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« Ε κ λ ε κ τ ά  Μυθιστορήματα» κατά 
πάσαν έποχήν. Φ ύλλα προηγούμενα  
εύρισκονται έν τώ γραφείω ήμών, είς 
-πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Εφ η
μερίδων, και τοϊς κ.κ. Ανταποκριταίς  
ήμών.
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Ο Μ Η Τ Ρ Ο Κ Τ Ο Ν Ο Σ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

[Συνέχεια]

—  Ό μι λ ε ΐ τε ,  είπε, περί έκουσίας έγ -  
*αταλείψεως,  περί ζω·/)ρών έρί6ων καί 
’περί οριστικής διακοπής τών σχέσεων σας'  
οϋδέν έξ αύτών είνε άληθές.

—  Ούδέν είνε άληθές ! ”Ω ! είνε, δυσ
τυχώς,  είπε μέ μειδίαμα πλήρες πικρίας.

1— 'Όχ.1 ■ ή®αν ποοσποίησις καί συμ
φωνία μεταξύ σας.Καί άπόδειξις τούτου,  
οτι δεν έπαύσατε έκτοτε νά μεταβαίνετε.· 
είς. τή)ν όδον Γραμόν.

—  Έ  ! ανέκραξε, δέν καταλαμβάνετε  
την αιτίαν,  ή όποία μέ ήνάγκαζε πρός 
τοΰτο παρά τάς περιφρονήσεις καί τους 
έξευτελισμούς.

—  "Ω ! περιφρονήσεις, έξευτελισμοί,  
δέν φαίνεσθε ικανή νά τάς υποφέρετε . 
"Οχι ! Ύπήρχον δισταγμοί,  αποστροφή,  
τήν οποίαν έπρεπε νά νικήσετε καί δυσ
τυχώς τό κατορθώσατε.

—  Δέν έννοώ.
—  Τουναντίον, μ ’ έννοεΐτε κάλλιστα.  

Ά λ λ ω ς  τε,  έξηκολούθησεν ό Μούλ,δυσα-  
ρεστηθεΐσα μέ τόν έραστήν σας, διατί νά 
άφήσετε την κατοικίαν σας ;

—  Δέν είχον χρήματα.
—  Ά λ λ ά  διατί νά έπανέλθετε ακρι

βώς έδώ είς την αύτην οικίαν ;

—  Ή μ η ν  γνωστή.  Ή  κυρία Πελω-  
δά είχε δείξει άλλοτε ένδιαφέρον ύπέρ 
έμοΰ. . .  "Επειτα,  προσεθηκεν, ύπάρχουσιν 
αναμνήσεις, άπό τάς όποιας δέν χ π ο γ ω - 
ρίζεταί τις ευκόλως.

—  Ύπάρχουσιν έπίσης, είπε μ ετ ’ αύ 
στηρότητος ό Μούλ, συνενοχαί, καί συμ-  
μετοχαί,πρό τών όποιων δέν υποχωρεί τό 
πάθος.

—  Πώς συνενοχαί. . .
—  ‘Η οικία αΰτη απέχει δύο βήματα  

άπό τόν τόπον τοΰ έγκλήματος.
—  Καί λοιπόν ! άνέκραξεν, ύποθέτετε  

δτι έπανήλθον έδώ πρός τόν σκοπόν.. .
Καί έξηκολούθησε νά διαμαρτύρε

ται.
Ό  Μούλ τήν Αχούσε, χωρίς νά τήν 

διακόψγ), καί διατηρών τό απαθές υφος 
του. Οτε έτελείωσεν :

—  "Ας ελθωμεν, είπεν, είς τά πράγ
ματα ,  τά όποια έπηκολούθησαν τήν έκ- 
τέλεσιν. Τάς τελευταίας ταύτας ήμερα;  
παοετήρησαν είς υμάς έκτακτον ταραχήν.

—  Ά λ λ ’ όχι ! διατί θά ίμ ην  τε τα -  
ραγμέννι;

—  Τέλος χθές,  τήν ημέραν δέν ήδυ-  
νήθητε νά άποκρύψητε τήν ταραχήν σας, 
καί τό έσπέρας, πριν άκόμη ή ύπόνοια 
κακουργήματος διαδοθ‘7), άφίνετε τό κα
τά στ ημα καί σπεύδετε, ώς άν σάς ειχον 
ειδοποιήσει' προλαμβάνετε τήν άστυνο-  
μίαν καί άνυπομονεϊτε νά είσέλθητε είς 
την οικίαν.. .

—  Ά λ λ ά ,  κύριε, ή περιέργεια, άν όχι 
άλλο αίσθημα, άρκεΐ νά σάς έξηγήσγ) τήν 
διαγωγήν μου.

—  Οχι,  ή άπλή περιέργεια δέν έ'χει 
τόσον ζήλον.Είνε προφανές δτι έγνωρίζε-  
τε ήδη τό διαπραχθέν δράμα καί ή μόνη 
σκέψις, ή όποία σάς απασχολεί,  ητο νά 
έξετάσετε τά  ίχνη, τά όποια ό δολοφό-  
τος πιθανόν ν’άφήκε καί νά τά έξαφανί-  
σετε. . .  Έ ν φ  άνακρίσεις διενεργοΰνται είς 
την οικίαν και τόν κήπον, σείς μένετε 
πλησίον τής Μαριέττας.  Αίφνης έκβαλ-  
λετε κραυγήν καί λιποθυμεΐτε.  Διατί ;

—  Θεέ μου ! κύριε, αύτό δέν είνε πα

ράδοξον, είπεν ή Πουλχερία- ή προσπά
θεια, τήν όποιαν είχον καταβάλλει ,  δπως 
ανεγείρω την Μαριέτταν" έπειτα ό κόπος
και η συγκινησις. ..

Αρκεί διεκοψεν ό Μούλ. Είς ά λ 
λους λέγετε τά τοιαΰτα,  όχι είς έμέ. Δέν 
υπήρχε προφανής άφορμη δπως λιποθυ
μήσετε.  Ό  Λαυρέντιος έφαίνετο ήρεμος 
καί πλήρης θάρρους' αί κατ ’ αυτοΰ'έγερ-  
θεΐσαι ύπόνοιαι παρ’ οΰδενός ήσαν γνω-  
σταί" ή Μαριέττα ήτο είς την αύτήν  
σχεδόν κατάστασιν.  Θά δυνηθη νά όμι-  
λήσν) ; Αμφίβολον.  ’Εν πάσν) περιπτώσει  
οΰδέν δηλοϊ δτι άνεγνώρισε τόν δολοφό
νον. Διατί λοιπόν, σας έπαναλαμβάνω,  
ή κραυγή καί ή λιποθυμία έκείνη ; Υ 
πάρχει αφορμή τις καί ταύτην θέλω νά 
μάθω. Ποία είνε ;

Είχεν έγερθή άποτόμω^ς καί ρίπτων 
έπί τής Πουλχερίας άπειλητικόν βλέμμα,  
περιέμενε την άπάντησιν.  Ή  Πουλχερία 
έπί τινας στιγμάς έτήρησε σιωπήν, ά λ λ ’ 
ό Μούλ δέν ήθέλησε νά τής άφήσΐ) χρό
νον όπως σκεφθή.

—  Ήκούσατε  τήν έρώτησίν μου ; εί
πε. θ ά  σάς χρειασθή πολύς χρόνος διά νά 
έφεύρητε έξήγησίν τινα, καί άποκρύψητε 
την αλήθειαν ;

‘Η Πουλχερία άνήγειρε την κεφαλήν 
καί ήτένισε μετά περιφρονήσεως τόν α 
στυνομικόν υπάλληλον.

, , ,, , , Λ , / , £ .—  αέν εχω αναγκην να εφεύρω εςη-  
γησιν, είπε, έκείνη, τήν όποιαν σάς είπον 
άρκεΐ.

—  Ό  κόπος ; ή συγκινησις ;
—  Ναί.
—- Άστειεύεσθε ; Ή  συγκινησις ! Πρό 

δύο ώρών ΰφίστασθε αύτήν,  χωρίς νά έξ-  
ασθενήσετε . .. ‘Ο κόπος!  τί σημαίνει μία 
νύξ παοά τό προσκεφάλαιον άσθενοΰς ; 
Ό χ ι ,  όχι '  υπάρχει άλλο τι.  Αίφνήδιον 
συμβάν έπήλθε,  τό όποιον σάς έτρόμαξε.

—  Ποιον συμβάν ;
—  Αύτό ακριβώς σάς έρωτώ. Θά ομι

λήσετε τέλος πάντων ;
—  Δέν έχω τίποτε νά είπω.
Αί τελευταΐαι αύται λέξεις έλέχθησαν



μ ετ ’ αποφασιστικότατος,  ήσύχως και ψυ- δθεν ζωηρώς πρός τον ύπαστυνόμον καί 
χρώς. τόν ήμπόδισεν.

Ό  Μοΰλ ανύψωσε τοΰς ώμους και ε- ! —  Ό χ ι  « ko(ay|j κύριε ύπαστυνόμε, σάς
κάμε βήματά τινα είς τό δωμάτιον. Προ- παρακαλώ, είπεν, άς περιμείνωμεν μίαν 
φανώ; είχεν άποτύχει .  Ή  έπί συνενοχή στιγμήν" διότι τ vj άληθεία εινε λυπηρόν 
κατηγορία έκείνη, ήτις άποτόμως ρηθεϊσα νά βλέπτ) τις τήν δυστυχή αΰτήν κόρην 
κατά πρόσωπον τής Πουλχερίας είχε π α-  καταστοεφομένην μέ τάς έπιμόνους άρνή- 
ραγάγει τήν έντύπωσιν τάς έκπλήζεως σεις της.
καί τής φρίκνις, τήν όποιαν περιέμενε, j Καί στραφείς πρός την Πουλχερίαν μέ 
άλ λ ’ ή φροντίς δπως άποκρούσγι ταύτην προσπεποΐΥΐμένον υφος γλυκύτατος καί έ-  
δέν ήδύνατο νά έπέλθη ή κατά δεύτεοον ’ πιεικείας:
λόγον εις τό πνεΰμα τής νεάνιδος. Ηδη ' —  ίδωμεν, τέκνον μου, είπε, προσ-
δέν έσκεπτετο άλλο η τόν Λαυρέντιον. . παθήσατε νά έννοήσητε δτι εκτίθεσθε ά-

Βλεπουσα τον Μουλ εζετάζοντα μετά νωφελώς είς φοβερόν κίνδυνον...  Ναί,  τά 
τοσαύτης λεπτομερείας τας έλαχίστας καταλαμβάνω θέλετε νά σώσνιτε τόν Λαυ-  
αυτής πράζεις καί σχολιάζοντα αυτάς ρ|ντιον Δαλισιέ" άλλά τοΰτο είνε άπολύ-  
μετα τί)ς αδίκου έκείνης ποοκαταλήψεως, j τω ς άδύνατον" τόσαι άποδείζεις συνεσω- 
η Πουλχερία, αντί να υπερασπισθή έαυ- ! ρεύθησαν έναντίον του, ώστε δεν θά δια-

φύγγι την καταδίκην.τήν,  έσκέππετο μή καί ό Λαυρέντιος ήτο  
θύμα συμπερασμάτων τόσφ υπερβολικών  
ήρζατο μάλιστα άμφιβάλλουσα περί τής  
ένοχης του,  παρά την έπιβαρυντικήν ά -  
πόδειζιν, ήν έκράτει είς χεϊράς της.  Καί  
την άπόδειζιν ταύτην ήτο υπέρ ποτε ά-  
ποφασισμένη νά μή παραδώσνι.

Ό  Μοΰλ ήσθάνθη Ιίτι προσέκρουε κατά  
κωλύματος ανυπερβλήτου, άλ λ ’ ητο άργά 
καί δέν ήδύνατο νά ΰποχωρήσ-/]' Επρεπεν 
άκόμη νά έπιμείντρ είς τήν άπειλητικήν  
έκείνην στάσιν.  Αίφνης Εστη ένώπιον τής 
Πουλχερίας καί άνέκραζεν:

—  Επιμένετε  λοιπόν νά άρνήσθε ;
—  Τέλος πάντων τί θέλετ ι  νά άνεκά- 

λυψα ; άπεκρίθη.
—  Τί ; πρό ολίγου τό είπον. Μίαν έκ 

τών άπείοων έκείνων ένδείζεων, τάς όποιας 
ή φρόνησις τών δολοφόνων δέν προλαμ
βάνει" εν έκ τών πραγμάτων έκείνων, τά  
όποια άποστέλλουσι τάν άνθρωπον είς τό 
κάτεργον ή τό ικρίωμα.. .

Αίφνης διεκόπη καί Ιπληζε διά τής  
χειρός του τά μέτωπον.  Είχεν ένθυμηθή 
τόν ζηρόν έκεΐνον κρότον, τόν όποιον ή 
κουσε, καθ’ ήν στιγμήν έπέθετον τήν Μα- 
ριέτταν έπί τής κλίνης. Κατελάμβανε  
τέλος τήν άλήθειαν !

—  Λοιπόν, είπε, θέλετε νά σάς τά εΐπω 
έγώ τί άνεκαλύψατε ; Έ ν  έγχειρίδιον έμ 
αίμα,  τό δογανον τοΰ δολοφόνου" θά εΐ
πητε δτι δέν είνε άληθές ;

Ή  Πουλχερία *δέν ήδυνήθη νά κατα-  
στείλη φρικίασιν" συνελθοΰσα δμως πά-  
ραυτα:

—  Ό χ ι ,  είπεν, άπατάσθε.
—  Δέν άπατώμαι,  άνέκραζεν ό Μοΰλ 

παραφερόμενος ύπό τής όργής. Είνε παρα
φροσύνη τά καταλαμβάνετε" τά δπλον, τά 
όποιον άρνεϊσθε νά παραδώσητε, ή έλαχί -  
στη ερευνά θά τά άποκαλύψη.

