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Λήξαντος τήν 3 1 riv Οκτωβρίου τοϋ 
Δ' Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθή- 
®»σιν ώς τοιοϋτοι καί κατά τό Ε' ’ Ε
τος, παρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των έγκαίρως, ΐνα μή 
διακοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Είς τούς έν Ά θήνα ις κα'ι τα ΐς έ- 
παρχίαις άνανεοΰντας ή νεωστί έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ήμών

Α ω ρ οΟ μ ,εν  :

Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ λ τοΰ συνεργάτου ήμών 
Α ίσ ω π ο ν ,  χομψότατον τομίδιον, έπ ι άρίστου χάρτου 
χαί ώραίου χρωματιστού έξωφύλλου τοΰ χ. θέμον 
A r r ir o v .

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε

Τόν Ε ΡΩ ΤΑ Κ Α Ι Σ* χαι τόν
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ ΟΤ, τήν U  400

σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου ή
μών * . Γρ. Δ. Ξ ε γ ο π ο ϋ ο ν .

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

[Συνέχεια.]

Τά άαάξια τά  φράσσοντα τήν όδόν εί
χον ήδη άπομακρυνθή, οί χωρικοί συζη- 
τοΰντες περί τής τιμής πωλήσεώς τίνος 
θορυβωδώς καί μετά χειρονομιών , είχον 
εΙσέ"Χθγι είς τό παρακείμενον καπηλεΐον , 
ή όδός άπέμεινε κενή καί έλευθέρα, οί δέ 
'ίπποι τοΰ μαρκησίου, ουδέν πλέον κώ
λυμα βλέποντες έμπροσθεν αυτώ ν., έκρό- 
αινον ριψαύχένες, και όμως ό μαρκήσιος 
έμενεν άκίνητος, τούς οφθαλμούς έχων έ- 
στραμμένους πρός τό παράθυρον, ένφ ■/)- 
κτινοβόλει ή έξαίρετος έκείνη εΰμορφία, 
λησμονών ποΰ εΰρίσκετο, ολίγον μεριμνών 
έάν τον έβλεπον οΐ περιεστώτες, περιφρο- 
νών τά  σχόλια τών κατοίκων τής πολί
χνης, θαυμάζων καί έπιποθών νά καταβή 
άπό τοΰ δίφρου καί νά προσεγγίσγ) τήν 
τοσοΰτον σφοδρώς συνταράξασαν αΰτόν.

Τραχύς ήχος κωδωνίου άκουσθείς έκ θύ- 
ρας τινός άνοιχθείσης, άπέσπασε δυσαρέ- 
στως τόν μαρκήσιον άπό της έκστάσεως 
t iς νιν ήτο βεβυθισμένος.

Άπέβλ.εψε περίλυπος πρός τήν ρυπαράν 
όδόν, πρός τήν παλαιάν καί σκυθρωπήν οι
κίαν, έρωτών έαυτόν κατά  τίνα  είοωνίαν 
τής τύχης εΰρέθη ό μαργαρίτης έκεϊνος 
έν έκείνω τώ  βορβόρφ.

Ή σθάνθη τότε συγκίνησιν ώς ύπό μα- 
γνητικης τίνος δυνάμεως * διότι αίφνης 
άνθρωπός τις ένεφανίσθη έπί τοΰ οΰδοΰ 
τής θύρας, στηριζόμενος έπί της παρα- 
στάδος καί έκεϊθεν έξακοντίζων κατά  τοΰ 
μαρκησίου βλέμμα προκλητικόν.

Ό  κύριος Κλαιρεφόν άπό τοΰ δίφρου 
του κατεκεραύνωσε διά τοΰ βλέμματός 
του τόν θρασύν έκεΐνον, δστις ήτο νέος

μικροΰ άναστήματος, ισχνός, μέ πρόσω
πον ι ιαϊ ι ιοΐ 'ς φωτιζόμενον ύπό δύο οφθαλ
μών έκτακτου ζωηρότητας. ΤΗτο δέ έν- 
δεδυμένος ώς έργάτης.

Ταυτοχρόνως ή νεάνις ήγειρε τήν κε
φαλήν της καί είδε τόν Όνώριον ίστάμε- 
νον πρό τοΰ καταστήματος. Παρευθύς δέ 
έρυθριάσασα, άπέστρεψε τό πρόσωπον της, 
ύποκρινομένη άδιαφορίαν , καί κα τα λ ι-  
ποΰσα τήν έδραν αΰτής είσέδυσεν είς τά 
σκοτεινά ένδότατα τοΰ καταστήματος . 
Ό  δέ μαρκήσιος ήκουσεν αΰτήν λέγουσαν 
διά φωνής γλυκείας καί μελωδικής.:

—  Καρβαγάν,άντί νά κυττάζ·/)ς έξω ’ς 
τόν δρόμον, έλα τελείωνε τήν δουλειάν 
σου.

Ό  ύπάλληλος έσεισε τό ήλιοκαές μέτω- 
πόν του ώς θέλων νά άποδιώξνι οχληρούς 
στοχασμούς, έστρεψεν αύθις τό σκυθρω
πόν καί απειλητικόν πρόσωπον του πρός 
τόν νέον, καί έπειτα βραδέως άφήκε τήν 
θύραν, ήτις έκλείσθη άφ’ έαυτής τρίξασα 
ώς τρίζουσι δονούμεναι αί ύαλοι τών π α 
ραθύρων.

Ό  Όνώριος έψαυσε διά τής μάστιγος 
τούς ίππους, καί στρεφόμενος πρός τόν ό
πισθεν αΰτοΰ άπαθώς καθήμενον ιπποκό
μον, ήρώτησεν αυτόν,ύποκρινόμενος αδια
φορίαν :

—  Καί ποία είν’ αΰτή ή εύμορφη κο- 
πέλλα ;

— Είνε ή κόρη τοΰ μπάρμπα Κ ατε- 
λούρη , κύριε μαρκήσιε. “Ω ! αΰτήν τήν 
’ξέρει δλος ό κόσμος έδώ. Τό δνομά της 
είνε Κρινιώ,μά περισσότερο τήν λέγουν εύ
μορφη σιταροΰ . . .

—  Είνε φρόνιμη ;
— Ά  ! κύριε μαρκήσιε, είνε φρονιμό

τατο κορίτσι. Ό  πατέρας της τόν έχει 
τόν παρά, καί άν αΰτή άγαπά τά  μεγα
λεία , είμπορεΐ νά πάργ) άνδρα καί κανένα 
καμαριέρη πρεσβείας.

— ·Καί έκεΐνο τό παλληκάρι ποΰ’μοιά
ζει σαν μαϊμοΰ ποΰ ήτον είς τήν θύραν ;

— Είνε ό Καρβαγάν , υπηρέτης . . . 
Είνε δμως παιδί έξυπνο καί γερό, καί αΰ
τός είνε ή ψυχή τοΰ καταστήματος, διότι 
ό μπάρμπα Κατελούρης τόν περισσότερον 
καιρόν τού τον πέρνα ’ς τό καπηλειό.

Ό  κύριος Κλαιρεφόν Ινευσε πρός τόν 
ιπποκόμον δτι δέν ήθελε νά μάθη πλειό- 
τεοα , ό δέ ιπποκόμος έπανέλαβε πάλιν 
τήν προτέοαν του έπίσημον ακινησίαν καί 
αφασίαν.

Ό  Όνώριος τάς έπομένας ήμέρας πολ- 
λάκις διέβη διά τής όδοΰ τής Αγοράς. 
Έπενόησε παντοίας προφάσεις ΐνα  έξέρ- 
χεται καί περιεφέρεται έντός τής πολί
χνης. Κατήρχετο πεζός τήν απότομον 
κλιτύν, τήν άγουσαν άπό τών κτημάτων 
του είς τήν Νεβίλλην, οί δέ πολΐτα ί τον 
συνήντων καθ’ όδόν, έχοντα τήν ράβδον 
του ύπό μάλης καί πλανώμενον άσκόπως 
καί σύννουν.

Εΰνόητι,ν είνε δτι κατά ποικίλους τρό
πους προσεπάθουν νά έξηγήσωσι τήν δ ια 
γωγήν ταύτην τοΰ μαρκησίου, καί τά 
κακά στόματα έξεστόμιζον διαφόρους ει
κασίας.

Δ ιατί τάχα  ό μαρκήσιος πεοιεφίρετο 
είς τάς λιθοστρώτους ταύτας όδούς, ών 
οί φοβεροί λίθοι κατεπόνουν τούς πόδας 
τών διαβατών , ένώ αΰτός είχεν έν τφ  
παραδείσφ του όμαλάς καί άπαλάς δεν- 
δροστοιχία; ;

Τίνος ένεκα κατέβαινε κάτω είς τήν 
πολίχνην ;

Καί οί μέν άλλοι οΰδέν έγίνωσκον.
Ά λ λ ’ ό Καρβαγάν δμως έγίνωσκε κάλ- 

λ ισ τα , ό Καρβαγάν δστις άπό τίνος φεγ- I 
γίτου κατεσκόπευε τά  σΰρ’ τα  φέρ’ τα  τοΰ I 
νέου μαρκησίου. Ά πό  τής πρώτης δέ ή- i 
μέρας ώς έξ αΰτοι/.άτου κατενόησεν δτι I 
περί τής Κρινιώς πρόκειται, καί παρευ
θύς άνήφθη έν τή καρδία του μίσος άγριον, 
μίσος άσπονδον, διότι γισθάνετο δτι ή- 
πειλοΰντο καί τά  συμφέροντα του , του- 
τέστι νά γίν?) διάδοχος τοΰ προϊστάμενου 
του, καί ή εΰδαιμονία του , τουτέστι νά 
νυμφευθΐί τήν έπεραστον έκείνην κόρην.

