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Α ί σύνδρομα*, άποστέλλονται ά π ’ευθείας «Iipbc 
τήν Διεύθυνσιν τών ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΩΝ, εις ’Αθήνας», διά ταχυδρομικών επιταγών, 
γραμματοσήμ,ων, χαρτονομισμάτων, τοκομερίδιων, 
συναλλαγμάτων κτλ. κτλ.

Το τοιοϋτο δέ συνέβαινεν, ώς έπί το πολύ 
την πρώτην έκάστου μηνός.

— Αϊ, τ ί νέα, κύριε Διογέννη Δημ,άδη ; 
Θά μάς δώσης τό ένοίκιον ;

— Καλά, κυρά Γιάννενα, ά λλά .. .αΰριον.
Ή το ή συνήθης άπάντησίς του.
Καί ή γοηά Γιάννενα κατήρχετο τήν 

κλίμακα κάτωχρος άφίνουσα νά υπεκφεύ
γουν μεταξύ τών χειλέων της, συγκεκομέναι 
φράσεις.

Ά λλά  τό μάλλον οχληρόν,τό καθιστών ο
λίγον επισφαλή τήνδιδασκαλικήντου εύδείαν, 
ησαν αΐ συνεχείς καί ήκιστα ευάρεστοι επι
σκέψεις τής ώραίας δεκαοκταέτιδος θυγα
τρός τής κυρά Γιάννενας, ήτις...τόν ήγάπα.

Τό χωρίον ήτο δλον άνάστατον.
— Τί τοϋ έζήλεψε καλέ, τ ί τοϋ έζήλεψε ;
Καί δμως τον ήγάπα. Νεότητα, καρδίαν,

καλλονήν, όνειρα, τά πάντα ερριψε προ τών 
ποδών τού κυφού καί άποτροπαίου έςερευ- 
νητοϋ τής γραμματικής, τού νυσταλέου κα 
τόχου τής γνωστής ρενδικότας.

Ή το μία τών μελαγχολικών νυκτών τοϋ 
φθινοπώρου, καθ’άς ή φύσις οίονεί πίπτουσα 
απεκδύεται τήν παρθένον στολήν τοϋ έ’αρος 
καί γυμνή χωρεϊ πρός τάς ψυχράς καί μ.ε- 
λαμ.βαθεΐς νύκτας τοϋ χειμώνας.

Ή  ατυχής, απόκληρος τού έρωτος, μέ 
παλμούς άγωνίας ΐστατο έ'ξωθι τοϋ παρα
θύρου του καί έκλαιε.

Τήν νύκτα εκείνην ήθέλησε νά τώ έςο- 
μολογηθή, καί τήν άπέπεμψεν.

Πόσον περίεργος έρως ! τ ί Ιδιοτροπία τής 
γυναικείας καρδίας ! Αύτή ή χαρίεσσα καί 
πλήρης άφελών θελγήτρων, ή προσωποποίη
σή τοϋ ειδυλλίου, καί δυναμένη, έάν ήθελε, 
νά γίνη όνειρον καλλιτέχνου, σκέψις ποιη- 
τοϋ, φροντί; καί μέλημχ μονάρχου, νά περι-

φρουρή τον ύπνον μιας κνήμης ξύλινης ! 
μιας ρενδικότας διδασκαλικής ! Παράδοξον !

Τό κάλλος ζηλοτυπεΐ πρός τό κάλλος, 
φαίνεται, δ ι’ αύτό ενίοτε τό άσχημον άγχ- 
πάται παρά τού ώραίου.

Αίφνης, έν τώ μέσω τής σιγής, ήκού- 
σθησαν συγκεχυμέναι λέξεις έκ τοϋ δωμ.α- 
τίου:

— Ώ  έ'ρω; 1 έ'λεγεν έκεϊνος.
Λάμ.ψις χαράς άπήστραψεν έπί τοϋ προ

σώπου τής κόρης.
Εκείνος ώμίλει περί έρωτος !*
Μήπως τήν ήγάπα, καί έν τή δειλία του 

το άπέκρυπτε ;
Έ τεινε προσεκτικώτερον τό ού;, ίνα μή 

τή διαφύγη ούοεμ.ίχ τών ουράνιων φράσεων 
του κα ί... ήκουσεν :

Ό  έρως... Γενική : τοϋ έρωτος. Δοτική : 
τώ ε”ρωτι. Α ιτιατική: τόν έρωτα.Κλητική...

Κεραυνός έάν έπιπτε δέν θά τή έπροξένει 
τοιαύτην αΐσθησιν, οϊαν ή άπάτη εκείνη.

Άνήλθε ταχέως τήν κλίμακα, ε”σβυσε τό 
φώς καί πεσοϋσα έπί τής κλίνης της, ανε- 
λύθη είς δάκρυα . . .

Τ. Μ ω ρ α τ τ ι ν ή ς

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ρ 0 1 Σ 0 Σ
Μυθιστορία κ α ρ ο λ ο υ  μ ϊρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Έ  γ χ »  τ  α λ  ε λ ε t μ  μ. έ ν α. t.

[Συνέχεια]

Τήν ήμέραν καθ’ήν ή μαρκησία, ο πο ίγ- 
κη·1 καί ό Ροζενδάλ περιεπάτουν είς το δά
σος, έκείνη κατέβη διά τό δεϊπνον τήν μίαν 
μ., μ.. Διότι έν Ρόχη έδείπνων πάντοτε ο>ς 
κατά τήν έποχήν τών προπατορών των.

Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Σ  ΕΡΩΣ
Διήγημα

Ώχρό; καί στυγνός τήν οψιν, μέ μικρόν 
■καί κεκυρτωμ,ένον σώμα, το ήμ,ισυ τού ο
ποίου ύπεβάσταζε ξύλινη κνήμη ωθούσα 
αύτό είς έρρύθμ.ου; κινήσεις, «κατανοητού 
χορού, έχθρός τής πολυτελείας, ό παραβά
τη; παντός κοινωνικού θεσμ,οϋ, ό φιλόσοφος 

1 τοϋ χωρίου, ώς άπεκάλουν αύτόν, ή μ.ονα- 
1 δική έν αύτώ προσωπικότη;, διήρχετο τό 

πλεϊστον τής ήμέρας χασμ.ώμ.ενος καί άπα- 
ριθμών τάς περιϊπταμένας έν τώ δωματίω 
του μ.υίας. Συνήθως δέ ή μαθηματική αύτη 
ένασχόλησις, άπέληγεν είς γλυκύν καί βα- 

| ίύτχτον ύπνον.
Πενιχρά καί ανήλιος τρώγλη, έχρησί- 

μευεν αύτώ ώς μόνιμ.ον ενδιαίτημα, έν ώ δι- 
ι έρρεεν, ώς ύπό ρυπαράν τήβεννον κτηνώ- 

οου; άναισθησίας, ό ιδιόρρυθμος στωϊκος αύ- 
τβΰ βίος.

Οσάκις δ ’ έξήρχετο αύτής, τά  παιδία, 
ι τρέχοντα κατόπι του, ήρέσκοντο νά τραβούν 
ι τήν μακοάν του ρενδικόταν, έφ’ ής ή φθορά 
ι ίπιεικής πλέον παρήλαυνεν. «Κύριε Διογέν

νη, κύριε Διογέννη, τό πυθάρι σας, κύριε 
Διογέννη». Αύταί ήσαν αί συνήθεις φιλο
φρονήσεις, άς τώ  άπέτεινον οί ζωηρότεροι, 
Ώ5ώκις έξήρχετο μ.εταβαινων εις κάμμίαν 
παράδοσιν.

Τήν έσπέραν έπέστρεφεν ύπο τούς μ.ονο- 
t τόνους ήχους τής ξύλινης κνήμ.ης του, ήτις 

παοαδόξως ύποστηρίζουσα καί θορυβούσα, 
αφύπνιζε τούς κύνας τοϋ χωρίου. Ουτω κα- 
ταίιωκόι/,ενος ο δυστυχής έφθανε πνευστιών 

I υπο τοϋ φόβου μέχρι τού ιστορικού μεγάρου 
τ ου, οΰτινος ή ο’.κοδέσπιινχ, νωδός καί φλύ- 

] Λρος γραϊα, ήτο ή μόνη έν τώ κόσμω γυνή 
μ ε θ 'ή ; έκεϊνος ένίοτε συνδιελέγετο.



Ό  ’Ιωάννης δέν είχεν επανελθεί.
Τόν είχον κρατήσει έν μ.εμακρυσμένη Ttvt 

ΐπαύλει έργασίαι έπείγουσαι.
Ήρχισαν τό δεΐπνον άνευ αύτοϋ.
Ή  μικρά Βαρβάρα, περιήρχετο τήν τρά

πεζαν ύπηρετοϋσ*. τούς πάντας.
Καί αύτή επίσης άπέκρυπτε τάς άντι- 

παθείας της.
Ά λ λ ’ έκείνη άπεστρέφετο τήν γυναίκα. 

Μόνον δέ, λίαν έπιδεξίως με τήν γυναικείαν 
υποκρισίαν της, δσω μάλλον τήν έμίσει, 
τόσω περισσότερον τήν περιέβαλε δ ι’ άπει
ρων περιποιήσεων καί δ ι’ έπιχαρίτου υπο
ταγής.

Ή  Μαρία τήν ήγάπα. ’Εν τώ οϊκω 
τούτω, δπου έκουσίως κατεδίκαζεν έαυτήν 
είς τήν μόνωσιν, πρός μόνην τήν μικράν 
Βαρβάραν ήσθάνετο άπεριόριστον συμπά
θειαν.

Τό έσπέρας κατεγίνετο είς τήν άνατροφήν 
αυτής, ήν δλονέν συνεπλήρου, ά λ λ ’ ή μικρά 
αΰτη δέν άφίνετο νά παρασυρθή άπό τάς 
περιποιήσεις τής κρεολοϋ καίτοι έδείκνυτο 
πρός αύτήν έπί μάλλον καί μάλλον άξιαγά- 
πητος.

Δι ’ αύτήν, εκείνη ήτο άντίζηλος μόνον 
καί έχθρά.

Ά λ λ ’ δπως ό έρως της, οΰτω καί ή ζη 
λοτυπία αύτής, έμενε κεκρυμμένη είς τά εν
δόμυχα τής καρδίας της.

Ό  Άμλέτος ήδύνατο νά είπη καλλίτε
ρον :

« Υποκρισία ! τό ονομά σου είναι γυνή !»
Περί τό τέλος τοϋ δείπνου, οί κύνες ήκού- 

σθησαν ύλακτούντες έν τή αύλή, καί ή μ ι
κρά Βαρβάρα έτρεξεν είς τό παράθυρον.

ΤΗτο ό κομιστής τών τηλεγραφημάτων.
Ήνοιξε λοιπόν τήν θύραν καί ελαβε τό 

τηλεγράφημα.
— Είναι διά τόν κύριον Ίωάννην, είπεν, 

ά λ λ ’ τομπορεΐτε νά τό άνοίξετε. Ό  κύριός 
μου δέν έχει μυστικά διά σάς.

Καί έοωκε τόν φάκελλον είς τήν Μαρίαν, 
ήτις τον έοειςεν είς τήν πενθεράν της.

— Άνάγνωσον, κόρη μ.ου, είπεν ή γραΐα.
Άπο τών πρώτων λέξεων ή κρεολος ήρυ-

θρίασε καί ελαφρός σπασμός τήν συνετάραξε.
— Τί τρέχει ; ηρώτησεν ή κυρία λά Βιλ- 

λωδαί.
— Μάς άνακοινώσί τ ι σπουδαΐον ή Ρόχη 

έπωλήθη.
Ή  γραΐα άνεπήδησεν έπί τής έδρας της.
— Μεγάλε θεέ ! είπε, τίποτε δέν σέβων- 

τα ι οί νέοι είς τούς χρόνους τούτους ! Νά πω- 
λήσουν τήν Ρόχην ! άρχαίαν οικογενειακήν 
Ιδιοκτησίαν γαίας, ών όμ.οίας δέν εύρίσκεις 
έν Νορμ,ανδία τέσσαρας ;

— Μάλιστα, μήτέρ μου.
— Ό  νέος κύριός μας έκαμ.ε λοιπόν μ.ε- 

γάλαις τρέλλαις ! Νά πωλήση τήν Ρόχην !
Καί ή πτωχή γυνή δέν ήδύνατο νά συ

ν έλθη.
Έ π ί ήμίσειαν ώραν ή συγκίνησις αύτής 

έςηκολούθει, ήτο τεταραγμένη, άνάστατος, 
αύτή, ήν συνήθως ούδέν ίτάραττε καί ήτις 
εν μόνον άνεγνώριζε σπουδαΐον γεγονός, τόν 
θάνατον τού συζύγου της.

Καί έτρεμεν είσέτι, όταν ό υιός της έπα- 
νήλθεν.

—  Δέν ήξεύρεις,Ιφώνησε πρός αύτόν δσον 
ήδυνήθη μακρύτερον.

- Τ ί ;
— Ό  πρίγκηψ έπώλησε τήν Ρόχην.
Ό  Ιωάννης έποίησε σχήμα οργής, άλλα. 