—  Λοιπόν, έρευνήσατε, είπεν ή Πουλ
χερία προσπαθούσα νά καλύψ/) τήν άγω-  
νίαν της.

Ό  ΰπαστυνόμος ήγέοθη.
—  ’Ακριβώς θά προβώμεν είς τοΰτο  

είπεν.
Ό  Μοΰλ δέν έπεθύμει τοΰτο.  Δέν ή 

θελε νά καταφύγγ) είς τήν έ'ρευναν πριν ή 
έζαντλήσγι δλα τά μέσα δπως έπιτύχνι 
τήν ομολογίαν τής Πουλχερίας. ’Εστράφη

Ή  αίφνηδία αΰτη μεταβολή,  ή προσπε-  
ποιημένη έκείνη συγκατάβασις,  ΰπό τήν 
όποιαν διέβλεπε τήν παγίδα,  έζώογισαν 
τήν Πουλχερίαν.

—  Λοιπόν, είπε, άν έχετε έναντίον του 
πεοισσοτεοας άποδείζεις, άπό δσας σάς 
χρειάζονται,  διατί ζητείτε νέας;

—  Διότι,είπεν ό Μοΰλ χωρίς νά ταρα-  
χθή,  είς ΰπόθεσιν τόσφ σοβαράν ή δικαι
οσύνη δέν οφείλει νά άφήση ουδέ Ιν ση-  
μεϊον άμφίβολον καί άνερεύνητον. Μόνον 
δπως έκπληοώσωμεν τό καθήκον αΰτό  
σάς έρωτώμεν" διότι ή έζομολόγησις,  τήν 
όποιαν τόσον άφρόνως άρνεϊσθε νάκάμητε,  
δέν θά μάς άνεκάλυπτε τίποτε νέον, τό
βλέπετε καί σείς ή ιδία  ’Ιδού, θέλετε
νά σάς εΐπω έγώ ό ίδιος τί συνέβη σήμε
ρον τό ποωΐ καί τί έκάματε καθ’ δλην 
τήν ήμέραν ;

Καί διά τής θαυμασίας έκείνης δυνά-  
μεως, ΰφ’ ής ήτο πεποοικισμένος ήρζατο  
περιγραφών τήν έν τφ δωματίφ τής Μα-  
ριέττας μενομένην σκηνήν. Είχεν άπομα-  
κούνει πάσαν προκατάληψιν συνενοχής- 
ή δικαιοσύνη, Ελεγε, δέν είχεν άκόμη φω- 
τισθή περί τούτου,  αΰτός δέ ποοσωπικώς 
δέν ήδύνατο πριν πληροφοοηθή κάλλιον νά 
πιστεύστ) ώς ένοχον τήν Πουλχερίαν" έ-  
πεθύμει προς στιγμήν,  νά μή άποδώση 
είς αΰτήν άλλο τι ή προσποίησιν.Τήν ει
κόνα ταύτην Εκαμε πλήρη,  ζωηράν, συγ
κινητικήν, είς τρόπον ώστε ή Πουλχερία,  
τής όποιας άμειλίκτως παρετήρει τόν τρό
μον καί τήν σύγχυσιν, φοβουμένη μήπως 
προδοθή έκ τής ταραχής τής φωνής, δέν 
έτόλμα πλέον νά διαμαρτυρηθγ) ή δι’ α 
σαφών σημείων αρνήσεων.

—  “Ιδωμεν ! μή λέγετε όχι . . .  είπεν ό 
Μοΰλ διά τοΰ τόνου έκείνου, μεθ’ οΰ έπι-  
πλήττει  τις έπιμονήν παράλογον καί παι
δικήν. Καίτοι ό Λαυρέντιος Δαλισιέ εινε 
χαμένος καί οΰδέν δύνασθε ΰπέρ αΰτοΰ,  
έννοώ νά μή θέλετε νά προσθέσετε νέαν ά-  
πόδειζιν, δσον άνωφελής καί περιττή άν 
είνε, είς δσας τάν έπιβαρύνουσιν, άλλά,  
πτωχή κόρη, πρέπει νά συλλογισθήτε οτι 
ένοχοποιήσθε.

—  ’Εγώ ;
—  Άναμφιβόλως.  Ένοχοποιεΐσθε καί

σείς έπίσης ενεκα τής σιωπής ^αί τής  
άρνήσεώς σας.

Ή  Πουλχερία έφάνη κλονισθεΐσα έπί 
τινας στιγμάς" άνέλαβεν δμως πάραυτα  
καί είπε ψυχρώς :

—  Οΰδέν εχω νά μεταβάλω άπό τήν 
κατάθεσίν μου.

Ητο όμολογουμένως άπόφασις έκ μέ 
ρους της καί δέν ΰπελείπετο ή ή Ερευνα.

Ή  Πουλχερία ΰπέκυψε μεθ’ ΰφους γα-  
ληνιαίου καί άδιαφόρου,καί χωρίς ό Μούλ,  
δστις τήν παρετήρει λάθρα,  νά δυνηθΤί νά 
διακρίνγι τι  είς τά βλέμμα της,  δυνάμενον 
νά άποκαλύψη τό μέρος, είς δ εΰρίσκετο 
τό έγχειρίδιον. Έ σ χ ε  μάλιστα τήν δύνα-  
μιν νά καταστείλϊ)  τήν άγωνίαν της,  δτε  
ό Μοΰλ έπλησίασε τό παοάθυρον καί έζή-  
τασε τά  άκρα αΰτοΰ.  Τέλος έπανήλθεν 
είς τό δωμάτιον.

"Ολα τά Επιπλα καί δλαι αί γωνίαι  
τοΰ δωματίου ήοευνήθησαν. Ό  Μοΰλ ήτο  
πλέον πεπεισμένος δτι ή Πουλχερία, κα-  
ταληφθεϊσα έν τφ μέσφ τώ·< δισταγμών  
της,  δέν είχε καιρόν νά κρύψϊ) τό έγχει
ρίδιον, τά όποϊον Εφερεν άκόμη έπ’ αΰτής.

—  Άρκεϊ ,  είπε. Γνωρίζετε όποία κα
τηγορία βαρύνει έφ’ ΰμάς. Άκολουθήσα-  
τέ μας.

Έ ζή λθο ν  καί οί τρεΐς. Ό  Μοΰλ Εκλεισε 
τήν θύραν, τής οποίας Ελαβε τήν κλείδα.  
’Ενώ κατέβαινον τήν κλίμακα, διήρχοντο  
τά κατάστημα,  είτα τήν όδόν, κατεσκό-  
πευον την νεάνιδα καί οΰδεμία τών κινή-  
σεών της τοΰς διέφυγε. ’Ό χ η μ α  ώδήγη-  
σεν αυτοΰς είς τήν άστυνομίαν.

Οτε ή Πουλχερία ήοευνήθη καί & 
Μοΰλ είδεν δτι οΰδέν εΰρέθη έπ’ αΰτής,  
Εκαμε κίνημα άπογοητεύσεως καί όργής.

—  Ποΰ λοιπόν Εκρυψε τά έγχειρίδιον j 
έψιθύρισε.

"Οσον δ’άφορά τήν Πουλχερίαν,μανθά-  
νουσα δτι Εμελλε νά φυλακισθή, οΰδεμίαν 
συγκίνησιν εδειζε. Θά Ελεγε τις δτι ή τ *  
εΰτυχής καί υπερήφανος πάσχουσα ΰπέρ 
τοΰ Λαυρέντιου.

—  'Ημέραν τινα θ ά  τό μάΟη ! έσκέ
πτετο.

Κ Ε '

Ό  κύριος Θουριέ εΰρίσκετο άκόμη είς 
τό δικαστήοιονό ΰπαστυνόμος καί ό Μοΰλ 
άνεκοίνωσαν αΰτώ τό άποτέλεσμα τών έ-  
νεργειών των' ό άνακριτής έφάνη ζωηρώς 
λυπηθείς διά τήν άποτυχίαν ταύτην,  ή -  
τις ήτο δυσάρεστος εΐδησις προστιθειιένη 
καί είς άλλην τινα, ήν πρό ολίγου είχε 
λάβει.  Ό  ιατρός Πουμέ ειχε πράγματι  
ειδοποιήσει αΰτόν δτι ή Μαριέττα εύοί- 
σκετο ύπό τά κράτος σφοδροΰ πυοετοΰ 
μετά παραληρήματος καί δτι έφοβεΐτο μή 
ΐδϊ] αΰτήν θνήσκουσαν κατά τήν νύκτα ή 
έντός τής έπιούσης.

Έ ζ  άλλου μέρους ό κύριος Θουριέ ήτο  
δυσηρεστημένος έκ τοΰ αρνητικού άποτε-  
λέσματος τής άνακρίσεως,ήν αΰτός ό ίδιος 
είχε διεζαγάγει κατά τήν όδόν Γραμών.  
Βεβαίως δέν ήτο άσήμαντος άνακάλυψις 
ή θήκη έκείνη τοΰ έγχειριδίου ή έν τϊ) 
κατοικία τοΰ Λαυρέντιου εΰοεθεΐσα. Ά λ λ *



ή άνακάλυψις αυτη οΰ μόνον ήδύνατο νά 
άμφιββηΤηθΐ) ύπό διττήν έποψιν, άλλά  
καί σχεδόν έμηδενίζετο: 1ον ύπό τ η ;  βε
βαιότατος οτι τά ένδύματα τοΰ Λαυρέν
τιου ούδέν ίχνος αΐματος Ιφερον, ούδ’ ύ-  
•πέστησαν ή ήδύναντο νά ύποστώσι πλύ-  
σιν τινα" 2 ον ύπό της καταθέσεω;  τοΰ 
υπηρέτου πρό ολίγου έκουσίω; βεβαιώσαν- 
τος οτι τό έν τφ κήπω άνευρεθέν κομ-  
βίον περιχειρίδος είχεν άπωλεσθή πο λλά ;  
ημέρας *ρό τοΰ έγκλήματο ; .

Ούτως ε’ις τήν ύπόθεσιν ταύτην,  ε’ις ήν 
έφαίνετο οτι ή κατηγορία οϋδέν έμελλε νά 
«παντήση πρόσκομμα, αί αποδείξεις έξη-  
λείφοντο, βαθμηδόν ή μία μετά τήν άλ^  
λην. Μία καί μόνη διέμενεν άκεραία" οΐ 
έν τφ κήπω ιύρεθέντες τύποι βημάτων"  
άλλά τίς ήδύνατο νά έγγυηθή δτι και 
αυτη δέν έ'μελλε νά ύποσττϊ προσβολήν 
τινα ή καί νά έξαφανισθϊ) διαρκούσης 
της δίκης ;

Ζήτημα έπι τοΰ όποιου ήτο άναγκαΐον 
νά φωτισθν) ή άνάκρισις άνευ άναβολής,  
ήτο ή πληροφορία, άν τήν νύκτα της έν- 
■νάτης πρός τήν δεκάτην ό Λαυρέντιος εί
χεν ώς ίσχυρίζετο είσέλθει είς τι καφφε- 
νεϊον της όδοΰ Κωμαρτέν,  και καθ’ ήν πε
ρίπτωσή τοΰτο ήτο άληθές,  πόσον χρόνον 
εμεινεν έντός αύτοΰ καί πρό πάντων ποίαν 
ακριβώς στιγμήν έξηλθεν.

Έ ν τ α ϋ θ α  έννοεΐ έ'καστος δτι τά  λε 
πτά  έχουσι μεγάλην σπουδαιότητα.

Βεβαίως ή είς τό καφφενεΐον τής Λίλης  
διαμονή άπό τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής  
μιάς τής πρωίας ώρας, διήρει τό χρονικόν 
διάστημα μεταξύ τής στιγμής (δέκα καί 
’ / ,  περίπου), καθ’ ήν ό Λαυρέντιος κατέ -  
λιπε'  τήν όδόν Καρδινέ καί έκείνης (δύο 
•παρά πέντε),  καθ’ ήν είχεν έπανέλθει είς 
τήν κατοικίαν του'  τό έκατέρωθεν χρονι
κόν διάστημα ήν σχεδόν ίσον.

Κα τά  τήν κατηγορίαν,  ό Λαυρέντιος 
διέπραξε τό κακούργημα είτε πριν ή είσ- 
έλθει είς τό καφφενεΐον είτε άφοΰ έξήλθε.

—  Π ρ ό  ; . . .  τά συμπεράσματα τοΰ ία-  
τοοΰ Σαριζιέ,  δέν άπεκρουον απολύτως  
τήν ύπόθεσιν ταύτην,  καί έκτος τοΰ δτι 
τί χρονικόν διάστημα ήτο μεγαλείτερον 
(μία καί ήμίσεια ώρα) άποφεύγετο ούτω 
καί ή άντήρησις τής διπλής πορείας. Ό  
Λαυρέντιος έγκαταλίπων τήν μητέρα του 
περιεπλανήθη έπί τινα λεπτά  είς τάς ο
δούς Καρδινέ καί τών Στεφάνων' άλλά  
πώς νά έξηγήσγ) τις,  δτι ούτος μετά τό 
κακούργημα αύτό άντίνά καταφύγγι αμέ
σως είς τήν κατοικίαν του , παοουσιάσθη 
είς δημόσιον μέρος κινδυνεύων ούτω νά 
δΐίξγ) τάς κηλΐδας τοΰ αίματος,  τάς ό
ποιας αί χεΐρες καί τά ένδύματά του έ'φε- 
ρον κατά πάσαν πιθανότητα.

—  Μ ε τ ά  ; . . .  Έπανέπιπτον  είς τάς πι
θανότητας τής Ιατρικής έκθέσεως καί είς 
τό δυνατόν" άλλά τό ζήτημα τοΰ χρόνου 
καθίστατο δυσχερές" ήτο δυνατόν είς διά
στημα όλιγώτερον τής ώρας ό Λαυρέντιος 
νά έπανέλθϊ) έκ τής όδοΰ Κωμαρτέν καί 
Βατινιόλ να διαπράξ-ρ τό κακούργημα καί 
νά έπιστρέψγ) είς τήν κατοικίαν του κατά  
τήν όδόν Γραμών.

