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[Συνέχεια]

Ό  βασιλεύς άπετεινε τον λόγον πρώ
τον πρό.ς τήν γραίαν παιδαγωγόν.

— Και πάλιν καλησπέρα, δεσποινίς 
Βαλβιέν, είπε μειδιών.

Ε ίτα ε'ρριψε βλέμμα ερωτύλον έπί της 
μαρκησίας και άφοΰ την έχαιρέτισε λίαν 
εΰγενώς :

—  Πώς, κυρία ; είπε μετ’ έκπλήξεως, 
δέν έζεδύθητε άκόμη ; ’Εγώ σάς ένόμιζα 
κατακλιθεΐσαν ήδη.

Ή  κυρία Μαιντενών ήγέρθη καί ύπε- 
κλίθη πρό τοϋ βασιλέως.

—  Μ εγκλειότατε, είπε. . . μήπως είνε 
άργά ;

—  Ά ναμφιβόλως, κυρία, άπήντησεν ό 
βασιλεύς" άλλ ’ ακούσατε δ ιατ ί έπέστρεψα

νά σάς ενοχλήσω. Ό  Κ ατινά είνε νικη
τή ς - ένίκησε τόν δοϋκα της Σαβοίας και 
τόν πρίγκιπα Ευγένιον, πλησίον τ ’Τίς 
Σταφφάροης, είς Πεδεμόντιον.

—  Δόξα νά εχνι ό Θεός ! άνέκραξεν ή 
μαρκησία, ής ή μορφή ένεψυχώθη.

—  Πλησίον μιάς μονής, έξηκολούθησεν 
ό βασιλεύς άναγινώοκων τήν έπιστολήν.

—  Έπρεπε νά είνε τυχηρά ή σύμπτω- 
σις διά τούς στρατιώτας τοϋ χρ ιστιανι- 
κώτάτου βασιλέως, Μ εγαλειότατε.

—  Θά κυριεύσωμεν και τήν Σούζαν
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ταύτοχρόνως, εξακολούθησε Λουδοβίκο; ό 
ΙΔ '.Δ ιατί ό Λουβοά νά μή εινε έδώ ; αυ
τός δέν άγαπά τόν Κ ατινά καί θά μετε- 
μελεϊτο δι’ αυτό.

—  Ποία ευχάριστος αμοιβή δι’ εμέ, 
ήτις αισθάνομαι τόσον ένδιαφέρον ύπέρ 
τοΰ στρατηγού εκείνου ! είπεν ή μαρκη
σία. Ή  έκλογή μου είνε πάντοτε επ ιτυ 
χής, δμολογήσατέ το, Μ εγαλειότατε.

—  Εινε άληθές, άλλά καθήσατε,κυρία, 
ειπεν ό βασιλεύς, καθεζόμενος έπί έ'δρας.

Τά δμματα τής γηραιάς θεραπαινίδος 
καί τής μαρκησίας άντήλλαξαν βλέμμα 
έκφραστικόν. Ό  βασιλεύς, δστις άντελή- 
φθη τοΰ βλέμματος τούτου, διέκοψε την 
άνάγνωσιν.

—  Μήπως σάς ενοχλώ ; είπε μετά πε- 
ριεργείας.

—  Ώ , Μ εγαλειότατε !
—  Τότε,πολύ καλά.
Ταυτοχρόνως κρότος έλαφρός ήκούσθη

είς τόν προθάλαμον. Ή  μαρκησία άνεσκίρ- 
τησεν- ή γραϊα προσέδραμεν, άλλ ’ ήτο 
πλέον πολύ άργά.

—  Περιμένετε κανένα ; Ό χ ι, νομίζω. 
Έν τούτοις μοϋ φα ίνετα ι δτι κάποιος έρ- 
χετα ι, ειπεν ό βασιλεύς, είς δν τό κίνημα 
έκεΐνο και ή ταραχή τών δύο γυναικών 
έφαίνοντο παράδοξα.

Πάραυτα ό κ. 'Αρλαί ένεφανίσθη είς 
τήν θύραν.

—  Συγχωρήσατε με, Μ εγαλειότατε- ά- 
νέμενα τόν κύριον ’Αρχιεπίσκοπον τών 
Παρισίων, άνέκραξε μετά σπουδής ή μαρ
κησία.

—  Τόν άρχιεπίσκοπον ! ειπεν ό βασι
λεύς εκπληκτβς, άνεμένατε τόν άρχιεπί
σκοπον τήν έννάτην ώραν τής έσπέρας ; 
’Αλλά τ ί έ'χετε, κυρία ; Είσθε πολύ συγ- 
κεκινημένη.

Καί ταΰτα  λέγων παρετήρει τόν άρχιε
πίσκοπον, ούτινος τά ήθοί έδιπλασίασε 
τάς ύπονοιας του. 'Ο κ. Ά ρλαί ώχρότα- 
τος, μέ τά βλέμμα άβέβαιον, μή γνωρί- 
ζων ποΰ νά θέσγι τάς χεϊράς του, καίπερ 
τοσαύτην έχων έ'ξιν έν τή Αυλή, ώμοίαζε 
πρός νεαρόν ιεροσπουδαστήν είσερχόμενον 
κατά πρώτην φοράν είς αίθουσαν πλήρη 
γυναικών καί άξιωματικών.

Αποτεινόμενος πρός αύτόν διά φωνής 
σοβαράς ό βασιλεύς, τώ  είπε :

—  Πλησιάσατε, κύριε- βλέπω δτι εο- 
χεσθε νά μοΰ άναγγείλετε κανέν δυστύ
χημα- έ'στω, είνε δίκαιον αύτό, μετά τήν 
εύτυχ ίαν ,ή τις μοί άνηγγέλθη.Εμπρός, ο
μιλήσατε καί ομιλήσατε καθαρά ! άπαλ- 
λάξατέ μας άπό της στενοχώριας.

Ή  κυρία Μαιντενών έποίει κρυφίως έπ- 
ανειλημμένα νεύματα, άτινα  δ άρχιεπί- 
σκοπος δέν έ'βλεπε, διότι μεταξύ αύτοΰ 
καί της μαρκησίας έμεσολάβει δ βασιλεύς, 
όρθιος καί έστραμμένος πρός αύτόν, ώς ά- 
ξιωματικάς πρό τοΰ έχθρικοΰ πυρός, διά 
ν’ άκούσ·/) μεθ’ ήγεμονικοΰ μεγαλείου τήν 
κακήν εϊδησιν.

Ό  άτυχής κ. Ά ρλαί ένόμισεν δτι δ βα
σιλεύς έγίνωσκε δ ιατί ήρχετο εις τήν κα
το ικίαν τής κυρίας Μαιντενών καί δτι ή 
άσυνήθης κ α τ ’ έκείνην τήν ώραν παρου

σία τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ" προήρχετο έκ 
μόνου τοΰ λόγου τοΰ νά λάβν) τήν α ίτη - 
θεϊσαν πληροφορίαν,οτι τέλος μεταξύ τοΰ 
άνδρός καί τής συζύγου κοιναί ήσαν αΐ 
προθέσεις, ώς πρός τήν ύπόθεσιν τοΰ συν
οικεσίου. Τήν άτυχεστάτην δέ ταύτην 
γνώμην του ένίσχυσαν οί λόγοι τοΰ βα- 
σιλέως είπόντος :

—  ‘Ομιλήσατε, κύριε, ομιλήσατε έπί 
τέλους ! ή κυρία τά έπιτρέπει.

—  Ά ναμφιβόλως, έψέλλισεν ή μαρκη
σία, ήτις διετέλει ύπό τό κράτος δεινές ά- 
μηχανίας.

—  Λοιπόν, Μ εγαλειότατε, λοιπόν, κυ
ρία, άπήντησεν δ άρχιεπίσκοπος μεθ’ δλης 
τής μιμικής τ·7ίς απελπισίας, δέν ήδυνή- 
θην ν’ άνεύρω τά έγγραφον.

—  Α λήθεια  ; άνέκραξεν ή μαρκησία έ- 
γειρομένη.

—  Ποιον έγγραφον ; είπεν ό βασιλεύς 
έκπληκτος, βλέπων έναλλάξ μετ’άπορίας 
μέν τόν άρχιεπίσκοπον,μετά δυσαρεσκείας 
δέ τήν κυρίαν Μαιντενών.

Τότε μόνον ό άεχιεπίσκοπος διέκρινε 
τά  νεύματα τής μαρκησίας, έτρόμαξε 
διότι είπε πράγμα διά τό όποιον δέν ή- 
ρωτάτο καί έπτοήθη δλοτελώς είς τοιοΰτο 
σημεΐον, ώστε έμεινεν άφωνος.

—  Ποιον έγγραφον ; έπανέλαβεν δ βα
σιλεύς σφίγγων τά  χ είλη - τ ί είμαι τάχα 
έγώ έδώ διά νά μή μοΰ άπαντά κανείς.

Ή  μαρκησία είχεν ήδη άποσβολωθή έκ 
τών λόγων τοΰ αρχιεπισκόπου. Δέν ήτο 
πλέον καιρός νά εΰρεθή πρόφασίς τις δπως 
έξαπατηθή δ βασιλεύς."Αλλως τε ,αύτή  ή 
απώλεια τοΰ έγγράφου καθίστα τήν θέσιν 
της άρκούντως δύσκολον, ώστε ώφειλε 
μετά σπουδής νά έξέλθν) έξ αΰτής.

—  Μ εγαλειότατε, άπήντησεν αυτή έπί 
τέλους, πρόκειται περί τοΰ έγγράφου της 
τελέσεως τοΰ γάμου μου μετά τής Ύ μ ε- 
τέρας Μ εγαλειότητος.

Ό  Λουδοβίκος ΙΔ' ήρυθρίασεν, ά λλ ’ ή 
μαρκησία παρεϊδε τοΰτο.

—  Λέγεται έξω είς τόν κόσμον, έξη- 
κολούθησεν, δτι ήΎμετέρα Μεγαλειότης 
συζή δημοσία μετά μιάς παλλακίδος. Ή  
το ιαύτη  φήμη καθίστατα ι π ιστευτή  καί 
είς τάς ξένας Αύλάς. Πολλά περί τούτου 
λέγ ονται, πολλά γράφονται. Έ λαβα  έ'να 
λίβελλον, μίαν έπιστολήν φρικώδη, δι’ ής 
άτιμάζετα ι ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης.

—  Α δύνατον, άπήντησεν ό βασιλεύς 
αύστηρώς. Ό  βασιλεύς ποτέ δέν ατιμά
ζετα ι έκ λιβέλλου.

—  Εινε άλ.ηθές, Μ εγαλειότατε, ειπεν 
ή μαρκησία έξογκοΰσα τάς παρειάς, ώς 
συνείθιζε νά πράττη οσάκις ή θύελλα της 
οργής ήγείρετο έν α ύτή - ή ‘Υμετέρα Με
γαλειότης δέν έ'χει άνάγκην, άλλ’ έγώ 
Έκεΐνο τά όποιον περιφρονεΐ είς μέγας 
μονάρχης, εύκόλως δύναται νά κατασυν
τρίψω μίαν γυνα ίκα .

—  Πρέπει νά καταφύγετε είς τήν θρη
σκείαν καί νά ζητήσετε παρηγορίαν παρά 
τοΰ Εσταυρωμένου, διά τής ταπεινώσεως 
ταύτης, έψιθύρισεν δ βασιλεύς σφόδρα τε- 
ταραγμένος καί είς άκρον μεταμελόμενος 
διότι μετέβη πέραν τής συνειθισμένης ώ

ρας είς τά  δώματα τής κυρίας Μαιντενών.
—  Αύτό πράττω καθ’ έκάστην, άπήν

τησεν ή μαρκησία, καί αύτό θά έπραττον 
κατά  τήν παροΰσαν περίστασιν, έζήτουν 
δέ παρά τοΰ κυρίου αρχιεπισκόπου νά μοί 
παραδώση τό έ'γγραφον τής γαμήλιου πρά- 
ξεως,ήν αύτός συνέταξε,διά νά δυνηθώ νά 
πεισθώ, άναγινώσκων αύτά διά τών ιδίων 
μου οφθαλμών δτι είμαι πράγματι ή νό
μιμος σύζυγος τής Αύτοΰ Μ εγαλειότη
τος, τιμή προσφιλεστάτη, ήν πάντες ά - 
γνοοΰσι καί ήτις άρκεΐ νά μέ παρηγορήσν) 
δι’ δλας μου τά ς πικρίας. Καί δμως, Με
γαλειότατε,ώ ς ήκούσατε,είμαι πάρα πολύ 
άτυχής, καί ούδ’ αύτήν τήν παρηγορίαν 
δύναμαι ν’άποκτήσω, άφοΰ ό αρχιεπίσκο
πος ώμολόγησεν ενώπιον τής Ύμέτερας 
Μ εγαλειότητος δτι τό έγγραφον δέν άν- 
ευρέθη.

