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Λήξαντος τήν 3 ΐ Ίν Οκτωβρίου τοϋ 
Δ' Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», οσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθή- 
σωσιν ώς τοιοϋτοι και κατά τό Ε' ’ Ε
τος, παρακαλοϋνται ν’ άποστείλωσι 
τ^ν συνδρομήν των έγκαίρως, ΐνα μή 
διακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.

Είς τούς έν Ά θή να ις  και τα ΐς έ- 
παρχίαις άνανεοϋντας ή νεωστι έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ήμών

Α ω ρ ο Ο μ ,ε ν  :

Τόν ΕΡΩ ΤΑ Κ Α Ι Σ '  τοΰ συνεργάτου ήμών 
Α ίσ ω π ο υ , κομψότατον τομίδιον, έπ\ άρίστου χάρτου 
χαί ώραίου χρωματιστού εξωφύλλου τοϋ χ. θ ε μ ο υ  
A r r lr o v .

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε

Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ* κα\ τόν
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ ΟΤ, τήν έχ 400

σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοϋ συνεργάτου ή- 
μων χ . Γρ. Δ. Ξ ε ν ο π ο ί ίο υ .

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

(Συνέχεια.]

Ό  'Ροβέρτος ήτο έτών δεκατριών καί 
ή ’Αντωνία δέκα, δτε έστερήθησαν τής 
μητρός των.

Πρός άντικατάστασιν δέ αυτής τ ί είχον;
Eiyov τόν πατέρα των, χανόμίνον είς 

έπιστημονικάς άτοπίας καί φαντασιοπλη
ξίας, καί τήν θείαν των, γεροντοκόρην 
καταντήσασάν άνδρογυναΐκα ενεκα ττ*)ς 
άγαμ ίας, καί έχουσαν περί τών σημερι
νών πραγμάτων ιδέας, ίσχυούσας πρό πεν- 
τήκοντα έτών καί ήδη λησμονηθείσας.

Κατά τά  άλλα δέ ήτο σωφρονεστάτη, 
άλλά καί δυσειδής.

Ή το  αναλφάβητος είς τοσοΰτον βαθ
μόν, ώστε νά λέγη οτι ’Ερρίκος ό Δ’ ήτο 
υίός Ερρίκου τοΰ Γ”. Είχε δέ πολΰ τό 
τραχύ καί ιταμόν.

Σχεδόν είχε γένειον,καί άν τ ις  έκ πα 
ραδρομής την ποοσηγόρευέ ποτε κυρίαν 
άντί δεσποινίδα, ήτο καλή νά τού της 
βρέξγΐ·

’Εξ οΰδενός δέ στόματος έξήλθον το ι- 
οΰτοι καί τηλικοΰτοι βαοβαοισμοί, δσοι 
έκ τοΰ στόματος τής κυρίας , ώ ! συγ
γνώμην, τής δεσποινίδος ’Ισαβέλλας. Φερ’ 
είπεΐν, έ'λεγεν :

— Ό  ανεψιός μου ιππεύει ’σάν «βου- 
κέφαλος ».

Ό  δέ μαρκήσιος μάτην παρετήρνισε 
πρός αύτήν δτι άπρεπε νά λέγη :

— Ό  ανεψιός μου ιππεύει,δπως ό Μέ- 
γας ’Αλέξανδρος ίππευε τόν ΐππον του 
Βουκέφαλον.

Ά λ λ ’ αΰτή άπεκρίθη όοθά κοπτά :
—  Ή γαπητέ με, νά μή μοι σκοτίζης

κοκύριος νά όμιλ^ δπως έπιποθεϊ, καί δέν 
είμαι βέβαιος άν σΰ συνδιαλέγεσαι καλ- 
λιώτερά μου. Τό σπουδαϊον είνε νά με 
καταλαμβαίνουν όταν αγορεύω, καί έως 
τώρα δόξα τφ  θ ε φ , καί ό υίός σου καί 
ή θύγατέρ σου μέ έκατάλαμβαν ο ,τιήθελα 
νά τους συνδιαλέγω. Καί τό κάτω  κάτω 
τής γραφής οί προπατόροι μας δέν είξευ-

έκαθάοιζε καί τα  έχρωμάτιζε διά υδατο
γραφίας.

Ό  κύριος Κλαιρεφόν ήτο τότε έν τί^ 
δόξη του, καί ό ειλικρινής θαυμασμός, δν 
άνεγίνωσκεν έν τώ βλέμματι τής θυγα- 
τρός του,ήτο ό ήδιστος τών θριάμβων του.

Ά λ λ ω ς  τε καί ό θρίανβος οΰτος ήτο ό 
μόνος’ διότι οΰδείς έφευρέτης ΰπήρξεν ά-

ραν τόσα πολλά πραύματα, καί δμως j τυχέστερος έν τοΐς πειράμασιν αΰτοΰ. 
ήταν πολΰ εΰτυχιέστεροι, έν φ  τήν σήμε- Ό  μαρκήσιος, οΰ ό γόνιμος έγκέφαλος
ρον δλα μας καί τά  σύμπαντά μας εινε μυρία δσα έπενόει, οΰδόλως ήδυνήθη νά 
βαβυλωνία. j έπ ιτύχη τ ι ωφέλιμον.

'Η θεία ’Ισαβέλλα έπέδρασεν έπ ιβλα- j Α είποτε είς τήν γεωπονίαν προσεπά- 
βώς είς τήν α γ ω γ ή ν  καί τόν χαρακτήρα θει νά έφαρμόσγι τάς εΰφευρέσεις αύτοϊ>

μέ τά  σχολαστικά σου. Καθείς εινε νοι-

τοΰ ανεψιοΰ της'Ροβέρτου.
Έ ξ άπαλών ονύχων έχαρίζετο πρός αΰ

τόν έκτελοΰσα πάσαν αΰτοΰ δρεξιν, καί 
διδάσκουσα δτι ή γή έδημιουργήθη χά 
ριν τής οίκογενείας Κλαρεφόν καί τής οι
κογένειας Σαιμμώρ, καί δτι τά οια δή
ποτε έμψυχα δντα τά έπί τής γής δπως 
δήποτε βιοΰντα ήσαν άπλο ι θεοάποντες 
τών δύο τούτων εΰγενών οικογενειών.

Ό  'Ροβέρτος, εύμορφον καί άξιέραστον 
παιδίον, έχον δψιν ροδοκόκκινον, νωθρό- 
τατον τό πνεΰμα καί αεικίνητον τό σώμα, 
έτίμησεν αληθώς τήν διδασκαλίαν τής 
θείας του καί πρωίμως έ'δειξε κλίσιν εις 
τήν Θήραν,είς τό ποτόν καί είς τήν έργο- 
λαβίαν' ή δέ γηραιά κόρη έ'λεγεν ύπερη- 
φάνως πρός τόν γαμβρόν της άγανα- 
κτοΰντα διά τόν άτακτον βίον τοΰ 'Ρο
βέρτου :

— Μή σου φαίνεται παράξενον, ή γα 
πητέ με, δτι ό υίόκας σου είνε ταραχο
ποιός, διότι σΰ μέν είσαι Κλαιρεφόν ση
μερινός, καί ό 'Ροβέρτος εινε Κλαιρεφόν 
άλλοτεσινός !

Καί τοιοΰτος μέν έγένετο ό 'Ροβέρτος' 
άλλ’ ή Α ντω ν ία  δμως παρά τά ανατρε
πτικά  διδάγματα τής θείας ’Ισαβέλλας 
έγινε κόρη κατά  πάντ ’ αξιόλογος, αφελής 
καί μετριόφρων. Όσον δέ ό άδελφός της 
έφέρετο οξύς καί θορυβώδης, αΰτή τοΰ- 
ναντίον δέν έφαίνετο δτι ήτο μαρκησία, 
ήτο άφελεστάτη καί προσηνεστάτη.

Η Α ντω νία  ήτο ύψηλοΰ αναστήματος, 
εύσωμος καί εΰμελής.

Είχε πρόσωπον στρογγύλον, χρώμα ζω 
ηρόν καί άβρόν, οφθαλμούς μαύρους, ζω - 
ηοοΰς καί συμπαθητικούς, τά  δέ λεπτά 
καί κοοάλλινα χείλη της διαστελλόμενα 
έδείκνυον όδόντας μικρούς καί λευκότα
τους. Χεΐρας δέ καί π όδας είχεν έξαισίους. 
Ή  συνήθης έκφρασις τοΰ προσώπου της 
ήτο φαιδρά καί εΰμενής.

Βλέπων τις αυτήν ήσθάνετο δτι είχε 
ένώπιόν του κόρην ύγιεστάτην τό τε σώμα 
καί τήν ψυχήν.

Ώμοίαζε πρός όπωρικόν εΰμοοφον καί 
χνοώδες, εύχυμον καί γλυκύ.

Ή γάπα  περιπαθώς τόν πατέρα της,θω- 
πεύουσα αΰτόν ώς μικρόν παιδίον. Μόνη 
αΰτή διαμένουσα έν τη οικία συνεμερίζετο 
πάσας αΰτοΰ τά  έπιστημονικάς θεωρίας.

Έπεμελεΐτο καθ’ υπερβολήν ΐνα  έννοη 
αΰτόν, καί τοι δέ δέν το κατώοθωνε πάν- 
τοτε, έθαύμαζον δμως αΰτόν έκ πεποι- 
θήσεως. Αντέγραφε τά  σχέδιά του , τά

τας παραβολωτάτας άμα καί έπωφελε- 
σ τά τα ς- καί παραβολωταται μέν ή, ώς 
άλλοι άπεκάλουν αΰτάς, ανόητοι καί μω- 
ρόταται ήσαν βεβαίως, άλλά έπωφελέστα- 
τα ι δέν ήτο δυνατόν νά είνε είς αυτόν, εί 
μή είς τοΰς μηχανουργούς, τοΰς έμπορους 
τοΰς πωλοΰντας τά  διάφορα υλικά, τά 
χημικά προϊόντα καί έ'τεοα το ιαΰτα  συ
στατικά  στοιχεία τών έργασιών τούτων , 
πάντα  δαπανηρότατα.

Ή  θεία ’Ισαβέλλα άπεφαίνετο παρρη
σία πεοί τής συμφανεστάτης μονομανίας 
τοΰ γαμβρού της :

— Τί νά σου είπώ, γαμβρέ μου, τά  ε· 
χεις μισοχαμένα... Καί βέβαια δέν είσα^ 
διά δέσιμο, άλλά καί πάλιν δέν φαίνεσαι 
νά είσαι καί 'ς τά  σύγκαλά σου... Μέ δ
λας σου αΰτάς τάς «μηχανορραφίας» θά 
φάγης τό έχειν σου, καί δταν δέν θά έχης 
πλέον τίποτε, ούτε έγώ ούτε σύ θά είμ- 
πορέσωμεν νά έπιτύχωμεν άλλα ! Κρίμα 
’ς τόν κόπο καί τά  έξοδα...

Ό  μαρκήσιος έγέλα άκούων τήν ανδρι
κήν καί όξεΐαν φωνήν τής γηραιάς κόρης, 
άπεκρίνετο δέ είς αΰτήν :

—  Α δελφή μου, σήμερ’ αύριον θά εΰρω 
έκεΐνο τό όποιον ζητώ , καί θά άπορήσης 
δταν αίφνης με ίδής νά με φθονοΰν καί οί 
μέγιστοι βιομήχανοΓ διότι διά μιας θά 
άποκτήσω καί πλοΰτον καί φήμην.

— Καί τότε δά θά λέγουν : ό Κλαιρε- 
φόν ό έ'μπορος ή ό Κλαιρεφόν ό έργοστα- 
σιάρχης. Εύμορφη δόξα, μά τό ναί ! Ό 
ταν έπήρες τήν μακαοίτισσα τήν αδελφή 
μου είχες εισόδημα όγδωντακισκαιχίλια 
φράγκα. Τί άλλο ήθελες ; . . .  Έπρεπε λοι
πόν νά καθίσης ’ς ταΰγά  σου καί νά συλ- 
λογισθης πώς έ'χεις πα ώ ιά  νά προίκισης. 
Σύ δυ,ως ποοτιμας προτιμώτερον νά προί
κισης τήν έπιστήμην. Καί έκατάντησες 
νά σε γελοΰν οί κατεργαραΐοι, καί νά σου 
φουρνίζουν πράγματα άχρηστα καί νάσου 
πουλοΰν τόν κοΰκκο γ ι ’ άηδόνι... Δέν σκε- 
πτεσαι καθόλου τό μέλλον. . . Τί νά σου 
είπώ , αδελφέ μου : «Είπα καί έλάλησα^ 
άμαρτίαν νοΰν ουκ έχω».

