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[ Συνέχεια]

Ό βαρώνος το έπεσκέφθη, συνεπλήοωσε 
-τήν έπίπλωσιν αύτοϋ, καί διά τελείας κα
λαισθησίας έπεστάτησεν ό ίδιος, μετά τάς 
αγοράς, άς έποίησε διά λογαριασμόν πλού
σιας κρεολοϋ φίλης του, ε’ις την διευθέτησιν 
τώ ν επίπλων, τήν εφαρμογήν τών υφασμά
των καί τήν τοποθέτησιν τών εικόνων, ού
τω ς ώστε ή κατοικία αΰτη έγένετο μία τών 
πολυτελεστέρων τής συνοικίας.

Ή  Μαρία λοιπον εύρε κατα τήν άφιξίν 
της, τήν δευτέραν ώραν τήν πρωίας τήν 
κατοικίαν αύτής έτοιμον καί δέν τήν έθαύ- 
μασεν. Έπανήρχετο άπλώς είς τήν βαθ
μίδα, έν τ, έ"ζησε κατά τήν πρώτην αύτής 
-νεότητα.

Ήτο πάλιν αί Ιναρδέναι άνευ τού λα μ 
πρού ήλιου, τής πλούσιας βλαστήσεως τών 
Ά ντιλλών καί τής πληθύος τών δούλων, 

■οί'τινες τήν περιεκύκλουν.
Ή  πρώτη φροντίς αύτής, άμα τή έγ- 

καταστάσει της έν τώ  οίκω, ή μάλλον έν 
τώ  παλατίω  έκείνω, ήτο να. γράψη πρός 
τον βαρόνον :

« Φίλτατέ μου χνριε,
»Σέ ικετεύω, άφες μοι τον άναγκαιοϋντα 

χρόνον, όπως συνέλθω καί συνειθίσω είς τόν 
•νέον τοϋτον βίον. Σέ ύπήκουσα. Θα ήμαι 
τάχα εύτυχεστέρα ;»

Ή  άπάντησις έοόθη ταχέως :
« Παμφιλτάτη ,

»Δέν επιθυμώ νά ήμαι τύραννός σου.άλλά

μάλλον δούλάς σου' διάταττε, μόνον δέ, 
προσπάθησαν να. συντάμης τάς ώρας τού 
μαρτυρίου μου.»

Έ να  μήνα μετά ταϋτα ολος ό κόσμος 
ώμίλει περί τής έκτάκτου καλλονής τής 
ζένης έκείνης, ήτις έν τούτοις έφαίνετο σπα- 
νίως είς τά  συχναζόμενα ύπό τής αριστο
κρατίας μέρη. Τό δάσος δηλονότι, τό γα λ 
λικόν θέατρον καί τό μελόδραμα, ένθα τήν 
παρουσίαν της παρηκολούθουν άτελεύτητοι 
ψιθυρισμοί θαυμασμού.

Αίαν συνεσταλμένη, μή συνδέουσα σχέ
σεις μεθ’ ούδενός, διήρχετο μειδιώσα καί 
ύπερήφανος διά τού λαμπρού έκείνου κό
σμου, τοϋ προσπαθοϋντος μάτην νά διεισ- 
ούση έν τοϊς άποκρύφοις διαλογισμοί; αυ
τής.

Οΰτως εύρίσκετο αΰτη έν τή άκμή της. 
Ό βίος της συνεδέθη μετά τοϋ βίου τών 
εχθρών της, οΐτινες ειχον λάβει τόσω άπαί- 
σιον μέρος έν αύτώ.

Τούτο τή έκόστισε κ α τ ’ άρχάς άκριβά- 
ή ιίαρδία τη ; έξανίστατο, άλλά προσεπά- 
θησε νά τήν καθυποτάξη.

Διά νά καταστήση τελείαν τήν έπί τοϋ 
έχθροϋ αύτής, δν έμίσει θανασίμως, παντο
δυναμίαν της, ε”σχε τό θάρρος νά κατα- 
σταθη έρωμένη του, νά παίζη τήν κωμω 
δίαν τοϋ έρωτος καί ν ’ άσπάζεται, ένώ έπε- 
θύΐΛ»ι νά οήξη καί νά πλήξη δ ι’ έγχειρι- 
οίου τον εραστήν αύτής. Ά λ λ ' ή σχέσις 
αΰτη διετέλει κρύφια καί ούδείς τήν έγνώ- 
ριζεν.

Διά τον κόσμον ό'λον ήτο προστατευο- 
μενη τοϋ βαρόνου, ήν οίλος έξ Ά ντιλλών 
ί'.γζ συστήσει προς αυτόν.

Σπανίως μανθάνουσιν οί Παρίσιοι τήν 
άληθή ιστορίαν τών ξένων τούτων μετεώ
ρων, τά  όποια παρουσιάζονται συχνά εις τό 
στερέωμα αύτοϋ !

Ή  Μαρία-Εύχγγελία έσχε τήν ευτυχή

ιδέαν νά μή δεχθή ούδεμίαν πρόσκλησιν, ν ’ 
άποφύγη τάς παρουσιάσεις καί νά περιορι- 
σθή είς τό μέγαρόν της.

Έμεινεν οΰτως ώς οπτασία λαμπρά καί 
αινιγματώδης. Ώς πρός τόν Μάξιμον, ούτος 
ήτο τεθαμβισμένος παράφρων.

Καθ’ έκάστην άνεκάλυπτε νέα θέλγητρα 
παρά τή έρωμένη αύτοϋ.

Έν αύτή διέβλεπε τό ώραιότερον, το ή- 
δονικώτερον,τό πνευματωδέστερον τών πλα
σμάτων,-άτινα μόνον τοϊς πρίγκηψι δέοο- 
τα ι νά κατέχωσι. "Οπως τόν καθυποτάςη 
έξ ολοκλήρου, ανέπτυξε πάντα τά  θέλγη
τρα αύτής. 'Υπήρξε φλογερά καί λεπτή 
ένταυτώ, παρέχουσα αύτώ διασκέοασιν καί 
ηδονήν άπειρον. Βεβαίως ό Ροζενδάλ εί- 
χεν άγαπήσει μετά πάθους τήν Γερμανήν, 
άλλά τό γλυκύ, τό ξανθόν, τό συμπαθές 
καί σοβαρόν ένταυτώ πλάσμα έκεϊνο δέν 
κατείχε τά λαμπρά πλεονεκτήματα τής 
κρεολοϋ, τό εύκαμπτον, τήν θερμότητα έκεί
νην, ήτις τόν περιέβαλε καί ήναπτεν είς 
τάς φλέβας του τήν μαγνητικήν μαγείαν, 
ήν οί άρχαϊοι άνεζήτουν έν τοϊς φίλτροις 
καί ταΐς μαγγανίαις.

’Οκτώ ήμέρας μετά τήν κατοχήν αύ
τής, ό Ροζενδάλ φθάσας ήδη τήν ήλικίαν 
τών μεγάλων καί άπαισίαν έπιρροήν έχόν- 
των έπί τού άνθρωπίνου πνεύματος παθών, 
παρά τον σκεπτικισμόν καί τον κόρον τών 
αισθήσεων αύτοϋ, θά ε'διδε μάλλον το ή- 
μισυ τής περιουσία; του, παρά ν ’ άποχωρι- 
σθή τής νεάνιδος ταύτης, ώς δέν θά ήδύ
νατο νά ζήση άνευ ήλιου ή άερος. Υπο τά 
άνθη τών θωπειών αύτής, τον ε”δενε δ ι’ ά- 
λύσεων βαρέων, άς οΰτε θ ’ άπεπειρατο νά 
άποτινάξη τού λοιπού.

Αί συνεντεύξεις αύτών ησάν βραχεΐαι 
καί κούφιαι. Ή  Μαρία-Εύαγγελία τά ; ά- 
πέφευγεν οσον ήδύνατο. Άπεδείκνυεν είς 
τόν μέγαν οικονομολόγον, οτι διά πολλούς



λόγους αΰτν) δέν ήδύνατο νά ήναι δ ι’ αυ
τόν ε1{χτη άντικείμενον διασκεδάσεως· δτι 
αύτός άνήκεν- είς τόν κότσον καί τάς ύπο- 
θεσεις του καί δτι πρέπει νά περιορίζνι τάς 
ήδονάς του, "να μη κορεσθή αυτών ταχέως.

Καί ήτο τόσω πειστική, τά βλέμματά 
της τόσον εύφραδή, τά  φιλήματα της τόσον 
θερμά ! έγνώριζε τόσον πολύ νά περισφίγγη 
τόν εραστήν αύτής διά τών δεσμών τών μυ- 
ρίων θωπειών της, ώστε έμακρύνετο αύτής 
άπηυδηκώς καί μάλλον έρωτόληπτος, ύπο- 
τεταγμένος καί έμπλεως μέθης.

Ά λ λ ’ ουτω πράττουσα ικανοποιεί δλας 
τάς επιθυμίας τοϋ βαρόνου, δστις διετήρει 
πά^αν τήν ελευθερίαν αύτοϋ, εύρίσκων οσά
κις ήθελε τό επιθυμήσει τό πολυθέλγητρον 
πλάσμα, δπερ τόν έδέχετο μέ τάς άγκάλας 
άνοικτάς, ώραϊον μέχρι τρέλλας καί τών 
πλέον έστω φρονίμων άνδρών, ικανοποιούν 
τήν ματαιότητα τών μάλλον ματαιοφρόνων 
καί αξιοπρεπές ένταύτώ μέχρι τού άπροχω- 
ρήτου. Ούδέποτε τή .διέφυγε λέξις, έξ ής νά 
διεφαίνετο δτι ύπώπτευέ τινα  διά τον θά
νατον τού πατρός της. "Απαξ μόνον τώ 
είπεν, δτι δ πατήρ της ύπέκυψεν εις απρό
οπτον συμφοράν δλως φυσικήν δμως, δτι ό 
κύριος Μορέλ έοειξε πρός αύτάς καλοκάγα- 
θίαν καί ξένη πρός τά  ζητήματα τού συμ
φέροντος είπε μόνον δτι ό μαρκήσιος έσκό- 
πει νά έξασφαλίση τό μέλλον της, άλλ ’ δ 
απρόοπτος θάνατός του τόν ήμπόδισε νά ε- 
νεργήση κατά τάς επιθυμίας του.

Ούδέ λέξις δυσαρεσκείας έξήλθε τών y ει
λεών της, ούτε πρός τήν άνάμνησιν τού 
μαρκησίου, οΰτε διά τάς πράξεις τής μαρ- 
κησίας, ήν ούδόλως άνέφερεν.

— Οΰτως, ελεγεν ό βαρόνος άπερχόμε- 
νος, άγνοεϊ εντελώς δτι έγώ είμαι ό αύτουρ- 
γός δλων τών ατυχιών της.

Καί έκνενευρισμένος καί μεθύων ηύτύχει 
καί ηύχαριστεΐτο διά τήν άγνοιαν ταύτην.

Τό μυστήριον, άλλως, δι ’ ού ή Μαρία έ- 
κάλυπτε τάς σχέσεις αύτών εύηρέστει τώ 
Ροζενδάλ.

Φυλάττων τήν άξιοπρέπειαν τοϋ ονόμα
τος, δπερ 6 πατήρ αύτοϋ τώ έκληροδότησεν, 
έκρυψε τούς μετά τής Γερμανής έ'οωτάς 
του, ε’ρωτας τής πρώτης νεότητος. !

"Ηδη δέ, ώριμου πλέον ήλικίας καί έν 
πάση τή άκμη ευρισκόμενος, δέν ήθελε νά 
ύπόκηται είς τήν λογοκρισίαν, έστω καί 
διά τούς μάλλον λεπτούς καί μάλλον ευώ
δεις έρωτας, ά λ λ ’ έρωτας διαφθοράς.

