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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Μ ιχ τό ν  α ίμ α .

[ Σ υ ν έ χ ί ΐ κ ]

— Κ α ί οέν επέτυχε; άκόρ.η ! άνόητε !
— Ά λ λ ά  τ ίν ι τρόπω ;
— Νά· προσπάθησε νά σέ είσαγάγωσιν 

άργά εις τον κοιτώνα της- δταν εύρεθη μόνη 
άπέναντί σου θά ύποκύψη, τ ί θά κάρ.η ! Ή  
δώσε ρ,ίαν έορτήν, οπως κάμνει δ Ροζενδάλ 
καί φρόντισε ν ’ άπομονώσης τό είδωλον τής 
λατρείας σου" τό πλεϊστον μέρος τών λεγο
μένων έντιμων γυναικών ΰποκύπτουσι πρός 
αποφυγήν σκανδάλων. Έ γώ πάντοτε τό 
κατόρθωσα· καί νά ίδ^ς τ ί συνέβη ! κατόπιν 
ρ.έ ήγήπησαν τόσον, ώστε περισσότερον έδυ- 
σκολεύθην ν ’απαλλαγώ  αυτών π αρ ’ οσον έ- 
δυσκολεύθην νά τάς άποκτήσω.

— Είθε νά επιτύχω καί σέ ευχαριστώ, 
εϊπεν δ πρίγκηψ.

Οί ΐπποι ε”σπευδον ταχέως.
Ή δη δ πύργος τών Φερόλλ διεκρίνετο εν 

μέσω τής περικυκλούσης αύτών πρασιάς καί 
; «βλεπέ τις καθαρώς τήν υψηλήν στέγην 

τ̂*υ ρ.έ τό έκ μολύβδου επιστέγασμα αύτοϋ.
— ’Ιδού έφθάσαρ,εν, είπεν δ ύποκόμης. 
Κ αί έπρόσθεσεν ειρωνευόμενος :
— Δ ιά  νά φαινώμεθα θαυμάζοντες πρέ

πει νά είμεθα σιωπηλοί !
Ή δη αί άμ αξα ι τών προσκεκλημένων 

* εκ τών πέριξ πύργων άπετέλουν μακράν 
γραμμήν, α ί δέ άμ αξα ί τοϋ Ροζενδάλ με- 
τέφερον άδιακόπως τούς καταφθάνοντας διά 
τοϋ σιδηροδρόρ-ου, παρισινούς.

— Ή  γείτων μου, είπε πρός τόν ύπ°*°* 
μ ητα  δ πρίγκηψ, δεικνύων τήν μαρκησια·ν 
δ Ά ρ τά ν , τής δποίας δ πύργος έγειτνίαζε 
πρός τόν ίδικόν του κα ί ήτις  ήτο ένδεδυρ.ένη 
ρ.ίαν έκ τών κομψών πένθιμων εκείνων στο
λών, ών αί δαντέλλαι, ή μέταξα καί αί 
γάζα ι καθιστώσιν αύτάς τάς πολυτελεστέ- 
ρας πασών.

Τό πένθος έξέλειπε καί άπό τό άτομον 
καί άπό τήν καρδίαν αύτής ! ειπεν δ κόμης.

— Κ α ί ή φ ίλη της ή ύποκόμησσα δέ Σερ - 
ναί.

— Τί κρίμα νά γηράσκη !
— Δ ια τ ί ;...
— Φύσίς τόσω γλυκεία ! καί άπέρριψε 

ποτέ τάς προτά-σεις ούοενός ; είπεν δ άλλος 
μέ-τήν έχίδνειον γλώσσαν του.

— Μήπως έπεχείρησε νά χειραγωγήση 
τόν νέον Ρολάνδον ;

— Είναι πολύ άγριος.
— Τό κατόρθωμα θά είναι διά τούτο με- 

γαλείτερον.
Ή  Βικτωρία έστάθη πρ· τής εισόδου.
Οί δύο φίλοι κατήλθον αύτής.
Ή  διαρ-ονή τοϋ διασήρ.ου οίκονορ.ολόγου 

ήτο πλήρης τής ζωής κα ί τής κινήσεως εκεί
νης ήτις  συνήθως τη  ελειπον.

Ό  Ροζενδάλ είς ρ.όνον τούς Παρισίους 
ηρέσκετο, έν τώ  κέντρω δηλ. τής ενεργείας 
του καί δ θόρυβος τών εκατομμυρίων του 
άνακινουμένων έν τοϊς σιδηροΐς χρηματοκι- 
βωτίοις, τόν ετερπον ρ.άλλον τής ηρεμίας 
τής νυκτός τής ηδονής τής δρόσου καί τού 
άσματος τής άηδόνος !

Ή τον έκ τών φρονούντων οτι πλήν τής 
κόνεω; τοϋ Σ άνζ-Έ λιζέ  καί τού Τουϊλερί, 
πάς· άλλος δρίζων ήτο στενός καί πάσα  
βλάστησις πτω χή καί ξηρά !

Είς τά  έκατόν τής προσόψεως παράθυρα, 
έπί τών εξωστών, εις τάς εκ γρανίτου βαθ

μίδας τής κλίμακος τής άγούσης έκ τοϋ 
παραδείσου πρός τόν πρόδρορ.ον, έπί τών 
άτραπών τής αυλής, εβλεπέ τις  ζεύγη αν
θηρά κομψώς ένδεδυμένα καί θάλλοντα,έρει- 
δόαενά που η συνορ.ιλοϋντα τρυφερώς.

Τό άνθος τών χρηματιστών καί τών πέ-* 
ριξ άρχόντων συνηντάτο έκεΐ παρά τώ πλο υ-  
σιωτέρω άρχοντι τής έπικρατείας,

Α ί άνοικτού χρώρ.ατος ένδυμασίαι τού 
'/ορού, διεγοάφοντο χαριέντως έπί τής π ρά
σινης πόας η τού φυλλώματος τών είς τ* 
βάθος τού παραόείσου συστάοων τών δέν
δρων. t

Κ α ί έ'βλεπε τις  έκεΐ, καλλιτέχνας δια- 
σήμους, επιστήμονας διακεκριμμένους καί 
διαπρεπείς συγγράφεις.

Ά π ό  τοϋ Λιάνκουρ πρό τό. Δαμαρτέν 
καί άπό Κομπιαίνης μέχρι τού Σ ανλί, δ 
τόπος βρίθει αρχοντικών κατοικιών καί ρ.α- 
γικών παραδείσων.

— Ό  Ροζενδάλ αύτος ρ.έ τ ά ;  φερόλλας 
του αμαυροί καί τόν Σ αντιλύ  καί τό Βε 
καί τήν Έρμενονβίλην,καθώς καί πάν άλλο- 
ειπεν δ Κροαξβίλ" πάντες τρέχουσιν είς τόν 
βασιλέα αύτόν τών εκατομμυρίων κα ί τοϋ 
λοιποϋ πρέπει νά ίπωνομασθϊί «Ροζενδάλ δ 
μεγαλοπρεπής !»

—  Κ αί δμως είναι τόσω μετριόφοων, είπε 
ποταπός τις  κόλαξ, ώστε άποφεύγει τάς φ ι
λοφρονήσεις.

Κ α ί πράγματι,δ  Ροζενδάλ ούδαμοϋ έφαί
νετο.

Ή  ρ,αρκησία δ Ά ρ τάν έδέχετο ά ν τ ’ αύ
τού τούς προσκεκληρ.ένους.

Κ α ί άς τό είπωμεν, έξεπλήρου τό καθή
κον τούτο μετά τής ρ-εγαλειτερας δεξιότη- 
τος κα ί θυρ.ηδίας. Ά ρκεΐ δτι ήσθάνετο π λ η 
σίον της τόν υιόν αύτής Ρολάνδον, τούτο 
ρ,όνον τή  ήρκει διά νά ήνε εύχαρις.

Πάσα άλλη  σκέψις ουδόλως τήν άπησ- 
χόλει.
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Ό  Ροζενδάλ ήτο παρά τούς πόδας της 
Μαρίας Ευαγγελίας.

Συνεμμερίζετο τον θρίαμβον αύτής. Πας 
θαυμασμός, πδίσα λατρεία, πρός αυτήν άπο- 
νεμομένη πανταχόθεν, όλον τό πυρ τών πε- 
ρικυκλούντων αύτήν ίρωτολήπτων, δπερ 
ίφθασε μέχρις τής κρεολοϋ, διά μέσου τής 
γάζης, δ ι’ ής περιεβάλλετο ώς ό καπνός τοϋ 
θυμιάματος, εθετεν ίπ ί τοϋ μετώπου, αύ- 
τοϋ τοϋ ισχυρού, αύτοϋ τοϋ άρχοντος, στέ
φανον θριάμβου καί τόν άνύψου κατά εκα
τόν μέτρα.

Τουλάχιστον τό έπίστευεν.
Καί ή έρωμένη του έφρόντιζε νά τόν 

κρατή ύπό τήν κολακευτικήν ταύτην ο ι ' 
αύτήν άπάτην.

Τώ έπεδαψίλευε μυρίας τρυφερότητας, 
διά λόγων τόσω ψευδώς θωπευτικών !

Έκεϊνος τή ελεγεν οτι ήθελε νά τήν πα
ρουσίαση είς τούς φίλους του, καί νά τήν 
έπιβάλλη είς αύτούς ώς βασίλισσαν τής εορ
τής έκείνης, οπως ό μέγας βασιλεύς έπα- 
ρουσίαζε τάς παλλακίδας του έν τή αύλή 
καί ήνάγκαζε πασαν κεφαλήν, καί αύτάς 
έτι τάς μάλλον αλαζόνας, νά κλίνωσι προ 
αύτών !

Έκείνη ήρνήθη παρακαλοϋσα αύτόν νά 
μή προβάλλη τοιαύτας αξιώσεις' ούτος δέ 
ύπεχώρει, χαίρων ένδομύχως διά τήν άρ- 
νησιν έκείνην.

Ή  έπιφύλαξις αΰτη τής ερωμένης του, 
τώ τήν καθίστα προσφιλεστέραν.

— 'Υπάγετε, τώ  ειπεν έπί τέλους έκείνη, 
έχετε καθήκοντα πρός τούς προσκεκλημέ
νους σας.

Κ αθην στιγμήν έξήρχετο, έστράφη πρός 
τά  όπίσω.

— Ή ζεύ ρεις ; τή είπεν, είδον τόν σύζυ
γόν σου.

—Τί ήλθε νά κάμη ;
—Νά μοί δώση τούς λογαριασμούς του.
— Μόνον ;
— Άφίνει τήν Ρόχην.
— Ποϋ πηγαίνει ;
—Τό άγνοώ.
— Έπρόφερε τό όνομά μου ;
— Διόλου.
— Είναι παράδοξον ;
Έπήλθε σιγή· μεθ’ δ ή Μαρία Εύαγγε- 

λ ία  έπανέλαβεν.
— "Υπαγε, κύριέ μου, οί κόλακες σου σέ 

άναμένουσιν.
— Νά σ ’ άφίσω ;
— "Οταν θά εύρίσκεσαι μεταξύ τόσου 

λαμπροϋ ομίλου, ένθυμοϋ δτι σ ’ άγαπώ 
καί οτι ούδέποτε θ ' άγαπήσω άλλον πλήν 
σοϋ.

— Άληθές ;
— Τό όμνύω.
Καί δτε ήκουσε τόν θόρυβον τών βημά

των του μακράν αύτής :
— Ά ς  ήδυνάμην νά τόν έπνιγον ! ιίπ εν  

άλλοι τούτο θ ά  ήτο πολύ ολίγον δι ’ αύτόν!
Έμεινε τότε μόνη.
Ή  εΐδησις ήν ό βαρόνος τή άνήγγειλλε 

δέν τήν έξέπληξε ποσώς.
Έγνώριζε καλώς τήν καρδίαν τοϋ Ίω 

άννου καί ήννόει δτι ήτο άδύνατον νά μείνη 
είς τήν ύπτ,ρεσίαν τοϋ βαρόνου.

Ό ’Ιωάννης ήτο έξ εκείνων οΐτινες δέν 
ανέχονται εύκόλως προσβολήν οϊαν έκεϊνος 
ύπέστη ύ π ’αύτής καί τού έραστού της.