Καί τό σχέδιόν του τοΰτο, τό άπό δε
καετίας έπιμελώς παρασκευαζόμενον, I- 
βλεπεν ό Καρβαγάν κινδυνεΰον έκ τής ι
διοτροπίας έκατομμυριούχου ευπατρίδου. I

Έ γίνετο  ώχρός έξ οργής άκούων έπί 
τοΰ λιθοστρώτου τό εΰδιάκριτον καί θρασύ I 
βήμα τοΰ μαρκησίου, άντηχοΰν κατά τάς I 
άργάς ώρας, καθ’ άς οί κάτοικοι κατα-| 
βεβλημένοι ύπό τοΰ καύσωνος ένεκλείοντο I 
έν τα ΐς οίκίαις των.

Έσχεδίαζε ποικίλα σχέδια έκδικήσεως I 
φοβεράς, καί έν τώ  ύπερφω ών, προεκυ- I 
πτεν άπό του φεγγίτου χμι πκρετγ)ρει τον ι 
άσπονδον αΰτοΰ έχθρόν, διανοούμενος δτι 
λίθος τις κοημνιζόμενος άπό τοΰ άετώ- I 
ματος τής παλα ιάς οικίας, ήδύνατό κάλ- I 
λ ίστα  νά δώσ-ρ τέλος αίσιον είς τό δυσά- I 
οεστον έκεΐνο παιγνίδιον. Καί διά τών συ- I 
σπωμένων δακτύλων του έσκάλιζεν άνε- 1 
παισθήτως τόν τοίχον.

Ημέραν τινά  τεμάχιον τοΰ τοίχου κα- 
ταπεσόν έπί τοΰ ώμου τοΰ μαρκησίου ή- 
νάγκασεν αΰτόν νά έγείρϊΐ τήν κεφαλήν- r 
έν τή σκιά δέ τοΰ φεγγίτου άνεκάλυψε I 
μορφήν φωτιζομένην ύπό δύο οφθαλμών I 
τίγρεως ένεδρευούσης.

Ό  Όνώριος ένόησε τόν κίνδυνον καί I 
έκτοτε διήρχετο έπί τοΰ άπέναντι πεζό- I 
δοομίου.

Είχεν άναγνωρίστ) τόν νέον δστις τήν I 
πρώτην ημέραν έστάθη ένώπιόν του ώς I 
αντίπαλος.

Έξετάσας έμαθεν δτι ό ύπάλληλος τοΰ I 
Κατελούρη ήτρ υίός κατωτέρου τινός ά- I 
ξιωματικοΰ Ίσπανοΰ έλθόντος είς Γαλλίαν 
τώ 1813. Είσαχθείς είς τό κατάστημά 
τοΰ Κατελούρη έν ήλικ ία  δικαέξ έτών | 
είργάζετο δραστηρίως. Ταχέως δέ κα τε- I 
νόησεν δτι διά τοΰ έμπορίου τών δημη- 
τριακών καρπών ήδύνατό τις νά άπο- 
.κτήση δύναμιν παρά τοΐς χωρικοΐς. Φιλό
δοξος ών δέν περιώριζε τάς έπιθυμίας του I 
είς τήν κατασκευήν πολυταλάντου περί' | 
ουσίας' άλλά κυρίως σκοπόν είχε νά δη-Ι 
μιουργήσν) θέσιν άξίαν λόγου έν τφ  τόπψ» I 
καί διά τοΰ πλούτου νά εχγι υποχείριον I 
δλην τήν έπαρχίαν.

Πρός τοιοΰτον λοιπόν αντίπαλον φοβε-j



ρόν προσέκρουσεν ό μαρκήσιος Όνώριος, 
καί έγίνωσκε κάλλιστα  τοϋτο.

Ή  έν Νεβίλλη έμπορική πανήγυρις, -/ι 
κατ’ ετος τελούμενη τι) 25 Σεπτεμβρίου, 
συνέπεσε τό ετος τοΰτο ίιμέραν Κυριακήν.

Οί πλούσιοι κτηματικο ί και οΐ αγρονό
μοι τής έπαρχίας Ιρχονται είς την πανή- 
γυριν, διαρκοΰσαν τέσσαρας ημέρας, καί 
γίνεται μέγα έμπόριον κτηνών, βοσκημά
των κα'ι δημητριακών καρπών.

Ό  μπάρμπα Κατελούρης, αείποτε εί- 
χεν έγκαίρως άποταμιεύση πάσας τάς 
ποομηθείας τοϋ καταστήματος διά την 
έμπορικήν πανήγυριν. Κατά τάς τέσσα- 
ρας δέ ταύτας ημέρας ό σιτέμπορος 'ίδρυε 
τό γραφεϊόν του και έ'καμνε τάς' συμφω
νίας μετά τών αγοραστών έ'ξω τοϋ ’Ειι- 
χηριχρν χαφενείο»,  καθήμενος έμπροσθεν 
τραπεζίου, έφ’ οΰ υπήρχε διαρκώς ποτή- 
ριον ρακης, άνανεούμενον δι’ έτέρου εΰθΰς 
ώς έκενοϋτο ΰπό τοϋ γέροντος.

Ώ στε τάς τρεις πρώτας ημέρας ήτο 
διαρκώς δόζα  η α τ ρ ϊ  κα ί, πραγμα παρά
δοξον, δσον μάλλον επινε,τόσον όλιγώτε- 
ρο̂  συμβιβαστικός ήτο, διαστελλομένων 
τών χειλέων τοϋ στόματός του, συνεστέλ- 
λοντο τά  χείλη τοϋ βαλαντίου του.

"Οθεν ελεγον άστεϊζόμενοι :
— ’Ό ταν ό μπάρμπα Κατελούρης εϊνε 

ποτισμένος, οί μουστερήδές του Ιχουν ξε
ραΐλα.

Την τρίτην ημέραν ό μπάρμπα Κατε
λούρης ήτοώς λέγομεν σψουγγαράχ ι  και αΐ 
συμφωνίαι του ήσαν τετελεσμέναι. Τόν 
μετέφερον τότε οΐκαδε, κα’ι έν πάση άνέ- 
σει έχώνευεν δσην μαστίχαν είχε ροφήσ/).

Καί ένφ οΐ πρεσβύτεροι κατεγίνοντο 
ε’.ς αγοράς καί πωλήσεις, οΐ νέοι διεσκέ- 
δαζον εΰθυμοϋντες καί τερπόμενοι.

Πρό τοϋ δημαρχείου έτανύετο σκηνή 
ευρυτάτη καί ΰπ ’ αΰτήν έχοροπήδα ή νεο
λαία. Παρισταμένων καί τών πλουσίων 
κτηματικών, οΐτινες προσήρ’χοντο πρός 
χάριν τών άγροτών, ών αί γυναίκες καί 
αί θυγατέρες προσεδόκων Ιν δλον ετος 
ττ,ν πανήγυριν ταύτην, ΐνα , κατά το έ- 
πιχρατοϋν έ'θος, χορεύσωσιν άπαξ κάν, 
«ποδεικνύουσαι δημοσία τήν κομψότητα 
αυτών καί τήν τέχνην. Διά τοϋτο ό Καρ
βαγάν εφριττε διανοούμενος οτι τήν ώραν 
τοϋ χοροϋ θά ήδύνατό ό νέος μαρκήσιος 
να ελθ/ι πλησίον τής Κρινιώς, νά τη όμι- 

χωρίς αΰτός νά δύναται κα τ ’ οΰ- 
δενα τρόπον νά έπεμβη.

Αλλά τήν πρώτην ημέραν τής πανη- 
γυρεως δέν προσήλθεν ό Όνώριος είς τόν 
χορόν' ό δέ Καρβαγάν παρετήοησε τοϋτο 
μετα πολλής έκπλήξεως. Έφάνη μέν έν 
τ Τ* αΥ°??> ώμίλησε μετά τών αγρονόμων 
του, περιεποιήθη τάς θυγατέρας των, έ- 
οαπάνησε χρήματα είς πάντα  τά προ- 
χειρως ιδρυμένα υπαίθρια καταστήματα 

( *Κι διένειμε τά άγορασθέντα πράγματα 
εις τα περιξ αυτοΰ συνωστιζόι/.ενα πα ι-Α ' \οια, προς πάντας άπέτεινε λόγον τινά 
ευτράπελον, πρός πάσας έμειδίασε χα- 
ριεντως καί έ'πειτα άπεχώρησε προφασι- 
ζομενο; δτι πάσχει έκ σφοδρας Ημικρα
νίας.

Ή  Κρινιώ έγέλασεν, έχόρευσε, διεσκε- 
δασε προσποιούμενη αταραξίαν τηλ ικαύ- 
την, ώστε ό Καρβαγάν ήσθάνθη διασκε- 
δαζομένας τάς ύπονοίας του καί άνεκου- 
φίσθη ή καρδία του. Έπίστευσε δέ σχε
δόν, δτι έφήμεοος ήτο ή ιδιοτροπία τοΰ 
μαρκησίου καί δτι τήν έλησμόνησε π α 
ρασυρθείς τίς οιδεν ΰπό τίνος άλλης φαν
τασιοπληξίας. Άνεθάρρησε λοιπόν καί έ- 
γέλασε διά τάς ματαίας ύπονοίας του, 
δτι τό μέλλον του καί ή εΰδαιμονία του 
τετέλεστα ι. Έφάνη δέ φαιδρός δσον οΰ- 
δεποτε άλλοτε.

