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[Συνέχεια]

Είς γραφεύς όμοιάζων ύπηρέτην μ.άλλον 
Τ άνθρωπον γραμμάτων έφρόντιζε νά είσά- 
γη τούς έπισκέπτας, άφοϋ έσάρωνε τό κατά- 
οτηαα.‘ ι

Είχον σημάνη ήδη δέκα ώραι δτε ήκού- 
«6η κρουόμενος ό κώδων.

Ό  γραφεύς άνοίξας είσήγαγε γέροντα υ
ψηλόν καί ισχνόν, δν βλέπων ό Ρουμπινώ 
«χάρη,διότι τόν ύπερέβαινε κατά τήν Ισχνό
τατα. Τώ είειξεν έδραν αρκούντως ευπρεπή 
«πεστρωμένην διά δέρματος τής Κορδούης, 
άφοϋ τόν έχαιρέτισεν εύγενώς.

— Κύριε, είπεν 6 ξένος διά προφοράς ιτ α 
λ ικής, είμαι Ιταλός.

— Τό βλέπω, κύριε.
— ’Ονομάζομαι κύριος Ζαβακός.

ϋ' — Δέν έχω τήν τιμήν νά σας γνωρίζω.
—  Ό  έκ Μιλάνου διδάσκαλος.
— Διδάσκαλος ;

| —  Τού χοροϋ.
—  ΙΊολύ καλά, άλλά ...
—  Έλθών είς Παρισίους κατώκησα παρά 

"ftvi φίλω μου, τώ ένδόξω Σεοβέν.
— Σερβέν ;

—  Τώ γλύπτη.
— Δέν τόν γνωρίζω, κύριε, άλλά δέν είναι 

καί εΰκολον νά γνωρίζη τις δλας τάς έπιση- 
,μότητας τών Παρισιων...

— Τώρα, έξηκολούθησεν ό Ζαβακός, ό

φίλος μου έχει τήν καλωσύνην νά μέ φιλό
ξενή)· ά λ λ ’ εχει μεγάλην οικογένειαν καί δέν 
θέλω νά τόν βαρύνω.

— Φυσικόν.
— Έ ξ άλλου μέρους, δέν έχω μέρος νά 

μελετώ, διότι δέν είμαι μόνος, έχω μ ετ ’ 
ίμ.οϋ τήν μαθήτριάν μου Ροζίταν.

Είς τό όνομα τοϋτο ό Ρουμπινώ άνεπή- 
δησεν.

— Πώς, κύριε, ή Ροζίτα, ή ένδοξος Ρο-
Υ·ζ ιτα  ;

— Μάλιστα,κύριε, είμαι διδάσκαλός της, 
καί έπειδή γυμνάζεται έχω άνάγκην οίκή- 
μ.ατος ιδιαιτέρου.

— Είμαι ευτυχής αν δυνηθώ νά σας υπη
ρετήσω.

— ΙΊαρετήρησα άντικρύ μ.ας δτι ένοικιά- 
ζεται παρ’ ύμ.ών μεγάρον, κενόν ήδη, καί 
ήλθον ...

— Ούδέν εύκολώτερον, κύριέ μου, είναι 
τό μέγαρον τής Λώρας Δουβεονώ. καλλι- 
τέχνιδος, ήτις άπουσιάζει πρός τό παρόν είς 
Ρ ω σίαν θέλετε νά τό ένοικιάσητε ;

— Μίαν αίθβυσαν κενήν διά τά γυμνά
σματα καί δύο δωμ.άτια μόνον, διότι δέν 
εΐμ.εθα πλούσιοι.

— Θά σάς τό ενοικιάσω είς καλήν τι- 
μ.ήν, πεντακόσια φράγκα κατά μήνα, δέ- 
χεσθε ;

— Ευχαρίστως.
— ’Αλήθεια, κατοικεί έκεΐ μία θαλαμ-η- 

πόλος τής καλλιτέχνιδος, όνομαζομένη Ίου- 
λ ιέττα - θέλετε νά τήν κρατήσετε, δπως σάς 
ΰπηρετή άντί ευτελούς τίνος ποσού ;

— Μ άλιστα, κύριε.
Καί οί δύο άνδρες συμ.φωνήσαντες εντε

λώς, έχωρίσθησα,ν κατευχαριστημένοι ο είς 
έκ τού άλλου καί δ ι’ υποκλίσεων λίαν κω- 
μ.ικών χαιρετώντες άλλήλους.

ΚΒ’

Ό τε ή Μαρία-Εύαγγελία έπέστρεψεν έν 
τώ οικω της, τή έφάνη δτι το δωμάτιό·# 
της κατηυγάζετο έ κ  πασών τών λαμ.προτή- 
των, άς κατέλιπεν είς Παρισίους, δπου ήλ- 
πιζεν δτι ταχέως ήθελεν έπανέλθη.

— Τό προησθάνετο !
’Από τής στιγμής εκείνης τό σχέδιόν της, 

δλως άόριστον δτε έ"λεγεν είς τόν σύζυγόν 
της νά τήν παραλάβη μεθ’ έαυτοϋ είς Πα
ρισίους, κατέστη οριστικόν.

Ή δη έγνώριζε τούς εχθρούς αύτής.
Είδεν έκ τού πλησίον τά  χαρακτηριστικά 

τοϋ Ροζενδάλ.
Καί τόσον ακριβή άνάμνησιν έτήρει αυ

τών, ώστε θά ήδύνατο άίιστάκτως νά τά  
σχεδιογραφήση.

Είχεν άενάως πρό τών οφθαλμών της, 
τό αύστηρόν βλέμμα του, καί τήν ΰπερή- 
φανον καί περιφρονητικήν πτυχήν τών χει- 
λέων του, ώς καί τήν κόμ,ην αύτοϋ τήν με
λανήν καί λίαν άναμ-εμιγμένην ήδη, μετά 
τινων αργυρών τριχών.

Έν συνομ.ιλία τινί μετά τοϋ Άνδρέοι» 
τοϋ γνωρίζοντος καλώς τον κόσμ.ον εκείνον, 
ούτινος έγνώρισε μ,όνον τάς κακουργίας, 
έμαθε ταχέως δ,τι έπεθύμει νά μάθη.

Ή  ζωηοοτάτη φαντασία της,ύπνώττουσα 
ύπό τό κλήμα καί τά άρώματα τών τρο
πικών, ήγέρθη διά μ.ι£ς ώς οφις έτοιμος νά 
έπιπέση κατά τής λείας του.

Έν τώ  βραχεί έκείνω τάξειν ’ω της άπο 
άπό Ρόχης είς Παρισίους καθώς και άπο 
τής άναχωρήσεώς της έκ Κούβας, ε;οε καί 
ήννόησεν έκ τών παρατεταμ.ένων βλεμμά
των τών είς αύτήν προσηλουμ.ένων άνχπο- 
σπάστως, πλειότερον τού όσου. ό καθρέπτης 
αύτής τή έδίδαξε, τήν δύναμιν τής άπαρχ- 
μ.ίλλου καλλονής της.
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Έ πί τής κόρης τών αυστηρών !τε<ρρο- 
χρόων όμμάτων τοϋ βαρόνου Ροζενδάλ, εΐοε 
διαλάμποντα διακαή πόθον, γεννηθέντα έκ 
τής μαγνητικής προσεγγίσεως τών δύο αύ
τών υπάρξεων, ώς ό κεραυνός γεννάται έκ 
τής προστρίψεως, δύο νεφελών πεπληρωμ.έ- 
νων ήλεκτρισμ,οϋ.·

Κ α ί δταν άπεχωρίσθησαν, διά βλέμμα
τος δπερ καθίστων ήδύτερον α ί μακραί βλε
φαρίδες της, τώ  υπέδειξε πάσας τάς φλόγας 
τοϋ έρωτος κα ί τών ηδονών, ών ή ψυχή 
αύτής ήτο πλήρης.

Ά π ο  τής στιγμ,ής έκείνης ήννόησεν δτι 
θά τον έπανέβλεπεν.

Ήσθάνετο δτι τον κατέκτησε καί ή 
χαρά αύτής υπήρξε μ.εγίστη.

Ή το ό πρώτος της θρίαμβος !
Τον μαρκήσιον δ ’ Ά ρ τά ν  δέν έγνώοισεν 

είσέτι.
Έπεθύμ,ησε νά τόν ίδη, ά λ λ ’ έπειδή τό 

πρόσφατον πένθος της δέν τή  έπέτρεπε νά 
ΰπάγη είς τό θέατρον, δπου θά τόν άπήντα , 
περιωρίσθη είς τά έν τώ  μεγάρω δ ’Ελύ δω- 
μάτιόν της.

'Έν τ ιν ι λευκώ ματι έν τούτοις, εύρισκο- 
μένω έπί τοϋ γραφείου τού πρίγκηπος, τί) 
εδειξεν δ Άνδρέας τάς εικόνας τής μαρκη- 
σίας καί τού υιού αύτής.

Ή  Μαρία Ε ύαγγελία, δέν έδυσκολεύθη 
να λάβη πληροφορίας περί αύτών, διότι καί 
ό Άνδρέας, ώς ό εύδαίμων σύζυγος αύτής, 
ηγνόουν τό μυστήριον τοϋ βίου της.

Εύδαίμων σύζυγος ! Κ α ί ήτο τώ  ovTt ό 
’Ιωάννης κατά  τήν στιγμήν έκείνην το ι- 
ούτος.

Κ α ί δ Άνδρέας αύτός παρά τάς προ
καταλήψεις του, άς συνεμερίζετο μ.έ τόν α 
δελφόν του Θωμάν καί τήν ζηλότυπον Βαρ · 
βάραν, έσαγηνεύθη.

Ή  Μαρία Ε ύαγγελία άπλή , ύποτεταγ- 
μ.ένη, γλυκεία έδείκνυτο παρά πάσαν άλλην 
περιποιητική, ώς τρυφερά σύζυγος, έκφρά- 
ζουσα είς πάσαν στιγμήν πρός αύτόν τήν 
εύγνωμοσύνην της οιχ τό παρελθόν, καί τήν 
εύδαιμονίαν της διά τήν άσφάλειάν της έν 
τώ  μέλλοντι.

Κ α ί πρός τόν Άνδρέαν δέ, διά τρόπου 
λεπτού καί εύγενούς, ένθα διεφαίνετο ή εύγε- 
νής δέσποινα, ής έκέκτητο π άντα  τά  προτε- 
ρήμ,ατα, έφέρετο μετά περιποιήσεων τών ό
ποιων ή ευγενής άπλότης τον συνεκίνει.

Ή Μαρία Ε ύαγγελία έπλήρωνε τήν ο
φειλήν της !

Τώ ώμ.ίλησε περί τής μητρός του μέ το- 
σοϋτον σέβας καί τόσην συμπάθειαν, ώστε ό 
γραμ.μ,ατεύς τού πρίγκιπος έμεινεν έ'κθαμ.βος 
χ.α.1 νενικημένος.

— Ε ίναι μάγισσα, είπεν είς τόν αδελφόν 
του έναγκαλιζόμ.ενος αύτόν τΫι έπαύριον.

— Είναι θεά, άπήντησεν ό ’Ιωάννης.
Κ α ί έν Ρόχη ή μαγεία έξηκολούθησεν.
Ή άνοιξις είναι έξαιρέτου γλυκύτητος είς

τά  μέρη έκεϊνα τά  τόσω δαψίλώς προικι- 
σθέντα ύπό τής φύσεως.

Α ί άνθισμέναι μ,ηλέαι μέ τό λεπτόν ρό- 
όινον χρώμα των ώμ.οίαζον πρός άνθοδέσμας.

Πέρις τών τοιχών τού πύργου, α ί τ ά 
φροι πλήρεις άλλοτε ΰδατος νεκρού,ήσαν ήδη 
καταπράσιναι, τό δέ άρνόφυλλον ΐτίναζεν

έν αύταΐς τούς καταράκτας τών χρυσών του 
άνθέων. Τά δένδρα ήσαν καταπράσινα δλα 
έκ τοϋ άνανεωθέντος φυλλώματος αύτών, 
αί δέ πρασιαί παρίστων, είς έκτασιν μ.α- 
κράν δσον ό οφθαλμός ήδύνατο νά περιλάβη 
πράσινον έκ βελούδου τά π η τα .