Ή  μετριοπάθεια, τού συζύγου της τήν 
έξέπληττεν ά λ λ ’ ισως καί δέν τή είπεν ό 
βαρόνος τήν αλήθειαν.

Ό πως δήποτε δέν ένδιέτριψε καί πολύ 
είς λεπτομέρειαν ήν αΰτη είχε προίδει.

Είχε καιρόν νά τό σκεφθή βραδύτερον.
"Ηδη άλλοι λογισμοί τήν άπησχόλουν.
Έ κ τών παραθύρων τοϋ παραχωρηθέν- 

τος είς αύτήν διαμερίσματος έφαίνετο αρ
κετή έκτασις τοϋ παραδείσου.

Μεταξύ δέ τών ομίλων τών προσκεκλη
μένων, δέν έδυσκολεύθη νά διακρίνη τόν νέον 
μαρκήσιον δ ’ Ά ρτάν.

Τό διαμέρισμα τοϋτο συνίστατο έκ μι- 
κρας αιθούσης, έκ μεγαλοπρεπούς κοιτώνος, 
αληθούς φωλεας έκ μετάξης τριχάπτων καί 
πλούς, έν rj 6 θαλαμοστόλος, ώς νά τό είχε 
προνοήση συνεδύασε τά  άρμόζοντα είς αύ
τήν χρώματα τής άβάνας καί τοϋ παλαιο- 
χρύσου, και τέλος έκ καλλυντηρίου, θερμού 
καί ήδυπαθούς έπεστρωμένου δ ι’ άρχαίων 
ύφασμάτων, άτινα θά ύπήρξαν ισως πάλαι 
ποτέ ένδύματα μαρκησίας τινός ή δοκίμου, 
βαρέα καί πολυτελή, καί κεκοσμημένου διά 
πλήθους χαμηλών επίπλων, ών τό ξύλον 
έκρύπτετο δλον ύπό τό λειοσηρικόν. Καθρέ- 
πτα ι δέ έπιτραπέζιοι ήσαν πλήρεις αρώμα
τος καί κομψοτεχνημάτων έ ξ έλεφαντόδον
τος κατεσκευασμένων, ώς καί άγγείων θαυ- 
μασίων τήν τέχνην καί τον χρωματισμόν.

Κεκρυμμένη όπισθεν ημίκλειστου παρα
θύρου, ήκολούθει διά τού βλέμματος πΧν κ ί
νημα τού δμίλου έν ώ διέκρινε καλώς το 
ύψηλόν άνάστημα τού Ρολάνδου.

Ό υιός τής μαρκησίας καί τοϋ βαρόνου 
Ζαμ περιέφερεν έν τώ  παραδεδομένω είς 
συνομιλίας έλαφράς καί ολίγον άσεμνους 
όμίλω, τήν χάριν αύτοϋ τήν πάντοτε έν 
τούτοις μελαγχολικήν καί θλιβεράν οΰτως 
είπεΐν.

Ή το έκεϊ ό πρίγκηψ δ ’ Έλύ ό Κροαξβίλ 
οί Σαμουήλ καί πέντε ή έξ άλλοι νέοι τού 
κόσμου, έξ εκείνων, οΐτινες γινώσκουσι πάν 
έπεισόδιον ήδονικον τών Παρισίων.

Έγέλων ούτοι τον ψυχρόν έκεϊνον γέ
λωτα , δστις εκπνέει έπί τών χειλέων μόλις 
άρξάμενος, είς έκάστην βωμολοχίαν τοϋ 
Κροαξβίλ, δστις θά διηγείτο κατόρθωμά τι, 
άν έπρεπέ τις νά κρίνη έκ τών χειρονομιών 
του.

Ό  ύποκόμης έχαιρε φήμην εύφυοϋς καί 
διηγείτο διαφόρους σκανδαλώδεις ιστορίας, 
άληθεϊς, ή καί ενίοτε ύ π ’αύτοϋ έξευρεθείσας.

Τήν έσπέραν έκείνην ήτο εύθυμος.
Ο Ρολάνδος άπεσπάσθη αύτών, άπεμα- 

κρύνθη ολίγα βήματα κ α τ ’ άργάς καί κ α τ ’ 
ολίγον εύρέθη μακράν, δρέπων άνθος τι ή 
άποκόπτων κλάοον δενδρυλλίου.

Ό  ύψηλος έκεϊνος νεανίας οέν ήτο έκ 
της ζύμης τών εύθύμων έκείνων άνδρών καί 
δέν τοϊς ώμοίαζε κ α τ ’ ούδέν.

Ή  Μαρία Εύαγγελία άνεπόλει τό βαθύ 
βλέμμα, δ ι’ ού τήν έκάλυψεν δτε άναμένων 
έφιππος τόν φίλον του, τήν είδεν είς τό πα
ράθυρον τοΰ θερμοκηπίου.

Καί έπεθύμει νά διευθυνθή πρός τό μΓρος 
αύτής καί νά τήν άναγνωρίση.

Ά λ λ ’ ο Ρολάνδος τήν ύπέθετε μακράν 
καί έν τούτοις μόνος ο Θεός έγίνωσκε πό
σον έπεθύμει νά έπλανάτο μ ετ ’ αύτής ύπό 
τάς θαυμασίας έκείνας σκιάς τών δένδρων!

Καί αύτός έπίσης έσκέπτετο τήν ώραίαν 
έκείνην οπτασίαν, ήτις έμεινεν έντετυπω- 
μένη είς τά  βάθη τής καρδίας του.

Οί σύντροφοί του' είχον μακρυνθή είς 
τάς άτραπούς τοϋ παραδείσου.

Ούτος πιστός είς τάς έξεις του, έπέστρε- 
φεν είς τόν πύργον δπως έγκλεισθή έν τή 
βιβλιοθήκη.

Κ αθ’ ήν στιγμήν έκεϊνος άπεϊχε δύο μό
νον βήματα άπό τής εισόδου, ή κρεολός 
δραξαμένη στιγμής τίνος καθ’ ήν δέν πα- 
ρετηρεΐτο ύ π ’ ούδενός έκυψεν ύπό τό χαμη- 
λωμένον έπίσκιον τού παραθύρου στηριχθεΐσα 
είς τό κιγκλίδωμα αύτοϋ.

Οί οφθαλμοί των συνηντήθησαν έκ νέου.
Ό  νέος άφήκε φωνήν έκπλήξεως.
Ή  κρεολός ίπανέλαβε τό τέχνασμά της· 

έρρίφθη είς τά  όπίσω ταχεία ώς νύμφη τής 
Άρτέμιδος,καταληφθεΐσα έν τώ λουτήρι αύ
τής, καί έκ τής άμμου έ"νθα οί πόδες τβϋ 
νέου έβυθίζοντο, ήκουσε κλειόμενον τό π α 
ράθυρον της.

Ή  οπτασία είχεν έξαφανισθή.
’Ολίγα λεπτά μετά ταϋτα  διέσχιζεν α ΐ- 

θουσάν τινα , μέ τό μέτωπον σύνοφρυ, μή 
προσέχων είς τόν θόρυβον τών βημάτων καί 
τόν θροϋν τών έσθήτων συρομένων έπί τών 
ταπήτων.

—Τί ζητείς ; τόν ήρώτησεν ή ύποκό- 
μησσα δέ-Σερναί.

— Ό ,τ ι να εΰρω δέν δύναμαι ! ! άπήν- 
τησεν ούτος.

ΙΑ'

Ή  νύξ έπήλθεν αί τελευταΐαι άναλαμ- 
πα ί πυροτεχνήματος, δπερ θά έξέπληξε βε
βαίως τούς λαγωούς καί τούς φασιανούς 
τού παραδείσου, έφώτιζε τούς άστέρας καί 
έπανέπιπτεν είς φωτεινήν κόνιν έπί τών κο
ρυφών τών δένδρων. Ή δη τά όργανα διηυ- 
θετούντο έπί τού ύπερκειμένου τί) αιθούση 
τοϋ χορού έξώστου τοϋ εχοντος χρυσοϋν τό 
κιγκλίδωμα.

Ό  Ρολάνδος ήρέσκετο είς τά σκοτεινά 
χρώματα. Διά τούτο έξέλεξεν ένδυμασίαν 
άρμόζουσαν τώ χαρακτήρι αύτοϋ.

Έξήρχετο τοϋ δωματίου του, φέρων έν
δυμασίαν άρχοντος τής έποχής τών Βαλοά, 
μέ τόν μικρόν πΐλόν του, κεκοσμημένον διά 
μαύρου πτερού,το έσωκάρδιόν του έξ ίοχρόου 
βελούδου, καί τάς περικνημίδας αύτοϋ τάς 
τεφροχρόους, δτε είς στροφήν τινά τού προ
δρόμου, τοϋ εχοντος τάς διαστασεις στοάς, 
νέα γυνή, το πρόσωπον έχουσα κεκαλυμ- 
αένον διά ωχροκίτρινων τριχάπτων, ένόε- 
δυμένη καί αύτή κατάμαυρον ένδυμασίαν, 
άνευ ούδενός κοσμήματος, ούδενός τ ιμ αλ
φούς στολισμού καί έχουσα τούς ώμους γυ
μνούς, έ'λαβε τόν βραχίονα τοϋ άρχοντος 
τής αύλής Ερρίκου τοϋ Γ' καί έψυθύρισεν 
είς τό ούς αύτοϋ :

— Διατί τόσον κατηφής τήν νύκτα ταύ
την, ώραϊε εύπατρίδα ;



Ούτος έστη, προσπαθών νά μαντεύσγ) 
ίίς τινα άνήκον οί σαπφείρινοι οφθαλμοί οΰς 
ίβλεπον λάμποντας ύπό τό τρίχαπτον.

'Οσμή ’ίων τόν'έκαμε ν ’ άνασκιρτήσγι.
Τό θάλπος της χειρός, ήτις περιέβαλλε 

τόν βραχίονα, αύτοϋ, τώ  έπροξένει άγνω
στον τέως συγκίνησιν.

— Είσθε σείς, έψιθύρισε τρέμων.
— Τις δηλαδή ;
— Ή  άγνωστός μου ! ή γυνή ήν διεΐδον 

πρό τινων ήμερών εις τό παράθυρον τοϋ με
γάρου της καί ήν ίπανεϊδον πρό ολίγου !

— Καί είχατε τήν καλωσύνην νά τό έν- 
θυμεΐσθε !

— Ούδ’έπί στιγμήν Ιμακρύνθητε τοϋ νοός 
μου !

— Νά θεωρήσω τοϋτο ώς έκφρασιν έρωτος;
— Δέν τολμώ νά σας άπαντήσω ! βλέ- 

πων ύμάς, ή κεφαλή μου συστρέφεται ! καί 
τήν στιγμήν ταύτην άκόμη, καθ’ήν ή χειρ 
σας στηρίζεται έπί τού βραχίονός μου, δέν 
γνωρίζω άκριβώς, άν είμαι νεκρός ή ζών !

"Εφθασαν έπί τού ίσοπέδου τής μεγάλης 
κλίμακος.

Κρυστάλλινος καθρέπτης μέγιστος, έντός 
τού όποιου άντενακλώντο τά  άπειρα φώ-ία 
έκρέματο ύπέρ τήν κεφαλήν αύτών,καί τούς 
περιέβαλλε διά τής λάμψεώς του.

Θορυβώδεις γέλωτες ήκούοντο πανταχό- 
θεν, ώς πρόσθετος άρμονία τής εορτής.

Ή  Μαρία Εύαγγελία έστη.
— ”Ω ! είπεν πρός τόν σύνοδόν της· ή σο- 

βαρότης ύμών ήναι άνάρμοστος έδώ έν 
μέσω τής εύθυμίας ταύτης, τής Ιμπνεο- 
μένη; ύπό τού καμπανίτου τής μουσικής 
καί τών έορτών !

— Σάς έζήτων παντού πρό ολίγου, διατί 
δέν σας εΰρισκον !

Ή  φωνή τής Μαρίας κ-ατέστη τρέμουσα.
— Διότι είμαι ώς ύμεις μελαγχολική ! 

εϊπεν αΰτη, καί διότι πενθώ προσφιλείς συγ
γενείς. Ό  κ. δέ Ροζενδάλ ήθέλησε νά θαυ
μάσω τό μεγαλεϊόν του καί έσκανδαλίσθην! 
θά θρηνήσω δέ τήν αδυναμίαν μου, έάν__

— Έάν ; . . . ήρώτησεν ό Ρολάνδος μ ετ ’ 
«γωνίας.

