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Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
’Α ληθινή Ίότορία.

Είχαμε στο χωριό ένα γερο, πολύ ήσυχο 
καί θεοφοβούμενον άνθρωπον, δ όποιος ήξευρε 
πολλά ώραία διηγήματα- καί έπειδή ήξευρε 
καί τα  οιηγεΐτο καλά μοϋ έμ-ειναν εντυπω
μένα στην ένθύμησί [/.ου."Ενα άπο τά πολλά 
είνε καί αύτό ποϋ θά σάς ’πώ τώρα.
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Είς ένα εμπορικό πανηγύρι, ποϋ είχαν 
συναχθή χιλιάδες άνθρωποι άπό δλα τα  με 
ρη, άλλος ν ’ άγοράση ο,τι τοϋ έχρειάζετο 
καί άλλος νά πουλήση ο,τι δέν τοϋ έχρειά
ζετο, ήλθε καί ένας, ό όποιος έφαίνετο πειό- 
τερο αγοραστής, παρά πουλητής, καί κατοί
κησε είς το ένα καί μόνο ξενοδοχείο ποϋ ή 
τονε στο πανηγύρι. Καί ξενοδοχείο ήτονε ε
κείνο ; [λά άς είνε. . . Ό  Θεός νά τό κάμ.η 
ξενοδοχείο... Ήτον ένα λιθόκτιστο σπίτι με 
ούο πατώματα· τό κάτω-ταβέρνα καί τό 
άπάνω ςενοδοχεϊο μέ τρία δωμάτια, χωρι
σμένα μέ άροκάνιστα σανίδια, ποϋ τά χω- · 
οίσματα έφθαναν μόνο έως τή μέση. Είς τό 
ένα άπο αύτά τά  τρία δωμάτια κατοικούσε 
καί ό ξένος ποϋ είπα παραπάνω. Ό ξένος 

y αυτός ήτονε άγνωστος είς δλους, καί δέν ει- 
ί  χεν άλλ τι δουλειά, παρά νά σηκωθή τό πρωί, 

ν ’ άνοιξη τό παράθυρο τού ξενοδοχείου, άπό 
το όποιον έφαίνετο ά’λο τό παζάρι καί νά 
καθήση έκεΐ έως τό μεσημέρι. Τό άπόγευμα 
κατέβαινε κ ’ έσυοιάνιζε καί τό βράδυ έκλεί- 
ετο στό δωμάτιό του. Αύτή ήτον ή ζωή 
του, ούο-τοεϊς ’μέραις ποϋ τόν είχα πρωτο- 
ϊδη νά κάθεται στό παράθυρο. Κάθε ένας 
άπο του: πανηγυριώταις Ικύτταζε τή δου

λειά του καί λίγο πρόσεχε σ ’ αύτόν. ’Εγώ 
δμως ποϋ είχα τήν παράκα μου αντίκρυ στό 
παράθυρό του, τόν έβλεπα κάθε ώρα μπρός 
μου καί μού έκαμε έντύπωσι τό πρόσωπό 
του με μιά μακρυά γενειάδα ξανθή πού κα
τέβαινε έως τό στήθος του. Έφαίνετο σάν 
νά ήταν ξένος. Είχε περάσει μιά φορά κοντά 
άπό τήν παράκα μου καί τόν εΐδα κ ι ’ άπό 
κοντά. Ήτονε ψηλού αναστήματος, έφο- 
ρούσε πράσινα γυαλιά καί ήτονε βλογιοκομ- 
μένος. Μοϋ έκαμε κακήν έντύπωσιν αύτός ό 
άνθρωπος καί τήν ιδέα μου τήν ε;χα ’πή 
μάλιστα στό γείτονά μου, άλλά αύτός δέν 
έδωσε προσοχή — Ικύτταζε τή δουλειά του.
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Έκείνη τή χρονιά, στό πανηγύρι είχαν 
φέρει πολλά ζώα καί εξακολουθούσαν νά φέρ
νουν, γ ιατί είχε διαδοθή OTt ένας πλούσιος 
έβοαϊος έμπορος θά ήοχετο νά κάνη μ.εγά- 
λαις άγοραίς.Καί πράγματι, ό έβραΐος εκεί
νος είχεν έλθει κ 'έκόνεψε στό ξενοδοχείο, δί
πλα στό δωμάτιο τοϋ ξένου. Ό  έβραΐος άρ- 
χησε ν ’άγοραζη έπειτα καί νά πουλη, κ ’έτσι 
νά πούμε, έκανε τό ζωέμπορο, καί δέν α
κόυες άλλο πειά στο πανηγύρι νά μιλούν 
παρά γιά τόν έβραϊο. Είχαν περάσει πέντε 
ήμέραις άπό τόν έρχομό τού έβραίου. Ή  
τονε πρωί δέκα ή ώρα, ποϋ έξαφνα βλέπομε 
τόν άνθρωπο μέ τήν γενειάδα καί τον άστυ- 
νόμο μέ δυό κλητήρες κ ’ έτρεχαν είς τό ξε
νοδοχείο. Ό κόσμος έτρεχε’πίσω τους, χωρίς 
νά ξέρη κανείς τ ί τρέχει.

Δέν είχαν περάσει πέντε λεπτά καί βλέ
πω μιά σκηνή τόσο τρβμερή, ποϋ καί στήν 
άλλη ζωή θά τήν ενθυμούμαι. Ήμουνα γ υ 
ρισμένος πρός τό ξενοδοχείο καί έβλεπα, τόν 
κόσμο ποϋ έτρεχε, δταν έξαφνα άνοίγει μέ 
όρμή τό παράθυρο τού δωματίου ποϋ Ικάθη- 
το ό Εβραίος καί τόν βλέπω κίτρινο καίάνα- 
μαλλιάρη, σέ μεγάλη ταραχή νά μέτρα μέ 
τό ’μμάτι τό ΰψος τοϋ παραθύρου καί νά

θέλη νά πηδήση· καί άφού είδε δτι εινε πολύ 
ψηλό, έτραβήχθη μέσα καί σέ λίγο έξανα- 
φάνηκε παλι, κρατώντας είς το χέρι κάτι τι 
ποϋ έμοιαζε σάν πιστόλι. "Ολος ό κόσμ,ος 
ποϋ ήταν συναγμένος άπό κάτω έχασε τήν 
άναπνοή του καί δέν ήξευρε τ ί νά ύποθέση. 
Καί ό έβραΐος,τόν ε'βλεπα καλά, έτρεχε σα
στισμένος μ.έσα στο δωμ-άτιο,σάν νά τόν έκυ- 
νηγοϋσαν. Έ ξαφνα έρχεται καί σταματά 
στο παραθυρο, ξαμ.όνει στά μηνύγγια του 
μ.έ τό πιστόλι,ακούομε τόν πυροβολισμ,ό καί 
βλέπομ.ε τόν έβραϊο, μέ άμορφο πρόσωπο,
μ,ισοκρεμ.ασμένον δξω άπό τό παραθύρι......

Πρώτη φορά μ.οϋ έτυχε νά ίδώ τέτορ 
τρομ.ερό θέαμ,α καί σάς εύχομ-at,παιδιά μου, 
παρόμ.οιο ποτέ νά μήν ίδήτε__

*
¥ *

’Ιδού τί συνέβη :
Ό ξένος ποϋ κατοικούσε δίπλα στό δω

μάτιο τοϋ έβραίου, έτυχε μιαν ήμερα άπό 
περιέργεια νά ίδή αύτόν άπό τή χαραμίδα 
τού σανιδώμ,ατος, δτι άνοιγε τή βαλίζα του 
κ ’ έβγαζε άπό μέσα ένα άρκετά μ.εγάλο πέ
τσινο δέμ.α μέ χαρτονομίσμ.ατα ολοκαίνουρ
για , έπερνε μ.ερικά, έ'βζζε μ.έσα άλλα πα- 
ληά, έκλείδωνε τή βαλίζα καί έφευγε, άφοϋ 
έκλείδωνε καί τή θύοα τοϋ δωματίου του. 
Αύτό έγίνονταν δαό τρεις φοραίς τήν ήμερα, 
καί ό ξένος μέ τήν γενειάδα, κάθε φορά πού 
ήρχετο ό έβρ?ΐος, έπλησίαζε σιγά σιγά στή 
χαραμ-ίδα καί έ'βλεπε, ποϋ έκαμνε πάντοτε 
τά ίδια. Είχε παρατηρήσει καλά μιάν ή- 
μέρα, πώς ό έβραΐος ε”βγαλε τό πέτσινο 
δέμ.α, καί άρχησε νά μετρά τά  χρήματα 
ποϋ είχε μ.έσα- έβαλε ταϊς έκατοστάραις 
χωριστά, τα ϊς είκοσιπεντάραις, δλαις ολο
καίνουργιας, τής έμέτρησε, έμέτρησε κ ι ’ 
αύτό; καί είδε πώ ; μ.έσα στο πέτσινο πορ
τοφόλι ήσαν ένηά χιλιάδε; τετρακοσ^ις εί- 

] κοσιπέντε δραχααίς. "Επειτα έβγαλε ένα 
I άλ.λο δέι/,α άπό τήν τσέπη του καί είχε πα-
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ληά χαρτονομίσματα, ίρχησε νά τά  μετρά 
κ ι ’ αύτά, άλλά ό ξένος οέν είμπό ρεσε νά ίδή 
πόσα. ήταν, γ ια τ ί ό έβραϊος είχε καθήσει μέ 
τήν πλάτη πρός το μέρος του. Ό  ξένος μέ 
τήν γενειάδα, ό όποιος -ήτον ένας φοβερός 
κλέπτης, έσκέπτετο μέ ποιο τρόπο νά βαλη 
στό χέρι έκεϊνον τό θησαυρό. Είχε παρα
τηρήσει καλά τά  χαρτονομίσματα, πόσαις 
έκατοστάραις ήσαν καί πόσαις είκοσιπεντά 
ραις, τό πέτσινο πορτοφόλι, τ ί χρώμα είχε, 
ώς καί τόν σπάγο άκόμη ποϋ ήτον τυλ ιγ 
μένος. Τί κάμνει λοιπόν ; Ευρίσκει μιά 
στιγμή ποϋ ήτον στό δωμάτιό του δ έβραϊος, 
καί πηγαίνει είς τόν άστυνόμο καί τοϋ λέ
γει, δτι έχει υποψία στόν γείτονα του τον 
έβραΐο ποϋ τοϋ έκλεψε τό πορτοφόλι του, τέ
τοιο καί τέτοιο, ποϋ είχε μέσα τόσαις έκατο- 
στάραις καί είκοσιπεντάραις, τό δλον 9425 
δραχμάς καί πώς αΰτη τή στιγμή έτοιμάζε- 
τα ι νά φύγη. Ο άστυνόμος πέρνει άμέσως 
δυό κλητήρας καί τρέχουν είς τό ξενοδοχείο, 
κτυποϋν τήν θύρα τοϋ δωματίου ποϋ ήτον 
ό έβραϊος, άλλά έκεϊνος οέν ανοίγει. Ξ ανα- 
κτυποϋν — τίποτε. Καί δμως άκούουν, πώς 
κάποιος τρέχει μέσα. Τοϋ φωνάζουν ν ’ ά 
νοιξη — αύτός οέν μιλά κ ’ έξακολουθεΐ νά 
τρέχη. Τότε ό άστυνόμος διέταξε τούς κλη
τήρας έν όνόματι τοϋ Νόμου να σπάσουν 
τήν θύρα. Μέ μιά κλωτσά ή θύρα έπεσε, 
άλλά στόν ίδιο καιρό άκούεται πυροβολι
σμός καί βλέπουν τόν έβραΐο μισοκρεμασμέ- 
νον άπό τό παράθυρο......

♦ *
Ό  άστυνόμος καί οί κλητήρες έμειναν 

κατάπληκτοι έμπρός είς τό φοβερό αύτό θέ
αμα, οέν τούς έμεινε δέ καμμία πλέον αμ 
φιβολία, δτι ό έβραϊος μετανοήσας οιά τήν 
πράξίν του έπροτίμησε τόν θάτατο παρά 
τήν φυλακή.

’Άρχησαν νά ψάχουν, άνοιξαν τό συρ
τάρι τοϋ μόνου τραπεζιού, άνοιξαν τήν βα-
λ ίζα __

Ό  ξένος άρχησε νά τρέμη άπό εύχαρί- 
στησι, βλέποντας δτι τό πορτοφόλι έκεϊνο 
μέ τά χρήματα,ποϋ τόσαις νύχταις δέν τόν 
άφινε νά κοιμηθή, σέ λίγο θά τό έσφιγγε 
στόν κόρφο του καί θά ήτον ίδικό του, μέ 
τόσο μεγάλην ευκολία,ποϋ έθαύμαζε κι'αΰ- 
τός γιά τήν έξυπνάδα του. Ά λλά , ε”λεγαν 
οί άρχαϊοι, «άπό τό ποτήρι εως τά χείλη 
μεγάλη εϊνε ή άπόστασις».

