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ηΚόλατι; χαί Παράδεισος. II ΊΙ σσνταγραιιχή 
τοϋ οόρανοϋ Βασιλεία χαί τά δύο έν τΛ Παραδείσιο 
αόμματα», ώεό Είο-ηναίύυ Κ. Άσωπίον.
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8wjp μα.

«Έλληνοσαλεντινά τραγούδια», ύπό Βίτο Πα- 
.Ιοϋγιπο.

Λ. /. .Ιάσχαρη χαί Μ. /‘ιατζουχάζη. «Ό Γαμ
πρός μας», χωμωδία εις πράξεις τρεις.

Είκόνις: Άγροτιζή σκηνή.—Τά πρώτα βήματα.
Έν τώ Δελτίο : Καλλιτεχν'α χαί Θέατρον.— 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΊΙ έφετεινή θεατρική περίοδος ήρχισεν 
ύπό κακούς οιωνούς. Καί . οι παρήλθον δύο 
εβδομάδες, τό πολύ κοινόν δέν συχνάζει 
είς το Οέχτρον, των παραστάσεων διεξα
γόμενων ενώπιον ακροατηρίου άραιοτάτου. 
Τί γεγονός τ:ύτο μετά θλίψεως έσχολίζ- 
σαν αί εφημερίδες, είς διάφορα άποδοϋσαι 
αύτό αίτια. Ότε προ ετών το ελληνικόν 
θέατρον ήρχισε κινούμενο·/, οί δέ συγγρα
φείς έναμίλλω; προσεπάθησαν διά πρωτο
τύπων έργων νά μορφώσωσι έθνικήν σκη
νήν, γενική έσχηματίσθη πεποίθησ.ις ότι 
ή πρόοδος έσετχι διαρκής, τού παρελθόντος 
τιθέμενου είς λήθην. Δυστυχώ; όμως, τό 
θέατρον εύρίσκεται έκ νέου είς κατάπτωσιν, 
θά ’πανέλθωσι δέ. ώς φαίνεται, αί κρχαϊαι 
ήμέραι, καθ’ ζ; άνεβιβάζοντο έργα χονδρά 
καί μετριότατα ενώπιον τής μεσαίας και 
τής κατωτάτη; αστικής τάςεως, έπιζη- 
τούση; συγκίνησιν είς τά; παραφοράς καί 
τάς άποστροφάς ψευδών ηρώων ή διασκέ- 
δασιν έν τή άκροάσει αμφιβόλων ευφυολο
γημάτων, ιταλικών ιδία κωμωσιών. Τοϋ 
δια/.ρινομένου έπί μορφώσει καί άναπτυςει

. πρώτοι πάντων 
οί, μή εχοντες όρε- 
ην παράστασιν έρ- 

δύνανται νά προσελκύσωσι

κόσμου, ή άποχή είναι καταφανής· τού
του είς έκ τών λόγων άναμφιβόλως είναι, 
οτι ούτος έβαρύνθη άζούων έργα, πολλάκις 
αιδαχθέντα,δι ων καί μόνων αί ύπερέχου- 
σαι ηθοποιοί κυρίαι ΙΙαρασκευοπούλου καί 
Βερώνη κατήρτισαν το εαυτών δραματο
λόγιο*. Ούδεμία δέ λαμβάνεται φροντίς 
περί μεταφράσει·)'; καί άλλων έργων, έξ ών 
βρίθουσιν αί ξένζι φιλολογίας. Καί έκ τής 
καταστάσεως ταύτης —_ 
άπελπίζουσιν οί ήθοποι 
ςιν καί προτιμώντες τ 
γων, δι ’ ών 
κόσμον πλεώτερον.

Έζ τών διδαχθέντων τήν παρελθοϋσαν 
εβδομάδα έργων, λόγον θά κάμωμεν περί 
τής ΣχΜβαζ τοϋ κ. ΙΙερισιάδου, δοθείσης 
έν συρροή κόσμου, όφειλομένη είς τόν ύπο- 
βιβασμόν τών τιμών, έν τω «Παραδείσω» 
τήν Παρασκευήν. Τό δράμα τούτο πέρυσι 
παρεστάθη το πρώτον, προΰκάλεσε δέ θό
ρυβον αρκετόν. Έθεωρήθη ένέχον ύγιά καί 
ισχυρά·/ πρωτοτυπίαν καί πλήρες ποιήσεως 
καί παραστατικότητος. Οί έπαινοι ούτοι 
είν- πλέον ή ύπερβολικοί, τούτο δέ δύναται 
απλώς ·ά ρηθή οτι είνε είούλλιον άνευ 
αξιώσεων πολλών φιλολογικών, μέ γλυκείς 
τινας στίχου; καί ευτυχεί ένιαχοϋ ιδέας 
καί οτι επικρατεί έν αΰτώ, άρκετά έπι- 
τυχώς, τό δημώοες ύφος. Ό λόγος τής 
μεγάλη; επιτυχίας του δέον νά άναζητηθή 
είς τό οτι ικανοποιεί τάς τάσεις τού κα
τωτέρου ιδίως λαού, μέ τά; εκφράσεις καί 
τά; ευφυολογία; του τά; λαϊκά;, μεγάλω; 
άλλως άντιτιθεμένας προ; ίοέας καί εικό
νας πεφυσιωμένα; καί αισθήματα 
λόγα καί σύνθετα, πάν άλλο ή ά 
πούντα τά; ψυχάς άπλών καί αφελών 
χωρικών. Οί ήρωε; εκφράζονται ώ; σύγ
χρονοι " -----
σται 
ρινών 
κονίζεται 
ποχή, καθ’ήν 

λεπτό-
•J-

συνταγματικοί πολϊται, άναγνώ- 
έπίμονοι καί φλογεροί τών καθημε- 
πολιτικών άρθρων, οΰοαμώ; σέ άπει- 
— έστω καί κατ' έπΐφασιν. ή έ- 

’ ' ι τό δράμα συμβαίνει.“Επειτα 
τό έργον ούδεμίαν δραματικήν γοργότητα 
έχει- είς τάς κρισιμωτάτχς στιγμά; οί 
ήρωες, άντΐ τέλος νά ομιλήσουν ώ; άν
θρωποι μέ σάρκας καί όστά, έκχύνονται 
είς λυρικάς άποστροφάς, όμιλοϋσι γλώσσαν 
συνθηματικήν αυτόχρημα, κατάφορτον ει
κόνων καί ύπερβολικών περιγραφών οϋτωείς

τό στόμα τοϋ Θάνου τίθεται δις όλόκληρον 
κατηγορητήριων, υπερβολικόν καί περιπα
θές κατά τών γυναικών, είς ο απαντά 
μετά τοϋ αύτοϋ ζήλου ή ερωμένη του 
Ξάνθω καί τούτο έπί τή ύποτιθεμένη απι
στία τής τελευταίας. Ευτυχώς οί χωρικοί 
ούτοι, ήσαν ανίκανοι, διά τήν έποχήν είς 
ήν ανάγεται τό έργον, πρός τοιαύτα: γενι
κεύσεις ίοεών καί ρωμαντικάς εκδηλώσεις. 
Καί διά τούτο, άκούων τις έκφερομένα; 
τάς ιδέας ταύτας, νομίζει ότι άκροάται 
τών φιλοσοφικών γνωμικών καί σκέψεων 
τών συγχρόνων ψυχρών καί τυπικών ηρώων 
τής κατωτέρας πω; δραματ. φιλολογίας, 
ή δέ εθνική ενδυμασία τών διαφόρων προ
σώπων έξαφνίζει τούς οφθαλμούς τοΰ θεα
τού ώ; αλλόκοτο; παναισθησία.

