
Λήγοντος τήν 31 Τΐν Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών «Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' έτο ς, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τ^ν συνδρομήν αύτών 
εγκαίρως,ινα διά τοΰ άριθμοϋ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
δπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
1 Ί4 Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
«ρησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.
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[Συνέχει®].

Η'

—  Δέν λέγω οτι είδα την ανατολήν 
τοϋ ήλίου, είπεν αΰτη φαιδρώς, άλλά δέν 
μέ έπρόλαβεν είμή όλίγας στιγμάς.

Ό  Φριδερϊκος τήν προσέβλεψεν απο
ρών.

Οΰδέν ϊχνος είς τό άξιέραστον πρόσω
πόν τη ; έδήλου τήν ταραχήν τής παρελ- 
θούσης νυκτός.

Έκ νέου ή αμφιβολία καί ή λύπη έ- 
κυρίευσαν τήν ψυχήν τοϋ υποπλοιάρχου.

—  Καθώ; βλέπω, έσυλλογίσθη, ευκο- 
λον θά μού είνε νά έπιτύχω συγγνώμην 
οιά τήν παραφροσύνην μου.

Ή εΰκαιρία παρουσιάσθη ίΰθΰ; μετά 
τό πρόγευμα.

Ή Λευκή Διλλιέρ δέν ήτο έκ τών συν
ήθων νεανίδων' έ'χαιρε πόίσαν τήν δυνα

τήν έλευθερίαν είς ό,τι άφαρά είς τήν έ- 
θιμοτυπίαν καί τήν συμπεριφοράν.

—  Κύριε Πλεμόν, είπεν, εΰαρεστεϊσθε 
νά μοϋ ποοσφέρητε τόν βραχίονα σα; δι’ 
ενα μικρόν περίπατον είς τόν κήπον ;

Ώ φειλε νά συγκατατεθ-7). Ή νεάνις 
προελάμβανε τήν έπιθυμίαν του.

Τήν ώδήγησεν εί; περίπτερον έγειρόμε- 
νον έπί σωρού λευκών βράχων, καλυπτο-  
μένων ΰπό άγριαμπέλου, άναμέσον τών 
ρωγμών, τών οποίων γ ιγαντια ϊο ι θάμνοι 
άλόη; έζέτεινον τά άκανθώδη φύλλα των.

"Οτε εΰοέθησαν μόνοι, ή νεάνις έξη- 
πλώθη εί; μίαν έκ τών ταλαντευομένων 
έκείνων ελαφρών έκ καλάμου έδρών, ήρε 
μωτάτη  δέ, μέ τοΰ; μεγάλου; όφθχλμούς 
της ατενώς βλέποντας ήρχισε λέγουσα :

— Γνωρίζω ότι κάτι θέλετε νά μοϋ εί- 
πητε. Λέγετε.

Ό  Φριδερϊκος έδίστασεν. Ή άγχίνοια 
έκείνη καί ή άταραζία τόν έτάρασσαν.

Κατώρθωσεν έν τούτοις νά εδρτ) τάς 
λέξει;, ών είχεν άνάγκην.

—  Δεσποινί;, είπε, πρέπει νά σάς ζ η 
τήσω συγγνώμην.

Ή νεανις ϊίσεισε τήν κεφαλήν δπωσοΰν 
χλευαστικώς.

—  Νά μού ζητήσετε συγγνώμην ; Δέν 
έννοώ, άπήντησεν.

—  Tij αληθείς, είπεν ό νέος μετά τ ί 
νος θλιβερό?; έκπλήζεως, οφείλω νά σ2ς 
έζηγήσω τούς λόγους μου.

—  Βεβαίως, κύριε.
Τότε πά; δισταγμός έζέλιπεν. Ήτο  

όρθιος, άφεθη είς τόν ροϋν καί έλάλησεν 
άκατάσχετος.

— Δεσποινίς, έπανέλαβε, πρέπει νά σας 
ζητήσω συγγνώμην, διά τό άπερίσκεπτον 
κίνημα, διά τήν ταραχήν, ήν δέν ήδυ- 
νήθην νά καταστείλω τήν παρελθοΰσαν 
νύκτα. Είνε ή πρώτη στιγμή, καθ’ ήν 
δύναμαι νά ζητήσω τήν συγγνώμην σας, 
έάν δέ, ώς έλπιζω, ή σκηνή δέν έσχεν 
άλλους μάρτυρας, σά; παρακαλώ νά λη 
σμονήσετε τήν ανθρώπινον αδυναμίαν 
μου, νά λησμονήσετε ότι δέν ήδυνήθην 
νά έπιβάλω τό ψεύδος οΰδέ είς τά πρό

σωπόν μου, οΰδέ είς τήν καρδίαν μου.
Είπε ταϋτα  τα/έως, χωρίς νά διακο

πή, μή τολμών νά ΰψώσγ) τά βλέμμα έκ 
φόβου μήπως άντικρύσϊ) σκωπτικόν μει
δίαμα έπί τών χειλέων της. Καί έσιώπη- 
σεν.

Ή νεανις έψιθύρισε μετά τίνος στε
ναγμού :

—  Ζητείτε συγγνώμην ; Λοιπόν μετα-  
μέλεσθε διά τήν ανθρώπινον αδυναμίαν 
σα;, ώ; λέγετε ^

Ό  Φριδερϊκος οΰδέν άπήντησεν.
Μακρά σιγή έπηκολούθησεν.
Μέ όλον τό πνεύμα της ή Λευκή δέν ή 

δυνήθη ν’ απαλλαγή τής έπωδύνου έντυ- 
πώσϊως τής σιγής έκείνης.

Ήγέρθη.
—  Αΰτό μόνον ήθέλετε νά μοϋ εϊπητε, 

κύριε Πλεμόν; ήρώτησεν.
—  Αΰτό, δεσποινίς.
—  Πολΰ καλά, κύριε. Έν τοιαύτν) πε- 

ριπτώσει δόσατέ μοι τήν χεΐρά σας- θά 
λησμονήσω.

Και έπρόφερε τήν φράσιν : «θά λησμο
νήσω» διά πα ραδόζ ου τρόπου, μετά κινή
ματος νωχελοϋς,. μόλις έκφράζοντος απο
χαιρετισμόν.

Έμελλε λοιπόν ν’ άποχωρισθώσιν ου
τω, διά μιας σκαιάς παρεξηγήσεως. Ό  
Πλεμόν δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθϊί.

—  Μίαν λέζιν άκόμη, δεσποινίς, είπεν 
... Επιθυμώ νά εχω... τήν ύπόληψίν σας 
τοΰλάχιστον, καί διά τούτο θέλω νά σάς 
έζηγήσω τό άληθές, τό μόνον αΓσθημα 
τής ψυχής μου... Δεσποινίς, τήν παρελ
θοΰσαν νύκτα ήμην παράφρων, ώ; είμαι 
ίσως καί κατά τήν ώραν ταύτην, άφοΰ 
τολμώ νά σα; ομιλώ τοιουτοτρόπως."Ο,τι 
δι’ υμάς είνε άσήμαντον περιστατικόν, 
εΰνόητος λατρεία προσφερομένη πρός τήν 
νεότητα καί τήν καλλονήν σας, δι’ έμέ 
αποτελεί τό κύριον καί αποφασιστικόν 
συμβάν ολοκλήρου τοϋ βίου μου. "Αφησα 
νά διαγνώσητε τ ί  αισθάνεται ή ψυχή μου" 
είμαι ’ένογος .  “Ωφειλον νά ένθυμηθώ τήν  
άπόστασιν, ήτις μας διαχωρίζει, άφοΰ δέ 
προσέκρουον κατά τοΰ αδυνάτου, ώφειλον
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ευθύς έζ άρχής ν’ άποφύγω πάσαν ευκαι
ρίαν. Τό σφάλμα μου Ιγκειται ολόκληρον 
εις την ένταΰθα Ιλευσίν μου. Έπρεπε νά 
προίδω τά  πάντα καί νά ένθυμηθώ τόν 
ύμέτερον πλοΰτον καί την ίδικήν μου π τω 
χείαν.

Ή Λευκή ειχε σταματήσει. Αΐ τελευ- 
τα ϊα ι  λέζεις διεφώτισαν αΰτήν. Έστρά
φη, τόν *ιδεν δρθιον, ώχρόν, άλλά μέ τοΰς 
οφθαλμούς λάμποντας, μέ τήν κεφαλήν 
έπηρμένην, άκτινοβολοΰντα έζ άδαμάστου 
υπερηφάνειας. Αΰτός άφ’ έτέοου παρετή- 
ρησεν δτι ή θελκτική μορφή της ώχρίασε 
κατ ’ άρχάς, ά λλ ’ Ιπειτα βαθμηδόν τό 
χρώμα έπανήρ^ετο ε’ις τάς παρειάς της.

Ήρέμα, μετ’άκρας άβρότητος, άρυομέ- 
νη τό γόητρόν της έκ τής α ’ιδοΰς τής 
ΰπολανθανούσης έν τή  ομολογία της,ή δε
σποινίς Διλλιέρ ώμίλησεν :

—  Σάς έννοώ έπί τέλους, έψιθύρισε, 
καί είνε εΰτύχημα δτι έπροφέρατε τοΰς 
τελευταίους τούτους λόγους' άλλως ήθέ- 
λομεν χωρισθή ενεκα μιάς παρεζηγήσεως. 
Ώ ! μή σπεύσητε νά κρίνητε. Είνε πολύ 
τολμηρόν, εινε απρεπές ίσως αυτό τό ο
ποίον πράττω κατά τήν στιγμήν ταύτην. 
Ά λ λ ’ άφοΰ δέν Ιχω άλλο μέσον... ’Ακού
σατε, κύριε Πλεμόν' νομίζετε λοιπόν OTt 
άγνοώ τήν πτωχείαν σας ; "Οσον πτωχός 
καί άν είσθε, δέν έχετε τάχα τό μέλλον 
σας, τόν 2ρωτά σας πρός τό ευγενές στά-  
διον,δπερ έζελέζατε; Σάς τρομάζει ή περι
ουσία μου ; Πρέπει νά καθησυχάσω ώς 
πρός τοΰτο' οΰδέποτε αΰτή μέ ήμπόδισεν, 
οΰδέ θά μέ έμποδίση ποτέ άπό τοΰ νά 
φέρωμαι δπως θέλω, νά πράττω κατά τήν 
δρεζίν μου, ν’ άγαπώ οποίον μοΰ φαίνεται 
άζιος. Ή  περιουσία μου!.. Ναί, τό γνω
ρίζω, άπομακρύνει εκείνους, οΐτινες ίσως...