Ά λ λ ’ έκείνη δέν έπέρανε τον λογισμόν
αύτής.

Άφήσασα τότε τό σοβαρόν ήθός της καί 
δεικνύουσα τούς μαργαριτώδεις όδόντας της 
μεταξύ τών προφυρών χειλέων ύπανοιχθέν- 
των έν ήδεϊ μειδιάματι :

— "Ας μή ταράξωμεν, είπε, τήν ευτυ
χίαν τών άλλων καί ας φαινώμεθα εύπρό- 
σωποι καί άν άκόμη ή καρδία μας είναι 
τεθλιμμένη. Θά χορεύσητε ;

— Μαζή σας μόνον έάν το έπιτρέπητε.
— Βεβαιότατα τό επιτρέπω, κύριε. Τί 

χορόν θέλετε ;
—Τό πρώτον βάλς.
— Ευχαρίστως.
Καί άφίνουσα τήν χεΐρά του, κατήλθε 

βαθμίδας τινάς.
— Χαίρετε, τώ  είπεν,άποστέλλουσα πρός 

αύτόν διά τής χειρός χαιρετισμόν ή μάλλον 
άσπασμόν.

Ή  ορχήστρα είχεν ήδη παίξει τεμάχιά 
τινα , δταν ό Ρολάνδος είσήλθεν ίν τϊ) αί- 
θούσν) τοϋ χορού.

Έ στη  πλησίον παραθύρου οπως άνα- 
πνεύσγι τήν ύγράν αΰραν τής νυκτός καί 
δροσίση τήν κεφαλήν αύτού, ένθα τό πύρ 
φλογερού έρωτος έκαιεν ώς κάμινος.

Ή  άποψις τής αιθούσης τού χορού έν Φε- 
ρόλλαις παρίστα μοναδικήν οψιν.

Έκ τής οροφής, δλως διαχρύσου," δεκάς 
πολυελαίων, έρριπτον πανταχού τό άπλε- 
τον φώς των, τό κυματούμενον έν τγι άνα- 
μίξει τών μελανών στολών, αϊτινες ε"σχον 
το θάρρος νά συμφύρωνται έν τώ κύκλω 
τών ερυθρών, τών ίοχρόων, τών βαθεως κ ί
τρινων, τών ούρανοχρόων στολών τών με- 
τεμφιεσμένων καί τών καλλιχρόων έσθήτων 
τών κυριών, θαμβούντων έν τώ  συνόλω τήν 
όρασιν.

Πρός τό μέρος τών χορευτριών τά ποικι- 
λόχροα λειοσυρικά,τά λεπτότατα τρίχαπτα, 
αί μέλαναί η χρυσίζουσαι κόμαι, οί σπιν- 
θηρίζοντες άδάμαντες ύπό τήν ακτινοβολίαν 
τών φώτων, ώς εί ήσαν πραγματικοί αστέ
ρες, παρίστων μαγευτικόν θέαμα άπερίγρα- 
πτον, σύν τοϊς μειδιάμασι καί ταϊς χάρι- 
σιν αύτών.

Μακράν δέ, ύπο τά  άνηγεγερμένα παρα
πετάσματα, ή θέα τών αιθουσών άπέραντος, 
έδείκνυτο άτελεύτητος ύπό τά  ύπο τών κα
τόπτρων πολλαπλασιαζόμενα φώτα, άτινα 
παρεΐχον τήν όπταπάτην κόνεως άστέρων 
ριπτομένης άνωθεν.

“Οτε ό νέος μαρκήσιος δ Άρτάν είσήλθεν 
έν αύτη, παρετήρησεν έν τώ μέσω τής α ι
θούσης, πειραζομένην ύπό άνδρός μετημφιε- 
σμένου είς στρατηγόν τής αύτοκρατορίας, 
γελωτοποιόν μέ διπλούν κύφωμα κεκοσμη- 
μένον διά σειρητίων χρυσών καί τινων αξιω
ματικών τής ίποχής τού Λωτραί, μ ετ ’ α 
κολούθων τής βασιλείας τών βουρβόνων, τήν 
νέαν γυναίκα, ήτις τόσον βαθεΐαν έντύπω- 
σιν έπροξένησεν είς τό πνεύμά του.

Καί δέν τήν έ’βλεπε μέν βεβαίως ύπό τό 
κάλυμμα τών τριχάπτων, άτινα έπιπτον 
έπί τού προσώπου της, άλλά τις άλλη ήδύ
νατο νά έχν) τό λιγυρόν έκεΐνο άνάστημα, 
τό έξαίσιον στήθος, τό βλέμμα έκεΐνο, τό 
έχων χρώμα βαθυκυάνου βελούδου, δπερ τόν 
άνεζήτει καί τόν έμαγνήτισεν, άμα τή εί- 
σόδω του έν τΫ) αίθούσιρ !

Εσπευσε πρός αύτήν.
Καί αύτή δέ ποοέβη δύο βήματα πρός 

τό μέρος του, μέ τεταμένας τάς χεΐρας.
— Δέν είναι άγαθότης, τώ  είπε χαμηλο- 

φώνως, νά άφίνιρ τις τούς άλλους νά τόν 
ποθήσωσι !

Καί έπειδή οί ιππείς καί δ στρατηγός 
τής αύτοκρατορίας έπειρώντο νά κρατήσωσι 
τήν ώραίαν μελανόφθαλμον :

— ’Έχω δώσει τόν λόγον μου, κύριοι, εί
πε, ποιούσα κομψήν ύπόκλισιν.

Ή  ορχήστρα ηρχιζε τό προανάκρουσμα 
τοϋ περιφήμου βάλς τοϋ Μετρά, τοϋ Πάνας.

Γνωρίζει τις, τίμεθυστικώτερον τοϋ βάλς ;
Πόσοι έρωτες δέν i ' nyον τήν άρχήν α ύ 

τών έκ θλίψεώς τίνος, έκ τίνος λέξεω; ψι- 
θυρισθείσης είς τό ούς τής χορεύτριας, έκ 
τής άποπνοίας ήδυπαθούς άρώματος, εκ τ ί 
νος τέλος στεναγμού ύφαρπασθέντος έν μέσω 
τού στροβίλου, δστις είναι, οΰτως είπεΐν, 
διαρκής άσπασμός !

Συνεσφιγμένοι πλησίον άλλήλων οί δύο 
χορευταί, έστρέφοντο έν τγι ήδείοε μέθη τού 
πρώτου εκείνου έναγκαλισμοϋ !

Στηριζομένη έπί τού βραχίονος τού χο
ρευτού της ή Μαρία - Εύαγγελία έβύθιζε τό 
βαθύχρουν βλέμμα της μέχρι τοϋ βάθους 
τών οφθαλμών τού Ρολάνδου, δστις τ,σθά- 
νετο τότε άγνωστον τέως συγκίνησιν, πόνον 
δριμύν ή μάλλον ταραχήν, ήτις δέν διέ
φευγε τήν προσοχήν τής κρεολοϋ.

Μυρίας επιθυμίας διακαείς ένεφύσα είς 
τήν ψυχήν αυτού τό βλέμμα έκεΐνο.

Καί δσω μάλλον έθεώρει αύτήν, τόσω 
μάλλον τήν εΰρισκεν ώραιοτέραν.

Άνέπνεε μετά πάθους τήν αόριστον εύω- 
δίαν τοϋ νεαρού εκείνου καί σφριγώντος σώ
ματος· διέβλεπεν είς τάς φλέβας ρεον τό 
κυανούν αϊμά της, κάτωθεν τής λεπτής 
αύτής επιδερμικός' έθαύμαζε τούς βαθυ- 
χρόους οφθαλμούς της, οΰς καθίστων ήδυ- 
τέρους αί μακραί καί πρός τά άνω οτρέφου- 
σαι μελαναί βλεφαρίδες καί κύπτων έπί 
τής ώραίας κόμης της, θά τήν έκάλυπτε 
διά τών άσπασμών του, έάν δέν τόν ήμπό- 
διζον τά  άπειρα βλέμματα, άτινα προση- 
λούντο έπ ’ αύτών καί καθ’ ών ή καρδία 
του έξανίστατο.

Ή  δέ Μαρία-Εύαγγελία στροβιλίζουσα, 
φερομένη ύ π ’ αύτοϋ αδιάφορος πρός πάν τό 
περί αύτήν κατά τό φαινόμενον, παρεδίδετο 
είς τήν γοητείαν, ήν έφαίνετο ύφισταμένη.

Οί τελευταίοι τόνοι τής μουσικής έσβέν- 
νυντο ήδη. Καί έχωρίσθησαν λυπούμενοι.

— ”Ω ! ποια ήδονή, έψιθύρισε χαμηλό- 
, φώνως ό Ρολάνδος.

— Θανατόνει δμως ! είπεν ή κρεολός, φέ
ρουσα τήν χεΐρα έπι τής καρδίας της.

—Καί τώρα τ ί θά μοί ύποσχεθήτε ; ή 
ρώτησεν ό νεανίας.

— “Ο,τι θελήσητε. *
— "Εν βάλς άκόμη.
— Είναι τολμηρόν, ά λ λ ’ άφοϋ το επιθυ

μείτε...
— Καί ποιον λοιπόν ;
Έκείνη παρετήρησε τό σημειωματάριων 

της.
—Τό τέταρτον, είπεν.
Ό Ρολάνδος έκυψεν έπί τής χειρίδος τής 

χορεύτριας του καί ήγγισεν αύτήν διά τών 
χειλέων.

Ή  Μαρία - Εύαγγελία δέν άπέσυρε τήν 
χεΐρα αύτής.

— Έδώ ερωτεύονται, καθώς βλέπω, εί
πεν ό ύποκόμης Κροαξβίλ, διαβαίνων εκεί - 
θεν έν μελαίνγι στολγι.

Καί δ τόνος δ ι’ ού έπρόφερε τάς λέξεις 
ταύτας ητο τόσον έμπαικτικός, ώστε ό Ρο
λάνδος έπεθύμει νά έφερε κατά τήν στιγμήν 
έκείνην τό μακρύ ξίφος, δπερ θά συνοπλήρου 
τήν ενδυμασίαν του, δπως ξιφουλκήσγ) καί 
τόν διαπεράσγ) αυθωρεί.

Ή  μαρκησία δμως δ ’ Αρτάν ήγρύπνει.
— Γνωρίζεις τήν νέαν ταύτην ; ήρώτησε 

τήν ύποκόμησσαν δέ Σερναί.
- Ό χ ι .
— Παράδοξον ! άπηύθυνα τήν έρώτησιν 

ταύτην είς δέκα μέχρι τούδε καί ούοείς ηου- 
νήθη νά μοί άποκριθί) καταφατικώς !...

— Είναι έν τούτοις ώραιοτάτη, καθ’ ά



φαίνεται· κρίμα νά μή δύναται νά ίδγ) τις 
το προσωπον αύτής !

Ό Ροζενδάλ διηυθύνθη προς τήν κρεολόν 
καί τή ώμίλησε χαμηλοφώνως.

Ίσως ή μαρκησία συνήρπασε τότε νεϋμα 
συνεννοήσεως μεταξύ τοϋ Ροζενδάλ καί τής 
αγνώστου, διότι δταν ό βαρόνος άφηκε τήν 
ερωμένην του, περικυκλουμένην ύπό πολλών 
νεων οιαφιλονεικούντων τήν εΰνοιάν της, ή 
μαρκησία διηυθύνθη ευθύ προς αύτόν.

- Τ ι ς  είναι ή γυνή αΰτη ; τόν ήρώτησε 
μειδιώσα φιλοφρονέστατα.