Πρό τής είς Παρισίους άναχωρήσεώς της, 
ή κρεολός έκλείετο μόνη έν τώ  δωμ.ατίω 
της, μή έξερχομένη παρά κατά  τάς ώρας 
τοϋ δείπνου, ήδη ε”λεγε συνεχώς κύπτουσα 
πρός τό ούς τοϋ συζύγου της :

—  Πάρε με μ,αζή σου !
Κ α ί έκεϊνος τεθελγμένος καί εύτυχής τήν 

έφερε μεθ’ έαυτοϋ καί στηριζομ.ένη έπί τοϋ 
βραχίονός του, διέτρεχε τάς πεδιάδας ένθα 
τά  ποίμνια τών βοών καί άγελάδων περι
φερόμενα μέ τό βαρύ των βήμα, έβυθίζοντο 
έν τώ  ύψηλώ χόρτω μέχρι τής κοιλίας αύ
τών.

Οί χωρικοί βλέποντες αύτούς διαβαίνον
τας, έ"λεγον :

— ’Ιδού άνθρωποι εύδαίμονες !
Κ α ί ώς πρός μ.έν τόν Ίωάννην λά  Β ιλ- 

λωδαί ή γνώμ.η αΰτη ήτο άληθεστάτη.
Ό  έρως ύ φ ’ ώ έμεθύσκετο, τόν καθίστα  

πολλάκις ποιητήν.
Ίστάμ,ενος ένίοτε έν τ ιν ι έρήμω γωνία, 

ήσπάζετο τήν κόμην και το μέτωπον τής 
Μαρίας λέγων :

— Σύ είσαι δ ι’ έμ.έ ή άνοιξις, καί σύ ό 
ήλιός μου !

Κ α ί δρέπων ό ίδιος άνθη μ.ηλέας τά  
προσήλου μόνος είς τό στήθος τής νέας.

Ή μικρά Βαρβάρα παρεμόνευε καί πα- 
ρετήρει διά τής άκρας τού όφθαλμ,ού πάντα  
τά  δείγματα τα ϋ τα  τού έρωτος.

Κ α ί ή πτωχή καρδία της έσκίρτα ύπό 
τό βαμβακερόν ένδυμά της.

Διά νά είπωμεν δέ ακριβώς δτι ήσθάνετο, 
έδυσπίστει.

Πώς ; ή ξένη αΰτη  ή τόσω αγέρωχος καί 
ψυχρά, άμα τή  άφίξει της έν Ρόχη, νά με- 
ταβληθτί αίφνης είς έρωτόληπτον κα ί δ ια
χυτικήν δέν τή  έφαίνετο, τόσω άπλοϋν !

Ά λ λ ’ έ'κρυπτε τήν δυσπιστίαν της.
Ή νοιξεν δμως τά  ώ τά  της καί διέστειλε 

τούς όφθαλμ,ούς της ! Ά νε υ  ψευδούς αίδοϋς 
ώτακούστει καί έπρόσεχε, μήπως κατορ
θώση νά συλλάβνι τό νήμα τού αίνίγμ,ατος.

, Ά λ λ ά  μάτην έχανε τόν καιρόν της !
Έν τούτοις πρωίαν τ ινά  νέον τηλεγρά

φημα άφίχθη έν Ρόχη.
Ό  βαρόνος Ροζενδάλ ανήγγειλε τήν ά- 

φιξιν αύτοϋ, συνοδευομένου ύπό έπισήμ.ου 
τινός άρχιτέκτονος τοϋ κυρίου Μονχανέν.

Τήν ήμέραν έκείνην ή Βαρβάρα παρετή- 
ρησε σπασμωδικήν τ ινα  κίνησιν τών χει- 
λέων τής κρεολοϋ, καί μακρόν στεναγμόν 
άνεγείραντα τάς πτυχάς τοϋ μαύρου λεπτού 
ύοάσμ.ατος τής έσθήτός της.

Έν τώ  τηλεγραφήμ,ατι ό βαρόνος παρε- 
κάλει τόν λά  Β ιλλω δαί νά φροντίση δποις 
έξεύρη τό καταλληλότερον πρός οικοδομήν 
πύργου μ.έρος.

Ό  ’Ιωάννης είπε τ ί  άκατάληπτον όμοι- 
άζον πρόςγρυλλισμ.όν άγριοχοίρου δν διώκουσι 
τής φωλεάς του.

Κ α ί π ρ άγμ ατι- τά  σχέδια Ικεϊνα δέν τώ  
ήρεσκον.

Έν δλη έκείνη τή, εύγενεία τής φράσεως 
διέβλεπεν δτι ταχέως ίσως θά ε'φευγεν έκείθεν.

Αύτός ήρέσκετο είς τόν άρχαϊβν πύργον, 
τοιοϋτον όποιος ήτο σκωληκόβρωτος καί τε- 
φρόχρους.

Τά άγρια χόρτα τά  έκεΐ φυόμενα καί ών 
τό σπέρμα έκόμιζεν ό άνεμ.ος, τώ  ήρεσκον" 
ήσαν αρχαίοι γνώριμοι τής οίκογενείας.

Έ άν κατηδάφιζον τό οίκημα, δπως οίκο- 
δομήσωσιν έκεΐ ά ν τ ’ αυτού άλλο, έν πολυ
τελεία άγνώστω τοϊς άρχαίοις καί νέοις λά  
Βιλλωδαί, δέν θά ήτο δ ι’ αύτόν πλέον ή 
Ρόχη,ένθα έγεννήθη, δπου οί προπάτορές του 
ε”ζησαν πρό τό?ων έτών, καί τήνήγάπα ώς ό 
αίλουρος τήν σιταποθήκην του.

Κ α ί έπειτα έν τοιούτω οίκοδομήμ.ατι ε”- 
πρεπε νά ύπηρετώσιν ύπηρέται ύψηλής τ ά -  
ξεως φέροντες οίκοστολάς.

Ό τα ν έμειναν μ.όνοι είπε πρός τήν Μα
ρίαν πάσας τάς άντιπαθείας του ταύτας.

Έκείνη ύψώθη τότε είς τά  άκρα τώ ν  
ποδών αύτής καί περιβάλλουσα τόν τράχη
λόν του διά τών βραχιόνων της :

— Ά ς  φύγωμεν λοιπόν ! τώ  είπε.
— Νά φύγωμεν πού ;
— "Οπου δήποτε, άρκεΐ νά είμεθα ό είς 

πλησίον τού άλλου· δέν θά είμεθα καλά  
παντού ;

Κ α ί άνά πάσαν στιγμήν τώ  εοιδε νέον 
δεΐγμ.α τρυφερότητας, δπερ έξέπληττε τόν 
άγροκόμ.ον.

Κ α ί μέ όποιαν ειλικρινή άφέλειαν !
Κ α ί πρός τήν μητέρα του δέ, ήρχ_ιζε νά. 

δεικνύηται φιλόστοργος κα ί πλήρης σεβα
σμού, δ ι’ δπερ ό ’Ιωάννης ηύγνωμόνει, κα ί 
ηΰξανεν έν τγ  κχρδία του ό ήδη μέγιστος 
πρός αύτήν έ'ρως του.

Έν τούτοις πρωίαν τινά  τοϋ ’Ιουλίου 
άμαξα  κλειστή είσήλθεν είς τήν αύλήν τού 
Πύργου και δύο κύριοι κατήλθον φέροντες, 
ύπό μάλης κυλίνδρους μεγάλων καί χον
δρών χαρτιών.

Ή Μαρία - Ε ύαγγελία προσήλωσεν έπ.* 
αύτών τά  ομματα έκ τού παραθύρου της,, 
ά λ λ ’ ή άμαξα  έπανεκλείσθη χωρίς άλλος τ ις  
νά κατέλθη έξ αύτής.

Ή σαν οί πρόδρομοι τού κ. Μονχανέν φέ
ροντες τά  σχεδιαγράμ,ματα, καί σκοπούντες. 
νά καταμετρήσωσι τά  κα τάλλη λα  μ.έρη.

Ώ  ! πόσας ειρωνείας κα ί πόσα σκώμματα  
δέν θά ύφίστατο ό παλαιός Πύργος ;

Ή  φ ιλοτιμ ία  τού Ίωάννου λά  Β ιλλω -  
έκεντήθη άνηλεώς, δτε ήκουσε τούς δύο χ α -  
ράκτας τών ιερογλυφικών έπί τοϋ χάρτου- 
γραμμών, νά άποκαλούσι τό άρχαΐον Φεου- 
δαλικόν κτίριον φωλεάν γλαυκών καί άγρον 
δ ι’ άμανίτας κατάλληλον !

Ή  άμ.ηχανία του δέ έκορυφώθη, δτε ά-  
νοίγοντες θύραν πυργίσκου τινός σκωληκό- 
βρωτον καί πρό καιρού μή άνοιγεΐσαν, ή -  
κουσαν τό πτερύγισμα διαφόρων έρημ.ικών- 
πτηνών, ά τινα  ταραχθείσης τής ησυχίας 
των, ώρμ,ησαν νά έξέλθωσι, καί έν τή, όρμ.ή 
των έπλήρωσαν κονιοοτοϋ τά  κομψά ενδύ
μ α τα  τών έπισκεπτών.

Ένόμιζέ τ ις  δτι ήθελον νά έκδικηθώσκ 
διά τής ειρωνείας των.

Εκείνοι δμως δέν ίταράχθησαν ποσώς,.



Έ τίναξαν μόνον ήσύχως τά ένδύματά των. 
καί εί~ον γελώντες :

— Παληόσπιτο ! μεμολυσμένο ! θά σέ 
έκδικηθώμεν κρημνίζοντές σε !

Ή  καρδία τοϋ Ίωάννου συνεσφίχθη· ήτο 
■sv απελπισία !

"Οσον άφορ3. τήν μητέρα του ήτο κυριο- 
λεκτικώς άπολελιθωμένη.

Καί αύτή ή θεία ’·Ωμπερτίνου, έλθοϋσα 
ο πως συμμερισθή τό δεϊπνον τής οίκογενείας, 
άνέμιξε τά  παράπονά της μέ τά  παράπονα 
τών άλλων.

Ώ  ! έάν έγνώριζον οτι πάντα ταϋτα γ ί
νονται χάριν τής Μαρίας !

Ά λ λ ’ οΰτε καν τό ύπώπτευον.
Έκείνη είχεν ήδη κατακτηθή καθ’ ολο

κληρίαν ύπό τής άνεψιας της. ’Έλεγε δέ 
-πολλάκις είς τόν Ίω άννην

— "Ενα χρυσό πραγματάκι, είναι ή μ ι
κρά σου, Γιάννη μου, έρωτας άληθινός! έγώ 
τήν λατρεύω !

Ά λλά  τή επαύριον ό κώδων τής αυλής 
ήχησεν έκ νέου.

Ώραιοτάτη άμαξα έστάθη πρό τής αΰ- 
λείου θύρας, καθ’ ήν ώραν άκριβώς έσήμαι- 
-νεν ή τρίτη μ. μ. ώρα.

Καί τήν φοράν ταύτην οέν ήσαν πλέον 
οί πρόσκοποι, αΐτινες κατήλθον αύτής, άλλά 
■δύο κύριοι φέροντες έπανωφόρια βαρύτιμά.

Ό είς τούτων πολύσαρκος καί βαρύς, 
«φερεν έπί τής κομβιοδόχης του τήν έρυθράν 
ταινίαν τής λεγεώνος τής τιμής.

Ήτο ό άρχιτέκτων.
Ό έτερος, ε”φερε καί αύτός έσωθεν τοϋ βα- 

Αυχρόου έπανωφορίου του ταινίαν, άλλά πο- 
λύχροον ταύτην.