Τήν προσεχή εβδομάδα, έν τώ θεάτρω 
τών Ποικιλιών, δοθήσεται ή Γυναίκα τοΰ 
κ. Π. Δημητρακοπούλου, ήν ίσως ευρέως 
θέλομεν άναλύση.

Προσεχώς αναβιβάζεται έπί σκηνής τής 
Γαλλική; Κωμωδία;, τού πρωτίστου θεα
τρικού καθιορύματος τών Παρισίων, νέον 
έργον τού RichepiU ύπό τόν τίτλον 
Martyre, έμμετρον καί εί; πράξει; πέντε. 
Τά έργα τοϋ Richepin έξήγειραν θύελ
λαν αί ποιητικαί συλλογαί αυτού οί Ά- 
.Ιήται. αί Β.1ασ<ρη/ύαι διά τό κτηνώδες, 
οΰτω; είπεΐν, τών εκφράσεων καί τήν δια- 
πνέουσαν αυτά άθεΐαν έξήγειραν πρό έτών 
έν Γαλλία τήν γενικήν κατακραυγήν. Τού- 
ναντίον εί: τήν θάλασσαν καί εί; τά; 
Θωπείας· επιδεικνύει βαθύ ποιητικόν αϊσ- 
μα καί τρυφερότητα άπειρον. Έν γένει ό 
Richepill διακρίνεται διά τό σατυρικόν 
ύφος, την ευστροφίαν και τόν πλούτον τών 
διανοημάτων αυτού.

-*·
Γενικόν εξεγείρει θαυμασμόν έν Παρι- 

σίοι; ό εί; τήν αίθουσαν τού Χημείου τεθεί; 
μέγα; διακοσμητικός πίναξ τού Γάλλου 
ζωγράφου Besnai’d, φέρων τόν τίτλον 
Έχ ΐοΰ θανάτου άναγενναται ή ζωή. Είνε 
άλληγορικη είκών, πλήρη; φιλοσοφία; καί 
ποιήσεω;, ζωής καί παραστατικότητος. 
Είχεν έκτεθή προηγουμένως εί; τήν έκθεσιν 
τού πεοίου τοϋ Λρεω;.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

, Έπάινείται μεγάλως τό μ.υθιστόρημα 
τού Γάλλου συγγραφέως Jean SigailX 
ύθτό τήν επιγραφήν «Είς τό έαρ της ζνή: 
"Εχει τρυφερότητα και πραγματική? - 
κόσμου άντίΡ&ώιν/ . J .·ΛΖ!£

L-
y; Οί συγγραφείς και ιδίως οί μύθο 
^ράφοι της παρελθο1 
ίίνε έν Γαλλία τοί:
έΐτανειλη^αμένας -=καί ^λαίκάς- εκδόσεις αυ
τών. Τά ά^^α τόήαίρΐι'βη Κρεβιλ- 
λων υιού ίδια καί τού 'AoS® Ιίρεβ.ώ, 
SYvod^'j/i^'p'/kovofe1 ·' εΐς'τό;1π>ολύ·1κοινόν, 
5·μγχάνουσι -παρ ' αύτού ένθέρμου υποδοχής. 
Περί τού τελευταίου τού Άββά Prevost 
έ;ςέδφκ.εν αξιόλογο? ζφιτικόν-έργον ο Hen- 
rjxHadsse. 'ό £ίος τού διάσημου του- 
τρυ^μυ.Οιστμριρ,γρήφουί τού ζατορθ,ώσάντος 

Λε?ζ-ώ» ν’ άπειζονίση με- 
τά_^ο^ρ^μηής.. .άλη^είας! τήν.

Κμτ μ.^ρχ^.^ω}55^οφΰλ9ΐξ;ν^νpi Λα\-; 
δ ο δ’.κοϋ^Δ'^. .ύστερον, .άηδιάσαςπήν.

ιί^Τ.χ
«WFo'iΑλίϊ’?·τ ^·<ΛΛ^λείπεΐ;;

έ·ι??Χ;Ζ.£τ« « *?"r· ίφ

•·π:Γ ζυοίι κι; τα^ιν. ^τ-ικ.,, ή; τα 
πρίημ·ί·<,ή,.τόυ. »σγιζτα. Έν ’O^.avoiz δε. 

τών ε’ργων ,«2Απρμ^ημρ^ε'ήρ.μτα-
£?.ϊ·ε?ί“ ιλτ"^ «Μανών ^\εοΥΜΆ,....ήρι- 

Z?S«r?fc.I ·ώτ 
ςωεεύι <τ ..·.-*-.·πiAr:-T.v.ri .11 .·.

Ό Georges Lecompte1 έδ-ζ;;>.ο·ϊϊ.·ΰσί1' 
εσχάτως περί 'Ισπανίας περισπούδαστο-' 
έργον.ν ,^ίχε ,πρύτ.ο. .εντυπώσεις ,.ποιητγ^αί 
ζ 7.ί ,ρτρρσριπιημί, πιεριγρηφ,ζί, ,τ,^μιΐσπαν.κου. 
"’ “A? · -ξλΤΡ. ί“5τ;*ώ? 
καί διατηρούντο^ ίτι ζζμάρρν τόν θρη-

άπεικοχ|- 
-Έν γένει 

ήί,.ση,-,

ρολογιου - 
1892—1895 
γαλλίζω τύτ 
γιον τούτο ήςχις 

_β. αμφ0Γ«οι οΓ' 
σϋ· ·.¥✓

wyjr

ρολογιού τών αδελφών Γογζούρ τών έτών
‘"'’5, προκαλών μεγάλας έν τώ 

πω συζητήσεις. Τό ήμερολό- 
ήρχμσαν κατά τό ε^τος 1876 
,Γ διάσημοι·. ;α>/)ιστορ·,ογοάφοι, 

θανάντ-.ο -?ί τού Ιουλίου Γογζούρ. άπσ 
έτιύν τό εξακολουθεί ϋ επιζών Έδμονδος.

