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11 γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» ανετέθη είς τόν κ. Σπυρ. 
Βελιανίτην περιοοεύοντα ανταποκριτήν 
μας

Ή επιστασία τών «’Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη :

Έν Άγριγίω είς τόν κ. Δ. Παπα- 
λάμπρον, βιβλιοπώλην.

Έν Σύρω είς τόν κ. Βασίλειον Συ- 
νοοινόν, βιβλιοπώλην.

Έν Κέρκυρα εις τόν κ. Νικόλαον 
Ίωαννίοην, βιβλιοπώλην.

Έν Άρττ) είς τόν κ. Βασίλειον 
Σινιούκαν.

Έν /<ω>·στα»·τιΐΌυ.-τό.^ει είς τούς 
κ. κ. άοελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.

Έν Αίγυπτω είς τόν κ. Σταμάτιον 
Βασιλειάοην, βιβλιοπώλην έν Αλε- 
ξανβρείφ.

Έν Ζ/ραΐ.λί είς τόν κ. Δ. Χαλικιαν 
βιβλιοπώλην,

Έν Λϊι·»·σηί>·εΖ« είς τόν κ. Μ. 
Γκιών, βιβλιοπώλην.

Εν Φι.ίοππουπό.ίει είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.

Έν Μυτί.1ήνγι εις τόν κ. Θεμιστο
κλή» Ψύχαν, διπλογράφον.

Εν θεσαα.Ιονίκη είς τόν κ. Σω
τήριον Άστεριάδην.

Εν ΛΙουαστηρίω ό χ. 1. Πίλλης, 
βιβλιοπώλης.

Εν Σμυρ»·η είς τόν κ. Λεωνίδαν 
Στυλιανόπουλον, βιβλιοπώλην.

Εν /ίαέρω είς τόν κ. Γρηγ. Χει
μώνων.

Εν Πρεβέζη εις τόν Πολύκαρπον 
I. Τρα/αναν.

Έν Δύίμω εις τον Αρίσταρχον Χρη- 
στόπουλον.

Έν 'Γρι,κκά.Ιοις εις τον Δημήτριον 
Μηληγγεώτην.

Έν Ααρίσση είς τόν κ. Γεώργιον 
Μακρην, βιβλιοπώλην.

Έν Λ’βρασσομιπι είς τόν κ. Ρ. Ε. 
Σουρλάγκαν καί Σαν.

I Ιαρακαλοϋνται οί συνδρομηταί τών 
επαρχιών καί τού εξωτερικού δπου δέν 
έχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή 
καταβαλόντες είσέτι τήν συνδρομήν 
των,· ληξάσης ήδη τής πρώτης εξαμη
νίας, νά εΰαρεστηΟώσι νά πέμψωσιν 
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπέλΟη δια
κοπή τής πρός αυτούς αποστολής τού 
φύλλου.

’Επίσης παρακαλοΟνται οί απαν
ταχού άνταποκριταί μας νά άποστεί- 
λωσιν έγκαίρως τον σχετικόν λογα
ριασμόν των.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, mum Μ θεατροκ
Ό Διευθυντής τοΰ μουσείου τού Βερο

λίνου δόκτωρ Μπόδ εργάζεται άπό πολ
λών ετών εις ;ζ.έγα έργον περί Ρέμπραντ 
υπέρ δημοσιευθήσεται μετ’ ολίγον. Η δη
μοσίευσες αυτή ή καί σπουδαιότερα ητις 
έγένετο μέχρι τούδε θά περιέχη τάς φωτο
τυπίας όλων τών μέχρι τούδε γνωστών 
έργων τού Ρέμπραντ.

-W-
Κατά τήν τελευταία» τριμ.η·ιαν, εύρέ- 

θησαν πλέον τών 400 έτρουσκικών αγ
γείων είς τά περίχωρα τής Μπαρλέτας, 
Μπισκελίας. Μολφέτα καί Τράνι. 200 
άπό τά αγγεία ταύτα φέρουσιν έλληνικάς 
έπιγραφάς. Προσεχώς έκδοθήσεται καί πε
ριγραφικός αυτών κατάλογος.

Έκ Δελφών αί άρχαιολογικαί ανακα
λύψεις τάς ημέρας αύτάς. Έπί τέσσαρας 
ημέρας αγγέλλεται μία τοιαύτη καθ’ έ
καστη». Ιίροχθέ; ακόμη εύρέθη πλησίον 
τού βωμού τών Δελφών άγελάς έξ ορει
χάλκου, άρτια έκτος τών κεράτων τού 
άκρου τής ουρά: ιοαί τών ποδών, τά ό
ποια εινε ολίγον τεθραυσμένα. Πλησίον 
αυτής άνευρίθη κα.ί κόσμημα πολύτιμον, 
την βοιωτικην παριστών ασπίδα.

Επίσης έπί τού άρχαιοτάτου τείχους, 
οπερ υποβαστάζει την μεσημ.βρινήν πλευ
ράν τού πυΟικού Σταδίου, εύρέθη έγκεχα- 
ραγμένος έπί ενός έκ τών μεγάλων λίθων, 
οϊτινες άποτελούσι τό τείχος τούτο, θρη

σκευτικός τις κανονισμός, ΰ’στις ανήκει 
βεβαίως είς τό τέλος τού έκτου α’.ώνος 
π. X. καί ό κανονισμός ούτος απαγορεύει 
ιδίως νά φέρωσιν είς το Στάδιον καί είς 
τούς δρομείς οίνον τής νέας εσοδείας, ϊνα 
μή ούτοι ποθώσι καί δελεάζωνται νά. 
πίνωσιν έκ τούτου καί έξαντλώσιν ούτω 
τάς δυνάμεις των. Ί1 έν λόγω επιγραφή 
αναφέρει έν εϊδει διατάγματος καί προ
σταγής, ότι δέν έπιτρέπεται έπ ’ οΰδενί λό
γω νά φέρωσιν είς τους δρομείς οίνον τής 
νέας έσοδείας, έν εναντία δέ περιπτώσει 
ό παραβάτης θέλε: πληρώνει πρόστιμο» 
εις τον θεόν, ον οφείλει νά έξιλεώση δια 
σπο.σών καί θυσιών έκ τού αυτού οίνου. 
'Εκείνος οέ, οστις θέλει δηλώσει τον πα
ραβάτην, θ’ άπολαμβάνη τό ήαισυ τού 
προστίμου. Η δίαιτα εινε όντως τό μόνον 
διά τόν αθλητισμόν.

