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[Συνέχεια]

"Ore το παραπέτασμα ύψώθη, καί έ- 
φάνη τό γραφεΐον τοϋ σοφού Κοπελιού π λή 
ρες φιαλών καί εργαλείων, ούτος έκάθητο 
μεταξύ τής μαρκησίας δ ’ Ά ρ τά ν  καί τής 
ύποκομήσσης δέ Σερναί.

Ό  νέος μαρκήσιος είχε φύγει.
— Ό  υιός μου μ ’ανησυχεί, είπεν ή μαρ- 

χησία, μελαγχολικός πάντοτε επιζητεί τήν  
μον αξίαν.

— Ή  καρδία του θά έξυπνήση άργά, εί
πεν ή ύποκόμησσα, μετά πείσματος·.

—  Τ άνάπαλιν τής ίδ ική; μου, είπε γε- 
Τ,ών ό πρίγκηψ, δεκαεξαετής έτι τόσον πολύ 
έφώναζε, ώστε ολαι α ί θαλαμηπόλοι τοϋ 
οίκου μας δέν ήδύναντο νά κοιμηθώσι ! καί 
έπειτα ελαβε διαστάσεις ανυπολογίστους ! 
άλλά  πώς εύρίσκεται τήν Ροζίταν ;

— Πολύ καλήν.
— Τήν έπαινεΐτε μετρίω;, προσέξατε 

εκεί εις τήν ορχήστραν πώς τήν διαβιβρώ- 
σκουσι διά τών διόπτρων τω ν, κυττάξατε  
τον γραμματέα μου μέ πόσην επιμονήν τήν 
παρατηρεί !

Ή το αληθές.
Ό  Άνδρέας λά  Β ιλωδαΐ παρετήρει μ ε τ ’ 

έκτάσεως τήν Ροζίταν χορεύουσαν τό διά- 
«ημον βαλς τού αυτομάτου.

Έν τα ΐς τελευταία ις σειοαΐς τών έδρών

τής ορχήστρας, οί δύο άνδρες, ών ό βαρόνο? 
ήρώτα το ονομα, συνδιελέγοντο χαμηλοφώ- 
νως.

Ή το τωόντι ό είς έ ξ  αύτών ό δικηγόρος, 
ών ό παιδικός φίλος του ήρέσκετο ν ’ άπο- 
καλεΐ «κυρ Δελόνγκ».

Είχεν δμως έξ ολοκλήρου μεταβληθή καί 
κατασταθή  σχεδόν άγνώριστος.

Ξανθός πάντοτε,τα  χαρακτηριστικοί έχων 
λελεπτησμένα,τήν γενειάδα έξυρισμένην έκ
τος μικρών παραγναθίων, έν τω  λευκω λ α ι
μοδέτη αύτοϋ, ώμοίαζε πρός άνθρωπον τοϋ 
κόσμου τακτικόν κα ί άξιοπρεπή.

Ό  άλλος είχε έτι παραδοξώτερον μετα-  
μορφωθή.

’ Ητο δ Ρουμπινώ, ά λ λ ’ ο Ρουμπινώ ίσ- 
χνανθείς, λεπτός, άδύνατος, ώς τό στοκοφί- 
σιον, άλλά  σοβαρός καί σχεδόν διακεκριμ- 
μένος, μέ τάς χρυσοδέτους διόπτρας του.

Ό  Ρουμπινώ κύπτων πρός τό ού; τοϋ 
φίλου του ε”λεγεν αύτώ :

— Είναι παράδοξον !
—■ Τί λοιπόν ;
— Δέν ήξεύρεις έσύ ! . . . αύτή  ή Ρο

ζ ίτα  !...
— Έ  ! τ ί  ;
— Ομοιάζει, είς βαθμόν ώστε νά έκ- 

λάβη τις τήν μίαν διά τήν ά λλην... μέ τήν  
γυναίκα τής έξοχής τών Πυργίσκων.

— Σιωπή !. . .  ώυ.ίλει γαμηλώ τερα !...
— 'Ομοιάζει, ώς όμοιάζουσι πρό; άλ-  

λήλας δύο σταγόνες ΰδατος.
— Μέ τήν κυρίαν Ραβού ;
—  Νομίζω δτι τήν έπαναβλέπω· είναι 

ή φωτογραφία της.
— Ά  ! είπεν ο Δελόνγκ, είναι μ ία  έν- 

δειξις. Θά όαιλήσοιμεν περί τούτου.
Κ α ί διηύθυνε τάς διόπτας του έπί τής 

χορεύτριας.

Κ ’

Τό μπαλέτον έτελείωσεν έν μέσφ ένθουσι- 
κσμοϋ απερίγραπτου.

Ά νάκλησ ις  έπί τής σκηνής, χειροκρο
τή μ α τα , βροχή άνθέων, ούδέν έ^ειπεν έκ 
τού θριάμβου τής χορεύτριας.

Έ νώ τήν πρωίαν ήτο άγνωστος.
Τό έσπέρας πάντες περί αύτής ο'ιμίλουν 

εις τά  βουλιβάρτα, είς τά ς  λέσχας καί έν 
τα ΐς  άμάξα ις  τα ΐς  έπαγαγούσαις τάς ω 
ραίας, α ΐτινες τήν είχον χειροκροτήσει.

Συνεζήτουν περί τού τις  θά ήτο έκεϊνος 
πρός ον ή χορεύτρια θά έχορήγει τήν εύ
νοιαν αύτής.

Νέοι καί γέροντες τήν διεφιλονείκουν.
Ό  Μαυρίκιος πρό πάντων θά έοιοε πάν 

δ,τι ήθελον τώ  ζητήση.
Ά λ λ ’ αΰτη  διέφυγε κρυφθεΐσα, τάς έπι- 

κλήσεις τού κοινού καί τάς θωπείας τών 
άγνώστων αύτή λατρευτών.

Κ α ί ένώ τήν άνέαενον κατά  τήν έ’ςοδον 
έκείνη άπήρνετο στηοιζομένη είς τόν βρα
χίονα τού γέροντος διδασκάλου περιτετυ- 
λιγμένη δ ι’ επανωφοριού ές ευτελούς σισύ- 
ρας, πεζή, καί διέσχιζε τήν όδόν τοϋ Ά ν τ ι -  
νου, χωοίς οΰδείς νά ύποπτεύη οτι έν τή  πε
νιχρά έκείνη πεοιβολή, έκρύπτετο ό άστήρ, 
δστις πρό υ.ικροϋ έτι, έκράτει άνάστατον 
ολόκληρον κόσμον έν παραφορά.

— Κ αί όποιον κόσμον ! κεκορεσμενον και 
άναιδή, είς τά  δμματα τοϋ όποιου ή νεοτης 
καί ή χάρις αύτή ; εΰρισκον χάριν.

Ό  γέρων δέν έπρόφεοε λέξιν, ήτο ευδαι- 
μων διά τον θρίαμβον τής μαθήτριας του 
γ.7.1 τον y.TZz^vjzzo (τιωττών 7υροζ gcuttjv 
θά έπροτίμα νά εύρίσκετο πολλάς λεύγας 
μακράν τών Ιίαρισίων έν άπομεμακρυσμένη 
τ ιν ί γωνία, έ”νθα θά έβίου, ευτυχής έν τή  
μονώσει !
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Ύ φ ίστατο  τούς θριάμβους μόνον προς 
χάριν τοϋ γέροντος διδασκάλου, πρός όν ευ
γνωμονεί.

Έκεϊνος τήν έ'σωσε άπο τον αλήτην βίον 
δν δίήγαγε άπό τοϋ θανάτου τής μητρός της, 
ήν μόλις ενθυμείτο κύπτουσαν άνωθεν αύτής 
κοιμωμένης έν τή  μικρά κλίνν) της, έντός 
τοϋ ταπεινοϋ οίκίσκου τοϋ περικυκλωμένου 
ύπο δένδρων παρά τούς πρόποδας βραχώ
δους δρους.

Ά νεπόλει μετά τρόμου τάς ήμέρας κ α θ ’ 
άς,άφοϋ έχόρευσεν ίν μέσν; δδώ,έτεινε ίκετευ- 
τικώς τάς χεΐρας νά ζητήσν) τόν οβολόν 
τών θεατών, οϊτινες τόν εοιοον οιά τήν χ ά 
ριν αύτής καί ένίοτε οιά τά  δάκρυα της.

Κ α ί είς τήν άνάμνησιν αύτών οί όδόντες 
της συνεκρούοντο !

Ό λ α  τά  παιοία είχον γονείς, αύτή κα 
νένα !

Τήν ώνόμαζον Ροζίταν !
Ροζίταν πώς ; ούδείς ήδύνατο νά τό ε’ίπτ;).
Ή Ιδέα αΰτη  τήν έξηυτέλιζε, κα ί οιά 

τοϋτο ουδέποτε ώμίλει περί τοϋ παρελθόν
τος της.

Έχοειάσθη δλη ή ζωηρότης τής οικογέ
νειας Σερβέν καί πάσαι α ί θωπεΐαι αύτών 
οιά νά κατορθωθή ν ’ άνοιξή τά  χείλη.

Σπανίως το πρόσωπον αύτής έφαίνετο 
αΐθριον, διέμενε σκυθρωπή κα ί έπί τοϋ προ
σώπου της διέκρινέ τις  τήν μελαγχολίαν έ
κείνην, ήτις είναι τό στ ίγμ α  τών έγκατα- 
λελειμένων παιδιών.

Ό τα ν  οί μεγάλοι αύτής οφθαλμοί ύ- 
ψοϋντο πρός τόν γέροντα Ζαβακόν, έφαίνοντο 
ζητοϋντες τήν προστασίαν του.

Αύτός τήν έσωσε άπό τάς χεΐρας τοϋ άρ- 
χηγοϋ, τοϋ κτηνώδους ομίλου, έν ώ εζη, έ- 
νός συγγενούς τής Μαρίας Στρικόνε, δστις 
θά κατεϊχεν έπαξίως θέσιν μεταξύ συμμο
ρίας λγ,στών.

Έν μέσω τών άνθρώπων εκείνων είς μό
νος έφαίνετο συυ.παθών πρός αύτήν, πτωχός 
νεανίας, δστις μέ τό ξύλινον οργανόν του 
άπετέλει τήν μόνην μουσικήν τής συμμο
ρίας έκείνης.

Ε καλείτο Ματθαίος.
Αύτός τήν έ'βλεπεν άναπτυσσομένην ώ- 

ραίαν, μέ τήν λαμπράν κόμην της, τήν θαυ- 
μαζομένην παρά πάντων τών γυναικών τοϋ 
Μιλάνου,δπου έν τούτοις αί πλούσικι κόμαι 
δέν είναι σπάνια ι.

Πτωχός Ματθαίος ! Τή έφερεν ένίοτε κά- 
νέν γλύκισμα, τή  προσέφερε μέρος της πο- 
λέντας του, δταν τήν έ'βλεπε πεινώσαν καί 
τή ν «σκέπαζε μέ τόν τετριμμένον μανδύαν 
του,δτε τήν έ'βλεπε τρέμουσαν έκ τοϋ .ψύχους, 
Ιν τώ  ύπαίθρω καί έν τα ϊς χαράδραις, δπου 
ή συνοδία τών αλητών κατεσκήνου.

Εκείνος λαβών αύτήν κατά  μέρος τήν  
ίνεθάρουνε νά δεχθή τήν προσφοράν τοϋ δι
δασκάλου της, έπειδή αύτή έκ φόβου πρός 
το άγνωστον, έδίσταζε.

— Πήγαινε, τή  έπανελάμβανε δάκνων 
τά  χείλη, δπως κρατήση τά  δάκρυα του.

— Κ α ί σύ, πτωχέ Μ ατθαίε, τώ  είπεν ή 
Ρ οζίτα , τ ί  θά γείνιρς ;

Έκεϊνος ύψωσε τούς ώμους.
— Είς το έ"λεος τού Θεοϋ, τή  είπε.
Τή εξήγησε δτι ώς πρός αύτόν τό πράγμα

διέφερε, καί δτι δέν είχεν ούτος νά φοβηθή 
τ ί  διά τόν έαυτόν του.

Θά έπανιδοθώμεν,έπρόσθεσεν- ή γή δέν εί
ναι τόσω μεγάλη ! δταν γείνγις είκοσαέτις 
θά έ'λθω νά σέ εΰρω διά νά σοί είπω εν μυ
στικόν. Ώ  πόσον ώραία θά ήσαι τότε !

Έ πί τέλους δ Ζαβακός κατώρθωσε νά 
συμφωνήση.

Ά λ λ ’ δταν ή Ροζίτα άπήλθεν, ό όργα- 
νοπαίκτης ήρχισε νά θρηνή.