~· λ.
——Ευ» llarpaic εις τον κ. Λρ. Ευαγ^- 
γελίου.

Έν ‘Af?pi-rl(i> είς του κ. Δ. Παπα- 
λάμπρου,“βιβλιοπώλην.

Έν “Αριρ είς jav.jG^ Βασίλειον 
Σινδουκαν. _Κ —

Έύ'ΰΗίβώ' είς τόν κ. Βασίλειον Συ- 
νοδινόν, βιβλιοπώλην.

Έν Κέρκυρα εις τόν κ. 
Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.

’Ey Τρίκκά.Ιοις είς τόν 
τριον Μηληγγεώτην.

Έν Λαρίσαρ εις τόν κ. ΓεώργιΟ’.* 
Μακρήν, βιβλ.ιοπώλην.

Έν Αίγ-ύπζω είς τόν κ. Στυλιανόν 
Βασιλειάδη<ν)4 ύβιβ'λιϋπώλγρ» π έν 'Αλε
ξάνδρειά.

χωστός εΐνεΓΤ πάταγος καί- το 
τό όποιον ήγΐρθή έκ τής~δημόσιευ- 

ίδία τής δευτέρας σειράς. Περιειχοντο 
,ς τών δια.-;}, 
•άλλήλών,' '

ΊΙ γενική.αντιπροσωπεία τών α Ο
λυμπίων» άνετέΟη εις τον κ. Σπυρ, 
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν 
μας.

‘Η επιστασία τών «’Ολυμπίων» 
εινε ανατεθειμένη :

λ ον, τό δποϊον
σεως

γ. ■ έν αύτή άπεριφράστως αί'άρίσει. 
~*φορ&ν Tyffiro ουγγραφπ3^π;:ί

ώς έλέχθήσαν έν τα'ί; ίδίωτικάΐξ προς τους 
αδελφούς Γογζούρ συύομιλιαις, οϊτινες έ- 
σηευσαν γά διαμαφτυρ-ηθώσ;· λζωηρώ;.-.Κα;.! 
εν τώ νέω τομω, εννάτώ, οι' ού συμπ/.ή- 
ρούται ολόκληρον τό εργον, τ. αύτή αδια
κρισία καί σκληρά αλήθεια ύπάρχει, ώς 
παρατηρεί όρθώς έν άρθρω του δημοσιευ.-· 
θέντι έν τώ «Φιγαρώ» ‘θ', Έρνέστος Δ’ωδί.

*·
' Μέτριον ζρίνετκι ;τό .νέον ναυθισα^ΤΓ,μα. 

τού- ..τρυφεροί) μυθιστηριαγράφου )'uuj[ 
Murgeiil’kte, ύπό τήν επιγραφήν *ΠγΨ·: 
σι·;». Ή αφέλεια .και ω ή αίσθημά-, 
τική τρυφερότης, . αντ’.νες. ,.χαρα.ζττ.ρίζο,νίοι. 
τά , πρΚΑγούμενα μυθιφπορήματμ -ου, ..έμ,-' 
λεί^ουσν σχεδόν, έντρ/ίώς.,)ήπ:’ αΰτ.οϋί;-Λ-57Γρ

Νικόλαον

χ. Δημή-

• V
*-

\κΐ·ρ, 
ζ.οιΐΛ-..διατ;ηρρύντί * 
σκεφτικόν.,-φανα-τισμον --zai.

ζωηροί η,θών. καζι εθίμων, 
παρέχεται, “λήρηο. ζηΐ,,ηκκήν.^έα 
μεριτή,ςγ.Ίσπανία.ο. .,.Λ;ι . ...

,^.;Φ.ΐνστών ίίαρϊ» Λ .πρό τινος;.έκλεγε;« 
άκα-δημ?.ι>·.0ίχ έξέδ<>>κ«1>(-πελευταΐον ε’ργο-ν 
κριτικόν. ,ύ^ό. τ^ν. τίτλον «Ί’ιλόσοφοι. ν.α» 
τςο ΐίΛταί».. Κ α,νβγ? ροϋντα.ι ά.ί πλεϊσται τών 
περιεχομένων κρίκων,ως ύπαγορεφθεΐσρ;·. έη 
προσωπικΐί 7 φιλίας y.ai είνα·. μάλλον α
ναμνήσεις καί άτομικαί παρατηρήσεις ή· 
άνεοόληπτοι κριτικάί.

.;^φισπ?μέ;α/ττοι.εί·/= 7.·..Φι.Ιυ./υγικ<ιΙ ζαί 
ΚαΑΑ^ΐ^χκίκαί ,μελέται -φού. Γου.σταύαμ 
AiWFwh - F&BiSs τ*?.ν

Τ^-όρνσίφοοιη,ταφκ,αί. καλ^τέχ^να; διμφό- 
ρων.ήαω,ν zpu ζ^φιών. Έπ^σύντ^ι ίδί*. 
’ή-ή'ά' S"?W "ϊό-Τ’ίψΙ 
και τοΰ Γουσταύου 1$>ίρ·χχρίσεις,.,ζ,._.

-W-

«ίνυαναΐ Όρτι 
ητική συλλογή το■_ .πρ .-Λεο.τπ .·α-7 ζΛ·ηθη ποιητου.,πεπ, .·».·.·(.>4·,·.·.·; XVΚόυ.ώοτε-/νηαατα 
στίχοι ουτοι2 ?.ε,π· 
ζ.αί’ πλή όηλ λ.ίπτης ναόιτός.'«ν>'.'.·-·: til > ■ >τ . *·, 1 · -

- ’Αγγέλλεται ν;7ε·ζδοσιρ·τω'Γ πο'.ητιζαάτ- 
εργβΓλ.’γκΰ-ο^ρόέ τιΰσξωάΟβιώσαντφς σχΛ-: 
λάρχουΐτ ©ϊϊδωροπ>-,ύλο»Γ, ϊκ τών μ&τριο-, 
φρονόστάπων κάί’ εντιμότατων διδασ-ζατ 
λω/. Ό κ. Α. Γεννάδιος θέλει πρόταξή 
πρόλογον0 σ·Λθεάμενος-' ·διά στενής φιλίας;· 
πρός τξν άποθκνόντά καί ΐδιάζτυσαν τρέ- 
φων πρά,\αύτόν έκτίριησιν. .

