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' Λήξαντος τήν 3 1 Τιν Οκτωβρίου τοϋ 
Έ το υ ς  τών «Ε κλεκτών Μυθιστο- 

Ιια,άτων», όσοι τών κκ. Συνδρομη- 
iv [/.ας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθ/Γ 
ισιν ώς τοιοΰτοι κα'ι κατά τό Ε' Ε
ίς, παρακαλουνται ν άποστείλωσι 
ί]ν συνδρομήν των εγκαίρως, ΐνα μή 

«ακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.
Είς τούς έν Ά θήνα ις καί τα ΐς έ- 

ϊαρχίαις άνανεοϋντας ή νεωστί έγ- 
(■ραφομένους συνδρομητάς ήμών

Α ω ρ ο ΰ μ ,ε ν  :

Τόν Ε ΡΩ ΤΑ Κ Α Ι Σ Λ τοΰ συνεργάτου ήμών 
[ Α ίσ ω π ο ν , κομψότατον τομίδιον, έπ\ άρίστου χάρτον 
ΙχαΙ ώραίου χρωματιστού έξωφύλλου τοΰ κ. θ έ μ ο ν  
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Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ Α κα\ τόν 
ΑΝΘΡΩΙΙΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ Ο Υ, τήν U  400

σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου ή- 
Η-δν χ· Γρ. Δ. Ξ εΥ ο πο νΧ ο ν .

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

(Συνέχεια.]

Όθεν καθ’ όσον παρήρχοντο αί ώραι, 
έλάλουν οί πράκτορες τοΰ πατρός του καί 
έ'βλεπεν άποκαλυπτόμενα πάντα  τά  έλα- 
τήρια τής παγίδος.Δ ιά τοΰτο ήθέλησε τά  
πάντα νά μάθν), καί παοατηρήσας τόν 
Φλέοην y αριτολογοΰντα πρός τήν σύννουν 
και σιωπηλήν κυρίαν Πουρτοά, άπεφάσισε 
να είσδύβη μέχρι τών μυχ ια ιτάτω ν τοΰ 
θολεροΰ τούτου πνεύματος. Έ ζήγαγε λοι- 
πον έκ τοΰ θυλακίου του άργυράν aiyoc-  
ροθήκην καί άνοίζας αΰτήν προσήνεγκε 
προς τον γραμματέα.

— Φαίνεσθε οτι έλθετε έκ της ’Αμε
ρικής, είπεν ό γραμματεύς παρατηρών έν 
ανεσει καί θαυμάζων τά  σιγάοα τ ί ς  ’Α
βάα να ς .

Καί έκλέξας εν, έμάσησε σκαιώς τό ά- 
κρον διά τών προσθίων όδόντων του καί 
καπνίζων αΰτό διά πυκνών εισπνοών είπε:

— Έ άν είσθε διά την Νεβιλλην πη- 
γαίνομεν μαζί.

— Μετά χαράς, είπεν ό Γεώργιος.
Έζερχομένους έκ τοΰ καπηλειού προέ-

πεμψεν αΰτοΰς ό πελώριος Πουρτοάς μέ
χρι τοΰ οΰδοΰ τ ί ς  θύρας.

Ό  Γεώργιο? έζελθών είς την όδόν άπέ- 
βλεψε πρός τό υψηλόν δώμα, έφ’ οΰ ένό- 
μισεν ότι βλέπει άμυδρώς περιπατοΰσαν 
κομψήν νεάνιδα, καί λαβών μετ’ οίκειότη- 
τος τόν βραχίονα τοΰ Φλέρη, έστηρίχθη 
έπ’ αΰτοΰ μετ’ άφελείας ώς άνθρωπος α ι
σθανόμενος έαυτόν έν άφαλεία.

Είπε δε πρός αΰτόν :
— Τώρα δπου εί'μεθα μόνοι, εΐπέ μου 

περί τοΰ Κλαιρεφόν.
— ”Ω ! άγαπητέ μου κύριε , αΰτός ό 

εΰλογημένος όσημέραι χαντακώνετα ι . . . 
Αΰτήν δέ μάλιστα την ώραν μόνη ή κε
φαλή του μένει εζω . . . Καί μετ’ ολίγον 
θά χαντακωθώ ολόκληρος και δέν θά μείνη 
ίχνος. Ό  μαρκήσιος Κλαιρεφόν είνε γέ
ρων ζεκουτιασμένος, ό όποιος άπό εικο
σαετίας έβασανίσθη περισσότερον διά νά 
καταστραφίί παρ’ δσον άλλοι βασανίζον
τα ι διά νά πλουτίσουν . . . Καί έφ’ δσον 
μέν κατεγίνετο είς τήν κατασκευήν δι
πλών άροτρων αΰτοκινήτων, μέ τά  όποια 
ομώς , σημειώσατε δτι δέν ήτο δυνατόν 
νά καλλιεργήσν) τήν γην, καί περιστροφι
κών άλωνιστικών μηχανών, αί όποιαι ε- 
καμνον τρίμματα τον σίτον, τό κακόν δέν 
ήτο τόσον πολύ. ’Αλλά μίαν ημέραν σο
φ ίζετα ι νά κατασκευάσν) υδραυλικήν ά- 
σβεστον’ άρχίζει λοιπόν δοκιμάς είς τάς 
τέσσαοας γωνίας τοΰ κτήματός το υ ’ κ τ ί
ζει έργαστήριον, καί τέλος πάντων υπο
θηκεύει τά  κτήματά  του διά νά έπαρκέση 
είς τάς δαπάνας της έπιχειρήσεως ! . . .  Τό 
καλλίτερον δ ι’ αΰτόν θά ήτο νά πέσγ) κα
τακέφαλα είς τό πηγάδι τοΰ Μεγάλου 
Πηλωρυχείου, τό όποιον εχει βάθος έκα- 
τόν είκοσι μέτρων. Ό  βλάζ αΰτός ήτο ά
ξιος νά φέριρ είς πέρας τήν έπιχείρησιν 
αΰτήν, δσον έγώ είμαι άζιος νά φυτεύω 
λάχανα .

— Καί δέν ε'^ει κανένα ίδικόν του άν
θρωπον νά τον πονη καί νά τον συμβου- 
λεύη καί νά τον βοηθγ} ·

— Θά μου ε ίπ ίτ ε  εχει τόν υιόν του" 
άλλ’ αΰτός, κύριέ μου, ό εύμορφος καί 
ζωηρός νέος, είδατε δά πρό ολίγου πώς 
μεταχειρίζεται ’σάν σκυλιά τους άνθρώ- 
πους δταν τοΰ πταίσουν. Καί ποΰ νά το 
ευρν) τό μυαλό διά νά φωτίσνι καί τον 
πατέρα του, άφοΰ αΰτός δέν έ'χει διά 
νά όδηγήστι τόν έαυτόν του. Ά  ! άν είνε 
νά κτυπήστι κανένα άγροι6yοιρον, νά δα- 
μάση ΐππον άδάμαστον, νά φάγνι καί νά 
πίγ) μίαν ήμέραν καί μίαν νυκτ* καί νά 
πειράζν) κανένα θηλυκό, ά ! μάλιστα ,είμ - 
πορεϊτε νά τον εΰρετε πάντοτε έτοιμον 
καί πρόθυμον. ’Αλλά μή του ε ίπ ίτ ε  νά 
καθίσν) νά σκεφθνί ή νά έκτελέσ7] καμμίαν 
σπουδαίαν έργασίαν δέν είνε ικανός. Μίαν 
ώραν νά καθίσΥ) νά έργασθΐί, μίαν ώραν άν 
του λείψν) ό περίπατος καί ή διασκέδα- 
σις, τετέλεστα ι, είνε χαμένος άνθρωπος. 
Αΰτός λοιπόν είνε ό μόνος άπό τόν ό
ποιον θά ήτο δυνατόν νά έλπίσγ] ή οικο
γένεια του όλίγην βοήθειαν, διότι δέν τον 
λογαριάζω τόν βαρώνον Κροιμενιλ, ό ό
ποιος ερχεται ’ ς τή γάσι καί ’ς τη φέζι νά 
προσφέρν) τήν λατρείαν του είς τήν δε
σποινίδα ’Αντωνίαν.

Έ νφ  έβάδιζον αίφνης ό Γεώργιος ά- 
κούσας τοΰς τελευταίους λόγους τοΰΦλ.έρη 
έστάθη, ώς έάν είδε βάραθρον χαίνον πρό 
τών ποδών του. Ώ^ρότης αιφνίδια ή- 
πλώθη έπί τοΰ προσώπου του καί διά φω
νής παοηλλαγμένης έτραύλισεν :

— Είνε ό μνηστήο της ;
— Μ άλιστα, καί είνε άξιόλογος νέος, 

είνε ίλαρχος. Δύο ολόκληρα έ'τη έ'χει τήν 
υπομονήν καί περιμένει καί έλπίζεΓ άλλά 
θαρρώ, δτι θά κάμν) πτερά καθώς ίδη δτι 
ό πενθεοός του έπηοε τόν κατήφορον . . .

Ό  Γεώργιος ήσθάνθη έαυτόν άναγεν- 
νώμενον, έπί τη φρικώδει έλπίδι, δτι ή 
’Αντωνία ήτο ένδεχόμενον νά έγκατα- 
λειφθίί ΰπό τοΰ μνηστηρός της. Είδεν δτι 
καί τό συμφέρον του καί τό τοΰ πατρός 
του συνεταυτίζοντο" ώστε ουδέν άλλο ώ- 
φειλε νά περιμέν·/] ή τόν όλεθρον καί την 
καταστροφήν τοΰ μαρκησίου . Τότε δέ ή



’Α ντωνία , μένουσα άνευ περιουσίας θά 
συνδιηλλάσσετο προς αυτόν.

Ό  Γεώργιος συλλαβών έαυτόν εΰχόμε- 
νον τήν έκπλήοωσιν της συμφοράς ταύτης 
εφριξεν.

Είπε δέ καθ’ έαυτόν :
— Τί κάθαρμα οπου είμαι ! Είμαι λοι

πόν άτιμος δπως ό Φλέρης οΰτος, ό ό
ποιος μέ τόσην απάθειαν δ ιηγείτα ι δλας 
αΰτάς τάς λεπτομερείας καί καραδοκεί 
τήν δυστυχίαν τ ί ς  οίκογενείας ταύτης ! 
Έ τσ ι α ΐ ! θ ά  γίνω  καί έγώ μέλος τ ί ς  
μυσαράς συμμορίας των ; θ ά  έπιδιώξω 
τήν άπόκτησιν τ ί ς  άξιολατρεύτου ταύτης 
νεάνιδος διά μέσων άτίμών, δι’ ατιμ ίας ;

Καί έγείρας την κεφαλήν επληξεν ίσχυ- 
ρώς διά τοϋ ποδός την γ ίν ,  καί αισθα
νόμενος την καρδίαν του έπηρμένην ΰπό 
τολ.μ,ηράς έλπίδος, άπεκρίθη είς τό έρώ- 
τημα, δπερ ή συνείδησίς του ήρώτησεν 
αΰτόν :

—  Οχι δι’ α τιμ ίας, άλλά διά θυσίας!

Γ

Η ΕΥΜΟΡΦΟΙ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΑ

Ό  τολμ.ήσας νά καταστήσν] τόν Καρ
βαγάν εχθρόν αΰτοΰ δεινόν καί κινδυνώδη 
ήτο ήδη γέρων, έρρυτιδωμένον εχων τό 
μέτωπον, τήν κόμ.ην χιονόλευκον, τοΰς 
ώμους κεκυρτωμένους, τό βήμα κλονού- 
μενον. "Αλλοτε τον έπωνόμαζον εύμορφον 
Κλαιρεφόν' ή δέ αφορμή ής ενεκα έμισεΐτο 
ήδη έμμανως ήτο έρωτικόν τ ι συμβάν.

Έγεννήθη τώ  1816. *0 πατήρ του
πλουτίσας έκ τ ί ς  προικός της γυναικός 
του, θελκτικωτάτης ’Αγγλίδος, είχε κ τή 
ματα , ών ή έτησία ποόσοδος ήτο έκατόν 
είκοσι χιλιάδες φράγκων. Τυχών δέ της 
εΰνοίας τοΰ Λουδοβίκου ΤΗ’ , μεθ’ οΰ συν- 
έπαιζεν ονϊηχ  έπί πέντε καί εί’κοσιν δλα 
ετη,άνηγορεύθη εΰπατρίδης θαλαμηπόλος 
τοΰ βασιλέως καί ταξιάρχης τοΰ ’Αγίου 
Λουδοβίκου. Πολλοί τών πιστών ακο
λούθων τοΰ βασιλέως τών προκινδυνευ- 
σάντων ΰπέο αΰτοΰ καί πρό τών έχθρι- 
κών τηλεβόλων, δέν έ'τυχον τηλικούτων 
τιμών ενεκα τη ς άνδοείας τω ν, όσων ϊ -  
τυχεν ό κύριος Κλαιρεφόν ενεκα τών έν τώ 
χαρτοπαιγνίφ ρούμπων  του.

Δεκατριών έτών ό Κλαιρεφόν γισθάνθη 
τήν πρώτην θλΐψιν, άποθανούσης της 
μητρός του. Ό  πατήρ του θέλων νά πα- 
ρηγορήση τόν υιόν του, κατέταξεν αΰτόν 
ώ ; ακόλουθον τοΰ βασιλέως Καρόλου 
τοΰ Γ. Έ φαίνετο δέ ό υίός δτι έβάδιζεν 
έπί τά  ίχνη τοΰ πατρός του, εΰδοκιμ-ών 
έν πάσιν. Έμάνθανε δέ κα’ι τό ον ίστ ,  ά λλ ’ 
αίφνης έπελθούσης της έπαναστάσεως ή- 
ναγκάσθη ό βασιλεύς Κάρολος νά άπέλθ*/) 
είς ’Α γγλ ίαν. Παρηκολούθησε δέ τόν βα
σιλέα καί ό μαρκήσιος παραλαβών καί 
τόν υιόν του. *0 Όνώριος Κλαιρεφόν ήλθε 
παΐς είς τήν ξένην γην καί έν αΰτϊ) άνε- 
πτύχθη καί ήνδρώθη. Καθ’ δσον δέ ήλι- 
κιοΰτο, έξεδηλοΰντο περίεργοι διαφοοαί 
μεταξύ τοΰ χαρακτήρας αΰτοΰ καί τοΰ 
χαοακτηρος τοΰ πατρός του. Ό  πατήρ, 
αριστοκρατικός αμαθής, βλέπων τόν υιόν

του σπουδάζοντα καί μελετώντα , τόν έ- 
νέπαιζε διά τήν έπιμέλειάν του είς τήν 
σπουδήν, ήν αΰτός έθεώρει ώς πράγμα 
ποόστυχον καί χυδαΐον, ανάξιον τ ί ς  προ- 
σοχίς εΰπατρίδου.