Ό μοναδικός καί σπουδαιότατος ούτος 
κανονισμός διά τήν δίαιταν τών δοου.έων. 
ο κωο’,ς Λχουοιχοων ζαι ο νοαος 
τών χρεών καί τόκων, οστις εύρέθη έσχζ- 
τως, δηλαδή τής χρεωκοπίας, άποτελούσι 
τρεις ενδιαφέρουσας καί μοναδικάς έπιγρα- 
φας. αϊτινες συγχρόνως αύξάνουσι μεν τόν 
αριθμόν τών δικανικών έπιγραφών τής άρ- 
χαίας Έλλάοος, εινε δέ συνάμα μνημεία 
περιφανή καί ένδιαφέροντα καί μεγάλα,ς 
σημασίας διά τήν σπουδήν τής δωρικής 
διαλέκτου.

Τις οίδε δέ τί θά εύρεθή αύριον, με
θαύριο», συνεχιζόμενων τών ζνασκαοών.
II έκεί γή εινε μία αποθήκη αρχαίων κει- 

μ.ηλίων. τά όποια οιαλαλούσι την προγονι
κήν τέχνην, τήν άρχαίαν δόξαν, αϊτινες 
έλαμύαν εξακολουθούν νά λάμπουν καί 
θά λάμπουν έσαεί, ζν κρίνη τις έκ τής α
νέφικτου τελειότητάς των. τής ύ|4στης, 
τής πανθομολογουμένης.

-W-
11 ίσια τής ζνασυστάσεως τών 'Ο

λυμπιακών άγώνων. τής άναμαρμαρώ- 
σεως τού Σταδίου και τής έν Άθήναις τε- 
λεσεως αυτών οεν εινε τοσον οσον οαινε- 
ται νέα. Άλλ ’ ότι εινε παλαςά, τόσον 
παλαιά, όίστε^ ν ' ανάγεται ή γέννησίς τν,ς 
είς την πρό τού 1857 γενεάν καί δή είς 
τον κορυφαίο» έ» γεννοιζδωρία τής γενεάς 
ταύττ,ς πολίτην καί πολλαχώς τού ήμε- 
τέρου έθνους ευεργέτη» Ζζππαν. Ό άει-
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μνηστο; ούτος άνήρ, κατά τά ήδη Ιν τή 
« Εθνική Έφημερίδι» τοϋ Βερολίνου δη
μοσιευόμενα απομνημονεύματα τοϋ αοιδί
μου ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή ένεχείρισε 
τώ Άλεξάνδρω Ραγκαβήκατά τό μνη- 
μονευθέν έτος 1857 δρκχμά; 1.200,000 
έπί τώ σκοπώ «τής άνοικοδομήσεω; τοϋ 
αθηναϊκού σταδίου καί τής άνασυστάσεω; 
τών ολυμπιακών άγώνων.» Θά έπραγμα- 
ταποιοϋντο δ’ εκτοτε πάντα ταϋτα. αν 
μή ό άείμνηστος Ραγκαβή; δέν έθεώρει 
φρονιμώτερον τά έμ.πιστευθέντα αύτώ χρή
ματα νά διάθεση πρός σκοπόν άλλον ά- 
ναλογισθείς δτι «σήμερον τιμ.άται ουχί ό 
λαός ό εχων νά επίδειξη τούς ρωμαλεωτέ- 
ρους παλαιστά; καί τούς ταχύτερους δρο
μείς. άλλ' ό λαός, ό συγκαταριθμώ·/ έν 
ταΐς τάξεσιν αύτοϋ πλείονα; δένδρα; δια- 
κρινομένους έν ταΐς χρησιμοτάται; και ω
ραία·.: έπιστήμαις καί τέχναις». Ούτως ί- 
δρύθη μέν ή εκθεσι;. ήν τώρα ονομάζομε·/ 
Ζάππειον, έμεινε δ' ώς ήτο τό στάδιον καί 
οεν άνεσυστήθησαν οί άγώνες.

-Si
ll «Εθνική Έφημερίς» επί τοϋ ι

στορικού τούτου επεισοδίου κρίνουσα τάς 
έξή; έπάγεται σκέψεις : «Οΰτω, λέγει, 
βλέπομεν τον 'Αλέξανδρον Ραγκαβήν μέ 
την γνώμην του ταύτην είς τό ύψος τή; 
τότε μορφώσεως, διά δέ τόν ιστοριογρά
φον τοϋ πολιτισμού τών λαών προβάλλε
ται επομένως εν έκ τών περιεργοτάτων 
προβλημάτων, ν’ άναζητήση δηλαδή τάς 
αίτιας, αϊτινε; σύν τη παρελεύσει τή; τε
λευταίας εΐκοσιπενταετία; έπηνεγκον τοι- 
αυτην μετατροπήν τών ορών ώστε ού μό
νον διεθνείς, άλλά καί εθνικοί 
ακοί άγώνες» δύνανται νά 
χώραν τή συμμέτοχη παντός 
λιτισμενου κόσμου.

« Ολυαπι- 
λαμβάνουν 

τοϋ πεπο-

Είς φιλολογικόν περιοδικόν 
λινού, 
till’» δημοσιεύεται εκτενής ; 
περί τών 'Ολυμπιακών άγώνων 
καί νΰν, φέρουσα τήν ύπογραφήν 
τετέρου έν τή γερμανική πρωτευούση 
πρέσβεως κ. Κλέωνο; Ραγκαβή.

τοϋ Βερο- 
τό «Magasin fur die Litera- 

' ι εκτενής πραγματεία
τό πάλαι 
τοϋ ήμε-

■*-
Τό πολύκροτου εργον τοϋ Ζολά, ή 

Ρώμη τό πρό ολίγων μόλις ημερών έκδοθέν 
έν ΙΙαρισίοις άριθμεϊ ήδη τήν έκατοστήν 
αύτοϋ έκδοσιν.

Έν ΙΙαρισίοις εγειναν έσχατως τά εγ
καίνια καί νέου θεάτρου τοϋ Theatre- 
Salon.

-*·
Τέσσαρας δραματικούς έν όλω θιάσους 

θά έ'χωμεν κατά -.ο φετεινόν θέρος. Τήν 
κυρίαν Παρασκεύοπούλου μετά τοϋ κ. Ά- 
λεςιάδου είς τό θέατρον τών- Ποικιλιών," 
τήυ δεσπιι ίδα Βερώνηυ έυ τώ θεάτρω 
Τσόχα, τόυ κ. Κοτοπούλην έν τώ θεά
τρω Παράδεισος καί τόν κ. Ταβουλάρην 
έν τώ θεάτρω 'Ομόνοια.