Τήν έθεώρει ώς ιδιόν του τέκνον !
Οί βοεμοί άπήλθον καί δέν τούς έπανεΐδε 

πλέον. Παρά τώ  Ζαβακώ εύρεν ειρηνικήν 
στέγην καί προστασίαν.

"Άν ήτο αύστηρός διδάσκαλος πρός τήν 
μαθήτριαν, διά τό παιδίον ήτο πατήρ.

Κ α τά  βάθος ήτον άγαθός κα ί έντιμος 
μέχρι δεισιδαιμονίας.

Τή έδίδαξε τήν περιφρόνησιν πρός τό 
χρήμα- μόνον τήν δόξαν τή  έ'λεγε νά έπι- 
ζητής.

Κ α ί δέν είχεν άνάγκην τών συμβουλών 
του προς τούτο, ή φυσική άξιοπρέπειά της, 
τή  τό είχεν ήδη ένδείξει.

Ή το πρός δλα άδιάφορος ούτε τά  μέγαρα 
τού Μιλάνου, ούτε τής Φλωρεντίας τά  π α 
λ ά τ ια  τήν έσκανδάλισαν.

Έν τω  βάθει τής ψυχής της παρέμεινε 
μελαγχολία άκατάβλητος, ή τ ις  τήν καθί- 
στα άοιάφορον είς τάς περιπετείας τού βίου, 
τόν πλούτον καί τάς στερήσεις αύτοϋ.

Έ κ τών ώραίων κορασίων, ά τινα  έκ τών 
θεωρείων των τήν έθαύμαζον, έκείνη έφθόνει 
μόνον τάς πλησίον των καθημένας μητέρας, 
αϊτινες τάς έπροστάτευον ώ ςα ί πέρδικες τούς 
νεοσσούς των.

Είς τήν Σκάλαν τού Μιλάνου, έ'νθα ή ε 
π ιτυχ ία  της ήτο ίση μέ έκείνην ήν πρό μ ι
κρού ήρατο έν Παρισίοις, έμενεν άπαθής, 
είς πάσας τάς κολακείας, αϊτινες κατά  τήν 
διάβασιν αύτης τήν περιέβαλλον.

— Έ κ δέ τοϋ χρήματος ούτε κόσμημά 
τ ι, ούτε φόρεμα έσκέφθη ν ’ άγοράσν)· τ ’ά- 
φήκεν είς τόν Ζαβακόν, είς δν παρείχε πάσαν 
τήν έλευθερίαν, ϊνα  μετρήσν) καί διαθέστι 
αυτά , ούτε δέ καν ήρώτα είς ποιαν τιμήν  
έμισθώθη.

Έκείνην, μ ία  ιδέα, μ ία  σκέψις τήν ά- 
πησχόλει μόνον !

Τό μυστήριον τής γεννήσεώς της !
Τήν έσπέραν έκείνην ό Ζαβακός μετά  

τής προστατευομένης του, έφθασαν ένώπιον 
τής άγίας Τριάδος κρατούμενοι έκ τοϋ βρα- 
χίονος καί συνεσφιγμένοι δ είς πρός τον ά λ 
λον, οτε εύθυμοι φωναί τάς έκάλουν όπισθεν 
αύτών.

Τ ίτο  ή στρατιά  τών δεσποινίδων Σερ
βέν, αϊτινες έπέστρεφον έν ά τα ξ ία .

Ή δη ή ευθυμία των ήτο ομόθυμος, διότι 
καί ή Μ αργαρίτα είχεν απ αλλαγή  τής με
λαγχολίας της.

Έ ν γλυκύ ονειρον πλούτου κα ί έρωτος 
τήν ειχεν βαυκαλήσει έπί στιγμήν.

Ή πρωτότοκος τών θυγατέρων τού Σερ
βέν, ήτο αρκετά νοήμων, ώστε νά μή π ι-  
στεύσιρ δτι ό έρως τού πρίγκηπος ήτο διαρ
κής, άρκετά έντιμος, ώστε νά μή πωληθή> 
άλλ ’ είς τήν πάλην ή καρδία αύτής ήδύ
νατο νά τήν προδώστ), άν δ Μαυρίκιος ήτο

θερμώτερος καί τή  ύπέσχετο έρωτα δι
αρκή.

Ή  φίλη δμως, ήν μόλις χθές έγνώρισε 
τή  παρέσχεν άκουσίως μεγίστην έκδούλευσιν 
διότι δ νοϋς τού πρίγκηπος είς μόνην αύτήν  
ήσχολεΐτο, καί άφότου αύτή έπεφάνη πάσα  
άλλη  έξέλειπεν εις τά  ομματά του. Ό  κίν
δυνος δμως θά έστρέφετο κατά  τής άτυχούς 
χορεύτριας τόσω μάλλον, δσω ήτο πλασμένη, 
δπως έκκαίει τόν έρωτα, διότι ή καλλονή  
της, ήτο πραγματική καί όχι άποτέλεσμα 
τού γοήτρου τής σκηνής.

Ό  Ζαβακός άκούων τήν φωνήν τών ξε- 
νιζόντων αύτούς, έτάχυνε τό βήμα δπως 
συναντηθώσι κα ί έφθασαν όμού πρό τοϋ πυ- 
λώνος τής οικείας των, καί είσελθόντες είς 
τήν αύλήν, διηυθύνθησαν πρός τήν σκιάδα.

Πρός μεγίστην έκπληξίν του, δταν εφθα- 
σαν έκεΐ παρετήρησεν οτι α ί πέντε νεάνιδες 
ή Βενεδέττα καί δ γλύπτης έκράτουν έκα
στος εν δέμα.

"Αμα τή  είσόδω των είς τό έργαστήριον 
άφήκαν πάσαι κραυγήν χαράς καί άνευ 
φθόνου, μέ έκφρασιν άδελφικής άγάπης συ- 
νεχαιρον άπο καρδίας τήν χορεύτριαν.

— Τί χαρα, φ ιλ τά τη  !
— Πόσα άνθη καί τ ί  θρίαμβος ! τ ί έπι- 

τηδειότης !
— Πόσον είσαι ευτυχής ! τ ί  λαμπρόν· 

μέλλον σέ περιμένει !
Κ α ί δ μικρός έκεϊνος κόσμος έσκίρτα εν

θουσιώδης.
Είς τά  ομματα τής χορεύτριας άνήλθε 

δάκρυ χαράς.
Ή το ώς νά εύρίσκετο έν μέσω τής οίκο- 

γενείας της !
Έν τούτοις ή Πικαρδή προσκληθεΐσα, έ- 

νεφανίσθη ρ.έ τά  ομματα πρισμένα έκ τοϋ· 
ΰπνου καί διηυθέτησε τήν τράπεζαν δπως 
έορτάτωσι τόν θρίαμβον τής έσπέρας.

Ή  Μαργαρίτα έφαίνετο μάλλον τών· 
αδελφών της διατεθειμένη είς τρυφερό
τη τα .

Ή  σκηνή τοϋ θεωρείου, είχε ταράξγι τά  
νεύρά της.

“Ισως έσκέπτετο δτι κακώς έπραξε άπορ- 
ρίψασα τήν προσφερομένην εύκαιρίαν νάγνω - 
ρίσγι τάς θείας ήδονάς τού έρωτο; !

ΓΙροσεπάθει έν τούτοις νά άποδιώξϊ) έκ. 
τών οφθαλμών της τό ίνδαλμα τού πρίγ
κηπος.

Τήν δευτέραν μετά το μεσονύκτιον ήγέρ- 
θησαν τής τραπέζης καί άπεσύρθησαν είς 
τούς άνωθεν μικρούς κοιτωνίσκους, είς τή ν  
θύραν τών δποίων πάσαι κατά  σειράν ήσπά- 
σθησαν τρυφερώς τήν χορεύτριαν.

Ό  γέρων Ζαβακός έμεινε τελευταίος.
Ούτος τήν έσφιξεν είς τούς οστεώδεις 

βραχίονας του κα ί τή  είπεν :
— Ε ίσαι ευτυχής, μικρά μου ;
Έκείνη άπέφυγε ν ’ άπαντήσγ) είς τήν

έρώτησιν ύψωθεΐσα δμως είς τά  άκρα τώ ν 
ποδών αύτής τόν ήσπάσθη, κα ί δ ι’ άπερι- 
γράπτου τόνου τώ  είπεν :

—  Ευχαριστώ.

ΚΑ'

Έ πί εξώστου τοϋ δευτέρου πατώματος; 
εν τ ιν ι ώραία οίκία τής όδού Ρ ιβολί, ολίγον*



άπεχούση άπό τής πλατίνας τοϋ Σ α τλα ί, 
ητο έκτεθειμ.ένη π λάξ διά χρυσών γραμ
μάτων δεικνύουσα τό όνομα, εταιρίας ερ
γοληψιών, λίαν γνωστής εν τη  συνοικί^:, 
■οπού ώς τήν άπεκάλει δ είς τών συνεταίρων 
«θεωρείτο ώς κοινωνικόν ευεργέτημα.

Περιττόν νά εΐπωμεν οτι ό συνέταιρος 
■ούτος ήτο ο κύριος Ρουμπινώ.

Ό  άρχιτέκτων τοϋ βαρόνου, έγνώριζε 
τούς δύο φίλους καί πρό πάντων τόν Δε
λόνγκ, τόν διενθυντήν, τόν εύγενή κα ί σο
φόν άνθρωπον τού είρημένου μαγαζείου.

Τό κατάστη μ α  οέν ήτο εντελώς άπηλαγ- 
μένον κριτικής.

Δ ιότι πρώτον έταιρία δέν ήτο, ή έταιρία  
•συνίστατο άπό τόν Ρουμπινώ καί τόν Δε- 
λ,όνγκ δλους καί δλους.

Τώ έδιδαν τό ονομα εταιρίας δπως τό ά- 
-νυψώσωσιν είς τά  όμματα τού κοινού.

Κ α ί τοϋτο μόνον ήρκει διά νά μή θε
ωρείται παντελώς άμεμπτον.

Έν τούτοις εύρίσκονται καί χειρότερα 
τούτου.

Ά λ λ ω ς  τε, οί πελάτα ι τού «Πρασίνου 
Κονίκλου» μετεβλήθησαν έντελώς.

Μετά τήν ύπόθεσιν τής έπαύλεως τών 
πυργίσκων, ή φυσιογνωμία των ήλλαξε καί 
χ α τά  τήν έκφρασιν τοϋ Ρουμπινώ, διήλθε 
δ ι’ αύτών άρκετόν ύδωρ ώστε ν ’ άνανεω- 
Οώσι.

Κ α θ ’ήν έποχήν τούς έπανευρίσκομεν, άμ- 
^ρότεροι είσί σοβαροί καί χαίρουν τήν έμ.πι- 
στοσύ/ην, τινών τών συμπολιτών αύτών.

ΤΗτο παράδοξον, ά λ λ ’έν τούτοις άληθές.
Μετήρχοντο τό έπάγγελμα έργολάβων 

•διαφόρων ύποθέσεων καί τάς διεξήγον μετά 
προθυμίας, φερούσης τ ιμήν είς τήν δραστη
ριότητα των.

Ό  Δελόνγκ ήτο ή κεφαλή, ό Ρουμπινώ  
•εύχαρίστως άνέλαβε τήν τοϋ βραχίονος.

Τάς ώφελείας διεμόιράζοντο έξ ίσου, κα ί 
πρέπει νά όμ.ολογήσωμεν, δτι ένωθέντες ύπο 
τών δυσκολιών τής πρώτης άποκαταστά- 
σεως αύτών, τής άναμνήσεως τής πενίας 
των καί τοϋ εγκλήματος τής έπαύλεως τών 
πυργίσκων ούδέποτε έχωρίσθησαν ύπό τής 
παραμ,ικράς φιλονικείας.

Ό  Δελόνγκ ύπερασπίζετο ώς δικηγόρος 
τάς ύποθέσεις ποιητών τινών λυρικών, ή δοα- 
μ.ατικών καί τάς διαφοράς εύ'αοίθμ.ων δε
σποινίδων άμ.φιβόλου ήθικής.

Κατέστησεν Ιδικότητα τήν ύπεράσπισιν 
τής περιουσίας γυναικών, α ΐτινες συνήθροι- 
ζον ταύτη ν δι ’ έπαγγέλματος παραβόλου 
άπό τοϋ 1 8 -4 5  έτους τής ήλικ ίας αύτών.