— Μά δ έν μου λέγεις, Όνώριέ μου, τ ί 
εχεις σκοπό νά γίνιρς, έ'λεγεν ό μαρκήσιος 
πρός τόν υίόν του. θ ά  γίνιρς βιομήχανος 
ή έμπορος ; Είς ανθρώπους της τάξεώς 
μας μία είνε μοναχά ή έπιστήμη ή όποία 
τούς πρέπει: ή καλοζωία, καί θαρρώ πώς 
μ,οναχά αΰτή ή έπιστήμη λείπει άπό
σένα. Δέν ξέρεις πόσον λυποΰμαι νά σε 
3λέπω νά εχνις κλίσιν είς πράγματα, τά 
οποία καί έγω δέν ’ξέοω τ ί ονομ.α νά τους 
δώσω... Α υτά  δέν είνε φρόνιμ,α πράγματα 
καί θά βλάψγις τό μέλλον σου..

— Αΰτάς τάς ’ιδέας,Όνώριέ μου, έξη- 
κολούθησεν ό μαρκήσιος,αΰτάς τάς ιδέας, 
χωρίς άλλο θά τας έκληοονόμησες άπό ι 
τήν μακαρίτισσαν τήν μητέρα σου' διότι 
οί Κλαιρεφόν ποτέ δέν εμ,αθαν τίποτε 
άλλο παρά νά τραβοΰν τό σπαθί καί νά 
έξοδεύουν μεγαλοπρεπώς τά  είσοδήματά 
των.

Οί σαρκασμ-οί οΰτοι οΰδόλως ίσχυον νά 
άποτρέψωσι τόν Όνώριον, δστις μ,εγίστην 
άνακούφιβιν ευρισκεν έν τα ϊς  έπιστημ,ο- 
νικαΐς μ,ελέταις. Έξαιρέτως δέ είχε κλ ί
σιν προς τήν φυσικήν καί τήν χημείαν.Έ ν- 
τυχών ποτε παλα ιώ  τ ιν ι καθηγητή τοΰ 
Πανεπιστημίου, προσείλκυσε τήν άγάπην 
αυτοΰ καί τήν εΰνοιαν, καί μετ’ αΰτοΰ 
δ'.ήοχετο εΰαρέστως ώρας ολοκλήρους ?ν 
τ ιν ι σπουδαστηρίφ, δπερ είχε διασκευάση 
είς χημικόν έργαστήριον.Πρωίαν τινά ,ένώ  
ό Όνώριος έξετέλει πείραμά τ ι, έγένετο 
εκρηξις σφοδροτάτη' προσδραμών ό πα
τήρ του ήρώτησεν αυτόν σκεπτικώς τ ί 
κατεσκεύαζε μετά τηλικούτου πατάγου. 
Τοΰ δέ Όνωρίου οΰδέν άποκρινομένου ε
νεκα φόβου, ό πατήο είπεν :

— "Αν είνε κανέν ιατρικόν διά νά ζη κα 
νείς πολλά χρόνια, θά κάμνις πολΰ καλά, 
Όνώριέ μου, νά μ,ου δώσης ενα μ.πουκα- 
λάκι, διότι είνε κάμποσος καιοός δπου 
δέν αισθάνομαι τόσον καλά τόν έαυτόν 
μου.

Ό  Όνώριος ταραχθείς προσεκάλεσε 
τόν τακτικόν τοΰ πατοός του ιατρόν , 
άλλ' οΰδέν ωφέλησαν αί συνταγαί τοΰ ί-  
τροΰ καί ή υίική στοργή, καί ό μαρκή
σιος άπέθανεν. Ή  μ.όνη ασθένεια αΰτοΰ 
ήτο ή ηλ ικ ία  του, οί βαούνοντες αΰτόν 
όγδοήκοντα ένιαυτοί.

Ά μ α  γενόμενος ένηλ.ιξ δ Όνώριος, εΰ- 
ρέθη πλούσιος, έλεύθερος καί-δπωσοΰν ά- 
ποστρεφόμ-ενος τόν έν τη ξένν) γη βίον. 
Παοευθΰς λοιπόν εγκαταλείπει τήν Α γ 
γλ ίαν καί έπανέρχεται είς τήν πατρίδα 
του καί κα τ ’ ευθείαν τρέχει είς τάς έν 
Κλαιρεφόν κτήσεις του. Ό  άήρ της πα
τρίδας ένεποίησεν είς αΰτόν παράδοξον ή- 
δονήν, καί τότε μόνον ήσθάνθη έαυτόν 
πράγμ,ατι νέον, πράγμ.ατι ζωντανόν. Ά ν- 
έλπιστον σφρίγος καί άκμή έζωογόνησε 
τό σώμά του, έμετρίασε τήν περί τά ά- 
ποστακτικά σκεύη φροντίδα του, έγκα- 
τέλιπε τό χημικόν έργαστήριον του καί

τω  έπήλθεν δρεξις νά μεταβγί είς ΙΤαοισί- 
ους καί νά διαχειμάσγι έκεΐ.

Πάρα πολΰ ταχέως είχεν άποθάνη δ 
μαρκήσιος. Έ άν Ιζη τώρα καί εβλεπε 
τόν Όνώριον ευωχούμενον, παίζοντα καί 
τά  λοιπά, θά παρηγορεϊτο βεβαίως πει- 
θόμενος δτι τό όνομ,ά του δέν επεσεν είς 
σχολαστικόν. Ό  νέος ένεγράφη μ,έλος τ ί ς  
Ί π π ικ ίς  Ε ταιρείας, ήτις ήτο τότε έν 

I σπαργάνοις , έπεδόθη είς παντοίας τέρ
ψεις καί διασκεδάσεις,καί έπειδή αί πρόσ
οδοι δέν έπήρκουν πλέον, επέβαλε τολ- 
μηράν χεΐρα καί έπί τοΰ κεφαλαίου.

Τό θέρος μετέβαινε κα τ ’ έ'τος είς Κ λαι- 
ρεφόν κατά τήν έποχήν της Θήρας, καί 
έξέπληττε τήν Νεβίλλην διά τών πολυ
τελών αποσκευών του καί τών μεγαλο
πρεπών υποδοχών. Π λεΐστα δέ δσα π α 
ράδοξα έθρυλλοΰντο περί αΰτοΰ' φερ’είπεΐν 
έδιηγοΰντο δτι έν ένί καί μ.όνω γεύματι 
κατεπόθησαν όγδοήκοντα βαυκαλίδεςΚαμ- 
πανίτου οίνυυ ΰπ ’ αυτοΰ τε καί τών συν
δαιτυμόνων φίλων του, καί οτι γυναίκες 
άνδρικά ένδεδυμέναι μ,ετεΐχον τών θη
ρευτικών έκδρομών' μία μάλιστα αΰτών 
θελήσασα νά πυροβολήση δορκ έφύ- 
τευσεν είς τό γαστροκνήμιον χοιρικοΰ τ ί 
νος ιχνηλάτου μ,ίαν βολήν σφαιριδίων,καί 
δ τραυματισθείς ελαβεν άποζημίωσιν δυσ- 
χ ίλ ια  φράγκα, ποσόν ουκ εΰκαταφοόνη- 
τον ! Έ κτοτε δέ πάντες οί χωρικοί ώ^ει- 
οοπόλουν τό ποσόν τοΰτο, καί έξετίθεντο 
άφρόνως είς τάς βολάς τών ευγενών θη
ρευτών, ίσως καί τύχωσι καί αΰτοί τοΰ 
έΰεργετήμ.ατος.

Ό  Όνώριος ήτο νέος εύμορφος, μετρίου 
αναστήματος, ξανθός καί γαλανός. Ό τε  
διήρχετο διά της πολίχνης έλαύνων τόν 
δίφρον του, καί διά τοΰ ήχηροΰ καλπα- 
σμοΰ τών ΐππω ν έπί τοΰ λιθοστρώτου έ- 
δονοΰντο καί ετριζον αί ύαλοι τών παοα- 
θύρων, οΰκ όλίγαι γυναίκες άπετόλιιων 
νά ρίψωσιν Ιν βλέμμα άπό τοΰ παραθύ
ρου, πλεΐστα ι δέ νεάνιδες ενεκ’ αΰτοΰ έ- 
καρδιοκτύπουν έν κρυπτώ καί παραβύστφ. 
Ά λ λ ά  τ ί είχον νά έλπίζωσιν αί νεάνιδες 
αΰτα ι παρά τοΰ κομ.ψοΰ νεανίσκου,” δν 
πάντες ένόμιζον ώς ποιοΰντα θαύυ,ατα έν 
Παρισίοις ;

Έ ν τούτοις έπέκειτο συμβάν άποόο- 
πτον, δπερ έ'μελλε νά κάμη μ.έγα κρότον 
καί νά έ'χη μ.εγα άποτέλεσμ.α ώς πρός τό 
μ-έλλον τοΰ μ,αρκησίου.

Έ ν τ ί, δδώ Αγοράς, παρά τήν δηιιο- 
σίαν κρήνην, ής τό άενάως άναβρύον ϋδωρ 
κατέστιζε τοΰς λίθους τών τοίχων δι’ εΰ- 
ρώτος υποπρασίνου, έ'κειτο στενή καί χα - 
μηλή οικία έ'χουσα άέτωμα πολΰ όξΰ καί 
παοάθυοα μετά πρασίνων ύάλων" έπί τοΰ 
υπερθύρου μαύρου πίνακος άνεγινώσκετο 
έπιγραφή :

Κ ατελούρης έμπορος

Τό μικρόν τοΰτο έμ.πορικόν κατάστημα 
ήτο κατάφορτον σάκκων περιεχόντων 
παντοίους δημητριακοΰς καρπούς, χόρ — 
τον, πίτυρα, βρώμην καί τά  το ιαΰτα . Τό 
ζοφερόν τοΰτο καί υγρόν καταγώ γιον, δ
περ ουδέ ποτε τό εβλεπεν δ ήλιος, έφάνη



δμως εις τόν μαρκήσιον άκτινοβόλον. Την 
Ημέραν έκείνην ήτο αγορά, καί πλήθος 
«ολύ συνωστίζετο έν τή όδώ, ώστε ήναγ- 
κάσθη ό μαρκήσιος νά σταματήση τοΰς 
ΐππους του πρό τοΰ καταστήματος. Ά π -  
έβλεψε δέ άφηρημένος πρός τό παράθυρον 
καί κατελήφθη ύπό θάμβου;. Καθημένη 
έν τώ παραθύρφ καί κεντώσα νεάνις ξαν
θή ώς Παναγία τοϋ Ραφαήλου, κρινόλευ
κος, έχουσα στόμα σεμνόν καί νόστιμον, 
Οφθαλμού; λευκούς,σκιαζομένους ύπό μα
κρών καταστανών βλεφαρίδων, έπεφάνη 
πρό τών έκθαμβων αΰτοϋ οφθαλμών με
στή χάριτος καί θελκτικωτάτη , ώς άν
θος εΰγενές φθίνον άνευ άέρος καί άνευ 
•ήλιου.

[Έ π ετα ι συνέχεια],
Π .  Φ ε ρ μ π ο χ .

F O R T t T N B  D X J  B O I S O - O B E T

ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΥ Κ "  ΑΕΚΟΚ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[ Σ υ ν έ χ ε ι α ] .

Ό  ανώτερος αστυνομικός ύπάλληλος 
έπέβη άμάξης, καί έσταμάτησεν είς την 
τρίοδον, ήτις σχηματίζετα ι άπό τό Βου- 
λ,εβάρτον Ά ραγώ καί τής όδοϋ Οΰρσίνης, 
πλησίον τοϋ νοσοκομείου. Έπεθύμει νά 
έπιτηρη μακρόθεν την έπιχείρησιν, καί 
είχεν υπολογίσει, δτι έκεϊ ήτο ή κα τα λ 
ληλότερα θέσις, δπως κατοπτεύη έκ τοϋ 
έσωτερικοϋ τής άμάξης τάς πεοιπετείας 
τής καταδιώξεως. Ό  άνθρωπος μ ! τό κ ι
βώτιον είχε συλληφθή έρχόμενος έκ τοΰ 
μέρους τής Ουρσίνης, ώστε άν άπεφάσιζε 
νά έπανελθη έκεϊ, όπόθεν είχεν αναχω
ρήσει , ήθελεν άφεύκτως διέλθει έκεΐθεν.

Μετά μίαν ώραν έκαστος εύρίσκετο εις 
την θέσιν του.

Ο βωβός δέν εκαμεν οΰδεμίαν δυσκο
λίαν, δπως λάβη θέσιν είς τό κινητόν 
κιβώτιον, δπερ εμελλε νά τόν καταθέση 
εις.τόν σταθμόν, όπόθεν τόν είχε πάρα- 
λάβει την πρωίαν. 'Εκεί ό ένωμοτάρχης, 
αφού άπήγγειλε λογίδριον , πρός τόν 
σκοπον τοϋ νά ένθαρρύνη τήν πλάνην τού 
φυλακισμένου, έν περιπτώσει καθ’ ην οΰ
τος θά τόν ήκουεν,εσπευσε νά έμπιστευθή 
«υτον είς δύο κλητήρας λέγων αΰτοΐς :

— Ά π αλλάξατέ  με άπό αΰτόν τόν 
τυχοδιώκτην καί οδηγήσατε τον μακοάν 
δια να μή έλθη πλέον νά μάς ζαλίση.

