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Διήγημα ·κατά τό γαλλικόν

[Τέλος]

Δ'

Ό  δυστυχής Ροβέρτος οδηγηθείς εις Πα- 
ρισίους έκλείσθη ε’ις τό κρατητήριον.

—  Αύτό, έσκέπτετο, είνε περιστατικόν 
περίεργον... καταδρομή τής τύχης. "Υστε
ρον άπό δλα, αύτό δέν εινε τίποτε. ’Ακόμη 
μ ία  ή δύο ήμερων στενοχώρια μέχρις ού ά- 
•νακαλυφθή ή πλάνη.

Κ α ί ώς νά τώ  ήλθεν Ιδέα τις  :
—  Ά ς  ίδωμεν... δια ποιον μέγα έγκλημα  

κατηγοροϋμαι ; Ά  ! μ ία  Ιδέα: νά γράψω ε’ις 
τήν Έ μ μ αν νά έ'λθη... Τούλάχιστον θά με- 
τριασθή ή άνία μου.

Μόλις δ Ροβέρτος είχε τελειώσει τον αο- 
■νόλογόν του καί ή θύρα της φυλακής του ή- 
νοίχΟη, δ δέ δεσμοφύλαζ τώ έ'τεινεν επιστο
λήν.

— Ά π ό  τήν ’Έ μμαν ! άνέκραξε. Πώς 
•γνωρίζει δτι εύρίσκομαι ίδώ ;

Έ σχισε τά χ ισ τα  τό περικάλυμμα, καί ά- 
•νέγνωσε :

« Κ ν ρ ι ε ,

»Συζευχθεΐσα μεθ’ υμών, ίπ ίστευσα δτι 
ηνωσα τον βίον μου μετά τίμιου άνθρώπου 
καί οχι ένός... κακούργου. Ουδέποτε θά σας 
συγχωρήσω. Βεβαίως τοϋτο δέν θά είνε τό 
πρώτον σας κατόρθωμα. Ά π ό  σήμερον οέν 
ανήκετε παρά είς τήν δικαιοσύνην. Ε ρυ
θριώ, διότι εφερα τό όνομά σας.

»Χκίρετε. »Ε Μ Μ Α»

Ψυχρός ίδρώς τόν κατέλαβε.
— Κ α ί αύτή  άκόμη μέ θεωρεί ένοχον ; 

Ίδω μεν... είμαι άρά γε κατηγορούμενος χω
ρίς να το γνωρίζω ;

Δύο ώραι ολόκληροι παρήλθον, α ϊτινες τώ  
έφάνησαν χρόνος, καί κατά  τήν διάρκειαν 
τών όποιων δέν είδεν ή τον δεσμοφύλακα κο- 
μίζοντα τήν τροφήν του.

— Είπέ μου, φίλε μου, τώ  έ"λεγε, γνωρί
ζεις δ ιατί μέ κατηγορούν ;

Ό  δεσμοφύλαζ τώ  παρετήρησεν :
— Άρκεΐ. Μή θέλης νά μέ κάμης νά 

φλυαρώ .Έ , δά ! κάμνεις τόν κουτόν. Μπορώ 
νά σοϋ εΐπω τίποτε έγώ ; Μού είνε άπηγο- 
ρευμένον νά ομιλώ μέ τούς καταδίκους. Ά λ 
λά  σιωπή.

Τήν αύτήν εσπέραν ό Ροβέρτος ώδηγήθη 
ενώπιον τοϋ άνακριτοϋ.

Δωμάτιον ρ.ετά περισσής αύστηρότητος 
έπιπλωμένον, άνθρωπος δέ τις  ξηρός, μέ ο
φθαλμούς διαπεραστικούς έκάθητο προ έδρας.

Μόλις ούτος είδε τόν Ροβέρτον τώ  άπέ- 
τεινε τόν λόγον.

Ή  φωνή του είχε τό σοβαρόν έκεΐνο, τό 
όποιον μόνον είς τούς δικαστικούς λειτουρ
γούς ευρίσκει τις  έν βαθμώ μεγίστω.

— Ροβέρτε Λοζεβάλ, άνωφελέ; νά άρ— 
νηθής. Γνωρίζω τά  πάντα.

— Τόσω τό καλλίτερον, κύριε άνακριτά. 
Δέν μοϋ κάμνετε τήν χάριν νά μού είπήτε 
δ ιατ ί...

— Ποόσεξε, διέκοψεν άποτόμως ό ανα
κριτής, άστείζεσαι μέ τήν δικαιοσύνην.

— Ά λ λ ά ,  κύριε, δέν αστεΐζομαι. Ε π ι
τρέψατε μοι...

— "Ο/ι ! είπον δτι είνε ανωφελές νά άρ- 
νηθής· συνελήφθης έπ ’ αύτοφώρω· «μέ τό 
χέρι στό σακκί», ώς λέγουν. Έχομεν πλεί-

στας άποδείξεις. Ή  άνάκρισις Ο,ηξε. Μόνον 
μίαν ΐκμυστήρευσιν νά μας κάμετε, άν θέ
λετε τήν επιείκειαν τών δικαστών.

— Ποιαν έκμυστήρευσιν ;
— Νά μάς ύποδείξετε ποϋ έχετε τας  

οχτακόσιας χιλιάδας.
— ΙΙοίας όκτακοσίας χιλιάδας ;
— Κ αλά  λοιπόν. Βλέπω δτι δέν θέλεις 

νά όμολογήσης... Ίσω ς αργότερα άποφα- 
σίσης.

Κ α ί νεύσας πρός τόν φρουρόν :
—  Οδηγήσατε, είπεν, αύτόν είς τήν φυ

λακήν του. *
* * ΡΜία ήμέρα ετι παρήλθεν, ήμέφα φοβερά 

διά τόν Ροβέρτον. Έ βάδιζε κατά  μήκος τοϋ 
δωματίου του καί έχειρονόμει, ώσεί θελων νά 
πεισθή άν ήτο έξυπνος ή ώνειρεύετο.

Τώ εΤχον έπιτρέψτι νά άλληλογραφή.Έ - 
πεμψε λοιπόν έπιστολήν είς τήν Έ μ μ α ν, 
έπιστολήν πλήρη τρυφερότατος, πλήρη άφο- 
σιώσεως. Τήν έξώρκιζεν ε’.ς τόν παλαιόν των 
έρωτα νά τόν πληροφορήση, δ ιατί τόν κα
τηγορούν, καί τήν προέτρεπε νά μή πιστεύη  
ποτέ δτι είνε έ'νοχος.·

Ή άπάντησις ήτο λακω νικω τάτη  :
«Σάς είπον, κύριε, δτι ούδέν κοινον υπάρ

χει μεταξύ μας. Δέν σδς γνωρίζω πλέον».
Έγραψεν ομοίως καί προς τους μάρτυ- 

ράς του, ά λλά  κα ί εκείνοι ξτ,ρώς τώ  άπήν- 
τησαν :

« Έ άν έγνωοίζαμεν ποιον σκοπον ύπέκρι- 
πτες διά τής δήθεν μονομαχίας, ουδέποτε 
ήθελοαεν σέ συνοδεύσει.»

Τότε πλέον άπηλπίσθη, έγεινε κάτωχοος 
καί ίδρώς θανάτου πεοιίβρεχε τό μέτωπόν 
του.

— Ε ίμαι λοιπόν χαμένος, έψιθύρισε. Δι έ— 
πραξα έγκλημα, διά τό οποίον όλος ό κο- 
συ.ο: ι/.έ καταδικάζει! Δυστυχής έγώ! Ά λ λ άI * \ Λ 1 y
ποιον εινε αύτό τό έγκλημα ; Τί έπραξα ;



Έξηκολούθησεν έπί μακρόν, μέχρις ου δ 
ύπνος έκλεισε τά βλέφαρά του.

<Γ

Καθώς λοιπόν ήτο οΰτως έπί τοϋ ανα
κλίντρου βεβυθισμένος είς ΰπνον, ή θύρα τοϋ 
οωρ.ατίου του ήνεώγη καί προύχώρησαν προς 
αυτόν ό ανακριτής, ό κ.' Τουταίν, διευθυν
τής τής τραπέζης Τουταίν καί Σα, ό Γεώρ
γιος Μωκλέρ καί οί τέσσαρες μάρτυρές του.

Ό  Ροβέρτος άφυπνίσθη άποτόμως, καί 
ώσεί έκτος έαυτοϋ :

— Θά μού είπήτε, πρός θεοϋ,κύριοι, διά 
τ ί  κατηγορδϋμαι ;

— ’Έρχομαι, κύριε, είπεν ό ανακριτής 
γελών, νά σάς εϊπω οτι είσθε άθώος καί οτι 
δικαίως δύνασθε νά αίτιάσθε τήν δικαιοσύ
νην.

— ’Αθώος ! άληθώς ; άνεφώνησε συγκε- 
κινημένος, καίτοι ό δύστηνος δέν έγνώριί,εν 
άκόμη διατί κατηγορεΐτο.

Είχεν ακούσει παρά τού άνακριτού ολίγα 
τ ινά , άλλά  πώς κα ί πόθεν ήγνόει.

— Ναί, κα ί ιδού τό τηλεγράφημα, το ό
ποιον πρό ολίγου ελαβον:

«Βουκάρ, ύπάλλήλος τραπέζης Τουταίν 
συνελήφθη είς Μ ασσαλίαν ένεκα ταραχής 
τίνος, ήτις ε'λαβε χώραν εις τ ινα  δύσφημον 
οικίαν, κα ί εύρέθησαν έπ ’ αύτοϋ 8 0 0  χ ιλ ι
άδες φράγκων.»

— Κ αί είνε αύτός δ ίδιος, είπεν ό κύριος 
Τουταίν, δστις σάς κατήγγειλε... καί μάς 
έγραφεν δτι άνεχώρησε διά Βρυξέλλας ακο
λουθών τά  ίχνη σας... Σάς τό ύπόδειγμα 
τών ταμ ιώ ν.

— Κ αί τών συζύγων, έξηκολούθησεν ή 
Έ μ μ α , ήτις  είδοποιηθεΐσα είσήρχετο τήν 
στιγμήν έκείνην. Ά  ! αγαπητέ μου Ροβέρτε, 
θά μέ συγχωοήσης.

Ό  Ροβέρτος, δστις έκείνην τήν στιγμήν 
ήτο εκτός έαυτοϋ έκ τής χαράς, ήσθάνθη 
τήν σύζυγόν του είς τάς άγκάλας του καί 
τήν έκάλυψε δια φ ιλμάτω ν.

— Τίποτε, είπεν ώς έν έπιλόγω, μ ία  μο
νομαχία, ήτις μοϋ έκόστισε πολύ άκοιβά.

Κ α ί στρεφόμενος προς τον άνακριτήν :
■— Λέγουν, κύριε, δτι ή δικαιοσύνη είνε 

χωλή. οχt δμως άπό Παρισίους είς Βρυξέλ
λας, αύτη  τρέχει περισσότερον άπό σιδηρό
δρομον.

Έν Α ίγ!νϊ|. I. Ν. ΑΘΑΝΑΕΙΑΔΗΧ

Τ Ε Λ Ο Σ

Μυθιστορία κ α ρ ο λ ο υ  μ ε ρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  

Έ γ χ α τ α λ ε λ ε ι  μ μ ί ν α ς

[Συνέχεια]

— Έν τούτοις άς τό ΰποθέσωμεν.
—  Σάν θέλετε τό λέγω γ ιά  τό χατήρί 

σας.

— Κ α ί δτι περνά ά π ’ έκεΐ ένας, δστις σέ 
λατρεύει.

— Νά μέ λατρεύη καί νά θέλη νά μέ 
πάρη ; γ ιά  νά τά  λέμε σωστά.

— ”Ε ! τ ί  θά κανε αύτός ;
— Γ ιά  πές μου τ ί θά κανε ;
— θ ά  πεφτε μέσα νά σέ ψαρέψη, γ ια τ ί 

δέν θά θελε νά σέ χάση.
— Μά ό άφέντης δέν τήν αγάπαγε αύτή, 

κύρ θ ω μ ά , άφοϋ δέν τήν έγνώριζε !
— Τήν άγάπαγε !
Ή Βαρβάρα έρυθρίασεν, έπειτα ώχρίασε 

διά μιάς καί έστηρίχθη έπί τής έστίας.
— Τί σ ’ έπιασε ; τήν ήρώτησεν ό ναύ

της.
— Τίποτε.
— Ψεύδεσαι, είπεν 6 θω μ άς, κά τ ι έπα-

θες.
— Ώ  ! τίποτε ! μοϋ ήλθε λ ίγη  ζάλη  ! 