Καί διεκόπη. Ή φωνή της κατέστη ύ- 
πότρομος ύπό λυγμοΰ' άλλά συνήλθεν έν 
τ φ  άμα.

—  Είσθε λοιπόν αδιάλλακτος, κύριε 
ναυτικέ ; έπανέλαβεν. Οΰδέποτε θά μέ 
συγχωρήσητε, διότι είμαι πλουσία ;

Ή  έπερώτησις ήτο Ιντονος καί άμε
σος. Ό  Φριδερΐκος άπήντησεν :

—  Έχετε τό δικαίωμα νά μέ χλευά- 
ζητε, δεσποινίς- άλλ ’ ίσως είνε σκληρόν 
έκ μέρους σας.

Ή νεάνις έφρικίασε σύσσωμος.
—  Δέν σάς χλευάζω ποσώς,κύριε Πλε

μόν, είπεν. Σάς ορκίζομαι δτι δέν εχω 
διόλου τοιαύτην έπιθυμίαν. ’Αλλά μαν
τεύω τούς διαλογισμούς σας, ή μάλλον 
έμάντευσα αΰτοΰς άπό τής έσπέρας έκεί- 
νης δτε συνηντήθημεν έπί τ ο ϋ Ρ ί β ε λ ι ε .  
Έννοώ τήν οδύνην σας, καί —  διατί νά 
μή τό ομολογήσω ;—  τήν ίδικήν μου. Μέ 
άγαπάτε καί δέν θέλετε νά μοΰ τό είπη- 
τε.Τήν παρελθοΰσαν νύκτα σάς διέφυγεν ή 
ομολογία καί τώρα προσπαθείτε νά τήν 
διαψεύσητε. Πρός τί; Δέν δυνάμεθα πλέον 
ν’ άπατώμεν άλλήλους. Κύριος είσθε, άν 
θέλετε, νά θυσιάσητε έζ έγωϊστικοΰ α ι
σθήματος τήν εΰδαιμονίαν,τήν όποιαν οΰ- 
δείς σάς άρνεϊται, πρός ΐκανοποίησιν φ ι
λοτιμίας, τήν οποίαν Ιχω τό δικαίωμα 
νά θεωρώ υπερβολικήν.

Καί ένφ έτελε ίωνε τοΰς λόγους τού
τους ή φωνή της είχε κατασταθή εΰστα-  
θής, διαπεραστική. Κατείχετο καί αΰτή  
ύπό νευρικοΰ έρεθισμοΰ. ’Αντί τής τρυφε- 
ράς διαχύσεως τής πρώτης έρωτικής συν- 
αντήσεως, προέκυπτεν είς τό μέσον καί έ- 
λάλει ή ψυχρά φωνή τής λογικής. Ά μ -  
φότεροι ήσαν στενοχωρημένοι, άμηχανοΰν- 
τες.Μία κραυγή, προερχομένη έκ τής καρ
δίας, διέλυσεν δλον έκεΐνον τόν πάγον.

—  Δεσποινίς, είπεν ό Φριδερΐκος, δέν 
έ'χω οΰδέ τό δικαίωμα οΰδέ τήν δύναμιν 
ν’ άποκρούσω τήν έπερχομένην εΰτυχίαν. 
Σέ άγαπώ καί δέν είνε άνάγκη νά σάς τό 
είπω, καθότι, τό γινώσκετε. Καταστήσα-  
τέ με λοιπόν δ,τι δύνασθε νά μέ κατα-  
τήσητε, δηλαδή άνδρα, δστις, άποβλέπων 
πάντοτε πρός τήν ύμετέραν άτομικότητα  
καί ουχί πρός άλλο τ ι ,  νά θεωρϊί πάντοτε 
έαυτόν άζιον τής έκλογής σας.

—  Αΰτό μέ άρκεΐ. Σάς άγαπώ καί 
έγώ έπίσης.

Αΰτήν τήν φοράν είχον άποφύγει πάν
τα  τά ένοχλητικά προοίμια, πάσας τάς 
φράσεις, αΐτινες οΰδέν λέγουν. "Ορθιοι 
άπέναντι άλλήλων, μέ τάς χεΐράς συνη- 
νωμένας δέν ώμίλησαν πλέον ε’ιμή διά 
βλεμμάτων. Ό τε  δέ τό πνεΰμά των άνέ- 
κυψεν έκ τής έρωτικής μέθης, τά  χείλη 
τοΰ Φριδεοίκου άπήγγειλον βραδέως ώς 
μελφδίαν §ν δνομα :

—  Λευκή !
—  Φριδερΐκε ! άπήντησεν έκείνη ώς 

ηχώ.
Καί'α ΐ δύο των πνοαί είπον ταΰτοχρό- 

νως : Διά παντός !

[“Επεται συνέχεια].
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ε

ΑΕΟΝΤΟΣ Δ Ε -Τ Ε Ν Σ Ω

Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ Ρ Ε Α Λ Η
ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, ναύτης ϊ -  
κρουβε τήν θύραν τοΰ ίατροΰ. Ό  πλοί
αρχος έπεθύμει νά τφ  όμιλήσν) «διά τήν 
υπηρεσίαν.» Ό  νεανίας, άποτόμως άνα- 
κληθείς είς τό καθήκον, περιεβλήθη τ α 
χέως τήν στολήν του καί έπορεύθη παρά 
τ φ  άνωτέρφ του. Οΰτος, χωρίς νά τον κα- 
λέστι νά καθίστρ, είπεν α ΰτφ  μέ άσυνήθη 
τόνον φωνής :

—  Κύριε, εχω έντολήν νά σάς π λη
ροφορήσω, δτι μετετέθητε έπί τοΰ Τ ι λ θ ι τ  
καί δτι, ενεκα κατεπειγόντων λόγων, ο
φείλετε νά φθάσητε τό πλοΐον τοΰτο τ ά 
χιστα είς τήν Κοχιγκίναν, έπομένως θ’ 
άναχωρήσητε σήμερον διά τοΰ είς Α ίγ υ 
πτον άναχωροΰντος ταχυδρομικοΰ. Μεθ- 
αύριον, Σάββατον, θέλετε είσθαι είς τό 
Πόρτ-Σαίδ, δπου θέλετε περιμείνει είκοσι

τέσσαρας περίπου ώρας τό διά τήν Σινι
κήν άτμόπλοιον. Τοιαύτη είναι ή ύπουρ- 
γική διαταγή. Οΰδέν λοιΛον ΰπολείπεται 
ή νά έτοιμασθήτε διά τήν άναχώρησιν.

Ό  Μαυρίκιος παρετήρει τόν πλοίαρ
χον, διαπορών. Ή αιφνίδια δ ιαταγή καί 
ό ψυχρός τρόπος τής μεταβιβάσεως αΰτής  
έτάραττον καί έζέπληττον αΰτόν. Ό  
πλοίαρχος τοΰ Λ ν μ ώ ν - ό ' - Ο ν ρ β ιλ, άζιω-  
ματικός μάλλον γέρων καί άγαθός οικο
γενειάρχης, μετεχειρίζετο αΰτόν σχεδόν 
πατρικώς. Ό  πλοίαρχος, ώσεί μαντεύσας ; 
τάς θλιβεράς έντυπώσεις τοΰ νέου, έζη- 
κολούθησεν, άναλαβών τό σύνηθες φιλό— 
στοργον ΰφος του :

—  Καθίσατε τώρα, άγαπητέ μοι, καί 
άς συνδιαλεχθώμεν ώς φίλοι. Ήζεύρω περί 
τίνος πρόκειται, διότι ό πατήρ σας μοί 
Ικαμε τήν τιμήν νά μοι γράψγι μακράν έ
πιστολήν καί οΰδέν νά μοι άποκρύψγ). Έ -  
πιτρέψατέ μοι νά σάς είπω, δτι ό ιατρός 
Βιλφερών παοέσχεν ύμΐν τήν μεγίστην  
δυνατήν έκδούλευσιν, άναγκάσας ύμάς ν’ 
άπέλθητε παραχρήμα.

—  Είναι άδύνατον, — είπεν ό Μαυρί
κιος.—  Ά ς  μοι δοθή φύλλον χάρτου- θά 
γράψω τήν παραίτησίν μου έπί ταύτης  
τής τραπέζης.

— Καί Ιπειτα ; Α γα π ά τε  μίαν νεά
νιδα, άγνωστόν μοι έμπόδιον, τό όποιον, 
ώς φαίνεται, έπίσης αΰτή άγνοεΐ καί τό 
όποιον ύμεΐς δέν δύνασθε νά τή άποκα- 
λύψητε, δέν σάς έπιτρέπει νά την νυμ- 
φευθήτε. ’Ιδού τ ί  μοι άναγγέλλει ό πα
τήρ σας, έπιτρέψατέ μοι δέ νά σάς είπω, 
δτι μόνον σπουδαιότατοι λόγοι θά 2πει- 
σαν άνδρα οίος ό πατήρ ύμών νά έκφρα- 
σθή δι’ δλης τής αΰθεντίας του. Ή πα- 
ραίτησις ύμών τ ί  δύναται νά θεραπεύσΥ) ;

—  Θά νυμφευθώ τήν δεσποινίδα Ρεν
νεφώρ, διότι ύμεΐς ήζεύρετε οτι πρόκει
τα ι περί αύτής.