Έκτος τούτου, ό βαρόνος πρέπει νά ή- 
γάπησεν άπείρως τήν μιγάδα, διότι οί λά 
Βιλλωδαί δέν τώ  έφαίνοντο άντίπαλοι ά- 
βλαβεΐς. Διά τοϋτο έφρόντιζε νά μανθάνη 
τακτικώς τά  έν Ρόχη συμβαίνοντα ! Ό χ ι 
διότι έφοβειτο. Κ α τ’ άρχήν ούδέν έφοβειτο 
ό βαρόνος. Μήπως οί άντιθάλαμοι αύτοϋ 
δέν εφυλάσσοντο καλλίτερον τών άντιθαλά- 
μων διοικητού επαρχίας, ή στρατηλάτου 
τινός ;

Ό  άγροκόμος λοιπόν κατά τάς πληρο
φορίας του, συνεπεία τής άναχωρήσεως τής 
συζύγου του, ολίγον ε'λειψε ν ’ άποθάνη έκ 
τής εγκεφαλικής νόσου, έξ ής προσεβλήθη, 
ώς έχαρακτήρισεν αύτήν ό ιατρός. Έ π ί ενα 
μήνα εύρίσκετο μεταξύ ζωής καί θανάτου.

"Εξ έβδομάδες διέρρευσαν. Ή  ισχυρά ιδιο
συγκρασία τού άσθενούς ύπερίσχυσεν ά λ λ ’ 
δ κίνδυνος δέν παρήλθεν εντελώς. Ή  πληγή 
τού Νορμανδοϋ ύπήρξε βαθεϊα καί δηλητη
ριώδης. Ή  ύπερηφάνεια αύτοϋ προσεβλήθη 
μάλλον παντός άλλου. Ή  φυγή τής κρεο
λοϋ ύπήρξεν έν τώ  τόπω μέγα σκάνδαλον. 
Το άρχαϊον όνομα τών λά Βιλλωδαί κατέ
στη καταγέλαστον ! Έπειδή δέ οί λά Βιλ- 
λωδαί ήσαν πολύ ύπερήφανοι, τό σκάνδα
λον τούς προσέβαλε καιρίως. Ό  προπάππος 
αύτών, προσβληθείς ύπό ληστών είς τό 75 ον 
ετος τής ήλικίας του, καί βασανισθείς ύ π ’ 
αύτών δπως κατάδειξη τό μέρος, είς δ έκρυ
πτε τούς θησαυρούς του, ήρνήθη νά εΐπγ 
λέξιν καί άπέθανεν ύπό τάς βασάνους.

— Δέν μέ μέλλει διά τά  χρήματα, εί
πεν, άλλ ’ αίσχύνομαι σκεπτόμενος ότι δύ- 
ναται νά ύποτεθγι δτι έφοβήθην.

Ή  ύπερηφάνεια καί ή γενναιότης ήσαν 
ή βάσις τού χαρακτήρός των.

Ό Άνδρέας λά Βιλλωδαί, άμα τώ ά- 
κούσματι τής καταστροφής, εσπευσεν είς 
Ρόχην. Έν στιγμή έχεφροσύνης δ ’Ιωάν
νης, άναγνωρίσας αύτόν, τόν ήσπάσθη καί 
τώ είπε :

— Σοί απαγορεύω νά άφίσης τόν πρίγ- 
κηπα, ούδέ νά προφέρης λέξιν έπιπλήξεως 
προς τήν γυναίκα έκείνην, έάν τήν άπαν- 
τή*ης. Ζήσον ώς μέχρι τοϋδε καί θά ιδωμ3ν.

ΓΤΛ ι \Ι ι να ιοωσιν ;
Ό  Άνδρέας δέν τόν ήρώτησε περί τού

του, ώς οΰτε δ πλοίαρχος, δστις έπληροφο- 
ρήθη τούτο παρά τού αδελφού του είς τάς 
Άσόρας, δπου τό πλοιόν του εύρίσκετο.

Ό  ’Ιωάννης ήτο δ πρωτότοκος καί ίσέ- 
βοντο τήν ιεραρχίαν τής οίκογενείας. Ή το 
μία άπό τάς ιδιοτροπίας των.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία ήδύνατο λοιπόν νά 
ζή άφόβως έν μέσω τής περιβαλλούσης αύ
τήν πολυτελείας, έ'νθα έ"ζη άνέτως, ώς έάν 
ήτο έν τώ στοιχείω αύτής. Τόσω δέ μάλ
λον άφόβως έβίου, δσω ήμέραν τινά ή μαο- 
κησία δ Άρτάν έννοήσασα τήν παιζομένην 
πρό αύτής κωμωδίαν είπε πρός τόν βαρό
νον :

— Έγένεσο λοιπόν τελείως εχθρός μας ;
— Τί σέ μέλει ; αύτή άγνοεϊ τά πάντα, 

ώς πρός σέ είναι ξένη άβλαβή;, δ ι’ έμέ εί
ναι άπλώς πολυτέλεια καί ερωμένη.

— Δηλαδή άθυρμα.
— Πολύτιμον, λίαν πολύτιμον, είπε το- 

νίζων τήν λέξιν, καί άπαγορεύεται νά τήν 
έγγίση τις. Αύτή άγνοεϊ δτι ύπάρχεις· μ ι
μίσου την" θά σοί το χρεωστώ χάριν.

— ’Ώ  ! οί άνδρες ! είπεν ή μαρκησία.
Ά λ λ ’ ήτο ιδιοτροπία βασιλέως. Οί αύ-

λικοί ώφειλον νά τήν σεβασθώσι. Καί ή τοϋ 
Ροζενδάλ έγένετο σεβαστή. Έν τούτοις ή 
κωμωδία τής αρπαγής έτελείωσεν. Ή δη ήρ
ξατο τό δράμα.

ς '

Έπλησίαζε νά τελειώση δ Αύγουστος. 
Τά παράθυρα τοϋ μεγάρου τής κρεολοϋ ή 
σαν κλειστά πρός τό μέρος τής όδοϋ καί μό
νον τά  πρός τόν κήπον βλέποντα ήσαν ήνε- 
ωγμενα καίέφερον τήν δρόσον,ήτις άνεπτύσ- 
σετο έκεΐ έκ τού συχνού καί άφθονου κατα

βρέγματος. Ή  πόα διετήρει τήν βελουσίνην 
χροιάν της, σκιαζομένη ύπό τών δένδρων.

Εννέα ώρας έσήμαινε τό έν τώ καλλιν- 
τηρίω τής Μαρίας εκκρεμές. Τό καλλυντή- 
ριον τούτο ε'φερεν είς μεγαλοπρεπές θερμοκή- 
πιον, κείμενον είς τήν άκραν τού μεγάρου- 
καί κατέχον δλον τό μεταξύ τής δδού καί 
τού κήπου διάστημα πρός τό δυτικόν μέρος.

Έ ξ ύπερτάτης λεπτότητος δ βαρόνος 
είχε μεταφέρει έν τώ  θερμοκηπίω έκείνω 
φυτά τών τροπικών, ώστε ή Μαρία-Εύαγγε
λία  ν ’ άναπολή τήν παιδικήν ήλικίαν της 
καί τήν γενέθλιον αύτής γήν. Αί εύώδεις 
βανίλλιαι περιελίσσοντο περί τούς λεπτούς 
κιονίσκους, τούς μέχρι τού κρυστάλλινου θο
λού έξικνουμένους, μετά τών ώριμων χρυσι- 
ζόντων πυρήνων των.Οι φοίνικες άνέπτυσσον 
τά πλατέα καίψαλιδω τά  φύλλατων έν εΐδεε 
λοφίων έπί πτέριδος, έχούσης τά άκρα αύ
τής ακιδωτά δίκην βελών. Αί βανανέαι έξέ- 
τεινον τά μακρά πτερά των έπί τών έξ ίν- 
δοκαλάμου κεχρυσωμένων έδρών καί τών 
σχοινοπλέκτων άνακλίντρων, τών τοποθε
τημένων πλησίον τών πηδάκων, τών όποιων 
το ΰδωρ έπανέπιπτεν ώς άδαμάντινος βροχή 
έν εύρυχώροις λεκάναις έκ λευκού μαρμάρου.

Έκεΐ εύχαριστεΐτο νά κάθηται ή κρεο
λός. Έκεΐ έμενεν ώρας ολοκλήρους, έρειδο- 
μένη έπί τοϋ πρός τήν δδόν εξώστου, παρα
τηρούσα τάς κυκλοφορούσας άμάξας διά 
τών βαθυχρόων οφθαλμών της, ώς νά άνέ- 
μενέ τινα , ζητούσα ν ’ άναγνωρίσγι αύτόν 
μεταξύ τού πλήθους τών διαβατών.

Τήν πρωίαν έκείνην ή Μαρία ειχε μόλις 
έξέλθει τού κοιτώνός της, καί είσερχομέντ) 
έν τώ καλλυντηρίω, έ'λυε τά μακρά κύματα 
τής μελανής κόμης της, δτε φωνή καθαρά 
τήν εκάλεσεν άποτόμως :

— Κυρία !
Ή  κρεολός έστράφη καί ήρώτησε :
—  Τί τρέχει, Βαρβάρα ;
Ή  καθαρόφωνος θαλαμηπόλος ήτο τωόντι 

ή αρχαία ήμών γνώριμος Βαρβάρα, ήτις 
είχε μετασχηματισθή είς θαλαμηπόλον τού· 
θεάτρου τών κωμωδιών. Ούδέν έν αύτή I- 
πρόδιδε τήν πρώην χωρικήν, έκτος τών μ ι
κρών χειρών αύτής, αϊτινες ήσαν έρυθρότε- 
ραι τοϋ δέοντος. Ά λλά  καί είς αύτάς ετι 
παρετηρεΐτο ή βελτίωσις· έν Ρόχη ήσαν κα- 
ταπόρφυροι, ήδη δέ μόλις έρυθραί· άλλά διά 
τοϋ χρόνου καί τής χρήσεως καλλωπιστικών 
άλοιφών,ήθελον κατας~/ί βεβαίως λευκαί καί 
άπαλαί ώς ή μέταξα. Μόνον δέ άλλάζουσα 
φωλεάν ήλλαξε καί σχήμα’&ν καί ύπό τότε- 
φρόχρυυν αύτής φόρεμα, τό κατασκευασθέν 
ύπό έμπειρου ραπτρίας καί τάς έκ βερενικω- 
μένου δέρματος εύμαρίδας της,ύπό τάς σκω- 
τικάς περικνημίδας αύτής, ειχε τήν καλαι
σθησίαν νά μείνη πάντοτε ή αφελής χωρική, 
ήν έγνωρίσαμεν.Είς τήν έρώτησιν τής κρεο
λοϋ, άπήντησεν :

— Επιθυμείτε νά γνωρίσητε τον νέον 
κύριον ;

— Ποιον κύριαν ;
— Τόν μαρκήσιον δ ’ Άρτάν ;
Καί μολονίτι έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας 

νορμανδιστί, ή κυρία αύτής δέν έπρόσεξε, 
διότι τήν ήννόησε κάλιστα- καί περιελίσ- 
σουσα ταχέως τήν μακράν κόμην της εν



ζίοει στέμματος έπί της κεφαλής της, έπανέ- 
λαβε ταχέως :

— Φέρε μου τον κοιτωνίτην μου.
Καί περιτυλιχθεΐσα έν βία είς τά  μακρά 

κύματα έσθήτος,χρώματος παλαιού χρυσού, 
■μή έχούσης άλλον κόσμημα έκτός κοσύμβων 
τινών βαθύτερου χρώματος, διέσχισε τόκαλ- 
λυντήριον καί τον κοιτώνά της καί διηυθύνθη 
πρός το θερμοκήπιον.

Το εύρύχωρον παράθυρον, τό φέρον πρός 
τόν εξώστην ήτο κλειστόν. Ή  Βαρβάρα 
είχε δίκαιον. Ή  κυρία της ήθελε νά γνω- 
ρίση τόν νέον δ ’Αρτάν, ήτο μάλιστα 6 κυ- 
ριώτερος πόθος αύτής.

— Είναι έκεϊ, είπεν ή Βαρβάρα- μού τόν 
ϊδειξεν ή Σουσάνη.

Ή  Σουσάνη ήτο ή πραγματική θαλα
μηπόλος τής Μαρίας, ή Βαρβάρα ήτο ά- 
πλή βοηθός, άλλά λίαν προσφιλής τή κρε- 
ολώ,ήν έπεριποιεϊτο μετά ζήλου.Πράγματι, 
b  νέος μαρκήσιος, 6 μελαγχολικός Ρολάν- 
δος, ώς τόν άπεκάλει ή ύποκόμησσα δέ Σερ- 
•ναί, ίστατο ε”φιππος έν τή δδώ προ τής 
«ξώθυρας τοϋ άπέναντι μεγάρου.