— Δέν λέγω δτι δέν έχεις νοΰν, άδελ* 
μή μου , τοΰναντίον μάλιστα έχεις και 
πάρα έ'χεις" άλλά σέ παρακαλώ λέγε : «ά- 
μαρτίαν ουκ έ'χω».

Καί ταΰτα  λέγων μειλιχίως ό μαρκή" 
σιος έ'σειε τήν πολιάν ήδη κεφαλήν το» 
καί άπήοχετο είς τόν πυργίσκον του, α- 
ποδυόμενος είς τήν λύσιν τών προσφιλών 
προβλημάτων του.



Καί τοι δέ ή κατά μικρόν έλάττωσις 
τών οικονομικών τοΰ μαρκησίου βεβαίως 
παρείχε μέριμνας είς τοΰς περί αΰτόν, ε- 
ζων δμως εΰτυχεΐς οί κάτοικοι τοΰ πύρ
γου Κλαιρεφόν. Τοΰναντίον δέ συνέβαινεν 
Ιι τφ  οίκφ τοΰ Καρβαγάν, καί τοι έπολ- 
λαπλασιάζετο φανερώ; ρ.έν ή πολίτικη 
αυτοΰ δύναμις,κρυφίως δέ ή πεοι.ουσία του.

Ά πό δεκαετίας ή μικρά οικία ή έν τη 
όδφ Αγοράς ήτο όποία καί κατά τήν έ
ποχήν καθ’ τι ν κατωκει έν αΰτη ό μπάρ
μπα Κατελούρης.

’Εν αΰτή έγκαθιδούθη ή οικογένεια Καρ
βαγάν καί εζη έργαζομένη.

Ή  κόρη τοΰ κυρίου Ζαφειριού Διαμαν
τή καταπεσοΰσα άπό τοΰ ύψους τών ο
νείρων της, καί κατανοοΰσα δτι ό άνήρ 
αύτής την ένυμφεύθη χάριν της προικός 
της, έχυσε δάκρυαπικρά.

Ή  μόνη αΰτής χαρά καί παραμυθία 
$το τό τέκνον της , καί είς τήν πεοιποί- 
ησιν αΰτοΰ έπεδόθγι ψυχη τε καί σώματι.

Ό μικρός Γεώργιος ήτο ή ζωή αΰτης, 
αΰτός ήτο τό παρόν αΰτης, αΰτός καί τό 
μέλλον.

Βλέπουσα αΰτόν μειδιώντα, έλησμόνει 
τήν λύπην της καί ύπέκυψε, συμμορφω- 
θεΐσα πρός τήν άκοαν οικονομίαν τοΰ 
Καρβαγάν, διανοουμένη δτι ό υίός της η
μέραν τινά  θά είνε πλουσιώτερος.

Ό Γεώργιος άνετράφη έν τη οικία ε
κείνη τ?) παλαι^ καί χαμηλή καί στενή 
καί σκοτεινή, τρέμων ένώπιον τοΰ πατρός 
του, τοΰ φοβεροΰ έκείνου ανθρώπου, τοΰ 
ήλιοκαοΰς, τοΰ έχοντος όξεΐαν τήν ρίνα, 
τούς οφθαλμούς χρώματος χρυσομηλίνου, 
«τρογγύλους καί στίλβοντας ώς χρυσά νο
μίσματα.

Όπισθεν της απειλητικές ταύτης σκι
αγραφίας έφαίνετο ή ώχρα καί περίλυπος 
μορφή της μητρός του ής τό γλυκύ βλέμ
μα έθαλπε τήν καρδίαν του, καί οί φιλό
στοργοι καί γλυκύτατο ι λόγοι έφώτιζον 
τό πνεΰμά του.
‘ Συνέζων ή μήτηρ καί ό υίός έν δωμα- 
τίφ, οΰ τό μόνον παράθυρον εσωζεν έτι 
ΰάλους ύποπρασίνους καί ΰπεβάσταζε κ ι
βώτιον μέγα, έν ώ έφύοντο διάφορα άνθη.

Ό Γεώργιος έ'παιζεν έ'μπροσθεν τούτου 
τοϋ παραθύρου,δπερ ήτο τό μόνον φωτει
νόν καί οπως δήποτε εΰάρεστον μέρος τοΰ 
ζοφεροΰ δωματίου.
I Η μήτηρ είχε πρό τών όμμάτων αύτής 
Χαι τό τέκνο ν της καί τά  άνθη της.

Ο Καρβαγάν μόνον τήν ώραν τοΰ φα- 
γνίτοΰ έφαίνετο.

Οσάκις δέν περιέτοεχε τάς όδούς, πε- 
ριωρίζετο έν τφ  γραφείφ του, κειμένφ έν

ισογείφ τής οικίας.
Κατα τάς ημέρας δέ τής άγοράς οί έν 

οικονομικαΐς δυσχερείαις διατελούντες γε- 
ωπονοι, έρχόμενοι νά δανεισθώσιν, έκόμι- 
ι»ον είς γράφει ον διά τών χονδροειδών 
σαν!}αλίων των δείγμα βορβόρου έκ πάν- 
των τ ών δήμων τής έπαρχίας.

_ Ενίοτε θόρυβος βιαίας φιλονικίας έ
φθανε μέχρι τοΰ πατώματος, άλλά παο- 
*υ®υς ό θόρυβος οΰτος κατεστέλλετο διά 
'̂Ίς τραχείας φωνής τοΰ Καρβαγάν.

Α ί θύραι έκρότουν κλειόμεναι, ό δέ 
Γεώργιος ύπό περιεργίας κινούμενος προέ- 
κυπτεν άπό τοΰ παραθύρου τήν κεφαλήν 
του μεταξΰ δύο ήνθισμένων φυτών, καί έ- 
βλεπεν άπερχόμενον τάν έξελθόντα χωρι
κόν κεκυφότα καί συντετριμμένον.

’Ενίοτε ό χωρικός, ίστάμενος έν τ·?5 
γωνία  τής όδοΰ έ'στρεφε πρός τήν οικίαν, 
καί τότε ό Γεώργιος έβλεπε τό έξωργι- 
σμένον πρόσωπόν του καί τήν άπε ιλη τι- 
κώς ποοτεινομένην πυγμήν του.

‘Ημέραν τινά  μάλιστα χωρικός τ ις  έ
ξωθεν αύτής τής οικίας άνεφώνησε :

—  Μοΰ ’πήρες τά  ζώά μού, μοΰ ’πή - 
ρές τά χωράφι μου ! Θέλεις νά μου ’πά- 
ρης καί τήν ψυχή μου, αγιογδύτη, τοκο
γλύφε !

Τό παιδίον ήτο έπτά  έτώ ν- άκοΰσαν τά 
παράπονον τοΰ χωρικοΰ έγένετο σύννουν, 
αίσθανθέν δτι ή λέξις τοκογλύφος ήτο 
ύβρις πρός τάν πατέρα του, άλλά δέν ένό- 
ησε τήν σημασίαν αΰτής.

Διετήρησε τήν λέξιν ταύτην βαθέως 
έγκεχαραγμένην έν τη μνήμη του, άνκ- 
στρέφων αύτήν κατά πολλούς καί πο ικ ί
λους τρόπους, άγωνιζόμενος νά άνακα- 
λύψη τήν έ'ννοιαν αΰτής καί τήν δύναμιν.

Έν τη έπτοημένη φαντασία του παρε- 
στάθη κατά μικρόν φρικαλέα ή είκών τοΰ 
τοκογλύφου.

Τάν έφαντάζετο ώς γ ίγα ντα  κατάμαυ- 
οον καί άγριον, ώς εκείνους οΐτινες έν τοΐς 
παραμυθίοις είνε τό φόβητρον καί ό τρό
μος τών αθώων καί τών αδυνάτων.

’Έβλεπε δέ καί καθ’ ύπνον τό φοβερόν 
τοΰτο τέρας έχον τήν μορφήν τοΰ πα 
τρός του.

‘Ημέραν τινά  δέν έκρατήθη πλέον, καί 
μετά τινας ένδοιασμούς άπεφάσισε καί 
είπε πρός τήν μητέρα του :

—  Καλέ μητέρα τ ί πράγμα είνε ό το
κογλύφος ;

Ή  δύσμοιρος μήτηρ ώχρίασε πρά τοΰ 
διαυγούς βλέμματος τοΰ παιδιού. Μετά 
σιωπήν μιάς στιγμής άπεκρίθη :

—  Δ ιατί μ’ έρωτας, Γεώργιέ μου ;
Τότε ό Γεώργιος διηγήθη είς τήν μη

τέρα του τήν σκηνήν ής έγένετο αυτόπτης 
μάρτυς. Έκείνη δέ σύννους έκλινε τήν κε
φαλήν >πράς τό στήθος καί είπε :

— Μή την έπαναλάβης πλέον αΰτήν 
τήν λέξιν, μάτια  μου. . . Ό σοι άνθρωποι 
δέν είνε εΰτυχεΐς,εύκολα γίνοντα ι άδικοι, 
ένόησες ; .. . Ό  άνθρωπος αΰτός θά έφυ- 
γεν άπ ’ έδώ χωρίς νά έπ ιτύχη έκεϊνο τό 
όποιον έπερίμενεν άπά τόν πατέρα σου. . . 
Ά λ λά  νά είσαι βέβαιος , παιδί μου , δτι 
άν ό Καρβαγάν είνε καμμιά φορά σκλη
ρός είς τάς δοσοληψίας του , είνε δμως 
άνθρωπος τ ιμ ιώ τα το ς ... Τέλος πάντων τά 
κάτω κάτω τής γραφής είνε πατήρ σου 
καί οφείλεις νά τον σέβεσαι καί νά τον ά- 
γκπας.

Καί ή φωνή της ύπέτρεμεν καί οί ο
φθαλμοί της ήσαν υγροί έκ τών δακρύων.

‘Η σκηνή αυτη ένετυπώθη έν τη μνήμη 
τοΰ Γεωργίου. Πολύ δέ βραδύτερον, μετά 
τινα  έτη ένόησε τήν άπαισίαν καί φοβέ
ραν σημασίαν αυτής.

Καθ’ δλην αΰτήν τήν νεανικήν ηλικ ίαν 
οΰδέν ήδυνήθη νά νοήση περί τής σφοδοάς 
πάλης τοΰ πατρός του εναντίον τοΰ Κλαι- 
ρεφόν, διότι ό Καρβαγάν, άνθρωπος φύσει 
κουψίνους, είς οΰδενα ποτέ άνεκοίνωσέ τ ι 
περί τών σχεδίων του, κατεγίνετο δέ μό
νον έν κρυπτφ ΐνα  κατορθώση αυτά .

Οΰδείς έγίνωσκε τ ί έσκόπει έργαζόμε- 
νος έπί έ'τη μακρά, μεθ’ ΰπομονής, ώς ή 
αράχνη υφαίνει τό θανάσιμον άράχνιόν 
της .

Οί πάντες έβλεπον τά μέσα άτινα  με- 
τεχειρίζετο, καί τοΰτο ήρκει ΐνα έμβάλλη 
τούς πάντας είς δεινόν φόβον.

Ό  Γεώργιος, έπιστάσης τής κα ταλλή 
λου ηλικ ίας, έστάλη είς τό σχολεΐον καί 
έσπούδαζεν. Ε πειδή δέ τά  οικονομικά τοΰ 
Καρβαγάν όσημέραι έβελτιοΰντο , έκρίθη 
καλάν νά άποσταλη ό νέος καί είς Παρι- 
σίους πρός τελείωσιν τών σπουδών του έν 
τη νομική σχολή, μέχρι τοΰ εικοστού έ
τους τής ηλικίας του.

Μετά τά πέοας τών σπουδών του έπ αν
ήλθε είς τήν Νεβίλλην δικηγόρος.

Ή το  ήδη άνήρ καί ό νοΰς του ήδύ
νατο νά νοή δ τ ι έβλεπον οί οφθαλμοί 
του .

Οΰδεμίαν μεταβολήν εΰρεν έν τη κατά 
τήν όδόν Άγοράς οικία.

7Ητο χαμηλή καί σκοτεινή ώς άλλοτε, 
καί αί αΰτα ί κάθοδοι καί άνοδοι τών χω
ρικών κατέλειπον τά  βορβοοώδη ί'χνη των 
καί τάς θορυβώδεις συζητήσεις των.

Ά λ λ ά  τά πάντα  δμως είχον γηράση, 
δ τε δανειστής καί οί δανειζόμενοι, άλλά 
τά έμπόριον τών χρημάτων εθαλλεν ώς 
άλλοτε.

Τά πρόσωπα έμόρφαζον έξ οργής, καί 
τά  χείλη διεστέλλοντο ΐνα έκστομίσωσι 
λέξιν τινά  ήν ήδη άνέστελλον, διότ^ αύτά  
δέν έ π ι ρ ν ο ν σα ν  et c  τόν Καρβαγάν.