— Ναί, άλλ ’ έπίσης ήζεύρω, δτι, έάν'' 
το πράζητε, ό πατήρ ύμών θά σάς κλεί
σει τήν οικίαν του. Έν τοιαύτγ) περι- 
πτώσει, δύνασθε νά με βεβαιώσητε, δτι 
ή δεσποινίς Ρεννεφώρ καί ό έπίτροπός της 
θέλουσιν άρκεσθή ε ίς  τήν νέαν θέσιν σας;

—  Άνελάβομεν αμοιβαίας ΰποχρεώ- 
σεις ένώπιον τοΰ θανάτου. Αυτός δ θά
νατος δέν θά ήμπόδιζεν ημάς τοΰ νά τη-  
ρήσωμεν τόν λόγον μας.

—  Α γ α θ ή  τύχη ! Δέν άνελάβετε δμως 
ύποχρεώσεις δι’ ώρισμένην προθεσμίαν.

Πολλοί άλλοι Ικαμον τάς μνηστάς των 
νά περιμένωσιν. Ά κουσατέ  μου* κερδί
σατε καιρόν' δώσατε δείγματα σεβασμού 
πρός τόν πατέρα ύμών, δ,τι δ άν συμβή, 
θέλετε ϊδει δτι θά είσθε εΰτυχής, οΰτω 
πράττοντες. "Αλλως, φρονώ οτι ή υίϊκη 
στοργή φέρει εΰτυχίαν. Εμπρός. Θ ανα- 
χωρήσητε, δέν είναι αληθές ;

—  Οΰδέποτε πρίν ή ίδω τήν δεσποι
νίδα Έλενίτσαν. ^

—  Είναι τρέλλα, τήν οποίαν ώφειλον ι 
νά μή σάς άφήσω νά πράζητε. Πλήν έγώ 
έπίσης ΰπήρζα νέος καί ήζεύρω δτι, έάν 
ήνάγκαζον ύμάς νά μείνητε έπί τοΰ πλοί-

θά σάς έζέθετον είς άφροσύνην τινά.

*
λ**

ου,

t
ί

γ

Γ



Υπάγετε, λοιπόν, άλλ’ έπιστρέψατε τα·

Ιχέως καί, πρό παντός, νά εύοεθήτε α 
πόψε έπί τοΰ Τ ίγ ρεως .  Ένθυμήθητε οτι, 
έάν άλλως πράξιοτε, θέλετε πταίσει σπου- 

' δαίως χαί θέλετε κηρύξει πόλεμον μεταξύ 
έμοΰ καί υμών. "Οπως δήποτε, άγαπη-  

' τ ί  μοι φίλε, έπιστρέφει τις καί έκ τ ι ς  Κο- 
χιγκίνας, ό δέ χρόνος διορθοΐ τά πάντά.

Μετά είκοσι λεπτά τής ώρας, δ Μαυ
ρίκιος άφίκετο πρό τής θύρας τής οικίας 
Χάρρισων. Άναμφιβόλως οΐ θεράποντες 
είχον λάβει διατάγάς , διότι άντί νά τον 
είσαγάγωσιν, ώς συνήθως, είς την α ί 
θουσαν, είσήγαγον αΰτόν είς τό γραφεϊον 
τοΰ τραπεζίτου, οπού εΰρε τόν γέροντα 
καθήμενον ένώπιον τραπέζης καί εϊπέρ 
ποτε άπαθή. Έν τώ βάθει τής ψυχής του 
δ Μαυοίκιος ήσθάνθη ποιάν τινα άνακού- 
φισιν, μ η  εύρεθε'ις αμέσως ένώπιον τής 
Έλενίτσας, διότι, παρά πάσας τάς προ
σπάθειας, δέν είχε δυνηθή ν’ άνεύρν) την 
πρώτην φράσιν ην έ'μελλε νά τϊί άπευ- 
θύνγι. Μέ τόν θεΐόν της δμως δέν Ιλαβεν 
άνάγκην νά δμιλήσγ).

—  Κύριε — ήρχισεν δ Χάρρισων— πε- 
ριέμενον την τιμήν τής ύμετέρας έπισκέ- 
ψεως, διότι έ'χω νά ποιήσωμαι πρός ύμάς 
δύο ανακοινώσεις. Ή πρώτη είναι, ότι 
σήμερον την πρωίαν Ιλαβον παρά τοΰ 
πατρός υμών επιταγήν ϊσην πρός τό πο- 
σόν τής οφειλής υμών. Ή δευτέρα είναι 
άλλης φύσεως. Ό  Ιατρός μοί γράφει, ότι 
έζητήσατε την γνώμην του ώς πρός την 
μεγάλως τιμώσαν ήμάς πρόθεσίν σας τοΰ 
νά νυμφευθήτε την ύπ’ έμοΰ έπιτροπευο- 
μένην ανεψιάν μου. Επιδοκιμάζω ύμάς 
μεγάλως, διότι ένεπιστεύθητε πρός έκεΐ- 
νον, όστις πρώτος είναι άξιος τής ύμε- 
τέρας έμπιστοσύνης. Έάν άπετείνεσθε 
πρός με, ήθελον πληροφορήσει ύμάς είλι-

y κρινώς περί τινων περιστάσεων, τάς δ- 
ποίας αγνοείτε, ώς άγνοοΰσιν αΰτάς πάν- 

>*»τες, ή Έλενίτσα πρώτη.
Ο Μαυρίκιος ϊμελλε νά δμιλήσγ), ά λλ ’ 

δ Χάρρισων ήμπόδισεν αΰτόν διά νεύμα
τος. Οΰτος δέν έλάλει συχνά*ις, άλλ ’ 
οσάκις ήρχιζεν, ώμίλει σπουδαίως. Έξη- 
κολούθησε, λοιπόν, μέ τόν αΰτόν πράον 
και σταθερόν τόνον φωνής.

— Ό  πατήρ υμών, όστις, ώς ιατρός, 
έγνώρπεν οίκείως τούς Ρεννεφώρ, ύπαινίσ-· 
σεται μόνον έκείνας τάς περιστάσεις,πλήν 
ταΰτοχρόνως μοί δηλοΐ, ότι, ώς πρός α ΰ 
τόν, καθιστώσιν αδύνατον τόν μετά τής 
ανεψιάς μου γάμον σας. Νομίζω ότι ή 
γλώσσα του είνε σαφής. Ά λ λ ω ς ,  κύοιε, 
έγώ άγαπώ καθαρά τά  πράγματα χαί ή 
γλώσσα τοΰ πατρός σας μοί εΰαρεστεΐ.
Ιδίως δέ τφ  είμαι εΰγνώμων, διότι δεί- 

κνυται συνετός, υποχρεών ύμάς ν’ « . π ε ί 
θε τε  τής Σμύρνης παραχρήμα.

Ό  Μαυρίκιος μετέπιπτεν άπό έκπλή- 
ξεως είς Εκπληξιν. Ή άπάθεια τοΰ Σκώ- 
του, όστις έθεώρει έπίσης ,φυσικόν, οτι 
τ φ  άπεδόθησαν τά χρήματα κα'ι ή άνεψιά 
του, Ικαμνεν αΰτόν ν’ άποβάλη τήν ά-  
πΰμένουσαν α ΰτφ  όλίγην ψυχραιμίαν.

—  Αλλ έπί τέλους ! άνεφώνησεν, έάν 
. ετι ΰποτεθϊϊ οτι θ’ αναχωρήσω, τό δποΐον

δέν είναι βέβαιον, θέλετε μοί έπιτρέψει 
τελευταίαν συνέντευξιν μετά τής Έλε* 
νίτσας ;

—  Ό χ ι ,  κύριε’ διότι ή θέλετε είπει 
πρός την ανεψιάν μου τήν άλήθειαν,τοΰτο  
δέ θά ήτο πρόωρον μέτρον, ώς £χουσι νΰν 
τά  πράγματα, ή δέν θά την είπητε, τότε 
δ’ άγνοώ τ ί  θέλετε νά είπητε πρός αΰτήν. 
Έ φ’όσον υπάρχω είς την ζωήν,έγώ δ θείος 
καί δ έπίτροπος τής Έλενίτσας, αυτη, 
έκτός έάν θελήσν) νά μοι παρακούστρ, δέν 
θά νυμφευθϊ) άνδρα, τοΰ όποίου ή οικογέ
νεια Ιμαθε καί άπεδέχθη τά  πάντα.

— Καί όμως,έάν πρέπϊ) νά σάς τό είπω, 
ή άνεψιά σας καί έγώ έ'χομεν μνηστευθή. 
Έ χω λοιπόν τό δικαίωμα...

—  Τί λέγετε, κύριε ; Έγώ αυτός, τόν 
όποιον βλέπετε, έμνηστεύθην δίς πριν ή ή 
δεσποινίς Βαρκσάϊαρ γίνγι κυρία Χάρρισων. 
Ά λ λ ω ς ,  έπί τοΰ προκειμένου, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψιν ότι ήγνοεΐτε τινάς λεπτομε- 
ρείας, ή ύμετέρα ύπόσχεσις είναι άκυρος.

— Ά λ λ ’ έάν άποποιηθώ ν’ αναχωρήσω;
—  Δέν θά έπράττετε πράξιν τιμίου άν- 

δρός, τότε δέ θ’ άνεχώρει ή άνεψιά μου- 
σάς δίδω περί τούτου τόν λόγον τής τ ι 
μής μου.

—  Τουλάχιστον όμως θά μοι έπιτρέ- 
ψητε νά γράψω πρός την μνηστήν μου, 
διότι σάς έπαναλαμβάνω, ότι είναι μνη
στή μου.

—  Μίαν μόνην έπιστολήν, όπως τϊί εϊ- 
πητε, οτι τά  καθήκοντα ύμών σάς άπο- 
μακρύνουσιν αΰτής. Έάν δέ βραδύτερον 
ό πατήρ ύμών μεταβάλνι γνώμην, ή Έ λε
νίτσα σάς ανήκει.

—  Ά λ λ ά  τ ί  θά σκεφθϊ) π*ρί έμοΰ ή Έ-  
λένίτσα ;

—  "Ο,τι θά τϊί ειπω έγώ, δήλα δη ότι 
δέν υπάρχει είς τόν κόσμον μάλλον αξιό
τιμος ύμών άνήρ.Έστε βέβαιος, ότι θά το 
έπαναλαμβάνω πρός αύτήν, όσάκις άν πα- 
ρουσιάζηται εΰκαιρία. Ώς πρός τ  άλοιπά, 
θέλετε μεριμνήσει υμείς.