δέν έπρόφερε λέξιν. Έρριψεν είς μ.ίαν γωνίαν 
τήν ράβδον του καί ήλθε ν ' άσπασθή τήν 
σύζυγόν του.

— Πόθεν τό έμαθες ; ήρώτησε.
— Άπό τόν Άνδρέαν.
— Τότε είναι βέβαιον.
Καί άποτεθαρρημένος άφήκε τάς χεΐράς 

του νά καταπέσωσι.
Ή  Μαρία Ευαγγελία έπρόσθεσε :
— Λέγει δτι πρέπει νά ύπάγης είς Πα- 

ρισίους.
— θ ά  ύπάγω, έγρύλλισεν δ άγροκόμος.
— Μέ παίρνεις μαζύ σου, είπεν έκείνη, 

περιβάλλουσα διά τών βραχιόνων της τόν 
τράχηλον αύτοϋ.

— Άφοϋ τό θέλης! Σοϋ ήρνήθην ποτέ τ ι !
Καί τήν ήμ,έραν έκείνην, παρά τήν κα

κήν «κείνην είδησιν, ό ’Ιωάννης ύπήρξεν ό 
ευτυχέστερος τών ανθρώπων !

ΙΕ'

Τήν επαύριον, κατά τήν 4γΐν ώραν, σκη
νή δλως διάφορος, διεδραματίζετο έν οίκία 
τινι τής όδοϋ Πιγάλ.

Ή  οικία αΰτη, έχουσα τό εξωτερικόν 
αύτής δλως κοινόν, έ'βλεπε πρός κήπον, 
άνήκοντα είς τό πλησίον μ,έγαρον καί κα
τείχε πέραν πλακοστρώτου αύλής· τά  άρ- 
χαΐα έξαρτήματα τής οικίας μεταβληθέντα 
είς εύρύχωρον ισόγειον, τού δποίου ύπέρκειτο 
εν άκόμη πάτωμ.α ώς συμ.πλήρωμα αύτής.

Είς το παράρτημα τούτο έπτά ή οκτώ 
μικρά δωμ.άτια σπιθαμιαίου πλάτους, ήσαν 
τεταγμ,ένα κατά σειράν ώς στρατιώται 
έν παρατάξει, λαμβάνοντα ©ώς έ/. μακρού 
διαδρόμου, καί ώμ.οιάζοντα πρός κελλία μ.ο- 
ναστηοίου τινός.

Τό ισόγειόν του κατωκεΐτο κατά τήν 
εποχήν έκείνην παρά οίκογενείας, ήτις ήδύ
νατο νά θεωρηθή ώς ή μάλλον παράδοξος 
καί ή μ.άλλον θορυβώδης τών Παρισιων.

Έτελεΐτο έκεΐ κυριολεκτικώς,άένναος πα- 
νήγυρις.

Άπό πρωίας u-έχρις έσπέρας, καί πολλά- 
κις άπο τής έσπέρας μέχρι τής πρωίας, η- 
κούοντο θορυβώδεις γέλωτες , εγκάρδιοι , 
βάλς ή πόλκα θορυβωδώς παίζόμενα καί ά- 
τάκτως έπί τού κλειοοκυμβάλου,ύποδήμ,ατα 
συρόμ.ενα ρυθμ.ικώς έπί τοϋ δαπέδου, κιθά- 
ραι ή ρυκανίσματα μ,ανδολίνου, κραυγαί 
χαράς, ή καί άπομιμ,ήσεις φωνών, πάντων 
τών ζώων τής ύφηλίου- θά ένόμιζέ τις, δτι 
εύρίσκεται έν θηριοτροφείω τινί.

Εισερχόμενος τις είς τήν κατοικίαν ταύ- 
την, άφοϋ άνήρχετο τάς τρεις μ.αρμ,αρίνους 
βαθμίδας τάς είς αύτό φερούσας, ήννόει ά 
μέσως ποιον ήτο τό έπάγγε7.μα τοϋ ένοική- 
τορος έκείνου, τοϋ μοναδικού είς τό είδός του.

Καί σχεδόν πάντοτε, αύτόν συνήντα τις 
κατά πρώτον εισερχόμενος, μέ τήν λευκήν 
βλοϋζάν του, τήν κατάστικτον ύπό άργι- 
λώδους γής ώς τούς τέκτονας έκ τής άμ.μο- 
κονίας, κρατούντα τόν κοπέα αύτοϋ άνά

χεΐρας, τήν κόμην άνωρθωμένην ε*χων ώς I 
τήν τοϋ άκανθοχοίρου, τό ΰφος ΐμπνευσμέ- *  
νον καί δλως προσηλωμ-ένον είς τό έργον του. ϊ

Ή το  γλύπτης.
Ώνομ.άζετο Μιχαήλ Σερβέν άλλά τό ο- * 

νομ.α τούτο είχεν έκγαλλισθή είς Παρισίους, ( 
διότι έπρεπε νά γράφεται Σερβίνος, επειδή 
ό γλύπτης ούτος ήτο ’Ιταλός καί μάλιστχ 
Μιλανέζος.

Ό  Σερβέν ήλθεν είς Παρισίους πρό τριά
κοντα έτών, δτε ήτο άκόμη νέος.

Έκεΐ ένυμφεύθη νεάνιδα τινά έκ Β ατί·-  « 
νόλης ώραίαν ά λ λ ’ άπροικον, Έστέλλη* J 
Γουλέτη, όνομαζομ-ένην.

Ό  Μιλανέζος έν τή ιδιαιτέρα αύθεντίοτ 
αύτοϋ τήν μετωνόμασεν Βενεδέττην, διότι 
τό ονομα τούτο τώ έφαίνετο καλλιτεχνικώ- 
τερον.

Ή  Βενεδέττη έκόμισε τώ  συζύγω της, | 
τήν καταστρεπτικήν μ,όνον γονιμότητα αύ
τής !

Ό Σερβέν είχε πέντε θυγατέρας, τάς 
τρεις άπό 1 8 - 2 3  έτών, τάς δέ δύο άλλας 
άπό 10 - 12.

Ή σαν δλαι τού αύτοϋ χαρακτήρος- θορυ
βώ δεις, εΰθυμ.οι, άκατάστατοι, άλλά χαριέ- 1 
σ τ α τ α ι !

Αληθείς βοεμίδες, έν Παρισίοις, τώ  τόπω- 
τούτω, ένθα εύρίσκει τις δ,τι ζητήσει, ώ- 
ραιαι, πνευματώδεις καί καλλιτεχνικώτα- 
τα ι, μ.έ χεΐρας νεράιδων ά λ λ ’ ίν τώ  οίκω 
αύτών ούδέποτε εΰρισκέ τις καί εν κάν μόνον- 
τάλληρον.

Καί δμως ό Σερβίνος έτσακίζετο έργαζό- 
μ,ενος καί έκέρδιζε πολλά.

Ή  άξια του έξετιμήθη προσηκόντως, καί 
χωρίς ποτέ νά βραβευθή άνεφέρετο εύφήμως 
τό ονομ-ά του.

Ά λ λ  ’ όποιον διήγαγε βίον !
Ή μ.ήτηρ, χαρίεσσα άκόμ.η, λευκή μ.έ | 

δλα τά  ερυθρά σ τ ίγμ α τα , ά τινα  είχεν έπ ί 
τού προσώπου, ισχνή άνευ έλαττω μάτω ν, 
άγαπώσα τόν σύζυγόν της καί άγαπωμ.ένη 
π αρ ’ αύτοϋ πάντοτε, δέν ήννόησε ποτέ πώς. 
έπρεπε νά διευθύνη τήν οίκογένειάν της.

Ή  Έστέλλη Γουλέτη, ή έπονομαζομένη 
Βενεδέττη ήτο άποτρόπαιος οίκογενειάρχις.

Πέντε λεπτά προ τού δείπνου ήγνόουν 
πάντες τ ί ε’μελλον νά δειπνήσωσι.

Ή  ύπηρέτρια έζήτει είκοσάκις τάς δια- 
ταγάς τής κυρίας της καί είκοσάκις έλάμ.—- 
βανε στερεοτύπως τήν αύτήν άπάντησιν :

— Καλά, καλά, έχομ.εν καιρόν.
Καί τό κλειδοκύμβαλων ίοΐ'/ε καί έπερνε Γ
Έν τώ έργαστηρίω έπαιζον τό λεγόμενον 

«Πετακτόν» διωργάνιζον ένα τετράχωρον,ή 
ήτοίμαζον παιγνίδιόν τ ι ταχυδακτυλουργι
κόν είς γωνίαν τινά ή καί άν άνέστελλον ταύ- 
τα  έπί στιγμήν τ ’ άνέστελον δπως τονίσω- 
σιν εν τεμάχιον μουσικής τού Λεκόκ, ή τήν 
δυωδίαν τοϋ P e t i t  F a u s t ,  συνωδευομ.ένην 
ύπό ποιμενικού πλαγιαύλου (φλογέρας) χω
ρίς ν ’ άνησυχώσι διά τόν θόρυβον, δστις έ- 
προξενεΐτο είς τό έτερον άκρον τού δωμ-ατίου.

Ή  συναυλία ήτο φοβερά καί διήρκει έπί 
πολύ.

Είς παν άλλο μέρος δ θόρυβος αύτός θά 
καθίστατο άφορμή διαλύσεως τοϋ ένοικια- 
στηρίου, ά λ λ ’ οί Σερβΐνοι ήσαν άπομεμο—



■ •yajuvti εν τη σκιαοι εκείνη, και τούτο τοις 
Ιβυγ/ώβει νά ζώσι κατά βούλησιν.

Κ*ΐ δποΐαι συνομιλίαι !
— Πατέρα, ελεγεν ή θυγάτηρ αύτοϋ με 

^ωνήν κλαυθμ,ηράν.έχω ανάγκην σανδαλίων.
  Κα'ι εγώ, πατέρα, θέλω ένα ζευγάρι

γοβίτσαις,διότι αύταΐς ποϋ έχω μοϋ ’χάλα-

!<j«v /9U τό βράδυ ’στό χορό, τών Ρενώλτ, 
ποϋ διασκεδάσαμε τόσο !

  Πατέρα, έ’να καινούργιο φόρεμα γιά
τό θεό ! Διότι εννοείς δτι έχω τόρα 10 φο- 
»  ρΧΐς πού φορώ τό ϊδιο καί κατάντησαν 
ιιλέον νά μέ σημ,αδεύσουν καί νά μέ ονομά
ζουν «ό πράσινος παππαγάλλος» !

Καί ό άτυχης πατήρ τόν κυπέα κρατών 
είς τήν δεξιάν καί είς την άλλην την άργι- 
λώ&·»! μάζαν, αρπάζεται άπό τού λαιμοϋ ύπό 
■ούο ωραίων βραχιόνων, οΐτινες τόν άνατρέ- 
•κυσιν έπί της έ’δρας του, ούτος δέ αποθέτη 
φίλημα είς τό μέτωπον της ώραίας αίτού- 
«ης λέγων:

— Ναί, Μαργαρίτα μου, θα έχης τό φο- 
ρ£(χατάκι του !

— Ναί, μ.ικρά μου ’Ιωάννα, θά σοϋ πά- 
ρωαεν ταϊς γοβίτσαις σου.

— Καί σένα, ώραία μου Τερέζα, θά σοϋ 
ιτ*ρχγγείλωμε τά  στηβαλάκια σου !

Καί ήρχιζεν έργαζόμ,ενος μετά μείζονος 
δραστηριότητος, ψιθυρίζων :

— Μά τόν σατανα, πρέπει νά δώσω αυ
τήν τήν προτομήν, διότι τό άσκέρι μου θέ
λει νά τσιμπίση καί δέν έχω πλέον πεν
τάρα !

Καί τό άσκέρι του είργάζετο έπίσης !
Είργάζετο μάλιστα πολύ, καί τό έργα- 

«τήριον εκείνο ήτο πλήρες έκ τών έργαλείων 
τής εργασίας των !

Όπου στραφή τις άπαντα τοιαϋτα καί 
περιπατεϊ μάλιστα έπ ’ αύτών !

Έντός πήλινων Φλωρεντινών άγγείων, 
είναι έρριμμένα άναμίξ,παράδοξα έτερογενή 
αντικείμενα, ριζόκονις (ποϋδρα) πτερά με
ταχειρισμένα, βελόναι,κλωσταί,μοιραλειφαί, 
οι* τό πρόσωπον, τεμ-άχια ταινιών, παλαιοί 
πΐλοι, κτένια, καί γάζαι πάντων τών χρω
μάτων.

Καί φαίνονται ταϋτα ώς αληθείς όστεο- 
βήκαι τεθραυσμένων ριπιδίων ! κατακόμ-βαι 
Ενθεων έκχρωμ,ατισμ.ένων,κατωφορείων πρός 
«πιοιόρθωσιν καί παλαιών σανδαλίων, τά 
όποια έπρόκειτο νά διορθώσωσιν αί ϊδιαι !

Ενίοτε κατελαμ-βάνοντο ύπό δραστηριό
τατος πρός εργασίαν έξικνουμένης μέχρι τοϋ 
απιστεύτου.