Ό  ανακριτής διέταξε νά όδηγήσωσι  
τόν Λαυρέντιον είς τό γραφεΐόν του.

Ό  κύριος θουριέ έξεπλάγη ίδών τήν 
ματαβολήν ήτις έγένετο εις αύτόν" ού 
μόνον τό πρόσωπον του ήν ωχρότερον καί 
έφαίνετο έτι μάλλον καταβληθείς άπό τής 
προτεραίας, άλ λ ’ ϊ τ ι  δέν εβλεπέ τις τήν 
ζωηράν καί εύφυά έκείνην φυσιογνωμίαν,  
ήτις ήδύνατο νά έκφραση άλληλοδιαδόχως  
τήν οδύνην, τήν άπελπισίαν,  τήν όργήν, 
τήν άγανάκτησιν’ τό πρόσωπον του ήν ψυ
χρόν καί απαθές,  τό βήμα του βραδύ καί 
έπιφυλακτικόν, τό βλέμμα του απλανές,  
άλλά πλήρες πένθιμου ένεργητικότητος.

—  ’Από τής χθές,  είπεν ό κύριος θ ο υ 
ριέ, έσκέφθητε άναμφιβόλως. Είσθε δια
τεθειμένος νά όμολογήσητε τ ί ;

—  Δέν δύναμαι,  άπεκρίθη διά φωνής 
ήσύχου, ή νά έπαναλάβω δτι είμαι αθώος.

—  Παρά τάς άποδείξεις, αί όποΐαι  
σάς ένοχοποιοΰν ;

—  Μάλιστα,  παρά τάς άποδείξεις.
—  Πολύ καλά! είπεν ό κύριος θουριέ  

μ ετ ’είρωνικοΰ μειδιάματος'άς όμιλήσωμεν 
περί άλλου τίνος. Χθές κατά τήν έξέτα-  
σίν σας, ίσχυρίσθητε οτι τήν νύκτα τής  
έννάτης πρός τήν δεκάτην,  διερχόμενος 
τήν όδόν Κωμαρτέν,  είσήλθατε είς τι 
καφενεΐον ;

—  Μάλιστα,κύριε.
—  Ποιον καφενεΐον ;
—  Καφενεΐον τής Λίλης νομίζω.
—  Προσεθέσατε δτι ήτο ή πρώτη φορά, 

καθ’ ήν είσήλθατε είς αύτό.
—  Τφ όντι.
—  Πώς γνωρίζετε δτι ονομάζεται Κ α 

φενεΐον τής Λίλης;
—  Ύπήρχεν άνωθεν τής θύρας μέγας  

φανός άπό τοΰ οποίου άνέγνων τάς λέξεις 
αύτ άς  Μάλιστα Καφενεΐον τής Λίλης.

—  Καί πρός ποιον μέρος τής όδοΰ 
κεΐται ; αριστερά ή δεξιά, βαίνοντες πρός 
τήν λεωφόρον ;

—  Δεξιά, είς τά  δύο τρίτα περίπου 
τής δδοΰ.

Ό  κύριος θουριέ,  άφοΰ παρήγγειλε  
τόν γραμματέα νά λάβη άκριβώς σημεί-  
ωσιν τών καταθέσεων τούτων, ήρώτησεν 
έκ νέου τόν Λαυρέντιον:

—  Είπατε  δτι ήτο μεσονύκτιον ;
—  Περίπου" ίσως ολίγα λεπτά  πρό τοΰ 

μεσονυκτίου. "Εμεινα μίαν ώραν περίπου 
καί κατόπιν έξήλθον.

—  Μή σπεύδωμεν. Έμείνατε  είς τό 
ίσόγαιον ή άνέβητε είς τό πρώτον π ά 
τωμα ; ποία ήτο ή διάταξις τής αιθού
σης ;

—  Καταλαμβάνω,  είπεν ό Λαυρέντιος 
με τ ’ άφανοΰς μειδιάματος.  Ε ί τα  συγκεν- 
τρών τάς άναμνήσεις του :

—  Έμ ει ν α  είς τό ίσόγαιον. ’Αγνοώ 
άν ύπάρχη πρώτον πάτωμα.  Ή  αίθουσα 
είναι άρκετά μεγάλη πρός τά δεξιά δέ 
εύρίσκεται τό ταμεΐον. Δύο σειραί τραπε
ζών. *Οχι τοεΐς νομίζω. . .  τό βάθος τής 
αιθούσης είναι ύψηλότερον ή ή είσοδος, έν 
τφ μέσ(ι> δΙ υπάρχει μία βαθμίς .Έκάθησα  
είς τό βάθος ένώπιον τραπέζης μόνος.  
Έ ζ ή τ η σ α  ζΰθον καί διή>λθον μηχανικώς

μίαν έφημερίδα, τήν όποιαν ό ύπηρέτης  
μοί εφερε" άλλά ποία ήτο ή έφημερίς ; τί  
άνέγνων ; δέν ένθυμοΰμαι" ό νοΰς μου ήτο  
άλλαχοΰ.  ’Αριστερά ήσαν δύο άνδρες όμι-  
λοΰντες περί χρηματιστηρίου- οί θα-  
μώνες τοΰ καφενείου άπεχώρουν χωρίς νά 
τό παρατηρήσω. ‘Υπηρέτης τις ήλθε καί 
μοί είπε δτι θά κλείση τό κ α τά σ τη μα - 
παρετήρησα πέριξ καί είδον δτι ήμην μό
νος. Έπλήρωσα καί έξήλθον.Τί ώρα ήτο ; 
δέν έπρόσεξα. , . ΐσως μία ώρα τής πρωίας.  
’Ά λ λ ω ς ,  δύνασθε νά πληροφορηθήτε ά
κριβώς περί τούτου. ’Ιδού δ,τι  ένθυμοΰ-  
μαι.

Ό  κύριος θουριέ,  μετά τινας έρωτή-  
σεις, είς τάς όποιας ό Λαυρέντιος έδήλω-  
σεν δτι δέν ήδύνατο ν’ άποκριθη, διέταξε  
νά όδηγήσωσι πάραυτα τόν κατηγορού
μενον είς τήν όδόν Κωμαρτέν,  δπου «ύτός  
ό ίδιος έσπευσε νά μεταβη μετά τοΰ γραμ-  
ματέως.  'Υπήρχε πράγματι  είς τήν όδόν 
Κωμαρτέν Ιν καφενεΐον Λίλης,  κείμενον 
είς τό ύπό τοΰ Λαυρέντιου ύποδειχθέν μέ
ρος. Ό  κύριος θουριέ έμέμφθη σχεδόν έαυ
τόν, διότι αμφέβαλλε έπι μίαν στιγμήν.  
Καί τφ δντι,δέν ήτο πιθανόν δτι ό Λαυ
ρέντιος δέν έπληροφορήθη προηγουμένως 
καί δτι έξετίθετο έπικαλούμενος φαντασι
ώδεις περιστάσεις.Ήδύναντο δθεν νά ύπο-  
θέσωσιν δτι καί αί άλλαι πληροφορίαι Οά 
ήσαν ακριβείς. Ό  κύριος θουριέ είσελθών 
έπείσθη δτι ή έσωτερική διάταξις τοΰ 
καταστήματος ήτο σύμφωνος προς την  
περιγραφήν τοΰ Λαυρέντιου.

Ή τ ο  έννάτη καί ήμίσεια, τό δέ καφε
νεΐον έρημον" δύο ύπηρέται κατεγίνοντο  
είς τήν τακτοποίησιν αύτοΰ.

Ό  κύριος τοΰ καταστήματος,  Έ β λ έ ν  
καλούμενος,προσεκλήθη κχί ό κύριος θ ο υ 
ριέ τόν ελαβε κατά μέρος.

—  Ποίαν ώ^αν συνήθως κλείετε τό κα
τάστημά σας ; «

—  Ήμίσειαν ώραν μετά τό μεσονύ
κτιον. Έ χ ω  Α δεια ?  ήμισείας ώρας.

—  Κάμνετε ένίοτε κατάχρησιν τής  
ά δ ε / a c  αυτής.

—  Κύριε . . .
—  Μή φοβεΐσθε.Δέν έ'ρχομαι έδώ ν’ 

νακαλύψω παράβασιν. Πρέπει νά μοί εί-  
πητε τήν αλήθειαν.  Δέν έξηγήτε τήν Ά 
δ ε ι α ν  αύτήν είς τρόπον ώστε μόνον μετά  
τήν ήμίσειαν ώραν μετά τό μεσονύκτιον 
άρχίζετε νά κλείετε.

—  Πράγματι.  Ή  έργασία είνε μακοά,  
καί συχνά κατά τήν μίαν τής πρωία; ό 
τελευταίος πελάτης δεν εξέρχεται άκόρ.η.

—  Ουδέποτε δέν υπερβαίνετε τήν πρώ-  
την ώραν τής πρωίκς ;

—  Ούδεποτε" οΐ κλητήρες δέν θά τό  
έπετρεπον.

—  Καλώς ! Τώρα προσπαθήσατε νά έν- 
θυκ.ηθήτε. Πρό τριών ήμερων κατά ττν  
νύκτα τής 9 πρός τήν 10 κκτά ποίαν ώ
ραν άκριβώς έκλείσατε;Ένναώ κατά ποίαν 
ώραν ό τελευταίος πελάτης έςήλθε τής  
αιθούσης ;

—  Τήν νύκτα τής 9 πρός τήν 10 δέν 
ήμην εις Παρισίους. Τήν 9 ή σύζυγός 
μου καί έγώ είμεθα είς τάς Βερσαλλία;



είς τοΰς γάμβυς τοΰ γυναικαδέλφου μου. 1 είχον καί άλλοτε συναντήσει, δτε άνεχώ-  
’Επανήλθομεν ττ,ν 10  ’Ιουλίου τό πρωί. ρουν έκ τής οικίας τής Μαρίας. ’Εδει-  

—  Καί κατά τόν χρόνον αΰτόν τό κα-  j πνοΰσε μόνος. Διατί ή Μαρία δεν έκάθητο  
τάστημα είχε μείνει χωρίς έπίβλεψιν ; 1 μαζύ του; Αΰτό δέν ήδυνήθην νά τό μά -

- Ό χ ι , κ ύ ρ ι ε  ,μία συγγενής μας ή κυρία θω. "Ισως είχεν Ιλθει είς Ιριδας μέ τόν 
Σωρέν,είς τήν όποιαν εχομεν πλήρνι έμπι-  ζηλότυπον εκείνον γέροντα. Ίσως  έφοβεΐ- 
στοσύνην, ήλθεν είς άντικατάστασιν τής το μήπως τήν ίδω νά τρώγ·/] μαζύ του.  
συζύγου μου. Αΰτή δύναται νά σάς π λ η -  Τό βέβαιον είνε,οτι αΰτός ήτο σχεδόν με- 
ροφορήσγι καθώς καί οί δύο ΰπηρέται.  ι θυσμένος. Μόλις μέ είδε, ήγέρθη έζηγριω- 

*Η κυοία Σωρέν κ,ατώκει είς τήν όδόν μένος. Ήθ έλ ησ α νά φύγω, άλ λ ’ αΰτός μέ
Λανκού. Έπεμψοραν εις άναζήτησιν της.  
Κα τά τό διάστημα τοΰτο ό κύριος Θου
ριέ έζήτασε τόν ενα μετά τόν άλλον τοΰς 
δύο ΰπηρέτας.

["Επεται συνέχεια] *Ρ·
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ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΥ Κ "  ΛΕΚΟΚ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

ΝΔ\

—  Έφόνευσες ! άνέκραζεν έ'κ-πληκτος 
ό κύοιος Λεκόκ. Καί π ο ιο ν  έφόνευσες;

—  ’Εφόνευσα τόν Λεοέ, άπήντησε,χω
ρίς νά διστάσ-/) ό κατάδικος.

—  Προσέζατε,  είπε, ταπεινών τήν φω
νήν ό αρχηγός της άσφαλείας, αΰτό είνε 
ομολογία,  μολονότι δέ δέν ήλθον ΐνα προ- 
καλέσω αΰτήν,  τό καθήκον μου είνε νά 
τήν λάβω ΰπ’ δψει μου.

—  Τόν εφόνευσα, καί ή καταδίκη μου 
εινε δι/.αία, έπανέλαβεν εΰσταθώς ό Λου
δοβίκος.

—  ”Α ! ήτο λοιπόν άληθές ! έψυθύρι- 
σεν ό γέρων, καλύπτων τό πρόσο>πον διά 
τών χειρών του.

—  Εΰχαριστηθήτε νά μοί έζηγήσητε  
τί συνέβη, ειπεν ό ανώτερος αστυνομικός 
υπάλληλος,  διά τόνου ήττον ψυχοοΰ.

Άναμφιβόλως,  ή ειλικρίνεια τής ομο
λογίας ταύτης τώ εκαμεν έντύπωσιν, καί 
αί διαθέσεις αΰτοΰ ήσαν ήττον έχθρικαί.

