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Λήξαντος τήν 3 1 Τιν Οκτωβρίου τοΰ 
Δ' Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθή- 
σωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά τό Ε ’ Ε
τος, παρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των εγκαίρως, ίνα μή 
διακοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Είς τούς έν Ά θή να ις καί τα ΐς έ- 
παρχίαις άνανεοΰντας ή νεωστί έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ήμών

ΛωροΟμ,εν :
Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ '  του συνεργάτου ήμών 

Α ίσ ω π ο ν ,  κομψότατον τομίδιον, έπ\ άρίστου y άρτου 
χαί ώραΐου χρωματιστού εξωφύλλου του κ. θ έ μ ο ν  
A r r ir o v .

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ '  και τόν
ΑΝΘΡΩΙΙΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ ΟΤ, τήν έχ 400

αελίδων 'Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου ή- 
μ*5ν χ . Γρ. Δ. Ξ εγο π ο ύΛ ο ν .

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

Α'

AMAZON AAAZQN

Εύρισκόμεθα έν τΤί Γαλλική έπαρχία 
Νοομανδία, έν τφ  μέσψ άτραποΰ θελκτι- 
κω τάτης, έκτεινομένης έλικοειδώς μεταξύ 
των καταφύτων ύψωμάτων, τών οποίων 
τά  ύψικόρυφα δένδρα περικυκλοΰσι τά  υ
ποστατικά ώς χλοερόν οχύρωμα κατά τοΰ 
άνεμου καί τοΰ ήλίου.

Είνε πρωία έαρινή λαμπροτάτη.
Έ π ί τής άτοαποΰς ταύτης (ραίνεται ά - 

μαζών ίππεύουσα φοοβάδα όπωσοΰν με- 
τοίαν' προχωρεί βραδυποροΰσα καί Ιχουσα- 
τάς ήνίας άφειμένας καί χαλαράς, είνε δέ 
σύννους καί αναπνέει τόν χλιαρόν άέρα 
μεμυρισμένον ύπό τοΰ άερώματος τών ήν- 
θισμενων τριφυλλίων.

Ό  έκ μαύρου πιλήματος πίλος τής ά- 
μαζόνος, περιβεβλημένος ύπό καλύπτρας 
έκ γάζης λευκής, τό έκ σιδηρόχρου έρι- 
ούχου ένδυμά της μετά μακράς έσθήτος 
καθίστα τό δλον αύτής άλαζονικόν πως 
καί ύπεοήφανον.

Κομψή καί ρόδινη, έφέρετο έπιχαρίτως 
έπί τοΰ υποζυγίου , ραβδιζουσα διά τοΰ 
μαστιγίου της τούς τρυφερούς κουλούς 
τών σπάρτων. Συνώδευε δε αύτήν κύων 
Σκωτικός , λαγωνικόν τραχύτριχον καί 
κοκκινωπόν, κανονίζον τά  εύκαμπτα βή
ματά του πρός τό κατεπονημένον βήμα 
τοΰ ΐππου, καί έγεΐρον έκ διαλειμμάτων 
πρός τήν κυρίαν του ' τήν όξεΐαν κεφαλήν 
του, φωτιζομένην ύπό ζεύγους οφθαλμών 
μαύρων, οΐτινες ελαμπον ύπό τάς πυκνάς 
καί φριγανώδεις όφρΰς του.

Ή  βραχεία καί πυκνή χλόη, ή φυομένη 
ύπότόν σκιερόν θόλον τώνφηγών,έξηπλοΰτο 
πρό τών ποδών τής άμαζόνος ώς τάπης 
μαλακός, ώς τό βελούδον.Είς δέ τάς βο- 
σκάς αΐ βεβαρημέναι καί δυσκίνητοι δα-

μάλεις έξέτεινον πρός τήν δρόσον τής ό
δοΰ τό ύπό τών μυιών ένοχλούμενον ρύγ- 
γ ο ς των.

Πνοή ανέμου δέν ήκούετο, ούδέ φύλλον 
δένδρου έσείετο. ‘Υπό τών καυστικών δέ 
άκτίνων τοΰ ήλίου ό άήο πυρούμενος έ- 
δονεΐτο, καί νάρκη βαρεία έπίεζε τή νγή ν .

‘Η άμαζών ποοεχώρει νεύουσα τήν κε
φαλήν πρός τό στήθος, σύννους καί ούδ’ 
έπ έλάχιστον προσέχουσα είς τό κάλλος 
καί τήν χάριν τής σκιεράς καί σιωπηλής 
εκείνης άτοαποΰ.

Αίφνης δ μέν ΐππος παρεξέκλινεν, έ'στη- 
σεν ορθά τά  ώτά του καί μικροΰ δεΐν άν- 
ετράπη φυσών θορυβωδώς, δ δέ κύων δρ- 
μήσας έμπρός ύλάκτει μετά μανίας έπ ι- 
δεικνύων τήν διπλήν σειράν τών οξέων καί 
τριζόντων όδόντων του πρός άνθρωπόν 
τινα δστις είχε πηδήσ-y) κάτω  είς τήν α 
τραπόν άπό τίνος ύψώματος.

Ή  άμαζών σκαιώς άποσπασθεϊσα έκ 
τών ρεμβασμών της, άνέλαβε τάς ήνίας, 
έχαλιναγώγησε καί κατεποάϋνε τόν ίπ 
πον, καί στηριχθεΐσα έπί τοΰ έφιππίου, 
έξηκόντισε πρός τόν α ίτιον τής ταραχής 
βλέμμα έκπλήξεως μδλλον ή δυσαρέ
σκειας.

— Σάς ζητώ  συγγνώμην, κυρία, είπεν 
αυτός μετά φωνής έντονου καί εύηχου... 
Παρά πολύ άδεξίως διέκοψα τόν δρόμον 
σας... Δέν σ ίς  νικούσα δτι ήρχεσθε. ‘Υπέρ 
τήν μίαν ώραν περιπλανώμαι είς αύτάς 
έδώ τάς βοσκάς καί δέν ειμπορώ νά εύρω 
διέξοδον. Έ π ί τέλους άνεκάλυψα τυγα ίω ς 
τοΰτον έδώ τον δρόμον, άλλά μόλις έπά- 
τησα τόν πόδα μου καί έκινδύνευσα νά 
γίνω  α ιτ ία  νά πέσετε ύμ εϊς ...
, Ή  άμαζών ύπεμειδίασε καί τό εύγενές 

καί άβ ρόν πρόσωπον της έγένετο φαιδρόν 
καί θελκτικώτατον.

— ‘Ησυχάσατε, κύριε, δέν είνε τίποτε, 
καί δέν π ίπ τω  άπό τόν ίππον τόσον εύ- 
κόλως δσον νομ ίζετε...

Καί επειδή δ κύων έξηκολούθει νρύζων 
άπειλητικώ ς, ή άμαζών είπε πρός αύτόν:

—  Έ λ α , Φλόξ, ησυχία !
Ό  κύων έστράφη καί ανορθωθείς έπί 

τών οπισθίων ποδών εθηκε τό λεπτόν ρύγ— 
χος του έπί τής χειρός τής κυρίας του, 
ήτ ις , έν ω έθώπευε τό ζώον, παρετήρει 
μετά προσοχής τόν νέον.

Ή το  τοιάκοντα περίπου έτών, ύψηλός, 
ζωηρόν έγων τό πρόσωπον καί πυκνόν κα
στανόν πώγωνα. ‘Ο έξυρημένος μύσταξ 
καί τό ήλιοκαές χρώμά του έδείκνυον αύ
τόν ώς ναυτικόν. Έφόρει ένδυμασίαν ο
λόκληρον έξ ύφάσματος ποικιλόγρου καί 
πίλον μαλακόν, έκράτει δέ ράβδον έκ σι- 
δηροζύλου καταλληλοτέραν πρός μάχην 
ή πρός περίπατον.

—  Δέν είσθε, άπ ’ έδώ ; ήρώτησεν ή ά
μαζών.

— Εΐμ* εδώ άπό χθές μόνον, είπεν ό 
ξένος, ούδόλως άποκρινόμενος είς τήν έρώ- 
τησιν τής νέας.Δέν είξεύρω πώς μοΰ ήλθε 
νά κάμω ενα μακρυνόν περίπατον εις τήν 
έξοχήν, καί έχασα τόν δρόμον... Είμαι 
δμως συνειθισμένος νά εύρίσκω τόν δρό
μον... Ά λ λ ά  αύτά δμως τά  διαβολομο

νοπάτια τά  όποια δέν βγαίνουν πουθΐνά 
είνε λαβύοινθος αδιέξοδος...

— Καί ποΰ επιθυμείτε νά ύπάγετε J
—  Είς τήν Ν εβίλλην...
—  Πολύ καλά! Εύρίσκεται άπ ’τό ’πίσω 

μέρος...” Αν θέλετε νά μ’άκολουθήσετε ό
λ ίγην ώραν θά σάς βάλω είς τόν δρόμον 
σας καί δέν θά έχετε πλέον φόβον νά χα - 
θή τε ...

—  Μετά χαράς , κυρία μου. . . Ά λ λά  
έλπίζω δτι δέν θά άπομακρυνθήτε πολύ 
άπό τό μέρος δπου διευθύνεσθε . . .

Ή  άμαζών έσεισε σοβαρώς τήν κεφα
λήν καί είπε :

— Ούδέ Ιν βήμα.
‘Ο ζένος Ινευσεν δτι συναινεΐ, καί έζε— 

κίνησαν. Μ ε τ α ξ ύ  δέ αύτοΰ καί τής νέας 
έμεσολάβει δ κύων , δστις δέν ένόει νά 
κατάστείλη τήν πρός τόν ξένον α ντ ιπ ά 
θειαν του καί έβάδιζε γρύζων ύποκώφως.

Έβάδιζον σιωπηλοί καί ό ξένος άναυ
δος έθαύμαζε τήν ακτινοβολούσαν ευμορ- 
φίαν τής όδηγοΰ του.

Καθ’ όδόν συνήντων κλάδους χαμηλούς 
φράσσοντας τήν δίοδον, ή δέ άμαζών ή - 
ναγκάζετο νά κύπτν], ΐνα  μή κτυπήσνι 
έπ’ αύτών. Έ ν ω δέ αύτή έκυπτεν έφαί- 
νετο ό πάλλευκος τράχηλός της, έπί τοΰ 
δποίου χαριέντως έκινοΰντο λεπτότατοι 
βόστρυχοι καί ή κατατομή τοΰ προσώ
που της διεκοίνετο έπί τοΰ σκιεοοΰ χλοε
ρού έδάφους. ’Έ κυπτε δέ μετά πολλής εύ- 
καμψίας καί ήνωρθοΰτο μετά κομψότητος 
μέν καί χάριτος, άλλά καί μετ’ άφελείας 
πολλής, ούδόλως φαινομένη δτι ύπώπτευεν 
δτι δ ξένος τήν έθαύμαζε, καί είτε έξ 
άλαζονείας είτε έξ άκηδείας, ούδ’ έσκέ- 
πτετο κάν τόν συνοδοιπόρον, τόν δποΐον ή 
τύχη είχε δώσν) είς αύτήν.

Ό τε  έκάθητο άτάραχος έπί τοΰ ΐππου, 
τό πρόσωπον της είχέ τ ι τό σοβαρόν καί 
μελαγχολικόν, ώς εάν εζη διαρκώς έν κα 
τήφεια καί θλίψει.

Ά λ λ ’ οποίας άρά γε θλίψεις ήδύνατό 
νά εχη ή νεαρά αύτη καί εύμορφος άμα
ζών, ήτις έφαίνετο πλασθεΐσα δι’ ούδέν 
άλλο ή δπως πάντες τήν ύπηρετώσι, πάν- 
τες τήν θωπεύωσι, πάντες τήν λατρεύ- 
ωσιν ;

Ή  άδικος Μοίρα εδωκε τάχα συμφοράν 
τινα  πρός αύτήν, ήτις χαράν καί ούδέν 
άλλο ήτο άξία νά έ'χτι ;

Έφαίνετο πλούσια.' ή θλίψις της λο ι
πόν θά ήτο θλίψις ηθική.