Ήτον ο Ροζενδάλ.
Είχε τόσα παράσημα δσα ήδύναντο νά 

«κανδαλίσωσι τόν καλλίτερον διπλωμάτην.
Καί ούδείς ήοώτα διατί τώ έδόθησαν. 

Τόση είναι ή δύναμις τών εκατομμυρίων !
Ά μ α  κατελθών τής άμάξης ό βαρόνος, 

περιέφερε το έταστικον βλέμμα του έπί τοΰ 
πύργου, ώς ζητών νά ίδη εν τινι τών παοα- 
3ύρων αύτοϋ πρόσωπον γνωστόν.

Ά λλ  ’ ή κρεολός δέν ήτο τόσω άπλή 
'ώστε νά έμφανισθή άμέσως.

Καί δμως ήτον έκεϊ, όπισθεν τών έκ 
μουσελίνης παραπετασμ,άτων, παγωμένη 
καί ολη πάλλουσα καί έ'βλεπε τά  πάντα.

Συνήρπασε τό διερευνητικόν βλέμμα τοϋ 
βαρόνου ώς καί τήν πτυχήν τήν σχηματι - 
σθεΐσαν είς τήν άκραν τών χειλέων του καί 
ϊμφαίνουσαν πείσμα διά τήν αποτυχίαν.

Είδε τόν θαλαμηπόλον κατερχόμενον βρα- 
•οέω: έκ τής ύψηλής έδρας έ'νθα έκάθητο
πλησίον τού αμαξηλάτου.

Ό άρχαϊος φίλος μας Ραβού εΰχρους καί 
-εύρωστος, παρίστα τόν ώραιότεοον τύπον 
τών θαλαμηπόλων.

"Αμα πατήσας τόν πόδα είς τήν γήν ό 
Ραβού άφήκεν επιφώνημα χαρας.

Είναι ώραΐον τό μέρος, εύχάριστος έξοχή, 
κύριε βαρόνε !

Ή  μικρά Βαρβάρα έ'σπευσεν δπως ίδη 
*κ τού π7*ησίον, τούς επισήμους έπισκέπτας 
οΐτινες κατήρχοντο έν Ρόχη.

Ό Ραβού τήν έθώπευσε διά τής χειρός.

— Εύμορφο καί δροσερό κοριτσάκι, είπεν 
είσαι ή θαλαρ.ηπόλος ;

— Θαλαμηπόλος τίνος ;
— “Ω θαυμασία αγροτική άθωότης ! ε

ρωτώ άν ήσαι σύ λ, ύπηρέτρια τών θαλάμων.
— Είμαι ή ψυχοκόρη,κύριε!
— Κάλλιστα' πάρε τόρα αύτό καί ώδή- 

γησέ με νά ίδώ τό σπήτι.
Καί τή εθεσεν είς τήν χεΐρα δερμάτινον 

μάρσιππον φέροντα άνάγλυφον τό βαρονικόν 
στέμμα.

— Νά κάμης τ ί είς τό σπήτι ; ήρώτησεν 
ή Βαρβάρα κτυπώσα αύτόν έλαφρώς είς 
τήν ώμοπλάτην.

Ή δη είχον έξοικειωθή.
—Νά ίδώ άν θά εΰρωμεν δύο ή τρία δω

μάτια κατοικίσημα. διά τούς κυρίους, μ ι
κρά . . .

— Βαρβάρα, είς τάς διαταγάς σας, κύ
ριε- άλλά βλέπω, άγγελέ μου,οτι έχεις όρεξι 
νά γελάς.

— Ώ  ! είπε καθ’ έαυτόν ό Ραβού,είς δύο 
μόνον έβδομάδας άν τάς είχον είς τήν διά- 
θεσίν μου, θά μετέβαλλον τήν μικράν ταύ
την χωρικήν είς θαλαμηπόλον τοϋ συρμοϋ !

— Τί θαλαμηπόλον ψιθυρίζεις, κύριε ;
— Τίποτε, περιπάτει.
Ό άρχιτέκτων ίστάμενος άπέναντι τού 

πύργου, έχάραττε ταχέως διά τής ράβδου 
του σχήματα είς τον άέρα, ώμιλών συγχρό
νως μετά ζωηρότητος πρός τόν βαρόνον, ένώ 
οί ύπηρέται άπεζεύγνυον τήν άμαξαν καί 
έφεραν τούς ίππους είς τόν σταϋλον.

Ά λ λ ’ αίφνης άνεκόπη.
Ή  Μαρία - Ευαγγελία έπεφάνη είς τήν 

κορυφήν τής έξωτερικής κλίμακος.
Ή το ένδεδυμένη μελανά, ώς συνήθως, 

ά λ λ ’ έ'φερεν ήδη τήν έκ κασμιριού οικιακήν 
ενδυμασίαν, τήν έφαρμοζομένην άκριβώς καί 
χαριέντως έπί τοϋ σώματός της.

— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ό άρχιτέκτων.
— Τίποτε· μία χαρίεσσα γυνή ...
— Αύτό τό βλέπω- άλλά δέν ύπέθετον 

ποτέ οτι ήδυνάμην νά συναντήσω έδώ το ι
αύτην.

Ό  Ροζενδάλ έμειδίασεν.
Ή  γνώμη αΰτη τόν έκολάκευεν, ώς νά 

είχεν ήδη τήν κρεολον είς τήν κατοχήν του.
— Καί διατί όχι ; είπεν.
Ά λ λ ’ ό κ. Μονχανέν είχε τήν ιδέαν 

του.
Ώς θαυμαστής τοϋ ώραίου. φύλου είχε 

το δικαίωμα νά έκφέρη γνώμην.
Χωρίς ν ’ άποκριθή άπευθείας είς τήν πα- 

ρατήρησιν τοϋ βαρόνου, έψιθύρισε μετά πε- 
ποιθήσεως.

Ά λ λ ’ αύτή είναι θαυμασία !
Έν τήάπλότητι τής περιβολής της,πλαι- 

σιουμένη ύπο τής άγριας εκείνης φύσεως 
τών πέριξ, ούδείς ήδύνατο νά μή άναγνω- 
ρίση τήν υπεροχήν τού κάλλους αύτής.

Τό καθαρόν της μέτωπον, έπί τοϋ οποίου 
έπιπτον άφελώς οί φυσικοί κρίκοι τής με- 
λαίνης κόμης της, ό λαιμός της, ό ύπερή- 
φανος καί λεπτός, το χρώμα τοϋ προσώπου 
της, τό άπαράμιλλον κατά τήν άλ»αμπή 
λευκότητά του, χρυσούμενον τήν στιγμήν 
έκείνην ύπό μιας ηλιακής άκτϊνος, τά  χείλη 
της έρυθρα ώς τό καθαρώτερον αίμα,πάντα

ταϋτα δέν είχον τήν ανάγκην τών στολι
σμών οπως άναδειχθώσιν.

Ήτο ή ένσάρκωσις έν γυναικί τής ήδυ- 
παθείας καί τής ήδονής.

Ό Ροζενδάλ τήν έπλησίασε καί δι ’ολί
γων λέξεων τή έζήτησε συγγνώμην, διότι 
έτάραξε τήν οικιακήν της άνάπαυσιν.

Οί λόγοι ήσαν ασήμαντοι, άλλά τό βλέμ
μα δπερ συνώδευσεν αύτούςς έδήλου πολλά.

’Έκραζε στεντορείως τή κροελώ.
— Δι ’ έσέ μόνην ήλθον, δι ’ έσέ ήγόοασα 

τήν έξοχήν ταύτην, σέ ήλθον ζητών, διότι 
σέ ποθώ !

Ούδείς λόγος ήδύνατο νά έκφράση δ,τι τό 
βλέμμα έκεϊνο έ'λεγεν.

Ευτυχώς ό λά Βιλλωδαί δέν είδε τό 
βλέμμα τοϋτο.

Θά έφόνευε πάραυτα τόν Ροζενδάλ.
Ά λ λ ’ ό κύριος Μονχανέν συνελθών έκ 

τής έκπλήξεώς του συνωρ.ίλει μετά τοϋ ά- 
γροκόμου, είς τήν άντίθετον γωνίαν τού 
πύργου, ένθα δεικνύων διά τής άκρας τής 
ράβδου του σαύραν κατερχομένην κατά μή
κος τοΰ τοίχου ένός τών είς τάς γωνίας τής 
οικοδομής τετραγώνων πυργίσκων.

— Τό έοείπιον αύτό, είπε, θά καταπέση 
ά φ ’ έαυτού έάν δέν τό καταδαφίσωσι.

Ό λά Βιλλωδαί ήγανάκτησε.
— Θά πέση μόνο του! οικοδόμημα ίστά- 

μενον όρθιον πρό 4 ή 5 αιώνων ! οικοδό
μημα άνεγερθέν δ ι’ άμμου Νορμανδικής, 
άναμεμιγμένη, διά τιτάνου Νορμανδικής 
έπίσης, καί ύπό έργατών, ών τήν άξίαν 
αύτός ήδύνατο νά έκτιμήση.

Θά κρημνισθή άφ ’ έαυτού ! Είς αύτον 
διηγούντο ταϋτα !

— Ό κύριος βαρόνος, είπεν πρός τόν αρ
χιτέκτονα, ήγόρασε τήν Ρόχην καί δύναται 
νά τήν διαθέση κατά βούλησιν,άλλά μ ’δλην 
τήν πρός ύμάς ύπόληψίν μου, πριν κρημνισθή 
ό οίκος ούτος άφ ’έαυτού, θά λευκανθώσι καί 
τών έγγόνων ύμών τά  οστα ήδη δέ μόνον τή 
βοήθεια τής πυρίτιδος δύνασθε νά τόν κατε- 
δαφίσητε.

Ό κ. Μονχανέν δέν άπήντησεν.
Ά λ λ ’ δταν έπανεϋρε τόν βαρόνον :
— Ό άγροκόμος σας είναι ό μεγαλόσω

μος αύτός αγροίκος ; είπεν.
— Ό ίδιος.
— Καί ονομάζεται ;
— ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί.
— Έπρεπεν δ κύριος ούτοο νά είχεν άντι

τής έπιδερμίδος του τό δέρμα κάπρου.
— Φαίνεται δτι πάντες οί λά Βιλλωδαί

όμοιάζουσι μεταξύ των, είπε μειδιών ό βα
ρόνος.

Μετά τινα  βήματα ό άρχιτέκτων ήρώ- 
τησε :

— Μήπως ή θαυμασία μελανόφθαλμος 
τήν όποία,ν είδομεν πρό όλίγου είναι συζυ- 
γός του ;

•— Μάλιστα.
— Παράδοξος συνδυασμός !
— Περιστερά μέ άγροδίαιτον πετεινόν, έ";
Ό κ. Μονχανέν δυσηοεστημένος ηθέλησε

νά έκδικηθή διάτήνάγροικίαν τοϋ Ίωάννου.
— Ή  περιστερά θά πετάξη, είπε, καί a 

πετεινός θά ι/.είνη είς τήν στάκτην του.
— Είθε ! έσκέφθη δ βαρόνος.



Ά λ λ ’ έτήρησε σιγήν.
Άφοϋ έξήτασε τό εξωτερικόν τοϋ πύργου 

ό Μάξ'.μοί άφήκε τόν αρχιτέκτονα., νά έξχ- 
κολουθήση τάς έν τώ οίκοδομήμ.ατι έρευνας 
του, καί οδηγούμενος ύπό τής κρεολοϋ, έ- 
γνωρίσθη μετά τής γραίας λά Βιλλωδαί, 
.πρός ήν έδείχθη λίαν φιλόφρων.

Έ πειτα  πζρεκάλεσε τήν Μαρίαν-Εύ^γ- 
γελίαν νά τόν συνοδεύση είς τόν κήπον καί 
τά  παραρτήματα τοϋ πύργου.