Κ α ί έπειδή α ί ίδικότητες, όποιουδήποτε 
είδους έπιτυγχάνουσιν έν Παρισίοις, δ Δε- 
"Χόγκ καί δ Ρουμ.πινώ ήρξαντό πλουτίζοντες 
έκ τής ύπερασπίσεως τών ύποθέσεων τού
των τής αμφιβόλου τιμ.ιότητος.

Ή βάσις τής περιουσίας των ύπήρξεν δ 
μικρός σωρός τών χαρτονομισμάτων καί τών 
λουδοβικίων, δν δ Περέζ τοϊς παρέδωκεν έ- 
ξερχόμ,ενος τής έπαύλεως τών Πυργίσκων.

Δέν ήσαν πολλά.
Μετρηθέντα παρ’ αύτών εύρέθησαν ε’ικο- 

-σιδύο χιλιάδες καί πεντακόσια φράγκα.

Ό  'Ισπανός έκράτησε τήν μερίδα τοϋ 
λέοντος.

Έν τούτοις ήσαν πάντοτε περισσότερα 
τών δσων είχον τήν προτεραίαν.

Τα. έκρυψαν είς όπήν τ ινα  _ τοϋ ύπερώου 
των, έπί εξ καί πλέον έβδομάδας· τόσω ή 
εΐδησις τής δολοφονίας τής Γερμανής τούς 
άπελίθωσεν.

Έάν δ φόβος έξιλεώνη, έπλήρωσαν τάς  
αμαρτίας α ύτώ ν  τόσω δ ίδικός των υπήρξε 
μέγας.

Ό  δικηγόρος άπέκτησε νευρικόν τρόμον 
άκατάσχετον δ δέ Ρουμπινώ κατέστη δια
φανής.

Έν τούτοις οί φόβοι των ήσαν χειμερικοί, 
διότι ούδείς τούς ύποπτεύθη.

Α ί έφημερίδες δέν άνέφερον μέν το ονομα 
τοϋ Ρονζενδάλ, ά λ λ ’ οί δύο ουτιδανοί το ην- 
νοησανέκ τινων ύπαινιγμ-ών έπί τής περιου
σίας αύτοϋ.

Ό  τρόμος των έφθασεν είς τοιοϋτον ση- 
μεΐον, ώστε καί άν δέν έλάμβανον τίποτε 
παρά τού Περέζ, ήθελον εύχαριστηθή.

Έτρεμον μήπως έκεϊνος τοϊς άπευθύνη 
τήν παραμ.ικροτέραν έπιστολήν έκ τού έςω- 
τερικοϋ.

Έ πί τέλους ήσύχασαν.
Ούδεμία έπιστολή έλήφθη καί οί κ λη 

τήρες διήρχοντο πρό αύτών χωρίς ουτε νά 
τούς ένοχλήσωσιν.

— Έ άν καθιστάμ.εθα τίμ ιο ι άνθρωποι ! 
είπεν ήμ-έραν τ ινά  δ Ρουμπινώ' διότι προτι- 
μ.ώ νά τρώγω τεμάχιον άρτου καί ολίγον 
ψητόν έν ειρήνη, παρά τά  κάλλ ιστα  τών ε
δεσμάτων έν τοιούτω τρομω.

Ό  Δελόγκ συνήνεσεν.
Έτέθησαν τότε είς ένέργειαν ήρεύνησαν 

παντού καί τέλος έπέτυχον παρά τον Πύρ
γον τοϋ άγιου ’Ιακώβου εν μικρόν καί άση- 
μ.ον πρακτορεΐον πωλούμ,ενον ύπο άγαθοϋ 
γέροντος, δστις τό διηύφυνε καί είς δν οέν ϊ- 
φερε μ.εγάλα κέρδη, διότι μόνον ύπηρέτριαί 
τινες προσήρχοντο είς αύτό καί διευθυνταί 
μαγαζείων τής τελευταίας τάξεως.

Ά λ λ  ’ έπειδή καί δέν έχρειάσθη πολύ 
μ.έρος έκ τού κεφαλαίου τών 2 0 ,0 0 0  φράγ
κων διά τήν άγοράν αύτοϋ, το ηγόρασαν 
άμ.έσως.

'Υπήρχε τότε έν Παρισίοις πυρετός κα 
τεδαφίσεων καί οικοδομών,όστις παρέσυρεκαι 
τό μικρόν κατάστη μ α  μετά τ ινα  χρόνον.

Τότε μ.ή έχοντες άφορμ.άς πλέον νά κού- 
πτωσι τήν μικράν περιουσίαν των, ένοικί- 
ασαν νεόδμ.ητον κατοικίαν έν τή  όοώ Ρ ι-  
βολή καί έπί τής θύρας ώς καί έπί τού έ- 
ξώστου ε'βλεπέ τ ις  κεχαραγμένα έπί χ ά λ 
κινης πλακός χρυσοϊς γράμμασι, «Δελόνγκ 
Ρουπινώ καί συντροφία^άγοραπωλησικι κ τη 
μάτω ν, τακτοποίησις διαφόρων ύποθέσεων».

Τό δυσκολώτερον είχε συντελεσθή.
Οί δύο ά λή τα ι προώδευον κα ί έφθασαν 

είς τήν τάξ ιν  τών εύπορων άστών τών Πα
ρισίων.

ΌαΠράσινος Κόνικλος» τούς εβλεπε σπα- 
νίως κα ί κ ατά  μακρά δ ιαστήματα , ,δ'τε έξ 
εύγνωμοσύνης πρός τό παρελθόν ήρχοντο νά 
θλίψωσι τάς περιποιημένας χειρ ας τής κυ
ρίας Κλοτίλοης, ήτις μόνον τοϋτο τό καλόν 
έσωσεν έκ τοϋ παρελθόντος /.άλλους αυτής·

κα ί ήτις  έξεπλήσσετο διά τήν ευπορίαν τώ ν  
άρχαίων πελατών της.

— Έθέσαμεν τόν πόδα είς τήν κλ ίμακα  
τής τύχης, ε”λεγε μ.ετριοφρόνως δ Δελόνγκ.

Ο δέ Ρουμπινώ,πρακτικώτερος ών,ενλεγεν 
είς τήν άρχαίαν ύπηρέτριάν τοϋ «Πρασίνου 
Κονίκλου», κατασταθεϊσαν ήδη συνεταίρον.

— Έβρέξαμ,εν τήν άκραν τού άοτου μας 
είς τό μ.έλι, φ ιλ τά τη  Ρόζα.

Ούδέποτε έπανεϊδον τόν Ραβού, καί ή- 
γνόουν &ν ήτο ζών ή νεκρός· ούδείς έγνώρι- 
ζεν τό μυστικόν έκείνου, έκτος τού έπ ιστά- 
του τής μαρκησίας δ Ά ρ τά ν , τοΰ φίλου του 
δηλ. Ζιρώ, καί τού μικρού Γρελώ τοϋ ύπη- 
ρέτου τοϋ μπάρμπα Βωκελέ.

Κ α ί ό Γρελώ είχε μεγαλώσει πολυτρό- 
πως· διότι, τή  βοήθεια τού Ραβού τοποθε- 
τήσαντος ε’.ς χεΐράς του δ,τι τώ  άπέμεινε 
μετά τήν άναχώρησιν τής Μαρίας Στρι- 
κόνε, ήνοιξε κα ί αύτός έπίσης παντοπωλεΐον 
ύπό τήν έπιγραφήν : «Οί τρεις Φοίνικες· 
Γρελώ καί Β ιδάλ», έν δδώ Ά νζ ιο ύ ’ Τό 
κα τάσ τη μ α  ηύδοκίμ.ησε καί έ'διδε πολλά  
κέρδη είς τε τόν Ραβού καίε’.ς αύτούς.

Ό  Ραβού εννοείται δτι κατώρθου νά προ- 
μηθεύηται έκ τού καταστήματος των ό οί
κος Ροζενδάλ.

Ούτος ήρχετο κάποτε είς τό όπισθεν τού 
παντοπωλείου δωμάτιον, δπως άποβάλη τοϋ 
θαλαμηπόλου τό σχήμ,α καί άναλάβη τό 
τοϋ άρχαίου κωμωδοϋ, άναπολήση δέ κα ί 
τήν Γερμ,ανήν, ής, έκ παραδόξου α’.σθήμ,α- 
τος, διέσωσεν έν τή  ψυχή αύτοϋ γλυκεΐαν 
άνάμνησιν.

Δ ι’ αύτόν οί Δελόνγκ καί Ρουμ,πινώ ή 
σαν οί πραγμ,ατικοί φονεΐς τής Γερμ.ανής.

Κ α ί έν τούτοις ούτοι ηύπόρησαν.
Ύπερβάντες τό κατώφλιον τής πενίας 

δέν έπαυσαν άνερχόμ.ενοί' καί οί Γρελώ κα ί 
Β ιτάλ  έπλούτιζον, μ.έ μόνην τ·£ν διαφοράν 
δτι ούτοι έκοιμώντο μέ τήν συνείδησιν ήσυ- 
χον.

Τό πάθημ-α έν τούτοις τοϋ πρώτου των 
εγκλήματος κατέστησε κα ί τούς δύο ά θλ ι
ους πολύ προσεκτικούς.

Συχνάζοντες τάς έσπέοας είς τά  μικρά 
θέατρα, άπέκτησαν τήν γνωριμίαν τινών 
έκ τών ηθοποιών καί χορηγοϋντες είς αύ- 
αύτάς ευκολίας, άπέκτησαν τήν έμπιστο- 
σύνην των και κατόπιν τήν πελατείαν αύ
τών.

Έξωτερικώς δ Ρουμ,πινώ παρεχώρει ε’.ς 
τόν άριστοκρατικώτερον Δελόνγκ τά  πρω
τεία , πράγμ ατι δμως ήσαν ίσοι ό είς πρός 
τόν άλλον.

Διότι άν καί δέν ήτο πεπαιδευμένος ό 
Ρουαπινώ,ήτο δμως νοήμων κα ί καθίστατο  
διά τοϋτο χρησιμώτατος.

Τή έπαύριον τής έσπέρας έκείνης, καθ η ν  
ή Ροζίτα ήρξατο τών παραστάΓσεών της, ό 
Δελόνγκ, έπιμελώς ένδεδυμένος, έξήλθε ο ι’ 
ύποθέσεις· δ δέ Ρουμπινώ ένδεδυμ.ένος μέ- 
λανα  έπενδύτην, έκαθητο είς τό γραφεΐον 
περιαένων τήν πελατείαν τοϋκαταστήματος.ι ί »

["Επεται σννέχπια.] ΤθΝΤ



ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛΑΣΕΡ
Μυθιστορία λ ι μ υ λ ι ο υ  ρ ιγ β ο υ ρ γ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ο

[ Συνέχεια]

— ’Α λλά  είς τ ί  θεωρείτε ένοχον λοιτυον 
τόν μαρκήσιον Βερβείν ; άνέκραξεν δ Γ ά 
στων άναπηοήσας έκ τοϋ καθίσματος του· 
ώ μιλήσατε περί άρπαγείσης νεάνιδος, περί 
απελπισίας οίκογενείας, τ ί σημαίνουν ολα 
α ύτά  ;

— Νά σάς τό είπω, κύριε Δελιμάνς' α 
κριβώς το παρελθόν σάββατονπερί τήν πέ'Λ- 
την ή εκτην μετά μεσημβρίαν ό μαρκήσιος, 
σείς κα ι δ κύριος Σαρμέίλ άνεχωρήσατε έκ 
Παρισιων.

— Ναί, κυρία.
— Λοιπόν, κύριε, τό παρελθόν σάββα- 

τον κατά  τήν αύτήν ώραν ή δεσποινίς Χρυ
σαυγή Δελώρμ, ή θυγάτηρ ενός τών ά ρ ι
στων φίλων μου, ή άναοεκτή μου, κύριε Δε
λιμάνς, άνηρπάγη θρασέως.

Ό  νέος ήγέρθη καί έστη τρεμων, ένώ τό 
βλέμμα του άπήλαμ.ψε.

— ’Α τ ιμ ία  I άνεφώνησε. Κ α ί τολμώσι νά 
κατηγορήσωσι τό μαρκήσιον Βερβείν διά 
κακούργημα, συνένοχοι τού οποίου παριστά- 
μ.εθα δ Σαρμέϊλ καί έγώ 1 Κυρία μαρκησία, 
είναι άθλια  καί άνανδρος συκοφαντία.

Τόση δέ ήτο ή άγανάκτησις τού νέου, 
ώστε ή μαρκησία ούδεμίαν πλέον ήδύνατο 
νά διατηρήση άμφϊβολίαν δτι δ μαρκήσιος 
Βερβείν ήτο άθώος. ’Αμέσως δέ ήσθάνθη 
μεγάλην άνακούφισιν.