κύτταξε έκεΐ !
Κ α ί έμακρύνθη ταχέως πειρωμένη νά γε- 

λάση.
— Ά ρ γη σ α  νά έτοιμάσω τό τραπέζι μου, 

είπε.
Κ α ί ήρχισε νά άνακινή τάς παροψίδας 

κα ί τάς φ ιάλας θορυβωδώς, παρά τήν συνή
θειάν της.

— Α ύτά  τά  κορίτσα, έσκέφθη δ θω μάς, 
δέν ήξεύρει κανείς τ ί κρύπτουν ύπο τόν στη 
θόδεσμον των.

Ταύτοχρόνως δ ’Ιωάννης έ^εγε μεγαλο
φώνως πρός τήν μητέρα του, έπίτηδες δπως 
άκουσθή παρά τών αδελφών του : .

— Καί θά μοϋ δώσης τήν άδειαν νά τήν 
νυμφευθώ ;

— Ά φοϋ τό θέλης !
— θ ά  ίδής πόσον είναι ώραία !
Ή γραΐα'έσεισε τήν λευκήν κεφαλήν της.
—γ- Ή τ ιμ ή  αξίζει περισσότερον, Γ ιάννη  

μου, είπε- πιστεύω δμως δτι καί αύτή επί
σης θά ήναι τ ιμ ία . Έ γώ δέν ήμην ώραία, 
καί δμως έζήσαμεν ευτυχείς μέ τον πατέρα 
σου' τοϋτο σύ μπορείς νά το κρίνης κ α λλ ί
τερα άπό κάθε άλλον. Ώ ς προς έ μ έ, έγώ θά 
ήθελα νά ήτο άπό άλλην οικογένειαν καί 
μάλ ιστα  άπό οικογένειαν, ή οποία νά εχη 
τά  δικά μας συστήματα.

— Σέ παρακαλώ, μητέρα μου.
— Ά π ό  κακό δένδρο, παιδί μου, δέν γ ί

νονται καλοί καρποί· τό έσκέφθης αύτό ;
— Τά έστάθμισα δλα, μητέρα μου, καί 

σοϋ ζητώ  τήν συγκατάθεσίν σου.
Μέ αξιοπρέπειαν τότε, άπλήν,άλλά  συγ

κινητικήν, ή μήτηρ ήγέρθη.
"Ητο γραΐα λευκόθριξ, φέρουσα μέλαν 

περιλκίμιον έπί έσθήτος τού αύτοϋ χρώμα
τος.

Ά π ό  τοϋ θα.νάτου τού συζύγου αύτής ε- 
φερε πάντοτε έσθήτας πένθιμους.

Τό πρόσωπον αύτής ηύλακωμένον ύπο βα- 
θέων ρυτίδων έπρόδιδε μεγίστην καταβολήν, 
καί μόνοι οί οφθαλμοί διετήρουν άκραν ζω 
ηρότητα.

Περιέβαλε διά τών βραχιόνων της τόν 
τράχηλον τοϋ υιού της κα ί τόν έκράτησε 
στιγμάς τινας έπί τού στήθους της.

— Ίωά'ννη, είπε, σέ άγαπώ πβλύ καί 
τούς τρεις, σέ ίσως περισσότερον τών άλλων, 
διότι άπό τού θανάτου τοϋ πατρός σου δέν

-------------------------------------------------------------------L

έφυγες άπό κοντά μου καί διότι είσαι καί δ 
πρωτότοκός μου. Είσαι τίμιος, υιέ μου,, ή 
θελα νά πάρης γυναίκα έντιμον. Ε ίσαι γεν
ναίος καί ακέραιος, εύχομαι ή γυναΐκά σου 
νά σοϋ μοιάζη. “Υπαγε, παιδί μού, καί φέρε 
τήν σύζυγον, τήν όποιαν έδιάλεξες· έγώ θά 
τήν αγαπήσω, δπως άγαπώ  καί σένα.

— Ευχαριστώ, μητέρα μου.
Ή μικρά Βαρβάρα έξήλθε προφασιζομένη 

δτι έχει έργασίαν, άλλά  άποσυρθεΐσα είς 
γωνίαν τ ινά  τής αύλής άπέμαξε τά  δάκρυά 
της διά τής άκρας τής έμπροσθέλας της.

Είχεν ονειροπολήσει τ ί  δπερ είς ούδένα 
ειχε ποτέ έμπιστευθή.

Γνωρίζομεν ήδη πώς ό γάμος έξετελέσθη..
"Οτε τήν ήμέραν τού γάμου ή Μαρία- 

Εύαγγελία είσήλθε κατά  πρώτον είς τόν οί- 
κόν της, ή κυρία λά  Β ιλλω δαί τήν έ'λαβεν 
έκ τής χειρός καί τή είπεν :

— Είσαι έδώ έν τώ  ο’ίκω σου' σύ θά δ ια- 
τάττης· ουδέποτε έχωρίσθημεν καί πάντες έν 
τώ  οικω τούτω θά σ ’ άγαπώσιν.

Ή Μαρία συνεκινήθη πρός στιγρ .ήν,άλλ* 
δτε διήλθε τούς μακρούς καί ψυχρούς εκεί
νους διαδρόμους φωτιζομένους άμυδρώς έκ 
μιάς λυχνίας, ήν ή μικρά Βαρβάρα έκοά- 
τει ακολουθούσα αύτούς· καί δτε είσήλθε* 
εις τόν κοιτώνα της, δπου τό ζωηρόν πϋρ τής 
έστίας έφώτιζε παρχδόξως τήν μετρίαν έπ ί- 
πλωσίν του, έπίπλωσιν έμπορου, άποσυρθέν- 
τος τών έργασιών, καί εύρίθη έν μέσω τή ς  
απέριττου έκείνης μετριότητας, παρέβαλε 
ταύτη ν προς τόν πλούτον, έν μέσω τού ό
ποιου διήλθε τήν παιδικήν ήλικίαν της, κα ί 
χειρ ψυχρά συνέσφιγξε τήν καρδίαν της καί. 
ήρχισε νά τρέμη·

— Τί έχεις ; τήν ήρώτησεν ό σύζυγός 
της ριπτόμένος είς τούς πόδας της.

Έ νθυμήθη τότε διάσημόν τ ινα  φράσιν 
καί χωρίς ίσως νά τό σκεφθή είπε :

— Κρυώνω.
Ό λίγας ήμέρας ύστερον ό θω μ άς άνεχώ- 

I ρησε διά τήν Γουαδελούπαν, ό γραμματεύς 
τοϋ πρίγκηπος άπεσύρθη μ ε τ ’ αύτοϋ είς Π α
ρισίους καί δέν έμεινεν οΰτω έν Ρόχη είμή  
μ.ία περιπλέον γυνή, ή Μαρία Ε υαγγελία  
ώραία πάντοτε, άλλά  σοβαρά καί όνειροπό- 
λος ώς φθινοπωρινή νύξ.

ΙΔ

Ό  άγροκόμος έπειγόμενος ύπό τής ανάγ
κης τοϋ ενεργητικού βίου, ήτις  c-έν τώ  έσυγ- 
χώρει νά άναπαυθή, άνέλαβε τόν συνήθη, 
αύτοϋ βίον.

Ά π ό  τής πρωίας έκ τού δωματίου της 
έ'νθα έφαίνετο κοιμωμένη ή Μ αρία-Εύαγγε- 
λ ία  ήκουε τό χρεμ,άτισμ,α τοϋ εργατικού σι- 
δηροχρόου ίππου, δστις άνέμενε τόν κύριόν· 
του, έπειτα τόν θόρυβον τών άλύσεων κα ί 
το γαύγ ισμα  τών κυνών, οϊτινες ορθούμ.ενοι 
έθώπευον τήν κεφαλήν τού ΐππου κα ί έμαρ- 
τύρ:υν παντοιοτρόπω; τήν χαράν των συνο- 

• δεύοντες τόν κύριόν των είς τήν εργασίαν· 
του, εκείνη τότε άνέπνεεν άνετώτερον.

Ή το έλευθέρα.
Έρριπτε περί αύτήν βλέμμ.α περιφρονήσεως 

είς τάς μ.ετρίαςτοιχογραφίας, άς έν τούτοις ό*



σύζυγός της έξετίμα ώς τόν μέγιστον δρον 
τ ής πολυτελείας, δστις ήδύνατο νά έπιτραπη 
{’ι; ενα λά Βιλλωδαί, πολυτελείοις έν μέσω 
τής οποίας εκείνη έφαίνετο ώς ήγεμονίς άπο- 
πλ«νηθεΐσα, Κ·* τ0 ’·'ί μάκρους έκ γαύρου μ.ε- 
ταξωτού κοιτωνίτας της, τούς διά πολυτί
μων τριχάπτων έστολισμένους, μόνον λείψα- 
νον τής αρχαίας ευπορίας της.

Ό βίος αύτής οέν ήτο βεβαίως λαμπρός, 
7)τον δμως ήσυχος καί άπηλλαγμένος πά- 
«ης μερίμνης.

Παρέβαλλε τήν Ρόχην δ' Έκτο μέ τούς 
Υμένας τής “Αβρής, δπου τα  πλοία κατα- 
φεύγουσιν, ΐνα προφυλαχθώσιν άπο τούς κλεί- 
ίωνας τής θαλάσσης.

Καί αύτή έπίσης είχεν ύποστή θύελλας 
χαί ή σωτηρία καί άνάπαυσις, ήν εΰρισκεν 
ίΐς τό καταφύγιον εκείνο, ώφειλε νά τί) το 
χαθιστα προσφιλές.

Ήσθάνετο τήν άνάγκην άναπαύσεως,μετά 
τάς άγωνίας, άς δέν έπαυεν ούδ’ έπί σ τ ιγ 
μήν νά ένθυμήται.

Έφύλαττε θρησκευτικώς τάς δύο γρ*μ- 
ν-άς, τάς ύπό τοϋ πατρός της χαραχθείσας 
•κρό τοϋ θανάτου του καί μόλις έμενε μόνη 
τάς άνεγίνωσκε πάντοτε, μετά προσοχής.

Δέν έγνώριζε τ ί έπρεπε νά πράξη, δπως 
ίκτελέση τήν τελευταίαν θέλησιν τής Μερ- 
•σεδές, ά λ λ ’ ήτο άποφασισμένη είς δλα, άρ
χει νά έλάμβανε τήν ηδονήν τής άντεκδι- 
χήσεως.

Ν ’ άποθάνη έπειτα ή νά ζήση δυστυχής, 
τή ήτο άδιάφορον, άρκεϊ νά κατώρθου τούτο.

Καί έν τούτοις μόνον ή θέα, ης άπελάμ- 
βανεν άμα ώς έπλησίαζεν είς τά παράθυρά 
της, ώφειλε νά κατα.πραύνη τήν όογήν τής 
■ψυχής της.

Ή Ρόχη μέ τά. γηραιά στακτόχροα τοί- 
χη της, μέ τά  παράθυρα αύτής τά εχόντα 
<ν τώ μεταξύ στύλους, μέ τά  περιθοιρια αυ
τών τά σχηματίζοντα κατά σειράν επάλ
ξεις, τούς κεκονιαμένους προδρόμους της καί 
τάς κατεκρημνισμένας αίθούσας αύτής, τάς 
διατηρούσας πού καί που τεμάχια ταπήτων 
χρεμαμένων έπί τών τοίχων, ώμοίαζε πρός 
άρ^αΐον μοναστήριον καί έδήλου τήν μαται
ότητα τού κόσμου τούτου, ά λ λ ’ εςωθεν αύ
τής, όποια βασιλική μεγαλοπρέπεια ! Ό 
ποια έξαισία ηρεμία I Όποια δρόσος καί 
«ποια γαλήνη !