— Κύριε βαρόνε, είπεν αΰτη δταν έμει- 
νεν μόνη, θά προξενήσητε μ.εγάλην λύπην 
είς τούς πτωχούς αύτούς ανθρώπους κατα- 
δαφίζοντες οϊκηαα ένθα βιούσιν άπό πεντα- 
κοσίων έτών ! καί πρός τί ; τί πρός ύμ.άς εί; 
πύργος πλέον ή έ"λαττον ;

Ό  Ροζενδάλ ήρξατο έκθειάζων τό θαυ- 
μ,άσιον τής τοποθεσίας, καί τήν γονιμό
τη τα  τών πέριξ γαιών.

Διερχόμενοι τόν λαχανόκηπον εύρέθησαν 
πλησίων κυδωνεών τινών μέ τά οαιά καί 
χνοώδτ) φύλλα τω ν  ή κρεολός ΰψωσε τότε 
πρός αύτάς τά μ,εγάλα καί ημίκλειστα 
ομματά της καί έκίνησε τήν κεφαλήν.

— Δέν πιστεύεται τόν ενθουσιασμόν μ.ου 
διά τό μέρος τούτο ; ειπεν ό βαρόνος.

Έκείνη έμειδίασε πονήρως.
— Ποία άλλη άφορμ.ή ήθελε μ.έ κάμη 

νά άγαπήσω τήν Ρόχην ;
— Ούτε ύποθέτω καί άλλην, είπε φι- 

λαρέσκως ή κρεολός.
— Αληθώς ; κάμμίαν ;
— Ινάμμίαν !
— Έν τούτοις ένόμ.ισα.
— Δέν μ.’ ένοήσατε.
— Τότε τί έσκέπτεσθε ;
Ή  Ευαγγελία κατέστη σοβαρά.
— Έσκεπτόμην, εϊπεν, άκούουσα ύμ.ας 

Ικθειάζοντχ, τά θέλγητρα τοϋ μ.έρους τού
του, ένθα έρρίφθην ώς πτηνόν πάραπλανη- 
θέν ύπό θυέλλης, οτι κατώκουν άλλοτε είς 
μέρος τοϋ οποίου τά  θέλγητρα παραβαλ
λόμενα πρός τάς άθλιότητας τοϋ μέρους 
τούτου, ήσαν θεία.

— Καί π:ΐον ήτο τό μ.έρος έκεΐνο ;
— Δέν τό ε’ιξεύρετε ;
— Ό χ ι.
— Σείς ; εϊπεν έκείνη προσηλοϋσα έπ ’ 

αύτοϋ τά ομματά της.
— Τό άγνοώ.
— Σείς, δστις πρέπει να τά γνωρίζετε 

ολα, ίπανέλαβεν έκείνη.
— Διατί νά τά γνωρίζω δλα ;
— Διότι Ι’στασθε τόσον ύψηλά.
— Με κολακεύετε.
— Λέγω τήν αλήθειαν.
— Εϊναι ή Κούβα ;
— Αύτή τωόντι.
— Καί τόν επιθυμείτε τόν τόπον έκεΐνον;
— ΙΙολύ.
— Δέν δύναται τ ι να σάς κάμη νά τόν 

’λησμ.ονήτετε ;
— Δέν γνωρίζω τίποτε, κύριε βαρόνε.
Καί είπε τοϋτο διά φωνής ύποκώφου,σχε

δόν έσβεσαενης.
Ζωηρά συγκίνησις διέκοπε τήν φωνήν 

της.
Ηοη ή πάλη συνήπτετο.

Προσέθετο δέ ζωηρώς :

— "Αλλως τε είμαι εύδαίμων, δσον είναι 
δυνατόν νά ήναι τις εύδαίμων οταν είναι έ- 
ξόριστος.

Ό  βαρόνος εδηξε τά χείλη.
— Είναι jr\ σειρά μ.ου, είπεν, ούτε έγώ 

σάς πιστεύω.
— Διατί ;
Ήτοιμάζετο ν ’ άπαντήση, δτε κώδων τις 

άντήχησε.
— Τί είναι τούτο ; ήρώτησε.
— Τό δεΐπνον είναι έτοιμον, κύριε βα

ρόνε, άπήντησεν αΰτη.
Ό  Ροζενδάλ τή προσέφερε τόν βραχίονά 

του καί διηυθύνθησαν είς τόν πύργον.
Καθ’ όδον ούδέ λέξιν έπρόφερον.
Ά λ λ ’ ή Μαρία ήσθάνθη πολλάκις πιε- 

ζόμενον ελαφρώς τόν βραχίονα αύτής.
Τά θέλγητρα αύτής κατέκτων τόν έχθρόν.
Ά λ λ ’ αΰτη άνέλαβε τήν ψυχραιμίαν 

της καί ούδεμία πτυχή τοϋ προσώπου της 
έπρόδιδε τήν χαράν της.

ΚΓ'

Οί βουκόλοι καί φύλακες' τής Ρόχης δέν 
συγκινοϋνται εύκόλως.

Ή  παρουσία τοϋ βαρόνου καί τής ακο
λουθίας του δέν έτάραξε τήν φύσιν τών 
πραγμάτων έν αύτή.

Ούδέ τό βήμ.ά των κάν έκανόνισαν έπί 
τό ταχύτερον.

Ό Ραβού τοϊς έφάνη μ.ία κεφαλή εύμορ
φος καί ο Ροζενδάλ, δύποδον δπως καί παν 
άλλο.

Ή  μικρά Βαρβάρα έφάνη έκπλαγεΐσα 
δτι άνθρωπος τόσω πλούσιος, ώμ-οίαζε τοϊς 
λοιποϊς θνητοϊς.

Οί καρραγωγεϊς διηγούντο φοβερά πράγ
ματα μεταξύ των καί χαμ.ηλοφώνως, έπί 
τής περιουσίας τοϋ Ροζενδάλ. Οί μ,ϋθοί των 
δμως δέν έφθαναν ούδέ τό τέταρτον τής αλή
θειας 1

— Μά μ.πορεΐ νά γείνη άνθρωπος έτσι 
πλούσιος ! τό πιστεύεις έσύ Βλαζό, έ'λεγεν 
ό ’Ιωάννης ό κηπουρός είς τόν φύλακα.

— Μά τήν πίστι μου, παιδί μ.ου, δέν θά 
τό πίστευα, ά λ λ ’ είναι ή άλήθεια.

Είς αύτό περιωρίσθησαν μόνον.
Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού φαγητού 

ολόκληρα δένδρα έκαίοντ© έν τή έστία δπως 
έξουδετερώσωσι τήν όσμήν τής ύγρασίας 
καί έν αύτή έψήνοντο άναρίθμητοι όρδαί 
άραχνών !

Ή  έσπέρα παρήλθεν.
Ό  Μάξιμος έπεριπάτει σκεπτικός είς 

τάς άτραπούς, άφίνων είς τόν αρχιτέκτονα 
καί τούς βοηθούς αύτοϋ νά διεξάγωσι τάς 
-μετά τοϋ άγροκόμου φιλονεικίας, δστις ύπε- 
ρήσπιζε βήμα πρός βήμα τήν προσφιλή κα
τοικίαν του.

Ό  Ραβού μ,ετά τό καλοκάγαθον ΰφος, 
του τό άείποτε φιλομ.ειδές, κατέστη ό κα
λός φίλος τής γραίας μ,ητρός, πλησίον τής 
οποίας διήρχετο ολοκλήρους ώρας συνδιαλε- 
γόμ,ενος μετ ’ αύτή?.

Καί ή μικρά Βαρβάρα τώ έρριπτεν άπό 
καιρού εις καιρόν λαθραία βλέμ.ματα.

Έ ξ άλλου μ,έρους ό κύριός του θά τφ  
έξεμυστηρεύθη τι περί τών σκοπών 
αύτοϋ, διότι δέν έπαυε παρατηοών λάθρα

τήν κρεολόν, ήτις δμως είχεν άναλάβει"πα
γετώδες προσωπεΐον καί έκτος τών ύπό τής 
εύγενείας έπιβαλλομένων περιποιήσεων, πρός 
τόν σύζυγόν της κυρίως έδείκνυτο περιποιη
τική.

"Ανευ τού άρχιτέκτονος ή συναναστροφή 
θά ήτο ψυχροτάτη.

Ά λ λ ’ ό κύριος Μονχανέν ήτο έκτάκτως 
εύφραοής.

Ό  Ροζενδάλ τώ  είχε δώσει άπόλυτον- 
πληρεξουσιότητα.

Μόνον δέ, έπί τώ σκοπώ τού νά παρα- 
τείνη έπί τινας ήμέρας τήν είς Ρόχην δια- 
μ,ονήν εφερεν άντιρρήσεις ώς πρός τήν τοπο
θεσίαν τού μ.έλλοντος αριστουργήματος.

Ό κύριος Μονχανέν είρώνευεν άδιαλείπτως: 
τόν ύπάρχοντα πύργον,άποκαλών αύτόν φω- 
λεαν, άξίαν μόνον τών βαρβάρων, δι ’ οΰς 
έκτίσθη.

Καί ό Ροζενδάλ θά διεσκάδαζε διά τάς 
φιλονεικίας αύτοϋ μετά τού άγροκόμ.ου, δ- 
στις άντέτασσε πάντοτε έρρωμένας άντιστά- 
σεις εις τε τόν αρχιτέκτονα καί τούς τεχνί- 
τας, οΐτινες ήθελον νά τόν καταδαφίσωσι 
παντελώς, αν ό νούς αυτού δέν ήτο άλλου- 
προσηλωμένος.

Τή έπαύριον πάντες οί λοιποί άπεφάσισαν 
νά περιέλθωσι τό κτήμα, τής πρωίας ουσης 
εαρινής, μ.όνος ό Ροζενδάλ έμεινεν είς τά πέ
ριξ δπως ήναι πλησιέστερον πρός τήν κρε
ολόν.

Ά φ ’ δτου τήν ε'βλεπων έν Ρόχη, τήν εΰ- 
ρισκε χιλιάκις ώοαιοτέραν τό ώραϊον και 
εύκαμπτον άνάστημά της, τό πλούσιον κα ί 
στερεόν στήθος αύτής, αί χεΐρές της, χεΐρες 
βχσιλίσσης καί ό μικρός καί λεπτοφυής ποϋς 
αύτής, προβαίνων κάτωθεν τού φορέμ.ατός. 
της έν τή κομ.ψή ύποδέσει του, έπί μ.άλλον 
καί μάλλον ηύξανον τόν θαυμ.ασμόν του.

Τό διαπεραστικόν καί γλυκυ βλέμμα της, 
τό έχον βαθύ σαπφείρινον χρώμ.α, διεπέρα 
τήν καρδίαν ή μ,άλλον τάς σάρκας αύτοϋ- 
καί διέκαιε τάς επιθυμίας του.

Διά νά κατακτήση τήν άστατον καί κε- 
κορεσμ,ένην ύπό παντός είδους ήδονών ταύ
την καρδίαν, έχρειάζοντο δλα τά  κανονικά 
καί πλήρη ηδονής θέλγητρα τής κρεολοϋ.

Ταϋτα είχον δεσμεύση καί τον λά Βιλ- 
λωδαί, δστις έν τούτοις έσφαλε, παίξας τοι
ουτοτρόπως τήν ζωήν καί τό μέλλον του- 
έν ένώσει, οΰτω άναρμόστω, καί παραβλέ- 
πων τάς παραδόσεις τής οίκογενείας του νά 
νυμ.φευθή μίαν άγνωστον ςένην, μίαν νόθον, 
ή? ήγνόει τήν ιστορίαν.

Ώς πρός τόν Ροζενδάλ τό πράγμ.α διέ- 
φερεν οΰτως συνειθισμένος είς τήν θέαν τών 
άριστουργημ.άτων τούτων τής φυσεως ητο 
έπόμενον νά ύποδουλωθή είς κάλλος, άνώτε- 
ρον τών δσων μέχρι τούδε καθεΐξε.

Μετά τό δεΐπνον, ένώ ό Ραβου έλάμ-βανε 
τά  κύπελλα τού κεφέ, δπως καθαρίση τήν 
τράπεζαν, ό κύριος Μονχανέν έξέθετεν ενώ
πιον τοϋ βαρόνου τά σχέδιά του, φροντίζων 
νά έξάρη τά προτερήματα αύτών είς τον 
ένδοξον πελάτην του.