Τό μέγαρον τοϋτο άνήκεν είς εύγενή Ρώ- 
cov, λίαν έκτιμώμενον έν τή άποικία τών 
ξένων, διά τόν ίπποτικόν χαρακτήρα του, 
τόν κόμητα Σουβίνσκη. Ό  κόμης, κατά τι 
πρεσβύτερος τοϋ Ρολάνδου, ήτο στενά συν
οδεμένος μ ετ ’ αύτοϋ, καί σχεδόν καθεκά- 
•στην έ'καμνον δμού τον πρωινόν των περί
πατον είς τό δάσος.

— “Ανοιξε τό παράθυρον, διέταξεν ή 
κρεολός.

Ή  Βαρβάρα ύπήκουσεν.
Ή  Μαρία-Εύαγγελία παρετήρησεν έαυ

τήν έντός κατόπτρου· είδεν δτι ήτο ώραία 
καί έλθούσα έτοποθετήθη έν πλάστη άφε- 
^εία έν μέσω τού παραθύρου άκριβώς άπέ- 
ναντι τού ίππέως.

Τά φύλλα τών βανιλλιών έπανέπιπτον 
περί αύτήν ώς τό έκ φύλλων πλαίσιον τών 
νεωτέρων εικόνων.

Άπό τής οδού βλέπων τις αύτήν έν τοι- 
αύτη θέσει, θά τήν έξελάμβανεν ώς ίδεώοές 
τ ι. Ά λ λ ’ αίφνης άπεσύοθη βιαίως πρός τά 
όπίσω, ίδοϋσα ΐππον καί ιππέα ίσταμένους 
απέναντι αυτής.

Ό  Ρολάνδος έ'φερε τήν χεΐρα είς τόν π ί
λον του καί προσέκλινεν.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία έπανήλθεν. έστη- 
ρίχθη έπί μικρόν έπί τών κιγκλίδων τοϋ 
εξώστου καί βυθίσασα, οΰτως είπεΐν, τό 
βλέμμα της, περιέβαλε τόν νεανίαν, κατα- 
λ^ηφθέντα ύπό θαυμασμού διά τοϋ βλέμμα
τος εκείνου.

Τά βλέμματά των τότε διεσταυρώθη- 
<ιαν. Τί συνέβη κατά τό βραχύ έκεϊνο διά
στημα ολίγων μόνον δευτερολέπτων ;

'Εν τινι κινήματι τής κρεολοϋ, τό ύφα
σμα τού πρωινού φορέματος της ύπεχώρησε 
μικρόν καί δ Ρολάνδος ήδυνήθη νά παρα- 
τηρήση τήν άκραν στήθους πρωτοτύπου, 
λευκού ώς τό γνησιώτερον άβοριον, λαιμόν 
έξαίσιον καί τά  έρυθρά χείλη ήμιάνοικτα, 
και τόσον πρόσφορα είς άσπασμόν !

Ή  βαθεϊα κόμη της περιέβαλε τό έντε- 
λες οωειδές τού προσώπου της, ένώ ώς έ -

στηρίζετο έπί τοϋ έξώστου, διεγράφετο ή 
καλλιτεχνική της έντέλεια.

Ή  Μαρία ήρυθρίασεν, εκλεισεν έπί στιγ
μήν τά  δμματα, έκλινε τήν κεφαλήν καί 
έξηφανίσθη.

Ό  νεανίας δέν έκινήθη, έμεινε προση
λωμένος έπί τής ασφάλτου τής οδού, όταν 
δέ δ κόμης Σουβίσκη έφάνη καί τώ έτεινε 
τήν χεΐρα στρέψας τήν κεφαλήν τού ΐππου 
του πρός τό μέρος τής παρόδου του Φριελάνδ, 
δ Ρολάνδος τόν ήκολούθησεν, άν καί έπόθει 
ή οπτασία έκείνη νά διήρκει αιωνίως. Εύ- 
τυχώς, καίτοι έξαφανισθεΐσαν, έγνώριζε 
πού νά τήν έπανεύρη. Έκτοτε δ βίος τού 
νεανίου δέν ήτο άσκοπος· άλλά ένέκλειεν 
είς έαυτόν μόνον τά σπέρματα τοϋ μεγάλου 
εκείνου πάθους, τού ήδη άναπτυσσομένου. 
Είπε μόνον είς τόν φίλον του ένώ έβάδιζον οί 
"πποι των παραπλεύρως.Ποία είναι ή κυρία 
ή κατοικούσα το άπέναντι ύμών μέγαρον;

— Μία κρεολός.
— Κατοικεί μόνη ;
— Παντάπασι μόνη.
— Είναι πλούσια;
— Πολύ πλούσια- είναι φίλη τοϋ Ρ ιζεν- 

δάλ, τ ί θέλες πλέον τούτου.
— Είναι έλευθέρα ή έγγαμος ;
— Ούδείς γινώσκει, οί ύπηρέται της,δμι- 

λούσι σπανίως, τήν είδες;
— Είς τό παράθυρον της πρό όλίγου. Ό 

Σουβίνσκης ήναψε σιγάρον καί είπε-
— Νά τό εΐπωμεν καθαρά καί σωστά, 

είναι έξαισία γυνή.
Ο Ρολάνδος δέν άντέλεξεν,έξ άλλου μέ

ρους καί ή Μαρία Εύαγγελία έσκέπτετο.
Ένεδύθη έσπευσμένως καί διέταξε νά 

ζεύξωσι.
Είς τάς δέκα ώρας π. μ. ήτο έντελώς 

έτοιμος καί έπέβαινε τής άμάξης της.
— Είς τό μέγαρον Ροζενδάλ, είπε πρός 

τον άμαξηλάτην.
Ό τανε”φθχσεν έκεϊ δ θαλαμηπόλος έτρεξε 

πρό αύτής καί τήν ύπεδέχθη.
Ό Λουδοβίκος μόνον 'ίσως έγνώριζε τήν 

άληθή σχέσιν τοϋ κυρίου αύτοϋ.
— Κυρία τή είπεν, δ κ. βαρόνος δέν είναι 

έδώ, ά λ λ ’άν θελήσητε νά τόν περιμένετε θά 
έλθη μετά μίαν ώραν.

— Καλά- θά περιμένω.
Ή  κρεολός διήλθε τόν πρόδρομον, μετά 

τούτον δέ μακράν στοάν καί έφθασεν είς 
μικράν αίθουσαν συνεχομένην προς το γρα
φεΐον τού Μαξίμου. Έπεριπάτησε κ α τ ’άρ- 
χάς όλίγον, μετά τούτο έζήτησε διόπτρας 
διά νά παρατηρήση τάς εικόνας καί τα 
έπιπλα, καί έπειτα άπεφάσισε νά γράψη 
καί έζήτησε γραφεΐον καί χάρτην.

Τό γραφεΐον του ήτο άνοικτόν.
Καθ ’ήν στιγμήν είσήρχετο έν αύτώ θα

λαμηπόλος τις είσήγαγεν έπισκέπτην έν τή 
πλησίον αιθούση τή κείμενη έν τή άντιθέτω 
πλευρά έκείνης έν ή έ'κειτο το καλλυντήριον 
άπό τοϋ δποίου έξήλθεν αΰτη προ ολίγου.

Ό θαλαμηπόλος τώ έ'λεγεν :
— Ό  κύριος βαρόνος σάς παρακαλεΐ νά 

άναμείνετε τήν επάνοδόν του.
Ή  Μαρία έρριψε τό βλέμμα έν τή α ι

θούση έκείνη καί παρετήρησε κομψόν τινα 
κύριον ένοεουμένον μέλανα ενδυμασίαν,δστις

έκάθησεν έπί άνακλίντρου καί έ'θεσε τόν 
πίλον του πλησίον αύτοϋ.

Ελαβε χάρτην έν τούτοις καί έκάθισε 
νά γράψη :

Φίλτατε Μάξιμε,
« Στενοχωροϋμαι-θέλω νά διοργανίσης εορ

τήν, έν ή νά παρευρεθώ μεταμφιεσμένη καί 
άγνωστος. Θελω δλόκληρον ήμέραν νά εύ- 
ρεθώ στηριζομένη έπί τοϋ βοαχίονός σου, 
ένώπιον δλου έκείνου τοϋ κόσμου δστις δέν 
μέ γνωρίζει καί δν έν τούτοις επιθυμώ 
νά γνωρίσω.Θέλω νά σέ ίδω περικυκλούμε- 
νον ύπο τού πλήθους τών κολάκων ώς πρίγ
κιπα, ώς καί πράγματι είσαι τοιούτος, καί 
έκ τών ισχυρότερων ! Τά πάντα δύνασαι. 
Μή μού άρνηθης λοιπόν.’Άς γείνη δπου θε- 
λήσης, ή είς τόν Πύργον σου τών Φερόλ 
ή είς τό μέγαρον σου. Ή μην σήμερον δύς— 
θυμός, καί ήλθον, θά μοί τό συγχώρησης; 
ώς ή πρόγονος ήμών Εϋα, αί γυναίκες εί- 
μεθα δλαι περίεργοι !

»Σέ άγαπώ διαπύρως.
»ΜΑΡΙΑ».

Καθ’ ήν στιγμήν ύπέγραφεν, ήκουσε βή
ματα είς τήν πλησίον αίθουσαν, έπειτα δι
πλήν κραυγήν έκπλήξεως.

— Ό  δικηγόρος !
— Σύ, Ραβού ;
"Ητο δ άνθρωπος τού άνακλίντρου, δστις 

έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, άμα ίδών τόν 
θαλαμηπόλον.

— Σιώπησον λοιπόν, δυστυχή, έκραύ
γασεν δ Ραβού, θά μέ χαντακώσης !

— Πώς ;
— ’Εδώ ονομάζομαι ΛουδοβΐκοςΡαβινέλ.
— Είσαι έδώ πρό πολλού ;
— Πρό δώδεκα έτών.
— Πλησίον τοϋ βαρόνου ;
— Πλησίον του.
— Πρός ποιον σκοπόν : *
— Σιωπή· ήλπισα δτι δέν θά σάς έπα- 

νέβλεπον. Ά λ λ ’ έπειδή ή τύχη σάς έ'φερε 
στά πόδια μου, δόστε μου τήν διεύθυνσίν 
σας καί θά σάς έξηγήσω τά πάντα.

Ή  κρεολός έγραψε ταχέως έπί χαρτιού : 
α Ό  Ραβού μετωνομάσθη Λουδοβίκος Ραβι- 
νέλ, πρός τ ί ;»

— Καί σείς,είπεν δ θαλαμηπόλος τί ήλ
θατε νά κάμητε έδώ, μετά τήν φοβεράν έ
κείνην δολοφονίαν ;

— Καί έγώ έπίσης θά σοί έξηγηθώ . . . 
σοί δμνύω . . . δτι δ Ρουμπινώ καί έγώ δέν 
ήμεθα ένοχοι... τούλάχιστον διά το έγκλη
μα τούτο !...

— Τέλος πάντων, τ ί έρχεσθε νά κάμητε 
έδώ !...

— Διά μίαν ύπόθεσιν.
— Ποιου είδους ;
— ’Ενθυμείσαι τό παιδίον έκεΐνο ; '
— Τήν θυγατέρα τής Γερμανής :
— Ναί" φρονώ δτι τήν έπανεϋρον.
Είς τάς λέξεις ταύτας ή Μαρία-Εύαγγε

λία ένθυμήθη δ,τι είπε πρός αύτήν δ βαρό
νος περί τού παιδιού, τό δποΐον άπωλέσθη.

— Ποϋ εινε τό κοράσιον αύτό ; ήρώτη
σεν δ Ραβού.

— Είς τό Παρίσι.
— Πώς τό έμάθετε ;



— Έκ τής πανομοιότητος αΰτη ; πρός 
την μητέρα της, είνε άπίστευτος.

Το βλέμμα της κρεολοϋ προσηλώθη έπί 
τη : είκόνος τής Γερμανής, τής κρεμαμέ- 
νη; Ιν πλήρει φωτί, απέναντι τοϋ γραφείου 
του βαρόνου. Άνεσκίρτησε καί έπληξε οιά 
τής χειρός τό μέτωπον αύτής.

— Καί έρχεσθε νά πωλήσητε τό μυστι
κόν αύτό είς τόν βαρόνον ; ήρώτησεν ο Ρ α 
βού.