Ό  άστυνόμος, άφοϋ άνοιξε τή βαλίζα, 
ηΰρε τό πορτοφόλι, τό ίδιο, δπως τό περιέ- 
γοαψεν ό ξένος, τό άνοιξε,έ'βγαλε άπό μέσα 
τά  χαρτονομίσματα, τά έμέτρησε, τά  έξή- 
τασε καλά καί έστράφη πρός τόν ξένον.

— Π&σα είπες, πώς είχε μέσα τό πορτο
φόλι, κύριε ;

— 9425 δραχμάς, κύριε άστυνόμε.
— Καί λέγεις δτι είνε δλα ίδικά σου ;
— Βέβαια είνε δλα ίδικά μου,κτήμά μου.
— Πολύ καλά. Καί στραφείς πρός τούς 

κλητήρας : — Συλλάβετέ τον, είπε, — τά 
χαρτονομίσματα εΓνε κίβδηλα !

Καί άφοϋ ό γέρος έτελείωσε τό διήγημά 
του έπρόσθεσε : «δποιος σκάβιι ξένο λάκκο, 
πέφτει μέσα ό ϊδιος».

Α γ α θ ο κ λ ή ς  Γ. Κ ω ν ε τ α ν τ ι ν ι δ η ς

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ρ Ο ΙΣ Ο Σ
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Μ ικτόν α ίμ α ,
[Συνέχεια]

Τό δωμάτιον τοϋτο ήτο έπεστρωμένον έ- 
πιμελώς ώς κιβώτιον χειριδών.

Ή  νέα κόρη ήτις κατώκει έν αύτώ ήτο 
ή Ροζίτα, ήτις διακόψασα τήν άνάγνωσιν 
της, εσήμανε τον κώδωνα.

Γυνή ύψηλοϋ άναστήματος, ξηρά καί ο
στεώδης, ένδεδυμένη σοβαράν μελανήν έσθή- 
τα ένεφανίσθη πάραυτα.

— Ίουλιανή, είπεν ή χορεύτρια, δύνασαι 
ν ’ άποστρθής είς τό δωμάτιόν σου.

—  Καί ή κυρία θά μείνη μόνη ;
— Είξεύρεις, Ίουλιανή, δτι είμαι άφο

βος καί πιθανόν νά έξέλθω δ ι’ όλίγην ώραν.
Μήπως επιθυμείτε νά σάς συνοδεύσω ; 

διότι ή κυρία δέν εξέρχεται ποτέ μόνη.
— Σέ ευχαριστώ, Ίουλιανή, οέν θέλω νά 

σέ άπασχολήσίο.
— Πολύ καλά, κυρία.
Ή  θαλαμηπόλος τής άρχαίας ήθοποιοϋ 

προσεποιήθη δτι εξέρχεται, ά λ λ ’ έπί τοϋ 
κατωφλιού έστη.

— Κυρία, είπεν, δπρ ίγκηψδ’ Έ λύ ήλθε 
πολλάκις, δέν εσχε δμως τήν τύχην νά έπι- 
τύ-/η τήν κυρίαν τήν έβδομάδα ταύτην, τί 
νά τώ είπω έάν έπανέλθη αΰριον ;

— "Οτι είς τό μελόδραμα άνήκω είς τον 
κόσμον δλον, ά λ λ ’ δτι έδώ επιθυμώ νά μένω 
μόνη καί ήσυχος μή δεχομένη ούδένα.

— Ή  κυρία έχει ίσως άδικον, φερομένν, 
ουτω πρός τόν πρίγκηπα, δστις είναι μέγας 
άρχων, δστις είναι κάτοχος σπουδαίας πε
ριουσίας καί άλλως τε τόν λέγουν γενναίο·/, 
άσωτον μάλιστα.

Ή  Ροζίτα άνήγειρε τήν κεφαλήν καί 
είπε ξηρώς :

— Σ ’'έπίστευα ευσεβή, Ίουλιανή.
— Ά λλά  δύναται νά έχη έντιμους σκο

πούς, κυρία, δ πρίγκηψ, δταν άγαπα μίαν 
γυναίκα, είπεν ή θαλαμηπόλος μέ σοβαρό 
τητα μοναχής.Άλλως τε κάμετε οπως γνω 
ρίζετε· περιμένω τάς διαταγάς σας.

— Νά τώ είπης δ,τι σέ διέταξα.
— Καί δ κύριος Ζαβακός θ ’ άπουσιάση 

έπί πολύ ; ήρώτησεν ή θαλαμηπόλος.
— Δέν πιστεύω πλέον τοϋ μηνός. Ά λλά  

σύ.θά μείνης πλησίον μου, έλπίζω, Ίουλι- 
ανή.

—νΩ έστέ ήσυχος περί τούτου, κυρία· 
έπιθυμεΐτε τίποτε άλλο ;

— Σέ ευχαριστώ, τίποτε.
Ή  χορεύτρια ε”μεινε μόνη.
Τότε άνέλαβεν έκ νέου τήν άφεθεϊσαν έπι 

στολήν.
— ”Ω αυτός μ ’άγαπά τώ οντι, Ιψιθύρισε, 

διότι ζητεί νά μέ νυμφευθή !
Ό  διδάσκαλός της είχε μεταβή αίφνη- 

δίως είς Ιτα λ ία ν , ενεκα τής άσθενείας τοϋ 
αδελφού του, διδασκάλου έπίσης τοϋ χοροϋ 
έν Μιλάνω, μονομανούς ώς αύτόν διά τήν

τέχνην, καί διά τοϋτο, ουδέποτε έσχον με
ταξύ των άλλην οιένεξιν είμή έπί τού ζη
τήματος τής τέχνης δ ι’ ήν καί οί δύο ήσαν 
παράφρονες.

Ο πρίγκιψ δ ’ Έλύ είχε δίκαιον δταν 
έ’λεγεν είς τόν φίλον του Κροαξβίλ,δτι έτρελ- 
λένετο διά τήν Ροζίταν καί τή τώ έδείκνυε 
μυριοτρόπως.

Άλλά. μάτην.
"Οσω πλέον προσεπαθει, τόσω πλέον 

έκείνη τόν άπέφευγεν.
Ή  καρδία της ώμοίαζε τό άνθος τής 

Λιμόζης, δσω πλέον τήν ήγγιζε τόσω μάλ
λον έκλειεν είς τήν έλαχίστην προσέγγισιν.

Πάσαι αί προσφοραί τού Μαυρίκιου,πάν
τα  τά  δώρά του, άντι νά τήν έλκύσωσι, 
τουναντίον τήν προσέβαλον.

Ή  καθαρά καί εύγενής καρδία τής νεά
νιδος,διετήρει πασαν τήν λεπτότητα αύτής, 
άκόμη καί έν τώ  βορβόρω, έν ώ είχε κυ- 
λισθή.

Αί γορεύτριαι συνήθως θεωρούνται ήκιστα 
ένάρετοι.

Αύται, γεγυμνωμέναι πλειότερον πάσης 
άλλης γυναικός, καί οχι μόνον κατά τούς 
ώμους, άλλά καί κάτωθεν τής όσφύος,έσυνεί- 
θισαν τούς άνθρώπους καί τούς μάλλον άρι- 
στοκράτας νά μεταχειρίζωνται μ ετ ’ αύτών 
γλώσσαν άκάλυπτον, δπως αί ιδιαι είναι, 
καί νά τάς μεταχειρίζωνται κατά βούλησιν, 
εύγενώς μέν πάντοτε, άλλά μέ είδος εύγε- 
νείας δλως ίδιον καί πολύ διάφορον έκείνου, 
δν μετέρχονται πρός τάς λοιπάς νεάνιδας, 
έστω καί άν ήναι αύται έργάτριαι κατα
στημάτων.

Ο,τι ύπέφερεν ώς έκ τούτου ή Ροζίτα 
δέν ήδύνατό τις νά το φαντασθνί.

Ή  πτωχή κόρη ήρξατο άποστρεφομένη 
τό έπάγγελμά της.

Καί παρά τάς επευφημίας καί τά  χειρο
κροτήματα, άτινα τή άπηύθυνον άμα τή 
έμφανίσει της, χαιρετώντες τήν νεότητα, τό 
κάλλος καί τήν τέχνην της, άπεστρέφετο 
έξ δλης καρδίας τόν χορόν.

Έάν δέν έφοβεΐτο μή καταπληγώση τήν 
καρδίαν τού γηραιού διδασκάλου της, πρός 
δν έτρεφεν υίικήν στοργήν, θά έφευγε μα- 
κραν, πρός αποφυγήν τών άνιών βίου, δστις 
τήν έξηυτέλιζεν.

Ά λλά  πού νά ύπάγη ;
Π το^ή, ορφανή,άνευ οίκογενείας καί συγ

γενών, έλαμβανε τήν όδόν είς ήν δ άνεμος 
τήν έρριψεν. Έσκέφθη πολλάκις νά καταφυ
γή είς μοναστήριον ά λ λ ’ δτε εύρίσκετο πρό 
τών υψηλών τοίχων τών ιταλικών μοναστη- 
ρίων, τή έφαίνοντο ώς φυλακαί καταδίκων, 
ε'νθα ήσθάνετο δτι ταχέως θ ’ άπέθνησκεν, 
αύτή, ήτις έ'ζησεν ώς βοεμή έν τω  ύπαίθρω, 
ύστερημένη μέν τών πάντων συνεπώς, έν
δεδυμένη πενιχρώς καί ζώσα μ ετ ’ανθρώπων, 
οΰς άπεστρέφετο, ά λ λ ’ έλευθέρα ώς πτηνόν, 
άναπνέουσα τόν καθαρόν άέρα τής έξοχής, 
τήν ρητίνην τών πευκών καί τάς χιλίας εύ
ωδία ς τών γονίμων πεδιάδων, αΐτινες δί- 
δουσι ζωήν έκ τών μυρίων αυτών βλαστή
σεων.

Καί ή καρδία της έστερημένη έρωτος ή 
στοργής οίας δήποτε, έπόθει τοιαύτην καί

\ · y  ι . » * ~ , ιτην χνε,ητει, ως το σπέρμα των άγριων



φυτών φερόμενον ύπό τοϋ άνεμου, ζητεί τό 
[/.ερος, έ'νθα οφείλει νά ριφθή δπως ριζοβο- 
λήση.

Καί ήσαν άδέξιοι οί ζητούντες νά πολι- 
ορκήσωσι την καρδίαν της πρίν έννοήσωσι 
ν ’ άνοίξωσι τάς θύρας αύτης.

Μόνος ό λά Βιλλωδαί τήν ήννόησεν. Αύ
τός παρετήρει οιά βλέμματος, είς δ συνεκεν- 
τροϋντο πάσα ή ψυχή αύτοϋ. τήν παράδο
ξον ταύτην χορεύτριαν, ής οΰτε τό όνομα 
τού πρίγκηπος, οΰτε ή περιουσία του ήδυνή- 
θησαν νά δελεάσωσι τήν καρδίαν καί άπέρρι - 
ψεν άφόβως τα  δώρα καί τούς άδάμαντάς 
του, άνευ οργής ή θορύβου, άμεριμνος περί 
τοϋ κινδύνου, δν διέτρεχε καί ανίκανος νά 
συλλαβή κακήν τινα ύπόνοιαν.

Ό  Άνδρέας έμελέτα έπί μακρόν τόν χ α 
ρακτήρα της, δτε εσύχναζε παρά τοϊς Σερ
βέν, διά να κάμη ούτος τήν προτομήν του.

Καί έςεπλάγη διά τήν απλότητα, διά 
τήν αφέλειαν τής Ροζίτης, δπως ό πρωτό
τοκος αδελφός του είχεν έκπλαγή άπό τό 
έκτακτον κάλλος τής Μαρίας-Εύαγγελίας.

Μετά Ttva καιρόν ένόμισεν δτι ήρχιζε νά 
γεννάται έν τή καρδία του αίσθημα τρυφε
ρόν πρός τήν ’Ιταλίδα καί τό αίσθημα τοϋ
το, άπαξ γεννηθέν, ήρξατο ταχέωςάναπτυσ- 
σόμενον καί λαμβάνον γιγαντια ίας διαστά
σεις.