-*·
Λπο αίώνος κοί πλέον, άπαντε; οί 

βιογράφοι τοϋ Άββά-Ι Ιρεβόστ έγραψαν 
άνεξελέγκτως περί τοϋ δραματικού τέλους 
τοϋ συγγραφέω; τής Μανών-Λεσκώ’ πάν
τες παραδέχονται δτι ό μ.υθιστοριογράφος 
κατελήφθη ύπό ληθάργου καί έξέπνευσε 
τήν έπομένην τής προσβολής ύπό τήν σμί
λην τοϋ ιατρού. Μόνος, μεταςύ τών κρι
τικών, ό Σαίν-Μπέβ καί δ Μπρουνετιέρ 
έξέφρασαν άμφιβολίας περί τής αύθεντι- 
κότητο; τής διαδόσεως ταύτης ήτις είναι 
απλούς θρύλος Ήδη ό Ερρίκος Χάρις, 
μετά ενσυνείδητον μελέτην άπίδειξεν έν 
τή « Επιθεωρήσει τών Παρισίων» δτι δ 
Άββά; Ιϊρεβόστ άπέθα.νε τήν 25 Νοεμ

βρίου 1763 ζίφν.δίω; έξ άνερισμού.

·■*·

'Εμπνευσμένος μουσουργός Έλλη· ,δια- 
πρέψας κατά τάς έν ΙΙαρισίοις σπουδάς 
του, δ Θεόδωρος II. ΙΙανουργιάς, άπέθα 
νεν 28 έτών έν ΙΙαρισίοις, Περί τής ά
ξίας τοϋ νεκρού πλέον Έλληνο; συνθέτου 
ώμίλησεν άπο τής έδρας τού Ωδείου ό 
πολύς Massenet, χαρακτήρισα: αύτόν 
ώς άνατέλλοντα ήλιον, ούτινος τό φώς θά 
σκιάση τούς άστέρας.

Ό φίλος συνεργάτης κ. Δ. Γρ Καμ- 
πούρογλους εύηρεστήθη ν ’ άποστείλη ήμίν 
ώραίαν πρωτότυπον μονόπρακτου κωμω
δίαν ύπό τόν τίτλο- τό 'Ardpttxf.lov r,'> 
θά δημοσιεύσωμε·/ άμέσως μετά το πέρας 
τού /σμόμοΐί μας.

■Ο-

Πρό ολίγων ήμερων άπέθανεν Ισπανός 
την καταγωγήν ό Ι’αλλος δραμματικο; 
Bernard Lopez. Μεταξύ τών έργων 
του άριθμοϋνται καί ή Σπασμίιη Ποια, 
Κυτΰτε aJ.la μή εγγίζττι, v.y'·. Γνωστι
κοί χαι ΤριΛΑοί. Τά γαλλικά φύλλα τόν 
ονομάζουν πατριάρχην του κωμειδυλλίου 
καί τοΰ δράματος.

-W-
Ήρξαντο δημοσιευόμενα·, αί Ήιαΐττ- 

ραι ΈπιστοΛσί τοϋ Ρενάν. Είς τόν πρώ
τον τόμον περιλαμβάνονται αί όσαι έγρά- 
φησαν κατά τήν νεανικήν του ήλικίαν. 
Ιδιαιτέραν δέ έντύπωσιν προκαλοϋν αί 
πρό τήν αύίΑφήν του Έρριέτην, μεγα- 
λοφυά καί ταύτην.

Ό Χαιρετισμός είνε τίτλος μυθιστορή
ματος τοϋ Γερμανού II. Inderman τό 
όποιον μεγάλην διάδοσιν έχει είς τήν 
Γαλλίαν. Ό lnderraann είνε πασίγνω
στος πλέον είς όλο·/ τον ευρωπαϊκόν κό
σμον .

-Λ
Α ί εισπράξεις τών έν ΙΙαρισίοις θεάτοων 

άνήλθον έν συνόλω εί: 29.661.331 φρ. 
ΊΙ Opera μόνη εΐσέπραξε 3,149,711. 
Καί είνε άπο τά άφορώτερα έτη τό έ- 
φετεινόν.

-Λ-
Διαπρεπής Γάλλος Ζωγράφος ό Exa- 

viste Vital Lmninais άπέθανεν έν 11α- 
ρισίοις. Ό ζωγράφος τών Γαλατικών 
σκηνών διεκρίνετο διά την ιστορικήν ακρί

βειαν τών εικόνων του καί διά τους κα
λούς χρωματισμούς οϋς άπέδιδεν εί: βαρύ
τατα πάντοτε σχέδια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έπανήλθεν έκ Κερκύρας δ βασιλεύς 
μετά τών βασιλοπαίδων Μαρίας, Αν- 
δρέου καί Χριστοφόρου καί τής άκολου— 
θίας των.

— ΤΙ «Σφακτηρία.» άπέπλευσεν είς 
Σεβαστούπολιν οπω: παραλαβή τήν Βα
σίλισσαν, τόν Διάδοχον καί τούς βασιλό- 
παιοας Γεώργιον καί Νικόλαον έπανακαμ- 
πτοντας ένταΰθα έκ Μόσχα: ένθα παρί- 
στησαν είς τά: έορτά: τής στέψεως τού 
Τσάρου.

— ’(> Σιδηρόδρομος ’.\θη·.ών-1 Ιειραιώς 
ϊδρυσε ιατρείου έν τοϊς λ 
τό δποϊον θά περιλαμβάνη δύο 
τά άναγκαια φαρμακα 
οιν τών λουοιαενων• » 
χηυ.άτϊον.

— Ό Τσάρεβιτς 
ραιά προτιθέμενος 
τής υγείας του τά ■ 
καί λιμένα: τινά; ■

— Η αύ 
παύεται ά.· 
τής πόλεώ: μας καί τ 
δέ ποιείται διαφόρους 
νουσα

υτροίς Φαλήρου, 
κλίνας καί 

καί εργαλεία χα- 
καί πρόληψιν δυστυ-

λαμβά- 
διαφορα

άφικνεΐται είς Ιίει- 
νά περιη-ρ-σθη χάριν 

:αράλια. τής Ηπείρου 
ής Ελλάδος.

κράτειρα 'Ι’ρειοερίκου οέν
θαυμάζουσα τάς καλλονάς 

ών πέριξ συχνότατα 
έκδρομάς 

έπί τοϋ λευκώματος της 
σχεοιάσματα τοπείων κτλ. Έπεσκέφθη 
δέ καί τά άξιολογώτερα κτίρια καί κατα
στήματα τής πόλεωο.