Διά τοΰ εύφυοΰς τούτου τεχνάσματος 
ή μαρκησία απέκτησε τό δικαίωμα νά 
λαλή φανερά πρός τόν κ. Ά ρλα ί. Ό  βα
σιλεύς δέν ήδύνατο νά έπιπλήξϊ) ποσώς 
γυναίκα τόσον έγκαρτεοοΰσαν.

—  Λοιπόν τά έγγραφον άπωλέσθη, εί
πεν δ βασιλεύς στρεφόμενος πρός τόν άρ
χιεπίσκοπον,δστις έθεώρησε τήν θέσιν του 
κρισιμωτάτην, διότι δέν ήδύνατό τ ις  νά 
ύποστή εύχερώς τήν δυσαρέσκειαν Λουδο
βίκου τοΰ ΙΔ\

—  Φεΰ ! Μ εγαλειότατε ! έψέλλισεν ά- 
σθενώς ό ιεράρχης τεθορυβημένος.

—  ‘Ομιλήσατε λοιπόν, άς άκούσωμεν! 
είπε καί ή μαρκησία, ή τ ις  μή στενοχω- 
ρούμενη πλέον, άφινε διέξοδον είς τήν ά -  
νυπομονησίαν τη ς. Πώς δύναται ν’ άπο- 
λεσθή έγγραφον το ιαύτης σημασίας ;

—  Πρέπει νά τά έφυλάξετε πολύ καλά, 
κύριε, προσέθηκεν ό βασιλεύς.

—  Τό έγγραφον πρέπει νά εύρίσκεται 
είς τ ’ άρχεΐα τής άρχιεπισκοπής, έπέμεινε 
λέγουσα ή μαρκησία.

—  Τό έγράψατε σείς ίδιοχείρως, τό 
ένθυμοΰμαι καλά , είπεν ό βασιλεύς χα ί- 
οων, διότι ήδύνατο νά έπιδείξνι τά ισχυ
ρόν μνημονικόν του.

—  Τό έδιπλώσατε καί τό έβάλετε έκεΐ 
μέσα, είπεν ή μαρκησία δεικνυουσα τό 
ύπό τά ράσον του δεξιάν θυλάκιον.

Είς τήν βροχήν ταύτην τών παρατη
ρήσεων, δ άοχιεπίσκοπος ουδέν άπήντα , 
κύπτων τήν κεφαλήν.

—  Βεβαίως δέν θά ένεπιστεύθητε τά 
έγγραφον αύτά είς κανένα ; ήρώτησεν ο 
βασιλ.εύς.

—  ”Ω, είς κανένα, Μ εγαλειότατε !
—  θ ά  έχετε,ύποθέτω, γραφεΐον, τό ό

ποιον κλείετε ; είπεν ή μαρκησία.
—  ’Ιδού τά κλειδίον τοΰ έρμαρίου μου, 

κυρία.
—  Πολύ κα λά - καί έρευνήσατε είς όλα 

τά  συρτάρια ;
—  Δέν υπάρχουν συρτάρια ;
—  Είς δλα τά  διαχωρίσματα ;
—  Δέν είνε έρμάριον μέ διαχωρίσματα, 

κυρία.
—  Είς δλας τάς θήκας, τέλος πάντων.
—  Δέν έχει ούτε θήκας.
— θεέ μου! όνομάσατέ τα  δπως άγα -



πάτε, άλλ ’ έπί τέλους το έρμαptov αύτό 
κατεσκευάσθη έπιτηδες διά νά περικλείν) 
Εγγραφα' έχετε την κλείδα τοΰ ερμαρίου. 
Λοιπόν τά  έγγραφα πρέπει νά εύρίσκωνται 
έντός αύτοΰ.

-— Εκείνο όμως τό έγγραφον λείπει, 
κυρία ! έψιθύρισεν ό αρχιεπίσκοπος κά- 
θιδρως καί σχεδόν λιπόθυμος.

—  Θά γείντρ άνάκρισις, είπεν ό βασι
λεύς διακόπτων αύτόν, έννοήσας τήν ορ
γήν τής κυρίας Μαιντενών έκ της άδια- 
κόπου πρός άλλήλων συγκρούσεως τών· 
μακρών δακτύλων της. Θά μάθωμεν δ ι’ 
αύτής τ ίν ι τρόπφ έξ ένός έρμαρίου, τοΰ 
όποιου την κλείδα κατέχει ό άρχιεπίσκο
πος,γ ίνετα ι άφαντον τό σπουδαιότερον έγ
γραφον. Τό Εχετε κλείσει, δέν είνε άλη- 
λές ; θ ’ άνακριθώσι πάντες ooot συχνά- 
ζουσιν είς την άρχιεπισκοπήν.

—  Μ εγαλειότατε ! άνέκραξεν ό αρχι
επίσκοπος έ'ντρομος έπί τή ιδέα τών συνε
πειών το ιαύτης άνακρίσεως.

—  ’Επί τέλους κάποιον πρέπει νά ΰπο- 
πτεύεσθε, έπανέλαβεν η μαρκησία.

—  Υ ποπτεύομαι τω  οντι έ'να, κυρία.
—  Είνε έκ τών γραμματέων ή έκ τών 

ταξινόμων ;
—  "Οχι, κυρία.
—  Ποιος είνε ; Πώς λέγετα ι ;
—  Δεβύτ.
—  Νά τόν ζητήσουν αμέσως.
—  Δέν εύρίσκεται πλέον είς τήν κα

το ικίαν μου.
—  θ ά  τόν ευρουν’ δόσατε μόνον τάς 

αναγκαίας ένδείξεις.
- —  Παρήτησε τήν υπηρεσίαν μου.

—  Ή το  λοιπόν ό άνθρωπος αύτός έπ ι- 
φορτισμένος τά  τής βιβλιοθήκης σας ; ήτο 
άρχειοφύλαξ ;

—  Ή το  είς τών θαλαμηπόλων μου.
—  'Ορίσατε άκριβώς ποΰ εύρίσκετο τό 

έγγραφον' θά έπιφορτίσω τόν διευθυντήν 
τής άστυνομίας.

Ό  άρχιεπίσκοπος ήρυθρίασεν ετι μάλ
λον.

—  Λοιπόν ; είπεν ό βασιλεύς.
—  Δέν ήκούσατε, κύριε ; είπεν ή μαρ

κησία.
—  θεέ  μου ! . .  Μ εγαλειότατε, καί σείς 

κυρία ! . . —  έψέλλισεν ό ταλαίπωρος κα τα 
στενοχωρηθείς καί έννοήσας έκ τών δ ια
στάσεων, άς έλάμβανεν ή ύπόθεσις αυτη , 
πόσον θά ήτο συμφερώτερον είς αύτόν νά 
όμολογήσγι τήν άλήθειαν —  καθείς έν τώ  
κόσμω τούτω Εχει τάς αδυναμίας του.

—  Είνε άληθές, είπεν ό βασιλεύς.
—  Ά ς  άκούσωμεν ποία είνε ή ίδική 

σας, είπεν ή μαρκησία.
—  Είμαι άφγιρημένος, ώμολόγησε θαρ

ραλέος ό ιεράρχης.
—  Αύτό είνε έλάττωμα,δέν είνε άμάρ- 

τη μ α ' άλλά δέν είσθε τόσον άφτιρημένος, 
ώστε νά λησμονήσετε νά φυλάξετε τό Εγ
γραφον, άφοΰ μας έδείξατε πρό ολίγου τό 
κλειόίον τοΰ έρμαρίου. Δόσατέ μου τό 
κλειδίον αύτό, είπεν ό βασιλεύς' θά στεί- 
λω άμέσως τόν πνευματικόν μου καί τόν 
Βοντάν νά έρευνήσουν .. .

—  Μ εγαλειότατε, εύαρεστήθητε νά μέ

άφήσετε νά τελειώσω. Έ λαβα  την τιμήν 
νά καταστήσω ήδη γνωστόν είς τήν Ύ -  
μετέραν Μ εγαλειότητα ότι είμαι άφνιρη- 
μένος. Δέν Εχω πεποίθησιν είς τόν έαυτόν 
μου καί διά νά μή άπολέσω τίποτε, απέ
κτησα μίαν συνήθεια ν...
■ —  Νά θέτετε τά  πάντα  έν τάξει.

—  Ούδέποτε θέτω τ ι έν τάξει.
—  Αύτό είνε νόστιμον ! είμαι περίερ

γος νά έννοήσω, είπεν ό Λουδοβίκος ΙΔ'.
—  ’ Ώ ! έγώ έννοώ πολύ καλά ! είπε 

διακόπτουσα ή κυρία Μαιντενών μετ’ ο
ξείας ειρωνείας.

—  Κυρία, είπεν ό άρχιεπίσκοπος, έχετε 
ενα μεγάλον σάκκον, είς τόν όποιον πολ- 
λάκις σάς είδα νά ρ ίπτετε άναμίξ έ'γγραφά 
σας, έργόχειρα, θήκας καί αύτό τό μαν- 
δύλιόν σας.

—  Καί μέ τοΰτο τ ί ;
—  Ά λ λ ’ ΰμεϊς, κυρία, εισθε ή έπιμέ- 

λεια  καί ή τάξις προσωποποιημένη.
—  Λοιπόν ; λοιπόν ;
—  Λοιπόν, έγώ οστις δέν εχω σάκκον, 

κλείω όλα τά  άντικείμενα, τά  όποια μέ 
ένδιαφέρουν, είς Ιν καί τό αύτό μέρος.

—  Είς ποιον ; ήρώτησαν ταυτοχρόνως 
ό βασιλεύς καί ή μαρκησία.

-— Είς τό θυλάκων μου, έψιθύρισεν ό 
άρχιεπίσκοπος μέ φωνήν, τόσον άσθενή, 
ώστε θά ήτο άδύνατον νά γίνιρ καταλη
πτός, άνευ σχεδόν τοΰ άδιοράτου νεύμα
τος, δι’ού συνώδευσε τήν φράσιν.

—  Καί μετά τό θυλάκιον, κύριε άρχι- 
«πίσκοπε ;

—  Είς τό έρμάριον.
—  Ό χ ι ’πρό τοΰ έρμαρίου, βεβαίως,θά 

εξάγετε τ ’άντικείμενα έκ τοΰθυλακίουσας.
—  Ούδέποτε !
—  Πώς κάμνετε τότε ;
—  Κλείω τό . . . θυλάκιον οπως έχει 

είς τό έρμάριον, καί όταν λάβω ανάγκην 
ν’ άνεύρω μίαν σημείωσιν, ή νά συμβου- 
λευθώ εν έγγραφον, προσκαλώ τόν θαλα
μηπόλον μου καί έρευνώμεν όμοΰ έντός 
τοΰ . . .  θυλακίου, τά όποιον Εφερα τήν η
μέραν περί ής πρόκειται.

Ό  βασιλεύς καί ή κυρία Μαιντενών,*μέ 
δλην τήν σοβαρότητα τής περιστάσεως, 
δέν ήδυνήθησαν νά κρατηθώσιν έπί πλέον, 
έκύτταξαν άλλήλους, προσέβλεψαν τόν 
άρχιεπίσκοπον, ούτινος ή μορφή είχε τάς 
άποχρώσεις όλων τών χρωμάτων τής ΐρι- 
δος κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, καί άνα- 
λογιζόμενοι τήν συλλογήν έκείνην τών 
πλήρων θυΛακίαΐί',άτινα περιείχοντο έντός 
τοΰ έρμαρίου τοΰ άρχιεπισκόπου, ολίγον 
έλειψε νά έκραγώσιν είς γέλωτας.

Κ ατ’ εύτυχ ίαν, ό βασιλεύς ούδέποτε 
έγέλα. Έ δηξε τά  χείλη μέχρις αίματος 
διά νά μή μειδιά®·»). Ή  κυρία Μαιντενών 
ήκουσε τήν γηραιάν θεραπαινίδα τη ς, τήν 
δεσποινίδα Νανών Βαλβιέν κατεχομένην 
ύπό ζωηροτάτης ίλαρότητος έίς τόν πα
ρακείμενον διάδρομον καί διά νά μή πάθγι 
τά αύτό, έδέησε νά καταβάλ·/) πάσαν τήν 
δύναμιν τής θελήσεώς της.