■— Καί αν τοϋτο ήτο ;...
— "Οχι σήμερον θέλω νά σάς ίδω πρώ

το ν κατόπιν τό λέγετε.
— Ό  κύριος οέ Ροζενδάλ είδοποιήθη.
— Γράψατε του ότι θέλετε ν ’ άποκτή- 

σητε τήν πεποίθησιν ότι είναι αύτή ή ιοί».· 
ότι ήπατήθητε έπί τινων ζητημάτων, ότι 
θίλετε τέλ.ος πάντων, άλλά μή τώ λέγετε 
άκόμη τήν άλήθειαν.

— Έστω· πότε θά σέ 'ίδωμεν ;
— Αΰριον.
— Κατά ποιαν ώραν ;
— Κατά τάς εννέα τό πρωί- ό βαρόνος 

καταγίνεται είς τάς ύποθέσεις του έν τή 
τραπέζη καί είμαι ελεύθερος. Ποϋ κατοι
κείτε ;

— Όδός Ριβολί 174.
Καί ό άνθρωπος έκεϊνος Ιπρόσθεσεν :
— 'Αλλως τε Ιοού ή διεύθυνσίς μας:
«Δελόγκ καί Ρουμπινώ».
— Καλώ;, είπεν ό Ραβού, άλλά πρός 

Θεοϋ, φύγε ! Έξελθε !
— Ές αΰριον.
Καί ό Ραβού ώδήγησε τόν δικηγόρον οιά 

τών αιθουσών.
Καί έξερχομένου τούτου, ε’θεσε τόν δά

κτυλον είς τά χείλη του καί έπανέλαβε :
— Σιωπή !
Ή  Μαρία-Εύαγγελία εσπευσε νά σημεί

ωσή : « Όοός Ριβολί, 174, Δελόγκ καί 
Ρουμπινώ. Τό παιδίον εύρέθη. Νά πωληθή 
είς τόν βαρόνον τό μυστικόν αύτό. Φοβερά 
δολοφονία». Καί έΌεσε τήν σημείωσιν αύ
τήν έν μικρώ σημειωματαρίω έκ δέρματος 
τής Ρωσσίχς μέ /ρυσάς γωνίας.

Τό είχε μόλις κρύψει, όταν ό Ραβού Ιπα- 
νελθών εύρέθη κ,ατά πρόσωπον αύτής.

Τα γόνατα τοϋ θαλαμηπόλου Ικάμφθη- 
σαν. κατέστη ωχρότερος σουδαρίου καί έψι 
θύρισεν :

— ΤίΙσθε έκεΐ, κυρία ;
— Ναί.
Έθεσε τήν χεΐρα έπί τοϋ μετώπου του, 

σταγόνες ίδρώτος έρρεον ές αύτοϋ.
— Τό εΐ^ον λησμονήσει, έτραύλισεν έ- 

κεΐν:ς ! ό,τι συνέβη ήτο όλως άπρόοπτον ! 
καί ηκούσατε ;

— Τά πάντα.
— .Λοιπόν...
— Γνωρίζω οτι δέν ονομάζεσαι Ρζβινέλ, 

άλλά Ραβού...
— Δέν δύναμαι να τό οιαψεύσω
— Πρόκειται περί άρπαγέντος ή άπω 

λεσθέντος παιδιού, δέν ήξεύρω καλώς· τό 
παιδίον εύρέθη καί είναι τέκνον τοϋ βαρό
νου Ροζενδάλ.

— ’Αληθώς.
— Σύ δέν θέλεις νά τό μάθη ό βαρόνος· 

•πρόκειται δέ καί περί δολοφονίας τινό;, είς

τά  ίχνη τής όποιας εύρίσκονταΐ'δέν ε ίν ’έτσι;
— Σωστά.
Ό  Ραβού δέν ήτο πλέον ωχρός, άλλά 

κατακόκκινος· ένόμιζέ τις ότι ήθελε προσ- 
βληθή έξ άποπληξίας, όπως ό λά Βιλλωδαί.

— Έχάθην. ’Αλλά δύναμαι τούλάχι
στον νά διακηρύξω ότι ή συνείδησίς αου ει- 
vat ήσυχος.

Ή  Μαρία τόν ύπεστήριξε διά χειρός τρε- 
μούσης, καθ’ ήν στιγμήν ε'πιπτεν έπί ανα
κλίντρου.

— Έχάθης ; διατί ; ειπεν αΰτη.
— Δέν είσαι φίλη τοϋ κυρίου Ροζενδάλ ;
— Σύ, άφοϋ δέν επιθυμείς νά εΰργ) τό τέ

κνον του, δά ήσαι βεβαίως εχθρός του ;
— Έ ^ω  μεγάλας άφορμάς κ α τ ’ αύτοϋ 

τού ανθρώπου, κυρία, είπεν ό Ραβού, άνα- 
λαβών ολίγον θάρρος. Ύπέφερα μυρίας βα- 
σάνους έξ αίτιας του. Προσεπάθησα νά τού 
αποδώσω μέρος αύτών καί δύνασθε νά τον 
ειδοποιήσετε περί τούτου, διότι άφοϋ ή 
τύχη μέ έπρόθ6>σε, θά φύγω πρίν μέ διώ- 
ξϊ), ή θά μεταβώ είς άλλο μέρος νά ζήσω.

— Καί άν άντί νά σέ προδώσω, καθιστά- 
μην βοηθός καί σύμμαχός σου ;

—Τί λέγετε ;
— Ό τι ή τύ^η οχι μόνον δέν σέ Ιπρό- 

δωσε, άλλά σέ βοηθεΐ μάλιστα· ότι δυνά- 
μεθα νά συνεννοηθώμεν. καί άφοϋ μάθω 
τά πρός σέ άμαρτήματά του θά σέ βοηθή
σω. Έλθέ τό έσπέρας.

-Π ο ϋ
— Είς τήν οικίαν μου.
— Ό κύριος βαρόνος έρχεται, ειπεν ό 

Ραβού.
Ό Μάξιμος είσήρχετο τώ οντι.
Έρριψε τόν πίλον καί τάς χειρίδας του 

έπί μικράς τραπέζης καί έτεινε τάς γεΐρας 
πρός τήν κρεολόν.

— Σύ έδώ ;
— Έ γώ ή ίοία.
— Τί ευάρεστος έκπληξις !
— Ήθέλησα νά σέ ΐδω.
— Πρός ποιον σκοπόν, εϊπεν ό βαρόνος, 

έξετάζων αύτήν διά τού βλέμματος.
Τώ έοειξε τήν έπιστολήν ανοικτήν έπί 

τής τραπέζης.
— Έπρόκειτο νά φύγω, τώ  είπε, καί σοί 

έγραψα.
Ό  βαρόνος άνέγνωσε το χαρτίον.
— Μία ίδιοτροποία, είπεν.
— Σοί άπαρέσκει;
—Τουναντίον, μέ κατευχαριστεΐ, εινε δι- 

ασκέδασις ήν δύναμαι νά σοί χορηγήσω' εί
ναι δ ι’ έμέ ευτύχημα ;

Ό  Ραβού άπήλθε.
— θέλω  νά γνωρίσω τον πύργον σου.

. —Τών Φερόλ ;
— Ναί τήν μαγικήν κατοικίαν ής τόσον 

έξαίοουσι τήν πολυτέλειαν, καί τούς φίλους 
σου, τούς δ ’Ελύ, τούς Σαμουήλ,τούς δ ’Αρ- 
τάν καί εΐκοσιν άλλους, βλέπεις ότι ολα τά 
έμαθα' μόνον άν νεύσγ,ς όλοι αύτοί θά σέ 
ύπακούσωσι.

— Πονηρά ! τό θέλεις ;
—Ναί, θέλω νά λάμψω, όπως μ ’ άγα- 

πήσν-,ς πλειότερον.
— Είναι τοϋτο δυνατόν;
— Οί άνδρες είναι μάταιοι· άγαπώσι με-

τρίως τά ία άτινα κρύπτονται καί πολ» τά 
ρόδα οϊτινες όλοι ζητούν νά δρ;ψωσι!

Ό βαρόνος έμειδίασε.
— Αί ίπιθυμίαι σου είναι διαταγαί, δ ι’ 

έμέ, τγ) είπε, θά ε’χης τήν έορτήν σου καί. 
μεγαλοπρεπής μάλιστα ! συμπεφωνημενον 
σκέφθητι ότι πρέπει νά ήσαι ή βασίλισσα 
αύτής, νά κατασταθτ,ς θαυμασία.

— Βασίλισσα κεκρυμμένη, είπεν εκείνη· 
μυστήριον καί έρως !

Καί διά τής γλυκυτέρας φωνής της :
— Θά σέ ίδώ άπόψε ; τόν ήρώτησεν.
Εκείνος Ιπροφασίσθη ότι θά έδείπνα είς.

τήν έξοχήν ότι έπρόκειτο περί κολοσσαίας 
έπιχειρήσεως. Έπρεπε νά λάβη μέρος είς 
τήν έγγραφήν δημοσίου δανείου μεγάλο» 
τίνος κράτους.

— Καί θά έχη; μέγα μερίδιον, τή είπε. 
Είς πάσαν πράζίν μου θέλω σύ νά ήσαι ή 
κυρία μου σκέψις.

Τοϋτο ήτο δ ι’ αύτόν ή μόνη ευδαιμονία.
Έκείνη ήγέρθη όπως άναχωρήση.
Περιέβαλε περί τήν όσφύν αύτής π λα 

τείαν ζώνην έκ Σινικού κρεπίου έπί έσθή- 
τος μελανής έκ τού αύτοϋ ύφάσματος, ήτις 
ανοικτή περί τόν λαιμόν, άφινε νά οιαφαί- 
νηται ή άντίθεσις τής άλαμπούς έπιδερμί- 
δος της πρός τό βαθύ χρώμα τοϋ Ινδύμα- 
τος· ή ενδυμασία της ήτο καλλιτεχνική.

Καί ήτο τόσω προκλητική ή άπειρος 
χάρις τού σώματός της, τόσον ήδυτάτη τοϋ 
βλέμματός της ή έκφρασις, ώστε ό βαρώνος 
ώρμησε πρός αύτήν, τήν άνέτρεψε πρός τά  
όπισθεν κατά τό ήμισυ καί άπέθεσεν Ιπί. 
τών πορφυρών χειλέων της πύρινον άσπα- 
σμόν.

Ζ’ .
Ή  νύξ Ιπήρχετο άληθής νύξ θέρους κα

θαρά καί θερμή.
Έν καλλυντηρίω έπεστροψ,μένω δ ι' ύφά

σματος μεταξωτού τεφροχρό^υ, έ'χοντος εγ
κατεσπαρμένα κεντητά ρόδα χρώματος, 
ώχροϋ, ένώ ή δρόσος άνερχομένη έκ τού κή
που καί τών ποτισμένων πρασιών καί τής. 
συστάδος τών άνθίων, ή έπερχομένη ν-ξ. 
έπέχεε τό άμαυρόν χρώμα τη ; ήδέως συγ- 
χεόμενον μέ τά άπαλά καί θωπευτικά χρώ
ματα τών Ιπίπλων καί τού τάπητος.

Έ π ί τής οροφής, έρωτες τού Βωδρύ ε”παι- 
ζον έπί ούρανού θαυμασίως κεχρωματισμέ- 
νου συμπληροϋντος τήν άρμονίαν τοϋ όλου· 
δωματίου.

Έ ν τινι γωνί(£ κλειδοκύμβαλον τοϋ Έράρ 
έκρύπτετο κατά τό ήμισυ ύπό βελουδίνου 
κεντητού καλύμματος.

Ενώπιον αύτοϋ καθημένη ή Μαρία-Εύ
αγγελία περιέφερε τού; λεπτούς δακτύλους 
αύτής, έπί τών πλήκτρων τονίζουσά χαμη- 
λοφώνως τεμάyιa τοϋ Μενδελσώνος καί τού 
Σιοϋμπεν, τών δύο προτιμωμένων ύ π ’αύτής 
μουσικοδιδασκάλοϊν. Έσκέπτετο δέ βαθέως. 
Άπό καιρού είς καιρόν ϊστατο, άκροωμένη 
τόν μακρυνόν θόρυβον τής άπεράντου πό- 
λεως, όμοιον πρός τον θόρυβον τεταραγμέ- 
νης θαλάσσης, όποιον φέρει πρός ήμας 
άκρα τηλεφώνου προσηρμοσμένου είς τά  
ώτα μας.