‘Ο ξένος λύσας οπωσδήποτε τό ζήτημα 
τής θλίψεως, ήρώτησεν έπειτα  έαυτόν έάν 
ή συνοδοιπόρος του ήτο γυνή ή κόρη. Καί 
τό μέν ύψηλόν ανάστημά της, οΐ στρογ- 
γύλοι ωμοί της, τών όποιων τά εύρυθμον 
πλάτος κατέληγεν είς λεπτοτάτην ζώνην, 
έδείκνυον δτι ήτο γυνή ' ά λλ ’ δμως τών 
παρειών της τά γλυκερόν καί χνοώδες καί 
τών οφθαλμών της ή άγνεία καί ή κα
θαρό της έμαρτύρουν δτι ητο κόρη. Πλήν 
δέ τούτων δ ροδόχρους λοβός τών ώτίων 
της ήτο αδιάτρητος καί δέν έφόρει κό
σμημα ούτε περί τόν τράχηλον οΰτε περί 
τόν καρπόν τής χειοός.

Έν τούτοις μετά ?ν περίπου τέταρτον



τής ώρας Ι'φθασαν είς έκτεταμένην χέρ- 
σον, τήν οποίαν έκάλυπτον έρεϊκαι ήνθι- 
σμέναι, καί ψυχαί κίτρινου χρώματος 
περιίπταντο έπ’ αύτών.

Πέοαν, έκεϊ ένθα έφύετο χλόη άραιά 
xati κατακεκαυμ,ενη ύπό τοϋ ήλίου, έ'βο- 
σκον πρόβατα φυλαττόμενα ύπό κυνός 
μαύρου, όστις άμα ίδών μακοόθεν τό 
^.αγωνικόν έδραμ,ε μετά πολλής προθυ
μίας ύλακτών έκ της χαράς του.

Βεβαίως θά ήταν φίλοι οί δύο κύνες, 
διότι άρχισαν νά τρεχωσι, καί μάλιστα 
τό λαγωνικόν έλαφρόν καί ταχύ ώς βέ- j 
■χος διέγραφε κύκλους περί τόν μαϋρον ! 
μολοσσόν καί σχεδόν τόν παρέσυρε.

Τήν θορυβώδη ταύτην έκδήλωσιν της 
κυνικής χαράς διέκοψεν αί'φνης ή άμαζών 
συρίξασα διά λεπτής συρίκτρας.

Τό λαγωνικόν ώ ; ήκουσε τόν συριγ- 
μόν παρευθύς έστάθη, έκύτταξε τήν κυ- 
οίαν του καί παρακολουθούμενον ύπό τού 
μαύρου μολοσσοϋ επανήλθε πλησίον της ! 
μετά συστολής καί ευπειθείας.

— Καί ποϋ είνε ό Ροϋσος ; ΰπετονθό- 
:5υσεν ή άμ.αζών. Τά πρόβατά του καί ό 
σκύλος του είνε μοναχά των ;

Ά λλά  πριν άποτελειώσν) τόν λόγον 
της, ήκούσθησαν καγχασμοί όζεις, ερχό
μενοι εκ τίνος συστάδας δένδρων καί παρά 
τήν δχθην τέλματός τίνος έφάνη νεάνις 
ευμορφοτάτη, έχουσα γυμνούς τούς βρα
χίονας καί περικυκλωμενη ύπό σωροΰ ά- 
σπρορρούχων, τά  όποια κατεγίνετο νά 
πλύνϊ], στηοίζουσα τά  γόνατά της έπί 
ζυλίν ου κιβωτίου.

Τήν νεάνιδα ταύτην έπείραζε γελοίος 
τις πυρρόθριξ, ένδίδυμ,ενος έπενδύτην πα 
λαιόν καί τετριμμένον έκ φαιού πανιού- 
τό πλατύχειλον ψιάθινον σκιάδιόν του 
είχεν έκφύγ·/] της κεφαλής του, καί έκρέ- 
ματο είς τήν ράχιν του.

Εκράτει τήν νεαράν πλύντριαν άπό τών 
ώμων, τήν είχεν άνατρεψγ) έπί τών γονά
των του καί έγαργάλιζε τόν δροσερόν καί 
δλοστρόγγυλον λαιμόν της. Αΰτή άντε- 
πάλαιε τερπομενη άμ.α καί δυσχεραίνου- I 
βα, καί έκραύγαζε σπασμωδικώς γελώσα: 

— θά  ήσυχάστις, Ρούσο, παληάνθρω-
εγω τωρα σέ διορθώ-

<*>!... Μή σε μέλϊ] καί θά σε χαϊδέψω κ ’ 
ίγω  με τόν κόπανο μου ! . . .

Αλλ’ ό ποιμήν δέν ησύχαζε, τουναν
τίον μάλιστα. Έ φαίνετο οτι δέν ήκουεν, 
ί  οεν ήθελε νά άκούσ/) καί άνεκάγχαζεν 
ως παράφρων.

Η νεάνις δεν έγ ίλα  πλέον, καί ηρχισε 
να φοβηται' αί'φνης δέ ό ποιμήν γελών, 
έκυψε πρός τόν ώμον αυτής μ.ετά τοσαύ- 
της κτηνωδίας, ώττε δέν ήδύν^τό τις νά 
®WtYl άν ήθελε νά τήν καταδαγκάσ·/] ή νά 
την άσπασθγί.

Τοΰτο ίδόντες οι δύο συνοδοιπόροι, ή 
κμαζών καί ό ξένος, έστάθησαν έκπλη
κτοι, δ ιότ ι■ άμφότεροι συνγ,σθάναντο τήν 
*υτήν αόριστον άγωνίαν, παρακολουθοΰν- 
•'5 την άμφίβολον πάλην τών δύο έκεί- 
VWv νέων.

-  Ασχημο πα ιγν ίδ ι, είπεν 
Ιδίαν.

"Επειτα υψών τήν κεφαλήν, άνεφώνησε:
— Θά ήσυχάσης, κακοηθέστατε, ή νά 

Ι'λθω αυτοΰ νά σοΰ βγάλω τα υτ ιά  ;
'Η πλύντρια άκούσασα τήν φωνήν τοΰ 

ξένου, ήγέρθη μετά σπουδής, ά'λλ’ ό ποι
μήν δέν έφάνη, δτι ήκουσεν.

Ό  ζ4ν ο ς λοιπόν οργίλος ήτοιμ.άζετο νά 
τόν άναγκάσν) τραχύτερον νά άκούσνι,άλλ 
ή άμαζών στραφεϊσα έπί τοΰ έφιππίου 
της είπε πρός αυτόν :

— Ό  νέος αυτός είνε σχεδόν κωφάλα
λος. Είνε φρενοβλαβής καί τοΰ δίδουν ερ
γασίαν έκ φιλανθρωπίας... Α φήσατε έμέ.

Καί άνασύρασα τάς ήνίας τοΰ ΐππου, 
τόν έβίασε νά πηδήσ·/) τήν τάφρον τήν 
άποχωρίζουσαν τήν όδόν άπό της χέρσου 
καί μετ’ ολίγα άλματα έφθασεν είς τήν 
δχθην τοΰ τέλμ.ατος, έψαυσε διά τοΰ μ.α- 
στιγίου της 'τόν ποιμ.ένα, καί ένευσε πρός 
αύτόν έπ ιτακτικώ ς νά άπομ.ακρυνθνΐ.

'Ο Ροΰσος έξέβαλε κραυγήν άναρθρον, 
άνεκάγχασε βλακωδώς, καί εφυγε δρο— 
μαίως πρός τό ποίμνιόν του'έσύριζε προσ- 
καλών τόν κύνα του,κα ί κύψας έ'λαβε τήν 
μάστιγά  του, τήν οποίαν είχε ρίψη κατά 
γής, καί ήρχισε νά την τρίζν) μεθ’ δλης 
του τής δυνάμ,εως διασκεδάζων,διότι έξύ- 
πνιζε τήν ήχώ τοΰ λόφου.

— Ή  πλύντρια διώρθωσε τά  φορέματά 
τη ς, άτινα  ήσαν έν μεγίστ·/) α ταξία , καί 
πορφυρά έκ τοΰ άγώνος,δν είχε καταβάλγι 
παλαίουσα κατά  τοΰ φρενοβλαβούς ποι- 
μένος, ί'σως δέ καί αίσχυνομένη,διότι κα- 
τελήφθη έν τοιαύτγ) καταστάσει, θελκτι
κή καί έπαγωγός ήγέρθη καί είπε πρός 
τήν αμαζόνα :

—  Εύχαριστώ, κυρία.
—  Δεν κάανεις καλά, Τριανταφυλλιά, 

νά τοΰ δίδης τόσον θάρρος τοΰ Ρούσου... 
Δέν είξεύρεις τ ί είμπορεΐ νά συμ.βνϊ .. .

—  ’Ά , μ.πά ! κυρία, ό τσαμένος δέν το 
κάνει γ ιά  κακό, είπεν ή Τριανταφυλλιά. 
Τό κάνει έ'τσι, γ ιά  νά μέ πειράζν), ’ς τά 
χωρατά. Έννο$α σας δέν τόν φοβοΰμ.αΓ 
τάχα  δέν ’μ.ποροΰσα καί μονάχη μου νά 
τόν ξεκουμπίσω ; Μά πάλι σάς ευχαρι
στώ ...

Καί ταΰτα  λέγουσα, έβαλεν έπί της 
πρό τών γονάτων της σανίδας άσπρόρρου- 
χόν τ ι καί ηρχισε νά τό κοπανίζνι δλάις 
δυνάμ-εσι' διά τοϋ ξυλίνου κοπάνου.

Ή  άμαζών καί ό ξένος έξεκίνησαν,καί 
μετ’ όλίγην ώραν έφάνη έπί ύψηλοΰ λό
φου πρός τά  δεξιά των, πύργος κομ.ψός, 
έν τώ μέσω κήπου άπεράντου, ούτινος τό 
περίφραγμα έξετείνετο μ-έχρι τοΰ ποτα 
μού, δστις έρρεε στίλβων μεταξύ τών 
ιτεών τών πεφυτευμένων έπί τής δχθης 
του, καί έλικοειδώς διασχίζων τούς σμα- 
ραγδίνους λειμώνας, διήρχετο ύποκάτω
κομ.ψής γέφυρας λίθινης καί έςηφανιί,ετο 
όπισθεν τών φαακ,τών τών λαχανοκήπων.

Πέραν δέ έξετείνετο ή πόλις Νεοίλλη, 
προστατευαμένη ύπό τοΰ λόφου τουτου 
κατά τών βορείων άνέμων.

Μακοόθεν έφαίνοντο αί στεγαι τών λευ
κών οικιών, τό κωδωνοστάσιον τοΰ ίεροΰ 
ναού καί αί ύψηλαί καπνοδόχοι τών μη
χανουργείων αυτής.

r c . r

'ενός

Πάντα τά  πεοιξ τής πόλεως ήσαν καλ
λιεργημένα.

Ύπεράνω τοΰ γοητευτικού τούτου πα- 
; νοράματος έξηπλοϋτο ούρανός γαλανός, 
χρυσούμ.ενος ύπό τών άκτίνων τού ήλιου,

I καί αίσθημα ηρεμίας παρεϊχεν ό ευάρε
στος ούτος ϊτόπος, δστις έφαίνετο ποοω- 

ί ρισμένος ώς κατο ικ ία τής ευδαιμονίας.
Οί δύο θεαταί τής γραφικής ταύτης 

j θέας έστάθησαν αύτομάτως, καί άναυδοι 
| έκ τοΰ θαυμασμού παρετήρουν άπλήστως 
, περιφέρ,οντες τά  έ'κθαμβα βλέμματά των.

Λεπτή αύρα έκ τοΰ ποταμ.οΰ έρχομένη 
Ιφερεν είς αύτούς τήν δροσεράν εύωδίαν 

| τοΰ νεοθερίστου άχύρου.
Πρώτος ό ξένος άπέσεισε τήν μεθυστι- 

κήν ταύτην νάρκην. Έ πληξε τήν γήν διά 
τοΰ παδός ώς ό φυγάς ό κατερχόμενος είς 

| τήν γενέθλιον γήν καί αύθις λαμβάνων 
j κατοχήν αύτής. ’Έ πειτα  δέ μ,ετά φωνής 
φαιδράς είπε :

— Τώρα, ναί ! . . .  ’Ιδού ή Ν εβίλλη ... 
Δεξιά μεταξύ τών δένδρων ιδού ό πύργος 
τοΰ Κλαιρεφόν, καί έκεϊ πέραν ό γήλοφος 
έκεινας μέ τής σκαλωσιές είνε τό Μέγα 
Γΐηλωρυχεϊαν...

Ά λ λ ’ ή άμαζών δέν άπεκρίθη. Είχε 
τά  βλέμ.μ.ατα έστραμμένα πρός τόν γή 
λοφον, καί κατήφεια κατεκάλυψεν αί'
φνης τό πρόσωπόν της.