— Τήν δευτέραν ήμέραν τνίς πανηγύ- 
ρεως τελουμένων διαφόρων αγώνων ό Καρ
βαγάν διηγωνίσθη καί ένίκησε, λαβών 
πολλά βραβεία.

Ό  μαρκήσιος δέν έφάνη δλην τήν η 
μέραν- έλέγετο μάλιστα δτι ήτο ασθενής.

Ό  Καρβαγάν έπί τινας ώρας ήτο εΰ- 
δαιμονέστατος, εΰθυμότατος, ζωηρότα
τος.

Έχόρευσεν ακαταπόνητος καί αΰτός 
ήτο ό τελετάρχης.

Τό μεσονύκτιον, τοΰ χοροϋ δντος έν τή 
άκμή, δ Καρβαγάν άνεζήτησε τήν Κρι- 
νιών, άλλά δέν την εΰρεν. Ήρώτησε πάν
τας τούς φίλ°υ? τ ού μπάρμπα-Κατελούρη, 
ά λλ ’ οΰδείς την ειχεν-ίδη. Τότε τά ή π α τα  
τοϋ Καρβαγάν έκόπησαν , οί οφθαλμοί 
του έθολώθησαν,καί δύσπνοια σφοδρά τον 
κατέλαβε.

Προησθάνθη δτι ένεπαίχθη, δτι ή α
πουσία τοϋ μαρκησίου ήτο άπλή προσποί- 
ησις.

Σπεύδει παρευθΰς πρός τό ’Εμπορ ιχόν  
x a y e r d o y  καί ευρίσκει τόν προϊστάμενόν 
του άδυνατοϋντα νά συνάψη δύο έννοιας, 
νά κάμη δύο βήματα.

Σπεύδει δρομαίος πρός τήν όδόν ’Αγο
ράς, έλπίζων δτι ή Κρινιώ άπαυδήσασα 
είχεν έπανέλθν) οίκαδε.

Παρατηρεί μακρόθεν τό πρόσωπον τ·55ς 
οικίας, βλέπει αΰτήν σκοτεινήν, οΰδέν 
φφς έν τώ θαλάμφ τής νεάνιδος.

Εισέρχεται, άναβαίνει τήν κλίμακα, 
τρίζουσαν πενθίμως ΰπό τοΰς πόδας του, 
κρούει τήν θύραν, ά λλ ’ οΰδεμιας τυγχάνει 
άποκρίσεως. Ίσ τα τα ι ολίγον σιωπηλός, 
ώς έ'ζω φρενών, άκούων τοΰς βιαίους καί 
ύποχώφους παλμούς τής καρδίας του. "Ε
πειτα  δέ καταβληθείς π ίπ τει έπί τών 
βαθμιδών τής κλίμακος, καί κλαίει καί 
κλαίει ύπό λύσσης άμα καί λύπης.

Πολλήν ώραν έ'μεινε κατακείμενος ά 
κούων μακρόθεν τόν θόρυβον τής πανηγύ- 
ρεως, τά χάλκινα όργανα τής ορχήστρας, 
καί άνελίσσων έν τ γ  κεφάλι] του φοβερά 
σχέδια εκδικήσεως.

Αίφνης ιδέα τις άναλάμπει έν τώ ύπό 
τής λύπης έσκοτισμένω έγκεφάλφ του : 
ή Κοινιώ ίσως ήτο έν Κλαιρεφόν, ίσως 
ήτο έ'τι καιρός νά την άποσπάση άπό 
τών ονύχων τοΰ μαρκησίου.

Καταβαίνει λοιπόν τήν κλίμακα μεθ’ 
όρμής καί σπεύδει δρομαίος πράς τόν πύρ
γον τοΰ Κλαιρεφόν άνερχόμενος τόν από
τομον καί δύσβατον λόφον, έφ’ οΰ εκειτο 
ό πύργος.
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Έ ντός ένός τετάρτου τής ώρας φθά
νει" όρμά πρός τήν κιγκλιδωτήν πύλην 
καί ευτυχώς τήν ευρίσκει ανοικτήν.

Εισορμά είς τήν αΰλήν καί βλέπει πρό 
τοΰ πύργου ίσταμένην άμαξαν κλειστήν.

’Ακούει τήν θυρίδα τής άμάξης κλειο- 
μένην μετά τριγμοΰ άντιτρίξαντος έν τή 
καρδιά του. Ένώ δέ ό ηνίοχος εμελλε νά 
άναλάβη τάς ήνίας, σπεύδει ό Καρβαγάν 
πρός τήν θυρίδα, καί έν τφ  σκότει τής 
άμάξης, βλέπει συγκεχυμένως δύο πρόσω
πα, τό μέν άνδρός, τό δέ γυναικός.

Ε κβάλλει βρυχηθμόν καί άρπάσας τήν 
λαβήν τής θυρίδος, τήν ανοίγει κοαυγά- 
ζων :

— Κοινιώ !
Ώ ς άπάντησις ήκούσθη άναφώνησις 

ύπόκωφος' ταυτοχρόνως δέ χειρ νευρώδης 
τόν ήρπασεν άπό τοϋ περιλαίμιου καί άπ- 
ωθήσασα αΰτόν, τόν έ'ρριψε κατά γης, ένώ 
φωνή έπ ιτακτική  Ιλ εγ ε ν :

—  Εμπρός λοιπόν !
Ό  Καρβαγάν ένόησεν δτι τά  πάντα  

τετέλεστα ι, δτι δύο περιστροφαί τής ά 
μάξης ήρκουν ΐνα  άνοίξωσιν άνυπέρβλη- 
τον άβυσσον μεταξύ αΰτοΰ καί εκείνης 
ήν ήγάπα.

Κατέβαλεν ύστάτην προσπάθειαν καί 
ώρμησε πρός τάς κεφαλάς τών ΐππω ν ώ- 
ρυόμενος :

— Κρινιώ, κατέβα ! . . .  είνε καιρός α 
κόμα . . .  Δέν θά σ’ άφήσω νά φύγνις.

Οί ΐπποι ριψαύχενες έ'σειον ανυπόμονοι 
τοΰς χαλυβδίνους κρίκους τών χαλινών.

Ή  αΰτή φωνή μετά άρχομένης όογής 
μεμιγμένη έπανέλαβεν :

— "Ελα, τελείωνε ! "Αν δέν θέλη νά 
παραμερίση, δός του μίαν μέ τήν μάστιγα  
’ς τά  μοΰτρα !

Ό  βραχίων τοΰ ήνιόχου ύψώθη,συριγ- 
μός ήκούσθη καί ό Καρβαγάν καθτ.μαγ- 
μένην εχων τήν παρειάν καί τ ί  στήθο- 
μεμολωπισμένον ύπό τοΰ ρυμοϋ τής άμάς 
ξης κατεκυλίσθη κατά  γής.

["Επεται συνέχεια],
Π. Φερμπος.

l r  ο  i v r  u i s r  ί :  i d t j  b o i s g o b e t

ΤΟ ΓΗΡΑΣ TOY K 0T ΔΕΚΟΚ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια].

— Είνε φώς φανερόν, διελογίσθη μετά 
τής χαρακτηριζούσης αΰτόν ταχύτητος 
τοΰ συλλογισμοΰ. Ό  παλληκαρΧς αΰτός 
γνωρίζει δτι ό βωβός του συνελήφθη, κα ί 
δτι ή δολοφονηθεϊσα γυναίκα είνε είς τήν 
Μόργην, άγνοεϊ δμως δτι γνωρίζομεν τήν 
οικίαν είς τήν οποίαν είργάσθη τόσον κα
λώς, καί <ίτι τόν περιμένομεν έδώ. Υπο
πτεύετα ι έννοεΐται, δτι μετ’ όλίγας ημέ
ρας θ’ άνακαλυφθή τό κακούργημα. Καί 
άν ετι δέν ήρχόμεθα ήμεΐς έδώ, οί γείτο 
νες θά έξεπλήττοντο διά τήν αίφνιδίαν 
άναχώρησιν τών ένοικιαστών τής ο ικ ίας... 
χωρίς νά λάβωμεν ύπ ’όψει δτι ή μυρωδιά



τοΰ πτώματος θά έξηπλοϋτο είς δλην την ■ δήση, άφίνων τον δολοφόνον ν’ άρχιση 
συνοικίαν. ’Εν το ιαύτη  περιπτώσει ό φί- τήν εργασίαν του.
λος μας θά είπε καθ’ έαυτόν δτι έπρεπε Ό  άθλιος ήτο πάντοτε έκεϊ. Δεν έκα- 
νά έπωφεληθ?\ τήν πρώτην νύκτα διά νά μνε βήμα οΰτε πρός τά  έμποός οΰτε πρός 
έξαλείψη τά  ίχνη τοΰ φόνου, θ ά  κα τα - | τά  όπίσω, καί έξηκολούθει νά παρατηρώ 
γείνη νά διευθετήση τά  πάντα είς τό ; πέριξ, χωρίς ν’ άνυψώση τήν κεφαλήν, 
έστιατήριον, νά βάλγι τό πτώμα έντός j ’Αναμφιβόλως διελογιζετο τ ί νά πράξη, 
κιβωτίου καί νά μεταφέρη έπί τών ώμων j καί έφαίνετο δτι ήσθάνετο αποστροφήν, 
του τό δέμα, τό όποιον έσκόπευε νά έξα- j δπως διέλθη τό κατώφλιον τοΰ άναπαυ- 
φανίση, δπως τό άλλο, διά τοΰ βωβοΰ. I τηρίου.
Ή  Μαρία, τήν οποίαν έκάλεσε πρό όλί- J  — Δέν εινε αΰτή έδώ, ύπετονθόρυσεν 
γου, είνε ή υπηρέτρια, καί αυτή θά είνε ; είς καθαρωτάτην γαλλ ικήν γλώσσαν. Ποΰ 
ή συνένοχός του, .καί ή όποία άφοΰ ειδεν ! νά είνε άοά γε ;
δτι δέν έπέστρεψε χθές τήν νύκτα, έφυγε Ό  άστυνομικός υπάλληλος έξαλλος χ α- 
καί άφησε ανοικτάς τάς θύρας, διά νά ράς έσκέπτετο καθ’ εαυτόν :
ήμπορέση αΰτός νά είσέλθη. Ή  άνθρακο- 
πώλις μοί είπεν δτι ή υπηρέτρια είνε 
’Α γγλ ίς , καί αΰτός ώμίλησεν α γγλ ισ τ ί. 
Οΰτω βεβαίως είνε, καί τώρα παίζω τήν