«νοίκι» επιγράφεται πόϊ'- 
:ύ έρασρτε'χνου, ώς ήπε-

Μ ·., 7=σ ζ ■: ϊ> Φήνζεσάις 
σ«νί< θεώίοβν^ά*· ‘ϊί· 
I. ? >« < ; ·> -ΌΤΤ,τζ : — ε ζδφγασρ.ε vet

XIlOVJkAIV ΙίΙ'ΚΛΙΡΙΑ

<»ιά. τούς φιλα,ναγνώστας.

τοΟ του-
-ζτων κ.

ούς

Τό Α ττικόί- //μέρο.ίόγιο ·-' 
τάνεως τών έλληνιχών γραμμ 
Εΐοηναίου 'Αίιώπίού δίδεται εί. 
συν^ρομητάς τών «Ολυμπίων» μέ 
μόνον όοαχ, » Ό τω 02<*>T(Epix$. Χφ. 
φρ. 4 έν τώ έξωτερικφ. ΙΙάσα αίτησις 
άπευ.θυντέον είς τό ,γρα^εϊον μας.

Οί έν· Ιΐάτοά'.ς σΰνδρομηταί μας 
παρακάλοϋνται, λήξασης άπό πολλοΟ’ 
τήΤςπρώ τής’' ϊξαμή ν ή£ς; Vi· ό?άτ αβάλω- 
σι τήν’ συνδρομήν αυτών εις τον'άντΑ 
προσωπον - ημών ζ. Χρ. Εΰά,γγελίου.(

Έξεδόθη ό τελευταϊ

- ίΙαρακαλοΟνται οί συνδρομηπαί μ«ς- 
πρός-οός άπεστειλαμίν τάς: άποδεϊξειφφ 
νά μας έμβάσωσι τήν συνδρομήν των.

Έν Κάΐβώ 'έΐς τόν ζ. Γρηγ·- Χ«“ 
μώνιον. βιβλιοπώλην.

, Έν, /(ωκιττα^Γίτονητό,Ιει. ?ίς τους 
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη,.'βιβλιοπώλαςζ

Έν Σμύρνή είς τον ζ. Λεωνίδαν 
Στ,βιβλιοπώλην.

Έν θεσσα.Ιονίκη είς τό 
τήριον '’Λάτερΐαδήν.

Έν Μι.τυ1ΐ(γη έΐς τόν κ. Θεμϊσίο- 
ζλήν Ψύχαό, δίπλόγράφον.
ΙΊΕν μ^οϊ;αστηρ7ω; ό κ. Τ. .Πίλλής, 

βιβλιοπώλης-.;, - ·,ί_ .ix.-vcA'c·:·!
Έν Πρεβέζη είςτόν κ.Πολύκαοπον

I. Tplttfig ;Α2
Έν Σάμω είς τόν κ. Πυθαγόραν

£ 1

τόν κ. Σω-

Χρηστόπο'υΛον.
Έν ΚαβάΛΛα είς τόν κ. Καίσαρα 

Δ.-’Κάλέντζην.
■ν’Εν ζί^ίί{ϊαΓέΤςν:τον''χ. ·Μιχ.':=Βάλά^· 

νην, φαρμάκ'ρχό'ίδ'ί': Ό*
Έν ' I,'·.''>['-·»< ·ίς τό» κ.

Χ^)ΐσ.τμς« ςΐ^ηριτην,^
’Ey Jnpraxi. είς τον. χ&. ·,Π. Ν,ιχ$γ· 

λαίδην, βιβλιοπώλην. - -ι-
-■’■Εν >|ρ0Λ·ωσ«α είς τόν κ. Κ. Γ.- 

Ρώσσόν, βιβλιοπώλην.
όμαιμα7_εΙς^ΐόν· k;χΔνΧάλίχιαν·· 

β·.;,/·.οπώλην.
.u’Ey. ε!ς’'τό,κχΣπυ-

ριοωυχ ΙΙριντζην.
■ Ζ’Ε* y0y_^.. J\,

ΣουρλάγζανΛκαί Σ.αν< ;,·.·τχ·;.-·.· .·. ςχτ
Έν ΚωΓ<ηάντί,ιΐ είς τόν χ. τΜ.,7 

Γκιών, βιβλιοπώλην. - -ςχτ
‘Εν Ρωσσία έί^ ^ρΰξ.κ.^Η; Matt®*' 

τον και Κ. Ν. Μοσ/ολιόπονλον.

Ε» τοδ BxetX-xoG τυπογριφιίου Ν. Γ. 1ΓΓΑΕΣΙ1

νρΐ· i ρίκονρμιζ^ς,, ή. .νά ύπα,οούσωμεν είς 
τούς γονείς, υΛς.διά νά μεταβάλωμεν βίον.’ 
Ό άγαμος δέν φροντίζει διά τίποτε· όταν 
όμως ε’χη γυναίκα, τέκνα δποίαν εύθύνην. 
καί δποϊον βάρος αναλαμβάνει !

— Ή κυρία Μέσλερ θά σάς βοηθήση, 
είπε γελώσα ή κυρία Κλεμάν.Έχμ όγμτά 
μέσα.

— Καί έν τούτοι; είς τούς, σημερινούς, 
καιρούς ούδείς εινε βέβαιος. Καθ’ έζάστην 
si. σοσιαλισταί μάς άπειλρϋσιν οτι Ο.ά μάς. 
άφα-ιρέσωσι τά κεφάλαιά μας.,, Πρό ημε
ρών κάποιος άπό αύ.τούς'τούς μεταρρύθμν- 
στάς έή,εγεν ότι είς πρώτην ,Ιπανάστασιν 
πρέπει νά λμβωσι τ« κεφάλαια τή'ς 'Εθνι
κής Τραπέζης... Όσρ\.λοιπ.όκ ,ΰγ,ε. συνει-. 
θ,ισμένοι νά έξοδεύωσι πολλά ,τί,/πρέ-ει γ.ά. 
σκέπτωνταο ; Τό κατ ’ έμέ δέν θεωρφ ήο-). 
γάμον πανηγύρι... Νομίζω οτι δέ; θά 
είμαι καλό: σύζυγος.

— ’Ησυχάσατε ! Δςν., είσθε χειρόήήρο.ς 
τών άλ.λων καίτοι φάιγεσθε έλαφρό:.... 
Έάν μάλ.ιστα άγαπήσςτε τήν ,;σύ^=’ 
γςνσας... , ·,.

- — Αύτό εϊνε τό ζήτημα... Λ&βπΜ- 
νης. Έριέττη έ,μοιμζει πολύ. -ήί/Ηρας.!
- χ β*· χΧΐέ.μθί .· μ"^· /JSJ* .ί
Τούτο έξαρτατάι άπό σάς.