Ή  δέ αναστελλόμενη λέξις ήτο ή λέξις 
ή ίσχύουσα καί κατά τό παρελθόν, ή λ έ
ξις ήτις Ιμελε νά ίσχύση έν τφ  μέλλοντι, 
ή λέξις : τοκογλύφε !

Ό  βίος τοΰ Καρβαγάν οΰδόλως είχε 
μεταβληθη. Μίαν μόνον ύπηρετριαν είχεν 
έργαζομένην σάν  το oxv.lt .

Ή  κυοία Καρβαγάν έκλείετα σιωπηλή 
καί κατηφής έν τφ  δωρ.ατίφ της ώς καί 
πρά τής άποδημίας τού Γεωργίου.

Εί'χε τήν κόμην πολιάν, κατά δέ τάλλα 
ήτο ή αυτή .

Ή  άπόλαυσις τοΰ υίοΰ της έπζνελθόν- 
τος, ηύφοανε καί έφαίδρυνεν αΰτήν προσ- 
ωοινώς' προσωρινώς, διότι κατεφάνη ευ
θύς άπά τών πρώτων ήμερών δτι δέν ήτο 
εύκολον νά έπικρατήση σύμπνοια μεταξύ 
τοΰ Γεωογίου καί τοΰ πατρός του.

Μετά τάς είκοσιτέσσαρας ώρας, άς πα - 
ρεχωρησεν είς τήν διάχυσιν τής μητρικής 
χαράς ό οικοδεσπότες, προσεκάλεσε τόν 
κληρονόμον του κάτω είς τά γραφεΐον.

Ό  Γεώργιος είσελθών εΰοε τον πατέρα 
του βχδίζοντα ήσύχως.

—  Παιδί μου, είπεν ό πατήρ ιστάμε- 
νος άποτόμως, τέλος πάντων ήλθες είς τά 
σπ ίτ ι μου καί είμαι πολύ ευτυχής όπου 
σε βλέπω. Έσπούδασες καλά, καί κατά



τά  φαινόμενα δέν είσαι μπούφος. Θά είπΫί 
λοιπόν δτι £χει? σκοπόν νά έργασθ·7)ς. . . 
Ή  τέχνη σου είνε ή δικηγορική, καί έδώ 
εχομεν δικαστήριον. . . Οί έδώ δικηγόροι 
εινε γκϊδούρια... ώστε δέν θά σου είνε δύ- 
σκολον νά άναδειχθής καί νά τους βάλης 
τά  ΰαλιά . Έ γώ  είμπορώ νά σου «ΰρω τώρα 
εΰθΰς άζιόλογον π ελα τε ία ν ... Έ χεις δρ*— 
ξιν καί άπόφασιν νά εξακολούθησης αΰτό 
τό στάδιον ; . . .

Καί επειδή ό νέος ένευε κάτω την κε
φαλήν οΰδέν άποκρινόμενος, ό πατήρ έξη- 
κολούθησε :

—  Ναί ; λοιπόν πήγαινε νά έγγραφης 
εΰθύς , καί διά νά κάμης καλήν άρχήν , 
έ'χω έδώ μερικάς υποθέσεις , ρίξ’ τους μιά 
ματιά .

Καί λαβών άπό τοϋ γραφείου του στοί
βα δ ικογραφιών, έφόρτωσε τόν βραχίονα 
τοϋ υίοϋ του, καί πλήξας φιλικώς τόν ώ 
μον του είπε :

—  Είμπορεΐ νά μου φανής πολΰ χρή
σιμος, άν θέλης νά καταλάβης τά  πράγ
μ α τα ' καί έγώ θά σ* κάμω νά κερδήσης 
παράδες__

Ό  Γεώργιος δλην τήν ήμέραν έκλείσθη 
καί έπεδόθη είς τό έργον , έξετάζων τά 
παλαιόχαρτα έκεΐνα. Ταχέως δ’ έβεβαι- 
ώθη οτι τά  ΰπό τοϋ πατρός άποκαλού- 
μενα πράγματα οΰδέν άλλο ήσαν, ή ή τέ
χνη τοϋ άλμέγειν τόν πλησίον μετά κα
ταπληκτικής έπιδεζιότητος.

Τήν ήμέραν ταύτην ό Γεώργιος έκρινε 
τόν πατέρα του.

Έ κλ ινε τήν κεφαλήν έπί τοϋ δ ικαστι- 
κοϋ έκείνου φορυτοϋ,οστις άπεκάλυψεν αυ- 
τώ  τήνλυπηράν άλήθειαν, καί έμεινε πολ- 
λήν ώραν σκεπτόμενος.

Είδε παρελαϋνον ένώπιόν του ολον τό 
παρελθόν’ είδε τοΰς δυστυχείς έκείνους 
τοΰς έκ τής μικρό?ς οικίας έξερχομένους 
ώς σφάγια, ήκουσεν αΰθις τάς συζητή
σεις καί τάς βιαίας έκφράσεις, έπανεΐδε 
τάς σπασμωδικάς μορφάς,τάς πυγμάς τάς 
έγειρομένας πρός τήν πατρικήν στέγην καί 
έν τη άκοϊ) του άντήχησεν αΰθις ή έπο- 
νείδιστος λέζις : Τοκογλύφε !

“Ητο λοιπόν υίός τοιούτου άνθρώπου ! 
αΰτός ό έμφορούμενος γενναιοτάτοιν α ι
σθημάτων, αΰτός- ό αγαπών τό άγαθόν, 
τό άληθές καί τό καλόν ;

Καί έμελλε λοιπόν νά καταστη συνένο
χος έκείνου !

Έ μελλε νά τον καλύψη δημοσία διά 
τοϋ άξιώματός του , νά τον ΰπεοασπίση 
διά τοϋ λόγου του, καί νά παοάσχη τήν 
συνδρομήν τών γνώσεών του είς τό χαμερ- 
πέστατον έργον τής ληστεύσεως τών α 
δυνάτων ανθρώπων ;

Οΰχί ! Οΰδέποτε !
[ " Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ] ,  * Π .  Φ ε ρ μ π ο ς .

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

εις τ& «Έ χλεχτίι Μυθιστορήματα», κατά πασαν f - 
ποχήν, δπολογιζομένης τής έτη-ίας συνδρομής εις 104 
φύλλα. —

T6jaoi « Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» τών ε’τών 
Α ',Β  ,Γ' καί Δ* δεδεμένοι στερεώτατα και κομψότατα 
πωλοΰνται έν τω γραφείω ήμών. Έ πίσης φύλλα τ®ν 
«Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων» τοΰ Α ' Β' χαί Γ' Έ 
τους πρός λεπτλ 20  ίκαστον,τον δέ Δ' πρός λεπτλ 10 .

F O I V T T J i a i E  ID X T  B O I S G - O B E T

TO ΓΗΡΑΣ TOY K "  Λ Ε Κ 0 Κ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια],

Τήν μέθοδον ταύτην ήκολούθησεν έκ 
τών πρώτων ό γέρων Λεκόκ, δστις έθεω- 
ρεϊτο ώς δ εφευρέτης τοϋ συστήματος, 
δπερ συνίσταται εις τό νά έξασκή τό έ- 
πάγγελμα χωρίς νά μεταβάλη οΰδέν,οΰτε 
εις τό δνομα, οΰτε είς τάς εζεις του. Έν 
διαστήματι δέ είκοσιν έτών, διεξήγαγε 
τάς σπουδαιοτέρας τής αστυνομίας υπο
θέσεις, χωρίς οί πλησιέστεροι γείτονες α ΰ 
τοϋ νά έκλάβωσιν αΰτόν άλλως ή ώς φι- 
λήσυχον κτηματίαν. Μόνον δτε άπεσύρθη 
τής υπηρεσίας Ιλαβε τό δνομα Λεκόκ δέ 
Γεντιλή.

Ό  κύριος Τολβιάκ ήτο, έννοεΐται, ο
παδός τής νέας μεθόδου, έάν δέ προσωνο- 
μάσθη rti Τ ιν τσ εμβρα ί ,  τούτο έπραξε, 
διότι δέν είργάζετο έπακριβώς έντός τοϋ 
ίδιου κύκλου τού διάσημου προκατόχου 
του. ‘Η είδικότης του ώς ά> ι χ η ν ι ο ΰ  τών 
έν τη ύψηλή κοινωνία κακούργων, ύπε- 
χρέου αΰτόν ν’ άναστρέφηται τούς φ ιλή 
δονους, τοΰς χαρτοπαίκτας, τοΰς στοιχη
ματίζοντας είς τά  ιπποδρόμια καί τάς 
έλαφρών ήθών γυναίκας τού συρμού. Διά 
τούτο λοιπόν ώφειλε νά λάβη δνομα, 
δπερ νά γείνη δεκτόν είς τήν συνανα
στροφήν τής έκλεκτής νεολαίας, καί νά 
έχη ταΰτοχρόνως οίκημα, νά διαιτ&ται 
καί νά συμπεριφέρηται άναλόγως.

Ό  κύριος δέ Τιντσεμβραί, δστις δέν 
ήτο Τολβιάκ παρά μόνον διά τοΰς άνθρώ- 
πους τής αστυνομίας, έκράτει έν τη όδφ 
Γοδώ-δέ-Μορώ τόν πρώτον δροφον οικίας, 
πρός τήν αΰλήν, καί διήγε βίον άνθρώ
που τακτικού, έ'χοντος τεσσαράκοντα χ ι
λιάδων φράγκων έτήσιον εισόδημα, δστις 
έξοδεύει τό εισόδημα, χωρίς δμως νά έγ- 
γίση τό κεφάλαιον. Είχε δύο ’ίππους ιπ 
πασίας, ενα υπηρέτην, δν έφερεν έκ Λον
δίνου, καί άμαξαν ΰπ ’ ένοίκιον. Έπρο- 
γευμάτιζεν έν τη οικία του, έδείπνα είς 
τά  έστιατήρια τοϋ συρμοϋ, έσύχναζε τα - 
κτικώς είς τό δάσος καί είς τάς πρώτας 
παραστάσεις τών θεάτρων, έγνώριζεν δ- 
λους τοΰς Παρισίους, δηλαδή τήν κοινω
νίαν τών Βουλεβάρτων, καί είσήρχετό είς 
δλας σχεδόν τάς τάξεις τής κοινωνίας. 
Δέν είχε ποσώς φίλους έπιστηθίους, δέν 
έδέχετο ποτέ έν τώ  οίκω του τοΰς συν
τρόφους τών διασκεδάσεών του, καί απού
σιαζε συχνάκις χωρίς νά είπη πού έπο- 
ρεύετο. Ή το  δμως ακριβής είς τήν πλη 
ρωμήν τών χρεών τού πα ιγνιδ ιού, έδιδε 
καλάς συι/,βουλάς, καί ήτο λίαν υπο
χρεωτικός. Οΰδέποτε οπισθοχωρεί προκει- 
μένου περί μονομαχίας, καί προσεφέρετο 
εΰγενώς πρός τάς κυρίας. Δέν ήτο οΰτε 
φίλερις, οΰτε καυχηματίας, οΰτε φλύαρος,

καί ήδύνατός τ ις  νά εχη έμπιστοσύνην 
είς τήν έχεμυθίαν αύτοϋ.

Διά τοϋτο έθεωρβϊτο ώς χρηστός καί 
εΰγενής, οΰδείς δέ έπληοοφορήθη ποτέ 
περί τής καταγω γής του.

Ό  θυρωρός του έσεβετο αΰτόν πολύ, 
καί οΰδόλως έξεπλήττετο βλεπων ένίοτι 
ερχομένους παρά τώ πλουσίφ καί σεβα- 
στφ οικιστή τού πρώτου ορόφου, ανθρώ
πους πενιχρώς ένδεδυμένους. *0 κύριος δέ 
Τιντσεμβραί ήρέσκετο νά κάμνη αγαθοερ
γ ία ς, καί ή φήμη του ώς άνθρώπου φι« 
λελεήμονος έξέθετεν αΰτόν είς τάς έπι- 
σκέψεις τών κα τ’ οίκον επαιτών. Ό ταν 
δ Πιεδούσης ήλθεν δπως τόν ζητήση ΐνα 
τόν όδηγήση έν τϊΐ όδώ Ά ρ β α λ ίτ , δ α
γαθός θυρωρός έξελαβε τόν μέ σκιάδιον 
καί χιτωνίσκον αστυνομικόν ύπάλληλον 
ώς πτωχόν α ίτοϋντα βοήθειαν έν όνόματι 
τής έν λοχία γυναικός του καί τών άνευ 
άρτου τέκνων του, καί έθαύμασε τήν κα- 
λοκαγαθίαν τοϋ πλουσίου οίκιστοϋ του, 
δστις έπορεύετο τήν όγδόνιν ώραν τή ; 
πρωίας νά έπισκεφθϊ) ενδεή οικογένειαν.