Έ φαίνετο διερευνώσα έναγωνίως τό 
λευκόν έκεΐνο χώμ,α τό λευκαϊνον τόν 
γήλοφο.ν, ώς έάν τά  κρητιδώδη αύτοΰ 

ί πλευρά συνέκρυπτον μυστηριώδη τινά  κ ίν
δυνον.

Ά ρά γε τ ι νά έφοβεΐτο ή νεάνις ;
Ό  γήλοφος ύψοΰτο σιωπηλ.ός, άδρανής, 

έ'ρημ.ας έργατών, καί αί έπ’αυτοΰ μεγάλοι 
δοκοί ύψοΰντο ώς στΰλ.οι ικριώματος.

Ή  άμ.αζών έστέναξεν έκ βαθέων, καί 
άποκρινομ-ένη μάλλον είς τήν ένδόμυχον 
αύτής άγωνίαν ή είς τήν έρώτησιν τοΰ 
ξένου, έπανέλαβε διά φωνής πνιγομένης :

— Είνε τό Μέγα Πηλωρυχεΐον.
’Έ πειτα  δέ σειούσα τήν κεφαλήν ώς

* έάν ήθελε νά διαλύσϊ) τήν ζάλην της, 
προσέθηκεν :

—  ’Ιδού ό δρόμος σας, κύριε’ θά προ- 
! χωρήσετε κα τ ’ εύθεΐαν καί θά εύρεθήτε
πρό τής εισόδου τής πόλεως... 

ί — Σάς εύχαριστώ, κυρία, είπεν ό ξέ- 
ί νος άποθαυμάζων έν άνέσει τήν θ ελκτι
κήν συνοδόν Tooj ήν έβλεπεν ήδη κατά 

ί πρόσωπον.
Έβάδισεν ολίγον, έφάνη σκεπτόμ.ενας, 

έ'πειτα δέ προσκλίνων, είπε πρός τήν νεά- 
! νιδα :I

— Έ άν ευαρεστήσθε, θά μοι κάμετε 
1 τήν τιμ,ήν νά μ’ εί’πητε πρός τ ίνα  οφείλω
νά ευγνωμονώ ενεκα τής τόσης φιλοφρο- 

' σύνης.
Ή  νεάνις άπέβλίψε πρός τόν σύνοδόν 

| της, ήτο δέ τό βλέμμ.α της τοΰτο διαυ- 
γέστατον, καί άπεκρίθη :

—  Είμαι κόρη τοΰ κυρίου Κλαιρεφόν.
Τό δνοαα τοΰτο άκούσας ό νεος έχώ-

ρησεν άκουσίως προς τά οπίσω, καί ήρυ- 
θρίασεν, ώστε ήναγκάσθη νά άποστρέψνι 
τό πρόσωπόν του.
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"Εκπληκτος ή νεάνις παοετήρησεν αυ
τόν άσκαρδαμυκτεί καί ώς έλκομενη ύπό 
κινήσεως άκαταβλήτου ήοώτησε :

—  Καί υμείς, κύριε, τ ίς εισθε ;
Οι χαρακτήρες τοΰ ςένου συνεσπάσθη- 

σαν. Ένδοιάσας έπί στιγμήν, ήγειρεν I- 
π ε ιτα  την κεφαλήν του καί είπε μετά φω
νής ύποκώφου :

—  Έ γώ  είμαι ό Γεώργιος Καρβαγάν.
Τό ονομα τοΰτο ώς ήκουσεν η νεάνις

Κλαιρεφόν, παρευθΰς τό πρόσωπον της έ- 
σχηματίσθη έπί τό άλαζονικώτερον , οΐ 
οφθαλμοί της έγένοντο ψυχροί καί αΰ- 
στηροί,μειδίαμα υπεροπτικόν διέστειλε τά 
χείλη της, καί πλήττουσα τόν αέρα Sta 
τοΰ μαστιγίου της,ώς έάν ήθελε νά στήσγι 
μεταζΰ αΰτής καί τοΰ νέου μεσότοιχον 
ανυπέρβλητον, έσύριξε καλοΰσα τό λαγω - 
νικόν της καί καλπάζοντος τοΰ ίππου ά- 
πεμακρύνθη, ουδόλως στρέψασα την κε
φαλήν.

Ό  νέος την παρηκολούθησε διά τοΰ 
βλέμματος, προσηλωμένος έκεΐ όπου ΐ 
στατο, καί λησμονών την υπεροψίαν της 
νεάνιδος, μόνον δέ την εΰμορφίαν αΰτής 
ένθυμούμενος. Άπηρχετο μετ’ άλαζονίας 
καί καταφρονήσεως, άφ’ οΰ είχον συμβα- 
δίσν] έπί ήμίσειαν ώραν μετά οίκειότη- 
τος , ούτως είπεΐν, εΰαρέστου , καί ίσως 
δέν θά ήτο πλ.έον δυνατόν νά συναντη- 
θώσι καί έκ δευτέρου.

Καθ’ έκαστον βήμα τοΰ ΐππου έβλ-επε 
τήν άπόστασιν αΰζανομένην, καί ήδη δέν 
διέκρινε πλέον εΰκρινώς τήν ΐπταμένην 
ραδινήν σκιαγραφίαν αΰτής, έν τφ  μέσω 
τοΰ κονιορτοΰ, τοΰ έγειρομένου ΰπό τών 
ποδών τοΰ ΐππου.

Τό σύρμα τής σιδηρόχρου έσθήτος καί 
ή λευκή καλύπτρα τοΰ πιλιδίου έκυμαί
νοντο είς τόν άέρα, τό λαγώνικόν έτρεχε 
δ ι’ άλμάτων παοαπλεύρως τοΰ ΐππου.

Αίφνης έν τ ιν ι καμπή τής όδοΰ έξηφα- 
νίσθησαν καί ή άμαζών καί ό κύων, και 
ή όδός έ'μεινεν έρημος.

Ό  Γεώργιος Καρβαγάν έστάθη ακίνη
τος όλίγα λεπτά  τής ώρας , έπειτα δ! 
πλή ττω ν τούς χάλικας τής όδοΰ διά τής 
έκ σιδηροζύλου ράβδου του έψιθύρισε :

— Κ ύτταξ’ έκεΐ αλαζονείαν ! Καθώς 
έμαθε τίς είμαι, οΰδέ κατεδέχθη κάν νά 
μου ρίψνΐ ώς ελεημοσύνην tv βλέμμα, τό 
όποιον μετά χαράς θά Ιρριπτεν είς τόν τ υ 
χόντα έπα ίτην ! . . .  Τί εύμορφα μοΰ εδωκε 
νά καταλάβω , ότι δεν είνε διά τά  ’δόν
τ ια  μου ! Α”! τ ί νά γίνγ) ! ή τύχη έτσι 
ήθέλησε,νά εΐμεθα εχθροί ! Κλαιρεφόν καί 
Καρβαγάν, έχθροί θανάσιμοι ... Τί κρί
μα! Καί τ ί  εύμορφη όπου είνε,ή άπιστη !

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

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :

Η Κ Α Β Ο Τ Α  Τ Ο Τ  ΧΑΝΤΕΑ
διήγημα

τ ή ς  Κ υ ρ ία ς  E m m a  F e r r u ^ g i a .

F O R T U N E  TDTJ B O I S G O B E Y

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

A '

Ό  κ ύ ρ ιο ' AexoA ύ π ε χ φ ϊύ γ ι ι .

Γνωρίζετε τήν όδόν Champ de- l ’ -A - 
O U ette  ; 'Υπάρχει μεγάλη πιθανότης ότι 

δέν θά ήκούσατέ ποτε νά γ ίνη τα ι λόγος 
περί αΰτής, άν κατοικείτε είς τήν συν
οικίαν τής Μ αγδαληνής. Οΐ πτωχοί ό
μως έργάται, οΐτινες κατοικοΰσι πρός τό 
μέρος τοΰ ’Αστεροσκοπείου καί τής B u t- 
t e s - a U X - C a i l l e s  γνωρίζουσι καλώς ποΰ 
κεΐτα ι ή περί ής δ λόγος όδός.

Ή  όδός αΰτη δέν είνε νεωστί κατε- 
σκευασμένη. ’Έ χει τήν ιστορίαν της, καί 
μάλιστα ιστορίαν άρκούντως άπαισίαν , 
διότι διεπράχθησάν ποτε έν αΰτή πολλά 
κακουργήματα, κατά τάς άρχάς δέ τοΰ 
παρόντος αίώνος άπεγύμνουν έτι τοΰς δια- 
βάτας.

Έ κτοτε ήλλαζεν, δπως καί τό όνομα 
αΰτής, δπερ άλλοτε έγράφετο Champ de- 
’ -A louette, ή το ι,“Ασμα τοΰ Κορυδαλοΰ. 

Ή  λέξις Champ, ήτοι άγρός, ΰπερίσχυ- 
σεν έπί τών δημοτικών πλακών, ίσως δι
ότι, μετά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων, 
οί κορυδαλοί δέν κελαδοΰσι πλέον παρά 
τάς έπάλξεις.

Σήμερον ή δύσφημος αΰτη όδός κατοι- 
κε ϊτα ι ύπό τιμ ίων οικογενειών, άν οΰχί 
καί πλουσίων. Έ νοΐ τήν όδόν Γλασιέρ 
μέ τήν Κορβισάρ, δέν περιέχει δμως με
γαλοπρεπείς οικοδομάς. Οΐ έκατομμυρι- 
οΰχοι δέν έ,πιδιώκουσιν αΰτήν, κατο ικεΐ- 
τα ι δ’ώς έπί τό πλειστον άπό βουτρόφους 
καί πλυντρ ίας.Έ γγΰς αΰτής ρέει,ή μάλλον 
άκινητεΐ, ή Βιέβρ μέ τά  βρωμερά αΰτής 
ΰδατα , οΰχί μακράν δέ κεΐτα ι καί τό οί- 
κτρόν τής Ουρσίνης νοσοκομεΐον.Πρός άν- 
τιστάθμ ισιν δμως τών θλιβερών τούτων 
γειτνιάσεων, ή όδός αΰτη εΰοίσκεται 
μέταζΰ δύο εΰρέων καί συχναζομένων 
βουλεβάρτων, τοΰ βουλεβάρτου τής ’Ι
ταλ ία ς καί τοΰ βουλεβάρτου Ά οαγώ .

Πρό τίνος καιροΰ,κατά τινα  χειμερινήν 
νύκτα, δύο άστυνομικοί κλητήρες έξετέ- 
λουν τήν πεοιπολίαν αυτών έπί τών έοη- 
μικών τούτων μερών. Ή  ύπηρεσία πρός 
τά  μέρη ταΰτα  είνε λίαν έπίμοχθος,οΐ δέ 
φύλακες, οΐτινες έπαγρυπνοΰσιν έπί τής 
ασφαλείας τών κατοίκων τοΰ ΙΓ’ διαμε
ρίσματος τών Παρισίων, κερδίζουσιν έπα- 
ζίως τόν μισθόν αΰτών.Τάς χειμερινάς νύ
κτας πεοιπλανώνται είς τάς έρήμους, μό
λις φωτιζομένας ύπό τών κατά μακράς 
άποστάσεις τοποθετημένων φανών, αί δέ 
περιπολίαι αΰτών είσιν οΰχ ήττον έπίμο- 
χθοι κατοπτεύσεις έχθρικών τόπων.

Τήν νύκτα έκείνην έπ ιπτε χιών κατά 
νιφάδας , έπνεε δέ άνεμος ψυχρός καί 
δ ιαπεραστικός, δστις έζεδίωκε τήν χι- 
όνα έκ τοΰ προσώπου τών δύο γηραιών 
στρατιωτών, οΰς ή σειρά τής υπηρεσίας

t f \ t f ■υπεχρεου να περιφεοωνται (λεχρι της Υ)[Αε* 
ρας έν τή συνοικία τών Γοβελίνων.

Ή το  ή τρίτη ώρα τής πρωίας καί αΰτοί 
έβάδιζον άπό τοΰ μεσονυκτίου βραδέως, 
κανονικώς,σιωπηλοί καί έγκατεροΰντες,ώς 
άνθρωποι έχοντες συνείδησή δτι έκπλη« 
ροΰσι τό καθήκον αΰτών, κύπτοντες τήν 
κεφαλήν ύπό τό σφοδρόν φύσημα τοΰ α
νέμου, καί έπανεγείροντες έπί τοΰ πελι
δνού αΰτών έκ τοΰ ψύχους προσώπου τά; 
πτυχάς τής κορδύλης τοΰ έπιχιτωνίοο 
των , πάντοτε δμοις ένεδρεύοντες μετ£ 
προσοχής, πάντοτε έ’τοιμοι νά φονευθώσιν 
άσήμως, δπως συλλάβωσιν έγκληματίαν 
τινά .

Καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζοντο νά έξ- 
έλθωσι τής όδοΰ Champ de- Γ -Alouette 
ΐνα είσέλθωσιν είς τήν ό&όν Πασκάλ, 
διερχόμενοι διά τής όδοΰ Κορβισάρ, ή 
κα τα ιγ ίς  κατέστη τοσοΰτον σφοδρά καί 
ή χιών έπ ιπτε τοσοΰτον πυκνή, ώστε ή- 
ναγκάσθησαν νά καταφύγωσιν ύπό το 
προστέγειον τής θύρας βυρσοδεψείου. Χω
ρίς νά παοαλείψωσι τό καθήκον αΰτών 
ήδύναντο νά παραμείνωσιν έκεΐ μέχοις ο5 
ή κα τα ιγ ίς  ήθελε κοπάσει, διότι φανός έ· 
φώτιζε τήν έκεΐ σχηματιζομένην τρίοδον, 
διά τής διασταυρώσεως τριών ή τεσσάρων 
όδών, οΰδείς δέ διερχόμενος έκεΐθεν ήδύ- 
νατο νά διαφύγνι τήν άγρυπνον έπισκό- 
πησιν αΰτών.

—  Τί βρωμερός καιρός, είπεν ό γηραι- 
ότερος, αρχαίος υπάλληλος τής δημοσίας 
άσφαλείας. Τέτοιο καιρό δέν είδα άπό 
τήν έποχή ποΰ έτρεχα μέ τό ογδοηκοστόν 
πρώτο τών Ζουάβων είς τά  βουνά τή( 
Καβυλίας. Καί συλλογίζομαι δτι εχο- 
με άκόμη νά τριγυρνάμε κ α τ ’ αυτόν τόν 
τρόπο τέσσαρες όλόκληραις ώραις, χωρίς 
νά ίδοΰμε τοΰλάχιστον τήν άκρη τής μύ
της ένός ανθρώπου.

—  Αΰτό είνε βέβαιον. Οΐ πολΐτα ι έ· 
πλάγιασαν, καί οΐ κλέπτα ι προτιμοϋ» 
τήν άνάπαυσι παρά νά έργάζωνται μ’αίι- 
τόν τόν καιρό, τώρα μάλιστα δπου δου
λεύει καί τό τσεκοΰρι...

— Μ άλιστα τσεκοΰρι μέ πάγον, άπε- 
κρίθη ό έ'τερος, δστις,άνήκων είς τήν νεαν 
σχολήν, ήρέσκετο νά εΰφυολογή.

Ή τοιμάζετο άναμφιβόλως νά έζακο· 
λουθήστ) τάς ευφυολογίας του,δτε δάρχαι- 
ότερος αΰτοΰ σύντροφος τόν έκίνησε διά 
τοΰ άγκώνος. Έ π ί τής όδοΰ Κορβισάρ j 
πρός τό μέρος τοΰ βουλεβάρτου ’ΑραγώΛ 
ήκούετο βηματισμός άποσβεννύμενος 
τή χ'-όνι, άλλ’ έν τούτοις άρκούντως ευ· 
κρινής δι’ άκοήν έζησκημενην , δπως ι 
τών δύο άστυνομικών κλητήρων. Διά π ϊ  
ένδεχόμενον, καί έκ συνήθειας, ήν ά· 
πέκτησαν έν τή έξασκήσει τοΰ έπαγγέλ 
ματος, συνεσφίγθησαν προς τόν τοίχο' 
τοΰ έργοστασίου καί έν τή θέσει ταύτι 
περιέμενον, ακίνητοι καί σιωπηλοί, τ ΐ  
διάβασιν τοΰ περιφερομένου έίς τά  μέρΐ 
έκεΐνα,παρά τήν προκεχωρηκυΐαν ώραν κ* 
τήν κα τα ιγ ί δα.

Μετά τινας στιγμάς, είδον διερχόμενο 
άνθρωπον, δστις διηυθύνετο πρός τό βο« 
λεβάρτον τής ’Ιταλίας, μέ κεκυφυΐαν κε*



φαλήν, με
«ΰτοΰ άνυψωμένον μέχρι τών ώτων καί μέ 
τάς /6Ϊρας έντός τών θυλακίων. Ό  βρα- 
δύνας οΰτος διαβάτης έφερεν εΰρΰν μαν
δύαν καί πίλον ύψηλόν. Ό  βηματισμός 
αύτοΰ ητο κανονικός, οΰτε βραδύς οΰτε 
ταχύς, δπως άστοΰ, δν κατέλαβεν ή κα
κοκαιρία, καί δστις επιστρέφει είς την 
οικίαν του χωρίς νά σπεύδη, διότι δέν 
«γαπά νά τρέχϊ).

Οΰδέν, έν τε τή ένδυμασία καί τώ έξω- 
τεριχφ αύτοΰ, έδικαιολόγει την έπεμβα- 
otv τών αστυνομικών κλητήρων, οΐτινες 
καί άφήκαν αΰτόν ν’ άπομακρυνθή.

— Νά έ'νας, ποΰ άγαπα την δροσιά, 
είπε χαμηλοφώνως ό νεώτερος.

— Σιωπή, δέν είνε μόνος του, έτονθό- 
ρυβεν δ απόμαχος.

Πράγματι, όπισθεν αυτών άντήχει έτε
ρος βηματισμός βαρύτερος καί ηχηρότε
ρος, βηματισμός άνθρώπου φέροντας χον
δρά καί μέ π έταλα  πέδιλα.

Ό  πρώτος διαβάτης έξηκολούθει ήσύ- 
χως τόν δρόμον του. Ό  δεύτερος είχεν 
ήδη διέλθν) την γωνίαν της τριόδου, έβά
διζε δέ στηριζόμενος έπί ράβδου, καί κε
κλιμένος ΰπό τό βάρος κιβωτίου, δπερ 
έφερεν έπί της ράχεως.'Ωμοίαζε πολΰ πρός 
όδοθεράποντα, άλλ’ οί έντιμοι έντολοδό- 
χοι, οΐτινες σταθμεύουσιν είς τάς γωνίας 
τών όδών, φέροντες τά  άρπάγια αΰτών, 
δέν συνειθίζουσι ποσώς νά έργάζωνται τό
σον άργά, έκεΐνοι δέ οΐτινες έκτελοΰσι 
την ΰπηοεσίαν τών σιδηροδρομικών σταθ
μών, δέν άρχονται τοΰ έργου αΰτών είμή j 

μετά την άφιξιν τών Αμαξοστοιχιών, ήτοι ! 
την τετάρτην της πρωίας.

Ό  άχθοφόρος οΰτος ήδύνατό,καί δ ικα ί
ως,νά φαννί ύποπτος είς τοΰς φύλακας τών 
Παρισίων, καθόσον μάλλον, κατά  τόν χει- j 
μώνα έκεΐνον, οί κλέπτα ι, οί έχοντες τήν j 
ειδικότητα ν’ άπογυμνώσι τάς μέ άπο- 
σκευάς άμάξας ή φορεία, είργάζοντο μετά 
ζήλου. Οί κλέπτα ι οΰτοι περιφέρονται 
άνά τάς δδούς, καί δταν ίδωσιν άμαξαν 
έγκαταλελειμμένην ΰπό τοΰ όδηγοΰ αΰ.- 
τής, φορτόνονται δέμα ή κιβώτιον καί 
άπέρχονται ήσύχως.

— Ό  πολίτης αΰτός μοΰ φαίνεται δτι 
αγόρασε τήν κάσσα δπου βαστά άπό τό ; 
Πανηγύρι τής Α ρπαγής, είπεν δ πρώην 1 
Ζουάβος. Πάμε νά τοΰ είποΰμε δυο λέ
ξεις. Ό  δρόμος θά μάς ώφελήση λ ιγάκ ι.

Καί έξελθών ταχέως της κρύπτης του, 
προέβη μετά τοΰ συντρόφου αύτοΰ καί 
έφραξε τήν διάβασιν τοΰ άνθοώπου, τοΰ 
φέοοντος τό κιβώτιον.

— Ποΰ πηγαίνομ’έτσι,παλληκάρι μου ; 
ήρώτησεν αΰτόν θέτων τήν χεΐρα έπί τοΰ 
περιλαίμιου του.

Ο άνθρωπος έσταμάτησε πάραυτα, ύ
ψωσε τήν κεφαλήν καί παρετήρησε μετ’έκ- 
πλήξεως τοΰς φύλακας, άλλά δέν έπρό- 
φερε λέξιν .

—  Καί τ ί έ'χει μέσα ή κασέλα σου ; 
έπανέλαβεν δ γηραιός στρατιώτης. Τό 
σκευοφυλάκιο τής γυναΐκάς σου ή τό 
δικό σου ; Τότε μοΰ φαίνεται δτι είσαι 

καλά νοικοκυρεμένος, άφοΰ βαστάς ’στη

ράχι σου πράγματα ποΰ άξίζουν τοΰλά- 
χιστον έκατό πενήντα λίραις.

Ό  αχθοφόρος είχε στηριχθή έπί τής 
ράβδου του καί έξηκολούθέι νά σιωπ^. 
Όσον άφορά τόν έτερον, τόν προηγούμε- 
νον αΰτοΰ κατά  τινας στιγμάς, θά ή- 
κουσε βεβαίως μακρόθεν τήν ήχηράν φω
νήν τοΰ άστυνορ,ικοΰ κλητήοος καί έφο- 
βήθη, διότι έ'φυγε δρομαίως. Οί κλη τή 
ρες, άπησχολημένοι μέ τόν άχθοφόρον καί 
τό φορτίον αΰτοΰ, οπερ έφαίνετο αΰτοΐς 
καλή άγρα, ούδόλως έσκεφθησαν νά τρέ- 
ξωσι ποός καταδίωξίν τυυ.

—  Φαίνεται πώς θέλεις νά κάμης τόν 
πονηρό, είπεν ό νεώτερος. Πάει καλά ! 
Θά έξηγηθής είς τόν σταθμό. Ό  ένωμα- 
τάρχης είνε ικανός νά σοΰ τραβήξνι τήν 
γλώσσα.

Ό  άχθοφόρος οΰδόλως έκινήθη, ήδύ- 
νατο δέ νά δρκισθνί τ ις  δτι οΰδέν ήννόει. 
Ήκολούθησεν, έν τούτοις, άνευ ά ντ ισ τά - 
σεως τοΰς δύο φύλακας, οΐτινες έλαβον 
αΰτόν έκαστος έκ τοΰ βραχίονος, καί τόν 
ώδήγουν άκοιβώς καθ’ ήν στιγμήν τόν 
κρότον τών έσπευσμένων βημάτων τοΰ 
πρώτου διαβάτου διεδέχετο δ ήχος τα 
χέως άπομακρυνομένης άμάξης.

Ό  άστυνομικός σταθμός εύρίσκετο έν 
τή παρόδιο τών Γοβελίνων, πλησίον τοΰ 
έθνικοΰ ταπητουργείου , καί έχρειάσθη 
καιρός είς τοΰς κλητήρας, δπως όδηγή- 
σωσιν είς τόν σταθμόν τόν συλληφθέντα, 
δστις δέν έβοίδιζε ταχέως, έ'νεκα τοΰ βά
ρους, δπερ έφερεν. Ά φ ιχθέντες ώθησαν 
αΰτόν έντός τής αιθούσης, ένθα πέντε ή 
Ιξ τών συντοόφων αΰτών έκοιμώντο έπί 
τής στρατιωτικής κλίνης των, ή έθερμαί- 
νοντο παοά τήν εστίαν, καί έβοήθησαν 
αΰτόν νά καταβιβάσν) το κιβώτιον, δπερ 
έκεΐνος έπραξε προθύμως, διατηρών δμως 
πάντοτε τήν άπάθίΐαν καί τήν σιω
πήν του.

—  Τί μοΰ φέρετ’ έκεΐ ; ήρώτησεν δ ένω- 
μοτάρχης, δστις συνέταττεν έ'κθεσιν Ιν 
τ ιν ι γωνία τής τραπέζης.

—  "Ενα κατεργάρη, τόν όποιον έπ ιά- 
σαμε φορτωμένον μέ αΰτήν τήν κασέ
λ α ' θά τήν έ'κλεψε βέβα ια είς τόν στα
θμό τοΰ Όρλεάν, ή είς κανένα άλλο μέ
ρος, άπεκρίθη ό νεώτερος τών δύο κλη- 
τήοω·*. Τόν ήοωτήσαμε , άλλά κάμνει 
δτι δέν έννοεΐ, καί δέν άπαντά .