Ο άνθρωπος δέν έφάνη ποσώς δτι έ- 
■νοησε την φράσιν ταύτην, λεχθεΐσαν είς 
τροπον, ώστε νά εμπν-ύση αΰτφ  έι/.πιστο- 
συνην, άλλ’ ήκολούθησεν εΰπειθώς τοΰς 
^υο αστυνομικούς κλητήρας, οΐτινες ε- 
λαβον την όί»όν Κρουλ.εβάρδ, άνήλθον την 
οδόν Κορβισάρ, καί έγκατέλειψαν αΰτόν 
εις την πρώτην τρίοδον, είπόντες αΰτώ  : 

Καλόν κατευόδιον καί πάσχισε νά 
F-ή πιασθής άλλοτε.

Ο Πιεδούσης, ένδεδυμένος πάντοτε ώς 
Ρ ' ν χ ο ι ι ά γ ι α ,  περιεφερετο είς την όδόν 
Κορδιλιέρ, ό δέ Πήγασης έκάπνιζε την

π ίπαν του ύπό τό προστέγειον τού βυρ” 
σοδεψείου,δπερ κεϊτα ι είς τήν γωνίαν τής
όδοϋ Champ d e - l ’A louette.

"Επιπτε χ ι ώ ν  άφθονος, καί τό ψύχος 
είχεν άποσκληρύνει τήν πεσούσαν τήν 
νύκτα χιόνα. Οΰδείς διαβάτης έφαίνετο" 
δλη δ’ ή ζωή τοϋ πτωχού τούτου τμή
ματος είχε συγκεντρωθή είς τά  οινοπω
λεία , δι’ ών γέμουν τά  έξωτερικά βου
λεβάρτα. 'Οθεν τ ’ άστυνομικά όργανα εί
χον δυσκολίαν είς τό νά παρατηοώσι τάς 
κινήσεις τοϋ θηράματος, δπερ παρεμό- 
νευον, καί έ'λαβον τά  μέτρα των δπως 
μή παρατηρηθώσιν ΰπ ’ αΰτοϋ.

Ό  βωβός ηρχισε ν’ άκολουθή διά τών 
οφθαλμών τοΰς άπομακρυνομένους αστυ
νομικούς κλητήρας, είτα  άκούμβησεν έπί 
τού περιφράγματος κήπου τινός καί παρε- 
τήρει’πέριξ αΰτού. ’Εκείνοι, οΐτινες πα- 
ρεμόνευον αΰτόν, έφοβήθησαν πρός σ τ ιγ 
μήν μή τοι τοποθετηθή έκεϊ, δπως καί 
είς τήν κρηπίδα τών Χρυσοχόων,διότι δέν 
έκινεΐτο ποσώς . Μετά δύο δμως ή 
τρία λεπ τά , άτινα  μετεχειρίσθη διά νά 
αναγνώριση τό μέρος έν ώ εύρίσκετο, κα- 
τηυθύνθη πρός τήν γωνια ίαν οικίαν τής 
όδοϋ Κορβι σάρ καί τής όδοϋ Πασκάλ, 
παρετήρησεν έκ τοϋ σύνεγγυς τοΰς λίθους 
τοϋ τοίχου, έποίησε χειρονομίαν έκπλή- 
ξεως άμα τε καί εΰχαριστήσεως, καί ήρ- 
χισε ν’ άνέοχηται άνευ δισταγμού πρός 
τό βουλεβάρτον Ά ραγώ .

*0 29 καί ό 33 άφησαν αυτόν νά δ·,-
έλθη, καί ε'λ.αβον ήσύχως τήν ιδίαν διεύ- 
θυνσιν.

— Ά  ! τόν μασκαοά, είπε χαμηλή τη 
φωνή ό 29, διερχόμενος πρό τής γωνια ίας 
οικίας, εκαμε σημάδι είς τόν τοίχον. 
Διά τοϋτο λ.οιπόν είχε τό κάρβουνον είς 
τήν τσέπην του. Τώρα θά ευρη πάλιν τόν 
δρόμον του, καί θά μάς όδηγήση κα τ ’ ευ
θείαν έκεϊ δπου εχομεν εργασίαν. Πόσον 
θά ευχαριστηθή ό άρχηγός.

Ό  άρχηγός ήτο πράγματι λίαν εΰχαρι- 
στημένος, διότι διά τής ολίγον ανυψωμέ
νης ύαλου τής άμάξηςτου έβλεπε τόν βω
βόν προχωροϋντα βήματι στερρφ άνθρώ- 
που γινώσκοντος πού υπάγει. Οί κλητή
ρες πζρηκολούθουν μακρόθεν απαρατήρη
τοι. Έ σταμάτησαν, δτε ό παρακολουθού- 
μενός- έσταμάτησε, πλησίον τοϋ νοσοκο
μείου τής Οΰρσίνης, καί δέκα βήματα 
μακράν τής άμάξης Έφαίνετο έν άμη- 
χανία , μετέβαινεν έκ τής μιας είς τήν άλ
λην γωνίαν τής τριόδου, καί θά έλεγέ τις 
δτι έφοβεΐτο ν’ άπομακρυνθή έκεΐθεν.

Τέλος, άπεφάσισε νά διαβή τό βουλε
βάρτον καί νά είσέλθη είς τήν οδόν Οΰρ
σίνης, ήτις ανοίγεται άκριβώς κατέναντι 
τής όδοϋ Κορβισάρ, ής είνε ή έξακολού- 
θησις. Παρηκολούθησεν αΰτήν άνευ δ ι
σταγμού, μέχρι τοϋ Πόρτ-ροαγιάλ. Έ κεϊ 
έσταμάτησεν ακόμη ολίγον. Προφανώς οί 
εΰρεις δρόμοι άπεπλάνουν αΰτόν.

Ή  άμαξα έκυλίετα βάδην έπί τά ίχνη 
τών κλητήρων.

Ό  βωβός, άφού πάλιν παρετήρησε τοΰς 
τοίχους, έξηκολούθησε νά βαδίζη κα τ ’εΰ- 
θεΐαν, είτα  έστρεψε πρός τ ’ αριστερά διά

τοϋ δρομίσκου τών Λυοναί. Τούτον ήκο- 
λούθησε μέχρι τής οδού Βερθολαί, κειμέ
νου κατά μήκος τών κήπων τού Β άλ-δέ- 
Γράς, ε ίτα  ελαβε πρός τά  δεξιά τήν στε
νήν καί σκολιάν όδόν Ά ρβαλέτ.

Ή  διάβασις δλης ταύτης τής άποστά- 
σεως έξετελέσθη βήματι γοργφ, ή δέ πε- 
ποίθησις, ήν έδείκνυεν ό βωβός έμαρτύ- 
ρου δτι έβάδιζε τώρα έπί γνωστού εδά
φους. Οΐ αστυνομικοί κλητήρες ήσαν έ'ξαλ- 
λοι χαράς, ή τ ις εφθασεν είς τό άωτον αΰ
τής, δτε είδον αΰτόν σταματήσαντα πρό 
κιγκλίδος, έγγΰς σχεδόν τής γωνίας τής 
οδού Λωμ,όν,παρατηρήσαντα πρός στιγμήν 
τήν οικίαν,ήν προεφύλαττον αί κιγκλίοες, 
καί κρούσαντα θαρραλέως τόν κώδωνα.

Είχον προσχεδιάσει τήν ένέργειάν των. 
Ό  Πήγασης εκαμεν άκόμη βήματά τινα  
καί έτοποθετήθη έπί τού άντικρΰ λιθο
στρώτου. Ό  Πιεδούσης υπήγε μακρύτε- 
ρον καί έτέθη είς κατόπτευσιν, δπισθεν 
τής όδοϋ Λωμόν. Όπόθεν καί άν ήθελε 
τραπή ό παρακολουθούμενος, έάν έπε- 
χείρει ν’ άναχωρήση , ή διάβασις τφ  
ήτο κεκλεισμένη.

Ταΰτοχρόνως ό άρχηγός τής έπιδρομής 
κατήρχετο τής άμάξης καί κατηυθύνετο 
βήμασι βραδέσι πρός τήν κιγκλίδα. Ό  
βωβός έξηκολούθει νά κρούη τόν κώδωνα, 
ά λλ ’ οΰδείς ήρχετο νά τφ  άνοίζη. Ό  ά- 
νώτερος άστυνομικός υπάλληλος παρετή- 
ρησε μίαν άνθρακοπώλιδα, ήτις προεβαλε 
τό μαυρισμένον πρόσωπόν της έκ τής θύ
ρας τοϋ έργαστηρίου τη ς, καί δτε ήτο 
πλησίον της, ήκουσεν αυτήν λέγουσαν:

— Κτύπα δσον θέλεις, παιδί μου. Τό 
κουτί είνε άδειο.

Θ'

— Δέν είνε κατοικημένη ή οικία αυτη; 
ήρώτησεν ό άρχηγός τής άσφαλείας τήν 
άνθρακοπώλιδα.

— Ή  νοικατόρισσα φαίνεται δτι άνε- 
χώρησεν άπόψε, άπεκρίθη αυτη , διότι σή
μερον τό πρωί δέν εϊδομεν τά  μούτρα τής 
δούλας.

—  "Υπάρχει θαλαμηπόλο;' καλόν νά 
γνωρίζωμεν καί τούτο, έσκέφθη ό ανώτε
ρος άστυνομικός υπάλληλος.

— Έ άν σέ ήρώτησα,έπανέλαβε, τό έκα- 
μα διότι βλέπω εκεί ενα νέον, ό όποιος έ- 
κουράσθη νά τραβ^ τό κουδούνι.Θά κάμης 
μισθόν νά τον είόοποιήσης δτι δέν είνε 
κανείς.

—  Δέν είνε άνάγκη, θά το ίδη ά ’ίδιος. 
Καί έπειτα  δέν είμαι βέβαια, δτι ή κυ
ρία άνεχώρησεν. "Π δούλα της τό είπεν 
έτσι χθές είς τόν avbpa μου, δτι πηγα ί
νει είς τόν τόπον τών Ίγγλέζω ν μέ τήν 
κυρά της, καί δτι έσκόπευον ν’ αναχωρή
σουν τά  μεσάνυκτα. Ητο κάμποση ώρα 
πού είχα πλαγιάσει, τά μεσάνυκτα . . . 
δταν δηλαδή . . .

—  Δέν γνωρίζετε τόν άνθρωπον, ό όποιος 
κτυπ^  τό κουδούνι ;

— Δέν τόν είδα ποτέ μου, είπεν ή άν- 
θρακοπώλις, ολίγον έκπληκτος δ ι’ δλας 
αυτάς τά ; έρωτήσεις.



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

—  Ίσω ς κάμνει λάθος την θύραν, καί 
υπάγω  νά τόν έρωτήσω.

Κα'ι άφίνων την Ώβερνόν, ό άρχηγός 
τής άσφαλείας ΰπ ήγ ϊ κα τ’ εΰθεΐαν πρός 
τόν βωβόν, οστις ^ ν  τόν είχεν άκόμη 
παρατηρήσει, τόσον ήτο άπησχολημένος 
είς τά νά σύρη τάν κώδωνα, καί έκτύπη- 
σεν αύτάν έλαφοώς έπί του ώμου. Ό  νε
ανίας έστράφη καί έφάνη έκπλαγείς άνα- ' 
γνωρίσας τόν άνθρωπον, δστις τόν είχε ί 
κρατήσει τόσον χοόνον, δέν έφάνη δμως 
ποσώς καί πτοηθείς.

—  Ίδοϋ άπόδειξις άπο τελεσματικω- 
τέρα τών άλλων, είπε καθ' έαυτόν ό ά 
στυνομικός ύπάλληλος. Ό  Λεκόκ είχε δί
καιον. Ό  άνθρωπος οΰτος οΰδεμίαν γνώ - 
σιν εχει τής δολοφονίας, ώδήγησεν δμως 
ήμάς είς τήν φωληάν, καί τοΰτο είνε έ
κεΐνο τό όποιον είχομεν άνάγκην. Πρόκει
τα ι ήδη νά προβώμεν μετά περισκέψεως 
καί μεθόδου.

Είχεν ήδη χαράζει τό σχεδιόν το υ .Έ - 
λαβεν έκ τοϋ βραχίονας τόν βωβόν, ώδή
γησεν αΰτόν είς τήν άμαξαν, έφ’ ής τόν 
έπεβίβασε, προσεκάλεσε διά σημείου τόν 
αριθμόν 33 καί είπεν αύτώ νά παρακα- 
θήση είς τήν άμαξαν πράς έπιτήρησιν τοΰ 
βωβοϋ, δν ποοΰτίθετο νά [λή έγκαταλείψη 
πλέον. Ε ίτα , έστράφη πρός τόν άριθμόν 
29, δστις, βλέπων τήν τροπήν ήν έλάμ- 
βανον τά  πράγματα, είχε πλησιάσει ή- 
ρέμα, καί διέταξεν αΰτόν νά φρουρνΊ πρό 
τής κιγκλίδος.

— Θά είσέλθω μόνος, είπεν. Έάν αί 
θύοαι είνε κλεισταί θά ΰπάγνις νά ζητή- 
σης ενα κλειθροποιόν, στοιχηματίζω  έν 
τούτοις δτι είνε άνοικταί. Μένε έδώ, καί 
μην έλθης άν δέν συοίξω. Και σύ, προσέ- 
θηκεν απευθυνόμενος πρός τήν άνθρα- 
καπώλιδα, μήτε λέξιν άπό δλα αΰτά 
είς τοΰς πελ,άταί σου. Είμαι ό άστυνό-ι 
μος καί έρχομαι εις τήν γειτόνισσάν σου 
νά κάμω κα τ ’ οίκον έ'ρευναν. Σοί άφίνω 
ενα κλητήρα διά νά σ’ έπιτηρνι καί μετ’ 
ολίγον θά έλθω νά συνομιλήσω μαζύ σου.

Ταΰτοχρόνως ήνέωξε τά έπανωφόριόν 
του καί έφάνη ό τοίχρους ζωστήο, είς 
τήν θέαν δέ του τρομεροϋ τούτου έμβ7>ή- 
ματος ή γυνή έξηφανίβθη είς τά  ένδότερα 
τοΰ έργαστηρίου αυτής.