["Επεται συνέχεια.] ΤοΝΤ



ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛΑΣΕΡ
Μ υθιστορία α ι μ υ λ ιο υ  ρ ιε β ο υ ρ γ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ό  έξιλααμ-ός.

[Συνέχεια]

— Της έοωκες την έπιστολήν μου καί 
τ η ν  άνέγνωσε παρευθύς ;

— Ήές, κορίτσι μου, δτι τήν έ'φαγε ρ.έ 
τά ’μάτια.

— Διατί οέν ήλθε ρ.αζή σου ;
— Ώς φαίνεται, διότι δέν ήμπορούσε.
—Τότε θά έ’λθη αΰριον ;
—Ναί, ίσως αΰριον ή μεθαύριον ή καί 

τήν άλλην άκόμη ήρ,έραν, δέν μού είπε κα
λά πότε θά ήμπορέσν). Ή  καϋμένη, ή καλή 
αύτή γυναίκα θά ί γ γ  τώρα πολλαίς άσχο- 
λίαις.
; Ή  Χρυσαυγή έστέναξε.

—Τέλος τ ί σοϋ είπε δ ι’έμέ ; ήρώτησεν.
— "Οτι σέάγαπ3 πάντοτε, δτι είναι ευ

τυχής ποϋ έμαθε δτι ένόησες πώς φροντίζουν 
διά τήν εύδαιμονίαν σου· θά μού έ’λεγε δέ 
άκόρ.η καί άλλα πολλά πράγματα, άλλα. 
κατάλαβα δτι τά  ίφύλαγε αύτά μέσα είς 
τόν νοϋν της. Σάν έφευγα μοϋ ώρ-ίλησε δ ι’ 
έκεΐνον τόν νέον.

— Ποιον νέον ; ήρώτησεν ή Χρυσαυγή, 
ής τό μέτωπον αίφνηδίως ήρυθρίασε.
ϊ- —Τόν κύριον ’Αδριανόν τόν άγαπητικόν 
σου. Ώρ.ίλησαν πολλοί είς τόν πατέρα τής 
Χρυσαυγής, καί θά στέρξη είς τόν γάρ.ον 
άς ίχΥ) όλίγην ύπορ.ονήν καί άς ρ.ή στενο- 
χωρεΐται ; διότι τρεις ή τέσσαρες μονάχα 
ήμέραις θά περιμένη.

Ή  νεανις έστήριξε τήν χεΐρα έπί τής 
σφοδρά παλλούσης καρδίας της. ταύτοχρό- 
νως δέ ήκτινοοόλησε τό βλέρ.ρ,α της, Άφοϋ 
διετέλεσεν έπί στιγρ.ήν σύννους, άπεφάσισε 
νά καθήση είς τήν τράπεζαν.

Ή  Σημαδεμένη κρύφα άπεσύοθη, ή δε 
Χρυσαυγή τή πρωία μόνον τής έπιούσης είδε 
την φρουρον αύτής.

— Χθές τό βράδυ, τή είπεν, έλησμόνησα 
να σ ’ έρωτήσω κάτι τ ι.

—Τί, κορίτσι ρ.ου ;
— Διατί δμως χωρίς νά μοϋ είπής τίποτε, 

ώσάν νά ήσο δυσαρεστηρ.ένη άπό έρ.έ, ρ. ’έ'- 
οπρωςες ρ,έσα είς τό δωρ.άτιον καί ρ. έκλει
σες ;

Ή  Σημαδεμένη προσεδόκα προφανώς 
τοιαύτην έρώτησιν τής νεάνιδος, διότι είχεν 
ετοίρ,ην τής άπάντησίν της.

— Ά  ! Θεέ μου, ΰπέλαβε- σ ’ έτρόμαξα 
ίσως ;

— Σχεδόν.
— Ό  άνδρας ρ.ου φταίει, καί δ ι’ αύτό 

®οϋ τόν ε”ψαλα σήρ.ερα τά πρωί. Γιά φαν- 
τάσου, κορίτσι ρ.ου, τότε πού έγώ ήμουν είς 
το Παρίσι, ε’πιε κορ,μάτι παραπάνω. Έ χει 
Τέτοιους άνδρας, κορίτσι ρ.ου, πού ποέπει 
*ά τούς φυλάγω κάνεις ’σάν παιδιά· καλά

πού δέν βγαίνω ποτέ ε”ξω. Τό λοιπόν δταν 
ήλθα, τόν εύρηκα ρ,εθυσμένον. Καί δέν εΐ 
ναι κακός ό άνδρας ρ.ου, άλλά ’σάν πιή 
κομρ.ατι παραπάνω, είναι βαρετός, πειρά
ζει τούς άλλους καί λέγει μονάχα άνοη- 
σίαις. "Οταν ήλθα χθές άπό τό Παρίσι, τοϋ 
ήλθε όρεξις νά μοϋ ε’ιπή :

« — θ ’ άναβώ έπάνω νά ίδώ τό κορίτσι.
» —Τί ; νά ’δής τό κορίτσι; καί γ ιατί 

νά τό ’δής ;
' » — At, γιά  νά ’ρ.ιλήσω μαζή του.
» — Δέν σέ άφίνω, μεθύστακα;
» — Θά ύπάγω, θά ύπάγω, έχω κάτι νά 

τού ’πώ.
» —Τί έχεις νά τού ’πής ;
» — At, νά τό φιλήσω ! »
— Ώ  ! ύπέλαβεν ή Χρυσαυγή συνοφρυω- 

θεΐσα.
— Μή θυμόνης, κορίτσι μου, έπανέλαβεν 

ή Σηρ,αδερ.ένη· δταν οί άνδρες πιούν κομ- 
ρ-άτι, δέν ’ξέρουν τ ί λέγουν. Τέλος πάντων 
ήθελε νά σέ ’δή, αύτό ητο ή σταθερά του 
ιδέα· καί εύρίσκετο είς τήν σκάλα,δταν έγώ 
θύμωσα καί τόν έσπρωξα ’πίσω. Ά λ λ ’επει
δή καί έφοβήθηκα μή τύχγι καί γυρίσ·/) καί 
θελήσγ) ν ’ άναβή, έσκέφθηκα πώς τά καλ
λίτερο ποϋ είχα νά κάνω ήτο νά σέ κλείσω 
μέσα είς τόν πύργον. Τώρα κατάλαβες, 
κορίτσι ρ.ου, αί ;

— Μάλιστα, άπεκρίθη ή Χρυσαυγή, κα
ταλαμβάνω.

— Καί έ'πειτα δέν σέ άφήκα καί πολλήν 
ώρα, διότι άρ.α έπλάγιασε καί τόν ’πήρε ό 
ΰπνος, έγώ ήλθα γρήγορα κοντά σου.

— Συχνά άρά γε πίνει δ άνδρας σου ;
— Δέν πίνει σχεδόν ποτέ,άλλά ρ.ή φοβά

σαι, κορίτσι μου, έγώ κλειδόνω πάντα τήν 
πόρτα τού δωρ,ατίου καί θά προσέχω τώοα 
νά έχω το κλειδί στήν τσέπη ρ.ου' καί ε- 
πειτα αύτο θά γείνη διά δυό ή τρεις άκόμη 
ήρ.έραις όποϋ θα μείνγ,ς έδώ . . .

Ή  Χρυσαυγή έστέναξεν . . . Είσέτι δύο 
ή τρεις ήμέρας, καί έπειτα θ ’ άπηλευθε- 
ροϋτο ! Θά έ'βλεπε τόν πατέοα της, τήν 
ρ.ητέρα της καί θά ήδύνατο ν ’ άναπνεύσν) 
έλευθέρως· μ ετ ’ ού πολύ δέ θα άπέκτα τήν 
ευδαιμονίαν, τήν οποίαν τή ύπεσχέθησαν. 
Είσέτι δύο ή τρεις ήρ.έρας! Ά λ λ ’ αύταί θά 
άπήοχοντο ταχέως, καί δέν είχε νά περι- 
μένη πλέον έπί πολύ' καί ώς δέν τή έμή- 
νυσεν ή παιδαγωγός της, έπρεπε νά έχη 
άκόμη όλίγην υπομονήν. Καί έπειδή ούδένα 
έχει λόγον νά ύποπτεύη τήν Σημαδεμένην, 
παρεδέχθη ώς άληθή τόν ρ.ϋθον τής δολίου 
γυναικός, έπινοηθέντα δπως τή άφαιρέσωσι 
πασαν δυσπιστίαν.

ΚΖ'

Τό δεΐπνον.

Παρήλθον ήδη αί τή κομήσση Δελασέρ 
χορηγηθεΐσαι τρεις ήμέραι ΐνα σκεφθή καί 
άποφασίση, καί έπλησίασεν ή ώρα ή φοβε
ρά, ήν δ ύποκόμης Σανζάκ είχεν ώς φόβη- 
τρον τής ρ.ητρός τής Χρυσαυγής.

Τή έκτη καί ήρ.ισεία οί τέσσαρες τοϋ· 
ύποκόμητος προσκεκλημένοι άφίκοντο εις τά 
άρχαϊον τών κυνηγών έντευκτήριον. Τούτους 
άνέμενε μ ετ ’ άγωνίας δ Σανζάκ, καί ευθύς 
ώς είο'εν αύτούς, κατέβη έν σπουδή είς προϋ- 
πάντησίν των, θέλων νά σταρ.ατή?νι αύτούς 
έπ ’ολίγον έν τώ περιβόλω καί είτα νά τούς 
είσαγάγη είς τήν οικίαν.

Κατά τό διάστημα τούτο ή Σημαδεμένη 
ρ.ετέβη παρά τή Χρυσαυγή καί ήθέλησεν, 
ώς καί πρό τριών ήμερών, νά τήν ώθήσ·$ 
εις τον πύργον, ά λ λ ’ ή νεανις άντέστη.

— Ό χ ι, είπε, δέν θέλω νά κλεισθώ έκεΐ.
Ε~ «» -/Γ· \ * ι  fιχον ομως προιοει την αντιστασιν ταυ- 

την, διότι άμέσως ένεφανίσθη δ Κοκάς είς 
τήν είσοδον τοϋ δωρ.ατίου κλονούμενος. Ή  
Χρυσαυγή άφήκε τότε κραυγήν τρόμου καί 
τρέμουσα σύσσωμος κατέφυγεν είς τά δεσμω- 
τήριόν της· οΰτω δέ ή θύρα έκλείσθη άορά- 
τως.

—Νά, ειπεν δ Κοκάς, οέν είναι δύσκολο 
αύτό τά πραγρ.α.

Τώρα δ κ. ύποκόρ.ης ήδύνατο νά ύποδε- 
χθή τούς φίλους του. Διά τών φροντίδων 
τού άνδρ-ογύνου τάδύο παράθυρα τού μεσαίου 
μεγάλου δωματίου ίφωτίσθησαν αίφνης, με- 
ταποιηθέν δέ τούτο είς έστιατόριον διά τήν 
περίστασιν ταύτην έχρησίμευσε διά τό συρ.- 
πόσιον, είς αύτό έστηθη ή τράπεζα.

Έ π ί τραπεζορ-ανδήλου, ή λευκότης τοϋ 
δποίου ήτο άμφίβολος, ύπήρχον εξ τρυβλία 
καί εξ φιάλαι λευκού παλαιού βουργονδι- 
κοϋ οίνου, εύρεθέντος έν τή οίναποθήκη, ίν 
τώ μέσω δέ τής τραπέζης άνυψούτο πυρα- 
ρ.ίς όστρειδίων, πάνυ καταλλήλων εις πόσιν 
τού είρηρ.ένου οίνου. Τά χειρόμακτρα, έξα- 
χθέντα έκ φωριαρ.οϋ, δπου ήσαν τοποθε- 
τηρ.ένα άπό έτών πιθανώς, δέν έφαίνοντο 
όντα λευκότερα τού τραπεζορ.ανδήλου.

