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Τον είδεν έπί τέλους !
Καί αύτος ώς οί άλλοι έστη έκπληκτος 

προ της έξαισίου αύτής καλλονής !
Καί έπί τή σκέψει ταύτγι κίνημα, άλα- 

ζονίας τή διέφυγεν.
Ώ  άν έκεϊνος την ήγάπα ! οποίος θρί

αμβος !
Καί ένώ βεβυθισμένη έν ταίς σκέψεσι 

ταύταις ϊστατο μέ τήν κεφαλήν κάτω νεύ- 
ουσαν καί τό όμμα προσηλωμένον έπί τοϋ 
τάπητος έρεθισμένη καί νευρική,τό παραπέ
τασμα τής θύρας άνηγέρθη καί ή Βαρβάρα 
είσήγαγεν έν τω καλλυντηρίωτόν Ραβού.

Ε’.ς τόν κρότον τών βημάτων των ή κρε
ολός έστράφη βιαίως.

— Ά  ήλθατε ! είπε. Καί στραφεϊσα πρός 
τήν Βαρβάραν :

— Κλείσε τό παράθυρον τούτο, διέταξε 
καί άφες μας μόνους.

Ό  Ραβού είσελθών έχαιρέτησεν.
Ή  κρεολός τώ  έ'δειζε διά τοϋ δακτύλου 

εοραν τινά.
Ό ταν δέ ή Βαρβάρα ήφανίσθη,
— Ά ς  συνομίλήσωμεν, τώ είπε.
— Περιμένω νά μ ’ έρωτήσητε, κυρία.
— Ό  κύριος βαρόνος έξήλθεν ;
— Ό κύριος βαρόνος μετέβη παρά τώ 

μαρκησίω Έρνωνοέ, ά φ ’ δπου δέν θά έπι- 
στρέψη προ τοϋ μεσονυκτίου ισως.

— Καλώς· καί τώρα λέγε μου.Πώς είσαι 
είς τήν ύπηρεσίαν του, άφοϋ ίχγς άφορμάς 
εχθρας κ α τ ’ αύτοϋ ;

— Είχον ανάγκην νά τόν πλησιάσω.
— Ποιας άφορμάς είχες ;
— Ίδατε εικόνα τινά κρεμαμένην άν- 

τικρύ τού γραφείου του ;
— Μάλιστα, ξανθής νεάνιδος λίαν . ευει

δούς.
Ό Ραβού ε"δηξε τά  χείλη.
— "Επρεπε νά τήν ίδήτε ζώσαν, είπε. 

καί γνωρίζετε ποια είναι ;

— Ή  έρωμένη τού βαρόνου.
— Πράγματι.
— Μοϋ ώμίλησε περί αύτής, μοί είπε μά

λιστα δτι ούδέποτε ήγάπησεν άλλην έκτός 
αύτής.

— Πριν σας γνωρίση συνεπλήρωσεν δ θα
λαμηπόλος.

— Καί ή γυνή αΰτη άπέθανεν ;
—Ναί- πρό πολλοϋ δολοφονηθεΐσα.
— Ήτο ΰπανδρος ;
— Ναί καί δ Ροζενδάλ τήν άπήγαγεν ώ ; 

έπραξε καί δι ’ ύμας.
— Καί ποιος ήτον δ σύζυγος αύτής ;
— Έ γώ, κυρία.
Ή  Μαρία-Εύαγγελία άφήκε φωνήν έκ- 

πλήξεως.
— Καί τήν ήγάπας, ήρώτησεν έκείνη.
Δύο δάκρυα έκυλίσθησαν κατά μήκος τών

παρειών τοϋ Ραβού.
— Πόσα έτη παρήλθον άπό τού θανάτου 

της; ήρώτησεν ή Μαρία.
— Είκοσι καί πλέον, κυρία.
—Τήν ήγαπήσατε τώ όντι, είπεν έκείνη, 

άφοϋ τήν θρηνείτε, μετά τόσον χρόνον.
— Διά νά τήν άπαλλάξω δυσαρέσκειας 

τινός, θά έρριπτόμην είς το πύρ καί θά εφο- 
νευόμην άν μέ διέτασσε νά το πράζω !

» 'Ω , ύπέφερον πολύ, μακραί βάσανοι 
διεδέχθησαν τήν έγκατάληψίν μου ! Τότε 
έζήτησα νά πλησιάσω τόν άρπαγα- ήμην 
πτωχός κωμωδός τών έπαρχιών, ήλλαξ« 
όνομα· φίλος μού τις μ ’ έτοποθέτησεν ώς ύ
πηρέτην παρά τή μαρκησία δ Άρτάν κ α τ ’ 
άρχάς καί κατόπιν πλησίον τοϋ βαρόνου καί 
οΰτως εύρίσκομαι παρ’ *αύτώ.

— Έννοώ καλώς τά  αίσθήματά σας καί 
άκούσατέ με καί σείς.

Συνωμίλησαν έπί μακρόν. Ό ταν όε δ 
Ραβού έξήλθε τοϋ καλλυντηρίου ήτο ήδη 
μεσονύκτιον. Πριν τήν άποχαιρετισΥ), κύ-
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— Έκεΐθεν, έ'λεγε καθ’ έαυτήν προήλθον 
7.ί πλήξασαι τήν ΰπαρξιν μου συμφοραί, 
άς πρόκειται ν ’ άνταποδώσω ;

Μειδίαμα άπαίσιον, μεστόν πικρίας άνή- 
γειρε τά  άκρα τών χειλέων της.

Μόνη κατά τόσων έχθρών, πώς ήδύνατο 
-ν’ άντεπεξέλθγ|.

Ά λλο  δπλον άπό τήν καλλονήν αυτής 
δέν είχε !

Ά λλά  τής καλλονής ταύτης ήννόει τήν 
ίσχύν ! Καί δ νούς της μετεφέρετο είς τήν 
συνάντησιν τής πρωίας έκ,είνης, συνάντησιν 
ήν πρό πολλοϋ έπόθει, καί ή καρδία της 
■έξωγκούτο.

Ώ  πώς έν τώ  άπείρω καί θορυβώδη 
έκείνω πλήθει, παν ώραΐον, πδέν άριστοκρα- 
•τικόν, παν πλούσιον, συνηντατο έπί τέλους;

Καί έσκέπτετο πάντοτε.
Έμίσει βεβαίως τόν Ροζενδάλ, θανα- 

υίμως.
Ά λλά  δ Ροζενδάλ ήτο άνήρ !
Καί μόνον τό μίσος γυναικός πρός γυ- 

■γαίκα είναι άμείλικτον καί άνευ οίκτου.
Έμίσει λοιπόν άπείρως περισσότερον τοϋ 

Ροζενδάλ τήν μαρκησίαν δ ’ Άρτάν.
Άλλά. πώς θά τήν έτιμώρει ;
Μόνον διά τοϋ υιού αύτής, δστις ήτο το 

καύχημα καί ή άλαζονία της καί ή σάρξ 
τής καρδίας αύτής.

Έκεϊνον έπρεπε νά πλήξη.



ψας ήσπάσθη μετά σεβασμού τάς χεΐράς 
αυτής.

— Κα'ι σείς επίσης, έψιθύρισεν, είσθε μάρ
τυς.

— Με ήννόησας λοιπόν ;
— ’Εντελώς.
— Κχί θά μέ συντρέξης ;
— Μέ κίνδυνον τής ζωής μου, κυρία.
Καί ό Ραβού έμακρύνθη ταχέως τοϋ με

γάρου.

Η'

Τη επαύριον κατα τήν έννάτην ώραν δ 
δικηγόρος καί δ συνέταιρος αύτοϋ Ρουμπινώ 
άνέμενον παρ’αύτοΐς τον άρχαΐον κωμωδόν. 
Ήσθάνοντο δτι έν τώ οίκω των ήσαν μάλ
λον έν άνέσει καί ήσαν βέβαιοι δτι ήθελον 
αποδείξει τήν σχετικήν αθωότητα αύτών.

Είχον ήδη σχηματίσει τήν πεποίθησιν 
οτι εύρίσκοντο έπί τά ϊχνη τού άπολεσθέν- 
τος παιδιού ή μάλλον δτι το άνεϋρον, καί 
έπί τής πεποιθήσεως ταύτης έστήριζον τάς 
έλπίδας μεγάλων κερδών.

Τί δέν θά έ'διδεν δ Ροζενδάλ δπως άνεύ- 
ρτ) τήν θυγατέρα, ήν ματαίως άνεζήτησε 
μέχρις έκείνου.

Καί είναι μέν άληθές δτι θετικάς άπο- 
δείξεις περί τής άνευρέσεώς του οέν είχον.

Διότι τί ήτο έπί τέλους ή δμοιότης μόνη 
τής Ροζίτας προς τήν θανοϋσαν ; δέν ήδύ- 
ναντο τάχα δύο γυναίκες νά δμοιάζωσι προς 
άλλήλας ; Έν τούτοις δ Ρουμπινώ, πεποί- 
θησιν έχων έπί τήν ιδίαν ικανότητα αύτοϋ, 
•ήλπιζε νά το άποδείξγ) καί διά τοϋτο έπε- 
θύμει νά ιδν) κ α τ ’ ίδίαν τόν Ραβού. "Ααα 
λοιπον τώ  άκούσματι τοϋ κώδωνος ή καρ- 
δία τού Ρουμπινώ έσκίρτησε καί στραφείς 
πρός τόν σύντροφόν του :

— Νά τό πουλάκι ! μάς έρχεται.
Ή πατάτο, διότι άντι τοϋ Ραβού γυνή

μέλανα ένδυμασίαν φέρουσα, καί φυσιογνω
μίαν ύπεροπτικήν έχουσα σύν ττι άπαρα- 
μίλλω καλλονή), παρουσιάσθη πρό αύτών. 
’'Η το  ή κρεολός.

— Οί κύριοι Δελόγκ και δ Ρουμπινώ ; 
■ήρώτησεν αΰτη.

Οί δύο φίλοι προσέκλινον, καί δ Δελόγκ, 
κομψοπρεπής πάντοτε, έσπευσε.νά προσφέρν) 
εοραν προς την πελατιοα.

— ’Αναμένετε σήμερον τόν Ραβού, ειπεν 
έκείνη. Σας ειδοποιώ δμως δτι δέν θά έ'λθη.

— Δύναται ή κυρία νά μάς εϊπη τήν 
αφορμήν τής έλλείψεως ταύτης ; ήρώτησεν 
ό Ρουμπινώ.

— Μάλιστα, κύριε· τώ είναι, λέγει, έπί- 
πονον νά εύρεθί) κατά πρόσωπον πρός αν
θρώπους λαβόντας μέρος είς σκηνήν θλιβε- 
ράν...

Ό  Ρουμπινώ κατέστη πελιδνός.
— Πώς ; γνωρίζετε καί σείς ;. . . είπεν.
Ή  Μαρία τόν διέκοξε διά νεύματος ενερ

γητικού.
— Καθησυχάσατε, κύριοι, είπε, δέν έρ

χομαι πρός ύμας ώς έχθρά' έχω άνάγκην 
τών ύπηρεσιών οας καί ή έπίσκεψίς μου, 
σκοπον έχει νά τήν έπικαλεσθη.

Ό Δελόγκ έ’λαβε τόν λόγον.
Διηγήθη πρός αύτήν τήν ιστορίαν τής

κλοπής τής έπαύλεως τών πυργίσκων, τό 
έγκλημα τοϋ Περέζ καί τήν αρπαγήν τού 
τέκνου τής Γερμανής.

— Περί αυτού πρόκειται, είπεν ή Μαρία 
Ευαγγελία- είμαι στενά συνδεδεμένη μετά 
τού βαρόνου Ροζενδάλ καί θέλω νά μάθω 
προ αύτοϋ πάντα τ ’ άφορώντα το κοράσιον 
αύτό, δ ι’ αιτίας έμέ άποβλεπούσας· θέλω 
μάλιστα νά σάς βοηθήσω τάς άναζητή- 
σεις σας. Επιθυμώ νά μάθω, τ ί άπέγεινε 
έάν ζγ), καί ποϋ είναι- έπρόκειτο νά πωλή- 
σητε τό μυστικόν αύτό τώ  κυρίω Ροζενδάλ- 
τό άγοράζω έγώ.