— Ώς γυνή άγαπά-ε τά συνοιζέσΐΛ,! 
Δέν δυσκολεύεσ.θε;.νά μ#.ς ώθ-ήσεγε -^1ς '.-.ό 
βάραΟρον... "Εχετε ύπ.’.δψιν όμως ίίηψέάν 
γεί·/ω δυστυχής;· πρέπει νά μέ ..παρηγο
ρήσετε. 7 7 :07 ■ : ••.-.•:.·:π··;>π

—■ Καί πώς ;
Διάττοΰ. έρωτος σας,. λ.ή.

—. Μ-εγ-ά-λ,-η.-παρηγορΑα;.: ’Άν. .περιμίνε-οε 
τοϋπ.ο άπό-εμέ δέν..θά.πίερηγ:ρ·ηθ.ή7Α ?Φ“έ· 
Ειμάι πολτό ■ όλίήον Ίρωτόληπτος. Ίσως 
σά; χρησιμεύσω, έώς Άθηνά ένώ^ 
σει άποτ.υχίας άπό τής ΤΙρας-<? -νό’ύεπ

—-ε- Τότε καλλίπερον άπό τοϋδε· νά-άχαλ 
χωρτκϊω οέα Το Τρασβάλ... ; τ ;'\\ϊ

Ή κύριά Μέσλερ περίεργος έκ ·τή: μ.α- 
άράς τ'ούτ'ών σύνο'ήιλέά? "

/ ν. -.,Λ—

, 'εγκατέ/λπε ^ρύς 
μέθ ων'συνδίελέγετοζ καί πλησίάσασα αύ= 
τέύ|, είπέν άστειεύομένη πρδξ τήν νεαράν 
γυνάΐκ^ΐ ·ΥΤ Χλ ?;.V '■

—■ Τ! σάς ,δίήγειται λοίπόν 'άΰτός' ίΐ 
νεανίας ; ·";■·■,· ^ >.·-·7 »ΐ νγ.·,·.

—■ ’ότΓ-θέλΐϊ νά άναχωρή-ση διά' ΐά 
χουσσρυχεϊζ. 'ό)': θ'πατήρ του’.

‘ κύρίά^ ίϊ’σλερ ’ εγΥνΐ ’σκϊπ^ϊα^ ζαί
ΖΥ·Τ.·Γ ι·Ν·Τ. .?'-',,ν'V- Λ·Τ ν-»

ό|,- είπέν άσόέίέόομ-έύη

εζει-

νά ,τρύϊ ήφά^Υ,ς 
έζαάφαλίσουν το

Ρςβοΰααι μήπως 
:Λί 
τε

θίμ>χούς? δεν 
χ.ή £υρέ*;Μίφ^?3 
άγαμος,, 
ήσαι εύτυχής. ,Ιδρ

Κλεμάν ...

δέν ή’όυνήθη νά έκτίμήσή προσηκόντων' 
τήν εύγενή σοβαρότητα τής κομήσσ-η?.' 
Ήγαπήθησαν διότι άμφότεροι ήσαν νέοι 
ζαΐ ώραΐοι1, άλλ. ’ δ έρως ούτος διά τόν 
Βαλεντΐν',ν δέν ήτο δ-υνάτόν νά διαρκέση- 
έπί μακρόν, ούτε διά

-Γ- · ρισσόΤεσόν μετά 
μένω ... ΆΙσιν.Ίσως ή γεύνησίι

•— Εινε τρε,λλ.ός. είπεν ή Σελίν εί 
κυρίαν Μέσλερ, καί,μπήλΟεν.

Μετά έξ έβδόμάδάς δ κόμης Κόυ 
ένρμφεύετο .τήν δεσποινίδα Πιέρμόν καί ευ
θύς άπήλθεν είς Ισπανίαν, ίνθά φΐεμεινεν 
έπί ένα σχεδόν μήνα·. '0 ' Βαλεντίνος 
ίστενοχωρήθη καί ε^εινεν άπαθής ,ζάΐ^ρυ- 
•ζοό' είί τά: ζαλ.λόνάς, της Σεβίλλης, τής

Ε$< 
κέβαλε

έπ'ανήλθίν

— Διατί δέν μου έδίδετε τήν γυναίκα
• ’ Υ >του ως συ,υγ.ον .

— Αυτά δέν μού άρήσκούν,; είπεν ή 
κυρία Κλεμάν, καί φεύγω οιά νά μη α
κούσω περισσότερα.

καί 
περί-ώτε τγ πάντα

και
πάντα.

-.^..ουοισεω; όταν 
εις Παρισιού;.

Αμα τή έγκατάστάσεϊ του 
γαρόν. του ..δ[Βαλ,εντΐνρς. 
Λέσχγςν και τό χαρτοπαίγνιον 
διασζέδασιν ζατήρτϊσ'ν έν'τω

την

·ό?Ζ'5Χν 
άποκλεισ

ϋποίά·

• Ο 
Hee? 
περιποιητίκιότατος, 
ί/^-νίΚ·;

γεΰαα. 
νά έπιδεικνύή άςιωσεις 
έοέχ.ε_τρ7 φούς φίλους 
άπλόγητ^. άφίνουσα

-τ^ς ~ρνάξεις; ;τώ?|.;......
_ ,Ή Ζόρι»-Κλεμάν, ί καί δ ‘σύζυγο? ίτής 
έσύχνάζον εις τό μέγαρο·) Κουτρά. ΙΙίλ- 
λ,ι^κις. _ςι,χφ.ωαίοςι. ηγείροντο ' μεταξύ τ86 
^α^εηι;ίν'χυ. jpgt? τή: κυρίάς'Κλεμάν' περί 
μχυσϊζή: διά τήν δποίαν όύδεμίάν κλισιν 
ήσθάνετο ο κόμης. Είς τάς συνδιάλέξ'είξ 
ταύτ7.ρ·)7έλάμβανε μέρος καί ή ΈρίεγταΛ 
ήφι> προσ^πάσει’ .να πιίσή τον σύζυγόν 
ταμ-ατι καθίστατο μ.ισιτό:. ούτως δμιλώ·/ 
περί.μουσική:, . Ό Βαλεντίνο; ύπε/όελει 
Qtx γρν συζυγόν fiy
πρός .τήν όπςί?ςν ,έ,δείκνύεν ‘ ότι’έτρεφε"βΌ 
0ρ7ήφην.,.άγήπά|ν..,

,Οϋτ.θ{.,δ.ιέρρευσαν 
ΤΓλ.’Εριέττά έφάίνετο 
φϊ§νν^ρι.ς. ^ήί^ω’^ξ, '