Αί πένται νεάνιοες, καί ήσαν αύται διά
φορων χρωμάτων, διότι ή πρώτη ήτο με- 
λάγχρ5υς, αί άλλαι κατεΐχον πάντας τούς 
βαθμούς άπό τοϋ βαθέως καστανοχρόου μέ
χρι τοϋ ζωηροτάτου ξανθοϋ χρώματος, καί

πέντε λέγομεν, έκοπτον,έ'ρραπτον έπιδιόρ- 
θουν, έδοκίμαζον τά φορέμ,ατα αύτών.

Καί συνέβη πολλάκις νά μεταχειρισθώσιν 
«γαλμ,άτια άντί άνδρικέλλων πρός δοκιμήν!

Καί τό έργαστήριον τοϋ γλύπτου, μ,ετε- 
βάλλετο ούτως είς έργαστήριον συρμών. 

Διότι έπρεπε νά κατασταθώσιν ώραΐαι,διά τον χορον της εσπερας εκείνης.
Διά τάς δεσποινίδας Σερβίνου, ύπάρχει 

πάσας τάς έσπέρας χορός.

Έκτος τής εποχής τών θαλασσίων λου
τρών, δτε είναι ανάγκη νά έτοιμάσωσι τάς 
ένδυμασίας τών παραλίων μερών.

Συχνάζουσι είς πάσας τάς πανηγύρεις, 
είς τάς τών μουσικών, είς τάς τών ποιητών, 
δταν δίδωσι τοιαύτας, είς τάς τών συνθετών 
μουσικής, είς τάς τών κλειδοκυμβαλιστών, 
τών ζωγράφων, τών συναδέλφων τοϋ πατρός 
αύτών ή καί είς τάς τών ιδιωτών, άλλά 
τοϋτο σπανίως, έκτος έάν ο προσκαλών ήτο 
πελάτης δν έπρεπε νά περιποιηθώσι.

Τάς δέ έσπέρας τό θέατρον ήτο ή κυρία 
άπασχόλησις τής έταιρίας εκείνης.

Κατά τόν χειμώνα μ,άλιστα περί ούδενός 
έφρόντιζον.

Κοινός χορός ήτο δ ι’αύτάς εύχαρίστησις, 
άλλά χορός μετημφιεσμένων ήτο αληθής 
παραφορά !

Καί κατά τήν περίστασιν ταύτην,τό πά 
θος τής εργασίας έξικνεΐτο είς βαθμόν άπί- 
στευτον.

Τό έργαστήριον τοϋ γλύπτου μιτεβάλ- 
λετο είς κυψέλην.

Δέν αισθάνεται τις τήν πενίαν του, δταν 
διήλθε τήν έσπέραν χορεύων καί μέλλει νά 
χορεύση, πάλιν τήν προσεχή νύκτα !

Καί δλος έκεϊνος δ συρφετός γελά, έμ.- 
παίζων τήν πενίαν, ήτις τόν άναμένει, καί 
δέν τήν σκέπτεται πλέον τού τέττιγος,δστις 
άδιαφορεϊ διά τόν έπερχόμ-ενον χειμώνα.

Έν τούτοις τήν ήμέραν έκείνην κατ ’έξ- 
αίρεσιν κατεγίνοντο είς τό δεϊπνόν των.

Δέν έδέχοντο· διότι είχον ξένους, πατριώ- 
τας τού πατρός αύτών.

Ή  μ.ήτηρ έςηπλωμένη έπί έδρας τίνος 
έχούσης τ» σχήμα ρωμαϊκής κλίνης, όποιας 
βλέπει τις ενίοτε έν ταϊς τραγωδίαις1 είδος 
έπίπλου άκατονομάστου μετέχοντο'ς τουρκικοϋ 
διβανίου,ανακλίντρου, τής έδρας καί τής εξο
χικής κλίνης· νωχελής καί πλήρης άκη- 
οείας, απέναντι τής έδρας τοϋ συζύγου της, 
ένώ αί τρεις μ,εγαλήτεραι αύτής θυγατέρες, 
ήνωνον τήν δραστηριότητα αύτών πρός ώ- 
φέλιμ.όν τινα  '•κοπόν.

Ή σαν Ιπιμελώς κτενισμ,έναι, δροσεραί, 
φέρουσαι έσθήτας νέας ή μ,άλλον έπιοιορθω- 
μένας καί έξωραισμένας διά νέων ύφασμά- 
των, τετριμμ,ένας, ά λ λ ’ αρκετά ευάρεστους 
ύπό τό φώς τών λυχνιών.

Είχον διά ρακών επισκευάσει τούς πίλους 
των, οΐτινες, φερόμενοι έπιχαρίτως, δέν ήσαν 
άμοιροι καλαισθησίας, καί τούτου συντελε- 
σθέντος, έπεχείρησαν νά θέσωσιν είς τάξιν 
όπωσοϋν τό άκατονόμαστον έκεΐνο έργαστή
ριον, τό μόνον δωμάτιον, τήν αγοράν, ού
τως ε’ιπεΐν, έκείνην, ένθα διήρχετο ό βίος 
αύτών.

Έπεδιόρθουν, έμβάλωνον τά  τεμάχια 
τών ρακωδών ταπήτων, οΐτινες έχρησίμευον 
ώς παραπετάσματα, καί εθετον κατά σει
ράν τά  πρότυπα έκ γύψου ή τάς προτομ.άς 
κατά μήκος τοϋ τοίχου, ένώ ή ύπηρέτρια 
έμαγείρευεν, ορεκτικόν τεμάχιον βοΐου κρέα
τος, καί ήτοίμαζε τήν άγαπητήν τοϊς Ίτα- 
λοΐς μακαρονάδαν, τής όποιας ή εύωδίχ 
κατέκλυζε τήν σκιάδα καί έξηπλούτο καί 
έπί τής αυλής.

Ό Σερβίνος μέ τήν άκατάβλητον εύθυ- 
μίαν του, κατήλθε τοϋ σκαμνιού, έ'νθα είρ

γάζετο, ε̂ θεσε τάς χεΐρας του πρό τών όφθαλ- 
μ.ών αύτοϋ, έξήτασε τήν προτομήν, ήν 
έξειργάσατο, προτομήν άνδρός, καί άφήκε 
κραυγήν εύχαριστήσεως.

Δεν είναι άσχημη! όχι, δέν είναι άσχημη! 
είπεν. Έάν ό νέος αύτός κύριος δέν εύχαρι- 
στηθή, τοϋτο σημαίνει δτι είναι πολύ δύσ
κολος ! Έ λ α  έδώ, Βενεδέττη, έ"λα καί σύ. 
Μαργαρίτα καί σείς, Τερέζα καί ’Ιωάννα !

Η Βενεδέττη ήγέρθη μηχανικώς έκ τής 
ρωμαϊκής κλίνης της, αν δύναται νά όνομα- 
σθή ούτως ! μετά στεναγμοϋ κοπώσεως, αί 
τρεις νεάνιδες ώρμησαν πηδώσαι ώς άληθεΐς 
σεισοπυγίδες.

— Έ  ! τί λέγετε !
— Είναι ώραϊο, πατέρα, είναι ώραΐο· 

είσαι θαυμάσιος άνθρωπος !
— Μά δέν πρόκειται περί έμοϋ ! άλλά 

περί τής προτομ,ής μου.
— Είναι ώραία, πατέρα, μεγαλοπρεπε- 

στάτη !
— Είναι καλό τό πρωτότυπον, είπεν ό 

Σερβίνος μετριοφρόνως, καί διά τοϋτο επέ
τυχε τόσον ώραία, καί ελπίζω νά κάμω καί 
άλλας. Ό πρίγκηψ αύτός είναι πολύ κα
λός κύριος.

Καί έτριβε τάς χεΐρας αύτοϋ μετά ζωη- 
ρότητος.

— Ό  πρίγκηψ δ ’ Έλύ ; είναι χαριέστα- 
τος άνθρωπος, είπεν ή Τερέζα,ή δευτέρα τών 
θυγατέρων τοϋ Σερβίνου, πόσον ήθελα νά 
πάρω άνδρα καθώς αύτόν !

— Δυστυχής Τερέζα ! ποιον όνειρον ! εί
πεν ή πρωτότοκος, ήτις είς τό όνομα τοϋ 
πρίγκηπος κατέστη έρυθρά ώς μήκων.

Νυμφευομένη αύτόν θά είχον πλούτη, 
πολυτέλειαν, άμάξας, μέγαρα! μά γ ιά  σκέ- 
ψου το καλά !

— Ψάξε νά τό έπιτύχης ! είπεν ή μι
κρότερα θέτουσα τόν άντίχειρα έπί τής ρι- 
νός καί κινοϋσα τούς δακτύλους, ^ς «νδειξιν 
μυκτηρισμ.οϋ· πάει ό καιρός ποϋ οί πρίγκη* 
πες έπερναν βοσκοπούλαις !

— Έ , καλά ! περνούμε καί χωρίς αύτόν !
—  Καί θά ζήσωμεν καλά μάλιστα, ί -  

πρόσθεσεν ό πατήρ, «νώ ή Βενεδέττη έξαν- 
τληθεΐσα έκ τοϋ κόπου, έπανέπιπτεν έπί τού 
άνακλίντρου της— άν ήτο έκεΐνο άνάκλιν- 
τρ ον! —  ό πρίγκηψ ύπεσχέθη νά μοί προμη- 
θεύση έργασίαν καί κατά πρώτον, θά κάμω 
τάς κεφαλάς τών φίλων του, τής μαρκησίας 
δηλαδή Άρτάν καί τοϋ νεαροϋ μαρκησίου 
καί δέν θά λειψή νά μοϋ τούς φέρη, καί άλ
λους άκόμ.η· άλλά πρό πάντων, θά μού φέρη 
τόν βαρόνον Ροζενδάλ.

Καί ετριψεν έκ νέου τάς χεΐράς του μέ- 
χρις άπολεπίσεως αύτών.

— Θά ήτο άληθής θρίαμβος ! Είς Ρο
ζενδάλ ! Φαντασθήτε ν ’ άναγινώσκη τις είς 
τήν βίβλον τής έκθέσεως τών καλών τε
χνών «Μ ιχαήλ Σερβίνος», «Προτομή τοϋ 
βαρόνου Ροζενδάλ !» Ούμ.! τ ί θόρυβος ! τότε 
νά ίδής !

Αίφνης διεκόπη.



ΚΟ Μ Η ΙΙΑ  ΔΕΛ Α ΣΕΡ
Μ νθκίτηρΐα α ι μ υ λ ιο υ  ρ ι ϊβ ο υ ρ γ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ό  έξολαβμ,ος.
[ Συνέχεια]

— Φθάνει, φθάνει ! άνέκραξε· μ.ή ποοσ- 
θέτης τήν ύβριν είς τό ψεύδος.

Το βλέμ.μ.α τοϋ ύποκόμητος άπήστραψε.
— Λοιπόν, έπανέλαβεν ή νεαρά γυνή 

μ.ετά τρεμούσης φωνής, έδείχθη; αρκούντως 
θρασύς καί άθλιος διά νά πιστεύση; ότι θά 
ένέοιδον είς τάς δολοπλοκίας σου διά νά μέ 
καταστήσης ένοχον τών αισχρών σου πρά
ξεων, τάς όποιας διανοείσαι νά έκτελέσης ! 
Έ λα , ε'λα, κύριε, έσκέφθη; πράγματι σπου- 
δαίως ότι θά έγραφον καί θα ύπέγραφον 
παρομοίαν έπιστολήν ;

— Ναί.
— Τότε, κύριε, είσαι τρελλός ! Εννοείς ; 

είσαι τρελλός !
— Ευαρεστήσου νά πιστεύσης έξεναντίας 

ότι ε”χω όλον τό λογικόν μου.
— Λοιπόν, ύπο κόμη Σανζάκ, δέν θά έ- 

τόλμων νά ύποθέσω ότι θά ήσο τόσον ά 
θλιος ! Γνωρίζω πρό πολλού ότι ούτε καρ
δίαν, ούτε χρηστότητα έχεις, οτι είσαι ό 
μηδαμινώτερος τών άνθρώπων, άλλ.ά σήμε
ρον ανακαλύπτω ότι ή άχρειότη; σου έξι- 
σοϋται πρό; τήν ύποκρισίαν σου !

— Κυρία !-.. ειπεν ό ύποκόμης μέ βραγ- 
χνήν καί πεπνιγμένην φωνήν.

— “Ελα λοιπόν ! βλέπω ότι ή λύσσα σου 
έςαπτεται· δείςου τέλος πάντων όποιος εί- 
«70.1... Κάτω τό προσωπείον, κάτω τό προ- 
σωπείον !

— Ά  πατάσαι, 'Ελένη, άνταπήντησε 
κρατών έαυτού- δέν μέ ταράσσει ό θυμός 
σου, ά λ λ ’ είμαι μόνον λίαν συγκεχυμ.ένος, 
διότι σέ βλέπω ν ’ άνταποκρίνεσαι τόσον κα 
κώς είς τάς προθέσεις μ.ου. Είναι τραχείς 
καί σκληροί οί λόγοι σου, ά λ λ ’ άδιάφορον, 
τούς συγχωρώ· ερχόμενοι άπό σέ δέν δύναν- 
τα ι νά μ.έ πειράξουν είμαι ήσυχος καί θά 
μείνω τοιοϋτος.