— Διατί μ ’έρο^τας ;
— Διότι είναι παραδόξως ώραία.
— θ ά  τή τό εϊπω ΐκ μέρους σας καί θά 

καταγοητευθή.
— Δέν μ ’ άπαντατε λοιπόν ;
- Τ ά  προσωπεία δέν έγένοντο διά νά 

κρύπτεται τβ πρόσωπον ;
— Σέ παρακαλώ, έπέμεινεν ή μαρκησία.
— Δέν δύναμαι νά προδώσω τό μυστι

κόν της.
— Καί άν σας τό ε'λεγα έγώ ;
—Φιλτάτη μου, είπε καθαρώς ό βαρόνος, 

θά έκαμνες κάκιστα.
— Διατί ;
— Διότι δέν είμαι περίεργος δπως είσθε 

σείς καί δέν θέλω νά τό μάθω.
Τούτο ητο ή οριστική θέλησίς του.
Δεν έπεθύμει νά τώ άντιλέγωσιν,οΰτε καί 

όταν έπρόκειτο περί τής μαρκησίας. Ή  μαρ
κησία έγνώριζε νά συμπεριφέρηται πρός τούς 
ανορας, καί έστη εγκαίρως δπως μή φθάση 
είς τό άκρον.

— Θά σιωπήσω λοιπόν, είπεν έκείνη, . 
αλλα όέν δύναμαι νά μή σάς συγχαρώ.
Οποϊον οήποτε άν ήναι τό ονομα αύτης, 

είναι ο μαργαρίτης τού κιβωτίου τούτου τών 
τιμαλφών, είπε δεικνύουσα τήν μεγαλοπρεπή 
αίθουσαν.

Ο Ροζενδάλ έμειδίασε καί ή μαρκησία 
επανήλθε πρός τήν φίλην της.

— Ούδέν έμαθα, είπε πρός αύτήν, τά 
χείλη πάντων είσίν έρραμμένα, άλλά έγώ 
νομίζω δτι έμάντευσα.

— Τότε είπέ το καί είς έμέ.
— ’Ακόμη· πρέπει νά βεβαιωθώ...
— Τί σέ μέλλει ;
— Μέ μέλλει καί πολύ.
— Ενεκα τού Ρολάνδου ;
— Ναί. Δέν βλέπεις μέ ποιον βλέμμα 

τήν συνωδεύει !
— Καί τ ί σημαίνει τοϋτο ; είπεν ή ύπο- 

κόμησσα- τοϋτο δηλοϊ δτι έχει καλαισθη ■ 
σιαν. Ας τό λέγωμεν μεταξύ μας· είναι 
θαυμασία. "Εχει πρό πάντων οφθαλμούς, ών 
ουοέποτε ειόον όμοιους καί κατ ’ αλήθειαν 
οεν εχει άφορμάς νά φθονή καμμίαν, μά 
καμμίαν άπολύτως.

Ο νεανίας τάς έπλησίασε καί τείνων τάς 
χειρας προς τήν ύποκόμησσαν :

— Χορεύομεν μίαν πόλκαν ; τήν ήρώ
τησεν.

Ω ! είπεν έκείνη, ή ανταλλαγή έ'σε- 
τα ι απότομος έν τή συγκρίσει.

Αλλ άφέθη είς τόν βραχίονα του, ποι
ούσα πρός τήν φίλην της νεϋμα δπερ έσή- 
μαινε :

— Θά τόν εξομολογήσω.

Πολλάκις έν τώ στροβίλω τού χορού συ- 
νηντήθησαν μετά τής κρεολοϋ, ήτις έχόρευε 
μετά τού Κροαξβίλ.

— Δέν πρέπει, είπεν ή ύποκόμησσα πο- 
νήρως, νά δεικνύεις τόσον καταφανώς τόν 
θαυμασμόν σου.

— Διά τήν άγνωστον ταύτην ; είπεν ό 
Ρολάνδος μετά πλ^αστής άδιαφορίας.

—  Νομίζω δτι ύφίσταται μεταξύ σας 
μαγνητικόν ρεύμα.

Ό  νεανίας δέν έτόλμησε νά ψευσβή- «προ
τίμησε νά σιωπήσγ).

— νΩ ! έπανέλαβε διά τής αύτής πονη
ριάς ή ύποκόμησσα, σιωπάς ! είναι λοιπόν 
σοβαρόν !

Ό Ροζενδάλ άπεγεύετο τούς θριάμβους 
τής καλλονής, οΰς ή ερωμένη του άπελάμ- 
βανεν.

Οί ψιθυρισμοί τοϋ θαυμασμού, οϊτινες τήν 
ήκολούθουν παντού, τόν κατέθελγον.

ΤΗτο ίδική του, άπετέλει μέρος τής περι
ουσίας του! Καί τή άληθεία έπρεπε νά ήναι 
τις τόσω πλούσιος, διά ν ’ άποκτήση τοιού- 
τον αριστοτέχνημα.

Καί ήτο τοιοϋτον τής φύσεως καλλιτέ
χνημα ή μιγάς έκείνη. "Οταν δέ ή φύσις 
θελήσΥ) νά δημιουργήση τοιοϋτον, οί Φειδίαι 
καί οί Πραξιτέλεις πάσης έποχής άδυνατοϋσι 
νά τήν ύπερβάλλουσιν.

Έκείνη δέ διερχομένη πολλάκις πλησίον 
του, τώ εξέφραζε διά τών οφθαλμών τόν 
έρωτά της, δπως τά ρόδα διασπείρουσι πέ- 
ριξ αύτών τήν ευωδίαν των.

Ή  νύξ προέβαινε καί ή έορτή ήτο έν δλη 
αύτης τή άκμή, δτε ό Ρολάνδος μετά τό 
τρίτον βάλς, έ"συρε τήν χορεύτριαν του,πρός 
τό μέρος τοϋ άπεράντου θερμοκηπίου ένθα 
μετέβαινέ τις άπό τών αιθουσών καί τών 
έξαρτημάτων αύτών.

Έκεϊ τώ οντι ό πλοίαρχ#ς Καγιόλ είχε 
μεταφέρει παν φυτόν τών Ά ντιλλώ ν καί 
τών Τνδιών, άτινα εΰοισκον έκεϊ, καθ’δλην 
τήν έκτασιν τοϋ λόγου, τήν άρμόζουσαν 
αύτοΐς θερμοκρασίαν.

Τό θερμοκήπιον τοϋτο, τόν θόλον ε#χον 
υψηλόν ώς τόν θόλον ναού, διεσχίζ^ο ύπό 
διπλής σειράς λεπτοτάτων κιόνων, ύποβα- 
σταζόντων τό ύέλωμα αύτοϋ' καί εβλεπέ 
τις έκεϊ, πάσαν τήν βλάστησιν τής Φλω- 
ρίδος τών τροπικών.

Ό  Λούκουλος,είχε τόν στολίσκον καί τούς 
θαυμασίους ίππους του, τούς ταχυδρόμους 
καί τάς γαλέρας του, αΐτινες τώ μετέφερον 
τά  προϊόντα πάσης χώρας μεμακρυσμένης, 
καί ό Ροζενδάλ είχε τόν πλοίαρχον Κα
γιόλ, καί τό Άλβατρός, έτι δέ καί δύο 
ετερα μικρά ατμόπλοια άτινα πρό μικρού 
έναυπηγήθησαν δ ι’ αυτόν, τήν Σωρήνα καί 
τό Φωκόν, μικρόν άςιόλογον στολίσκον 0ς- 
στις τώ μετέφερεν άνθη άγνωστα τέως έν 
Παρισίοις.

Τά θερμοκήπια τοϋ Ροζενδάλ, ήσαν τά 
πλουσιώτερα τής Ευρώπης.

Καί άνέπνεέ τις έκεϊ άρώματα, ναρκώ- 
νοντα τάς αισθήσεις ώς τό δπιον, καί ώς 
έκεϊνο διέθετον είς όνείρους καί φανταστικά 
ινδάλματα, προ πάντων δέ ένέπνεον τόν 
έρωτα !

Έκεϊ έπί διβανίου κεχρυσομένου ίνδοκα-

λάμου, ύπό τήν σκιάν τών κληματίδων, 
οί δύο νέοι ε’μενον έπί τινα στιγμήν σιωπη
λοί.

Ή  Μαρία Ευαγγελία' ώμίλησε πρώτη.
— Προσέξατε ! τώ  είπεν ή άπουσία μας 

δύναται νά παρατηρηθή. Δ ιατί μέ οδηγή
σατε ίδώ ;

— Δ ιατί ; έπανέλαβεν 6 Ρολάνδος μέ 
τήν καρδίαν συνεσφιγμένην.

Καί προσπαθών νά κατισχύση έαυτού :
— Διά νά σάς είπω τί αισθάνομαι δι ’ ύ

μας, πάν δ,τι μοί εμπνέετε.
— Σιωπήσατε ! είπε έκείνη ζωηρώς· έξο- 

μολόγησιν θέλετε νά μοί κάμητε ; καί τ ί 
θά μαθω έξ αύτης ; ούδέν.

— Πώς ; γνωρίζετε λοιπόν ;...
— Γνωρίζω δτι πιστεύετε δτι είσθε ερω

τευμένος.
— Μέ σάς ;
— Ίσω ς- άλλά θά ήτο τρέλλα, θά ητο 

άφρων επιθυμία- δέν μέ γνωρίζετε· καί α 
γνοείτε δτι κόσμος ολόκληρος μάς χωρίζει.

— Τί λέγετε ;
—Τήν άλήθειαν.
— Καί τ ί μέ μέλλει διά τόν κόσμον ; έγώ 

εν μόνον ήξεύρω."Οτι ή ζωή μου σάς ανή
κει τού λοιπού καί δτι ή είκών σας ουδέ
ποτε θά μακρυνθή τών οφθαλμών μου.

— Άπό τούδε !
— Άγνοώ πώς γεννάται ό έρως είς τάς 

καρδίας τών άλλων, τί προξενεί είς αύτάς, 
καί πόσον διαρκεΐ. Έ γώ αίσθανομαι ότι ου- 
δεμίαν άλλην τοϋ λοιπού θά δυνηθώ νά α
γαπήσω- καί δτι ό έρως ούτος θά ηναι α ιώ 
νιος.

— Θά ήτο μέγα δυστύχημα, έάν τούτο 
ήτο άκριβές.

— Δυστύχημα ; διά ποϊον ;
— Δ ι’ύμάς καί ώσαύτως ;...
— Τελειώσατε.
— Καί δ ι’έμέ βεβαίως...
— Θά μ ’άγαπήσητε σεϊς ;
— Δέν είπον τοϋτο.
— Άφίνετε δμως νά το ελπίσω.
— Μή μέ ακούετε ! είπεν έκείνη φέρουσα. 

τήν χεΐρα έπί τοϋ μετώπου της. Δέν γνω
ρίζω τί λέγω, δέν γνωρίζω μάλιστα οΰτε τί 
σκέπτομαι. 'Υπήρξα τόσω δυστυχής ρ.έχρι 
τοϋδε !

— Πώς ;
— Μή μ ’έξετάζγς, δέν δύναμαι νά σοί 

τό είπω.
Καί θέτουσα τήν έν τή χειρίδι χείρά 

της, έπί της χειρός τού νεανίου :
— Ρολάνδε, τώ  είπε, πίστευσόν με, ύ- 

πάρχει μεταξύ ήμών άβυσσος· πρεπει νά 
καταπνίξης έν τή καρδία σου τήν άρξαμέ- 
νην ήδη συμπάθειαν, ήν άποκαλεΐς έρωτα, 
ά λ λ ’ δστις άκόμη οέν είναι τοιούτος. Θά 
πράξω καί έγώ το ίδιον.

— Υπάρχει λοιπόν καί έν τή ίδική σας 
καρδία ;

Ή  κρεολός διέφυγε τήν άπάντησιν.
— "Οσον άν μοί είναι έπίπονον, ειπεν· 

ένώ ή φωνή της έτρεμεν ελαφρώς, θά λη 
σμονήσω οτι συνηντήθημεν έοώ, ότι αι χεΐ- 
ρές μας ήγγισαν άλλήλας· πρέπει. Λησμο- 
νήσατέ το καί σεϊς καί ούδέποτε τοϋ λοιπού



ρ,η μοί όμιλήτε περί έρωτος. Σάς τό ζητώ 
ώ; χάριν, σάς ι κ ετε ύω.

— Ά λλά  οιατί ;
— Δέν δύναμαι νά το είπω.
— Δεν είσθε έλευθέρα ;
— Καί άν ήμην, ή άβτσσος περί ής σάς 

ώμίλησα, θά. ύπήρχε πάντοτε. Τά πάν τα .  
μέ ύποχρεούσι νά σιωπήσω. Ύποσχεθήτε οτι 
δέν θά ζητήσετε νά μέ έπανίδητε !