γών, συζυγών.δέν ·υπηρνέν ’ ένότή^.
• · .· * ·

δύο όλ.όήήηρ ά’. έ'τή. 
“V ^χαρίστήώεάη -;ΐ^ 
' Voe^jlevT^oj.· Ίυ- 

*’Εν τούτοις μετάξύ
— νΛ^ν.. “*“*■ ’ί'θη-

οη^ω'_ςυ^^σι’ πρός άλλήλ.ούς. Ή, σύ- 
ζυγ,ρς ΧλΟ. ανώτερα:' διάνοιας κάΓήδύνηθη 
εύθύς ές άρχής“'να δΐάκμν^‘χδ1' ήθίκοΐ 

' ε'ϊόί· ω« 
έκτης έλαφροτήτίς του χάρακτηρός’ του

τήν κόμησσαν πε- 
■οήΑ 

ν,ετεβαλέ
ά πρώτην τυχόν άπογι 

Ίσως ή γεύνησις τεκνού μετέβι..., 
εά πράγματα, άλλά δύσθυχώς ό κόμη^’ 
τάχιστά ήπάτησε τήν σ·ύζυγον του, ήτις-τάχιστα ήπάτησε τήν σ·ί 
έννοήσασα τούτσ διέρρηξεν έν τή φΐλύτιμίικ·. 
τάχ πάσαν μετ' αύτού στεν'ότεράν σχέσιν.;

’Εσπέραν τινά είς τό θέάτρόν ή κύρίΐά 
Κλεμάν παρε“ήρησεή ώραίαν- γυναίκα έν»-· 
τός θεωρείου εί: τό δποϊον μέτ ’ ολίγον εί* 
σήλθέν δ Βαλεντίνος. ‘Εκ τού τρόπου τθϋ 
χαιρετισμού ή'Σελίν ήννόή'ιέέν· οτι'δέν έ- 
οϊι^.έντδζίί’έρνκοιϋής έπι%Χ'βΙ>5έ}ς:'··α4>.-2-ΰτι 
μέτόξύ’τής νεήρά; μέλαγχροϊνής καί τδ'ϋ 
ζόμητος ϋπήρχώ/ σχίσει: στϊνώτεράι. 
ζυύε πρός Τον-σύζυγόν της ζαιΧΐύν ’ήρώ-
τησι

— Είδε: τόν κόμητα ; —
— Βεβαίως.
— Ποια εινε αύτή ή-κύρια : —
—' Ή δεσποινίς ?Αδέ·α4'ή·· Κδρά?Λ'’τοϋ 

0εά4ρου'τών Ποικιλλιών'
— Ηθοποιός ;
— Όταν £χ·η καιρόν.

: — ΛΉ κύριά: ΦρίΧδερίζόύ παρετήρήότ 
τόν σύζυγόν τηιάμέτ-’ βάπλήξίϋδςΌίΙ ■’ -Ί3

' ‘ — ΤΚμ^τόέγνω’ργζει'ς^,■ · —
Χ — Μήπως !δϊβττ’·ϊΐμα·.'? άπ-ησχόλ.ήμίνϊξ 
μέ τά': ύποθέσείς μου δέν πίεπε·. νά' -jW- 
ρίζω τόν κόσμον. ’Εάν κάμής ένα περί
πατον είς τά Β’ίύλέ^άρτα5Τθά-·δης ’ 
φιοτογρ'αφίαν τής' εις δι.άφόρόυξ στάόεις, 
κ’άί γυμνήν'άκόμή. " ' ■ ''.;π
' — Καί δ κόμης ΐκτίθέται όΰτώ ηήμδ- 

σία μετά τοιαύτη: γυ·. αικός ; ·-
-χ«χ_ ■ >·^^· τίϋ -’ίίρέσζίτΛΪ^ - 1 —

Ή κυρία Φρειδερίκου ε’μεινεν πρός'στιγλ 
ίλήν σιώπήλίή·έλαβε κατόπιν τά-δίόήτρά 
της καί. *ί^&^^εϊίί·15^ϊέκήβϊδ^ τήν 
ήθοποών, είπεν ϊ

— ΕΙνε πόλύ ώόαία;
— Δέν

- ΣλΤήί'ίχεί
— Ό κόσμος τό λέγει 

ΤΟ 'άρήεϊήαί.- - - \ vrxT ‘
—'Δυστυχ-ής
— Εινε τυχήρόν. 

αύτή;). θά σϋνεδίετο'μύ 9.
' Καί'διατί ; ’

—' Διότι όταν 'τ·.'ς?έχεϊ 
τού Βαλεντίνου '.εν 
^ρωτα, άρέσ'ζετάι εΐς:τά;·μετάεόλάς,~ίπι- 
θυμίΐ νά κυλύεται είς' τον -βόρβάρ:ϊν:"'έίς 
τήν'διαφθοράν. Εί: τόύ'οτκύν τύν ν κόμης 
Κουτρά προσπαθϊό^α^διαΐηβή; ~·Λ,ύί'έξ&* 
τϊρ·.ζ·ο''ύ'ί, ‘ίυπού:. 'όταν υ>*ώς·. εύ^ίσκέτάί 
πάρ’ά τή Κοράλ έκδηλό-ζέι · τά κτηνώϊζ; 
τόϋ πάνή.' '

' ' — ίΣύνΐ'μίόζ ‘Ι’ρείδερΓκϊ-'δέν τ/7>- όμοϊά- 
ξηςί7· .ω- ';· γ'·'1 131Ύ’ω’Γ, Χ Η

— Τις. τό γύώρίζει' φίλ.’τάΤή' μ5υ ί Δία 
κάθε πράγμα χρειάζεται μία περί#Λ»£Γ

— Πώς τέρας,‘έίήζΐ'ϋ.οίπό' έκή.νσς· νά 
ϊΐϊξ-^^οεάυτΐΡς^ράήΐμίίΐνΐγ1^”^ ν3^ — _ 
•' —- Δεν λ.έγω ν'0τε' είμαι ΐκάνός,Γάλ^ά

Η δεσπϋΐνΐς
YVWAVXS

,ςαττΒ 
/

εΛ3Υ'“.ττχχ 
κάΗ άύτόί^Μ 
,άίΛΑ' —

Κόύτρ*
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δέν λέγω οτι ζαΐ svj.x·. ivinxvtiz. Μόνον 
όταν άποθάνη τι: οεν δύνατχι νά ζάμη 
άνοησίας.

Μετά τινα: ήμέρας ή κυρία Φρειδερίκου 
διερχομένη τοΰ μεγάρου Κουτρά, είσήλθεν 
όπως ίδη τήν φίλην της. Τήν εΰρεν έν τή 
μικρά της αιθούση, τή: όποια: τά. βαρέα 
παραπετάσματα ήσαν καταβιβασμίνα. Ή 
κόμησσα, ώ; είδε τήν Σελίν, ήγέρθη 
καί έρρίψίν έπί τίνος μικρά: τραπέζης τό 
ρινόμακτρόν της οπερ έκράτει είς τάς χεί- 
ρας. ΙΙροσεπάθησε δι’ αύτοϋ νά καλύψη 
φωτογραφίαν ζαΐ επιστολήν, χωρίς δέ νά 
δώση καιρόν εις τήν Σελίν νά έξετάση τά 
αντικείμενα ταϋτα την έπλησίασε καί μέ 
φωνήν κάπως συγκεζινημένην τή είπε :

— Τί εύτύχημα ποΰ ήλθες.
— Διηρχόμην άπ' έδώ. Ήρώτησα έάν 

είσαι έπάνω και άνήλθον νά σέ ίδω. Έάν 
θά έξέλθη: πηγαίνομεν μαζύ.