Τρεις ήμέραι είχον παρέλθει άφότου ό 
άρχηγός τής άσφαλείας μετεβίβασε μέ
ρος τής έαυτοϋ έξουσίας πρός τόν ανι
χνευτήν τής δδοϋ Γοδώ.

Ό  ένάμιλλος οΰτος τοϋ γεροντος Λε
κόκ δέν παρημέλει ποσώς τήν ύπόθεσιν. 
Ένήργει καί δ ίδιος καί διά τών οργά
νων του- ΐνα  άποφύγη δέ τάς συχνάς είς 
τήν Διεύθυνσιν έπισκέψεις, συνήντα καθ’ 
έκάστην, πρό τοϋ ναού τής Μαγδαληνής, 
ή είς τά  Ή λύσια  Πεδία, ή είς τ ινα  πά
ροδον,άναλόγως τοϋ καιρού,άνθρωπον με- 
τρίως,άλλάκαθαρώς ένδεδυμενον,δστις τώ 
έζήτει ν’ άνάψη τό σιγάρον του καί έπω- 
φελεϊτο τής πεοιστά·εως ν’ άνταλλάξνι 
μετ’αΰτοϋ λέξεις τινάς.

Ό  διαβάτης οΰτος, δστις ήναπτε τό 
σιγάρον του έν μέση όδώ, δτέ μέν έδω, 
δτέ δέ έκεΐ, πάντοτε δμως κατά τάς δύο 
ακριβώς,ήτο δΠιεδούσης, οΰτινος δ ζήλος 
έξισοϋτο πρός τήν ακρίβειαν, διότι είχε* 
ομώσει νά έπανεύρη τόν φονέα, δστις τόν 
είχεν έμπαίξει δειξας αΰτφ  ψευδή χάρτην 
αστυνομικού οργάνου.

Ό θεν τήν τρίτην ήμέραν, είκοσι λ επ τ ί 
ποό τής τακτικής ήμερησίας συνεντευ- 
ξεως, δ κύριος Τιντσεμβραί, ήδη έτοιμος 
ΐνα  έζέλθη, άνεδίφει έγγραφά τινα  έν τφ 
σπουδαστηρίφ του. Πρό μικρού είχε συνο* 
μιλήσει μετά τίνος οικονόμου, ήν εφερεν 
ές ’Α γγλ ίας, δπως έπιτηρη τόν οίκον 
του, καί ήτις είχεν άφεθή είς τήν δ ι* ' 
κρισιν τοϋ υπηρέτου του, έπίσης ’Άγγλοι» 
τήν καταγω γήν πλήν άχρείου ΰποκει* 
μένου. Ή  έκ τοϋ πέραν τής Μάγχης οι' 
κονόμος αΰτη δέν ειχ εν ετι καταστή έν- 
ήμερος τής υπηρεσίας, ώς έκ τούτου ο 
εΰγενής τής όδοϋ Γοδώ, έθεώρησε καλόν 
δπως δώση αΰτή λεπτομερεστερας όδνΓ 
γ ία ς, καί έκ φόβου μήτ-οι δέν προφθάσϊΙ 
τόν Πιεδούσην, έ'σπευσε νά διέλθη έν βί? 
έ'γγραφα εκτεθειμένα έπί τοϋ γραφείο» 
του.

Τά έγγραφα ταϋτα  δέν έφαίνοντο i '  
ναφερόμενα είς τήν ύπόθεσιν τής δολοφο'



νηθείσης γυναικός, διότι τό μάλλον προ
σιτόν el ς τά  βλέμματα έκ τών έγγραφων 
τούτων ήτο γενεαλογικόν δένδρον, σχε- 
διαγραφημένον διά γραφίδος έπί φύλλου 
χάρτου, μεγάλου μεγέθους. Ό  κύριος δέ 
Τιντσεμβραί παρετήρει αΰτό μετά το- 
σαύτης προσοχής, ώς si ήτο τό γενεα
λογικόν δένδρον τής ιδίας αΰτοϋ οίκογε
νείας, παρέβαλεν αΰτό μετά περγαμηνών 
ποικιλοχρώμων έκ τών έπ’ αΰτών έπισή- 
μων σφραγίδων, καί έλάμβανε σημειώσεις 
έπί τίνος σημειωματάριου, δπερ έξήγαγεν 
έκ τοϋ θυλακίου του.

—  Ό λα  εινε έν τάξει, έψιθύρισεν , 
άφοϋ έτελείωσε τήν έργασίαν ταύτην, 
καί ή τάξις τής κληρονομιάς εινε κα- 
θαρώς κατηρτισμένη. Ό  ’Ιάκωβος Ό - 
Σολιβάν, δστις άπέθανε τό έτος 1811 
εις τάς ’Ανατολικάς 'Ινδίας, είς τήν πό- 
λιν Πουνάχ, τνϊς περιφερείας τής Βομ
βάης, είχε τέσσαρας άδελφάς,τάς οποίας 
δέν είδε πρό δέκα πέντε έτών άπό τής 
έποχής τοϋ θανάτου του. Ά πέθανεν άτε
κνος καί δέν είχε ποτέ νυμφευθ^. Δέν ά 
φησε διαθήκην, καί ή περιουσία αΰτοϋ , 
κατατεθειμένη είς τήν Τράπεζαν τοϋ Δου
βλίνου,ανέρχεται σήμερον, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών έπιτοκίων, εις τετρακο- 
σίας χιλιάδας λίρας στερλίνας, ήτοι κάτι 
τι περισσότερον τών δέκα έκατομμυρίων 
φράγκων. ’Εκ τών τεσσάρων αδελφών, έκ 
τών όποιων αί δύο ΰπανδρεύθησαν είς Γαλ
λίαν καί αί δύο είς 'Α γγλ ίαν, κατά τήν 
πρώτην’Ιανουαρίου τοϋ έτους έκείνου, δέν 
Ιμενον παρά μό^ον τέσσαρες άπόγονοι , 
διαφόρων βαθμών, έκ τών όποιων τρία 
θήλεα καί Sv άρρεν. Κανείς άπό τούς κλη
ρονόμους αυτούς,κανείς άπό έκείνους τοΰς 
οποίους κατάγοντα ι έλαβε ποτέ μέτρα διά 
νά λάβουν κατοχήν της περιουσίας αΰτής, 
διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι δέν έ
γνώριζον τήν υπαρξίν της, καθότι ό πρός 
πάππον θείος αΰτών, ό λοχαγός Ό -Σολι- 
βάν, έπλούτισεν είς τήν υπηρεσίαν της 
Εταιρίας τών ’Ινδιών, καί πρό πολλοϋ 
είχε διακόψει πάσαν σχέσιν μετά τής οί
κογενείας του. Μεταξύ πλαγίων συγγε
νών, ό πλησιεστέρου βαθμοϋ κληρονόμος 
αποκλείει δλους τοΰς άλλους. Ό  άποθα- 
νών μεταβιβάζει, χωρίς νά τό γνωρίζγι , 
“•ά δικαιώματά του είς τόν άμέσως επο
μένου βαθμοϋ έπ ιζώ ντα , καί οΰτω καθ
εξής, μέχρι τοϋ πλέον άπομεμακρυσμένου. 

ίΊ δ ο ΰ  ώραία ΰπόθεσις... ΰπόθεσις άπό έ- 
κείνας τάς οποίας δέν άνέλαβεν είς δλην 
του τήν ζωήν ό γέρων Λεκόκ...

» Ας ίδωμεν τώρα τάς σημειώσεις τών 
κληρονόμων τοϋ Γαλλικοϋ κλάδου. . . έπί 
τοϋ παρόντος δέν έ'χω παρά μόνον δ ι’ αΰ- 
τους ν’ άσχοληθώ.

» Αριθμός πρώτος, θηρεσία Λεκόντ , 
θυγάτηρ άνήλικος τοϋ μακαρίτου Λεκόντ, 
τραπεζίτου έν Παρισίοις , δστις ήτο έκ 
τής μητρός του έγγονος της Γεωργίας Ό - 

ν Σολιβάν , πρεσβυτέρας άδελφής τοϋ λο- 
χαγοϋ.

* Αριθμός δεύτερος. Παυλίνα Βεονιέ , 
Υυνη τοϋ Πέτρου Κάμπρεμερ, καί θυγά- 
τΚ)ρ της Αικατερίνης Βερνιέ, της όποιας

ή μάμμη ’Ελισάβετ ητο ή μικροτέρα ά
δελφή τοϋ άποθανόντος Ό -Σολιβάν. Είνε 
γνωστόν δτι ή θηρεσία Λεκόντ ζή, δτι 
κατο ικεί μαζΰ μέ τήν μητέρα της είς τήν 
Βουλώνην παράτόνΣηκουάνα,καί δτικατά 
τήν ένηλικ ιότητά της θά γβίνν) κυρία με
γάλης περιουσίας. Αί πληροφορίαι διά τήν 
Παυλίναν Βερνιέ εινε όλιγώτερον σαφείς. 
Δέν είνε βέβαιον άν ζνί, άλλ ’ άν άπέθανεν, 
υπάρχει π ιθανότης, ότι άφησε μίαν θυγα
τέρα. Ό  σύζυγός της είνε ύπάλληλος είς 
τόν σιδηρόδρομον της ’Ορλεάνης.

• Έ χω  καιρόν διά νά κάμω έπίσκεψιν 
είς τάς δύο αΰτάς κληρονόμους, σήμερον 
μετά μεσημβρίαν, άφοϋ συνομιλήσω μέ 
τόν Πιεδούσην, είπεν ό κύριος δέ Τιντσεμ- 
βραί , έγκλείων τό γενεαλογικόν δένδρον 
καί άλλα αποδεικτικά έντός μυστικές θή
κης τοϋ γραφείου του.

ΙΗ'

Ά φοϋ διεχάραξε τό πρόγραμμα της η 
μέρας του, ό Τολβιάκ έ'στειλε τόν ηνίο
χον αΰτοϋ νά τόν περιμενη είς τήν γωνίαν 
τής παρόδου Γαβριήλ μετά τής άμάξης, 
ήν έκράτει ύπό μηνιαΐον ένοίκιον, καί ή- 
τ ις  άληθώς είχεν ώραΐον έξωτερικόν.Είτα, 
άφοϋ άπηύθυνεν ’έτ ι  οδηγίας τινάς είς τήν 
νέαν οίκονόμον τής οικίας του , έξήλθε 
πεζ-Τ) , καί άντί νά διευθυνθή πρός τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας, ελαβε τήν όδόν 
Σέζ, δπως διέλθϊ] όπισθεν τής έκκλησίας 
τής Μαγδαληνής.

Έ σχε τήν πρόνοιαν ν’ άνάψνι σιγάρον, 
ό δέ Πιεδούσης, δστις τόν περιέμενεν είς 
τό συμφωνηθέν μέρος, δέν έλειψε νά τφ  
ζητήσν) ν’ άνάψνι - Ή  ήμερα καί ή ώρα ή
σαν κατάλληλοις πρός συνομιλίαν, διότι 
ό πνέων ψυχρός άνεμος άπεδίωκε τοΰς δια- 
βάτας, καί ή πλα τε ία , ενθα απολήγει ή 
όδός Τρουσάν, ήτο έ'ρημος. Ό  κομψός 
διαβάτης, δν έκάλουν κύριον δέ Τιντσεμ- 
βραί, ήδύνατο,άνευ φόβου νά παρατηρηθνί 
ΰπό τίνος τών πολυαρίθμων φίλων του , 
καί χωρίς μάλιστα νά ένοχοποιηθη πολύ, 
νά παρατείνγ] πλέον τοϋ συνήθους τήν συν
ομιλίαν του μετά τοϋ άριθμοϋ 29.

Ό  Πιεδούσης ειχε γείνει ώραΐος. Μέ 
τό μακράν έπιχ ιτώνιόν του, έσταυρωμένον 
έπί τοϋ στήθους, μέ τόν πλατύγυρον π ί
λον του, καί μέ τήν ράβδον του τήν έπί- 
χρυσον κατά τήν λαβήν, ώμοίαζε μέ άρ- 
χαΐον στρατιωτικόν , καί έπειδή , πράγ
ματι, είχεν ύπηοετήσει είς τόν στοατόν, 
δέν καθυστερεί ουτε διά τών τρόπων ουτε 
διά τής παραστάσεως.

— Τί νέα άπά τό σπ ί τ ι  ; ήρώτησεν 
αΰτόν δ Τολβιάκ.