—  Θά τοΰ λύσωμε τήν γλώσσα, ε ί
πεν ό σταθμάρχης έγειρόμενος.

Ό  παράδοξος όδοθεράπων, δν ήτοιμά- 
ζετο νά έξετάσγι, ήτο ύψηλός καί ρωμα
λέος νεανίας, μόλις είκοσαέτης, είχε δέ 
φυσιογνωμίαν άρκούντως συμπαθή. ’Εφό- 

I ρε·. μάλλινον έπιχιτώνιον καί περισκελίδα 
έκ ραβδωτοΰ βελούδου, ώμοίαζε δέ μάλ
λον πρός αγρότην ή πρός Παρισινόν.

—  ’Εμπρός ! είπεν αΰτφ  άποτόμως δ 
ένωμοτάοχης, δέν είνε καιρός νά πα ίξω - 
με κωμωδίαν. ’Εξηγήσου άμέσως ή σέ 
προφυλακίζω, έ'ως δτου σέ στείλω είς τό 
κρατητήριον.

*0 πρός δν άπηυθυνετο έκίνησε τήν κε
φαλήν καί έ'φερε τάς χεΐρας έπί τών ώ
των αύτοΰ.

— Θέλεις νά μοΰ παυλ.ήσν)ς δτι είσαι 
κουφός ; Φύλαξε τάς προσποιήσεις αΰτάς 
διά τήν άνάκοισι, καί πήγαινε νά κο ι- 
μηθής στο φρέσκο, άφοΰ προτιμάς αΰτό 
παρά νά δμιλήστις.

Ό  έπίμονος νεανίας οΰδόλως έφάνη 
συγκινηθείς έκ τής άποφάσεως ταύτης, 
χωρίς δέ νά δείξγι τήν έλαχίστην έκπλη- 
ξιν, άφέθη νά τόν κλείσουν έντός τής 
στενής καί σκοτεινής ειρκτής, ένθα έγ- 
κλείουν προσωρινώς τοΰς συλλαμβανο- 
μένους.

— Τώρα, σείς οί άλλοι, έπανέλαβεν δ 
σταθμάρχης, ανοίξατε μου τό κιβώτιον, 
διά νά ίδώ, πριν κάμω τήν εκθεσί μου, 
τ ί έκλεψεν αΰτός δ παστρικός.

Τά κιβώτιον ήτο κεκλεισμένον διά 
κλείθρου, δπερ διά σφυρίου καί σμίλης 
έθραυσεν έν τώ άμα δ γέρων άστυνομικός 
κλητήρ.

Μόλις άνήγειρε τά κάλυμμα τοΰ κιβω
τίου, άφήκε φωνήν φρίκης. ’Εντός τοΰ 
κιβω τίου εύρίσκετο τά πτώμα γυναικός !

Β'

Καί αΰτός ό ένωμοτάρχης, καί τοι ε ί-  
θισμένος νά βλέπη συγκινητικά θεάματα, 
καί τοι παρευρεθείς πλειστάκις είς α π α ί
σιας άνακαλύψεις, ώχρίασε καί οπισθο- 
χώρησεν. Οί έν τφ  σταθμφ, μάλλον αΰ
τοΰ συγκεκινημένοι, περιεκύκλωσαν έξε- 
στηκότες τό ήνειργμένον κιβώτιον, δ δέ 
κλητήο, δστις συνέλαβε τόν όδοθερά
ποντα, καί δστις έθραυσε τό κλεΐθρον, ά- 
νέκραξεν έγειρόμενος :

—  ΤΩ ! τόν άθλιον ! Τόν έπαιρνα διά 
κλέπτην, καί αΰτός είνε δολοφόνος.

Οΰδείς έτόλμα νά έγγίση τά πτώμα.
ΤΗτο πτώμα γυναικός, έξαισίας καλ

λονής, ένδεδυμένης έπιχιτώνιον έκ λευκής 
μετάξης κεκοσμημένον διά πολυμελών 
τριχάπτων.

Ή  ώχρότης τοΰ θανάτου δέν είχεν άλ- 
λοιώσει έτι τά  χαρακτηριστικά αΰτής. 
Αί χεΐρές της, έσταυρωμέναι έπί τοΰ στή
θους, έκράτουν άκόμη έρυθράν καμελιαν' 
θά έλεγε δέ τις δτι τά  μόλις ήνεωγμένα 
χείλη αΰτής ήσαν έτοιμα νά δμιλήσωσι.

—  Θά Ικαμνε κανείς δρκον πώς κοιμά
τα ι, είπεν δ ήττον τών άλλων συγκεκι- 
νημένος κλητήρ.

—  Κοιμάται τόν αιώνιον ϋπνο, άπε
κρίθη έτερος. Ά !  Έ κτύπησαν γερά! . . . 
τήν έφόνευσαν μέ μιά και νά . . . “Αφη
σαν τόν λάζο μέσα της.

Ό  ένωμοτάρχης έκυψε βιαίως καί είδεν 
έν τώ  μέσφ τής διακοσμήσεως τών τρι
χάπτων τήν έλεφαντίνην λαβήν εγχειρι
δίου. Τό κτύπημα κατηνέχθη έπί τοΰ 
στήθους, παρά τήν καρδιακήν χώραν, 
διά χειρός άσφαλοΰς καί μετ’ άνηκούστου 
όρμής. Τό φονικόν δπλον είχεν είσδύσει 
μέχρι λαβίδος, καί έπειδή δέν είχον άπο- 
σύοει αΰτό, τό αίμα δέν είχε σχεδόν 
ρεύσει. Μόλις όλίγαι κηλίδες' έρυθραί 
έρρύπαινον τό ύφασμα τοΰ έπιχ ιτωνίου, 
οΰτινος αί π τυ να ί οΰδόλως είχον κινηθνί.

— Δέν άπορώ άλλο δ ιατ ί ό άθλιος

τά περιλαίμιον τοΰ έπενδύτου



αΰτός δέν *ίίθε"Χε ν’ άπαντήσγ), άνέκοαξεν 
ό πρώην Ζουάβος. Είχε βέβαια τόν λόγον 
του διά νά σιωπά, άλλά θά τον άναγ- 
κάσωμεν ’ς ολίγον νά όμιλήση, δταν τόν 
βάλωμεν έμπρός στό πτώμα. Τό γρηγο- 
ρώτερον είνε τό καλλίτερον, καί πηγαίνω 
νά τόν βγάλω άπό την φυλακήν.

—  Μή κάμγις τίπο τε, είπεν ό ενωμο
τάρχης. ‘Η ύπόθεσις είνε πολύ σοβαρά, 
καί δεν αναλαμβάνω καμμίαν ευθύνην, 
ουτε διά ν'άντιπαραστήσω τόν δολοφόνον 
με τό πτώμα. Τοΰτο άφορά τους α νώ τε
ρους μου καί δέν εχω δρεξι νά μέ ,/οιί- 
cm  r ,  δ ιότι έπεμβηκα είς τά  χρέη των. 
Κάμε μου τήν χάριν νά κλείσης πάλιν 
τήν κασέλαν καί νά τήν βάλνις άπό 
κάτω  άπό τό κρεββάτι. Έ νας άπό σάς 
ας τρ£ξγι γρήγορα είς τήν Διεύθυνσιν, καί 
εν ας άλλος είς τόν ΰπαστυνόμον τοΰ 
τμήματος. Ειδοποιήσατε. παντοΰ οτι έ- 
πιάσαμε τόν φονέα, οτι ή κασέλα είνε 
δπως τήν εΰρήκαμε, δτι τήν άναίξαμε 
καί δτι δέν θά ενεργήσω τίποτε πριν νά 
Ιλθν) ό διευθυντής.

Αί συνεταί τοΰ ένωμοτάρχου δ ιαταγα ί 
έξετελέσθησαν μετά της ταχύτητας καί 
τής υπακούς, κ ΐτινες άποτελοΰσι τά ίδ ιά- 
ζον χαρακτηριστικόν αρχαίων στρατιω
τικών, είθισμένων είς τήν πειθαρχίαν. Τό 
πένθιμον κιβώτιον έτοπ.οθετήθη τζχαχ 
τόν τοίχον, οΰδείς δ’ έπεχείρησε πλέον 
νά κατακλιθή  έπί τής στρατιωτικής κ λ ί
νης του.

Κατά τύχην τήν νύκτα έκείνην δέν 
ύπήρχον έν τή ειρκτή τοΰ σταθμοΰ οΰτε 
τυχοδιώκται, οΰτε μέθυσοι. “Επιπτε τόση 
χιών, ώστε άπαν τό σύνηθες τοΰτο της 
άστυνομίας θήραμα δέν έτόλμησε νά έξ- 
έλθϊ). Τό δριμΰ ψΰχος είχε καθαρίσει 
τάς οδούς. Είς τόν σταθμόν δέν ύπηρ- 
χεν άλλος δεσμώτης, είμή μόνον ό ά 
θλιος, δν είχον συλλάβει μεταφέοοντα τό 
πτώμα, ό δέ σταθμάρχης, προβλέπων 
δτι οί άοχηγοί του θά προέβαινον έπί 
τόπου είς τάς ποώτας ανακρίσεις, έ- 
σύστησεν είς τους ΰπ ’ αΰτόν νά άποστέλ- 
λωσιν είς τοΰς άλλους σταθαούς, δσους 
α ί περιπολίαι ήθελον συλλάβει καί οδη
γήσει έκεϊ.

Απγιτεΐτο χρόνος μέχρις οΰ οί άποστα- 
λεντες κλητηρες φθάσωσιν είς τήν Κεν
τρικήν Διεύθυνσιν, ήτις εμελλε νά έπ ι- 
ληφθή της ΰποθέσεως, τον χρόνον δέ 
τοΰτον κατηνάλωσεν ό ενωμοτάρχης συν- 
τά ττω ν  έ'κθεσιν έπί της παραδόξου τα ύ- 
της άγρας, μηδόλως παραλείψας νά έξά- 
py) τήν ίχ.ανότητα τών δύο κλητήρων του, 
οΐτινες προέβησαν είς τήν σύλληψιν τοΰ 
δολοφόνου, άνευ έτέρας ένδείξεως ή δτι 
μετέφερε κιβώτιον είς ακατάλληλον ώραν.

Οί ικανοί οΰτοι άνδρες έφαίνοντο μάλ
λον τεθλιμμένοι ή υπερήφανοι δια τήν 
επ ιτυχ ίαν αΰτών ταύτην, ή δέ φρικώδης 
είκών, ής υπήρξαν θεαταί, άφήρεσεν έκ 
τοΰ άστυνομικοΰ σταθμοΰ πάσαν εΰθυ- 
μίαν. Οΰδείς έπρόφερε λέξιν, οΰδείς δ’ έ- 
τόλμχ ν ’ άνάψϊ] τήν καπνοσύριγγά του 
έγγΰς τοΰ πτώματος τής δολοφονηθείσης 
γυναικός.

— ’ Ας ’πάγη κανείς άπό σάς νά παρα
τηρήσω τ ί κάμνει ό φυλακισμένος, είπεν 
ό ένωμοτάρχης, μετά μακράν σιωπήν. 
Φαίνεται πονηρός κακοΰργος, καί δέν ε ί
νε διόλου παράδοξον, διά νά άποφύγγι 
τό κακουργαδικεΐον καί τήν Ρακέ
ταν*, νά ζητήση σπάστρ το κεφάλι 
του εί; τόν τοίχον. Διάβολε ! ”Αν συμβή 
τίποτε άπ ’ αΰτά θά φάγω αΰστηράς επ ι
πλήξεις. Ειδοποιήσατε με τ ί κάμνει καί 
άν έννοήσετε δτι προετοιμάζει κανένα 
άπονεναημένον κίνημα, δώσατέ μου ε?δη- 
σιν διά νά τοΰ στείλω φοουρόν.

Ή  ειρκτή έχωρίζετο τοΰ σταθμοΰ διά 
τίνος διαδρόμου, ώστε οί δεσμώται δέν 
ήδύναντο ν’ άκούωσιν, δ ,τι έ'λεγον οί περί 
τήν έστίαν. Μετά παρέλευσιν ολίγων λε
πτών ό πρός κατόπτευσιν άπελθών κλη- 
τήρ έπανήλθε χειρονομών καί πορφυροΰς 
έκ τής όργης.

— ’Ξεύρετε, άνέκραξε, πώς περνά τόν 
καιρόν του ό κακοΰργος ! Ό χ ι ! δέν θά 
ήμπορέσετε ποτέ νά τό μαντεύσετε. Έ - 
πλάγιασε κατά γής, καί κοιμάται σάν 
γουροΰνι.