— Όχι. Είμαι ολίγον αδιάθετος.
— Πράγματι φαίνεσθε πολύ συγκεκι- 

νημένη... Σοί συμβαίνει τίποτε δυσά
ρεστου :

— Όχι· τίποτε.
Μέ τήν άπάντησιν ταύτην δύο δάκρυα 

έκυλίσθησαν έκ τών οφθαλμών τής Έρι- 
έττας.

— Διατί κρύπτεσαι. Δέν είμαι πλέον 
φίλη σου, δέν έχεις έρπιστοσύνην είς 
έμέ ; Βλέπω ότι ύποφέρεις ..

— Ό,τι καί άν έχω άφορά άποκλει- 
στικώς έμέ καί οέν επιθυμώ δι ’ αύτό νά 
ένοχλώ τούς άλλους. Σέ βεβαιώ ότι δέν 
άνέμενον...

— Έπί τέλου: τί συμβαίνει ;
Ή κυρία Κουτρά έπλησίασε τήν τρά

πεζαν καί ε"λαβε τήν φωτογραφίαν καί 
την επιστολήν άμφότερα δέ παρέδωκεν 
είς την φίλην της.

— "Μού αγαπητή μου, ίδέ καί ανά
γνωσες

Η Σελίν άνεγνώρισε τ!/.ν φωτογραφίαν 
τής Κοράλ ένδεδυμένης ώς Ήβης.

— Τώρα διάβασε καί τήν έπιστολήν.
Ήτο επιστολή άνώνυαος διά τής ο

ποία: συνάδελφός τις ζηλότυπος καί καζ.ή 
κατήγγελε τάς σχέσεις τοΰ Βαλεντίνου 
μετά τής Κοράλ.

— Άλλά, φιλτάτη μου, τις σέ βέβαιοι 
ότι είνε αληθή τά γραφόμενα : Δέν δύναν
ται νά είνε κακοήθεις διαβολαί ;

— Όχι. Συμφωνόΰσι μέ τάς άλλας 
μου πληροφορίας. Άπό τίνος δ σύζυγός 
μου μετεβλήθη άποτόμ.ως καί ήννόησα ότι 
μέ άπατή..

— Καί τί σκέπτεσαι νά κάμης ; Θά 
έξηγηθής μαζύ του ;

— Ιίοτέ’ τουλάχιστον έφ'όσον έξαρ- 
τά:αι άπό έμέ. Ύπ-άρχουσι λέξεις, τάς 
οποίας θά έρυθριάσω έάν προφέρω και τάς 
όποιας έάν άκούσω θά μοί προξενήσωσι 
φρίκην. Ό χαρακτήρ μου δέν μοί επιτρέ
πει νά παραπονεθώ, άλλ ' ούτε νά όργισθώ. 
Προτιμώ νά σιωπήσω καί νά φανώ ότι τά 
πάντα άγνοώ. Οΰτω σώζω τήν αξιοπρέ
πειαν μου.

— Καί ή κυρία Μέσλερ ;
— Δέν επιθυμώ νά μάθη τι. Θά ύπο- 

φέρη πλειότερον έμοΰ. Τήν άγαπώ έξ όλης 

καρδίας. Ήθέλησε τήν εύτυχίαν μ.ου, έάν 
οέν τήν έπέτυχε δέν πταίει αύτή.

— Έγώ τί δύναμαι νά πράξω ;
— Τίποτε. Φύλαξε μόνον τό μυστικόν 

σου.
Ή κυρία Φρειδερίκου έτήρησε τόν λό

γον της καί δέν είπε τι ούτε είς αύτόν τόν 
σύζυγόν της. Απέναντι όμως τοϋ Βαλεν
τίνου έφέρθη άλλως. Εσπέραν τινά ένώ οί 
άλλοι συνωμίλουν περί θεάτρου έν τή αι
θούση έπλησίασε τόν Βαλεντίνον καί άτε- 
νίσασα τούτον.

— Δέν φαίνεσθε εύχαριστημένος άπόψε.
— Είλικρινώς όχι. Δέν μέ εύχαριστοΰν 

αί περί θεάτρου δμιλίαι.
— Έάν όμως αύται περιεστρέφοντο 

διά τάς κυρίας τοϋ θεάτρου ;
— Τό ίδιον θά έλεγον.
— Νά σάς πιστεύσω ; Έάν έν τούτοις 

αύτήν τήν στιγμήν είσήρχετο καμμία έξ 
αύτών, ή δεσποινίς Κοράλ έπί παραοείγ- 
ματι ...

— Καί διατί ή οεσποινίς Κοράλ ;
— Διότι, φαίνεται, ότι αύτήν προτι

μάτε ...
— ΙΙόθεν γνωρίζετε τούτο ;
— Σάς βλέπουν συχνά μαζύ της.
•—■ Εγω εν τούτοι: όεν την γνωρίζω.
ΤΊρός στιγμήν άμφότεροι έμειναν σιω

πηλοί. Μετ’ολίγον ή κυρία Φρειδερίκου 
τώ είπε.

— Διατί σάς άρέσκει τό ψεύδος ; Σάς 
είδον προχθές είς τό θεωρεΐόν της.

Ό Βαλεντίνος μετά μικράν σκέψιν ά
πήντησεν :

— Τδετε πόσον σάς ομοιάζει ;
Τό αίμα διεχύθη έπί τών παρειών τής 

κυρίας Φρειδερίκου, έγερθέισα δέ είπε μέ 
ΰφος ειρωνικόν :

— Κύριέ μου άπατάσθε, είμαι κάτι 
τι καλλίτερα.

— 'Ορθότατα. Άλλ ’ όταν δέν δύναται 
νά έχη τις το πρωτότυπον, άρκεϊται και 
είς τό άντίγραφον.

Ή νεαρά γυνή χωρίς νά άπαντηση τι 
έγκατέλιπε τόν Βαλεντίνον. Κατά την 
στιγμήν ταύτην είσήλθεν εις τήν αίθουσαν 
δ συνταγματάρχης Ρέδελ, όστις είχε διά
κρισή είς τήν εκστρατείαν τοϋ Τονκίνου 
καί τής Δαχομέης. Τό πρώτον κατά την 
εσπέραν ταύτην είσήγετο είς τό μέγαρον 
Κουτρά καί πάντες έσπευσαν νά τον οε- 
ξιωθώσιν.