— Ιΐραυνθητι, κύριε Δελιμάνς, είπε.
— Ν αί, κυρία μαρκησία, άλλάθά. ένοή- 

σατε δτι δέν ήδυνάμην νά κρατηθώ· πρό
κειτα ι περί τής τιμής μου, περί τής τιμής  
ούο φίλων μου, τούς δποίους δικαιούμαι καί 
οφείλω νά ύπερασπίσω άπόντας!

— Είμαι ήδη πεπεισμένη οτι δ μαρκήσιος 
είναι άθώος. Έ λ α , κάθησε νά έξηγηθώμεν. 
Συνέ βη λάθος, άλλά  θά ■εννοήσετε πώς i- 
γεινε αύτό. Μόλις έμαθε δ άτυχης πατήρ  
τήν άπαγωγήν τής θυγατρός του, παρά- 
φρων ύπό τής λύπης καί άπηλπισμένος «ζή
τησε νά μάθη τόν ένοχον, έπειδή δέ γνωρί
ζει δτι δ μαρκήσιος άγαπ α  τήν θυγατέρα 
του, φυσικώς αί ύπόνοιαί του έστράφησαν 
εναντίον του παρευθύς' καί τάς ύπονοίας αύ- 
τάς μετέτρεψαν είς βεβαιότητα ή αίφνή- 
διος άναχώρησι: τοϋ κυρίου Βεοβείν κατά  
τρόπον δλως μυστηριώδη καί ή σύαπτωσις 
τής ήμέρας καί τών ώρών. 'Ομολογήσατε, 
ώς έγώ, κύριε Δελιμάνς, δτι δ άτυχής πα
τήρ, τεταραγμένος ύπό τής θλίψεώς του, ή -  
•πατήθη ύπό τών φαινομένων.

— Ο μαρκήσιος Βερβείν έπρεπε νά ήναι 
«κτός πάστ,ς άμφιβολίας.

— Ίσως. Κ αί μήπως τά χ α  δέν εδικαι

ούτο τις νά ύποθέση δτι ήτο δυνατόν νά 
προσθέσγι μίαν ετι άνοησίανείς τόσας άλλας;

— Πρόκειται ήδη περί τιμής, κυρία μαρ
κησία. Ναί μέν δ Άδριανός έφέρθη ώς ξε
μυαλισμένος, διήγαγε κακόν βίον, έξώδευσε 
μωρώς τά  χρήματά του καί κατεστράφη, 
άλλ ’ ή τ ιμ ή  του είναι άκεραία κα ί ούδε- 
μίαν φέρει κηλίδα τό ονομά του.

— Α γα π η τέ  Γάστων, διδάσκεις ματαίως· 
καί έγώ συμφωνώ μαζή σου.

— Γνωρίζω, κυρία μαρκησία, οτι είσθε 
αυστηρά, αύστηροτάτη, είς δ ,τι άφορ^ τήν  
καρδίαν κα ί τήν τ ιμήν, άλλά  είσθε κα ί έπι 
εικής διά τά  έλαφρα μας αμαρτήματα  καί 
τάς αδυναμίας μας· άλλά  δέν άρκεϊ μόνον 
νά ήσθε πεπεισμένη περί τής άθωότητος τοϋ 
Άδριανοϋ, πρέπει νά τό μάθωσι καί άλλοι, 
καί πρό πάντων δ πατήρ τής δεσποινίδος 
Χρυσαυγής, δτι δ μαρκήσιος Βερβείν ποτέ 
δέν έκηλίδωσε το όνομά του κα ί διά τοϋτο ζ- 
χει ύψηλά τό μέτωπον.

»Σάς είπον ύπήρχεν α ιτ ία  δτε άνε- 
χωρήσαμεν έκ Παρισιων καί τοϋτο είναι 
άληθές. Ύπεσχέθην νά μή άποκαλύψω τ ί 
ποτε μέχρι νεωτέρας άποφάσεως, ά λ λ ’ έ- 
πειδή κατηγόρησαν έπί άτίμω  πράξει τόν 
μαρκήσιον Βερβείν καί άπέναντι το ιαύτης 
κατηγορίας οέν δύναμαι νά σιωπήσω,πρέπει, 
κυρία μαρκησία,οχι δ ι ’ύμ.άς,άλλά δ ι’άλλους 
νά σάς δώσω άπόδειξιν τής άθωότητος τοϋ 
μαρκησίου. Κρατώ ε'γγραφον, είς τό δποΐον 
θά εύρήτε τήν άπόδειξιν ταύτη ν.

Κ α ί έξαγαγών έκ τοϋ θυλακίου αύτοϋ 
έγγραφον ένεχείρισεν αύτό τή  μαρκησία.

Ή το τό πρακτικόν τής μονομαχίας καί 
τών ταύτην προκαλεσάντων λόγων, ύπογε- 
γραμμένον ύπό τεσσάρων μαρτύρων.

— Εύαρεστηθήτε νά άναγνώσετε, κυρία 
μαρκησία, προσέθηκεν δ νέος· άναγνώσατε 
καί θά μάθετε τά  π άντα .

Ή κ. Δεμονπεραί άνέγνω ταχέως, πολ
λάς βαλοϋσα έν τώ  μεταξύ άναφωνήσεις.

— Ά  ! τώρα έννοώ ! άνέκραξεν. Ό  άτυ- 
χής μαρκήσιος είναι τραυματίας καί ίσως 
θνήσκει έπί τής κλίνης του, ένώ θεωρείται 
ώς άθλιος.

— Έ πί δύο ήμέρας διετελέσαμεν έν άκοα 
ανησυχία δ Σαρμέϊλ καί έγώ, είπεν δ Γ ά 
στων· σπεύδω δμως νά σάς καθησυχάσω, 
κυρία μαρκησία, λέγων δτι δέν διατρέχει 
ήδη ή ζωή του κίνδυνον. Σήμερον τήν ποω- 
ΐαν είχεν άρκοϋσαν δύναμ,ιν, ώστε νά τόν 
σηκώσωμ.εν άπο τήν κλίνην τοϋ ξενοδοχείου 
καί δ ι ’ δλων τών άπαιτουμ.ένην προφυλά
ξεων νά τον φέρωμ.εν είς τής κυρίας Γον- 
τραί, είς τό μέγαρον τής C e r i s a i e '  τότε δέ 
μ.όνον ένόμισα δτι ηουνάμ,ην νά έπιστρεψω 
είς Παρισίους. Ά λ λ ’ δ Σαρμέϊλ θά μείνη 
π/^ησίον τοϋ φίλου μ.ας, έμεινα μεν δέ σύμ.- 
©ωνοι νά έπιστρέψω καί άντικαταστήσω  α υ 
τόν, έάν ήναγκάζετο νά έπανέλθη είς Πα
ρισίους, μολονότι έγώ, καί άν ολίγας ώρας 
μόνον έπρόκειτο νά μ.είνω πλησίον τοϋ άσθε- 
νούς, θά μετέβαινον είς τήν C e r i s a i e .  χ ω 
ρίς νά περιμείνω πότε θά έπανέλθη δ Σαρ- 
μέϊλ.

— θ ά  μείνΥ) πολύν καιρόν κλινήρης ;
— Ώ ς είπεν ό ιατρός, πρίν ή παρέλθγ,

μήν δέν θά δυνηθή δ Άδριανός νά έγερθτ,. 
καί νά περιπατήσν).

— Μέχρι τότε &ς έλπίσωμ,εν οτι θ' άνεύ- 
ρωμ.εν τήν Χρυσαυγήν.

— Τότε, κυρία μαρκησία, έχω τό δ ικαί
ωμα νά σάς έρωτήσω περί τής ,δεσποινίοος 
Χρυσαυγής ;

Ή  κυρία Δεμομπεραί έκίνησε τήν κεφα
λήν.

— Κύριε Γάστων, άπεκρίθη, δέν δύνα
μαι νά σάς είπω τίποτε· φεϋ ! είς τήν ύπό- 
θεσιν αύτήν ύπάρχουσιν άπειρα πράγμ,ατα, 
τά  όποΐα δέν πρέπει νά μάθετε άκόμ.η. Α 
φού έγεινε γνωστή ή άθωότης τοϋ μ.αρκησίον 
Βεοβείν, δέν θά παραπλανηθώσιν οί κατα-  
γινόμενοι ν ’άνεύρωσι τόν άπαγωγέα είς τά ς  
άναζητήσεις των. Είς μόνος ύπάρχει ένοχος 
κα ί είναι γνωστός δ άθλιος ούτος.

» Έκεΐνο δέ τό δποΐον δύναμ,αι νά σάς 
διαβεβαιώσω, κύριε Δελιμάνς, είναι δτι ν\ 
μονομαχία αΰτη, δσον κα ί άν ήναι λυπηρά  
καί άξιοθρήνητος, έξωμ,άληνε τάς μεγαλει- 
τέρας δυσχερείας, α ί δποΐαι ήδύναντο νά  
παρεμβάλωσι πρόσκομμα είς τόν γάμον τού- 
μαρκησίου Βερβείν μ.ετά τής Χρυσαυγής. 
Σάς έπιτρέπω δέ νά ανακοινώσετε τοϋτοεις 
τόν φίλον σας, έάν δύναται νά έπισπεύσγ, 
τήν θεραπείαν του.

«Δύναμ.αι προσέτι νά σάς είπω — κα ί 
τούτο νά μ.είνη μ.εταξύ μας — δτι ή Χ ρυ
σαυγή, ή όποια είναι ώραιοτάτη καί χαρι- 
εστάτη νέα,είναι συνάμα κα ί πλουσιω τατη . 
Ναί μ.έν δ κύριος Λατράδ είναι, ώς φαίνεται 
έκατομμυριούχος, άλλά  λόγω περιουσίας ή. 
Χρυσαυγή ά μ ιλλά τα ι μ.ετά ύπεροχής προς 
τήν δεσποινίδα Ά δέλαν Λ ατράδ, τήν όποιαν 
άτυχώς δέν γνωρίζω.

«Τώρα δτε έτελείωσεν ή σπουδαία συ- 
νομ.ιλία μας, κύριε Δελιμάνς, δέν μ.οϋ υπο
λείπετα ι ά λ λ ’ ή νά σας παρακαλέσω νά  
εύαρεστηθήτε νά μ,οί έμπιστευθήτε το έγ
γραφον αυτό.

— Δέν άνήκει είς έμ.έ μόνον, κυρία μαρ
κησία· ένδέχεται άπό στιγμής είς στιγμ.ήννά: 
γείνη χρήσις αύτοϋ, καί δέν ήζεύρω έάν δι- 
καιοϋμαι, έάν δύναμαι...

— Όρθώς όμιλεΐτε· οΰδ’ έπί ώρισμένον· 
χρονικόν διάστημ.α δύνασθε νά μ.οί άφήσετε 
τό είρημένον έγγραφον, είς έμ.έ δέν άρκεΐ ά 
πλοϋν άντίγραφον.

— Τότε.κυρία μαρκησία,τά π άντα  διορ- 
θόνονται. Ά μ .α  φθάσω είς τήν οικίαν μ.ου- 
θά τό άντιγράψω, καί τό άντίγραφον θά: 
σάς πέμ.ψω αύριον τό πρωί.

— Ευχαριστώ.
Ό  νέος ήγέρθη.
— Προτού άπέλθω, κυρία μ.αρκησία, θά; 

μ.οϋ επιτρέψετε νά ε"λθω καί μ.«θω τό άπο
τέλεσμα τών άναζητήσεών σας πρός άνεύ- 
ρεσιν τής δεσποινίδος Χρυσαυγής.

— Ν αί, ναί, έλάτε. Ά λ λ ω ς ,  άμα μάθω- 
τ ι ,  θά σάς άνακοινώσω.

Κ αί θλίψασα τήν χεΐρά του προσέθηκε :
— Χαίρω πολύ οτι σάς είδον, κύριε Δ ελι

μάνς, καί λογίζομ,αι εύτυχής δ ι ’ δσα μοί 
εΐπατε. Κ αλήν έντάμ.ωσιν.

— Κ αλήν έντάμωσιν, κυρία μ.αρκησία £ 
είπεν δ νέος.

Κ α ί άπήλθεν.



ΚΕ'
Νέον πρόΰωπον.