—  "Η προσποιείται οτι κοιμάται.
—  Οχι, κοιμάται μέ τά  σωστά του,ό 

άφιλότιμος.καί ροχαλιάζει τόσον δυνατά, 
ώστε τά  τζάμ ια  τών παραθυριών τρέμουν. 
Τόν έκούνησα, άνοιξε τό ενα του μάτι, 
έμούγκρισε καί αποκοιμήθηκε πάλι.

— Με τό κρύο ποΰ κάμνει ; χωρίς φω
τ ιά  ! έπάνω στήν ξερή πέτρα ! βέβαια, 
αΰτός ό άνθρωπος είνε πολΰ κουρασμένος.

— Καί δέν θά τόν κεντ^ περισσότερο 
ή συνείδησίς του άπό μία γά τα , ή δποία 
καταπ ίνει ποντικόν.

— Άδιάφορον, κάθε τέταρτον θά πη 
γαίνετε νά βλέπετε άν έξύπνησεν.

Εΰνόηταν είνε δτι οί φύλακες τών 11α- 
ρισίων συνεμαρφώθησαν κατά γράμμα πρός 
τήν δ ιαταγήν τοΰ άρχηγοΰ των, καθό
σον μάλλον ειχον συλλάβει διά τόν κα- 
κοΰργον δικαίαν άγανάκτησιν. Περιπλέον, 
έθεώρουν τήν σύλληψιν έκείνην ώς πράξιν 
ήτις περιεποίει αΰταϊς τιμήν, διά τοΰτο 
θά ύπεβάλ7»ον το πρ οθύ μως είς τήν άνάγκην 
νά φυλάττωσιν αυτόν έπί νύκτας καί η
μέρας, χωρίς νά κοιμηθώσι, παρά νά τόν 
άφήσωσι ν’ άποδράσγ) ή ν’ αΰτοκτονήσ·/].

Έν τούτοις, ό φυλακισμένος έξηκολού- 
θει νά κοιμάται, δπως κοιμάται τ ις  έν 
εικοσαετή ηλικ ία , καί δπως δέν κοιμά
τα ι συνήθως , άν ετι εχη τήν συνεί- 
δησιν καθαράν. Έ^οιμάτο ΰπναν βαθΰν 
δτε εφθασεν ό άρχηγός της άσφαλείας 
συνοδευόμενος ΰφ’ ενός άξιωματικοΰ της 
χωροφυλακές καί ένός ίατροΰ. Ό  ΰπα- 
στυνόμος της περιφερείας, άπησχολημε- 
νος είς τό ετερον άκρον τοΰ τμήματος, 
πρός άνακάλυψιν ετέρου κοινοτέρου κα 
κουργήματος. δέν εύρίσκετο έν τή οικία 
του δταν ό άποσταλεί; κλητήρ έπορεύθη 
ΐνα τόν είδοποιήσγ).

Ό  αστυνομικός υπάλληλος ηρχισε νά 
έρωτά τόν ένωμοτάρχην.

’Ήκουσε μετά πολλής προσοχής τήν
1 . Πλατεία ενθα έχτελοΰνται έν Παρισιοι; α ί θα- 

νατιχαι ποιναί.

άφήγησιν τών γεγονότων καί τήν περι
ληπτικήν περιγραφήν τοΰ έν τφ  κιβωτίιρ 
περιεχομένου.Ή πρώτη του έρώτ,ησις ήτο:

— Ό  άνθρωπος είδε τό πτώμα ;
—  "Οχι, άπεκρίθη ό ένωμοτάρχης. Έ - 

σκέφθην δτι αΰτό ήμποροΰσε νά βλάψν) 
τήν άνάχ.ρισιν.

— Σάς έπιδοκιμάζω.Ένηργήσατε μετά 
συνέσεως, καί ή σύνεσις, έν το ιαυτη  περι- 
πτώσει, είνε νοημοσύνη. Θά ήτο κανονι- 
κώτερον νά ήνοίγετο τό κιβώτιον έπί π α 
ρουσία ένός δ ικαστοΰ,άλλ’άφοΰ δέν έπερι- 
μένετε τήν άφιξιν τοΰ αστυνόμου, μάς 
έκάματε νά κερδίσωμεν καιρόν πολύτιμον. 
Σάς άπευθύνω διά τοΰτο τά συγχαρητή
ριά μου. Είπέτε νά φέρουν τό κιβώτιον.

Καθ’ δν καιρόν δύο άνδρες έκόμιζον 
αΰτό έκ τοΰ μέρους δπου τό είχον τοπο
θετήσει, ό άρχηγός έπανέλαβεν :

— Είσθε βέβαιος δτι ό ένοχος δέν δύ- 
νατα ι νά μάς άκούση ;

— Βεβαιότατος.
— ’Αξιόλογα, διότι δέν διδω πολλήν 

π ίστ ιν  είς τήν κωφότητά του . . .  ”Α ! 
ίδοΰ τό κιβώτιον . . . ’Α γαπητέ μοι ια 
τρέ, έντός ολίγου θ’ άναλάβετε τά χρέη 
σας. Ά λ λ ’ έπειδή ή έξέτασις τοΰ περιε
χομένου είνε τής δικαιοδοσίας μου,είς έμέ 
άνήκει νά προβώ πρώτος.

Καί γονυπετήσας ΐνα ί'δγ) έγγύτερον τάς 
λεπτομερείας, άς παρουσίαζε τό πένθιμον 
κιβώτιον,

—  Τοΰτο, είπε, δέν είνε κιβώτιον κα- 
τασκευασθέν έξεπίτηδες ΐνα χρησιμεύσνι 
ώς φέρετρον. Είνε ώραΐον καί κομψόν ο
δοιπορικόν κιβώτιον μέ δερματίνην δια
σκευήν... Θά έκόστισε μάλιστα πολΰ α
κριβά, άπόδειξις δτι τό θΰμα δέν άνήκεν 
είς ένδεη τάξιν , άναμφιβόλως.. , Ναί,είνε 
κιβώτιον, κατασκευασθέν διά νά περικλείη 
πλουσίους στολισμούς... Αί γυναίκες <ρο- 
ροΰσιν έσθήτας τόσον μακράς,ώστε δύναν- 
τα ι νά πλαγιάσωσιν έντός τών κιβωτίων, 
δπου τάς φυλάττουσ ιν ... Οΰδέν αρχικόν 
γράμμα έπί τοΰ καλύμματος.. . ’Ά ! υπήρχε 
χάλκινη πλάξ, τήν όποιαν άφήρεσαν, δι
ότι έ'φερε τό όνομα καί τήν διεύθυνσιν τοΰ 
ιδ ιοκτήτου... Όσον διά τήν κατασκευήν, 
είνε αγγλική  . . .  ή άμερικανική. . . Είς 
τήν Γαλλίαν δέν εργάζονται κατά τό σύ
στημα τοΰτο ... έ'νδειξις έξακριβωτέα κα
τό π ιν ... Πρός τό παρόν είδαν δ ,τι έπε- 
θύμουν.Προσέλθετε,ιατρέ,είνε ή σειρά σας.

Ό  ιατρός ήνέωξε τό κιβώτιον καί δέν 
ήδυνήθη νά κρατήση επιφώνημα έκπλή- 
ξεως, δπερ δι/.ως δέ·< έπανέλαβεν ό αρχη
γός τ·7ί; άσφαλεία ;, κα ίτοι ή έ'κπληξις 
καί αυτοΰ ήτα μεγίστη. Περιωρίσθη μό
νον νά εΐπη:

—  Έάν θέλετε νά μέ ακούσετε, πρέ
πει ν’ άρκεσθητε μόνον είς τό νά βεβαι
ώσετε τήν α ιτ ία ν τοΰ θανάτου καί τήν 
θέσιν τοΰ πτώματος. Τήν εργασίαν σας 
δύνασθε νά συμπληρώσετε είς τήν Μόρ- 
γην 1, δπου θέλω δ ιατάξει νά μετα-

1. Ή  Μόργα εΤνε οΐχοδόμηα* παρά τά; ο/Οα; τοΰ 
Σηκουάνα έν Π αρισίοι;, έν ώ έχΟέτουσιν όσου; eupom 
φονευμένους, άγνώατου διαμονή;.



^ 0|/.ισθ·7ί τό κιβώτιον δπως εΰρίσκεται.
.— Τοΰτο βεβαίως είνε τά προτιμότε- 

ρ0ν' έδώ μόνον μικράν έξέτασιν εχω νά 
χάμω, είπεν δ ιατρός άπομακρύνων μετά 
ποοσοχής τά  τρ ίχαπτα , άτινα  έκάλυπτον 
τήν πληγήν. Τά θΰμα είχε κτυπηθή έξ 
απροόπτου. . . πιθανώς ένφ έκοιμάτο. . . 
διότι ή φυσιογνωμία του είνε ήρεμος . . . 
*0 δολοφόνος θά έξελεξεν έν άνέσει την θέ- 
σιν . . . Ίδέτε ! ή λεπίς είσήλθε μεταξύ 
τ ίς  πέμπτης καί της έκτης πλευράς . . . 
καί ριέχρι λαβής. . . τά έγχειρίδιον διεπέ- 
ρασε παιγνιόχαρτον καί καθήλωσεν αυτό 
έπί τοΰ στήθους τοΰ θύματος.

— Παιγνιόχαρτον !
— Ναι, μά τήν π ίσ τ ιν  μου! τήν δά- 

ριαν τής π ίκας.

r
Είς τήν άπροσδόκητον ταύτην δήλω- 

σιν φρίκη κατέλαβε τοΰς παρεστώτας, οί 
δέ αστυνομικοί κλητΫίρες , οΐτινες είχον 
παραμερίσει χάριν σεβασμού. έπλησίασαν 
παραυτα δπως βεβαιωθώσιν ίδίοις όφθαλ- 
μοϊς περί τής απίστευτου άνακαλύψεως, 
ήν δ ιατρός εκαμεν έπί τοΰ δυστήνου τού
του πτώματος. Ή  περιέργεια τών καλών 
τούτων ανθρώπων έζηγεΐτο άλλως τε , 
διότι δέν είνε πράγμα σύνηθες νά εύρεθή 
δαμα πίκας καθηλωμένη έπί τής καρδίας 
γυναικός τρωθείσης δ ι’ έγχειριδίου. Οί 
δολοφόνοι δέν συνειθίζουσι ποσώς νά ΰπο- 
γράφωσιν ουτω τάς αιμοσταγείς πράξεις 
αΰτών, νά θέτωσιν έπί τοΰ θύματός των 
είδος σημείου του εργοστασίου, ούτως 
είπεΐν, ουτε νά κα ταγίνω ντα ι είς φρικώ- 
δεις αστεϊσμούς, μάλλον έπικινδύνους δι’ 
αυτούς, διότι θά έχορήγουν ένδείξεις είς 
τήν δικαιοσύνην.

Καί έν τούτοις τό πράγμα είχεν ού
τως.

Ό αναιδής δολοφόνος είχε κτυπήσει 
το θΰμά του , διά τοΰ πα ιγνιοχάρτου, 
λευκοΰ έκ τοΰ δπισθεν μέρους, παχέος καί 
?χοντος τάς γωνίας κεχρυσωμένας, δπως 
τά παιγνιόχαρτα, άτινα  μεταχειρίζονται 
είς τάς αίθούσας καί είς τάς λέσχας, διά ! 
τοΰτο οί παρεστηκότες διηρωτώντο ποία ] 
άραγε νά ήτο ή σημασία τής ειρωνικής; 
καί άγριας ταύτης πράξιως.

— Πράγματι, είπεν δ άρχηγός τΤίς ά- 
σφαλείας, άφοΰ παρετήρησεν έκ τοΰ πλη -

ισίον. Διδάσκεται τ ις  είς δλας τάς ηλικίας 
τής ζωής του. Έ άν μοί διηγοΰντο τοΰτο 
χ^ς τά εσπέρας, θά ένόμιζον οτι ήτο έ- 
πινόησις έφημεριδογράφου. Εΰρίσκομαι είς 
την ανάγκην νά υποχωρήσω είς τήν πραγ
ματικότητα, δηλώ δμως ότι ή περίπτω- 
®ις αυτη είνε δλως νέα. Τι φρονείτε περί 
τούτου, ιατρέ ;

— ‘Υπό ιατροδικαστικήν ε π ο ψ ιν  φρονώ 
οτι τοΰτο είνε μεγαλειτέοα άπόδειξις, δτι 
ή γυνή αΰτη έφονεύθη ένφ έκοιμάτο. Έ 
δρεπε νά κοιμάται διά ν ά  δυνηθή δ δο-"V / 1λοφόνος νά καρφώστ) έπί τής καρδίας της 

παιγνιόχαρτον τοΰτο ...
Έκτάς άν δέν είχε πρότερον τρυπή- 

551 το παιγνιόχαρτον, τό όποιον, έν τοι-

αύτν) περιπτώσει, θά τοΰ έχρησίμευεν ώς 
περικάλυμμα, ΐνα  προφυλάξη τήν άνά- 
βλυσιν τοΰ αΐματος ...