— Μ άτια ανοικτά ! είπεν 5 άνώτεοος 
αστυνομικός υπάλληλος είς τόν υφ ισ τά 
μενον Πιεδούσην, δστις άπήντησε διά 
καταφατικού νεύματος.

Καί. έπανελθών είς τήν κιγκλίδα , ό 
άρχγιγός ήρχισε νά έξετάζγι μ.ετά προσο
χής τήν οικίαν καί τά  πέρ ιξ ,Ή το δ’αΰτη 
οικία μονόροφος, έχουσα τρία , παράθυρα 
έπί τής ποοσόψεως, καί ούσα κεχωρισμένη 
άπό τοϋ δρόμου δι’ εΰρείας αΰλής. Αί 
κιγκλίδες δέν ήσαν κλειστα ί, καί ή μόνη 
ένδειξις, έ ' ί]ς ήδύνατό νά συμπεράνη τις 
δτι ή οικία ήν έγκαταλελειμμένη ήτο, 
δτι δέν έξήρχετο ποσώς καπνός έκ τών 
δύο έξ έρυθοοϋ κεράμου καπνοδόχων, α ΐ
τινες ύψοΰντο ΰπεράνω τής στέγης.

Ή  προσοχή τοϋ άνιχνέυτοΰ άπεσπάσθϊΐ 
πάραυτα έπί τοΰ έκ χιόνος τάπητος, ό'σ- 
τ ις  έκάλυπτε τήν αΰλήν. Ή  πρόσφατος

χιών είνε τά βιβλιον, δπερ κατά πρώτον 
οι έπιδέξι οι άστυνομικοί υπάλληλοι προσ- 
παθοΰσι ν’ άνεοευνήσωσι, διότι έν αΰτή 
εΰρίσκουσι πολυτίμους πληροφορίας. Οί 
έ'νοχοι έκτυποϋσιν οί ίδιοι έπ’ αΰτής τήν 
έαυτών καταδίκην, δταν δέν λαμβάνωσι 
πρόνοιαν νά έξαλείψωσι τά  ίχνη τών βη
μάτων αΰτών. Έ κ τών κιγκλίδων λοιπόν 
μέχρι τής οικίας άφησαν έκτυπώματα, 
ά τινα  τό ψΰχος διετήρησε θαυμασίως. Έ - 
φαίνοντο τέσσαρα ίχνη βημάτων καλώς 
διακρινόμενα, δύο βαθέως έγκεχαραγμένα . 
διά ποδάς εΰρέος , καί τά  δύο έ'τεοα 
έλαφρώς έγκεχαραγμένα διά ποδός λε- 
πτοϋ καί κομψώς ΰποδεδεμένου, ποδάς 
άνδρός δμως. Τά ίχνη ταΰτα  ήσαν δ ια
τεθειμένα άνά δύο, ήτοι τά  μεγάλα έγ- 
γυς τών μικρών. Τά μέν έ'κλινον ποός τά  
δεξιά, τά  δέ πρός τ ’ αριστερά, άμφότερα 
όμως κατέληγον είς τά άνάβαθρον τής 
θύρας,καί,περίεργος σύμπτωσις,άμφοτέρων 
ήγον έκ τής όδοΰ πρός τήν οικίαν. Είχον 
εΐσελθει δίς, καί δέν ειχον έξέλθει ποσώς.

—  Εί νε άκατανόητον, ύπετονθόρυσεν 
ό αρχηγός τής άσφαλείας, διότι τά δύο 
ίχνη είνε έγκεχαραγμένα έκαστον διά τών 
ίδιων δύο βημάτων. Δέν δύναταί τις νά 
έπανέλ.θϊ) όπόθεν δέν άνεχώρησε. Πρέπει 
ή οικία νά ϊ γ γ  καί έτέραν έ'ξοδον, καί 
τοΰτο έξακριβωτέον. Έν πάση δμως πε- 
οιπτώσει, τά  δύο χονδρά ίχνη είνε άναμ
φιβόλως τοΰ βωβοϋ, δστις έ'χει πόδας ώς 
λέμβους, καί φέρει πέδιλα μέ πέταλα . 
Βλέπω τά σημεία τών ήλων. Τά άλλα 
βήματα είνε τοΰ δολοφόνου, δστις φέρει 
υποδήματα λεπτά μέ ύψηλάς πτέονας. 
Πρέπει νά λάβωμεν τά  έκτυπώματα αΰ
τών διά τοΰ γύψου. Ά ς  ίδωμεν τώρα έάν 
θά λάβωμεν άνάγκην κλειθροποιοΰ, είπε 
θέτων τήν χεΐρα έπί τοΰ χαλ.κινου κομ
βίου τοΰ κλείθοου.

Οσύρτης έστράφη καί ή θύρα ήνεώχθη.
—  Έ βιάζοντο, καί δέν έλαβαν καιρόν 

νά τήν έπανακλείσουν, έσκεφθη ό άστυ
νομικός ύπάλλ.ηλος, ή μάλλον δέν είχον 
μαζύ των τό κλειδί. Ό  δολοφόνος είσ- 
ήοχετο είς τήν κυρίαν αΰτήν ώς είς τόν 
οίκόν του, δέν ήλθε κανείς νά τού άνοιξη 
τήν θύραν, άφοΰ δέν φαίνονται τά  ίχνη 
τών βημάτων τής ύπηρετρίας. Ό  βωβός 
συνώδευεν αΰτόν. Θά εΰοον ανοικτήν τήν 
θυραν τών κιγκλίδων, υπολείπετα ι δέ ήδη 
νά ίδωμεν έάν ήτο άνοικτή καί ή θύρα 
τής οικίας.

Τότε διέβη τήν αΰλήν, κάμνων άοκε- 
τήν λοξοδρομίαν, δπως μή έξαφανίση τά 
ίχνη, καί άφιχθείς είς τήν άναβάθραν, 
παρετήρησεν δτι τό Ιν φύλλον τής θύοας 
ταύτης ήτο ήμιηνεωγμένον.

Είσήλθε καί εΰρέθη έντός εΰοέος ποο
δρόμου, είς τό βάθος τοϋ όποιου ήοχιζεν 
ή κλίμαξ τοΰ πρώτου ορόφου. Είς τόν 
πρόδρομον τοΰτον ήτο έπισωρευμένοι ό- 
δοιπορικοΐ σάκκοι καί κιβώτια . Ύπήρχον 
έκεΐ άφ’ δλα τά  σχήματα καί άφ’ δλα τά 
μεγέθη, μεταξύ δ’ άλλων καί κιβώτιον 
δμοιον εκείνου, δπερ έφερεν ό βωβός έπί 
τών νώτων του, δτε οί αστυνομικοί κλη 
τήρες συνέλαβον αΰτόν.

—  Έάν μοί έμενον άκόμη Τκμφιβολίαι, 
ιδού κάτι τό όποιον θά έξήλειφεν αΰτάς, 
είπε χαμηλοφώνως ό άρχηγός τής άσφα
λείας. Ά ναμφιβόλως, άφιχθημεν είς τά 
τέρμα τών έρευνών μας, καί πιστεύω 
δτι δέν θά λάβω άνάγκην τών ύπηρεσιών 
τοΰ Τολβιάκ δέ Τιντσεμβράς. Μ ετ’ ολί
γον θ’ άνοίξωμεν δλα αΰτά τά  δέματα 
καί ό διάβολος νά μέ πάργ) άν δέν άνακα- 
λύψωμεν τό δυνάμενον νά συμπληρώση 
τήν εργασίαν μας. Ά ς  μεταβώμεν πρός 
έπίσκεψιν τής οικίας.

Ύπήρχον δύο θύραι είς έκάστην πλευ
ράν τοΰ προδρόμου. Ήνέωξε τήν πρώτην 
πράς τά  δεξιά καί εΰρέθη έντός αιθούσης, 
κεκοσμημένης διά τρόπου παραδόξου. 
Πλησίον άνακλίντρων σχήματος Λουδο
βίκου ΙΔ' καί διακεκοσμημένων δι’ υ
φασμάτων τοϋ Βωβαί, έβλεπέ τις καθί 
σματα έκ ξύλου άνακαρδίου, τά όποΐ* 
δέν θά κατεδέχετο μία ράπτρια ένδυμά- 
των. Τά έκ μετάξης παραπετάσματα η- 
σαν πεπαλαιωμένα. Έ π ί τής έστίας 
άθλιον χάλκινο ν έκκρεμές εύρίσκετο με
ταξύ δύο άγγείων ’Ιαπωνικών, μεγά
λης άξίας. Πολυέλαιος άχαρις έκρέματο 
έπί τής οροφής, καί τέσσαρες λυχνία ι, έ- 
ξαισίας κατασκευής, έκειντο έναντι ή 
μία τής άλλης έπί φατνωμάτων κεκο- 
σμημένων δι’ ώραίων κατόπτρων τής Βε
νετίας. Ά π α ντα  ταύτα  έφαίνοντο δτι ή- 
γοράσθησαν μεταχειρισμένα έν βία.

Ύπήρ/ε πΰρ είς τήν έστιαν. Είχον 
μάλ ισ τα  καύσει χαοτία , ών ή τέφρΧ; 
άπετέλε ι ογκώδη μέλανα σωρόν.

— Έ ξεταστέα ι έπίσης αί τέφραι αΰ- 
τα ι, ύπετονθόουσεν ό αστυνομικός υπάλ
ληλος, άνεγείρων τό παραπέτασμα δπεί 
έχώριζε τήν αίθουσάν τινά  άναπαυτηρίοιι 
άνευ παραθύρων, διότι ή οίκίκ δέν έφω- 
τίζετο παρά μόνον έκ τής προσόψεως.

Τό δεύτερον τοΰτο δωμάτιον ήτο αρ
κετά σκοτεινόν, καί ό άρχηγός τής ά
σφαλείας δέν είδεν έν αυτώ παρά μόνο» 
Ιν έκκρεμές μετά βάθρου, έκκρεμές άρκετί! 
υψηλόν καί εΰού, ώστε ήδύνατό νά κρυ 
βή έντός αΰτοΰ άνθρωπος, καί τοάπεζ** 
παιγνιδιού , έπί τής όποιας εύρίσκοντο 
παιγνιόχαρτα,τοποθετημένα κατά πολλά 
σειράς. Κάθισμα έκειτο ανεστραμμένο* 
έπί τοϋ τάπητος,πλησίον τής τραπέζης.

—  Μπά ! είπεν ό ιχ νη λά τη ,, ή κυρί*
V ί r ’εκαμνε n a o t e r n a ι·. . . /π ι τ νγ ι α  . . . εσκε· 
πτετο άνααφιβόλως' τάν έραστήν της, οτι 
έλαβε τό κτύπημα. . . έδώ εκτυπήθη . 
Ποέπει νά μετρήσω τά  παιγνιόχαρτα αυ 
τ ά . . .  διά νά ίδω αν λείπη μία δάμα τί( 
π ίκα ς ...

Οΰδέν, έκτός τοΰ ανεστραμμένου καθί' 
σματος,είχε μεταβληθή έντός τοΰ κομμοί' 
τηρίου. Τό έκκρεμές έκινεΐτο.

Ό  άρχηγός τής άσφαλείας έπανήλθε* 
είς τήν αίθουσαν , διέβη τόν πρόδοομο 
καί ήνέωξεν έτέραν θύραν, τήν τοΰ έστί' 
ατηρίου. Ή  τράπεζα ήτο παρεσκευασμέ 
νη, δύο παροψίδες, ή μία έναντι τής άλ 
λης, έμαρτύρουν δτι δύο δαιτυμόνες είχ°ν 
παρακαθίσει. Πλακοΰς κεκομμένος ή** 
τος καί κυτίον, πλήρες σταφίδος τοΰ Φον



τ ε ν ε β λ ώ , έμαρτύρουν δτι οί δαιτυμόνες 
ολίγον έσκέπτοντο δια τήν δαπάνην.

Τό γεΰμα δμως έφαίνετο δτι είχε δια
κοπή άποτόμως, διότι τό παν ήτο έν 
αταξία έπί της τραπέζης καί πέριξ 
αύτής . Τεθραυσμένον κάθισμα έκειτο 
κατά γής,δύο φ ιάλα ι άνεστραμμέναι είχον 
πλημμυρίσει οίνου καί ΰδατος την έπ ι- 
τραπεζιον οθόνην, λείψανα δέ φιαλών καί 
πινακίων έκάλυπτον τό δάπεδον.

— Ώ  ! ώ ! ύπεντοθόρυσεν ό άστυνομι
κός ύπάλληλος, ήπατώμην. . . Ό  φόνος 
δέν διεπράχθη εις τό άναπαυτήριον . . . 
άλλ’ έδώ... Καί έν τούτοις ή κατάστα- 
σις τοΰ πτώματος μαρτυρεί δτι δέν έ'λαβε 
χώραν πάλη μεταξύ τοΰ θύματος καί τοΰ 
δολοφόνου . . . καί έδώ ευρίσκω τά  ίχνη 
λυσσώδους π ά λη ς ... περίεργον... ’Ιδού έπί 
τοΰ σανιδώματος κηλίδες, αί όποϊαι μοί 
φαίνονται δτι είνε κηλίδες α ίμ ατος... Ά ς  
ίδωμεν τό τραπεζομάνδυλον . . .  έχει κη- 
λίδας οίνου μόνον... Ή  γυνή κρα έκτυ
πη θ η όρθία... άλλά πώς έχύθη τόσον αίμα 
έκ τής πληγής . . .  ή λεπίς τοΰ έγχειρι- 
δίου δέν είνε πλατυτέρα κοπίδος ύποδη- 
ματοποιοΰ... καί τό αίμα θά έρρευσεν έ- 
σωτερικώς. . . ’Εδώ μακρά γραμμή α ίμ α 
τος... τοΰτο καθίστατα ι έτι μάλλον π α 
ράδοξον... Ποΰ φθάνει ή γραμμή α υτη ;.. 
Ά  ! μέχρι τοΰ παρακειμένου πρός τό άνα- 
παυτήριον δωματίου,τό όποιον πρέπει νά 
είνε τό όψοφυλάκειον... ή γυνη θά κατέ- 
φυγεν ίσως έκεϊ . . . τοΰτο αμέσως θά τό 
μάθωμεν.