—  Τό έσπέρας τής 13  Ίανουαρίου, εί
πεν ό Λουδοβίκος Λεκόκ, έδείπνησα είς 
τήν οικίαν τής κυρίας Λεκόντ είς Βου-  
λώνην. Τήν πρωίαν Ιλαβον έπιστολήν  
τής Μαρ ίας, ή όποία μέ παρεκαλοΰσε 
πολΰ νά υπάγω νά τήν ίδώ έντός τής ή -  
μέρας. ’Επέμενε τόσον είς τήν έπιστολήν 
της,  ώστε δέν ήδυνήθην νά άρνηθώ, καί 
νά μή υπάγω είς τήν όδόν Άρ βα λ έτ .Δ υσ 
τυχώς,  ϊφθασα έκεΐ μόλις είς τάς δέκα 
τής έσπέρας, καί ή Μαρία μ ’ έπερίμενε 
πολΰ ένωοίτερον. Ηΰρα ανοικτάς τήν θύ 
ραν τής κιγκλίδος, καί τήν θύραν τής οι
κίας. Παρετήρησα οτι υπήρχε φώς διά 
μέσου τών δικτυωτών τοΰ παραθύρου τοΰ 
έστιατορίου. Ή  Μαρία συνείθιζε νά δει
πνώ λίαν άργά, καί ένόμισα οτι ήτο ά
κόμη είς τήν τράπεζαν. Είσήλθον λοιπόν 
καί εύοέθην πρό άνθρώπου, τόν όποιον ά-  
νεγνώρισα. ’ Ητο  ό προστάτης,  τόν όποιον

ήρπασε άπό τόν λαιμόν . . . . τόν  απώθησα,  
τότε συννήφθη π ά λ η . . ,ώπισθοχώρησε μέ 
χρι τής θύρας τοΰ οψοφυλακίου καί μέ
έκράτει άπό τά  φορέματά μου  "Ημην
ισχυρότερος του,  καί σχεδόν έτοιμος νά 
τοΰ διαφύγω άπό τάς χεϊράς του, δτε α ί
φνης μέ έρράπισεν...  Δέν έζουσίαζα πλέον
τόν έαυτόν μου  είχον τήν ράβδον μου
μαζύ μου τόν έκτύπησα άπαζ . . .  άπαζ
μόνον. . . .  "Επεσε καί παρέσυρε καί έμέ είς
τήν πτώσίν του  Ποοσεπάθησα νά τόν
άνεγείρω, ά λ λ ’ είδον οτι ήτο φονευμένος. 
 Τότε,  Ιγεινα εζω φρενών καί εφυγον.

—  Χωρίς νά ίδήτε τήν γυναίκα,- ή ό
ποία έ'γεινε πρόζενος τής τρομεοάς αΰτής  
καταστροφές ; ήρώτησε ζωηρώς ό αρχη
γός τ ή ;  άσφαλείας.

—  Είθε νά μοί ήρχετο είς τόν νοΰν 
ή ιδέα νά τήν ζητήσω,  άπεκρίθη θλιβε-  
ρώς ό κατάδικος. Θά τ ή ;  Ισωζα τήν ζω
ήν. Ά λ λ ’ ήμην τρελλός.  "Εφυγα τρέχων, 
χωρίς νά σταματήσω,  χωρίς νά παρατη
ρήσω τίποτε.  Διήλθον νύκτα φρικώδη, καί 
τήν έπομένην ήμέραν, δταν υπήγαν είς τοΰ 
πατρός μου καί ήκουσα τά σχέδιά του,  
διά νά δειπνήσωμεν είς τής κυρίας Λ ε 
κόντ,  έδοκίμασα μαρτύρια, τά όποια δέν 
παραβάλλονται μέ έκεΐνα τάς λα ιμητό
μου. Δέν έγνώριζον άκόμη τίποτε.  Αί έ-  
φημερίδες δέν είχον άκόμη κάμει λόγον 
περί τοΰ κακουργήματος της όδοΰ Ά ρ β α 
λέτ .  ’Εσυλλογιζόμην τήν θέσιν, είς τήν 
οποίαν θά εΰρίσκετο ή δυστυχής Μαρία 
καθόσον δέν έγνώριζα τόν θάνατόν της.Τό  
πτώμα τοΰ Λερέ τό είχον πρό τών όφθαλ 
μών μου, καί έσυλλογιζόμην δτι θά ήμην 
άνανδρος άν δέν ?σπευδον είς βοήθειαν 
μιας δυστυχούς γυναικός, τήν όποιαν θά 
κατηγορούν ίσως αδίκως. Άρκοΰσε δτι  
ήμην δολοφόνος. Δέν έτολμοΰσα νά υπάγω 
τήν ήμέραν είς τήν έπάρατον έκείνην οι
κίαν, ά λ λ ’ δταν εμεινα μόνος είς τό δω-  
μάτιόν μου, άφοΰ άφήκα τόν δυστυχή  
πατέρα μου καί τήν νέαν τήν οποίαν ή 
γάπων, συνέλεζα τό θάρρος μου, καί ύ -  
πηγον είς τήν όδόν Άρ βα λ έτ .  ’Επρομη-  
θεύθην χάρτην αστυνομικού κλητήρος,  
δστις εφερε τό ονομα Λεκόκ, διότι έσκέ
φθην δτι ίσως μοί χρησιμεύσει. Κατεγ ι -  
νόμην νά εφευρίσκω δολοπλοκίας ώς έζ 
έπαγγέλματος δολοφόνος. "Εφθασα είς τό 
περίπτερον,ή ώρα ήτο κατάλληλος.  Ε ίσ 
ήλθον, άλλά δέν έτόλμησα νά προχω
ρήσω είς τό Ιστιατόριον. Ή νο ιζα  τήν θύ
ραν τής αιθούσης, άλ λ ’ ή αίθουσα ήτο
κενή. Έφώναζα τήν Μαρίαν  γνωρί-
ζητε τά λοιπά.

—  "Α ! άνέκραζεν ό κύριος Λεκόκ, έ-  
ναγκαλιζόμενος * τόν υιόν του διατί δέν

Ιλεγες τήν αλήθειαν ; ___ κανείς οΓττο τοΰς.
ενόρκους θά είχε τήν γενναιότητα νά σέ 
καταδικάσγι.

—  Τήν άλήθειαν ! έψιθύρισεν ό μνη-  
στήρ τής δεσποινίδος Λεκόντ,  δεκάκις I -

ασεν είς τά χείλη μου. Κα τά  τήν συνε- 
δρίασιν άκόμη, δτε ό Πρόεδρος διά τε-  
λευταίαν φοράν μ’ έζώρκισε νά μή γείνω 
πρόζενος τής καταστροφής μου, συνεκι- 

ήθην . . . ήμην έτοιμος νά ομιλήσω. . . 
α λ λ ’ ή Θηρεσία ήτο έκεΐ. . .  καί ήμην υ
ποχρεωμένος νά ομολογήσω ένώπιον της  
δτι ήγάπησα γυναίκα άναζίαν, καί δτι  
έζηκολούθουν νά συχνάζω εις τήν οικίαν 
τής γυναικός α ΰ τ ή ς . . . ’Εάν ελεγον, πράγ
μα τό όποιον,άλλως τε,  ήτο άληθές,  έάν 
ελεγον δτι τά  πάντα είχον τελειώσει με-  
ταζΰ έμοΰ καί αΰτής,  ή Θηρεσία θά έ-  
νόμιζεν δτι έψευδόμην.. .  καί έπροτίμησα 
ν’ άποθάνω.

—  Δυστυχισμένο μου παιδί ! είπεν ό 
γέρων Λεκόκ κλαίων σχεδόν. Ά  ! ήπα-  
τασο πολύ,  διότι ή Θηρεσία θά σ’ έσυγ-  
χώρει. . .  καί τώρα θά σέ συγχωρήσ·/). . . 
διότι τά γνωρίζει δλα . . .  Καί αυτήν έπί
σης ήθέλησαν νά φονεύσουν.

—  Νά τήν φονεύσουν ! άνέκραζεν ό 
κατάδικος.

—  Ναί . . .  έπανέλαβεν ό πατήρ τοΰ 
Λουδοβίκου, άργότερα θά σοί εΐπω τί 
συνέβη.. .  δταν αΰτός ό άθλιος Τολβιάκ  
συλληφθή. ..  καί δέν θά άργήσν) νά συλ-  
ληφθή. . .  Εΰχαρίστησον τόν γενναΐον φί
λον, ό όποιος μοί έπέτρεψε νά σέ ίδω,  
καί είς τόν όποιον θά οφείλω τήν σω
τηρίαν σου. . .

—  Μή μ ’ εΰχαριστήσετε,  είπε ζωηρώς 
ό αρχηγός τής άσφαλείας’ δέν Ιπραζα ή, 
τό καθήκον μου. . .  Αί στιγμαί,  άλλως τε,  
είνε πολύτιμοι . . .  τό άληθές τών αίτιο-  
λογήσεών σάς πρέπει νά έπιβεβαιωθή —  
καί ταχέως . . .

Ε ίτα ,  άπευθυνόμενος πρός τόν γέροντα 
Λεκόκ, προσέθεσε :

—  "Ελθετε ,  άγαπητέ Λεκόκ.
"Οτε οί δύο φίλοι εφθασαν έπί τής  

άπαισία;  πλατείας,  τής έκτεινυμένης πρό 
τών φυλακών, ό γέρων Λεκόκ είπε διά 
φωνής πνιγομένης ύπό τής συγκινήσεως :

—  Λοιπόν,αμφιβάλλετε άκόμη δτι είνε 
άθ ώ ο ς ;

—  Φρονώ δτι δέν έφόνευσε τήν Ά γ -  
γλίδα,  άπεκρίθη ύπεκφεύγων ό άνώτερος 
άστυνομικός υπάλληλος.

—  Καί ακριβώς κατεδικάσθη,  διότι έ
φόνευσε τήν Ά γ γ λ ί δ α .  ‘Ο φόνος τόν ό
ποιον εκαμε θά έτιμωρεΐτο μέ μερικών 
μηνών φυλάκισιν. Ό  Λουδοβίκος έρραπί- 
σθη καί έφόνευσε, χωρίς νά έ'χγ) προμε-  
λετήσϊ) τόν φόνον.

—  Τό λέγει αΰτός,καί είμαι πεπεισμέ
νος δτι δέν ψεύδεται. Διά νά πείσω δμως 
άποτελεσματικώς έκείνους, οί όποιοι δύ-  
νανται νά έμποδίσουν τήν έκτέλεσιν τοΰ 
νόμου, εχω άνάγκην άδιαφιλονεικήτων ά-  
ποδείζεων.

—  Σάς έζήτησα ανθρώπους διά νά συλ-  
λάβω τόν Τολβιάκ.  Ήζεύρω ποΰ θά τό»  
εϋοω, καί θά τοΰς διευθύνω ό ίδιος. Θά



προσκαλέσετε είς τήν εισαγγελίαν τήν 
δεσποινίδα Λεκόντ,  τόν Κάμπρεμερ καί 
τήν θυγατέρα του. Ό  Πιεδούσης είνε έ
χει, έτοιμος νά τά  καταθέση όλα. Ό τ α ν  
έχετε είς τήν έξουσίαν σας τόν Τολβι άκ 
καί την παλλακίδα του, ή άνάκρισις δέν 
θά βραδύνη νά τελείωση.

—  Καί νομίζετε δτι αύτό μόνον άρκεΐ; 
Νομίζετε δτι άφοΰ αποδείξετε,  δτι οί μυ-  
λωθοοί τοΰ μύλου τής Ύ β έ τ  άπεπειράθη-  
σαν νά δολοφονήσουν ενα πλανόδιον πω-  
λητήν,  μίαν νέαν καί μίαν μικράν κόρην, 
άπεδείξατε δτι δ υιός σας είνε άθφος ; 
Λησμονείτε δτι αυτοί οί άνθρωποι θά ύπερ- 
ασπισθοΰν, οτι ό Τολβιάκ θ ’ άρνηθή τά  
πάντα,  δτι ήμεΐς καί ό Πιεδούσης είσθε 
ύποπτοι είς την άρχήν, καί δτι οί δικα-  
σταί δεν λαμβάνουν ΰπ’ όψει μυθιστορι-  
κάς διηγήσεις;  Λησμονείτε πρό πάντων,  
δυστυχή φίλε, δτι δέν εχετε πλέον καιρόν;

—  Καιρόν ! Δέν χρειάζομαι παρά μ ό
νον όλίγας ήμέρας, διά νά τ ’ αποδείξω 
δλα, καί νά μη μένη πλέον ή έλαχίστη  
άμφιβολία, διά την ένοχήν τοΰ κακούρ
γου έκείνου.

—  Θά σάς συνδοάμω είς αυτό δι’ δλων 
τών δυνατών μέσων μου, διότι δ υιός σας 
μέ κατέπεισεν άκουσίως αύτοΰ,  δτι δέν 
άπατάσθε.  Είπεν δτι δ διώκτης τής Μα
ρίας Φασίτ ώνομάίετο Δερμότ, καί είς 
την άστυνομίαν γνωρίζομεν δτι δ Δερμότ 
είνε τό άληθές τοΰ Τολβιάκ όνομα.

—  Τί θέλετε περισσότερον ;
—  Μοί χρειάζετε μία έβδομάς καί δέν 

εχομεν πλέον παρά δέκα πέντε ώρας !
—  Δέκα πέντε ώρας !
—  'Αγαπητέ  Λεκόκ, είσθε άνήρ, καί 

είνε προτιμότερον νά σάς είπω την άληθή  
θέσιν τών πραγμάτων. Πρό μικοοΰ μέ ει
δοποίησαν δτι ή έκτέλεσις θά γείνη αύ-  
ριον την πρωίαν.

—  Αύριον ! άδύνατον ! Ή  άναίρεσις 
μόνον χθές άπεοοίφθη ! έψιθύρισεν δ γ έ 
ρων, ταλαντευόμενος ώς οίνοβαρής.

—  Ή  άπόρριψις τής άναιρέσεως είχεν 
άποφασισθή έκ τών προτέοων, διότι τό 
κακούργημα είχε κάμει κρότον. Ό  Κ α τ ά 
δικος κατέχει υψηλήν κοινωνικήν θέσιν 
καί δέν θά φανοΰν έπιεικεΐς, διά τοΰτο  
θέλουν νά τελειώσουν ταχέως.

—  Καί θ ’ άφήσετε νά έκτελεσθη ή δο
λοφονία αυτη,  ΰμεΐς, δ άρχαΐος συνεργά
της μου, ΰμεΐς,δστις γινώσκετε ήδη δλην 
την άλήθειαν !