[Έ πεται συνέχει*.] ΤοΝΎ
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?
ΛΑ.

Ή κεκαλί'μμένη εΐχών.

Τρεις παρήλθον έβδομάδες άπό τών γεγο
νότων, άτινα άφηγήθημεν. Ό κόμης Δελα- 
ρέρ, άναρρώσας ήδη παντελώς, ήδυνήθη νά 
ςέλθη άπαξ, ΐνα ϊδη τήν θυγατέρα αύτοϋ, 
τισκεφθή την μαρκησίαν Δεμομπεραί καί 

τόν φίλον αύτοϋ Βάν Όσσεν καί έκφραση 
αύτοϊς τάς εύχαριστίας του.

Μολονότι έμαθε παρά τοϋ Γαβιρών πρώ- 
rov καί ειτα έξ άφηγήσεως της Χρυσαυγής 
ίτι τήν κ. Δουράνδου άδικως ύπώπτευσαν 
άς συνένοχον τού ύποκόμητος Σανζάκ, ού- 
;όλως δμως ώμίλησε περί της νεαράς γυ- 
κγ.ος πρός τόν κ. Βάν Ό σσεν άλλως δέ 
ιαί ήγνόει δτι άνεκάλυψεν δ φίλος του δτι 
δλλοτε παιδαγωγός τών θυγατέρων του 
ή κόμησσα Δελασέρ, ό δέ κ. Βάν Όσσεν 

ννοήσας δτι δέν ύπέστη έτι ή στιγμή νά 
ριήσηται λόγον περί της μητρός τής Χρυ- 
5*υγής, έσίγησεν.

Μετά τήν φοβεράν νύκτα ή κόμησσα κα- 
ταβληθεΐσα ύπό τοσούτων επαλλήλων συγ- 
«ινήσεων έπανήλθεν είς τό έπί τής οδού 

οίκημά της καί έζη είπερ ποτε περι
ορισμένη, έξερχομένη μόνον οσάκις ήναγ- 
■άζετο νά προμηθευθη τά  πρός τό ζην. 
ίάριν είς τάς οικονομίας, άς έποιήσατο πρό 
δεκατεσσάρων έτών, ήδύνατο νά ζήση χω- 
ι? νά ζητήση τ ι παρά τίνος, άλλως τε δέ 
^  δέν έξοιοευε πολλά. Έν τή κατοικίικ 
Γτ)ς έζη λίαν περιωρισμένη καί μόνον περί 
rr; θυγατρός της έσκέπτετο' ή μόνη της 
νιοαιμονία νϋν συνίστατο είς τό νά λαμ- 
ίίνη ειδήσεις περί τής Χρυσαυγής, άς τή 
κεβίβαζε σχεδόν καθ’ έκάστην ό κ. Βαν 
Οσσεν διά τίνος τών θεραπόντων αύτοϋ. 
Ι̂ετά πάσης άνυπομονησίας άνέμενε τάς έπι- 

ϊτολάς τοϋ Όλλανδοϋ ! Μετά σκιρτημά- 
Γων εκ χαράς καί μετά δακρύων άνεγίνω- 
We πάντοτε τάς έπιστολάς, έν αίς έγίνετο 
λόγος περί τής Χρυσαυγής καί περί παντός 
siTl έπραττεν ή θυγάτηρ της. Οΰτω δ ’έγί- 
^ κ ε ν  δτι ή κόρη της μετέβαινε καθ’έκά- 
®**lv παρά τώ πατρί της καί διέμενε παρ’ 
*δτώ δύο ή τρεις ώρας. Καιπερ, μεμακρυ- 
ίί*ενη άπό τής θυγατρός της, ήδύνατο νά 
|αντασθή δτι εύρίσκετο πλησίον αύτής.
I Εάν ή μήτηρ άδιαλείπτως διελογίζετο 
/ήν θυγατέρα, καί ή Χρυσαυγή καί δτε ά- 
;ομη εύρίσκετο πλησίον τοϋ πατρός της 
61ν τ,όύνατο ν ’ άπομακρύνη τήν διάνοιάν 
r *li *πο τής παιδαγωγού της' είς μάτην δ ’ 
^*ειράτο νά σμικρύνη τήν θέσιν, ήν ή κ. 
^β^ράνδου κατεϊχεν έν τή καρδία της, ΐνα

μεγεθύνη τήν ύπό τής κ. Δελώρμ κατεχο- 
μένην.

Έ τεινε τό μέτωπόν της τή κ. Δελώρμ 
άνευ ήδονής, καί δτε ή έξαίρετος γυνή τήν 
συνέθλιβεν έν ταΐς άγκάλαις της, έμενεν ά- 
παθής καί ψυχρά.

Δ ιατί τούτο ; Δέν τό ένόει καί μετά 
τρόμου άνεγνώριζεν δτι δέν ήγάπα τό πα- 
ράπαν τήν κυρίαν Δελώρμ, ώς οφείλει τό 
παιοίον ν ’ άγαπά τήν μητέρα του- έντρε-

/ 5>* « » Υ  * » ι *π  ο [Α εν η  οε κ α ι 0ργι(,0|Αενη ενά ντιο ν ττ)ς ή  
άτυχής Χρυσαυγή έμέμφετο πικρώς τήν ψυ
χρότητά της, τήν άδιαφορίαν της, τήν συμ
περιφοράν της τέλος άπέναντι τής κ. Δε
λώρμ, συμπεριφοράν τερατώδη κ α τ 'α ύ τή ν . 
Καί τήν πρός τήν μητέρα της όφειλομένην 
άγάπην κατεκτήσατο ή κ. Δουράνδου, γυνή, 
ήτις έπί τέλους μεθ’ δλας τάς φροντίδας καί 
τήν άφοσίωσίν της ήτο δ ι’ αύτήν ξένη !

Άνεμιμνήσκετο τούς ήδεΐς καί τρυφερούς 
λόγους οδς τή ε”λεγεν ή παιδαγωγός της, 
τάς θωπείας καί τά φιλήματα, άτινα τοσά
κις άντήλλαξαν, τό άκτινοβολοϋν έξ άγά- 
πης βλέμμα, δ ι’ οΰ περιέβαλλεν αύτήν ή κ. 
Δουράνδου, καί τό ονομα έκεΐνο τής «μ α 
μάς», το όποιον τή έοιδεν, ένώ ούδέποτε εΐ- 
πεν αύτό είς τήν μητέρα της- άνεμιμνήσκετο 
προ πάντων τήν συγκίνησίν της καί τάς 
παραδόξους έντυπώσεις, άς ήσθάνθη ίδοϋσα 
τήν παιδαγωγόν έν τή οίκί^: τοϋ περιβόλου 
τής Ιριδος. Δέν είχον έξαληφθή αί έντυπώ- 
σεις της καί τή ήρκει νά συλλογισθή ολί
γον καί νά ένθυμηθή, ΐνα αίσθανθή εύφραι- 
νομένην τήν καρδίαν της καί τήν αύτήν 
συγκίνησή, τάς αύτάς έντυπώσεις, αΐτινες 
τη έπροξένουν οίονεί μέθην έξ ήδονής.

Οΰτω πως σκεπτομένη κατήντησε μέχρι 
τού νά ύπεννοήση τι καί νά ζητήση νά μάθη 
όποιος μυστηριώδης δεσμός ήδύνατο νά ύ- 
πάρχη μεταξύ αύτής καί τής κ. Δουράν
δου. Είς τήν μνήμην της ήλθον πολλά πράγ
ματα, τά όποια δέν ήδύνατο νά έξηγήση. 
Ήρωτήθη καί πάλιν διατί ό πατήρ της ά- 
πέπεμψεν άποτόμως τήν παιδαγωγόν της, 
διατί πρό τούτου προσηνέχθη αύτή τοσού- 
τον άλλοκότως, ούδέποτε όμιλών πρός αύ
τήν, άποφεύγων πάσαν συνάντησίν της, ά- 
πομακρυνόμενος ά π ’ αύτής καί οίονεί άπω- 
θών αύτήν, οπότε πάντη άλλοίως ώφειλε νά 
προσενεχθή προς αύτήν, κατόπιν τών δσα 
ή γυνή αΰτη έπραξεν ύπέρ τής θυγατρός 
του. Έ ξεπλάγη δέ καί έκ τοϋ οτι ό έχθρός 
έκεϊνος τού πατρός της, ό ύποκόμης Σανζάκ, 
τήν παρώτρυνε νά γράψη πρός τήν κ. Δου
ράνδου, διά νά τήν προσκαλέση είς τόν Πε
ρίβολον τής “Ιριδος καί τήν φυλακίση μ ετ ' 
αύτής.

Κατά τί ή κ. Δϊυράνδου ήδύνατο νά I -  
ξυπηρετήση τήν έκδίκησιν τού μοχθηρού ε 
κείνου ; Καί εξακολουθούσα νά έξετάζη καί 
νά σκέπτεται εύρεν δτι ή ΰπαρξις τού πα 
τρός καί τής μητρός της, ζώντων άποκεχω- 
ρισμένως, ήτο λίαν αλλόκοτος καί πάντη ά- 
νεξήγητος· ειπε δέ καθ’ έαυτήν :

— Ό λα  αύτά είναι παράδοξα’ βεβαίως 
ύπάρχει τ ι, τό όποιον μοϋ άποκρύπτουν.

Βαθμηδόν άμφιβολία έγεννήθη έν τώ πνεύ- 
ματι αύτής καί άπό τής στιγμής έκείνης 
έγένετο σύννους καί τεταραγμένη, φαινομένη

περίφροντις καί μάλιστα άνήσυχος. Μολο- 
λότι δέ έπειράθη νά φαίνηται φαιδρά, ΐνα  
κάλλιον κρύπτη βεβαίως τά μυστικά αύτής 
διανοήματα, έπιτήδειος δμως παρατηρητής 
εύχερώς θά έμάντευεν δτι ύπήοχεν έν τώ vcj> 
αύτής σταθερά ιδέα καί δτι έσκέπτετο τ ι. 
Τή πρώτη ήμέρα, καθ ’ ήν ήδυνήθη νά συνο- 
μιλήση μετά τού πατρός της, τώ  διηγήθη 
δ.τι έγίνωσκε περί τών έν τώ Περιβόλω τής 
Τριδος· έκτοτε δμως οΰτε περί τής κυρίας 
Δουράνδου, οΰτε περί τού μαρκησίου Βερ- 
βειν τώ ώμίλησε. ν .

Μιά τών ήμερών, ή κυρία Δελώρμ πα 
ρετήρησεν δτι ή Χρυσαυγή ήτο έτι μάλλον 
ρεμβώδης καί τεταραγμένη ή τάς προηγου- 
μένας ήμέρας- ένίοτε δέ ήσθάνετο ρίγος. Ή  
κ. Δελώρμ έπτοήθη.

— Μήπως ύποφέρεις, κόρη μου ; ήρώτησε 
τήν Χρυσαυγήν.

— Ό χ ι, δέν ύποφέρω, άπεκρίθη ή νεάνις.
— Δεν ε’.σαι πλέον δπως πρίν, παιδί μου, 

βλέπω δτι ήλλαξες, καί νομίζει τις δτι 
κάτι σέ βασανίζει.

Ή  Χρυσαυγή ήτένισε τήν κ. Δελώρμ 
καί άπεκρίθη.

— Μή άνησυχήτε, μητέρα, δέν είναι τ ί 
ποτε ... "Ισως έχω άνάγκην ολίγης διασκε- 
δάσεως.

— Είναι - δύο ώραι, δέν θά ύπάγης νά 
ϊδης τόν πατέρα σου ;

— Ό χ ι, δέν θά ύπάγω σήμερον.
— Τότε έάν θέλης, πηγαίνομεν μαζή.
Ή  νεάνις έμεινε σιωπηλή.
— Δ ι’ αύτού τού μέσου θά διασκεδάσης, 

προσέθηκεν ή κ. Δελώρμ.
— Δέν ήξεύρω, ύπέλαβεν ή Χρυσαυγή, 

ά λ λ ’ δχ_ι, έτιανέλαβε, δέν έχω διάθεσιν νά 
έξέλθω. Θά ύπάγω νά παίξω ολίγον κλει- 
δοκύμβαλον.

Καί έγερθεΐσα μετέβη καί έκάθν,σε πρό 
τού κλειδοκυμβάλου.