— Τήν έπαθες,κακοϋργε.Ζήτα την αΰ
τήν τήν ’Αγγλίδα ύπηρέτοιάν σου . . .  δέν 
θά τήν εΰρης . . .  έφυγε χωρίς νά σ’ άπο- 
χαιρετίση ... ήτο πλέον πανοΰργος άπό

ύπόθ εσιν είς τά  άκρα τών δακτύλων μου... I σέ . . . διότι δέν θά τήν βάλωμεν στο 
Ά λ λ ’ έχομεν νά κάμωμεν με κακοΰργον χερι άπόψε . . .  τό βέβαιον είνε δτι δέν θά 
έπιδεξ ιότατον, καί έάν τόν πιάσω πριν j χάση τίποτε νά περιμένη 
άρχίση τό έργον του, δέν θά δυσκολευθν1) 
βέβαια νά σχεδιάση μίαν ίστοοίαν διά νά 
δικαιολογήση τήν έδώ παρουσίαν του.Έ άν 
ήμην είς τήν θέσιν του, δέν θά εΰρισκό- 
μην διά τοΰτο είς αμηχανίαν. Δέν έχει 
παρά νά εί’πη μόνον δτι ήτο έραστής τής 
δολοφονηθείσης γυναικός, δτι ήρχετο νά 
τήν βλέπη κρυφά...άπόδειξις δτι δέν ήξευ- 
ρε τάν θάνατόν της . . .  ή παοόμοιον άλλον 
μΰθον... Έ άν, μετά τήν κατάθεσή αΰ
τήν, είνε αρκετά επιτήδειος διά ν’ άπο- 
κρύψγ) τήν ταΰτότη τά  του . . .  πράγμα, τό 
όποιον δέν είνε πολΰ δύσκολον, δταν κα
νείς είνε ξένος . . .  καί αΰτός πρέπει νά είνε 
Ά γγλ ο ς  . . .  ήμπορεΐ νά μάς βασανίζη έπί 
Ις μήνας καί Ιν έτος είς αδιεξόδους ανα
κρίσεις. "Οχι . . . δχι . . . τοΰτο δέν θά 
γείνη, διότι θά λάβω τά  μέτρα μου . . .
Πρέπει νά συλλάβωμεν τον άθλιον αΰτόν 
έπ ’ αυτοφώρφ . . .  είνε τό μόνον μέσον διά 
νά μή ήμπορέσν) ν’ άρνηθη . . . Πήγαινε, 
φίλε μου, πήγαινε νά καθαρίσης τό πά- 
τω αα τοΰ έστιατηρίου καί νά δέσης τά 
πτώ μα , τό όποιον έπέταξες μέσα είς τό 
οψοφυλάκιον. Ό τα ν  θά σηκώνης τό κ ι
βώτιον θά έλθωμεν νά σέ βοηθήσωμεν.
’Έχω τήν σφυρίκτρα μου, τό παράθυρον 
τής αιθούση; είνε ανοικτόν, καί ό Πιεδού- 
σης έχει πολύ λεπτήν τήν ακοήν. Θά σέ 
ΰπηοετήσωμεν είς τήν στιγμήν.

Ό λ α  ταΰτα  τά  συμπεράσματα έγέ- 
νοντο καί έχαράχθησαν είς ολιγώτε- 
ρον χρονικόν διάστημα, άφ’ δσον α π α ι
τε ίτα ι ΐνα  τά  έκθεση τ ις , είς όλιγώτερον 
χρονικόν διάστημα άφ’ δσον έχρειάσθη ό 
άνθρωπος μέ τόν μετάξινον πίλον ΐνα .πα - 
ρατηρήση τό άναπαυτήριον,προτού είσέλ
θη έν αύτώ .

Ό  άστυνομικός υπάλληλος, άπόφασιν 
έχων νά παραμείνη, έμεινεν άκίνητος,καί 
έλαβεν δλα τά προφυλαχ,τικά μέτρα διά 
πάν ένδεχόμενον. Έκράτει είς τήν χεΐρα 
τήν συρίκτοαν του καί μόνον νά φέρη αΰ
τήν είς τά  χείλη του ήθελεν ΐνα ειδο
ποίηση τάν πιστόν, γενναΐον καί άγρυ- 
πνον Πιεδούσην. Ά ρα οΰδέν είχε νά φο- 
βήται. Έ νω τά  πάντα  ήλπιζε νά κερ-

Καί καταληφθείς αϋφνης υπό τίνος σκέ- 
ψεως ό προϊστάμενος τοΰΠιεδούση έπρόσ- 
θεσεν :

—  Έ άν έν τούτοις ή υπηρέτρια είνε 
έκεϊ έπάνω .. .  έκαμα λάθος νά μή παρα
τηρήσω τά δωμάτια τοΰ πρώτου πατώ 
ματος... ή άνακάλυψις τοΰ δευτέρου π τώ 
ματος άνέτρεψε τά  σχέδιά μου.

— Φώς έπί τοΰ σανιδώματος . . . Πε
ρίεργον, έπανέλαβεν ό άγνωστος, έξακο- 
λουθών τόν μονόλογόν του. Αΰτή άρά γε 
τό έβαλεν έκεϊ ;

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, τό έκπνέον 
κηρίον έρριψε τελευτα ίαν λάμψιν, ής ή 
άντανάκλασις επεσεν έπί τής συρίκτρας, 
ήν ό έν τώ  ώρολ.ογίω κεκρυμμένος άστυ
νομικός ύπάλληλος είχεν έν τώ  στόματί 
του, ήτοι δπισθεν άκριβώς τής οπής τοΰ 
κυτίου. Ε ίτα , ή θρυαλλίς έσβέσθη δια- 
χέουσα δυσώδη καπνόν, δστι; είνε ή τ ε 
λευτα ία  πνοή τών κηρίων, άτινα  ή νεω- 
τέρα βιομηχανία κατασκευάζει τόσον οί- 
κονομικώς δι’ ολίγου κηρού καί διά πολ- 
λοΰ στέατος.

Διαμένων έν τώ  άναπαυτηρίω ένθα άπό 
τής προτεραία ς δέν είχ ον ανάψει πυρ, ό 
άστυνομικός ύπάλληλος έκρυολόγησεν. Ή  
άνεπαισθήτως άναφανεΐσα καταρροή κα
τάλληλον μόνον περίστασιν περιέμενεν δ
πως έκδηλωθή, καί ό έκ τοΰ σβεσθέντος 
κηρίου άναπεμπόμενος καπνός ήνάγκασε 
τάν έν τώ ώρολογίω νά πταρνισθτί. Έδο- 
κίμασε νά κρατηθη, άλλ’ ό πταρνισμός, 
δν έπεχείρει νά καταπνίξη , κατηρράγη 
μετά ήχηροΰκρότου,ή δέ συρίκτρα διωλί- 
οθησεν έκ τής χειρός του καί επεσεν έν 
τώ  κυτίω .

Πριν ή ό διά τοΰ άτυχοΰς τούτου ε
πεισοδίου προδοθείς κατοπτευτής συνέλθη 
είς εαυτόν, ό επηλυς έσπευσε πρός τά ώ- 
ρολόγιον μετά ψυχραιμίας καί ταχύτητος, 
έθεσε τήν χεΐρα έπί τής κλειδός, ήτις έ- 
μενεν έντός τοϋ κλείθρου, έκλεισε τό κυ- 
τίον διά διπλής στροφής, έβαλε τήν κλεί
δα είς τά θυλάκιόν του καί έφυγε ταχέως.

Ό  άστυνομικός ύπάλληλος, συλληφθείς 
έν τ7ι ιδία παγίδ ι, ήτο τοΰ λοιποϋ ανίκα

νος νά καταδιώξη τόν άγνωστον, ον το
σοΰτον έπεθύμει νά συλλαβή.
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Ό  άρχηγός , φυλακισμένος έντός τοϋ 
κυτίου, δέν είχεν οΰτε τά μέσον νά προσ- 
καλέση εις βοήθειάν του τοΰς άνθρώπους 
του,διότι ειχεν αφήσει νά πέση ή συρίκτρα 
αΰτοϋ, ήν ΐνα άναλάβη έχρειάζετο νά 
κύψη, πράγμα δπερ δέν έπέτρεπον αι δια
στάσεις τοϋ κυτίου τοϋ ώρολ-ογίου. Πώς 
νά κάμψη τά  γόνατα, άφοϋ ήτο καθηλω
μένος έντός στενής καί μακράς θήκης, δέν 
ειχε δέ περισσοτέραν έλευθερίαν κινήσεων 
άνθρώπου κεκλεισμένου έντός φερέτρου- ; 
Τό μόνον άπολειπόμενον αΰτώ μέσον ήτο 
νά κραυγάση δ ι’ δλης τής δυνάμεως τών 
πνευμόνων του, καί τοΰ μέσου τούτου έ- 
καμεν άφειδώς χρήσιν ρ„έ κίνδυνον νά έπι- 
σύρη έπ’ αΰτοϋ τήν οργήν τοϋ δολοφόνου, 
δστις θά ήτο βεβαίως ώπλισμένος, καί 
δστις ήδύνατο νά έπιστρέψη καί τόν φο- 
νεύση, ΐνα  άναγκασθή νά σιωπήση ό ά- 
τρόμητος οΰτος καταδότης.