— Πράγματι . . . καί τοΰτο είνε π ι
θανόν . . .

— θ ά  έξετάσωμεν κατόπιν τάς π ιθα
νότητας, είπεν έγειρόμενος δ ανώτερος 
άστυνομικός υπάλληλος. Δέν πρέπει νά 
σπεύδγ) τ ις  είς τάς λεπτομερείας, ένφ 
εύρίσκεται είς τήν αρχήν τής ύποθέσεως. 
Ή  προκειμένη ΰπόθεσις θά κάμ·/) κρότον, 
σάς διαβεβαιώ πέρί τούτου, καί έπιθυμώ 
νά τήν διεζα γάγω  μεθοδικώς. Διορώ ανυ
περβλήτους δυσκολίας, ά λλ ’ εχω πολυτί
μους ένδείξεις... Τό παιγνιόχαρτον τοΰτο, 
φέρ’ είπεΐν . . .

— Ίσως τοΰτο έτέθη έκεΐ πρός τόν 
σκοπόν τοΰ νά σάς άποπλανήση, είπεν ό 
ιατρός, δστις, έπεθύμει καί αΰτός νά φανή 
σκεπτικός.

— Έάν άποπλανηθώ, δέν θά μείνω 
πολΰν καιρόν είς τήν πλάνην μου, έστέ 
περί τούτου βέβαιος. Καί διά νά έργα- 
σθώ έπί έδραίων βάσεων, θ’ αρχίσω άπό 
τήν άνάκρισιν τοΰ όδοθεράποντος, δστις 
χολΰ υποπτεύομαι οτι είνε συνένοχος έ- 
λάχιστον λαβών μέρος. Έ παναθέσατε τό 
κιβώτιον τοΰτο έκεΐ δπου εύρίσκετο, καί 
υπάγετε νά μοί φέρετε τόν άνθρωπον. ’Ια
τρέ,θά έπαναλάβωμεν τήν έξέτασιν σήμε
ρον είς τάς τρεις ώρας είς τήν Μόργην, 
είς τήν αίθουσαν τών αυτοψιών.

—- Πολΰ φοβοΰμαι μήπως ή έξέτασις 
αΰτη δέν σάς φωτίσγι άρκούντως. *Η διο- 
ρατικότης σας θά φωτίστ] τήν δικαιοσύ
νην περισσότερον τής έπιστήμης μου.

Τό κιβώτιον είχεν ήδη έξαφανισθή ΰπό 
τήν στρατιωτικήν κλίνην καί δ αστυνό
μος είχε καθήσει προ τής τραπέζης, έφ’ 
ής δ ένωμοτάρχης συνέταττε τάς έκθε- 
σεις του.

[Έ π ετα ι σ υ ν έ χ ε ια ] .  X .  Κ α λ α ϊς α κ η ς

Τό χατοιτέρω χαταχωριζόμενον διηγημάτιον, πλή
ρες τρυφερότητος χαι άφελείας, ήτο αδύνατον,ή μάλ
λον ατοπον χαι σχολαστιχόν, άν μετεφράζετο εις τήν 
χαθαρεύουσαν. Έ λπίζομεν ότι οί άναγνώσται των 
« Εκλεχτών Μυθιστορημάτων· Οά μας διχαιώσωσιν,

CARLES RICHARD

Η Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ο Υ Λ Α
Ιαπωνικόν δ ιή γημ α

Κοντά είς τάν Ιερό Ποταμό, ποΰ τρέ
χει είς τοΰς πρόποδας . τοΰ Φούζι-Γιάμα 
(Έρυθροΰ "Ορους) ενας μικρός βοσκός ποΰ 
έφύλαττε χρυσόψαρα, έ'παιζε τήν φλογέ
ρα του ενα προκ μόλις έζημερωσε καί ό 
οΰρανός ήτο σκεπασμένος άπό σύννεφα.

Είς τήν ’Ιαπωνίαν τρέφουν μέ πολ- 
λήν φροντίδα τά  χρυσόψαρα μέσα είς τοΰς 
ίεοοΰς ποται/.ούς. ‘Ολόκληρα δέ κοπάδια 
οδηγεί δ φύλαξ μέ τάν ήχον τής φλογέ
ρας. Τό βράδυ τά  ψάρια τρέχουν είς τάς 
καλύβ ας τω ν, κτισμένας άπό πορσελάνην, 
άμα ακούσουν έ’να γνωστόν σκοπόν τής

φλογέρας ποΰ τοΰς πα ίζει δ μικρός βο
σκός. ‘Η καλύβα τοΰ βοσκοΰ Τοϊκή ήτον 
κτισμένη είς τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ άπό 
ινδικά καλάμια. Ε πάνω  είς τήν στέγην 
τής καλύβης έφύτρωναν οΐ κυανοί κρίνοι, 
γύρω δέ τριγύρω ε̂ χ<*ν κάμει δάσος ή 
καμελιαις καί τά  γιασεμιά. Καί ό Τοϊκή 
έπερνοΰσε τήν ημέρα του είς τάς δχθας 
τοΰ ποταμοΰ καί Ιπαιζε μέ τήν φλο
γέρα του διαφόρους σκοποΰς μελωδικούς. 
Έ πα ιζε  ,καί τά  χρυσοκόκκινα ψάρια έ'τρε- 
χαν δπου άκουαν τόν ήχο της φλογέ
ρας του.

Καί τά  ώδηνοΰσε έδώ καί έκεΐ είς τάν 
ποταμόν. Καί τά  ψάρια έπηδοΰσαν είς 
τάν άφρό τοΰ νεροΰ διά νά άρπάξουν καμ- 
μίαν μΰγαν.

Καί έπερνοΰσεν ή ώρα έ'ως τήν δύσι 
τοΰ ήλιου , οπού έχανόταν ή κορυφή 
τοΰ Φούζι-Γιάμα καί ό Τοϊκή έγύριζεν 
οπίσω πάλιν μέ τό ποίμνιόν του άπό τά  
χρυσόψαρα, τά δποΐα ετρεχαν νά κρυφθοΰν 
είς τήν φωλιράν τω ν, ένφ ή φλογέρα ε- 
παιξε ενα γλυκύτατον σιγανόν σκοπόν.

*
* *

Έ κεΐ είς τόν ‘Ιερό Ποταμό έπήγαινε 
νά παίξϊ) καί μία μικρή βασιλοπούλα, ή 
Ίζούνα, κόρη τοΰ διοικητοΰ, μόλις έ'νδε- 
κα χρόνων. Τά χρώμά της ήτο παρόμοιον 
μέ τοΰ λωτοΰ, τά  χείλη της κοράλλινα 
καί τά  μάτια  της καστανά. Τό μεταξω
τό φορεματάκι της ήτο κεντημένο μέ διά
φορα φανταστικά πουλιά.

Έκαθότουν είς τήν οχθη, έβγαζε τά  
πασούμιά της τά  ελεφάντινα , άφινε 
τά ποδαράκια της νά παίζουν μέ τά νε
ρό, καί άκουε τάν Τοϊκή νά παίζν) τήν 
φλογέρα του.

—  Βοσκόπουλο, τοΰ έ'λεγε, δ πατέρας 
μου μοΰ εφερε άπό τήν Κίνα δύο μικρά 
πουλάκια ποΰ τραγουδούν γλυκά -γλυκά , 
μά έμένα καλλίτερα μ’ αρέσει τά τραγού
δι τής φλογέρας σου.

Καί ό βοσκός επαιζε, επαιζε πάντα , 
καί τά  ψάρια έμαζεύονταν έμπρός είς τήν 
βασιλοπούλα.

Κάποτε ή Ίζούνα έτραγουδοΰσε καί 
’κείνη, ένφ δ βοσκός επαιζε τήν φλογέ
ρα του.

Τόσον πολΰ δ Τοίκή άγαποΰσε τάν Ί ε - 
οά Ποταμό' δσα δε θαυμάσια πράγματα 
εβλεπε έκεΐ τά  έδειχνε έ'πειτα καί είς 
τήν Ίζούνα.

Τό νερό τοΰ’ ποταμοΰ μέ τό χρώμα τοΰ 
οΰρανοΰ, άλλοΰ ανοικτό καί άλλοΰ βαθύ- 
τερον, καί μέ τά  άστρα ποΰ φαίνονται 
σπαρμένα μέσα είς τά νερό.

Κάποτε άνέβαιναν είς τήν έπιφάνεια 
αναρίθμητα μαργαριτάρια ποΰ έχάνοντο 
είς τόν άέρα καί τά  χρυσόψαρα ποΰ ετρε-  
yav έδώ κ’έκεΐ έλαμποκοποΰσαν μια χαρά.

Τά ’μάτια  της βασιλοπούλας καί τοΰ 
βοσ*.οΰ έβυθιζονταν είς τά σκοτεινά βάθη 
τοΰ ποταμοΰ, δπου έζητοΰσαν νά μαν
τεύσουν πράγματα μυστηριώδη.

Καί τό νερό τοΰ ποταμοΰ άμα έσιγό- 
τρεμί, τοΰς εδειχνε κόσμον άγνωστο, δ δ-
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•ποιος ελχμπεν ώς άστρον, άφινεν αΰλάκια 
φωτεινοί, καί πάλιν έχάνετο.

— Μικρέ βοσκέ, ϊλεγεν ή Ίζούνα, πό
σον εΰτυχής θά ήμουν, άν έζοΰσα είς αΰ
τόν τόν κόσμο ποΰ είνε ωραιότερος είς 
τό χρώμα άπό τόν ουρανό. Μου φαίνεται 
οτι έδώ μέσα θά εχτ) άνθη μαργαριταρέ
νια , βασιλοπούλαις ποΰ τρέχουν καββάλα 
έπάνω είς τά  ψάρια καί βοσκούς ποΰ τά 
τραγούδι τους δέν παύει ποτέ.

Καί ή Ίζούνα μαγευμένη άπό τοΰ φεγ- 
γαριοΰ τό χρυσοκόκκινο φώς ποΰ εβλε
πε είς τό νερό, έσκυβε είς τόν ποταμό 
πεοισσότερο, ώσάν νά την έσυρε μιά ά
γνωστος δύναμις.

Τότε αί ύπηρέτριαι ποΰ την ακολου
θούσαν διά νά την βγάνουν άπό την άφαί- 
ρεσί της έκείνη, την έπερναν καί έγύρι- 
ζαν όπίσω, ένώ ή φλογέρα τοΰ Τοίκη σιγά 
σιγά Ιπαυε ν’ άκούεται.

Καθ’ ημέραν δμως ή βασιλοπούλα έπα- 
ρακαλοΰσε τόν θεό Βούδα, νά την πάρτ] 
είς τό γαλάζιο  νερό τοΰ ποταμοΰ μαζύ 
μέ τά  χρυσά ψάρια καί τό βοσκό' άγραφε 
την παράκλησί της αΰτη είς ενα φύλλο 
χαρτί άπό ρίζι, το έ'σχιζε κομματάκια 
κομματάκια καί έ'πειτα τά  έβαζε έπάνω 
είς τό ριπίδι της καί τά έτίναζε είς τόν 
άέρα διά νά ΰπάγγι ψηλά είς τόν παρά
δεισο.

"Ενα βράδυ, ή Ίζούνα ποΰ δέν ήμ- 
ποροΰσε νά κοιμηθώ, έπειδή ό νοΰς της 
έγύριζε πάντα  είς τόν γαλάζιο ποτα 
μό, έφυγε ^άπό τό πα λά τι τοΰ πατέρα 
της καί έτρεξε είς τό ποταμό.

Ό  Τοίκη δέν ητο έκεΐ. Ό λα ήσαν ή
συχα γύρω της καλύβης τοΰ βοσκοΰ.

Μέσα είς τά  καλάμια έκοιμώνταν οί πε
λαργοί, καθισμένοι είς τό ενα μόνον πο
δάρι, καί μέ τό κεφάλι χωσμένον άπό κάτω 
είς τά  πτερά των.