Τότε άπεφάσισε νά τή γράψη καί τήν 
έπιστολήν αύτού ένεπιστεύθη είς τήν κυρίαν 
Ποαρώ, συνοδευομένην καί δ ι’ ένός λουδοβι- 
κίου. Πληρωνομένη ή μέγαιρα αΰτη, δέν έ- 
λησμόνει ποτέ τάς παραγγελίας καί τήν έ
πιστολήν, έπομένως τήν ένεχείρισεν είς τήν 
Ροζίταν μέ τόν έπίλογον :

— Διαβασέ την, Στρουμπούλω μου !
Καί τήν άνέγνωσε τωόντι καί τοσάκις, 

ώστε τήν άπεστήθισε' καί ταύτην έκράτει 
καί τώρα είς τάς χεΐρας αύτής. .

Είπομεν ήδη δτι άμα τή λήψει αύτής, 
συνωφρυώθη καί'σχίσασα μετά περιφρονή- 
σεως τόν φάκελλον, παρετήρησε μετά περι- 
εργείας τήν ύπογραφήν.

Κατέρυθρος τότε τήν έκρυψεν είς τόν 
κόλπον της καί άνελθούσα είς τό δωμάτιον 
της, ήπλώθη έπί τής πολυτελούς κλίνης, 
ήτις άλλοτε έγένετο μάρτυς τών ορ
γίων τής Δουβερναί καί ήρχισε νά άναγι- 
νώσκη, αύτή άσπιλος κόρη, τό περιεχόμε- 
νον αύτής, δπερ τή έκαμε τήν έντύπωσιν 
έπουρανίου άρμονίας, διότι ή έπιστολή έ
κείνη έλάλει γλώσσαν άγνωστον μέχρι τοδδε 
είς αυτήν.

’Ιδού τ ί διελάμβανε :
«Δεόποινίς,

»Δέν γνωρίζω άλλο τι περί ύμών, είμί 
τό βαπτιστικόν σας όνομα Ροζίτα (έάν τοϋ
το δύναται νά όνομασθή δνομα) καί άγνο- 
εΐτε τό ίδικόν μου. ’Εντούτοις προαισθάνομαι 
δτι έγεννήθημεν ό είς διά τον άλλον, διά νά 
άγαπώμεθα καί δτι κρύφιος δεσμός ένώνει 
τάς δύο μας ύπάρξεις. Μυρία πάθη μαίνον
τα ι πέριξ ύμών καί τις οιδε πόσοι δέν κατα- 
θέτουσι πρό τών ποδών σου τήν καρδίαν καί 
τήν ΰπαρξίν των ! Καί πώς ητο δυνατόν νά 
γείνη άλλως, άφοϋ είσαι τόσον ώραία, ώστε 
άδύνατον νά μή συγκινηθώσι καί αί ψυχρό-

τεραι καρδίαι καί νά μή συνταραχθώσιν αί 
βαρβαρότεραι ψυχαί. ’Εγώ έν τούτοις έπε- 
θύμουν νά ήσαι άφανής καί άσημος, άπηλ- 
λαγμένη τών έπευφημιών καί τών χειροκρο
τημάτων, ώστε ή γυνή, ήν άγαπώ, ν ’άνήκη 
ολόκληρος είς έμέ καί μόνον άποκλειστικώς.

«Προσφιλής, ώραία λατρευτή μου Ρο
ζίτα , ούδένα τίτλον έχω, ώστε ν ’ άξιώ τήν 
καρδίαν σου. Οΰτε πρίγκηψ είμαι,οΰτε πλού
σιος.Έχω τό μέτριον εισόδημα δέκα χ ιλ ιά 
δων φράγκων κ α τ ’ έτος καί όνομα ταπει
νόν, ά λ λ ’ άκηλίδωτον, καταθέτω δέ ταϋτα 
πρό τών ποδών σου, μέ τήν ύπόσχεσιν νά 
σ ’ άγαπώ αιωνίως, έάν θελήσης ν ’ άφήσης 
τόν επιφανή βίον δν διάγεις καί ν ’ άφοσιω- 
θής είς έμέ.

»Οί άλλοι, προσφιλής Ροζίτα, ποθούσι 
τήν νεότητα καί τό κάλλος σου έξ άλαζω- 
νίας. ’Εγώ σοί προσφέρω τήν χεΐρά ρ.ου, έάν 
θελήσης νά έγκαταλείψης τόν βίον τών έπευ
φημιών καί τού θορύβου. Τότε θά έργασθώ 
διά να σοί χορηγήσω βίον άνετον,πολυτελή, 
άν θέλης είς Παρισίους, δπως σοί άρμόζει, 
ή.θά ύπάγωμεν όμού είς τήν έξοχήν, άντι- 
κρύ τής θαλάσσης, πλησίον τής μητρός καί 
τών άδελφών μου, οΐτινες θέλουσι σέ άγαπα 
μετά στοργής, νά ζήσωμεν άφανεΐς, άλλά 
νά ζήσωμεν ό είς διά τόν άλλ.ον.

«Γνωρίζω δτι τόν βίον τών θεάτρων, δ- 
στις άπαξ τόν άπήλαυσε, δυσκόλως τόν εγ
καταλείπει καί διά τούτο δέν τολμώ νά 
ελπίσω πολλά. Έν τοιαύτη περιπτώσει μή 
άπαντήσης· θά σ ’ ένθυμούμαι, θά σέ λ α 
τρεύω πάντοτε, άλλά κρυφίως καί θ ’ άπο- 
μακρυνθώ τών Παρισιων, άφοϋ δέν' θά δύ
ναμαι ν ’ άποβλέπω πρός σέ ώς τό έννοώ.

» ΤΩ Ροζίτα ! πίστευσόν με, δτι αί γραμ- 
μαί αύται έγράφησαν ύπό τήν έμπνευσιν 
βαθέους πάθους, άκαταμαχήτου, πλήρους 
θαυμασμού καί έρωτος' πίστευσόν με δτι σέ 
άγαπώ μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχή: μου, 
δτι στιγμή δέν παρέρχεται, χωρίς νά σ ’ εν
θυμούμαι καί δτι ζητώ μόνον τό δικαίωμα 
νά σ ’ άγαπώ μέ τήν αύτήν θερμότητα έφ’ 
δρου ζωής.

« Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Λ Α  Β ίΛ Ω Δ Α Ι»

Ή  Ροζίτα έχάρη μεγάλως είς τήν έκ- 
φρασιν έκείνην τού έρωτος, ήν άπό πολλού 
π|!θσεδόκα, άπό τήν έπιθυμίαν έκείνην, ήν 
ουτος έξέφραζε, τοϋ ν ’άφήση τό θέατρον.

Ό  Άνδρέας συνώδευε συνεχώς τόν πρίγ- 
κηπα παρά τώ  Σερβέν.

Άπό τής πρώτης στιγμής, καθ’ ήν συν- 
τήθη παρά τήν θύραν αύτοϋ ό πρίγκηψ μετά 
τής Ροζίτας, κατελήφθη ούτος ύπό τής ε
πιθυμίας, ήτις κατά μικρόν μετεβλήθη είξ 
μανιώδες πάθος.

Καί έπειδή είς τό θέατρον έκείνη τόν ά- 
πέφευγεν, είς ούδέν άλλο μέρος ήδύνατο νά 
τήν βλέπη, είμή έν τώ  έργαστηρίω τού Σερ
βέν .

Προστασία λοιπόν ισχυρά ήρξατο χορη- 
γουμένη τώ γλύπτη καί άν οί Παρίσιοι τόν 
έπίστευον, ό Σερβέν θά ήτο ό θεός τής γλυ- 
φίδος καί ούδείς άλλος θά ήτο άξιος ν ’ άν- 
ταγωνισθή πρός αύτόν.

Οΰτως ό Άνδρέας έλάμβανε τήν εύκαι- 
ρίαν νά συνανταται μετά τής Ροζίτας.

Ήννοήθησαν δέ καί ήγαπήθησαν πρίν καί 
οί ίδιοι τό έννοήσωσι.

Τήν νύκτα ό Άνδρέας ώνειροπόλει τούς 
γλαυκούς καί γλυκείς οφθαλμούς τής άγγε- 
λικής νεάνιδος καί τήν ώραίαν ξανθήν της 
κόμην.

Καί εκείνης τά αισθήματα δέν ήσαν ολι- 
γώτερον θερμά.

Καί άνυπομόνει βλέπουσα τήν σιωπήν 
αυτού.

Διά τοϋτο ή έπιστολή έκείνη έπλήοωσε 
χαράς τήν καρδίαν της. Έν τούτοις οέν ά- 
πήντησε.

Καί δτε ήμέραν τινά , ό Άνδρέας δλως 
τεταραγμένος τήν ήρώτα διά τού βλέμμα
τος τήν άφορμήν τής σιωπής αύτής, έκείνη 
τώ άπήντησε μελαγχολικώς :

— Καί νυμφεύεται τις μίαν χορεύτριαν ! 
Δέν βλέπετε τ ί πράττουσιν δλοι οί άλλοι ;

— Καί τ ί μέ μέλλει διά τόν κόσμον ; εί
πεν έκεϊνος, έγώ σέ σέβομαι ώς άγίαν καί 
είμαι πρόθυμος νά σέ παρακαλέσω γονυπε
τής.

Έκείνη ήρυθρίασε.
Τότε άς περιμένωμεν θά ίδωμεν, άν δέν 

μεταμεληθήτε.
Ούτος έθεώρησε τούτο ώ ; ομολογίαν καί 

άπό τής ήμέρας εκείνης τήν έθεώρει μνη
στήν του.

Οσάκις έχόρευεν είς το μελόδραμα, όΆ ν- 
δρέας είς τάς πρώτας σειράς τής πλατείας 
δέν άπέσπα τούς οφθαλμούς του ά π ’ αύτής.

Έκείνη δέ αύτόν μόνον ε'βλεπεν, είς αύ
τόν μόνον έπρόσεχε δι ’ αύτόν ήτο παν κ ί
νημα καί πάν μειδίαμά της.

Μίαν έσπέραν μαλιστα έχασε τόν ειρμόν 
τών βημάτων της καί έχρειάσθη έπίπληξις 
τοϋ γέροντος Ζαβακού, κεκρυμμένου έκεΐ που 
πλησίον, δπως τήν άνακαλέση είς έαυτήν.

Τότε δέ διά κινήματος πλήρους χάριτος 
έποιήσατο βηματισμόν.τόσον επιτυχή, ώστε 
τό θέατρον άνεστατώθη έκ τών έπευφημιών.

Τή επαύριον, δτε ό Άνδρέας έσπευσεν είς 
τό έργαστήριον τοϋ Σερβέν ή Ροζίτα τόν ί-  
περίμενε.

— Σέ παρακαλώ, τώ είπε, μή έρχεσαι 
πλέον είς τό μελόδραμα, θά πράξω άνοη- 
σίαν τινά, θά έκτεθώ καί τότε τ ί θά γείνη 
αύτος ό πτωχός Ζαβακός !

Αί πέντε δεσποινίδες Σερβίνου ήσαν έκεΐ, 
κόπτουσαι καί ράπτουσαι.

— “Αν είμεθα μόνοι, ειπεν ό Άνδρέας, 
θά έρριπτόμην προ τών ποοών σου.

— Νά κάμης τ ί ;
— Διά νά σέ βεβαιώσω δτι ούδέποτε θά 

αγαπήσω άλλην εκτός σοϋ, καί νά σέ ικε
τεύσω νά μέ άκούσης.

Διά χαρίεντος νεύματος έκείνη τώ εδειξε 
τόν γέροντα, κοιμώμενον έπί διβανίου.

— Καί αύτός τί θά γείνη ; τώ είπε.
— Θά καταστή απόμαχος.
— Ά λλά  τούτο θά ήτο ό θάνατός του, 

καί τώ  οφείλω τόσα !
— Τότε καταδικάζεις έμέ ;
— Σέ πιστεύω ειλικρινή, ειπεν ή νεάνις. 

"Ας περιμείνωμεν.
— Τον θάνατόν του ; άλ>λά ρ.έ απελπί

ζεις, αύτός θά ζήση έκατον έ'τη !
— Τόσον τό καλλίτερον, φίλε μου.



— Είσαι σκληρά.
— Προτιρ.ότερον δέν είναι τοϋτο πχρά 

νά φανώ άγνώμων ;
— Έ στω  λοιπόν, &ς περιμένωμεν.
Καί τή ε’δωσε την χεΐρά του ένώπιον Ο

λων.
Ήού/ατο τοϋτο νά θεωρηθή καί ώς α 

πλούς χαιρετισμός.
7Τ1 ·' νΗτο ορκος ερωτος.

ΙΓ'

Ό Άνδρέας διέσχισε το Κεραμεικόν παρά 
τά  ερείπιά του άτινα κατεδαφίζοντο τότε, 
καί τοϋ οποίου τά έναπομείναντα μέρη Ιπι- 
πτον είς κόνιν. Άνήλθε μέχρι τών Βουλε
βάρτων καί έκεΐθεν διά της όδοϋ Σωσέ δ ’Αν- 
τάν, ήν άπό τίνος διήρχετο τοσάκις, έ'φθασε 
είς την όδόν Πιγάλ άντικρϋ τοϋ μεγάρου 
τής Δουβερναί.