— Γπεγράφη τό συμβολαίου διά. τού 
όποιου έδωρήθη έν Άμαρουσϊω άγρός δι ’ 
έράνων τών έν Λιβερπούλ ‘Ελλήνων είς 
.-ον Όλυμπιονίκην Λούην.

— Έπί τή έπετείω τών γενεθλίων τής 
βοεσιλΐσσης τής 'Αγγλίας είσελθούσ-ης εις 
τό 78 έτος τή: ηλικίας της έδόθη έπίστ,- 
μον γεϋμα έν τή ένταΰθα άγγλική πρε
σβεία εις ο παρεκάθηΌαν οί ύπουργοι, 
διπλωματικόν σώμα κτλ

— Κατά τήν γενομένην 
θοϋσαν Κυριακήν έπαναληπτ 

έκλογήν ένός βουλευτοϋ
Ν.
κ.

τη:

το

τα.ν παρελ- 
ικην έ-λογήν 
>ϋ Αττικής 

Καλλιφρονα
Ίω. Καλλι-

προ 
ένεκα του θανάτου τοϋ 
έξελέγη δ άδελφός αύτοϋ 
φρονάς πλωτάρχης.

ΊΓίΙς στογμήίς.
Μεταςύ δύω : .
— Ταμαθες. δ Βίσμαρκ ειδοποίησε τη- 

λεγραφικώ: τόν αύτοκράτορα οτι άπέθανεν 
δ σκύλλος του;

— Καί ϋ αύτοκράτωο τί εκανε.
—Τοϋ έστειλε τά σχυΑ.ΙυΛητήριά του !

ΑΤΤΙΚΟΝ Ι1ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΙΙω- 
λεϊται πλήρη: αύτοϋ σειρά (1867 — 1896) 
παρά τω έκδοτη κ. Κ. Κ. 'Ασωπίω. παρ’ώ 
εύρίσκονται καί τόμοι διαφόρων έτών πρός 
συμπλήρωσιν καί ό βουλόμενος άποταθήτω 
προς αύτόν έν όοώ 'Αγησιλάου άρ. 32. 

συνδέει πρός έμέ καί δύνασαι νά κάμης 
ο,τι θέλεις. Νά μέ έγκαταλείψης αϋριον 
ή νά χωρισθώ άπό σέ. Δέν μάς συνδέουν 
άμοιβαίαι άπαιτήσεις. Γνωρίζεις ότι ό πα
τήρ σου άποθνήσκων μοί συνέστησε νά φρον
τίσω περί τήςάνατροφήςσου, νομίζω δέ ότι 
τήν εντολήν του έξεπλήρωσα όσον ήδυνά- 
μην.

Ό Βαλεντίνος έλαβε τήν χεϊρα τής 
εύεργέτ-.δός του καί χωρίς νά προφέρη λέ- 
ξιν τήν ήσπάσθη εύλαβώς. ΤΙ κυρία Μέ
σλερ έξτ.κολούθησε μέ φωνήν κάπως συγ- 
κεκινημένην :

— 'Από σήμερον καθίστασαι ύπολογο: 
τών πράξεών σου. είσαι κύριος νά διάγης 
κατ ’ άρέσκειαν, ένεκα δέ τούτου έχω νά 
σοΰ κάμω μίαν πρότασιν.

— Σάς άκούω, σεβεστή μου μήτερ, 
είπε μετά φωνή: γλυκείας καί σ-νμ.παθοϋς, 
άλλά διατί αύτά τά σοβαρά προοίμια. 
Δέν γνωρίζετε δτι ύπακούω είς πάσα: τάς 
έπιθυμίας σας ;

— Καί άν άκόμη σοί έπρότεινον άντΐ 
τοϋ ονόματος σου νά λάβης τό ίδικόν μου ;

Ό Βαλεντίνος συνωφρυώθη. Έ-ιαμε 
κίνησίν τινα έκπλήςεώς.

— Ναι. έςηκολούθησεν ή κυρία Μέ
σλερ, ή επιθυμία μου εινε νά σέ υιοθετή
σω, άλλά θά όν:μάζεσα·. Μέσλερ ... Θά 
γείνης π/ ουσιώτκτος άφοΰ θά κατασπής 
ό κληρονόμο: μου· καί έάν έπέλθη ποτέ 
διαφωνία τις μεταξύ μας. πάλιν θά. i'/r.z 
δικαίωμα έπί τοϋ ήμίσεως τής περιουσίας 
μου ...

— Άλλα, σεβαστή μου μήτερ, νομί
ζετε οτι διά τών προτάσεων τούτων θέ
λετε μέ καταπείση ; Διατί μέ παραγνωρί
ζετε ; Εννοώ καί έκτιν.ώ τους λόγους, 
οϊτινες σάς παρακινοϋσιν εΐ; τάς προτάσεις 
ταύταο, άλλά διατί μέ θέτετε είς δύσκο
λου θέσιν νά εκλέξω μεταςύ τοϋ πατρικού 
μου ονόματος καί τή: ύλικής άνεξαρτησίάς 
τοϋ μέλλοντος ; Σάς ομολογώ, ότι ή πρό- 
τασίς σας γενομένη τόσον άποτόμω:. χωρίς 
νά τήν αναμένω, μέ συγχ-ζει μεγάλως. έν 
τούτοις καί έν τή συγχίσει μου ταύτη ύ- 
περτερεϊ έν τώ νώ μου ή γνώμη ότι πρέπει 
νά φέρω τό όνομα τό όποϊον έϋ.αβον άμα 
τή γεννήσει μου.

ΊΙ κυρία Μέσλερ ήρυθρίασε καί οί ο
φθαλμοί της έξήστραψαν. Άπήντησε βρα
δέως,ώ: έάν ήθελε νά έννον,θή καλλίτερον.

— Λοιπόν δέν θέλεις νά. σέ υιοθετήσω ; 
Δέν επιθυμείς τήν κληρονομιάν μου ;

— Κυρία, είπε, πιστεύω ότι δέν θέλετε 
νά μέ συμβουλεύσητε άλ · ο παρ ' έκεϊνο τό 
όποιον άπεοάσισα. Γνωρίζετε οποίον σεβα
σμόν καί έκτίμ.ησιν έχω εΐ; τό Ονομά σα;. 
Έάν σήμερον έγκαταλείψω τό ίδικόν μου 
θά φανώ ότι το πράττω άντι χρημ,άτων. 
Τούτο μοϋ κατασυντρίβει τήν καροίαν.