— Έάν τ ο  ελεγον θά σας ήπάτων.
— Λέγετε δτι μέ άγαπάτε καί μοί άρ- 

νεΐσθε τήν πρώτην χάριν, ήν ζητώ άπό ύ
μάς ■

— Ζητήσατε ο,τι άλλο θέλετε, τήν πε
ριουσίαν μου, τήν ζωήν μου, πάσαν άλλην 
θυσίαν, ήν άνθρωπος έντιμος δύναται νά 
προσφέρη είς έκείνην, ήν λατρεύει Θά ύπο- 
γράψω τά πάντα μετά χαράς· άλλά νά μή 
®2ς βλέπω, νά παύσω άγαπών ! πώς είναι 
δυνατόν νά τό κατορθώσω ;
r — Έν τούτοις πρέπει.

— Ποτέ.
— Σάς ικετεύω.
— Ουδέποτε- άπό τής πρώτη: συναντή- 

σεώς μας ήσθάνθην δτι ή καρίδα μου έπέτα 
πρός ύμάς καί δτι δέν μοί άνήκε πλέον. 
Ώ ! σάς άγαπώ διακαώς, άπείρως !

— νΩ, Θεέ μου! είναι άπαισιότης τοϋτο, 
ίψιθύρισεν ή Μαρία.

— Βλέπετε ; είπεν α Ρολάνδος, προορί- 
ιθημεν νά ζώμεν ό είς πλησίον τού άλλου. 
Κλαίετε ! τό βλέπω.

Άπέσπασε τότε έκείνη τό καλύπτον τό 
πρόσωπον της κρήδεμνον καί έοειξε τούς ο
φθαλμούς της πλήρεις δακρύων.

Τό δακρύβρεκτον έκεΐνο βλέμμα άπεφά- 
σισε τήν τύχην τοϋ άτυχούς νέου.

Ή το τόσον ώραία, ώστε έρρίφθη πρό τών 
ποδών της καί τούς έκάλυψε δ ι’ ασπασμών.

— Ό χ ι, τή είπεν, οχι- σοί άνήκω διά 
παντός.

— Έγερθήτε, είπε ζωηρώς εκείνη, έρ
χονται.

Πράγματι, έλαφρός θόρυβος ήκούετο είς 
τό άλλο άκρον τοϋ θερμοκηπίου.

Καί ένώ έκεϊνος ώρμα πρός τήν άντίθε- 
τον θύραν, ή Μαρία-Εΰαγγελία διηυθέτει 
«πί τοϋ προσώπου αύτης τό λεπτόν τρίχα
πτον.

Έ π ί τού κατωφλιού τής θύρας έ'στη 1- 
Λεΐνος πρός στιγμήν καί έφερε τήν χεΐρα είς 
τήν καρδίαν του. Ή  Μαρία έμεινεν ακίνη
τος έπί της έδρας της κινούσα θλιβερώς τήν 

I κεφαλήν αύτής.
Δύο γυναίκες διηυθύνοντο πρός αύτήν διά 

παρόδου τινός μεταςύ τών λατανιών.
Ήτο ή μαρκησία δ Άρτάν' στηριζομένη 

εί; τόν βραχίονα τής φίλης αΉής δέ Σερναί.
Ή  Μαρία-Εύαγγελία τάς άφήκε νά τήν 

~/’ησιάσωσιν. Ή  μαρκησία παρήλθεν, ά λ λ ’ 
;(άνωθεν του προσωπίου της ή ί'-ιγάς άντηλ- 
’λαξε μ ετ ’ αύτής έν τών βλεμμάτων εκεί
νων τής έκδικήσεως, ήν ούδείς θά ήδύνατο 
νά κατασβέσγ) καί δπερ άν ήδύνατο θά τήν 

1 ίφόνευε, διότι είχεν δλον τό μίσος, δλην τήν 
ούναμιν τού κεραυνού ή τοϋ δηλητηρίου, 
ι , — Είναι έκείνη, ειπεν ή μαρκησία.

— Τις λοιπόν ;
— Ή  θυγάτηρ της Μερσεδές.

— Πώς τό είξεύρεις ;
— Είμαι βέβαια.
—Τις σοί τό είπε !
— Ή  φροντίς ήν λαμβάνει νά κρύπτετε, 

καί τό βλέμμα δ ι’ ού μέ έκάλυψε.
— “Επρεπε νά μέ άκούσης, είπεν ή ύπο- 

κόμησσα, διά τόνου έπιπλήξεως.
— Έ πειτα  ;
—Τό παν διωρθοϋτο.
— Δέν σ ’ έννοώ.
— Θά άγαπηθώσιν, ϊσως !
— Τί φρίκη ! τήν θυγατέρα μιας δούλης!
— Δέν συμμερίζομαι τάς προκαταλήψεις 

σου,είπεν ή ύποκόμησσα'είναι τελείως εξα ί
σιας καλλονής !

— Είναι έπικίνδυνος, ίψιθύρισεν ή μαρ
κησία, σκεπτική.

Ή  κρεολός ήγέρθη καί βαδίζουσα τό βά
δισμά της, βάδισμα Θεάς, παρήλθε χωρίς 
νά στραφή πρός τό μέρος τής έχθράς της, 
ήτις στηριζομένη είς τά μαρμάρινα χείλη 
φλωρεντινής δεξαμενής, τήν παρετήρει θαυ1 
μάζουσα καί φθονούσα τό έλεύθερον καί 
ύπερήφανον έκεΐνο βάδισμα,τά μέλη εκείνα, 
τά έχοντα τήν ελαστικότητα τοϋ δφεως, 
τήν νεαράν έκείνην κεφαλήν, τήν άγέρωχον 
καί εύαίσθητον ένταυτώ, ήτις θά ένέπνεε 
μανιώδη πάθη.

Έκείνη ήννόει καλώς πάντα ταϋτα,διότι 
οΰδεμία άλλη έγνώριζεν δσον αύτή τά γε
γονότα τοϋ καλοϋ λεγομένου κόσμου τών 
Παρισιων, τοϋ οποίου ύπήρξε μία τών πρώ
των προσωπικοτήτων.

Μέ τό πρώτον βλέμμα ήννόησεν όποιαν 
δύναμιν ήδύνατο νά κατέχω γυνή τοιαύτης 
καλλονής, καί πόσον κακόν ήδύνατο νά προ
ξενήσει, άν μετεχειρίζετο τό πνεύμα καί τά  
θέλγητρά της, δπως έκδικηθή, ώς άνέγνωσε 
τούτο είς τό βλέμμα της.

Ή  μαρκησία έρρίγησεν.
Ό ταν έπανήλθεν είς τήν αίθουσαν ή κρεο

λός, έπεριπάτει ήρεμος καί φιλομειδής, είς 
τόν βραχίονα τσϋ βαρόνου δστις τή έ'λεγε 
κύπτων, μετριοφρόνως πρός αύτήν μέ τό 
ΰφος προστάτου.

—Είσαι ευχαριστημένη, δεσποινίς ;
— Ώ  ναί ! άνέκραξεν έκείνη μέ τοιαύτην 

έκφρασιν τρυφερότητος, ήτις έπλήρωσε χ α 
ράς τόν πυργοδεσπότην τών Φερρολλών.

Καί: προσέθεσε χαμηλβφώνως:
—Μ ’ άγαπάς λοιπόν ;
Έκείνη έστηρίχθη βαρύτερον είς τόν 

βραχίονα τοϋ Ροζενδάλ καί έρριψεν έν 
τών βλεμμάτων εκείνων, άτινα άνάπτουσιν 
πυρκαίάς.

— Ουδέποτε θ ’ άγαπήσω άλλον έκτός 
σοϋ, τώ ειπεν δέν σοί τό ώρκίσθην ήδη;

Είς άνοιγμά τι παραθύρου όπισθεν τών 
βαρέων βελούδινων παραπετασμάτων, νε
ανίας τις τήν παρετήρει θαυμάζων, καί 
προσπαθών νά κατασιγάση τούς παλμούς 
τής καρδίας του.

Ήτο ό μαρκήσιος Ρολάνδος δ ’ Ά ρτάν.

IB’
Τήν αύτήν έσπέραν κατά τάς οκτώ ώρας 

καί είκοσι πέντε λεπτά ό Άνδρέας λά-Β ιλ- 
λωδαί, άπεχαιρέτησε τόν άγροκόμον, άφοϋ 
τόν συνώδευσε μέχρι τού σταθμού τοϋ σιδη

ροδρόμου, άπλώς, άνευ κοινών παρηγοριών 
καί λόγων, άλλά διά τής στοργής ήν ήσθά- 
νοντο ό είς πρός τόν άλλον έπειτα άνήλ- 
θεν έπί τοϋ δίφρου του δστις τόν μετέφερεν 
είς τό μέγαρον δ ’ Έ λύ ά φ ’ δπου μ ετ ’ ολί
γον έξήλθεν έκ νέου.

Ό  ’Ιωάννης δέν ήθέλησε νά καταστήση 
τόν γραμματέα τοϋ πρίγκηπος, κοινωνόν τού 
μυστικού τής συνεντεύξεώς του μετά τής 
Βαρβάρας.

Έφοβήθη μήτοι ήθελε προσπαθήση νά 
τόν έμποδίση νά ΐδη τήν κρεολόν, ένώ ού
τος έφλέγετο άπό τής έπιθυμίας νά μάθη 
έκ τοϋ στόματός της, ποια ή αφορμή τής 
άκατανομάστου έκείνης φυγής.

Άφήκε διά τούτο νά παρέλθωσιν όλίγα 
λεπτά , δπως βεβαιωθή δτι ό νεανίας άνε- 
χώρησε, καί είτα λαβών τά ολίγα βάρη 
άτινα μεθ’έαυτοϋ έ'φερεν, έπανήλθεν είς Πα
ρισίους, καί έκλείσθη είς δωμάτιον τ ι ξε
νοδοχείου τής όδοϋ Παπινιέ, δπως άναμείνη 
έκεΐ τήν παρέλευσιν τών 24ων όρών άς ή 
ύπηρέτρια έταξε.

Ό  Άνδρέας λά Βιλλωδαί ήτο τέλειος 
ευπατρίδης. Έν αύτώ έ^ επ έ  τις τόν τέ
λειον Παρισιανόν, μέ τήν ίσχύν έπί πλέον 
καί τήν ρωμαλεότητα άγρότου, καταγο- 
μένου έκ γενναιάς άκμαιοτάτης.

Ή  κόμη του μελανή καί πυκνή ήτο λε
πτή ώς μέταξα καί έσχημάτιζε κύματα έπί 
τής κεφαλής αύτοϋ άτινα ε’πιπτον είς’ κρί
κους έπί τοϋ μετώπου του τοϋ καθαρού 
καί ευρέως, ό λεπτός μύσταξ αύτού έσκίαζε 
χείλη, άτινα ήδύναντο νά στολίσωσι τό 
πρόσωπον ώραίας γυναικός, τό άναστημά 
του ίπποτικόν δλως καί χάριεν, ήθελε ζη- 
λεύσγ) πάσα νεανις καί είς έπίμετρον έν τοϊς 
βαθυχρόοις όφθαλμοΐς αύτοϋ άνεγίνωσκέ τις 
τήν ευγένειαν τής ψυχής, τήν άνδρείαν, τήν 
ειλικρίνειαν καί τήν ευθύτητα τού χαρα
κτήρας του.

Καθ’ ήν στιγμήν ούτος έξήρχετο τοϋ 
μεγάρου δ ’ Έ λύ καί διηυθύνετο μέ βήμα 
ταχύ πρός τήν βασιλικήν γέφυραν, νέα κόρη 
καθημένη πρό τοϋ λαμπτήρος αύτής καί 
ένώπιον τραπέζης έν μικρώ δωματίω άνε- 
γίνώσκεν δ ι’ εικοστήν ϊσως φοράν μικράν 
έπιστολήν, έν τώ  μεγάρω τής όδοϋ Π ιγάλ, 
δπερ ό Ρουμπινώ είχεν ένοικιάσει πρό τίνος 
καιρού είς τόν Ζαβακόν.

Τό δωμάτιον έκεΐνο ήτο άρκετά πλου- 
σίως έπιπλωμένον.