Μικρόν παράθυρον τοϋ υπερώου έφωτί- ' 
ζετο- ήτο τό παράθυρον τοϋ κοιτώνος τής 
Ίουλιανής.

Ή  ύποκρίτρια ευσεβής ήγρύπνει πάντοτε.
Δύο άλλα παράθυρα, έφωτίζοντο έπίσης 

είς τό πρώτον πάτωμα. Ήτο τού δωματίου 
τής Ροζίτας- ό Άνδρέας έστη είς τήν άλ - 
λην άκραν τής δδοϋ, έπί τοϋ πεζοδρομίου 
καί πλησίον τοϋ θυρωρείου τής κυρίας 
Ποαρώ, ήτις έπαιζε υπό τό φώς λυχνίας φω 
ταερίου μπεζίκιον, μετά τής άπέναντι όπω 
πωροπώλιδος, ένώ ό σύζυγός της είς τό βά- 
θος τοϋ σπηλαίου έκείνου έσυρε τήν βελόνην 
του, έπιδιορθών πάντοτε τά  παλαιόρρουχα 
τής συνοικίας.

Δια τίνος χαμηλού παραθύρου,έ'βλεπέ τις 
ευκόλως τό εσωτερικόν τής παρισινής τα ύ
της οίκογενείας.

Ά λλά  τοϋ Άνδρέα ή προσοχή ήτον άλ- 
λοϋ έστραμμένη. .

Τά έκ λεπτοτάτοπ υφάσματος παραπε- 
τασματα, διά μέσου τών όποιων διεφαίνετο 
τό φώς τοϋ δωματίου τής Ροζίτας, ύπηγέρ- 
θησαν μετ ’ ολίγον καί σκιά τις έφάνη έπί 
τών ύέλων.

Πάραυτα τό φώς έσβέσθη, ή πρός τήν 
όδόν θύρα ήνεώγη μ ετ ’ ολίγον μετά προσο
χής, καί νέα γυνή περιτετυλιγμένη είς μαν
δύαν βαθύχρουν, φέρουσα πυκνόν καλυμμ’α. 
έπί τοϋ μικροϋ πίλου της, έ'σπευσε πρός 
αύτόν έλαφρά, ώς ό σπυργίτης.

Κ αθ’ ήν στιγμήν ή θύρα ήνοίγετο, έάν 
περίεργός τις εύρίσκετο έκεϊ. θά έβλεπε τό 
παράθυρον τοϋ υπερώου ύπανοιγόμενον καί 
τό ισχνόν καί ύψηλόν σώμα τής αρχαίας θα 
λαμηπόλου τής ηθοποιού, κρέμα μεν ον ε"ξω- 
θεν αύτοϋ ώς τόν ’Ιούδαν.

— Είναι έκείνη! έψιθύρισεν ή Ίουλιανή ή 
μικρά ύποκρίτρια σχίζει έπιστολάς, χαλα 
κόσμον, άποπέμπτει τά τιμαλφή και κά- 
μνει τήν ανήλικον ! καί ή πονηρά τρεχει 
τήν νύκτα μ ’ ενα εραστήν τής καρδίας. 
"Ολαι αί ΐδιαι είναι ! καί νά συλλογισθή 
κανείς οτι μπορούσε νά τή : δώση νά με- 
ταλάβη χωρίς νά Ιξομολογηθή! Κύριε έλέη- 
σον! Ά λλά  νά μ ’έμπαίζη έτσι είναι πάρα 
πολύ καί θά τής τό πληρώσω! ε'ννοια σου, 
μικρούλα μου !

Οί δύο έρασταί έμακρύνθησαν ταχέως έν

τή σκιά τής άποστάσεως ήν δέν ήδύνατο 
νά διαπεράση ό ώς αίλούρου οφθαλμός τής 
εύσεβούς Ίουλιανής.

Καί ητο καταστενοχωρημένη !
Καί τοι φιλάργυρος θά έοιδεν ευχαρίστως 

τρία φράγκα άν ήδύνατο τις νά τήν πλη- 
ροφορήση τίς ήτο ό άναμένων νέος έπί τού 
πεζοδρομίου.

Ήδύνατο μάλιστα καί νά διπλασιάση 
το ποσόν τούτο,διότι ήννόει δτι ήδύνατο κα
τόπιν νά πωλήση άκριβά τό τοιοϋτον άπό- 
κρυφον !

Έπρεπε λοιπον νά προσπαθήσω νά τό 
μάθη.

— Τό δυστύχημα είναι ειπεν, οτι τό έσκέ- 
φθην. άργά καί κλείσασα τό παράθυρον δπως 
μή κρυολογήση, έπρόσθεσε μεταξύ τών όοόν- 
τω ν  θά τούς ξαναιδώ.

Καί έπειδή ύποκρίτρια ούσα είχε γλώσ
σαν άλλην διά τούς άλλους καί άλλην δτε 
έμενε κατά ρ.όνας, ήνοιξεν έρμάριόν τ ι, ένθα 
φιάλαι διαφόρων ποτών ήσαν τοποθετημέ- 
ναι κατά τάξιν καί λαβοϋσα μίαν έξ αύτών 
έκάθησεν ένώπιον τραπέζης.

— Έδώ, είπε, θά τούς περιμένω καί αύ
τήν τήν φοράν ό έραστής της δέν θά μού 
διαφύγη.

Ή το λαίμαργος,καί δέν ήτο τούτο τό μό
νον ελάττωμά της, είχε καί διάφορα άλλα.

Έν τούτοις οί δύο έρασταί, ήσαν ήδη 
μακράν.

Είς τόν κήπον τής άγιας Τριάδος ό Ά ν
δρέας έκάλεσεν όχημα καί έπεβη αύτοϋ 
μετά τής χορεύτριας.

Διηυθύνθησαν πρός τό δάσος τής Βουλό- 
νης, δπως άναπνεύσωσι τήν ύγοάν αύραν 
τών λειμόνων καί θαυμάσωσι τούς άστέρας 
άντανακλωμένους έν τή λίμνη.

Ή το ή πρώτη συνέντευξις ήν ή χορεύ
τρια έοιδεπρός τόν έραστήν αύτής.

Τήν πρωίαν παρά τοϊς Σερβέν, τήν είχε 
τόσον ικετεύσει ώστε συγκατετέθη αΰτη νά 
περιπατήση μβτ’ αυτοϋ, ώς πράττουσιν οί 
σπουδασταί.

Ή  εσπέρα ήτο ώραία καί καθαρά.
Σειρά αμαξών κατήρχετο τού δασο.ς, 

καί έντός αύτών ύπήρχον ζεύγη νεαρά καί 
θορυβώδη.

Ό  Ανδρέας καί ή Ροζίτα έμενον σιω- 
πώντες.

Ή  χορεύτρια, είχεν άφίσει τήν έντός τή ; 
χειρίδος χεΐρα αύτής ε’.ς τάς χεΐράς τοϋ Ά ν 
δρέα δστις τήν έκάλυπτε διά φιλημάτων.

Καθ’ ήν ώραν διήρχοντο διά τής θύρας 
τοϋ δάσους, ή Ροζίτα είπε πρός αύτόν:

— Ό ,τ ι πράττω είναι κάκιστον διότι δέν 1•, > Οούναιχαι νά πιστεύσω οτι α* χγχ τ τχ ς  τόσον, 
ώστε νά άναμείνης τήν άπελευθέρωσίν μου, j 
διά νά μέ νυμφευθής.

— θ ά  σέ περιμένω καθ ’ δλον μου τον I 
βίον έάν τό θελήσης- άλλά δέν θά είσαι τό- j 
σον σκληρά.Μήπως δέν είσαι καί τώρα έλευ- 
θέρα, Ροζίτα ;

— "Οχι- καί ούδέποτε μάλιστα υπήρξα 
τοιαύτη· γνωρίζεις δποία ύπήρξεν ή παιδική 
μου ήλικία καί ποιον βίον κ α τ ’ αύτήν διή- 
γαγον. Τούτο δέ γνωρίζων, δέν τρομάζεις ; 
συγκατατίθεσαι νά ένώσης τό έντιμον ονομα 
τοϋ πατρός σου μέ βοεμίδα, οία έγώ ύπήρξα ;

— Είσαι ή άγνότης, ή τιμή, ή χάρις 
προσωποποιημένη, ώ Ροζίτα ! καί πρέπει 
έκαστος νά φιλν) μετά σεβασμού τά  ίχνη 
τών ποδών σου. Ά  ! έγώ σέ ήννόησα κα
λώς. Έ λα· είναι άδύνατον οί ώραΐοι αύτοί 
οφθαλμοί, οί τόσον ειλικρινείς, οί τόσον ά- 
γαθοί νά θελήσωσι νά μ ’ άπατήσωσι· μοί 
δμολογούσι μάλιστα δτι μ ’ άγαπά: καί τούς 
πιστεύω.

— Ά λ λ ’ οί ώοαΐοι αύτοί οφθαλμοί, ώς 
τούς ονομάζεις, δέν κατώρθωσαν νά διαπε- 
ράσωσι τό παρελθόν καί ν ’ άνακαλύψωσι τό 
μυστήριον τής γεννήσεώς μου ! δταν θά νυμ- 
φευθώμεν τ ί όνομα θά σοί δώσω ! έάν θέ
ληση τις νά μάθη πού έγεννήθην, τ ί ήτο δ 
πατήρ μου ή πώς ώνομάζετο ή μήτηρ μου, 
τί θ ’ άπαντήσω ; Βλέπεις καλώς δτι είμαι 
προωρισμένη μόνον διά τό πτωχόν επάγγελ
μά μου ; Διότι ούδείς έρωτά μίαν χορεύτριαν 
τίς είναι ή πόθεν κατάγεται !

Δάκρυα οέ άνέβλυσαν αίφνης έκ τών ο
φθαλμών αύτής.

— Ά  ! άκουσόν με, ειπεν αΰτη ζωηρώς, 
ας παραιτηθώμεν τών σχεδίων μας δσον εί
ναι άκόμη καιρός. Μή άφινόμεθα είς τήν 
γοητείαν χειμαίρας.Δέν είχον σκεφθή παντα 
ταϋτα τά έμπόδια. Τό πεπρωμένον μ.έ ώθεΐ 
είς ατραπόν, ήν ν ’ ακολουθήσω δέν θελω.

— Καί τί μέ μέλλει διά τό σκότος 
τού παρελθόντος ! Κύτταξε τόν πλανήτην 
έκεϊνον γνωρίζει τις άκριβώς τίς τόν ε’ρρι- 
ψεν έκεϊ καί ποιος δάκτυλος τόν έξεσφενδό- 
νισεν είς το κενόν τού άπειρου ; οχι- καί 
έν τούτοις λάμπει καί είναι αγνότατος.

— θέλεις νά μέ παρηγορήσης, είπεν έ
κείνη στεναζουσα, άλλως γνωρίζεις κάλλιον 
τάς προκαταλήψεις τής κοινωνίας, άς δέν 
περιφρονεΐ τις άτιμωρητεί. Νά νυμφευθής 
μίαν χορεύτριαν, μίαν μηδαμινήν, εν έκθε
τον άνατεθραμμένον ύπό πλανητών, δηλαδή 
κλεπτών κατά τό ήμισυ καί κατά τό ήμισυ 
έπαιτών. Τί θά είπωσιν δσοι τό μάθουν ;

Ό  Άνδρέας έμεινεν έπί στιγμήν σιωπη
λός. Ένθυαήθη τον άδελφόν του- καί αύτος 
έπίσης περιεφρόνησε πάσαν πρόληψιν, πα- 
ρεΐδε τάς οίκογενειακάς παραδόσεις καί έτι- 
μωρήθη σκληρώς. Τί θά ε”λεγον άν τόν ε”- 
βλεπον βχίνοντα έπί τά ίχνη τοϋ Ίωάννου ;

Τό φάσμα τή ; κοινής γνώμης ύψώθη α ί
φνης προ τών οφθαλμών του.

Ά λλά  στραφείς πρός τό μέρος τής νεά
νιδος, ήκουσε τούς λυγμούς, ούς προσεπαθει 
νά καταστειλη.

— Κλαίεις ; ανέκραξε, μ ’ αγαπάς λοι
πόν ;

Ή  δυστυχής άφήκε νά πέση ή κεφαλή 
αύτής έπί τοϋ στήθους του καί οί λυγμοί 
αύτής έδιπλασιάσθησαν.