Είχεν ήδη σημάνειή δεκάτη πρωινή ώρα. 
Άπο δύο περίπου ώρών ό κ. Βάν Όσσεν 
£ΐργάζετο μόνος έν τώ  γρχφείω,αύτοϋ. Μο
λονότι έγκατέστη έν Παρισίοις άπό πολλών 
ίτών, οέν είχεν άποσυρθή παντάπασιν άπό 
τής ένεργοϋ ζωής, διότι διά τών φροντίδων 
αύτοϋ συνέστη έν Παρισίοις σπουδαϊον τρα
πεζιτικόν κατάστημα, υποκατάστημα τοϋ 
ρεγάλου έν Άμ.στελοδάμ.ω οίκου, καί ην 
αύτός ό πρώτος διοικητής τής νεοσυστάτου 
Τρχπέζης. "Αλλως δέ καί δέν είχεν άπο- 
χωρίσει τά συμφέροντα αύτοϋ άπό τής ολ
λανδικής οικονομολογικής έταιρίας, ης ή ε
ταιρική επωνυμία ήν «Βάν "Οσσεν καί συν
τροφιά .»

Ή θύρα τοϋ γραφείου έκρούσθη ήρέμα.
— ’Ανοίξατε, είπεν δ κ. Βάν "Οσσεν.

Ε Έ πί τού ούδοϋ τής θύρας ένεωανίσθη θε
ράπων.

— Ό κύριος Ούίλλιαμ, Δούρκετ, μοί είπε 
νά έοωτήσω τον κύριον Βάν Όσσεν έάν δύ- 
ναται νά δεχθη, είπεν ό θεράπων.

— Πώς ; άπεκρίθη ζωηρώς δ διαπρεπής 
τραπεζίτης, ά λ λ ’ ας είσέλθη άμέσως.

Καί θείς τόν κάλαμ,ον έπί τοϋ γραφείου 
απώθησε τά  ε’γγραφα καί ήγέρθη.

Ό κύριος Ούίλλιαμ Δούρκετ ένεφανίσθη. 
Ήτο ύψηλός τό άνάστημα, ξανθός καί 
έφαίνετο τριάκοντα πέντε έτών περίπου. Τό 
ρύτωπον αύτοϋ ένέφαινε νοημοσύνην, τό δέ 
ζωηρόν βλέμμ,α του έξέφραζεν ειλικρίνειαν 
καί χρηστότητα. Ήτο λίαν κομψώς ένδε- 
Ουμένος καί μ,εθ ’ δλην τήν όλίγην φυσικήν 
αύτοϋ τραχύτητα τό τε παράστημα καί οί 
τρόποι του έοείκνυον άνδρα εύγενή.

Ό κ. Βάν "Οσσεν προύχώρησε μέ α 
νοικτάς άγκάλας μέχρι τής θύρας τοϋ γρα
φείου προς ύποδοχήν τοϋ έπισκεπτομ.ένου αύ
τόν. Ή  δεξίωσις ήν είλικρινεστάτη, καί έκ 
τής σπουδής τού τραπεζίτου έννόει τις δ ΐι 
έ3εώρει ούτος ώς φίλον τόν νέηλυν.

— ’Αγαπητέ κύριε Δούρκετ, είπεν, αύτό 
είναι πραγμ.ατική έκπληςις, εύάρεστος, π ε
ριττόν νά τό εϊπω τούτο. Καί λοιπόν, έτσι 
οά αναχωρείς έκ Νέας Ύόρκης καί φθάνεις 
*-ζ Παρισίους, χωρίς νά προειδοποιήσης έ- 
'ίείνους οί όποιοι ένδιαφέρονται δ ι’ έσέ, τούς 
φίλους σου, έννοώ ;

— Άπεφάσισα έξαφνα ν'άναχωρήσω.
— Είπέ λοιπον καλλίτερον δτι ηθέλησες 

να μέ καταλάβης άπροόπτως'ήμ.ποροϋσες νά 
τηλεγραφήσης.

— ’Αληθώς, ήμ.πορούσα . . .
— Βεβαίως ήμ-ποροϋσες καί άφοϋ άκόμ.η 

εφθασες είς τήν Χάβρην- άλλά δέν θέλω νά 
C£ μαλώσω δια. τούτο. Ά ς  καθήσωαεν πρώ
τον. Τώρα είπέ μ.ου, άπό πότε εύοίσκεσαι έν 
Παρισίοις;

-— Η πρώτη μ.ου έπίσκεψις τήν δποίαν 
**μνω είναι ή ίδική σου, κύριε· έφθασα χθές 
το έσπέρας.

— Έλησμόνησες τήν πρός έμ.έ ύπόσχεσίν 
.«ου, νά έ"λθης δηλαδή νά μοί ζητήσης φιλο
ζωίαν. Γνωρίζεις δμως κάλλιστα δτι θά σέ 
*0{χόμ.ην προθυμότατα.

—Ναί, κύριε, ά λ λ ’ έφθασα τήν νύκτα 
άργά- ώστε δέν ήδυνάμ-ην εύπρεπώς νά πα- 
σιασθώ- κατέλυσα λοιπόν ε’.ς τό Μέγα Ξε- 
νοδοχεϊον.

— Σκεφθείς δτι έκεϊ θά είχες περισσοτέραν 
άνεσιν καί δτι θά ήσο περισσότερον έλεύθε- 
ρος η δσον θα ήσο είς τοϋ κυρίου Βάν Όσσεν.

Ό νέος ήρυθρίασεν ολίγον.
— Γνωρίζω τούς νέους, προσέθηκεν ό τρα

πεζίτης μ ετ ’ άγαθότητος.
Ό κ. Δούρκετ δέν ηδυνήθη νά μ.ή ύπο- 

μειδιάση.
— Έρχεσαι είς Παρισίους διά σπουδαίαν 

ύπόθεσιν ;
— Ώ  ! Αί μικροδουλειχΐς τάς οποίας έχω 

είς Γαλλίαν δέν καθιστώσιν άναγκαίαν μ.ε- 
τατόπισίν μου έξ Αμερικής. Έ καμα δλον 
αύτό τό ταξεΐδι ένεκα τοϋ πόθου μου νά έ- 
πανίδω τήν Γαλλίαν καί τούς Παρισίους.

— Αύτό τό έννοώ έγώ, δ όποιος άγαπώ 
τήν Γαλλίαν ώς πατρίδα μου καί τούς Πα
ρισίους, τήν μοναδικήν καί άπαράμ.ιλλον 
πόλιν, ώς νά έγεννήθην είς αύτήν. ΙΙροτίθε- 
σαι νά μείνης πολύ εδώ ;

— Ε λπ ίζω , κύριε, νά μείνω ενα μήνα.
— Έ χεις πιθανώς άκόμη φίλους είς Πα

ρισίους.
— Έ να καί μόνον, κύριε, καί αύτός εί

σθε σείς, έπειδή μοί έπετρέψατε νά σάς δώ
σω τόν τίτλον αύτόν.

— Τόν δποϊον δικαιούμαι ν ’άκούω. Ούίλ
λιαμ, είπεν δ κ. Βάν "Οσσεν λαβών τήν 
χεϊρα αύτοϋ, διότι σέ άγαπώ είλικρινώς.

— Ώ  ! μ.οί τό άπεδείξατε, κύριε, καί ήλ- 
θον είς Παρισίους διά νά σάς έκφράσω καί 
πάλιν τήν εύγνωμ.οσύνην μ.ου. Εκείνο δπερ 
έπράξατε ύπέρ έμ,οϋ μαρτυρεί πλέον η φι- 
λ,ίαν. Ά  ! κύριε Βάν "Οσσεν, έδείχθητε 
δεύτερος πατήρ πρός τόν Ούίλλιαμ. Δούρκετ.

— Έπραξα ύπέρ σού, Ούίλλιαμ, δτι ώ- 
φειλον νά πράζω ύπέρ τού υιού ένός τών 
άριστων φίλων μου. Έδίστασα ποτέ ούδ’ 
έπί στιγμ.ήν ; "Οχι. Ά ντ ι νά έχω τι διά 
το όποιον νά μ.ετανοώ, ά π ’ έναντίας συγ
χαίρω τόν έαυτόν μ.ου. Μεγάλως έδικαίωσες 
τήν πρός σέ πεποίθησίν μ.ου, Ούίλλιαμ. Διά 
τής έργασίας σου έπανόρθωσες άξιοπρεπώς 
καί εύγενώς τά λάθη τής νεότητός σου' ένό- 
ησες τ ί οφείλεις είς τήν μ.νήμ,ην τού εξαίρε
του πατρός σου καί πρός σέ αύτόν. Ό  οίκος 
Δούρκετ είς Νέαν Υόρκην δέν ύπήρχε πλέον, 
καί σύ τόν άνήγειρας, τόν άνεζωογόνησας 
καί είναι το>ρα ανθηρότερος καί άκμ.αιότερος! 
Σήμερον είσαι ό μ-έγιστος έν Αμερική εφο
πλιστής καί τά  πολυάριθμα πλοΐά σου δια- 
σχίζουσι τάς θχλάσσα:, κομ,ίζοντα είς τά 
τέσσαρα σημεία τού κόσμου τά  προϊόντα 
τής εθνικής ήμών βιομηχανίας, προϊόντα 
τοϋ γονίμ.ου Ιδάφους τής βορείου καί τής 
νοτίου Αμερικής· κατά δέ τά έ'τη τής έφο- 
ρίας, δταν ή Γαλλία στερείται σιτηρών, σύ, 
Ούίλλιαμ, φέρεις έκεϊθεν άρτον είς τόν γαλ
λικόν λαόν.

— Καί δλα αύτά γίνονται χάρις είς ύμ.άς· 
κύριε Βάν Όσσεν.

— Ή λθες καί μ.έ ηύρες, σέ ήκουσα καί 
ένεπιστεύθην είς σέ. Ό έν Άμστελοδάμ,ω 
οίκος Βάν Όσσεν διέθηκε μέν ύπέρ ύμ,ών 
κεφάλαια καί αί τράπεζαι συνεστήθηοαν

προς τούτο — ά λ λ ’ έπειδή τά  άπέτισες, δέν 
τώ  οφείλεις πλέον τίποτε. Έ γώ δέ, Ούίλ
λιαμ, έπληρώθην διά τής εύγνωμοσύνης σου 
καί διά τής εύχαριστήσεως δτι σ ’ έβοήθησχ 
ν ’ έπανορθώσης τήν περιουσίαν σου.

—Τότε δέν θά λησμονήσω, κύριε, τ ί 
χρεωστώ είς ύμάς, ώς ούοέ τήν μεγάλην 
ύμών πρός έμέ άγαθότητα, θ ’ άκούω πάν
τοτε τάς συμ,βουλάς σας καί θά τρέφω πρός 
ύμάς τήν εύλάβειαν καί τόν σεβασμόν, δ 
όποιος οφείλεται είς πατέρα.

— Δέν άμφιβάλλω ποσώς περί τών α ι
σθημάτων σου, Ούίλλιαμ, διότι έχεις αί- 
σθήμ,ατα ώς πρέπει. Ά λλά  άς παύσωμεν 
πλέον όμ.ιλούντες περί τούτου, &ς όμιλήσω- 
μεν δέ περί άλλων. Παραδέχεσαι, αΐ ; τό 
πρόγευμα τό όποιον σοί προσφέρω ;

— Έπειδή έσκέφθην δτι θά μοϋ έκαμ.εν 
τήν πρόσκλησιν αύτήν, διέταξα τόν και
ρόν μ.ου ούτως ώστε νά ήμ,πορέσω νά τήν 
δεχθώ.

— Κάλλιστα. Ε λπ ίζω  δτι θά βλεπώμεθα 
συχνά κατά τήν είς Παρισίους διαμονήν σας.

— Έάν δέν είμαι οχληρός, κύριε.
— ’Οχληρός ! Άπόσυρε, σέ παρακαλώ, 

τήν κακήν αύτήν λέξιν ! Δέν θέλω μ.έν νά 
σέ άναγκάσω νά ε”λθης νά κατοίκησης είς 
τήν οικίαν μου, ά λ λ ’ ήμπορεΐς νά έρχεσαι 
όπόταν θέλης είς τό πρόγευμ.α καί κατά τό 
δεΐπνον.

— Μέ κακοσυνειθίζετε ! ύπέλαβε μειδιών 
ό νέος.

— Πρέπει νά προκαλέσω τήν συγχώρησιν 
τών τραχέων κάπως λόγων μ.ου.

— “Ω ] κύριε !
— Άπεφάσισες τ ί θά πράξης μ.ετά με- 

σημ.βρίαν τής σήμερον ;
— "Οχι ,άκόμ-η.Έάν δέν ήσθε πολύ άπη- 

σχολημ.ένος . . .
— Αΐ ! λοιπόν ;
— θ ά  σάς παρεκάλουν νά εύαρεστηθήτε 

νά μ.έ συνοδεύσετε μέχρι τού κυρίου κόμ,η- 
τος Δελασέρ, τόν όποιον έπιθυμώ νά έπισκε- 
φθώ άπαξ τούλάχιστον.