Ά λ λ ’ ή άνθρωπίνη φωνή δέν ακούεται 
πολύ μακράν, μάλιστα δ’ δταν έξασθε- 
ν ίζετα ι διά ταπήτω ν, χωρισμάτων και 
τοίχων. Είνε άληθές δτι τό παράθυ
ρον τής αιθούσης ήτο ανοικτόν, άλλ ’ ή 
αίθουσα αυτη έχώριζε τήν αΰλήν τοϋ α
ναπαυτηρίου, είς τό βάθος τοΰ οποίου εύ
ρίσκετο φυλακισμένος ό άρχηγός τής α 
σφαλείας,καί ή αΰλή έχώριζε τήν αϊθουσαν 
άπό τήν όδόν, ένθα έφύλαττον ώς φρου
ροί δ τε Πιεδούσης καί Πήγασης. Έάν ή 
συρίκτρα είνε πυροβόλον βάλλον μακράν,δ 
φάρυγξ, ΐνα  έξακολουθήσω τήν παρα
βολήν, είνε μικρόν πολύκροτον. Μ αταίως 
ό άστυνομικός ύπάλληλος, προσεκάλει είς 
βοήθειαν δι’ δλων τών τόνων τής φωνής, 
καί έκραύγαζε δι’ δλης τής δυνάμεως τών 
πνευμόνων του , ουδείς ήκουσεν αυτόν , 
ώστ’ έπί τέλους ήναγκάσθη ν’ άναγνω- 
ρίση τό αλυσιτελές τών άγώνων του.

Ά λ λω ς  τε, δέν έβράδυνε νά ϊδη ό'τι,ά 
άνθρωπος,δστις τοσοΰτον οίιιτρώς τάν έφε- 
νάκισεν, έσκέπτετο πώς νά διαφυγή καί 
οΰχί πώς ν’ άπαλλαγη τοϋ έχθροΰ αύτοΰ. 
Ό  παράδοξος οΰτος άγνωστος, δστις ήλθε 
τό μεσονύκτιον νά έπισκεφθη την οικίαν, 
έν ή δύο φόνοι διεπράχθησαν τήν προτε
ραίαν, δ τολμηρός οΰτος νυκτοδρόμος, όχι 
μόνον δέν έπανήλθεν έπί τών βημάτων του 
ΐνα έξολοθρεύση έκεΐνον δστις κατέλα - 
βεν αΰτόν έπ’αΰτοφώρω, άλλ ’ έσπευσε νά 
διαβή τό κατώφλιον τής οικίας. Ό  άρ- 
χηγάς τής άσφαλείας ήκουσε τόν κρότον 
τής θύρας τής εισόδου, κλεισθείσης μετά 
σφοδρότητος, καί οΰδέν πλέον.

— Παρητήθη τής άποπερατώσεως τού 
έργου του, έσκέφθη οΰτος. Μάς άφίνει νά 
καθαρίσωμεν τόν λογαριασμόν μέ τά  δύο 
πτώ ματα , καί σκοπεύει νά μή βάλη πλέον 
τό πόδι του έδώ, τώρα ποΰ ή ΰπόθεσις 
άνεκαλύφθη. Εΰτυχώς δέν θά ύπάγη μα
κράν, διότι οί άριθμοί μου είνε έκεϊ, καί 
πριν φθάση άκόμη είς τήν γωνίαν τής 
όδοϋ Λωμόν, θά τόν δέσουν καί θά τόν 
φυλάξουν.



Ένθαορυνθείς έκ τής σκέψεως ταύτης, 
καί Ιχων πλήρη πεποίθησιν είς τήν νοη
μοσύνην τών υπαλλήλων το'.3,ό φυλακισμέ
νος περιέμενε μετ’έγκαρτερήσεως νά σπεύ- 
σωσι νά τόν έλευθερώσωσιν. Ά λ λ ’ οΰτε ό 
Πιεδούσης, οΰτε δ ΙΙήγασης, ουτε άλλος 
τις έφάνη.

Δέκα λεπτά , Sv τέταρτον, ήμίσεια ώρα 
παρήλθον και οΰδείς τών βοηθών του έ
φάνη . Ή ναγκάσθη τότε ν’ άναγνωρίσν) 
τήν πίκραν αλήθειαν, δτι δηλαδή δ δολο
φόνος κατώρθωσε νά διαφύγγ) τήν έπ ιτή - 
ρησίν των καί δτι ήτο ήδη έκτός πάσης 
προσβολής.

θεωροΰμεν δλως πεοιττόν νά περιγρά- 
ψωμεν τάς διαφόρους σκέψεις, υφ’ ών κα- 
τελήφθη δ διακεκριμένος άστυνομικός υ
πάλληλος. 'Ο Ναπολέων γισθάνθη παρό
μοιόν τ ι, δτε, έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
τοΰ Βατερλώ , είδεν έμφανιζόμενον τόν 
Βλοΰχερ καί τοΰς Πρώσους του, άντί τοΰ 
Γρουσύ τόν όποιον περιέμενεν.'Ο θηρευτής 
ένόμιζεν δτι συνέλ*αβε,καί έν τούτοις συν- 
ελήφθη δ ίδιος. Έκολακεύθη δτι θά συνε- 
λάμβανε τόν ένοχον, στήνων αΰτφ  π α γ ί
δα, ή δ! παγίς συνέλαβεν έζ απροόπτου 
τόν στήσαντα αΰτήν.

Ό σω καί άν ε ίνέτ ις  ψύχραιμος καί λο
γικός, δσω καί άν έγήρασεν εις τά έπάγ- 
γελμα, βαυκαλίζετα ι δμως πάντοτε ολί
γον έπί τής άξίας τών ΰπ’ αΰτοΰ έφευρε- 
θέν των στρατηγημάτων, διά τοΰτο καί έν 
ττί άποτυχί^ αισθάνεται πικροτέραν τήν 
άπογοήτευσιν.

— *0 γέρων Λεκόκ δέ θ’ άφινε νά άπα- 
τηθή κ α τ ’ αΰτόν τόν τρόπον, έλεγε καθ’ 
έαυτόν θλιβερώς δ ΰπό τής τύχης έγκά- 
ταλειφθείς άρχηγός.

Καί έν τή θλίψει τοΰ ταπεινωθέντος φι- 
λοτίμου, προσετέθη καί ή άπώλεια τής 
περιστάσεως τοΰ νά ΰπηρετήσ·/) τό μέγα 
κοινωνικόν συμφέρον. 'Ο δολοφόνος ήτο 
ήδη έλεύθεοος, δ δολοφόνος ήδύνατό νά 
φονεύγ) διά /.τυπήαατος άνδρας, καί δι’ 
•έγχειριδίου γυνα ίκας, καί τόν δολοφόνον 
τοΰτον, τόν έπικίνδυνον τοΰτον κακοΰρ- 
γον, τόν έκοάτει, δταν, έλλείψει ολίγης 
φρονήσεως, καί συνεπείς έσφαλμένης ένεο- 
γείας, άπώλεσεν έν μια στιγμή τόν καρ
πόν πάντων τών ΰπό τοΰ γέροντος τής 
κρηπϊδος τοΰ Κοντή ΰποδειχθέντων συν
ετών μέτοων.

— Αυτά παθαίνει έκεΐνος ποΰ θέλει 
νά διευκρινήση διά μιας μίαν ύπόθεσιν, 
διελογίζετο ό ανώτερος άστυνομικός υ
πάλληλος. Ποΰ κυνήγα πολλούς λαγοΰς 
κανένανε δέν π ιάνει. Ά ν  έπροτιμοΰσα νά 
^τήιιω Χγ ν υυνειθισμένην παγίδα, οί άν
θρωποί μου θά συνελάμβανον τόν άθλιον 
αυτόν, άμα ήρχετο νά κτυπήσγ  είς τάς 
'κιγκλίδας. Καί άν δέν συνελάμβανον τήν 
ιδέαν νά τόν συλλάβω έπ’ αΰτοφώρω , άν 
έσύριζα δταν έσήκωσε τό παραπέτασμα, 
αντι νά περιμένω νά άρχήσνι νά δέν/) τό 
πτώμα, θά είχομεν τώρα αΰτόν είς τήν 
έξουσίαν μας καί θά τόν ήνάγκαζον νά δ- 
ί^λήστ). Αΰτός δέν είνε βωβός,διότι προσ- 
καλεΐ τήν συνένοχόν του είς δύο γλώσσας. 
Επί τέλους θά έπανεύρωμεν ίσως τήν συν

ένοχον αΰτήν, είπεν δ αιχμάλωτος, ΐνα 
παρηγορηθή , αΰτήν τήν Μαρίαν, ή Μαί- 
ρην, δπως τήν φωνάζει α γγλ ισ τ ί. Ά λ λ ’ 
δ διάβολος νά μέ πάργι άν ήξεύρω πότε 
θά εΰγω άπό τό κουτί αΰτό. Οί βλάκες 
αυτοί είνε ικανοί νά περιμένουν νά έξη- 
μερώσϊ) διά νά έλθουν νά μέ άπαλλάξουν 
άπό αυτήν τήν θέσ ιν...κα ί ένώ έγώ λυσσώ 
έδώ μέσα, δ δολοφόνος κερδίζει δρόμον... 
χωρίς νά λογαριάσω δτι παγόνω καί δτι 
αισθάνομαι νά αίμωδιάζουν δλα μου τά  
μέλη.

