π  
Άθήναι » 7.00

/άφ.10 .03  
Κόρινθο; ^ .ν , 0 23

'Ολύμπια αφ.
6.30π
7.25

8.50*
9.30

1 1 .25π 
12.05

— ’Ολυμπία

Πύργος

άν. 7.35π  
fi<f. 8.30 _

2.25μ
3.20

6.30μ
7.25

12.50 3.00 — ^άν. — 7.00π 3.40 5.05μ
— 3.15 4.20μ

Λεχαινά |άφ. — 
^άν. _

8.50 5.18 7.15

_ 5.08 7.25 8.55
11.00

5.24
7.45

6.40π
9.156,00π 5.10 _

Πάτραι | 
Αϊγιον

αφ. —
^άν. 7.45π  
άν. 9.29  

^αφ.10.34

7.10
9.15

6.00
7.20 _

11.50
1.08
1.58

—
4 .ΙΟμ
6.25
7.357.15π 4.45μ _

Ά κρατα
—

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

Κόρινθο;
^αφ. 1.05 3.55 9.00 —

11.40 8.55 — ^άν. 1.25 4.10 — 12.00*
11.55
12.50 —

5.00
5.55

Ά θήναι
Ιίειραιεύς

αφ. 4.30 
άφ. 5.00

7.05
7.35 —

3.20
3.55

Κόρινθος "Αργος 
Κόρινθο; άν. 11 .42π  (*) 1.20μ
"Αργος άφ. 2.20 3.50
Μ ·Φ ηλιον » 3.00 4.25
Τρίπολις » 6 .10  7.20

Ναύπλιο ν Τρίπολις. 
I! Τρίπολις άν. 6.30π

Ν ιύ κ λ ιο ν  » 8.45
π1 "Αργό; » 9.25
II Κόρινθος ά®. 11.40

9.45π (») 
12 .15  

1.20 
3.45

Κα6ά(5ιλα Κυλλήνη Λουτοά.
Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 Λουτρά __ __ __ 2.35
Βο̂ ρθο) ομ. 
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 Κυλλήνη 6.00 — 11 .15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

Καβάσιλα
6.33 8 00 11.42 4.33

Αουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 — 4.50

· .  Κ α τ ’ ευθείαν εί; Τρίπολιν χαι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην. Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μυλλων "Αργους Ναυπλίου άμαξοστοιχίαι καθ ’έκάστην.
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ΧΑΡΤΟΐαΑΙΙΙΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

Ά θ η να ι, όδός Αίολου, άρ. 192, 6ναντι 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
Έκτυποϋνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς και λιθογραφη- 

μέναι έπικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
είδους. ’Ενταύθα πωλείται και μελάνη τύπου αγγλική ώς κα'ι συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε
λαιοχρωμάτων—έργαλεια άρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

ΤιμαΙ μέτρια». — Πώλη·ςς λι&νι«&ς χανδριχ&ς.

Ε Ρ Γ 0 Σ Τ Α Σ 1 0 Ν  Λ Α ΙΜ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ . Κ Ο Υ Λ Ο Ϊ Μ Π Η

39 — Ά θ η να ι, όδός Σταδίου, άοιθμός — 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνιών,
ομπρελών, φλανελλ.ών κλ.π. ανδρικών ειδών. Ο ύ λ η α ις  λ ΐΛ ν ι* ω ζ  X®**
Ι ρ ι ι Β ( .

Λαιμοδέται ·κατά παραγγελίαν.
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