Ό  άρχιεπίσκοπος άπέμασσε τόν ίδρώτά 
του, μέ τήν έλπίδα ότι θά έξελάμβανον 
αύτόν άντί δακρύων.

—  Τέλος πάντων, είπεν ό βασιλεύς, 
ένθυμήθητε,κύριε άρχιεπίσκοπε, ποιον θυ
λάκιον έφέρετε τήν ήμέραν τής τελετής 
έκείνης, καί άνεύρετέ το.

—  Αύτά επραξα, άλλά  τό θυλάκιον 
δέν άνευρέθη.

—  Καί ό θαλαμηπόλος ;
—  ’Έφυγε πρό ένός μηνάς περίπου. Οί 

άλλοι μου ύπηρέται διατείνονται ότι πολ- 
λα ί τών άναξυρίδων μου . . .  τών θυλακίων 
μου,ήθελα νά ε ίπω ,ζητώ  συγγνώμην, Με- 
γαλειότατς, τά  έπώλησεν ό αχρείος έκεΐ- 
νος. Δ ι’αύτά τό συμβάν μέ βλέπετε τόσον 
τεθλιμμένον καί άπελπιν. θ ά  χάσω τόν 
νοΰν μου, Μ εγαλειότατε.

Και ταΰτα  είπών ό δυστυχής άρχιε
πίσκοπος, έβύθισε τό πρόσωπόν του έντός 
τοΰ μανδυλίου του .Ό  βασιλεύς καί ή κυ
ρία Μαιντενών Εμειναν ακίνητοι, άναλο- 
γισθέντες καί αύθις τήν σοβαρότητα τής 
περιστάσεως.

Ή  μαρκησία Εστρεψε τά  νώτα πρός 
τόν κύριον Ά ρλα ί. *0 Λουδοβίκος ΙΔ' έ- 
στέναξε.κα ί είπε.:

—  Κύριε άρχιεπίσκοπε, πολλήν δυσα
ρέσκειαν [ tac  έπροξενήσατε !

Ό  βασιλεύς ούδέποτε είχεν έκφρασθή 
τοιουτοτρόπως, ούδ’ όταν έπρόκειτο περί 
τής άπωλείας σοβαρές .τίνος μάχης.

Ό  κύριος Ά ρλα ί έξήλθεν όπισθοδρο- 
μών, ένφ έξέσπα ήδη βιαίως ή οδύνη του.

Τότε μεταξύ τών δύο συζύγων, άπομει- 
νάντων μόνων, ήρχισεν ή αληθής σκηνή, 
ής έκείνη τήν όποιαν διηγήθημεν υπήρξε 
μόνον τό προανάκρουσμα.

Λήγοντος τήν 3 ΐΊ ν ’Οκτώβριο*» τοΰ Γ' 
Ετους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων», 
όσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά 
τό Δ' Ετος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τω ν, καθότι δ ιακόπτεται 
ή αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα  μή 
προπληρώσοντα.

ΙΩΡΕ,ΙΤΛΙ
είς τούς κκ. Συνδρομητάς τούς προπληρώ
νοντας τήν έτησίαν συνδρομήν των,ώ ς καί 
είς τούς νέους έγγραφησομένους :

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ft. B ftA ftB ftN H

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α
κομψόν τομίδιον περιέχον : τήν Ειρήνην,  
τήν δ ύ σ τ η ν ο ν  Γυνα ϊχα , τήν Φωτανήν ,  
τόν Λακων ι σμόν ,  τά  Στρογγυλά .  Αύγ ιν ,  
Μεθύσου Ti . l o c ,  τόν Ευτυχή  Γάμον ,  καί 
τήν ΖηΛοτυπίαν.
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Έν Παρισίοις έξυπνά άργά ό κόσμος, 
καί δι’ αύτά κατά  την έννάτην τής πρω
ίας τά  καφενεία είνε άκόμη κενά σχεδόν.

Οί υπάλληλοι, μεταβαίνοντες είς τά 
γραφεΐά τω ν, δεν έχουσι καιρόν διά νά ύ- 
παγωσιν έκεΐ, οί δέ έχοντες τάς ίδιας υ
ποθέσεις δέν προγευματίζουσι πρό τής με
σημβρίας.

Τοΰτο κάλλιστα γνωρίζουσιν οί διευ- 
θυνταί τών καφενείων καί' δέν σπεύδουσι 
νά άνάψωσι φωτιάν,  χάριν τών κατά τύ
χην διερχομένων έκεΐθεν.

Δέν εινε άπορον λοιπόν πώς την έπαύ- 
ριον τής έσπερίδος τοΰ κυρίου Δορζέρ, νε
ανίας τ ις  είσελθών είς μέτριόν τ ι κάφε- 
νεΐον τής όδοΰ Ροσσέ, εΰρεν άκόμη τόν υ
πηρέτην καθαίροντα τό δάπεδον τής αι
θούσης καί τάς τραπέζας.

Οΰδείς πελάτης είχεν έτι είσέλθει.
Ή  μοναξία αΰτη δέν άπήρεσκε βέβαια 

τόν νεήλυδα, διότι είσήλθεν άψηφών τά 
νέφη τοΰ κονιορτοΰ καί έσπευσε νά καθήσγ] 
παρά Ttva γωνίαν.

Ά ν  καί άπλούστατα ένδεδυμένος καί 
φέρων πίλον χαμηλόν καί μαλακόν ην κομ
ψότατος" έφαίνετο δέ ότι ήν συνειθισμέ- 
νος νά ΰπηρετήται.

Ό  υπηρέτης διέκοψε τήν εργασίαν του 
καί έσπευσεν εύγενώς νά έρωτήσνι τ ί θέ
λει ό κύριος.

Ό  κύριος διέταζε σηχο./άιαν καί αμέ
σως έξεδίπλωσεν έφημερίδα, έκλέξας αυ
τήν μεταξύ τών έκεΐ παρατεθειμένων.

Δεν ένδιαφέρετο ουδέ διά τήν πολ.ιτι- 
κην ούτε διά τάς ειδήσεις τής ήμέρας, 
έπειδή ευθύς έξ άρχής τά  βλέμματά του 
έρριψεν έπί τής τετάρτης σελίδος, π επλη - 
ρωμένης άπό μακράς στήλας ειδήσεων, 
ήν άνέγνωσεν έν προσοχή, ώς ζητών πλη
ροφορίαν, τήν οποίαν ήτο 'βέβαιος οτι θά
εδΡ?· , % ,

Καί πράγματι έπέτυχε, διότι έςαγαγών 
τοΰ θυλακίου του σημειωαατάριον άντε- 
γραψε τήν κατωτέρω εϊδησιν :

«Βοηειοϊ και ΝΟΤεΐΟϊ ΑΜΕΡΙΚΗ. Γενι
κόν πρακτορεΐον πληροφοριών. Πληροφο- 
ρίαι δίδονται δωρεάν περί τής καταλλη
λοτέρας τοποθετήσεως κεφαλαίων είς τάς 
δύο ταύτας χώρας. Είς μεταλλεία , γεωρ- 
γικάς έργασίας καί βιομηχανικάς έπ ιχει- 
ρήσεις. Θέσις προσοδοφόρος, κατάλληλος 
είς τόν σχηματισμόν περιουσίας,είνε πάν- 
ποτε βεβαία δι’ άνδοα νοήμονα.

• Έξοδα μεταβάσεως πληρόνονται παρά 
τοΰ πρακτορείου. Προκαταβολή χρημά
τω ν ' άνταποκριταί έν Άβργ), Άμβούργω, 
Λιβερπούλ, καί έν άπάσαις τα ΐς πρω- 
τευούσαις πόλεσι τής Αμερικής.

• Άπευθυντέον άπό τής έννάτης μέχρι

τής μεσημβρίας είς τόν κύριον Βριάρην, έν 
όδώ Μ πιανφαιζάνς. 44. »

Ά ναμφισβήτητον ότι, ό νέος φυλάττων 
τό άντίγραφον έν τφ  χαρτοφυλακίω, έ- 
ζήτει πέραν τοΰ’Ωκεανοΰ θέσιν τ ινά  είτε 
δ ι’ έαυτόν είτε διά τά  κεφάλαιά του.

Καί τό τελευταΐον βεβαίως είνε τό π ι-  
θανότερον, διότι έκ τοΰ έξωτερικοΰ του 
καί τών τρόπων του έφαίνετο ότι είχε 
πλέον ή όσον άπήτει ή πληρωμή ένός; 
προγεύματος.

Έκ πρώτης όψεως ό έξετάζων αύτόν 
τόν κατέτασσε μεταξύ τών χαθως πρέπε ι ?  
άν καί άληθώς ή τά ξις  αύτη ηΰρύνθη λίαν, 
περιλαμβάνουσα νΰν άπέραντον βαθμολο
γικήν κλίμακα τοιούτων.

Πιθανόν ότι δ άγνωστος ήτο νέος τις 
τοΰ κόσμου καί τών διασκεδάσεων κα τα 
ληφθείς ΰπό στιγμ ια ίας μανίας νά δ ια- 
θέσν) τά  κεφάλαιά του είς κερδοσκοπικήν 
τινα  έπιχείρησιν. "Οπως δήποτε όμως, 
έφαίνετο ήκιστα ένδιαφερόμενος έάν τόν 
έ'βλεπον προγευματίζοντα είς καφενεΐον 
τρίτης τάξεως, διότι έκάθησεν υΰτως ώστε 
νά έχη έστραμμένα τά  νώτά του πρός τήν 
όδόν καί περί πλέον κατεβίβασε τόν τα -  
ξειδιωτικόν πΐλόν του μέχρις όφρύων.

Τό πρόσώπόν του όμως είχε τ ι ,  τά ό
ποιον δέν λησμονεί τις ευκόλως’ έάν δέ- 
τ ις  τών πελατών τοΰ κυρίου Δορζέρ είσ-1 
ήρχετο έκεΐ, ήθελε βεβαίως άναγνωρισει 
τόν πρώην γραμματέα τοΰ τραπεζίτου 
τής όδοΰ Σουρέζνης.

Καί μόλα ταΰτα  δ Ροβέρτος κατά πο
λύ μετεβλήθη. Ή ν ώχρός καί οί οφθαλ
μοί του έκοιλάνθησαν, τά  δέ χαρακτηρι
στικά του προσέλαβον έκφρασίν τινα  λύ
πης καί άνησυχίας. Αί κινήσεις του ήσαν 
βία ια ι καί ή φωνή σύντομος.

Ώ ς άν εί άπεσκληρύνετο κατά κινδύνου 
όν προεΐδεν.ΤΗν εύκολον νά μαντεύστ) τις 
στι ύπέφερε καίύποφέρει έτι.

Ή  στάσις του ήν όμοία σχεδόν πρός 
στρατιώτου διελθόντος έν φρουρά κο
πιώδη νύκτα καί άναμένοντος τήν προσ
βολήν.

Έ φαγε ρεμβός τήν σοκολάταν καί τον 
άρτίσκον έντός είκοσι λεπτών, έπλήρωσε 
καί έξήλθεν ίδών τήν ώραν είς τά ώρολό- 
γιόν του.

Κατήλθε τήν όδόν Ροσσέ καί έστρεψε 
πρός τά  δεξιά είς τήν όδόν Μ πιανφαιζάνς, 
τής όποιας άνέγνω τ ’ όνομα έπί τής π ι
νακίδας.

Ή  οικία ήν έζήτει, ήτο καλοΰ έξωτε- 
ρικοΰ καί εΰρίσκετο πρός τά άκρον. Ή  
πρόσοψις ούδέν έφερε σημεΐον έμπορικοΰ 
ή βιομηχανικού γραφείου. "Οθεν ό Ροβέρ
τος άπετάνθη πρός τόν θυρωρόν διά νά 
πληροφορηθή ποΰ ήτο τό πρακτορεΐον τής 
Αμερικής.

—  Ό  κύριος Βριάρης ; ήρώτησε φωνή 
τ ις  έκ τοΰ βάθους τοΰ θυρωρείου, είνε είς 
τήν είσοδον, άριστερά.

Ή  είδοποίησις αϋτη έδήλου ότι ολό
κληρον το προσωπικόν τής διεθνούς διοι- 
κήσεως άπετελεΐτο έκ μόνου τοΰ κυρίου 
Βριάοη.

Τοΰτο ολίγον ένδιέφερε τόν Ροβέρτον.

Έπροτίμα μάλιστα νά δυνηθ·75 ν’ άποφύγν) 
τούς πολλούς ύπαλλήλ.ους περιέργους καί 
φλυάρους.