Οίμοι ! τά  λοιπά ώμοίαζον πολΰ πρός 
τό αδύνατον. Εντούτοις, τά πάντα συν- 
έτοεχον, όπως καταδείξωσι τφ  Μαυρικίφ, 
ότι μόνη έλπίς έναπελείπετο α ΰτφ  νά 
προσπαθήσΥ) νά μεταπείσή τόν πατέρα του. 
Πλήν, έν τφ  μεταξύ τούτφ, ώφειλε νά ύ- 
πακούσγι καί ν’ άναχωρήσΐ). Ήγέρθη λοι
πόν, ετεινε την χεϊρα πρός τόν Σκώτον 
καί είπεν α ΰτφ  :

—  Απόψε άναχωρώ διά την Σινικήν. 
Εννοείτε εΰκόλως, οτι δέν θα είχον άνάγ
κην νά ποοευθώ τόσον μακράν, έάν έγκα- 
τέλειπον έλπίδα, ήτις, κ α τ ’ έμέ, δέν θέ- 
\ει βραδύνει νά μεταβληθϊί είς πραγμα
τικότητα. Ά λ λ ά ,  σάς έπαναλαμβάνω, δέν 
δύναμαι ν* αποχαιρετίσω ; . . .

—  'Οχι, άπήντησεν δ Χάρρισων. Μη 
έπιμένετε' όταν ειπω τ ι ,  δέν το ανακαλώ.

—  Τότε, κύριε, τοΰτο μόνον μοί υπο
λείπεται νά σάς εϋπω: ή θ’άποθάνω ά γα 
μος ή θά νυμφευθώ την άνειψιάν σας. 
Θά εχετε την καλωσύνην νά το έπανα- 
λάβητε πρός αΰτήν ά ντ ’ έμοΰ ;

Ό  Χάρρισων προέτεινε τά χείλη, ε- 
κλεισε^τούς οφθαλμούς καί Ιτριψε τάς

μακράς τρίχας τών οφρειών του, αΐ δποΐαι 
ήσαν ένδείξεις βαθείας σκέψεως καί είτα  
άπεκρίθη :

—  Θά το έπαναλάβω πρός αύτήν, κύ
ριε, διότι έξ όσων είδον μέχρι τοΰδε νά 
ποάξητε, θεωρώ ύμάς ικανόν διά μεγάλας 
πράξεις. Πλην έννοούμεθα’ μίαν μόνην 
έπιστολήν, όπως τϊί άναγγείλητε την ά- 
ναχώρησιν ύμών, καί άκολούθως σιγή, 
έκτός έάν ύπάρχϊ) τ ι νέον.

ΙΘ'

ΌΜαυρίκιος,έπανελθών έπί τοΰ πλοίου, 
παρετήρησε τό ώρολόγιον καί είδε μετ’ 
έκπλήξεως, οτι μόνον τρεϊς ώραι τφ  ύ- 
πελείποντο, όπως προετοιμασθϊ). Πρό παν
τός, μετέβη παρά τφ  πλοιάρχψ καί τφ  
άνεκοίνωσε την άπόφασίν του.

—  Ευγε ! άνεφώνησεν δ αξιωματικός. 
Είσθε νέος ανδρείος, πραγματικός άξιω-  
ματικός τοΰ ναυτικού! Θά έθλιβόμην ά- 
ληθώς, έάν μεταξύ τοΰ πατρός σας καί 
ύμών δέν έπήρχετο συμβιβασμός. Έφο- 
βούμην μήπως, άφοΰ έβλέπετε την δε
σποινίδα.. .

-— Δέν την είδον, είπεν ό Μαυρίκιος, 
μή μοι συγχαίρητε διά τό θάρρος μου, 
διότι δέν δύναμαι νά βεβαιώσω, έάν θά 
?χω μέχρι τέλους.

Μετέβη είς τόν θάλαμόν του, όπου ’έ -  
γραψε πρός την δεσποινίδα Ρεννεφώρ έπι
στολήν, λήγουσαν ώς έξής :

«Έπί τοΰ Τ α ύ ρ ο ν  ώοκίσθην ν’ αφιερώ
σω ύμΐν την ζωήν μου ολόκληρον. Ό σ ά 
κις βλέπετε έκεϊνο τό όρος, άναπολεΐτε 
την ύπόσχεσίν μου. Θά γίνω σύζυγός σας 
ή οΰδέποτε θέλω νυμφευθή. Έάν ό Θεός 
θέλϊ], ταχειαν έντάμωσιν».

Άκολούθως ήσχολήθη είς τάς προε
τοιμασίας τής άναχωρήσεω^ μετά το ιαύ-  
της έξάψεως, ήτις θά ήδύνατο νά όνομα- 
σθϊ) πυρετός τής θυσίας. Έμελέτα ήδη 
καθ’ έαυτόν τ ί  Ιμελλε νά γράψη πρός τόν 
πατέρα του. Έβλεπε τόν γέροντα ιατρόν, 
συγκινούμενον έν τφ  βάθει τή ;  ψυχής του 
υπό τής ένδείξεως έκείνης τοΰ υίϊκοΰ σε- 
βασμοΰ καί ανίκανον νά παρατείν·/) τήν  
πάλην.Έβλεπεν έαυτόν άφικνούμενον αυ-  
θις είς έκεΐνον τόν λιμένα, άποβιβαζόμε- 
νον καί κοούοντα τήν θύραν τής προσφι
λούς οικίας, τής όποιας διέκρινε τήν έρυ- 
θράν στέγην.

—  Ίδοΰ έγώ ! "Ερχομαι νά σε λάβω, 
Ελένη μου, μνηστή μου, σύζυγέ μου !

Έν τούτοις εθετεν είς τούς ταξε ιδ ιωτι-  
κού; σάκκους ένδύματα,ίατρικά έργαλεϊα, 
φιάλας, άναμνήσεις τού ταξειδίου. Ένφ  
Ιμελλε νά κλείσγι τόν τελευταϊον σάκκον, 
ετυψε τό μέτωπόν του, κατέπνιξε κραυ
γήν οδύνης καί εδραμεν είς τό θεραπευτή- 
ριον τοΰ πλο'ου, οπως λάβϊ) τήν άπό τοΰ 
Εσταυρωμένου ήρτημένην, όπου είχε θέ
σει αΰτήν ή Έλενίτσα, άνθοδέσμην."Αμα 
λαβών τά  άνθη έκεΐνα, παρετήρησε μ ή
πως τόν είβλεπέ τις καί ήσπάσθη αυτά.

Ό χ ι ,  οΰδείς σέ βλέπει, δυστυχής ή -  
ως, χθές Ιτι πλήρης θάρρους. Ύ π αγε  ! 
έν είσαι δ πρώτος, όστις ήσθάνθης τον



χαλκόν τής καρδίας άναλυόμενον αΓφνης 
είς δρόσον δι’Ιν τίποτε, άμα τί) θέα κενού 
ανακλίντρου, άμα τφ  άκούσματι αορίστου 
καί μεμακρυσμένου $σματος, πρό παντός 
δ’ άμα τ·7) άπροσδοκήτφ και προδότιδι 
όσφρήσει έσ^εί ζωηροΰ αρώματος. Ό  σά- 
ραζ εισδύει προδοτικώς ύπό τόν θώρακα 
τής έκουσίως σκληρυνθείσης καρδίας καί 
ιδού σύ ήττημένος. Τά άπεξηραμένα άνθγ) 
αισθάνονται αύθις πίπτουσαν βροχήν,άλλά 
βροχήν πικράν καί θερμήν, πίπτουσαν άπό 
δύο φλέγόμενων οφθαλμών. Νΰν δμως, έ- 
πάνελθε άνήρ καί σφίγξον τόν θώρακα, 
πλήν φύλαζον έν αγάπη τήν ύγράν ανθο
δέσμην ! Φέρε αύτήν μετά σοϋ διά τών 
ώκεανών, μάρτυρα τής θλίψεώς σου, μάρ
τυρα Ϊσως ποτέ... τίς δύναται νά προίδη 
τό μέλλον ;

Ή φέρουσα τόν Μαυρίκιον λέμβος προσ- 
ήγγισεν είς τό άτμόπλοιον Τ ί γ ς ι ς ,  μετά 
δέ τινα λεπτά τής ώρας ήρθη ή βαρεία 
άγκυρα άπό τού πυθμένος τής θαλάσης. 
Ή ελιξ περιεστοάφη καί, μικρόν κατά  
μικρόν, αί οίκίαι τής Σμύρνης έζηφανί- 
σθησαν άπό τών οφθαλμών τών έπί τοΰ 
καταστρώματος. Ό  Μαυρίκιος Βιλφερών 
δμως δέν ύπήοχε μεταξύ αύτών, άλλά, 
κλεισθείς είς τό δωμάτιον του, έκειτο α
κίνητος έπί τής κλίνης μέ τό πρόσωπον 
βεβυθισμένον έντός τοΰ προσκεφαλαίου.

Είς Πόρτ-Σαιδ έπεβιβάσθη έπί τοΰ "Ο
ζο ν ,  άφοΰ κατέθεσεν είς τόν ταχυδρομι
κόν σάκκον τοΰ Τ ίγ ρ εω ς  έπιστολήν, ά- 
πευθυνομένην πρός τόν πατέρα του.

«Σοί ύπήκουσα , έγραφεν, οΰχί διότι 
σ’ άγαπώ πλειότερον έκείνης, άλλά διότι 
άγαπώ άμφοτέρους. Δέν θέλω νά ζήσω ά
νευ τής Έλενίτσας' τήν θέλω ! ΤΑ ! έάν 
σοι έλεγον, δτι ή βεβαιότης τοΰ νά ϊδω 
αΰτήν ποτέ προσβαλλομένην ύπό τής ά- 
παισίας νόσου θά μ’ εκαμνε ν’ αποφασίσω 
νά'την νυμφευθώ σήμερον, παρά τήν απο
δοκιμασίαν τοΰ κόσμου ολοκλήρου ! Πά- 
σχουσα, θά ειχεν ιδίως άνάγκην έμοΰ !»