Καί τόν ήγάπα τωόντι διακαώς, διαπύ- 
ρως !

— Ροζίτα, είπεν έκεϊνος, τά  δάκρυά σου 
ταϋτα διά τής ζωής μου θά πληρώσω.

Καί λικνίζων αύτήν είς τάς άγκαλας του, 
προσεπάθει νά τήν παρηγορήση ο ι’ ήδέων 
λόγων.

— Έ λα , τή ελεγεν, έγώ θά είμαι ή οι
κογένεια σου, έγώ θ ’ άναπληρώσω έκείνην, 
ήν άπώλεσας· άφες είς έμέ αύτήν τήν φοον-



ΙΔ’τίδα, ήμεΐς θά είμεθα το πάν ό εις διά τον 
ίΧΧον θά ύπάγωμεν νά ζήσωμεν εις μέρος 
τι μεμονωμένων, ελεύθεροι καί μακράν τοϋ 
*05μου αύτοϋ, όστις σέ τρομάζει. Θά τα- 
*τοποιήσωμεν τήν μετριόφρονα κατοικίαν 
«ας, θά τήν πληρώσωμεν άνθέων και θα 
τήν περιβάλλωμεν ύπό πρασινάδας ώς φω- 
\ι&ί πυργίτου είς τήν ρίζαν κληματίτιδος.

Καί λέγων ταϋτα , έσπόγγιζε τά  δάκρυα 
τί);· Έκείνη δέ ένθαρρυνθεΐσα ήρχισε νά
ψίίΟΙΟί..

— Μή λέγης πλέον χίμαιρας, έπανέ- 
Χχβε μ ετ ’ ολίγον έκεϊνος, ουτε περί τρέλλας· 
τρέλλα θά ήτο άν παρητούμεθα τής εύδαι- 
ωνίας, ήν κρατοϋμεν έν ταϊς χερσίν ήμών. 
Έάν παρουσιασθώσιν έμπόδια, θά τά ύπερ- 
νιχήσω· άπό τής στιγμής ταύτης μοί άνή- 
*ιις, Ροζί τα , καί είμαι ίδικός σου, έάν ύπάρ- ι 
γωσι σφάλματα έν τώ παρελθόντι σου, είναι 
5®αλματα άλλων καί σύ είσαι τό άθώον 
»ϋτών θύμα. Έ γώ σ ’ άγαπώ, σέ λατρεύω 
U.ί σοί ορκίζομαι νά μή αγαπήσω ποτέ άλ
λην έκτός σοϋ.

Ήλεκτρισθεΐσα τότε καί έκείνη έρρίφθη εις 
τόν τράχηλόν του καί διά φωνής αρμονικής, 
τή; πραγματικής γλώσσης τού έρωτος : 
ι ' — Ώ  ! ευχαριστώ, ’Ανδρέα, τώ είπε, 
][«ρά καί έλπίς μου.
1 Είχον φθάσει είς τήν όχθην τής λίμνης, 
ή; τά ΰδατα άντηνάκλων τούς λάμποντας 
«σιέρας.
' 'Πρό πολλού ή άμαξα έβάοιζε βραδέως.

Έ πί νεύματι τοϋ ’Ανδρέα αΰτη έστάθη 
ίντελώς.

Καί οί δύο μνηστήρες έπεριπάτησαν κρα
τούμενοι διά τής χειρός, πλήρεις τής μέθης I 
εκείνης, ήν προξενεί 6 άληθής έρως, ό καθα- 1 
ίρός καί άσπιλος.

["Οταν έπέστρεψαν κατά τήν οδόν Π ιγάλ, 
το σχεδόν μεσονύκτιον καί διά νά μή έν- 
(ήση ή κυρία Ποαρώ, έν ή περιπτώσει ή- 
νρύπνει τήν νυκνερινήν εξοδον τής νεάνιδος 

ικτήλθον πεντήκοντα βήματα μακράν τής 
Ιύρχς τοϋ μεγάρου.
|νΤο κλεΐθρον έστράφη, ή θύρα ήνεο')γη καί 
ίΐΐανίκλίίσθη όπισθεν αύτής.

II δεσποινίς Ίουλιανή ήγρύπνησεν είς 
ιάτην. Μόνον δέ έπειδή ό κρότος τής άμά- 
.ης ήκούσθη το έπιτήϊειον κτήνος ήννόησε 
■ κ πάντα.

Ο έραστής άνέμενεν, έως οΰ ή αγαπητή

ίυτού θά ήτο έν ασφαλεία καί τότε νά ά- 
έλθη.

— ’Αλλά τις ήτο ούτος ; ήρώτα ή εΰσε- 
ιή; δολία.

Δεν τό έμαθίν, άλλά έποιήσατο διά τής 
ειρος άποφασιστικον νεύΐλα.

— Μπά ! τί σημαίνει ! ύπάρχει εραστής- 
είναι τό πρώτιστον.

ΙΊναί άπειλοϋσα διά τού δακτύλου τήν 
ωχήν απούσαν νεάνιδα :

— Θά μοϋ πληρώσης τήν όλίγην έμπι- 
οσύνην, ήν μοί δεικνύεις, μικρά μου ! συν
έρανε.

ίΚ α ί όταν έπρόκειτο νά βλάψη τινά ή εΰ- 
«>ής Ίουλιανή, έτήρει τόν λόγον της.

Ουδέποτε παοημέλει τ ι πρός έκτέλεσιν 
ών σκοπών της.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία έπανήλθεν είς Πα
ρισίους.

Ή  εΰχαρίστησις τής έκδικήσεως είναι 
πικρά’ δέν ομοιάζει πρός τάς άλλας διασκε
δάσεις καί άφίνει είς τήν ψυχήν οξείας ά- 
ναανήσεις, ώς αισθάνεται τις καρηβαρίαν 
καί έξημμένα τά νεύρα μετά νύκτα οργίων.

Ά λ λ ’ είναι πάντοτε εΰχαρίστησις. Καί 
ή κρΐολός ήρχιζε νά τήν άπογεύητε.

Είσεοχομένη έν τώ  μεγάρω εύρεν έπιστο
λήν τού μαρκησίου δ ’ Άρτάν, ήτις τήν 
είχε προλάβει.

Ό  άληθής έρως περιφέρεται άγρυπνος.
Ό  Ρολάνδος είχεν έπανέλθει διά τοϋ 

πρώτου συρμού καί ή σπουδή του αΰτη ήτο 
ένδειξις τού μεγάλου του έρωτος.

Τό έπιστόλιον έκεΐνο περιείχε μίαν μόνην 
γραμμήν :

« Ή  ζωή μου σοί ανήκει.
• Ρ ο λ ά ν δ ο ς  δ ’ λ ρ τ α ν ·

"Ημερομηνία δέν ύπήρχεν.
Ή  Μαοία-Εύαγγελία συνέσφιγξε τά χεί

λη της άναγινώσκουσα ταύτην. Καί έμεινεν 
έπί τινας στιγμάς μέ το όμμα άπλανές, ώς 
νά έζήτει ιδέαν τινά.

— Ή  ζωή του ! έψιθύρισεν.
Αίφνης ή φυσιογνωμία της έφωτίσθη. Έ 

φάνη ώς ν ’ άνεύρε τήν ζητουμένην ιδέαν.
Ήγέρθη, έδίπλωσεν έπιμελώς τό χαρτίον 

καί τό ένέκλεισεν έντός μικρού συρταρίου έν 
τώ  γραφείω της.

Είχε μόλις κλείσει τό γραφεΐον, ότε ένε- 
φανίσθη ή Βαρβαρα, φέρουσα έπί δίσκου έ- 
πιχρύσου μίαν έπιστολήν.

Ή  Βαρβάρα ήρώτησεν :
— Ό αμαξηλάτης έρωτά έάν ή κυρία 

θά έξέλθη.

- ’Ό '4ί ·..— Καί έάν θέλη ή κυρία νά τώ  παρα- 
! χωρήση τήν έσπέραν της.

— Μάλιστα.
Ή  Βαρβαρα έξεφράζετο όσημέραι καθα- 

ρώτερον, άλλά αί ράπτριαι πρό πάντων τήν 
\ είχον έντελώς παραμορφώσει.

Τό άναστημα της έφαίνετο ύψηλότερον, 
άα,ότου έλεπτύνθη.Ή  οΰλη αύτής κόμη ήτο 
διατεθειμένη έπιχαρίτως καί φυσικοί κρίκοι 
ε”πιπτον έπί τού αΰχένος της.

Ή το  σχεδόν κορψοτάτη.
Ώ ; καί αί χεΐρές της, αί άλλοτε ίόχροες, 

είχον ήδη λευκόν ρόοινον χρώμα.
Οί άλλοτε σύντροφοί της τής Ρόχης δέν 

I θά τήν άνεγνώριζον βεβαίως έκ πρώτης ο- 
Αεως.

Καί ομιλούσα περί τοϋ Θωμά λά Βιλλω- 
δαί, ελεγεν :

— Ό ταν έπανέλθη άπό τό ταξείδιον δέν 
θά μέ αναγνώριση.

Τό βέβαιον είναι ότι ούδ’ αύτή ή ιδία 
άνεγνώριζεν έαυτήν καί έχαιρέτα οταν διήρ- 
χετο ένώπιον κατόπτρου,

— Θά μοί έπιτρέψη ή κυρία νά έξέλθω 
διά τινας στιγμάς ; ήρώτησεν, άφοϋ ήναψε 
τά  φώτα έν τή αιθούση, διότι ή ήμέρα ήρ- 
χισε καταπίπτουσα.

Ή  Μαρία τήν παρετήρησεν έκπληκτος.
Τότε πρώτον έζήτει άδειαν έξόδου.
— Καί πού θά ύπάγης ; τήν ήρώτησεν..
— Είς τόν κήπον, δν ρ,όλις γνωρίζω.
— Καλώς.
— Θέλετε, κυρία, νά σάς κλείσω τά  πα 

ράθυρα ;
— Περιττόν.'Υπάγετε.
Ή  αίθουσα έν ή εύρίσκετο ή κρεολός κατά 

τήν στιγμήν έκείνην εκειτο είς το πρώτον 
πάτωμα. Μακρύς μαρμάρινος έξώστης, εκ
τεινόμενος έφ ’ όλης τής προσόψεως καί φέ- 
ρων κιγκλίδας έκ ροοοχρόου μαρμάρου, ε β̂λε- 
πε πρός τό στενόν τό χωρίζον τάς κ ιγκλί
δας τού κήπου άπό τούς τοίχους τοϋ μεγά
ρου.

Θύρα τις φέρει τούς θέλοντας νά περιπα- 
τήσωσιν είς τόν κήπον, κ α τ ’ εύθεΐαν είς αυ
τόν, χωρίς ν ’ άναγκάζωνται νά εισέρχον
τα ι έκ τής όδοϋ καί διά τής θύρας, τής ά- 
νοινομένης έπ ’ αύτής διά το κοινόν.

Ή  Βαρβάρα έξήλθε λέγουσα ;
— Ή  κυρία άς ήναι ήσυχος, διότι θά 

έπανέλθω τάχιστα.
Τό εκκρεμές έσήμανεν όγδόην καί ήμί- 

σειαν. Ή  Μαρία - Εύαγγελία έπανέστρεψε 
πολλάκις τήν έπιστολήν είς τάς χεΐρας της- 
ή σφραγίς έδείκνυεν οτι προήρχε,το έξ ’Ιτα 
λίας.

'Ά μα έμεινε μόνη, τήν ήνοιξεν.
Ή το  βέβαια ότι ό βαρόνος δέν θά ήρχετε 

τήν έσπέραν έκείνην.
Τόν είχεν αφήσει τήν πρωίαν είς Φερόλ- 

λας όπόθεν ήξευρεν ότι ήθελεν έπιστρέψει 
τήν έπαύριον.

Ήτο λοιπόν έλευθέρα. Ή  έπιστολή έφερε 
τήν ύπογραφήν τοϋ Ρουμπινώ.

Καθόσον προέβαινεν είς τήν άνάγνωσιν 
τής έπιστολής ή νεανις, ή φυσιογνωμία αύ
τής έλάμβανεν έκφρασιν χαράς σχεϊόν ά
γριας.

— Αύτή είναι, έψιθύρισεν ή τύχη μοί ώ- 
φειλε τήν άπόδοσιν ταύτην. Ά ς  ίδω συμ- 
πληρουμενην τήν έκδίκησίν μου, καί άς ά- 
ποθάνω κατόπιν έάν ήναι άναγκη !

Ό  Ρουμπινώ είχεν έκ συμφώνου μέ τήν 
κρεολόν αναχωρήσει διά τήν Σαρδηνίαν,όπου 
ό Ραβού τή είχεν είπή, ότι ύπήρχεν ή κα
τοικία τής συνενόχου του Μαρίνης Στρικών, 
μετά τήν αρπαγήν τής Μαρίνας Μ αξιμιλι- 
ανής τής θυγατρός τής Γερμανής καί τοϋ 
Ροζενδάλ.