Τή έπιούση, ολίγω προ τοϋ γεύματος, ή 
Χρυσαυγή έφάνη ήρεμωτέρα. Κατά τήν 
ύ π ’ αύτής έκφρασθεϊσαν έπιθυμίαν ή κ. Δε
λώρμ διέταξε νά ήναι ή άμαξα έτοιμη είς 
τάς δύο άκριβώς. Κατά τήν ρηθεΐσαν ώραν, 
δτε ή Χρυσαυγή κατέβη είς τήν αύλήν, ό 
Λουδοβίκος τήν άνέμενε πλησίον τών έζευγ- 
μένων ΐππων. Άνεχώρησε λοιπόν.

Έφαίνετο θαρραλέα καί άρρενωπή και 
τό βλέαμα της ένέφαινεν ένεργητικότητα 
καί παράδοξον ύπερηφανίαν προήρχετο δέ 
τούτο έκ τού δτι έ'λαβε μεγάλην άπόφασιν.

— Σήμερον άκόμη, είπε καθ’ έαυτήν, 
θέλω νά μαθω δ,τι μέχρι τοϋδε μοί άπέ- 
κρυψαν.

’Απεφάσισε νά λάβη μετά τοϋ πατρός 
της σπουοαίαν συνέντευξιν ήθελε νά τόν 
έρωτήση. νά τον άναγκάση ν ’ άποκριθη 
καί νά τή δώση έςηγήσεις περί τοσούτων 
άκατανοήτων δ ι’ αύτήν πραγμάτων.

— Ίσως δέν θά θελήση νά μέ άκούση, 
διενοήθη, ή καί λαμβάνων ήθος σοβαρόν 
άμα καί αύστηρόν μοί έπιβάλλει σιγήν- 
ά λ λ ’ άδιάφορον, οέν είμαι παιδί, ή αφελής 
τής Κορδελιέρης κόρη θέλω νά μάθω καί 
θά μάθω ! '

Εύθύς ώς έκρουσε τόν κώδωνα, προσήλ- 
θεν ό Θεόδωρος ν ’ άνοιξη τήν θύραν.



— Ό πατήρ μου είναι είς το γραφεΐον 
του ; ήρώτησεν.

— Ό χ ι, δεσποινίς, άπεκρίθη ό ύπηρέτης, 
ό κύριος έξήλθε σήμερον τό πάλιν καί είσέτι 
δέν έγευμάτισεν άλλά σας παρακαλεΐ νά 
τόν περιμένετε, διότι δέν θά βραδύνγι νά 
Ιπανέλθ^.

— Καλά, ποϋ είναι ή Φραγκίσκη ;
— Είς τό δωμάτιον της.
— Ευχαριστώ, Θεόδωρε' θά περιμένω τον 

πατέρα μου πλησίον της.
Καί είσήλθεν^εΐ£ τό έστιατόριον, αντίκρυ 

τοϋ οποίου έ'κειτο τό δωμάτιον τής άφώνου 
γυναικός. Αίφνης άνεσκίρτησε καί εστη ά- 
ποτόμως μέ σπινθηροβολούντας τούς οφθαλ
μούς. ’Ιδέα τις διήλθε τοϋ νού της, καί 
άντί νά εΐσέλθν) είς τό δωμάτιον τής Φραγ- 
κίσκης, έξήλθε τού εστιατορίου διά τής θύ~ 
ρας τής αιθούσης, ήν διέβη, καί είσήλθεν 
εις τό γραφεΐον τοϋ κόμητος, είσορμήσασα 
παρευθύς είς τήν πινακοθήκην. Ά λ λ ’ γ]- 
σθάνθη άθυμίαν. Μολονότι ή θύρα δέν είχε 
κλεΐθρον, μή δυναμένη ή Χρυσαυγή νά τήν 
άνοιξη, ένόησεν οτι ήτο λεκλεισμένη έσωθεν 
διά μοχλών.

— Έ σ τω - έψιθύρισεν, ύπάρχει δμως ή 
έτέρα θύρα.

Ή  δεύτερα αΰτη θύρα εύρίσκετο έν τώ 
δωματίω τής Φραγκίσκης, στρέψασα δέ ό- 
πίσω είσήλθεν είς τό δωμάτιον τής άφώνου 
γυναικός.

— Φραγκίσκη, ειπεν, δ πατήρ μου έξήλ- 
θεν, έγώ δέ θά τον περιμείνω έκεΐ έντος τού 
δωματίου έκείνου, παρατηρούσα τάς εικό
νας διά νά μή στενοχωρηθώ.

Ή  Φραγκίσκη ήγέρθη καί κινήσασα τήν 
κεφαλήν έοειξε κάθισμα τή Χρνσαυγη, ση- 
μαίνουσα διά τούτου δτι δέν ώφειλε νά ε!σ- 
έλ.θτι είς τήν πινακοθήκην.

— Όχι" άπεκρίθη λακωνικώς ή νεανις.
Καί ώδευσε πρός τήν θύραν ά λλ ' ή άφω

νος γυνή εστη έμπροσθεν τής θύρας ταύτης, 
ύπακούουσα προφανώς είς σύνθημα παλαιόν.

Ή  Χρυσαυγή τό ένόησεν.
— Μήπως δέν μέ άγαπας πλέον, Φραγ

κίσκη ; είπε μετά φωνής ήδείας καί ύπο- 
μειδιώσα. Τί, θέλεις νά μ ’ έμποδίστις νά 
κάμω δ,τι θέλω έδώ είς τοϋ πατρός μου ! 
Δέν είναι δυνατόν, οχι,ή καλή μου ή Φραγ
κίσκη δέν θά τολμήσγ νά μέ δυσαρεστήσγ).

Καί άποθήσασα ή ρέμα τήν άφωνον γ υ 
ναίκα, ήτις δέν έσχε τό θάρρος ν ’ άντιστή, 
ηνοιξε τήν θύραν τής πινακοθήκης καί είσ
ήλθεν. ’Αφού ε"μεινεν έντός αυτής άκίνητος 
Ιπί στιγμήν καί τρέμουσα, έοραμεν είς τό 
παράθυρον καί έσυρε τά  παραπετάσματα. 
Τό δωμάτιον έπληρώθη άμέσως φωτός. Ή 
άφωνος γυνή έχουσα κρεμαμένας τάς χεΐρας 
ΐστατο έπί τοϋ κατωφλιού καί παρηκολούθει 
μ ε τ ’ άγωνίας πάσαν κίνησιν τής νεάνιδος. 
Ή  Χρυσαυγή έρριψε πρώτον παρατεταμέ- 
νον βλέμμα έπί τής κεκαλυμμένης είκόνος, 
είτα δέ στάσα έν τώ μέσω τοϋ δωματίου 
'ϊρχισε νά παρατηρή κατά σειράν πάσας τάς 
εικόνας καί ιδία έκείνην, ήτις έξέπληξεν 
αύτήν, ένεκα τής μεγάλης πρός τόν πατέρα 
της όμοιότητος. "Αλλως δέ παρετήρησεν δτι 
οί άνδρες είχον ομοιότητά τινα  καί έφαί

νοντο ώς είς μίαν και την αυτήν ανηκον- 
τες γενεαλογίαν.

— Ό  πατήρ μου δέν μοί είπε τήν αλή 
θειαν, διενοεΐτο· τάς ε’ικόνας αύτάς δέν η- 
γόρασε τυχαίως· δλα αύτά παριστώσιν οικο
γενειακά πρόσωπα, διά τοϋτο τάς διατηρεί 
μετά τόσης εύλαβείας. Δ ιατί άρα μέ ήπά- 
τησεν ;

Τότε άναμνησθεΐσα τήν συγκίνησιν καί 
τήν ταραχήν τού πατρός της καί τάς ά- 
παντήσεις, άς μετ ’ άμηχανίας έοωκεν, δτε 
τόν ήρώτησε διά τάς εικόνας, πρός δέ ένθυ- 
μηθεΐσα δτι δτε έξεδήλωσεν αύτώ τήν έπι- 
θυμίαν νά ιδγ) τήν κεκαλυμμένην εικόνα, έ
φάνη πτοηθείς καί σχεδόν ώργίσθη, είπών 
αύτή δτι τήν εικόνα έκείνην είχε κεκαλυμ
μένην,διότι ήτο κακώς γεγραμμένη, έστρεψε 
καί πάλιν τούς οφθαλμούς πρός τήν εικόνα 
ταύτην καί ήρέμα έπλησιασε πρός αύτήν. 
Σφοδρά συγκίνησις κατείχε τήν Χρυσαυγήν, 
ήτις έπνευστία, ένώ ή καρδία της έπάλλετο.

Είς τήν πινακοθήκην δέν μετέβη ή Χρυ
σαυγή Ϊνα παρατηρήση τάς άλλας εικόνας, 
ά λ λ ’ Ϊνα ίδτ) μίαν μόνην, έκείνην πρό τής 
όποιας ΐστατο νϋν, καί ήν άπέκρυπτεν άπο 
τών οφθαλμών της μαύρον παλαιόπανον. 
Καί έπειδή οίονεί έμπνεομένη έθεώρει δτι 
κάτι θ ’ άπεκάλυπτε βλέπουσα τήν εικόνα 
ταύτην, έπρεπε νά τήν άποκαλύψη καί προς 
τούτο ν ’ άνυψωθή ολίγον, διότι τό άνάστη- 
μά της δέν ήτο αρκούντως ύψηλόν, ώστε 
νά φθάσν)· δθεν ώθησε κάθισμα έμπροσθεν 
αύτής. Ά λ λ ’ άμέσως ή άφωνος γυνή εβαλε 
τήν συνήθη αύτής μεμψιμοιρίαν καί εσπευσε 
πρός τήν νεάνιδα ϊνα έμποδίσιρ αύτή ν ε
πειδή δμως ή Χρυσαυγή ύπήκουεν είς α ί
σθημα, καθ’ ο 5 ούδέν ήδύνατο ν ’ άντιστή, 
ή νεανις εστη ύπερήφανος και μεγαλοπρε
πής μέ άπαστράπτον βλέμμα άπέναντι τής 
Φραγκίσκης καί τή εϊπεν έπιτακτικώς·

— Ά φες με, άφες με !
Άναβάσα δ ’ έπί τού καθίσματος εσυρε 

μετά δυνάμεως τό ύφασμα, δπερ άποκαθη- 
λωθέν κατέπεσεν. Ή  Χρυσαυγή άφήκε με
γάλην κραυγήν, άνοιξασα δέ ύπερμέτρως 
τους οφθαλμούς καί σταυρώσας τάς χεΐρας 
έ’μενεν ώς άπολελιθωμένη. ’Έβλεπε τήν ει
κόνα ταύτην, τήν δποίαν τί) παρέστησαν 
ώς κακώς γραφεΐσαν καί τήν όποιαν έκάλυ· 
ψαν, διότι ήτο άσχημοτάτη ! καί τήν έ'βλε- 
πεν άπλήστως. Άνεγνώριζεν δ,τι ή άκτι- 
νοβολοϋσα ύπό χάριτος αΰτη γυνή, ήτις έ
φαίνετο μειδιώσα αύτΤι, ή φαιδρά τό βλέμ
μα, ή θελκτική καί ώραία, ήτις ήτο ένδε- 
ουμένη ώς βασίλισσα, ήτο ή κυρία Δουράν
δου, ή παιδαγωγός της !

Μετά τόν πέπλον δμως τής είκόνος έτερος 
πυκνότερος διερράγη- τό πνεϋμά της έφωτί- 
ζετο· τώρα δέν άμφέβαλλε πλέον, ήτο βέ
βαια.

— Μητέρα ρ.ου,μητέρα μου! άνεφώνησεν.
Καί έγονυπέτησε προ τής είκόνος, καί 

τάς χεΐρας αύτής ένώσασα ήρχισε νά οί- 
μώζϊ). ’Όπισθεν αύτής ή Φραγκίσκη κά- 
τωχρος έταπείνου τεθλιμμένως τήν κεφα
λήν. Μετά μικρόν ή νεάνις έπανέλαβε τόν 
λόγον

—Μητέρα, μητέρα, είπε μετά διακεκομ
μένης φωνής, πόσον είσαι ώραία ! Ηόσον

είναι γλυκείς οί οφθαλμοί σου καί πώς μ 
παρατηρούν μετά στοργής ! Νομίζω
τό μειδιών στόμα σου θά όμιλήσν)  'Q
ναί. όμίλησέ μου,δμίλησέ μου! Ήξεύρω J 
ύπέφερες πολύ, άλνλ’ ήσύχει, άξιολάτρευτ 
μητέρα μου,θά σέ άγαπήσω τόσον,ώστε Ο 
σέ κάμω νά λησμόνησες δλας τάς ψυχικό 
σου όούνας.