Σειραί προαιωνίων δένδρων ύψοϋντο εκα
τέρωθεν τής οικίας, καί μακρόθεν ήοη, δτε 
ή  άνοιξις έπλησίαζεν, έκτεταμέναι πρασιαί 
ήπλούντο ώς τάπυτες ύπό τούς πόδας της, 
■δταν ήθελε νά έξέλθη.

Ό ταν δέ έγειρομένη έκ τοϋ ΰπνου.,έ'βλεπε 
τόν παράδεισον εκείνον, τόν άγριον, τόν δα
σώδη, δπου δ πλούτος τής φύσεως προσέθε- 
τεν είς τών άνθρώπων τήν τέχνην, δταν ε”-  
βλεπε τούς λαγωούς, τάς δορκάοας καί τάς 
ΐλάφους πηδώντα έπί τής χλόης,άμα έξήρ- 
χοντο τών δενδροκομείων,δπως δώσωσι ζωήν 
είς τήν πρό τών οφθαλμών της έρημον, είς 
ήν ό βίος της προώρισται νά διαρρεύση έν 
άοανεία, μόνη απέναντι τού δρίζοντος έκεί- 
νου, δν περιέκλειεν ή θαλασσα, ηρχιζε νά 
κλαίη άνευ άφορμής, ώς τον έςώριστον είς 
τήν άνάμνησιν τής μεμακρυσμένης αύτοϋ 
■πατρίδος.

Έπεθύμει νά μένη μόνη πάντοτε.
’Αλλά ταχέως άπεσπατο άπό τούς ρεμ

βασμούς της.
Ό  άγροκόμος,άφοϋ έπέραινε τήν έπίβλε- 

ψίν του, έπέστρεφεν έν τώ οίκω.
Ή Ρχ  ιζον τότε έκ νέου οϊ θόρυβοι τών σι

δηρών έργάλείων, αί ύλακαί τών κυνών καί 
τών σανδαλίων, τών ιπποκόμων οί κρότοι.

Έ πειτα  ήκούετο ή φωνή τού λά Βιλλω- 
δαί έπιπλήττοντος τούς ύπηρέτας καί τούς 
φύλακας διά τήν άμέλειάν των, η διοικοντα 
τούς έπαίτας, ών ε"βριθεν ή Ρόχη καί οΐτι- 
νες ουδέποτε άπήρχοντο μέ τάς χεΐράς κε- 
νάς.

Ό λά Βιλλωδαί ήτο, ώς οί πολλοί τών 
άγροδιαίτων, φιλάνθρωπος καί οργίλος.

Καί τέλος, άφοϋ έπεθεώρει τά  βουστά
σια., τάς άποθήκας, τούς οίνώνας καί έφί- 
λευε γρόνθους τινάς σύν ταϊς διαταγαΐς <κύ- 
τοϋ, ήκουεν αΰτη έπί τών διαδρόμων τών
t r t *?s · * '  \ ιε^οντων το εοαφος εστρωμενον οια τετράγω
νων ερυθρών όπτοπλίνθων, τόν θόρυβον βα
ρέων ύποδημάτων, δστις έπλησίαζεν.

Ήννόει δτι ήτο τό βήμα τού συζύγου της 
έπανεοχομένου.

Τού συζύγου της !
Πότε θά έλάμβανε τέλος ή δουλεία είς 

ήν ύπέκυψεν έπί τί) έλπίδι δτι ταχέως θά 
άπηλλάσσετο αύτής, οποιαδήποτε καί άν 
ήτο ή οδός ήν ώφειλε ν ’ άκολουθήση ;

’ Ω ! άν δέν έτυφλοϋτο τόσον έκεϊνος ύπό 
τού έ"ρωτος !

Ά λ λ  ’ ήτο τόσον ώραία ύπό τό μέλαν έν
δυμά της, τόσον φιλάρεσκος πρός αύτόν, 
πρός αύτόν μόνον, δταν έμενον μόνοι. Οί 
μεγάλοι καί φλογεροί οφθαλμοί της τόν ή- 
τένιζον τόσον ήδέως, ώστε έκεϊνος, ίν τη 
παραφορα του, δέν έσκέπτετο δτι ή γυνή 
αΰτη ή πλασθεϊσα τόσον τελεία διά τόν ε”- 
οωτα, παρεδίδετο είς αύτόν, ώς πολιορκη- 
θέν φρούριον, παραδοθέν παρά τήν θέλησιν 
του είς τόν νικητήν αύτοϋ, δν έμίσει, οιότι 
δέν τόν - εξέλεξε μέ τήν πλήρη θέλησιν αύ
τής.

“Ιστατο ένώπιόν του ταπεινή και ύποτε- 
ταγμένη, και έκεϊνος έθεώρει αύτήν εύδαί- 
μονα καί έπίστευεν δτι ήεύτυχίατων έμελλε 
νά διαρκέση αιωνίως.

Έν τούτοις δ ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί είχε 
τουλάχιστον τό πλεονέκτημα τού δτι δεν 
ήτο βάναυσος.

Τή τώ είχεν άποδείζει θέτων είς κίνδυνον 
τήν ζωήν του ύπέρ αύτής.

Καί τό άπεδείκνυεν έκάστοτε διά τών λε
πτών περιποιήσεών του.

Ή το τόσω καλός, τόσο) δειλός δταν εύρί- 
σκετο πλησίον της, ε'πιπτε πρό τών ποδών 
της μέ τόσην θερμότητα ώς ήθελε γονυπε- 
τήση πρό τή : Παρθένου, καί τη έζήτει τόσω 
δειλώς συγγνώμην, διότι τήν ήγάπησεν, ώ 
στε ένίοτε ώργίζετο καθ’ έαυτής διά τήν 
πρός αύτόν αδιαφορίαν της.

Ό  ισχυρός έκεϊνος άνήρ καθίστατο τόσον 
δειλός πρό τού ειδώλου τής καρδίας του !

Καί τέλος πάντων, τώ ώφειλε τήν ζωήν.
Χωρίς αύτόν ή καλλονή έκείνη, δι ’ ήν 

ύπεοηφανεύετο οσάκις ε”βλεπεν έαυτήν έντός 
κατόπτρου σχεδόν γυμνήν, μέ τό στήθος έκ- 
φεϋγον έκ τού έκ βατίστης ύποκαμίσου της,

μέ τούς βαρείς πλοκάμους έρριμμένους έπί 
τών άλαβαστρίνων της ώμων, ή καλλονή 
αΰτη λέγομεν, δ ι’ήν ύπερηφανεύνετο, είς ήν 
μόνην ήλπιζε καί ήτις ήτο ή δύναμίς της, 
δέν θά είχεν έξαφανισθή άνευ αύτοϋ; έκεϊνος 
δέν τήν έσωσε κινδυνεύσας ;

Τό έλεγε καθ’ έαυτήν, άλλά δέν ήδύ
νατο καί νά πεισθη.

Πολλάκις μάλιστα τη έχρειάζετο ύπερ- 
άνθρωπος ισχύς, δπως κρύψη τήν άντιπά- 
θειάν της.

Ά λ λ  ’ ή τυφλότης τού πάθους ήτο τόσω 
μεγάλη παρά τώ ’Ιωάννη λά Βιλλωδαί, 
ώστε δέν εβλεπε τίποτε. Αύτός ήξευρεν δτι 
ή γυνή αΰτη τώ  άνήκεν, δτι αύτός ήτο δ 
κάτοχος τής καλλονής της και ίλαφρόν μει
δίαμα,μία μόνη στιγμή έγκαταλείψεως,μία 
κραυγή στενοχώριας, ήν έκεϊνος έξελάμβα- 
νεν ώς κραυγήν έρωτος, τόν μετέφεοεν είς 
τούς ουρανούς καί τώ ήνοιγε παραδείσους.

Έάν έγνώριζε καλλίτερον τά δόλια ταύτα, 
πλάσματα, θά ε'βλεπε βεβαίως,δτι τά  βλέμ
ματα έκεϊνα, άτινα τόν έμάγευον οέν ήσαν 
παρά στιγμή μόνον μελέτης τών φυσικών 
πλεονεκτημάτων της, δτι ή μελωδική φωνή 
αύτής άπήντα διά μονοσυλλάβων είς τάς 
ένθερμους ενδείξεις τής αγάπης του, δτι τά  
νεύματα, άτινα τόν κατέθελγον, προήρχοντο 
μόνον έκ τής αρμονικής κατασκευής τής τε
λείας ταύτης κόρης, ήτις καί &ν ήθελε δέν 
θά ήδύνατο νά κινηθνί άνευ κομψότητος καί 
τελείας χάριτος.

Θά ήννόει τέλος πάντων, δτι ή Μαρία 
Ευαγγελία άφίνετο νά άγαπάται, δπως ά- 
φίνετο νά ζη .

Ά λ λ ’έκεϊνος ητο μεθυσμένος, τυφλός καί 
κωφός.

Μέ τόν χρόνον δ έρως του εβαινεν αύξά- 
νων. «

Ή  Μαρία κατέστη δ ι' αύτον,τό πΛν.
Συρόμενος ύπό μι&ς μόνης τριχός τής 

κεφαλής αύτής, θά άφίνετο νά τον σύρη είς 
τήν άκραν τού κόσμου μέ τούς οφθαλμούς 
κλειστούς.

Έάν έκείνη τό ήθελεν, ήδύνατο νά τόν 
μεταβάλη, αύτόν τόν άξεστον άγρότην, είς 
κομψευόμενον έργολάβον, καί έθυσίαζεν εύ- 
7 αρίστως τάς συνήθειας καί τάς ήδονάς του, 
είς εκείνην ήν ήγάπας μέ μοναδικόν έρωτα.

Ά λ λ ’ έκείνη, ουδόλως έσκέπτετο πάντα 
ταϋτα καί μετήοχετο πάσας τάς γυναικείας 
πονηριάς της δπως άποκούψη τό μυστικόν 
της.

Έκ τοϋ βίου της έγνώριζε, μόνον δτι. ή 
μήτηρ καί δ πατήρ της άπέθανον, καί δτι 
αΰτη έμεινε μόνη έν τώ κόσμω καί πτωχή, 
άφού διήλθε τά πρώτά της έτη ΐν πλούτω, 
είς τάς αποικίας.

Έκρυπτεν έν έαυτη τάς επιθυμίας της, 
αΐτινες τν) ήρχοντο κατά διαστήματα ώς ή 
αύρα τής μεσημβρίας, καί έπροφυλάσσετο 
καλώς,μήτοι γνωσθή τις τών σκοπών αύτής.



ΚΟΜΗΣΣΑ Δ ΕΛ Α ΣΕΡ
Μ υθιοτορία λιμυλιου ριςβουργ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ο  (ξ ιλ κ β μ ό ;.

/
[Συνέχεια]

— Μά την π ίσ τι μου, οέν τ ί  ήξεύρω. Ή 
κυρία Δουράνδου είναι πολύ καλή νοικατό· 
ρισσα, πολύ ύποχρεωτική κα ι δσον ήμπορεϊ 
κανείς νά φαντασθή άξιέραστος· δέν έχει 
καθόλου ύπερηφάνειαν, είναι πολύ καθώς 
■πρέπει γυναίκα,πού οέν ήμ.πορώ νά σας εϊπω 
ά λ λ ’ ά π ’ όλίγαις δμως ήμ,έραις έχει φαίνε
τα ι κ ά τ ι τ ι  πόϋ τήν βασανίζει και δέν είναι 
πλέον οποία ήτο πρίν. Έ ξ άπαντος, κάτι 
έχει· είναι σ&ν νά φοβήται οέν ’ξέρω κ' 
έγώ τ ί.

— rA ! ύπέλαβεν ό Γαβιρών.
— Ποϋ εισθε ; αυτά  είχα στον νοϋ μου 

δταν έμβήκατε μέσα. Νά σάς ειπώ, κύριε, 
άπορώ πολύ, παραπολύ. Ή  κυρία Δουράν- 
μου δέν έκοιμήθηκε χθές έδώ, καί ποτέ ποτέ 
δέν τής συνέβη αυτό, άπό τόν καιρόν ποϋ 
εύρίσκεται χωρίς θέσιν ώς τώρα.

— Ά  ! ύπέλαβε κα ί πάλιν ό Γαβιρών, 
δστις δέν ηδυνήθη νά μή άνασκιρτήση.