— Μέγιστε Θεέ ! άνέκραζεν ή κυρία 
Βιλφερών, άναγινώσκουσα τήν έπιστολήν. 
Αΰτός είναι παράφρων !

Μετά οκτώ ήμέρας, ενεκα τών έπικιν- 
δύνων δυσχερειών τοΰ πλοΰ, ή παραφρο
σύνη του ηΰξησεν.

«Έάν την έγνώριζες,— έπανελάμβα- 
νεν ά Μαυρίκιος —  δέν θά ήδύνασο νά I- 
χης πλέον άνησυχίας. Δέν σοι όμιλώ περί 
τής καρδίας, πλην είναι ύγιεστάτη, ΰψί- 
στη καί ισχυρότατη διάνοια. Είναι ή φο ο - 
νησις προσωποποιημένη. Ν’ άμφιβάλ.λη 
τις θά ήτο ώς έάν άμφέβαλλε περί τής 
στερεότητος τών πυραμίδων τής Αίγύ- 
πτου. "Άλλως, τ ι φοβείσαι ; Άναγινώσκω  
πολλάκις τήν άπαισίαν, τήν τρομεράν έ 
πιστολήν σου !... Έ σ τ ω !  θά ζήσω μετ’ 
αυτής ώς αδελφός της. Θά την άγαπώ ά λ 
λως, πλήν μεθ’ δσης τρυφερότητος ουδέ
ποτε άνήρ ήγάπησε τήν σύζυγόν του.Έάν  
πέπρωται νά ώαεν δυστυχείς, τοΰλάχιστον  
δέν θ’ άφήσωμεν δυστυχείς μεθ’ ήμάς».

Φεΰ ! μετά μήνα, ό άτυχής έρωμένος 
άπέβαλε τόν ένθουσιασμόν του. Έγραφεν 
έκ Σαϊγκόν :

«Άνέλαβον ύπηρεσίαν έπί τοΰ Τ ι λ α ί τ , 
δπου οί ασθενείς μέ περιέμενον άνυπομό- 
νως. Τί λέγω μέ περιέμενον ! ... Οί δυ
στυχείς νοσοΰντες δέν άνεγείρονται πλέον. 
Ένεκαινιάσαμεν νέον κοιμητήοιον καί ό
μως τό παλαιόν ήτο εΰρυχωρότατον' άλλά  
τά νοσοκομεία άποστέλλουσι τόσου£ είς 
τόν νεκρικόν πεοίβολον ! Χθες, συνοδεύ- 
σας δυστυχή συνάδελφον, κατελήφθην 
ύπό τής επιθυμίας νά όοίσω καί τήν θέσιν 
μου. Κατεδικάσθην ν' άποθάνω είς τήν 
Κοχιγκίναν, διότι ώμοσα νά μή άπέλθω 
αΰτής, έφ’δσον λαμβάνω άρνητικάς άπαν- 
τήσεις σου» .

Ουχ ήττον έγκατέλιπε τήν χώραν έκεί
νην ζών, πλήν προσβεβλημένος ύπό βρα
δείας νόσου, τήν όποιαν μόνος ό άήρ τής 
γεννεθλίου χώρας ήδύνατο νά θεραπεύση. 
Έφεοον αΰτόν έπί τοΰ πλοίου, τό όποιον 
έμελλε νά τον όδηγήση είς την πατρίδα 
του. «Προφυλάχθητε άπό τήν Έρυθράν 
θάλασσαν!» , τώ είπεν δ αρχίατρος. Πλήν 
ή Έουθρά θάλασσα έχαρίσθη πρός τόν 
πάσχοντα, διότι, ποίν ή φθάση είς Μάβ- 
ελ-Μαβέβ, ή ζωογόνος αύρα τοΰ Ίνδικοΰ 
ώκεανοΰ είχε σώσει αυτόν.

Μετά έζάμηνον άπουσίαν είχε θερα- 
πευθή έντελώς, μίαν δ' είχεν έπιθυμίαν 
ν’ άναχωρήση έκ νέου.

Έσπέραν τινά, πατήρ καί υίός συνδιε- 
λέγοντο έν τνΊ μικρά έκείνη αιθούση τής 
όδοΰ Λονδίνου, έν ή,πρό δεκαπενταετίας, 
ή μικρά Ελένη Ρεννεφώρ είχεν είσελθει 
μετά τής μητρός της, χωρίς νά ΰποπτεύση 
τό οικογενειακόν δράμα, τοΰ όποιου έβλε
πε τόν πρόλογον.

*0 γέρων ιατρός είχεν έπαναλάβει :
f Iποτε !

—  Λοιπόν οΰδέν δύναται νά σε αετα-  
πείση ; έλεγεν ό πατήρ άποτεθαρρημέ- 
νος. Πανθ’ δσα σοί έπαναλαμβάνομεν ή 
μήτηρ σου καί έγώ είναι ανωφελή ; Συλ
λογισμοί, ικεσία;, δάκρυα οΰδέν άζίζου- 
σιν ;

—  ΟΓμοι ! πάτερ μου, —  άπεκρίθη 
δ Μαυρίκιος —  ένθυμεϊσαι, δτι, κατά τήν 
έπιστολήν σου, έθιξας τήν ζώσαν σάρκα 
και ή πληγή αίμάσσει !

—  Οΰδέποτε θά έπίστευον,- δτι άνήρ 
σοβ αρός, νοήμων, άγαπών τήν έργασίαν 
καί τήν έσπιστήμην, θ’ άφίετο νά παρα- 
συρθη ύπό αισθήματος.

—  Τότε, κατά τήν γνώμην σου, οί μ ι
κροί, οί αμαθείς καί οί οκνηροί αισθάνον
τα ι πλειότερον τών άλλων ;

—  Έπί τέλους, τ ί  κερδίζεις, έγκατα-  
λείπων τούς Παρισίους καί περιτρέχων 
τόν κόσμον δευτέραν φοράν ; β

—  Προσπάθησαν νά πείσης άνθρω
πον βασανιζόμενον ύπό οδονταλγίας, 
δτι ουδέν ωφελείται περιφερόμενος είς τό 
δωμάτιον του καί δτι θά έπραττε κάλλιον, 
έάν έκοιματο ;

—  Λοιπόν, άναχώρησον, πράζον ώς 
βούλεσαι. Ά φοΰ έπιστρέψης, θέλεις έπα- 
νεύρει τήν πελατείαν διεσκοοπισμένην, τά 
μέγαρον πωλημένον καί τόν πατέρα σου 
νεκρόν ή είς τήν έξοχήν, καταγινόμενον 
είς την καλλιέργειαν τής γής. Πάντα δέ

ταΰτα  δ·ιά μίαν νεάνιδα, ήτις* κατά τήν 
στιγμήν ταύτην, είναι ΐσως ύπανδρευμέν\

—  Ά  ! πάτερ μου, εμχου νά μή ήναι. 
διότι άλλως πιστεύω, δτι δέν θά νιδυνά- 
μην νά σε άγαπώ.

—  Μπά ! είσαι ύπερβολικός καί είς τζ 
παράπονά σου. Έάν ήσο έρωτευμένος "ig> 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά λησμονής τά  
πάντα, δέν ήθελες έγκαταλείψει τήν Σμύρ
νην !

—  Έχεις άσθενή μνήμην, πάτερ μου ! 
Έγώ δμως διετήρησα τήν έπιστολήν σου.

— Ό πως δήποτε, θά κατώρθους νά 
λαμβάνης ειδήσεις παρά τής έρωμένης σου.

[ Έ π ε τ α ι  σ υ νέχεια ] .  Δ μ λ .

Κ * : R O B I N S O N

ΤΙΣ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Ό  κύριος 'Ιωσήφ Τόνσυ ήτο ισχνός καί 

ύψηλός, τεσσαρακοντούτης περίπου, μέ 
φαιάν κόμην καί οΰδέν τό άξιοπαρατήοη- 
τον ένυπήρχεν έν τ?ί φυσιογνωμία του, έ- 
ζαιρουμένης βαθείας τινός ούλής παρά τόν 
δεξιόν οφθαλμόν. "Οτε άπεκατέστη έν 
Βάλστον οί φλύαροι τής κωμοπόλεως διέ- 
δοσαν πλεϊστα δσα περί τοΰ τίς ήτο, πό- 
θεν ήρχετο καί ποιον τό έργον του, άλλ’ 
οΰδέν τό βάσιμον ένυπήρχεν είς τάς δ ια
δόσεις των, αΰτός δέ οΰτος δ κύριος Τόνσυ 
οΰδεμίαν περί τοΰ έαυτοΰ του παρείχε 
πληροφορίαν,έξαιρουμένης μιάς καί μόνης 
φοράς,καθ'ήν έκ λόγων τινών διαφυγόντων 
αΰτόν ήδυνήθησαν νά έννοήσωσιν δτι ά λ 
λοτε ύπήρζε πλοίαρχος, διάφοροι δέ έπι- 
σκεφθέντες τήν οικίαν έν η κατώκει ο 
Τόνσυ διέδιδαν δτι είχον παρατηρήσει σχε
διογράφημα πλοίου έν τ·7ί αιθούση καί 
διάφορα κογχύλια' τό τοιοΰτο δέ ήρκεσεν 
δπως οί κάτοικοι τοΰ χωρίου πεισθώσιν 
δτι δ ξένος αΰτός ητο πλοίαρχος καί Ικ- 
τοτε δ ι’ αΰτοΰ τοΰ ονόματος τόν άπεκά- 
λουν.