11 κυρία Μέσλερ καίτοε κατενόησε καί 
έξετίμησε τήν εύγενή τοϋ νεανίου άπόφα- 
σιν, έν τούτοι; εξακολούθησε τήν ομιλίαν 
ταύτην έν «ϊδει δοκιμασία: :

— Άλλά γνωρίζεις ότι δέν έχεις περι
ουσίαν. Ό πατήρ σου άπέθα.νε χρεωμένος.

— Γνωρίζω όμ,ως ότι δ ουζυγό; σα: 
έπλήρωσε τά χρέη του, καί τούτο δέν θά 
λησμονήσω πο τέ.

— Λοιπόν έπιθυμεϊς νά ονομάζεσαι κό
μης Κουτρά χωρίς περιουσίαν, ή Μέσλερ 
καί νά ήσαι δ πλουσιώτερος νέος τών ΙΙα- 
ρισίων ;

ΊΙ Βαλεντίνος έμειοίασε καί άπήντησεν 
ήρέμω: :

— Μάλιστα, κυοϊα, έάν τούτο δέν σάς 
πειράζει.

ΊΙ βασίλισσα τού χρυσού κατέστη σο- 
βαρωτέρα καί είπε :

— Δέν μέ πειράζει, ή άπόφασίς σου 
μοί προςενεϊ εύχαρίστησιν αΰτη δεικνύει 
οτι είσαι άξιος τής άγάπη: μου καί νέο: 
λίαν άςιοπρεπής. Έν τούτοι: την πρότα- 
σίν μου δέν ήθελον άπορρίψει άλλο·., έ'χον- 
τε: μεγαλείτερον τού ΐδικοϋ σου τίτλον, 
ό,τι δέν δύναμαι νά κάμω πλέον διά τή; 
υιοθεσίας θά τό πράξω διά τής διαθήκης 
μου. Δέν θά φέρης το όνομά μ.θν, άλλά 
θά. γείνη: κύριος τής κληρονομιά: μου.

— Τούτο εινε δικαίωμά σας. Άλλά 
καί χωρίς τήν άπόφασίν σας ταύτην δέν 
θά παύσω νά σάς άγαπώ καί σά; σέβωμαι 

υσιο:
εν

ώ; πάντοτε.
ΊΙ σ·ννομιλία αΰτη έπέδρασεν άποτελε- 

σματικώ: έπί τοϋ μέλλοντος τοϋ νεαρού 
κόμητος. Βραδύτερο·/ είς ήμέρας χαλεπά; 
ή άνάμνησι: τή, ίπποτική; στάσεως τού 
κόμητος έπηρέασε πολύ γο πνεύμα τής 
κυρία: Μέσλερ. ήτι; συνεχώρει τάς κατα
στρεπτικά: παρεκτροπά: τού Βαλεντίνου.

ΊΙ άπόφασίς τοϋ κόμη-.ο: δέν υπήρξε 
προσποιητή. Έκ μεγάλη: φιλοδοξίας δέν 
ήθέλησε νά άνταλλάξη τό όνομά του πρό; 
τό όνομα κοινού άστοϋ, όσον ούτος καί άν 
ήτο πλούσιο:. Δέν κατεφρόνει τήν κυρίαν 
Μέσλερ. έν τούτοι: θά έλυπεϊτο έάν ήτο 
υιό: τη:. Έδίχετο τά; γενναιοδωρία: τη; 
ώ; οόρ'-ν τή: άγάπης του, άλλά νά μ,ετο- 
νομασθή, εί; Βαλεντίνον Μέσλερ 
ήθελε συγκατατεθή.

Έάν έμενε πλησίον τή; κυρία; 
θά έζη ώς καί πρότερον ήσύχως. 
κάσθη όμ.ω: νά έκπληρώση τήν ση 
τικήν του ύποχρέωσιν, έμεινε μόνος, έλεύ- 
θερο; · Λ·
εσύρθη έκ τής 
Διέφθειρεν ολόκληρον το 

Μέσλερ,
Ήναγ-
ρατιω-

νά κανονίζη τον 
άνία:

βίον του, καί παρ- 
καί τής άεργίας. 
σύνταγμά του καί 

τήν φρουράν, σαπανών άφει- 
δ Βαλεντίνο; έπρόκειτο νά 
; σύνταγμά του, το όποιον 
Νάντην, ό Έλιφάς εδωκεν 

Μέσλερ σοφάς τινα: συμ-

άνεστάτωσε 
δώς. "Οταν 
υ εταβή εΐ; ' 
έστάθμευεν εί, 
εΐ: τήν κυρίαν 
βουλάς.

— Δέν πρέπει νά τώ δίοετε περισσό
τερα χρήματα άφ ’ όσα χρειάζονται είς 
ένα στρατιώτην, όστι; δέν πρέπει νά φαί
νεται πλουσιώτερος τών άςιωματικών του. 
Έάν έξοδεύη πολλά, θέλει δυσαρεστήσει 
του: άνωτερου; του. Θά οιμωρήται καθ' 
έκάστην καί ούδέποτε θά τον ΐδετε- θά ήνε 
ή άγελά:, τήν όποιαν θά άμέλγουν οί 
ύπαξιωματικοί του. οϊτινες θά μεταβλη- 
θώσιν εί; ύπηρετα; του. Έάν εϊχωμεν τό 
άρχαΐον καθεστώ; θά τώ ήγοραζετε τόν 
βαθμόν του συνταγματάρχου, ό ύποδιοικη- 
τή; του θά έξετέλει τήν ύπηρεσίαν, ένώ 
ούτο; θά έσύχναζεν εΐ; τήν Αύλήν, όπου 
θά έπεδείκνυε τον πλούτον του. 'Εχομεν 
ομω; δημοκρατίαν καί πά; νέο; είτε έκα-

τομμυριούχο; είνε, είτε πρίγκηψ, είτε α
πλού: άγρότη; οφείλει νά ύπηρετήση ώς 
στρατιώτη; έπί τρία ε"τη πήν πατρίδα 
του. Εΐ; τήν κατηγορίαν αύτ-ξν ύπάγεται 
καί δ Βαλεντίνο; καί πρέπει νά ζήση ώς 
απλού; στρατιώτη:. "Οταν γείνη πάλιν 
πολίτη; δύνασθε νά τον χαϊδεύσετε όσον 
θέλετε.