’Ελλείψει άργυρών έπιτραπεζίω^ σκευών, 
τά κοχλιάρια καί τά  πηρούνια ήσαν έξ έ- 
παργύρου μετάλλου καί έφαίνοντο ή ίη  ύπο- 
κίτρινα έκ τής μερικής έξαλείψεως τοϋ έπαρ- 
γυρώματος· άλλά δέν παρατηρούνται τόσον 
λεπτώς τοιαύται έλλείψεις έν έξοχή.

Είς τήν αύτήν κατηγορίαν ύπήγετο καί 
ο φωτισρ.ός, ώστε περιττόν άπέβαινε καί 
περί αύτοϋ παν σχόλιον. Έ π ί δύο κηροπη
γίων, τοποθετημένων έπί τών άκρων τής 
τραπέζης, ήναπτον δέκα κηρία. Ό  οίνος 
έφαίνετο ών άφθονος· ένώπιον δ ’ έκαστου 
συνδαιτυμόνος ύπήρχον τοποθετημένα τέσ- 
σαρα ποτήρια.

Ό  Κοκάς υ,ετέβη είς Μομρ.ορενσύ ΐνα. 
κομίση έκεΐθεν τά τρόφιμα, καί ή σύζυγός 
του είχε παρασκευάσει τά  φαγητά αρκούν
τως καλώς, διότι έχοηρ.άτισε ρ.άγειρος πά- 
ρά τώ  ύποκόμητι κατά τήν εποχήν τής 
εύημερίας του.

— Κύριοι, είπεν δ ύποκόμης τοϊς φίλοις 
αύτοϋ, οΐτινες ουδόλως έπεθύρ,ουν νά ίδωβι 
τούς άστέρας καί τήν άνατολήν τής σελή
νης· ή φωταψία αΰτη μΧς αναγγέλλει δτι 
ήρ.ποροϋρ.εν νά είσέλθωμεν. Άπολουθήσατέ 
με λοιπόν.

Οί πέντε άνδρες άνέβησαν είς τά πρώτον 
πάτωμα καί είσελθόντες είς τήν αίθουσαν 
έκάθησαν ΐνα ρ.ή κουράζωνται, - μέχρι τής 
στιγμής καθ ’ ήν έμελλον ν ’ άνακλιθώσιν



έπί την τράπεζαν. Ό  Κόκας καί ή σύζυγος 
αύτοϋ ίγένοντο άφαντοι.

— Ώ  ! ώ ! έχομε 'στρείδια, άνεφώνησε 
τών δαιτυμόνων τις, όνόματι "Εκτωρ.

— "Ενα κοφινάκι, άγαπητέ φίλε, ειπεν ό 
ύποκόμης·.

— Θα τά  παστρέψωμεν. Ή  ύπερβολική 
τιμή τήν οποίαν πληρόνει τις σήμερον είς 
αύτά τά θαλασσινά αύξάνει τήν νοστιμάδα 
των.

— Μήπως ε'.ναι αύτή ή έκπληξις τήν ό· 
ποιαν μάς ύπεσχέθη ; είπεν έτερος είς το 
ούς τού γείτονός του.

— Γνωρίζω έγώ τόν Σανζάκ· μας άνήγ- 
γελε μίαν έκπληξιν καί θά τήν έχομεν, ά- 
πεκρίθη ούτος, οστις όνομάζετο Δελουβιέ.

—Το πιστεύεις λοιπόν ;
— Ό Σανζάκ οέν μάς έφερεν έδώ διά νά 

μας προξενήση μόνον τήν εύχαρίστησιν νά 
φάγωμεν 'στρείοια.

— 'Ομολόγησε, ύποκόμη, ύπέλαβεν ό 
"Εκτωρ, νέος ευτραφής καί φυσίγναθος ή λ ι- 
κίας τριάκοντα έως τριάκοντα δύο έτών, ο
μολόγησε οτι πολύ άλλόκοτον ιδέαν συνέ
λαβες να μ.ας προσκαλέσης έδώ σήμερον.

— Ά λλά  δέν βλέπω κάνέν άλλόκοτον.
— Δέν εύρισκόμεθα είς τήν έποχήν, κατά 

τήν οποίαν αί ώραϊαι καί μυρίπνοοι νύκτες 
προσελκύουσι τούς ρεμβάζοντας ύπό τό πα- 
χύσκιον φύλλωμα τών δένδρων.

— Ά λλα  καί έγώ δέν προτίθεμαι να σάς 
οδηγήσω είς νυκτερινήν εκδρομήν έν μέσω 
λοιμών τοϋ δάσους. Έάν άγαπάτε, θά 
περάσωμεν ολην τήν νύκτα έδώ.

— Έ τσ ι θά γείνη, διότι τό κ α τ ’ έμέ δέν 
ε'/ω διόλου ορεξιν νά έπιστρέψω είς Παρι- 
σίους πρό της αΰριον. Έάν τά κρασιά, τά 
όποια θά μας βγάλης, ομοιάζουν πρός έκεΐνα 
τά  όποια έπίομεν έδώ πέρυσι, δέν θά μάς 
φανή μεγάλη ή νύκτα.

— Είναι τά ίδια καί άπαράλλακτα.
— Έάν μονάχα είχες προσκεκλημέναις 

πρός περισσοτέραν ζωηρότητα μερικαϊς άπό 
ταΐς εΰμορφαις Μαγδαληναϊς.

Νέος ξανθός, ώχρός καί ισχνός, ν δοί σύν
τροφοί του έπωνόμαζον Βιβόλλην, ήρχισεν, 
άγνωστον τίνος ένεκα, νά γελά καί είπε 
μετά της γλυκείας αύτοϋ φωνής:

— Λησμονείς λοιπόν, "Εκτωρ, τήν περί - 
φημον έκπληξιν ;

— Αλήθεια, περιμένομεν μίαν έκπληςιν.
— Τήν έκπληξιν ! τήν ε’κπληξιν ! άνεφώ- 

νησαν οί λοιποί έν χορώ.
— Κύριοι, είπε σοβαρώς ό ύποκόμης, θά 

i"X0r, μ.έ τήν ώραν της.
— Άρκεΐ, ότι δέν θά μάς διαφύγη ό Δε- 

λουβιέ.
— Κύριοι, στοιχηματίζω οτι ό ύποκόμης 

διέταξε νά έμ.φανισθώσι γυναίκες καθ’ ήν 
στιγμ.ήν θά πίνωμεν τόν καμ.πανίτην.

— Λοιπόν θά τάς έχωμ.εν άντι έπιδορ- 
π ίων, ύπέλαβεν άλλος, γελάσας σεσηρός.

— Κύριοι, είπεν ύπούλως ό φυσίγναθος, 
δέν άμ,φιβάλλετε περί της επιρροής τήν ό
ποιαν έξασκώ έπί τού φίλου μας Σανζάκ. 
Έάν δέν έξήγαγεν άπό τοϋ κορμού τών δρυ- 
ών λεύκάς τινας καί λεπτοφυείς δρυάδας, 
τάς όποιας νά μάς δείξη, τό ε”πραξε διότι 
θά έπικαλεσθή νά έμ.φανισθώσι κατά τό με

σονύκτιον, αι σκιαι των ωραίων εκείνον κυ
ριών, αί όποϊαι ήρχοντο άλλοτε νά θύσωσι 
τώ έρωτι είς τό μέρος τούτο τό άφιερωμ-ένον 
είς τήν θεάν ’Ίριδα.

—Μπρρ. . . . ύπέλαβεν ό Βιβόλλης συμ- 
μαζευθείς· ζητώ άπό τόν Σανζάκ νά μ.ή 
μ.ετακινήσγι ποσώς τά  όστά τών νεκρικών 
φερετρων πρός άναζήτησιν τών σκιών αύτώ ν 
έγώ δέν άγαπώ τάς σκιάς, προτιμ.ώ τήν 
πραγματικότητα, προτιμώ τ ι, τό οποίον 
δύναται τις νά. ψηλαφήση, νά πιάση, νά 
αίσθανθή, τό όποιον νά μ.ή διαλύεται ώς 
καπνός.

— Ό Βιβόλλης δέν άποκρύπτει τάς προ
τιμήσεις του- άγαπέ£ νά πατά  στά σίγουρα.

Οί λοιποί ήρξαντο γελώντες, ένώ ό ύπο- 
κόμ-ης παρετήρησε τό ώρολόγιόν του.

— Είναι έπτά, κύριοι, είπεν ,&ς καθήσω- 
μεν είς τό τραπέζι.

Τούς λόγους τούτου ύπεδέξαντο δι ’ άνευ- 
φημιών. "Εκαστος τών προσκεκλημένων ε- 
λαβε τήν θέσιν του, πάντες δέ ήρξαντο της 
έπιθέσεως αύτών κατά τών όστρειδίων, τά 
όποια κατεβροχθίσθησαν εύθύς δ ’ έκενώθη- 
σαν καί οί τόν βουργόνδιον οίνον περιέχουσαι 
φιάλαι.

Ό  Κοκάς έκόμισε τό πρώτον τρυβλίον. 
Ούτος ΐνα ύπηρετήση τον εύγενή κύριόν του 
καί τούς άξιοτίμ.ους προσκεκλημένους του, 
έφόρεσε τόν λευκόν του χιτώνα καί τόν έορ- 
τάσιμον έπενδύτην του.

— Δός μας κρασί, τώ είπεν ό ύποκόμ.ης.
Καί πάντες ήρξαντο κραυγάζοντες :
— Κρασί, κρασί, κρασί !
— Ά ς  γεμ-ίση τό τραπέζι μ.έ μ,ποτίλιαις! 

διέταξεν ό έστιάτωρ.
— Απόψε θ ’ άδειάσωμ,εν δλην τήν οίνα- 

θήκην ! είπεν όξυφώνως ό Βιβόλλης.
Ήρχιζον ήδην ά θερμ.αίνωνται αί κεφα- 

λαί καί ήδύνατο τις νά προεικάση οτι τό 
δεϊπνον θά μετετρέπετο είς όργια. Έ π ί δύο 
ώρας έκένωσαν πολλάς φιάλας, έκάστου αύ
τών πληροϋντος κατά βούλησιν τό ποτήριόν 
του καί άναμιγνύοντος άνεπαισθήτως βορ- 
διγάλιον μ-ετά βουργονδίου οίνου.

Καί όμως τό σύνοφρυ μ.έτωπον τοϋ ύπο- 
κόμ.ητος δέν έφαιδρύνετο· έάν δέ οί συνδαι- 
τυμ.όνες αύτοϋ ήσαν είς θέσιν νά παρατη- 
ρήσωσί τ ι, θά ένόουν δτι το βλέμμ.α του έ- 
νέφαινεν άγωνίαν. Τεταραγμ,ένος καί άνυ- 
πόμονος ό Σανζάκ δέν ήδύνατο νά σταθή 
έν τή θέσει του, ένόμ.ιζε δέ τις δτι έκάθητο 
έπί άκανθών. Ή νοιξε τό παράθυρον καί 
άνά πάσαν στιγμήν ήγείρετο καί μ,εταβαί- 
νων είς αύτό έκυπτε τήν κεφαλήν έ'ξω, 
τείνων τό ούς, καί το βλέμ-μα του διασχίζον 
τό σκότος άνεζήτει είς αύτό άνά μ.έσον τών 
.δένδρων, ένώ οί φίλοι του έξακολουθοϋντες 
νά πίνωσιν, έγέλων, ε”ψαλλον, έκραύγαζον 
καί ώμίλονν πάντες όμοϋ, ό δέ Δελουβιε 
μ.ετά παραφωνίας, ήτις προΰκάλει ρίγος είς 
τόν άκούοντα ήδεν έξυμνών τόν πινόμ.ενον 
οίνον.

Οΰτω δέ οί δαιτυμ-όνες δέν παρετήρουν 
δτι ό ύποκόμης ήτο λίαν άφγ,ρημένος· αύτοί 
όλονέν έπινον, το δέ πνεϋμά των έπληρούτο 
άτμών μ.έθης.