— Μ άλιστα, έξηκολούθησεν ή θυρωρός, 
άπορώ παραπολύ κα ί είμαι μ άλ ιστα  καί α 
νήσυχος, διότι ώς βλέπετε αυτά  δέν είναι 
καλά  μυνήματα . Χθές πρίν τών δύο μετά  
τό μεσημέρι μ ία γυναίκα, ή οποία μού έ- 
φάνηκε σάν χωρική, μ ία  γργ,ά εύλογιοκομ- 
μένη ή οποία σοϋ έ’καμνε φόβον άπό τήν ά- 
σχημ ιά  της, έβγήκε άπό έ’να άμάξι, τό ό
ποιον έστάθη έμπροστά είς τήν πόρταν. Ή  
γυνα ίκα  αύτή έμβηκε είς τό καμαράκι μου, 
μέ ήρώτησε άν κατοικεί έδώ ή κυρία Δου
ράνδου κα ί άνέβη έπάνω, άφοϋ της είπα δτι 
ή πόρτα τού δωματίου 'είναι δεξιά. Κ α ί ναί 
μέν δέν ήξεύρω τ ί είπεν είς τήν κυρίαν Δου
ράνδου, άλλά  τό βέβαιον είναι δτι υστέρα 
από εν τέταρτον τής ώρας ή άπό είκοσι 
λεπ τά  κατέβηκαν μαζή, έμβήκαν είς τό 
ά μ ά ξ ι κα ί ε”φυγαν. ’Από τότε δέν έχομεν 
πλέον κάμμίαν εΐδησιν άπό τήν κυρίαν Δου
ράνδου. Τήν έπερίμενα χθές τό βράδυ καί 
υστέρα δλη τήν νύκτα καί τό πρωί καί τήν 
περιμένω άκόμη. Θά έ'λθη, δέν θά έ’λθη ; 
Δέν τό ήξεύρω. ’Αδιάφορον, κύριε, κα ί δ,τι 
κα ί άν είπητε, τό πράγμα δμως είναι πολύ 
παράξενο ! Νά σάς ’πώ, τίποτε δέν ήμπο- 
ρεΐ νά μοϋ βγάλη τήν ιδέαν δτι κά τ ι ύπο
πτον συμβαίνει είς τήν ύπύθεσιν αύτήν.

Ό  Γαβιρών ουδόλως έξέφρασε τήν γνώ 
μην αύτοϋ.

— Κ α λά , είπε, θά έπιστρέψω.
— Θέλετε νά μοϋ πητε τό όνομά σας 

διά νά τό εϊπω είς τήν κυρίαν Δουράνδου 
εύθύς ώς έλθη ;

— Περιττόν, διότι δέν έχω τήν τιμ ή ν  
νά  ημαι γνωστός είς τήν κυρίαν Δουράνδου.

— Νά καί άλλος ένας, ό όποιος φαίνε
τα ι νά όμοιάζη μέ τόν γηραλέον έκεΐνον κύ
ριον πού ήλθε προχθές, διενοήθη ή θυρωρός.

Κ α ί μεταβαλοϋσα τόνον κα ί λοξώς πα- 
ρατηρήσασα τόν Γαβιρών έπανέλαβεν υψηλή  
τή  φωνη:

— "Οπως αγαπάτε.
Ό  ύπάλλήλος τού κ. Σερπέν μηδαμώς 

έννοήσας τήν έμφαινομένην εχθρότητα,
— Κ αλήν έντάμωσιν, κυρία, είπε.
Κ α ί έξήλθε τοϋ θυρωρείου.
Ό τε  έπροχώρησεν εΐκοσιν ή τριάκοντα  

βήματα  έπί τής όδοϋ, ήρχισε νά στρέφη 
μετά στενοχώριας τόν μύστακα, σύνοφρυς 
δ ’ έ'λεγε κ α θ ’ έαυτόν.

— ’Ακόμη μία  γυναίκα έγεινε άφαντος!..
"Ας ίδωμεν, τ ί  σημαίνει αύτό ; Τίποτε

πλέον δέν έννοώ ... ΤΑ ! έξ άπαντος είμαι 
άτυχος !

Μολονότι ό Γαβιρών δέν ένόμισε καλόν 
νά άνακοινώση τάς ύπονοίας του είς τόν κό- 
μητα  Δελασέρ, ένόησεν δμως δτι ώφειλεν 
άνυπερθέτως νά πληροφορήση αύτόν δτι καί 
ή παιδαγωγός έγένετο άφαντος.

Δέν ήτο άρά γε παράδοξον οτι πέντε 
πρόσωπα έγένοντο άφαντα , ήτοι ό μαρκή
σιος Βερβεΐν, δύο φίλοι του, είτα ό ύποκό
μης Σανζάκ καί τέλος ή παιδαγωγός ;

Ε πειδή τή  προτεραία δτε ό Γαβιρών 
είδε τόν κ. Πέτρον Ρουσώ — τόν άπεκάλει 
δ ’ οΰτω θέλων νά σεβασθίί τά  μυστικά  τού 
κόμητος — ούτος έξέφρασεν αύτώ  τήν επι
θυμίαν νά ϊδη τόν συνάδελφον, δν προσέλα- 
βεν, έσκέφθη δτι ήδύνατο νά μεταβτ) είς τού 
Πέτρου Ρουσώ συνοδευόμενος ύπό τού No— 
αρώ, δστις άπο τεσσάρων ήμερών έχανε 
τόν καιρόν του περιμένων έν τή  όδώ Βανώ 
ύπερώω είς το πέμπτον π άτω αα , έ'νθα είχε 
τήν σκοπιάν αύτοϋ.

Διό μισθώσας άμαξαν μετέβη είς τήν 
οδόν Βανώ δπως λάβη τόν Νοαρώ, δν έπε- 
θύμει νά παρουσιάση αυθημερόν τώ  κ. Πέ- 
τρω Ρουσώ.

ΙΖ'

Ή Ένέδρα.

’Αφήκαμεν τήν κόμησσαν Δελασέρ ε’»- 
πληκτον καί τετρομαγμένην ύπό της α ι 
φνίδιας έμφανίσεως τού ύποκόμητος Σ αν
ζάκ έπί τοϋ ουδού τού δωμ.ατίου, είς δ έν έ - 
κλ.εισεν αύτήν ή Σημαδεμένη.

Ούτος είσήλθεν εις τό δωμ,άτιον, κλείσας 
δέ τήν θύραν έστη έναντι τής νεαράς γυ- 
ναικός περιβαλών αύτήν διά τοϋ άγριου 
βλέμματος αύτοϋ.

Τότε δμως ή κόμησσα άνακτησαμένη  
αίφνης πάσαν τήν ενέργειαν αύτης, μ.έ φλο
γερούς οφθαλμούς, μέ τρέμ,οντας ρώθωνας 
καί μέ πάλλον στήθος ώρθώθη ισχυρά καί 

■ υπερήφανος, έτ&ίμη νά ύπερασπίση έαυτήν 
εναντίον κινδύνου αγνώστου, δστις τήν ή- 
πείλει.

— ’Α τ ιμ ία  καί άνανδρία ! άνεοώνησε 
μέ διάτορον φω νήν τώρα τά  π άντα  έννοώ· 
ό κακούργος έστησε παγίδα, καί έν έπεσα 
είς αίσχράν ένέδραν... Τί θέλεις, κύριε, λέγε, 
τ ί  θέλεις ; Έ λ α , άφαίρεσε «τό προσωπεΐον- 
δείξε τόν έαυτόν σου οίος είναι !

Ό  ύποκόμης έμειδίασε μειδίαμα παρά
δοξον καί έπροχώρησε κατά  δύο βή α ατα , 
ένω ή κόμησσα ώπισθοδρόμησε. .

— Τήν έπερίμενα αύτήν τήν έκρηξιν 
τού θυμού σου, άπεκρίθη έκδηλώσας έπί 
τών χειλέων αύτοϋ τό στερεότυπον, ώς εί- 
πεΐν, μειδίαμά του, καί τοϋτο δέν μέ εκ
π λήττε ι ποσώς· ά λ λ ’ έπίτρεψέ μου νά σοί. 
εϊπω δτι κακά έκαμες νά όργισθΐις καί νά 
παρχφερθής, δέν ήξεύρω κ ’ έγώ, άπό ποιον 
φόβον παιδαριώδη. Ή  κόμησσα Δελασέρ 
γνωρίζει καλά δτι δέν έχει νά φοβηθη άπό 
έμέ καί δτι δέν θέλω ποσώς νά τήν βλάψω, 
άλλ ’ έξ έναντίας θά έλογιζόμην ευτυχής νά 
χύσω το α ίμ ά  μου πρός ύπεράσπισίν της.

Ή νεαρά γυνή έκίνησεν άνεπαισθήτως 
τούς ώμους.

— ’Αληθώς, έξηκολούθησεν δ ύποκόμης, 
μ.ετεχειρίσθην στρατήγημ.α διά νά σέ φέρω 
έδώ, καί δέν κρύπτω ποσώς δτι είμαι ευ
χαριστημένος πολύ διότι επέτυχε.

— ΤΑ ! κ ά τ ι μ.οί λέγει δτι είς τόν έρη
μον αύτόν τόπον, τόν άγριον καί τόν μ.ονή- 
ρη, είς τήν μυστηριώδη αύτήν οικίαν έχουν· 
περιωρισμ,ένην τήν θυγατέρα μου ;

— Ν αί, ή δεσποινίς Δελασέρ είναι έδώ. 
Ή έπιστολή,τήν όποιαν πρό ολίγου σοί έφε
ραν, είναι πράγμ,ατι της θυγατρός σου. Ώ ς  
βλέπεις, δέν σέ ήπάτησαν παντελώς.

— Σύ, σύ, ύποκόμη Σ ανζάκ, ήρπασες 
τήν θυγατέρα ρ.ου ! Έ λ α , λέγε, όμ.ολόγησον· 
τήν άλήθειαν, έχε τό θάρρος ν ’ άναλάβης  
τήν ευθύνην τών πράξεών σου.

— Λοιπόν, ναί, έγώ τήν ήοπασα, διότι. 
κατά  δ ιαταγήν μ.ου έγένετο τούτο.

— Διά ποιον σκοπόν ; λέγε. Ποιον έλα- 
τήριον σέ ώθησεν είς τοϋτο ; δ ιατί τό κα- 
κούργημ.α αύτό ;

— Έ άν είναι κακούργημα, ώς ισχυρίζε
σαι, ελπίζω δτι θά μ.οί τό συγχωρήσης ευ
κόλως. Πρό ολίγου ήδυνάμ.ην ίσως ν ’ άπο- 
κριθώ κατηγορηματικώς είς τάς έρωτήσεις. 
σου, ήοκούμην δμως έπί τού παρόντος νά 
είπω δτι ένήργησα ουτω χάριν της εύδαι- 
μ.ονίας πολλών, έξ ών ονομάζω τρεις, σέ 
πρώτον, τήν θυγατέρα σου καί έκεΐνον τον 
όποιον άγαπά, τόν μαρκήσιον Άδριανον- 
Βερβεΐν.

— Κ α ί χάριν της ευδαιμονίας σου βεβαί
ως, ύπέλαβεν ή κόμ.ησσα μετά πίκρας είρω- 
νίας.

— Φροντίζων περί της εύδαιμ.ονίας τώ ν  
άλλων, άνταπήντησεν, έλπίζω, καί διά τόν 
έαυτόν μου ολίγον.

— Δέν θέλω νά μ.αντεύσω τούς σκοπούς 
σου" ή πράξίς σου αΰτη  είναι έξαιρετικώς 
σοβαρά, ά λ λ ’ είς άλλους θά δώσης λόγον. 
Ή θυγάτηο μ.ου μοί έγραψε, κύριε, ή θυ- 
γάτηρ μου μέ προσεκάλεσε καί μ.έ περιμ.έ— 
νει· θέλω νά τήν ϊδω, έχω λοιπόν τό δικαί
ωμα νά τής ομιλήσω ;

— Αύτό θά τό ϊδωμ.εν.
— Πώς ; άλλά  δ ιατί λοιπόν είμαι έδώΓ 

κύριε ;
— Έκ της συνομ.ιλίας τήν όποιαν θά 

κάμ.ωμ.εν, έάν θέλης, θά τό μ.άθης.
— Λοιπόν ομίλησε, σέ άκούω.
— Πολύ καλά. Νομίζω δτι τώρα ήμ.πβ- 

ρεΐς νά μέ άκούσης.