— Τίποτε. Έ τελείωσαν τήν έπιθεώ- 
ρησιν τών κ ιβωτίων, άλλά δέν εύρηκαν 
τίποτε άλλο άπό άσπρόορουχα καί φορέ
ματα γυνα ικεία . 'Ωραία δμως άσπρόρ- 
ρουχα, φαλμπαλάδες, μεταξωτά , βελοϋδα, 
καί δ ,τ ι άλλο θέλεις. Πρέπει νά ήτο, κα
θώς φα ίνετα ι, άρκετά πλουσία ή φιλενά
δα, καί έχω τήν ιδέαν, δτι τήν έσκότω- 
σαν διά τόν παρά.

— Δέν άνεκάλυψαν κανένα χαρτί μήτε

εις τα  φορέματα της μητε εις την οικίαν 
τνις ;

— Κανένα . Ή το  πονηρός άνθρωπος 
αύτός δπου έκαμε τήν δουλειά. Ό λ *  τά  
έκαψε καί δέν έμεινε άλλο παρά ή στάκτη 
είς τήν θερμάστραν.Μολα ταϋτα  ό άρχηγός 
κατώρθωσε νά εδρν) ενα κομμάτι φακέλ- 
λου όποϋ ΰπάρχει έπάνω γραμμένον εν* 
μέρος τής διευθύνσεως : «Κυρία Mttpir 
Φασίτ. . . » Έεύρετε δτι ή γυνα ίκα ήταν 
γνωστή είς τήν γειτονε^ά μέ τό όνομα 
αΰτό ... Φ αίνεται άκόμη τό γραμματόση- 
μον... Τό γράμμα έρχεται άπό τά Παρίσι, 
άπό τόν σταθμόν τής πλατείας τοϋ Γαλ- 
λικοϋ Θεάτρου.

— Τά έφύλαξαν αΰτά τό κομμάτι, π ι
στεύω ;

— Μ άλιστα, ό άρχηγός θά σάς τά δείξν) 
μόλις έλθήτε είς τό σπ ί τ ι .

— Ήξεύρουν τά όνομα τοϋ ιδ ιοκτή
του τής οΙκίας ;

— νΟχι άκόμα, διότι οί φόροι είνε 
όπίσωένα χρόνον.Ό δημόσιος είσπράκτωρ 
νομίζει δτι έδειξαν είς τό Λονδϊνον ψεύ
τικη  κατο ικ ία , καί ό άρχηγός μέ διέταξε 
νά σάς είπώ δτι λογαριάζει είς έσάς διά νά 
λάβετε πληροφορίας άπό τήν Α γ γλ ία ν .

— Έ γραψα ήδη.
— Μοϋ έστύστησεν άκόμη νά σάς ’πώ 

δτι τά  ίχνη τών ποδιών τοϋ άνθρώπου, ό 
όποιος ήλθε τήν κυριακήν τήν νύκτα δέν 
εινε τά  ίδια μέ τά  άλλα.

— Αΰτή είνε λεπτομέρεια μικράς σπου- 
δαιότητος, είπε νωχελώς ό Τολβιάκ. Ό  
άνθρωπος ήλλαξεν ίσως υποδήματα. Δέν 
έ'γεινεν άκόμη ή άναγνώρισις είς τήν Μόρ- 
γην ; προσέθηκεν άμέβως.

— Ό χ ι.Ή  καρβουνιάρισσ* ήλθε μέ τόν 
άνδρά τη ς,άλλά  δέν είπαν τ ίποτε ποϋ ν’ά- 
ξίζη τό κόπον. Βεβαιόνουν δτι ή γυνα ίκα  
έβγαινε έξω σπανίως, καί δτι δέν έδεχό- 
τουν σχεδόν κανένα. Είδαν δμως δύο ή 
τρεις φοραίς έ'να μισόκοπον, ό όποιος έ
μοιαζε μέ ξένον,καί τώρα τα ΐςτελευτα ία ις  
ήμέραις ενα νέον ώραΐον καί μέ γενεια .

—  Αΰτάς είνε ό δολοφόνος,είπεν ό Τολ
βιάκ μετά βεβαιότητος.

— Τό πιστεύω , διότι τά  χαρακτηρι
στικά ομοιάζουν πολΰ μέ τά  χαρακτηρι
στικά τοϋ μπερπάντη, ό όποιος μοϋ ώμ ί- 
λησεν έμπράς σταίς γρύλ^ες, καί ό όποιος 
μ ’ έχαντάκωσε τόσον εύμορφα.

—  Αΰτόν τόν άνθρωπον πρέπει νά ξε- 
τρυπώσης, παιδί μου. Έάν κατορθώσης 
νά τόν βάλης είς τό χέρι θά σοϋ δώσω έξ 
ιδίων μου εν χαρτονόμισμα τών χιλίων 
φράγκων. Πιστεύω δτι αύτά άξίζει τόν 
κόπον νά σέ κάμν) νά κινηθϊίς. Τρέξε παν- 
τοϋ, καί βάλε τά  δυνατά σου. Μία σύμ- 
πτωσις ήμπορεΐ νά σέ κάμν) νά τόν άπαν- 
τήσνις.

—  Μείνετε ήσυχος. Δέν κάμνω διά τά  
χίλ^α φράγκα, άν καί θά εΰχαριστηθώ υ 
περβολικά άν τά  κερδήσω ... θ ά  τά  βάλ
λω είς τά άποταμιευτήριον διά τά  μ ι
κρά . . . άλλά θά προσπαθήσω νά βάλλω 
στό χέρι, καί χωρίς τίποτε,τόν τιποτέν^ον 
έκεΐνον, διότι ολίγον ελλέιψε νά μέ κάμν; 
νά χάσω τό ψωμί μου.



— Έ λαβες πληροφορίας, δπω ; σοί πα- 
ρήγγειλα, περί τοϋ Λερέ ;

—  Τόν έμπορον τών πανικών ; Ν α ί , 
πο λλα ί;, καί έμαθα μάλιστα οτι κανείς 
δέν έπ ίστευε πώς αΰτάς ειχε γνωοιμίαις 
είς τήν όδόν Ά ρβαλέτ.

—  Κανείς, τφ  όντι, έψιθύρισεν ό Τολ- 
βι«£κ, αί πληροφορίαι σου είνε δμοιαι μέ 
τάς ίδικάς μου .. καί τοϋτο είνε πολΰ πε
ρίεργον...

— Τό πειό περίεργον είνε δτι οί Ώ - 
βερνοί, οί όποιοι κατοικοϋν πλησίον είς 
τό σπ ίτ ι, καταθετουν δτι δέν είδαν ποτέ 
τόν έμπορον νά έλθη είς τό σπ ίτ ι τής γυ- 
ναικός. Τοΰς έ'δειξαν τό πτώμα καί δέν 
τό άνεγνώρισαν.

—  “Ισως ό άνθρωπος αΰτός ήοχετο μό
νον τήν νύκτα, είπεν ό ά η χ ν ε ν τ η ς  μετά 
τίνος ανυπομονησίας. Έάν δέν έχης τ ί 
ποτε άλλο πλέον νά μοί εϊπγις σήμερον, 
αναχωρώ , διότι βιάζομαι. Ζήτησε τόν 
νέον καί μη φροντίζης διά τ ’ άλλα . Τά 
λοιπά άφορώσιν έμέ.

—  Εννόησα, κύριε Τολβιάκ, καί φεύ
γω , διότι είς τό τέλος ήμπορούν νά μό?ς 
παρατηρήσουν. Μόνον τ ί νά είπώ είς τόν 
αρχηγόν ά.ν μ’ έρωτήσϊ) είς ποιον σημεΐον 
είσθε ;

—  Θά τοϋ είπης δτι εΰρίσκομαι κατό
πιν ένός ϊχνους __ μάλλον δύο παρά ε
νός. . . καί δτι θά υπάγω νά τόν ί'δω είς 
τό τέλος τή ; έβδομάδος.

—  Φθάνει. Σ2ς προσκυνώ, κύοιε Τολ
βιάκ.

Ό  Πιεδούσης είχεν ήδη κάμει ήμί- 
σειαν στροφήν, δταν έπανερχόμενος :

—  Έλησμόνησα νά σας είπώ, δτι ό 
άρχηγός έβάλθηκε νά μάθγι νά όμιλήση ό 
κωφός.

— Πώς ! νά όμιλήσ·/) ;
—  Ναί, έ'νας δάσκαλος τών κωφών ερ- 

χετα ι κάθε ήμέραν καί άπερνόΕ δύο ώραις 
είς το κρατητήριον, είς τό δωμάτιον τοϋ 
κωφοϋ.

— Τί ί^έα! χρειάζονται χρόνια διά νά 
τόν σ^νειθίσ·/) νά συνομιλήση.

—  Φαίνεται δτι ή δουλειά θά τελειώ- 
σγι πολΰ γρήγορα. Είνε έξυπνος, χωρίς 
νά τοϋ δείχνν), αΰτός ό πχλληκαρά;, καί 
προοδεύει πολύ.

— Τόσω τό καλλίτερον, άπεκρίθη ψυ- 
χρώ; ό κύριο; δέ Τιντσεμβραί. Έ γώ  δ- 
μω ; δέν τόν λογαοιάζω διόλου, καί π ι
στεύω νά τελειώσω τήν δουλ.ειά αου πριν 
αυτός τελείωση τήν έκπαίδευσίν του.

Καί στοέψκ; τά νώτα είς τάν άριθμόν 
29 , ώδευσε ταχέως πρός τήν όδόν Ηοασΰ 
δ Αγγλάς , δπως έπανεύρνι τήν άμαξαν 
του, ήν εΰρε σταθμεύουσαν είς τήν γω 
νίαν τοϋ κήπου τοϋ Αΰτοκρατορικοϋ 'Ιπ 
ποδρομίου, καί έπέβη αΰτής λέγων τώ 
ήνιόχω :

— Είς τήν Βουλώνην, κρηπίς τής Τε
τάρτη ; Σεπτεμβρίου, άριθμός 95.

Ό  'ίππος έ'τρεξεν ώς άστραπή, καί ά- 
νελθών, πάντοτε καλπάζων, τήν πάροδον 
τών ΗλισίωνΠεδίων,δέν έβράδυνε νά διέλ- 
θη τήνΆ ψίδα  τοϋ Άστέρος καί νά διαβή 
τό δάσος.

Ό  κύριος δέ Τιντσεμβραί δέν ύπελό- 
γιζε τά  χρήματα, καί έπειδή έπλήρωνε 
γενναίως, υπηρετείτο πάντοτε θαυμα- 
σίως. Ό λιγώτερον τών τριών τετάρτων j 
τής ώρας, άφότου έ'δωσε τήν δ ιαταγήν j 
είς τόν ηνίοχον, ή αμαξά του έσταμάτα j 
πρό τών κιγκλίδο>ν εξοχική; ο ικ ία ;, ή τ ι;  j 
δέν ώμοίαζε σχεδόν μέ τό περίπτερον τή ; ' 
ό^οϋ Ά ρβαλέτ. ΤΗτο οικία ώραία καί 
εΰούχωρο;, ώκοδομημενη μεταξΰ αΰλή ; 
καί κήπου έπί τή ; κρηπΐδο;, κατά μήκο; 
τή ; δεξιάς όχθη; τοϋ Σηκουάνα, έ'ναντι 
τοϋ φαιδροϋ χωρίου τού Σαίν-Κλού.

Ή  νεόδμητο; αύτη κατο ικ ία  έφαίνετο  ̂
δτι άνήκεν ε ί; πλουσίου;, ο ΐτ ινε ; ά γα - ! 
πώσι πρό πάντων τό εύθετον καί τό εΰρύ. j 
Ό  άρχιτέκτων είχεν άπομιμηθή, δι’ άτο- j 

μικήν του εΰχαρίστησιν, τόν ρυθμόν Λου- \ 
δοβίκου ΙΓ', ά λλ ’ώκοδόμησεν οίκημα έν- j 
τελώ ; εύθετον ε ί; τά ; άνάγκα ; τή ; έπο- 
χή ; μ α ;, μετ’ αιθουσών υποδοχή; ε ί; τό 
ισόγειον, μαγειρείων ε ί; τό υπόγειον, 
σταύλων, άμάξης καί αφοδευτηρίων όπι
σθεν τή ; α ΰλή ;. Π-ριπλέον ευρΰ περίφρα
κτον έξετείνετο όπισθεν τή ; έπαύλεω; 
τα ύ τη ;, περίφρακτον πλήρε; ύψικόμων 
δένδρων, δεξαμενών, άνθέων, καί ρεόντων 
ΰδάτων.

— Οί άνθρωποι αΰτοί έ'χουν το υλάχ ι
στον εκατόν χιλιάδων φράγκων έτήσιον 
εισόδημα,είπε καθ’έαυτόν ό κύριο; δέ Τιν- 
τσεμβραί, τό όποιον είνε πολΰ περισσότε
ρον άφ’ δ ,τι χρειάζεται ε ί; δύο γυναίκας. 
Τό ζήτημα είνε νά μάθωμεν άν θά άγκ ί- 
ξουν τό δόλωμα τή ; κληρονομιά; Ό -Σο- 
λιβάν. Μπα ! Ό σω πλούσιο; καί άν είνε 
κανεί;, πάντοτε άγκίζει αΰτοϋ τού εϊόους 
τ ’ αγκίστρια. Πρόκειται μόνον νά π α ί
ξωμεν καλά τό μέρος μας.