>Ή ι * ~ > Τ / ν  ^— L2 ! εννοώ... οεν είναι τοσον ευκολον, 
όσον νομ.ίζεις, νά μέ άπατήσης· ήξεύρω τί 
σημαίνει καί τ ι κρύπτει ή κ α τ ’ έπιφάνειαν 
ηρεμία. σου αύτή. Αισθάνεσαι δύνααιν, διότι 
ή θυγάτηρ μου καί έγώ εΐμεθα είς τήν εξου
σίαν σου... Έ λ?., εύθύς ένόησα οτι ένέπεσα 
είς παγίδα... Προτοϋ είσέλθω είς τήν οικίαν 
αύτήν, παρετήρησα τήν άπομόνωσίν τη ;, 
τήν άπαισίαν της οψιν, καί ή καρδία αου 
έκλαυσε προαισθανθείσα τί μέάνέμενεν. Ή  
κόρη μ.ου και έγώ εϊμ.εθα είς τήν έξουσίαν 
σου, ά λ λ ’οχι καί είς τήν διάκρισίν σου. Δέν 
είμαι πλέον ή άσθενής, ώς άλλοτε, γυνή, ή 
καταβαλλομένη ύπό τοϋ κινδύνου· ή δυστυ
χία μου μέ έκαμ.εν ώστε νά δύναμαι ν ’ άν- 
θίσταμαι κατά τών δοκιμασιών, έχω δ ’ άρ- 
κετην ούναμιν ν ’ άντιπαλαίσω κατά σού, 
•προκειμένου νά ύπερασπίσω τήν θυγατέρα

μου. Έάν δέν τό ήξεύρεις, κύριε Σανζάκ, 
σοί το λέγω διά νά τό μάθης τ ί έστ ιμήτηρ 
ύπερασπίζουσα τό τέκνον της.

— Αυτά είναι όλα περιττά. Δέν σοϋ εί
πα ότι δέν έχετε νά φοβηθήτε τίποτε σύ 
•και ή κόρη σου ;

— Βεβαίως δέν θέλεις νά μάς δολοφονή- 
σης, διότι αύτό δέν συμπεριλαμ,βάνεται εις 
τά αισχρά σχέδιά σου, ά λ λ ’ ύπάρχουν άλ- 
λαι άτιμ,ίαι είς αύτάς. Παρατήρησε- αΰτη 
ή έπιστολή ή φρικώδης, τήν όποιαν ήθέλη- 
σες νά γράψω, ύπάρχει έκεϊ, ώς αίχμ.ή εγ
χειριδίου έπί τοϋ στήθους μ.ου ! Μέ άπειλεϊ 
καί εγείρεται έναντίον· μου ώς φοβερός κίν
δυνος και μ,οί λέγει ότι οφείλω νά περιμ.ένω 
τά πάντα."Ολον τό σχέδιόν σου συγκεντροϋ- 
τα ι είς τήν έπιστολήν αύτή ν αί όλίγαι αύ
τής γραμμαί είναι ή βάσις καί ό άξων τών 
καταχθονίων δολοπλοκιών σου. Καί ένόμ.ι- 
σες καί τις οίδε, έλπίζεις ίσως άκόμη ότι 
θά γράψω παρομοίαν έπιστολήν !

— Τό ελπίζω.
— Έπρεπε νά ήμαι ώ ; σύ άτιμος, ή νά 

έχω ολωσδιόλου χάσει τό λογικον καί τήν 
συνείδησιν τών πράξεών μ.ου, ένεκα τής ά- 
ποστροφής καί τής φρίκης τήν όποιαν μ.οί 
έμπνέεις ... Ά λ λ ’ οχι, θά έχω τήν δύναμ.ιν 
ν ’ άντιστώ είς τάς φοβεράς δοκιμασίας, αί 
όποΐαι μέ περιμένουν. Εϊμ.αι έτοιμη είς όλας 
τάς θυσίας, καί είς αύτήν άκόμη τήν θυ
σίαν τής ζωής μ.ου, καί θ ’ άνεχθώ τάς βα- 
σάνους, τάς όποιας θά έφεύρισκες, όποιαιδή- 
ποτε καί άν ήναι. Ναί, δύνασαι νά χύσης 
τό αίμά μου ρανίδα πρός ρανίδα, ν ’ άπο- 
σπάσης τήν καρδίαν μ.ου, νά μ.έ φονεύσης, 
άλλά συνένοχόν σου δέν θά μ.έ κάμ,ης πλέον 
ποτέ, όχι !

’Ωχρός γενόμ,ενο; δ ύποκόμης έμόρφασε 
άκούσας ταϋτα.

— Πρό ολίγου, είπεν ίσχυρίζεσο ότι ή- 
μ.ην τρελλός, βλέπω όμ.ως τώρα ότι άληθώς 
τρελλή είσαι σύ !

Ή  νεαρά γυνή έ*ρριψϊν έπ ’ αύτοϋ φλογε- 
ρον βλέμμα.

— "Οχι, όχι, έπανέλαβε,· δέν σέ φοβού
μαι, σέ άψηφώ... καί έπειτα γνωρίζω όλας 
τάς θλίψεις καί δέν δύνασαι νά μ.έ κάμ,ης νά 
ύποφέρω περισσότερον τών όσα ύπέφερα !

— Τό πιστεύεις ; είπεν ύποκώφως ό ύ- 
ποκόμ.ης, ένώ τό συνεσταλμ.ένον αύτοϋ πρόσ
ωπον έλάμβανε βδελυράν έκφρασιν.

— Ναί, τό πιστεύω . . . Πού είσαι ; σέ 
προκαλώ να μού ποοξενήσης ζωηροτέραν 
θλϊψιν, μεγαλείτερον πόνον έκείνου τόν όποιον 
μού έπροξένησες πρό ολίγου, ότε έπείσθην 
ότι ήλπισες έπί τής εύπειθείας μου, έπί τού 
έρωτος πρός τήν θυγατέρα μ.ου, έπί τοϋ τρό
μου μου, καί αγνοώ καί έπί τίνος άλλου, διά 
νά μέ άναγκάσης νά γράψω καί ύπογράψω 
τήν τερατώδη έκείνην έπιστολήν ! ... Ύπο- 
κόμ.η Σανζάκ, μοί προσήψας τήν θανασιμ.ω- 
τάτην τών ύβρεων, τήν όποιαν δύναται τις 
νά εΐπη πρός γυναίκα, άφοϋ μ.έ έκρινες ά- 
ξίαν σοϋ, ταπεινώσας με μέχρι σοϋ καί νο- 
μ.ίσας με ικανήν τοιαύτης ανανδρίας.

Ό  άθλιος ύψωσε περιφρονητικώς τούς ώ 
μους.

— Ά λ λ ' όσον και άν ηναι τοϋτο ύβρι- 
στικόν, ΐξηκολούθησεν ή κόμησσα μ,ετά φο-

βερα; περιφρονήσεως καί σχεδόν τούς λόν 
αύτοϋ έπαναλαμβάνουσα, δέν θέλ« νά δώ^ 
σημασίαν ότι παρά σοϋ προέρχεται δεν πρί. 
πει νά θεωρήται ύβριστικόν δ ι’ έμέ.

’Ωχρά λάμψις διήλθε τό βλέμμα τού ό 
ποκόμ.ητος.

— Κύριε ύποκόμη, έπανέλαβεν ή κό
μησσα μ.εταβαλοϋσα τόνον, ό καιρός παρίρ. 
χεται καί ή νύξ δέν θά βραδύνη. Θέλεις ν* 
σοί δώσω μ.ίαν καλήν συμ.βουλήν ;

— "Ας ίδωμεν.
— Άνοιξον τήν θύραν αύτήν, άπόοος 

μ.οι τήν θυγατέρα μου καί άφες μ.ε νά ανα
χωρήσω τής οικίας αύτής.

Ξηρός καί νευρώδης γέλως όιέστειλε τχ 
χείλη τοϋ ύποκόμητος.

— Κύριε Σανζάκ, έξηκολούθησεν ή κό
μησσα, μή προχωρήσης περαιτέρω, είναι 
καιρός νά σταματήση;, καί σταμάτησον... 
"Αφες με νά λάβω τήν θυγατέρα μου· θά 
τήν φέρω είς τάς άγκάλας τού πατρός της, 
καί σού όοκίζομ.αι οτι ό κόμ.ης δέν θά μαθϊΐ 
ποσώς τ ί συνέβη, δέν θά εϊπω τίποτε καί 
δέν θά γνωρίση εκείνο τό όποιον άπεπειρά- 
θης κατά τής ευδαιμονίας της, κατά τής 
ήσυχίας της. Αγνοώ τί έπερίμ.ενες καί 
ήλπιζες καί δέν θέλω νά τό μ.άθω· άλλά οί 
υπολογισμοί σου όλοι έμ.αταιώθησαν καί 
σχέδιόν σου άπέτυχεν.

— 'Ενδέχεται νά ήναι καλή ή συμ,βουλή 
σου, άπεκρίθη, άλλά θά τήν άκολου- 
θήσω.

— Πρόσεξε, κύριε, πρόσεξε ! παίζεις φο
βερόν παιγνίδιον.

— Τό ήξεύρω.
— Ενδέχεται σήμερον άκόμη νά ήσα» 

βέβαιος περί τής άτιμ.ωρησίας, άλ7, ’ αύριον 
θά ηναι ίσως λίαν άργά.

— Θά ϊδωυ,εν.
— Καί έάν ένίοτε διαφεύγει τις τήν οι- 

καιοσύνην τών άνθρώπων, ή δικαιοσύνη ό
μ.ως τοϋ Θεοϋ είναι πάντοτε άπειλητική.. 
άδυσώπητος.

— Καί αν <παρχδεχθώμ.εν ότι ύπάρχει. 
Θεός, περί τοϋ όποιου δέν είμ.αι πεπεισμ-έ 
νος, δέν φροντίζει περί τών μικρών πραξεών 
μας· άλλως τε θά είχε μεγάλην άσχολίαν 
έάν έπρεπε νά βλέπη καί νά κρίνη ό,τι συμ 
βαίνει εί; τόν κόσμ.ον. Έπειδή μ.έ γνωρίζεις 
τοσοϋτον καλώς, έξηκολούθησε σκυθρωπώς, 
έπειδή ήξεύρεις ότι είμ.αι ικανός όλα νά τά 
πραξω, ότι είμαι ικανός νά μ.ή οπισθοχω
ρήσω, θά εχης τήν βεβαιότητα ότι δέν θά 
παραιτήσω τά  σχέδιά μου, ά λ λ ’ ότι θά ε
ξακολουθήσω αύτά μ.έχρι τέλους!

— Δέν θά έπιτύχης ! Ό Θεός, είς τήν- 
υπαρξιν τοϋ όποιου δέν πιστεύεις, ό Θεό;, < 
παντοδύναμ.ος, θά ύπερασπίση τού; αθώους 
τού; όποιους θέλεις νά πλήξης ! Καί νά σοί 
εϊπω, ύποκόμ.η Σανζάκ, τόσω μεγάλην έχω 
πρό; τόν Θεόν πεποίθησιν, ώστε λογίζομαι 
ευτυχή;, διότι ένέπεσα εί; τήν παγίδα, τήν 
όποιαν μού έστησε;... Έάν ή μ ’ έδώ, αύτο- 
συμ.βαίνει όχι διότι θριαμ.βεύει ό δόλο; σου 
άλλά διότι αύτή είναι ήθέλησι; τοϋ Θεού

Καί έξηκολούθησε μετά παραφοράς :
— Ά  ! κάτι μού λέγει ότι Αύτός εις 

τάς άνεξερευνήτους Αυτού βουλάς ήθέλησε 
νά πλ.ησιάσω πρός τό τέκνον μ.ου ! Δέν θά



επιτυχής, κύριε Σανζάκ ! Ό  θεός έπαγρυ- 
■jcvet ί ο ’ ήμών, ό θεός μάς περιφρουρεΐ ! δλα 
τά  σχέδιά σου θά διαλυθώσιν ώ ; ιστός άοά- 
χνης, καί θά καταποντισθής μ ε τ ’ αύτών έν
τός τοϋ κρημ,νοϋ τούτου !

— Α μ ή ν  ! ύπέλαβε σαρκάζων ό υποκό
μη?·

— Τέλος τ ί  ζητείς ;
—  Τό είπον ήδη.
— θέλεις νά βασανίσης άθώους, ά λ λ ’ ό 

θεός θά σέ τιμωρήση !
— θ ά  περιμ.είνω τόν κατακρημνισμόν, 

όποιον προεφήτευσες.
Είσαι λοιπόν ό αγενέστερος, ό βοελυ- 

ρώτερο^:ών άνθρώπων !
— Ά Χ  εξαντλείς την υπομονήν μου έπί 

τέλους ! άν\ραξε μ,ετά τρεμούσης ύπό της 
οργής φωνής, άρκοϋν αί ύβρεις, άρκοϋν !