—  ’Ακούσατέ με, Λεκόκ, είπεν δ άρ
χηγός τής άσφαλείας, λίαν συγκεκινημέ-  
νος. Σοί δρκίζομαι, δτι έάν έξήρτητο άπό 
έμέ, ή έκτέλεσις θ ’άνεβάλλετο αυτοστιγ 
μεί. Ά λ λ ’ ΰμεΐς γνωρίζετε την διοικητι
κήν λειτουργίαν, καί δέν αγνοείτε πόσον 
είνε δύσκολον νά έπιστραφή διαταγή,  κα-  
νονικώς δοθεΐσα. Δι’ αύτό δμως θά έργα-  
σθώ μετά ζήλου,  θά τρέξω είς την εισαγ
γελίαν, είς τό Ύπουογεΐον θά διηγηθώ  
δ,τι  πρό μικροΰ ήκουσα, καί θά κάμω 
χοήσιν δλης τής έξουσίας μου, ΐνα χω -  
ρηγηθ αναβολή.

—  Απόψε θά έ'χετε τόν άληθή ένο- 
χον. . . .

—  Τό εύχομαι,  καί θά σάς συνδράμω 
νά τόν συλλάβετε.  "Ας ύπάγωμεν είς την 
Άστυνομίαν.  Θά σάς δώσω τούς καλλί
τερους κλητήράς μου καί θά παραλάβετε  
καί τόν Πιεδούσην. Προσπαθήσατε νά 
συλλάβετε τόν Τολβιάκ,  πρό πάντων δέ 
νά έπανεύρετε τόν βωβόν, διότι δ Τ ο λ
βιάκ θ ’ άρνηθη, ένφ, άν ό βωβός δέν ανα
γνώριση τόν υιόν σας, ή άναβολή θά χο-  
ρηγηθη.  Μάς χρειάζεται δ βωβός.

—  Θά τόν έχω,  είπεν δ κύριος Λεκόκ 
άνωρθούμενος δι’ ύπερτάτης προσπαθείας.  
Ύπάγωμεν.

—  Είθε νά επιτύχετε ταχέως.  Διά τόν 
υιόν σας αί στιγμαί είνε ώραι, καί αί 
ώραι ημέραν ’Εγώ θά συνηγορώ ύπέρ αύ
τοΰ, καθ’ δν καιρόν ΰμεΐς θά έργάζεσθε 
δ ι ’ αύτόν. Θά σάς περιμένω δλην την νύ
κτα είς τό γραφεΐόν μου  δηλαδή μέ 
χρι τής στιγμής,  καθ’ ήν θ ’ άναγκασθώ
νά μεταβώ είς την Ροκέταν   ολίγον
πρό τής χαραυγής  καί κατά την έπο-
χην ταύτην τοΰ έ'τους δ ήλιος άνατέλλει  
ένωρίς.

—  Ό  Θεός δέν θά έπιτρέψει νά φωτίση 
την θανατικήν έκτέλεσιν ένός άθώου ! ά
νέκραξεν δ κύριος Λεκόκ.

ΝΕ'

Ή  έπίσκεψις είς τάς φυλακάς κατηνά-  
λωσε χρόνον, ήτο δέ ή τετάρτη ώρα, δτε 
ό κύριος Λεκόκ άνεχώρησε διά τής άμα-  
ξοστοιχίας,  συνοδευόμενος ύπό τοΰ ΙΙιε-  
δούση καί Ιξ έκ τών ΐκανωτέρων αστυνο
μικών κλητήρων.

Ά π α ν τ ε ς  ήσαν έφωδιασμένοι μέ τ α 
κτικά έγγραφα, δι’ ών έπετρέπετο αύτοΐς 
νά έπικαλεσθώσιν έν ανάγκη την συνδρο
μήν τής στρατιωτικής άρχής.

Ό  πατηο τοΰ Λουδοβίκου είχε κατά  
φυσικόν λόγον την διοίκησιν τής έκστρα-  
τείας,  καί πληρεξουσιότητα νά ένεργήση 
κατά τό δοκοΰν.

Ητο γαλήνιος κατά τό φαινόμενον, 
άλ λ ’ έν τούτοις ή ψυχή του ήτο περίλυ
πος, καθόσον τώ ύπελείπετο τοσοΰτον ο
λίγος καιρός, δπως σώση τόν υιόν του,  
ώστε άπηλπίζετο σχεδόν δτι ήθελεν έπι-  
τύχει.

Ουδόλως έβαυκαλίζετο,  άλλως τε,  ύπό 
τών ελπίδων έπιτυχίας,  ας παρεΐχεν αΰτώ 
τά  μέλλοντα δ ιαβήματα τοΰ άρχηγοΰ 
τής άσφαλείας.

’Εγίνωσκεν,δτι δ Λουδοβίκος εύρίσκετο 
περιπεπλεγμένος έντός τής συναομογής 
τοΰ δικαστικοΰ έκείνου μηχανισμού,  δστις 
δέν σταματίζ,  παοά μόνον άφοΰ συντρίψη 
τόν κατάδικον, καί δτι δέν στήνουν τό 
ικρίωμα άπλώς ΐνα τό διαλύσωσι.

Δέν ήτο πλέον δ καιρός έκεΐνος, καθ’ 
δν ένίοτε ΐππεύς διέσχιζε τό πλήθος δει-  
κνύων έγγραφον χάριτος,  χορηγούμενον 
ύπό τοΰ βασιλέως, καθ’ δν δ δήμιος,  έ
τοιμος νά κτυπήση,  έπανέθετε τόν πέλε-  
κύν του ,καθ’ δν δ κατάδικος, κεκλιμένην 
έχων την κεφαλήν έπί τοΰ ξυλίνου στε
λέχους,άνηγείρετο έπί τώ άκούσματι τών 
έπευφημιών τοΰ πλήθους.

Σήμερον έκανόνισαν μέχρι καί αυτής  
τής χάριτος,  καί δέν συνειθίζεται πλέον 
νά χορηγηθη αύτη κατά την ΰπερτάτην  
έκείνην στιγμήν,  καθ’ ήν δ δυστυχής,  δν 
οί άνθρωποι έκήρυξαν έ'νοχον, έλπιζει μό
νον έπί τήν θείαν εύσπλαγχνίαν.

Ό  κύριος Λεκόκ κατενόει έπίσης,δτι ή 
σύλληψις τοΰ Τ  ολβι άκ δέν ήρκει ΐνα άθφ-  
ώση τόν υιόν του, καί δτι μόνη ή μαρτυ
ρία τοΰ βωβοΰ θά ήτο τελεσφόρος.

Ποΰ ήδύνατο δμως νά εύρη τόν προ-  
νοιακόν έκεΐνον βωβόν, δν ό δολοφόνος θά 
έφρόντισε νά έξαφανίση ;

Κατά  τήν πρώτην αύτών έκδρομήν,  
μήτε δ Πιεδούσης, μήτε δ προϊστάμενος 
αύτοΰ ούδέν ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψωσι 
τό δυνάμενον νά θέση αυτούς έπί τά ίχνη,  
ήτο δέ λίαν πιθανόν,δτι ό Τολβιάκ θ ’ ά -  
πηλλάγη αύτοΰ διά τών συνήθων αύτφ  
βιαίων μέσων.

Ό  Λεκόκ έ'τρεμε μήτοι έδολοφόνησεν 
αύτόν διά συνεργείας τών κακούργων τοΰ 
μύλου τής Ύ β έ τ .

Ήλπι ζεν  έν τούτοις είσέτι,  δτι δ κα
κούργος, δστις είχε συμφέρον ΐνα έξαφα
νίση αύτόν, θά ήρκέσθη νά έγκλείση αύ
τόν έντός τοΰ είς τήν άκραν τοΰ δάσους 
τοΰ Σαβινύ πύργον.

Ό  πύργος ούτος θά έχρησίμευεν ώς κα
τοικία τοΰ ά η χ >  εντυν  καί τής συνενόχου 
αΰτοΰ Άραβέλας  Δίσνεΰ.

Μήτε δ Λεκόκ μήτε ό Πιεδούσης δέν 
είχον τόν καιρόν νά παρουσιασθώσιν έκεΐ, 
ί'σως δέ δέν ήτο καί τόσφ εΰκολον ΐνα 
είσχωρήσωσιν είς τόν πύργον, ούτινος δμως 
τήν φοράν ταύτην είχον τήν δύναμιν ν’ 
άνοίξωσιν δλας τάς θύρας.

Ό  πατήρ τοΰ Λουδοβίκου είχε διαγρά
ψει τό σχέδιόν του : Θά έπέπιπτον,  έν 
πρώτοις,  κατά τοΰ μύλου, θά έπεσκέ-  
πτοντο αύτόν καθ’ δλας τάς γωνίας, καί 
θά συνελάμβανον δλους $σοι θά εΰρί- 
σκοντο έκεΐ, θά μετ έβα ινον έκεΐθεν παρά 
τώ "Ατκενς,  δστις δέν θά έπεχείρει νά 
φύγη ·5̂ ν’ άντιστη,  καθόσον άπό τής με
σημβρίας ήτο πάντοτε μεθυσμένος, καί 
τέλος,  θά περιεκύκλουν τόν πύργον, καί 
θά είσήρχοντο έν αύτφ έκουσίως ή διά τής  
βίας.

‘ Ολα ταΰτα ήδύναντο νά έκτελεσθώσι  
τά χιστα ,  έκ δέ τών σημείων, άτινα θά 
έχορήγουν αί διάφοροι αύται ένέργειαι,  
θά ώδηγοΰντο,δπως έπιχειρήσωσι τήν ά-  
ναζήτησιν τοΰ κωφαλάλου.

Ό  κύριος Λεκόκ άπεφάσισεν έπίσης,δτι  
θά κατείρχοντο είς τόν σταθμόν τοΰ Έ -  
πιναί έπί τής "Οργής.

Ουδόλως έμερίμνα, άν έθεάτο είς Σ α -  
βινύ, καίτοι έ'ν τε τφ ίματισμφ καί τφ  
έξωτερικφ αύτοΰ ούδέν έμενεν ίχνος τοΰ 
Άριστείδου Σαλουμή.

Τό πρόγραμμα έξετελεσθη κατά γράμμα.
Αί συμβουλαί τών δύο ποταμίσκων εύ-  

οίσκονται σχεδόν είς τήν ΐσην άπόστασιν  
τών δύο χωρίων,είσί δέ μάλλον έγγύτεραι  
τοΰ ’Επιναί.

Άφίχθησαν με τ ’ ολίγον έν τη άγρία 
κοιλάδι, είς τό άκρον τής δποίας ένοΰνται 
τά δύο ρεύματα, καί πάοαυτα κατέλαβαν



τάς καταλλήλους θέσεις , οπως έμποδί-  
σωσι την άπόδρασιν των δυο συνενόχων 
τοϋ Τολβιάκ.

Δύο κλητήρες έτοποθετήθησαν έπί της  
εισόδου της λίθινης γέφυρας, δύο ετεροι 
κατέλαβον την μικράν ζυλίνην γέφυραν, 
καί οί λοιποί δύο ήκολούθησαν τόν αρχη
γόν των.

Ό  Λεκόκ καί ό Πιεδούσης είσήλθον 
τότε έν τφ μύλω, ούτινος ή θύρα ήτο , 
κατά τό σύνηθες, άνοικτή.

Οί ψευδείς έκεϊνοι μυλωθροί, μη έ'χον- 
τες,  μήτε σίτον, μήτε  πίτυρα, μήτε  ά
λευρα, δέν έφοβοϋντο καί τούς κλέπτας.

Ό  Πιεδούσης άνεγνώρισε τήν θέσιν , 
ενθα έκοιμήθη ΰπνον δυσάρεστον, διακε-  
κομμένον.

Εύρεν άνευ δυσκολίας τήν είσοδον τής  
κρύπτης, ενθα τό ζεύγος είχε ΰποδεχθή 
τόν Τολβιάκ.

Άνεγνώρισε τάς μετά τοϋ υπογείου 
συγκοινωνούσας καταπακτάς,  άλ λ ’ άπαν-  
τες οί τοϋ καταγωγίου έκείνου κακούρ
γοι είχον άποδράσει.

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

O V I A K H  Κ Ο Λ Λ Ι Ν Σ

Η Ν Ε Κ Ρ Α  Ζ Ω Σ Α

[Συνέχεια],

*Η Χάρις έζερράγη είς γέλωτας.
—  Χ ά  ! χά  ! . . .  ανέκραζε μετά παρα

φοράς κυνικής φαιδρότητος.  Λοιπόν φθά- 
νομεν έπί τέλους είς τό προκείμενον.

—  Προσέζατε ! . . .  είπεν ή Μέρση.Προ-  
σέζατε ! . . .

—  Ό  κύριος ’Ιούλιος Γκράϋ !. . . Ή -  
μ·*ν έκεΐ, όπισθεν τής θύρας τής αιθούσης 
τοϋ σφαιριστηρίου πρό ολίγου καί είδον 
τάς έρωτοτοοπίας σας. ”Ω  ! ή έζομολό-  
γησις χάνει ολην τήν φρίκην της καί κα
θίσταται  σχεδόν ηδυπαθής συνέντευζις 
μετά τοϋ κυρίου ’Ιουλίου Γκράϋ.

—  Άρκεΐ ,  δεσποινίς Βράδον, άρκεΐ ! 
Έ ν  ονόματι τοϋ ούρανοϋ μή με θέτετε  
έκτος εμαυτής.  Αρκ ετ ά  μέ έβασανίσατε.