Καί αληθώς ή θέσις του δέν ήτο ζη 
λευτή . Ό  μάρτυς τής δημοσίας τάξεως 
είχε τό σώμα συνεσφιγμένον έντός ξύλ ι
νης θήκης, καί τήν ράχιν καταμεμωλω- 
πισμένην έκ τοΰ βάρους ΰπερμεγέθους 
χάλκινου ταλαντώθοου, αί δέ κεκμηκυΐαι 
κνήμαι αΰτοΰ ήδυνάτουν νά βαστάσωσι 
τά σώμά του. Τό θερμόμετρον έδείκνυεν 
Ιξ βαθμούς κάτω τοΰ μηδεν.κοΰ, τό ψΰ- 
χος διεπέρα αΰτόν μέχρι μυελοΰ όστέων, 
καί μόλις ήδύνατό ν’ άναπνεύσγ] διά τής 
στενής οπής, ή τ ις εΰτυχώς εΰρίσκετο 
πρό τοΰ στόματός του.

Αί πρώται λάμψεις τοΰ λυκαυγοΰς έ- 
φώτιζον άμυδρώς τάς ύάλους τών παρα
θύρων τής αιθούσης, δτε φωνή,μή ώμοιά- 
ζουσα ποσώς μέ έκείνην τοΰ δολοφόνου, 
έκάλεσεν ονομαστί τόν αρχηγόν τής ά 
σφαλείας.

Ευνόητον δτιοΰτοςέ'σπευσε ν’άπαντήσν):
— ’Ε λάτ’ έδώ.
Ο πιστός Πιεδούσης έ'τρεξε πάρκυτα 

είς τό άναπαυτήριον, ή δέ λαβοΰσα τότε 
χώραν σκηνή μεταξύ αΰτοΰ καί τοΰ προϊ
στάμενου του ητο απερίγραπτος. Ή  εκ- 
πληξις τοΰ άριθμοΰ 29 , έπανευρίσκοντος 
τον άρχηγόν του έντός τοΰ κυτίου τοΰ 
ώρολογίου, ή οργή τοΰ αιχμαλώτου, αί 
έπιτιμήσεις καί αί άπολογία ι, αί δ ια- 
σταυρουμεναι έρωτήσεις καί απαντήσεις, 
όλα ταΰτα  άπετέλουν κωμωδίαν, ήν κα- 
θίστα τερπνοτέοαν αί έκατέρωθεν παρε
ξηγήσεις, άς είνε εΰκολον νά φαντασθή τις.

Αί πρώται λεξεις τής άσυναρτήτου 
ταύτης συνομιλίας διημείφθησαν διά τής 
οπής τοΰ κυτίου, καί ή περίπτωσις αύτη 
έπηύξανε τό κωμικόν τής σκηνής. Εΰτυ
χώς,;δ Πιεδούσης έ'φερε πάντοτε μεθ’ έ- 
αυτοΰ φορητήν οπλοθήκην, λ,αβίδας,'ψαλ- 
λίδας λεπτουργοΰ, άρπάγας σιδηρουργοΰ 
καί διάφορα άλλα έργαλεΐα, κατάλληλα  
διά κακοΰργον όχυρούμενον. 'Έσπευσε λοι
πόν νά θοαύστ) τήν θύραν τής φυλακής, έν 
γ  δ άρχηγός του είχε διέλθει μακράς καί 
δυσαρέστους ώρας, έβοήθησεν αΰτόν μετά 
σεβασμοΰ νά έξέλθγ) αΰτής καί τώ προσέ- 
φερε ταυτοχρόνως άνάκλιντρον, ΐν ’ άνα- 
παυθή, καί ποτήριον οινοπνεύματος,δπως 
θερμανθ'7).

Ό τε  ό Πιεδούσης έξήρχετο είς έκδρο- 
μήν τινα  έπρομηθεύετο πάντοτε φιάλην 
πλήρη οινοπνεύματος.

Ά λ λ ’ δ άρχηγός τής άσφαλείας δέν έ- 
δέχθη οΰτε τό άνάκλιντρον, οΰτε τό οι
νόπνευμα.

— Πιστεύω τοΰλάχιστον δτι τόν έβα
λες μέσα ; ήρώτησεν άποτόμως.

— Ποιον, αρχηγέ ; άπήντησεν δ κλη
τήρ έ'κθαμβος.

—  Τόν άνθρωπον . . . έκεϊνον ποΰ έμ- 
βήκε τό μεσονύκτιον, καί θά έφυγε μετά 
Ιν τέταρτον.

—  Μέ συμπάθειο, άρχηγέ. Δέν είδα 
παρα ρ.όνον τόν άνώτεοον υπάλληλον. . . 
έκεϊνον ποΰ σάς έστειλεν ό κύριος Διευ
θυντής. ..

— Είσαι τρελλός, ή μέ περιπαίζεις ;
—  Μήτε τό ένα μήτε τό άλλο, άρχη

γέ. Ό τα ν  έκτύπησαν τά  μεσάνυκτα, είδα 
καί ήλθεν άπό τό μέρος τής όδοΰ Λωμόν, 
ενας κύριος καλοφορεμένος... παλτό χνου
δάτο, κασενέ άσπρο,καπέλο μεταξωτό ο
λοκαίνουργιο, χειρόκτια βαμβακερά στα- 
κ τ ιά ...  Έ σταμάτησε ’μπροστά σταίς γρί
λιες, έ'σπρωξε τήν πόρταν καί έμβήκε 
μέσα ώς νά έμβαινε στά σπ ίτ ι το υ ...

— Καί δέν τάν συνέλαβες ;
—  Ά ρχηγέ, δέν άκούω παρά μόνον 

τά σύνθημά μου. Ό τα ν  μέ δ ιετάξατε νά 
σταθμεύω έδώ, μοΰ είπατε ν’ άφίνω νά 
περνοΰν δσοι φανοΰν, καί νά μή κινηθώ 
παρά μόνον δταν μοΰ σφυρίξετε.

— Πολύ καλά ! ά λλ ’ δταν έφυγεν αΰ
τός δ άνθρωπος ; ήρώτησεν ό άρχηγός 
μετά φωνής παλΛομένης έχ τής οργής.

—  Δέν μοΰ έδώσατε διαταγήν τ ί νά 
κάμω άν έφευγε, άρχηγέ. Καί έπειδή δέν 
μοΰ έσφυρίξατε δέν ήξευοα τ ί νά κάμω. 
Μόλα τα ΰτα  έπήρα έπάνω μου νά σταμα- 
τίσω τόν άνθρωπον αυτόν, δταν έπέρνα 
έμπρός άπό τα ΐς γρίλιες, καί νά τόν έρω- 
τήσω άπό ποΰ έοχότουν. ’Στην άρχή έμ- 
περδεύθη, άλλ ’ άμέσως μοΰ άπήντησεν : 
“Είμαι άνθρωπος τοΰ σ π ι τ ι ο ύ ».

— . Καί σΰ έπίστευσες δτι αΰτό έσή- 
μαινεν : «Είμαι άνθρωπός τής αστυνο
μίας» ;

-— Δέν τά έπίστευσα ’ς τήν άρχή...κα ί 
άπόδειξις δτι έζήτησα νά ίδώ τό χαρτί 
του.

— Καί σοΰ τό έδειξε ;
— Μ άλιστα, άρχηγέ. Ά  ! ήτο έν τά 

ξει. Μοΰ έπρόσθεσε μάλιστα  δτι έρχό- 
τουν έκ μέρους τοΰ κυρίου Διευθυντοΰ 
διά νά σάς φανερώσν) κάτι τ ι σπουδαϊον.

—  Ά ρχιβλάκα ! άνέκραξεν ό άρχηγός, 
οΰτινος ή υπομονή είχεν έξαντληθή. Ή -  
ξευρες πολύ καλά δτι είς τήν Διεύθυνσιν 
δέν έγνώριζαν άκόμη δτι εΰρισκόμεθα έδώ, 
καί άκόμη μάλιστα δτι τό κακούργημα έ- 
γεινε είς τήν όδόν Ά ρβαλέτ.

—  Έπαραξενεύθηκα κ ’ έγώ δτι δ κύ
ριος Διευθυντής ήτο ειδοποιημένος, άλλ’ 
είπα μέ τόν νοΰν μου δτι ίσως δ Π ήγα- 
σης δταν έπήγε τόν βουβόν_. έδιηγήθηκε 
τά πράγμα εις τάν έπιστάτην τοΰ Κρα- 
τητηρίου, καί δτι δ έπ ισ τά τη ς ...

— Σιώπα, άθλιε, νά, μάθε τ ί έκαμες! 
Ά φησες νά φύγνι δ δολοφόνος.