— Ή θελα νά ήξεύρω κα ί άλλας οιά νά 
σοϋ τάς ρίψω κατά  πρόσωπον ! Ά λ λ ά  σοϋ 
λέγω καί πάλιν δτι είσαι άνανδρος, άτιμος !

— ’Ελπίζω δτι έφθασες αύτήν τήν φο
ράν είς τήν τελευταίαν βαθμ.ίδα τής κλίμα- 
κος.

— Ά  ! μέ τρομάζεις, καί οέν ήξεύρω 
εάν μοϋ προξενείς περισσοτέραν φρίκην ή α 
ηδίαν.

Ό  ύποκόμ.ης ΐκάγχασε πάλιν, ό δέ κ α γ 
χασμός αύτοϋ ήτο τόσον Φοβερός, ώστε ή 
κόμησσα άνερρίγησε σύσσωμ.ος καί ήσθάνθη 
άνορθουμένας τάς τρίχας τής κεφαλής της.

Μετά βραχεΐαν οέ σιωπήν έπανέλαβε :
— Το')ρα ποϋ σέ άφήκα νά είπης δ,τι 

ήθέλησες, άς έπανέλθωμεν είς έκεΐνο τό ό
ποιον μ.’ ένδιαφέρει. θέλεις νά κάμ,ης έκεΐνο 
το όποιον θέλω, ναί, ή όχι ;

— Δεν καταδέχομαι νά σοϋ άποκριθώ, 
άνταπήντησεν ή κόμησσα μεθ’ ύπερηφάνου 
αποστροφής.

— Έ στω . ’Ενόησες πολύ καλά δτι εί- 
σθε έδώ είς τήν εξουσίαν μ.ου σύ καί ή θυ
γάτηρ σου καί οτι ήμ.πορώ νά σάς κάμω δ,τι 
θέλω. θ ά  έξαφανίζεσθε καί ή μ ία  κα ί ή 
άλλη οιά παντός. Κ α ί θά ήκούετο μέν τό 
γεγονο; καί α ί φλυαρίαι τών έφημερίδων θά 
ίδημοσιεύοντο είς τάς στήλας των, άλλά  θά 
εμενε μ.υστήριον, τό όποιον οέν θ ’ άπεκά- 
λυπτον οί τοίχοι ούτοι. Δ ι ’ αύτό έ'λαβον 
τάς προφυλάξεις μ.ου. Δέν πρόκειται δμως 
περι τούτου τώρα· σοϋ είπον τά  σχέδια καί 
τον σκοπόν μου, τόν όποιον πρέπει νά έπι- 
ΟΜϋξω άντί πάσης θυσίας. Χωρίς οέ νά δε- 
σμευθγ,ς πολύ, διότι τέλος θά ήσαι ελεύθερα 
νά φυλάξης ή όχι τήν ύπόσχεσίν σου, προσ- 
φέρομ,αι καί πάλιν νά σοϋ αποδώσω τήν θυ 
γα,τέρα σου· άλλά  σύ δέν θέλεις τίποτε ν ’ά 
κούσης. Άκουσόν με λοιπόν. ’Εκείνο, τό ό
ποιον μού αποποιείσαι, έκεΐνο, τό όποιον δέν 
θέλεις νά κάμης μετά προθυμίας, θά τό ε
π ιτύχω  διά τής βίας.

— ΙΙοτέ ! ποτέ ! άνεφώνησεν ή κόυ.ησσα.
— θ ά  το ϊδωμ.εν αύτό.
— Έ λ α , κύριε ύποκόμη, άνταπήντησε  

ρ.ίτά τόνου έσχάτης περιφρονήσεως· είπέ μ.οι 
γρήγορα τ ί έπενόησεν ή φαντασία σου διά 
νά βασανίσης μ,ητέρα καί κόρην.

— Ata νά βασανίσω όχι, άλλά  διά νά 
καταβάλω  τήν άντίστασίν σου. Έντός δύο 
η τριών ήμερων, διότι τήν αύρινήν ήμ.έραν

θά μ,εταχειρισθώ διά νά κάμω τάς προσκλή
σεις μου, θά δώσω έδώ μικράν εορτήν, θ ά  
προσκαλέσω μερικούς, τούς όποιους θά εκ
λέξω άπό τόν συρφετόν τών ασώτων καί 
τών οίνοποτών, άπό τούς όποιους βρίθουσιν 
οί Παρίσιοι· τούς γνωρίζω αύτούς, διότι τούς 
είδα νά τρώγουν καί νά πίνουν. Ούτε π ι 
στεύουν είς τίποτε, οΰτε σέβονται τίποτε. 
Σύ θά ήσαι είς τήν εορτήν, όχι δμως έν 
μέσω αύτών, διότι έχω πολύν σεβασμόν είς 
τό άτομ.όν σου, ά λ λ ’ αρκετά πλησίον διά νά 
ήμ,πορής νά τούς άκούης· αύτό δέ θά σέ κά- 
μη νά σχηματίσης Ιδέαν περί κόσμου, τόν 
όποιον δέν γνωρίζεις, καί θά ήναι διά σέ 
άντικείμ.ενον μελέτης.

«Περιττόν νά σοί εϊπω δτι θά πιοϋν πολύ 
— καί έδώ εύρίσκονται άκόμη κάμμ ιά  έκα- 
τοστή μποτίλ ια ις εξαίρετο κρασί — καί δταν 
θερμ,ανθοϋν τά  κεφάλια άπό τήν μέθην καί 
ή εορτή καταντήση όργιον, θ ’ απαιτήσουν 
τότε χωρίς άλλο οί προσκεκλημένοι αου μίαν 
έκπληςιν, τήν όποιαν τοϊς ύπεσχέθηην.

»Τότε, έάν δέν καταβάλω  τήν επιμο
νήν σου, έάν έζακολουθήσης άκόμη ν ’ άρνή- 
σαι δ ,τι σοϋ ζητώ , θά έκτελέσω τήν ύπό
σχεσίν μου, καί οί προσκεκλημένοι μ.ου θά 
ε”χωσι τήν εκπληξίν το>ν. θ ά  τούς παρου
σιάσω τήν δεσποινίδα Δελασέρ.»

— ”Ω ! ύπέλαβεν ή κόμ-ησσα μετά πε- 
πνιγμ,ένης φωνής.

Ό  ύποκόμ,ης έπανέλ.αβε μ,ετ ’ άπεχθοϋς 
μειδιάματος :

— Ά π ό  τώρα φαντάζεσαι τό άποτέλε- 
σμ.α, τό όποιον θά κάμη έμ.φάνισις τής θυ · 
γατρός σου. Ά φ ίνω  τήν σκηνήν αύτήν καί 
φθάνω είς τήν δευτέραν. θ ά  πέση κλήρος 
καί θά δοθή είς έκεΐνον ό όποιος λάχει αύ 
τήν. . . Ρ ίπτω  τήν αυλαίαν έπί τής τρίτης 
καί τελευταίας σκηνής, ήτις  θά συαβή είς 
τά  παρασκήνια.

Ή κόμησσα μ.έ συνεσταλμένον καί ώχρόν 
ώς νεκροϋ πρόσωπον έμεινεν ακίνητος, ώς &ν 
εί είχε γαλβανισθή- ά λ λ ’ άπό τών ύπερμέ- 
τρως άνεωγμένων οφθαλμών αύτής έξεπέμ- 
ποντο άεννάως λάμψεις.

Αίφνης έχουσα προσηλωμένον έπί τοϋ ύ- 
ποκόμητος τό έντρομον αύτής βλέμ.μα έ
κυψε σταθεΐσα έπί τών ποδών, ώς άν εί ε”- 
μελλε νά έφορμ.ήση κατά τοϋ άθλιου, ά λ λ ’ 
ώπισθοδρόμ.ησε μ-έχρι τέλους τοϋ δωμ.ατίου.
, — Φρίκη ! φρίκη ! είπε μετά βραγχνής
φωνής.

— Ήξεύρεις ποιαν σημ.ασίαν έχουν οί 
λόγοι μου, είπεν ό ύποκόμης- τώρα θέλεις ;

— Ό χ ι, όχι, άπεκρίθη ή γυνή μ.ετ’ ά 
γριας ένεργητικότητος άνεγερθεΐσα. ·

Κ α ί έπλησίασε πρός αύτόν μετά σπουδής.
— Δέν θά τό κάμης αύτό ! άνέκραξεν 

άσθμ.αίνουσα. "Οσον καί άν ήσαι αισχρός, 
δέν θά τολμήσης νά πράξης καί τό άχαρα- 
κτήοιστον αύτό κακούργημα !...

— Είπον δτι άπέναντι ούδενός θά οπι
σθοχωρήσω καί δτι θά καταντήσω  μέχρι 
τέλους.

— Τέρας ! τέρας ! άνέκραξεν ή ατυχής 
μήτηρ ε’ντρομ.ος... Ά λ λ ’ οχι, όχι, είναι α 
δύνατον, δέν είναι ποτέ δυνατόν νά γείνη 
αύτό, έπανέλαβεν έκτός έαυτής. Δέν θά τό 
έπιτρέψη ό θεός, είναι φρικώδες! Ό χ ι, προ

τού τό άποτολμ.ήσης, θά καταρρίψη τδύς 
κεραυνούς του έπί τής κεφαλής σου, ή θ ’ ά 
νοιξη τήν γήν πρό τών ποδών σου διά νά σέ 
καταπ ίη  !

Κ α ί σιωπήσασα πρός στιγμήν, ί'ν’ άνα- 
πνεύση, έξηκολούθησεν είτα  :

— Τί! σύ. ό ύποκόμης Σανζάκ,έφαντάσθης 
τήν τερατωδίαν αύτήν διά νά μ.έ βασανί
σης ; Ά λ λ ά  ποια λοιπόν δηλητηριώδης ΰλη  
άπελίθωσε τήν ψυχήν σου ! Ούτε είς τάς ά - 
γνώστους χώρας τής Α φρικής ύπάρχει βάρ
βαρος καί άγριος άνθρωπος, ό όποιος ήδύ
νατο καν νά σκεφθή τοιούτον φρικώδες πράγ- 
μ.α ! Ά θ λ ιε , άθλιε ! δέν είσαι πλέον άνθρω
πος, είσαι τέρας, είσαι θηρίον !

Ό  ύποκόμης ήκουεν αύτήν τρέμων ύ π ’ 
οργής καί έγέλα τρίζων τούς όδόντας.

Ή κόμησσα ούδέ καν έφαντάσθη νά διε- 
γείρη αύτώ  αίσθημά τ ι οίκτου, καθόσον ή - 
σθάνετο αίσχος νά κατέλθη μέχρις αύτοϋ. 
τό πάν θά έξανίστατο έν αύτή, έάν κα ί 
μ,όνον ίδείκνυεν αύτώ  άδυναμίαν, άλλως δέ 
έγίνωσκεν δτι θά ήτο περιττόν τούτο, καί 
ήσθάνετο δτι ό ύπό τοϋ άθλιου έπιδιωκόμε- 
νος σκοπός ήτο νά κορέση τό θανάσιμον μ ί
σος, δπερ συνέλαβε κατά  τού κόμητος Δε
λασέρ.

Αίφνης έξώρμησε πρός τήν θύραν τοϋ μ ι
κρού πύργου κραυγάζουσα δλαις δυναμεσι.

— Τήν θυγατέρα μου! τήν θυγατέρα μου!
Έ πί στιγμήν διετέλεσεν άκίνητος προ-

σηλοϋσα τό ού;, ά λ λ ’ έτέρωθεν τής παχείας 
θύρας, ούδείς ήκούσθη θόρυβος καί ή φωνή 
τής Χρυσαυγής οέν άνταπεκρίνετο είς τήν 
έαυτής.

Τότε δ ’ έπέπεσεν έπί τής ογκώδους θύ
ρας, έκρουσεν αύτήν πάσαις δυνάμεσι διά 
τών πυγμών καί ένυσσε τά  σανιδώ ματα κα- 
ταστρέφουσα τούς όνυχας.

Εννοούσα δέ δτι πάσαι αί προσπάθειαι 
αύτής άπέβαινον είς μ.άτην. διενοήθη α ί
φνης νά διαφύγη τόν εχθρόν της τρεπόμενη 
είς φυγήν, έάν δ ’ έπετύγχανε, θά έσταμάτα  
είς τόν πρώτον κατωκημ.ένον τόπον, ί'να ζη- 
τήση βοήθειαν καί προστασίαν, καί θά έπα- 
νήρχετο πρός άπελευθέρωσιν τής θυγατρός 
της !

Κ α ί χωρίς νά σκεφθή έάν ήτο δυνατόν 
ή μή δ,τι έμελλε ν ’ άποπειραθή, ώρμησε 
πρός τήν θύραν τοϋ δωματίου, ήν έπρόφθασε 
μ.έν ν ’ άνοιξη, ά λλ ’ ούχί καί νά έξέλθη α ύ 
τής, διότι δ υποκόμης, δστις παρηκολούθει 
πάσαν αύτής κίνησιν, τήν συνέλαβεν εύθύς.