—  ΔΙν διεσύρθητε άνωφελώς είς τάς  
τριόδους, χρησιμοποιείτε δ ’ εΰστόχως τήν 
έκ τοιούτου βίου κεκτημένην πείραν. Ε ί 
σθε πολύ έφευρετική γυνή καί κατενοή-  
σατε πόσον συμφερώτεραί είσι δύο άντί 
μιάς χορδαί είς τήν λύραν σας. Ε ν δ ε χ ό 
μενον νά χάσητε  τόν κ. Δεχόλτ '  έρρίψατε 
λοιπόν τά  άγκιστρά σας καί έπί τοϋ κ. 
’ Ιουλίου Γκράϋ. ”Ω ! μή προχωρήτε άφ’ 
οπου μένετε.  Μοί έμπνέετε άκατανίκητον 
βδελυγμίαν  θ ’ άνοιζω ομως τούς ο
φθαλμούς καί τοϋ κ. Δεχόλτ,  ναί’ θά 
μάθη καί ούτος ποίαν γυναίκα εμελλε νά 
νυμφευθή, έάν δέν ήαην έγώ έδώ διά νά. . .

Έσιώπησεν.  Ή  δεινοτάτη δβρις, ήν ϊ -  
μελλε νά εΐπη κατεπνίγη είς τόν φάρυγγά 
της,  διότι ή Μέρση εβαινεν ήδη κατ ’ αυ
τής,  διέκρινε δ’ έν τφ προσώπφ τής νεά-

νιδος τήν έκδήλωσιν τρομεοάς οργής, ήτις 
συγκεντρόνει τό αίμα είς τήν καρδίαν.

‘Η Μέρση εκλινε πρός αύτήν.

—  θ ’ άνοίζετε τούς οφθαλμούς τοϋ 
κυρίου Δεχόλτ ;  έπανέλαβε .θά  μάθη ποίαν 
γυναίκα εμελλε νά νυμφευθη, έάν δέν εί
σθε σείς έδώ διά νά . . . ;

Διεκόπη καί μ ετ ’ ολίγον αί’φνης ανέ
κραζε :

—  Ποία είσθε ;
Αί δύο αύται λέζεις συνωδεύθησαν διά 

τόσον τρομερού τήν εκφρασιν βλέμματος  
καί τόσον απειλητικής φωνής, ώστε ή 
Χάρις ώπισθοδρόμησε.

’Ήαχισε νά έννοη οτι ή υπομονή τής 
Μέρσης προσήγγιζεν έπί τέλους εις τά  ά-  
κρότατα αυτής όρια.

Έ ν  άπουσίί* τού αγγέλου φύλακος, 6 
κακός δαίμων ήρχιζεν ήδη νά έζουσιάζη 
τήν Μέρσην" αί άοισται αποφάσεις, τάς  
όποιας ά ’Ιούλιος τή είχεν έμπνεύσει, ήρ-  
χιζον ήδη νά σβέννυνται πρό τών δηλη -  
τηοιωδών κυμάτων, άτινα ή Χάρις τή εί-  

j χεν έκσφενδονίσει κατά πρόσωπον.
Ή  Μέρση είχεν είς τήν διάθεσίν της 

εύκολώτατα δι’ έαυτήν καί τρομερά διά 
τήν έχθράν της μέσα,  όπως έκδικηθή διά 
τάς ύβρεις τής Χάριτος,  έάν ήθελε νά κά-  

: μη χρήσιν αύτών.
Καί έν τή  παραφορά τής άγανακτή-  

σεώς της δέν έδίστασε ποσώς νά τά με-  
ταχειρισθή.

—  Ποια είσθε ·,... έπανέλαβεν.
Ή  Χάρις ήγέρθη καί έπειράθϊ) νά δ μ ι — 

λ  ή ση.
Ή  Μέρση τή επέβαλε σιγήν τήν φοράν 

ταύτην έπίσης αύτη καί δι’ ύπερόχου κι- 
νήσεως.

—  Τώρα ένθυμοϋμαι . . .  έζηκολ,ούθησε 
μετά τής αύτής άγριας καί μόλις συγ-  
κρατουμένης οργής, είσθε ή τρελλή τοϋ 
γερμανικού νοσοκομείου, ήτις πρό οκτώ 
ημερών ήλθεν ένταϋθα.  Καθήσατε  καί ά-  
ναπαυθήτε,  Μέρση Μερρίκ.

Καί σφενδονίζουσα κατά πρόσωπον αύ
τής τό δνομα τοϋτο,  ή Μέρση έ'λαβε τό 

j κάθισμα, τό όποιον ή Χάρις είχεν απαγο
ρεύσει είς αύτήν νά καταλάβη έν άρχή 

j τής συνδιαλέζεώς των καί έκάθησε.
Ή  Χάρις άνωρθώθη πρό τών ποδών 

της.
—  Τί σημαίνουν ταϋτα  ; άνεβόησε.
—  Ταϋτα  σημαίνουν, άπεκρίθη ή Μέρ- , 

ση μετά περιφρονητικού τόνου, ότι ανα
καλώ πάν o,Tt σάς είπον πρό μικρού, α 
κούετε ; . . .  ταϋτα  σημαίνουν οτι,  μετά τά  
γενόμενα, άπεφάσισα νά διατηρήσω τήν 
παρά τή Λαίδη Ζάνετ θέσιν μου.

—  Μήπως έχάσατε τό λογικόν σας ;
—  Δεν είσθε μακράν τοϋ κώδωνος.Ση-  

μάνατε ! Κάμετε σείς έκεΐνο, τά όποιον 
έζητεΐτε πρό μικροϋ νά κάμω έγώ. Κα-  
λέσατε ολους τούς ανθρώπους τής οικίας 
ταύτης.  Τί υμείς, τί έγώ ;

—  Μέρση Μερρίκ ! θ ά  μετανοήσετε μέ 
χρι τελευταίας στιγμής τής ζωής σας διά 
τήν απειλήν ταύτην.

Ή  Μέρση ήγέρθη έκ νέου καί προση-  
λοϋσα φλογερούς τούς οφθαλμούς της έπ’

έκείνης, ήτις έτόλαα είσέτι νά τίίν ποο-  
καλή :

—  Άρκεΐ  ! ανέκραζε. Φνγετε άπό τήν 
οικίαν, ένόσφ άκόμη σάς μένει καιρός νά 
τά πράζετε,  ή άν θέλετε,  μείνατε,  καί θά 
καλέσω έγώ τήν Λαίδην Ζάνετ Ρόϋ.

—  Δέν θά τολμήσετε . . . Δέν δύνασθε 
νά τό πράζετε.

—  Καί δύναμαι καί τολμώ.  Δέν εχετε  
ούτε σκιάν άποδείζεων έναντίον μου. Τά  
έγγραφά σας τ ά  κατέχω έγώ, οπως κα
τέχω καί τήν θέσιν μου έν τφ μεγάρφ 
το ύ τω .Έ π ίσ η ς  δέ πρό πολλοϋ κατέκτησχ  
καί τήν αγάπην καί τήν έμπιστοσύνην 
τής Λαίδης Ζάνετ.  Λοιπόν ! Άφοϋ τοι -  
αύτην περί έμοϋ Ιχετε ιδέαν, καί, παρά 
τάς παρακλήσεις μου, έστάθητε άμείλι-  
κτος είς τό νά δυσπιστήτε περί τών προ- 
θέσεών μου, λοιπόν ναί ! άπεφάσισα ήδη 
μέχρι τέλους νά δικαιώσω τήν περί έμοϋ 
έπίμονον ιδέαν σας. θ ά  κρατήσω καί τάς  
μεταζίνας έσθήτάς μου, καί τά πολύτιμα  
κοσμήματά μου καί τήν θέσιν μου,καί άρ- 
νοϋμαι διαρρήδην OTt σάς έκαμα ποτέ κα
κόν. Ήκοινωνία έστάθη πολύ σκληρά πρός 
έμέ, έ'χω λοιπόν τά δικαίωμα νά βιάσω 
τούς νόμους της καί είμαι ή ίσχυροτέρα 
ήδη.  Άρνοϋμαι οτι σάς Ικαμα κακόν τι.  
Πώς ήδυνάμην νά γνωρίζω οτι εϊχετε ά -  
ναζήσει ; Ή  είς τί έζέθηκα ή διεκύβευσα 
τό όνομά σας καί τό άτομόν σας ; Τού-  
ναντίον δύναμαι νά εί'πω οτι έτίμησα άμ -  
φότερα. Έκέρδηβα τήν άγάπην καί τήν 
έκτίμησιν πάντων, οσοι μ ’ έγνώοισαν. Ή  
μήπως νομίζετε,ότι  ήΛαίδη Ζάνετ ήθελεν 
άγαπήσει υμάς,δπως ήγάπησε καί άγαπά  
έμέ; Μάθετέ το λοιπόν! Ό χ ι !  Καί σάς τό  
λέγω κατά πρόσωπον, ότι ύπεδϋθην τήν  
κλαπεΐσαν προσωπικότητά σας εντιμότε-  
ρον ή οσον θά ήδύνασθε νά ΰποδυθήτε  
αύτήν ύμεΐς ή ίδια. Καί προτίθεμαι νά 
τήν τηρήσω. Δέν έννοώ νά σάς τήν άπο-  
δώσω. Ό , τ ι  κακόν δύνασθε νά μοϋ κά-  
μητε μή τό παραμελήσετε.  Τόρα πλέον,  
σάς παοακαλώ είς τοϋτο.

Ι θ '

Ο  ά α τ υ ν ο μ , ι κ ό ς  π ρ ά χ τ ω ρ

Ώ αί λε ι  διά φράσεων, ή μάλλον διά 
βολών όλων φράσεων, δι’ όνειδισμών καί 
σαρκασμών,καί τόσον ταχέως,  ώστε πάσα 
διακοπή ήτο άδύνατος.

Δέν ήτο δυνατόν ν’ άπαντήση τις είς 
τόν ορμητικόν εκείνον τών λόγων της χεί-  
ααρον ή μόνον άφοϋ άπεπνίγη πλέον ή 
πνευστιώσα πνοή της καί έσιώπησεν άφ’ 
έαυτης.

Ή  Χάοις έδράζατο τΫϊς εύκαιοίας τ αύ
της εύθύς ώς έπαρουσιάσθη είς αύτήν.

—  Ά  ! λοιπόν μέ προκαλεΐτε,  άπεκρίθη 
άποφασιστικώς. Κ α λ ώ ς . Ά λ λ ά  δεν θά θρι-  
αμβεύσητε έπί πολύ άκόμη. Έγραψα είς 
Καναδάν,  καί οί φίλοι μου θά μαρτυρή
σουν τά δίκαιόν μου.

—  Άκ ό μ η καί τούτο έάν γίνη, οί φί
λοι σας εινε ζένοι ένταϋθα,  ένφ έγώ είμαι 
ή θετή θυγάτηο τής Λαίδης Ζάνετ.  Πι 
στεύετε ότι αύτη θά δώση τήν έλαχίστην



πίστιν είς τάς έπιστολάς τών φίλων σας ; ' 
Ό χ ι  ! . . .  Θά πιστεύσγι έμέ, τάς δ’ έπι 
στολάς τών φίλων σας θά τάς καύση, χω-  | 
ρίς οΰτε βλέμματος ν’ άξιώσγ) αΰτάς.  Θά 
τοΐς άπαγορεύσγ] μάλιστα καί αυτήν τήν 
είς τό μέγαρόν της είσοδόν των, δπως ά-  
ποφύγει την άηίίίαν τοΰ νά τάς καύση.  
Μετά οκτώ ημέρας θά είμαι κυρία ‘Ορα-  
τίου Δεχόλτ.  Τίς λοιπόν άφρων τολμά νά 
έλπιζε ι δτι θά δυνηθή νά κλονίση την θέ 
σιν μου ; . . .  τίς δύναται νά μέ βλάψγ) ;

—  Περιμείνατε δα ολίγον . . .  Έ λ η σ μ ο -  
νήσατε την ποοϊσταμένην τοΰ ’Ασύλου ;

—  Εΰρετέ την άν δύνασθε. Οΰδέποτε  
σάς είπαν τό δνομά της,  οΰτε ποτέ σάς 
είπον ποΰ κεΐται τό κατάστημα τοΰ ’Α 
σύλου τούτου.

—  Θά δημοσιεύσω είς τάς έφημερίδας 
είδοποίησιν μέ τό ονομά σας καί τοιου
τοτρόπως θά άνακαλύψω την Προϊστα-  
μένην.

—  Δημοσιεύσατε τάς ειδοποιήσεις σας 
είς δλας τάς έφημερίδας τοΰ Λονδίνου.  
Μήπως έ'χετε την άπλό τητ α  νά νομίζετε 
δτι ηθελον έμπιστευθή είς μίαν ξένην τό 
άληθές δνομα,δπερ Ιφερον έν τώ Άσύ λω ; 
‘Υμεΐς δέν γνωρίζετε ή μόνον έκεΐνο τό 
δνομα, δπερ Γλαβαν άμα έγκαταλιποΰσα  
την 'Αγγλίαν.  Οΰδεμία Μέρση Μερρίκ δέν 
είνε γνωστή είς την Ποοϊσταμένην. Οΰ-  
δεμία άλλη Μέρση Μερρίκ, έκτός υμών,  
είνε γνωστή είς τόν κύριον Δεχόλτ,συναν-  
τήσαντά με είς τηνΓαλλικην καλύβην,ένφ 
ύμεΐς κατέκεισθε άναίσθητος,  καί ένώ έγώ 
έφόρουν ήδη την φαιάν σας έσθήτα.  Οΰτε  
έκεΐνος οΰτε τις άλλος μέ είδε φορούσαν 
τό της νοσοκόμου ένδυμα. Ποοέβησαν είς 
έρεύνας περί τοΰ άτόμου είς τό έξωτερι
κόν καί εμαθον έξ αΰτοΰ τούτου τοΰ προ
σώπου, δπερ τάς ένήργησεν, δτι εμειναν 
άτελεσφόρητοι.Είμαι ή Χάρις Βράδον καί 
είσθε ή Μέρση Μερρίκ. 'Αποδείξατε τό έ
ναντίον, έάν δύνασθε, άκούετε ; Ή  άπο-  
δείξατέ το η έξέλθετε έντεΰθεν ! . . .