Τό πρόσωπον τοϋ κ. Βάν "Οσσεν έγένετο 
αΐφνης σκυθρωπόν.

— "Ωστε δέν έλησμόνησες, τώ  είπε, τον 
παλαιόν μου φίλον κύριον Δελασέρ ;

— "Οχι, δέν λησμονώ κανένα ά φ ’ δσους 
άγαπάτε.

— Καί αύτός ό κόμης Δελασέρ σέ ένθυ- 
μ.εΐται πάντοτε, τό όποιον φανερώνει δτι τώ  
ήρεσες πολύ. Ά λλω ς τε, είδες πόσον ένδια- 
φέρον έοειξεν είς τάς έπιχειρήσεις σου διά 
τών συμ.βουλών τάς όποιας ένόμ.ισε καλόν 
νά σοί δώση.

— Ή σαν σπουδαΐαι καί έξαίρετοι αΐ συμ.- 
βουλαί του, τάς όποιας καί ήκολούθησα, ευ
τυχής δέ θά λογισθώ νά γνωστοποιήσω είς 
τον κύριον κόμ,ητα Δελασέρ το άποτέλεσμα 
αύτών, δτι δηλαδή τά κέρδη μ.ου ηύζησαν 
κατά εν τρίτον έντός ε’τους.

— Ώραία ! Ό  κόμης συχνάκις μ.οί ώμί- 
λησε πρό σέ καί περί τών μεγάλων ύπηρε- 
σιών τάς όποιας θά προσέφερες διά τών πρά- 
ξεών σου, ώς καί περί τοϋ τρόπου κατά τον 
όποιον ύπεδέχθης αύτόν είς Νέαν Ύόρκην 
καί θά ύπερευχαριστεΐτο βεβαίως νά σέΐδη, 
έάν δυστυχώς . . .



—Τί ; άπουσιάζει ;
— Ό χ ι, εύρίσκεται εις Παρισίους.
—  Είναι άσθενής.
— Ναί, καί είς κατάστασιν, ή οποία οέν 

τοϋ έπιτρέπει νά τοϋ δμιλήσης.
— Ά  ! λυπούμαι πολύ.
Ό  κύριος Βάν Όσσεν διηγήθη τήν κατά 

τοϋ κόμητος έπιοουλήν καί πώς έκινδύνευσε 
νά φονευθη ύπό τα  κτυπήματα τών δολο
φόνων.

— Καί είναι θανασίμως τραυματισμένος; 
ήρώτησεν ό κύριος Δούρκετ.

— Ό χ ι ευτυχώς, οί ιατροί έλπίζουσιν 
δτι δέν ύπάρχει φόβος διά τήν ζωήν του.

Τότε ό θεράπων ήνοιξε τήν Αύραν τού 
γραφείου καί άνήγγειλε τήν άφιξιν τοϋ Γα
βιρών.

— "Ας είσέλθη, είπεν ό κύριος Βάν Ό σ
σεν.

— Ε λάτε, κύριε Γαβιρών, είπεν δ τρα
πεζίτης. Ό  κύριος Οΰ?λια(Χ Δούρκετ είναι 
κάλλιστος φίλος καί φίλος μου καί φίλος 
τού κυρίου κόμητος Δελασέρ, καί άκριβώς 
ώμιλούμεν περί τοϋ ήμετέρου άσθενοϋς. Ε ί
πατε μας γρήγορα, πώς ητο σήμερον τό 
πρωί.

— Ή  κατάστασίς του δέν μετεβλήθη 
πολύ, ά λ λ ’ έάν δέν παρατηρηται βελτίω- 
σίς τις, δεν ήμπορεϊ κάνεις να εϊπη οτι καί 
έχειροτέρευσεν.

— Ή λθε σήμερον τό πρωί δ ιατρός Ά λ 
βέν ;

— Ήτο πρό έμοϋ είς τού κυρίου κόμητος.
— Τόν είδατε ;
— Ναί, κύριε.
— Τί λέγει ;
— Τίποτε, άλλα δέν φαίνεται άνήσυχος.
— Τότε θα είπή δτι δ άσθενής είναι δσον 

το δυνατόν καλά.
— Τί κάμνετε μέ τάς άναζητήσεις σας, 

κύριε Γαβιρών ;
— Άκόμη δέν έκάμαμε ούτε εν βήυ.α 

πρός τά έμπρός, κύριε, καί είμαι διά τοϋτο 
άπηλπισμένος.

— Δέν έχάσατε δμως, ώς ύποθέτω, καί 
τό θάρρος σας.

Τό βλέμμα τοϋ Γαβιρών άπήστραψε.
— Θά έπιτύχω, κύριε, είπε σκυθρωπώς, 

άλλως θ ’ άποθάνω άπό τήν λύπην μου.
— Δέν έχης τίποτε νά μοί είπης ;
— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, έπίτηδες ηλθον.
— Περί τίνος πρόκειται ;
— Σάς φέρω τήν διαβεβαίωσιν τών δσα 

είπον περί τού κυρίου μαρκησίου Βερβείν.
— Έπανήλθεν είς Παρισίους ;
— Ό χ ι, κύριε, ά λ λ ’ εμαθον παρά φίλου 

του ποϋ νά βασισθώμεν. Ά δίκω ; κατηγο- 
ρήθη ό κύριος μαρκήσιος Βερβείν, άλλως 
τε ίόού καί ή άπόδειςις της άθωότητός του.

Ο Γαβιρών έτεινε τώ κυρίω Βάν Όσσεν 
έγγραφον έν σχήματι έπιστολής.

— Τό έγγραφον αύτό, κύριε, προσέθηκε, 
το ε”φερε σήμερον τό πρωί είς τήν οικίαν 
τοϋ κυρίου κόμητος Δελασεο έ’νας ύπηρέτης 
της κυρίας μαρκησίας Δεμομπεραί. Ώ  ! ήμ- 
πορεϊτε νά τό άναγνώσετε, διότι δέν θά φα- 
νερώση βεβαίως τό πράγμα δ φίλος σας, 
ώστε οί αντίπαλοι καί οί μάρτυρες αύτών 
νά έχωσι νά κάμωσι μέ τήν δικαιοσύνην.

— Πρόκειται λοιπόν περί μονομαχίας ;
— Ναί, κύριε. Ά λ λ ’ άναγνώσατε καί 

θά μάθετε δ,τι συνέβη.
Ό  κύριος Βαν Όσσεν άνέγνω ύψηλοφώ- 

νως το άντίγραφον τοϋ πρακτικού τής μο
νομαχίας, γραφέν τη προτεραία ύπό τού Ι'ά- 
στωνος Δελιμάνς, καί είπε δυνατή τή φωνή 
τά  ονόματα τών τεσσάρων μαρτύρων, ήτοι 
τοϋ Άνδρέου Σαρμέϊλ, τού Γάστωνος Δ ελι
μάνς, τοϋ μηχανικού ’Ιουλίου Καστέλ καί 
τοϋ ύποκόμητος Σανζάκ.

— Μπά ! καί δ ύποκόμης Σανζάκ ! ύπέ
λαβεν δ κύριος Δούρκετ.

— Μήπως τόν γνωρίζεις,Ούίλλιαμ ; ήρώ
τησεν δ κύριος Βάν Όσσεν.

— Τόν άπήντησα είς τάς συναναστρο
φές.

— Κάπως νά ύποπτεύω περί τίνων συ
ναναστροφών όμιλεΐς, άγαπητέ Ούίλλιαμ.

— Μέ μέμφεσαι άρα γε ;
— Ώ  ! ή μομφή αΰτη στρέφεται είς τό 

παρελθόν, είπε ζωηρώς δ τραπεζίτης.
—Τό παρελθόν τήν άξίζει, άπεκρίθη δ 

νέος ύπομειδιών.
— Έκτοτε έσκέφθης, φίλε μου, καί ήνοι- 

ξες τούς οφθαλμούς, ήξεύρεις δμως σήμερον 
ποιους άνθρώπους συναναστρέφεσο τότε.

— Άληθώς, κύριε, άλλά δέν ε'λαβον ποτέ 
αφορμήν νά παραπονεθώ κατά τοϋ ύποκό
μητος Σανζάκ, δ όποιος έφάνη είς έμέ τ ί 
μιος άνθρωπος.

— "Ω ! ώ ! ύπέλαβεν δ Γαβιρών.
— Ά γαπητέ Ούίλλιαμ, είπεν δ κ. Βάν 

Ό σσεν ήπατήθης ώ ; τόσοι άλλοι άπό τό 
έράσμιον έξωτερικόν τού ύποκόμητος, δτι 
δηλαδή ήτο πάντοτε φοβερός ύποκριτής.

—Άχρειέστατος, ήδύνατο νά εϊπη δ κ. 
Βάν Όσσεν, είπε μ ετ ’ έμφάσεως δ Γαβιρών.

—Τέλος είναι έξ έκείνων, είς τούς όποιους 
δέν δίδει τις τήν χειρ* δταν τούς συναντήση 
καί άπό τών όποιων απομακρύνεται μετά 
περιφρονήσεως.

— Μετά φρίκης καί αηδίας, προσέθη- 
κεν δ Γαβιροιν.

— Τή άληθεία, ύπέλαβεν ό κ. Δούρκετ, 
δέν ήξεύρω κ ’ έγώ τ ί νά εϊπω.

— Άκουσε, Ούίλλιαμ, ή πρός τόν Δε
λασέρ άγάπη σου καί ή φιλία τήν δποίαν 
σοί έπέδειξε καθιστώσιν άνταξιον νά μάθης 
τ ί μάς βασανίζει τώρα περισσότερον άκόμη 
άπό τήν λυπηράν κατάστασιν είς τήν ό
ποιαν εύρίσκεται ό κόμης.Είς Νέαν Ύόρκην 
πολλάκις σοί ώμίλησε περί τής θυγατρός 
του, τής προσφιλούς του Χρυσαυγής.

— Ναί, μετά ζέσεως καί ενθουσιασμού, 
ό όποιος έμαρτύρει δτι τήν έλάτρευε.

— Λοιπόν, Ούίλλιαμ, άπό έννέα ήμερών 
ή Χρυσαυγή έγένετο άφαντος.

— Τί, τήν ήοπασαν ;
— Ναί, τήν ήρπασαν.
— Καί ποιος ;
— Έπειδή ό μαρκήσιος Άδριανός Βερβείν 

άγαπά τήν Χρυσαυγήν, αί ύπόνοιαι τού 
δυστυχούς πατρός έστράφησαν έναντίον τού 
νέου, δ όποιος κατά παράδοξον περίπτωσιν 
είχεν αναχωρήσει κρυφίως έκ Παρισίων καθ’ 
ήν ώραν έγένετο ή άπαγωγή. Τή; άποτοο- 
παίου δμως ταύτης άπαγωγής δέν συμμε
τέχει ό μαρκήσιος, διότι γνωρίζομεν τώρα

δτι άνεχώρησεν έκ Παρισίων είς Βέλγιβν, 
ένθα έμονομάχησε καί έ'λαβε πληγήν είς το 
στήθος.

—Τότε ύποθέτουσιν δτι ε'νοχος είναι δ...
— Στάσου, Ούίλλιαμ, διέκοψεν αύτόν & 

κ. Βάν Όσσεν, άφησε νά σέ διαφωτίσο) είς 
δλα. Πρό εικοσαετίας περίπου δ κόμης έδεί- 
χθη άσθενούς χαρακτήρος, πολύ άγαθός καί 
γενναίος καί διά τούτο άπέκτησε θανάσιμον 
έχθρόν έκτοτε δμως δ άθλιος έκεϊνος δέν ε’- 
παυσε νά καταδιώκη τόν εύεργέτην του διά 
τοϋ μίσους αύτοϋ, άδυνατώ δέ νά σοί εϊπω 
δτι έφαντάσθη νά έκ,δικηθη τόν κόμητα 
καί νά τόν κάμη νά ύποφέρη. Τέλος, έ- 
πεσφράγισε τάς άτιμίας του, διότι έχομεν 
άπόλυτον πεποίθησιν δτι αύτος άπήγαγε 
τήν δεσποινίδα Δελασέρ.

— Ώ  ! άνεφώνησεν δ νέος.
— Καί δέν είναι αύτό μόνον, Ούίλλιαμ· 

εΐμεθα έπ ’ ίσης πεπεισμένοι οτι αύτός ώ- 
πλισε τούς δύο κακούργους νά δολοφονήσουν 
τόν κόμητα.