Καί χ ωρίς νά συλλογισθή περισσότερον 
εκρουσε τόν κώδωνα.

Θυρωρός μέ φαιάν οίκοστολήν ήνέωξε 
τήν θύραν, καί ώδήγησεν αΰτόν είς τήν j 
άναβάθραν, έ'νθα θεράπων τις τφ  έζήτησε 
τά έπισκεπτήριόν του.

— Δέν Ιχω τήν τιμήν νά είμαι γνω 
στός τνί κυρία Λεκόντ, άπήντησεν ό ά η -  
j  r e i  Ttjc, δν οΰδείς βεβαίως έξελάμβανεν 
ώς τοιοϋτον. Ευαρεστηθήτε νά τνί εί'πητε 
δτι εοχοααι νά τής ομιλήσω δι’ ύπόθεσιν 
σπουδαιοτάτ'ην , δι’ ύπόθεσιν, ή όποια 
ιδίως ένδιαφερει τήν δεσποινίδα Λεκόντ.

Ό  θεράπων είσήγαγεν αυτόν έντός μι- 
κράς κομψής αιθούσης, καί έξήλθεν, ΐνα 
έκτελεση τήν παραγγελίαν τού ξένου. 
Μετά τ ινα ; σ τ ιγμ ά ; θύρα τ ι ;  ήνεώχθη 
καί ό κύριο; Τολβιάκ είδεν είσελθόντα 
νεανίαν, οΰτινο; ή μορφή προσείλκυσεν ά 
μέσω; τήν προσοχήν του, καί δστι; είπεν 
αΰτφ  μέ τόνον λίαν ψυχρόν :

— Είσθε ΰμεΐς, κύριε, δστις έπιθυμεΐτε 
νά ιδητε τήν κυοίαν Λεκόντ ;

— Μάλιστα,κύριε.
—  Μ’ έπεφόρτισε νά σ2ς δεχθώ.
— Ποός ποιον έ'χω τήν τιμήν νά ο

μιλώ ;
— Τό όνομά μου δέν θά σας χρησι- 

μεύσν), κύριε. ’Ά λλω ς τε, καί υμείς δέν 
έκρίνατε καλόν νά μοί εΐπητε τό ίδικόν

σας . . .  Εΰαρεστηθήτε λοιπόν ν’ άοκεσθήτε 
νά μάθητε, δτι πρό τοϋ τέλους τού μηνός 
θά είμαι ό γαμβρός τής κυρίας Λεκόντ.

ΙΘ'

Ό  κύριος δέ Τιντσεμβραί ύπεκλίθη, 
χωρίς νά σπεύση ν’άπαντήσιρ είς τήν εισα
γωγήν ταύτην, ή τ ις , πρεπει νά τ ’ όμολο- 
γήσωμεν, έγένετο διά τρόπου ήκιστα υ
ποχρεωτικού.

— Ά  ! ύπάρχει γαμβρός, έσκέφθη. 
Διάβολε ! πρέπει νά σπεύσωμεν . . . ά λ
λως ...

— Εΰαρεστηθήτε νά έξηγηθήτε, κύριε, 
έπανέλαβεν ό νεανίας. Σάς έπαναλαμβά- 
νω, δτι άντιπροσωπεύω τήν κυρίαν Λε
κόντ,άφοϋ πρόκειται νά νυμφευθώ τήν θυ
γατέρα της. Δύναμαι λοιπόν νά διαπραγ- 
ματευθώ άμέσως τήν ύπόθεσιν διά τήν 
οποίαν έ'ρχεσθε,... καθόσον μάλλον,ή ύπό- 
θεσις αύτη , ώς είπατε . . .  τ ’ ομολογώ, 
πρός μεγάλην έ'κπληξίν μου, άφορ^ ιδίως 
τήν δεσποινίδα Λεκόντ.

Καθ’ δν χρόνον ό μέν γαμβρός ώμίλει 
τοσοΰτον ξηρώς, ό ά π χ ν ε α τ ή ς  παρετήρει 
αΰτόν μετ’ έπιμονής σχεδόν άγροίκου, 
ε'πρεπε δέ νά έχν) λόγους σπουδαίους Ϊνα 
φέρηται ούτως άνοικείως, διότι συμπε- 
ριεφερετο συνήθω; ώς άνθρωπος καλής α 
νατροφής.

—  Κύριε, έπανέλαβεν ό νεανίκς όργί- 
λως, νομίζω δτι δέν ήλθατε έδώ διά νά 
μ’ έμπα ίξετε... καί μολαταύτα ή συμπε
ριφορά σας μέ κάμνει σχεδόν νά τό π ι-  
στεύσω ... Σας λέγω λοιπόν δτι οΰδ εν ά ς 
τήν αΰθάδειαν άνέχομαι, κα ί...

—  Συγγνώμην, κύριε, διέκοψε διά τού 
φιλοφοονεστέρου τρόπου ό κύριος Τιντσεμ- 
βραί, βεβαίως έ'γεινα άξιο ; τών πικρών 
λόγων σα; τοΰ; οποίου; μοί άπευθύνατε, 
καί σά; παρακαλώ νά μέ συγχωρήσετε. 
Έάν ελαβον τήν τόλμην νά σά; παρα
τηρήσω μετά προσοχή; περισσοτέρας 
άφ’ δ ,τι επρεπε, τοϋτο προήλθε διότι μοί 
έφάνη δτι ϊλαβον τήν τιμήν νά σάς ά- 
παντήσω κάπου. Έλησμόνουν νά σάς κ -  
παντώ , διότι έζήτουν ν’ ανακαλέσω τά 
μνημονικόν μου, τό όποιον δύνασθε νά 
βοηθήσετε, έάν μοί κάμετε τήν τιμήν νά 
μοί εΐπητε αν διεμείνατε πρό τινων έτών 
είς Α γγλ ία ν .

— Έ κεΐ έξεπαιδεύθην έν μέοει, κύριε, 
καί επειδή φαίνεσθε περίεργος δι’ δ ,τι μέ 
άφορα, ονομάζομαι Λουδοβίκος Λεκόκ 
δέ Γ εντ ιλή ... Είμαι είς τήν διάθεσίν σας 
δταν και δπου άγαπατε" προσέθεσεν ό 
νεανίας διά τόνου, δστι; οΰδ’ ί'χνο; αμ
φιβολία; άφηνεν έπί τ ή ; έννοια; τή ; τε 
λευτα ία ; φράσεως.

Τήν φράσιν ταύτην ό ξενο; δέν ελαβε 
ύπ ’ όψει, δπω; ήδύνατό τ ις  νά ύποθέσ·/), 
τό περιεργότερον δΓ είνε δτι δέν έπέμεινε 
πλέον νά ιδη τήν κυρίαν Λεκόντ.

Καίτοι ό κύριος δέ Τιντσεμβοαι ήτό ο 
μόνος έν τφ  κόσμψ άνήρ, δστις ήδύνατό 
νά συγκρατνΐ έαυτόν, οΰχ’ ήττον δέν ή- 
δυνήθη ν’ άποκρύψτ) τήν έ'κπληξίν καί 
τήν δυσαρέσκειάν του δτε ήκουσε τ ’ ό



νομα τοϋ Λεκόκ. Πάραυτα δμω; κατέστη 
7(άλιν κύριος έαυτοϋ καί άπήντησε ψυ- 
χρως :

— Βλέπω, κύριε, δτι ήπατώμην. *Η 
όμοιότη; μ’έπλάνησεν, αναμφιβόλως,διότι 
τό δνομά σας . . .  τα. ονόματα σας, θέλω 
νά εΐπω, μοί είνε δλοσχερώ; άγνωστα. 
Έπεθύμουν νά ομιλήσω πρός τήν κυρίαν 
Λεκόντ, άλλά δέν είνε διατεθειμένη νά 
μ! δεχθή. “Ισως μεταμεληθή διά τοϋτο 
άργότερα, ά λλ ’ δπως δήποτε δεν εχω 
άλλο τ ι νά πράξω και αναχωρώ.

Καί, χαιρέτισα; έλαφρώ; τόν νεανίαν, 
οστις, έν τούτοις, δέν άνταπέδωσεν αύτώ 
τόν χαιρετισμόν, έστρεψε τά νώτα καί έ- 
ξήλθεν.

Ό  κύριο; Λεκόκ δέν έπεχείρησε νά 
τόν κράτηση, δ δέ Τολβιάκ κατήλθε 
ταχέως την κλίμακα, έπλησίασε πρός την 
δμαξάν του, έντός της όποία; έρρίφθη, 
κράζων πρό; τόν ήνίοχον :

— Εί; τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
ο ή ; ’Ορλεάνη; !

Ητο προφανέ; δτι ό σύρων την άμα
ξαν ίππο ; άνηκεν εί; άλλον, διότι ουδό— 
λω; έφείδετο αύτοϋ.

Μόλι; ή άμαξα ηρχισε νά τρέχη, ΐνα 
διατρέξη τά  πολυάριθμα χιλιόμετρα, ά
τινα χωρίζουσι την κρηπίδα τη ; Βουλώ
ν·/); άπό τοϋ βουλεβάρτου τοϋ νοσοκο
μείου, δ αστυνομικό; πράκτωρ ήρξατο 
μονόλογον, ούτινο; ήτο δύσκολον νά μαν- 
τεύση τ ι ;  τήν έ'ννοιαν, καίτοι έξεφράζετο 
ει; κβθαρωτάτην Γαλλικήν :

— Ε’ι; τ ί βάραθρον έπήγαινα νά πέσω; 
έλεγε χαμηλοφώνω;. Αύτός δ νέο; είνε ό 
υιό; τοϋ γέρω Λεκόκ, καί συμπίπτει 
άκριβώ; νά νυμφεύεται μίαν άπό τά ; δύο 
κληρονόμου; .. . ή μάλλον τήν μόνην ... 
διότι ή άλλη δέν κληρονομεί παρά μετά 
τόν θάνατον α ΰτή ; . . .  Μά τήν άλήθειαν, 
αυτό μέ κάμνει νά πιστεύσω πώ ; δ δ ιά 
βολο; ανακατεύεται ε ί; τήν ύπόθεσιν α ΰ 
τήν ! Έ ξ άλλου είμαι βέβαιο;, δτι κάπου 
είοα τό ποόσωπον αΰτοϋ τοϋ Λεκόκ... 
καί είμαι έπίσης βέβαιο; δτι δέν τόν ά- 
"ήντησα ποτέ μέ τόν πατέρα του . . .  ε ί; 
τόν όποιον, άλλοι; τε, δέν ώμίλησα τρεϊ; 
φορά; ε ί; τήν ζωήν μου ... Μοϋ φαίνεται 
κκόμη οτι δταν τόν είδα ήτο πολΰ νεώ- 
Tspoc. Ποϋ νά ήτο άρα γε ; ’Ίσω ; είς τήν»Α , ' » ' / * ?  ι· »• Αγγλιαν .. . προ ολίγου μοί είπεν ότι άνε- 
τράφη ε ί; τήν ’Α γγλίαν . . .  τοϋτο πρέπει 
νά τό έξακριβώσω ... διότι, τέλος, άν μέ 
«πήντησεν έκεϊ κάτω ; . . .  ’Α λλ’δχι . . .  Οά 
μέ ανεγνώριζε καί αΰτό ; έπίσης, καί άπό 
Την φυσιογνωμίαν του δέν υπάρχει αμφι
βολία δτι τό πρόσωπόν μου είνε δλω; νέον 
εις αυτόν .. . Είνε βέβαιον δτι κα τ ’ εκεί - 
νγ)ν τήν έποχήν είχα δλην μου τήν γ ε 
νειάδα ... Καί αΰτός έπίση; έχει τώρα, 
ένφ θά ήτο ίσω ; αγένειος, δταν ήτο πέ- 
Ραν τή ; Μ άγχη;. Τέλο;, μετά τ ινα ; ή- 
Κ·ερα;, θά γνωρίζω ποϋ νά βασισθώ.