Ή κόμησσα έστέναξε καί έπιτηδευομένη 
ηρεμίαν έσταύρωσε τάς χεΐράς έπί τοϋ στή- 
6ουζ.

— Ε πειδή ή συνομιλία μας θά ήναι 
ίσως ολίγον διεξοδική, έπα,νέλαβεν ό υποκό
μης, σοί προτείνω νά καθήσγις.

► — Έ πί τοϋ παρόντος οέν είμαι κουρα
σμένη’ άπεκρίθη ξηρώς.

— Τότε, έπειδή δέν θέλω νά θεωρηθώ ώς 
άνθρωπος στερούμενος λεπτότητος, μένω καί 
ίγώ όρθιος. Ή  δεσποινίς Δελασέρ, τήν ό
ποιαν φυλάττω  έδώ, ά λ λ ’ ή όποια άκριβώς 
δέν είναι περιωρισμένη, είναι θελκτική καί 
αξιολάτρευτος κ α θ ’ δλα κόρη, καί έπομένως 
δέν είμαι διόλου εχθρός της. Μέ δλας τάς
περιποιήσεις, δέν περνά έδώ χειρότερα, είς
τον άγριον αύτόν κα ί μονήρη τόπον, είς τήν
άπομεμονωμένην αυτήν οικίαν έν μέσω τοϋ
δάσους ή έν τή  μεγαλόπρεπε! «.ΰτής οίκία 
έπί τοϋ βουλεβάρτου Ά ουσμ αν, μολονότι 
θά ήρχιζεν έπί τέλους νά στενοχωρηται έάν 
έμενε πλέον τοϋ δέοντος. Ά λ λ ά  δέν το θέλω 
αύτό, ά π ’έναντίας μ άλ ιστα , έπιθυμώ τήν 
έλευθερίαν της, δσον το δυνατόν ταχύτερον.

— Έ πί δρω ; ήρώτησεν ή κόμησσα.
— Είναι πολλοί δροι.
— Ά  !
— Πρώτος, ό καί σπουδαιότατος, είναι 

ίξασφάλισις τοϋ μέλλοντος αύτής, μέλλον
τος προετοιμάζοντος καί το ίδικόν σου.

— Δέν έννοώ.
— Ενδεχόμενον, μετά μικρόν όμως θά 

ίννοήσης καλλίτερον.
— Ή εύδαιμονία τής θυγατρός μου δέν 

ήπειλήθη ποτέ.
— Τό νομίζεις, ά λ λ ’ ή ίδική μου γνώμη 

είναι διαφορετική.
— Έν πάσν) δμως περιπτώσει, είς τόν 

πατέρα τής δεσποινίδος Δελασέρ καί όχι είς 
σέ άπόκειται νά φροντίση περί τής εύδαιμο- 
νίας της.

— Αύτό θά ήτο άκριβές, έάν ό κόμης 
Δελασέρ ήτο ώς οί λοιποί πατέρες.

— Ά  ! ά ! ύπέλαβεν είρω.νικώς ή κό
μησσα· νομίζεις τά χ α  δτι έχεις τό δικαίωμα  
νά κρίν/j; τόν πατέρα τής Χρυσαυγής, χω- 
ρίς νά γνωρίζιρς τούς σκοπούς του, καί κ α τα 
τρέχει; αύτόν παίζων τό πρόσωπον έκείνων, 
οί όποιοι παρ ίσταντα ι ώς έκοικηταί τών ά- 
δικημάτων τών άλλων.

— Ναί, ναί, αύτό είναι, έάν θέλνι;. Κ α ί 
ναί μέν δέν ήξεύρω τίποτε έκ τών σκοπών 
τοϋ κόμητος Δελασέρ, ούτε έκ τών σχεδίων 
του, άλλά  τόν γνωρίζω πολύ καλά καί γνω 
ρίζω καί ποΐαι είναι α ί ίδέαι του. Ώ  ! αύ- 
τα ί αί ίδέαι του !... Ένεκα τών ιδεών του 
κατεδικάσθης είς τ ά ;  στερήσεις καί τά  π α 
θήματα, ένεκα αύτών έγεινες θϋμα, ένεκα 
αυτών άπεχωρίσθης δίς τής προσφιλούς Λου- 
κίας σου, ένεκα αύτών έ'λαβεν ή θυγάτηρ 
σου ψευδή μητέρα !
j »Ti άκόμη έκαμαν αί ίδέαι τού κόμητος 

Δελασέρ ; Έ καμ αν τήν κόρην σου ηλίθιον,
I Ρ·έχρι τής ήμέρας κατά  τήν όποιαν έν τή  

μεγαλοπρεπεία τής μητρικής σου στοργής 
•  τής έοωκες τήν άντίληψ ιν,πνεϋμα καί καρ- 

οίαν.
» Ή  άτυχής κόρη άγνοεΐ οτι είναι μονο

γενής θυγάτηρ τού κόμητος Δελασέρ, δτι

ί

δηλαδή φέρει εν τών μεγαλειτέρων ονομά
των τής Γαλλίας· ή κόρη δέν γνωρίζει οτι 
είσαι μήτηρ της ! Κ α ί ολα αύτά  ένεκα τών 
ιδεών τού κόμητος Δελασέρ.Ή λλαξες ονομα, 
ονομάζεσαι κυρία Δουράνδου, τό έννοώ ά λ λ ’ 
έκεϊνος δ ιατί ε’λαβε τό όνομα τοϋ Δελώρμ ; 
Κ α ί πάλιν α ί ίδέαι του...

«Λοιπόν, άναλογιζόμενος τήν παράδοξον 
θέσιν τής θυγατρός σου, τά  δεινοπαθήματά 
σου, τήν φοβεράν σου δυυστυχίαν, τέλος 
πάντων, έσκέφθην ώθούμενος καί ύπό τής 
πρός σέ αγάπης μου καί ύπό τής άναμνή- 
σεως τού παρελθόντος, δτι πρέπει νά πράξω 
κάτι τ ι  ύπέρ τής άτυχούς μητρός καί ύπέρ 
τού τέκνου της !

»Μή ειπγις πλέον δτι σοϋ έστησα π α 
γίδα, δτι ένέπεσες είς ένέδραν ήθέλησα νά 
σέ ιοω, νά σού ομιλήσω, νά συνεννοηθώ 
μαζή σου...»

— Δ ιατί. δέν τό έκαμες πρό τεσσάρων 
ήμερών, δταν ήλθα είς τήν οικίαν σου ; διέ- 
κοψεν αύτόν ή νεαρά γυνή· δ ιατί τότε, άντι 
νά μοί έμπνεύσης ύπονοίας κατά  τοϋ μαρ
κησίου Βερβείν, δέν μοί έλ,εγες δτι σύ ήρπα- 
σες τήν κόρην μου ;

— Είχον τούς λόγους μου.
— Ποιους λόγους ;
— Θά τούς μάθης άργότερον. .’Εξακο

λουθώ : Ή δυνάμην νά σέ ΐοω είς τήν οικίαν 
σου ή είς άλλο μέρος, προετίμησα δμως νά 
σέ φέρω έδώ, διότι είναι ή κόρη σου. Έάν 
σού έγραφον ό ίδιος, στοιχηματίζω  τό κε
φάλι μου δτι δέν θά ήοχεσο ! μετεχειρίσθην 
λοιπόν μέσον, τό όποιον βεβαιότατα έπρεπε 
νά έπιτύχντ μέ άλλους λόγους έ'βαλα τήν 
Χρυσαυγήν καί έγραψε. Χαρακτήρισέ το ώς 
θέλεις, ά λ λ ’ δταν κανείς θέλν) τ ι, δλα τά  
μέσα είναι καλά, κάί μ άλ ιστα  δταν έπι- 
τυγχάνουν. Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον κρίνω 
έγώ τά  πράγματα  κ α τ ’ άρχήν.

— Τό ήξεύρω άπό πολλού.
— Δέν έλησμόνησες βέβαια τήν συνομι

λ ίαν, τήν όποιαν ήρχίσαμεν έντός τής άαα- 
ξ·ο«, καί τήν όποιαν συνεχίσαμεν είς τό ξε- 
νοδοχεΐον είς Βατινιόλ. Δέν θά έπαναλάβω  
ο,τι, ώς ένθυμεΐσαι, είπον τότε. "Οταν ώ- 
μίλουν τότε περί τής θυγατρός σου, διά τήν 
όποιαν είχον λογισθή εύτυχής δτι άνεϋρον 
καί προσεφέρθην νά τήν λάβω άπό τόν πχ- 
τέρα,της κα ί νά σοϋ τήν αποδώσω, προσε- 
ποιήθης αμφιβολίαν, εκπληξιν καί χαράν  
κατήντησες μ αλ ιστα  νά μ ’ έρωτήσης περί 
πραγμάτων τά  όποια ήξευρες πολύ κ α λ
λίτερα άπό έμέ. Ά  ! δέν άπέφυγες νά μοί 
είπγις δτι ύπό τό όνομα τής κυρίας Δουράν
δου ήσο πρό δεκαπέντε μηνών παιδαγωγός 
τής θυγατρός σου ;... Δέν ήδυνάμην ταχ α  
νά εϊπω καί έγώ δτι τήν ήμέραν έκείνην έ"- 
στησες έναντίον μου παγίδα ; Λοιπον &ς 
παραοεχθώμεν δτι σήμερον σοί άνταπέδωκα 
τά  ίσα .

»Τί θέλω έγώ ; Τό είπον, τήν εύδαιμο- 
νίαν σου- πρέπει όμως νά ήσαι ύπέρ έμοϋ καί 
οχι έναντίον μου· πρέπει νά μού χαρίσγς 
τήν έμπιστοσύνην σου. Ναί, θέλω τήν εύ- 
δαιμονίαν σου, αύτό δέ είναι δικαίωμά μου, 
τό όποιον δέν δύνασαι νά άποσύρης. Τό π α 
ρελθόν μοί έπιβάλβει καθήκοντα άπέναντί 
σου. Ά  ! οέν ήςεύρεις, δέν ήμπορεΐς ποτέ

νά ήξεύργις, τ ί  ύπέφερα, ένθυμούμενος τήν· 
άξιοθρήνητον ΰπαρξίν σου.

» Έ κ α μ α  σφάλματα , Ε λένη , κα ί έπ ι
θυμώ νά μοϋ τά  συγχωρήσης. Ή  αφόρητος 
θέσις σου δέν είναι δυνατόν νά διαρκέσγ) έπί 
πολύ, είσαι δέ πολύ νέα άκόμη, ώστε νά 
καταδικασθης αιωνίως είς ζωήν δακρύων 
καί πτωχείας. "Ολα τα ϋ τα  πρέπει νά τε
λειώσουν κα ί δι ’ αύτό άνέλαβον τόν άγώνα 
αύτόν, ώς οί γενναίοι ίππόται τών αγαθών 
χρόνων.

» Ε λένη , κ α θ ’ ήν ήμέραν παρεδόθης είς 
έμέ, ύπεγράψαμεν συνθήκην, τήν όποιαν ό 
θάνατος μόνος θά ουνηθή νά λύση. Ή τύχη  
σου είναι συνδεδεμένη μετά τής ίδικής μου».

— Ά  ! τό πιστεύεις ; ύπέλαβεν ή κό
μησσα.

— Ναί, βέβαια τό πιστεύω. Φοβερόν γε
γονός μάς έχώρισε, καί έπί έτη ΐζήσαμεν 
βίον δυστυχή. Ή το όλέθριον αύτό. Έ πί τέ 
λους μίαν ήμέραν ή τύχη  μάς ήνωσε' τό έ- 
καμεν δμως ή τύχη , ή μήπως είναι έργον 
άνωτέρας θελήσεως, ή δποία μας συνήνωσεν, 
δπως μετά τά  τόσα δεινοπαθήματά σου δυ- 
νηθώ νά σέ ύπεράσπίσω ;

Ή  νιαρά γυνή τόν ήκουε μετά προφα
νούς ανυπομονησίας, ρίπτουσα κατά  πάσαν 
στιγμήν λαθραίως βλέμματα πρός τάς θύ- 
ρας κα ί τ ά  παραθυρα.