Ό  Ρουμπινέ παρετήρησε τόν συνέταιρον 
αύτοϋ.

Ή  τύχη τοϊς προσεμειδία.
Κερδίζει τις πάντοτε αναμιγνυόμενος είς 

τάς ύποθεσεις τών ισχυρών ! δμοιάζουσιν ού- 
Tot πρός τάς πλήρεις κονιορτ'ού δδούς, δταν 
τις διέρχηται δ ι’αύτών άποφέρει ύπό τά υπο
δήματά του δπως δήποτε κόνιν- ή κόνις τών 
πλουσίων είναι χρυσόκονις.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία έξηκολούθησεν :
— "Ο,τι γνωρίζετε είναι μηδέν, Θά σάς 

θέσω έπί τής δδοϋ τής άληθείας. Πού εύρί- 
σκεται τό παιδίον :

Οί συνέταιροι συνεβουλεύθησαν διά τών 
βλεμμάτων.

— Διστάζετε ; δέν μ ’ έμπιστεύεσθε; έχε
τε άδικον, έγώ γνωρίζω τά  μυστικά σας, 
ένώ σείς αγνοείτε τά  ίδικά μου. Ή δη δέ 
μοί είπατε άρκετά, ώστε νά μάθω δ,τι έπε- 
θύμουν.

— Πώς ;
— Δέν είπατε είς τόν Ραβού δτι κατα

πληκτική δμοιότης σάς ε”θεσεν έπί τών ιχνών 
αύτής, καί δτι ή κόρη αΰτη εύρίσκεται έν 
Παρισίοις;

— Λοιπόν ;
— Είναι ή Ροζίτα.
— Δέν έγνωρίσατε σείς τήν μητέρα της, 

είπεν δ Ρουμπινώ.
—Είδον τήν εικόνα της.
— Πού;
— Είς τό γραφεΐον τοϋ κ. Ροζενδάλ.
Ό  Ρουμπινώ έμόρφασε μομφασμόν δυσα

ρέσκειας.
Ή  κρεολός ώμίλει μέ περιφρονητικήν 

σταθερότητα λίαν έπιβάλλουσαν.
— Βλέπετε, ήκολούθησεν έκείνη, δτι ήδυ. 

νάμην νά μή σάς άναμίξω- νά έπιφορτίσω 
άνθρωπόν μου νά έρευνήση καί διαλευ- 
κάνγι τό μυστήριον τής γεννήσεως τής 
νεάνιδος ταύτης, καί νά πληροφορήσω τόν 
βαρόνον ο,τι περί αύτής γινώσκετε. Τούτο 
ήδυνάμην νά πράξω τόσω μάλλον ευκόλως, 
δσω γινώσκω καλώς το μέρος, έν ώ άνε- 
τράφη, καί ποια ήτο ή γυνή ήτις τήν με- 
τέβεοεν έκεϊ. καί διατί τό έκρυπτε. Έντού-• i ι
τοις προτιμώ νά έπιφορτίσω ύμάς· δέν σ2ς 
ζητώ διαβεβαιώσεις- τό συμφέρον ύμών τών 
Ιδίων μέ άσφαλί,ει.Θά πληρωθήτε γενναίως 
καί δ Ροζενδάλ δέν θά μάθη ποιον μέρος 
έλάβατε είς τήν θλιβεράν έκείνην έπιχείοη- 
σιν, διό^ι θά σάς έτιμώρει παραδειγματι- 
κώς έάν τό έμάνθανεν,οί Ροζενδάλ δέν συγ
χωρούν ποτέ !

Νευρικόν ρίγος συνετάραξε τούς κυρίους 
Ρουπινώ καί Δελόγκ- δέν έπεθύμουν νά γ ί

νεται λόγος περί τοϋ παρελθόντος, ήδη οτε 
ε”ζων ώς έντιμοι άστοί τούλάχιστον κατά τό 
φαινόμενον.

—Τις λοιπόν είσθε ; ήρώτησεν δ Δελόγκ 
δειλιάσας καί ούτος.

— Ξένη- τής δποίας το ονομα δέν σάς 
ενδιαφέρει, άρκεΐ νά πληρώνω τάς ύπηρε- 
σίας σας.

Καί σύρασα έκ τού σημειωματάριου της, 
δέκα χαρτονομίσματα χιλίων φράγκων τ ’ά- 
πέθηκεν έπί τού γραφείου.

— ’Ιδού άπέναντι τής άμοιβής σας· διά 
τά έξοδα τοϋ ταξειδίου σας.

— Ά  ! ειπεν δ δικηγόρος, είναι άνάγκη 
νά ταξειδεύσωμεν ;

— Ό  εις έξ ύμών θ ’ άναχωρήσγ, διά τήν 
Σαρδηνίαν.

— Αΰριον, άφοϋ τό θέλετε.
— Θά ύπάγν) είς τό χωρίον νοϋ Σάν 

Μαρτίνου δί Μόντε, έν τώ διαμερίσματι τοϋ 
Σάσσαρι, κειμένω πρός βορροίν τής νήσου, 
καί έκεϊ θά πληροφορηθη περί τών λεπτο
μερειών τού θανάτου γραίας τινός, καλου- 
μένης Μαρίας Στοικόνε, άποθανούσης πρό· 
δεκαεννέα περίπου έτών. Ή  γυνή αΰτη εϊ- 
χεν έπιφορτισθί) τήν ανατροφήν μικοάς κό
ρης, ήν έ’φερε μεθ’ έαυτής έκ Γαλλίας καί 
ήν βοεμοί Σαρδίνιοι ή Σικελοί έ'λαβον μεθ* 
έατών. Έκεΐθεν θέλετε μοί άποστείλη τάς 
συλλεχθείσας πληροφορίας περί τής ρηθείσης 
Μαρίας Στοικόνε καί τού άνατρεφομένου κο
ρασιού, τό δποΐον άπωλέσθη, διότι τό π α ι
δίον έκεΐνο είναι βεβαίως ή Ροζίτα.

— Έάν δ κύριος Ρο',ενδάλ τήν ίδη, θ ' 
άναμνησθή) τής δμοιότητος.

— Δέν θά τήν ΐδη, ε:πεν όριστικώς ή 
Μαρία- δ κύριος Ροζενδάλ είναι άπησχολη- 
μένος καί θά κατορθωθη νά διασκεδασθη 
πρός τό παρόν ή τοιαύτη ιδέα. Πρέπει έν 
τούτοις νά ένεργήσητε δραστηοίως- είσθε 
έτοιμοι ;

— Βεβαίως, είπεν δ Ρουμπινώ χωρίς νά 
άναμείνγι τήν συγκατάθεσιν τού συνεταίρου- 
του.

— Μετά τήν πρώτην έπιστολήν σας, πε- 
ριλαμβάνουσαν τάς ζητουμένας πληροφο
ρίας, θέλω σάς πέμψη δσα χρήματα δύ- 
νανται νά σάς χρειασθώσι. Σκς βεβαιώ ο τ ι  
θ ’ άαοΐϊ)θώσιν οί κόποι σα:. ’Ιδού καί ήi t
διεύθυνσίς μου :

«Μ αρ ία  Ε υ α γ γ ε λ ία  
4 6  ό ό o g  Μ υ ν δ ώ .»

— Χαίρετε,κύριοι, έπρόσθεσεν έκείνη, ενερ
γήσατε ταχέως. Είναι περιττόν νά σάς συ
στήσω έχεμύθειαν. Πιστεύσατέ με δτι ού- 
δένα κακόν σκοπόν τρέφω διά τό παιδίον 
αύτό. "Εχετε τόν λόγον μου δτι καί έγώ 
θέλω σιωπήση. Έσόμεθα ειλικρινείς συνε- 
ταΐοοι. Έ πί τή συμοωνία ταύτη έξασφα-
Λ *Ύk * ’ι λύ ετα ι η τυχη σας.

Οί δύο σύντροφοι συνώδευσαν τήν κρεο- 
I λόν ίλέχρι τής έξωθύρας, κύπτοντες δουλι- 

κώς μέχρις έδάφους.
Έκεΐθεν τήν είδον έπιβαίνουσαν- πολυ

τελούς βικτωρίας συρομένης ύπό ζεύγους με
γαλοπρεπών ϊππων, καί έπί τών έδρών αύ
τής καθημένους δύο θαλαμηπόλους ενδεδυ- 
μένους ούρανοχ_ρόους στολάς.



— Καταλαμβάνεις τίποτε σύ; ήρώτησεν 
4 Ρουμπινώ.

—Τίποτε.
— Είναι πλούσια φαίνεται- αύτό είναι τό 

κύριον αύτή ή ύπόθεσις τών πυργίσκων [/.ας 
iVrpsEe' φαίνεται πώς καί τά  ελαττώματα 
καμμία φορά βοηθούν I

— Μάζεψε, γεροσύντροφε, τα τραπεζο
γραμμάτια πρώτα- έπειτα πάμε νά δειπνή
σω μεν.

: - Π ο ϋ ;
— Ό κύρ Δελόγκ, άπέκτησε φαίνεται 

τήν καλαισθησίαν τοϋ τρώγειν καί ό «Πρά
σινος Κόνικλος» οέν τον ηύχαρίστει πλέον, 
«γνωμονών πρός τήν άρχαίαν φίλην του

. Άθηναίοα Σοφίαν !
— Είς τό ’Αγγλικόν καφφενεΐον, άπήν- 

τησε, πρός τιμήν τής Ροζίτας. Αύτή θά 
μάς κάμη νά κερδίσωμεν χρήματα.

— “Ας μήν λέγωμεν άκόμη τίποτε ; είπε 
«ριλοσοφικώς ό Ρουμπινώ.

Θ'

i Ό  βαρόνος Ροζενδάλ ύπεσχέθη τ?ι ερω
μένη του έορτήν.

Ό μήν τού μέλιτος οιήρκει ε”τι καί κατά 
τήν περίοδον ταύτην, ούοείς 'λησμονεί τήν 
^οθεΐσαν ύπόσχεσιν. Ό  πύργος τών Φερόλ 
ήτο ό εξοχικός οικος τών Ροζενδάλ.

Πάσα περιγραφή πύτού θά ήτο άνεπαρ- 
κής. Έν όλίγαις λέξεσιν ήτο άξια τών κυ
ρίων αύτής. Ή το μεγαλοπρεπής διαμονή, 
iv r, πάντες οί ρυθμοί τοϋ μεγάλου αίώνος 
ησαν έφηρμοσμένοι. Ό πύργος, άπέραντος 
JWci μεγαλοπρεπής, ε”φερεν άπό τό έν μέρος 
πρός τό χωρίον τής Φεοόλλης,άφ’ού χωρίζε
ται δι ’ εύρυχώρων αύλών καί βαθέων χαν- 
όάκων, έχουσα προς τά  τέσσαρα άκρα σκι
άδας έκ γρανίτου καί όπτοπλίνθων ώραιο- 
τάτου ρυθμοϋ.

Η κυρία αύτοϋ πρόσοψις είναι πρός τό 
μέρος τοϋ παραδείσου καί τών πρασιών.'Ο 
■παράδεισος, καίτοι άπέραντος, περιορίζεται 
άπό ύψηλού τοίχους πανταχόθεν καί περι- 
κυκ/.οϋται ύπο λίαν σημαντικών έπαύλεων 
καί απέραντου δάσους. Ό πύργος ούτος έχει 
τ ι τό ιδιόρρυθμον,ώς έκ τών περικυκλούντων 
αύτόν σημαντικών έξοχών, ώς τήν τής Έρ- 
μενονβίλλης,Μοντεφονταίν, Έλύ καί άλλων, 
«ΰτως ώστε μακρόθεν φαίνεται περικυκλ>ω- 
μένος ύπό πύργων καί δασών, θαυμασίων 
τήν οψιν.

’Οκτώ περίπου ήμέρας μετά τήν έπίσκε- 
■ψιν τής Μαρίας εί; τό μέγαρον τού προα- 
■στείου άγιου Όνωρίου, έν τώ πύργω τών 
Φερόλ έφαίνετο έκτακτος κίνησις.