Ενταΰθα τό ποόσωπον τοϋ κυοίουΤολ-p λ I I
°ιακ έσκυθρώπασεν έπα ισθητώ ;, καί έπα- 
νελαβε μονολογών :

— Ναί, θά τό γνωρίζω, άλλ’ έν τού- 
,ο ις έχάθη ή ΰπόθεσις μέ τήν κληρο

νόμον. Πώς νά διαπραγματευθή κανείς μέ 
γυνα ίκας, αί δποϊαι πρόκειται νά συγγε- 
νεύσουν μέ τήν οικογένειαν Λεκόκ ! Έάν 
έπεχείρουν νά προτείνω είς αΰτάς συμβι
βασμόν θά συμβουλευθώσι τόν υιόν, οσ- 
τ ις  θά συμβουλευθή τόν πατέρα του, καί 
δ γέρων πανοϋογος δέν θά βραδύνη νά έν- 
νοήση τά  σχέδιά μου. Πρέπει νά μετα- 
χειρισθώ τό άλλο βχέδιον . . . τό όποιον 
δμως είνε έπικίνδυνον, καί μάλιστα τώ 
ρα... Άδιάφορον. Θά έπιστρέψω κ α τ ’ α ΰ 
τάς διά νά έξετάσω τά  πέριξ τής έπαύ- 
λεω ς... τό ταχύτερον, θά είνε τό καλλί- 
τερον, διότι δέν έχω καιρόν νά χάνω ... 
Έν τώ  μεταξύ, θά λάβω τά προφυλακτικά 
μέτρα μου διά τήν άλλην . . .  τήν κόρην 
τοϋ όδοφύλακος. Νομίζω δτι αΰτό θά είνε 
εύκολώτερον . . .  Μέ αΰτήν δμως δέν είνε 
δυνατόν νά γείνη συμβιβασμός, διότι είνε 
μόνον Ιξ έτών . . .  Θά ίδω πρώτον τ ί άν
θρωπος εινε δ πατέοας. . . κατόπιν θ’ α 
ποφασίσω νά ένεργήσω οΰτως ή άλ
λως.

Μετά τήν διεξοδικήν ταύτην καθ’ έαυ- 
τόν συνομιλίαν, ό κύριος Τολβιάκ άπε- 
σύρθη είς τήν μίαν γωνίαν τής άμάξης καί 
άπέσχε τοΰ λοιποΰ νά σκέπτηται μεγαλο- 
φώνω;.

Έ άν δ άρχηγό; τή ; ασφαλεία; ήδύ
νατο νά τόν ίδη καί πρό πάντων νά τόν 
άκούση, άφότου άπεχωοίσθη τοΰ Πιε- 
δούση έπί τή ; π λα τε ία ; τή ; Μ αγδαληνή;, 
θά ήσθάνετο, άναμφιβόλως, έκπληξιν, 
διότι ό ά η  γνεντής ,  δστις έκαυχάτο δτι 
έντό; μηνός θά άνεκάλυπτε τόν αυτουργόν 
τοΰ διττοΰ φόνου τ ή ; όδοϋ Ά οβαλέτ, έ
φαίνετο οτι ένησχολεΐτο δι’ ύπόθεσιν δ
λω ; διάφορον τή ; προκειμένη;. Έν τού
το ι;, ό νεώτερο; άστυνομικός ύπάλληλος 
είχεν είς τόν βοηθόν του απόλυτον έμπι- 
στοσύνην, καί θά ένόμιζεν ίσως δτι τά 
διαβήματα καί οί διαλογισμοί τοΰ έμ
πειρου τούτου άστυνομικοΰ πράκτορος εί
χον έμμεσον σχέσιν πρός τάς άνερευνή- 
σεις, άς είχεν άναλάβει.

Ό π ω ; καί άν είχε τό πράγμα,ό κύριο; 
δε Τιντσεμβραί έπανεΰρε τήν άταραζίαν 
αύτοϋ, καθ’ δν καιρόν ή αμαξά του έ- 
σταμάτησε πρά τής θύρας τή ; οικοδομής, 
έ'νθα εΰρίσκονται τά έργοστάσια τή ; Έ - 
ταιοίας τοΰ σιδηροδρόμου τή ; ’Ορλεάνη;. 
Έγνώριζε τήν διεύθυνσιν ταύτην, καί 
συνεπώς ε ί; ποιον ήδύνατο ν’ άπευθυνθή 
ΐνα  λάβη πληροφορία; διά τάν ζητούμε- 
νον άνθρωπον, καθόσον έσχάτω ; είχε τήν 
εΰκαιρίαν νά ένασχοληθή περί μιάς κλο
π ή ;, διαπραχθείση; ε ί; Sv τών γραφείων 
τοΰ σταθμοΰ.

Έπορεύθη λοιπόν κα τ ’ εΰθείαν πρό; 
συνάντησιν τοΰ άρχηγοΰ. ύπό τάς δια- 
τα γ ά ; τοΰ όποιου διετέλε'. ό Πέτρος Κάμ- 
πρεμερ, καί διηγήθη αΰτώ  δτι ήρχετο 
ΐνα έξετάση περί τινων γεγονότων, ε ί; ά 
ό ύπάλληλο ; οΰτο; είχε λάβει μ έ ρ ο; καί 
άτινα  ή αστυνομία έπεθύμει ν’άνακαλύψη. 
Έ ζήτησε παρ’ αΰτοϋ τήν άδειαν νά μή 
έξηγηθή περισσότερον, καθόσον ή ύπόθε- 
σις ώφειλε νά διεξαχθή μετά μεγίστης 
έπιφυλάξεως, καί παρεκάλεσεν αΰτόν ΐνα

τφ  έπιτρέψη νά έξετάση δ ίδιος τάν Κάμ- 
πρεμερ.

—  Τίποτε εύκολώτερον, άπ ’ αΰτό, ά 
πήντησεν δ άρχηγός, καί δέν εχω καθό
λου σκοπόν νά γνωστοποιήσω τήν έπίσκε- 
ψίν σας,διότι ί'σως βλάψη τάν καλάν αΰτόν 
άνθρωπον, δ όποιος είνε είς έκ τών καλλ ι- 
τέρων έργατών μας. ’Αγνοώ είς τ ί τόν 
κατηγοροϋν,άλλ’εΐμαι σχεδόν βέβαιος δτι 
τόν κατηγοροϋν αδίκως. Πρό δέκα έτών 
δέν έ'λαβον ποτέ άφορμήν νά τοΰ απευθύνω 
τήν παραμικράν παρατήρησή,καί ή εΰθύ- 
της του είνε άνωτέρα πάσης ύπονοία;.

—  Σά; πιστεύω , καί θά ένεργήσω μέ 
τρόπον, ώστε νά μή ένοχοποιηθή, είπεν 
δ κύριο; δέ Τιντσεμβραί, είνε άπλή, δια- 
τύπ ω σ ι;, τήν οποίαν έκτελώ .. .  Πληοο- 
φορι'α;, άπά τ ά ; όποιας έχομεν ανάγκην, 
καί αΰτάς μόνος είνε είς θέσιν νά μάς 
χορηγήση. Είνε νυμφευμένος, μοί φα ί
νετα ι ;

—  Ό χ ι, είνε χήρος, πρό τινων έτών 
άπέθανεν ή σύζυγός του, τήν όποιαν ή -  
γάπα  ύπερβολικά, καί ή δποία ήτο κόρη 
άπό τάς καλλιτέρας οίκογενείας,μέ αΰτήν 
εχει μίαν μικράν κόρην, τήν όποιαν λα 
τρεύει καί ανατρέφει ό ίδιος. Είνε τό μό
νον ελάττωμά του, καί είνε έλάττω μα, 
διότι δέν τήν άφίνει οΰτε στιγμήν. Τήν 
φέρει μαζύ του δταν είνε τής υπηρεσίας 
καί ήμεϊς κλείομεν τ ά ’μάτια  διά τήν πα - 
ράβασιν αΰτήν τοϋ κανονισμοΰ. Αΰτά 
λοιπόν' τώρα αΰτός είνε είς τάν δρόμον, 
είμαι δέ βέβαιος δτι καί ή μικρά είνε 
έκεϊ.

—  Ήμπορώ νά υπάγω  τώρα νά τοΰ 
δμιλήσω, χωρίς νά τόν ένοχλήσω άπό 
τήν έργασίαν του ; ήρώτησεν άμέσω; ό 
ά η χ ν ε υ τ  ής.

— Αξιόλογα. Θά δώσω διαταγήν νά 
σά; οδηγήσουν μέχρι του γνώμονο^, τόν 
όποιον μεταχειρίζεται. Θά σάς είμαι ύ- 
πόχρεως άν δέν εξαγριώσετε τήν κόρη, 
ή δποία έίνε τό χαϊδεμένο μα ; παιδί.

[ " Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ] .  X .  Κ α λ α Ϊ ς α κ η ς

Ο . L . H EIB EItG

Κ Α Θ Η ΜΕ Ρ Ι Ν Η Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  Ι Κ Η ΝΗ
Αιήγημ,Λ

[Συνέχεια].

Ή  Μάγια α ίφνη; έγένετο κατηφή ;.
Ό  πατήο έπεθύμει, ώ ; συνήθω;, ν’ ά 

κούση αΰτήν άδουσαν. Ά λ λ ’ αυτη ήρνήθη 
καί δοΰσά μοι βιβλί ον τ ι μέ παρεκάλεσε 
ν’ άναγνώσω μεγαλοφώνω;.

Καθ’ δλ̂ ην τήν έσπέραν έξηκολούθει νά 
ράπτη σιωπηλή.

Κατά τά ; άκολούθου; ημέρα; ποοσε- 
πάθει νά μ’ άποφύγη.

Παοετήοησα τοϋτο περίλυπο;, πεοιε- 
ποιούμην αΰτήν μετά μεγαλειτέρου ζή 
λου, άλλ’ ή πενθερά μου ΰπώπτευσε τήν 
αδυναμίαν μου καί. έδειξε την δυσαρέ
σκειαν της.



Ή  Καρολίνα δμως οΰδέν ΰπώπτευεν.
Οΰδέποτε έσκέφθη δτι ήδυνάμην ν α

γαπήσω άλλην.
—  Τό γνωρίζω, ελεγεν άφελώς, ό μνη

στήρ μου θά μέ λατρεύη μ.έχρι θανάτου.
Ό  ’Αντώνιος, πρός δν ανήγγειλα το 

αποτέλεσμα τοϋ διαβήματος μου, μοί ά- 
πεκρίνατο, παρ’ ελπίδα, άταράχως :

— Πώς θά ήλπιζον, ελεγεν, δτι τοιοϋ- 
τος άγγελος θά ήξίου νά μ’ άγαπήση ; 
’Επιθυμώ u-όνον νά μοί έπιτρέψη ν’ αφιε
ρώσω έμαυτόν πρός εΰδαιμονίαν τνις. Θά 
πράξω δ ,τ ι απαιτήσει παρ’έμοϋ. Θά τήν 
αγαπώ καί σέβωμαι ώς αδελφήν, άρκεΐ 
νά θέληση νά δεχθη την χεΐρά μου. "Ισως 
μετά τ ινα  χρόνον μέ άγαπήση. Αυτή εινε 
ή μόνη έλπίς μου, δέν δύναμαι ν’ άπο- 
συρθώ, έκτος α.ν έκείνη άγαπ£ άλλον.Τότε 
βεβαίως θά ΰπομείνω καρτερικώς την α
τυχ ίαν μου.

Ό  ’Αντώνιος έπεθύμει νά έγχειρίσω 
τήν έπιστολήν είς τήν Μ άγιαν, ήν τέ
λος ήδυνήθην νά ευοω μ.όνην.

Παοεκάλεσα αΰτήν ν’ άναγνώση τήν ε
πιστολήν τοϋ φίλου μου.

Tfj αΰτη έσπέρα μοί ?δωκεν άπάντησιν.
’Αδυνατώ νά έκφράσω τήν έντύπωσιν, 

ήν μοί ένεποίησεν ή έπιστολή αΰτνί.
Έθαύμαζον τήν κομψήν γραφήν καί έ- 

φθόνουν έκεϊνον, οΰ τό ονομα έ'γραψεν ή 
τρυφερά χείρ της.

Μετά μεγίστης λύπης άπέστειλα τήν , 
έπιστολήν έκείνην ταχυδρομικώς.

Μετά τινας ημέρας ό ’Αντώνιος μοί 
άπέστειλεν αΰτήν παρακαλών με νά την . 
άναγνώσω.

Ίδοΰ τό περιεχόμενον :
«Παρά τοϋ φίλου σ ας ίλαδον τή» έπιστολήν σας. 

’Έχπληχτος εμαθον τά εύγενή αισθήματα, ατινα ίχετε 
πρός με, άφανή χόρην· εύγνωμονδ έπι τούτω χαι λυ- 
ποϋμαι, διότι δέν δύναμαι νά άμείψω αύτά. Λέγετε, 
οτι αν άγαπώ άλλον, Οά άποσυρθήτε. Ά λη θώ ; λοι
πόν σας λέγω, ότι άγαπώ άλλον, χαί δυστυχώς πρέ
πει νά θάψω τόν Ι'ρωτά μου έν τώ βάθει τής χαρδίας 
μου. Μάθετε, ότι ό ερως σας δέν εΤναι τοσοΰτον άτυ- 
χής, όσον ό έμός. Εμαθον όμως, έγίο άσθενής νεα- 
νις, νά φέρω χαρτεριχώς τά δεινά. Φρονώ δέ ότι χα\ 
υμείς, ώ ; άνήο, θά δυνηθήτε νά 4πομείνητε τήν άτυ- 
χίαν μετά τής αύτής τουλάχιστον καρτερίας».