Ό  ύποκόμης, ήρεμος ών καί κύριος έαυ- 
τού, έπιτηδευόμενος δέ θαυμασίως συγκίνη- 
σιν καί εύχισθησίαν, έξηκολούθησεν :

—  Ε λένη, οφείλω νά σοϋ εϊπω κα ί σή
μερον δτι σέ άγαπώ άκόμη- τόν έρωτα, τόν 
όποιον μοί ένέπνευσες, τον όποιον ένέκλεισα 
ώς πολύτιμον κόσμημα είς τήν καρδίαν μου, 
ή δποία ποτέ δέν έπαυσε νά π άλλη  διά σέ, 
τόν έρωτα αύτόν, τόν όποιον τίποτε οέν ή - 
δυνήθη νά μειώση, ούτε δ αποχωρισμός, 
ούτε τά  παρελθόντα έτη, τόν αισθάνομαι 
άναγεννηθέντα, ζωηρότερον καί σφοδρότερον 
παρά ποτε !... Α μ φ ιβάλλεις , τό βλέπω είς 
τά  όμματά σου. Ε λένη, πίστευσέ με δτι σέ 
άγαπώ κα ί σέ λατρεύω. Ή άφοσίωσίς μου 
είναι ά ντα ξ ία  τού έρωτός μου. Ά  ! νά σοί 
εϊπω, οέν ήξεύρεις τ ί είμαι ικανός νά πράξω  
ύπέρ σού, διά νά σέ καταστήσω  ευτυχή ! 
Μοί δίδεις νέαν δύναμιν...

— Τή άληθεία, διέκοψεν αΰτη άποτό- 
μως, δέν έννοώ ποσώς δ ιατί μοί τά  λέγεις 
δλα αύτά' έν πάσν) δμως περιπτώσει, κ α 
κώς έξέλεξες τήν στιγμήν. Μήπως άρά γε 
τό κάμνεις διά νά συγχύσης τόν νοϋν μου ; 
μήπω: διά ν ’ άνοιξης τάς πληγάς τής καρ- 
δίας μου όμιλεΐς περί τού φρικώδους παρελ
θόντος, τό όποιον ήρχισε δι ’ έμέ, κ α θ ’ ήν 
ήμέραν, λησαονήσασα ο,τι ώφειλον πρός τόν 
κόμητα Δελασέρ καί τόν όφειλόμενον σεβα
σμόν είς τό λίκνον τού τέκνου μου, ήθέτησ*. 
αίφνης τά  καθήκοντά μου ;

» Έ άν τό κάμνης διά τούτο, κύριε Σαν- 
ζάκ, τό μέσον είναι καλόν, διότι έπ ιτυγχά- 
νεις. Ά ς  ίδωμεν, τ ί  σημαίνει αύτό ; Ποϋ 
θέλεις νά καταντήσης ; Ό μιλεΐς, ίγώ  δέ σέ 
άκούω μετά πάσης ύπομονής καί άληθώς 
περιμένω νά μάθω ο,τι άκριβώς ίπ ιθυμώ , 
πρό πάντων νά μάθω, δηλαδή ύπό ποιους 
δρους συνλινεΐς νά μού άποδώσης τήν θυγα
τέρα μου».



— Ε λένη , άπεκρίθη θωπευτική τή  φωνή, 
εάν μοί ε'λεγες : Έ χ ω  πλήρη εμπιστοσύνην 
είς σέ, πιστεύω είς τήν ειλικρίνειαν τοϋ ϊ-  
ρωτός σου καί ελπίζω είς τήν προφερομένην 
άφοσίωσίν σου, τό τοιούτον θά ήπλοποίει με 
γάλως τά  πράγματα .

Ή κόμ.ησσα έποίησε κίνημα άηδίας.
— Κύριε Σ ανζάκ, άνταπήντησεν έστε- 

νοχωρημένη τή  φωνή, βιάζομαι νά ίδω καί 
έναγκαλισθώ τήν θυγατέρα μου, φέρε με 
ττλησίον της.

— Δέν σοϋ ύπεσχέθην ποτέ δτι θά τήν 
εβλεπες· είπον δτι αύτό έξαρτάτα ι άπό μ ε 
ρικά πράγματα.

— ΙΙώς ! άνέκραξεν ή κυρία Δελασέρ, μέ 
προσκαλεϊ ή κόρη μου, μέ περιμένει καί οέν 
έχω τό δικαίωμα νά τήν ίδω !... Δέν θά τό 
κάμης αύτό, κύριε, δέν θά τό κάμης !

— Χάριν τοϋ'συμφέροντος τής δεσποινί- 
δος Δελασέρ καί χάριν τού συμφέροντος τοϋ 
ίδικοϋ σου, θά πράξω δ,τι είναι καλόν.

Ή νεαρά γυνή προσήλωσεν ί π ’ αύτοϋ 
ζωηρά βλέμματα.

— Οταν θέλω εν πράγμα, τό θέλω μέ 
τά  σωστά μου, προσέθηκε, καί άν άκόμη ε- 
πρόκειτο νά σέ δυσαρεστήσω ενεργών παρά  
τήν θέλησίν σου, καί άναγκάζων σε νά πα- 
ραόεχθής τήν άφοσίωσίν αύτήν, τήν οποίαν 
εγώ σοϋ προσφέρω καί σύ φαίνεσαι δτι τήν  
άποποιεΐσαι, σοϋ όρκίζομαι δτι καί πάλιν θά 
ίκαμνα  δ,τι άπεφάσισα. Πολύ έπροχώρησα, 
ώστε εννοείς δτι καμμ ία  σκέψις, τίποτε έπί 
τέλους οέν ήμπορεϊ νά μέ κάμη νά οπισθο
χωρήσω. Δέν φά σέ εμποδίσω νά ϊδης τήν  
κόρην σου, νά τήν έναγκαλισθής καί νά συ- 
νομιλήβης μαζή της· σοϋ επαναλαμβάνω  
•μως δτι άπό σέ κκί μόνην έξαρτάται αύτό. 
Τό μόνον, το οποίον δύναμαι νά πράξω διά 
νά δείξω τήν καλήν μου θέλησιν, είναι νά σέ 
πλησιάσω  πρός αύτήν, καί εύθύς δέν θά ί-  
χης παρά νά εϊπης : «Σ υγκατατίθεμ α ι» , 
διά ν ’ άνοιχθή άμέσως μ ία  θύρα καί νά ρι- 
φθή ή κόρη σου είς τάς άγκάλας σου. θ έ 
λεις νά μέ άκολουθήσης ;

— Ναί, άπεκρίθη αΰτη.
— Έλθέ λοιπόν.
Κ α ί άνοίξας τήν θύραν, διά τής όποιας 

είσήλθεν, ώδήγησε τήν μητέρα τής Χ ρυσαυ
γής είς τό γνωστόν ήμϊν δωμάτιον τό συνε
χόμενον τώ  δεσμωτηρίω τού Πύργου τοϋ Ί- 
έρακσς, έ'νθα ή νεανις έκλείσθη αύθις άμέ
σως μετά τήν άφιξιν τής κομήσσης είς τήν 
οικίαν.

Ό  δ ι’ έπιστολάς χάρτης, τά  περικαλύμ
μ α τα  τών επιστολών, τό μελανοδοχεϊον καί 
ή  γραφίς έκειντο είσέτι έπί τής τραπέζης.

— Έκεΐ έπάνω έγραψεν ή δεσποινίς Δε
λασέρ τήν έπιστολήν, τήν όποιαν έ'λαβες,

f  < · ' . -  , , .ειπεν ο υποκομης αφου προηγουμένως εφρον- 
-τισε νά κλείση τήν θύραν

— Ποϋ είναι τώρα ; τ,ρώττ,σεν η κό- 
μησσα ύπό ζωηράς κατατρυχομένης ουγκι- 
νήσεως.

—  Εκεΐ, άπεκρίθη δεικνύων μέρος τού 
τοίχου.

Η καρδία τής μητρός ήρζατο πάλλουσα 
'ίιαίως, άλλ ’ ή δυστυχής γυνή είς μάτην 
παρετήρει νά ϊδη ίχνος κάν θύρας.'

— Υπάρχει έκεΐ δωμάτιον ; ύπέλαβε.

— Ναί, ά λ λ ’ οχι πολύ μεγάλον.
—  Δέν βλέπω θύραν.
Ό  ύποκόμης έπροχώρησε βήματά  τ ινα  

καί ε’ψαυσε τόν τοίχον.
— Διότι οι τεχνΐτα ι, οί όποιοι τήν κατε- 

σκεύασαν έκεΐ, άπεκρίθη, ήδυνήθησαν νά 
τήν άποκρύψωσι θαυμασίως έντός τού το ί
χου καί τών φατνωμάτων.

— Ά λ λ ά  τότε είναι λοιπον θύρα μ υστ ι
κής φυλακής.

— Ά π α γ ε  ! Πιθανώς τό μικρόν αύτό 
δωμάτιον νά έχρησίμευσεν άλλοτε ώς φυ
λακή.

— Κ α ί σήμερον άκόμη, άφοϋ ή δεσποι
νίς Δελασέρ είναι κλεισμένη είς αύτό.

— νΟχι ώς δεσμώτις, άνταπήντησεν. 
Ά λ λ ω ς  τε, προσέθηκε ψευδές μειδιάσκς μει
δίαμα, έλπίζω δτι θά λάβης άπόψε τήν εύ- 
χαρίστησιν νά τής άποδώσης τήν ελευθε
ρίαν !

Ή κόμησσα έπλησίασε πρός τήν άόριστον 
θύραν καί προσήλωσε τό ούς.

Βεβαίως ίζήτε ι ν ’ άκούση οίον δήποτε θό
ρυβον, ίσως τήν φωνήν τής Χρυσαυγής.

— Ώ  ! ύπέλαβεν ό ύποκόμης, περιττόν 
νά λάβης τόν κόπον ν ’ άκούσης· καί έάν 
άκόμη ή Ουγάτηρ σου έκραύγαζε, πάλιν δέν 
θά ήδύνασο νά τήν άκούσης.

Κ α ί έστράφη άποτόμως πρός αύτόν, δ- 
στις έξηκολούθησεν :

—  "Ωστε δυνάμεθα νά συνομιλώμεν, δσον 
καί άν θέλης δυνατά, χωρίς ή κόρη σου νά 
δύναται νά μάς άκούση. Φαίνεσαι έκπεπληγ- 
μένη, λοιπόν θά σοϋ έξηγήσω δ,τι διά τού 
βλέμματος ζητείς νά μάθης. θ ά  παρετή- 
ρησες βεβαίως δταν έφθασες δτι τό κτίριον 
έχει έπί τών πλευρών δύο πύργους μετά  
πολεμιστρών καί επάλξεων. Οί τοίχοι τών 
μικρών αύτών πύργων κατεσκευάσθησαν ού
τως, ώστε ν ’ άντέχωσιν είς τάς σφαίρας ο
λοκλήρου πβλιορκητικής τηλεβολοστοιχίας, 
είς έκαστον δέ τών πύργων εισέρχεται τις 
διά μυστικών θυρών, μία τών όποιων είναι 
αΰτη· είναι τόσω παχεΐα ή θύρα καί τόσω 
στερεώς κλείει, ώστε κάνεις δέν δύναται νά 
έξέλθη τοϋ δωμ.ατίου, οΰτε θόρυβος δύναται 
νά φθάση ε”ξωθεν. Ά λ λ ά  τό σπουδαιότερον 
δι ’ εμέ είναι δτι ή άληθώς μ.υστική αύτή  
θύρα ανοίγει ο ι’ εύφυοϋς μ.ηχ ανισμ.οϋ, κε- 
κρυμμένου έντος τοϋ τοίχου, διά νά τόν ά 
νοιξη πρέπει κάνεις νά πιέση τόν μ ηχανι
σμόν, τό όποιον είναι άδύνατον είς τόν μή  
γνωρίζοντα τό μυστικόν.