Ότε ό γενικός επιμελητής τών οικονο
μικών Φουκιέ προητοιμάζετο νά δεχθή τόν 
Βασιλέα “Ηλιον τοιαύτη περίπου κίνησις 
■θά έγένετο έν τώ οΐκω του.

Αί συστάδες τών άνθέων άνανεωθεΐσαι 
περιέβαλλον τόν πύργον διά ζώνης φερούσης 
■ολα τά  χρώματα τής ιριδος έν άρμονική 
συνθέσει έν τφ  συνόλω αύτής. Αί σκιεραι 
άτραποί, έφαίνοντο καθαραί καί άμμό- 
στρωτοι είς μήκος πολλών χιλιομέτρων, οί 
λειμ ώνες ρ.έ τήν κεκαρμένην συμμέτρως 
■ποαν αύτών, άνεκούφιζον τό ομμα, καί εις

μακράν αποστασιν ότε σχεοον οεν έφαίνοντο 
πλέον, ένεψυχούντο ύπό τών δορκάδων, έλά- 
φων καί λαγωών, βοσκόν των ήσύχως έν τ·?( 
ήρέμω έκείνη ν Τι τ r, άποδασωθείση, ήν πλή
θος προσκεκλημένων, τό άνθος τής άριστο- 
κρατεας, καί εκείνων ους έν τ γ  νεωτέρα δια- 
λέκτω άποκαλούσιν, «ή διευθύνουσα τάξις» 
θά συνηθροίζοντο μ ετ ’ολίγον έκεΐ.

Καί ήτο προνόμιον έπιζητούμενον παρά 
πάντων αί προσκλήσεις τού Ροζανδάλ ! έ
καστος έπεζήτει νά είσέλθη έν ττ, τροχιά 
τού άστέρος τουτου τής τύχης, δπως θερ- 
.μανθή έν ταϊς άκτϊσιν αύτού, καί διεφιλονι- 
κοϋντο αί προσκλήσεις του οπως ποτέ διε- 
φειλονικούντο έν ταϊς έορταΐς τής Ινομπιέ- 
νης καί τού Φοντενεμπλώ, δταν ύπήρχε βα
σιλεία καί έορταί.

’Εκτός δέ τών άλλων καί ό καιρός ήτο 
γλυκύς, παρατεινομένου τού θέρους πέραν 
τών φυσικών ορίων του. Ύπό ούρανόν νεφε
λώδη ήπλούτο έλαφρός πέπλ.ος μεταξύ τοϋ 
ήλιου καί. τής γής, προαγγέλλων γλυκεΐαν 
καί εύάρεστον δρόσον, έπιτεινομένην ήδέως 
καί ύπό τοϋ ΰδατος τών ρυάκων τού παρα
δείσου ή τών μαρμαρίνων δεξαμενών τών 
κατασκευσθεισών κατά τόν τρόπον τού Λε- 
μαίτρ· καί κεκοσμημένων ύπο αγαλμάτων, 
ναϊάδων παιζόντων έν ταϊς λεκάναις αύτών, 
ή τριτόνων λουομένων ύπό τόν ήλιον.

Ή  Μαρία - Εύαγγελία άπό ιδιοτροπίαν 
εύεξήγητον δέν ήθελε νά παρευρεθγί παρά 
είς τήν έορτήν τής έσπέρας, είς τον μεγαλο
πρεπή τουτέστι χορόν, δστις θά ήκολουθεΐτο 
ύπό δείπνου προετοιμαζομένου διά διακο- 
σίους συνδαιτημόνας, τό δεΐπνον καί τά  πυ
ροτεχνήματα άτινα ήθελον καή προς τιμήν 
τών προσκεκλημένων τού βαρόνου δέν θά έ- 
κόσμει διά τής παρουσίας της.

Έν τούτοις εί/ εν ε'λθη άπό τής προ
τεραίας μετά τού έραστού της καί έκρύπτετο 
είς διααέρισμά τι τού πρώτου πατώματος, 
έπίτηδ.ς διευθετηθέντος δι ’ αύτήν καί βλέ- 
ποντος πρός τούς κήπους, τών όποιων αί 
δενδροστοιχίαι ήφανίζοντο μακράν είς τάς 
άκρας όρίζοντος μόλις διαφαινομένου μεταξύ 
τών φυλλωμάτων. Τό διαμέρισμα τοϋ Ση
κουάνα καί Μάρνου είναι όλιγώτερον πεφη- 
μισμένον τών Σεβενών καί τής Σαβοΐας. 
Ά λ λ ’ είς άντίμετρον, κατοικεΐται ύπό έκα- 
τομμυριού/ων. Ή  Μαρία-Εύαγγελία έσχε 
τήν εύχαρίστησιν νά παραστη άόρατος είς 
τάς προετοιμασίας εορτής, ής αύτή ήτο ή 
ήρωΐς. Ό  Μάξιμος τήν άφήκε κατά τήν 
έννάτην πρωινήν ώραν, δπως οώση τελευ- 
ταΐον βλέμμα είς τά περί τόνπύργον τελε- 
σθέντα καί έπιτηρήση τούς κηπουρούς, οϊ- 
τινες άπετελείουν το ε”ργον των, δτε κατά 
τήν κζαπήν άτραποϋ τίνος, είδεν άνθρωπόν 
τινα ύψηλού άναστήματος, ένδεδυμένον ώς 
έξοχίτην μέ ψιάθινον πίλον έπί τής κεφαλής 
του, δστις ήρχετο εύθύ προς αυτόν. Ό άν
θρωπος ούτος έβάδιζε μετά κόπου, κεκηφώς, 
γεγηρακώς, τούς χαρακτήρας τοϋ προσώπου 
έχων άπερροφημένους, πελιονος καί κά τι
σχνος.

Καί οί στενότεροι αύτοϋ φίλοι μετά δυ
σκολίας θά τόν άνεγνώριζον τόσον αί όλίγαι 
έβδομάδες τής άγωνίας τόν είχον μεταβάλ
λει ! ΤΗτο ό ’Ιωάννης λ.ά Βιλλ.ωδαί. Είς

τήν θεαν αύτού ό βαρόνος έδοκίμασε μεγά
λην στενοχώριαν συνέσπασε τήν όφρύν, 
άλλά μή ών συνειθισμένος νά όπισθοδρομή, 
άνέμενε τον άνθρωπον έκεΐνον, δστις θά 
έπροτίμα νά εύρίσκηται έκατόν λεύγας 
μακράν αύτοϋ.

Τό βλέμμα τοϋ άγροκόμου ήτο έσβεσμέ- 
νον, οί μεγάλοι αύτού οφθαλμοί,κοιλωθέντες 
ήσαν βεβυθισμένοι έν ταϊς κόγχαις αύτών 
ύπό τάς άτάκτους όφρύς του, άντί δέ τών 
άλλοτε ζωηρών χρωμάτων του, ήδη είχε τό 
ώχρον χρώμα τών άναρρωνυώντων θά τόν 
έξελάμβανέ τις ώς δραπέτην νοσοκομείου τ ι-  
νός, άν ή άπλή, ά λ λ ’ εύπρεπής ένδυμασία 
του δέν άπέκλειε τήν εικασίαν ταύτην. Έ - 
στηρίζετο έπί χονδράς ράβδου, έχούσης τήν 
χειρίδα έξ έλεφαντόδοντος, δποίας άλλοτε 
διεφύλαττον έν ταϊς οίκογενείαις καί διετή- 
ροϋνται έπί γενεάς.

"Οταν έ'φθασε πρό τού βαρόνου, άνηγέρθη 
δλος, έξέβαλε τόν πίλον αύτοϋ καί είπεν εύ- 
γενώς :

— Κύριε βαρόνε, έχω άνάγκην νά σάς 
ομιλήσω- θέλετε νά μοί παραχωρήσητε βρα- 
χεΐαν άκρόασιν ;

Ό Ροζενδάλ άπήντησε ξηρώς :
— Εύχαρίστως· περί τίνος πρόκειται ;
— Περί ύποθέσεων.
— Είναι τόσω κατεπείγουσαι ;
— Δ ι’ έμέ πολύ, δ ι’ ύμάς ολίγον σάς έν- 

διαφέρουν.
— Πάσχετε ;
— Μόλις άνέλαβα έκ μακράς άσθενείας 

καί είμαι πολύ άδύνατος· έλπίζω μέ τόν 
καιρόν νά πεοάσουν δλα.

— Καί διατί λοιπόν έβιάσθης νά έξέλ-
θ η ς ;

— Διά νά σάς ύποβάλλω τούς λογαρια
σμούς μου.

— Άφίνετε τήν Ρόχην ; .
— Ό σω τό δυνατόν ταχύτερον.

Κ\ Γ» Iαι ο ιχτ ι  ;
— Διότι τό μέρος έκεΐνο, δέν είναι πλέον 

κατοικίσιμον δ ι’ ήμάς.
Ό  βαρόνος έτήρησε σιγήν. Ό λά Βιλ— 

λ^ωδαί έξεφραζετο μετά κόπου· αί 'λέςεις έ- 
ξήρχοντο τών χειλέων του μετά ουσκολίας 
ά/Λ ’ έξηκολούθησε μετά τινα σιγήν :

— Τό άρχαΐον όνομα τών λά Βιλ.λω- 
δαι, ύπέστη μίαν τών προσβολών έκείνων 
αϊτινες γελοιοποιούσιν, τάς οίκογενείας και 
τάς άτιμάζουσι· θ ’ άποσυοθώμεν είς μέρος, 
έ'νθα ούοείς θά μάς γνωρίζη καί δέν θά μάς 
δεικνύουσι διά τοϋ δακτύλου γελώντες.

— ΌμΛεΐτε περί άτιμίας, είπεν ό Ρο
ζανδάλ καί ή λέξις είναι λίαν σοβαρά.

— Δέν θά άγνοεΐτε, κύριε βαρόνε, δτι ή 
σύζυγος ήν ένυμφεύθην πρό τινων μόλις μη
νών, έφυγε.

— Τό ήκουσα λεγόμενον, άλλ ά ίοιοτρο- 
πία γυναικός έλαφράς, δέν δύναται νά κηλη- 
δώση οικογένειαν, δικαίως έκτιμωμένην !

— "Εκαστος έ'νει τάς ιδέας του κύριε βα.- 
ρόνε· ήμεΐς σκεπτόμεθα άλλως.

— Ούτως είσθε έντελ.ώς άποφασισμένος ;
— Μ άλιστα, κύριε βαρόνε' έπροτίμων νά 

μήν έρχόμην έως έδώ· καί διά τοϋτο έπήγα 
εις τόν πρίγκηπά μας, κ. δ ’ Έ λύ. ’Αλλά 
ούτος μοί είπε, δτι, μόνος ύμεΐς δικαιούσθε



νά παραλάβητε το ύπολειπόμενον τών ει
σοδημάτων τοϋ κτήματος.

— Θά στείλλω άντιπροσώπους, δπως τά 
πχραλάβωσι.

— Συγχωρήσατε με-έγώ μόνον ύμας γνω
ρίζω, κ. βαρόνε. 'Ιδού ό λογαριασμός.Έχετε 
νά λάβετε δεκαέξ χιλιάδας οκτακόσια δώ
δεκα φράγκα κα'ι πεντήκοντα πέντε έκα · 
τοστά ! Σάς τά  φέρω.

Ό  βαρόνος συνήνεσε.
— Καλώς ειπεν.
— θ ά  ΐδητε έκ τών καταστάσεων τών 

επισυνημμένων έοώ δτι πάντες οί διευθυν- 
τα'ι τών έπαύλεων είναι ένήμεροι- διότι ε’ις 
τήν πατρίδα μου, πληρώνουσι τά χρέη των, 
κ. βαρόνε !

Καί έπρόφερε τάς τελευταίας λέξεις τό
σον έντόνως ώστε πας άλλος, έκτος τοϋ Ρο
ζενδάλ, ήθελε τρομάξη.