Καθ’ ήν έποχήν άρχεται ή παροΰσα 
διήγησις ό πλοίαρχος είχε περιέλθει είς 
χρηματικάς δυσχερείας . Η οικία ήν 
κατείχε κατφκεΐτο ύπ ’ αύτοΰ πρό ένός 
σχεδόν έτους καί οΰδέ οβολόν είχε π λη 
ρώσει άπέναντι τών οφειλομένων ένοικίων^·;0« 
δ δέ ιδιοκτήτης,εΰκολόπιστός τις έμπορος, 
ήρξατο άναλογιζόμενος δτι ήτο πλέον κα ι
ρός νά σχετισθη μετά τών χρημάτων 
τοΰ πλοιάρχου. Τό γεγονός αΰτό ήρξατο 
διαδιδόμενον μεταξύ τών γειτόνων, οΐτι 
νες ελεγον, δτι άφ’οτου δ πλοίαρχο; κα- 
τώκησεν έκεΐ, οΰδέποτε είχε χρήματα έν 
άφθονία καί δτι κατά τούς τελευταίους 
μήνας είχε περιέλθει είς μεγάλην άνεχειαν 
καί. σχεδόν οΰδένα τών προμηθευτών ν> 
είχε πληρώσει. Ή ύπομονή τών πιστω  
τών του είχε σχεδόν έξαντληθή, δτε ήμε-

ο
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οχ ι  τινά ϊ\α.βεν έπιστολήν τοΰ -πλοιάρ- 
)ου, δι’ ής προσεκάλει άπαντας αΰτοΰς 

μεσημβρίαν τ ί ;  έπομένης Δευτέρας, 
ξ ; θά ικανοποιεί δλους, καθότι είχε 

6ή παρά τ?κ έν Βάλστον Τρα- 
- f .  ίχετά στρογγύλαν ποσόν, οπερ 
. j  κληρονομήσει παρά μακρυνοΰ συγγε- 

του.
Σάββατον ό πλοίαρχος, δ ι’ άμάξης 

λουμένης παρά τοϋ υίοϋ τοΰ ίδιοκτή*
. .'ής οικίας του, μετέβη είς Βάλστον, 
ίοτη πρό τής Τραπέζης, έν γ  ό πλοί- 
>ς διέμεινε περί τά δέκα λεπτά καί 
)ε μετά ταΰτα  θέτων έν τφ  θυλα- 

τοΰ έπενδύτου του ογκώδες χαρτο- 
ιίκιον, άφοϋ δε Ικαμε προμήθειας τ ι-  

τ γ  πόλει, έπέστρεψε διά τής Ιδίας 
£.·^ης κατ ’ εΰθεϊαν είς τγ]ν οικίαν του. 

έρί τήν εκτνιν τής έπομένης Κυοια- 
οΐ φιλήσυχοι κάτοικοι τής High 

reet άφυπνίσθησαν ύπό ίσχυροΰ κρότου 
τήν θύραν τοΰ άστυνομικοΰ σταθιχοϋ. 
κλητήρ, ό φρουρών τήν νύκτα έκείνην, 

νέφξε ττιν θύραν,και ήΜαρία,ή υπηρέτρια 
;τοΰ πλοιάρχου, εί σν λ̂θε τρέμουσα καί 
δακρύουσα, παρ’όλίγον δέ νά λιποθυμήση 
είς τάς άγκάλας τοΰ προσδραμόντος κλη* 
τήρος, μόλις δέ συνήλθεν ολίγον ήρξατο 
χραυγάζουσα, οτι ό κύριός της ό πλοίαρ
χος είχε δολοφονηθώ καί κλαπή κατά  
την νύκτα έκείνην.

'() αστυνόμος, προοκληθείς αυθωρεί, 
ρ,ετέβη είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος, α 
κολουθούμενος ύφ’ δλης τ·7ίς άστυνομι- 
κής δυνάμεως τοϋ χωρίου, συγκειμένης έκ 

ι δύο κλητήρων, ή δέ υπηρέτρια, ήτ ις  έ
φαίνετο λίαν καταβεβλημένη, διέμεινεν
\i τόν σταθμόν ύπό τήν έπίβλεψιν τής 
'■ν , -  . ,■ ^υγου του αστυνομου.

l· Πλησιάσας τήν οικίαν τοΰ πλοιάρχου, 
αστυνόμος παρετήρησεν δτι ή ποόσοψις 
ν Ιφερεν οΰδέν σημεϊον παραβιασμοΰ, 

αθότι τά παράθυρα ήσαν έρμητικώ; κε- 
κλεισμένα, ή δέ θύρα κλειδωμένη έσωτερι- 
κώ;. Είς τό όπισθεν δμως μέρος ή θύοα. ή 
Προύσα έκ τής αιθούσης πρός τόν μέχρι 

οχθών τοϋ ποταμοΰ διήκοντα κήπον, 
άνοικτή,ό δε τάπης τής αιθούσης S- 
πολλάς κηλϊδας αΐματος, έπί δέ τής 

{ιακος αΐ χηλϊδες ήσαν συχνότεραι. 
ιν τ φ  χοιτώνι δμως προφανώς είχεν έκ- 

τελεσθή τό ϊγχλημα. Ή παρά τό παρά- 
θιβον τράπεζα έφαίνετο μετακινηθεϊσα, 
αί δέ έν τφ  δωματίψ δύο εδραι Ικειντο 
'αραί. Έπί τής κλίνης οΰδείς είχε κα- 

'ΐίλιθή, ά λλ ’ έν τφ  μέσψ υπήρχε βαθΰ 
;Χ ,|4*ωμα ώσεί βαρύ τ ι  σώμα είχε πιε- 

Μ  έπ’αΰτης χαί αί σινδόναι ήσαν κ α τά 
στικτοι έξ αίματος. Έπίμηκες έγχειρί- 
διον,έπίσης καθιρμαγμένον,έκειτο παρά τό 
"ί'σκεφάλαιον, κατά γής δέ και παρά τήν 
Ι '■*’ χαρτοφυλάκιον ανοικτόν. Ταΰτα  

;ρετήρησεν ό αστυνόμος άμα τ^ είσόδψ 
wj, λαβών δέ άνά χεϊρας τό κατά γής 

/«Τρτοφυλάκιον τό έξήτασε λεπτομερέ
στατα, χωρίς νά δυνηθϊΊ ν’ άνεύρη τ ι  έν 

V, μόνον δέ κατά γής παρετήρησε τε- 
"**■*. ’3ν χάρτου πεπιεσμένον έφ’ οΰ ήσαν 
οιίμειωμένοι οί άριθμοί χαί ή αξία 42

τραπεζογραμματίων, ών τό όλιχόν άνήρ- 
χετο εις λίρας 270 ,  τό πιθανώτερον δέ 
ήτο δτι ό φονεΰς μή θέλων νά φέργ) μεθ’ 
έαυτοΰ οΰδέν τό δυνάμενον νά τόν ένοχο- 
ποιήβϊ) καί ύποβοηθήσνι τήν σύλληψι'ν 
του Ιρριψε τά χαρτοφυλάχιον, λησμονήσας 
έν τή βία του νά χαταστρέψϊΐ τόν ένοχο- 
ποιητιχόν χάρτην. Είς τών κλητήρων 
άπεστάλη άμέσως είς Βάλστον μέ τήν 
διαταγήν ΐνα πληροφορηθ^ παρά τοΰ 
διευθυντοΰ τής Τραπέζης άν οί έπί τοΰ 
χάρτου άριθμοί ήσαν τών τραπεζογραμμα
τίων, άτινα τήν προτεραίαν είχον μετρηθή 
τώ πλοιάρχω χαί δπως ληφθώσι τ ’ άναγ- 
χαΐα μέτρα ΐνα έμποδισθ^ ή έξαργύρωσις 
αΰτών. Διετάχθη προσέτι ό κλητήρ ΐνα 
τηλεγραφήσγι πρός τόν άνακριτή.ν πάσας 
τάς λεπτομερείας τοΰ φόνου καί οίον δή
ποτε συμβάν συνδεόμενον πρός τήν μυ
στηριώδη αΰτήν ΰπόθεσιν ήθελον φέρει 
είς φώ; έν Βάλστον. Μέχρι τοΰ σημείου 
τούτου τά πάντα έβαινον κ α τ ’ εΰχήν , 
ά λ λ ’ ήδη ήρξατο νά γεννάται τό ζήτημα  
τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος. Έκ τών 
έπί τοϋ τάπητος τής αιθούσης καί τής 
πρός τόν κήπον κλίμακος κηλίδων έδη* 
λοϋτο προφανώς δτι τό πτώμα είχε με- 
τακινηθή έκ τής οικίας. Μετά λεπτομερή 
έξέτασιν τοϋ κοιτώνος ό αστυνόμος μ ε 
τέβη είς τόν κήπον ενθα έπί τής νωπής 
γής έφαίνοντο βαθέα ίχνη βημάτων, ά 
τινα βαθμηδόν έφαίνοντο Ιτι βαθύτερα, 
άποδεικνύοντα δτι ό έν τφ  κήπψ μετα-  
βάς ?κυπτεν ΰπό τά βάρος φορτίου. Τά 
ίχνη Ιφθανον μέχρι τού μέσου τοΰ κήπου 
Ινθα υπήρχε μικρόν άλσος καί έκεϊ έξέ- 
λειπον όλοσχερώς. Έπί τής δλως νωπής 
γής έφαίνετο δτι σώμα τι είχεν έναπο- 
τεθή, δίκελλα δέ έ κεϊ πλησίον κείμενη 
καί τό παρά ταύτην προσφάτως άνασκαμ- 
μένον Ιδαφος ένέφαινον δτι πρός στιγμήν  
ό δολοφόνος έσκέφθη νά θάψη έκεϊ τό 
πτώμα, άλλ ’δτι έγκατέλειψεν άμέσως τήν 
ιδέαν αΰτήν, διότι ή έργασία είχε μόλις 
αρχίσει, έφαίνετο δέ δτι ό φονεΰς είτε δι- 
εκόπη τοΰ Ιργου του, ή τ φ  έπήλθε καλ
λίτερα τις ίδεα περί τής άποκρύψεως 
τοϋ πτώματος. Ποΰ δμω; ; Ό  κλητηρ 
καί ό άστυνόμος παρετήρουν άλλήλους έν 
άπορίίκ, δτε εις άμφοτέρους έπήλθεν ή 
αΰτή ’ιδέα, δτι τό πτώμα άναμφιβόλως 
θά είχε ριφθή έν τ φ  ποταμφ. Ά μ α  τ^ 
ανταλλαγή τής σκέψ?ως ταύτης μετέβη- 
σαν παρα τάς δχθας τού ποταμοΰ δπου 
άνεϋρον καί πάλιν τά  ίχνη, άλλά πολυ ευ
κρινέστερα καί βαθύτερα. Ό  ποταμός είς 
τό μέρος έκεϊνο ήτο βαθΰς καί βορβορώ- 
δης καί ή άνεύρεσις τοΰ πτώματος παρί- 
στατο λίαν δύσκολος, οΰχ ήττον διέτα- 
ξεν ό άστυνόμος ΐνα άρξηται ή διά κα- 
μάκων άνασκάλευσις τοΰ ποταμοΰ καί ά- 
φήσας τόν ετερον τών κλητήρων πρός φύ- 
λαξιν τής οικία; μετέβη ΐνα προγευματίσει 
διατάσσων νά μή έπιτραπ^ είς οΰδένα ή 
έν αΰτή είσοδος.