Καί συγχρόνως ή Μέρση δι’ υπεροπτι
κής κινήσεως τή έδείκνυε την θύραν τής 
αιθούσης τοΰ σφαιριστηρίου.

—  Έκρύβητε έκεΐ, δπως μόνη σας τό 
ώμολογήσατε,  προσέθηκε. Γνωρίζετε λοι 
πόν την θύραν, ητις φέρει έκτός τοΰ μ ε 
γάρου. Θέλετε ν’ άπέλθετε ;

-  Ό χ ι  !
Ή  Μέρ <s η ώ pp. η σε προς τον άναγγελ-  

τήοιον κώδωνα καί έσήμανεν.
Ή  θύοα της αιθούσης τοΰ σφαιριστη

ρίου ήνοίχθη καί έπαρουσιάσθη ό ’Ιού
λιος Γκράϋ. Έπανήοχετο μετά τάς ά 
καρπους έν τώ κήπψ έρεύνας του.

Ειχε μόλις υπερβή τον ουδόν, οτε ή 
θυρα τ-7)ς βιβλιοθήκης ταΰτοχρόνως ήνοί
χθη έπίσης ΰπό τοΰ υπηρέτου, δν ή Λα ί 
δη Ζάνετ ειχε τοποθετήσει έκεΐ, καί οσ-  
τις αμέσως άπεσύρθη μετά σεβασμοΰ, δ
πως άφήσϊ) έλευθέραν τήν δίοδον πρός 
την Λαίδην Ζάνετ Ρόϋ,  συνοδευομένην 
υπο τοΰ Όρατίου,  κομιζοντος τή Μέραν) 
το γαμήλιον δώρον τής μητρός του.

Ό  ’Ιούλιος περιέφερε τό βλέμμα πέριξ 
του καί Κστη.

Οί οφθαλμοί του ήτένισαν πρώτον τήν 
Μέρσην καί είτα τήν Χάριτα .

Ή  τεταραγμένη φυσιογνωμία άμφοτέ-  
ρων τών γυναικών τώ έδήλωσε καθαρό
τ α τα  δτι τό άπευκταΐον, δπερ έφοβεΐτο,  
έπήλθεν.

Είχον συναντηθή μόναι κατ ’ άλλήλων.
Τφ ήτο άδύνατον νά προμαντεύσϊ] μέ

χρι τίνος σημείου είχον άμφότεραι παρα-  
φερθή είς τήν άνευ μαρτύρων μονομαχίαν 
ταύτην.

Ή  παρουσία τής θείας του τόν ήνάγ-  
καζε ν’ άναμείνη ευκαιρίαν τινά, δπως 
όμιλήση πρός τήν Μέρσην.

Ά λ λ ’ είδε συγχρόνως δτι ώφειλε νά 
είνε έτοιμος πρός έπέμβασιν, έάν ώνεί- 
διζον ΰπέρ τό μέτρον τήν γνησίαν Χ ά 
ριτα Βοάδον.

Τό πρώτον κίνημα τής Λαίδης Ζάνετ,  
άμα είσελθούσης είς τήν αίθουσαν τοΰ έ- 
στιατορίου ΰπήοξε συμφωνότατον πρός 
τόν χαρακτήρά της.

Έοριψε βλέμμα πρός τήν Χάριτα καί 
ήτένισεν όργίλως τήν Μέρσην.

—  ’Ιδού ! τί  σας ελεγον ; ανέκραξε. 
Μήπως έτρομάξατε,  άκριβή μου ; Ό χ ι  ; 
Διόλου δέν έταράχθητε J . . · Παράδοξον.

Καί στραφεΐσα πρός τάν υπηρέτην :
—  Πεοίμενε είς τήν βιβλιοθήκην, τώ 

είπε, διότι’ ίσως σέ χρειασθώ.
Άποτεινομένη δ’ είτα πρός τάν ’Ιού

λιον :
—  Άφ ες  με νά ένεργήσω, είπε. Γνω

ρίζω τί πρέπει νά πράξω, δπως έξομαλύνω 
τά  πάντα.

Κατόπιν ϊκαμε νεΰμα πρός τάν Όρά-  
τιον.

—  ‘Υμείς,  είπε πρός τούτον,  μείνατε 
έδώ καί σιωπάτε.

Μεθ’ δ ή γηραιά δέσποινα προΰχώρησε 
πρός τό μέρος τής αιθούσης δπου ΐστατο  
ή Χάρις,  μέ τάς όφρύς συνεσπασμένας,  
τά  χείλη διεσταλμένα καί φαινομένη ώς 
ποοκαλοΰσα τόν κόσμον όλόκληρον.

—  Δέν έ'χω οΰδεμίαν πρόθεσιν νά σάς 
προσβάλω, οΰτε νά προσενεχθώ σκληρώς 
πρός υμάς, είπε μετά τής μεγαλειτέρας 
άταραξίας ή εΰγενής Δέσποινα. Θά σάς 
παρατηρήσω μόνον, δτι αί έπισκέψεις σας 
είς τήν οικίαν μου εις οΰδέν άποτέλεσμα 
δύνανται νά σάς φέρωσιν. 'Ελπίζω,δτ ι  δέν 
θά μ ’ εξαναγκάσετε νά σάς είπω οΰτε λέ-  
ξιν περισσότερον τών δσων σάς είπον ήδη.  
Θά έννοήσητε, έλπίζω, δτι ή έπιθυμία 
μου είνε νά σάς ίδω άποσυρομένην.

Παρομοία δ ιαταγή δέν ήδύνατο νά δο- 
θή μετά μεγαλειτέρας άγαθότητος,  καί, 
σκεπτομένη τήν διανοητικήν κατάστασιν  
τής δυστυχούς ταύτης ξένης οΐαν τήν έ-  
πίστευεν, ή Λαίδη Ζάνετ ωκτειρεν αΰτήν 
καί τή ώμίλησεν οΰτως ευμενώς.

Έ  Χάρις έξηδήλωσε τήν πρός άντίστα-  
σιν ποόθεσίν της καί διά λέξεων πλέον 
ή σαφών:

—  Έ ν  όνόματι τής μνήμης τού πα-  
τοός μου καί τής οφειλομένης μοι τιμής,  
άπεκρίθη, θέλω νά μέ άκούσωσιν. Ά ρ -  
νοΰμαι νάπέλθω.

Καί λαβοΰσα θρασέως έδραν, έκαθέσθη

πρώτη αΰτή,  παρούσης τής οίκαδεσποί- 
νης.

Ή  Λαίδη Ζάνετ έσίγησεν έπί στιγμήν,  
δπως κάλλιον καταστείλϊ)  τήν όργήν της.

‘Ο ’Ιούλιος έπωφελήθη τής στιγμής  
ταύτης,  δπως έλέγξγ) τήν Χάριτα.

—  Αΰτή εινε ή ΰπόσχεσίς σας ; τϊΐ 
είπε μετά γλυκύτητος.  Δέν άνελάβετε  
πρός έμέ τήν ΰποχρέωσιν νά μή έπανέλ-  
θητε ένταΰθα ;

Δέν ήδυνήθη νά είπη περισσότερα.
Ή  Λαίδη Ζάνετ,  θεωρήσασα δτι ήδύ

νατο ήδη νά συγκρατή τά αίσθήματά  
της,  άπετάθη έκ νέου πρός τήν Χάριτα  
καί εΰθΰς άποτόμως τή  Ιδειξε διά τού 
λιχανοΰ έπιτακτικώς τήν θύραν.

—  Έ ά ν  δέν είσθε διατεθειμένη ν’ ά -  
κολουθήσετε τήν συμβουλήν μου έντός 
τοΰ χρονικού διαστήματος,  δπερ μοί είνε 
άναγκαΐον δπως φθάσω μέχρι τής θύ-  
ρας έκείνης έκεΐ, είπε, θά σάς άφαιρέσω 
άμέσως έγώ αΰ τή  τό μέσον τοΰ νά μέ 
ποοκαλεΐτε περιπλέον. Είμαι συνειθισμένη 
νά μέ ύπακούωσι,καί άξιώ νά μέ ύπακου-  
ωσι. Θά μέ άναγκάσητε συνεπώς νά με-  
ταχειρισθώ δριμεΐς λόγους. Σάς προειδο
ποιώ, ποίν ή καταντήσγ) νά είναι πολυ 
άργά. Ά π έ λ θ ε τ ε  !

Καί διηυθύνθη πράγματι πρός τήν βι
βλιοθήκην, άλλά διά βήματος βραδυτά-  
του.

Ό  ’Ιούλιος έπειράθη νά έπέμβν], δπως 
έπιτύχτ) άναβολήν τινα, άλ λ ’ ή θεία του 
τώ έπέβαλε σιγήν διά κινήσεως, δηλού-  
σης :

—  Θέλω νά ένεργήσω αΰτή.
Ό  ’Ιούλιος προσέβλεψε τήν Μέρσην.
Θά εμενε λοιπόν αΰτη πάντοτε δπως 

ρ,έχρι τής στιγμής έκείνης, άφωνος καί 
άδρανής ;

Ή  Μέρση δέν είχεν άνεγείρει τήν κε
φαλήν, δέν είχε κάν κινηθί] τής θέσεώς 
της έ'νθα έκάθητο,  μακράν καί τών φί
λων της καί τάς έχθράς της.

Μάτην καί αΰτός ό Όράτιος  είχε πει-  
ραθή νά έπισπάσν) τήν προσοχήν της.

Φθάσασα πρός τήν θύραν τής βιβλιοθή
κης, εστοεψε μόλις καί παρετήρησεν άνω
θεν τοΰ ώμου της τήν μικρόσωμον, με-  
λανείμονα καί άκίνηταν έκείνην γυναίκα,  
ήτις έκάθητο έπί Ιδρας καί ήξίου δτι έ- 
καλεΐτο Χάρις Βράδον.

—  Θ’ άπέλθετε ; . . .  τήν ήρώτησε διά 
τελευταίαν φοράν.

‘ Η Χάρις ήνωρθώθη άπό τής έδρας της  
καί προσηλοΰσα έπί τής Μέρσης οφθαλ
μούς έχίδνης :

—  Δέν θέλω νά έκδιωχθώ τοιουτοτρό
πως άπό τοΰ μεγάρου σας, κυρία, έπί πα
ρουσία τής τυχοδιώκτιδος ταύτης,  ανέ
κραξε. Δυνατόν νά υποχωρήσω είς τήν 
βίαν, άλλά μόνον είς τήν βίαν. Διακηρύτ
τω τό δικαίωμά μου τοΰ νά διεκδικώ τήν 
θέσιν μου, τήν όποιαν αΰτη μοί έ'κλεψεν. 
Εινε περιττόν νά μέ μέμφεσθε, είπε στρε-  
φομένη πρός τόν Ιούλιον.  Έ ν  δσω ή γυνή 
έκείνη διατελεΐ ύπό τό ίδικόν μου δνομα,  
δέν δύναμαι, δέν θέλω ν’ άπομακρυνθώ 
τής οικίας ταύτης.  Τήν προειδοποιώ ένώ-



πιον ΰμών δτι έγραψα πρός τούς εις Κ α -  
ναδάν φίλους (/.ου καί τήν προκαλώ ενώ
πιον υμών ν’ άρνηθή οτι είνε ή Μέρση 
Μερρίκ, ή ουτιδανή τυχοδιώκτις. ..

Ή  δεινή αΰτη πρόκλησις παρώξυνε 
τόσον την Μέρσην, ώστε ε'μελλεν αυτη νά 
ύπερασπίσγ) έαυτήν καί ήνοιγε τά χείλη,  
δπως όμιλήσν), δτε ό Όράτιος  την έστα-  
μάτησε.

—  Καί νά τγ, άπαντήσετε καί μόνον 
θά ήτο εξευτελιστικόν δι’ υμάς, τή είπε. 
Λάβετε τόν βραχίονα μου καί άς έξέλθω-  
μεν τοϋ δωματίου τούτου.

—  ' Ώ  ! ναί ! παραλάβετέ την ! άνέ-  
κοαξεν ή Χάρις.  Βεβαίως θά α’ισθάνεται  
τό αίσχος της,  δπως δυνηθί) νά θεωρη 
κατά πρόσωπον μίαν τιμίαν κόρην.Πράγ
ματι  είς αυτήν άρμόζει νά έξέλθϊ) καί 
οΰχί είς έμέ !

Ή  Μέοση άπέσυρε τόν βραχίονα της,  
μόλις ψαύσαντα τόν τοϋ Όρατίου.

—  Άρνοϋμαι νά έξέλθω τοϋ δωματίου 
τούτου,  ειπεν άταράχως.

Ό  ‘Οράτιος έπέμενεν δπως τήν παοα-
λάβη.

—  Δέν δύναμαι ν’ άνέχωμαι τάς καθ’ 
ΰμών ύβρεις, έπανέλαβεν. Ή  γυνή αΰτη 
μοϋ είνε μισητή,  μδλον δτι δεν είνε, τό 
γνωρίζω, καταλογιστέα δι’ δσα λέγει.

—  Έ ν  τέλει ,  είπεν ή Λαίδη Ζάνετ,  ρί- 
πτουσα βλέμμα πρός τόν ’Ιούλιον, ή υπο
μονή μας δέν θά ύποστή μακροτέραν δο 
κιμασίαν.

Καί λαμβάνουσα έκ τού θυλακίου της 
τό έπισκεπτήριόν, τό όποιον έκεΐνος τή  
είχε δώσει, ήνοιξε με τ ’ άποφάσεως τήν 
θύραν τής βιβλιοθήκης.