Ή κόμησσα άντεπάλαισε μανιωδώς κτυ- 
πώσα αύτόν πανταχοϋ δπου ήδύνατο κα ί 
δπω: ήδύνατο, διά τών ποδών κα ί διά τών 
χειρών· ά λ λ ’ έκεϊνος συνεΐχεν αύτήν ίσχυ- 
ρώς· αί χεΐρές του ήσαν στερεά δεσμά καί 
άδύνατον τή  άπέβαινε ν ’ άπαλλαγή .

— θέλεις νά γράψης ; είπε βαρυφώ- 
νως.

— Ά νανδρε, άνανδρε ! άπεκρίθη ή γυνή.
— Λοιπόν σύ τό ήθέλησες !
Κ α ί έπανέλαβε μετά ίσχυροτέρας φωνής:
— Ε λά τε  σείς έδώ !
Ήκούσθη θύρυβος βαρέων βημάτων κα ί 

δύο άνδρες ένεφανίσθησαν.
— Φ υλάττω έδώ τήν κυρίαν, είπε μέχρι 

νεωτερας διαταγής· φέρετέ την είς το δω-



μάτιον τοϋ Πύργου τών Kuptciv, τό όποιον 
ήτοιμ.άσθη έπίτηδε;.

Ό  Λόρυ καί ό Κολίβρη; [χεθ ’ όλην τήν 
άντίστασ ιν καί τ ά ;  κραυγά; τή ; κομήσση; 
έσυραν αύτήν εί; τόν Πύργον τών Κυριών, 
κα ί ένέκλεισαν αύτήν έν δεσμωτηρίω δμοίω 
ΐκείνω ένθα ήτο πεφυλακισμένη ή Χρυ
σαυγή .

ΙΘ '

ΟΙ δολοφόνον.

Τή αύτή έσπερέ οί δύο τοϋ ύποκόμητος 
συνένοχοι έγκαταλιπόντε; τόν κύριον αύτών 
έν τώ  περιβόλω τ ή ; Ίριδος έπανήλθον εί; 
Παρισιού;, έ'νθα είχον νέαν έντολήν νά έκτε- 
λέσωσι.

Περί ταύτης είχον λάβει σπουδαιοτάτας 
όδηγίας, ε”μελλον δέ νά ένεργήσωσι μετά μ.ε- 
γίστης περισκέψεως, καθόσον βέβαια τό 
σπουδαιότερον ήτο νά έπιτύχωσι καί νά μ.ή 
ριψοκινδυνεύσωσι καί άνησυχηθώσιν ύπό τή ;  
αστυνομία;.

Ώφειλον έν ύπομονή να περιμείνωσι τήν 
καταλληλοτάτην ευκαιρίαν, ή τ ι; θά έπα- 
ρουσιάζετο έπί τέλου; έντό; τριών ήμερων, 
χρονικοϋ διαστήμ.ατος δπερ ώρίσθη αύτοϊ;.

Περιττόν ο’ είπεϊν ότι ανταμοιβήν ύπερ- 
τέραν πάσης προσδοκίας ύπεσχέθη ό ύποκό- 
μ,ης έκάστω αύτών.

Τή έπιούση ό Λόρυ καί ό Κολίβρη;, άμ- 
φότεροι άγνώριστοι, ένήδρευον έν άποστάσει 
εκατόν περίπου βημάτων ά π ’ άλλήλων έν 
τή  δδώ Ροσέ, τούς οφθαλμού; ε'χοντες προ
σηλωμένους έπί τής ύ π ’ άριθμόν 53  θύρας 
τής εισόδου.

Ό  Λόρυ έφόρει στολήν θεράποντος, πλού
σιας οικίας, ό δέ Κολίβρη; αχθοφόρου, έκ 
Σαβοΐας ή Ώβερπέν, έξ έκείνων, οΰς συν
αντά  τ ι ;  έν τα ΐς  γω νία ι; τών οδών, άνα- 
μένοντα; νά παρουσιασθή έργασία τ ι;.

Περί τήν πρώτην μετά μεσημβρίαν ώραν 
ό κόμη; Δελασέρ προσεκάλεσε τόν Θεόδω
ρον, τώ  ένεχείρησεν έπιστολήν, ήν είχε γρά
ψει τότε, κα ί τόν παρεκάλεσε νά τήν κομίση 
παραχρήμ.α εί; τή ;  μαρκησία; Δεμομπεραί.

Ό  Θεόδωρο; ύπήκουσε μ.ετά σπουδή; τώ  
κυρίω αυτού.

Ό  Λόρυ καί ό Κολίβρη; είδον αύτόν έ- 
ξελθόντα καί καταβάντα  ταχέω ; τήν όδόν 
Ροσέ, ευθύ; δ ’ ώ ; διέβη αύτήν ό Θεόδωρο; 
κ α ί έγένετο άφαντο;, ό Λόρυ άπεκάλυψε 
τήν κεφαλήν καί προσεποιήθη ότι άπομασ- 
σει τό μέτωπον.

ΤΗτο σύνθημα τούτο, ό δέ Κολίβρη; έ- 
ξεκίνησεν έκ τού μέοου; ένθα ΐστατο  προ- 
χωρών προ; τόν σύντροφόν του.

Μετά μικρόν άμφότεροι ΐσταντο άπέναντι 
άλλήλω ν.

— Ό  ύπηρέτη; έβγήκε έξω, είπεν ό Λόρυ 
χαμηλοφώνως, καί διά νά μή μ ά ; έννοή- 
σουν οί δ ιαβάτα ι, νομίζω ότι ή στιγμή  ί-  
ψθασεν.

— Έ άν όμ.ω; πηγαίνει εί; τό βουλεβάρ
τον Ά ουσμ α ν , δέν θά άργήστρ νά έπιστρέψη.

— Ήμπορούμεν π άντα  νά λογαριάσω- 
μεν ότι θά κάμ.η μισή ώρα.

— Ε πάνω  κάτω.

— Λοιπόν εχομεν καιρόν.
— Δέν ήξεύρω, ά }λά  νομίζω ότι θά ήτο 

καλλίτερα νά περιμ.είνωμ,εν αΰριον.
— Δέν ήξεύρομεν όμ.ω;, έάν αΰριον θά 

μ ά ; παρουσιασθή εύκαιρία.
— Έχομεν καιρόν καί μεθαύριον.
— Πέ; λοιπόν καλλίτερα ότι φοβάσαι !
— Έ γώ ; καθόλου.
— Τότε λοιπόν έ"λα καί ά ; μή χάνωμ.εν 

πολύτιμον καιρόν.
— Είσαι άποφασισμένο; ;
— Ώ ; βλέπει; !
— Έμπρό; λοιπόν.
Κ α ί διέβησαν τήν όδόν, προπορευομενου 

τοϋ Λόρυ, οστι; είσελθών εί; τήν αύλήν 
προυχώρησε πρό; τό θυρωρεΐον, άφεί; πρό; 
στιγμ.ήν τόν Κολίβρην έπί τού πεζοδρομίου 
τής δδοϋ- άνοιξα; δέ μ,ετά τόλμ.η; τήν ύα- 
λωτήν θύραν, έστη έπί τού ούδοϋ κατέχων 
άπαν τό πλάτος τής θύρα; καί έμποδίζων 
οΰτω τόν έν τώ  θυρωρείω έργαζόμενον θυρω
ρόν νά βλέπη έν τή  αύλή.

Ό  θυρωρός, δστις, υποδηματοποιός ών, 
είργάζετο κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, έστα- 
μάτησε τήν έργασίαν του κα ί ρίψχς βλέμμα  
έπί τοϋ Λόρυ έφερε τήν χεϊρα έπί τού πίλου 
του, όχι διά νά χαιρετίση τόν άνθρωπον, 
άλλά  τήν στολήν, καί ήρχισε πάλιν εργα
ζόμενος, ήν δέ τό σφυρηκόπημα τοϋτο, ώ; 
άν εί έ’λεγε τή  συζύγω αύτοϋ : « Άποκρίσου 
σύ».

— Έδώ κατοικεί ό κύριο; Πέτρο; Ρ ου
σώ ; ήρώτησεν ό Λόρυ.

— Ναί, έδώ· έχετε τίποτε νά τού εί- 
πήτε ;

— Έ χω  νά τοϋ δώσω ενα γράμμα τοϋ 
κυρίου μου.

— Λοιπόν δόσε μου τό γράμμα κα ί θά 
τοϋ τό δώσω.

— Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, ό κύριό; μου 
μοϋ έσύστησε νά τό δώσω έγώ ό ίδιο; εί; 
τόν κύριον Πέτρον Ρουσώ, ό όποιος θά μού 
δώσγι άπάντησιν.

— Τότε άλλάζει τό π ρ άγμ α  άνέβα άπό 
τ ’ αριστερά έπάνω.

— Εύχαριστώ, κυρία, εύχαριστώ.
Κ α ί έκλεισε τήν θύραν τού θυρωρείου, έν

τός τοϋ όποιου μ,έγαν προύξένει θόρυβον ή 
σφύρα τού ύποδημ.ατοποιού.

Κ α τά  τόν βραχύν διάλογον τοϋ Λόρυ καί 
τής θυρωρού δ Κολίβρη; είσήλθεν εί; τήν  
αύλήν κα ί διέβη αύτήν ταχέω ;, διελθών 
άπαρατήρητο; πρό τοϋ θυρωρείου.

Ό  Λόρυ εύρεν αύτόν έπί τών βαθμ.ίδων 
τής κλίμ.ακος.

, —  Ό λ α  πηγαίνουν καλά, τώ  είπεν εί; 
τό ού;. Κ α τά  τήν συμφωνίαν θά κάμωμ,εν 
τό ίδιον πράγμα, τό όποιον τόσον καλά  έπέ- 
τυχε τήν πρώτην φοράν.

Ά νέβησαν εί; τό πρώτον πάτω μ α, δ δέ 
Κολίβρη; άνέβη άκόμη βαθμίδα; τ ινά ; τή ;  
κλιμακο;, ή τ ι;  ώδήγίΐ εί; τήν κορυφήν τού 
οίκήμ.ατος.

Μετά προσδοκίαν δύο λεπτών έλαφρό; ή -  
κούσθη θόρυβο; έν τώ  έσωτερικώ καί ή θύρα 
ήνεώγη.

Τό όργανον τοϋ ύποκόμητο; Σανζάκ κ α θ ’ 
ά ; είχε πληροφορία; καί ώ ; προσεδόκα κ α τ ’ 
άκολουθίαν, εύρέθη άπέναντι τή ; Φραγκί-

σκη;, τή ;  άφώνου γυναικός, ή τ ι;  έκπλή- 
κτω ; προσέβλεπεν αύτόν, φαινομένη ότι ή -  
πόρει έάν θά έπραττε καλώ ; νά κλείσν) κατά  
πρόσωπον τήν θύραν εί; τόν άνθρωπον εκεί
νον, οΰτινο; άπήρεσκον αύτή ή ΰπουλος φυ
σιογνωμία κα ί τό ψευδέ; μειόίαμ.α.

Ό  Λόρυ ένόησε τήν δυσπιστίαν τή ; ά 
φώνου γυναικό;, π ισ τή ; εί; τον κύριον αύ
τή ; ώ; οικιακό; κύων.

— Είμ-αι ό θαλαμ,ηπόλος τοϋ κυρίου μαρ
κησίου Βερβείν, τή  είπεν.

Οί λόγοι ούτοι έπηνήργησαν μαγικώ ; έπί 
τή ; Φραγκίσκη;, ή ; έφαιδρύνθη τό πρόσω
πον καί άπήστραψαν οί οφθαλμοί.

Ή  θύρα ήνοίχθη εί; τόν αύτοκαλούμ.ενον 
θεράποντα τοϋ μαρκησίου, καί τοϋ Λόρυ εί- 
σελθόντο;, ή άφωνο; γυνή έκλεισεν αύτήν.

Μετά τα ϋ τα  λαβοϋσα αΰτη  άβάκιον τό 
έ'δωκε τώ  Λόρυ μ.ετά κονδυλίου, παριστώσα  
αύτώ διά νευμάτων ότι έπρεπε νά γράψγ| 
έπ ’ αύτή ; τό όνομά του καί τό όνομα τοϋ 
πέμ,ψαντο; αύτόν, ΐνα  δυνηθή νά άναγγείλη  
τήν άφιξίν του εί; τόν κύριόν τη ;.

Ό  Λόρυ ε'λαβε τό κονδύλιον καί χωρί; 
νά τρέμη έγραψε χονδροειδώ; καί άνορθο- 
γράφω; τά  έπόμενα :

'πυρ ίτης τον κ. Βερβεην άπο μΐρος 
τον κηρίου τον.

Ή Φραγκίσκη λαβοϋσα τό άβάκιον ί -  
νευσε καί πάλιν τώ  γράψαντι λέγουσ* 
αύτώ διά τού νεύματο;'

— Σταθήτε.
Κ α ί άνοίξασα τήν θύραν, έγένετο άφαν

το;.
Ό  Λόρυ χωρί; νά χάση καιρόν ήνοιςε 

τήν θύραν τή ; εισόδου καί δ Κολίβρη; εί- 
σέδυ λαθρα εί; τό οΐκημ-α.