Ό  κύριος Βριάρης θά ήτο βεβαίως άν
θρωπος έγεμυθος, δίδων τάς πληροφορίας 
έν ιδιαιτέρα συνεντεύξει , ώς έπεθύμει 
καί ό Ροβέρτος. Έ σ τη  πρό τής θύρας καί 
έκτύπησε.

Τώ ήνοιξεν ύπηρέτης έν οίκοστολή, ύ -  
ψηλός καί χονδρός φέρων μεγάλας παρα
γναθίδας. Τον παρετήρησεν άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών καί χωρίς νά είπή λέξιν τόν 
είσήγαγεν άμα ώ ; ήκόυσε τό όνομα τοΰ 
κυρίου Βριάρη.

Έ πί τών θρονίων τοΰ άντιθαλάμου έ— 
κοιμώντο δύο έτεροι ύπηρέται όμοιομόρ- 
φως ώς ό πρώτος ένδεδυμένοι.

Πρακτορεΐον οϋτω φυλασσόμενον θά 
ήτο βέβαια πλούσιον, καί έπί τη  τοιαύτν) 
σκέψει δ κύριος δέ Καρνοέλ έμακάρισεν 
έαυτόν διά τήν έπ ιτυχ ίαν τής έκλογής.

Ό  οδηγός του τόν έφερε διά περάσμα
τος περιφρασσομένου ύπό κιγκλίδων έμπε- 
πετασμένων διά πρασίνου ύφάσματος, ό
πισθεν τών όποιων βεβαίως είργάζοντο 
πολυάριθμοι υπάλληλοι καί έκεΐθεν προ 
θύρας, τήν οποίαν ήνοιξε χωρίς νά κ τυ -  
πήσ γ).

*0 Ροβέρτος εύρέθη κατέναντι άνδρός 
καθημένου πρό τραπέζης καταφόρτου έκ 
χαρτίων.

Τό δωμάτιον, έχον άλλως καί χαμη
λήν οροφήν, έφωτίζετο ύφ’ ένός παραθύ
ρου όπισθεν τοΰ έργαζομένου άνδρός-, οΰ- 
τινος το πρόσωπον εΰρίσκετο έν σκοτεΐΝφ*.

Έ π ί τών τοίχων προσερείδοντο σκευο- 
θήκαι πλήρεις φακελλων καί έγγράφων. 
Ώρολόγιον έκ μέλανος μαρμάρου περικο- 
σμούμενον ύπό χάλκινου άγαλματίου,παρ— 
ιστώντος τόν Κολόμβον,ήν τεθειμένον έπί 
τής έστίας, ένθα έκαιε γαιάνθραξ. Τρία 
ψιάθινα καθίσματα άνέμενον έπισκέπτας.

Τά έπ ιπλα δέν ήσαν πολυτελή, άλλά. 
καινουργή, όπόθεν συνεπέραινέ τ ις  ότι τό· 
πρακτορεΐον δέν έλειτούργει πρό πολλοΰ. 
Τήν ηλικίαν τοΰ έν τώ  γραφείφ κυρίου 
δέν ήτο δυνατόν νά όρισνι τ ις . Ή το  ξαν
θός είς άκρον καί δροσερός ώς νεάνις, έν— 
δεδυμένος μετά μεγίστης καλαισθησίας 
καί φέρων διόπτρας χρυσάς. Τό πρόσωπόν. 
του,άν καί έν +ή σκοτία εΰρισκόμενον, ό
μως έδείκνυε φυσιογνωμίαν άρκετά χαοί- 
εσσαν.

Ό  νέός, λαβών κάθισμα, μετά προη- 
γουμένην εύγενεστάτην διά χειρονομίας 
ποόσκλησιν, έζήτησε τόν κύριον Βριάρην.

—  Είμ’ έγώ, κύριε, άπεκρίθη δ ά ντ ι-  
πρόσωπος τής Ε τα ιρ ίας. Ε’ιπέτε μου, σάς 
παρακαλώ, είς τ ί  οφείλω τήν τιμήν τή ς 
έπισκέψεώς σας ;
- —  Ή θελα  νά λάβω πληροφορίας δι’εν 

Κράτος τής Αμερικανικής ’Ομοσπονδίας, 
καί ειδα είς τήν έφημερίδα . . .

—  "Οτι εϊμεθα οί κατάλληλοι πρός 
τοΰτο. Μ άλιστα, κύριε, μάλιστα. Δέν έμ- 
πορούσατε ν’ άπευθυνθήτε καλλίτερα ' έ— 
χομεν σχέσεις κα τ ’εύθεΐαν πρός τήν Καλ.- 
λιφορνίαν, τά Μεξικόν, τήν Λ ουϊζιάνην...

—  Προτιμώ τό Κολοράδον.



—  ΤΑ ! είσθε τυχηρός. Έ κεϊ ακριβώς 
Ιχομεν Ιν μεταλλεΐον, τό όποιον μάς δί
δει κέρδη αξιόλογα. "Ωστε, κύριε, έπανέ
λαβεν ώς έν παρόδω δ κύριος Βριάρης, δέν 
Ερχεσθε νά ζητήσετε Οέσιν ;

—  Πιθανόν. Αυτό έξαρτάται άπό τάς 
πληροφορίας, τά ς  όποιας θά λάβω. Έάν 
ευρω θέσιν,ή όποία μέ συμφέρει, θά λάβω 
μέρος, κα'ι θά δεχθώ υπηρεσίαν έπί μισθω 
άξιοπρεπεΐ.

—  Θά πάτε λοιπόν εις την ’Αμερικήν ;
—  Βέβαια. Καί ϊ«α  ίσα θέλω νά φύγω 

δσ<ρ ’μπορώ γρηγοοώτερα. Καί άν άκόμη 
δεν συνεννοηθώ μαζύ σας, πάλι θά φύγω.

—  Πολύ καλά , κύριε.Δύναμαι νά μάθω 
πρός τ ίνα  εχω την τιμήν νά ομιλώ ;

—  Τ’δνομά μου ; άδιάφορον.Τόρα πρό
κειτα ι περί τών πρώτων πληροφοριών.

—  Μέ συγχωρεΐτε, άλλ ’ή συνήθειά μας 
είνε άμετάβλητος.Α ί πληροφ·ορίαι, τάς ί -  
ποίας τό πρακτορεϊόν μας ί>ίδει είς τούς 
πελάτας του, είνε πολύ έμπιστευτικα ί, 
καί πρέπει νά γνωρίζομεν πρός τίνας τάς 
δίδομεν. t

—  Δέν θά κερδίσετε τίποτε, δταν σάς 
’πώ, πώς ονομάζομαι Ροβέρτος, άπεκρίθη 
ό κ. δέ Καρνοέλ.

—  Ροβέρτος, έπανέλαβεν ό κ. Βριάρης 
άναλαβών γραφίδα, ΐνα  σημειώσγ) τ ’ όνο
μα. Είπαμε Ροβέρτος. Τό βαπτιστικόν 
σας, παρακαλώ- μέ συγχωρεΐτε, κύριε , 
είνε τύπος άπλοΰς, ά λλ ’ό διευθυντής της 
Ε τα ιρ ία ς,τόν όποιον άντιπροσωπεύω,τ’ά- 
πα ιτε ΐ δλ’ αύτά .

—  Ερρίκος Ροβέρτος, άπεκρίθη ό κ. 
δέ Καρνοέλ μετά φανεράς άνυπομονησίας.

—  Ε πάγγελμ α  ;
—  Κανέν.
—  Πολύ καλά. Γράφω είσοδηματίας.
—  Κατοικείτε ;
—  Μπουλβάο Μn a n y r i i . l , 209 . Μή

πως θέλετε νά γνωρίσετε την ηλικ ίαν μου 
καί τόν τόπον της γεννήσεώς μου ; ήρώ
τησεν είρωνικώς ό κ. δέ Καρνοέλ.

—  Ό χ ι, κύριε. Δέν μάς χρειάζονται. 
Αί πληοοφορίαι, τάς οποίας είχατε τήν 
καλοσύνην νά μέ δώσετε, άρκοΰσι.

—  Ε λπ ίζω  λοιπόν, δτι θά θελήσετε 
νά μέ πληροφορήσετε καί σείς, άντί νά 
μ’ έρωτάτε.

—  Είμαι είς τάς διαταγάς σας, κύριε. 
Ε πιτρέψατε μοι δμως νά ειδοποιήσω τόν 
υπηρέτην νά είπτΊ είς έ'να πελάτην νά πε
ριμένω) άμα έλθτι, έπειδή δέν θέλω νά μάς 
διαταράζουν.

Ό  κύριος Βριάρης έπίεσεν ηλεκτρικόν 
κωδώνιον, τοποθετημένον είς μικράν άπ ’ 
αυτοΰ άπόστασιν καί ό γ ίγα ς υπηρέτης 
έφάνη. Έδύνατό τ ις  νά υπόθεση δτι έπε- 
ρίμενεν όπισθεν τής θύρας.

Ό  άρχηγός του τώ  Εκαμε νεΰμα νά 
πλησιάσν) καί τώ  ώμίλησεν είς γλώσσαν, 
τήν οποίαν ό κύριος δέ Καρνοέλ δέν έν- 
νόησεν. Ή  συνδιάλεξις υπήρξε βραχεία, 
άλλ ’ ό κύριος Βριάρης είπε βεβαίως πε
ρισσότερα άφ’ δσα έπρεπε διά τόσω μη
δαμινήν έργασίαν.

Ό  υποδεέστερος έφαίνετο βλάζ καί ά-

ναμφιβόλως δέν ήτο δλως άνωφελέςνά τώ 
έξηγήστ) τ ί  Εδει νά κάμτ).

—  Συγγνώμην κύριε,έπανέλαβεν ό άν- 
τιπρόσωπος τής ’Αμερικανικής έταιρίας. 
Τόν άνθρωπον αύτόν τόν Εφερα άπό τό 
Περναμποΰκον τής Βραζιλίας, οπου Εμεινα 
πολύν καιρόν δι’ υποθέσεις . . . Μόλις έν- 
νοεΐ τά  γαλλ ικά  καί δταν άκόμη τοΰ ο
μιλώ τήν γλώσσά του πάλιν είμαι ήναγ- 
κασμένος νά τοΰ έπαναλαμβάνω τούς λό
γους μου. Τόρα εί'μεθα μόνοι καί έμποροΰ- 
μεν νά πραγματευθώμεν τήν ύπόθεσίν σας.

—  Περίεργον έσκέπτετο, ό Ροβέρτος. 
Δέν ακόυσα νά ’μιλοΰν ποτέ πορτογαλ
λικά  καί όμως μοΰ φαίνεται πώς γνωρίζω 
τόν τόνον τής διαλέκτου αύτής.

—  Έλέγαμεν λοιπόν, έξηκολούθησεν ό 
κύριος Βριάρης, δτι σκέπτεσθε νά πάτε είς 
τό Κολαράδον διά νά χρησιμοποιήσετε τάς 
γνώσεις σας καί τά  κεφάλαιά σας. 7Α ! 
έξαίρετος ιδέα, κύριε. Τό Κολοράδον έ'χει 
μέλλον καί άνθρωπος έπιχειρηματίας έ- 
κ ε ΐ,’μπορεί νά σχηματίση κολοσσιαίαν πε
ριουσίαν. Έχομεν λοιπόν,καθώς σάς είπα, 
έκεΐ ενα μετα7.λεΐον, είς μίαν μικράν πό- 
λ ιν , είς τήν έπαοχίαν τοΰ Δένβερ, μίαν 
μικράν πόλιν όνομαζομένην ΓκόΑνιεν 
±icv  . . . ή χρυσή χώρα δηλαδή, ή ό τό-·· 
πος τοΰ χρυσοΰ. Ώραΐον όνομα, πλήρες 
υποσχέσεων, καί νά ’δήτε δτι θά κρατήσν) 
τάς υποσχέσεις του. Πώς σάς φα ίνετα ι 
νά συνεταιρισθήτε είς^αύτήν|τήν έπ ιχεί- 
ρησιν ;

—  ‘Ωραία. Ή θελα  δμως νά ήξευρα τά  
καθέκαστα καί πώς ήμπορώ νά λάβω μέ
ρος.

—  "Οπως σάς άρέσει, άγαπητέ κύριε. 
Είσθε νέος ισχυρός καί δραστήριος. Αύτό 
φαίνετα ι, καθώς καί δτι έχετε καθώς πρέ
πει άνατροφήν. Βέβαια Εχετε μερικάς έπ ι- 
στημονικάς γνώσεις.