Άφοϋ ό Ρουμπινώ έμαθε το ονομα τοϋ 
χωρίου εκείνου, τώ  ήτο εΰκολον νά πληρο

ί φορηθή τάς λεπτομερείας τοϋ βίου τής παιδι
κής ήλικίας τής Ροζίτας, ή τούλάχιστον 
ν ’ άποκτήση τό νήμα, όπερ ήθελε τόν όόη- 
γήση είς αύτόν τόν λαβύρινθον.

Καί τωόντι, έτέθη έπί τά ίχνη του.
’Ιδού τ ί έγραφε :

«Κυρία,

»Έ φθασα ύγιής είς Σαρδηνίαν, παρά τήν 
τρικυμίαν καί τάς κακίστας οδούς τής ά 
γριας ταύτης νήσου. Τό χωρίον τού Σάν 
Μαρτίνου δι Μόντε είναι εν σύνολον έκ δέκα 
αχρείων καλυβών, όπου χωρικός Νορμανδος 
οέν θά έτοποθέτει τά  κτήνη του.

«Έ χ ει έν τούτοις εκκλησίαν καί έφημέ-



ptov, δν δέν δύνασαι νά προσπέλασης παρά 
διά της έπικλήσεως τοϋ εύσεβεστάτου, εκ
λαμπρότατου κα'ι έντιμοτάτου.

» Ά λ λ ’ είχον μάθει τό ελάττωμά του 
καί τόσον τόν έκολάκευσα, ώστε έξημερώθη 
αυθωρεί. Είναι εξηκοντούτης περίπου καί ή 
μοναξία, έν η ζ-rj έν μέσω τών όρέων, δέν 
κατώρθωσε νά τόν άποκτηνώση

» Έ ξ αυτού έμαθον πληροφορίας, άς σας 
μεταδίδω.

»Πρό εΐκοσιν καί ένός έτών ή Μαρίνα 
Στρικόνε ήλθεν έδώ, φερουσα μεθ’ έαυτής 
παιδίον, δπερ τότε είχεν ηλικίαν ένος μόνου 
μηνός.

» Ή  γυνή αΰτη είχεν άθλιους τινάς έξα- 
δέλφους, έπαγγελομένους τούς σαλτιμπάγ
κους καί τούς θηριοτρόφους, περιφερόμενους 
δέ άπό χωρίου είς χωρίον. ’Εκτός τοϋ επαγ
γέλματος τούτου φαίνεται δτι έξήσκουν καί 
άλλο έπικερδέστερον, τήν λήστευσιν δηλαδή 
τών οδοιπόρων, δσοι τυχόν έφαίνοντο έχοντες 
καμμίαν οικονομίαν.

» Ή  Μαρίνα ένοικίασεν οίκίσκον πλ.ησίον 
τοϋ πρεσβυτερίου καί ε”ζη έκεϊ εκ τίνος εισο
δήματος, δπερ έλάρ.βανεν έκ Παρισίων.

»Είχε φήμην πλούσιας έν χωρίω, τού 
όποιου οί κάτοικοι ήσαν πτωχοί ώς τόν Ίώβ.

»Πρωίαν. τινά εύρέθη νεκρά έν τή κλίνη 
της, χωρίς νά γνωσθτ, έκ τίνος άσθενείας έξε- 
μέτρησε τό ζήν. Τό παιδίον ήτο τότε δύο μό
λις έτών. Οί έξάδελφοι ήρπασαν πάν δ,τι 
περιεΐχεν ό οίκίσκος καί εφερον μεθ’ έαυτών 
τό άτυχες παιδίον. Ή  γραΐα τήν έκάλει Ρο
ζίταν. Ό  αρχηγός τής συμμορίας τών έξα- 
δέλφων ήτο κάποιος Ρομύρος Ρόκας.

»Ούτος ειχεν άνέλθει δίς είς τήν νήσον 
πρό τινων έτών- ά λ λ ’ έσχάτως έγνώσθη δτι 
άπέθανεν εκ τίνος τυχαίου συμβάντος. ΤΗτο 
έπικίνδυνος ληστής, μέθυσος καί κτηνωδίας 
παροιμιώδους. Φαντασθήτε τ ί θά ύπέφερε τό 
πτωχόν παιδίον είς τάς χεΐράς αυτού τού 
ανθρώπου ! έπί τέλους τήν παρέδωσεν άντι 
ποσού τίνος είς τινα Μιλανέζον, δστις βε
βαίως θά ήτο ό διδάσκαλος αύτης Ζαβακός. 
Μετά τοϋτο ούδείς έμαθε τ ί άπέγεινε.

«Τώρα έάν ό Ραβού σας έοωκε τήν διεύ- 
θυνσιν τής Μαρίνας Στρικόνε, έρωτήσατέ 
τον καί θά σάς εϊπη &ν αΰτη ήτο ή τροφός 
τοϋ τέκνου τή ; συζύγου του καί τού βαρόνου 
Ροζενδάλ.

» Έ γώ εμμένω είς δ,τι είπα- καί θαυ
μάζω πώς τό πεπρωμένον δέν εθεσε τόν Ρο
ζενδάλ άπέναντι τοϋ τέκνου του.

»Ό πω ς δήποτε αΰτη κατοικεί κατά τήν 
όδόν Πιγάλ· έπισκεφθήτέ την καί πληροφο- 
ρηθήτε περί πάντων.

»Δεχθήτε κλ. ΡΟΥΜΠΙΝΩ»
— Ναί, ειπεν ή Μαρία-Εύαγγελία, θά έ- 

ρωτήσω τόν Ζαβακόν αύτόν καί θά ίδωμεν 
ή Ροζίτα αΰτη είναι πράγματι ή θυγάτηρ 
τοϋ Ροζενδάλ.

Έμεινε σκεπτική έπί τινα ώραν μέ τούς 
δακτύλους αύτής βεβυθισμένους είς τήν π υ
κνήν κόμην της, συλλογίζομένη τίνι τρόπω 
ηόύνατο νά κατασπαράξη τήν καρδίαν τής 
μαρκησίας,δτε έλαφρός θόρυβος ήκούσθη είς 
τόν έξώστην ποός τό μέρος τοϋ κήπου.

Ή  Μα ρία ήγειρε τήν κεφαλήν καί ά 
φήκε κραυγήν.

Έν τώ κενώ τού παραθύρου, δπερ έμε- 
νεν ανοικτόν, άνήρ τις ΐστατο ορθιος, μέ τούς 
οφθαλμούς ατενείς, προσηλωμένους πρός αύ
τήν.

7Ητο ό σύζυγός της ’Ιωάννης λά Βιλ- 
λωδαί.

ΙΕ'

Ή  μικρά Βαρβάρα δέν έβράδυνε νά 
ώφεληθή τής άδειας ήν ή κυρία αύτής τή 
έχορήγησε, καί περιβληθεΐσα μακρόν μαν
δύαν καί φερουσα έπί τής κεφαλής αύτης 
πίλον άπλούν διηυθύνθη πρός τήν έξοδον 
τήν άγουσαν είς τήν κιγκλιδωτήν μεγάλην 
θύραν τού κήπου.

Έν τώ κήπω πλήθος περιπατητών έδρο- 
σίζετο ύπό τό αύτό φύλλωμα, ύφ ’ δ έτέρ- 
πετο άλλοτε έκείνη, ής τά  χρονικά τών 
έρώτων Ερρίκου τοϋ Γ' διετήρησαν τήν 
άνάμνησιν ύπό τό δημώδες ονομα τήςώραίας 
Γ αβριέλλης.

Ή  νύξ διαυγής ώς τάς νύκτας τής ανα
τολής, ήνοιγε τάς μελανάς της πτέρυγας, 
καί οί σωλήνες τοϋ φωταερίου άνάπτοντες 
κατά διαστήματα, δέν κατώρθουν νά δια- 
λύσωσι τό ήδύ σκιόφως, έν μέσω τού οποίου 
οί πηγαινοερχόμενοι περιπατηταί έφαίνοντο 
ώς φάσματα.

Ή  Βαρβάρα διά τοϋ έλαφοού βήματός 
της έ'φθασεν είς τήν όδόν Βελασκέ, καί έν 
τώ ύποδειχθέντι μέρει, ειδεν άνθρωπον, δν 
έκ τού άναστήματος άνεγνώρισεν δτι ήτο 
έκεϊνος δν έζήτει.

Τότε ό έξής βραχύς διάλογος, συνήφθη 
μεταξύ των :

— Ε’.ναι μόνη ή κυρία σου;
— Ναί είς αίθουσαν ήτις βλέπει πρός τόν 

κήπον.
— Καί οί ύπηρέται ;
— Οί μέν έξηλθον, οί δέ άλλοι εύρίσκον- 

τα ι είς τό διαμέρισμά των, έπί τής όδού 
Μονσώ ·καί είς τά μαγειρεία κείμενα είς τά 
ύπόγεια πρός τό αύτό μέρος.

— Πόθεν θά διέλθω ;
— Θά σέ όδηγήσω.
Καί λαμβάνουσα τήν χεΐρά του,
— Δέν πρέπει νά μέ ΐδωσι μετά σοϋ,έπα

νέλαβεν έκείνη, διότι δ,τι πράττω είναι κά
κιστον ά λ λ ’ είσθε σείς ό πραγματικός αύ- 
θέντης μου καί πρέπει νά σάς ύπακούσω. 
Έλθετε.

Καί διηλθον όμού τήν στενωπόν ήτις έφε
ρε πρός τάς κιγκλίδας τού μεγάρου.

Τά μεγάλα δένδρα, άτινα έφωτίζοντο έξ 
ένός έκ τοϋ λευκού φωτός τών άστέρων καί 
έξ άλλου έκ τού χρυσίζοντας φωτός τοϋ φω 
ταερίου, τούς εκρυπτον άπό τά ομματα 
τών πολλών.

Ήκούοντο έπί τών ξύλινων καθισμάτων 
λέξεις άκατάληπτοι, ψυθυριζόμεναι είς τό 
ούς παρά νεαρού ζεύγους έκεϊ που καθημένου 
ή συνήοπαζον νεύματι, ή βραχίονα περί τήν 
όσφύν νέας γυναικός δεικνύοντα τό είδος 
τής συνομιλίας, ήτις έλάμβανεν έκεϊ χώραν.

Καθόσον έπλησίαζον τάς άκρας τού με
γάρου τοϋ τοποθετημένου περί τόν μαγικόν 
έκεϊνον κήπον, άπεμονούντο καί δέν έβρά- 
δυνον νά εύρεθώσι μόνοι, όπισθεν δέ τοϋ έκ

φύλλων παραπετασματος, δπερ τούς έκρυ
πτε κατά τό ήμισυ, άντίκρουσαν τά avou 
κτά παράθυρα της αιθούσης ένθα ή κρεολός 
ήγρύπνει.

Ή  Βαρβάρα έ'λαβε τήν χεΐρα τού κυρίου 
αύτής καί τώ είπεν

— Έκεϊ είναι.
Έβάδισαν βήματά τινα άκόμη έπί τη 

άκρας τών ποδών, είτα ή Βαρβάρα ώθητί 
τήν μικράν θύραν καί δεικνύουσα τον έςώ 
στην είς τόν Ίωάννην λα-Βιλλωδαί·

— Υπάρχει έκεϊ πού είς τήν γωνίαν, τφ 
είπεν, έδρα τις· είσέλθετε άθορύβως καί δια- 
σκελίσατε τον έξώστην.

Τόν έκύτταξε τότε διά βλέμματος τόσον 
ικετευτικού, ώστε έκεϊνος τήν ήννόησεν.

— Μή φοβήσαι, τή ειπεν.
Τήν στιγμήν έκείνην ήκουσεν ή κρεολό;

τόν έλαφρόν θόρυβον οστις τήν έτάραξεν.
Ό  ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί έπόμενος τϊ, 

συμβουλή τής ύπηρετρίας, ήρπασε δι ’ ενός 
μόνου κινήματος τούς γύρους τού μαρμαρά 
νου κιγκλιδώματος τοϋ έξώστου.

"Οταν έγνώρισε τόν σύζυγόν της ή Μαρία 
Ευαγγελία έθορυβήθη έπί τινα στιγμή·/, 
ά λ λ ’ ήτο γενναία.

Άνέλαβε τάχιστα τήν ψυχραιμίαν της
"Εσυρε τό συοτάριον τής τραπέζης πρί 

τής όποιας έκάθητο, ελαβεν έκεΐθεν πολύ· 
κροτον καί τό έ'θεσεν έπ ’ αύτής καί πλη 
σίον της χειρός τη ;.