— Ά λ λ ’ αύτα δλα είναι φρικώδη !
— Ό άθλιος δ όποιος διέπραξε δλα ταϋ- 

τα , Ούίλλιαμ, είναι δ ύποκόμης Σανζάκ !
— Ά λλά  διατί ; πρός ποιον σκοπόν ;
— Έκ παραφόρου μίσους ! άπεκρίθη ό 

Γ αβιρών.
— Προφανώς τοιοϋτό τι συμβαίνει, είπεν 

δ κ. Βάν Ό σσεν άλλά κάτι άκόμη μάς 
διαφεύγει, δέν ήμποροϋμεν δηλαδή νά μαν- 
τεύσωμεν τ ί σκέπτεται έπί τέλους αύτος ό 
άνθρωπος. Τώρα, Ούίλλιαμ, δύνασαι νά 
σχηματίσης μίαν ιδέαν περί τής θλίψεώς 
μας καί νά κρίνης όποΐαι είναι αΐ άνησυχίαι 
μας.

«Αύτήν τήν έσπέραν συμπληροϋνται έν
νέα ήμέραι άπό τής άπαγωγής, καί μέ 6- 
λας τάς δραστήριους έρεύνας τοϋ Γαβιρών 
εύρισκόμεθα είς τό αύτό σημεΐον. Ό  ύπο
κόμης Σανζάκ έγένετο άφαντος καί άδυνα- 
τοϋμεν νά τόν άνακαλύψωμεν. Οί δύο ά- 
χρεΐοι, οί όποιοι άπεπειραθησαν νά δολοφο
νήσουν τόν κύριον Δελασέρ, συνελήφθησαν 
μέν, ώς σοί είπον, καί άνεκρίθησαν ύπό τοϋ 
ίδιου, άλλά δέν κατώρθωσε νά λάβη παρ 
αύτών καμμίαν ομολογίαν. Καί δμως αύτοί 
οι άθλιοι άπήγαγον τήν Χρυσαυγήν.

— Είμαι βέβαιος καί έχω περί τούτου 
άποδείξεις, είπεν δ Γαβιρών είς ύποστήριςιν 
τών λόγων τοϋ τραπεζίτου.

— Ποϋ ώδήγησαν τήν άτυχή νεάνιδα ; 
τ ί θά τήν κάμη δ άτιμος ύποκόμης ; είς 
ποιους βασάνου; κατεδίκασε τήν άθώαν κό
ρην; εις ποιον άγνωστον, μυστηριώδες μέρος 
τήν έχει κεκρυμμένην καί περιωρισμένην ;

— νΩ ! ύπέλαβεν ό νέος τήν χεΐρα έπί 
τού μετώπου θείς.

Καί ήγέρθη διά μιάς, ώς άν εί ώθησεν 
αύτον ηλεκτρική στήλη.

—Τί έχεις λοιπόν, Ούίλλιαμ ; τόν ήρώ
τησεν ό κ. Βάν Όσσεν.

— Έρωτάτε εις ποιον άγνωστον μέρος ο 
ύποκόμης Σανζάκ έχει κουμμένην καί πε- 
ριωρισμένην τήν δεσποινίδα Δελασέρ ;

— Ναί.
— Λοιπόν, κύριε Βάν Όσσεν, έγώ τό η- 

ξεύρω.



ΚΣΤ'
ΑΙ δΐ'ω δε<3μώτιδες.

[. Ό  ύποκόμης Σανζάκ κατέλυσεν ίν δω- 
ρ ,ατίω  τοϋ αρχαίου τών κυνηγών έντευκτη- 
ρίβυ, μ.ή καταλιπών τον Περίβολον τής 
Ίριδες άπό τών βιαίοιν σκηνών, μ.εθ’ άς ή 
χόμησσα Δελασέρ ένεκλείσθη έν τώ  Πύργω 
τών Κυριών,
I Ό υποκόμης ένόμισεν δτι ήδύνατο τρεις 
άκόμη νά έπιχειρήση άποπείρας παρά τή 
νεαρα γυναικί μετά παρακλήσεων καί άπει
ρων, έλπίζων οτι Ϊνα σώση αΰτη τήν θυγα
τέρα της θά συγκατετίθετο νά προσεταιρισθή 
ίίς τά σχέοιά του- άλλά τόν άπέκρουσε με
τά περιφρονήσεως καί μετά φρίκης, άπα- 
ξιώσασ* νά τώ άποκριθή.
Ι Ό άθλιος οέν τή είπεν δτι ήθελεν, ά λ λ ’ 
έκείνη έμάντευσεν δ, τι αΰτος δέν ίτόλμησε 
ρεθ’ δλην τήν θρασύτητά του νά τή εϊπη· 
την διεφώτισεν ή αισχρά έκείνη έπιστολή, 
τ;ι έν τή παραφροσύνη του έστοχάσθη δτι 
6* ε’γραφε. Καταστραφείς άπό πολλοϋ καί 
τών πάντων στερούμενος έπωφθαλμία τήν 
ρεγάλην τοϋ κόμητος Δελασέρ περιουσίαν, 
«λλά οιά ν ’ άρπάση αύτήν, ή τουλάχιστον 
μίρος αύτής, ε”πρεπε νά δολοφονήση τον κό- 
ρητα καί νά καταστήση αύτήν είς τό κα
κούργημα τοϋτο συνένοχον. Τότε οέ ενοχο
ποιημένη αΰτη ύπό τής έπιστολής, ήν ίδία 
χειρί έγραψε, θά ήτο καθ’ ολοκληρίαν είς 
τήν διάκρισίν του, θά άπέβαινε δούλη του 
καί θά τήν έξηνάγκάζε νά γίνηται σύζυγός 
του . . . Ταύτοχρόνως ένήργει παρά τώ 
ραρκησίω Βερβείν καί κατόπιν συμβάσεως 
αύτών οίαςδήποτε θά συνεζευγνύετο ο μαρ
κήσιος τήν Λουκίαν Δελασέρ. 
κ  ’Α λλ ’ ή κόμησσα άνετριχία ύπό φρίκης 
καί ήσθάνετο δτι τό παν έξηνίστατο κ α τ ’ 
αύτής, διαλογιζομένη δτι ό ύποκόμ,ης ήού- 
νατο, εστω καί έπί στιγμήν, νά ύποθέση 
αύτήν τοσούτον ουτιδανήν καί άποτρόπαιον, 
ώστε νά τείνη ούς είς τάς καταχθονίους ταύ
τας ίνεργείας'.
■( Τό σχέοιον τοϋ ύποκόμητος ήτο πράγματι 
άριστα συνδεδυασμένον. ’Επειδή ή 'Ελένη 
Νοαρμόν είχε νυαφευθή κατά τόν θεσμόν 
τή; κοινότητας τής περιουσίας, άποκαθί- 
στατο κληρονόμος μ,ετά θάνατον τοϋ συζύ
γου αύτής οκτώ περίπου εκατομμυρίων, διό
τι ήδύνατο τις νά ύπολογίση τήν αΰξησιν 
τή; περιουσίας άπό τοϋ γάμου καί έπέκεινα 
είς δέκα περίπου εκατομμύρια. Βεβαίως δέν 
ητο άξιοκαταφρονητος '/ήρα ώς ή κόμησσα 
Δελασέρ, καί ό υποκόμης ήδύνατο ν ’ άπο- 
πειραθή τι καί νά διατρέξη κινδύνους νά 
κατορθώση νά τήν νυμφευθή, άλλά μόνον 
{ις τον έπιδιωκόμ.ενον σκοπόν άποβλεπων 
έλπισε πέραν τοϋ δέοντος έπί τήν κόμησσαν, 
τις τήν άντίστασιν Ινόμ.ισεν δτι κατεβαλεν, 
επιτηδείως κινήσας τάς ΐνας τής μ.ητρικής 
«οτής στοργής, καθ’ ής τήν άφήκε νά πα- 
λαίη.
Ρ; Ούδέ καν ίσκέφθη δτι οί δύο αύτοϋ συνε- 
ν ίχοι, οΰς ίπεφόρτισε νά δολοφονήσωσι τον 
*&μητα Δελασέρ θ ’ άπετύγχανον τοϋ σκο
πού αύτών- άλλως δέ τοσούτον ίμελετήθη 
το πραγμα, τοιαύτας έοωκεν οδηγίας, τόσον 
**λώς συνενοήθησαν περί τού τρόπου καθ’

δν έμελλε νά διαπραχθή τό κακούργημα, 
ώστε δέν παρεδέχετο δτι ήτό ποτε δυνατόν 
νά έξέλθη ό κόμης ζών ίκ τών χειρών τών 
δολοφόνων του, π ιλλώ  ο ’ετι όλιγώτερον δτι 
ό Λόρυ καί ό Κολίβρης θά συνελαμ,βάνοντο.

Ή το τόσον πεπεισμ.ένος δτι τά  πράγμ,α- 
τα  θά συνέβαινον ίν τή όδώ Ροσέ ώς είχεν 
είπεΐ τβϊς συνενόχοις του, ώστε ούδέν καν 
άνησυχίαν ήσθάνετο ώς πρός τοϋτο. Αύτός 
έθεώρει ήδη ώς νεκρόν τόν κόμητα.

Ό Λόρυ καί ό Κολίβρης ώφειλον ευθύς 
μετά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής των 
νά έπιστρέψωσιν είς τόν Περίβολον τής Ί -  
ριδος, δπου θά τοϊς έοιδεν δ ύποκόμης πεν
τακόσια είς έκαστον φράγκα μ ετ ’έλπίδος καί 
περαιτέρω άμοιβής καί θά άπήρχοντο είς 
Βέλγιον καί έκεϊθεν είς Γερμ,ανίαν.

Ά λ λ  ’ έάν δ κόμης ήτο ήσυχος έκ τοϋ 
μέρους τούτου, ήμ.ηχάνει καί ίταράσσετο 
σφόδρα ενεκα τής φοβέρας πρός τήν κόμ.ησ- 
σαν πάλης του.

Ή λπ ιζε πάντοτε δτι θά κατίσχυεν, δτι 
έπί τέλους θά ένέδιδεν αΰτη· έν πάση δμ.ως 
πεοιπτώσει δέν ήδύνατο πλέον νά ύποχω- 
ρήση, έπρεπε δέ νά ώθήση τά  πράγματα 
μ.έχρις έσχατων. ’Επειδή έ'κρινε συνετόν νά 
μ.ή έμφανισθή έν Παρισίοις’ άπέστειλε δ ι’ε
πίτηδες ανθρώπου είς Έρμόν τέσσαρας έπι- 
στολάς προς τέσσαρας έκ τών φίλων του, 
οΰς μετά προσοχής έξέλεξεν έκ τών έκδεδιτ, - 
τημ.ένων νέων, οΰς έγνώριζεν οί τέσσαρες δ ’ 
ούτοι ήσαν οί προσκεκλημένοι, περί ών έ- 
ποιήσατο λόγον τή κομήσση.

Ό άθλιος παρεσκεύαζε πρός έκτέλεσιν τό 
τρομ.ερον δραμ.α, δ ι’ ού ήπείλησε τήν άτυχή 
μητέρα.

Ή  κόμ-ησσα δέν ίπανεϊδε πλέον τήν Ση- 
μ.αδεμ.ένην, είς ήν ήτο είδικώς άνατεθειμ.έ- 
νη ή φρούρησις τής Χρυσαυγής, δεσμ.οφύ- 
λακα αύτής έχουσα τόν Κοκάς. Ό άγροι- 
κώτατος καί άχρειος συνάμα ούτος άνθρω
πος ήτο άντάξιος τής συζύγου αύτοϋ. Καί 
κ α τ ’ άρχάς μέν ένέπνευσε μ.έγαν τρόμον είς 
τήν νεαράν γυναίκα, ήτις δμ.ως καθησύχασε 
μ ετ’ού πολύ, σκεφθεΐσα πάνυ όρθώς δτι ού- 
χί παρά τού κτήνους τούτου, άλλά παρά 
τοϋ κυρίου του μ.όνον είχε νά φοβηθή τι.

Τήν ποώτην ήμ.έραν δέν ήθέλησε νά φάγη 
συναισθανομ.ένη δμ.ως δτι πρός χάριν τής θυ- 
γατρός της είχεν ανάγκην νά διατηρή τήν 
ενεργητικότητα καί πάσας αύτής τάς δυ
νάμεις, άπεφάσισε νά δεχθή τήν τροφήν, ήν 
τή έκόμ.ιζεν ό Κοκάς. "Εχουσα άνατεθειμέ- 
νας πάσας τάς ελπίδας της είς τόν θεόν, 
δστις δέν ήδύνατο νά έγκαταλίπη αύτήν 
καί τήν θυγατέρα της, άνέμενεν ίγκαρτε- 
ρούσα τήν παντοδυναμ.ίαν του ύπέρ αύτών, 
μολονότι καί κατετρύχετο ύπό φρικαλέας 
άγωνίας.