—  Πολύ όλίγας- δσα μανθάνουν διά νά 
είσέλθουν είς τό Σέν-Σύρ.

—  Έ ξαίοετα. Κατά πρώτον δυνατόν 
νά συνεργασθήτε έπωφελώς είς ά ναζήτη- 
σιν χρυσοφόρων καί άργυροφόρων φλεβών' 
έκεΐ πειά θά αποκτήσετε καί τήν πείραν, 
ή όποία σάς λείπει.

"Ενα πράγμα δμως πρέπει νά ’ξεύρετε. 
Μεταχειριζόμεθα πράκτορας άσφαλεΐς. 
Πρέπει λοιπόν καί ούτοι νά ένδιαφέρων- 
τα ι χρηματικώς είς τήν έπ ιτυχ ίαν τοΰ έρ
γου, τουτέστι νά καταθέτωσι χρηματι
κόν κεφάλαιον.

Ό πω ς δήποτε τοΰτο είνε έπωφελές δι’ 
αύτούς, έπειδή τά χρήματά των άποφέ- 
οουσιν έκατόν τοΐς έκατόν τούλάχιστον.

—  Αύτό ακριβώς ζητώ  : έργασίαν ή ό
ποία νά μοΰ έπιτρέπιρ νά ζώ , χωρίς νά 
έγγ ίζω  τά  κεφάλαιά μου.

—  Πολύ καλά , κύριε. Τόρα μένει νά έ- 
ρωτήσω καί τ ί ποσόν θά διαθέσετε.

—  Πενήντα χιλιάδας φράγκα περίπου. 
’Αλλά θέλω νά φυλάξω τάς δέκα διά τάς 
ίδ ιωτικάς μου άνάγκας.

•— Πρέπει νά σάς γνωστοποιήσω δτι ή 
έταιρία θ’ άναλάβτ) τά  Ιξοδα τοΰ τα ςε ι-  
δίου σας καί δτι θά σάς προσδιορίστ) μι
σθόν πολύ συμφερτικόν. Ό πω ς δήποτε

είσθε έλεύθερος νά ορίσετε σείς τό ποσόν, 
τό όποιον θά διαθέσετε. Δύνασθε νά κα
ταθέσετε τό ποσόν άμέσως ;

— Έ χω μαζύ μου τά τραπεζικά γραμ
μάτια. Δέν υποθέτω δμως δτι θά θελή
σετε νά σάς τά καταθέσω χωρίς νά λάβω 
λεπτομερεστέρας πληροφορίας ;

—  Ώ  ! είπεν ό κύριος Βριάρης, λαμ - 
βάνων ΰφος προσβληθέντος. Αύτά τά  
πράγματα δέν γίνοντα ι είς σοβαράς έπ ι- 
χειρήσεις. Έννοοΰμεν οί πελάτα ι μας νά 
παραχωρώσι τά  κεφάλαιά των έν πλή - 
ρει γνώσει τοΰ πράγματος. Καί σείς τότε 
μόνον θά τά  καταθέσετε, άφοΰ έν άνέσει 
έξετάσετε πάν δ ,τ ι άφορά τήν εταιρίαν" 
σάς συμβουλεύω μάλιστα  νά μή συνεται- 
ρισθήτε άνευ σκέψεως.

—  Εύχαριστώ, άλλ’ δμως ήθελα δσον 
τό δυνατόν ταχύτερον ν’ αποφασίσω ή τό 
εν ή τό άλλο, διότι βιάζομαι ν’ άνα- 
χωρήσω. Θά σάς είμαι λοιπόν ύπόχρεος 
άν συμπληρώσετε τά ς πληροφορίας ποΰ 
μοΰ έδώκατε.

—  Έπεθύμουν καί έγώ πολύ τοΰτο, 
άλλά δλα τά  Εγγραφα, τ ’ άφορώντα είς 
αύτήν τήν ΰπόθεσιν, είνε κατατεθειμένα 
είς τό γραφεΐον τοΰ κυρίου Διευθυντοΰ καί 
μέ έκεΐνον πρέπει νά συνεννοηθήτε.

—  Πότε ’μπορώ νά τάν ί'δω.
—  Σήμερα, είς τά ς τρεις.
—  Είς τάς τρεις . . . όχι . . . δέν θά 

είμαι έλεύθερος.
— Τότε πρέπει νά περιμένετε αυριον... 

άλλ ’ οΰτε, ό κύριος διευθυντής αύριον θά 
προεδρεύστ) τοΰ Συμβουλίου τής διοική- 
σεως. Τό Σάββατον είνε προσκεκλημένος 
είς συνέδριον τών μετόχων . . .  Τήν Κυρια
κήν πηγαίνει είς τό κυνήγι. Μς,νον τήν 
Δευτέραν θά τόν ’δήτε.

—  Δέν ’μπορώ νά περιμένω ώς τότε, 
ε-ΐπεν ό νέος προετοιμαζόμενος νά έγερθτϊ.

—  ’Αλλά τότε, έπανέλαβε ζωηρώς ό 
κύριος Βριάρης, δ ιατί νά μή πάτε σήμερα 
τό πρωί ;

—  Ποΰ ;
—  Είς τό σπ ίτ ι του, είς τό μεγαρόν 

του . . .  όδός Β ι γ ν ι υ  . . .  πλησίον τοΰ πά ρκ  
Μονσώ.

—  Καί θά μέ δεχθ·^;
—  Έ χ ει πολλάς άσχολίας, άλλά θά 

σάς δώσω δύο λέξεις, τάς όποιας δίδετε 
είς τόν θαλαμηπόλον του . . .

Ό  Ροβέρτος υπέδειξε διά κινήματος δτι 
ήννόει. ’Αναμφιβόλως ή πρότασις δέν τώ  
ήτο εύάρεστος.

— Τά πράγμα δμως συμβιβάζεται καλ
λίτερον, έπανέλαβεν ό κύριος Βριάρης. 
Μοΰ έμήνυσεν ό κύριος διευθυντής νά πε
ράσω είς τάς δέκα άπο ’κ ε ΐ’ θά μοΰ Εστειλε 
βέβαια καί τό άμάξι του. Θέλετε νά πάμε

—  Μά περιμένετε νομίζω ενα πελάτην.
—  Ό  πελάτης θά περιμέντ). ’Αρκεί δτι 

θά σάς εύχαριστήσω.
Ό  κύριος ^έ Καρνοέλ έσκέφθη προτοΰ 

άποκριθή.
—  θ ά  τελειώσωμεν γλήγορα, είπεν ό. 

άξιόλογος άντιπρόσωπος τής Ε ταιρείας. 
Ή  όδός Β ιγ ν ίυ  είν’ έδώ κοντά. Τάλογα



τοϋ κυρίου διευθυντοϋ τρέχουν σάν άνε
μος, καί δ ίδιος εινε πολύ ταχύς είς τάς 
υποθέσεις του. Σι είκοσι λεπτά  θά σάς 
’πή ο ,τ ι έχετε ανάγκην νά μάθετε καί 
πριν τό μεσημέρι θά εχετε κάμν) καί την 
άπόφασίν σας.

—  ”Ας εινε, ειπεν δ Ροβέρτος, τόν ό
ποιον ή τελευτα ία  αυτη παρατήρησις έν- 
διέφερεν ιδιαζόντως.

—  Σάς παρακαλώ, μιά στιγμή έπιτρέ- 
ψατέ μου. Θά δώσω μερικάς οδηγίας, άν 
μέ ζητήσουν κατά  τήν απουσίαν μου.

*0 κ. Βριάρης ήγέρθη καί έξήλθε τοϋ 
γραφείου. Ό  Ροβέρτος όρθιος μικρόν τόν 
έπερίμενε" μετά πέντε λεπτά  ό πράκτωρ 
έπανήλθεν , έφόρει τό έπανωφόριόν του 
καί έκράτει τόν πίλον έν χειρί.

—  Τό κουπέ τοϋ κυρίου διευθυντοϋ 
είνε είς τήν θύραν, είπε, καί άν θέλετε νά 
μέ συνοδεύσετε. . .

Ό  κ. δέ Καρνοέλ, συνοδεύων αύτόν, 
έπανεϊδε τούς δύο ύπηρέτας καθημένους 
έπί τών θοονίων, έκτός τοϋ κολοσσού, ό 
όποιος δεν ήτο έκεΐ, άλλ’ έκάθητο παρα- 
πλεύρως τφ  άμαξηλάτγι τού κ.διευθυντοϋ

Ή  άμαξα, λίαν πολυτελής, έσύρετο 
ύπό δύο μελανών ΐππω ν, τών οποίων ή ά
ξια  ήτο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων φράγ
κων. Ό  αμαξηλάτης, καί έκεϊνος δέν έ
φαίνετο κατώτερος τοϋ όλου κατά τήν 
ένδυμασίαν. Μόνον ό κολοσσός άπετέλει 
καταφανή τινα  άντίθεσιν.

—  ’Αναβήτε, παρακαλώ, κύριε, είπεν 
έπιχαρίτως ό κ. Βριάρης, άνοίγων τήν 
θυρίδα.

Ό  Ροβέρτος άνέβη άνευ έτέρας παρα- 
κλήσεως- ό κ. Βριάρης κατέλαβε τήν θέ
σιν του παραπλεύρως αύτοϋ, καί τά  ά
λογα άνεχώρησαν έν τριποδισμφ.

—  Πέρνω,καθώς βλέπετε,καί τόν Βρα
ζιλιανόν μου μαζύ, είπεν ό πράκτωρ, μαν- 
τεύσας ότι ό νέος πελάτης ήπόρει δ ιατί 
ό κολοσσός συνώδευε τόν κύριόν του. 
Ό  κύριος διευθυντής μοϋ παρήγγει- 
λε νά τόν υπάγω . Φοβούμαι μήπως τόν 
άποδιώξγι. Ό  ταλαίπωρος ! έπειδή α
γνοεί τήν γλώσσαν, δέν ’μπορεί νά κάμη 
καμμίαν εργασίαν. Ή λ π ιζα  πώς ήθελεν 
έπί τέλους τήν μάθει, ά λλ ’ είνε χονδροκέ- 
φαλος, δέν ’μπορεί άκόμη νά έκφρασθή.

Ό  κ. δέ Καρνοέλ δέν άπεκρίθη ! Ε λά 
χ ιστα τόν ένδιέφερεν, άν τό πρακτορεΐον 
τής ’Αμερικής άπέπεμπε τόν υπηρέτην 
του έκεΐνον, τόν όμοιάζοντα πρός τυμ
πανιστήν. Ούδ’ έφρόντιζε πολύ νά συν- 
άψγι ομιλίαν πρός τόν ξανθόν καί γλυ- 
κύν έκεΐνον κύριον, διότι όλίγην έμπιστο- 
σύνην τφ  ένέπνεεν.

"Αλλως τε ό Ροβέρτος κ α τ ’έκείνην τήν 
στιγμήν περί παντός άλλου έσκέπτετο ή 
περί Κολοράδου. ’Εσυλλογίζετο ότι κατά 
τάς τρεις, πιθανόν νά ίδγι τή ν ’Αλίκην, νά 
τή  όμιλήσγι καί νά έξομολογηθή τά  έν 
τή  καρδία του, κα ί, ώς έσκέπτετο, έκείνη 
ή συνέντευξις θάπεφάσιζε περί της τύχης 
του. Καί δέν άπηλπ ίζετο , διότι άν ή δε
σποινίς Δορζέρ συγκατένευε νά ελθνι είς 
τά δάσος τής Βουλώνης, έδήλου ότι τόν 
ήγάπα καί ότι ύπέκυψεν είς τήν θέλησιν

πατρός ώργισμένου κατά  τοϋ άπόντος.
Ό  πράκτωρ δέν είχεν έπαινέσει άδίκως 

τούς 'ίππους τοϋ διευθυντοϋ του' ετρεχον 
αληθώς ώς ό άνεμος, καί χωρίς νά έπιβρα- 
δύνωσι τό βάδισμά των άνέβησαν τό 
πρανές τοϋ μπουλβάρ ΜαΛέρ/ιπ.

Αί ύαλοι της άμάξης τούς έπροφύλατ- 
τον άπό τοϋ ψύχους, άλλά δέν έμπόδιζον 
τόν δυστυχή έραστήν νά βλέπν) τούς κατ- 
ερχομένους τήν όδόν Σουρέζνηι : .