— Ή  γρηά ή βωβή θά γυρίστ(, τώ  είπεν 
δ Λόρυ χαμηλή τή  φωνή. Έ μ β α  μ.έσ«. άπό 
αύτή  τή  θύρα καί κρύψου δπου τύχει έώ; 
ότου έ’λθγι ή ώρα.

Ό  Κολίβρη; ήνοιξε τήν θύραν, ή τ ι;  τ φ  
ύπεδείχθη, καί εύρέθη έν τώ  έστιατορίω.

Ή στρογγύλη τράπεζα,καλυπτόμενη ύπο 
τραπεζομ.ανδήλου καθήκοντο; μ-έχρι τού δα
πέδου, τώ  παρεΐχεν άσφαλή κρύπτην όθεν 
καί έκρύβη ύ π ’ αύτήν.

Κ α τά  τό δ ιάστημα τούτο ή Φραγκίσκη 
είχεν είσέλθει εί; τό δωμάτιον τού κόμ.ητο;.

— Τί είναι ; ήρώτησεν ούτο; μετά κόπου 
έγερθεί; κα ί οεικνύων εί; τήν γηραιάν ύπη- 
ρέτριάν του τού; άλαμ π εΐ; οφθαλμού; κα ι 
τό ώχρόν πρόσωπον ισχνόν καί ήλλοιωμένον 
ύπό τή ; θλίψεω; ...

Ή  κόμησσ*., ή τ ι;  τή  προτεραία ετι ώ - 
μίλει περί τη ;  υγεία ; του, περί τή ; ρώμη; 
καί περί τή ; ισχύος του, θά έτρόμαζεν έάν 
τόν έ’βλεπε νύν κυφόν ώς όγδοηκον τούτη  
καί καταβεβλημένον ύπό τό βάρος τών δυσ
τυχημάτω ν του.

Κ α ί όντω;, ό ά τυχ ή ; απλή σκιά ήτο  
πλέον έν δ ιαστήματι ήμερών τινων μ-όνον 
ένήρασε κατά  είκοσιν έτη.
Ή  Φραγκίσκη έΌηκεν ένώπιόν του τό άβά
κιον, ό δέ κόμ.η; παραχρήμ,α, ώ ; άν εί ήλε- 
κτρισθη, άνετινάχθη καί έστη όρθιο;· τ ά  
χαρακτηριστικά του έζωογονήθησαν καί α ί-



φνιδία λάμψις έφώτισε το βλέμμα του.
Ή άφωνος γυνή είδε τήν μ,εταβολήν 

ταύτην και μεγάλη χαρά ένέπλησε τήν 
καρδίαν της.

— Τό πρόσωπον, το οποίον θέλει νά μού 
όμιλήση είναι ύπηρέτης τοϋ μαρκησίου Βερ- 
βείν, τη  είπεν ό κόμης.

— Τό ήξεύρω, άπεκρίθη ή Φραγκίσκη 
κινούσα τήν κεφαλήν.

Ε ίμαι πρόθυμος νά τόν δεχθώ, πήγαινε, 
Φραγκίσκη, πήγαινε.

Ή  άφωνος έξήλθε τοϋ γραφείου τού κό
μητος.

— Τέλος πάντω ν, έψιθύρισεν ό κόμης· 
θά μάθω λοιπόν τίποτε ! Ό  άθλιος άπεφά- 
σισε νά κάμη είς έμέ δ ιάβημα... δέν τό ήλ-  
πιζον πλέον, μολονότι τό έπερίμενα.

Άκούσας θόρυβον βημάτων έν τή  α ι
θούση άνέλαβεν αίφνης τήν συνήθη αύτοϋ 
σοβαρότητα.

Ή θύρα τοϋ γραφείου ήτο ήμ.ιάνοικτος, 
καί ό Λόρυ δέν είχε νά πράξη άλλο ή νά 
ώθήση αύτήν καί νά είσέλθη, οπερ καί έ'- 
πραξεν.

Ό  κόι/.ης έ’λαβεν ήδη καιρόν νά έπισκο- 
πήση αύτόν διά τού βλέμ.ματος· ήσθάνθη 
δέ τήν αύτήν, ήν καί ή άφωνος γυνή έντύ- 
πωσιν κα ί σχεδόν έκαμε κίνημ.α αποστρο
φή?·

Ό  Λόρυ, κρατών τον πίλόν του, ύπεκλί- 
νατο ταπεινώς καί έν τή θέσει τα ύτη  έξη- 
κολούθει ίστάμενος.

— Είσαι εις τήν ύπηρεσίαν τού κυρίου 
Βερβείν ; τόν ήρώτησεν ό Δελασέρ.

— Ν αί, κύριε.
— Πρό πολλοϋ ;
— ’Από πέντε έτών.
—  Τί έχεις νά μού εΐπης ;
— Νά σάς δώσω έπιστολήν τού κυρίου 

μου, άπεκρίθη ό Λόρυ, έξαγαγών αύτήν όν
τως έκ τού θυλακίου του.

— Δός μ.ού την, ειπεν ό Δελασέρ.

Ό  Λόρυ έτεινε τώ  κόμητι τήν έπιστο
λήν.

Κ α ί ένώ ό γέρων άπεσφοάγιζε τήν έπι
στολήν, ό Λόρυ βυθίσας άμα τήν χεΐρα έν
τός τού κόλπου του έρριψε ταχ ύ βλέμμα πέ- 
ριξ τοϋ δωματίου κα ί τού γραφείου, έ’νθα 
έν παραζάλη είδε σωρούς χρυσών νομισμά
των κα ί δεμάτων τραπεζικών γραμματίων, 
άτινα  ήσαν έκεϊ σεσωρευμ-ένα.

Ύπήρχον έκεϊ ίκατόν χιλιάδες φράγκων, 
τά  όποια ό κύριος Δελασέρ είχε ζητήσει τή  
προτεραία άπό τής γαλλικήςΤραπέζης,όπως 
ή ετοιμ.ος είς πάν ενδεχόμενον.

Ό  γέρων έξετύλιξε τήν έπιστολήν, ήτο 
όμως αΰτη  τόσον δυσανάγνωστος, ΐνα  μή ε’ί- 
πωμεν ότι απολύτως δέν ήτο δυνατόν νά 
άναγνωσθή, το ϋθ ’ όπερ προφανώς έγένετο 
έπίτηδες, ώστε έστη παρευθυς μετά τήν λέ- 
ξιν : Κύριε.

— Ό  κύριός σου έγραψεν αύτήν ; ήρώ
τησεν.

— Δέν ήξεύρω, κύριε- τήν ελαβα σήμ.ε- 
ρον τό πρωι μέσα είς μίαν άλλην, μέ τήν 
διαταγήν νά τήν φέρω τήν ίδ ια  ήμερα είς 
τόν κύριον Ρουσώ.

— Πολύ καλά , ύπέλαβεν ό κόμης.
Κ α ί έπλησίασε πρός τό παράθυρον σκε- 

πτόίλενος ότι έν περισσοτέρω φω τί θά ηδύ- 
νατο ν ’ άναγνώση αύτήν, άν μή έλευθέρως, 
τούλάχιστον συλλαβικών πάσαν λέζιν.

ΙναΟ'δν τρόπον έστη έμπροσθεν τού π α 
ραθύρου, είχε παντελώς έστραμ.μένα τά  
νώτα πρός τόν Λόρυ, οστις προυχώρη3εν ή- 
ρέμ,α καί άνευ τοϋ έλαχίστου θορύβου, πράγ
ματος εύκολου είς αύτόν άλλως τε, διότι τό 
δάπεδον ήτο έστρωμ.μένον διά τάπητος.

Ό  κόμης κατώρθωσε ν ’ άναγνώση, τ, 
μάλλον ε’ιπεΐν, νά μαντεύση τριάκοντα πε
ρίπου λέξεις άποτελούσας μίαν φράσιν άνευ 
έννοιας.

Συγκεντρώσας πάσαν αύτοϋ τήν προσο
χήν, έδιπλασίασε τάς προσπαθείας του όπως

έξακολουθήση τήν άνάγνω σιν ό δέ Λόρυ ε- 
φθασεν όπισθεν αύτοϋ σχεδόν έγγίζων αύτόν.

Ό  γέρων άνευ δυσπιστίας έκυπτε, βεβυ- 
θισμένος είς τήν έπιστολήν, ήν έπειράτο νά 
άναγνώση.

Ό  Λόρυ έξήγαγεν έκ τού κόλπου του τήν  
χεϊρα αύτοϋ ώπλισμ.ένην δ ι’ εγχειριδίου, καί 
μέ πρόσωπον άγρίαν έμ,φαΐνον έκφρασιν,άνέ- 
τεινεν αύτήν σφιγγών ίσχυρώς τήν λαβήν 
τής μ.αχαίρας.

Ή λιου άκτίς έκπεμ.φθεΐσα άπό τών πα
ραθύρων γειτονικής οικίας έπεσεν ίπ ί τής  
στιλπνής, μακράς, ήκονημένης καί δικόπου 
λεπίδος κα ί μετέδωκε κάτω  τής κεφαλής 
τοϋ κόμητος λάμψιν προσβαλούσαν τούς ο
φθαλμούς του καί άναγκάσασαν αύτόν νά 
ποιήση άπότομον κίνημα- άμέσως δ ’ ό γέ
ρων άφήκε βραγχνήν καί πεπνιγμένην φω
νήν.

Ό  Λόρυ είχε πλήξει αύτόν μ,εταξύ τών 
ώμων.

Ή  έπιστολή έπεσεν άπό τών χειρών 
τού κόμητος, όστις πριν ή προφθάση νά 
στρέψη τό πρόσωπον, κατέπεσεν έπί τοϋ δα
πέδου πρηνής καί αίμόφυρτος.

Ό  δολοφόνος, πεπεισμένος ότι θανάσιμον 
κατήνεγκε πληγήν κατά  τού γέροντος καί 
ότι ούτος δέν θά ήγείρετο πλέον, ώρμησε 
πρός τό γραφεϊον μέ άνοικτάς τάς χεΐράς 
καί, πριν ή τραπή είς φυγήν, ήρξατο π λη 
ρών τά  θυλάκια αυτού χρυσών νομισμάτων 
καί τραπεζικών γραμμ.ατίων.

Ή  έργασία αΰτη  τού κλέπτου μ.όλις δι- 
ήρκεσε τρ ία λεπ τά , καί όμως ότε ήγέρθη ό 
άθλιος καί ήθέλησε νά έξέλθη τοϋ γραφείου 
είδε πρό τής θύρας, έμποδίζοντα τήν ε’ξοδον 
όρθιον τόν κόμημ,α, ολως καθημαγμένον, 
απειλητικόν καί φοβερόν !...

— Δολοφόνε ! δολοφόνε ! τώ  ειπεν ό γέ
ρων μέ φωνήν μόλις άκουομ.ένην.

["Επετβι συνέχίΐα].
«Π.

• ’Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως ήτοι σκηναι έν 
' Κωνσταντινουπόλει» ύπόΧ. Σαμ.αρτσίδου, δραχ 2.

«Μάρτυς η Λαυρεντία» μυθ. Ά - Δεννερύ, δραχ.2,50.
• Μεγάλη Περιουσία·» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν, δρ. 2,75-
• Οί Μοϊκανο'ι 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. Ιΐονσόν δέ Τερράϊλ. Τό μυθι

στόρημα τούτο άποτελεΓται έκ 18 ολοκλήρων βιβλίων,έκα
στου είς τόμους διηρημ.ένου : «Τά δράματα τών Παρι- 
σιων» τόμ. 3. «*Αθλοι Ροκαμβόλ» τόμ. 2. « ’Ανάστασις 
Ροκαμβόλ» τόμ. 2. «Τελευταία λέξις Ροκαμβόλ» τόμ. 2. 
«'Ωραία Άνθοκόμος» τόμ. 2. «Αί ’Αθλιότητες τοΰ Λον
δίνου» τόμ. 2. «Αί Κατεδαφίσεις τών Ιίαρισίων». «Τό 
Σχοινίον τοΰ Άπηγχονισμένου». «Ή  Επιστροφή τοΰ 
Ροκαμβόλ» τόμ 3. «Οί Νέοι ’ Αθλοι τοΰ Ροκαμβόλ». 
Τό δλον τόμοι 18. Τιμαται ολόκληρος ή σειρά δρ. . .40.

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

« Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος κα'ι τά..’Ανέκ
δοτα Αυτοΰ» ύπό Γεωργ. Λαμπίση, τόμ. 2, δρ..........4.

"Αί Τραγωδίαι τών Παρισίων» μυθ. Ξαβιέ δέ Μοντε
πέν, τόμ. 9, δο...................   10.

• Μαρκωφ ό Μαλουίνιος» και συνεχεία « Ό Μαρκήσιος 
Δε Λοΰ-Ρονάν» τόμ. 2, δρ...................................... 3 50.

• Ό  Πυροσβέστης» και συνέχεια ·· Ή ’ΑπορφανισθεΓσα 
Κ^ρη», τόμ. 2, δρ......................................................3,50.

• *0 ’Εγγαστρίμυθος» μυθ. Ξ. δέ Μοντεπέν,τόμ.3,δ.3.