Ό  άστυνόμος είχε μόλις αποπερατώσει 
τά πρόγευμά του δτε έπέστρεψεν ό κλητήρ 
έκ Βάλστον καί τό πρόσωπόν του ένέφαινεν 
δτι ύπήρξεν εΰτυχτ,ς εί; τάς έρίύναςτου.Ό

Διευθυντής τής Τραπέζης άνεγνώρισεν δτι 
οί έπί τοΰ χάρτου άριθμοί ήσαν τών τρα
πεζογραμματίων τών μετρηθέντων τ^ προ
τεραία τφ  πλοιάρχψ, συνεπεία διαταγής  
ληφθείσης δι’ έπιστολής τών έν Λονδίνψ 
τραπεζιτών Κόβι Ναβόβ καί Σα τήν ίδιαν 
πρωίαν τοΰ Σαββάτου.

Ό  κλητήρ άκολούθως είχε προβή 
είς άνακρίσεις έν τή πόλει καί τφ  σιδη- 
ροδρομικφ σταθμφ. Έν τφ  σταθμφ 2μα- 
θεν δτι άνήρ τις, περιβεβλημένος ποδήρη 
μανδύαν καί φέρων πλατύγυρον πίλον, εί
χεν αναχωρήσει τήν πρωίαν έκείν/jv διά 
Λονδϊνον διά τής πρώτης άμαξοστοιχίας 
τής 5 καί 3 0  π.μ.Έδωκε δέ είς τόν ύπάλ-  
ληλον χαρτονόμισμα πέντε λιρών πρός 
πληρωμήν τοΰ εισιτηρίου του, ό δέ υπάλ
ληλος ένεθυμεϊτο τήν λεπτομέρειαν αΰτήν, 
ενεκεν τής δυσκολίας ήν εσχεν δ*ω; άν- 
ταλλάξγι τοιοΰτον χαρτονόμισμα τήν 
πρωίαν τής Κυριακής. Τό χαρτονόμισμα, 
ευρισκόμενον είσέτι έν τφ  ταμείψ  τοΰ 
σιδηροδρόμου, άπεδείχθη δτι ήτο έκ τών 
κλαπέντων παρά τοΰ δολοφονηθέντος 
πλοιάρχου.

Ό  ποταμός,καίτοι έρευνηθείς καθ’δλας 
τάς διευθύνσεις, δέν Ιφερεν οΰδέν είς φώς. 
Ό  άστυνόμος είχεν ήδη άρχίσει νά άνυ- 
πομονή, δτε αμαξά τις Ιστη πρό τής οι
κίας καί άνήρ τις βραχύσωμος μέ έπεν- 
δύτην κεκλεισμένον (/.έχρι τοΰ λαι-  
μοΰ καί δασείς μύστακας κατήλθεν έξ 
αΰτής. Τό πλήθος, δπερ ήτο συνηγμένον 
έ'ξωθι τής οικίας, παρεμέρισε μετά σεβα
σμού,καθότι άμέσως διεδόθη δτι ό νεωστί 
άφιχθείς ήτο ό διάσημος άστυνομικός ά- 
νιχνευτής τού Λονδίνου Πέρκινς.

Έν διαστήματι ολίγων λεπτών ό άνι- 
χνευτής είχεν άκροασθή ολοκλήρου τής 
διηγήσεως τοϋ άστυνόμου καί μετ’ αύτοΰ 
ε’ισήλθεν έν τή οικία. Τό πλήθος, δπερ 
πρό πολλοΰ άνυπομόνει ώ; έκ τής μή άνα- 
καλύψεως τοΰ φονέως, καθηιύχασεν άμα 
τή έλεύσει τοΰ Πέρκινς, έπί τή  ιδέα δτι 
ήτο πλέον αδύνατον νά μή συλληφθή ό 
κακοΰργος, ό καιρός δμως παρήρχετο καί 
ό Πέοκιν; έξηκολούθει έξετάζων λεπτομε- 
ρώ; τά  διάφορα ϊχ νι*1> ένφ ή περί αΰτοΰ 
καλή ιδέα τοϋ λαοΰ ήρξατο έλαττουμένη 
ώς έκ τής άργοπορίας.

Ο άνιχνευτής δμως, άγνοών τήν κ α τ ’ 
αύτοϋ έγερθεϊσαν θύελλαν, προέβαινεν 
είς τήν λεπτομερή έξέτασιν τοΰ μαγει
ρείου καί τοΰ κοιτώνος τής υπηρέτριας, 
χωρίς έν τούτοις νά άνεύργ) ίχνος τ ι  έν 
αΰτοϊς. Φθάσας είς τό δωμάτιόν τοΰ 
πλοιάρχου Ιστη είς τό μέσον, παρετή
ρησε δέ προσεκτικώς πάντα τά  έν αΰτφ .  
Μετά τοΰτο ήγειρε τάς έ'δρας, «ς έναπέ- 
θηκεν είς τήν προτέραν των θέσιν, τό πεί
ραμα δέ αΰτό έπανέλαβε τρις ή τετράκις 
προσεχών είς τόν κατά τήν πτώσιν παρα- 
γόμενον κρότον. Μετά τήν έξέτασιν τών 
εδρών έπλησίασε τήν κλίνην, ή ν έξήτασε 
πανταχόθεν έπ’ αρκετόν χρόνον εως δτου 
έξηντλήθη ή υπομονή τοΰ άστυνόμου, 
άλλ' δ Πέρκινς, χωρίς τό παράπαν ν’ άνη- 
συχήσ·») έξήτασε τό κοίλωμα, δπερ είχεν 
έπιφέρει έπί τής κλίνης ή πτώσις τοΰ σώ-



ματος, ύπολογίζων νοερώς πώς τοϋτο συν
έβη. Προδήλως ομως κάτι τφ  έφαίνετο 
άκατανόητον, διότι ήρξατο κινών την 
κεφαλήν καί έξάγων δλους τούς σύρ- 
τας τής ιματιοθήκης τοϋ δολοφονηθέντος. 
Ζεϋγος υποδημάτων, κειμένων είς γωνίαν 
τινά  τοϋ δωματίου, έπεσυρε την προσοχήν 
του, πρό πάντων δέ άφοΰ έξήτασεν αύτά  
καί παρετήρησεν ε'ις τό έσωτερικόν ένός 
αύτών όνομά τι, έξήγαγεν έκ τοϋ θυλα
κίου του τό σημειωματάριόν του καί ά- 
νέγνω διαφόρους σημειώσεις, έκ νέου δ’έξ- 
ήτασε τά  ύποδήματα καί έφάνη λίαν εΰ- 
χοέριστημένος έκ τής έξετάσεως αύτής, 
καθότι εθηκε τό ετερον ί ίς τό θυλάκιόν 
του.

Τέλος δ Πέρκινς έπεράτωσε τάς έν τφ  
κοιτώνι παρατηρήσεις του καί κατήλθεν  
είς τόν κήπον έξετάζων έπισταμένως πάσαν 
βαθμίδα τής κλίμακος. Αί έπί τής κλί- 
μακος παρατηρήσεις του θά ήσαν δι’αύτόν 
?τι μάλλον ευχάριστοι, διότι ήρξατο μει- 
διών, δτε δέ τφ  υπέδειξαν τάς έπί τής α ι 
θούσης κηλίδας, τό μειδίαμά του μετε- 
βλήθη σχεδόν είς γέλωτα.

—  Νομίζετε οτι άνεκαλύψατε πώς διε- 
πράχθη δ φόνος, ήρώτησεν ό αστυνόμος, 
ούτινος ή περί τοϋ Πέρκινς καλή ιδέα εί- 
χεν έκλείψει πλέον. Ό  Πέρκινς έμειδίασε 
χωρίς νά άπαντήση, καθότι δέν ητο συνη- 
θεισμένος νά δίδη νύξεις πριν ή βεβαιωθή 
περί πράγματός τίνος' άλλά προχωρήσας 
πρός τήν έν τ9ί αιθούση τράπεζαν άνέτρε- 
ψεν όλα τά έν αύτή, μέχρις δτου άνεϋρε 
φύλλα τινά άπορροφητικοϋ χάρτου,άτινα, 
μετά έπισταμένην έξέτασιν, τά  έθηκεν 
έν τφ  θυλακίψ του.

Τά έν τ φ  κήπψ ίχνη έκεϊνα, ή δί- 
κελ-λα καί ό ήμιανεωγμένος τάφος, φα ί
νεται δτι μικρόν μόνον ένδιαφέρον παρεΐ- 
χον α ύτφ , καθότι τά  έξήτασεν ώς άνθρω
πος άπησχολημένος είς άλλην διανοητι
κήν έργασίαν. Τέλος έφθασαν παρά τάς 
δχθας τοϋ ποταμοϋ.

—  Καταγινόμεθα είς τήν άνασκάλευ- 
σιν τοϋ ποταμοϋ πρός άνεύρεσιν τοϋ π τώ 
ματος, τφ  είπεν ό άστυνόμος δεικνύων α ύ 
τ φ  τάς δύω λέμβους, αΐτινες είργάζοντο 
άπό τινων ώρών άνεπιτυχώς.