Τί θά ίδιδεν, άν ήδύνατο, ώς άλλοτε, 
νά διέλθγι τό κατώφλιον τοϋ μεγάρου, ό
που έζη ή 'Αλίκη ! “Ηδη μόνον τήν νύ
κτα έτόλμα νά πλησιάσϊ), ώς τήν προτε
ραίαν πλανηθείς μίαν ώραν πρό τοϋ οίκου 
της.

Καί ώς άν εί ή τύχη άνεπόλει α ύτφ  τό 
παρελθόν έξεπίτηδες, ό Ροβέρτος άνεγνώ- 
ρισεν έ’να έκ τών συνήθως περιπολούντων 
περί τήν συνοικίαν τής Μ αγδαληνής. Ή το  
ό Μάξιμος Δορζέρ, πλανώμενος έδώ κ ’ έ
κεΐ, έ'χων έν τοΐς θυλακείοις τοϋ έπανω- 
φορίου τάς χεΐρας.

Ό  Ροβέρτος έστρεψεν άποτόμως τήν 
κεφαλήν μή θέλων νά τόν ίδή ό άνεψιός 
τοϋ τραπεζίτου, άν καί τού έφάνη ότι ό 
Μάξιμος έπρόφθασε καί τόν διέκριν*. Τά 
βλέμματά των συνηντήθησαν καί ό Μάξι
μος είχε καλούς οφθαλμούς.

Ό  κύριος Βριάρης παρετήρησε τήν κ ί- 
νησιν τού συνοδού του καί έκρινε καλόν 
νά τφ  είπνι μειδιών-

—  Τό Παρίσι είνε ή πόλις όπου πρό 
πάντων συναντά κανείς έκείνους, τούς ο
ποίους θέλει ν’ άποφύγη. Εύτυχώς όμως 
τρέχομεν τόσον, ώστε άφίνομεν όπίσω μας 
τούς κυρίους αυτούς.

Ή  παρατήρησις αύτη άπήρεσεν είς τόν 
Ροβέρτον, όστις δέν έκρινεν ορθόν ν’άπαν- 
τήσ·/]."Εμαθε μόνον ότι ό κύριος πράκτωρ 
άνεμιγνύετο είς ξένας ύποθέσεις καί έσυλ- 
λογίζετο όποια έπακόλουθα ήθελεν έχει 
ή συνάντησις αυτή .

Ό  Μάξιμος δέν ήτο έξ έκείνων, οί ό
ποιοι κρατοϋν τά  μυστικά, θά τό έλεγε 

1 βεβαίως τοϋ θείου του ή τούλάχιστον τοϋ 
Βινιορύ ότι ό κύριος δέ Καρνοέλ χάνε ι  
βό . ί τα ι ς  its άμά£ι.

—  Τούλάχιστον νά μή ’δή τήν έξαδελ- 
φην του σήμερα τό πρωί, έλεγε καθ’ έαυ
τόν ό έραστής.Ό  Θεός ’ξεύρει τ ί  θά ’πή, 
άν μάθη πώς περνώ τόν καιρόν μου μέσα 
σέ πολυτελές χουπί',μέ άλογα δέκα χ ιλ ιά 
δων καί μέ άμαξηλάτη μέ στολή. ’Αδί
κως όμως φοβοϋμαι. Ό  νέος αυτός πολύ 
ολίγον ένδιαφέρεται γ ιά  ’μέ, καί δέν θά 
τολμήσνι νχ ’πάγν) τέτοια  ώρα είς τής δε
σποινίδας Δορζέρ. ’Αδιάφορον, άν ελθγι εις 
τό δάσος τ-7ις Βουλώνης θά της έξηγήσω 
γ ια τ ί ήμουν είς αύτό τό άμάξι.

—  Έφθάσαμεν είς τό πάρχ  Μονσώ ! 
είπεν κύριος Βριάρης. Τό μέγαρον τοϋ 
κυοίου διευθυντοϋ είνε πλησίον τών κ ιγ -  
κλίδων της λεωφόρου τής βασιλίσσης Όρ- 
τενσίας.

Ό  Ροβέρτος ηύχαριστήθ/], διότι έπί 
τέλους έφθασαν είς τό τέρμα τής οδοιπο
ρίας των.

—  Τώρα θά ’δήτε πώς κατο ικεί, έπα

νέλαβεν ό πράκτωρ. Δέν είνε πολλά [σπ ί
τ ια  ’ςτό Παρίσι καθώς τό ’δικό του .,Α υ
τός είνε άνθρωπος ποϋ έννοεΐ τήν* ζωήν, 
καθώς καί τάς ύποθέσεις, είς μέγαν κύ
κλον καί πολυτελώς.Δέν λυπάτα ι. Καί νά 
’δήτε, φ ίλτατέ μου, στοιχηματίζω* πώς 
δέκα λεπτά  νά ’μιλήση μαζύ σας θά κα- 
ταλάβγ] τ ί  άξίζετε, καί θά σάς προσ
φέρω περισσότερα κέρδη άφ’ό ,τ ι ελπίζετε.

—  Είνε λοιπόν έπιφορτισμένος νά συμ- 
φωνή άπ ’εύθείας μέ τούς πελάτας ;

—  Βέβαια. Οΐ ίδ ιοκτήτα ι τοϋ μεταλ
λουργείου τού Κολοράδου τοϋ έδωκαν πά
σαν έξουσίαν. Τό μέλλον σας θά είνε ά- 
ποφασισμένον προτού ’βγήτε άπό τ ί  μέ- 
γαρόν του.

Τοϋτ’ αυτό άκριβώς έπεθύμει ό κύριος 
δέ Καρνοέλ, μή έ'χων χρόνον νά άπολέσν) 
άλλ’ αποφασισμένος νά φύγϊ) έκ της Γαλ
λίας, όποιον δήποτε καί άν ήτο τό άπο- 
τέλεσμα τής πρός τήν ’Αλίκην συνεντεύ- 
ξεώς του.

Ή  άμαξοί έξελθούσα τοϋ πάρκ  Μονσώ 
έστρεψε πρός τά  δεξιά καί έστη πρό τίνος 
αύλείου θύρας. Ό  κολοσσός καττ^λθε τού 
καθίσματος του, έσήμηνε τόν κώδωνα καί 
είσηλθε διά τοϋ ήμιανοίγματος τής θύρας, 
ένφ ό άμαξηλάτης έστρεφε τούς ΐππους 
διά νά είσέλθωσι.

Ή  όδός Β ιγ ν ί ύ  είνε σχεδόν έρημος καί δ 
Ροβέρτος μόνον παΐδας τινάς είδε παίζον
τας τόν τύχα  έπί τοϋ πεζοδρομίου.

Τό θέαμα τούτο βεβαίως δέν ήθελεν έ- 
ξεγείρει τήν προσοχήν του, άν μή μεταξύ 
τών παιδίων έβλεπε τόν Γώγον, τόν μικρόν 
υπηρέτην τοϋ γραφείου τοϋ κυρίου Δορζέρ.

Τό παιδίον τόν έβλεπε κατάπληκτον, 
καί ή φυσιογνωμία του έξεδήλου αρκούν
τως τόν θαυμασμόν του, βλέποντος τόν 
πρώτον γραμματέα έκεΐ.

Έ π ετα ι συνέχεια.
Λ ιςω π ο ς

ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΙΒΙΕΡ

Μ Ι Α  Α Π Α Γ Ω Γ Η

[Συνέχίι* χαΐ τέλος]

Ό  ’Αλβέρτος καί έγώ, λαβόντες τήν 
Μαρίαν,μετεφέρομεν αύτήν έπί τής κλίνης 
της. Κατελήφθη ύπό σφοδρών σπασμών, 
ότε δέ κατέπαυσαν ολίγον, ένεπιστεύθη- 
μεν αύτήν είς τήν θαλαμηπόλον καί έκα- 
θήσαμεν, είς τό άκρον τοϋ δωματίου, έπί 
σκίμποδος.

—  Τό βλέπεις, μοί είπεν ό ’Αλβέρτος,
Ι δέν έχρειάσθη νά σοί διηγηθώ τίποτε.
Κατεμέτρησας άπαξ διά παντός τό μέ
γεθος τής συμφοράς μου. Ή  Μαρία μου 
είναι παράφρων. Ούδόλως δύναμαι νά τήν 
περιποιηθώ, διότι μέ άποστρέφεται.Δ ιατί 
δέν έφερες τόν ιατρόν μαζύ σου ;

—  Θά έλθγι κατά  τάς οκτώ.
Πράγματι, τήν όγδόην ό Θιεβώ άφί-

' κετο. Ούτος ήτο εύγενής καρδία, έξαίρε-



τος χαρακτήρ, καί έμβριθής επιστήμων. 
Κατά τήν έποχήν έκείνην, ό Ιατρός θ ι -  
εβώ ητο τριακοντούτης.

Ό  Θιεβώ, ό ’Αλβέρτος καί έγώ έπλη- 
σιάσικμεν πρός την κλίνην τής Μαρίας.

'Ο ιατρός έθεώρησεν αύτήν μετά προσ
οχής καί έπί μακράν. Ήδυνήθην νά πα
ρατηρηθώ λεπτομερώς την άλλοίωσιν, ήν 
προύξένησεν αΰτνΐ ή ασθένεια της. Ή  ω
ραία αύτής κόμη, ής αϊ τρίχες ήρξαντο 
νά π ίπτω σιν , ήν κεκολλημένη έπί τών 
κροτάφων. Οί κεκλεισμένοι οφθαλμοί της 
έκοιλάνθησαν καί ήμαυρώθησαν. Τό σώ
μα τη ς, προσβ)ιηθέν ύπό τών σπασμωδι
κών κινήσεων, είχεν έπαισθητώς αδυνα
τίσ ει. Τρίμηνοι δέ όδύναι καί παραφρο
σύνη έπήρκεσαν ΐνα  μαράνωσι τάν καρπόν 
πενταετούς έ'οωτος καί ευδαιμονίας. Ό  ’ι
ατρός συνέστησεν ήμΐν νά τήν άφήσωμεν 
έλευθέραν καί κατήλθομεν όμοϋ είς τον 
κήπον.

—  Λοιπόν, έχετε έλπίδας ; είπεν ό 
’Αλβέρτος τω  ίατρώ, άφοΰ έξωμολογήθη 
αύτώ  τά  κατά  τόν έρωτά των,περιέγραψε 
δέ τάς ποικίλας τής άσθενείας φάσεις.

—  Δέν δύναμαι νά είπω τίποτε είσέτι, 
άπεκρίθη ό ’Ασκληπιάδης. Δέον νά σκε- 
φθώ ώρίμως περί τής καταστάσεως τής 
άσθενοΰς, βασιζόμενος έπί τής έκθέσεώς 
σας. ’Εν τούτοις, άγρυπνεΐτε έπ ’ αύτής" 
βλέπετέ την δσω τό δυνατόν σπανιώτε- 
ρον, διότι ή παρουσία σας δύναται νά γίνν) 
πρόξενος βλάβης μάλλον ή ώφελείας.

Ό  ’Αλβέρτος έ'τεινεν ήμΐν τήν χεΐρα. 
Ήννοήσαμεν δτι έπεθύμει νά μείνν) μό
νος, διό καί άφήσαμεν αύτόν.

—  Λοιπόν; έψιθύρισα, δτε ΐππεύσαμεν 
κατευθυνόμενοι είς Βαλπαραΐσον.

—  Λοιπόν, μοί είπεν, ή γυνή αύτή εί
ναι χαμένη" όλίγαι μόνον ήμέραι ζωής 
τν) μένουσι. Πρό ένός μηνάς θά ήτο ίσως 
δυνατή ή σωτηρία της καί —  οπερ θά 
σάς έκπληξη— θά συνετείνατε ούκ ολίγον 
εις τήν θεραπείαν της. Θά έβλεπε τόν 
’Αλβέρτον άνευ άποστροφής, άνευ φρίκης, 
διότι αί τύψεις τοΰ συνειδότος της πεί- 
θουσιν αύτήν δτι ό Θεός τήν τιμωρεί 
διά τών τέκνων τη ς, έ'νεκα τοΰ πρός τόν 
’Αλβέρτον έρωτός τη ς.Ύ μ εΐς  δέ, ό ακραι
φνής τοΰ’Αλβέρτου φίλος θά ήδύνασθε νά 
έπιφέρετε τά άποτέλεσμα τοΰτο. Θά ήσθε 
ό φυσικός μεταξύ τών δύο έραστών δ ια ι
τη τής. Ή  κυρία δέ Σεράν, θά ύπέφεοε τά  
πρώτα συμπτώματα τής κατατρυχούσης 
αύτήν άσθενείας οτε άπώλεσε τήν θυ
γατέρα της . Ή  δέ άφατος θλίψις της 
κατέστη ήδη παραφροσύνη. Ό  έρως τοΰ 
’Αλβέρτου θά έπροξένει καί τώρα τήν θε
ραπείαν, τήν οποίαν έπέφ=ρεν άλλοτε, 
άλλά σήμερον είνε λίαν άργά. Ή  παρου
σία σας είναι άνωφελής, διότι μετά τινας 
ήμέρας ή γυνή αυτη θά είναι άπλή σκιά.