Ή κυρία Μέσλερ έπεδοκίμασε τά; συμ- 
βουλά; του άρχαίου της φίλου, άλλά δέν 
τά; έφήρμωσε διότι ό Βελεντϊνο; ύπή,ρξε 
ό πλουσιώτερος στρατιώτη; τή; άπογρα- 
φής του. Κατ’ άρχάς ή αφθονία τού χρή
ματος δέν ε'φερεν είς τόν Βαλεντίνον δυ
σάρεστα άποτελέσματα. Κατ’ ούδέν προ
σέβαλε τήν άξιοπρέπειαν τών άνωτέρων 
του. Ενοίκιασε μέν πολυτελές οίκημα καί 
προσέλαβεν ύπηρέτας, 'ίππου; καί άμά- 
ξας, προ; τούτοι; δέ ώ; έοωμένην ηθοποιόν 
τινα. άλλά ε”ζη μετά πολλής έπιφυλακτ·.- 
κότητος, ώστε αί παρεκτροπαί του διήρ- 
χοντο σχεδόν άπαρατήρητοι. Έλάμβανεν 
άδειας όπόταν ήθελε διότι ό συνταγμα
τάρχης ύπήρξε φίλος τού πατρό; του, είς 
ούδεμίαν δέ άγγαρίαν ύπεβάλετο ύπό τών 
ύπαξ'.ωματικών τούς όποιους έφιλοδώρει 
συχνότατα. Κατελήφθη όμως ύπό άνίας 
καί διά νά διασκεοάση ήρχισε νά χαρτο- 
παιζη.

Συνέπαιζε μετά, συναδέλφων του πλου
σίων οικογενειών, οϊτινες διήρχοντο τάς 
ήμέρας καί τά; νύκτα; κατά τά; όποιας 
δέν είχον ύπηρεσίαν εΐ; τόν οίκον τοϋ Βα
λεντίνου. Ιίοσά σημαντικά άπωλέσθησαν 
καί διά νά άποφύγωσι τά; διαμαρτυρία; 
τών γονέων οϊτινες δέν ήσαν πρόθυμοι εΐ; 
έμ.βασματα. κατέφευγον εις τόν νεκρόν κό- 
μ.ητκ μεταβληθεντα είς δανειστήν των. 
Εΐ; τούτον δέν έκαμεν έντύπωσιν τό κέρ
δος ή ή άπώλεια τών χρημάτων του κατά 
τήν χαρτοπαιξίαν. Ητο πάντοτε γελα
στός, εύθυμος καί ήγαπάτο παρ ’ όλων. 
Τόν έθεώρουν άγαθόν i t τζύτ·.1.: ημέραν 
τινά έδειξε τ.ιαύτην σκληρότητα, ήτι; έ- 
ξέπληξε πάντα;.

' Γπαξιωματικό; τι; τού συντάγματος 
του, όνόματι Μπλανπέν, έπρόκειτο νά ά- 
φεθή τήν έπομένην. Θά μετέβαινεν εις 
τήν πατρίδα του νά νυμφευθη τήν κόρην 
τήν όποιαν ήγάπα καί διηγείτο μετ’ ά- 
πλότητος, ήτις διασκέδαζε τόν Βελεντι- 
νον, τά σχέδιά του. Ούτος ήρίσκετο νά 
τώ άπευθύνη ερωτήσεις ;

— Μπλανπέν, τί θά κάμης όταν ύπα- 
γης εις τήν πατρίδα σου ;

—Θά γείνω μαραγκό; 'σάν τόν πατέρα 
υ.ου...(

— Καί θά νυμφευθη; ;
— Βεβαιότατα. Πρό εξ έτών περιμέ

νω την στιγμ.ην αύτήν... Έπήρα τά πο
σά .ή; άντικαταστάσεω; καί μέ το χρή
μα αυτό θά άγορασω τά έπιπλά μου...

Εΐ: τά; λέξεις ταϋτα: άπαισίκ ιδέα κα
τέλαβε τόν νεκρόν κόμητα. Έσκέφθη νά 
κερδίση εις τό παιγνίδιον τά χρήματα ε
κείνα τά άποκτηθέντα μετά τόσου κόπου 
καί προωρισμίνα διά τοιοϋτον ιερόν σκο
πόν. Τόν έμέθυσε σχεδόν καί τόν έφερε 
κατόπιν πρό τή; τραπέζης του χαρ"-- 
παιγνίου.
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— Μπλανπέν. τώ είπε, κύττχξε χύτου: 
έοώ. ήλθον μέ χίλια φράγκα έκαστο; και 
θά φύγουν χωρίς πεντάρα. Έντο; ολίγου 
ό ευτυχέστερο; θά γείνη κύριο; τών χρη
μάτων των. ποοσπάθησον νά ήσαι συ αύ- » k
τός, νά σεζχπ/.χσίάσγ; τ 
’Εάν γείνη; πλουσιότερο; 

μγ,ς καλλιτέραν εργασίαν τ
— Καλά, άλλά είπε; οτ 

τεροι θά φύγουν μέ άδεια 
δέν θέλω νά ήμαι ένα; άπ ’ 
έχω μέ άρκεί. δέν θέλω -.ά 
έπειτα εγώ σέν έπαιζα ποτέ.

— Λόγο; περισσότερο; διά 
Παρασυρθείς ύπό τ< 

Βαλεντίνου.
κα, 
σεν. 
καί Γ- 
κράτος 

ο ποσό/ σου... 
συνασχ’. νά ζά- 
•οΰ 7-χρχγζού.

·’. οί περ'.σσό- 
ττ,ν τσεπών, 
αυτού;; *0. τι 
το χάσω ...

νά κερδίση,ς.
Z'J., .... ,ών συμβουλών ...

ό Μπλαπέν έθεσε δέκα φράγ- 
τά όποια προ; δυστυχίαν του έκέρρι- 
Έριφοκινδύνευσε ολόκληρον τό ποσόν 

μετά. πάοοδον πέντε ωρών ύπο το 
πχντοίων συγκινήσεων έζ.έρο’.σε 

δεκαεπτά χιλιάδα; φράγκων. Ό Βαλεντϊ- 
καί ήρότα τόν ύ- 
έσκόπει νά κάυ.η

κατέστη 
έάν το έκ 

άποκτηθέν χρήμα μ.ετέ- 
του, Έπχνήλθεν 

τό οίκημά τοΰ Βα- 
:άλιν είκοσι 
έκ τοΰ κέρ- 

πρό; κοινήν θυμιδίαν πάντων 
του. 
ι θά 
άμ.- 
Έ-
του 
αύ-

ή; περιουσία; ■ 
ι εί; το όποιον 

καλλιεργώ·/ τ 
άνατρέφων ίππου: 
7·£0*.

α:

τής μνηστή; 
πλέον ά.ξΐχν 
εί; τον στρατώνα 

γευματίση προσέφερε διάφορα
• a. « Μ — . * a - _a — . * a "έξε- 

τών
70- 
το 

ου κόμητος. Τού; 
.ίκειότατα ώ; έάν 

ουτου και εκείνων υπήρ-

νο; έγέλα άκρατήτω; 
παξιωματικόν του τί 
τόσον μέγα ποσόν. Ούτως κα
ρό;. δέν άπηντησε λέξιν καί ο 
τον στρατώνα του.