Ή  όργή μου άναλογιζομένου, τόν εΰ- 
δαίμονα θνητόν, δστις κατείχε τήν καρ
δίαν τής Μάγιας έσπάρασσε τήν καρδίαν 
μου.

Έτρεχον ώς μανιακός έν τώ  δωματίψ 
μου.

Έ λαβον τήν έπιστολήν τοϋ ’Αντωνίου, 
ήν δέν είχον άκόμη άναγνώσει καί ή κα- 
ταφχινομένη έν αΰτη τής καρδίας του 
όρμή έπράϋνε τήν ίδικήν μου. ’Ανέγνων 
πάλιν τήν έπιστολήν τής Μάγιας καί ή- 
σθάνθην τήν εΰγένειαν τών αισθημάτων 
τής περικαλλοϋς έκείνης παρθένου . Έν 
το ιαύτη  τρομερά ταραχή ευρισκόμενος, I- 
λαβον τήν άδειαν, ήν έγώ έπεζήτησα ΐνα 
άπέλθω είς ξένην γήν.

Ή  χαρά μου ήτο απερίγραπτος.
Ή  απουσία αΰτη έπεβράδυνε τόν γ ά 

μον μου, μ’ άπήλασσε τής δεινής έκείνης 
θέσεως καί δι’ αΰτής θά ήδυνάμην νά δι- 
αορήζω τόν τρομερόν δεσμόν ανακτώμενος 
τήν έλευθεριαν μου.

— Τί νά πράξω ; Ιλεγον κα τ ’ έμαυτόν. 
Ή  Μ άγια άγαπ^ άλλον καί μόνον ώς ά 
δελφός,ώς φίλος, δύναμαι πλησίον της νά 
ζήσω. Ή  εΰτυχία  μου, έπί τ·7ί τιμτΐ ταύ- 
τη , ή φ ιλία  τοϋ πατρός της θ’ άμείψωσι 
τό άτύχημα τής μετά τής αδελφής της 
ένώσεως.

Δέν θά διηγηθώ τάς συγκινητικάς σκη- 
νάς τοϋ άποχωρισμοϋ, τά  δάκρυα , τάς 
λιποθυμίας , τήν παραφοράν τής Καρο- 

, λίνας.
Ό  πενθερός μου μ' άπήλλαξε τής θέ«ς 

ταύτης. Έ νηγκαλίσθην περιπαθώς αΰτόν, 
έφίλησα τήν χεΐρα τής Μάγιας καί * - 
πήλθον.

Μακράν τής πατρίδος προσεπάθησα έν 
τ·7) εκπληρώσει τών καθηκόντων μου, έν 
τη  μελέτη τών τεχνών καί τών επ ιστη
μών νά λησμονήσω τήν σκληράν στέρησιν. 

j Προσεπάθησα πάση δυνάμει νά λησμονή
σω τό παρελθόν ανακτώμενος την ήθικήν 
ελευθερίαν μου, άπροσδόκητον δμως συμ
βάν, έπιστολή έκ Κοπεγχάγης, ή μελφ- 
δία ι^σματος, είκών γυναικός ήρκει νά κα- 
ταφλέξη τήν καρδίαν μου έπιποθοϋσαν 
τήν εΰτυχίαν παρελθουσών ήμερών.

’Οκτώ μήνες διέρρευσαν.
Δέν ήδυνάμην πλέον νά μένω μακράν 

! τής Δανίας.
Έπανήλθον είς Κοπεγχάγην ώς άπήλ- 

ι θον,καί εΰρον τόν οικον τοϋ πενθεροϋ μου 
ώς κατέλιπον αΰτόν.

Μετά τινας άπό τής άφίξεώς μου ήμέ- 
ρας Ιφθασεν ή άμφιετηρίς τής γεννήσεώς 
μου.

Ένεθυμήθην τήν αγάπην καί τήν χ*- 
ράν τών γονέων μου έπί τ·7ί έορτη ταύτη 
καί ΐνα  άποφύγω τάς εΰχάς τής Καρολί
νας καί τής μητρός της οΰδέν περί τούτου 
είπον.

Κατά τήν αΰτήν έσπέραν, ώς συνήθως, 
έκαθήμην παρ’ α ΰτα ΐς , δτε ήκουσα τήν 
Μ άγιαν όί.\ο\>αχν έν τφ  παρακειμένφ δω- 
ματίω .

Πρώτον, ήδη μετά την έπάνοδόν μου, 
ήξιούμην τής εΰτυχίας ταύτης. Έ πλη- 
σίασα αΰτήν.

Τό πρόσωπον της ήτο ώχρότατον, κκ- 
τηφής δέ καί περίλυπος έπληττε τά  πλή 
κτρα τοϋ κλειδοκύμβαλού.

Καί αΰτό τό ασμά της ήτο μελαγχο
λικόν, όμοιάζον πρός δειλήν κραυγήν ά- 
γωνιώσης ψυχής.

Έ κλινεν ήδη πρός την δύσιν της μα
γευτική τοϋ θέρους ήμερα.

Αί ακτίνες τοϋ δύοντος ήλίου κατε- 
λάμπρυνον τό γλυκΰ τής Μ άγιας πρόσω
πον.

! Μί α τών άκτίνων αΰτών ϊπ ιπ τεν  έπί
! τοϋ νεκροϋ Πιστόν  καί παρατηρών αΰτόν 
άνελογιζόμην :

—  ’Α ! ίδοΰ ή είκών τής πίστεώς μου, 
ήτις έπέπρωτο νά διαρκέση τοσοΰτον ολί
γον χρόνον.

Ό τα ν  τά άσμα τής Μ άγιας έτελείω - 
σεν, ελαβον τήν χεΐρά της.

—  Εΰχαριστώ, τ·7) είπον, σείς άληθώς 
έωρτάσατε τήν ήμέραν τών γενεθλίων μου.

I — Πώς ! άνέκραξεν, εινε ή ήμέρα τών

γενεθλίων σας καί δέν είπατε τοϋτο.
—  Ά  ! μή εϊπητε τίποτε. Όλοι* οί 

συγγενείς μου άπέθανον, ολοι, εκείνοι οΐ
τινες άλϊιθώς μέ ήγάπων, είμαι, έρημος έν 
τφ  κότμω. Ύ μεΐς διά τοϋ $σματός σας, 
ΰ ·;.-Λς μόνη, έωρτάσατε τά  γενέθλιά μου. 
Αυτη θά εινε ή τελευτα ία  χαρά μου έπί
γής

’Ακούσασα τάς λέξεις ταύτας ή Μά
γ ια  έκρυψεν έν τα ΐς  χερσί τό πρόσωπον 
θρηνούσα πικρώς.

["Επεται τό τέλος], . Σ*

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Λ Φ Β ΙΟ Ν

ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί Ιν παρενθέσει τ ιμ α ί σημειοΰνται χάριν 
τών έν τ α ΐς  έπαρ χ ία ις  κα ί τω  έξω τερικφ έπιθυ- 
μοΰντοιν νά άποκτήσωσιν α ΰ τά , Ιλεΰθερα τ α χ υ 
δρομικών τελώ ν],

*0 « ’Αδικηθείς Ρογήρος», μυθιστορία Ιουλίου  
Μαρύ, 2  τόμοι έκ 68 6  σελίδων, δ :α χ . 3  (3 ,40)

« ’Α τ τ ικ α ί Ν ύκτες ». Δ ρά μ α τα  —  Ποιήσεις
Σ. Ν. Βασιλειάδου ................................  2  (2 ,20)

«Έ λπ.νί/.η» έθιμα Κοινσταντινουπόλεως, πρω
τότυπ ος κοινωνική μυθιστορ'α ΰπό ’Επαμεινώνδα
Κ υριακίδου ..................................  ξρ, 5  (5 ,30)

«Τό Μυστήριον τοϋ Σ κελετού», μυθιστορία
Γεωργίου Π ραδέλ.................................... δρ. 5  (5 ,30)

« Ό  “Α γνωστος τή ς  Β ελλεβ ίλης» , μυθιστορία
Π. Ζ ακόν............................................ δρ. 2 ,5 0  (2 ,70)

« Ό  ‘Ιπ π ότης Μ άιος», μυθιστορία Ponson d·
T e r ra i l...................................  δραχ. 2 ,5 0  (2 ,70).

« ‘Η διδασκάλισσ* », μυθιστορία Εύγενείου
Σ ύ η ...................................................... δρΛχ. 3  (3 ,20)
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S a l e s ...............................................  δραχ. \ (1 ,10 .)

«Τά χ ά λ ια  μ α ς» , κωμωδία Π. Λ αζαρίδου ή-
θοτ.οιοΰ........................................................... λ. 7 0  (80)

«Τά ’Απόκρυφα τώ ν ’Ινδιών», μυθιστορία Κ α -
βιέ -  δέ -  Μοντεπέν (τόμ. 2) · · · · δρ. 3 (3 ,30)

«‘Ο π απ ά  -  Κ ω νσταντίνος» , μυθιστοοία Ά -
λ ε β ΰ .......................................................δρ. 1 5 0  (1 ,70 )

«Ή  Ά δ ε λ φ ο ΰ λ α » , μυθιστορία Ε. Μ α λ ύ  (τό
μοι 2) .......... '......................  δρ. 2 .5 0  (2 ,80)

«Τ υχαΐον Σ υμβάν» , δ ιήγημα  πρωτότυπον, ΰπό
Λ εω νίδα  Π. Κ ανελλοπ ο ΰλο υ  δρ. 1 (1 ,10 )

«Τ ά Ύ π ερ φ α  τών Π αρισίων»(μυθιστορία P ierre
Zaccone............................... ....................δρ. 4 (4 ,20)

«Ή  Γ υναίκες, τά  Χ α ρ τ ιά  κ α ί τό Κ ρασ ί» , μ υ
θιστορία Paul de Οοοίί,μέτά'φρασις Κ λιάνθους Ν.
Τ ρ ιαντάφυλλου ...................................  Δρ. 1 [1 ,2 0 ]

«Τ ά ’Απόκρυφα τή ς  Μ ασσαλίας, μυθιστορία
Α ιμ ίλ ιου  Ζολά ..................................  Δρ. 3  (3,30)
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» Β η λα ρ α .............................  » 5 0  (60)

«Μ αρία Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α » , ΰπο Γ . Ρ ώ μα , τρ αγ ι
κόν ιστορικόν μελόδραμα εις 4 πράξεις, μελο- 
■ποιηθέν ΰπό toj έν Ζ ακύνθψ μουσικοδιδασκάλοχ 
ΙΙαΰλου Καρέρ, μετάφρασις Γ .Κ .Σ φ ή κα  λ .5 0  [55]  

«Μία ήμέρα έν Μαδέρα», μυθιστορία Παύλου
Μ αντεγάτσα , δραχ. ·..........................  1 ,5 0  (1 ,60).

«Οί Μ ελλόνυμφοι τή ς  Σ π ιτζεβέργης», μυθιστο- 
ρ'α Ε αβ ιέ  Μαρμιέ, στεφθείσα ΰπό τή ς Γ α λλ ική ς
’Α κ α δ η μ ία ς..................................... Δρ. 1 ,5 0  [1 ,7 0 ]

« Ό  Διάβολος Ιν Τ ουρκία», ήτο·. Σ κηνα ί iv 
Κ ω νσταντινουπόλει, ΰπό Σστεφάνου θ .Ξ ένο υ .“Εκ- 
δοσις δευτέρα, άδειοι τοΰ συγγραφέως, έν ή προσ- 
ετέθη έν τέλε ι κ ι ΐ  τό δραμ α  ο Η κ ατα σ - ροφή τών
Γεννιτσάρων»."Γόμοι 2 ......................  Δρ. 5. [5,50]

«Α ί Έ χ θρ α ί Μ ητέεες», μυθιστορία Catull* 
M endes............................................... δρ. 1 ,5 0  (1 ,70 )

«Ή  Έ ρ ω ίς  τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Έ παναστάσεω ς» , 
μυθιστορία Στεφάνου 0 .  Ξένου, εις δυο ογκώ
δεις τό μ ο υς ....................................... Δρ. 4 [4  4 ,50]

« Ό  Γ ιάννης» , μυθιστορία Paul de Cook με- 
τάφρασις Κλεάνθους Ν .Τ ριανταφΰλλου δρ.2 [2 ,2 0 ]