Καί ό άρχηγός τής ασφαλείας ώθησε 
την συγκοινωνούσαν θύραν, ήν εύοεν ήμί- 
κλειστον.

— Πώς ! καί άλλος άκόμη ! άνέκραξεν 
οπισθοχωρών έκπληκτος.

Είδε, κείμενον έκτάδην, καί τάς χεϊρας 
έξαπλωμενας είς σχήμα σταυροΰ, αί- 
μόφυρτον πτώμα.

I'

Τό πτώμα τοΰτο ήτο πτώμα άνδρός 
άγοντος τό πεντηκοστόν περίπου τή ς η 
λικίας του έτος' ύψηλοΰ αναστήματος, 
ρωμαλέου καί φιλοκάλως ένδεδυμένου. 
Μεγάλη χρυσή άλυσις έκρέματο έκ τοΰ 
θυλακίου τοΰ λευκοΰ ύι:ενδύτου αύτοΰ, 
ον έρύπαινεν εύρεΐα κηλίς α ϊματος.Ό  μέ- 
λας μετάξινος λαιμοδέτης αύτοΰ ήτο έν 
αταξία , καί μέρος τοΰ έπενδύτου του 
ητο έσχισμένον. Είχον ρέψει εις τήν γ ω 
νίαν τό έπανωφόριον καί τόν πϊλόν του. 
Τό πρόσωπόν άνευ πώγωνος καί μύστα- 
κος, μ| ευρείας καί ΰπολεύκους παραγνα
θ ίδ α ς , = ί,χ= παραμορφώσει ειδεχθής πλη- 
γή> ήτις έθραυσε τό μέτωπον καί διώρυ- 
ξε τάν ενα οφθαλμόν.

— Η ΰπόθεσις περιπλέκεται, έψέλ- 
λισε χαμηλοφώνως ό ανώτερος άστυνο- 
μικος ύπάλληλος. Ό  άνθρωπος ούτος έ- 
φονεύθη διά κτυπήματος μολυβδωτής ρά
βδου, καί κατόπιν πάλης . . .  ‘Η πάλη ήρ- 
χισε καθ’ δν καιρόν εύρίσκοντο είς τήν 
τράπεζαν . . .  Αύτός έ'πεσεν ...Έ συραν έδώ 
το σώμα .. .  καί τό άφησαν είς τήν θέσιν

αύτήν, χωρίς νά λάβωσι καιρόν νά τό 
κρύψωσιν είς άλλο μέρος. .. Ό  δολοφόνος 
έσκέπτετο νά έπανελθη,δπως τό ζητήση, 
άφοΰ ήθελεν άπαλλαχθή τοΰ πτώματος 
τής γυναικός . ..Θ ’άπέστελλεν άναμφιβό- 
λως καί αύτό έπί τών νώτων τοΰ βω
βού . . .

Ε ίτα , άφοΰ έσέκφθη ολίγον, έπανέ
λαβεν :

—  Έκεϊνο τό όποιον μ’έκπλήττει, είνε 
δτι ό δολοφόνος δέν ένήργησεν έπ’ αύτοΰ 
διά τής αύτής μεθόδου .. . Έφόνευσε τήν 
γυναίκα έξ άπίνης δι’ένάς μόνου κτυπήμα
τος,ένω μέ τάν άνδρα έπάλαισεν ώς αχθο
φόρος... Ή  ξεύρω καλώς δ τι δέν μαχαιρόνουν 
εύκόλως άνδρα ρωμαλέον δπως αύτό .. . 
Τίς άρα νά είνε δ άνθρωπος ούτος ; Έ χει 
έξωτερικάν πλουσίου έμπορου. Φυσιογνω
μίαν. προστάτου .. .τ ή ς  γυναικός ίσως.Δέν 
θά δυσκολευθώμεν νά έξακριβώσωμεν τήν 
τα υτότη τα , διότι πρέπει νά έχη έμπορι- 
κήν οικίαν, οικογένειαν. Θά λείπη κά
που. Χωρίς νά λάβωμεν ΰπ ’ όψει δτι θά 
εΰρωμεν βεβαίως έπ ’ αύτοΰ έ'γγοαφα καί 
έπισκεπτήρια. "Ανθρωπος δπως αύτός θά 
φέρη πάντοτε έπ ’ αύτοΰ χαρτοφυλάκιον■ 
Είνε βέβαιον δτι δέν τάν έφόνευσαν διά νά 
τόν κλέψουν, διότι έ'χει τό ώοολόγιον μέ 
την άλυσίν του, καί κλίνω νά πιστεύσω, 
δ τ ι τά  χρήματα δέν είνε έπίσης ή αφορμή 
τοΰ φόνου τής γυναικός. ’Εκ τούτου έ'πε- 
τα ι δτι έχομεν νά έογασθώμεν έκτος τοΰ 
κύκλου τών κοινών κακούργων, είνε άνω- 
φελές νά ζητήσωμεν τόν αύτουργόν με
ταξύ τών πρώην καταδίκων. Ή  ΰπόθεσις 
αυτη είνε ΰπόθεσις έκλεκτή, άναγομένη 
καθ’όλοκληρίαν είς τήν ειδικότητα τοΰ γέ
ροντος Λεκόκ. Τί άτύχημα νά μή θέ- 
λη ν’ άναμιχθη ! Δέν παρήκμασε ποσώς 
ό γέρων Λεκόκ. Πρθ' ολίγου μοί έ'δωσε 
δύο λαμπράς συμβουλάς, καί άνευ αύτοΰ 
θά έματαιοπονοΰμεν άκόμη. Τώρα, έξη - 
κολούθησε μονολογών ό άστυνομικός ύ 
πάλληλος, τό ζήτημα είνε νά ίδωμεν τ ί 
μέλλομεν νά πράξωμεν.

Ιναί,έπανελθών είς τά έστιατήριον,έστη 
μηχανικώς πρό τοΰ παραθύρου, δπερ I- 
βλεπεν είς τήν αύλήν.

Ή  ήμερα ηρχισε νά κλίνη καί ή όδός 
ήτο έρημος. Ή  άμαξα,έντός τής οποίας ό 
Πήγασης έφύλαττε τόν κωφάλαλον, έστά- 
θμευε πάντοτε πρό τών κιγκλίδων, ό δέ 
Πιεδούσης περιεφερετο ήρεμα έπί τοΰ πε
ζοδρομίου.

— Ούδείς έν τή συνοικία ύποπτεύει τό 
παραμικρόν, είπε καθ’ έαυτόν ό άρχηγός 
τής ασφαλείας. Μόνον ή άνθρακοπώλις 
γνωρίζει τ ι, άλλά αύτήν δυνάμεθα νά 
πολιορκήσωμεν έντός τοΰ εργαστηρίου 
της μέχρι τής αυριον,διά νά τήν έμποδί- 
σωμεν άπό τοΰ νά όμιλήση.Είνε περίπτω-

c» , ‘ ,y  » νσις, νίτις σπανιως παρουσιαί,εται εις ττ,ν 
άρχήν μιας ύποθέσεως, καί θέλω νά έπω- 
φεληθώ τής περιπτώσεως αυτής. Ναί, έ- 
πανέλαβε περιπατών μεγάλοις βήμασιν 
έντός του έστιατηρίου, πρέπει νά έπιχει- 
ρήσω τοΰτο, καί έάν άποφασίσω νά στή
σω παγίδα , πρέπει νά στήσω αύτήν αμέ
σως. Ούδείς θέλει έλθη νά έμπέση είς

αύτήν, άφοΰ ή δικαιοσύνη έπιληφθή τής 
ύποθέσεως, διότι αΐ έφημερίδες θά κά- 
μωσι διαβολικόν θόρυβον . . .  τοΰτο βλέπω 
άπό τώρα . . .  ή ΰπόθεσις τής όΛυΰ ’Λρβα-  
Λέτ . .. καί ό δολοφόνος θά τάς άναγνώση 
. . .  τάς έφημερίδας .. . ά λλ ’ έφ’δσον αύτα ι 
δέν θά κάμνωσι λόγον, θά πιστεύη δτι 
δέν άνεκαλύψαι/,εν άκόμη τήν οικίαν .. . 
Ήξεύρεις δτι συνελήφθη ό βωβός του, 
άλλ ’ είνε βέβαιος δτι δέν θά εϊπη τίποτε, 
διότι έ'λαβε τά  μέτρα του νά μή γράψη, 
μήτε νά όμιλήση διά σημείων .. . Πρέπει 
νά άνέθρεψεν αύτόν εξεπίτηδες, διά νά 
έχη συνεργάτην έχέμυθον . . .  καί θά δε- 
ήση νά στείλω τόν βωβόν αύτόν είς τά 
έκπαιδευτήριον τής όδοΰ τοΰ 'Αγίου ’Ια
κώβου . . .  Ά φοΰ έκπαιδευθή θά μάς μάθη 
πολλά πράγματα, ά πα ιτε ΐτα ι δμως κα ι
ρός διά νά έκπαιδευθή . . .  καί έάν, έν τώ 
μεταξύ, συλλάβωμεν τάν αύθέντην του, 
τοΰτο ήθελεν απλοποιήσει πολύ τά  πράγ
ματα . . .  Καί δ ιατί λοιπόν νά μή έπα- 
νέλθη ένταΰθα νά κάμη έ'να γΰρον τήν νύ
κτα αύτήν, ό έξαφανιστής ούτος τών 
π τ ω μ ά τ ω ν ;. . .  “Εσπευδε νά έξαποστείλη 
τήν γυνα ίκα , καί δέν έλαβε καιρόν νά θέση 
είς τάξιν  τά  πράγματα . . .  Ό  έν τώ  όψο- 
φυλακείω φονευμένος πρέπει νά τόν άπα- 
σχολή πολύ, πρό πάντων έάν άφησεν έπ’ 
αύτοΰ τά  έγγραφά του. Ά λ λ ω ς  τε έάν 
τά  πράγματα μείνουν δπως έχουν μέχρι 
τής αΰριον, ή άνάκρισις ούδόλως παρα
βλάπτετα ι . . .  Θεωρώ μάλιστα άνωφελές 
νά έπισκεφθώ τώρα τόν πρώτον όροφον. 
’Εμπρός ! προσέθηκεν, αναμφιβόλως θά 
κάμω τήν δοκιμήν τής παγίδος. Τό μέ
σον τοΰτο δέν είνε νέον, άλλ’ είνε πάν
τοτε καλόν, καί διά νά είμαι βέβαιος, δτι 
ή έργασία θά έκτελεσθή καλώς, θά στήσω 
αύτήν ο ίδιος.

Άφοΰ έλαβε τήν άπόφασιν ταύτην, ό 
άστυνομικός ύπάλληλος μετεβη εις τόν 
πρόδρομον, έξήλθε τής οικίας, διέβη τήν

V - / r * ν \ » ,>αυλήν, προσεχών πάντοτε να μη αναμιςη 
τά βήματά του μ ετ’ έκείνων, άτινα  ύπήρ- 
χον έπί τής χιόνος, καί διελθών τάς κ ιγ- 
κλιδας, ύπήγε κα τ ’ εύθεΐαν πρός τόν Πιε- 
δούσην, δστις είπεν αύτφ :

— Ό  άνθρακοπώλης πρό ολίγου έπε- 
στρεψεν.'Η γυνα ΐκά του θά τοΰ διηγήθηκε 
τά  συμβάντα, διότι έκλεισαν άπό μέσα 
τήν θύραν τοΰ έργαστηρίου των καί π ι
στεύω δτι έπλάγιασαν χωρίς νά δειπνή
σουν. Παρετήρησα άπό τήν τρύπα τής 
κλειδαριάς. Ό  λύχνος των εινε σβυσμένος.

—  Καλά ! αύτό άρκεΐ. Τώρα πρόκει
τα ι νά έργασθώμεν ταχέως καί καλώς. 
Θά ύπάγης νά εΐπης είς τόν 33 νά δι- 
ευθυνθη μέ τήν άμαζαν είς τά Κρατη- 
τήριον, νά θέση ύπό κράτησιν τόν βωβόν, 
καί νά έπιστρέψη όμοΰ μέ δύο άλλου; α
ριθμούς, τούς ρωμαλεοτερους.

— Εννόησα. Καί έγώ ;
—  Σΰ θά παραφυλάξης πρό τών κ ιγ 

κλίδων, καί δταν έλθουν οί άνθρωποί 
μας θά τούς τοποθέτησης δπου έγκρίνης, 
όχι δμως πολύ πλησίον, διά νά χρησι-

■ μεύσουν ώς βοήθεια. Ό τα ν  έγώ προσκα- 
1 λέσω θά έλθης σύ.



—  Τότε λοιπόν στήνομεν παγίδα ;
—  Ναί, καί γνωρίζεις τό σύστημα. 

Ν’ άφήσωμεν τόν ποντικόν νά είσέλθη 
είς τήν τρύπαν καί νά περιμένωμεν, διά 
νά έπιπέσωμεν κ α τ ’ αΰτοΰ, μέχρις οΰ συλ- 
ληφθή ασφαλώς.

—  ”Ω μείνετε ήσυχος. Δέν θά κινηθώ 
παρά μόνον δταν σφυρίζετε. Οί σύντροφοι 
θά φυλάττουν τά  δύο ά'κοα τοΰ δρόμου. 
Μόνον, έπειδή οί ποντικοί βγαίνουν 
άργά, ήαεΐς θά παραμονεύωμεν δλην τήν 
νύκτα, καί τώρα είνε μόλις πέντε ή ώραι.

—  θ ά  στείλης ενα άριθμόν νά σάς 
φέρν) ψωμί καί τυρί. Είς την όδόν Φε- 
λ ια ντ ίν  υπάρχει άρτοπώλης καί παντο 
πώλης.

—  Καί σείς ; αρχηγέ ;
— Έ γώ  θά δειπνήσω αΰριον τό πρωί. 