Εΰρεΐα κλίνη έκ ροδοξύλου κατείχε τό 
κέντρον αύτής κ^,ί εύμέγεθες δέρμα λευκής 
άρκτου ήπλοϋτο πρό αύτής έπί τάπητος 
βαθέως κυανού χρώματος, άνευ σχεδίων ή 
άλλου τινός κοσμήματος.

Τά παραπετάσματα τής κλίνης ήσαν έκ 
λειοσυρικού έπίσης κυανοχρόου ύπερραμμένα 
διά μουσελίνης άνοικτοτέρου χρώματος.

Εικόνες τινές μετοίας αξίας έκρέμαντο 
έπί τοίχου έπεστρωμμένου έπίσης έκ κυανο
χρόου πλούς, ένώ έοραι διά τού αυτού ύφά- 
σματος έπεστρωμμέναι συνεπλήρουν τον 
πλουτισσμόν,τή προσθήκη κομψοτεχνημάτων 
τινιών ικανής άξίας.



Κ Ο Μ Α  ΔΕΛΑΣΕΡ
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  
Ο  (ξ ιλ κ β μ ό ς

[Τέλος]
Ό  κ. Βάν Όσσεν καί ό Γάστων άντήλ- 

λαξαν ταχύ βλέμμα.
— "Ελα, πάμε, είπεν ούτος τω  Άδριανώ, 

λαβών αύτόν άπό τοϋ βραχίονος.
— Προς χάριν σας, κύριε μαρκήσιε, ειπεν 

ό τραπεζίτης, δίδεται μικρά εορτή άπόψε είς 
τής κυρίας Γοντραί.

Κατέβησαν είς τό ίσόγαιον καί πρό αύ
τών θύρα εύρεΐα άνεώγη.

Μόλις ό μαρκήσιος έρριψε τά  βλέμματά 
του έν τή αιθούση, άφήκεν έκπλήξεως κραυ
γήν. "Ιδε τήν Χρυσαυγήν καθημένην έν τώ 
μέσω τής μαρκησίας Δεμομπεραί καί έτέ- 
ρας γυναικός, ήτις ήτο πολύ νεωτέρα αύτής 
καί ήν ούδόλως έγνώριζεν. Οί πόδες του 
έκλονίσθησαν καί δλον τό βάρος τοϋ σώμα
τός του έπεσεν επί τού Γάστωνος. Ά λλά  
συνήλθε ταχέως.

Ή  Χρυσαυγή ήγέρθη καί θά έσπευδε πρός 
αύτόν, έάν δέν τήν έκράτει ή μαρκησία. Δύο 
άναφωνήσεις συγκεχυμέναι μέ δύο ονόματα 
διεσταυρώθησαν.

—Χρυσαυγή !
— Άδριανέ !
Ό μαρκήσιος προύχώρησε βήματά τινα, 

καί σοβαρόν τ ι,άλλά  μειδιών πρόσωπον, δπερ 
προύχώρει πρός αύτόν άνεγνώρισεν ώς τόν 
δανειστήν χρημάτων, δστις κατώκει έπί τής 
δδοϋ Ροσέ.

— Ό  κύριος Πέτρος Ρουσώ ! έψέλλισεν.
Τότε ήγέρθη ή κ. Δεμομπεραί.
— Ά γαπητέ Άδριανέ, είπεν, ό κύριος 

Πέτρος Ρουσώ, δστις ώνομάζετο καί κύριος 
Δελώρμ, δέν ύπάρχει πλέον έχετε ένώπιόν 
σας τόν κύριον κόμητα Παϋλον Δελασέρ καί 
πλησίον μου τήν σύζυγόν του καί τήν θυ
γατέρα του, ήτοι τήν κυρίαν κόμησσαν Δε- 
λασέο καί τήν δεσποινίδα Λουκίαν Δελα
σέρ, τήν αγαπητήν άναδεκτήν μου.

Ό  κόμης έ'λαβε τήν χεΐρα τού νέου καί 
είπε φιλοστόργως·

— Γνωριζόμεθα καλά, κύριε μαρκήσιε, 
μολονότι τρίτην φοράν μόνον βλεπόμεθα. 
Τώρα ήμπορεϊτε νά ύπάγετε νά χαιρετίσητε 
τάς κυρίας.

Καί άπομακρυνθείς άπό ρ ο ϋ  μαρκησίου ό 
κόμης έπλησίασεν είς τράπεζαν κεκαλυμμέ- 
νην ύπό έγγοάφων καί τοποθετημένην έν τώ 
μέσω τής αιθούσης, καί είπε λέξεις τινάς 
χαμηλή τή φωνή πρός δύο πρόσωπα σοβα- 
ρώς καθήμενα έπί εδρών. Εϊς τούτων ήτο ό 
συμβολαιογράφος Κορβιζιέ, δ δ ’ έτερος συ
νάδελφος τούτου.

Καθ’δλον τοϋτο τό διάστημα δ Άδριανός 
δστις ήτο έκσταστικός, έβόμβουν .δέ τά ώτά 
του καί ε”βλεπεν οίονεί άμυδρώς,προύχώρησε 
πρός τήν μαρκησίαν, πρός τήν κόμησσαν καί 
πρός τήν θυγατέρα της !

— Λουκία, κόρη μου, είπεν ή κ. Δελα
σέρ, ήμπορεΐς να δώστις τό χέρι είς τον φί
λον σου.

Ή  Λουκία, έρυθριάσασα καί συγκεκινη- 
μένη, άλλα χαρίεσσα, ήδέως προςμειδιώσα 
καί μέ οφθαλμούς άπαστράπτοντας ύπό χα
ράς, έτεινε τήν μικράν καί τρέμουσαν αύτής 
χεΐρα τήν δποίαν έδράξατο δ μαρκήσιος.

— "Ω ! ώ ! ύπέλαβεν ά λ λ ’ είναι λοιπόν 
άληθές ; είναι άληθές ;

Ή  Λουκία άπεκρίθη'
—Ναί, Άδριανέ, έπειδή μέ άγαπάς καί 

σέ άγαπώ !
— Ά  ! είναι ύπέρ τό δέον ή ευδαιμονία 

άΰτη ! έψέλλισεν.
Ή  κ. Γοντραί προέτεινεν έδραν, έφ’ ής 

έκάθησεν.
— Ο κύριος μαρκήσιος έχει διάθεσιν ν ’ 

άκούσγ) τήν άνάγνωσιν ; ήρώτησεν δ συνά
δελφος τού κ. Κορβιζιέ.

— Ποιαν άνάγνωσιν ;
—Τήν άνάγνωσιν τού προικοσυμφώνου.
— Τοϋ προικοσυμφώνου ; έπανέλαβεν έκ

πληκτος καί ύπερμέτρως άνοίγων τούς 
οφθαλμούς.

— Έ λα , Άδριανέ, τώ  είπεν ή μαρκη
σία, σύνελθε καί προσπάθησε νά φανής λο- 
γικος καί κύριος έαυτού, οφείλεις νά σκε- 
φθής, φίλε μου, δτι δέν ήλθομεν έδώ διά τό 
τίποτε.

Ό συμβολαιογράφος ήρξατο σοβαρά τή 
φωνή τής άναγνώσεως τοϋ συμβολαίου.

— Ε'.μαι άρά γε έξυπνος, θεέ μου ! Δέν 
ονειρεύομαι άρά γε ; έψιθύρισεν δ μαρκή
σιος.

Ά λ λ ’ ή Λουκία ήτο έκεϊ μειδιώσχ, έκρά- 
τει τήν τρέμουσαν χεΐρά της, καί έπρεπε νά 
πιστεύση άπέναντι τής ένεργείας τών πραγ
μάτων. Αίφνης ώρθώθη δια μιας κινήσεως.

— Σταθήτε, κύριε συμβολαιογράφε, στα- 
θήτε ! άνέκραξε. Λέγετε δτι άποφέρω είς τήν 
κοινότητα τής συζυγικής περιουσίας τό κτήμα 
καί τό δάσος Βερβείν, τό δάσος Γρανσύ καί 
Ώλνοά, τήν ε”παυλιν Γωφφούρ, τήν έπαυ- 
λιν τοϋ Άγιου Βενεδίκτου κάί τοϋ Βλεμόν 
ά λ λ ’ ύπάρχει λάθος, κύριε συμβολαιογράφε, 
διότι δέν άποφέρω τίποτε. "Ολα τά  κτήμα
τά μου είναι ύποθηκευμένα, καί πιστωτής 
μου ειναί τις, δ όποιος δύναται, όπόταν θε- 
λήση νά τά  πωλήση διά δικαστικής δδοϋ.

— Κύριε μαρκήσιε, άπεκρίθη ό κόμης 
Δελασέρ, δέν έχετε πλέον πιστωτήν, δέν ο
φείλετε πλέον τίποτε, έπειδή οί'κύριοι αύτοί 
έχουν είς χεΐράς των δλους τούς τίτλους τών 
δανείων σας. Eivat άρά γε άνάγκη να προ
σθέσω δτι ύπό τό ονομα τού Πέτρου Ρουσώ 
δ κόμης Δελασέρ ελαβεν άπό τού Σολομών- 
τος τάς ύποθηκεύσεις δια νά διάτηρήση ύ
μΐν άκεραίαν τήν κληρονομιάν τών πατέρων 
σας !

— Ώ  ! κύριε κόμη, έπράξατε ύπέρ τό 
δέον, ύπέρ δό δέον, έψέλλισε.

Καί έπεσεν έπί τής έ'δρας του.
Ό  συμβολαιογράφος έπεράτωσε τήν άνά- 

γνωσιν τού προικοσυμφώνου.
Ό  κόμης καί ή κόμησσα Δελασέρ έπροί- 

κιζον τήν θυγατέρα των μέ τέσσαρα έκατομ
μύρια, περιπλέον δέ μέ μέγαρον έν τοϊς Ή- 
λυσίοις πεδίοις. Είς δέ τήν μεγαλοπρεπή 
ταύτην προίκα ή μαρκησία Δεμομπεραί προ- 
σθετεν εν έκατομμύριον ώς δώρον τή άναδε- 
κτή αύτής.

Ό  κόμης έκρουσε τόν κώδωνα- άνεώγη 
θύρα τής αιθούσης καί είσήλθεν ό Θεόδωρος, 
φέρων κιβώτιον, δπερ ό μαρκήσιος άνεγνώ
ρισε παραχρήμα.

— Κύριε μαρκήσιε, τώ είπεν δ κόμης ύ- 
πομειδιών ιδού τά  κοσμήματα τής μητρός 
σας, τά  όποια ό κύριος Πέτρος Ρουσώ έπε- 
φόρτισε τόν κόμητα Δελασέρ νά σάς έπι- 
στρέψη.

— "Ω ! κύριε κόμη, ειπεν ό νέος μετά 
κλαυθμηράς φωνής καί έτοιμος νά προσπέσγ) 
είς τά γόνατα τού γέροντος.

Ά λ λ  ’ δ κόμης τόν ήμπόδισε λαβών αύ
τόν έν ταΐς άγκάλαις του- περιπτυσσόμενος 
δ ’ αύτόν είπε :

— Δίδων σας τήν θυγατέρα μου,σάς προσ. 
σφέρω καί τό μέσον νά μοί εύχαριστήσητε 
καί νά μοί άποδείξητε τήν εύγνωμοσύνην 
σας· άποκαταστήσατέ την ευτυχή !

— Τά πάντα θά πράξω ύπέρ αύτής, κύ
ριε κόμη.

—  Ναί, είπεν ό κόμης, ρίψας βλέμμα 
στοργής έπί τής συζύγου του- τά πάνπα ύ
πέρ αύτής !

Ή  κόμησσα έπανέλαβε :
— Τά πάντα ύπέρ αύτής !
— Κυρίαι καί κύριοι, είπεν ό κύριος Κορ· 

βιζιέ • σάς παρακχλούμεν νά εύαρεστηθήτε 
νά ύπογράψητε.

Καί πάντες ύπέγραψαν τό προικοσύμφω- 
νον.

ΛΔ’

Συμπέρασμα.