Ούτος άνεμ-νήσθη μόνον, δτι καί αύτος 
άλλοτε ειχε προφέρει τούς Ιδιους λόγους 
προκειμένου περί τού μαρκησίου δ ’ Ά ρτάν.

— Θέλετε άπόδειξιν ;
— Μάλιστα, κ. βαρόνε.
— Άκολουθήσατέ με,θέλω σάς τήν ύπο- 

γράψει.
Δύο θεράποντες ύψηλού άναστήματος φέ- 

ροντες σήματα ΐσταντο είς τήν είσοδον τοϋ 
προδρόμου.

Ίδόντες τον κύριον διευθυνόμενον προς τό 
μέρος έκεΐνο,έ'σπευσαν ύποκλίνοντες νά άνοί- 
ξωσι τάς θύρας.

Ό  πρόδρομ-ος τών Φερόλ ήτο όντως βα
σιλικός !

Ό  θόλος αύτοϋ είχε τό ύψος τών θόλων 
καθεδρικού ναού. ,

Είς τό βάθος ευρύχωρος μαρμάρινη κλί- 
μαξ ε’χουσα σφυρήλατους σιδηράς κιγκλί- 
δας, εφερεν άπό τού ’ισογείου είς τόν άνώ- 
τατον όροφον.

Εικόνες τινες διασήμων ζωγράφων ποικί- 
λουσι μόνον τήν διαλαμπή λευκότητα τών 
τοίχων, δ δέ άστράπτων χάλυψ τών ο’ικοσή- 
μ.ων ελαμπεν εκατέρωθεν τής θύρας τοϋ δια
δρόμου, ώς οδηγός άστήρ. Έκεΐθεν μετέβαινέ 
τις είς τάς άτελευτήτους αίθούσας τού με
γάρου. Ό  λά Βιλλωδαί διέσχισε πέντε ή εξ 
αυτών έν συνοδία τοϋ βαρόνου, τήν μίαν 
πολυτελεστέραν τής άλλης. Βαρέα παραπε
τάσματα φέροντα χρυσούς κροσσούς έπιπτον 
προ τών μ,εγάλων παραθύρων μ-έχρι τού δα
πέδου, τού άπαστράπτοντος ώς τό κάτο- 
πτρον. Εικόνες τών μεγαλειτέρων ζωγρά
φων έκρέμαντο έπί τών τοίχων ή πεοιεβάλ- 
λοντο ύπό πλουσίων άραβουργημάτων. "Ε
καστον έπιπλον είχε τήν άξίαν ισοβαρούς 
χρυσού. Τό Φερόλ δέν ήτο μέγαρον, ήτο 
πραγματικόν μουσεΐον. Ά λ λ ’ ό άγροκόμος 
ολίγον έφρόντιζε περί τής πολυτελείας έκεί
νης, ήν ούδόλως έθαύμαζεν.Αύτός έσκέπτετο 
πόσον εύχάριστον θά ήτο άν ήδύνατο νά κα· 
τασυντρίψν] μεταξύ τών δακτύλων του τόν 
ευτελή έκεϊνον, δστις έβάδιζε πρό αύτοϋ 
μετά φαινομενικής αταραξίας. Ά λ λ  ’ οί Νορ- 
μχνδοί ίνεργοϋσι βραδέως καί δ ’Ιωάννης 
εσπευδεν όλιγώτερον τών άλλων. Δέν ήτο 
έζ εκείνων, οΐτινες ρίπτονται άκαταλογί- 
στως είς τό έργον ήθελεν αί πράξεις του να 
είναι άποκυήματα ώρίμ,ου σκέψεως. Ά λλω ς

τε, έσκέπτετο δτι ή προσβολή ύπήρξε σκαν
δαλώδης.

Κ α ί ήθελεν ή άπόδοσις αύτής νά προξε- 
νήση έντύπωσίν τ ινα  είς τήν κοινωνίαν.

Κ α ί τοι ούδεμίαν είχεν αμφιβολίαν δτι 
ό διαφθορεύς τής κρεολοϋ ήτο δ βαρόνος, ώς 
έκ τών διαφόρων συμβάντων, άτινα  προη- 
γήθησαν τής φυγής αύτής, καί ά τινα  έστάθ- 
μιζεν άκριβώς, ήθελεν έν τούτοις σαφεστέ- 
ρας αποδείξεις καί τάς άνέμενε μ.εθ’ ύπομο- 
νής. Ό Μάξιμ.βς άφιχθείς είς τήν άλλην 
άκραν τού πύργου, είσήγαγε τόν άγροκόμον 
είς εύρύχωρον γραφεΐον, τοϋ δποίου οί τοίχοι 
ήσαν πλήρεις βιλίων δεδεμένων διά τού οι
κοσήμου αύτοϋ.

Έ κεϊ έκάθησεν έπί εύρυχώρου έδρας ένώ
πιον τοϋ γραφείου του καί προσέφερεν άλλην 
τώ  λά  Β ιλλωδαί.

— Κ αί είσθε έντελώς αποφασισμένος νά 
άποσυρθήτε ; ήρώτησεν έκ νέου.

— Μ άλιστα, κύριε βαρόνε.
— Σημειώσατε δτι ούδέν σάς-βιάζει πρός 

τούτο- μ ά λ ιστα  παραιτούμ,αι, ενεκα τού 
συμβάντος αύτοϋ, τού άλλως τε κοινού διά 
τήν έποχήν έν υ) ζώμεν, τών άλλοτε σχε
δίων μου περί άνοικοδομής τοϋ πύργου καί 
δύνασθε νά ζήσητε έν είρήνη-προσθέτω μ ά 
λ ισ τα  δτι πολύ θά λυπηθώ διά τήν άνα- 
χώρησίν σας.

— Ευχαριστώ- ά λ λ ’ ή άπόφασίς μου εί
ναι άμ,ετάτρεπτος.

— "Οπως θέλετε.
— Είπομ-εν λοιπόν !
— "Οτι σάς φέρω 16  χ ιλιάδας καί 8 1 2  

φράγκα, καί 55  έκατοστά.
— Είσθε άκριβής!
Ό  ’Ιωάννης προσέκλινε.
— Είναι τό καθήκον μου, είπε- ιδού αύ

τα ί.
Κ α ί ε'θηκε κα τά  σειράν τ ά  χρήματα  

έπί τού γραφείου.
Μ ειδίαμα διέστειλε τοϋ βαρόνου τά  χείλη.
— Κ α ί τά  έκατοστά είναι έκεϊ ; είπεν.
— Έ κ συνήθειας· δ ,τι άνήκει είς ύμάς, 

κύριε βαρόνε, σάς άνήκει- δ ,τι δέ άνήκει είς 
έμέ, εις έμέ μόνον πρέπει ν ’ άνήκγι.

— Πότε άφίνετε τήν Ρόχην ;
— Σάς τό είπον, δσον τάχιον μετά δύο 

ή τρεις ήμέρας.
— ’Ιδού ή άπόδειξίς σας.
Ό  άγροκόμος τήν άνέγνωσε προσεκτι- 

κώς, είτα τήν έδίπλωσε καί τήν ένέκλεισε 
είς τό έκ κίτρινου δέρματος χαρτοφυλάκιο-/ 
αύτοϋ.

— Είναι τακτική, είπεν, ευχαριστώ, κύ
ριε βαρόνε.

— Ουτος έ'ρριψεν άτάκτως τά χρήματα 
έντος συρταρίου τινός.

— Χαίρετε λοιπόν, κύριε, είπεν, έγειρό- 
μενος· έξωφλήσαμ,εν τούς μ.εταξύ μας λο
γαριασμούς.

Καί δ λα Βιλλωδαί είχε συγχρόνως έγερθή.
Ή  κεφαλή αύτοϋ δλόκληρος ύπέρκειτο I 

τοϋ άναστήματος τοϋ βαρόνου. Έκ τού ύ 
ψους δ ’ έκείνου έρριψεν έπί τού Ροζενδάλ 
βλέμμα ψυχρόν άλλά λίαν έξφοαστικόν. Τό 
βλέμμ,α εκείνο έσήμαινεν :

— Έξωφλήσαμεν ! άστειεύεσθε, κύριε 
βαρόνε ;

Δέν έποόφερεν δμως ούδέ λέξιν. Καί διέ- 
σχισεν έκ νέου τάς αίθούσας κατόπιν τού 
Ροζενδάλ. Άφιχθείς πρό τής έ'ξω θύρας, 
έστη έκ νέου, έχαιρέτησεν έν σιωπή καί έ- 
ξελθών έ'λαβε τήν άγουσαν πρός τόν σταθ
μόν τού σιδηροδρόμου. Έβάδιζεν έπί εύ- 
ρείας άτραποϋ κεκυφώς έκ νέου καί βαρύς, 
άλλως τε δέ άπηυδηκώς έκ τοϋ άγώνος, όν 
κατέβαλλεν δπως σταθή εύπρόσοιπος ένώπιον 
τού Ροζενδάλ, δτε παράθυρον τ ι τού πρώ
του πατώματος ήνεώγη καί νέα θαλαμη
πόλος έφάνη έπ ’ αύτοϋ. 7Ητο ή Βαρβάρα. 
Βλέπουσα τον άνθρωπον έκεϊνον, δστις έκ 
τών όπισθεν όρώμ,ενος έφαίνετο ώς γέρων, ή 
καρδία της ήρξατο παλλομ.ένη καί έ'φερε ;ήν 
χεΐρα έπί τού στήθους, δπως καταστείλγι 
τούς παλμούς αύτής. Άνεγνώρισε τόν άρ
χαΐον κύριόν της.

— ’Ιδού τά  κατωρθώματά της ! είπε οει- 
κνύουσα τήν πυγμ.ήν αύτής πρός τήν κρεο- 
λόν,ήτις ήπλωμένη έπί διβανίου,τή έστρεφε 
τά  νώτα. Τόν ήκολούθησε διά τοϋ βλέμμ,α- 
τος έως ού έκεϊνος έξηφανίσθη όπισθεν τού 
μικρού δάσους τού κήπου, βασανιζομένη ύπό 
τής έπιθυμίας τοϋ νά τρέξγι κατόπιν αύτοϋ 
διστάζουσα καί άνήσυχος- αίφνης ώς νά ώ- 
θήτο ύπό άκατασχέτου δυνάμ,εως, ώρμησεν 
ε”ξω, ώφεληθεΐσα τής άφαιρέσεως, έν ή εύρί
σκετο τήν στιγμήν έκείνην ή Μαρία κα- 
τήλθεν ώς άστραπή τήν κλίμακα καί έξελ- 
θοϋσα διά χαμηλής θύρας εύρισκομένης ό
πισθεν τού μαγειρείου εύρέθη έν τώ  κήπω 
παρά τώ μεγαλοπρεπεΐ κιγκλιδώμ.ατι τού 
παραδείσου, δπου δ λά Βιλλωδαί έβάδιζε 
βραδέως.

Είχεν άκόμη νά διανύσν) άρκετον διά
στημα, δτε αίφνης άπό συστάδος προαιω- 
νίων φιλλυρών,νέα κόρη κομ.ψώς ένδεδυμένη, 
έξελθούσα αίφνης έρρίφθη ε’ις τάς άγκάλαςτου.

Έκπλαγείς κ α τ ’ άρχάς καί ρ.ή άναγνω- 
ρίζων αύτήν, τήν άπώθησεν άποτόμως,άλλά 
αίφνης τήν άνήγειρε είς τούς βρχχίονάς του, 
καί τήν εθλιψεν έπί τοϋ στήθους του άνχ- 
κράζων :

— Βαρβάρα !
Έκείνη έμεινε πρός στιγμήν ακίνητος 

χωρίς νά ποοφέρη λέξιν καί άσθμ-αίνουσα- 
έπειτα δέ σύρουσα αύτόν κατά μέρος ύπο 
τήν συστάδα τών φιλλυρών έξ ής έξήλθε.

— Έκεϊ είσαι καί σύ ; ήρώ-ησεν δ λά: 
Βιλλωδαί.