XXI ε 
<τοΰ η

όν
ή Ρ·0
ρ ε ι !

ΑΒ'
Ή Ουγχώρηόις.

Ό  κόμης Δελασέρ έπανήλθεν.
— Ή λθε ή κόρη μου; ήρώτησεν άμέσω 

τόν Θεόδωρον.
—Ναί, κύριε. Ή  δεσποινίς σάς περιρ,ί 

νει έν τώ δωματίω τής Φραγκίσκης.
Ό  κόμης διαβάς διά τού έστιατορίο1 

ήμιήνοιξε τήν θύραν τοϋ δωματίου τής άφώ 
νου γυναικός, είπών

— Χρυσαυγή, ήλθα !
Καί έπειδή δέν ηκούετο ή φωνή τής νεά

νιδος ηνοιξε καθ’ολοκληρίαν τήν θύραν κα 
είσήλθεν. Ώς δ’ είδεν δτι ούδείς ύπήρχεν 
τώ  δωματίω καί δτι ήτο άνοικτή ή θύρ: 
τοϋ άλλου δωματίου.

— Είναι έκεΐ, έψιθύρισε.
Άνεσκίρτησε καί μέ κλονούμενον βήρ,ι

προεχώρησεν. Ή  άφωνος γυνή άκούσασα τΓ 
βήματά του έστρεψε τό πρόσωπον,καί μετι 
κινήματος άπελπισέας τώ  έοειξε τήν Χρυ 
σαυγήν γονυπετή πρό τής άποκεκαλυμμέντ,ι 
είκόνος. _

— Ώ  ! ύπέλαβεν ό κόμης οίονεί κεραυ-Γ'
·ήπ'λν\γ.το(:_
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νοπληκτος.
Ώχρίασε, συνωφρυώθη καί το 

του άπήστραψεν άπαίσίως.
—Τί κάμνεις έκεΐ, Χρυσαυγή; είπε μετΐ 

τρεμούσης φωνής,
Ή  νεανις άνηγέρθη καί χωρίς ν απο- 

κριθτί έρρίφθη δακρύουσα είς τόν τράχηλο 
τοϋ πατρός της.

— Δυστυχής ! έπανέλαβε, σοί τό είχον 
άπαγορεύσει.

—Είνε άληθές, πατέρα, είπε διακόψασα 
αύτόν ή Χρυσαυγή μετά τής γλυκείας αύ· | 
τής φωνής· ά λ λ ’ είσαι άγαθος καί θά μι 
συγχωρήσης χαριν τοϋαίσθήματος, το όποιοι 
μέ παρεκίνησε πρός τοϋτο.

•—Ποιον αίσθημα; Λέγε, λέγε!
— θ ά  τό μάθής άμέσως. Άπεκάλυψ» 

τήν εικόνα αυτήν, τήν παρετήρησα καί γο
νυπετήσασα εκλαυσα  Πατέρα, είπέ μου,
πώς πρέπει νά ονομάσω τώρα τήν γι» 
ναΐκα αύτήν

Ό  κόμης έκλονήθη, ή δέ Χρυσαυγή Ιγο· 
νυπέτησε

— Μήπως, δέν τολμάς νά άποκριθίίς 
έπανέλαβε.

Είτα δέ τείνασα τήν χεΐρα προς τήν εί; 
κόνα άνέκραξε μετά φωνής ίσχυράς καί βρο* 
τώδους:

— Εΐναι ή μήτηρ μου, είναι ή μή 
μου ;

— Ποτέ ! άνεφώνησεν ό κόμης
— Πατέρα,'δέν μέ άπατας πλέον εϊναd

ή μήτηρ μου, είναι ή μήτηρ μου ! ΦωνΑ -̂ 
ένδόμυχος μοί το λέγει !
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*χί εντρο(χον κραυγήν επεσεν εις τα  γόνατα 
του πατρός της οίμώζουσα.

 Μέ συγχωρεΐς,είπε περιπτυξαμένη αύ-
ό̂ν' ά λλ ’ έάν έγνώριζες πόσον βασανίζεται 

j ή μικρά. Χρυσαυγή σου καί πόσον ύποφέ-
Ρ« 1 ·· · ·

__Τί σέ βασανίζει ; διατί υποφέρεις ; 
ήρώτησεν δ γέρων κρατήσας τής συγκινή- 
βεώς του.

— Άνεκάλυψα, έμάντευσα, OTt ή κυρία 
Δελώρμ δέν είναι μήτηρ μου.

— Πώς το άνεκάλυψες ; Ά λ λ ' οχι, οχι,· 
tlhc, πάλιν τήν κυρίαν Δουράνδου καί έκείνη 
σ:ί είπεν....

— Δέν τήν είδον πλέον, έκείνη ποτέ οέν 
έξεστόμισεν οΰτε μίαν λέξιν, ή όποια νά μέ 
■οιχίωτίσγι, τό ορκίζομαι ! Ά  ! μή τήν 
ιατηγορής, τουναντίον ομολόγησε δτι ήτο 
αξία θαυμασμοϋ διά τήν δύναμιν, το θάρ- 
ρ ο ς  καί τήν άφοσίωσιν. Πίστευσέ μου, πα-
έρχ μου, δτι πάντοτε σκεπτομένη κατήν- 

ττ,οα είς τήν άποκάλυψιν αύτήν. Έν τού
τοι; είχον άκόμη άμφιβολίαν καί διά τοϋτο 
ϊ/)έλησα νά ϊδω τήν εικόνα.

Πάτερ μου, άγνοώ τ ί σοί έοωκε το δι- 
κχίωμα ν ’ άποκρούης τήν μητέρα μου, καί 
ιχ  τήν άποχωρήσης άπό τού τεκνού της, 
άλλ’ ή μήτηρ μου είναι μήτηρ μου, ώς σύ 
Είσαι πατήρ μου . . . "Ο,τι καί άν έπραξεν 
ίλλοτε ή μήτηρ μου, ή θυγάτηρ σου προσ-
J r : » > '  ̂ '  Υ  < >ττιπτει ενώπιον σου οια να (,ητησ*/) την συγ-
νώρισίν της. 

αυ- » * ι * ' r ,— ^ ιωπα , σιωπά ! ανεκραςε τταραφορος
χόμης... Δυστυχής, έάν Ιγνώριζες, έάν ή- 

;ευρες !
— Δέν θέλω νά ήξεύρω τίποτε.
— Παυσε λοιπον νά μέ ικετεύης δ ι’ αύ-

Γήν.
— Σέ ικετεύω, διότι θέλω νά μοί άπο- 

Ιωσης τήν μητέρα μου... Τήν άγαπώ !
— Ά  ! ύπέλαβεν ό κόμης.
— Γνωρίζω τί οφείλω είς τήν μητέρα μου, 

ο γνωρίζεις δέ καί σύ, έξηκολούθησεν ή νε&- 
ις μετά μεγάλης ζωηρότητος. Ά  ! δέν μέ 
γέννησε μόνον ! Τί ήμην, πρό δύο έτών, 
τε κατά συμβουλήν τοΰ κυρίου Βάν Ό σ- 
εν μ ’ έφερες είς Παρισίους ; Αφελής κόρη, 
Xi όποιας τό πνεύμα καί ή διάνοια ήσαν 
εσπευσμένα.. Τίποτε δέν ώμίλει είς τήν ψυ- 
ήν μου, τίποτε οέν ώμίλει είς τήν καρδίαν 
ου.

Δέν ήσθανόμην, δέν ήκουον, δλα ήσαν
κοτεινά. Έ ζων εις τό χάος, διότι δέν είχον
τε επιθυμίαν, οΰτε θέλησιν, οΰτε έλπίοα,

'■ιτε ιδέαν ευδαιμονίας, οΰτε κατανόησιν μέλ-
3ντος. Παρουσιάσθη μία γυνή ταπεινή καί
ετριόφρων, έπί τοϋ ώχροϋ προσώπου τής
“οίας έ'φερε τόν τύπον τής οδύνης- ή φωνή
"Ή ήτο γλυκεία καί πλήρης τρυφερότητος,
*t τό μεστόν άγαθότητος βλέμμα της διέ-
fs τήν μητρικήν στοργήν. Αύτή ήτο ! . . .

! πώς τό έ'λεγε συχνάκις- δ Θεός τήν
Γειλεν είς έμέ !

Άμέσως ήνοίχθη ή καροία μου καί η-
ι.άνθην δ-t άνεζωονονούμ.ην. Μ ’ έααθε νά 

>ωνϊ£. , , 1 , - , 1r-επτωμαι, εμοοφωσε το πνεύμα μου, μοι
°ωκε τήν νοημοσύνην ... Δέν έγνώριζον τί-

ψ *  Ε, 
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5Τε καί έκείνη μέ έδίδαξεν. Ό ,τι το)όα 
ίοθάνομαι, τό οφείλω είς τήν τρυφερότητά

της, είς τήν άγάπην της· τό ήσθάνθην γεν- 
νώμενον μέ τά  φιλήματα της !

«Μήπως δέν σημαίνουν διά σας τίποτε
f*-. * » /ολ αυτα ;

Ό  κόμης τεταπεινωμένην έχων τήν κε
φαλήν έπί τοϋ στήθους έκλαιεν, ό δυστυχής, 
ή Χρυσαυγή έξηκολούθησε μ ετ ’ έξάψεως:

— Λοιπόν, δ ι’έμέ σημαίνουν πολλά, ση
μαίνουν τά  πάντα . . . Δέν θέλω νά μάθω 
τίποτε έκ τού παρελθόντος· τό παρελθόν 
δ ι’ έμέ δέν ύπάρχει, είναι νεκρόν, μοί μένει 
τό παρόν καί αποβλέπω είς τό μέλλον . . . 
Γνωρίζω τήν μητέρα μου- είναι εύγενεστά- 
τη , μεγάθυμος καί ενάρετος ! Ά  ! έάν ή- 
μάρτησεν εις τ ι, τό έξήγνισε καί τό έξηγό- 
ρασε πρό πολλοϋ ! Σήμερον, πάτερ μου, δέν 
δύνασαι πλέον νά ήσαι άμείλικτος, οχι, δέν 
δύνασαι, δταν έγώ, ή θυγάτηρ σου, ή προσ
φιλής καί αξιολάτρευτος κόρη σου, σοί λέ- 
γη : Λησμόνησον καί συγχώρησον ! Ά  !

• βλέπω δτι συγχωρεΐς· κλαίεις ! κλαίεις !
Καί έκρεμάσθη είς τόν λαιμόν του.
Ό  γέρων δέν ήδυνήθη πλέον νά κρατήση 

τούς λυγμούς.
— Είσαι αγαθός, άγαπας τήν θυγατέρα 

σου,έπανέλαβεν αίμύλως ή Χρυσαυγή.Έλα, 
τόέγνώριζον δτι θά μοί άπέδιδες τήν μητέρα 
μου. Άκουσον διά να σοί εύχαριστήσω διά 
τούτο, διά νά σοί αποδείξω τήν ευγνωμοσύ
νην μου, διά νά σοί άποδείξω πόσον μέ κα
θιστάς ευτυχή, θα κάμω διά νά σοί άρέσω, 
άδιάφορον ποιαν θυσίαν...

«Γνωρίζεις πόσον άγαπώ τόν Άδριανόν, 
αί ; έξηκολούθησε μετά κλαυθμηράς φωνής· 
λοιπόν έάν μοί ελεγες : « Ώς άντάλλαγμα 
τής συγχωρήσεως, τήν δποίαν σοί προσφέρω, 
ζητώ νά μή σκεφθής πλέον τον μαρκήσιον 
Βερβείν καί νά παύσης να τόν άγαπας !» 
νομίζω ο τ ι θά αντλήσω δύναμιν διά νά τόν 
λησμονήσω.

»Τώοα είπέ μοι, πατέρα, έσυγχώρησες ;
Καί ταϋτα είπούσα άνελύθη είς δάκρυα.
Ό  κόμης ώοθώθη ήρέμα καί τάς χεΐράς 

αύτοϋ- έπί τής κεφαλής τής θυγατρός του 
θέσας :

— Α γαπητή  μου κόρη, είπε μετά συν
τετριμμένης φωνής- έσο ευλογημένη.