Καθ’έκάστην εσπέραν, περί τήν τετάρ- 
την ώραν, ό ιατρός καί έγώ έπορευόμεθα 
παρά τώ  Ά λβέρτω , δστις ούδ’ έπί σ τ ιγ 
μήν άφινε τήν προσφιλή του ασθενή. Ό  
δέ ναύαρχος Βλάγκος, μαθών τήν κρίσι- 
μον τής κυρίας Δεσταίγκ κατάστασιν,

παρεχώρησε τώ  συζύγω της άόριστον ά- 
πουσίας άδειαν.

Ή  ασθένεια, καλώς ύπό τοΰ ίατροΰ κα- 
ταπολεμηθεϊσα, δέν έπαρουσίαζε τάς αύ- 
τάς σφοδράς κρίσεις, άλλά μετεβλήθη είς 
βραδεΐαν αγωνίαν . Ή  Μαρία, έφ’ ώρας 
ολοκλήρους καθημένη έπί τοΰ σκίμποδος 
καί έχουσα τό βλέμμα άπλανές, καθί
στατο όσημέραι άδυνατωτέρα καί ώχρο- 
τέρα.

Μετά παρέλευσιν τριών έβδομάδων κατ
έπεσε κλινήρης.Έ κτοτε κατέστη λίαν ή - ! 
ρεμος, φιλάρεσκος καί άφελής. Ή γάπα  νά 
κοσμήται διά κροσσών, νά παίζνι μετ’άν- 
θέων καί πτηνών. Κατά τήν έσπέραν, πε- 
ριεστοιχίζομεν τήν κλίνην της, έφ’ής τιδε 
ταπεινή τή φωνή άσματα, άτινα  ύπερη- 
γάπα άλλοτε, παρεκάλει δ’ήμάς νά συνο- 
δεύωμεν αύτήν. Ύπηκούομεν καί ή,σθανό- 
μην τάς βασάνους κωμωδοΰ, άναγκαζομέ- 
νου νά γελά έπί τής σκηνής, ένώ ή καρ
δία του σπαράσσεται ύπό τής οδύνης. Έ 
σπέραν τ ινά , κατά  τήν δωδεκάτην ώραν, 
είπεν ήμΐν ν’ άνοίξωμεν τά  παράθυρα, δ
πως άναπνεύση κάλλιον τήν εύώδη τής 
νυκτός αύραν. Ό  ’Αλβέρτος έκράτει τάς 
χεΐράς της μεταξύ τών ίδικών του, ό δέ 
ιατρός καί έγώ ώμιλοΰμεν ταπεινοφώνως. 
Αίφνης ήγέρθη" ήνέωξε τούς οφθαλμούς, 
άφήκεν άσθενή κραυγήν καί κατέπεσεν.

Ή ν νεκρά !
Έπεκράτησε μεταξύ ήμών στιγμ ια ία  

κα τάπληξις . Ήνωρθώθημεν καί οί τρεις. 
Ε ίτα δέ ό’Αλβέρτος έγονυπέτησεν ένώπιον 
τής νεκράς. ’Έμελλε νά διέλθνι τήν νύκτα 
άπασαν έν λυγμοΐς καί θρήνοις καί νά 
καταφιλή τάς χεΐρας έκείνας, α ΐτινες πρό 
μιάς στιγμής άνταπέδιδον τάς θωπείας 
του !

Έ γώ  καί ό ιατρός περιεπατήσαμεν μέ
χρι τής αύγής, καταληφθέντες ύπό τής 
έπακολουθούσης τάς τοιαύτας συμφο
ράς πυρετώδους καί όδυνηράς συγκινήσε- 
ως. Έ νίοτε άνεβαίνομεν ΐνα ίδωμεν τόν 
’Αλβέρτον. "Οτε ή πρωία ύπέφωσκεν, ό 
ιατρός έπέστρεψεν είς Βαλπαραΐσον προς 
έκπλήρωσιν τών διά τήν ταφήν άναγ- 
καίων διατυπώσεων. Έ μεινα  μετά τοΰ 
’Αλβέρτου δπως τάν παρηγορήσω καί έκ- 
τελέσω τά  έν το ιαύτη  περιπτώσει οδυ
νηρά καθήκοντα.

Ή  κηδεία τής Μαρίας έγενετο άπλου- 
σ τά τη .Ό  ναύαρχος Βλάγκος, ό Καζόττης, 
φίλοι τινές, ό Θιεβώ, ό ’Αλβέρτος καί έγώ 
προεπέμψαμεν αύτήν μέχρι τοΰ κοιμητη
ρίου. Ό τε δέ έρρίφθη τό τελευταΐον 
πτύον χώματος έπί τοΰ φερέτρου, έκα- 
στος προσελθών σιωπηλώς εσφιγξε τήν 
χεΐρα τοΰ ’Αλβέρτου καί άπεχώρησεν.

Έπεστρέψαμεν άμφότεροι οίκαδε. Ή  
τράπεζα ήν παρατεθειμένη. Έφάγομεν ο
λίγον. Ό  ’Αλβέρτος άνέβη είς τόν κοι
τώνα αύτοΰ, πεοιεπάτησεν έπί μακράν 
κατά  μήκος καί πλάτος, ε ίτα  δέ ήτένισε 
τήν εικόνα τής Μαρίας καί έκρυψε τήν 
κεφαλήν είς τάς χεΐράς του. Ούδέ μίαν 
λέξιν άπετείναμεν άλλήλοις.Ή  ενδόμυχος 
αύτοΰ λύπη μ’έφόβισεν. Ήτοιμαζόμην δέ 
νά τώ  ομιλήσω, δτε μέ προέλαβε.

— Συγχώρησόν με, μοί είπεν, άλλ’ή πα 
ρουσία σου μέ στενοχωρεΐ. Ε πιθυμώ νά 
μείνω μόνος.

—  Έ σ τω , ειπον αύτώ , θά σέ άφήσω. 
Μοί ύπόσχεσαι δμως . . .

—  Ό τ ι δέν θά φονευθώ. Δέν έ'χει ούτω; 
Έσκεπτόμην τή άληθεία τοΰτο" άλλά , 
προσέθηκε, θά φονευθώ αυριον έπίσης ά - 
σφαλώς, δσον καί σήμερον. Δύνασαι νά 
μείννις ήσυχος. Σοί ύπόσχομαι δ ,τ ι μοί 
ζητείς διά τήν έσπέραν ταύτην.

Ή μην τοσοΰτον κεκμηκώς, ώστε, μό
λις ριφθείς έπί τίνος σκίμποδος, ό ύπνος 
μέ κατέλαβε πάραυτα.

Ό τε  ήγέρθην, είδον τόν ’Αλβέρτον πλη
σίον μου.

— Ήδυνήθης νά κοιμηθής,μοί είπεν, εί
σαι εύτυχέστατος. Θά ελθγι ήμέρα, κατά 
τήν οποίαν θά δύναμαι νά κοιμώμαι ήσύ- 
χως ώς σύ.

Ό  λόγος ούτος μοί ένεποίησεν άφατον 
θλίψιν. Ό  ’Αλβέρτος, άναμφιβόλως, θά 
ύπέφερε πολύ καθ’ δλην τήν νύκτα, διότι 
ήν λίαν ήλλοιωμένος. Τό ώχρόν του πρόσ- 
ωπον κατέστη ώχρότερον έτι, ή δέ φυσιο
γνωμία του έγένετο σχεδόν αγνώριστος. 
Οϊ οφθαλμοί του άπηύγαζον ζωηρώς καί 
έπί τών χειλέων του δύσθυμον έπλανάτο 
μειδίαμα.

—  Έ λθέ, έψιθύρισεν, έλθέ ύπό τά  ύψ ι- 
τενή δένδρα, ώς είπεν ή Μαρία, κατά  
τήν παρελθοΰσαν νύκτα. Έ χω νά σοί έκ- 
μυστηρευθώ τ ι.

Ήκολούθησα αύτόν κατερχόμενον.
—  ’Απεφάσισα νά μή φονευθώ, μοί 

είπε, καθότι δέν είμαι βέβαιος έάν τοΰτο 
ήναι τά πρακτικώτερον πρός εϋρεσιν τής 
Μαρίας μέίον, ένω ζών θά δύναμαι νά 
διατηρώ τήν άνάμνησίν της. Δέν ονει
ροπολώ, μοί είπε θλίβων τόν βραχίονά 
μου, θά έ'λθγ) ήμέρα, καθ’ ήν θά λησμο
νήσω έκείνην, ήτις μέ κάμνει νά υποφέρω 
τώρα. Ά λ λ ’ είμαι βέβαιος, δτι ή άτυχης 
γυνή δέν θά έ'χη άφορμήν ΐνα ζηλοτυπή, 
διότι δμοιος έρως ούδέποτε θέλει πληρώ
σει τό έν τή καρδία μου κενόν. Έ ν τού- 
το ις, άχρις ου άνακτήσω τό λογικόν μου, 
άφίεμαι είς σέ.

Μετά τήν συνδιάλεξιν ταύτην έπανήλ- 
θον έπί τοΰ πλοίου καί άνέλαβον τήν συ
νήθη υπηρεσίαν μου. Ούδέν ήττον έπο- 
ρευόμην, ώς άλλοτε, καθ’ έκάστην παρά 
τώ  Άλβέρτω ΐνα διέλθωμεν τήν έσπέραν 
όμοΰ. Ή ν λίαν βραχύλογος. Παρετήρουν 
δμως μετ’ εύχαριστήσεως δτι ηύγνωμόνει 
έπί τή  φ ιλία  μου. Ταύτοχρόνως έφρόντι- 
ζον περί τοΰ μέλλοντος αύτοΰ. Ό  ναύαρ
χος, πρός δν ώμίλησα περί αύτοΰ, ό Κα
ζόττης, οί φίλοι του, έπεδοκίμασαν τήν 
γνώμην μου, δτι εδει δηλαδή ό Αλβέρ
τος νά έγκαταλίπν) τό Βαλπαραΐσον, κα - 
τατασσόμενος έκνέου είς τόΓαλλικάν ναυ
τικόν.Ό  ναύαρχος Βλάγκος άντέστη κατά 
ποώτον, έκ στοργής πρός τόν Αλβέρτον, 
καί μή θέλων νά χωρισθή αύτοΰ" άλλ ’ άν- 
εγνώρισε ταχέως δτι τό μέτρον τοΰτο ήν 
λογικώτερον καί φυσικώτατον άμα. Ό -  
θεν έπέτυχε παρά τοΰ προέδρου Μόντη έ
πιστολήν τ ινα  πρός τήν γαλλικήν κυβέρ-



νεσιν, έν η έξήρε λίαν τάς ύπνιρεσίας τοΰ 
’Αλβέρτου, συνιστών έν τέλει αύτόν ε’ις 
την καλοκάγαθαν μέριμναν τοΰ Αύτοκρά- 
τορος.

Ή  έπιστολή τοΰ προέδρου Μόντη,έτέρα 
τοΰ ναυάρχου καί αναφορά παρά τών τοΰ 
πλοίου αξιωματικών ύπογραφεΐσα, έστα- 
λησαν όμοΰ.Μετά παρέλευσιν τριών μηνών 
ή άπάντησις έ'φθασεν. Ό  κ.Δ εσταίγκ κα τ- 
ετάσσετο αύθις έν τώ  ναυτικφ  ώς ά ντ ι- 
πλοίαρχος, λαμβανομένων ΰπ ’ δψει τών έν 
τώ  έξωτερικφ υπηρεσιών του.