Τήν έπομένην ό Μπλανπέ 
νήθως ά,το πράο; καί μειλίχιο 
απότομος καί ανήσυχος, ώ 
τοιαύτης πραξεως ά 
βάλε τόν χαρακτήρα 
μετά τρεις ημέρας είς 
λεντίνου όπου έκέρδησε καί 
χιλιάδα; φράγκων. Τυφλωθε 
δου; ώμίλει 
περί τής διαθέσεω; 
Θά ήγόραζε κτήμα 
έζτ, μεγαλόπρεπός 
πέλου; του καί 
παυσε νά όμιλγ, ..... 
την όποιαν δέν έθεώρει 
τού. Όταν έπανήλθεν 
του νά 7 ■_
εί; τού; συναδέλφου; του, οί όποιοι 
πλαγησαν έκ τών μεγαλαυχιών του 
όλω; αντιθέτων προ; τόν γνωστόν έω: 
τε μετριόφρονα χαρακτήρα του. Μετά 
γεύμα έπχνήλθεν εί: 
πάντα; μετεχειρίζετ 
ούδεμία αεταςύ 
γε διάκρισις.

Ο Βαλεντίνο; διεσκέδαζε μέ τήν μετα- 
μορφωσίν ταυτην τού Μπλανπέν εί: τον 
όποιον, ευφυολογών ύπέσχετο. ότι ήθελε 
τον συστήσει εί; τά; καλλίτερα; ο’ικογε 
νεια; τών Ιίαρισίων, καί τώ έδείκνυε τά 
άγαθά τά όποια θά άπήλαυεν έκεϊ διά 
τής περιουσία; του. Τω προσέοερε άφει- 
οώ; διάφορα ποτά, τά όποια συνετάοαςζν 
εντελώς την διάνοιαν τού δυστυχούς ύπα- 
ςιωματικού. Έν τοιαύτη καταστάσει έ- 
λαυε καί πάλιν μέρος εί; το παιγνιδιού 
όπω; αύζήση έκ τού κέρδους την περιου
σίαν του καί άπολαύση πάντα, τά πο- 
θούμενα άγαθά. Περί το μεσονύκτιον ά- 
πωλεσε πάντα τά κέρδη του καί ώφείλε 
το ποσον τής άνακατατάξεό; του. ΤΙ 
συμφορά τόν κατέπληξε. τόν έθορύβησε, 
του άφηρεσε την μέθη·/ καί συντετριμμέ
νο; ήρξατο κλα.ίων. ένώ ό Βαλεντίνο; έ- 

ξηκολουθει, καίτοι είχεν άπόφασιν νά τώ 
δί·'ρήση τό ϋφειλόμενον ποσόν, νά εύφυο- 
λο^'η είς [όάρο; του.

— Ά ! Μπλανπέν. ήθέλησε; νά τρα- 
βήξη; μεγάλο δρόμο καί έσπασε; τά μού
τρα σου. Τώρα ούτε άμπέλι. ούτε μαραγ
κό;, ούτε γυναίκα. Γ ‘ 
ταχθή; διά νά λάβης ■ 
σιν ... εί; το μεταξύ ή

— Ή Μαρία, είπε, 
ύπαξιωματικό;. Είμαι 
ήμαι φιλότιμο; πρέπει 
ρά μου...

— Όχι έόώ Μπλανπέν ... θά λερώ- 
ση; τό ταπί... Γιατί νά βιασθή; ! ...

:ο: ήσο πλούσιο; . . τώρα. 
...Έτσι εινε ό άνθρωπο;... 
έπήραν ’πίσω τόν παρά

........... > I <
Πρέπει νά άνακατα- 

νέαν άντικατάστα-
Έλένη σου ;... 

κλαυθμυρίζων ό 
άθλιο: ! ... "Αν 

νά χύσω τ ’ άντε-

I Ιρό τού γεύμα 
είσαι φουκαρά;

οί κύριοι έπήραν ’πίσω 
έγύ μόνο; δέν έπληρόθην. 
Θά πληρωθήτε τό πρωί, 

μη. Ό ταμία; μα; έχει τά 
μου.

’Εδώ 
του:.

κύριε κο- 
χρήματά

ά. δίδω δέν εινε ίδικάσου

Άλλά μό/.α ταύτα τά 
μαζύ μέ αΰτά όλα τά

11 ρέπει όμως 
κάνη; κακή 
άλλά δέν έ-

αληθινόν.
μη

σκεπτικό;- οέν 
■όν στρατώνα. Τήν έπομεην. 

ου εντός του ποταμού, 
διότι είδε κατα- 

τά όνειρά του. Το 
ά; παρεκ- 

του. 
πλή-

— Κράτη,σε τά χρήματά σου, 
δέν τά θέλω, είπεν ό Βαλεντίνο; 
τικώς.

— Όχι σάς άνήκουσιν, είπεν 
ξιωματικό;.

— ’Αφού 
μου- μέ έννοεϊ; ;

— Κάλλιστα. 
έχ ασα .... και 
κέρδη μου.

— Αύτό είναι 
νά ’πά; νά κοιμηθη: 
καρδιά. Έχασε; τά κέρδη 
χει; χρέη.

Ο Μπλανπέν άπί,λθε 
μετέβη εί; 
εύρον τό πτώμά ■ 
έπνίγη έξ αϊσχου;, 
στρεφόμενα διά μιά; 
συμβάν τούτο έθεσε τέρμα ε’ 
τροπά; τού Βαλεντίνου καί τών φίλων 
Ό συνταγματάρχη;, οστι; έμαθε έν 
ρει λεπτομέρεια τά γενόμενα, έλαβε μέ
τρα αυστηρά, ένεκα τών ύπ-.ίων τον υπό
λοιπο· χρόνον τη; θητεία; του ό Βαλεντί
νο; διηλθεν εί; τό σώμα, λίαν περιωρισμέ- 
νω;.Όταν ή ύπηρεσία του εΤ.ηξεν έπανηλ- 
θεν εί; Παρισιού;.

..,.ψων ί.ών. ειοεοε εύνε- 
εύμορφο; κχ» ταχέω; ν.ετζ 

κατέλαβε την 
καί θορυ- 
μέλο; ο- 

ΐδρυσε 
, περι- 

άσα; τά; 
ύψηλη; παρισινή; ταξεω;. 