Και ώς νά ώμίλει καθ ’ έαυτόν :
— Ούδεμία πλέον άμφιβολία !
Ναί ! ά λ λ ’ άν μ.έ ΐδωσι μ,ετά σοϋ, θά μ.έ 

άποβαλλωσι, καί δέν θά δύναμαι τοϋ λοι
πού νά σάς ύπηρετήσω. Σάς είδον άπό έκεϊ 
πρό όλίγου, σάς άνεγνώρισα καί μή όυνα- 
μ.ένη νά κατανικήσω τήν έπιθυμίαν τοϋ νά 
σάς ΐδω καί σάς ομιλήσω έ'τρεξα πρός ύμάς. 
Ά λλά , πώς μετεβλήθητε !

— Δέν είναι τίποτε· παρήλθε· κα ί—
Δέν έτόλμησε νά προφέρη τό όνομ.α τής:

συζύγου του.
— Είναι κεκρυμμ.ένη έν τώ πύργω.
— Έπεθύμουν νά συνομιλήσω μίαν στι- 

γμ.ήν μ ετ ’ αύτής.
Ή  Βαρβάρα έκαμ.ε χειρονομίαν τρόμου.
— Έσο ήσυχος, είπεν δ άγροκόμος, ού

δέν κακόν δύναμ.αι νά τή προξενήσω.



Ή  υπηρέτρια, έσκέφθη προς σ τ ι γ μ ή ν .
.— Έδώ είναι άδύνατον, είπεν έπ'ι τέ

λους, ό πύργος είναι πλήρης υπηρετών καί 
ρ£τά ρίαν ώραν θά ήναι πλήρης προσκε
κλημένων, άλλά είς Παρισίους...

— Πότε ;
— Αΰριον έάν θέλης;
— ’ Em  κατά τήν 9ην ώραν είς τόν κή

πον τοϋ Μονσώ όδός Βελασκέ- θά έΤ,θω νά 
ce δδηγήσω μ.όνη καί κρυφίως.

— Πώς θά τό κατορθώσης ;
— Θά ευρώ τρόπον.
—Μοί είσαι λοιπόν άφωσιομένη;
— Θυσιάζω οιά σας τήν ζωήν μου.
— Είς αΰριον λοιπόν.
— 'Υπάγετε- καί ένθυμεΐσθε- «όδός Βε- 

λασκέ κατά τήν 9ην ώραν.»
— Είμεθα σύμφωνοι.
Καί κύψας, ήγγισε μέ τά  χείλη του το 

μέτωπον τής υπηρέτριας, ήτις ταχεία ώς 
άστραπή, έπέστρεψεν, οιά τής κλίμακος τής 
υπηρεσίας, είς τήν θέσιν της.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία ήτο πάντοτε απλω 
μένη, έπί τού διβανίου, περιμαζευμένη ώς 
πάνθηρ έτοιμος νά ριφθή έπί τής λείας του.

Ό  ’Ιωάννης λά-Βιλλωδαί ήκολούθησε 
τόν δρόμον του πρός τόν σταθμόν ή πρός 
αύτόν θύρα τοϋ μεγαλοπρεπούς κιγκλιδώμ.οε- 
τος τού παραδείσου ήτον ανοικτή,καί διηυ- 
θύνθη πρός αύτήν.

Σχεδόν συγχρόνως άμαξα φέρουσα άν
δρας κομψώς ένδεδυμένους δι ’έορτήν καί κυ
ρίας τής αύτής τάξεως είσήρχετο δ ι’ αύ
τής, οΰτως ώστε μόλις έσχε τόν καιρόν νά 
τήν άποφύγη.

Ή σαν οϊ πρώτοι προσκεκλημένοι τοϋ 
βαρόνου, ερχόμενοι έκ τού άφιχθέντος συρ
μού τού σιδηροδρόμου, καί μεταξύ αύτών ή 
μαρκησία δ Άρτάν καί ό υίός της.

Ό Λαβίλλωδαί ήκολούθησε τόν δρόμον 
του.

Είς όλίγην άπόστασιν άπο τού πύργου, 
νεανίας κομψώς ένδεδυμένος άνέμενεν αύτόν 
καί τώ  προσέφερε τόν βραχίονά του.

Ή τον ό Άνδρέας.
— Έτελείωσεν;ήρώτησε τόν άδελφόν του.
—Ναί- άλλά μάντευσε τ ί μ.οί εϊπεν δ

βαρόνος ;
—Τί λοιπόν ;
— "Οτι έξωφλήσαμεν!
Καί ό δυστυχής εβαλεν ένα τών νευρικών 

εκείνων γελώτων οϊτινες προξενοϋσι θλίψιν 
είς τόν άκούοντα.

— Έξωφλήσαμεν ! Ιπανέλαβεν άς έχη 
υπομονήν καί θά λογαριασθώμεν άκόμη.

— ’Ά ς φύγωμεν, βραδύτερον βλέπομεν, 
τόρα είσαι πολύ άδύνατος.

— 'Άς φύγωμεν έπανέλαβε μηχανικώς ό 
άγροκόμος.

— 'Υποφέρεις; ήρώτησε τρυφερώς ό Ά ν 
δρέας· έσφαλες έλθών τόσω ταχέως.

— Είμαι πράγματι άδύνατος, άλλά θά 
δυναμώσω. ”A, άν ήξευρες πόσον έφοβήθν,ν 
μή άποθάνω, πρίν εκδικηθώ ! Σύ γνωρίζεις 
ότι ό θάνατος δέν μέ έφόβισε ποτέ, καί 
πολλάκις μετά τοϋ Θωμά τόν έπεριφρονή- 
σαμεν έν τή θαλάσση έντός τού ασθενούς 
άκατίου μας ή καί έν τή θυέλλη δταν έρ- 
{ΐίφθην είς το κύμα διά νά τήν άποσπάσω

τού θανάτου ! τόν άντίκρυσα δέ, χωρίς νά 
συσπάσω τάς όφρύς μου- έκατοντάκις δέ εύ- 
ρεθείς πρό τών πρωσσικών μυδραλλίων,διότι 
ήμην πυροβολητής, καί δμως κατά τόν κα- 
τηραμένον αύτόν πυρετόν οσάκις άκτίς λογι
κού έφώτιζε τό πνεύμά μου, μέ πόσην ζέσιν 
έδεόμην τοϋ Θεού νά μέ άφήση νά ζήσω ! 
Θεέ μου, ε'λεγα, άφες με ν ’ άναλάβω δπως 
τήν έπανίδω άπαξ μόνον καί έως ού φονεύσω 
τόν άρπαγα' κατόπιν άς μ.έ διαμελίσωσι, 
θά ύποκύψω άγογγύστως είς τό θέλημά σου- 
καί ό Θεός μέ είσήκουσε καί ιδού ζώ.

Καί ψηλαφών έαυτόν έν μέση όδώ, έπρό- 
σθεσε :

— Τό πλέον δύσκολον έγεινε, τό σπήτι 
είναι γερό, θά βαστάξη !

— Καί ό Θωμάς ; ήρώτησεν ό Άνδρέας.
— Έπανέρχεταΐ'είχον χθές δύο λέξεις του’

φέρει φορτίον καφφέ διά τούς Ρενόλτ τού 
Σαίντ Λεζέρ· τότε θά όμιλήσωμεν.

Έστάθη καί λαμβάνων τάς χεΐρας τοϋ 
νεανίου μεταξύ τών χειρών του, τώ  είπεν :

— Ά  ! τέκνον μ,ου ! ό Θεός νά σέ φύ
λαξη άπό τοιαύτην δοκιμασίαν !

Καί διακοπτόμενος έτριψε διά τών δα
κτύλων τούς οφθαλμούς του καί στρέφων 
πρός τό μέρος τών Φερόλ,

— ’Εντρέπομ.αι τόν έαυτόν μου,είπε,είμαι 
άνανδρος ώς γυνή.

Ο Άνδρέας άνέλαβε τόν βραχίονά του 
καί τόν έσυρε πρός τόν σταθμόν.

Άπεΐχον ετι έκατόν βήματα αυτού, 
δταν ό συρμός, δστις ώφειλε νά τόν παρα- 
λάβη Ισύριζε σημειών τήν άναχώρησίν του.

Γ

’Ενώ ή άμαξα ή φέρουσα τούς προσκε
κλημένους τοϋ βαρόνου ΐστατο προ τοϋ πύρ
γου καί οί έν αύτή κατήρχοντο αύτής, βι- 
κτώριά τις ήκολούθει διά τού ταχέος καί 
ρυθμικού βήματος τών λ.αμπρών αύτής ίπ 
πων τήν οδόν, τήν άγουσαν άπο τοϋ Σαν- 
τιλύ εις τάς Φερόλλας.

Ή  βικτωρία αΰτη έξήρχετο άπό τού 
πύργου δ* Έ λύ δώδεκα περίπου χιλιόμετρα 
άπέχοντος τού εξοχικού μεγάρου τού Ροζεν
δάλ. Δύο εύπατρίδαι, φέροντες τήν ερυθρήν 
ταινίαν έπί τή ; κομ,βιοδόχης αυτών, ησαν 
έξηπλωμένοι έπί τών προσκεφαλαιων τής ά 
μάξης καί συνωμίλουν. Ό είς τούτων ητο 
ό πατρίκιος δ ’ Έ λύ, ό έτερος 6ε δ Ρουΰ 
δέ Κροαξβίλ, είς τών πλουσιωτέρων καί τών 
μάλλον διεφθαρμένων άνδρών τής εποχής 
έκείνης. Ό  ύποκόμης έκαυχάτο δτι οεν ει- 
χεν άπαντήσει άντίστασιν παρά ταϊς γυ- 
ναιξί. Ή  μόνη του άσχολία, έν τώ  τεσσα- 
ρακοστώ ήδη ε”τει τής ήλικίας του, ή μόνη 
άνάγκη τοϋ βίου του ήτο νά διαφθείρη τάς 
γυναίκας τών άλλων.

Οί άγαμοι τού τοιούτου είδους είναι οί 
μ.άστιγες τής νεωτεριζούσης κοινο>νίας.

Ό  Γουύ δέ Κροαξβίλ, θά διέπρεπεν είς 
τά  δείπνα τής άντιβασιλείας μ,εταξύ τής 
δουκίσσης Φαλαρί καί τού διαβοήτου έκείνου 
ληστοϋ τοϋ καλουμ.ένου Καρδιναλίου Δυβοά. 
Ψυχρός, σκληρός,κακός σύμβουλος εγωιστής 
πεπροικισμενος διά τών προτερημάτων όλων, 
δσα άναγκαιούν, δπως διάγη τις βίον ευχά- 
ριστον, παριστάμενος άδιάφορος θεατής ρ.ε

τό σιγάρον είς τό στόμα καί άνατετραμένος 
επι του ανακλίντρου του, είς πάσαν κακο- 
οαιμονιαν καί άτυχίαν τού πλησίον αύτοϋ.

— Ηνόησας τό πρόγραμμα τού βαρόνου; 
ήρώτησεν ό Μαυρίκιος.

— Άναμφιβόλως. Είναι καθαρόν ώς τό 
υοωρ τών πηγών. Δεΐπνον.Πυροτεχνήματα. 
Χορός μετημφιεσμένων, ή φερόντων στολήν 
έσπερίδος.

— Καί διατί αύτό τό μυστήριον ;
— Κάτι δολοπλοκία θά ύπάρχη ύ π ’αύτό. 

Ό Ροζενδάλ άρέσκεται εί; αύτάς καί δια
σκεδάζει.

—Νά σοϋ ειπώ έγώ, έθυσίασα ερχόμε
νος άπόψε· νά άφίσω τούς Παρισίους...

— Καί διατί;
— "Εχει χορόν έκείνη άπόψε είς τό με

λόδραμα.
— ΓΙοία;
— Ή  Ροζίτα.
— Ώ  διάβολε! ποϋ είχα τόν νοϋν μου; καί 

το μέγα έκεΐνο πάθος ύφίσταται πάντοτε ;
— Περισσότερον ή άλλοτε.
— Καί ή φωτιά καίει άνευάποτελέσματος.
— Τό ομολογώ πρός αίσχος μ.ου.
— Ό  Κροαξβίλ ίροιψε τό σιγάρον του.
— Μπά ! Έ χεις δίκαιον νά λέγης πρός 

αίσχός σου. Έ γώ θά έπροτίμων νά καύσω 
το μελόδραμ.α καί νά φέρω τά πάντα άνω 
κάτω μάλλον, ή νά ύποστώ τοιαύτην άπο- 
τυχίαν παρά τοιαύτης κατεργάρας ! Είδες 
έκεΐ μία χορεύτρια !