'Μετά μήνα αύθημερόν δύο μεγάλαι καί 
ώραΐαι τελεταί έγίνοντα, ή μέν έν τώ ναώ 
τοϋ Άγιου Αύγουστίνου, ή δέ έν τώ  τού 
S a in t P h ilippe du Roule Καί έν μέν τώ 
πρώτω έτελειτο ό γάμος τού κ. μαρκησίου 
Άδριανοϋ Βερβείν μετά τής δεσποινίδος Λου- 
κίας Δελασέρ, έν δέ τώ δευτέρω δ τού κυρίου 
Ούίλλιαμ Δούρκετ μετά τής δεσποινίδος Ά - 
δέλας Λατράδ.

Είς άνθρωπος, ό όποιος έκοπίασε μεγά- 
λως κατά τήν ήμέραν έκείνην ήτο ό κύριος 
Βάν Όσσεν, χρησιμεύσας μάρτυς τής Λου- 
κίας Δελασέρ ώς καί τοϋ Ούίλλιαμ Δούρκετ. 
Χάρις είς τούς δύο έξαιρέτους ίππους έζευγ- 
μένους είς τήν άμαςάν του ηδυνήθη νά με- 
ταβή έπαλλήλως καί είς τούς δύο ναούς καί 
νά υπογράψω τά  δύο έγγραφα τοϋ θρησκευ
τικού γάμου, διότι ευτυχώς δι ’ αύτόν οΐ πο
λιτικοί γάμοι έγένοντο τή προτεραίιιι, τή έν- 
δεκάτη ώρα ό εις καί τή μεσημβρία ό έτε
ρος.

Έν Ά γ ίω  Αύγουστίνω παρετηρεΐτο με- 
γάλως ή νεόνυμφος, ήν ολίγοι έγνώριζον, 
καί δέν έπαυον θαυμάζοντες αύτήν. Ό  γέ
ρων δούξ Δεμουπερτουΐ, δστις είχε πάντοτε,, 
τό βλέμμα όξύ καί φλογερόν καί δστις ήτο 
αρμόδιος νά κρίνη, έλεγε παρρησίοι δτι ή 
νεαρά μαρκησία Βερβείν ήτο ή χαριεστάτη, 
θελτικωτάτη, έρασμιωτάτη καί ώραιοτάτη 
γυνή τών Παρισίων, καί πιθανώς πάσης 
τής Γαλλίας, βεβαίως δ ενθουσιασμός τού 
εύγενοϋς δουκός ήτο δεδικαιολογημένος.

— Ο κύριος Δεμουπερτουΐ θέλει πάντοτε 
νά ήναι ό βασιλεύς τών φιλοφρόνως όμι-



φούντων περι γυναικός, είπε γραύς τις μετα 
π ροσποιήσεως.

— Ό  κ. Δεμουπερτουί, δστις' άριθμεϊ έν 
τοϊς προγόνοις αύτοϋ τον δούκα Ρισελιέ, 
ίίπε λεπτώς ό μαρκήσιος Δεσαντινύ, δεν θά 
λησμονήση ποτέ δ,τι οφείλει εις τάς οικο
γενειακές του παραδόσεις.

—Ναί, ά λ λ ’ άς προσέχη, άνταπήντησεν 
έτερος· ή άνεψιά του κ. δούκίσσα Δεκλα- 
ράνς δέν είναι μακράν καί δύναται νά τόν 
άκούση.

Ή  δούκισσα Δεκλαράνς, ή οποία έλογί- 
ζετο βασίλισσα τής καλλονής είς τάς παρι- 
σινάς συναναστροφάς καί έθεωρεΐτο επομένως 
απαράμιλλος τήν ωραιότητα, εστρεψε τό 
πρόσωπον.

— Ήκουσα πολύ *καλά, θεϊέ μου, καί 
δέν διαμαρτύρομαι, διότι συμφωνώ πληρέ
στατα μαζί σας. Ό ντως, ή ώραιότης τής 
νεαρας μαρκησίας Βερβείν είναι άπαράμιλ- 
λος.

Καί ό κόμης καί ή κόμησσα Δελασέρ 
προσείλκυσαν τά  βλέμματα πάντων, δσοι 
τούς Ιγνώρισαν άλλοτε. Καί περί μέν τής 
κομήσσης όμιλοϋντες ελεγον :

— Είναι άκόμη ώραία καί θελκτική.
Περί δέ τού κόμητος :
— Πόσων έτών είναι τώρα ;
— Περισσότερον τών Λήκοντα.
— Είναι πάντοτε μεγαλοπρεπής.
— Μέ δλην τήν λευκήν κόμην του, δέν 

θά τόν έκαμνε κάνεις περισσότερον τών τεσ
σαράκοντα έτών.

Καί όντως, ή ευδαιμονία έντος ήμερών 
τινων τον άνεγέννησε κατά είκοσιν έτη.

Μεταξύ τών τιτλοφόρων καί επισήμων 
προσώπων ύπήρχον καί ταπεινοί καί μ ι
κροί, οιοι ό μπάρμπα Χαμινιόνης καί ή σύ
ζυγός του, ό Γαβιρών καί ό Νοαρώ. Καί βε
βαίως,οί τελευταίοι δέν ήσαν όλιγώτερον ευ
τυχείς καί οί μετά όλιγωτέρας προθυμίας 
εύχόμενοι ύπέρ τής εύδαιμονίας τοϋ νεαροϋ 
ανδρογύνου.

Τη αύτή πρωία, ό Γαβιρών είδεν είσερ- 
χόμενον είς τήν οικίαν του τόν θεράποντα 
τοϋ κόμητος Δελασέρ Θεόδωρον, δστις τώ 
ένεχείρισεν άπό μέρους τοϋ κυρίου του έπ ι
στολήν ενσφράγιστον. Μετά τήν άναχώρη- 
σιν τοϋ Θεοδώρου ό Γαβιρών διέρρηξε τήν 
σφραγίδα καί έξήγαγεν έκ τού περικαλύμ
ματος δύο έγγραφα. Έ π ί τοϋ πρώτου άνέ- 
γνωσε :

«Τάς ευχαριστίας μου τώ κυρίω Γαβι
ρών, μετά τής ένδείξεως τής ζωηρας μου 
ευγνωμοσύνης.

» ΚΟΜΗΣ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ').
Τό δεύτερον έγγραφον ήτο ένταλμα έκα- 

τόν χιλιάδων φράγκων έπί τής τραπέζης 
τής Γαλλίας.

—Ποϋ είσαι ; εϊπεν είς τήν σύζυγόν του, 
ή τύχη μας πέφτει άπό τον ουρανό.

Είτα, φορέσας τόν πΐλόν του καί λαβών 
την ράβδον του έοραμεν ώς παράφρων είς 
τού φίλον του Νοαρώ.

Τόν πρώην άστυνομικον ύπάλληλον εύρε 
σφοδρότατα συγκεκινημένον. Εί^εν ένώπιόν 
του τά τέσσαρα τέκνα του, ή δέ σύζυγός 
του έκλαιε σιωπηλώς στηριζομένη έπί τού 
ώμου του.

— Παρατήρησε, είπε τώ Γαβιρών, παρα
τήρησε, τ ί μοϋ έφερε πρό ολίγου δ ύπηρέτης 
τού κυρίου κόμητος Δελασέρ.

Έν επιστολή, τήν δποίαν ό Γαβιρών ί -  
δειξε τώ  Νοαρώ, ύπήρχον αί αύταί λέξεις 
γεγραμμέναι ίδιοχείρως ύπό τού κόμητος 
καί παρόμοιον ένταλμα έξ έκατόν χιλιάδων 
φράγκων έπί τής Τραπέζης τής Γαλλίας.

— Χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν τοϋ κυ
ρίου κόμητος Δελασέρ, είπεν ό Γαβιρών, 
έγείναμεν καί οί δύο πλούσιοι. Ά φ ’δτου εί- 
δον έν τώ Περιβόλω τής Ίριδος τό πτώμα 
τοϋ ύποκόμητος Σανζάκ άηδίασα πλέον το 
έπάγγελμά μου, καί άπό άπόψε μάλιστα 
θά παρακαλέσω τόν κύριον Σερπέν νά δε- 
χθη τήν παραίτησίν μου.

— Θά παραιτηθώ κ ’ έγώ.
— Έ γώ, έπανέλαβεν ό Γαβιρών, θ ’άπο- 

συρθώ ·μέ τήν γυναϊκά μου είς τά  πέριξ τού 
Σαίν-Κεντέν, δπου έγεννήθην εκεί θά ά- 
γοράσω ενα σπητάκι μέ κήπον καί μέ χω
ράφι, τά  όποια θά καλλιεργώ ό ίδιος διά 
νά μή σσενοχωροϋμαι καί κάθομαι άργός. 
Καί σύ, Νοαρώ, τ ί θά κάμης :

— Έ γώ , εχω τέσσαρα π-αιόιά καί δέν 
ήμπορώ νά κάμω δ,τι θά κάμης σύ· έγώ 
δσον ήμπορώ πρέπει νά έργάζωμαι δ ι’ αύτά. 
Τό ονειρόν μου ητο πάντοτε νά γείνω είσ- 
πράκτωρ.

— Μά την πίστι μου, ευκόλως θά εΰ- 
ρης θέσιν δέν έχεις δέ παρά ν ’ άποταθγς 
πρός τόν κύριον Βάν Όσσεν.

— Τό έχω κατά νοϋν, άπεκρίθη ό No- 
αρώ.

Μετά τήν τελετήν τοΟ γάμου τό νεαρόν 
άνδρόγυνον έξήλθε τοϋ ναοϋ. Μετά τήν ε”ξο- 
δον ύπήρχε μεγάλη παρέλασις άμαξών, ή- 
τις έχώρει ταχέως πρός τό μέσον τής πλα 
τείας τών Ήλυσίαν Πεδίων, έ'νθα ό κόμης 
Δελασέρ ήγόρασεν ούχί εν, άλλά δύο μεγα
λοπρεπή μέγαρα, συνεχόμενα,— τό ίδικόν 
του δηλαδή καί τό τής θυγατρός του δοθέν.

Έν τώ μεγάρω τού κόμητος Δελασέρ 
έγένετο τό γαμήλιον συμπόσιον. Είκοσι μό
νον ήσαν προσκεκλημένοι, σχεδόν δ ’ οικογε
νειακή ήτο ή όμήγυρις. Φυσικώς ή μαρκη
σία Δεμομπεραί, ή κ. Δελώρμ, ό κ. Βάν 
Όσσεν, ό κ. Γάστων Δελιμάνς καί ό κύριος 
Σαρμέϊλ κατελέγοντο έν τοϊς δαιτυμώσι· 
παρήσαν δέ προσέτι ό κ. Κορβιζιέ καί ό ια
τρό Άλβέν.

"Ο κόμης ήτο περιχαρής, ή δέ κυρία Δε
μομπεραί ε'βλεπεν αύτόν, οίος ήν κατά τό 
πρώτον έτος τό γάμων τω ν  τώ  άπηύθυνε 
δέ ταπεινή τή ‘φωνή τά συγχαρητήριά της.

Περί τά  τέλη συνέβη έπεισόδιόν τ ι ύπό 
πάντων παρατηοηθέν. Αποτεινόμενος μετά 
στοργής πρός τήν κόμησσαν ό κόμης, τη ώ- 
ρ,ίλησεν ένικώς,πρώτην δέ ταύτην φοράν άπό 
τής συγχωρήσεως έπραττε τοϋτο. Άπό τών 
οφθαλμών τής κομήσσης έρρευσαν άμέσως 
δάκρυα. Ή  οέ Λουκία καταλειπούσα τήν 
θέσιν της καί πλησίον τοϋ πατρός αύτής 
καθήσασα :

— Ά γαπητέ μου πάτερ, τώ είπεν έναγ- 
καλισθεΐσα αύτόν σφοδρώς· μοί έκαμες τό 
καλλίτερον γαμήλιον δώρον !

Tu.v τετάρτην οί προσκεκλημένοι άπεχώ-

ρησαν, οιοτι τη εκτη ό μαρκήσιος καί ή. 
μαρκησία Βερβείν καί ή κόμησσα Δελασέρ 
καί ή μαρκησία Δεμομπεραί, αϊτινες συνώ- 
δευον τό νεαρόν ζεύγος, άπήρχοντο έκ Πα- 
ρισίων είς τό μέγαρον Βερβείν, έ'νθα πάντα 
ήσαν έτοιμα πρός ύποδοχήν των.