— Καλώς, ύπέλαβεν δ Πέρκινς δι’ ύ 
φους δεικνύοντος οτι ή ιδέα αΰτη δέν τφ  
είχε διόλου έπέλθει.

—  Ό άνθρωπος αύτός είνε έντελώς 
βλάξ, έσκέφθη ένδομύχως δ άστυνόμος.

— Ας συνομιλήσωμεν τώρα ολίγον 
καί περί τοϋ πλοιάρχου αύτοϋ, είπεν ό 
Πέρκινς ίστάμενος παρά τό πλέον πρόσ
φατον ίχνος έν τφ  κήπψ, καί έξάγων τό 
ύπόδημα έκ τοϋ θυλακίου του. 'Ονομάζε
τα ι Τόνσυ ώς μοί είπατε . . .  Τί είδους 
πλοίαρχος ήτο ;

—  Δέν γνωρίζω καθόλου, άλλ' ώς ή-  
κουσα ύπήρξε άλλοτε πλοίαρχος έν Kivcy.

—  Έν Kiviy, έπανέλαβεν ό Πέρκινς 
ώσεί ή άνάμνησις τής άπομεμακρυσμένης 
ταύτης χώρας τφ  παρείχε τέρψιν τινά.

—  Μάλιστα έν Κίνα, έπανέλαβεν δ α
στυνόμος τελείως πλέον έξοργισθείς, α 
πορών δ’ ένδομύχως πώς ητο δυνατόν

μ έ γ ινά ήνε αστυνομικός ύπάλληλος ό 
στος τών έν τή  ύφηλιψ βλακών.

—  Τί είδους άνθρωπος ήτο ;
—  Υ ψηλός τ*σσαρακοντούτης περίπου 

μέ φαιάν κόμην...
—  Καί μέ βαθεϊαν ούλήν παρά τόν δε

ξιόν οφθαλμόν, προσέθηκεν ήσύχως δ Πέρ- 
κινς, ίστάμενος καί προσαρμόζων τό ύπό
δημα έπί τοϋ ίχνους, δπερ είχεν έκλέξει.

—  Μάλιστα, ύπέλαβεν δ άστυνόμος, 
έξιστάμενος διά τάς τοιαύτας γνώσεις 
τοϋ Πέρκινς.

—  Ώνομάσθη ποτέ ένταΰθα διά 
τοΰ ονόματος αύτοΰ ; ήρώτησεν ό Πέρ- 
κινς έγχειρίζων είς τόν άστυνόμον τό ύ
πόδημα, είς τό έσωτερικόν τοΰ δποίου ύ- 
πήρχε τό όνομα Α. Κόμπτον.

—  Ούδέποτε, άπήντησεν δ άστυνόμος 
Ιτι μάλλον απορών.

—  Κόμπτον ή Ούάτκινς, έπιλεγόμενος 
Κρόουδερ, προσεπιλεγόμενος Τόνσυ. Τόν 
ζητώ πρό δύο έτών, είπεν ό Πέρκινς, άλλ ’ 
ήδη τόν κρατώ.

—  Βεβαίως, είπεν δ άστυνόμος, είνε 
αρκετά ασφαλής έκεΐ μέσα, καί διά τοϋ 
δακτύλου τφ  έδείκνυε τόν ποταμόν.

—  Πόσον άπλο'ίκός είσθε, είπεν δ Πέρ- 
κινς, εύρίσκεταί έγγύτερον τής Κίνας 
τώρα, παρά είς τόν ποταμόν. Ε λπ ίζω  δ
μως νά κρεμασθη τάχιστα. Είνε λίαν πα
νούργος. Δέν έννοήσατε δτι έφόνευσεν αύ
τός έαυτόν, δέν βλέπετε πόσον πανούργως 
διεσκευάσθη ό κοιτών, δέν ήδυνήθη δμως 
νά μ’ έξαπατήση, καθότι αί κηλΐδες είνε 
λίαν κανονικαί. ‘ Οτε ηύρα τό ύπόδημα 
αύτό ήννόησα αμέσως τά διατρέξαντα' 
μόλις δέ ηύρα τόν χάρτην αύτόν, έπεί- 
σθην έντελώς.

Καί οΰτω λέγων έςήγαγεν έκ τοΰ θυλα
κίου του τόν απορροφητικόν χάρτην, δν

ούτινος έπέ- 
τοΰ ονόματος 

Κόβι Ναβόβ καί Σα> δπερ έφαίνετο έπα- 
νειλημμένως έπί τοϋ χάρτου.

—  Ε'ιμί βέβαιος, είπεν δ Πέρκινς, δτι  
καί ή πρός τήν Τράπεζαν έπιστολή είνε 
πλαστή.Δέν είνε πρώτη φορά καθ’ήν π λα 
στογραφεί τήν ύπογραφήν τών τραπεζι
τών Κόβι Ναβόβ καί Σ1· Ό  Τόνσι αύ
τός ύπήρξεν άλλοτε υπάλληλός των έπί 
πενταετίαν έν Λονδίνφ καί διά πλαστο
γραφίας τοΐς έκλεψε πλέον τών δισχι- 
λίων λιρών. Έκτοτε οέ περιέρχεται τόν 
κόσμον κλέπτων πανταχοΰ. Είπέτε μου, 
σό!ς παρακαλώ, πότε αναχωρεί έτέρα ά-  
μαξοστοιχία διά τήν πόλιν, βεβαίως δέν 
θά μοΰ διαφυγή τήν φοράν αύτήν.

Ό  Πέρκινς είχε δίκαιον. Ό  διευθυντής 
τής Τραπέζης τής Βάλστον έκπληκτος 
έμαθε παρά τών κ. Κόβι Ναβόβ καί Σ®> 
δτι ή ύποτιθεμένη έπιστολή του ήτο 
πλαστή καί οΰδεμίαν διαταγήν είχε 
διαβιβάσει δπως μετρηθ^ τφ  πλοιάρχψ 
κληρονομιά τις.

Τήν έπομένην Τρίτην δ πλοίαρχος συν- 
ελήφθη είς τήν προκυμαίαν τοΰ Λονδίνου, 
ένφ ήγόραζεν είσιτήριον διά Μελβούρν 
τής Αΰστραλίας καί είς τήν έπομένην 
σύνοδον τοΰ Κακουργοδικείου τής Β άλ

στον κατεδικάσθη ύπό τό όνομα ΊωσήΓ 
Τόνσυ είς ισόβια δεσμά έπί πλαστογραφία 
Οί μόνοι οΐτινες έλυπήθησαν αύτόν ·■■ 
οί έν Βάλστον π ιστωταί του. 1
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(Η ΕΠΟΧΗ) 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΤΩΝ KTPIDN

ένεχείρισε τώ αστυνομω , 
στήσε τήν προσοχήν έπί

ΑΤΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ
_  ■'?

Π ρ ώ τ η  I' κ δ ο σ ι ς : 2 ί  άριθμοί περ ιίχο»- 
τες πλέον τω ν 2000  σχεδίων διά π ά ντα  τά  1
τικείμ ενα  τοΰ καλλω πισμού τώ ν Ευριών, δι’ ά
σπρόρρουχα, Ινδύματα κορασίων, παίδων, άσπρόρ- 
ρούχα, ενδύματα άνορών και νεανίσκων, όθό 
να ; κλ ίνης, τραπέζης, καλλω πισμού κ τ λ . Π άν- «  
τά  *Γδη Ιργασίας τώ ν  Κυριών. J

42 π ίνακες π ερ ιίχοντες , πλήν πολλώ ν * 
δειγμάτω ν κεντήματος, άρχικά στο ιχεία , 
γρ άμ μ α τα  κ τ λ . τουλάχιστον 200  σχήματα  
σ.κοΰ μεγέθους κα ί πλέον τών 400  σχεδίων 
τήματος, soutache κ τ τ .

Τ ιμ ή  ουνβρομής άπλ?,ς έκδύσεω* ;

Διά τάς ’Αθήνας : έξάμηνος δρ. 5. Έ τη σ ίβ  δρ. 4( 
Δ ιά τά ς  έπαρχ ίας » » 6 . » » *

' Ε κ δ ο σ ι ς  π β λ υ τ ε λ ή ς  : ιτεριί’
π ά ντα  τ ’ άνωτέρω  πρό; τούτοις δέ 36 
συρμών χρω ματίσμ ένας κ α τ ’ έτος.

Τ ιμ ή  συνδρομής π ο λυτελ ο ΰς  l%$
Διά τά ς  ’Αθήνας : έξάμηνος δρ. 10. Έ τη σ ία  δρ.201 
Διά τά ς  έπαρχ ίας » » 42. » » φ

I

ΣΥΝΔΡ0ΜΗΤΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
έγγραφονται έν τώ Βιβλιοπωλεία)

V, · ·#(

9 1 , ' kίω

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Σ ΕΤΚ Α ΙΡΙΑ

Έ ν τ φ  γραφείο) ήμών Υπάρχει χειρόγραφοί 
κατάλογος Μ υθιστορημάτων, δεδεμέν υν τώ ν πλε!-; 
στων, τοΰ Δουμά, Μ οντεπέν, Ρισβούργ, Β^λω 
Τ ερά ΐλ , κ τ λ . Τά μυθιστορήματα τα ΰ τα  άποτει 
λοΰσιν άληθή Μ υθιστορηματικήν Βιβλιοθήκην, τ £ 
λοΰντα ι δέ ε ίτε  δλα  5μοΰ ή καί χωριστά . ΑΛ 
ταξύ  τώ ν μυθιστορημάτων τούτων δπάρχει ό)»| 
κλήρος ή σειρά τώ ν «Δ ραμ άτω ν τώ ν Παρισίων 
συμπεριλαμβανομένης κα ί τής «'Ω ραίας ’AvOoxeJ 
μου», κ α ί π λ ίΐσ τ α  α λ λα  σπάνια κ » ! δυσεύρ*τ 

ι μυθιστορήματα.