— Είναι εΰκολον νά λέγης πάντα ταϋτα , 
νά τά  έκτελέσης δμως θά ήτο δυσκολότερον.

— Καί πού είσαι τώρα ;
— Τή έ^εμψα άνθη καί άδάμαντας· καί 

τά μέν άνθη έοιδεν είς τήν θυρωρόν αύτής, 
μίαν άπαιχθή μέγαιραν, τούς δέ άδάμαν
τας μ.οί τούς έπέστρεψε.

—  Μήπως έχεις άντεραστήν ;
— Έ γώ δέν γνωρίζω τοιοϋτον.
— Καί προσφέρει τυχόν πλειότερα ; ό 

κηοεμών τής χορεύτριας είναι Ιταλός καί 
πάντες ούτοι μ.ετέχουσι μ.ακιαβίλλισμού.

— Ό χ ι- είναι ιδιότροπος μάλλον ούτος 
τήν τέχνην ε'χει μόνον σκοπόν τού βίου του.

— "Ας τά εΐπωμεν καθαρά' τήν θέλεις 
αύτήν τήν κόρην ;

— Ναί.
— Μέ τά δλα σου ;
— Ναί.
— Δέν ύπάρχει είς τό σπήτί της ύπη

ρέτης τις.
— Μία λίαν εύκολος δπως διαφθαρή.

["Επεται συνέχεια.] TONY

Εις το έπι της οδού Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, και κάτωθεν του Μεγάλου Ξενοδοχείου 
τών Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον του κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα^ 
καθώς κα'ι ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά του ίδίου κατα- 
κκευαζομένη και πωλουμένη κ ατ’ οκαν εις συγκαταδατι- 
σήν τιμήν. Διά τους κουρεΐς γίνεται ιδιαιρέρα συμφωνία.
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ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛΑΣΕΡ
Μυθιστορία α ι μ υ λ ι ο ϊ  ρ ι ς β ο υ ρ γ

*

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ο  έςιλααμ ,ός

[ Συνέχεια]

— ΙΙοΐο; άρά γε νά είναι ; είπε καθ’ έ
αυτήν.

Συνάμα οέ θροϋς έσθητο; έφθασεν εί; τά 
ώτά της.

— νΩ ! έψιθύρισεν, έάν ήτο...
Δέν έτόλμησεν όμως ή δυστυχής νά ειπη: 

ή «κόρη μου».
Κρύψασα δέ τήν έπιστολήν έν τω κόλπω 

τη ; έσπευσε ν ’ άνοιξη τήν θύραν, άφήκε δέ 
κραυγήν χαράς.

— Δεσποινίς Δελόρμ, σεΐ;, σεΐ; είσθε ! 
«ψέλλισε;· ά ! έ...

Ή  λέξι; έμεινεν ε’ι; τά  χείλη της, τρέ
χουσα δέ καί έκπληκτος, [/.έ ανοικτούς τούς 
οφθαλμού; ώπισθοδρόαησεν.

Είχ εν έμφανισθή δ κόμη; Δελασέρ, δστι; 
είσελθών όπισθεν τής θυγατρός του έκλεισε 
τήν θύραν.

’Επίσημος στιγμή σιωπής έπεκράτησε, 
καθ’ ήν ή κόμησσα εκστατική καί άσθμαί- 
νουσα ΐστατο,ένώ έφαίνετο έρωτώσα διά τοϋ 
βλέμματος, φερομένου άπό τοϋ συζύγου της 
είς τήν θυγατέρα αυτής. Τέλο; δμως ό κό
μης κατώρθωσε νά κρατήση τήν συγκίνησίν 
του.

— Αυτή μέ έφερεν, είπε δείξας τήν Λου- 
κ ίαν.

— Αύτή ; ύπέλαβεν ή κόμησσα χωρίς 
νά γνωρίζη τ ί ελεγε.

— Ναί, άπεκρίθη ό κόμης, ή Λουκία 
Δελασέρ. ή θυγάτηρ σας !

Ή  άτυχης γυνή άφηκε κραυγήν ύψίστης 
χαράς.

Είχεν εννοήσει.
Οί οφθαλμοί της έπληρώθησαν δακρύων, 

αΰτη έγονυπέτησεν.
Ά λ λ  ’ ό κόμης έ"λαβεν αύτήν άμέσως άπό 

τών χειρών καί τήν ήνάγκασε νά έγερθή.
— Δέν είναι μόνον αύτό, έπανέλαβεν ή 

Λουκία Δελασέρ θέλει νά συγχωρήσω- ή 
Λουκία Δελασέρ θέλει νά σοϋ άνοίξω τάς 
άγκάλα ; μου’ ύπακούω είς τό παιδί μας... 
’Ελένη, αί άγκάλαι μου είναι άνοικταί !

— Ά  ! μαμά, μαμά ! άνεφο'ινησεν ή 
νεάνις ριφθεΐσα μετά τής κομήσσης είς τάς 
άγκάλα ; τοϋ κόμητος.

Ό  γέρων έκράτησεν έπί πολύ άμφοτέρα; 
σφίγγων αύτάς έπί τού στήθουςτου.

— Ό λα  ύπέρ τή ; κόρη; μα ;, ύπέρ τοϋ 
μέλλοντό; τη ;, ύπέρ τή ; εύδαιμονία; τη ; ! 
είπε.

Καί ή κόμησσα έπανέλαβεν:
— Ολα ύπέρ τού τέκνου μας, ύπέρ τοϋ 

μέλλοντο; του, ύπερ τή ; εύδαιυ.ονίας του !
Αύθημερόν ή κομησσα είσήλθεν είς τήν 

έπι του βουλεβάρτου "Αουσμαν οικίαν. ’Εν 
τούτοις ούδεμία έπί τινας έτι ήμέρας μετα-

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

βολή έπρεπε νά γείνη. Ή  Λουκία Δελασέρ 
θά έμενε Χρυσαυγή Δελώρμ· ή κόμησσα 
θά έφύλαττε τό όνομα τής κυρία; Δουράν
δου καί ό κόμης θά έξηκολούθει νά κατοική 
έπί τής οδού Ροσέ ύπό τό όνομα τοϋ Πέτρου 
Ρουσώ. Καί ειχεν είπεΐ ό κόμης τή συζύγω 
αύτοϋ διατί ένόμιζε καλόν νά πράξη οΰτω, 
καί έπεδοκίμασε τού; λόγου; του ή κόμησ
σα. Οί δέ λόγοι ούτοι ήσαν τή φορά ταύτη 
εξαίρετοι. ’Ήθελε ν ’ άναλάβη τό όνομά του 
καί νά έμφανισθή αύθις εί; τόν κόσμον μόνον 
κατά τήν ήμέραν τών γάμων τής θυγατρός 

* του, μέχρι δέ τότε θά είχε τον απαιτούμε· 
νον χρόνον ν ’ άγοράση μέγαρον, νά τό εύ- 
τρεπίση καί νά καταστήση αύτό άξιον πρός 
κατοικίαν τής κομήσσης καί τή ; θυγατρό; 
του. Πάντα δέ ταϋτα  μέ άνθρωπον, οίος ό 
κ. Κορβιζιέ, δέν άπήτουν πλέον τών δεκα
πέντε ήμερών ή τών τριών έβδομάδων.

Λ Γ ’

Έν τώ μεγάρω της Cerisaie

Ό  μαρκήσιος Βερβείν έκάθητο ένώπιον 
μεγάλου ανοικτού παραθύρου τοϋ μεγάρου 
τή ; C e r i s a i e  καί έκάπνιζε μελαγχολικώ; 
βλέπων έντό; ήνθισμένων κήπων, ών τό ά 
ρωμα άνήρχετο μέχρις αύτοϋ.

Άπό τού αύτοϋ παραθύρου έολεπεν έπί 
μεγάλου λειμώνος, οιαρρεομέ^ου ύπό ρύακος 
κυλίοντο; έλικοειδώς τά ΰδατά του έν μέσω 
χλόης, καί άπωτέρω έπί δασωδών κορυφών, 
αΐτινες έχάνοντο άπό τη ; δράσεως κεκαλυμ- 
μέναι ύπο κυανοχρόων άτμωδών νεΐών ά- 
νακεχυμένων έπί τού δρίζοντος.

Έφ ’δλου τού τοπίου ό γλυκύ; τοϋ μαίου 
ήλιος έξεπεμπε τάς θερμάς αύτοϋ άκτίνας 
καταυγάζων αύτό.

Ά λ λ ’ ό Άδριανός δέν άπεθαύμαζε τά 
θαυμάσια ταϋτα οράματα και τάς καλλο- 
νάς τής προσμειδιώσης φύσεως.

Τό βλέμμα του έχάνετο βυθιζόμενον εί; 
το άπειρον πέραν τών ομιχλωδών όοέων, 
πρό; τούς Παρισίους, ένθα έπλανάτο ή διά
νοια του. ’Εφαντάζετο οτι εύρίσκετο έν τή 
αιθούση τής μαρκησίας Δεμομπεραί ένώπιον 
τής Χρυσαυγής, καί ένόμιζεν οτι ήκουεν 
είσέσι τήν φωνήν τής νεάνιδος λεγούση; 
αύτώ :

— Άπατάσθε, κύριε, δέν εΐυ.αι έκείνη ή 
Χρυσαυγή, περί τή ; οποία; λέγετε.

Ό Άδριανός άπο μηνο; καί επέκεινα μα
κράν τών Παρισίων εύρισκόμενο; είχε κα ι
ρόν νά σκεφθή, βαθμηδόν δέ άπηλλάγη τών 
φαντασιοκοπιών του. Τί ήδύνατο νά έλπίση 
νϋν άνευ περιουσία; ;

— ’Ονειροπολώ, είπε καθ’ έαυτόν, ώ ; 
μωρό;. Ή  Χρυσαυγή προσποιηθεΐσα δτι δέν 
μέ άγαπά, ή έάν μέ άγαπά, ζητεί νά μέ 
λησμονήση καί μέ θεωρεί πλέον ώ ; ξένον.

Καί έπειτα, μήπω; δύναμαι νά ζητήσω 
τήν χεΐρα τή ; Χρυσαυγή;, τή ; δποία; ό πα 
τήρ, είναι πλουσιώτατος ; "Οχι, όχι, δέν 
έχω αύτήν τήν τόλμην, καί ιδού διατί δλα 
αύτά είναι ονειροπολήματα.

Έν τούτοις είχε γράψει πρός τήν ρ.αρκη· 
σίαν Δεμομπεραί, καί έν τη έπιστολή του 
εύλαβώς παρεκάλει αύτήν νά τώ αεταδώση

ειδήσεις περί τή ; δεσποινίδο; Χρυσαυγή; Δε
λώρμ. Ή  μαρκησία άπεκρίθη αύτφ ότι ή 
άναδεκτή της ειχεν άριστα . τήν ύγιείαν. 
«Θεραπευθήτε γρήγορα, προσέθετε, καί εύ- 
θύ; ώς φθάσετε είς Παρισίους,ε'λθετε νά ομι. 
λήσετε μαζή μου»,Ούδεμίαν δμως τώ ε'διδεν 
ύπόσχεσιν καί ούδέν έν τή έπιστολή τη ; ή- 
δυνατο νά τώ δώση άκτΐνα έλπίδος.

Καί ό Γάστων Δελιμάν; τώ  έγραψε πολ
λά ; έπιστολάς άπαντών εί; τά ; ίδικά; του, 
ά λ λ ’ έγραφε λακωνικώτατα, άποφεύγων έκ 
προθέσεως νάίκανοποιήση αύτον ώς προς τά ; 
ερωτήσεις, τάς οποίας τώ έποίει.