Δέν λέγομεν οποίου είδους ήσαν αί βάσα- 
νοι, άς ήσθάνετο κατά πασαν στιγμ.ήν, δ ι
ότι γινώσκει δ άναγνώστης είς ποιαν δεινήν 
θέσιν εύρίσκετο, καί ίννοει τήν ψυχικήν αύ
τής διαπάλην. Ά χ  ! καί νά ήδύνατο νά 
ϊδη τήν Χρυσαυγήν, έστω καί έπί μ,ίαν 
στιγμήν, ΐνα μόνον άνταλλάξη πρός αύτήν 
λόγους τινάς !

Καταβάλλουσα τήν άποστροφήν της εσχε 
τό θάρρος ν ’ άποτείνη τόν λόγον πρός τόν

Κοκάς, νά τώ δμιλήση καί επειδή είχεν ίν 
τώ χρηματοφυλακίω αύτής έκατόφραγκον 
τραπεζικόν γραμ.μάτιον καί τινα χρυσά νο- 
μίσμ,ατα, προσήνεγκε πάντα είς τόν δεσμο- 
φύλακά της, ΐνα τή έπιτρέψη νά ϊδη έπί 
στιγμήν τήν νεάνιδα, ήτις ήτο, ώς αύτή, 
πεφυλακισμ.ένη έν τή οίκία· ά λ λ ’ ό Κοκάς, 
δστις έφαίνετο άκούων αύτήν προσεκτικώς 
καί μ.άλιστα δτι συνεκινήθη, ήρξατο γελών 
κακοήθως, δτε αΰτη έπαυσεν όμ.ιλούσα, καί 
τή άπεκρίνατο άνατείνας ίκφραστικώς τούς 
ώμους.

Ή  κόμησσα ένόησεν δτι ούδέν είχε νά 
προσδοκά ή έλπίζη παρά τοϋ άνθρώπου τού
του, δστις, ών αισχρόν τοϋ κυρίου του οργα- 
νον,ήτο πειθήνιον καί αύτοϋ.Καί έπειτα καν 
έτι είχεν άρκούντως μέγα ποσόν ΐνα δελε- 
άση καί άγοράση αύτόν, τ ί ήδύνατο νά 
πράξη ; Ό  ύποκόμης Σανζάκ δέν είχε βε
βαίως άπέλθει έκ τής οικίας, ά λ λ ’ εύρίσκετο 
έκεΐ έπαγρυπνών είς τήν αύστηράν έξέλεγξιν 
τών διαταγών του. Έκ τού οεσμ,ωτηρίου τού 
πύργου ούδένα θόρυβον έν τώ έσωτερικώ τής 
οικίας ήκουεν, ήσθάνετο δμ.ως δτι ό εχθρός 
δέν ήτο μακράν καί δτι φοβερόν πρόσκομμ.α 
ήγείρετο μεταξύ τής φυλακής της yαί εκεί
νης τής Χρυσαυγής.

Αύτή δέ πάλιν έξεπλάγη καί έφοβήθη, 
δτε άποτόμως καί μετά βίας ό φρουρός αύ
τής τήν είσήγαγεν είς τόν πύργον, ούτινος 
έκλεισε τήν βαρεΐαν θύραν μετά τόσης δε 
ταχύτητος έγένετο τούτο, ώστε δέν έπρό- 
φθασε νά έρωτήση τήν Σημαδεμένην έάν 
μ.ετέβη είς Παρισίους καί ήδυνήθη νά έγ- 
χειρίσγι τήν πρός τήν παιδαγωγόν της έπι
στολήν. Μόλις μετά δύο ώρας είδεν ή νεα- 
νις άνοιχθείσαν τήν θύραν τοϋ πύργου. Ή  
Σημ,αδεμένη τή έκόμιζε τήν έσπερινήν αύ
τής τροφήν. Επετράπη τή Χρυσαυγή νά δι- 
έλθη είς τό δωμάτιον έκεΐνο, ένθα πρό ολί
γου ήθέλησεν ό ύποκόμ,ης νά πειθαναγκάση 
τήν κόμησσαν νά γράψη τήν έπιστολήν, ήν 
γινώσκομ.εν.

— Έ λα , κορίτσι μου, ειπε μειλιχίως ή 
Σημ,αδεμένη, έκάθησε νά φάγης· σοϋ έφερα 
άπόψε ένα φαγητό ποϋ έκαμα έγώ καθώς 
ήξεύρω, είμ,αι δέ βέβαια δτι θά σοϋ άρέση.

— Έ χω  καιρόν, σέ λ ιγάκι, ύπέλαβεν ή 
Χρυσαυγή.

Καί παρατηρήσασα άτενώς τήν σύζυγον 
τού Κοκάς,

— Δέν έχεις τίποτε νά μοϋ είπής ! ήρώ- 
τησε.

— Πόσον είσαι άνυπόμονος, κορίτσι μ,ου ! 
Ή θελα νά περιμ,ένης αύριον.

— Αύριον ; διατί ;
— Μά τήν πίστι μου, διά μ,ίαν ιδέαν 

μ.ου, νά ήμπορέσω δηλαδή νά ομιλήσω 
μ.αζή σου περισσοτέραν ώραν.

— Ά λλά  τίποτε δέν σ ’ έμ.ποδίζει νά μού 
δμιλήσης άπόψε

— Έάν τό θελης χωρίς άλλο...
— Βεβαίως καί τό θέλω... Δέν βλέπεις 

δτι είμαι βιαστική νά μ.άθω... Είδες τήν κυ
ρίαν Δουράνδου.

— Ναί, τήν είδα.
["Επεται συνέ/ει».]
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ϋΙΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ Ο  Λ Ο Υ Β Ρ
Εις το πρώτον εν τή προ>τευούση τοΰ είδους τουτου και λα

βυρινθώδους έκτασεως καταστημα εύρίσκεται πλούτος Σ κ ε υ ώ ν  
ύελουργικης, κρυΟταλλουργικτΐς και άγγειοπλα- 
(3τΐκης τέχνης, προμηθευθέντων παρ’ αυτοΰ του ιδιοκτήτου 
τοΰ καταστήματος, δστις επισκέπτεται συχνά τά διάφορα κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα έπαξίως τοΰ ονό
ματος πλουτίζ-ρ το κατάστημά του.

Ίο ΑΟΥΒΡ εΐνε το μόνον κατάστημα τοΰ είδους του, δπερ 
έπλουτίσθη εφέτος ύπέρ παν άλλο μέ κομψά, ευθηνα και ώραια 
σκεύη και προσδοκά τήν ύποστήριξιν τοΰ σεβ. κοινοΰ τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. *Εφ6ασαν άλεξίνεμα κηροπή
για δι ’ έπαύλεις.

Τ ιμ α Ι  μ έ τ ρ ια ι  *3.1 ώ ρ ιβ μ ί ν α ι .

ΟΔΗΓΟΣ TON I H T E P Q N ητοι : ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩ?* 
ΒΡΕΦΩΝ έπ'ι τ* βά<Τ£{ 

τών νεωτέρων κα'ι δοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμ. 
μάτων ύπο Κ. Κ υ ρ ία ζ ίδ ο ν ,  ιατρού και ύφηγητοΰ τής 
Παθολογίας τών παίδο>ν έν τώ Ε. Παν£πιστημίω μετα 
21 εικόνων. ’Άδετονδρ. 3, 50, χρυσόδ. 4. 50,

, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ''
άριστα κατηρτισμένος, ζητεΓ παραδόσεις κ ατ’ οίκον έπ· 
μετριωτάτη αμοιβή. — Πληροφορίαι όδός Π ροαστείου 
άριθ. 60.

Π Ο Υ Δ Ρ Α  ΖΑΚΎΝΘΟΥ*
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  τής κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
πωλεΓται εις πακέτα έσφραγισμ,ένα πρός δραχμήν 1 έκα
στον, έν τώ παρά τήν Πλατείαν τής Όμονοίας Κ ο υ- 
ρε ίω  Π. ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΟΥ κα'ι τώ παρά τήν Κα« 
πνικαρεαν Κ α τ  α σ τ ή μ α τ ι Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ.

ώΡΟΜΟΔΟΓΙΟΝ ΣΜΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πεχραιενς Ά θ ή ν α ι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

[Ι ιφ α ιεΰς άν. 6.20π  
*Α.·ήναι » 7.00

/αφ. 10.03
Kipivi0' (ά ν -10.23

Άκρατα ^

αν. 6.30π  
’Ολύμπια «φ . 7.25

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

’Ολύμπια άν. 7.35π  

Πύργος
\άν. —

Αιχαινά _

Πάτραι ^
Αιγιον

(αφ.ΐυ. 
άν. 10.

(
1

Άθήναι

αφ. —
άν. 7.45π  
άν. 9.29 
άφ.10.34

39
άφ. 1.05 

1.25  
. 4,30 
. 5.00

αφ.Μαφ.

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

6.30α
7.25
5.05μ
7.15
6 .40π 
9.15
4. ΙΟμ
6.25
7.35

Κύρινβοζ
Άργ.;
>•4 ήλιον
Τρίπολις

Κόρινθος Ά ρ γο ς  Ν αΐιπλιον Τρίπολις.
«ν. 1 1,42π (*) 
άφ. 2 .20 

. 3.00. 6.10

1.20μ
3.50
4.25
7.20

Τρίπολις
Ναύκλιον
"Αργος
Κόρινθος

Κα6ά<7ιλα Κ υλλήνη
αφ

Λουτοά.

6.30π
8.45
9.25

11.40

12 .00*
3.20
3.55

9.45π (*) 
12 .15  

1.20 
3.45

Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 ΠΛουτρά
Κυλλήνη

__
Β»ρ5ο)ομ.
Κυλλήνη

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

ΙΙΚαβάσιλα
6.33 8 00 11.42

Α.·υτρα .— 12.30 — — 6.50 8.15 —

2.35 
4.00  
4.33 
4.50

· .  Κ ατ’ ευθείαν εις Τρίπολιν καί άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην ΙΙαρασχευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου έξ άμαζοστοιχίαι χαθ’έχάστην.

12

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θ ή να ι, Όδός Ά ριότείδον, άριθμός 16.
IdpTVlt τυπογραφιχος ^διαϊόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαί μή. 

άποθήκη άνεζάντλητος. — Τιμαι μέτρια:.
— Νέ

ΔΙΔΛΣΚΑΑΙΣΣΑ ΕΛΑΗΝΙΣ διαθέτει μίαν ή δύο 
ώρας καθ’ έκάστην, 
ή και ήμέραν παρ*

ήμέραν, μεταβαίνουσα προς παράδοσιν μαθημάτων εις μικρούς παΓδας ή κορά
σ ια .— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Ο  θ η σ α υ ρ ό ς  τοΟ Φ ςλα να γ νώ σ το υ  ή

ΕΒΔΟΜΑΣ
Άνατυπωθέντων τών έξαντληθέντων φύλλων εκτίθενται πρός πωλησιν πλή

ρεις σειραι τής ΕΒΔΟ Μ Α ΔΟΣ τοΰ κ. Δαμβέργη άπό τοΰ 1887 — 1892 
( ’Ιουλίου) έκ 3 2 * 0 0  μεγάλων σελίδων και τόμων 6, ών έκαστος τιμαται ;

Τοΰ 1887 .................................δρ. 5 \
Τοΰ 1888 — 1891 άνά δρ. 8 δρ. 32 [ δρ.
Τοΰ 1892 (έξάμ.) ...................δρ. h )

" A d ftv tif  ό μ ο ΰ  δ ρ α χ μ λ ς  3 2 »
(Ταχυδρομικά: επαρχιών δρ. 1,50, εξωτερικού, δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως). 
Είς τους τόμους τούτους, άποτελοΰντας ολόκληρον βιβλιοθήκην κα'ι κάτοπτρον 
έξαετοΰς φιλολογικής ζωής, περιέχονται.

1£» πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα 
5££»0 Διηγήματα τών άριστων Ελλήνων κα'ι ξένων συγγραφέων 
3 0 0  Ποιήματα δλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικά!, ’Ιστορικά!, Καλολογικαί, Κριτικαί, και έν γένει άρθρα 
ποικίλα και ενδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περι τά 1 SOO. 

("Εκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).
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Πλατεία Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας. Μ
ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

*Ανευ ου οποίου η μηχανη 
δεν είνε γνήσια.

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α Ι ΣΙΓΓΕΡ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑ

ΤΟ Υ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ  Α Σ I Ο Υ
4 : /  Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 :  /

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ*

Γ. Ν Α  ϊ Δ Λ  I Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡ
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