Ή κόμ,ησσα ήσθάνθη ρίγος κ α θ ’ άπαντα  
αύτής τά  μ.έλη, διότι έσκέπτετο δτι ό μ.η- 
χανισμός ούτος ήδύνατο δ ι’ οίονδήποτε λό
γον νά συντριβή, νά μή ενεργή πλέον, 
καί τότε ή κόρη της θά έμενε κεκλεισμένη 
ζώσα έντός λίθινου τάφου, καταβιβρωσκο- 
μένη δέ ύπό άπελπισίας, ύπό τών δεινών τής 
πείνης κα ί ύπό βραδείας καί φοβέρας άγω- 
νίας.

— Κ α ί είναι εκεί ή κόρη μ,ου, έκεΐ ;
V ' » t— h z i  το είπον.

— Ά λ λ ’ εινε αύτό φοβερόν, είναι φρι- 
καλέον !

—  Σέ βεβαιώ, δτ·ι ή δεσποινίς Δελασέρ 
δέν παραπονεΐται, δέν τρομάζει καί δέν στε- 
νοχωρεΐται παραπολύ έντός τοϋ πύργου της·

— Κύριε Σανζάκ, άνοιξε γρήγορα τή» j 
θύραν αύτήν.

— Δέν είναι άκόμη καιρός. ·
— Δέν βλέπεις λοιπόν είς ποιαν κατά- 

στασιν εύρίσκομ.αι ;
— Ή χαρά σου θά ήναι ζωηροτέρα μ.ετ’ 

ολίγον. Τώρα, έάν θέλης, άς έπαναλάβια- 
μεν τήν συνομιλίαν μας.

— Έ στω . Ά λ λ ά  κάμε γρήγορα- τ ί ί- 
χεις άκόμη νά μού εΐπης ;

— Λησμονείς δτι ύπάρχουν δροι.
— Ά !  ναί,οί δροι σου ! Λοιπόν είπέ τους.
— Εύαρεστήσου πρώτον νά καθήσης είς t 

τό τραπέζι αύτό.
— Διά νά κάμω τ ί ;
— Διά νά γράψης. ’Ιδού τά  άναγκαΐα.
—  Νά γράψω τ ί ;
— 'Επιστολήν.
— Πρός ποιον ;
— Πρός εμέ.
— Πρός σέ !
— Ναί, πρός έμέ. θέλω  νά σοϋ άποδώσω 

τήν θυγατέρα σου, άπό τής όποιας σοϋ ύπό- 
σχομαι δτι δέν θ ’ άποχωρισθής πλέον θέλω 
νά άσχοληθώ περί τής εύδαιμονίας σου καί 
περί τής εύδαιμονίας τη ς ’ άλλά δέν είναι δί
καιον νά μού δώσης τούλάχιστον τήν ελ
πίδα άνταμ,οιβής ;

Τό βλέμ-μα τής κομήσσης άπήστραψεν 
αίφνης, καί μολονότι έταράχθη ή νεαρά 
γυνή, έσχεν δμως είσέτι τήν δύναμιν νά 
κρατήση έαυτής· δέν έπρεπεν άρά γε νά ά- 
ποκαλύψη ό ύποκόμης τό προσωπεΐον παν
τελώς ένώπιόν της ;

Κ α ί έπειτα ήσθάνετο κάλλιστα  δτι έν τή  
μεμονωμένη τα ύτη  οίκία, αύτή τε και ή 
θυγάτηρ της διετέλουν είς τήν έξουσίαν τού 
άγενοϋς εχθρού τού κόμητος Δελασέρ.

Α νάγκ η  λοιπόν ήτο νά μάθη ή κόμησσα 
άντί πάσης θυσίας τά  σχέδιά του.

— Δέν έννοώ ποιαν άνταμοιβήν ζητείς, 
μού προσφέρεις τήν άφοσίωσίν σου, άλλά  οέν 
δύναμ-αι νά πιστεύσω είς τήν άξίαν άφο- 
σιώσεως, ή όποία ελπίζει αμοιβήν. Τέλος 
πάντω ν, νομ.ίζεις δτι οφείλεις νά μού έπι- 
βάλης δρους, καί εις τών δρων αύτών είναι 
νά γράψω έπιστολήν.

— Μικράν έπιστολήν.
— Είς τήν όποιαν θά γράψω τ ί ; Πρίν ή 

λάβω γραφίδα,πρέπει τούλάχιστον νά μάθω  
τ ί πρέπει νά γράψω.

— Βέβαια, άλλά  δέν θά κοπιάσης να 
σκεφθής τ ί θά γράψης.

— Έννοώ, θά μοϋ ύπαγορεύσης δ,τι θά 
γράψω.

— "Οχι, άπλώς θ ’ άντιγράψης.
Κ α ί έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του φύλ- 

λον χάρτου συνεπτυγμένον είς τέταρτον.
— Προητοίμ,ασα τήν έπιστολήν, έπανέ- 

λαβεν, ιδού αΰτη.
— Ά  ! ύπέλαβεν ή κόμησσα.
— Προτού τήν άντιγράψης, δύνασαι νά 

μάθης τό περιεχόμενόν της.
Κ α ί άναπτύξας τό φύλλον τοϋ χάρτου 

έοωκεν αύτό είς τήν νεαράν γυναίκα.
— Ά νάγνω σε σύ ό ίδιος, κύριε ύποκόμη, 1 

τώ  είπε· άκούω.



ΙΗ'

Ό Ατιμος.

Τό βλέμμα τοϋ ύποκόμητος έξήστραψεν 
άπ αισίως, κοΰ τε στόμα του έμ.ειδίασε μ,ει- 
δίαμα διαβολικόν, δπερ «προξένησε ρίγος 
είς τήν μητέρα τη ; Χρυσαυγής.

— Δια νά μην έμποδίση τίποτε τήν 
επιτυχίαν τών συνδυασμών μου, είπε διά νά 
αοϋ δώσω ευδαιμονίαν πλήρη ώ; καί ή δυσ
τυχία σου υπήρξε πλήρης, διά νά άνακτήση  
ή δεσποινίς Δελασέρ τό δνομά της, καί μή 
χωρισθή άπο σοϋ, διά νά δυνηθώ καί έγώ 
αύτός νά έχω μίαν ήμέραν όλίγην έκ τής  
{ΰδαιμονίας έκείνης, διά τήν οποίαν εργά
ζομαι χάριν τών άλλων, πρέπει νά γράψης 
και ύπογράψη; τάς γραμ,μά; αύτάς. Ίοού 
λοιπόν τ ί πρέπει νά γράψης·

«'Α γαπητέ μυι ύηοχόμη,ν
Ή κόμησσα έκαμ.εν άπότομον κίνησιν.
— Ά  ! ναί, είπεν, ευρίσκεις αυτό κάπως 

άκείον, ά λ λ ’είναι άπαραίτητον, ώς θά ίοη;· 
μέ ακούεις, α ί ;

— Ναί, σέ άκούω, άνάγνωσε.
— ’Ε παναλαμβάνω  λοιπόν:

« Α γαπητέ μυι ύποχόμη,
»Γνωρίζω τώρα π άντα  δσα έποαξε; ήδη 

καί πάντα όσα μ.έλλει; νά πράξης άκόμη 
ύπέρ τή ; δυστυχοϋς κομ,ήσση; Δελασέρ. 
Ά  ! είναι πόλύ παρήγορον διά τήν συντε- 
τριμμένην καρδίαν μου νά γνωρίζω, οτι ι/.οί 
υπολείπεται πιστός κα ί άφοσιωμένος φίλος. 
Ναί, αισθάνομαι οτι μ.έ ά γαπ ά ; πάντοτε 
καί οτι έχω τό οικαίωμ.α νά έλπίζω έπί τήν 
άφοσίωσίν σου.

» Έδόθη εί; τήν θυγατέρα μ.ου ψευδής 
μήτηρ· ή Λουκία Δελασέρ, τήν όποιαν ό 
πατήρ τη ; ονομάζει Χρυσαυγήν Δελώρμ, 
άγν οεί δτι έκείνη, ήτις έχρημάτισε πα ιδα
γωγό; της είναι ή κ α θ ’αυτό μ.ήτηο τη ;' καί 
ή αύτή φοβερά καί άδυσώπητο; θέλησι; μέ 
καταδικάζει νά ζώ άποκεχωρισμ.ένη τοϋ 
τέκνου αου.
f »θελεις νά άποδώσης τήν κόρην εί; τήν 
μητέρα τη ;.. .  ά ! κάμετο, κάμ.ετο γρήγορα, 
καί έσω εΰλογήμ.ένο; !

» Ά λ λ ά  τ ί  δύναμ.αι έγώ νά πράξω δπω; 
αναγνωρίσω τόσην άγαπην, το ιαύτην άΐ>ο- 
σιωσιν ; ’Εκείνο τό όποιον θά ήθελε;, τό 
θέλω καί έγώ, άλλά  φεϋ ! δέν είμ.αι έλευ- 
θέρα ! . . . ένόσω ζή έκεΐνο;, δέν δύνασαι νά 
μοί δώση; τδνομά σου, τό όποιον θά έλογι 
ζόμην υπερήφανο; νά φέρω, καί δέν θά δυ- 
νηθώμεν νά ένώσωμεν διά παντό; τά ;  δύο 
ήμών υπάρξει;, τάς δύο ήμών καρδίας.

»Δέν πρέπει νά έπιθυμ.ή τ ις  τόν θανατον 
κανενό;, καί δμ.ως . . .  θά ήτο ευεργεσία ό 
θάνατο; του, διότι δι ’ αύτοϋ θά ήδυναυ.ην 
να παραδοθώ όλη εί; σέ.

» Ή φίλη σου
«Κόμησσα ΕΛΕΝΗ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ ».

Η κόμησσα, τήν χεϊρα ίσχυρώ; έπί τή ;  
καροία.; στηρίζουσα πρό; περιστολήν τών 
σφοορών αύτή ; παλμών, ήκουσε τήν άνά-

γνωσιν τή ; τερατώδους τα ύ τη ; έπιστολή; 
χωρί; τήν παραμικράν νά άφήση άναφώ- 
νησιν, χωρί; κ&ν νά κινηθή· μ,όλις δ ’ έξε- 
π λάγη , διότι άνέμενέ τ ι αισχρόν.

Ά ν τ ι  δμως νά παοαφερθή καί νά έκδη- 
λώση άμ.έσως τήν άπέχθειάν της κατά  πρό
σωπον τοϋ άθλιου, έμεινε πάντοτε ήρεμος 
καί μ.ΰνον κάτωχρος έγένετο.

Ό  ύποκόμη;, οστις ήν έτοιμο; ν ’ άκούση 
εκρηξιν όργή;, προσέβλεψεν αύτήν άπεγνω- 
σμ.ένω;.

— Λοιπόν, ύπέλαβε, δέν λέγει; τίποτε ;
— Σκέπτομαι , άπεκρίθη μετά φωνή;, 

ή τ ι;  τώ  έπροξένησε τρόμον.
— Ήμπορεϊ; νά τό κάμ.η; αύτό ; άντα -  

πήντησε.
Κ α ί έτοιμάσα; τόν χάρτην έπί τή ;  

τραπέζη; ε'θηκε π αρ ’αύτόν τό φύλλον, δπερ 
άνέγνω, ενθηκεν είτα ένώπιον τή ; κομήσση;, 
ήτις έμελλε νά γράψη, τό μ.ελανοδοχεϊον, 
καί έξήτασε τήν γραφίδα μή τοι ύπήρχεν 
ανάγκη ν ’ άλλάξη  α ύ τ ή ν  μ.εθ’ δ έστράφη 
προς τήν νεαράν γυναίκα, ή τ ι;  ήν πάντοτε 
άκίνητο;,

— "Οταν σκεφθής αρκούντως, τή είπε, 
δέν έχει; άλλο νά κάμης, παρά νά καθήση; 
εί; αύτήν τήν καθέκλαν, διότι είναι ετοιμ.α 
π άντα .