Προφανώς δέν ήθελον νά τώ άνακοινώ- 
σωσι τίποτε δυνάμενον νά τώ προξενήση ά- 
νησυχίαν, ώ ; έκ τή ; δποία; νά βραδύνη ή 
θεραπεία του.

Ό Γάστων Δελιμάνς.άπέστεελλε τώ μαρ
κησίω έφημερίδας, άφοϋ τά ; άνεγίνωσκε 
πρώτον, προσέχων πολύ νά μή στείλη κάμ- 
μίαν έξ αύτών, διαλαμβάνουσαν περί τών 
γεγονόνων, τά  δποία δέν ήθελον νά μάθη.

Τούτου ένεκα λοιπόν ήγνόει καί τήν 
απαγωγήν τής Χρυσαυγή; καί τό δράμα 
τής δδοϋ Ροσέ καί τό οίκτρόν τοϋ ύποκόμη
τος Σανζάκ τέλος.

Ό τε τό δεύτερον δ Γάστων Δελιμάνς 
έπεσκέψατο τήν κ. Δεμομπεραί, συνεφώνη- 
σαν πρός άλλήλους μηδέν νά εΐπωσι τώ 
μαρκησίω Βερβείν πριν τής παντελούς αυ
τού θεραπείας καί επανόδου είς Παρισίους.

Ό  Σαρμέϊλ είχεν άναχωρήσει έκ τή ; 
C erisa ie  πρό οκτώ ήμερών προσκληθείς ύπό 
τής οίκογενείας του. Έπιστολή τοϋ Γά- 
στωνος τή προτεραία ληφθεΐσα άνήγγελεν 
δτι θά έφθανε·/ είς τό' μέγαρον πιθανώς τή 
έπιούση, καί δτι ΐνα άναχωρήση μετά τοϋ 
φίλου του είς Παρισιού;, θά παρέμεινεν έν 

'Μωβεύγη έπί οκτώ καί πλείονας έτι έν 
ανάγκη ημέρας, ήτοι μέχρις δτου δ ίατρο; 
ήθελεν επιτρέψει τώ  Άδριανώ ν ’ άπέλθη, 
χωρίς νά φοβήται πλέον κίνδυνον. Ά λ λ ’ δ 
ιατρό;, τήν ιδίαν έκείνην πρωίαν μεταβάς 
παρά τφ  άσθενεΐ, έμεινε λίαν ευχαριστη
μένο; έκ τη ; καταστάσεω; αύτοϋ, όηλώσας 
μάλιστα δτι, ίαθεί; ήδη, ήδύνατο νά έπι- 
στρέψη εί; Παρισίους.

Ό  Άδριανός έπερίμενε λοιπόν τον φίλον 
αύτοϋ Γάστωνα, ΐνα έκφραση τά ; ευχαρι
στία; αύτοϋ τή κ. Γοντραί διά τήν χορη- 
γηθεΐσαν αύτώ φιλοξενίαν καί διά τάς μυ- 
ρία; περιποιήσεις, άς τώ  έπεδαψίλευσε καί 
ΐνα τήν άποχαιρετίση συνάμα. Κατόπιν θά 
άνεχώρουν είς Παρισίους.

Τετάρτην ώραν έτήμανε το έκκρεμες τού 
δωματίου.

—Ναί, έψιθύρισεν δ Γάστων δέν έφθασε 
διά τής άμαξοστοιχίας, ή δποία σταθμεύει 
εί; Μωβεύγην, εί; τά ; δύο καί σαράντα έξ 
λεπτά, διότι πρό πολλοϋ θά ήτο έδώ. Βε- 
βαίως|=”ρχεται μέ τήν άλλην άμαξοστοιχίαν, 
Τή άληθεία, δέν ε ίν ’ εύχάριστον νά περι- 
μένη κάνει;. Καί δμω; ήκουσα κρότον άμά- 
ξη ;, ένόμιζον... Ά λ λ ’ όχι, ήπατήθην.

Αΐφνη; ή θύρα τού δωματίου άνεώγη, 
ήγέρθη δέ ζωηρώ: δ Άδριανό; !

— ΤΑ ! ήλθε;, Γάστων ! άνέκραξε.
Καί οί δύο φίλοι έρρίφθησαν ε ί;τά ς άγκά

λα ; άλλήλων.



— Πόσον μακρά μοί έφάνη ή σημερινή 
ήμεροι ! ΣΊπερίμενα άνυπομόνως, τώρα μό-

ε'φθχσες είς την C e r i s a i e  ;
— Ναί.
— Μήπως έβράουνεν ή άΐΛαξοστοιχία. ;
- Ό χ ι .
— Τι ε”καμες λοιπόν τότε εις Μωβεύγην 

πρό μιάς ήδη ώρας ;
— Παράδοξον, άγαπητέ Άδριανέ, διε- 

σκέδασα ολίγον καθ ’ οδόν, ά—εκρίθη ΰπο- 
ρΐίΐδιών δ Γάστων καί έπειτα, μεθ’ ό’λην

επιθυμίαν μου νά σέ ίδω πάλιν καί νά 
t t  Ιναγκαλισθώ, ήναγκάσθην προηγουμένως 
ν« χαιρετίσω τήν κυρίαν Γοντραί.

— ΙΙολΰ καλά !
— Είχον νά τής δώσω επιστολήν τοϋ 

ανεψιού της. Τέλος πάντων ιδού οτι ήλθα. 
Δέν σ ’ Ιρωτώ πλέον πώς πηγαίνει ή υγεία 
σου, διότι τό καταλαμβανω άπό τήν οψιν 
τοϋ προσώπου σου. ”Α ! άγαπητέ Άδριανέ, 
ίλα νά σ ’ έναγκαλισθώ άκόμη μίαν φοράν.

— Ά γαπητέ Γάστων, άναχωροϋμεν ά· 
πόψε Ιάν θέλης.

— Άπόψε ; σάν γρήγορα, καί έπειτα δεν 
βέλω να σέ κάμω νά ταξειδεύσης νύκτα. 
Άναχωροϋμεν καλλίτερα αΰριον.

— Έ σ τω - άς καθήσωμεν λοιπόν τώρα, 
καί είπέ μου γρήγορα τίποτε περί Παρισιων, 
περί τών φίλων μας, περί τών γνωρίμων 
μας.

— Τί θέλεις νά σοί είπω ;
— Χ ίλια δυό πράγματα.
— Λοιπόν οί φίλοι μας είναι δλοι καλά ’ 

περιμένουν τήν επιστροφήν σου καί νομίζουν 
ότι έκαμες ταξείδιον χ,άριν διασκεδάσεως είς 
’Ιταλίαν ή άλλαχού.

— Τότε δέν γνωρίζουν οτι ό ’Ιούλιος Λα-
, ■ ν , 1 . !τραο και εγω εμονομαχησαμεν ;

— 'Ο/.1! διότι ή οικογένεια Λατράδ οέν 
διέδωσε τό πράγμα ;

— Μεθ’ δλα αυτά είναι καλοί άνθρωποι- 
άναγνο>ρίζο) τά σφάλματά μου καί λυπού
μαι είλικρινώς δ ι’ δ.τι έπραξχ, ή μΧλλον 
δι’ δ,τι ό υποκόμη: μέ έκαμε νά πράξω .Ά  ! 
σοί ορκίζομαι, Γάστων, δτι αύτόν τόν ά ν
θρωπον δέν θά τόν έπανίδω ποτέ.

— Καί οχι άνευ λόγου, διενοήθη ό Γά
στων .

— Ή  δεσποινίς Λατράδ είναι καλλίστη 
κόρη, έξηκολούθησεν ό Άδριανός, ή δέ πρός

■ ,  -  . 7  -  ,  ,αυτήν «αγω γήν μου ητο πολυ κακή και 
αίσχύνομάι διά τοϋτο, άλλά σύ, Γάστων, 
τά είξεύοεις δλα- δέν ήδυνάμην νά τήν συ- 
ζευχθώ, δέν ήδυνάμην.

— Έπειδή μοί δμιλείς περί τής δεσποι
νίδος Λατράδ, διά νά μετριάσω ολίγον τήν 
πικρίαν τών μομφών σου, θά σοί αναγγείλω 1 
ρ.ίαν νέαν είδησιν.

— Ποιαν εϊδησιν ;
— Άπό τινων ήμερών γίνεται λόγος περί 

προσεχούς γάαου τή ; δεσποινίοος Ά ίέλα ς 
Λατοάδ μετά τινο; ’Αμερικανού, ονόματι 
Ούΐλλιαμ Δοϋρκετ, πλουσίου Ιοοπλιστοϋ είς 
Νέαν Ύορκην.

— ΎΑ ! άγαπητέ μου Γάστων, άνέκρχ- 
ζεν 6 μαρκήσιος, οέν ήξεύρεις πόσον μ ’έχα- 
ροποίησες ! Νομίζω δτι μοϋ άφήρεσχς μέγα 
βάρος, τό όποιον μέ κατέβαλλε.

— Λέγουν δτι ό γάμος αύτός προέρχεται

Ιξ έρωτο,ς Ιπανέλαβεν ό κ. Δελιμάνς, του
λάχιστον άπό μέρους τού Αμερικανού.Φαί
νεται δτι ό κύριος Ούΐλλιαμ Δοϋρκετ άγαπα 
Ιμμανώς τήν δεσποινίοα Δατράδ, καί τό 
άξιον παρατηρήσεως είναι δτι ό κύριος αύ
τός μόλις άπό μηνός εύρίσκεται είς Παρι
σίους.

»Μίαν ήμέραν λοιπόν ύπήγεν είς τού ά λ 
λοτε Ιργολάβου καί Ιοημηγόρησαν ολίγον 
κατά τόν αμερικανικόν τρόπον. Έν συντο
μία, έπηκολούθησε συνδιάλεξις μετά τής 
δεσποινίδος Λατράδ, καί κατόπιν Ιζήτησε 
τήν χεϊρά της· μετά τρεις ήμέρας άνηγ- 
γέλθη ό γάμος. Λοιπόν σάς τά είπα δλα, 
καιρός δέ είναι νά σοί είπω δτι δέν ήλθον 
μόνος είς τήν C e r i s a i e .

— Ά  ! καί μέ ποιον ήλθες ;
— Μέ ενα, τόν όποιον θά γνωρίζης, έξ 

ονόματος τούλάχιστον.
— Καί ονομάζεται ;
— Κύριος Βάν "Οσσεν.
— Ό διάσημος όλλανδός τραπεζίτης ;
— Ναί, αύτός.
— Διατί ό κύριος Βαν Όσσεν ήλθεν εις 

τήν C e r i s a i e  ;
— Διά νά σέ ιδη.
— Διά νά μέ ίοη ; Ιπανέλαβεν δ μαρκή

σιος.
— Θά έχη προφανώς κάτι νά σοί είπη.
Ό Άδριανός άνεσκίρτησε καί τύψας τό

μέτωπον,
— ΤΑ ! Ιννοώ, ύπέλαβε μετά συνεσταλ

μένου μειδιάματος.
—Τί θέλεις νά είπης ;
— Ό κύριος Βάν Όσσεν είναι ό μυστη

ριώδης πιστωτής μου" είς αύτόν ό γέρων 
Σολομών Ιπώλησε τούς τίτλους τών δανείων 
ΐλου.I

— Θέλεις νά τόν δεχθής ;
— Πρέπει νά τόν .δεχθώ. Ήξεύρω τί θά 

αοί είπη.t ·*
— Θά τω άποκριθής.
— Ή  άπάντησίς μου είναι έτοιμη, ιδού 

τί θά τού είπω: Κύριε, δέν ήμπορώ νά σάς 
πληρώσω, καί κάμετε δ,τι θέλετε τά  κτή 
ματα τού μαρκησίου Βεοβεΐν.

— Ό κύριος Βάν "Οσσεν θά ήναι ίσως 
συμβιβαστικώτερος άφ ’ δσον Ιλπίζεις.

— Αί, άγαπητέ μου Γάστων, είμαι διό
λου κατεστραμμένος· είτε έντός δεκαπέντε 
ήμερών είτε Ιντός έτους πρέπει νά πωλη- 
θοϋν τά  κτήματα Βερβείν, είναι άδύνατον 
νά σώσω τήν πατρικήν ρ.ου κληρονομιάν. 
Ό  κύριος Βάν Όσσεν ήμπορεϊ νά ε”λθη.