Ή  νεαρά μαρκησία άπεφάσισε νά διέλ- 
θωσι τό θέρος έν Βερβείν, καθόσον ήθελε νά 
γνωρίση τήν ώραίαν μεγαλοπρεπή ταύτην 
κατοικίαν πασών τών μαρκησίων Βερβείν. 
Τό δέ είς ’Ιταλίαν ταξείδιον άνεβλήθη διά 
τόν χειμώνα.

Ή  κ. Δελώρμ έμελλε νά ζήση μόνη 
τώρα. Ό κόμης Δελασέρ εύγνωμονών διά 
τάς πρός τήν θυγατέρα του περιποιήσεις 
τής γυναικός έχορήγει αύτή δ ι’ έγράφου 
γενομένου ενώπιον τοϋ κ. Κορβιζιέ έτησίαν 
πρόσοδον έκ δεκακισχιλίων φράγκων.

Έξερχόμενοι τοϋ μεγάρου Δελασέρ ό κ. 
Βάν Όσσεν καί ό ίατρόςΆλβεν διελέξ αντο 
έπ ’ ολίγον.

— Πώς εύρίσκετε τώρα τόν κόμητα,Βάν 
Όσσεν ; ήρώτησεν ό ιατρός.

— Κάλλιστα καί παντελώς θεραπευ- 
θέντα.

—Ναί, θεραπευθέντα φυσικώς καί ηθι
κώς. Δέν σάς είπον δτι θά έθεράπευον τήν 
ήπατιτικήν πάθησίν του. Τό ήπαρ, ά γα 
πητέ μοι, τό ήπαρ· έκεΐ ένεφώλευε τό 
κακόν. Συνεκέντρωσα έκεΐ δλην μου τήν 
προσοχήν,Βάν Όσσεν, καί τό έθεράπευσα... 
Ό  φίλος μας άπηλλάγη διά παντός τής 
μελαγχολίας τής σκυθρωπότητος, τής άνίας, 
τής ύποχονδρίας καί τών άλλοκότων αύτού 
Ιδεών. Έπειδή δέν είναι πλέον ύποχονδρια- 
κός.

— Κύπτω τόν -αυχένα άπέναν;ι τής επι
στήμης, άπεκρίθη ό κ. Βάν Ό σσεν σέβο
μαι τά  μέγιστα πάντας τούς σοφούς, άκα- 
μάτους έρευνητάς, άφιεροϋντας άπασαν τήν 
ζωήν αύτών είς εΰρεσιν τών μέσων πρός 
άνακούφισιν τής άτυχούς άνθρωπότητος,καί 
μέγαν θαυμασμόν τρέφω, άγαπητέ Ά λβέν, 
διά τάς γνώσεις σας. Ώς πρός τόν κόμητα 
Δελασέρ δμως, νομίζω, φ ίλτατε ιατρέ, δτι 
ή θυγάτηρ του έπραξε πρός θεραπείαν άπό 
τής ήθικής άσθενείας του περισσότερα άπό 
δλα τά  φάρμακά σας.

Ό  κ. Άλβέν έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ά γαπητέ Βάν Όσσεν, είπε· τό ήπαρ 

τό ήπαρ· έκεΐ ήτο δλον τό κακόν.

Ενώπιον τού κακουργιοδικείου τοϋ Ση
κουάνα ό ’Ιάκωβος Σεγέν, ό επιλεγόμενος 
Λόρυ, καί ό Αντώνιος Μαρτέν,δ έπικαλού- 
μενος Κολίβρης, κατεδικάσθησαν είς ισόβια 
δεσμά.

Μετά τινας δέ ήμέρας έν τώ  κακουργιο- 
δικείω τοϋ S e i n e  e t  O i s e  έν Βερσαλλίαις 
ό Κοκάς καί ή σύζυγός του κατεδικάσθη
σαν έκαστος αύτών είς δεκαετή ειρκτήν.

f n .
Τ Ε Λ Ο Σ

Ο  Ρ α Μ Η Ο Σ  του ΣΟΤΡΗ α π ’ άρχης της 
έκδόσεώς του μέχρι του 1892 πωλείται έ ξ α ι ρ ε τ ι - 
κ ώ ς  δια τους συνδρομητάς τών «Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» αντι φρ. 50.— Επίσης και τα "Α π α ν τ α 
του Σουρή (τόμοι 5) άντ'ι φρ. 12. "Εκαστος τόμος ιδι
αιτέρους φρ. 2.50.



Τ Ο  Α Ο Υ Β Ρ■ΕΓΑ ΚΑ ΤΑ ΙΤΗ ΒΛ
Είς το πρώτον έν τη πρωτευούση τον είδους τουτου κα'ι λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εύρίσκεται πλούτος ΟκεΐΓίον
νελουργχκίϊς, 'κουόταλλουργικτίς και αγγειοπλα
στ ικής τέχνης, προμηθευθέντων παρ’ αυτοΰ του ιδιοκτήτου 
του καταστήματος, δστις επισκέπτεται συχνά τά διάφορα κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα έπαξιως τοΰ δνό- 
αατος πλουτιζιρ τό κατάστημά του.

Τό ΑΟΥΒΡ εϊνε τό μόνον κατάστημα τοΰ είδους του, οπερ 
έπλουτίσθη έφέτος ύπέρ παν άλλο μέ κομψά, ευθηνα και ώραία 
σκεύη κα'ι προσδοκά τήν ύποστήριξιν τοΰ σεβ. κοινού τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. Έφθασαν άλεξίνεμα κηροπή
για δι* έπαύλεις.

ΤιμαΙ μέτριαι ώρι«ιμέν<χι.

Π Ο ΥΔΡΑ Ζ Α Κ Τ Ν Θ 0 Υ
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  τής κυρίας β ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
πωλεΓται εις πακέτα έσφραγισμένα προς δραχμήν 1 έκα
στον, εν τω παρά τήν Πλατείαν τής Όμονοίας Κ ο υ- 
ρε ίω  Π. ΜΕΛΙ ΣΣΙΩΤΟΥ και τω παρά τήν Κα« 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ ή μ α τ  ι Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΊΛ,κιιι 
είς το Έ  μ π ο ρ ι κ ο ν Κ α τ ά σ τ η μ α  ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛΙΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά Χαυτεϊά απέναντι 
τής μεγάλης οίκίας Καφταντζόγλου.

ΟΙΝΟΙ Θ Η Ρ Α Σ Σ. ΔΕΝΑΞ.Α Ό -  
ό ό ς  Σ τ α δ ίο υ  3*.
Βισάντο, λευκόν κ«'ι 

μαϋρον, Μαλβαζία, Νέκταρ. Βορίώ, Ζαμάϊκα.Οίνοι κ·ι- 
νο'ι πρός 80 λεπτά τήν όκαν. Οί οίνοι τοϋ κ. Δεναξϊ »- 
6ρα8εύθησαν έν τϊ) παγκοσμίω ’Εκθέσει τών Παρι*ίι»ν.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

’Ολύμπια άν
/αφ. 8 .;
\άν. —

’Afrjvili
✓ αφ.1 

K4pivlo; ( iv  ,

6.20π 8.50* 1 1.25π —
7.00 9.30 12.05 —

.10 .03 12.50 3.00 —
10.23 — 3.15 4.20μ

.12 .56 _ 5.08 7.25
12.59 6,00π 5.10 —
. 2.02 7.10 6.00 —
. 3.40 9 .15 7.20 —

4.15 7.15π 4.45μ —
6.18 9.45 7.40 —
6.23 9.50 6.45π

. 8 .10 11.40 8.55 —
6.30π 11.55 _ 5.00

. 7.25 12.50 5.55

Πύργος 
Ό λύμπια αφ.

Κόρινθος Ά ρ γο ς  
Κόρινθο; «ν. 11 .42π  (*) 1.20μ
Άργος άφ, 2.20 3.50
Ν αΛ κΧ ιον  « 3.00 4.25
Τρίπολις . 6 .10  7.20

Πύργος

7.35π
8.30

Αεχαινά _

ΠάτΡαι ( ά ! :  ΤΛ5π 
Αΐγιον άν. 9.29

αφ.10.34( α φ . ιυ .ύ ΐ  
άν. 10.39  

/"
Κόρινθός 1

Ά θήναι
Πειραιεΰς

1.05 
1.25 

£φ. 4,30 
άφ. 5.00

7.00π
8.50
8.55 

11.00 
11.50

1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45.

6 .20π
9.00

6.30μ
7.25
1Γθ5μ
7.15
6.40π
9.15

Τ ΪΟ μ
6.25
7.35*

12 .0 0 *

3.20
3.55

Ν αύπλιον Τρίπολις. 
Τρίπολις άν. 6.3θπ
Ν χ ύ ιιλ ιο ν  · 8.45
Άργος « 9.25
Κόρινθος άφ. 11.40

9.45π
12 .15

1.20
3.45

<*)

Κα6ά<3ιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Καβάσιλα 7.15 10 .15 __ 7.00 Λουτρά __ __ 2.35
Βαρθολομ. 
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.2.0 Κυλλήνη 6.00 — 11 . 15 4.00
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

Καβάσιλα
6.33 8.00 11.42 4.33

Λουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 — 4.50

· .  Κ α τ ’ ευθείαν είς Τρίπολινκαι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου αμαξοστοιχία! καθ’έκάστην
_______________________________________ .4

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θ ή να ι, Λαρά τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον τώ ν ’Εφημερίδων.
Ι ί ρ ' Μ  τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή. 

αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.
Νέα

&ΙΔΑ ΙΚΑΑ ΙΣ ΙΑ  ΕΑΑΗΝ ΙΪ διαθέτει μίαν ή δύο 
ώρας καθ ’ έκάστην, 
ή και^ήμέραν παρ’

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

Ο  θ η β α υ ρ ό ς  τοΟ Φ ίλαναγ^ ω οτο ί) ή

ΕΒΔΟΜΑΣ
Άνατυπωθέντων τών έξαντληθέντων φύλλων έκτίθενται προς πώλησιν πλή

ρεις σειραι τής ΒΒΔΟΜΛΔΟΣ τοΰ κ. Δαμοέργη άπο τοΰ 1887 — 1892 
( ’Ιουλίου) έκ 32 S O O  μεγάλων σελίδων κα'ι τόμων 6, ών έκαστος τιματακ :

Τοΰ 1887 .................................δρ. 5
Τοΰ 1888 — 1891 άνά δρ. 8 δρ. 32
Τοΰ 1892 ίέξάμ.) ...................δρ. b

δρ:

Άηλνιις 6μοΟ 9ρ<χχμ&ς 3^

(Ταχυδρομικά: επαρχιών δρ. 1,50 , έξωτερικοΰ δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως). 
Είς τούς τόμους τούτους, άποτελοΰντας ολόκληρον βιβλιοθήκην και κάτοπτρον 
έξαετοΰς φιλολογικής ζο)ής, περιέχονται.

1  ΖΙ πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα 
Q ZiΟ  Διηγήματα τών άριστων Ελλήνων κα'ι ξένων συγγραφέων 
3 0 0  Ποιήματα δλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικαί, 'Ιστορικαί, Καλολογικαί, Κριτικαί, και έν γένει &ρθρ« 
ποικίλα κα'ι ενδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περ'ι τά Α £ 2 0 0 .

("Εκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).

Σ Π Α Ρ Ο Ι ΜΕΣΟΛΟ ΓΓΙΟΓ
γ λ υ κ ύ τ α τ ο ι  έκο μ -ίσ β η - 

ο*ν ε ις  τό  Π αντο π ω λίΓ ο ν τό  A A V P I O M ,  
Ιω ά ν ν ο υ  Κ ο ο μ -ο π ο ύλο υ , « α ρ ά  τό ν  α ιδ η ρ ο δρ ο -  
μ,εκόν σ τα θμ ό ν  Λ α υ ρ ίο υ .

-ό Μ Ε Γ Α  ΖΓΘΟΠΩΑΕΙΟΝ Η
Πλατεία Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται κάντοτε ΣΤΡΕΙΛΙΑ τής ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α Ι ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙΣΙΓΓΕΡ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ
Σ τ α 0 ι  ο υ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
Ανευ τοΰ οποίου ή μηχανή 

δεν είνε y /ησία.

ΤΟ ΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

Κ ΑΙ ΜΕ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ Σ  ΠΛΗΡΩΜΑΣ

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