Τούς λόγους αύτού; έπηκολούθησε μικρά 
σιγή, ήν ε“λυσεν ή κόμησσα είποϋσα :

— Σέ ήκουσα μετά προσοχή; καί νομίζω 
δτι ένόησα καλώ ; δ,τι μοί είπε;. Δέν δύνα- 
σαι ν ’ άνεχθή; τήν θέσιν τής δεσποινίδο; 
Δελασέρ, ή όποια εύρίσκεται μέ γυναίκα ή 
όποια δέν είναι μήτηρ της, καί τήν θέσιν 
τήν ίδικήν μου, ή όποια μέ άναγκάζει νά 
ζώ μέ τό έπάγγελμα τής παιδαγωγού, ύπό 
τό ονομ.α τή ; κυρία; Δουράνδου' έπειδή δέ 
φροντίζει; πολύ περί τή ; εύδαιμονία; άμ,φο- 
τέρων, έσκέφθη; δτι ή εύδαιμονία αΰτη δέν 
ήδύνατο νά ύπαρξη, &ν ή Λουκία Δελασέρ 
δέν έμάνθανεν δτι είμαι μήτηρ της, αν δέν 
ήδυνάμην ν ’ άποκαλέσω αύτήν θυγατέρα 
μου, καί «ν δέν εί/ομεν τό δικαίωμα νά 
ζώ πλησίον τη ; καί αύτή  πλησίον μ,ο.υ. 
Κ α τά  τούτο δέν άπατάσα ι διόλου. Προ; 
έπιτυχίαν δμω; αύτοϋ, τό μόνον τό όποιον 
έπιθυμώ καί τό όποιον άποτελεί μέρο; τών 
συνδυασμών σου, έχει; προφανώ; τά  μέσα 
σου. ΙΙοϊα δμως είναι αύτά  ; "Ωφειλον ίσως 
νά σ ’,έρωτήσω περί τούτου, ά λ λ ’ οχι, δέν 
θέλω νά τά  μάθω.Τέλο; πάντων εί; άντάλ-  
λαγμα  τη ; ύπηρεσίας, τήν όποιαν θέλεις νά 
προσφέρη; είς ήμάς, κόρην καί μ.ητέρα, α 
παιτείς νά σοϋ ύποσχ=θώ δτι θά σέ συζευ- 
νθώ, έάν διά τοϋ θανάτου τοϋ κόμητος Δε
λασέρ έχήρευον. Αύτό είναι, έ”;

— ’Εξαίρετα.
— Λο.ιπόν αύτο μ.οϋ προζενεϊ μεγάλην· 

έκπληξιν.
— Δ ιατί ;
— Διότι άδύνατον νά εξηγήσω πώ; σύ, 

ανθοωπο; θετικό;, δύνασαι ν ’ άρκεσθής εί; 
ύπόσχεσιν βασιζομ.ένην έπί γεγονότο;, τό ό
ποιον δύναται νά συμβή κα ί μετά τόν θά
νατόν μ.ου ή τον ίδικόν σου. Δεν έστοχά- 
σθης, υποθέτω, δτι ό κόμη; Δελασέρ θά σοϋ 
κάμη τήν χάριν ν ’ άρπάση έντό; ολίγον ή- 
μ.ερών θανατηφόρον πυρετόν ή δτι, περαι

τέρω άκόμη τήν χάριν αύτήν ώθών, θά σού 
προξενήση τήν εύχαρίστησιν ν ’ αύτοκτο- 
νήση !

Ή  νεαρά γυνή τήν φράσιν ταύτη ν προ- 
φέρουσα μετά δηκτική; είρωνίας προσήλωσε 
τά  διαπεραστικά αύτής βλέμμ,ατα είς τούς 
οφθαλμούς τού ύποκόμητος, ώς έάν ήθελε 
νά έμβατεύση είς τά  ένδόμυχα τής καρ
δίας του.

Ό  ύποκόμ,ης ήσθάνθη έαυτόν περιπεπλεγ- 
μένον ολίγον, καθόσον ή λάμ.ψις τού βλέμ
ματος τή ; κομήσσης τόν έστενοχώρει πως.

— Ό  κόμη; Δελασέρ είναι γέρων, άπε
κρίθη, έγήοασε ταχέως κατά  τά  τελευτα ία  
αύτά  έτη, καταβάλλετα ι όλονέν καί προ
χωρεί ταχέως πρό; τόν τάφον.

— Δέν τό παρετήρησα, άνταπήντησεν ή 
κόμ.ησσα- να ί μέν είναι γέρων ό· κύριος Δε
λασέρ, άλλά  γέρων, τόν όποιον ούτε τά  ετη, 
ουτε α ί δυστυχίαι κατέβαλον- έλευκάνθησαν 
μ.έν α ί τρίχες του, ά λ λ ’ ήδυνήθη νά δ ιατη- 
ρήση τήν ίσχύν, τήν ένεργητικότητα καί 
τήν νεανικήν ρώμην άπολαύει έξαιρέτου ύ- 
γείας καί έχει όργανισμ.όν καί κράσιν άν- 
δρό;, ό όποιο; δύναται νά ζήση εκατόν έτη.

Ό  ύποκόμ.η; έοηξε τά  χείλη.
— Μήπω; έσκέφθη; πολύ διά νά τό εύρη;; 

ήρώτησε.
— Ναί, καί νομίζω δτι τό πράγμ-α δέν 

ήξιζε τόν κόπον.
— Παραδέχομαι, άφοϋ το ιαύτη φαίνε- 

ναι ή θέλησίς σου, δτι ό σύζυγό; σου θά 
ζήση πολύ, διά νά θάψη καί τού; δύο μ α ;, 
τόσον δέ τό χειρότερον δ ι’ αύτόν, έάν θεωρή 
εύδαιμονίαν του νά ζήση μέχρι; έσχάτού γή- 
ρατο;· ά λ λ ’ αύτό δέν τροποποιεί ποσώ; τ ά ;  
ιδέα; του. Έ άν άπέναντι άνθρώπου, ό ό
ποιος θά ζήση έκατόν έτη, άρκοϋμαι εί; δ,τι 
σοϋ ζητώ , αύτό άποδεικνύει δτι δέν ειμ-at 
άπ α ιτη τικό ; καί δτι άρκοϋμ,αι εί; τό ολίγον.

— ”Ω ! τόν άθλιον, διενοήθη ή^κόμησσα, 
διανοείται νά δολοφονήση τόν κόμητα Δε
λασέρ.

— 'Έλα, έκαμε; δλα; τ ά ;  σκέψει; σου ;
—  Ναί.
— Τότε δέν έχει; παρά νά γράψης.
— Νά γράψω ; ύπέλαβεν ή κόμησσα έ- 

γερθεΐσα.
— Ναί.
— Ά  ! οά, κύρ Σανζάκ, καί διά ποίαν 

μέ νομίζετε ;
— Διά μίαν δυστυχή γυναίκα, τήν ό

ποιαν θέλω ν ’ άπαλλάξω  άπο τήν άθλίαν 
α ύ τή ν  ΰπαρξιν... 'Ελένη, ήξεύρει; δτι σέ ά 
γαπώ.

Οί οφθαλμοί τής κομήσσης έφλογίσθησαν.

[ Έ πεται συνέ)Έΐα].

«Π.

Π 0 Λ 0 Ϊ Ν Ϊ Μ ™ . ™ 1
ληλό τατο ι δ ι ’ ο ίανοήποτε ερ γασ ίαν, εις ευΟηνοτβτην τ ι
μ ή ν . ΙΙληροφορίαι π α ρ ’ ήμ ϊν.

^  Σ. ΔΕΝΛΞΑ Ό- 
V δός Σταδίου 3C. 
ίΛ  Βισάντο, λευκόν και 

μαΰρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάικα.Οίνοι xtt- 
νοι πρός 80 λεπτά τήν όκαν. Οί οίνοι τοΰ κ. Δενας* ε- 
6ραβεΰθησαν έν τ^ παγκοσμίω Εκθέσει τών Ιίαρισίων.

ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑ
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Πειραιεϋς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

Π*φαιεϋς άν. 6.20π  
Άθήναι " 7.00

/άφ.10 .03
U v .10 .2 3Κόρινθο;

/5φ. 12.56

/*?
π ',ΡΥ°ς W  Ο ο ϊ
’Ολύμπια i f .  7.25

Κόρινθος Ά ργος  
Κόρινθος άν. 11 .42π  (*) 1.20μ
Άργος ά». 2.20 3.50
■ »4< ιλ ιο ν  » 3.00 4.25
Τρίπολις « 6.10  7.20

8.50* 11.25π — Όλύμπια άν. 7.35π — 2.25μ
9.30

12.50
12.05

3.00 — Πύργος ^αφ. 8.30  

^άν. — 7.00π
3.20
3.40

— 3.15

5.08
5.10
6.00

4.20μ
7.25 Λε/αι νά |

V®?· — 
^άν. —

8.50
8.55

5.18
5.24

6,00π
7.10

— Πάτραι |
V .αφ. — 

kav. 7.45π
11.00
11.50

7.45

9.15 7.20 _ Αιγιον άν. 9.29 1.08 —
7 .1 5π 4.45μ _

Άκρατα |
, μ .10.34 1.58 —

9.45 7.40 _ ^άν. 10.39 2.02 6.20*
9.50 6.45π fo.f. 1.05 3.55 9.00

11.40 8.55 -- Κόρινθος ; άν. 1.25 4.10 —
11.55 _ 5.00 Ά θήναι 5Τ. 4,30 7.05 _
12.50 •— 5.55 Πειραιεύς i f .  5.00 7.35 —

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

Ναύπλιο ν Τρίπολις. 
[[Τρίπολις άν. 6.30π

Ν » ϋ « λ » ο ν  · 8.45
|! Άργος » 9.25
|| Κόρινθος i f .  11.40

12 .00*

3.20
3.55

9.45π (*) 
12 .15  

1.20 
3.45

10 .15 — 7.00 Λουτρά — — — 2.35
10.35 3.20 7.20 Κυλλήνη 6.00 — 11.15 4.00
11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8 00 11.42 4.33
12.30 — — Καόάσιλα 6.50 8.15 — 4.50

ΚαδάΟιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15
Βοφθολομ. 7.30
Κυλλήνη —
Λουτρά —

*. Κ ατ’ εύίείαν είς Τρίπολιν κα'ι άντιστρόιως. ( 1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάβίατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου έξ αμαξοστοιχία’, καθ’έκάστην.

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θήναι, Όδός ΆριΟτείδου, άριθμός 16.
τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λειοςκα'ι μή. — Νέα 

αποθήκη ανεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

hmmm ε α α η κ ι ι  ?διαθέτει μίαν η δύο 
ώρας καθ’ έκάστην, 
η και ημέραν παρ'

ημέραν, μεταβαίνουσα προς παράδοσιν μαθημάτων είς μικρούς παΐοας η κορά
σια .— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

ΑΛΕΔΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΔΩΝ
Ά θή να ι, όδός Αίολου, άρ. 192, δναντι ξενοδοχείου Στέμματος 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ  
. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :

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

F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Aacher Wien
Έκτυπου ντ α ι επισκεπτήρια στιγμιαίως παντος εί'δους ώς κα'ι λιθογραφη- 

μέναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντος 
είδους. Ενταύθα πωλείται κα'ι μελάνη τύπου αγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Παστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε
λαιοχρωμάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

Τ ιμ α Ι  μ λ ι μ α ι ,  — α ώ λ η · ( (  λ ( « ν ι« & ς  « s i  χ ο νβ ρ ικ ώ * .

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

39 — Άθήναι, όδός Σταδίου, άοιθμός — 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνίωνι 
ομβρελων, φλανελλών κλπ. ανδρικών είϊων. Ο ώ λη ο ίς  λ ΐ ΐ ν ι χ ω ;  x a t  χ ο ϊ·  
Ιρ ιιΑ ν

Λαιμοδέται κατά παραγγελίαν.

εις το Μ Ε Γ Α  Ζ Γ Θ 0Π Ω Λ Ε Ι0 Ν  Η
Πλατεία Όμονοίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας. Μ
ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι  A  I ΣΙΓΓΕΡ Ρ Α Γ Π Ό Μ Η Χ Α Ν Α Ι

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τ Ο  Τ  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι  Ο  Υ
4 : 7  Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 7  

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
’Ά νευ τού οποίου ή μηχανή 

δέν είνε ^νησία.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΊΌΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΑΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α  ϊ  Δ Λ  Τ Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
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