Είς τό έργον, παιδί μου. Έάν τό στρα
τήγημα έπ ιτύχη , τοΰτο θά σοΰ κάμτι 
πολλήν τιμήν. Λοιπόν, καθώς ώμιλήσα- 
μεν, έγώ πηγαίνω  νά καταλάβω τήν θέ- 
σιν μου, μή άφίνγις καί σΰ τήν ζωικήν 
σου... ’Ά ! καλά ποΰ τό έσκέφθην, ό πον
τικός ίσως είνε μία γυναίκα.

—  Μία γυνα ίκα !
—  Ναί, είνε ή υπηρέτρια ήτις έφυγεν. 

Ήμπορεΐ νά έπιστρέψν) διά νά ζητήσγ) 
τά  κιβώτια  τής κυρίας της, τοΰτο δμως 
δέν τό έχω πολΰ βέβαιον. Πιστεύω μάλ
λον οτι ό αΰθέντης τοΰ βωβοΰ θά δείζη 
τήν μύτην του πρός τά μέρη αΰτά .Ε ίτε 
αυτός είνε εί'τε άλλος, σΰ θά ένεργήσγις 
μέ τόν ίδιον τρόπον. Προσοχή όμως είς 
τά  ίχνη τών βημάτων έπί τής^χιόνος.

— Σάς έννόησα, αρχηγέ.
Τά άστυνοα·,κχ δργανκ έννοουσι ιχέ */)- 

μίσειαν λέζιν, καί ό άρχηγός δέν έκρινεν 
αναγκαίο ν ν’ άναπτύζτ) περισσότερον τάς 
σαφείς άλλως τε οδηγίας, άς έ'δωσεν είς 
τόν άριθμόν 29 . Ε πανήλθε λοιπόν δοο- 
μαίως είς τήν οικίαν καί κατέγεινε νά έ- 
κλέ'ν) κατάλληλον δι’ ένέδ^αν θέσιν.

Είχεν έπέλθτρ ή νΰζ καί ό άστυνομικός 
υπάλληλος ήθελε νά εχν) φώς, ΐνα ί5υ- 
νηθη νά ihvj κατά πρόσωπον τόν δολο
φόνον, έάν έπανήρχετο. Έ ποεπ;ν όμως 
τό φώς τοΰτο νά μή ητο ορατόν έκ τοΰ 
έζωτερικοΰ τής οικίας. Ώ  έκ τούτου, ή 
έπιτηρητική θέσις, ήν ώφειλε νά κα τα - 
λ*άβ·/),ήτο ήδη ώρισμένη. Ό  ανώτερος ά 
στυνομικός ΰπάλλνιλος είσήλθεν είς τό 
άναπαυτήριον, φροντίσχς ν’ άφήσ-/] ήνεωγ- 
μένας τάς θύρας τοΰ κομμωτηρίου τού
του καί τής αιθούσης,αΐτινες ώδήγουν άμ- 
φότεραι πρός τόν πρόδαομον , ΐνα  ά- 
κούσν) τόν κρότον τών βημάτο>ν τοΰ δο
λοφόνου, άμα ουτος θά είσήρχετό είς τόν 
πρόδρομον. Ή νέωζεν έπίσης κατά τ,ό ή- 
μισυ τό παράθυρον τής αιθούσης, όπως 
φθχνγ] ό ήχος τής σύριγγας του μέχρι 
τοΰ Πιεδούση.

Έ π ί τής τραπέζης τοΰ παιγνιδιού ΰ- 
πήρχον δύο κηρία σχεδόν άθικτα έ~ι 
αργυρών κηροπηγίων, τά  όποια θά έσβέ- 
σθησαν άμα διεπράχθη τά κακούργημα. 
Ό  άστυνομικός υπάλληλος ήναψε τό εν 
καί έθεσε τό κηροπήγιον χαμαί έν τιν ι 
γωνία . Ε ίτα , έζήτησε θέσιν όπόθεν ήδύ-

νατο νά βλέπ-/) χωρίς νά φαίνηταε καί 
κα τ ’ άοχάς δέν εΰρεν οΰδεμίαν, δυναμέ- 
νην νά τόν εΰχαριστήστ). Κατόπιν έσκέ- 
φθη τό ώρολόγιον, δπερ ήδύνατό νά τόν 
περιλάβν). Έ π ί τοΰ κυτίου του ύπήρ- 
χεν όπή ρομβοειδής, δι’ής ήδύνατό ν’ ά- 
ναπνέη, καί ή κλείς ήτο έντός τοΰ κλεί
θρου. Ήνέωζεν αΰτό,κατεμέτρησε τάς δια
στάσεις καί έπείσθη δτι ήδύνατό νά κρυ- 
βή έκεΐ άνευ έτέρας δυσκολίας, είμή μό
νον νά σταματήστ) τήν κίνησιν τοΰ τα - 
λαντώθρου.

Έ κτοτε ή παγίς είχε στηθΤ). Έκάθη- 
σεν έπί άνακλίντρου, παρά τήν θύραν τοΰ 
προδρόμου, καί περιέμενεν.

— Είς τόν πρώτον θόρυβον τόν ό
ποιον θ’ άκούσω , έλεγε καθ’ έαυτόν, θά 
τρέζω έντός τοΰ έκκοεμοΰς ώρολο- 
γίου. Ό  κακούργος δέν θά ΰποπτευθή 
ποσώς δτι εΰρίσ<.ομαι έκεΐ. Έ άν είσέλθη 
είς τό άναπαυτήριον, θά ί'δω τ ί θά κάμν), 
και θά προσκαλέσω διά συρίσματος τόν 
άριθμόν είκοσι εννέα. Έ άν κατευθυνθή έζ 
άρχής είς τά έστιατήριον, θά έζέλθω ήσύ- 
χως καί θά υπάγω νά συρίζω εις τήν ά 
ναβάθραν. Δέν μένει πλέον άλλο παοά νά 
έχωμεν υπομονήν.

Ά πνιτεΐτο  δμως μεγάλη ΰπομονή διά 
νά διέλθ·/) τις ώρας ολοκλήρους έντάς τοΰ 
έπικινδύνου εκείνου μέρους, βήματά τινα 
μακράν πτώματος ποός δέ, καί μεγάλη 
γενναιότης ΐνα  περιφρονήστ) συνάντη- 
σιν κατά  μόνας, δσω βραχεία καί άν ήτο, 
μετά δολοφόνου, δστις άναμφιβόλως θά 
ήδιαφόρει δι’ έ'να φόνον περισσότερον ή ό- 
λ ιγώ τερ ον .Ά λλ ’ ή ΰπομονή καί ή γεννα ι
ότης είνε αί δύο θεμελιώδεις τοΰ έπαγ- 
γέλματος τούτου άρεταί.

Ό  άρχηγός τής άσφαλείας έλαβε θέ
σιν έπί καθίσματος γναφαλονάστου καί 
διήρχετο τάς ώρας του άνακεφαλκιών 
έν τώ  πνεύματί του τάς περιπετείας 
τής παραδόζου ταύτης ΰποθέσεως, καί 
έζετάζων τάς αντιφάσεις άς πχρίστα. 
Είς οΰί>έν εΰάρεστον δμως συμπέρασμα κκ- 
τέληζε, καί πλέον ή άπχζ έσκέφθη δτι 
πρέπει νά χρησιμοποίησή τήν ικανότητα 
τοΰ Τολβιάκ, τοΰ έμμέσου διαδόχου τοΰ 
κυρίου Λεκόκ.

Αΐ ώραι παρήρχοντο, σημειούμεναι έπί 
τοΰ έκκρεμοΰς, δπερ έσήμαινεν αυτάς ή- 
χ η ρ ώ ς.

Είχον σημάνει αί δώδεκα ώρα·, τοΰ με
σονυκτίου, καί ό έπισκοπεύων άστυνομι
κός υπάλληλος προΰτίθετο νά έγερθή, δ
πως άνάψν) τό έ'τερον κηρίον,διότι τό πρώ
τον είχεν ή?>η καή, καί μόλ.ις άνεπεμπε 
τρέμουσαν λάμψιν, δτε ήκουσεν έλαφρόν 
κοότον. Ή  θύρα τής άναβάθοας έστοέφετο 
ήσύχως έπί τών στροφίγγων της.

Ό  άστυνομικός ύπάλληλος ήγέρθη καί 
έτοεζεν είς τήν κρύπτην αΰτοΰ.

Έβάδιζον μετά προφυλάζεως έν τφ  
ποοδρόμω, καί τό βήμα τοΰ βαδίζοντας 
έπλησίαζεν ολίγον κα τ ’ ολίγον είς τά ά 
ναπαυτήριον.

Αίφνης φωνή συγκεκρατημένη έπρόφΐρε 
τάς λέζεις ταύτας:

—  Έδώ είσαι, Μαρία ;

ΙΑ'

‘Ο άρχηγός τής άσφαλείας δέν έκι- 
νήθη ποσώς καί έκοάτησε τήν αναπνοήν 
του, έκ φόβου μήπως προδοθ'7). Έν τγί ά- 
παισία ταύτιρ κατο ικ ία ή σιωπή ήτο 
τόσον βαθεΐα, ώστε έκ τής κρύπτης του 
ήκουσε τόν κρότον τών βημάτων έπί τοΰ 
τάπητος τής αιθούσης. Κατά τήν ώραν 
ταύτην , καθ’ ήν αί άμαςαι έπαυσαν νά 
κυλίωντα ι έπί τοΰ λαθοστοώτου τών ο
δών, καί ΰπό τάς ύψηλάς οροφάς οικίας 
μέ ολίγα έπ ιπλα , ό έλάχιστος τριγμός 
άντήχει, τό έλαφρότερον κίνημα καθί
στατο αισθητόν, καί ό έντάς τοΰ κυτίου 
τοΰ έκκρε,αοΰς κεκρυμμένος παρατηρητής 
ήοχισε νά λυπήτα ι,δ ιό τι έσταμάτησεν ά- 
κουσίως τό ταλάντωθρον, οΰτινος τό η
χηρόν τ ίκ -τά κ  ήθελε καλύψει τόν έλα- 
φράν ήχον συγκεκοατημένης άναπνοής.

"Αλλως τε, ό νυκτερινός επηλυς δέν ύ- 
πωπτεύετο βεβαίως ποσώς δτι κατεσκό- 
πευον αΰτόν, διότι προφέρων τά δνομα 
τής γυναικός ήν έζήτει, έχορήγει πολύ- 
τιαον ένδειζιν είς τήν αστυνομίαν, ήν άν- 
τεποοσώπευε κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ό 
στοατηγικώτερος τών άνωτέρων υπαλλή
λων της. Ή  άστυνομία έγίνωσκεν ήδη 
δτι ή οικία κατωκεϊτο ύπό γυναικός, κα- 
λουμένης Μαρίας. ”0  ύπάλληλος έδιπλα- 
σι'ασε τήν προσοχήν του. ’Ήκουε δι’ δλης 
τής ισχύος τών ώτων αΰτοΰ, καί ήτοι- 
μάζετο νά παρατηρήσν) διά τών χ_ασμά
των τοΰ κυτίου, έντός τοΰ όποιου έμενεν 
άκίνητος ώς άγαλμα.

Ό  άνθρωπος έβάδιζε πάντοτε άκροπο- 
δητί. Έ πλησίαζε βραδέως τήν είσοδον τοΰ 
άναπαυτηοίου, καί δέν θά έβράδυνε ν ’ά- 
νεγείρΥΐ τό παραπέτασμα, όπερ έκάλυπτε 
τήν θύοαν. Πρό τούτου δμως έσταμάτη
σεν ολίγον, καί έπανέλαβεν ά γγλ ισ τ ί τήν 
φράσιν:

— Είσαι έδώ, Μαρία ;
Οΰδείς, ώς ήν έπόμενον, άπήντησεν 

είς τήν έπίκλησιν ταύτην, άλλ ’ό άρχηγός 
τής άσφαλείας δέν άπώλεσεν οΰτε λεζιν.

— Ά ζιόλογα  ! έσκέφθη, ή γυνή είνε 
’Α γγλ ίς ,ή  τουλάχιστον έννοεΐ τήν ά γγλ ι- 
κήν. Τοΰτο είνε σηαΐΐαν τά όποιον άργό — 
τερα θέλει μάς βοηθήσει διά ν’ άνεύρω- 
μεν τάν δρόμον, μας.

Έπηκολούθησεν έτι μικρά σιγή, είτα 
τό παραπέτασμα έκινήθη. Χειρ άπεμά- 
κρυνε τάς πτυχάς τοΰ πχχέος υφάσμα
τος, καί έπεφάνη κεφαλή, φέρουσα ύψη- 
λάν πίλον, οΰτινος ή καινουργής μέταζα 
άπέστιλβεν είς τήν θνήσκουσαν λάμψιν 
τοΰ κηρίου, δπερ ό άστυνομικός ΰπάλλη- 
λος, καταληφθείς έζ άπίνης, δέν έλαβε 
καιοόν ν ’ άντικαταστήσνι. Ό  μόνος οΰτος 
φωτισυ.άς δέν άνέπεμπε πλέον ή διαλ.ει- 
πούσας λάμψεις, σβεννύμενος σχεδόν καθ’ 
ολοκληρίαν, δπως άναλάμψν) αίφνης έπί 
Ιν ή δύο δευτερόλεπτα, καί - ΐνα  σβεσθτ) 
έκ νέου κατά τρία τέταρτα , άφίνων τό 
άναπαυτήριον είς σκότ.ος, τοσούτω μάλ
λον βαθύ, καθόσον ήτο ζωηροτέρα ή πρός 
στιγμήν άναγίννηθεΐσα λάμψις.