ΙΓ'

— Ό  δολοφόνος ! άνέκραξεν ό Πιεδού- 
σης όπισθοχωρών. Ηταν ό δολοφόνος αΰ
τός δ ’ψηλός, δ όποιος έφόρει ένα παλτό 
τό σον χονδρόν !



—  Ναί, αυτός ητο, είπε μετ’ οργής ό 
αρχηγός τής ασφαλείας, και άπό την 
ανοησίαν σου μάς έφυγεν, δταν δέν έμενε 
άλλο παρά ν’ άπλώσης τό χέρι νά 
τόν συλλαβής. Είσαι σΰ ή α ιτ ία  ποϋ χά 
νομεν την καλλιτέραν ύπόθεσιν, την ο
ποίαν είδα άφότου έργάζομαι. Ό  λογα
ριασμός σου Ιγεινε, παιδί μου, καί πρέπει 
νά μαζεύσης τά ροϋχά σου. Δέν Ιχομεν α 
νάγκην αστυνομικών υπάλληλων, οί ό
ποιοι περιπαίζονται άπό τόν πρώτον τυ 
χόντα ... διότι ό φίλος αΰτός, άν και δέν 
είνε τοϋ επαγγέλματος μας, σ’επαιξεν ό
μως ε’ις τά  δάκτυλά του, σέ, ό όποιος έ- 
χεις δέκα πέντε έτών υπηρεσίαν... είν’έν- 
τροπή !

Ό  άστυνομικός κλητήρ έκυπτε την κε
φαλήν καί εμενεν άναυδος καθ’ δν καιρόν 
ό προϊστάμενός του ώνείδιζεν αΰτόν. Έν 
τούτοις, άφοϋ παρήλθεν ή πρώτη όρμή, 
ό Πιεδούσης συνήλθεν ολίγον καί είπε 
μετά συγκινήσεως :

— ’Αλήθεια, άρχηγέ. έσφαλα, καί μοϋ 
πρέπει νά με διώξουν. Τπερέτησα δέκα 
πέντε χρόνια, καθώς είπατε, καί πάντα , 
ήμπορώ νά είπώ, τιμ ίμως. Ά λ λ ’ αυτό 
δέν σημαίνει τ ίπ ο τε ... Είς τό έπάγγελμά 
μας δέν έχει κανείς τά δικαίωμα νά 
σφάλλη. Δ ιατάξατε νά μέ σβύσουν. Θ’ ά- 
ποθάνω άπό την πείναν, καθώς καί τά 
πα ιδ ιά  μου... Έ χ ω  τρία, ποϋ δέν έχουν 
παρά μόνον έμένα, άπό τάν καιρόν ποϋ 
’πέθανεν ή μάνα των άπά την ζέστην καί 
τό κρύο ποΰ έπήρε εις τό πλυσταρειό. 
Τόσον τό χειρότερον ! αΰτό θά μέ μάθη 
νά μη χαύτω  ο ,τι κάθε άνθρωπος μοϋ λε- 
γει είς τόν δρόμον... Έ π ε ιτα , έφάνηκα 
καί πολΰ άνόητος... Ά πό  τό υφος του, 
καί άπό τόν τρόπον όπού μοϋ έδειξε τά 
χαρτί του έ'πρεπε νά καταλάβω οτι δέν 
ητο άνθρωπος τοϋ σ π ι τ ι ο ΰ . ..

—  Ά ν  τοΰλάχιστον έβλεπες τάν άριθ- 
μόν τοϋ χαρτιού ! άλλά θά μοί είπης δτι 
δέν τά έσκέφθης καθόλου, έπανέλαβε μετά 
πικρίας δ άρχηγός, τόν όποιον ή άπο- 
τυχ ία  αυτη κατέστησεν έκτάς έαυτοϋ.

—  "Οχι, δέν τά έσκέφθηκα, άρχηγέ, 
καθώς δέν έποόσεξα τότε . . .  και τώρα τό 
ένθυμοϋμαι... οτι τό χαρτί ήταν κατά 
τό παλαιόν σχέδιόν... χαρτί παλαιόν,ποϋ 
6 κακοΰργος θά εΰρήκε η θ’ αγόρασε .. . 
"Εκαμα ’σάν νεοσύλλεκτος . . . Τί τά 
θέλετε ; είνε καί ’μέραι δπου δέν είνε 
κανείς εις τά  καλά το υ ... ’Έ πειτα , δέν 
θά ήμπορέσω νά μείνω ... οί σύντροφοι θά 
τό μάθουν... δέν θά ήμπορώ πλέον νά 
τοΰς βλέπω ... Ά ς  μοϋ δώσουν τά π α 
πούτσ ια ... τό ά ξ ίζω ... θά ’πά γω να  γείνω 
οδοκαθαριστής ή ρακοσυλλέκτης, διά νά 
έχουν ψωμί τά  μικρά μου... "Ω ! δέν σάς 
τά  λέγω αΰτά,επειδή έλπίζω νά σας συγ- 
κινήσω, άρχηγέ, προσέθεσεν δ Πιεδούσης, 
δστις παρετήοησεν έπί τοϋ προσώπου τοϋ 
αρχηγού του κίνημα οίκτου. ’Ξεύρω τί 
μοϋ πρέπει καί δέν παρχπονοϋμαι... δέν 
θά λησμονήσω μάλιστα ποτέ οτι είσθε 
πάντοτε καλάς δι’ έμέ... δέν θά λησμο
νήσω δμως ποτέ καί τάν άθλιον έκεϊνον, 
ό όποιος ήτο άφορμή τής δυστυχίας μου..

θά τόν ζητώ  ώς ποϋ νά τόν εδοω... καί 
θά τόν ευρω τόν μπερμπάτην... και δέν 
θά εΰχαριστηθώ παρά μόνον τήν ημέραν 
δποϋ θά τόν ίδώ νά κρέμετε είς τήν π λα 
τείαν τής Ροκέτας.

— Πιστεύεις λοιπόν δτι θά τόν άνα- 
γνωρίσης; ήρώτησε ζωηρώς δ άρχηγός.

— Μ άλιστα, άπό τά  μ άτια . Δέν ήταν 
πολΰ φώς δταν τόν έσταμάτησα, δ ιατί 
εί'μεθα μακρυά άπά τό φανάοι, άλλά τά 
μάτ^α του έλάμπανε ’σάν τοϋ γάτου. ’Έ 
πειτα  , εχει ’ματόφρυδα ποϋ ένόνον- , 
τα ι είς τήν ρίζαν τής μύτης. Δέν λέγω 
τίποτε διά τό κασενέ καί τά παλτό , διότι 
δέν θά είνε άνόητος νά τά  ξαναφορέση. 
"Ομως, ποιος ’ξεύρει. ’Βρίσκονται μέσα 
’στό μυαλό μου... χρώμα, κόψιμον, πράγ
μα, δλα γενικώς .. . καί θά τά γνωρίσω 
άν τά  ίδώ καί είς τό Τέμπλον*. Καί σάς 
λέγω άκόμη, άρχηγέ, νά μή μέ λέν Γιάννη 
Πιεδούση άν δέν βάλλω πάλι ’στό χέρι 
τάν τιποτένιον αυτόν, ποϋ έ'γεινεν άφορμη 
καί μέ πετοϋν άπά τήν θέσι μου.

— "Ακούσε, είπεν δ άρχηγός μετά τινα  
σιωπήν, είνε ή πρώτη φορά δπου τούτο 
σοϋ συμβαίνει. Δέν παύουν ενα καλάν 
στρατιώτην, διότι παρέλειψε μίαν μόνην 
φοράν τήν υπηρεσίαν. Καί έξ άλλου, δέν 
θέλω τά  πα ιδιά  σου νά μείνουν στυχή. 
Σέ κρατώ.

—  Α λήθεια , άρχηγέ ;
—  Ναί, μέ δύο δμως συμφωνίας. Ή  

πρώτη είνε, δτι δέν θά είπης οΰτε λέξιν 
είς τοΰς συντρόφους.

— Μείνετε ήσυχος,άρχηγέ,δέν έπιθυμώ 
μάλιστα νά μέ πάρουν διά άνόητον.

— Ή  δεύτερα είνε, δτι θά κάμης τ ’ά- 
δύνατα δυνατά διά νά διορθώσης τήν α
νοησίαν σου. ’Ήθελες νά έογασθης διά λο
γαριασμόν σου, θά έργασθή,ς άκόμη διά 
τό σπ ί τ ι ,  άλλά θέλω νά ευρης αΰτόν τάν 
άνθρωπον.

—  Θά τόν έχετε, άρχηγέ, και άν καμ- 
μιά φορά σας χρειασθη κανείς διά νά πέση 
’ς τήν φωτιά διά σάς,κάμετε μου άμέσως 
σημείο...είπεν όΠιεδούσης διά φωνής πνι- 
γομένης.

—  "Οχι λόγια, διέκοψεν δ άρχηγός, 
άλλά έ'ργα. Έκάμαμεν άπόψε κακήν ερ
γασίαν, άς προσπαθήσωμεν νά έργασθώ- 
μεν σήμερον τό πρωί καλλίτερα. Οί άν
θρωποί μας είνε είς τήν θέσιν των ;

—  Δέν έκινήθηκαν άπά τόν καιρό ποϋ 
τοΰς έδωσα τό σύνθημα.

—  Καλά. Θά ύπάγης νά τοΰς είπης 
νά έξακολουθήσουν νά φυλάττουν καί θά 
περάσης πρώτον άπό τόν αστυνομικόν 
σταθμόν τού τμήματος. Θά είπής είς τόν 
ΰπαστυνόμον δτι τάν περιμένω έδώ διά 
νά σηκώσωμεν εν πτώμα.