Πλειστάκις ήδη ό ύποκόμης ήγέρθη καί 
έπορεύθη εις το παράθυρον ΐνα παρατηρήση.

Αίφνης άνερρίγησε καί έκυψε περισσότερον, 
μεθ’ δλον δέ τον όπισθεν αύτοϋ γινόμ.ενον 
θόρυβον ήκουσε βηματισμ.ούς ολίγον μακράν 
τού περιβόλου έπί της όδού τοϋ δάσους.

Μετά παρέλευσιν λεπτών τινων οί βη- 
μ.ατισμοί ούτοι έγένοντο εύκρινέστεροι, τότε 
δέ ό ύποκόμης είδεν έν τώ λευκόφωτι δύο 
σκιάς άνθρώπων, οΐτινες είσήλθον όπισθεν 
τών δένδρων, καί σχεδόν άμ.έσως ήκουσεν 
άνοιγομ.ένην τήν θύραν τοϋ περιβόλου. Τή 
φορά ταύτη δέν ήδύνατο πλέον ν ’άμ-φιβάλη, 
καί τά  βλέμμ-ατά του άπήστραψαν.

— Εκείνοι είναι ! έψιθύρεσεν έπέτυχαν.
Καί μή έχων πλέον νά παρατηρήση έ'ξω

έπκλεισε τό παράθυρον.
— Τώρα άς ύπάγω είς τήν άλλην, είπε 

καθ ’ εαυτόν.
Καί τό βλέμμ.α του άπήστραψεν άπαι- 

σίως, ένώ φρικαλέον μειδίαμα συνέσπα τά 
χείλη του. Καί χωρίς νά εϊπη τ ι είς τούς 
κραιπαλώντας φίλους του, οΐτινες άλλως 
ουδόλως έμερίμ.νων περί αύτοϋ τότε, έξήλθε 
τής αιθούσης,καί διαβάς διά δωματίου είτα 
διά διαδρόμ,ου ήνοιξε θύραν καί είσήλθεν είς 
δωμάτιον, τά  παράθυρα τού οποίου στε- 
ρεώς κεκλεισμ.ένα έ'κειντο έπί τών οπισθίων 
τής οικίας.

Είς τό δωμ.άτιον τοϋτο, τό φωτιζόμ.ενον 
ύπό λυχνίας, ώδήγησε πρό μ.ιάς ώρας ό Κο
κάς τήν κόμ-ησσαν, άφοϋ έξήγαγεν αύτήν 
έ/ τοϋ Πύργου τών Κυριών. Ή  άτυχής 
γυνή κατέκειτο άπί άνακλίντρου άκίνητος 
καί έν παντελεΐ έκλύσει τών δυνάμεων αύ
τής. Ό ύποκόμης ήδυνήθη νά πλησιάση 
πρός αύτήν, χωρίς νά τόν έννοήση.

— Κυρία κόμησσα, τή είπεν, έγώ είμαι.
Τότε άνεσκίρτησεν αΰτη, ήγειρε τήν κε

φαλήν καί προσήλωσεν έπί τοϋ ύποκόμ,ητος 
τά φλογερά αύτής βλέμματα.

— Αλήθεια, είπεν, έπειδή μέ έβγαλαν 
άπό τήν φυλακήν μου καί μ.έ ε'φεραν έδώ, 
έχρεώστουν νά περιμ.ένω νά σέ ΐδω άπόψε.

— Γνωρίζεις διατί έρχομαι ;
Ή  νεαρά γυνή έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Κύτταξε έπάνω είς τό τραπέζι αύτό.
— Λοιπόν ;
— Υπάρχει ώς βλέπεις, δ,τι χρειάζεται 

διά νά γράψη κάνεις.
Ή  κόμησσα άπέστρεψε τούς οφθαλμούς 

άνατείνασα τούς ώμ.ους.
— Ελένη, έπανέλαβε σφιγγών τούς όδόν - 

τας, μία στιγμ.ή μ.όνον σοί μένει διά νά λά» 
βης τήν άπόφασιν σου.

—Τήν άπόφασιν μ.ου τήν έ'λαβον.
— Ελένη, μή μέ ώθεΐς είς έ'σχατα μ.έ- 

τρχ· άναμνήσθητι τό παρελθόν, τήν εύτυχή 
έκείνην έποχήν, καθ’ ήν ήγαπώμ.εθα.

— Αύτή ή άνάμνησις τοϋ παρελθόντος 
μέ προφυλάσσει καί μ.έ ύπερασπίζει έναντίον 
σου..

— Δέν έλησμόνησες τούς χθεσινούς μ,ου 
λόγους, άνταπήντησε βαρυφώνως· σοί είπον 
τ ί θά πράξω, έάν μ.έ ώθήσης είς τό επακρον, 
καί σοί ορκίζομαι δτι θά τό πράξω. Ναί, ό 
έρως μ.ου παραγνωριζόμ.ενος καί γινόμενος 
μισητός θά μεταβληθή είς άμείλικτον μίσος. 
Τίποτε δέν θά γνωρίζω πλέον, θά ήμαι ά- 
σπλαγχνος καί τίποτε δέν Οά μ.έάναχαιτίση, 
οΰτε ό φόβος, οΰτε αί κραυγαί. οΰτε τά  δά-



χρυα. Θά καταντήσω δέ μέχρι κακουργή
ματος διά νά εκδικηθώ τήν περιφρόνησίν σου! 
■ Ή  κόμησσα δεν άπεκρίθη, ά λ λ ’ένώσασα 
«τας χεϊρας άνέτεινεν εις ουρανόν τό περίλυ
πων αύτής πρόσωπον.

— Επαναλαμβάνω νά εϊπω,έξηκολούθη- 
« ν , δτι μίαν μόνον έχεις στιγμήν, καί θά 
ηναι παραπολύ άργά έάν μέ άφήσης νά έξ- 
ίλθω.

— Δέν θά βλάψης τήν κόρην μου, είπε 
πεποιθότως.

— 7Α ! τό πιστεύεις αύτό ;
- —Δεν θα βλάψης τήν κόρην μου, οχι, 
διότι τό κακούργημα σέ τρομάζει, άλλά 
διότι δέν θέλεις νά γείνης κακούργος, χωρίς 
νά έχης Ιδίαν ώφέλειαν. "Οχι, δέν έχει νά 
φεβηθή) τίποτε ή θυγάτηρ μου, έγώ δέ θά 
ϋποστώ πάσάν σου τήν λύσσαν. Λοιπόν έμέ 
δύνασαι νά μέ κάμης δ,τι θέλεις, νά μέ ύ- 
ποβάλης είς διάφορα μαρτύρια δ ι’ δλων τών 
τρόπων, τούς οποίους γνωρίζεις, χωρίς δμως 
νά έπιτύχης τίποτε ; Δέν θά καταστήσης 
τήν κόμησσαν Δελασέρ συνένοχον τών αί- 
οχρών σου σκευωριών !
ί  —Είσαι λοιπόν πεπεισμένη δτι ήθέλησα 
νά σέ τρομάξω διά ματαίων άπειλών ;

- Ν α ί .
Καί τα  χείλη του έμειδίασαν πάλιν ά- 

παισίως.
— Λοιπόν, είπεν, άπατασαι . . . Σοί εί

πον ήδη δτι έμελλον νά προσκαλέσω έκδε- 
ίιητημένους νέους νά διανυκτερεύσωμεν εν
ταύθα- προσεκάλεσα τέσσαρας, καί ήλθον... 
Εύρισκόμεθα άκόμη είς τήν τράπεζαν σχε
δόν μεθυσμένοι καί γελώσι, τραγωδοϋσι, 
φωνάζουσι, πίνουσι καί κάμνουσι καταχθό
νιον θόρυβον, περιμένοντες την έκπληξιν,τήν 
όποιαν τοϊς ύπεσχέθην. Ήξεύρεις περί τίνος 
ίννοώ.

«Σκέπτεσαι ίσως δτι σέ άπατώ άκόμη, 
ότι δέν έχω προσκεκλημένους, διότι οΰτε τά 
άσματα αύτών ακούεις, οΰτε τούς καγχα
σμούς. Λοιπόν, χωρίς νά έχης διά τοϋτο 
ανάγκην ν ’άνοιξης καλά τά  αυτιά σου, θ ’ 
άκούσης τώρα.»

Καί πλησιάσας πρός τόν τοίχον εθηκε τόν 
οκκτυλον έπί έλατηρίου έξ έλεφαντόδοντος, 
επίεσε τοϋτο άρκούντως ίσχυρώς, καί άμέ- 
βως πράγματι θόρυβος άκολασταινόντων, 
συνοδενόμενος ύπό συγκρούσεως ποτηοίων 
καί καταπνιγόμενος ένίοτε ύπό θορυβωδών 
καγχασμών, έφθασε μέχρι τής κομήσσης.

— Έάν οί προσκεκλημένοι μου ήσαν ήρε- 
μώτεροι, έπανέλαβεν ό ύποκόμης, έάν συνδι- 
ελέγοντο ήσύχως, τό όποιον δέν δύνανται 
τώρα νά πράξωσι, θά ηκουες εύκρινώς παν 
ο,τι λέγουσι.

Καί έπίεσε πάλιν, άντιστρόφως δμως, το 
•λατήριον, καί άμέσως άποκατέστη σιωπή.

— Αί σήμερον κατασκευασμέναι οίκίαι, 
ίζηχολούθησε, δέν γίνονται δπως άλλοτε.
Α λλα χρόνια, ά λλα  ήθη, ά λλα ι συνήθειαι- 

«ί άνάγκαι δέν είναι πλέον αί α ύτα ί, καί
άρχαϊαι έπινοήσεις έμειναν κατά μέρος 

γενομένων άποδεκτών νέων- άπαίτησις τοϋ 
°υρμοϋ. Χωρίς νά θέλω νά κατακρίνω τάς 
οημερινας οικοδομάς λέγω μόνον δτι αί 
*ρώτα είχον τά καλά των, καί άπόδειξις 
τούτου  είναι δτι μοί χρησιμεύουσι σήμερον.

Έ κ τοϋ δωματίου τούτου είς τό όποιον εύ
ρισκόμεθα, χάρις είς εύφυές σύστημα άκου- 
στικών σωλήνων, άκούει τις παν δ,τι λέγε
τα ι είς τά  άλλα δωμάτια τής οίκίας, δταν 
διά τίνος μηχανισμού άνοιξη τόν μεταδί- 
δοντα τούς ήχους σωλήνα- καί τούναντίον 
δύναται τις νά όμιλΫ) ύψηλοφώνως καί νά 
κραυγάζη μάλιστα, χωρίς νά άκούη άλλος 
έ'ξωθεν, καθόσον ή φωνή άποπνίγεται έν 
μέσω τών τεσσάρων τοίχων.

»Τό μέρος τοϋτο λέγουσιν δτι ήτο έντευ- 
κτήριον κυνηγετικόν, δπου μεγιστάνες τής 
τότε έποχής καί εύγενεΐς κυρίαι συνηντώντο 
πιθανώς έν άγνοια τών γυναικών των καί 
τών συζύγων των, ά λ λ ’ ύπάρχει λόγος νά 
ύποθέσωμεν δτι ή οίκία αύτή άνηγέρθη δι ’ 
άλλην χρήσιν- βεβαίως δέν έκτίσθησαν άνευ 
λόγου έκ τών πλαγίων οί δύο πύργοι της. 
Κλίμακες κρυφϊα,ι, θύραι άόρατοι, μυστικοί 
διάδρομίι, τίποτε τέλος δέν λείπει.