Τά διαλείμματα ταϋτα  ήμπόδιζον πολΰ 
τον έν τφ  ώρολογίφ εύρισκόμενον, δπως 
παρατηρήστρ τόν άγνωστον, δστις Skv εί
χεν άκόμη αποφασίσει ν’ άνεγείρ·/) καθ’ >- 
λοκληρίαν τό παραπέτασμα. ’Εκτός τού1 
του τό κηροπήγιον ήτο τεθειμένον κατά 
γή; ?ν τ ιν ι γωνί^ι, είς τρόπον ώστε τό 
πρόσωπόν τοϋ ανθρώπου τούτου έφωτι- 
ζετο έκ τοϋ πλαγίου καί έκ τών κάτω πρός 
τά άνω. ‘Η στάσις ύπό τοιούτους δρους 
γΐτο λίαν ακατάλληλος δπως διακρίντ) τις 
τά χαρακτηριστικά ατόμου,τό όποιον βλέ
πει κατά πρώτην φοράν.Όάρχηγό; τής α
σφαλείας μόλις ήδύνατο νά ίδγ) αύτά διά 
τή; ρομβοειδούς οπής, ήτις εύρίσκετο ά- 
κοιβώ; έναντι τών οφθαλμών του. Μόλις 
Βιεκ,ρινε πώγωνα μέλανα καί δασύν, 
διότι ό γϋρος τοϋ πίλου έκάλυπτε τό 
|/.έτωπον τοϋ έπήλυδος, καί συνεπώς ο
λόκληρον τό άνω μέρος τοϋ προσώπου ε -  
μ,ενεν έν τή σκια.

— Θά έμβγ) άρά γε, ή θά φύγη ; δι- 
Κίρωτάτο ό άστυνομικός υπάλληλος.

Καί ή έοώτησις αυτη δέν ήτο ή μόνη 
«κεψις, ήτις άπησχόλει αΰτόν. Οΰδόλω; 
άρ-φέβαλλεν δτι ό νυκτοδρόμος οΰτος ήτο 
ό δολοφόνος, καί οΰδεμίαν έπιθυμίαν είχε 
νά τόν άφήσν) ν’ άναχωρήση δπως ήλθεν. 
Έπρόκειτο δμως ν’ άποφασίστ), αν έ'πρεπε 
νά διατάζγι νά τόν συλλάβωσι, δίδων τά 
πρό; τοϋτο σύνθημα άνευ αναβολής, ή αν 
ήτο προτιμότερον νά περιμέν/) ολίγον έ'τι.
Αν ειδοποιεί άμέσω; θ’ άπεστερειτο ωφε

λίμων ένδείξεων, ά ; ήδύνατο νά χορη
γ/ίση ή πορεία τού φονέο»ς, δστις, άναμ- 
(ριβολως, δέν ήρχετο άνευ λόγου νά περι- 
πλκνδται έντός τής οικίας, έν ή διέπραξε 
τα κακουργήματά του, καί έν ή εκειτο 
*τι τό πτώμα ένός τών θυμάτων του.

Τον λόγον τούτον, ό άρχηγός τής ά- 
οφαλείας τόν έμάντευεν ή τοΰλάχιστον έ- 
νόμι^εν δτι τόν έμάντευεν.

_ [ Επεται σ υ ν έ χ ε ια ] .  X .  Κ α λ α ϊε α κ η ς

ΚΑΘΗΓΑΕΡΙ ΝΗ Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  ΣΚΗΝΗ
Α ιήγημ.»

Ενεκεν ύποθέσεώ; τ ινο ; ήναγκάσθην 
τινων έτώ ν,ν ’άπέλθω έν τ7)άλλοδαπ/ί.

Επανερχόμενος είς Δανίαν,έτυχον παρά 
του εντολέω; μου άδειας νά μείνω έπί 
T'V5t Χρόνον έν Μεκλεαβούογω.χτ ' k J ·

Λατφκησα έν Δοβοράν, έ'ν τ ιν ι οικία,
Ί τερπνή θέσι; άπετέλει παράδοξον 

“ντιθεσιν πρός τόν χαρακτήρα τών περί 
etatt· Κάτοικος τής καλή; πόλεω; Κοπεγ- 

ή οΰδόλω; οί αριστοκρατικοί 
τιμ ώ ντα ς έξενίσθην ύπό τών εΰγενών κα 
τοίκων τής βορείου Γερμανίας. Ή  συμπε
ριφορά αυτών μ’ έξέπληττεν έν τα ΐς δη- 
^οσικις συναθροίσεσι καί τοϊς χοροί;, έν 
ot? ^άντε; στυγνοί καί σοβαροί, ώς δικα- 
®Τ*ι, παρήσαν. ’Ίσω ; είπν) τις δτι έπα
ρχον ΐ·/. νοσταλγίας. Όμολ.ογώ, δτι πολΰ 
“ϊΐδίαζον τόν τόπον τούτον, έν ώ ήλπ ι- 
sov νά διέλθω όλίγας τερπνάς ώρας καί

προεθέμην νά καταλίπω  αΰτόν, δτε α ί
φνης άφίκετο νεάνις τις,μεταβαίνουσα είς 
Κοπεγχάγην καί μετέβαλεν έντελώς τάς 
έντυπώσεις μου.

Ή  ζωηρά καί αφελής φύσις αΰτής, ή 
π ίσ τ ις , ήν είχεν πρός έμέ, ή εΰθυμία ήν 
έδείκνυε χορεύουσα μετ’ έμοϋ διεσκέδα- 
σαν, ώ ; διά μαγβ ία ;, τήν μελαγχολίαν 
μου καί ή Καρολίνα Α* μοί έφάνη ώ ; ά γ 
γελος κατελθών πρό; παραμυθίαν μου. Ό  
άγγελος οΰτος ήτο περικαλλής, δεν είνε 
δέ κοινή ή ώραιότης έν τ·/5 βορείφ Γερ- 
μανίοι:. ’Εκτός τούτου ή Καρολίνα ήτο θυ- 
γάτηρ γνωστού μοι έντιμου άνδρός καί 
γεν ική ; άπολαύοντος διά τάς άρετάς του 
έκτιμήσεως.

ΤΗλθεν είς Δοβοράν κατά τήν έποχήν 
τών λουτρών μετά τίνος άλλης έκ Κο
πεγχάγης κυρίας, χάριν τών πολλών έορ- 
τώ ν, α'ίτινες τελούντα ι πρός τέρψιν τών 
πανταχόθεν συροεόντων ξένων.

‘Εσπέραν τινά , έξερχόμενο; χορού τ ί
νος, δέν εδρομεν τήν άμαξαν ήμών.

Ό  καιρό; ήτο ώραϊος. Αί δύο εΰγενεϊς 
δανίδε; έπεθύμουν νά έπανέλθωσι πεζή ' 
έ'λαβε τόν βραχίονά μου ή Καρολίνα, καί 
ή σύντροφό; της άλλου τινάς νεου.

Έ βαδίζ ομεν παρά τήν άκτήν τή ; θα
λάσσης, ής τά  διαυγή κύματα κατελάμ- 
πρυνον αί άκτΐνες τής σελήνης. Ό  έλα- 
φρός τών ύδάτων φλοίσβος ήνούτο μετά 
τών φθόγγων τή ; ορχήστρα;, ήν κατελί- 
πομεν ό οΰρανο; ήτο ανέφελο;, ή δέ μυ- 
ρίπνους εσπερινή αυρα μάς έ'τερπεν. Ή - 
σθανόμην κατά  τήν εΰδαίμονα έκείνην 
στιγμήν έν τή καρδίθ£ μου δλα τά  θέλγη
τρα τής φύσεως' ουδέποτε ή έπ’ έμοϋ έ- 
ρειδομένη νεάνις μοί έφάνη ώοαιοτέρα' 
αγνοώ τ ί ελεγον είς αΰτήν' δτε άπεχωοί- 
σθημεν είχον δώσει τόν λόγον μου οτι θά 
ζητήσω τήν χεϊρά της.

Μείνα; μόνος, εξεπλάγην διά τήν απε
ρισκεψίαν μου. Ή  δοθεΐσα ύπόσχεσις μοί 
έφαίνετο ώς δνειρον.

Τν) Ιπομένη ήλθον παρά τνί Καρολίν^, 
ήτις μέ συνέστησεν είς τήν σύντροφόν τη ; 
ώς μνηστήρά της, - όμιλούσά μοι ένικώς 
καί φερομένη πρός με ώσεί άπό πολλών 
έτών ήγαπώμεθα.

Ό  τρόπος αΰτής μοί άπήρεσκεν, έχά- 
ρην δμως πολΰ άνακαλύψας προτεοήματά 
τινα  τή ; τολμηρά; μελλονύμφου μου.Έ 
γνώριζε καλώ ; μουσικήν καί τάς μικρά; 
έκείνας ραπτικάς εργασίας, περί άς αί κυ- 
ρίαι συνήθως κατατρίβουσι τάν χρόνον. 
’Αμφότεροι συγχρόνως έγράψαμεν είς τοΰς 
γονείς τη ς ' έγώ έζήτησα αΰτήν ώς σύζυ
γον, πληροφοοών αυτούς περί τή ; περιου
σίας καί τή ; κοινωνική; μου θέσεω;.

Η Καρολίνα έ'μελλε νά έπιβή τού πρώ
του άτμοπλοίου άποπλεύσοντος είς Κο- 
πεγχάγην. Ή λπίζομεν δε δτι διά τοϋ αΰ
τοϋ άτμοπλοίου θά έλαμβάνομεν τήν ά 
δειαν τών γονέων.

Έ ν τούτοις καθ’ έκάστην έξηρχόμεθα 
είς περίπατον- ή Καρολίνα μοί διηγείτο 
τά  τοϋ βίου τ η ; ' δέν έδείκνυε μεγάλην 
αγάπην πρό; τάν πατέρα της" περί τής 
μητρός της δμω; ώμίλ.ει ένθουσιωδώς.

—  Δόξα τώ  Θεφ, μοί είπεν ήμέραν 
τ ινά , οί γονείς μου θά παρηγορηθώσι διά 
τόν γάμον μου, μετά τήν λύπην τήν ό- 
όποίαν ήσθάνθησαν πρό Ιξ μηνών διά τήν 
είς Σουηδίαν εύρισκομένην αδελφήν μου.

— ’Αδελφή σου,είς Σουηδίαν! ανέκραξα. 
Ένόμιζον δτι οΰτε αδελφόν, οΰτε άδελ- 
φήν έ'χει ς.

— Είνε θυγάτηο τής πρώτη; συζύγου 
τοϋ πατρός μου, ψυχρώς ΰπέλαβεν.

— ’Αλλά δ ιατί μένει είς Σουηδίαν,τίνα 
λύπην έπροξένησεν ε ί; τοΰς γονείς ;

—  Θά σοί τό ε ΐπω ' ήτο δέκα έτών 
δτε ό αδελφός τής μητρός της τήν ελαβε 
μαζύ του. Ό  θείος οΰτος , διαμένων είς 
Σουηδίαν, άπέθανε πρό τριών μηνών. Ητο 
άνθρωπος πλούσιος καί διακεκριμένος,είχε 
ταξειδεύσει δλον τόν κόσμον.Τόσον δέ ή- 
γάπα τήν αδελφήν μου ώστε ήρραβώνισεν 
αΰτήν μετά τοΰ μονογενούς υιού του. Πρό 
τριών περίπου έτών ήλθον καί οι τρει; είς 
Κοπεγχάγην δπου πολΰ διεσκεδάσαμεν' ό 
νέος Χένιγκ — οΰτως ώ*ομάζετο ό μνηστήο 
τής αδελφή; μου— ήτο ώραιότατος.Έ φαί
νετο πολΰ ερωτευμένος' ή αδελφή μου δ
μως έφέοετο ψυχρώς πρός αΰτόν κα ίσ π α - 
νίως του ώ μ ίλει.Ε νίοτε μόνον έκεϊνος έ- 
τόλμα καί έφίλει τήν χεϊρά της. Ά π ε -  
χωρίσθησαν, ό νέος έφυγεν είς ξένην γήν, 
ή αδελφή μου μετά τοϋ θείου είς Στοκ
χόλμην. Μετά τινας μήνας ό νέος Χένιγκ 
εγραψεν είς τήν αδελφήν μου δτι ήγάπα 
μανιακώς νέαν τινά  ξένην καί παρεκάλει 
αΰτήν νά μή τάν θυσιάσγι είς τάν εγω ι
σμόν της. Ά λ λ ’ ή άγαπητή  άδελφή μου 
είνε ολίγον ύπερήφανος' εΰθΰς έπέτρεψεν 
είς αΰτόν τήν άδειαν καί προσεπάθησε μά
λιστα  παντ ί σθένει νά ήσυχάση τόν όο- 
γισμένον πατέρα του, καί οΰτως ή Μάγια 
εμεινεν άγαμος. .

—  Μ άγια, ανέκραξα, τ ί ώραιον δνομα.
— Είνε τό όνομα τή ; μητρός της, ή - 

τ ις  ήτο Σουηδή. Ά λ λ ’ άκουσον. Ό  πα 
τήρ τού Χένιγκ έλυπήθη πολΰ διά τούτο, 
καί π ιστεύετα ι δτι ενεκα τής αποτυχίας 
τού γάμου άπέθανεν.'Η  μητέρα λέγει δτι 
ή Μ άγια είνε ή α ιτ ία  τού θανάτου του .

—  ‘Η μητέρα έχει άδικον. Νομίζω δτι 
ή άδελφή σου έφάνη πολΰ εΰγενής κατά 
τήν περίστασιν αυτήν. Φαίνεται δμω; δτι 
δέν τήν αγαπάς. Δ ιατί ;

—  Ά  ! είνε καλή κόρη,άλλά πολΰ ψυ
χρά, ύπερήφανος, έπί τέλου; δέν είνε εΰ- 
χάριστον νά ζτ, κανείς μαζύ της.

— Είνε ώραία ;
—-Καθόλου.Οΰδέ έ'χει άλλο προτέρημα. 

Ή  μητέρα λέγει δτι μόνον νά μαγειρεύη 
γνωρίζει, καί τοϋτο έμαθεν είς τήν οικίαν 
τοΰ θείου. Τώοα ό θ^ΐο; άπέθανεν. Ό  
υιό ; του ήθέλησε νά διανείμ·/) τήν κληρο
νομιάν μετά τή ; Μ άγια ;, τήν οποίαν θε- 
ωοεϊ ώ ; αδελφήν, άλλ.’ αΰτή ύπερηφάνως 
άπέρριψε τήν πρότασίν του .Ή  μητέρα λέ
γει δτι έ'χει πολΰ άδικον, διότι ήδύνατο 
νά δεχθνί χρήματα παρ’ έκείνου δστις κα- 
τέστρεψε τήν ευτυχίαν της. Ό  πατέρα;, 
τοΰναντίον, ύπερασπιζει πάντοτε τήν Μά
γ ιαν. Μετ’ ολίγον θά ελθϊ) έκ Σουηδίας 
νά μείν-/) μαζύ μ α ;, τοϋτο δέν είνε εΰχά-



ριστον, διότι ό πατέρας τήν άγαπα πολύ, 
καί ή μητέρα πολΰ έλυπήθη δι' αύτήν.