— Περιμένει είς το δωμάτιον, πηγαίνω 
νά τον εισαγάγω.I i

Ό Γάστων ήγέρθη καί Ιπορεύθη ν ’άνοιξη 
τήν θύραν. Ό  κ. Βάν Όσσεν Ινεφανίσθη,δ 
δέ Άδριανός Ιχαιρέτισεν αύτόν ψυχρώς.

— Ό  κύριος μαρκήσιος δέν ενθυμείται 
άν μέ συνήντησεν είς κάμμίαν συναναστρο
φήν είς Παρισίους; ήρώτησεν ό Ολλανδός.

— Ό χ ι, κύριε.
— Ό  κύριος μαρκήσιος θά Ινθυμηθν) καλ- 

λίτεοον ίσως τήν συνομιλίαν μας μίαν έσπέ 
οαν είς τήν θύραν τοϋ κήπου μεμονωμένης 
οικίας τής Κορδελιέρης.

Ό  νέος ήσθάνθη τοσαύτην Ιντύπωσιν, 
ώστε Ικλονήθη.

— Μέ σάς, κύριε, μέ σάς ! άνεφώνησε.
— Δέν Ιλησμονήσατε,πιστεύω,κύριε μαρ- 

κήσιε, καί Ικεΐνα τά όποια μοί είπατε καί 
Ικεΐνο το δποΐον σάς άπεκρίθην ;

— Δένν Ιλησμόνησα τίποτε, κύριε.
— Πεπεισμένος δτι ήγαπάτε τήν δεσποι

νίδα Χρυσαυγήν, σάς διεβεβαίωσα δτι θά 
συνηγόρουν ύπέρ τής ύποθέσεώς σας καί σάς 
ύπεσχέθην δτι άργότερον, άμα ήθελεν Ιπι- 
στή, ή στιγμή, θά σάς έγραφον ή θά ήρχό- 
μην νά σάς ευρω. Σήμερον, κύριε μαρκήσιε, 
ηλθον προς ύμάς. Α γαπάτε άκόμα τήν δε
σποινίδα Χρυσαυγήν ;

— "Ω ! κύριε !
— Δηλαδή, ναί! Επιθυμείτε άκόμη νά 

τήν συζευχθήτε ;
Ό  νέος έκλινε τήν κεφαλήν έπί τοϋ στή

θους.
— Κύριε μαρκήσιε, περιμένω τήν άπάν- 

τησίν σας.
Ό  Άδριανός άνέκυψεν ήρεμα.
— Δέν Ιλησμόνησα τήν δεσποινίδα Χρυ- 

σαυγήν, ειπε σφόδρχ συγκεκινημένος, διότι 
τήν άγαπώ έξ δλης ψυχής. Ό τε σάς ενλε- 
γον, κύριε, δτι ήμην έτοιμος νά τήν νυμ- 
φευθώ είχον περιουσίαν. Τώρα δμως δέν έχω 
πλέον τίποτε· είμαι κατεστραμμένος !

— "Ισως άπατάσθε.
— Ό χ ι, κύριε, γνωρίζω άκριβώς τήν θέ

σιν μου.
— Έ στω , κύριε μαρκήσιε· άλλ ’ Ιάν δ 

πατήρ τής Χρυσαυγής,δ όποιος είναι πλου- 
σιώτατος, καί δ όποιος γνωρίζει δτι ή θυ- 
γάτηρ του σάς άγαπα, ήθελε μέ δλα αύτά, 
βασιζόμενος είς τόν έρωτά σας, νά σάς άνα- 
θέση τήν φροντίδα νά τήν καταστήσητε 
ευτυχή ;

— Είναι άδύνατον, κύριε, δχι, δέν δύνα
μαι νά πιστεύσω...

Διεκόπη ύπό θεράποντος, οστΓς άνοίξας 
τήν θύραν είπεν ;

— Οί κύριοι περιμένονται είς τήν αίθου
σαν.

["Επεται συνέπεια.]
«Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 .  ΣΩΜ ΕΡΙΤ Η Σ
δ ικ η γ ό ρ ο ς  παρά τω Άρείω Πάγω και τοΓς λοι- 
ποΓς έν Άθήναις Δικαστηρίοις.

Διευθυνσις Γραφείου:
Όδός Πινακωτών, άριθ. 10, 

απέναντι τής μεγάλης οικίας Σχλήμαν, όδος Πανε
πιστημίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ IH T E P Q N
τών νεωτερων και ίοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμ
μάτων ύπο Κ. Κ ίρ ία ζ ίδ ο ν ,  ίατροΰ και ύφηγητοϋ τής 
Παθολογίας τών παίδων έν τώ Ε. Πανεπιστήμια» μετά 
21 εικόνων. *A δετόν δρ. 3, 50, χρυσόδ. 4. 50,

Ύπο έπι ΙΟτίαν έν ΓΙαρισίοις σπουδάσαντος: 
Καθημερινώς παρά τώ μαθητευομενένω δραχ. 25· 

Παρά τώ διδασκάλω δραχ. 20 ήμέραν παρ’ ήμέραν 
παρά τώ μαθητευομένω δραχ. 15. Παρά τώ διδασκάλω 
δραχ. 10.

24 Ό δ ό ς  Σ ίν α  24.



ΗΙΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗ1Κ1Α ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Εις το πρώτον έν τη πρωτευούση του εί'δους τούτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εύρίσκεται πλούτος Οκεΐ/ών
ϋελουργνκης, ■κρυόταλλουργικης χα'ι άγγειοπ?.α-
ΟτίΚΗς τ έ χ ν η ς ,  προμηθευθέντων παρ’ αυτού τού ιδιοκτήτου 
τού καταστήματος, οστις επισκέπτεται συχνά τά διάφορα κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, ΐνα έπαξίως τού ονό
ματος πλουτ;ζγ) το κατάστημά του.

Το ΑΟΥΒΡ είνε το μόνον κατάστημα τού εΐ'δους του, δπερ 
επλουτίσθη εφέτος ύπέρ παν άλλο μέ κομψά, ευθηνα κα'ι ωραία 
σκεύη και προσδοκά τήν ύποστήριξιν τού σεβ. κοινού τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. "Εφθασαν άλεξΐνεμα κηροπή
για δι ’ έπαύλεις.

ΤςμχΙ μέτριαι ώριομίνκι

Π Ο Τ Δ ΡΑ  ΖΑΚΤΝ Θ Ο Υ
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  τής κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
πωλεΓται είς πακέτα έσφραγισμένα προς δραχμήν 1 έκα
στον, έν τώ παρά τήν Πλατείαν τής Όμονοίας Κ ο υ- 
ρ ε  ίω  Π. ΜΕΑΙΣΣΙΩΤΟΥ κα'ι τώ παρά τήν Κα. 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ  ή μ α τ ι Δ. θΕΟΑΟΓΤΤΟΥ,κβΙ 
είς το Ε μ π ο ρ ι κ ό ν  Κ α τ ά σ τ η μ α  ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛΙΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά ΧαυτεΓα άπέναντ 
τής μεγάλης οίκίας Καφταντζόγλου.

ΟΙΝΟΙ Θ Η Ρ Α Σ Σ. ΔΕΝΑΞΑ Ό 
δός Σταδίου 36. 
Βισάντο, λευκόν και 

μαύρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάΐκα.Οίνοι κοι
νοί πρός 80 λεπτά τήν όκάν. £)ί οίνοι τού κ. Δεναξά &- 
βραβεύθησαν έν τη παγκοσμίω ’Εκθέσει τών Ιίαρισίων.

ιΙΡΟΜΟΔΟΓΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΒΗΝΏΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειοαιεύς Άθ·ήναι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

Πειροιιεύς άν. 6.20π  
Άβήναι > 7.00  

/ ϊφ .10 .03

ΠύΡγος νάν. 6.30π  
’Ολύμπια Ζψ. 7.25

8.50* 1 1 ,25π _ ’Ολύμπια άν. 7.35 π — 2.25μ
9.30

12.50
12.05

3.00 -- Πύργος ^αφ.
^άν.

8.30
7.00π

3.20
3.40

__ 3.15 4.20μ Vαφ.
^άν.

8.50 5.18

5.08
5.10

7.25 Λεχαινα ! __ 8.55 5.24

6,00π Πάτραι |̂ άφ. 11.00 7.45

7.10 6.00 _ ^άν. 7.45π 11.50 —
9.15 7.20 — Αιγιον άν. 9.29 1.08 —

7.15π 4.45μ
7.40

_
Ά κρατα |

^αφ. 10.34 1.58 —
9.45 _ ^άν. 10.39 2.02 6.20π
9.50 6.45π ^αφ. 1.05 3.55 9.00

11.40 8.55 — Κόρινθος [άν. 1.25 4.10 Τ Γ -

11.55 _ 5.00 Ά θήναι αφ. 4.30 7.05 _
12.50 -- 5.55 Πειραιεύς Vαφ 5.00 7.35

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.4071
9.15
4. ΙΟμ
6.25
7.35

12 .00*

3.20
3.55

Κόρινθος άν. 11 .42π  (*)
Άργος ά?. 2.20
■«ΰηλιον · 3.00
Τρίπολις * 6.10

Κ ό ρ ιν θ ο ς  Ά ρ γ ο ς
1.20μ
3.50
4.25
7.20

Ναύπλιον Τρίπολις. 
Τρίπολις άν. 6.30π
Ναύκλιον > 8.45
Άργος · 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

9.45π
12 .15

1.20
3.45

(*)

Κα6ά<3ι?*α Κυλλήνη Λουτρά.
Κχβάσιλα 7.15 10.15 — 7.00 I Λουτρά 

Κυλλήνη
— — _ 2.35

Β*ρ9ολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11 .15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

ΚαΕάσιλα
6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 — 4.50

· .  Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν και άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου £ξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην. 
_______________________ * 3

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θήναι, παρά τό Κεντρικόν Πρακτορεϊον τών ’Εφημερίδων.
τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή. 

αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.
— Νέα

mum ΕΛΑΗΗΙΣ διαθέτει μίαν ή δύο 
ώρα: καθ’ έκάστην, 
ή κα'ι ήμέραν παρ*

ημέραν, μεταβαινουσα προς παράδοσιν μαθημάτων είς μικρούς παΓδας ή κορά
σ ια .— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Ο  θ η σ α υ ρ ό ς  τοΟ Φ ιλ α ν α γ ν ώ σ το υ  ί)

ΕΒΔΟΜΑΣ]
Άνατυπωθέντων τών έξαντληθέντων φύλλων εκτίθενται πρός πώλησιν πλή

ρεις σειραι τής ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ τού κ. Δαμβέργη άπό τού 1887 — 1892  
( ’Ιουλίου) έκ 3 ο Ο Ο  μεγάλων σελίδων και τόμων 6. ών έκαστος τιμαται : 

Τού 1887 
Τού 1888 
Τού 1892

όμοΰ
(Ταχυδρομικα: επαρχιών δρ. 1,50, εξωτερικού δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως). 
Εις τους τόμους τουτους, αποτελούντας ολόκληρον βιβλιοθήκην και κάτοπτρον 
έξαετούς φιλολογικής ζωής, περιέχονται.

1 25 πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα 
^ £ 5 0  Διηγήματα τών άριστων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων 
3 0 0  Ποιήματα όλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικαί, Ίστορικαί. Καλολογικαί, Κριτικαι. και έν γένει άρθρα 
ποικίλα κα'ι ενδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περ'ι τά 1  4*0 0 .

< Έκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).
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«’ί «  Μ Ε Γ Α  ΖΓΘΟΠίϊΛΕΙΟΝ Η
Πλατεία Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

"Ανευ του οποίου ή μηχανη 
δεν είνε ^νησία.

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α Ι Σ Ι Ι Γ Γ Ε Ρ  ΡΑΠΊΌΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ TO ΕΙΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΤΟ ΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

Κ ΑΙ ΜΕ Ε Β Δ Ο Μ ΑΔ ΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ

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