Μετ’ ού πολύ ό ’Αλβέρτος, πρός δν άλ
λως τε, έκοινοποίησα τά  διαβήματα μου, 
έπεβιβ άζετο τοΰ δικρότου. ’Επανήλθε μεθ’ 
ημών έν Γαλλία  καί εκτοτε ουδέποτε ε- 
παυσεν υπηρετών έν τώ  ναυτικω . 'Οσάκις 
έρεθίζε.ταισυνδιαλεγόμενος,τοΰθ’οπερ σπα- 
■νίως συμβαίνει, οί λόγοι αύτοΰ είνε διδα
κ τ ικ ό τα το ι καί θελκτικοί. Είναι αξιωμα
τικός ατάραχος, ψυχρός, εύγενέστατος, 
χαρακτήρος τέλος μειλ-ιχίου. Οί άγνοοΰν- 
τες τά  τοΰ βίου του δυσκόλως δύνανται νά 
ύποπτευθώσιν ότι μεγίστη συμφορά επλη- 
ξεν αύτόν. Παρατηρητής τ ις  όμως άκρι- 
€ής θά έμάντευε τοΰτο έκ της άπολύτου 
ψυχραιμίας, μεθ’ ής ό Ά λβ  έρτος άκροόίται 
τών συμβάντων τοΰ κόσμου, καί τοΰ ά- 
πτοήτου δι’ ού σπεύδει πρός πάντα  κίν
δυνον. Πρό πέντε έτών, κατά  τόν Κριμαϊ
κόν πόλεμον, άπεσπάσθη τοΰ πλοίου οπως 
διοίκηση τηλεβολοστοιχίαν τ ινά ' καθ’ 
άπασαν όμως την διάρκειαν τής μακράς 
ταύτης πολιορκίας, ούδέποτε είδέ τ ις  αύ
τόν παρεκκλίνοντα ούτε κατά έν βημα,ο
σάκις έ'φθανε σφαίρα τηλεβόλου ή μύόρος 
έξερρήγνυτο πλησίον του.ΙΙαρέβαλλον αύ
τόν τώ  ναυάρχω R ig a u lt  de G enouilly . 
Κ ατά  τάς ήμέρας τών εχθροπραξιών, ήν 
ετ ι εύπροσηγορώτερος ή κατά τό σύνηθες. 
Εύτυχώς δέν έτραυματίσθη.

Διωρίσθη πλοίαρχος δικρότου, νΰν δέ 
θεωροΰσιν αύτόν ώς έ'να έκ τών αξιωμα
τικώ ν, τών εύρύ έχόντων μέλλον έν τώ  
ναυτικω .

Ή  γαλήνη κατέστη δευτέρα φύσις δι’ 
αύτόν,έσχάτως δέ υπεβλήθη εί'ς τ ινα  τρο- 
μεράν δοκιμασίαν.

Τόν ώδήγησα είς χορόν διδόμενον ύπό 
τοΰ Νομάρχου τής Τουλώνος. Κατά τήν 
έσπεοίδα ταύτην , ό ναύαρχος , συνδια- 
λεγόμενος μετά τίνος τεσσαρακονταετοΰς 
περίπου κυρίου έκάλεσεν όνομαστί αύ
τόν λέγων :

— Συνιστώ ύμΐν τόν κύριον Δεσταίγκ, 
δστις δύναται νά σάς δώστ) πάσας τάς 
δυνατάς περί τών Μεσημβρινών θαλασσών 
πληροφοοίας. Φ ίλτατέ κύριε Δεσταίγκ, 
σας παρουσιάζω τόν κύριον δέ Σεράν. Ά -  
φίνω ύμδς μόνους, όπως συνδιαλεχθήτε.

Καί 6 νομάρχης έγ/,ατέλιπεν αύτούς.
Μεταξύ τών δύο τούτων άνδοών, έπε- 

κράτησε στιγμ ια ία  σιγή.
—  Κύριε, είπεν έπί τέλους ό κύριος δέ 

Σεράν, οφείλω νά έκφράσω ύμΐν τάς ευ
χαριστίας μου διά τάς προσενεχθείσχς τη

—  Εύαρεστήθητε δε πρός τούτοις νά 
εύχαριστήσητε έκ μέρους μου τόν φίλον 
υμών κύριον Στενάϋ διά τήν έπιστολήν 
ήν μοί έ'γραψεν έπί τη  περ.ιστάσει ταύτν].

—  Εύαρεστήθητε νά πιστεύσητε καί 
ύμεΐς, κύριε κόμη, είπεν ό ’Αλβέρτος, ότι 
συμμεοίζομαι πληρέστατα τά  αισθήματα, 
τά  έν τή  έπιστολη έκείντι.

—  Τό πιστεύω , κύριε, καί εύχαριστώ 
ύμΐν. ’Ατυχώς δέν δυνάμεθα ή νά σεβώ- 
μεθα άλλήλους* άλλ ’ όφείλομεν νά κα - 
ταρώμεθα τήν ειμαρμένην, ήτις χωρίζει έ
νίοτε δύο ανθρώπους εύγενών αισθημάτων.

Ό  κόμης δέ Σεράν καί ό Άλ-βέρτος έ- 
χαιρέτισαν άλλήλους καί ήφανίσθησαν έν 
τφ  πλήθει.

Ό  ’Αλβέρτος θά έξακολουθήσει ά νκμ - 
φιβόλως νχ ζη ώς άπό πενταετίας έ'ζη- 
σεν. Αί όδύναι ούδέποτε έξαλείφονται διά 
λυγμών καί θρήνων . Μένουσι κεκρυμ- 
μέναι καί άπόλλυνται μόνον ύπό τήν ά
σπιλον τών ήμερων ήθών έπ ιφάνειαν 'άλλ 
αί προξενηθεΐσαι πληγα ί μένουσιν έγκε- 
χαραγμέναι έν τφ  βάθει τής καρδίας ή
μών, αείποτε ζωηραί, πάντοτε α ίμάσ- 
σουσαι.

Π έ τ ρ ο ς  B e n e p h s

Τ Ε Λ Ο Σ

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ

κυρία δέ Σεραν περιποιήσεις κατα  την τε-
λευτα ίαν της άσθένειαν.

Ό  ’Αλβέρτος προσέκλινεν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ά ντ ι πάση; άλλη; συστάσεω; ή αγγελία; περ\ τοΰ 

νέου έργου τοΰ χ. Γρ. Δ. Ξενοπούλου, χαταχωρίζομεν 
τήν χατωτέρω σύντομον αύτοϋ άνάλυσιν, γεγραμμένην 
ύπό τοϋ ειδιχοΰ πλέον διά τά τοιαϋτα συνεργάτου μα; 
Αίσωπον-

Σ. τ. Δ.

Πολλνοί βεβαίως τόν ί'δατε τόν άνθρω
πο ν  τον κόσμον,  καθήμενον πρό τοΰ κα - 
φείου Γιαννοπούλου, παρά τήν πλατείαν 
τοΰ Συντάγματος, ή έφιππον άνερχόμενον 
τήν όδόν Σταδίου έν συνεχεΐ τριποδισμφ, 
είτε έποχούμενον μετά τοΰ φίλου του Κρί- 
τωνος Ά σ τ ε ρ ι ά δ ο υ  έν τφ  περικόμψω αύ
τοΰ δίφρω, παρά τούς στύλους τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός.

’Αρρενωπός καί εύθυτενής, εύμορφος καί 
περιφρονητικός, μειδιών, -άλλ.’ είρων, ί'σως 
σέ προσώθησεν,άναγνώστα,διαβαίνων πλη
σίον σου, ό υιός τοΰ πρώην ύπουργοΰ π ρ ί γ -  
χηψ  Λέων Ρόδιος. Τόρα όμως ό ταλα ίπω 
ρος λησμονημένος, σήπεται είς τάς ύ- 
γράς φυλακάς τοΰ Παλαμηδίου, έκτίων 
άνοησίας παλαιών ήμερών καί ένθυμούμε- 
νος τά  περασμένα μεγαλεία, οπότε αύτός 
περιζήτητος, ήν πολλάκις τό θέμα τής ή
μέρας, προσκαλούμενος έδώ,γευματίζων έ
κεΐ, δειπνών ή περιοδεύων μετά τής οίκο- 
γενείας τοΰ κυρίου Πρέσβεως, καί δρέπων 
ώς ό κάλλιστος τών κηπουρών, αύτός μό
νος,τά ρόδα τών παρειών τών ώραιοτέρων 
δεσποινίδων.

Τόρα όμως ό ταλαίπωρος, λησμονημέ
νος σήπεται άναμιμνησκόμενος τών λαμ
προτήτων τοΰ παρελθόντος, καί τών ύπο-

σχέσεων τοΰ μέλλοντος άς αύτός’ άνόητος 
άνοήτως κατέστρεψεν,έπενεγκών ραγδαίαν 
καταστροφήν είς ολόκληρον τήν οίκογένει- 
άν του : τόν θάνατον είς άγίαν μητέρα,
βίον ζωοφύτου εις σεβαστόν πατέρα καί 
τήν αυτοκτονίαν μετά τό αίσχος είς περι
καλλή αδελφήν.

Τόν άνθρωπον αύτόν- τοΰ κόσμου ό καλ
λιτεχνικός κάλαμος τοΰ ήμετέρου φίλου 
κ. Γρηγορίου Ξενοπούλου περιέγραψε, χα— 
ράξας εικόνα λεπτήν, π ιστήν ώς φωτογρα
φ ίαν, άναδιφήσας είς τά  βάθη τής καρδίας 
του καί τοΰ νοΰ του,, ΐνα ίδη πάντα τά  
αισθήματα καί τά  διανοήματά του.

Καί άναγινώσκοντες,νομίζετε, οτι βλέ
πετε τόν παλαιόν άνθρωπον τοΰ κόσμου^ 
τόν Λέοντα Ρόδιον,, συνοδεύοντα τήν/ά- 
κουσίως τών γονέων του μνηστήν, τήν πε
ρικαλλή Μεγαρίδα , τήν άγρότιδα *.ό- 
ρην, ώσεί κατάγουσαν θρίαμβον καί σύ- 
ρ,ουσαν παρ’ αύττί τιθασσόν τόν έκδεδιγι- 
τημένον νεανίαν, τόν περιφρονοΰντα πάν 
αίσθημα, άλλ.ά κύπτοντα πρό αύτης ώς 
λέων πρό τοΰ φύλακ,ός του.

Σκηναί τής αριστοκρατίας καί σκηναί 
^ ikbourgeo isie ,a i0ooaai περιλαμπείς καί 
διάδρομοι κατάφω το ι, όπου διασκεδάζει 
δ ,τ ι καλόν κα ί εξοχον τής άνωτέρας τά -  
ξεως, εύωχουμένης έν μυροβόλω ατμό
σφαιρα καί περιφρόντιδι περιποιήσει, καί 
διασκεδάσεις έκ τών ένόντων, έν φωτισμφ 
κανδύλας, συνορευούσας πρός τήν κνίσσαν 
τοΰ μαγειριού" αγροτικά ειδύλλια, μονο- 
μαχία ι έκ τών νεωτέρων άκινδύνων, νυ- 
κτεριναί έκθέσεις καί σκηναί έν όδφ Μαυ- 
ρομιχάλη.

Έν τφ  Ά ν θ ρ ΰ π ω  τοΰ χόπμου τό πδ!ν 
έξελέγχ_εται πιστόν, άληθές καί κοινωνι
κόν, καί πρέπει νά άναγνωσθή, καί θά ά
ναγνωσθή . . . τήν προσεχή Κυριακήν είς 
τά  « ’Εκλεκτά Μ υθιστορήματα».

Αιςωπος
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Έ τος διύτερον x a l *1*οστόν

I Έχίοθήσεζαι περί ταc άρχας του προσεχούς 
Ν οέμβρ ιον .

διατριβαι του βκδοτου ε. Κ. αςαπιου :
1 Έπιτομίς: Ε ί; τά λουτρά Μέθανα-.Μέθανα 2 

Ό ,τ ι πάντε; άγαπώμεν. 3. "Ερχου και ΐοε. 4 Ή  
έχκλησία των φιλοσόφων έν Γαλλία, χατά|τήν ΙΕΓ 
έχατονταετηρίδα. 5 Τό πνεΰμα έν ταΤ;] αύλαϊ;. 6 
Χρονιχά τών ζώων. 7 Τό δασιχόν πΰρ. χαι τοΰτο έλ- 
ληνιχόν. 8 Ή  γυνή χατά τήν άρ/αιότητα χαΐ τοΰ; 
πρώτου; τοΰ χριστιανισμοΰ αιώνα;. 9 ’ΕπιφανεΤ; τοΰ 
Βυζαντίου δέσποινε;. 10 Συζυγιχιιί άρεται έχ τή; 
Ίταλιχή; Ιστορία;. 11 ’Ελισάβετ τή; Α γγλ ία ;. 12 
Γενναίοι έν λόγοι;, γλίσχροι έν ίργοι;.

Συνδρομηταί, προπληρόνοντε; τήν συνδρομήν των, 
έγγράφονται χαι έν τω γραφείω ήμών.