["Ε ιΐετα ι συνέχ ιια .Ι ΤοΝΤ

Η Γ Ε I Τ Ω Ν
Διήγημα f k l i x  f r a n k

A'

Συνηντήθησαν διά πρώτην φοράν έν τί 
κήπω τού Λουξεμβούργου κατά μήνα Μάιο 
ύπό τά δένδρα καί τά  άσματα τών πτηνών 

Ποιος Παρισινός, ποιος ταξειδιώτης οέ 
ήγάπησε τήν γωνίαν ταύτην, τήν πρασίντ; 
καί άνθισμένην, μέ τά ώραΐά της άρώματα 
τά  όποια ύπενθυμίζουσι τήν εξοχήν ;

Πόσοι έρωτες δέν ήοχισαν έκεϊ μεταί; 
γριζέττας, ήτις περιεπάτει άναπνέουσα τκι 
πρωινήν δρόσον,καί σπουδαστού, δστις έρρέιι 
βαζε μέ τό βιβλίον άνοικτόν είς τάς χεΐρα* 
άποφεύγων νά ρίψη τό βλέμμα έπ ’ αυτού 

Ή  Βέρθα ήτο δεκαοκταέτις τότε, μέ ο 
φθαλμούς κυανούς, μέ κόμην ξανθόχρουν,-,υ 
θελκτικόν μειδίαμα, τό όποιον άφηνε νά φαι 
νηται διπλή σειρά μικρών μαργαριτών. 
’Ιούλιος ήτο νεανίας είκοσι τεσσάρων έτώί 
ζωηρός, εύφυής, μέ εύρύ μέτωπον, μέ μά 
ρους οφθαλμούς, μέ κόμην καστανόχρον 
Άντίθεσις χαρακτηριστικών. Καί μήπΰ 
δέν είναι νόμος τής φύσεως οί μελαγχροιν 
νά άγαπώσι τάς ξανθάς καί οί ξανθοί 
άγαπώνται άπό τάς μελαγχροινάς ;

Έκεϊνος τήν ήγάπα περιπαθώς. Καθ’ ί 
κάστην σχεδόν συνηντώντο μ ετ’ άπεριγρ 
πτου χαρά;. Έ π ί τοϋ άγαπημένου θρανί: 
των, εί; τό βάθος δενδροστοιχίας, τήν οποί3
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ίπηξίου τό πλήθος τών περιπατητών, ό Ί- 
(ίιλιος συνδιελέγετο μετά της Βέρθας του, τή 
ώμίλει χαμηλοφώνως περί έρωτος, περί βα- 
5*νων, περί ελπίδων ! Ή  Βέρθα ήκουεν, έ- 
γέλα, άπήντα. χαριεντιζόμενη, τώ έρριπτεν 
βλέμμα περιπαθές η ειρωνικόν. Πάλιν ό ’Ι
ούλιος έξηκολούθει τήν ρητορίαν του, παρε- 
πονεΐτο διά τήν σκληρότητά της, παρεκά- 
jti, ικέτευε, παρεφίρετο, ά λ λ ’ ή Βέρθα., 
κχθισταμένη σοβαροί:, ήγείρετο λέγουσα :

— Χαΐρε, κύριε ’Ιούλιε.
Τήν έκράτει έκ τής έσθήτος, προσεπάθει

άκόμη νά νικήση τήν άντίστασίν της. ’Ε
κείνη τω έτεινε τήν χεΤοα, τώ  άπηγόρευε 
πάντοτε νά τήν άκολουθή και ήλάττου τήν 
ϊχ,ληρότητα τής άρνήσεώς της μέ τόν γλυ
κόν καί μαγευτικόν τόνον, διά τοϋ οποίου 
προέφερε τάς άπλάς ταύτας λέςεις :
L — Καλήν έντάμωσιν, Ιούλιε !
■ Καί ταχέως έξηφανίζετο ώς άστραπή καί 
ό ’Ιούλιος εμενε στιγμάς τινας άκίνητος, νο- 
μίζων, δτι ε”βλεπεν ένο'ιπιόν του τήν έσθήτα 
καί τόν λευκόν πίλον τής δραπέτιδος, ήτις 
ήτο ήδη πολύ μακράν.

— Μέ περιπαίζει, έκραύγαζεν αίφνης κα
ταλαμβανόμενος ύπό πείσματος παραφόρου, 
άλλά θά ίδωμεν έάν θά κατορθώση άλλοτε 
νά μού ξεφύγη, καθώς σήμερον.
[ Τήν έποίλένην συνηντώντο, άλλά παρά- 
φρων έκ τοϋ έρωτος, δέν έτόλμα νά τήν επί
πληξη, δέν άπεφάσιζε ν ίπαρ αβ ιά ση  τήν 
«ύστηράν άπόφασιν τής ώραίας του Βέρθας, 
φοβούμενος μήπως τήν άπολέση δια. παντός.

’Από ήμέρας ε’ις ήμέραν παρεφέρετο πε
ρισσότερον ό έρως του, κατά τό φαινόμενον 
βυγκρατούμενος, άνεστάτου ήδη το λογικόν 
του. Τί ήθελε λοιπόν ή Βέρθα ; Ά ν τον 
ήγάπα, πρός τ ί ή άκατανίκητος αΰτη άν- 
τίστασις ; Ά ν  δέν τόν ήγάπα πρός τ ί τότε 
ήρχ'ετο ; ’Ά ν δέν άπέκρουε τόν έρωτα τοϋ 
’Ιουλίου, έάν άνταπεκρίνετο είς αύτόν διά 
τών οφθαλμών, διά τής καρδίας, διά τοϋ 
μειδιάματος, πρός τ ί έδίσταζε καί έφοβειτο; 
Ύπό τά  δένδρα καί τό άσμα τών πτηνών 
κατά τήν άνοιξιν δταν τις έχει ήλικίαν είκοσι 
τεσσάρων έτών όμιλεΐ περί έρωτος είς κόρην 
περιπαθή δέκα ύκτώ άριθμοϋσαν Μαίους καί 
άγαπάται ύπ ’ αυτής, ή ζωή είνε τόσον δύ- 
σκολως ; Πρέπει αΰτη να άνθίσταται είς 
έρωτικούς ασπασμούς καί είς τ ί ωφελεί νά 
εινε τις νέος, δταν δέν άγαπάται καί δέν 
άγαπά, δταν δέν άπολαύη τής νεότητος;... 

p£u , Ό Ιούλιος έσκέπτετο δλα αύτά καί χωρίς 
νά τό θέλη έψιθύριζεν: «Οί κυανοί σου οφ
θαλμοί, αγαπητή μου Βέρθα, καί τό γλυκύ 
σου το μειδίαμα, πότε θά μοί άνήκουσιν;» 

.u Ο ’Ιούλιος ήτο πλούσιος, είχε γονείς πολύ 
(πλουσίους, τοΰτέστι έκέκτητο τό μέσον νά 
έμβαθύνη, έν τή μελέτη τοϋ δικαίου ή τής 
ιατρικής, ά φ ’ ού ύπό τοιαύτας περιστάσεις 

:$το  κύριος τών πράξεών του έν πόλει, κα
θώς οί ΙΙαρίσιοι. Ά λ λ ’ ά φ ’ ότου ήγάπησε 
τήν Βέρθαν, ό ’Ιούλιος άπέφυγε τούς συμ- 
φοιτητάς του καί έπεδίωκε τήν έρημίαν μετά 

,»τή ς μανίας εκείνης, μεθ’ ής άλλοτε έπεζή · 
* ·τει τήν τύρβην. Ώνειροπόλει, αύτός, δστις 
•.ουδέποτε ώνειροπόλησε, καί συνέθετε στίχους 
οι’ αύτήν, αύτός, δστις ουδέποτε ύπήρςε 
ποιητής ! Ή  Βέρθα ήτο ευτυχής άναγι-

:ω<
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ον, r
!ί:<1
:ιν

νωσκουσα τα ποιήματα του και τον ηγαπα, 
δσον δύναται κόρη,άθώα ώς έκείνη, νά άγα- 
πήση περισσότερον. ”Ω ! πόσον ή καρδία 
της έκτύπα, πόσον ήρυθρία ές εύχαριστή- 
σεως καί αιδημοσύνης, οσάκις τόν ε’βλεπε 
νά διευθύνηται πρός τό μέρος της κατόπιν 
νά πλησιαζη καί νά λαμβανη τήν χεΐρά 
της, ΐνα τήν κρατήση έπί πολύ α ιχμάλω
τον ! Ή  λεπτοκαμωμένη έκείνη χειρ μέ τούς 
μικρούς δακτύλους δέν ήτο χειρ έργάτιδος ! 
Πόσαι διακεκριμμέναι νεάνιδες θά τήν έζή- 
λευον !

’Επροχώρησα, χωρίς νά σάς είπω, πώς 
ε”ζη ή Βέρθα. Λεν έχειρίζετο τήν βελόνην, 
άλλά τόν χρωστήρα’έξεπόνει διαφόρους ζω- 
γραφίας έπί τών ριπιδίων καί έπειδή είχε 
καλαισθησίαν καί ικανότητα, έκέρδιζε τά 
πρός τόν ζην.

Άποσυρ,ομένη είς τό δωμάτιον της, ώς 
πτηνόν έν τή φωλεά του, έςήρχετο μόνον 
δ ι’ υποθέσεις καί διά τόν Ιούλιόν της, τον 
όποιον συνήντα τήν πρωίαν είς t s v  κήπον 
τοϋ Λουξεμβούργου. Τό έπίλοιπον τής ήμέ
ρας είργάζετο- τά  άνθη, τά δενδρύλλια, τά 
Φανταστικά πτηνά έζωγραφίζοντο ύπό τήν 
χεΐρά της, ώσεί ζώντα, ώσεί έκ θαύματος 
άναφαινόμενα. Ό  ’Ιούλιος δέν τή ειπεν 
οΰτε λέξιν περί τοϋ είδους τής έργασίας της, 
φοβούμενος, μήπως τήν δυσαρεστήση. "Αλ
λως τε, ηύχαριστεϊτο βλέπων, δτι ή Βέρθα 
δέν ήτο οΰτε τυχαία έρωμένη, οΰτε κόρη 
άπό τάς πτωχάς έκείνας, αϊτινες,ύπείκουσαι 
είς τήν άνάγκην τής πενίας, παραδίδονται 
είς τήν πρώτην άπόπειραν. Θά τήν έσέβετο 
τόσον, άν αΰτη δέν άνθίστατο ; Ύπάρχουσι 
πολλοί άνδρες ικανοί νά μή καταχρασθώσι 
τάς περιστάσεις κατά τής τιμής γυναικός, 
ήτις άρνεΐται νά παραδοθή μή θέλουσα νά 
γείνη έρωμένη των, δπως καταστή κα^ό-πιν 
τό άντικείμενον τής άηδίας ή τής άόΛ.οοο- 
ρίας των.

Μείνασα ορφανή ενωρίς ή Βέρθα, έμεγά- 
λωσεν ύπό τήν έπιτήρησιν γηραιας θείας, 
ήτις έπρονόησε νά μεταφυτεύση είς τήν ψυ
χήν τής άνεψιάς της δλα τά  χαρίσματα, 
ύπό τών όποιων έκείνη περιεκοσμεΐτο. Υπο 
τοιούτδυς δρους άνατραφεΐσα ή Βέρθα ήτο 
έπόμενον νά παραγάγη έντύπωσιν έν τώ 
πνεύματι τοϋ ’Ιουλίου. Διότι κ α τ ’ άρχάς 
μέν αίσθημα άπό τά συνήθη τον έφερεν έπί 
τά ίχνη αύτής, ά λ λ ’ δτε παρετήρησεν, δτι 
ή Βέοθα ήτο τεθωρακισμένη διά πραγματι
κής άρετής καί δτι Ινόει νά άγαπήση, ώς 
άγαπώσιν αϊ έντιμοι κόραι, το αίσθημα ή 
μάλλον τό πείσμα, δπερ κ α τ ’ άρχάς τον 
παρέσυρε, μετεβλήθη είς έρωτα ζωηρόν και 
περιπαθή.

Ήμέραν τινά , καθ’ ήν στιγμήν είσήρ- 
χετο είς τόν κήπον τοϋ Λουξεμβούργου, 
χειρ ήγγισε τόν βραχίονά του καί φωνή γυ- 
ναικός τφ  ειπεν είς το ούς :

— Καλήν ήμέραν, άγαπητέ μου, πώς 
πηγαίνουν οί έρωτες ;

Ό Ιούλιος έσκίρτησε. Γυνή, ήλικίας πε
ρίπου είκοσι πέντε έτών, μέ κόμην καί μέ 
οφθαλμούς μέλαινας, μέ τό ΰφος θρασύ καί 
όργίλον, ειχε σταματήση πλησίον του.