» ’Αλλά μα τήν άλήθειαν, δέν ήξεύρω 
διατί σοί ομιλώ περί τοιούτων πραγμάτων, 
τά όποια προφανώς δέν σ ’ ένδιαφέρουσι πο
σώς. Επανέρχομαι είς τό θέμα μας.Οί προσ
κεκλημένοι μου είναι έκεϊ, καί ήρνήθην μέν 
ν ’ απομακρυνθώ ά π ’αύτών έπ ’ ολίγον, ά λ λ ’ 
ή άπουσία μου δέν δύναναι νά παραταθτϊ 
έπ ’άόριστον άμα μέ ϊδωσι, θά μέ άναγκά- 
σωσι νά έκπληρώσω τήν προς αύτούς ύπό- 
σχεσίν μου. Λοιπόν θά γείνη η δέν θά γείνη 
εκείνο, τό όποιον σοί είπα ; Αύτό έξαρτάται 
άπό σέ- επαναλαμβάνω δέ νά σοί είπω καί 
τοϋτο: Έάν θέλης νά σώσης τήν θυγατέρα 
σου, είν ’ άκόμη καιρός- άπαξ δμως έξέλθω 
θά ήναι παραπολύ άργά. Άπεφάσισες ;

— Ποτέ! άνέκραξεν ή κόμητ*α μετά πε- 
πνιγμενης φωνής.

ΚΗ'

Ή έκπληξις.

Τρόμος μανίας κατέλαβεν άμέσως τόν ύ- 
ποκόμητα, ού ήλλοιώθη μέν τό πρόσωπον, 
ήσαν κατέρρυθροι οί οφθαλμοί καί τό βλέμ
μα του έξέφρασεν άπαίσιον άγριότητα. Το
σοϋτον οέ αποτρόπαιος τήν έ’ψιν ήτο, ώστε 
ή κόμησσα ώπισθοδρόμησε μετά ρίγους.

— Λοιπόν, έστω, είπεν ό άθλιος μετά συ- 
ριζούσης φωνής- δέν σοϋ ζητώ τίποτε πλέον, 
άλλά θά λάβω τήν εύχαρίστησιν νά έντρυ- 
φήσω είς τήν έκδίκησίν μου . . .  Ή  κόρη 
σου είναι καταδεδικασμένη ! . . .

Ή  άτυχης μήτηρ ήνωρθώθη τεταραγ- 
μένη καί τρέρ-ουσα ύπό φόβου.

— ΤΑ ! άν έκραξε- δέν ευρίσκω τίποτε, 
τίποτε νά εϊπω, τό όποιον νά έρμηνεύη τήν 
ιδέαν μου, καί νά έκφράζη τήν αποστροφήν, 
τήν όποιαν μοί εμπνέεις ! Δέν ήξεύρω ποιοι 
είναι αύτοί, τούς όποιους προσεκάλεσες έδώ, 
ά λ λ ’ δσον καί &ν ηναι άντάξιοί σου, δσον 
καί άν ήναι άτιμοι, θά πτοηθώσι, θά τρο- 
μάξωσι καί δέν θά θελήσουν νά διαπράξουν 
τήν άγενή αύτήν ποαξιν, μέ τήν όποιαν μέ 
απειλείς, άλλά θά έχωσι τό θάρρος νά ρί- 
ψωσι κατά πρόσωπον σου τήν περιφρόνησίν 
των !

— Βαυκαλίσου λοιπόν μέ τήν ιδέαν αύ
τήν, έάν αΰτη δύναται νά καταπραΰνη τάς

μητρικάς σου αγωνίας. Έ λ α , γνωρίζω έγώ 
τούς προσκεκλημένους μου, καί άκριβώς τούς 
έξέλεξα , διότι τούς γνωρίζω. Αύτοί νά φο- 
βηθώσι;Έλα δά,αότοί νά πράξουν δ,τιθέλω 
εγώ ! “Ακούσε- καί άν άκόμη βλέποντες τά 
δάκρυα τής κόρης σου καί αύτήν σπασμω- 
δικώς παλαίουσαν έξ απελπισίας, συνελάμ- 
βανον οίκτον δ ι’αύτήν- ήξεύρεις τί θά πρά- 
ξω τότε ; Λοιπόν θά σοί τό είπω- θά τοϊς 
εϊπω κατά πρόσωπον : Εισθε δλοι βλάκες 
καί άνανδροι ! Καί τότε έγώ, άκούεις, κό
μησσα Δελασέρ ; έγώ θά λάβω τήν θυγα
τέρα σου !

Ή  άτυχής μήτηρ άφήκε φοβέραν κραυ
γήν καί καλύπτουσα διά τών χειρών τό 
πρόσωπον:

— Ώ  ! τ ί τέρας είναι αύτό ! είπε στε- 
νάξασα.

Ό άθλιος έκάλυψεν αύτήν διά τοϋ μίσος 
καί σκληρότητα άποπνέοντος βλέμματός 
του.

— ’ Ακούσε άκόμη, έπανέλαβε. Θά μεί- 
νης κλεισμένη είς αύτό τό δωμάτιον, διότι 
θελω νά παρασταθνίς είς τό δραμα- δέν θά 
βλέπης, άλλά μόνον θ ' άκούης, έάν δέ ήσαι 
προσεκτική, ούδεμία σκηνή θά σοϋ διαφύγη. 
Θ ’ άκούσης τάς κραυγάς τής κόρης σου, 
είς τάς όποιας θ ’ άποκρίνωνται οί τέσ- 
σαρες μέθυσοι διά καγχασμών καί Φ ω νώ ν, 
θ ’ άκούης τάς καθικετεύσεις της, τούς σπα
ρακτικούς όλυφυρμούς της, είς τούς όποιους 
θ ’ άποκρίνηται διά τών έρωτικών λόγων καί 
τών φλογερών φιλημάτων έκεϊνος δστις διά 
λαχνοϋ θά τήν λάβη καί θά γείνη κύριος 
αύτής . . . .

»Ναί, ναί, θ ’άκούσης δλ’αύτά, σύ δέ είς 
μάτην θά φωνάζης, διότι τής φωνής σου 
μόνον τόν ήχον θ ’ άκούης- εύρισκομένη δέ 
τότε είς τήν άδυναμίαν νά πράξης τ ι, πα 
ράφορος ύπό τής θλίψεως, θά συστρέφης τάς 
χεϊρας, θ ’ αποσπάς τήν κόμην καί ftx σχί- 
ζης τό πρόσωπον μέ τούς όνυχας.

»"Οταν τά  πάντα τελειώσουν,ή θυγάτηρ 
σου θά έμβη πάλιν είς τήν φυλακήν καί σύ 
είς τήν ιδικήν σου. Αΰριον ή οίκία θά μείνη 
έρημος- ή δέ κόμησσα Δελασέρ καί ή κόρη 
της θά κλεισθώσι ζώσαι, ή μέν είς τόν 
Πύργον τών Κυριών, ή δέ είς τοϋ Ίέρακος, 
αί όποϊαι είναι δύο λίθινα νεκρικά φέρετρα, 
καί έκεϊ θ ’ άποθάνουν βασανιζόμεναι ύπό 
τής πείνης καί ύπό φρικτών άγων ιών, κά 
νεις δέν θ ’ άκούση νά γίνεται πλέον λόγος 
πεοί αύτών, κάνεις δέν θά μάθη τί άπέγει- 
ναν, διότι οί παλαιοί τοίχοι τής οίκίας αύ
τής θά μείνουν άφωνοι καί κάνεις δέν θα 
δυνηθή νά έξιχνιάση τό μυστικόν τής φοβέ
ρας αύτής νυκτός».

Μετά τούς φρικώδεις τούτους λόγους ά 
άθλιος έπίεσε τό έξ έλεφαντόδοντος έλατή- 
οιον, ό άκουστικός σωλήν ήνοίχθη καί άμέ
σως έ"φθασαν είς τά ώτα τής κομήσσης α ί 
φωναί τών κραιπαλούντων, οΐτινες κτυπών- 
τες τά  ποτήρια έπί τής τραπέζης άνεμί- 
γνυον μετά τοϋ κρότου καί τού ήχου τού
των τάς κραυγάς των :

— Σανζάκ, Σανζάκ, Σανζάκ !
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Πειραιεϋς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ο λύμπια.

Πκραιευς
Άθήναι

Κόρινθος

. 6.20π  
7.00 

αφ .10.03
άν .10.23

/αφ. 8 .10
'αν. 6.30π  

’Ολύμπια 5φ. 7.25

Πύργος

8.50*
9.30

12.50

6,00π
7.10
9.15
7.15π
9.45
9.50

11.40
11.55
12.50

1 1 ,25π 
12.05

3.00
3.15

5.08
5.10
6.00 
7.20
4.45μ
7.40
6.45π
8.55

4.20μ
7.25

5.00
5.55

’Ολύμπια άν. 7.35π  

Πύργος
\αν. —

Λ*χ°“ν* φ -  I  

(αφ. — 
άν. 7.45π  
άν. 9.29

Πάτραι 
Α,Γγιον

/αφ.10.34  
Ά κρατα ^άν. 10.39  

“ 1.05
1.25

Ά θηναι αφ. 4,30 
Πειραιεύς αφ. 5.00(*αφ.

άν.

— 2.25μ 6.30μ
— 3.20 7.25

7.00π 3.40 5.05μ
8.50 5.18 7.15
8.55 5.24 6.40π

11.00 7.45 9.15
11.50 — 4 .10μ

1.08 — 6.25
1.58 — 7.35
2.02 6.20π _
3.55 9.00 —
4.10 — 12.00*
7.05 _ 3.20
7.35 — 3.55

Λ Ι Μ ί Κ Α Λ Ι Ϊ Σ Α  ΕΛΛΗΝΙΣ διαθέτει μίαν ήδύοΙ 
ώρας καθ* έκάστην,Ι 
η κα'ι ημέραν παρ’ ] 

ήμ,έραν, μεταβαίνουσα προς παράδοσιν μαθημάτων είς μικρούς παιδας ή κορά
σ ια .— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Κόρινθος ‘'Αργος 
Κ^ινΟος «ν. 1 1 .4 2 π (» )  1.20μ
Άργβς άφ. 2.20 3.50
Ι ( · 4 « λ ιο ν  . 3.00 4.25
Τ^πολις . 6 .10  7.20

Ν αύπλιον Τρίπολις. 
Τρίπολις άν. 6.30π
Ν α ύ « λ ιο ν  > 8.45
Άργος . 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

9.45π (*) 
12 .15  

1.20 
3.45

ΚαδάΟιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
7.15 10.15 — 7.00 Λουτρά

Κυλλήνη
— — __

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8 00 11.42
— 12.30 — — Καβάσιλα 6.50 8.15 —

2.35
4.00
4.33
4.50

Καβάσιλα 
Βιφθολομ.
Κ Λλήνη
Λουτρά

· .  Κ α τ ’ ευθείαν εις Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου άμαζοστοιχίαι καθ’έκάστην. 
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ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

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

Χ ΐρ χ ΐ| { τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςχαϊ μή.   Νέα
αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

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

39 — Ά θή να ι, όδός Σταδίου, άριθμός — 39.

Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκάλ, κομβίων, χειροκτίων, μ,παστουνίων, 
όμβρελών, φλανελλών κλπ. άνδρικων εϊδων. Πΰλησις λιανικω; *«1 χον- 
ip n fit

Λαιμοδέται κατά  παραγγελίαν.

Χ Α Ρ Τ Ο Β Ο Α Ι Ι Ο Ν
ΑΑΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

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 Ciu Angouleme, Paris.
F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Ascher Wien

Έκτυπουνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς και λιθογραφη- 
μέναι επικεφαλίδες επιστολών και φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντος 
ιϊοους. Ενταύθα πωλεΓται και μελάνη τύπου άγγλική ώς και συμπεπυκνωμέν^. 
Παστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε
λαιοχρωμάτων— εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

ΤιμαΙ μιίχριαι. — Οώληνις λιανινΰς xal χονδριχώ*.

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

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Α 1 γ ν η ς ι α ι  2ΙΓΓΕΡ ΡΑΠΊΌΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑ

ΤΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
4 : Τ  Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 :  /

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
Ανευ του οποίου ή μηχανή 

δεν είνε γνήσια.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΊΌΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ Π ΑΗΡ ΩΜ ΑΣ

Γ. Ν Α Ϊ Δ Λ Ι Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
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