Ή  διήγησις αΰτη λίαν μ’ έτάραξεν. Ή  
διχόνοια της οικογένειας μεθ’ τις έπρεπε 
νά συνδεθώ μέ κατελύπει. Γονείς αδίκως 
φερόμενοι πρός έκάτερον τών τέκνων των, 
άδελφή τίίς συζύγου μου ψυχρά, άλαζών, 
στυγνή, ίσως ΰπό της λύπης. Έσκέφθην 
νά επισπεύσω τόν γάμον καί ν’ απαλλα 
γώ , επανερχόμενος εις την οικίαν μου, 
τών οικογενειακών έκείνων δυσχερειών.

Ά φ ίκετο  τέλος τό έκ Κοπεγχάγης ά τ- 
μόπλοιον κομίζον την άναμενομένην ά 
δειαν.

Ό  πατήρ της Καρολίνας δέν έγραψεν, 
άλλ ' ή μήτηρ μοί άπέστειλεν ευγενεστά- 
την καί κολακευτικωτάτην έπιστολήν.Έ ν 
τέλει δέ μοί συνέχαιρεν οτι έλάμβανον 
σύζυγον κεκτημένην άριστα πρός ευδαιμο
νίαν προτερήματα, τόν υπογραμμόν, ώς 
είπεΐν, τοϋ φύλου της.

Έ  Καρολίνα άνεχώρησεν' έμεινα μόνος, 
άναλογιζόμενος τάς υποχρεώσεις άς άνέ- 
λα β ο ν ...

—  Ή  κόρη αυτη , έλεγον κα τ ’ έμαυ
τόν, είνε ώραία, άγαθή, καί μ ’ άγαπα . 
Τί άλλο έπιθυμώ ;

Συγχρόνως όμως έθαύμαζον τήν παρά
δοξον ανατροφήν της. Μόνον ή διάνοιά 
της άνεπτύχθη όπωσοΰν , ή καρδία της 
όμως έμεινεν άγονος. Αΐ έπιστολαί της μ’ 
έλύπουν καί μέ παρώργιζον. Ουδέποτε εί
δον γραφήν χειροτέραν καί μάλλον ανορ
θόγραφαν' έκτός τούτου, οί λόγοι της ή 
σαν έντελώς κενοί ιδεών καί αισθημάτων. 
Τό μόνον πράγμα εΰχάριστον όπερ έν τα ΐς 
έπιστολαϊς της μοί άνήγγελεν ήτο ότι ό 
κύων μου ό Π ί σ ι ο ς  ήτο μαζύ της.

Ό  άδελφός μου θνήσκων κατελιπεν 
αυτόν είς έμέ' τόν ήγάπων πολύ. Μέ ή- 
κολούθησεν έπί τοϋ άτμοπλοίου εις δ έ- 
πεβιβάσθη ή Καρολίνα καί έμεινε πλ*η- 
σίον της. Άπεκρ-θην εις αυτήν ότι ό 
κύων ήτο εύδαιμονεστερος έμοϋ καί ότι 
παρ’ αΰτή έδήλου τό σύμβολον τής π ί-  
στεως.

Μετά τινας ημέρας, ένώ ήτοιμαζόμην 
ν’ άπέλθω, ήλθε πρός έπισκεψίν μου ό 
άρχαϊος φίλος μου ’Αντώνιος Β . Μοί ε ί
π ε ν  δ , τ ι ήδη έγνώριζον, ότι άπήρχετο εις 
Φιονίαν οπου έτυχεν έπιζήλου θέσεως 
προσθείς οτι ήλ.θεν είς Δυβεράν ΐνα  όμ*λή- 
σγ) μαζύ μου.

— ’Α γαπητέ φίλε, μοί είπε, θά σοί 
έμπιστευθώ τήν ευτυχίαν τής ζωής μου.

—  Περί τίνος πρόκειται ;
—  ’Εννοείς βεβαίως, ΰπέλαβε προκύ- 

πτων τοϋ παραθύρου ΐνα  κρύψτ] τήν τα 
ραχήν του, ότι πρόκειται περί έρωτος. 
Ε ίσαι ευδαίμων, φίλε μου, θά βλέπης 
καθ’ έκάστην τήν κόρην, τήν οποίαν λα 
τρεύω θά νυμφευθής τήν Καρολίναν... έγώ 
δέ τήκομαι άναλογιζόμενος τήν αδελφήν 
της Μ άγιαν.

—  Πώς ! τήν Μ άγιαν, ή τ ις οΰτε ώ 
ραία, οΰτε νέα είνε, άν δέν άπατώμαι, 
τήν Μάγιαν, τήν όποιαν έγκατέλιπεν ό 
μνηστήρ της !

—  Ποιος σοί τά  είπε αΰτά  ! άνέκοαξε

μετ’οργής. Δέν είνε νέα λέγεις; Μόνον δύο 
έτη είνε μεγαλειτέρα τής Καρολίνας. Δέν 
είνε ώραία ; Ποιος λόγος δύναται νά έκ- 
φράσνι τάς κοσμούσας αύτήν χάριτας ; 
Τήν έγκατέλιπεν ό μνηστήρ της ; "Αθλιος 
βλάξ ! μή δυνηθείς νά φυλάξη τόν έμπι- 
στευθέντα είς αΰτόν μαργαρίτην ! Λιά 
τοϋτο μάλιστα  άγαπώ μανιωδώς τήν 
Μάγιαν. Αΰτη ήγάπα τόν νέον έκεϊνον ώς 
άδελφον μάλλον ή ώς μνηστήρα. Ά λ λ ’ άς 
ΰποθέσωμεν ότι δέν τάν ήγάπα. Ποία 
κόρη θά περιεφρόνει τοσοΰτον ευκόλως 
τόν πλοϋτόν το υ ; Ά πό πολλού ήδη έλά- 
τρευον αΰτήν, παρ’ ολίγον δέ παοεφρόνουν 
μαθών ότι ήτο έλευθέρα.

—  Καί ποϋ τήν έγνώρισας ;
— Είς Στοκχόλμην, όπου ή μήτηρ μου 

έμεινεν έπί τ ινα  έτη . Συχνάκις έπήγαινον 
εις τήν οικίαν τού θείου της. Τί άνθρω
πος ! δέν υπάρχει όμοιος.

— "Οπως καί άν έχν) τό πράγμα δέν 
θά έπεθύμουν νά λάβω γυνα ίκα τήν μνη
στήν άλλου.

— Έν Δανία δυνατόν' τά πράγμα ό
μως έν Σουηδία δέν είνε προ σβλν) τ ικ ό ν  
έκτός τούτου μικράς μόνον σχέσεις είχε 
μετ’ αΰτού ή Μάγια.

—  Ώμολόγησες είς αΰτήν τάν έρω
τά σου.

—  Ώ  ! όχι δέν έτόλμησα. Προσεπά- 
θησα νά μέ νοήση,άγνοώ όμως άν έπέτυ- 
χον.

—  Καί έγώ τ ί μέλλει νά πράξω ;
—  Ν’ άγρυπνής έπί τοϋ θησαυρού τού

του, νά μέ πληροφορής περί τών συμβαι- 
νόντων έν τΐ) οίκογενεία της, καί άν θέ- 
λνις μέχρι τάφου νά ευγνωμονώ είς σέ, νά 
έκλέξγις τήν κατάλληλον στιγμήν νά εί- 
πγ)ς τά όνομά μου καί νά έγχειρίσνις αΰτή 
τήν έπιστολήν αΰτήν. Άδιάφορον άν ή 
ημερομηνία θά είνε παλα ιά , τά  α’.σθή- 
ματά μου δέν θά μεταβληθώσι μέχρι της 
τελευτα ίας πνοής μου.

'Υπεσχέθην ότι θά έκτελέσω τήν θερ
μήν αΰτοϋ παράκλησιν καί άπεχωρίσθη- 
μεν. Περιπατών έπί τοϋ καταστρώματος 
παρέβαλλον τά  πράς τήν Μάγιαν αισθή
ματα τοϋ φίλου μου πράς τήν άγάπην 
της Καρολίνας.

— Πολΰ παράδοξον,έλεγον κα τ’έμαυτόν, 
τά αίσθημα τά όποιον καλοϋμεν έρωτα. 
'Ομοιάζει πρός φοίνικα, οστις τόσω μάλ
λον αναπτύσσεται όσφ κ α τ ’άρχάς ή βλά- 
στησίς του έμποδισθή.

Ά νέγνων,δέν ένθυμοΰμαι είς ποϊον ποιη
τήν, ότι οΐ κλάδοι τοϋ έρωτος πρέπει νά 
βραχώσιν ύπό δακούων, ώς οΐ τής έλευ- 
θερίας ΰπό αΐματος. Εΰτυχής ό τρέφων έν 
τή καρδία του τό εΰγενές τοϋτο αίσθημα! 
όσον ασθενής καί άν είνε ή έλπίς του, αρ
κεί ΐνα  καταθέλγν) αΰτόν. Ά λ λ ’ ό γάμος 
δυνατόν ν’ άποβί) εΰτυχής καί άνευ τού 
πάθους τούτου.

Ταΰτα άναλογιζόμενος άφικόμην είς 
Κοπεγχάγην καί άπεβιβάσθην φαιδρός.

["Επεται συνέχεια], Σ*

ΔΕΧΟΙΪΙΕΘΛ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟίΚΙΑΣ
ά π ο  τ υ ΰ  φνΑΛον  3 1 9 ,  ά π ο  t o x j  ο π ο ί ο ν  

δημοσιιύονται

Ν Ε Α  ΟΑΩΣ Μ ΥΘ ΙΣΤΟΡΗ Μ ΑΤΑ

ΟΙ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ή  Τ Α £ Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Ε 1

ΑΩ ΡΕ ΑΝ
Τ Ο Ν  Ε Ρ Ω Τ Α  Κ Α Ι  ΣΑ

κομψό Γατον καί εκλεκτόν τομίδιον, περιέχον εύφυε. 
στάτας και άληθεΤς ’Αθηναϊκάς εικόνάς τοΰ ήμετέροι 
συνεργάτου.

* ΑΙΣΩΠΟΤ

Σ Γ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Ι

εις τά «Ε κλεκτά  Μυθιστορήματα», κατά πασαν i 
ποχήν, δπολογιζομένης τής έτησίας συνδρομής εις 104 
φύλλα. —

Τόμοι «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων·» τών έτώ 
Α ’ ,Β ,Γ' και Δ' δεδεμένο στεοεώτατα και κομψότατί 
πωλοΰνται έν τώ γραφείω ήμών. Έ πίσης φύλλα τ<5ι 
«Ε κλεκτών Μυθιστορημάτων» τοΰ A' Β' και Γ' Ε 
τους πρός λεπτά 20 έκαστον,τον δέ Δ' πρός λεπτά 10

Ή  έν Πάτοαις γενική αντιπροσωπεία τών «’Β· 
κλεκτών Μυθιστορημάτων» άνετέθη, άναδεχθέντι τα·> 
την εύγενώς, τώ  κ. Λεωνίδα Κανελλοπούλω. (Τουρ
κικόν ΠροξενεΤον. Τώ \δίω άνετέθη καί ή έγγρα^ 
νέων συνδρομητών, έπίση; και ή άνανέωσις συνδρο^ώ 
διά τό Ε' ετος και δΓ ο,τι δήποτε άφορα τά «Έκλ* 
κτάΜυθιστορήμ ατα».

A  L U T A U D

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
τοοποποιτ,θεΤσα συμφώνως ττ; f Ελληνική νομοθισι 

Οπό
Α .  Κ Α Λ Δ Ι Β Ω Κ Α

ν φ η γ η τ ο ΰ  ζη ς  Ί α τ ρ ο δ ιχ α σ ζ ιχ η ς  ε τ  r S  Ε θη χ ι 
Π α ν ε π ισ ζ η ι ι ίω ·

Τόμο; εις 8ον έκ σελ. 356, τιμώμενος δραχ. ί 
τα/υδρομι/.ώ; 8 ,50  κα\ έν τώ έξωτεριχώ φρ. χρυσ. 8

Α  Κ Α Α Α Ι Β Ω Κ Α

ΝΙΕΑΕΤΗΙΙΙΙ Α Τ Α  Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α
Π»ρΙ τώ ν  έξ αΐμκχτος χ η λ ίδ ω ν

μ ε τ ά  ε ι κ ό ν ω ν .
Τόμος εις 8ον έκ σελ. 62, τιμώμενος δρ αχ. ί  

ταχυδρομικώ; 2 ,3 0 .
Ευοίσκονται άμφότερα έν τώ γραφείω ήμών

I .  Γ .  Τ Σ Α Κ Α Σ Ι Α Ν Ο Γ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Το'μοΐ χ α Λ Λ ιζ ε χ η κ ω ζ α τ ο ς  ε χ  3 5 0  σεΛ ιόω* 

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΓΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΝ

ΔΩΡΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
At' ά μ φ ό τ ϊρ α  φ ύλα . διά. πΚσαν ήλι*1»’ 

τ ά ξ ιν

ΕΚΜΔΟΤΑΪ ΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Τιμή χρυσόδετων διά τό εσωτερικόν δρ. 4.
'Απλών μετά καλλιτεχνικού έξωφύλλου » 3.
Διά τό Ιξωτερικόν πληρωτέα εις φρ. χρυσά.

Παρακαλοϋνται οΐ εχοντε; αγγελίας νά εττιατρέ 
ψωσιν αύτάς τώ κ. I. Γ. Τσαχασιάνω ένταΰθα, ή ■ 
τώ γραφείω ήμών. Οί έπιθυμοϋντε; δέ ν’ άποχτήσοΧ 
ταΰτα. ας πέμψωσι τό άντιτιμον η τώ χ Τσαχ*^1 
άνω, η τϊ) διευβύνσει τών « ’Εκλεκτών Μυθιστορη^®