— *Α ! είσαι σύ,Βαλερία,εϊπε προσπαθών 
νά συνέλθη καί ψελλίζων : Καλήν ήμέραν.

— Ναί, άγαπητέ μου, είμαι έγώ ! Κα
θώς φαίνεται, προτιμάτε τώρα τούς πρωι
νούς περιπάτους άπό τούς νυκτερινούς ;

— Κάμνει τόσον ώραϊον καιρόν, άπήν- 
τησεν ό ’Ιούλιος, κ α τ ’ ολίγον συνερχόμενος 
είς έαυτόν.

— Καθώς βλέπω, στενοχωρεΐσθε μαζί 
μου, διότι είμαι παλαιά έρωμένη σας, δέν 
έχει οΰτως ;

— Βαλερία ! Βαλερία ! δ ι’ όνομα Θεού, 
όχι παράπονα έν μέσω τοϋ πλήθους.

Καί επειδή έκείνη δέν Ινόει νά σιωπήση,
— Τότε άπέρχομαι, ειπεν ό ’Ιούλιος κά- 

τωχρος έκ τής οργής. Διά τής βίας δέν εί
ναι δυνατόν νά είσαι έρωμένη μου.

Καί άπεμακρυνθη ά π ’ αύτής όλίγα βή
ματα. Ή  Βαλερία τόν ήκολούθησε καί χα- 
μηλώνουσα τήν φωνήν :

— Ησύχασε, ’Ιούλιε, είπε. Δέν θά είπω 
πλέον ανοησίας.. . ’Ιδού... είμαι ήσυχος . . . 
Μόνον, δταν είδα τήν νέαν έρωμένην σου, 
έκείνην τήν κοϋκλαν άπό κερί, χάριν τής ό
ποιας μέ έγκατέλιπες, ένόμισα, δτι θά ά- 
πέθνησκον άπό τήν λύπην μου ! Τήν μισώ ! 
Ναί, ήθέλησα νά σοϋ είπω άκόμη μίαν φο
ράν, δτι σ ’ άγαπώ, δτι σοί άνήκω καί δτι 
δέν είχες δίκαιον νά μέ άφήσης χάριν αύτού 
τοϋ πλάσματος. Μήπως αύτή θά σ ’ άγα
πήση περισσότερον άπό έμέ ;

— Φύγε ά π ’ έδώ, έκραύγασεν δ ’Ιούλιος 
έκτός έαυτοϋ. Δ ιατί μέ κατασκοπεύεις ; Ά ν  
μέ ήγάπας, άν μ ’ άγαπάς άκόμη, καθώς 
ισχυρίζεσαι, μή μ ’ ένοχλής μέ τάς άνοη- 
σίας σου. Εινε γελοΐον, είνε φοβερόν ! Μή
πως είμαι σκλάβος σου ; Είμαι ελεύθερος νά 
κάμω δ,τι μοϋ άρέσει. Καί έπειτα, πόθεν 
γνωρίζεις, δτι έχω άλλην έρωμένην ; Ποϋ 
τήν είδες ;

— Έ κεΐ... περιμένει κάποιον, σέ, σέ.
Καί ή Βαλερία έδείκνυε διά τής χειρός

τήν δενδροστοιχίαν, όπισθεν τής όμοιας έ- 
κρύπτετο ή,θέσις τών συνεντεύξεων.

— Έ , λοιπόν, ναί ! μέ περιμένει έκεΐ 
κόρη, ήτις δέν εινε, δπως νομίζετε ό ε ο π ο ι -  
v t g  Βαλερία. Πηγαίνω νά τήν συναντήσω 
καί σάς άπαγορεύω, προσέξατε καλά, σάς 
άπαγορεύω νά τήν πλησιάσετε ή νά τήν 
ύβρίσετε, διότι είνε άξια σεβασμού καί τήν 
σέβομαι. Χαΐρε.

— Καλά ! είπεν ή Βαλερία κατηφής, μέ 
τά χείλη συνεσφιγμένα. Χαΐρε ! Μή στενο- 
χωρήσθε ! Δέν θά σάς στενοχωρήσω πλέον... 
άγαπάτε τήν κόρην αύτήν, ήτις σάς αρμό
ζει, ήτις είνε άξια σεβασμού !

["Επεται συνέχεια].

ΚαΝΣΤ. Γΐ ΑΝΝΑ ΚΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ

ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ 0 .  Σ ΩΜ ΕΡΙΤΗ Σ
δικηγόρος παρά τω Άρειω  Πάγω και τοΓς λοι- 
ποις έν Άθήναις Δικαστήριο·.;.

Διεΰθυνσις Γραφείου:
Όδός Πινακωτών, άριθ. 10,

απέναντι της μεγάλης οικίας Σχλημαν, όδος Παν£- 
πιστημίου.



λεγα u u rn r n  Τ Ο  Α Ο Υ Β Ρ
Εις τό πρώτον έν τη πρωτευουση τοΰ είδους τουτου και λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημα εύρίσκεται πλοΰτος ό κ έ ν ώ ν
ΰείνουργϋΚης, κρυόταλλουργικής και ά γ γ β ιο π λ α -
Οτίκης τέχνης, προμηθευθέντων παρ’ αυτοΰ τοΰ ιδιοκτήτου 
τοΰ καταστήματος, δστις επισκέπτεται συχνά τα διάφορά κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα έτΛξίως τοΰ ονό
ματος πλουτίζ/) τό κατάστημά του.

Τό ΑΟΥΒΡ εϊνε τό μόνον κατάστημ.α τοΰ είδους του, οπερ 
έπλουτίσΟη εφέτος ύπερ παν αλλο με κομψά, ευθηνα και ωραΓα 
σκεύη κα'ι προσδόκα τήν ύποστήριξιν τοΰ σεο. κοινοΰ τής τε 
προτευούσης και τών επαρχιών. "Εφθασαν άλεξίνεμα κηροπή
για δι ’ έπαύλεις.

ΤιμαΙ ώριαμέναι

Π Ο Υ Δ Ρ Α  Z A K Y N 0Q T
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  τής κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔίϊ 
πωλεΓται εις πακέτα έσφραγισμένα πρός δραχμήν 1 εκ*, 
στον, έν τώ παρά τήν ΠλατεΓαν* τής Όμονοίας Κ ο υ. 
ρε ίω  Π. ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΟΎ κα'ι τώ παρά τήν Κ«. 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ ή μ α τ ι  Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ,κ^ 
εις τό Ε μ π ο ρ ι κ ό ν  Κ α τ ά σ τ η μ α  ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛΙΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά Χαυτ εΓα απέναντι 
τής μεγάλης οίκίας Ιναφταντζόγλου.

Σ. ΔΗΝ ΑΞΑ Ό.Ι 
δός Σταδίου 36.! 

ΐ \  LA Βισάντο, λευκόν 
μαΰρον. Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάΐκα.Οίνο» κοΐ. 
νοι προς 80 λεπτά τήν όκάν. Οί οίνοι του κ. Λεναξά έ. 
βραοεύθησαν έν τν} παγκοσμίω Εκθέσει τών Παοισΐων

ΔΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ A8HNQN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πειραιεΰς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

Πειραιεΰς
ΆϊήνΚΙ
Κόρινθος

6.20π
7.00 

/αφ.10.03
V iv .10 .23

/αφ.12.56

8.50*
9.30

1 1 .25π 
12.05 _

’Ολύμπια

Πύργος

άν. 7.35π  
^άφ. 8.30 _

2.25μ
3.20

6.30μ
7.25

12.50 3.00 -- .̂άν. — 7.00π 3.40 5.05μ
— 3.15 4.20μ

Λεχαινά ĵ άφ. — 
.άν· -

.8.50 5.18 7.15

5.08 7.25 8.55
11.00

5.24
7.45

6.40π
9.156.00π

7.10
9.15

5.10 Πάτραι | 
Αίγιον

^άφ. — 
^άν. 7.45π  
άν. 9.29  

^αφ.10.34

6.00
7.20

— 11.50
1.08
1.58

—
4. ΙΟμ
6.25
7.354.45μ

7.40
6.45π

Ά κράτα | 

Κόρινθος

9.45
9.50

— ^άν.10.39  
^άφ. 1.05

2.02
3.55

6.20*  
9.00 ._

11.40 8.55 — ^άν. 1.25 4.10 — 12.00»
11.55
12.50

•
—

5.00
5.55

"Άθήναι
Πειραιεύς

αφ. 4,30 
άφ. 5.00

7.05
7.35 —

3.20
3.55

/*?· 
Πύργος ^
'Ολυμπία αφ.

Κόρινθος Ά ρ γο ς  
Κόρινθο; «ν. 11 .42π  (*) 1.20μ
Άργος άφ. 2.20 3.50
Ν α ά κ λ ιο ν  · 3.00 4.25
Τρίπολις . 6 .10  7.20

ω ΰ Κ Μ Ι Σ Η  ΕΑΛΗΝ Ιί διαθέτει μίαν η δύο 
ώρας καθ ’ έκάστην, 
η 7.αι ήμέραν παρ

ήμέραν, μεταδαίνουσα πρός παράδοσιν μαθημάτων εις μικρούς παΓδας ή κορά. 
σια. — Πληροφορίαι παρ’ τ,μΓν.

Νατιπλιον Τρίπολις. 
I Τρίπολις άν. 6.30π
Ν ιχύκλ ιον » 8.45

ι Άργος » 9.25
| Κόρινθος άφ. 11 .40

9.45π
12 .15

1.20
3.45

Καβάόιλα Κ υλλήνη  Λουτρά..
Καέά'τιλα 7.15 10 .15 — 7.00 Λουτρά

Κυλλήνη
__ __ __

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

Ιναβάσιλα
8 00 11.42

Αουτρκ — 12.30 — — 5.5Q 8.15 —

2.35 
4.00  
4.33 
4.50

· .  Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν κα'ι άντιατρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου £ζ άμαζοστοιχίαι καθ ’έκάστην.

* , 5

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

*Αθηναι, τχαοά τό Κεντρικόν Ποακτορεχον τώ ν Εφημερίδων.
Xdpxv}«( τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρα>μάτων λείος και μή. — Νέα 

αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτρια·..

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

Άνατυπωθέντων τών εςαντληθέντων φύλλων έκτίθενται πρός πώλησιν πλή
ρεις σειρα'ι τής ΕΒΔΟΜΑ.ΔΟΣ τοΰ κ. Δαμβέργη άπό τοΰ 1887 — 1892 
( ’Ιουλίου) έκ 32 S O O  μεγάλων σελίδων και τόμων 6, ών έκαστος τιμαται

Τοΰ 1887 ................... ...........δρ. 5
Τοΰ 1888 — 1891 άνά δρ. 8 δρ. 32 
Τοΰ 1892 (έξάμ.) ...................δρ. h

δρ.

Ά«ι*ντ«ς δ ϊ  $£αχμ.Ας ZtZ*

(Ταχυδρομικά: επαρχιών δρ. 1,50 , έξωτερικοΰ δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως) 
Είς τους τόμους τούτους, άποτελοΰντας ολόκληρον βιβλιοθήκην κα'ι κάτοπτρβ* 
έξαετοΰς φιλολογική; ζο>ής, περιέχονται.

I ί»  πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα
Διηγήματα τών άριστων Ελλήνων κα'ι ξένων συγγραφέων 

3 0 0  Ποιήματα όλων τών ποιητών μας.
Μελέται φιλολογικαί, Ίστορικαί, Καλολογικαί, Κριτικαί, και έν. γένει άρθρα 

ποικίλα κα'ι ένδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περι τά 1  £ 2 0 0 .

("Εκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).

ΣΠΑΡΟΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
γ λ υ κ ύ τα το ι έκομ.ίαΟϊΐ- 

οαν ε ίς  τό  Π αντο π ω λε?ον τό  A A V P I O M ,  
Ιω ά ννο υ  Κ ο β μ ο π ο ύ λ ο ΐ) , η α ρ ά  τό ν  8t5»jpo5po· 
μ.Μ*όν ατα.βμ.όν Λ α υ ρ ίο υ .

«™ Μ Ε Γ Α  ΖΓΘΟΠίΙΛΕΙΟΝ Η
Πλατεία Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται *άντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α Ι ΣΙΓΓΕΡ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟ Τ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Τ
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ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ
Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  <4: /

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
''Ανευ τοΰ οποίου ή μηχανή 

δέν είνε γνήσια.

ΤΟ ΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

Κ ΑΙ ΜΕ Ε Β Δ Ο Μ ΑΔ ΙΑΙΑΣ ΠΑΗΡΩΜΑΣ
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