«Είσαι άγγελος.άπολυτρώσεως. Δέν είσαι 
πλέον Χρυσαυγή Δελώρμ· σοί αποδίδω τό 
άληθές όνομά σου καί άναλαμβάνω καί έγώ 
τό ίδικόν μου. Λουκία, δέν σέ άσπάζεται 
πλέον ό κύριος Δελώρμ, άλλ ’ ό κόμης Δε
λασέρ !

Καί έγερθείς έβοήθησε τήν θυγατέρα αυ
τού νά έγερθή.

— Τώρα, είπεν, ε”λα.
— Ποϋ ; ήρώτησεν.
— Νά ύπάγωμεν είς τήν μητέρα σου !
Ή  Χρυσαυγή άφηκε μεγάλην κραυγήν

χαοας. Πατήρ καί θυγάτηρ δέν εβλεπον 
τήν Φραγκίσκην, ήτις έμενεν ακίνητος έν τή 
αύτή θέσει- πριν δμως ή έξέλθωσι τού δω
ματίου, ή άφωνος γυνή έγονυπέτησε πρό 
αύτών καί κλαίουσα ήσπάσατο τάς χεΐράς 
των. Είτα δέ κατέβησαν τήν κλίμακα, τής 
Λουκίας στηριζομένης είς τόν βραχίονα τού 
πατρός της. Καθίσας ό κόμης έν τή άμάξη 
πί,ησίον τής θυγατρός του είπε τώ  Λουδο
βίκοι :

Όδός Δαβύ, άρ. 6.

Ή  κόμησσα άνεγίνωσκε τήν έπομένην ε
πιστολήν, ήν πρό όλίγου είχε λάβει· 

« Κ υ ρ ί α ,
«Προσεκλήθημεν τή, πρωία ταύτη είς 

τήν εισαγγελίαν ό κόμης Δελασέρ καί έγώ 
ΐνα καταθέσωμεν ένώπιον τοϋ άνακριτοϋ 
περί τών γνωστών ύμΐν γεγονότων.

» Ό  κόμης έπιμένει-καί ένώπιον τών δι
καστών έννοεΐ νά όνομάζητε Πέτρος Ρουσώ.

«Ό τε  έξήλθομεν τοϋ δικαστηρίου, τόν 
έ'λαβα είς τήν οικίαν μου καί συνεγευματί- 
σαμεν, πιστός δμως μένων είς τήν ύπόσχε- 
σίν μου δέν τώ ώμίλησα ποσώς περί ύμών 
άλλά παρατηρών αύτόν ένόησα πόλλάκις 
δτι έπεθύμει νά μ ’έρωτήση. Θάττον ή βρά- 
διον θά άναγκασθή νά εϊπη τ ί φρονεί, τ ί 
θέλει, καί περιμένω.

» Ό κόμης είναι ολίγον ανήσυχος περί 
της θυγατρός του. Ώς έγραψα ήδη ύμΐν, ή 
Χρυσαυγή άπό τίνος είναι σύννους, τεθλιμ
μένη καί βασανίζεται ύπό σοβαρας προκα- 
ταλήψεως. Κάτι έχει, μοί είπεν ό κόμης, 
σταθεράν τινα ιδέαν, ά λ λ ’ δποίαν άγνοώ. 
’Οφείλω δμως νά ύποθέσω δτι σκέπτεται 
τόν μαρκήσιον Βερβείν, μολονότι παραδό- 
ξως δέν μοί όμιλεΐ πλέον περί αύτοϋ.

« Ό  κ. Δελασέρ συχνάκις λαμβάνει π λη 
ροφορίας περί τού μαρκησίου διά τής κυρίας 
Δεμομπεραί, ήτις βλέπει σχεδόν καθ’έκά- 
στην τόν στενόν τού κ. Βερβείν φίλον κ. 
Γάστωνα Δελιμάνς. Ό  τραυματίας άνα- 
λαμβάνει βαθμηδόν τάς δυνάμεις του καί 
ήρχισε νά βαδίζη. Πιστεύεται δτι έντός 
οκτώ ήμερών θά δυνηθή νά έπανέλθη είς 
Παρισίους.

» Ό  αφωσιωμένος ύμΓν
»ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ BAN ΟΣΣΕΝ».

Έτελείωσε δέ τήν άνάγνωσιν,δτε νικούσε 
κρουομένην τήν θύραν τοϋ δωματίου της.

["Επεται συνέχεια.]

«Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 .  Σ Ω Μ Ε Ρ ΙΤ Η Σ
Δικηγόρος παρα τω Άρείω  ΓΙάγω και τοΓς λοι- 

ποΓς εν Άθήηαις Δικαστηρίοις·
Διεύθυνσις Γραφείου :

Όδός Πινακωτών άοχθ. 10. 
’Απέναντι τής μεγάλης οικίας Σλήμαν, όδος Πανε

πιστημίου.

ΦΟ ΙΤ Η ΤΗ Σ TUN Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Ν
αριστα κατηρτισμένος, ζητεΓ παραδόσεις κατ’ οίκον επ- 
μετριιοτάτη αμοιβή. — ΙΙληροφορίαι όδος ΓΙροαστείου 
άριθ. 60.

Είς τό έπι τής όδου Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, κα'ι κάτωθεν του Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών ’Αθηνών λαμπρόν κουρεΐον τοΰ κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εΰρίσκονται άπαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρωματ*, 
καθώς και ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά του ίδίου κατα- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κ ατ’ όκαν είς συγκαταβατι
κήν τιμήν. Διά τούς κουρείς γίνεται ίδιαιρέρα συμφωνία.



Ι ϊ ΙΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΙ ϊ ΙΑ Τ Ο  Α Ο Υ Β Ρ
Εις το πρώτον έν τη πρωτευούση του ει'δους τούτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εύρίσκεται πλούτος (Σκευών
ίίε λ ο υ ρ γ χ κ η ς ,  κ ρ υ ό τ α λ λ ο υ ρ γ ικ η ς  κα'ι γ ε ιο τ ιλ α -  
< 3τΐκης τ έ χ ν η  ζ , προμηθευθέντων παρ’ αυτού τού ιδιοκτήτου 
τού καταστήματος, δστις επισκέπτεται συχνά τα δίαφορα κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, ινα επαξίως τού ονό
ματος πλουτίζΥ) το κατάστημά του.

Το ΛΟΥΈΡ είνε το μόνον κατάστημα τού ει'δους του, δπερ 
έπλουτίσθη εφέτος ύπέρ παν αλλο μέ κομψά, ευθηνά κα: ώραΐα 
σκεύη και προσδοκά τήν ύποστήριςιν τού σεβ. κοινού τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. "Εφθασαν άλεξίνεμα κηροπή
για δι ’ έπαυλεις.

Τ ιμ α .1  μ ι ί τ ρ ι α ι  * α Ι  ώ ρ ς σ μ έ ν α , ι

Π Ο Υ Δ Ρ Α  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ  ο ς τής κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔ] 
πο)λεΓται εις πακέτα έσφραγ'σμένα προς.δραχμήν 1 εκ*, 
στον, έν τώ παρά την ΓΙλατεΓαν τής 'Ομόνοιας Κ  ο υ· 
ρε ίω  11. ΜΕΑΙΣΣΪΟΤΟΤ και τώ παρά τήν Κα. 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ ή μ α τ ι  Δ. ΘΕΟΛΟ ΓΤΤΟΥ./α£ 
εις το ’Ε μ π ο ρ ι κ ό ν  Κ α τ ά σ τ  η μ α ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛ1ΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά ΧαυτεΓα απέναντι 
τής μεγάλης οικίας Καφταντζόγλου.

Σ. ΔΕΝΑ Ξ Α  Ό. 
δός Σταδίον 36. 
Βισάντο. λευκόν 

μαυρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάϊκα. Οίνοι κ»ι. 
νοι πρός 80 λεπτά τήν οκαν. Οί οίνοι τού κ. Δεναξα έ. 
6ραοεύθησαν έν τί) παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισιων.

ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ

ΔΡ0Μ0Λ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΆΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ο λύμπια.

Πειραιεΰς
Άθηναι
Κόρινθος

άν. 6.20π
. 7.00  

r αφ. 10.03  
. άν. 10.23

8.50* 11.25π —
9.30 12.05 —

12.50 3.00 —
— 3.15 4.20μ

_ 5.08 7.25
6.00π 5.10 —
7.10 6.00 —
9.15 7.20 —
7.15π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

6.30π  
’Ολύμπια αφ. 7.25

Κόρινθος “Αργος
Κόρινθος άν. 11 .42π  (* ) I 1.20μ
Άργος άφ. 2.20 3.50
Κ «4κλ> ον · 3.00 | 4.25
Τρίπολις ο 6 .10  I 7.20

.30
Όλύμπια άν. 7.35π  

Πύργος
\ά

Λε/αι νά ^

Πάτραι 

Αιγιον
, , /'
Ακρατα [

V1 
/<

Κόρινθός (

Ά θήναι αφ. 4,30 
Πειραιεΰς αφ. 5.00

αφ.

αφ. -ρ-
άν. —
Vαφ. — 
άν. 7.45π 
άν. 9.29  
αφ.10.34  
άν. 10.39  
αφ. 1.05
αν. 1.25

7.00π
8.50
8.55  

11.00 
11.50

1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45

6 .20"
9.00

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9 .15

ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣ

4 .10μ
6.25
7.35

Ν αύπλιον Τρίπολις. 
Τρίπολις άν. 6.30π
Ν α ύ η λ ιο ν  » 8.45
"Αργος » 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

12 .00 ·

3.20
3.55

9.45π (*) 
12 .15  

1.20 
3.45

Κα6ά<ίιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10.15 — 7.00 Λουτρά

Κυλλήνη
__ __ __ 2.35

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11 . 15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — Καδάσιλα 6.50 8.15 — 4.50

*. Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν χαι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.

2

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θ η να ι, παρά τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον τώ ν Εφημερίδων.
Ι ΐ ρ τ η {  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή.   Νέα

αποθήκη άνεςάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

διαθετει μίαν ή δΰβΐ 
ώρας καθ ’ έκάστην,Γ 
ή και ημέραν παρ'ϊ

ήμεραν, μεταβαίνουσα πρός παράδοσιν μαθημάτων είς μικρούς παΓδας ή κορά. 
σια. — ΙΙλτ,ροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Ο  Θ ηαχυρός ιοΟ Φ ιλ α ν α γ ν ώ σ το υ  ή

ΕΒΔΟΜΑΣ
Άνατυπωθέντων τών έξαντληθέντων φύλλων εκτίθενται πρός πώλησιν πλήΙ 

ρεις σειραι τής ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ τού κ. Δαμβέργη άπό τού 1887 — 1892) 
( ’Ιουλίου) έκ 3 £ £ 0 0  μεγάλων σελίδων και τόμων 6, ών έκαστος τιματαιι

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

'A x iv tif όμοΰ βραχμάς ZtZi
(Ταχυδρομικά: επαρχιών ορ. 1,50, εξωτερικού δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως), 
Εις τους τομους τουτους, αποτελούντας ολόκληρον βιβλιοθήκην και κάτοπτρου 
έξαετούς φιλολογικής ζωής, περιέχονται.

1 * ί πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα 
^ : ; θ  Διηγ ήματα τών αρίστων Ελλήνων και ξένο>ν συγγραφέων 
3 0 0  Ποιήματα δλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικαί, Ίστορικαί, Καλολογικαί, Κριτικαί, και έν γένει άρθρ* 
ποικίλα και ενδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περι τά 1  £ > 0 0 . 

/"Έκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).

(Ώ £ | * £  .3 °  
,Ο = g  . e- Η β* '> ο  ^ -r,(Γ “C Q. ,ο · b «> «ο «5 -β &
> iS  *° a . X -d

* λ  Μ Ε Γ Α  Ζ ϊ θ Ο Π ί Ι Α Ε Ι Ο Ν  H
Π?*ατεια Ό μονοίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας. m u

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
Α 1 γ ν η ς ι α ι  ΣΙΓΓΕ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟ Τ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
<4:Τ Ο δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 :  /

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΪΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
Ά ν ε υ  τού όποιου ή μηχανή 

δεν είνε ^νησία.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α  ϊ  Δ  A I Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
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