—  Τρέξε είς τόν σταθμόν,  ειπεν είς 
τόν υπηρέτην, και έγχείρισον τό έπισκε- 
πτήριον τοϋτο είς τόν αστυνόμον τής υ 
πηρεσίας. Είπε του δτι δεν πρέπει νά 
βραδύνγι οΰτε στιγμήν.

—  Στ αθ ητ ε  ! άνέκραξεν ό ’Ιούλιος.
—  Πώς εΐπετε ; είπεν ή Λαίδη Ζάνετ  

ζωηρώς. Έ γ ώ  έδωσα τάς διαταγάς μου 
είς τόν υπηρέτην μου, . . .  σείς τί  θέλετε ;

—  Πριν ή άποστείλητε τό έπισκεπτή-  
ριον τοϋτο,  επιθυμώ νά εΐ'πω ιδιαιτέρως 
μίαν λέξιν είς τήν κυρίαν ταύτην,  ύπέλα-  
βεν ό ’Ιούλιος, παρατηρών τήν Χάριτα.  
Μετά τοϋτο,  έξηκολούθησε πλησιάζων τήν 
Μέρσην και άποτεινόμενος πρός αύτήν,  
εχω μίαν αίτησιν νά σάς απευθύνω. Θά 
σάς ζητήσω νά μοϋ παράσχετε τήν ευ
καιρίαν νά συνομιλήσω μεθ’ υμών, χωρίς 
νά μάς διακόψ·/) τις.

Διά τών λόγων τούτων ύπνινίσσετο τήν 
προγενεστέραν αυτών συνδιάλεξιν, καθ ’ήν 
τόσον έτάραξεν αυτούς ή παρουσία τής 
Λαίδης Ζάνετ.

Ή  Μέρση οΰτε τόν παρετήρησε πο
σώς .

Σημεία ταραχής ήρχισαν ήδη νά έκ- 
δηλώνται έπί τοϋ προσώπου της,  ήτο δε 
ήδη ώχροτέρα.

Ό  υπαινιγμός οΰτος τοϋ ’Ιουλίου, ση 
μαντικός διά τά διατρέξαντα μεταξύ αυ
τών,  διήγειρε συγχρόνως έν αυτή σκέψϊΐς 
άγαθάς καί άγωνίας.

Ό  αγαθός δαίμων άνέκτα τό έπ’ αυ
τής κράτος.

Ή τ ο  ικανή τήν στιγμήν έκείνην άκόμη 
νά ΰποχωρήστ) είς τάς εμπνεύσεις τής εύ- 
γενοϋς φύσεώς της,  καί θά έδείκνυτο ίσως 
άνωτέρα της άγανακτήσεως,  ήν τή έξή-  
γειραν αί ύβρεις, ας τή έπεσώρευτεν ή έ- 
χθρά της,  έάν ή κακεντοέχεια τής Χ ά 
ριτος δέν εξέλεγε τήν ακατάλληλον έ 
κείνην στιγμήν,  δπως τραυματίση δεινό- 
τερον αύτήν,  όνειδίζουσα τήν μετά τού 
’Ιουλίου συνέντευξίν της.

—  Δέν έπεθύμουν νά σάς έκθέσω είς 
τους πειρασμούς νέας τινός κατά μο-  
νας συνεντεύξεως μετά τοϋ κυρίου ’Ιου
λίου Γκράϋ,. είπεν ύπομειδιώσα σαοδωνι- 
κώς. Αί τοιούτου είδους προσεγγίσεις 
είνε κινδυνωδέσταται καί διά τούς δύο 
σας.

Ή  ζηλό τύπος δυσπιστία τού Όρατίου  
είχεν ήδη έξεγερθή σφόδρα έκ τής πρός 
τήν Μέρσην παρακλήσεως τοϋ ’Ιουλίου.

Ήθέλη σε  νά όμιλήσν).
Ά λ λ ά  πριν ή προλάβη ν’ άνοιξη τά  

χείλη ή Μέρση :
—  Σάς ευχαριστώ πολύ,  είπεν, άπο-  

τεινομενη πρός τόν 'Ιούλιον, χωρίς πο
σώς ν’ άνεγείρν) πρός αυτόν τούς οφθαλ
μούς, άλ λ ’ οϋδέν ετι έ’χω νά είπω πλέον 
τών δσων σάς είπον ήί)η, *aV δεν θεωρώ 
άναγκαΐον νά σάς θεσω είς νέαν ένόχλησιν.

Καί οΰτως έξωθουμένη ύπό τ·7)ς όργής 
καί της άγανακτήσεως,  άνήρει τήν άοξα-  
μένην έξομολόγησιν,  καί άποτόμως ένέμε- 
νεν είς τήν άπόφασιν τοϋ νά τηοήση τήν 
διά τού δόλου ληφθεΐσαν θέσιν.

Τις τό ήθέλησεν j
Αύτή αΰτη ή Χάρις,  ήτις ΰβριζεν α ύ 

τήν είς δ,τι  ήσθάνετο άκόμη πολυτιμό-  
τερον καί προσφιλέστερον είς τό βάθος 
τής καρδίας της.

Ό  Όράτιος εμενε σιωπηλός,άλλά δυσ-  
αρεστημένος. Έ β λ  επε τό βλέμμα τού ’Ι 
ουλίου προσηλωμένον με τ ’όδυνηράς προσ
οχής έπί τού προσώπου τής Μέρσης, 
καθ'  δσον αΰτη ώμίλει ’ ήκουσεν αύτόν 
έκβαλό ντα στοναχήν,  δταν έτελείωσε,  
καί έπί τέλους παρετήρησεν δτι ούτος,  
μετά στιγμήν τινα σιωπής καί λαθραΐον 
βλέμμα,  δπερ Κρρψεν έπί της κακοενδε- 
δυμένης ξένης, άνήγειρε τήν κεφαλήν μετ'  
ήθους άνθρώπου, συλλαβόντος αίφνιδίαν 
άπόφασιν.

—  Άποδος μοι τό έπισκεπτήριόν τ ο ϋ 
το,  είπεν είς τόν υπηρέτην μετά τόνου 
μή, έπιδεχομένου άντίορησιν.

Ό  υπηρέτης ΰπήκουσεν.
Ό  δΙ ’Ιούλιος, χωρίς ποσώς ν’ άπαν-  

τήσνι εί{ τήν Λαίδην Ζάνετ,  έπιμένουσαν 
σφοδρώς δπως έν τφ δικαιώματί της έν- 
εργήσγ] κατά τήν αρέσκειάν της έν τφ 
οίκω της,  ελαβεν άπό τοϋ χαρτοφυλακίου 
του μολυβδιδα καί έ'γραψε λέξεις τινάς,  
ύπογράψας κάτωθι αύτών.

Μεθ’ δ ένεχείρησε πάλιν τό έπισκεπτή-  
ριον είς τόν υπηρέτην, έξαιτούμενος συγ
γνώμην παρά τής θείας του.

[Έ π ετ α ι συνέχεια], Ν ι κ ό λ α ό ς  Σ π α ν δ ο ν η ς

Ε Ι Σ  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν

Τ Ω Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ν  Μ Ϊ 01Σ Τ Ο Ρ Η Η Α Τ Ω Ν
ΠΩΛ,ΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Αί Ιν παρενθέσει τιμαί σημειοΰνται χάριν 
τών Ιν τα ίς Ιπαρχίαις καί τώ  Ιξωτερικώ Ιπιθυ- 
μούντων νά άποκτ/’σωσιν αύτά, Ιλεύθερα τα χ υ 
δρομικών τελώ ν],
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δπό Γεωργίου ”Εβερς, μετάφρχσις δ,-ό Ε . Γ α - 
λά η, 1. Κ . Δελιγιάννη και Σ τ . Σ τρέιτ (τόμοι
τ ρ ε ις ) .................................... .....................  Δρ. 5  5 0  [6 ]

« Ή  μυστηριώδης Συμμορία», μυθ.στορία M ary 
Lufon ...............................................   - · Δρ. 2 [2 .2 0 ]

« Η  Ν α ;ία Μαριάνθη* μυθ.στόρημα πρωτό
τυπον...................................................... Δρ. 1 ,3 0  (1 ,5 0 )

«Περί'όεία τή ς Γ ή ς είς 8 0  ημέρας» μυθιστό
ρημα Ιουλίου Βέρν.  ............................ Δρ. 1 ,7 0  (2 )

« Ό  “Αρχών τοϋ Κόσμου», μυθιστόρημα εις ’ 6
τ ό μ ο υ ς ................................................................... Δρ. 8  (9 )

«Αί τελευταΐαι ήμέραι τή ς  Πομπηίας» μ ετά 
φρασές Γ . Κ . Ζ α λ α κ ώ σ τ α   Δρ. 4 (4 ,5 0 )

«Έςομόλόγησις ένός Ά β β α » μυθ. Δρ. I SO, 16 0 ) 
«Τυχαΐον Συμβάν», διήγημα πρωτότυπον, δπό

Λεωνίδα II. Κανελλοπούλου  δρ. 1 ( U 0 )
* ’1’ά Υ π ερώ α  τών Παρισίων»,μυθιστορία P ierre

jracco n e..........................................................δρ. 4  (4 ,2 0 )
«Τό τέκνον τοΰ Έ ρα στοΰ» καί « Ή  ανυμφος 

μήτηρ» (τόμοι 2 , σελ. 7 5 0 ) ,  μυθιστορία A. M at- 
they (A rthour Arnold) δρ. . . . . 3 ,50  (4)

«Τό φρούριον τοΰ Καρρόου» καί Τό «άνθος τή ί 
Α λ ό η ς»  (τόμοι 2 , σελ . 7 0 0 )  μυθιστο-,ία I Φ . 
Σμίθ. δ?. ^ ................................................  3 ,2 5  3 ,7 5 )

Ό  « ’Αδικηθεί; Ρογήρνς», μυθιστορία Ιουλίου 
Μαρύ, 2  τόμοι Ικ  6 8 6  σελίδων, δραχ. 3  (3 ,4 0 )  

« Ά ΐτ ικ α ί  Ν ύκτες ». Δράματα —  Ποιήσεις
Σ. Ν. Βασιλειάδου ........................   2  (2 ,2 0 )

«Ε λπ ινίκη » έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, πρω
τότυπ ες κοινωνική μυθιστορ'α δπό ’Επαμεινώνδα
Κυριακίδου ............................................... δρ. 5  (5 ,3 0 )

«Τό Μυστήριον τοΰ Σ κελετού», μυθ.στορία
Γεωργίου Π ρα δέλ.................................... δρ. 5  (5 ,3 0 )

*  Ο ’Ά γνω στος τή ς Β ελλεβ ιλη ς» , μυθιστορία
Π. Ζακόν............................................... δρ. 2 ,5 0  (2 ,7 0 )

« ‘Ο ‘Ιπ π ό -η ς  Μάιος», μυθιστορία Ponson de
T e r r a i l . .......................................... ®Ρα7.· 2 ,5 0  (2 ,7 0 ).

« ‘ Η διδασκάλισσα », μυθιστορία Εύγενείου
Σ ύ η ..........................................................δραχ. 3  (3 ,2 0 )

«Τα χ ά λ ’ α μας», κωμωδία Π. Λαζαρίδου ή-
θ ο Γ .ο ιο ΰ ..................................................................λ . 7 0  (8 0 )

« Ό  παπα -  Κωνσταντίνος», μυθιστοοία Ά -
λ εβ δ ..........................................................δρ. 1 .5 0  (1 ,7 0 )

« Ή  Άδελιροΰλα»,.μυθιστορία Ε . Μαλώ (τό
μοι 2 )   ‘................. ' δρ. 2 ,5 0  (2 ,8 0 )

«Αί Ν ύκτες τοΰ Βουλεβάρτου», μυθιστορία 
P ierre  Zaccone (τόμοι δύο) · · · · Δρ. 3 (3 ,3 0 )  

«Αί Κατακόμβαι τή ς Ίο ύ λ λ η ς» , μυθιστορία
Η. E m itle C h ev a lier.................... Δρ. 1 ,5 0  (1 .7 0 )

« Ή  Αύτοΰ Μ εγαλειότης τό Χ ρ ή μ α » , μυθιστο
ρία Ξα βιέ δε Μοντεπέν (τεύ χ η  1 1 ) Δρ. 6 [6 .6 0 ]  

« Ή  Σειρήν > , μυθ.στορία Ξα βιέ δέ Μοντε- 
πέν..................................................... Δρ. 1 .5 0  [1 .7 0 ]

«Τό Τριακοσιάδραχμον "Επαθλον, Γρηγορίου
Δ. Ξενοπούλου.............................................λεπ . 5 0  [6 0 ]

« ΙΙαλαιαί Ά μ α ρτία ι»  λυρική συλλογή, δπό 
Δ ημ . Γρ . Καμπούρογλου· · · · Α επ τ , 6 0  [7 0 ]  

« Ή  Φωνή τή ς Καρδίας μου», λυρική Συλ
λογή, δπό Δ ημ . Γ ρ . Καμπούρογλου. Αεπ. 6 0  [7 0 ]  

«Αί Ν ύκτες τή ς Χρυσής Ο ικίας», μυθιστορία 
Pouson - De -  T e r r a i l   δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )

«Τό Κατηραμένον Κ απηλεΐον», μυθιστόριιμα
Λουδοβίκου Νοάρ...............................Δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )

«Μ ατθίλδη» μυθιστόρημα (μ ετά  εικόνων) Ε ύ-
γενίου Σ ύ η . ..................................................... Δρ. 7  (8 )

«Ζίλ Βλά » μ υ θ ισ τό ρ η μ α ...................... Δρ. 5  (6 )
«Παράπτο>σι; καί Μ ετα μ έλεια », ^τοι « ’Α πο

μνημονεύματα Ά λ ικ η ς  δέ -  Μερβίλλ»., μυθιστο
ρία M axim ilien Ρβη·ίη(όλόκληρον τό έ'ργον)δραχ-
μ ά ς ......................................................................3 ,5 0  (3 ,7 0 )
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