Μακρυά, έπάνω είς τό Φούζι-Γιάμα, οί 
ναοί τοΰ Βούδα έλαμπαν άπό τάς ακτίνας 
της σελήνης, ή οποία έφαινόταν όλη μέσα 
είς τόν ποταμό.

Ή  Ίζούνα έπλησίασεν είς τόν ποτα 
μό καί είς τόν καθρέπτη τοΰ νεροΰ 
είδε τό άστρον, τό όποιον τήν έδίδαξε νά 
λατρεύν] καί νά σέβεται.

Καί είς τήν άρχή τά  ’μάτια  της δέν 
διέκριναν παρά σχήματα χωρίς μορφή, 
επειτα  όμως είδε καλά βουνά,ποταμούς καί 
πόλεις. "Εξαφνα ή σκηνή αλλάζει καί ή 
βασιλοπούλα βλέπει τότε είς τήν λάμψι 
τής σελήνης ένα μεγάλο ναό άπό άσήμι 
οπου εύρισκόταν έ'νας μεγάλος Βούδας 
καί έκοατοΰσε είς τά  χέρια του τά τοιάν- 
ταδύο πα ιδ ιά  του. Γύρω του εκαιε λ ιβάνι 
καί παρθένοι Ιπα ιζαν διάφορα όργανα.

Καί είς τήν σκάλα τοΰ ναοΰ ή Ί 
ζούνα είδε τόν Τοίκη ποΰ έπαιζε τήν 
φλογέρα του, ένώ ή μητέρα του τής εδι- 
νε νά πιή άπό τό ποτήρι ποΰ πίνουνε οι 
άρραβωνιασμένοι.

Ή  βασιλοπούλα έσκυψε νά πιή καί έ
πεσε είς τόν ποταμό. Ή  σελήνη έσκο- 
τίσθηκε μίαν στιγμή καί επειτα  πάλι 
έλαμψε είς τά  γαλάζια  νερά όπου έ-

πεσεν ή Ίζούνα διά νά μάθγι τά  μυστή
ρια των.

“Ενας πελαργός έπέταξε μέ λυπημένη 
φωνή. Καί τ ίπ ο τ ’ άλλο.

Τήν άλλη ήμερα ό Τοϊκή είδε μέ με
γάλη του λύπη πώς δέν ήλθε ή βασι- 
λοποΰλα καί καθ’ ίιμέρα τήν έπερίμενε.

Τό βράδυ, άμα ή σελήνη έφάνηκε π ά 
λ ι, ό βοσκός έκαθόταν κοντά είς τήν 
όχθη καί άρχιζε νά παίζγ) ένα λυπηρό 
σκοπό , ποΰ έφανέρωνε τήν λύπη το» 
Τοϊκή καί τήν άχαριστία τής Ίζούνα.

Κ’ ένφ έπαιζε, ή λάμψις τής σελήνης 
έσκοτίσθη καί έ'να σχήμα αόριστον έση- 
κώθη άπό τόν ποταμόν, καθώς οΐ ατμοί 
είς τάς πεδιάδας τάς νύκτας τοΰ φθινο
πώρου.

Σέ ’λίγο όμως τό αόριστον σχήμα έφά
νηκε πώς ήτον ή βασιλοπούλα άσπρη, ά
σπρη μέσα είς τό σκότος. Τό πρόσωπό 
της έγελοΰσε. Έκρατοΰσε είς τό έ'να χέρι 
τόν γαλάζιο λωτόν ποΰ μόνον τό πνεΰ- 
μα άμα έλευθερωθή άπό τό σώμα μπορεί 
νά ευργ), καί μέ τό άλλο έσήκωσε τό πο
τήρι οπου πίνουν οΐ άρραβωνισμένοι.

Τό φόρεμά της καί τό νερό έφαινόταν 
τό ίδιο καί δέν ήξευρες &ν τό νερό ή τό 
φόοεμα ήτον έκεΐ ποΰ έβλεπες είς τήν 
όχθη.

Ό  Τοϊκή έπαιζε πάντοτε καί ή Ίζού
να τόν άκολουθοΰσε είς τά τραγοΰδι.

Τήν αΰγή ό Τοϊκή έπαυσε νά παίζϊ) 
καί ή Ίζούνα έξηφανίσθη.

Τό βράδυ πάλι ή βασιλοπούλα ήλθε 
καί αΰτό έ'γεινε γ ιά  πολλαίς νύκταις.

Ό  Τοϊκή έμετροΰσε τά  χρόνια. — Τήν 
νύκτα, όπου ή Ίζούνα έφθασε είς τά  δε
καπέντε χρόνια της —  ήλικ ία  ποΰ υπαν
δρεύονται — ή βασιλοπούλα έφάνηκε ω
ραιότερα άπό άλλοτε, είς έ'να σύννεφο 
λευκό, καθώς φόρεμα νύμφης.

Ό  βοσκός έπαιζε ένα σκοπό νυμφι
κά καί όταν έγλυκοχάραζε ή αΰγή είς 
τήν κορυφή τοΰ Φούζι-Γιάμα καί έκρυψε 
τήν σελήνην, τότε επαισε μέσα είς τον 
ποταμό.

Τό φόρεμα τής βασιλοπούλας έκλεί- 
σθηκε πάλι άπάνω άπό τάν Τοϊκή, ό 
όποιος έκοιμήθηκε αιώνια είς τά  μυστη
ριώδη υδατα τοΰ ποταμοΰ.

’Από τήν ήμερα εκείνη κανείς δέν 
φυλάττει πλέον τά  χρυσόψαρα, άλλά είς 
έ'νοί άνθισμένο δενδράκι είς τό Φούζι- 
Γιάμα δύο έμμορφα πουλάκια τραγουδοΰν 
τό τραγούδι τής βασιλοπούλας μόλις γλυ- 
κοχαράζει ή αΰγή .

[ Κ α τ ά  τ ό  Γ α λ λ ι κ ό ν ] ,  Α ι ς ω π ο ς

Ή  Ιν Πάτραις γενική άντιπροσωπεία τών « Ε 
κλεκτών Μυθιστορημάτων» άνετέθη, άναδε'/θέντι ταύ- 
την εύγενώς, τώ χ. Λεωνίδα Κανελλοπούλω. (Τουο- 
χικόν Προξενεΐον. Τώ Ιδίω άνετέθη και ή έγγραφή 
νέων συνδρομητών, έπίσης και ή άνανέωσις συνδρομών 
Sta τό Ε' ετος καί δι' δ ,τι δήποτε άφορα τά « ’Εκλε
κτά Μυθιστορήματα».

Ο Γ ΙΛ Κ Η  Κ Ο Λ Α ΙΝ Ε

Ν Ε Κ Ρ Α  Ζ Ω Σ Α

Ή  Διεύθυνσις των Έ κ Λ ε κ τ ω ν  Μ υ θ ισ το ρ η μ ά τω γ ι 
μετά πολλής τής /αράς άγγελλε» εις τούς πολυπληθές 
αυτής άναγνώστας, οτι αρχεται οσον ούπω τής δήμο* 
σιεύοιως μυθιστορήματος ποοωρισμένου νά παρ® 
γάγη μεγίστην χαι ζωηροτάτην έντύπωσιν παρά id 
Ελληνικω κοινώ, τής

ΝΕΚΡΑΣ ΖΟΣΗΣ
τοΰ γνωστοΰαύτοΐς συγγραφέως τήςΛΕΥΚΟΦ ΟΡΟ  
Ο ύιλκη  Κ όλλινς

Μετα τήν καταπληκτικήν έντύπωσιν, ήν ένεποίησ* 
εις τούς άναγνώστας τών Έ χ Λ εχ τ& ν  Μ νθ ισ το ρ  
μ ά τ ω ν  ή Λευκοφόρος, περιττόν εΤνε νά ειπωμι 
τ ι περ\ τοΰ συγγραφέως. Σημειούμεθα μόνον, οτι 
νέον τοΰτο Ιργον προ ο’λίγων μόλις έτών έκδοθέν άνί 
γεται εις ιδιαίτερον ολως κύκλον μυθιστορημάτων κί 
ταδεικνΰον άπαξ ετι τάς σπανίας άρετάς τοδ συγγρ* 
φέως, οστις μετά τήν ίκδοσιν αύτοΰ, ου μόνον κατβ 
πληκτικά ποσά έκέρδισεν έξ αύτοΰ, £νεκεν τής μοναοι 
κής διαδόσεώς του, πανταχοΰ οπου ή αγγλική γλώσ( 
λαλεΤται, άλλά και κατετάχθη εις τούς πρώτους 
πατρίδος αύτοΰ μυθιστοριογράφους. "Ινα δώσωμεν άμι 
δράν Ιδέαν τής καταπληκτικής διαδόσεώς τής Nexpi 
Ζώσης άοκεΤ νά σημειώσωμεν, οτι έξεδίδετο ταύτ< 
χρόνως έν δυσι περιοδικοΤς έν ’Α γγλία  και έν δ ε') 
έφημερίσι τής ’Αμερικής, Αύστραλίας και Κανα? 
οτι μετεφράσθη είς πάσας σχεδόν τάς Εύοωπαϊκΐ 
γλώσσας, οτι ’Ινδική έφημιρίς τήςΚαλκούτης τήν έδι 
δοσίευσεν εις τήν γλώσσαν τών *Ινδών έν έπιφυλλίί 
και οτι δεινός συνήφθη μεταξύ τών "Αγγλων ίατρι 
άγων, ώς πρός τό περιεργώτατον ©υσιολογικόν φαη 
μενον, έφ’ ου έρείδεται ή ολη διήγησις και 
έδόθη ό α λ η θ έ σ τ α τ ο ς  τίτλος

Ν Ε Κ Ρ Α  ΖΩΣΑ
ΜΑν τέλος ή Λ ευκ ο φ ό ρ ο ς  ετερψε κα\ συνεκίνησεν 

ή Ν εχρλ Ζ ωσα θά χρησιμεύση και ώς ύψηλόν & 
δαγμα ύπερχνθρώπου άφοσιώσεως, ανέφικτου γενναιδ 
τητος κα'ι σπανίας εύγενείας αισθημάτων. Παρά τοί 
άναγνώσταις ήμών θά διεγερθή είς τόν ύπατον βαθμό 
ή φρίκη, ό οίκτος, ό ίλεος, ώς έν τοΤς Σαικσπηρείοι 
δράμασι. Παρά τά ίσγυρά ομως ταΰτα αισθήματα,Οί 
λάβωσι και ώραΤα διδάγματα ύψίστης, άρίστης κα 
θείας τοΰ καθήκοντος έπιτελέσεως. Τοΰτο δ’ Ιδίως 
Διεύθυνσις τών Έ χ ά ε χ τ ω ν  Μ υ θ ισ τ ο ρ η μ ά τω ν  αεί | 
ποτε έπεδίωξε.

Τό ώραΐον τοΰτο ίργον έ©ιλοτέγ νησεν έν καλλίστ 
έκ τοΰ Ά γ γλ ικ ο ΰ  ποίοτοτύπου μεταφράσει είδικώς δι 
τά Έ χ Λ ε χ τ α  Μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τα , ό γνωστός έν τί 
φιλολογικώ κόσμω κ. Ν. I. Σπανδωνής.

ΔΕΧΟΙΑΕΘΛ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΝΔΡΟΝΙΑΣ
arcn το ν  σ η μ ε ρ ιν ο ύ  φ νΛ Λ ο ν, απο  το ν  οποίοι

Ν Ε Α  ΟΑΩΣ Μ ΥΘΙΣΤΟΡΗΜ ΑΤΑ

ΟΙ Π Ν Δ Ρ Ο Μ Η  Τ Α Ι  Λ Α Μ  Β Α Ν Ο ί Χ Ι

ΑΩ ΡΕ ΑΝ
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ Σά

κομψό:ατον και εκλεκτόν τομίδιον, περιέ'/ον εύφυε· . 
στάτας κα'ι άληθεΤς Άθηναϊκάς εικόνας τοΰ ήμετέρο' * 
συνεργάτου.

ΑΙΣΩΠΟΤ

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

είς τά « ’Εκλεκτά Μυθιστορήματα·», κατά πασαν Η 
ποχ,ήν, ύπολογιζομένης τής έτησίας συνδρομής εις 10 
φύλλα. —

Τόμοι « ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» τών έτ 
Α ',Β  ,Γ' και Δ' δεδεμένοι στεοεώτατα και κομψότατ 
πωλοΰνται έν τώ γραφείω ήμών. Επίσης φύλλα τόϋ 
« ’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων» τοΰ Α' Β' κα\ Γ' "Εί 
τους πρός λεπτά 20 έκαστον,του δέ Δ' πρός λεπτά 10*1