ρύβω του νέου του 
ώ; έκ τη; έλαφρότητο; του χ α
τού το έπεισόοιον Μπλαυ.πέν. 
τού θανάτου τού συζύγου τη; ή 

οσυρθη άπό τον κό- 

Τίτο είκοσιτεσσαρων ετό,ν. 
νέ: Ονομα, ητ 
πέντε έξ άλλων όμοιων του 
ποώτην θέσιν εί; τον άφροντιν 
βώδη παρισινόν βίον. Έγένετο 
λων τών συλλόγων και λεσχμόν και 
τόν όυ.ιλον τών ποδηά.ατιστών όστι; 
έλαβεν ώ; υ.έλη πάντα; κα' 
οικογένεια; τή; 
Έλησυ.όνησε δέ έν τώ θορ· 
ίόίου καί 
ρακτήρο;

Άπό 
κυρία. Μέσλερ είχεν ά 
σμον καί κλείσει 
τη;, έπομένως ό Βαλεντίνο: 
έλε-Λερο;· εί; τά; 
βαίνε δί; ή τρί: 
θέατρου καί τ 
φίλων της,

τά; θύρα; τούΤητο
οιασκεοάσεε 

είς τό 
ύτο κατά ·. 

εϊργάζετο όμω;

μεγάρου 
έντελώ;

.; του. Μετέ- 
μελοδ ραμ α τικόν 
προτροπήν τών 
; μετά πολλή; 

οραστηριότητο; εί; τά; άγοθοεργίχ; καί- 
τοι σωματικό»; ήτο κατά τι καταβεβλη
μένη. Ήγείρετο τήν όγδόην πρωινήν ώ- 
ρα.ν, κατεγίνετο εί; τήν άλληλογραφίχν 
τη;, ήτι; άπησχόλει δύο γραμματείς, όταν 
δε ήρχετο ό κύριο; Έλιφά; Κλεμάν εύρι- 
σκε τά πάντα έν ταςει διά την εργασίαν 
του. Συχνάκι; ό υιό; Φρειδερίκο; Κλεμάν 
συνόδευε τόν πατέρα. Τούτο συνέβαινε ;- 
σάκι; ό οίκο; ΙΙιλέ καί Βερζέ, τον όποιον 
ό Φρειδερίκο; διηύθυνεν, είχε νά άνακοι- 
νώση τι ό; προ; τά; δοσοληψία; του μετά 
τή; κυρία; Μέσλερ.

Ό Βαλεντίνο; ουδέποτε είσήρχετο εί; 
τά δωμάτια τή; θετή: του μητρό; κατά 
τά; ώρα; τή: εργασία; τη;. Συνηντώντο 
κατά το πρό-ρευμα καί τό γεύμα κατά τά 
όποια έδιηγείτο αύτη τά διάφορα τή; ή
μερα; γεγονότα.

Κατά τά; ώρα; ταύτα; ήτο άπόλυτο; 
κύριο;, ούδεί; ήδύνατο ν' άμφισβητήση 
την έπί τή: κυρία.; Μέσλερ έπιρροήν του, 
τότε δε άπέσπα παρ' αυτή- πάν ό,τι έ- 
πεθύμει. "Ανευ τινό; δυσκολία; ή κυρία 
Μέσλερ ηνοιξε πίστωσιν έπ ’ όνόματί του 
εί; τον οίκον ΙΙιλέ καί Βερζέ,ό; καί είς τήν 
Τράπεζαν τ-ή; Γαλλίας, τή; όποια; ό Βα
λεντίνο; ούδέποτε μέχρι τή; εποχή; ταύ- 
τη; ύπερέβη.

Έδαπάνα περί τό ήμισυ εκατομμύριου 
κατ’ έτος χωρίς ή κυρία Μέσλερ νά φέρη, 
άντίρρησίν τινα. Έθεόρει άναγκαίαν τήν 
οαπάνην τού ποσού τούτου οπω; ό νέο; 
κόμη; διατηρήση την αί'γλην τού όνόματό; 
του καί τή; οικογένειας Μέσλερ. Έν τού
τοι: ό Βαλεντίνο; δέν έοείχθη ευθύ; σπά
ταλο; περιιόριζε δέ τά; δαπάνα; του εί; 
τήν συντήρησιν ερωμένης, τών ίππων του 
καί ένό; πλοίου θαλαμηγού.

Άφ ότου όμως έγνόρισε την κυρίαν 
Βουρδιόν. ήρχισε νά μ.η σκέπτεται τό 
χρήμα. Αύτη άνήκεν εί; μικράν οικογέ
νειαν άστών, άνετράφη έν μοναστηρίω καί 
συνεζεύχθη χρηματιστήν τινα, όστι; είχεν 
ετήσιον εισόδημα περί τά; είκοσι χιλιάδα; 
φράγκων. Τίτο ξανθή μέ πρόσωπον άγ- 
γελικόν, άλλ ’ έν ~ι·> προσώπι·» τούτφ 
τω παρθενικω είχεν ένσαρκωθη, ολόκλη
ρο; ό διάβολος. Μετά εξάμηνου συζυ
γίαν έγένετο ή ερωμένη τοΰ Λαβουσιέρ.τού 
προϊσταμένου τού συζύγου της· μετά δύο 
δέ έτη διήγε βίον έντελώ: έκοεοιητημένον, 
απέκτησε μέγαρο·/, άμάξας καί κοσμή
ματα άςία; τρια.κοσίων -χιλιάδων αρά-.-- 
κων. Έζη άνευ θορύβου, προσεπάθει νά 
μη προκαλή την προσοχήν τού κόσμου καί 
ό συζυγός τη; ανύποπτος περί τή; διαγω
γή; τη: τήνπεριέβαλε μέ ύλην τήν αγά
πην του. Οί Παρισινοί έθχύμαζον μόνον 
την καλλονήν της. Ήτο μέτριου άναστή- 
μ.χτο;, ή έπιδερμί; τη: ήτο λευκή ώ; κρί
νον, οί οφθαλμοί τη: γλαυκοί ώ; σάπφει
ροι, ή κόμη τη; ξανθή, στόμα γύυκύ, 
χείλη ρόδινα καί όδόντες λευκότατοι, διά 
τώ/ όποιων κατέφαγε κολοσσιαία ποσά 
των έραστών της. Κατά την έποχην ταυ- 
την εί; έςοχικήν τινα οιασκέδα.σιν τή; 
κομμήσση; Νούνο έγνωρίσθη μετά τού Βα
λεντίνου. Ούτος βαρυνθεί; νά περιφέρηται 
εί; τά; πλούσιας αίθούσας τού πλουσιωτά-