Ήτο άνηρ τριάκοντα έννέα έτών, μέ
τριου άναστήματος, μελαγχροινός, τό ήθος 
ψυχρόν, άλλά μέ οφθαλμούς άπαστράπτον- 
τας, βαθεϊς, ύπό τούς όποιους έφαίνετο 
ψυχή ήρεμος. Ή κυρία Μέσλερ τόν έσυ- 
στησε πρός πάντας. Ό Ρέδελ ήτο υιός 
παιδικής της φίλης, ήτις ώς αύτή άπήλθε 
τής Αλσατίας μετά τήν προσάρτησιν. 
Εκτοτε δέν είχον συναντηθή, οτε ένεκα 
τών έν Τρανσβάλ επιχειρήσεων έπανέλαβον 
τάς σχέσεις καί ήδυνήθη ή κυρία Μέσλερ 
νά φανή χρήσιμος είς την άρχαίαν φίλην 
της. Ή κυρία Ρέδελ, λίαν άσθενής, έ'ζη 
έν Βερσαλλίαις διά τοϋ εισοδήματος της, 
έκ τοϋ όποιου πάντοτε ε’καυ.νεν οικονομίας 
διά τόν υιόν της.

Άπό τής πρώτης ήμέρας δ συνταγμα-

εοελ κατεκτησε παντας τους συ- 
ς έν τώ μεγάρω Κουτρά. Πρός 
ι οικοδεσπότην /δείξε ψυχρότητά 
ι όποιαν τω άνταπέσωκεν δ Βα- 
Τοϋτο άντελήφθησαν πάντες καί 

είς τήν διαφοράν τού χαρα-

■ V χναίοντα 
υ.ονον το\ I 
τινα, ττλ 
λεντϊνος. 
τό κπέδωκαν 
ζτήρος.

Ό Ρέοελ 
σης καί άνευ 
τελευταίας του έζ 
ήλλαξε θέμα καί < 
ό τραχύς καί ακέραιος στρατιώτης, συν- 
διελέχθη περί ζωγραφικής καί μουσικής. 
“Εκτοτε έγινε τακτικός θαμών τών συνα
ναστροφών τής κομήσσης καί ένώ κατ’ 
άρχάς έφαίνετο στενοχωρούμενος έν ΙΙαρι- 
σίοις, κατόπιν έδέχθη θέσιν έν τώ ύπουρ- 
γείω τών Στρατιωτικών, ήτις θά τόν άπη- 
σχόλει τουλάχιστον έπί διετίαν. Πρός 
δικαιολογίαν έ'λεγεν ότι τό έ’πραξε χάριν 
τής μ.ητρός του. ητις ήτο ηλικιωμένη και 
άσθενής και ότι είχε καιοόν όταν θά έμενε 
μόνος έν τώ κόσμω νά διατρέξη καί πάλιν 
τάς έρήμους. Ούδείς άντέλεξεν εις τούς 
λόγους τούηους, άλλά τινές μέν ύπέθεσαν 
ότι δ ύπουργός τον προσεκόλλησεν είς τό 
έπιτελειον, οιοτι είς τον συνταγματάρχην 
διέβλεπε τόν μέλλοντα αρχηγόν του στρα
τού, ένώ άλλοι εβεβαίουν ότι ούτος ήράσθη 
έμμανώς τής κομήσσης καί ένεκα τούτου 
δέν έπεθύμει ν ’ άπομαζρυνθή αύτής.

Ή Έριέττζ. έξηκολούθει τόν αύτόν γα- 
λήνιον βίον, κατέπνιγε τάς θλίψεις της. 
περιεποιεΐτο τούς φίλους της καί έδεικνύετ: 
έπιεικής πρός τόν σύζυγόν της, όστις όμως 
άκάθεκτος έπανήλθεν είς τόν πρώην βίον 
του τών διασκεδάσεων καί τών όργίων.

Ή κυρία Φρειδερίκου κατεννόησεν, ότι ή 
μεταξύ αύτής καί τοϋ Βαλεντίνου άνα- 
πτυχθεϊσα οίκειότης ήδύνατ: νά γείνη 
πρόςενος ουσαρέστων, όιότι δ κόμης μη 
άρκούμενος πλέον είς φράσεις διφορούμενα:, 
ήρχισε νά γίνηται τολμηρότερος. Ένεκα 
τούτου ή Σελίν άπεφευγεν αύτόν καί δσάκις 
εύρίσκετο ήναγκασμένη νά τώ όμιλήση 
το έπραττε·/ ένώπιον όλων. Πρός στιγμήν 
έσκέφθη νά διακόψη πάσαν μετά τοϋ Βα
λεντίνου σχέσιν, άλλά τήν ιδέαν της ταύ
την έγκατέλιπε, διότι θά ήναγκαζετο νά 
δικαιολογηθή είς τόν σύζυγόν της, τόν 
πενθερόν της καί τή,ν κυρίαν Μέσλερ καί 
θά έπίκραινε τήν κόμησσαν, ήτις παρα- 
τηοήσασα τήν πρός τόν Βαλεντίνον ψυχρό
τητά της ήρώτησε τήν αιτίαν.

— Δέν είνε τίποτε, άπήντησεν ή κυρία 
Φρειδερίκου, δ κόμης ήθέλησε νά άστειευ- 
θή, έγώ δέν έδέχθην τήν αστειότητα, καί 
μοί κάμνει τον θυμωμένον. Θά περάση 
καί αύτό.

έζ.άθισε πλησίον τής ζομήσ- 
έπιδείξεως «ομίλησε περί τής 

•.ττρατείας. Μετ' ολίγον 
ώ: άληθής καλλιτέχνης, 

τραχύς καί ακέραιος

Καί πράγματι έπέρασε, διότι δ κόμ.ης 
έπαυσε νά φαίνηται θυμωμένο: καί ήρχισε 
νά περιποιήται πάλιν την νεαράν γυναίκα, 
ήτις όμως πάντοτε τον απέφευγε καί συν- 
ωμίλει μετ ’ αύτοϋ μόνον ένώπιον κοινών 
φίλων. Έν τούτοις εσπέραν τινά δ Βαλεν
τίνος έπλησίασε τήν νεαράν γυναίκα, χαθ ’ 
ήν στιγμήν ό συνταγματάρχης Ι’έδελ συν- 
οιελέγετο μετά τής κομ.ήσσης καί μέ ύφος 
ανθρώπου δυσηρεστημένου τήν άπεχαιρέ- 
τισε :