« Ή Γυναίκες, τά·Χαρτιά κα'ι τό Κρασί» μυθ. Πωλ 
δέ Κόκκ μετ’ εικόνων, λεπτά................................... 80.

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

« Ό  Καμπούρης τών Παρισίων» μυθ.ΓΙωλδέΚόκκ.δρ,Ι.
«Ιστορία τοΰ Γαλλογερμανικοΰ Πολέμου» μετ’ εικό

νων ύπό Κωνσταντίνου Σταυρίδου, τόμ. δρ............ 5.
«Ποιήματα» ’Αχιλλέως Παράσχου, τόμ. 3, δ ρ . . .5 .
« Ή Παναγία τών Ιίαρισίων μυθ. Β. Ουγκω μετάφρ. 

I. Καρασο’ύτσα μετ’ εικόνων, τόμ. 2 δρ.....................4.
«Οί ’'Αθλιοι» Β. Ουγκώ μετάφρ. I. Ίσιδ. Σκυλίσση 

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

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

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

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

» «νΑγγελος Παταυίου» δρ. 1.
» « Έρνάνης» δραχ..............1.
» «Βυργράβοι» δραχ. . .  . 1.
η «Ρούϊ Βλάς» δραχ. . .  .1 .

«Τά Σκότη τής Ζο>ής· 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, δραχμάς............................................................ 2,50.
«Ή  Μικρά Μήτηρ», μυθ. Αίμ. Ρισβούργ, δραχ.. 3.
«Ή  Άρτοπώλις» μυθιστ. Ξαβιέ δέ Μοντεπέν δρ. 5.
« Ό  Χονδροκέφαλος» μυθ. ΙΙωλ δέ Κόκκ δραχ. . 1,50.
■ Ή Αυτοΰ Ύψηλότης ό Έρως» μυθ. Ξαβιέ δέ Μον

τεπέν τόμ. 7, δραχ........................................................6.
«Οί*Αθλιοι τοΰ Λονδίνου»μυθ.Π.Ζακκον τόμ.2 ,δρ.250
«Τό τέκνον τοΰΈραστοΰ» μέ συνέχειαν: «Ή  "Ανυμ- 

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

« Ελληνική ’Ανθολογία» ήτοι συλλογή έλληνικών 
ασμάτων μετά πλείστων εικόνων, δραχ................... 1,50.

« Ό Σαιφ Ζουλιαζάν» ’Αραβικόν μυθιστόρημα δρ. 1 75,
«Τό Φρούριον τοΰ Καρρόου» κα'ι συνέχεια: «Τό ’'Ανθος 

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

τόμ. 4, δραχ................................................................... 4.
« Ό  Γούς Μάννεριγκ» μυθ. Ούάλτερ Σκώτ δραχ.. 2.
« Ή Δεκαήμερος» τοΰ Βοκκακίου, άδετος δρ .2,50  

χρυσόδετος δραχ...............................................................4.
« Ό  Κερατάς» Πωλ δέ Κοκ κατά μετάφρασιν Κλε- 

άνθους Τριανταφύλλου δραχ..........................................2.
« Ή ’Ερυθρά Διαθήκη» μυθ. Παύλου Φεβάλ, δρ. 150.
« Ή Άθιγγαν'ις» μ.υθ. Ξ. δε Μοντεπέν. τόμ. 5  δρ. 5.
« Ό  Ιατρός Ραμώ» μυθ. Γεωργίου Όνέ, δραχ. . 1,50.
«Ή  Μοδιστροΰλες» μυθ. ΙΙωλ δε Κόκ, δρ. . . .4 ,30 .
«Κραυγή τής Παράφρονος» μυθιστορία έκ τοΰ Γαλ

λικού, δραχ............................................*.................. 2,50.
«Ή  Μ εγάλη’Ίζα» μυθ. ’Αλεξίου Μπουβιέ δρ. 2,50.
«Ό  Ευγενής "Ερως» μυθ. ’Αλεξ. 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 Στρογκωφ» μυθ. Ιουλίου Βέρν δραχ.. 1 ,50 .
« Ίζολίνα ή Μεξικανή» μυθ. Μειν Ρειδ δρ. . . . 130.
« Ή  Μεγάλη Καρδία» μυθ.Π.δ’Αίγρεμων τόμ.4,δρ.5.
* Ή Σύζυγος τοΰ Νεκρού» μυθ. Α. Μπουβιέ δρ. 2,75.
«Ή  Δέσποινα δέ Βρεσσιέ» μυθ. Α. Δελπι 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·» συγγραφείσα 

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

μετά 75 ολοσέλιδων εικόνων δρ.................................. 7.
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Εις το πρώτον έν τη πρωτευούση του ει'δους τουτου κα'ι λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα ευρίσκεται πλούτος Σ κ ε υ ώ ν
νελουργικης, κρι/όταλλουργικης κα'ι άγγειοπλα-
Οτνκης τέχνης, προμηθευθέντων παρ’ αυτού του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, δστις επισκέπτεται συχνά τά διάφορά κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα έπαξίως του ονό
ματος πλουτίζη τό κατάστημά του.

To ΛΟΤΒΡ είνε τό μόνον κατάστημα του είδους του,οπερ 
έπλουτίσθη εφέτος ύπέρ παν αλλο μέ κομψά, ευθηνα και ο>ραΐα 
σκεύη κα'ι προσδοκά τήν ύποστήριξιν του σεβ. κοινού τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. ’Έφθασαν αλεξινεμα κηροπη- 
για δι ’ έπαύλεις.

ΤιμαΙ μέτρςβ,ι «&1 ώ ριομένα ι

Ο  Ρ Λ Μ Η Ο Σ  τοΰ ΣΟΤΡΗ άπ* άρχής τής 
έκδόσεώς του μέχρι του 1892 πωλείται έ ξ α ι ρ ε τ ι - 
κ ώ ς διά τους συνδρομητάς τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» άντ'ι φρ. 50.— ’Επίσης κα'ι τά "Α π α'ν τ  α 
του Σουρή (τόμοι 5) αντί φρ. 12. "Εκαστος τόμος &ι- 
αιτέρως φρ. 2.50.

οΙ ϊγ ο Γ τ ϊν  ι η τ ε ρ ω μ
τών νεωτέρων κα'ι δοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμ
μάτων ύπό Κ. ΚυρίαζίΟΟΊΤ, ιατρού και ύφηγητοΰ τής 
Παθολογίας τών παίδων έν τώ Ε. Πανεπιστήμιο» μετ* 
21 εικόνων. ’’Αδετονδρ. 3, 50, χρυσόδ. 4. 50,

1U Λ UiliU.A l i  ίνϋΠ
αριστα κατηρτισμένος, ζητεΓ παραδόσεις κατ ’ οίκον έπ- 
μετριωτάτγ) αμοιβή. — ΙΙληροφορίαι όδός Π ροαστβίου, 
αριθ. 60.

ΛΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοαιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραν Πύργος ’Ολύμπια.

Πειραιεύς άν. 6.207: 
Άβήναι " 7.00

/αφ.10.03
Vav.10.23
/5

Κόρινίο; ( ^

8.50* 1 1.25π _
9.30 12.05 —

12.50 3.00 —
— 3.15 4.20μ

5.08 7.25
6.00π 5.10 — ·
7 .10 6.00 —
9 .15 7.20 —
7.15π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

/ά?·
\άν. H o i  

’Ολύμπια αφ. 7.25

Κόρινθος "Αργος 
Κόρινθος *ν. 11 .42π  (*) 1.20μ
‘'Αργος άφ. 2.20 3.50
1ί«4 ι«1αο ν » 3.00 4.25
Τρίπολις » 6 .10  7.20

’Ολύμπια άν. 7.35π  
/αφ. 8.30
\άν. —

Πύργος

Λεχαινά
/ ν/αφ. —
νάν· -

Πάτραι
Αιγιον

άν. 7.45π  
άν. 9.29 
αφ.10.34  

’Αν·Ράτ“ ( άν. 10.39  
αφ. 1.05 

. 1.25
Ά θήναι αφ. 4,30 
Πειραιεύς αφ. 5.00

Ά
ΓΚόρινθος I ^

7.00π
8.50
8.55 

11.00 

11.50
1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45

6.20π
9.00

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9.15
4 .10μ.
6.25
7.35

Ναύπλιο ν Τρίπολις. 
|| Τρίπολις άν. 6.30π
, Ν κ ύ η λ ιο ν  » 8.45
! “Αργος » 9.25
II Κόρινθος άφ. 11.40

12.00*
3.20
3.55

9.45π {») 
12 .15  

1.20 
3.45

Καδάόιλα Κ νλλήνη  Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 ΐΛουτρα

Κυλλήνη
— — — 2.35

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 ίΒαρθολομ. 6.33 8 00 11.42 4.33

Αουτρ* — 12.30 — — ΙΚαβάσιλα 6.50 8.15 — 4.50

*. Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν και άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων “Αργους Ναυπλίου £ζ άμαξοστοι/ίαι καθ’έκάστην.
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ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θ η να ι, Όδός Ά οιότείδου, άριθμός 16.

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

&ΙΔΑΙΚΛΛΙΣΣΛ ΕΛΛΗΝίΣ διαθέτει μίαν ή δύο 
ώρας καθ ’ έκάστην, 
ή κα'ι ημέραν παρ*

ημέραν, μεταβαίνουσα πρός παράδοσιν μαθημάτων εις μικρούς παϊοας ή κορά
σ ια .— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Τ Ϊ Μ Ϊ Ϊ Τ Ι Ϊ Τ Γ
ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

Ά θη να ι, όδός Αίολου, άρ. 192, fv a v n  ξενοδοχείου Στέμματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ TQN ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :

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

F. Rolinger Meidlinc et Lasaner et Asoher Wien
Έκτυποΰνται επισκεπτήρια στιγμιαίος παντός είδους ώς και λιθογραφη- 

μέναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός 
ει'δους. ’Ενταύθα πωλείται και μελάνη τύπου άγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε
λαιοχρωμάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

ΤιμαΙ μέτριαι. — Πώλη·ις λιανικ&ς χον&ρι

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

39 — Ά θη να ι, όδός Σταδίου, άοιθμός — 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνιών, 
όμβρελών, φλανελλών κλπ. ανδρικών ειδών. Π ύ λ η ο ΐ;  λ ι ι ν ιχ ώ ^  « α ί  χ ο ν-  
ίρι*&5

Λ αιμοδέται να τά  παραγγελίαν.

ειι το Μ Ε Γ  Α  Ζ Γ Θ 0Π Ω Α Ε Ι 0 Ν  Η
Πλατεία Ό μονοίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας. m m
ΟΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΙΣΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ! ΟΧΙ, ΔΙΑΤΙ !
Ένώ δυνασθε εις ολίγα λεπτά και ανευ σπουδής ή διδασκάλου 
αλλα μόνον διά μιας συντόμου οδηγίας νά γίνετε, προμήθευα- 
μενοι μίαν φωτογραφικήν μηχανήν (L ’AMATEUR PHOTOGRAPHE) 
με μόνον δρ. μετά τής οδηγίας, διά τής όποιας μετά με
γάλης ευκολίας και επιτυχίας να φωτογραφήτε πρόσωπα, τοπο
θεσίας κλ. μεγέθους (v ic t o r ia  9 X 12).

Α ί ανω μηχανα'ι είναι στερεώταται κα'ι κομψαί, δύνανται δέ 
να τας μεταχειρίζονται παΓδες και δεσποινίδες πάσης ηλικίας.

Ό Ia ~ ι  

i ~
10 5  Γ

r-»
Ρ =
* ϊo-c
Ρα  Ε

Άποστέλλονται εις τάς επαρχίας αντ'ι δραχ. 26 ελευθεραι εξόδων άποστολής κλ. Είς δέ Τουρκίαν, 
3ουμανίαν, Αίγυπτον κλ. άντ'ι φρ. χρ. 30 έλεύθεραι εξόδων.

Διεύθυνσής L’AMATEUR PHOTOGRAPHE
(^) Ά ριθ. 16 Όδός Πειραιώς άοιθ. 16. ΑΘΗΝΑΙ

?!
Ε Ε Β Δ Ο Θ Η Σ Α Ν

w ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

@ ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
♦J Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΟΥ —  Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΝΥ 
0  ΚΑΙ Ο ΙΠ1ΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ

* I Το λαμπρόν τούτο μυθιστόρημα του μεγάλου 
® Μυθιστοριογράφου ’Αλεξάνδρου Δουμα, έν ω πι-
♦ ♦ στώς άπεικονίζεται ή μεγάλη Γαλλική Έπανά- 
® στασις, άπαρτίζεται έκ 4600 σελίδων, διηρημέ- 
j| νων είς 8 τόμους και πωλεΓται έν ’Αθήναις εις 
φ  τό « Β ιδ λ ιο τ ιω λ ε ιο ν  τ η ς  Κ ο ρ ίν ν η ς » ,  όδός 
ΙίΠροαστείου,άριθ. 10 άντ'ι
^  ΦΡΑΓΚΩΝ 25.
;;  (Εις τους συνδρομητάς τών « Εκλεκτών Μυ-
ί ί  θιστορημάτων » άποστέλλεται αντ'ι φρ. 17, έλευ·. 

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