— Πώς ! άρχηγέ, είνε .. . ;
—  Είνε ένας άνθρωπος φονευμένος είς 

τό έστιατόριον, είπεν δ άρχηγός διά τό
νου, ώ ; εί έ'λεγεν:«Είνε εν σινικόν άγγεϊον 
έπί τής εστίας τής αιθούσης».

— Δύο ! ύπετονθόρυσεν δ Πιεδούσης.

1. Οικοδόμημα έ'νδα πωλοΰνται μεταχειρισμένα έ
πιπλα κα\ Ενδύματα.

Δουλεύει καλά δ άνθρωπος αυτός μέ τά 
ενωμένα φρύδια.

— Ά πά  τόν σταθμόν, θά ύπάγης είς 
τήν όδόν Γοδότ-δέ-Μωροά, άοιθμός...

— Έ κατάλαβα , άρχηγέ, είς τού κυ
ρίου Τολβιάκ.

— Εμπρός, δέν είσαι τόσον άνόητος 
δσον έδικαιοϋτο κανείς νά πιστεύσνι,ύστε
ρον άπό έκεινο τό όποιον πρό ολίγου έκα
μες. Ναί, είς τού Τολβιάκ. Θά τοϋ εί
πης δτι τόν ζητώ  χωρίς νά χάση σ τ ιγ 
μήν. Αΰτό μόνον θά τοϋ είπης καί τίποτε 
περισσότερον, μ’ εννοείς ; . . .  καί έπειτα θά 
τόν δδηγήσης έδώ.

—  Ένόησα, άρχηγέ. Τότε λοιπόν, δ 
κύριος Τολβιάκ θά διευθύνη τήν ύπόθεσιν 
αυτήν . . .

— Τί σέ μέλλει διά τοϋτο ;
—  Μέ συμπάθειο,άρχηγέ, έρωτώ, διότι 

δέν θά δυσαρεστηθώ νά μάθω μέ ποιον θά 
συνεογασθώ . . .  επειτα , καθώς ’ξεύρετε, δ 
καθένας άρχηγός έχει τήν μέθοδόν το υ ... 
καί προσπαθώ πάντα  νά συμμορφόνωμαι 
μ’ αΰτήν . . .  Παραδείγματος χάριν, κάθε 
φοράν δπου μέ μετα/ειρίσθηκεν ό κύριος 
Λεκόκ . . .

— Ό  Λεκόκ δέν θέλει πλέον νά έργα- 
ad-Ti. Θά έργασθής ύπό τάς δ ιαταγάς τοϋ 
Τολβιάκ.

— Καί θά έργασθώ καθώς πρέπει, άρ
χηγέ, ήμπορεΐτε νά είσθε βέβαιος διά 
τούτο. Κρίμα δμως πού δ κύριος Λεκόκ 
δέν θέλει πλ έον νά έργασθη, διότι αΰτοϋ 
δ ομοιος δέν εύρέθηκε άκόμη ...

—  Θά τάν φθάση δ Τολβιάκ, δταν κά- 
μη άκόμη ολίγην πείραν είς τήν Γαλλίαν. 
Αρκετά έφλυαρήσαμεν. Εμπρός, τρέξε. 
Πάρε μίαν άμαξαν διά νά ύπάγης όγρή- 
γωοα, καί πρόσεξε μή κάμης άνοησίας.

Ό  Πιεδούσης έξαλλος έκ τής χαράς δτι 
έπανέκτησε τήν εύνοιαν τοϋ προϊσταμένου 
του, καί διακαιόμενος ύπά τής έπιθυμίας 
νά έπανορθώση τό σφάλμα του, έχαιρέ- 
τισε τάν άρχηγόν του καί έξήλθε.

—  Πρόσεχε τά  ίχνη, τά  όποια είνε είς 
τά χιόνι ! έφώνησεν α ΰτφ  δ άνώτερος α
στυνομικός ύπάλληλος.

Καί, διελθών τήν αίθουσαν, έπορεύθη 
ΐνα  παρατηρήση διά τού ήμιηνεωγμένου 
παραθύρου, έβεβα ιώθη δέ μετ’εΰχαριστή- 
σεως δτι δ Πιεδούσης έκαμνε μέγαν κύ
κλον ΐνα  μή καταστρέψη τά ί'χνη, άτινα  
τριάκοντα Ιξ ώρας πρότερον είχον χαράξει 
δ τε δολοφόνος και ό βωβός. Έ τερα ίχνη 
βημάτων, προσφάτως έπί τής χιόνος χα- 
ραχθέντα, έφαίνοντο πλησίον τών δύο 
πρωτων. Τά ίχνη ταϋτα  ήσαν άναμφιβό- 
λως τοϋ νυκτερινού επήλυδος, δστις είχε 
κλείσει τάν άρχηγόν τής άσφαλείας έντός 
τής θήκης τοϋ ώρολογίου, οΰδόλως δέ ά- 
νεμιγνύοντο μετά τών άλλων. Ταϋτα θά 
έχρησίμευον ώς αφετηρία συγκρίσεως, ιν 
άποδειχθη δτι δ έπηλυς οΰτος είχεν έλ
θει τήν προτεραίαν, καί τήν περίπτωσιν 
ταύτην δ πεπειραμένος ύπάλληλος ύπε- 
σχέθη καθ’ έ αυτόν νά μή λησμονήση.

Έ π ί τοϋ παρόντος έσκέπτετο μόνον νά 
είσέλθη έν τή όδψ τών κανονικών ένερ- 
γειών, είς τήν έπιβεβαίωσιν τής κατα-



βτάσεως τοΰ νεκρού, τά ; έρευνα; έπί τή ; 
ταΰτότητος αύτοΰ, καί άλλα μέτρα έν 
χρϊ|<ίει elC συνήθεις περιστά-σεις. Οί ώθή- 
σαντες αΰτόν λόγοι όπως άναβάλλγ) την 
έπίσημον ένεργειαν δέν ύφίσταντο πλέον, 
άφοΰ ό δολοφόνο; έγίνωσκεν ήδή ότι ή οι
κία είχε καταληφθή ΰπό τή ; αστυνομία;. 
Δεν ήδύνατό πλέον νά έλπίση, οτι άφοΰ 
άπαξ διέφυγε την παγίδα , θά έπανήρχετο 
ΐνα συλληφθή.

"Οθεν ούδέν άλλο ήδύνατό νά πράξϊ) 
ό αρχηγό; τής άσφαλείας ή νά περιμέν·/) 
τήν άφιξιν τοΰ ύπαστυνόμου, μέχρις οΰ δ’ 
οΰτος φθάσ·/), έπορεύθη ΐνα έπισκεφθή τόν 
πρώτον όροφον,έν ω δέν είχεν ετι εισέλθει.

Ά νήλθε λοιπόν, καί ώς έν τώ  διαδρό- 
μω, εΰρε τάς κλεΐς έπί τών κλείθρων Πρός 
τά δεξιά, άνωθι τής αιθούσης καί τοΰ α
ναπαυτηρίου, ύπήρχε δωμάτιον ΰπνου καί 
κομμωτήριον, έν ω παρετήρει τις παρά
δοξον κράρα ειδών πολυτελείας καί κοι
νών έπίπλων. Οΰδεμία άταξία  παρετη- 
ρεΐτο άλλως τε. Ή  κλίνη ήτο έστρωμένη 
διά σινδόνων, τά  έρμάοια έν τούτοις ήσαν 
κενά, καί τό παραπλεύρως τοΰ κομμωτη
ρίου ίματιοφυλάκιον ήτο κενόν ένδυμάτων 
γυναικείων. Μία ετι άπόδειξις, OTt τό 
θΰμα ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήσγι είς μακου- 
νόν ταξείδιον, καί οτι έσκόπει μάλιστα 
νά μή έπανέλθν) πλέον έν τή οικία έκείνν).

Είς το σημεΐον τοΰτο τών έρευνών του 
εΰρίσκετο ό άνώτεοος άστυνομικός ΰπάλ- 
ληλος, δτε προσείλκυσεν αΰτόν είς τό πα- 
ράθυρον ό κρότος άμάξης, ητις έ'στη πρό 
τών κιγκλίδων. Είδε κατελθόντα τάν ΰ- 
παστυνόμον, δν ό Πιεδούσης ειδοποίησε, 
καί έσπευσεν είς συνάντησίν του. Μεταξύ 
δικαστών, είθισμένων είς ποινικάς άνακρί- 
σεις,ή συνεννόησις γ ίνετα ι έν τάχει, ό δέ 
άρχηγός τ ή ; άσφαλεία; έν όλίγαις λέξεσι 
κατέστησε τόν συνάδελφον αύτοΰ ένήμε- 
ρον τής ύποθέσεως. Ε ίτα , έπειδή έ'σπευδε 
νά άποπεοατώση τήν ύπόθεσιν τής όδοΰ 
Άοβαλέτ, ΐνα  έπιστρέψγι είς τήν ’Α στυ
νομίαν, ώδήγησεν αΰτόν κ α τ ’ εΰθείαν είς 

- τό οψοφυλάκιον, έν ω εκειτο τό πτώμα 
τοΰ δολοφονηθέντος.

— Αΰτός είνε ! άνέκοαξε πάοαυτα ό ΰ- 
παστυνόμος τοΰ τμήματος.

[ Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ] .  X .  Κ α λ α Ϊ ς α κ η 2

t i .  L. HKIBERG

ΚΑ0ΗΙ Υ1 ΕΡΙ ΝΗ Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  ΣΚΗΝΗ
Αιήγημα

[ Σ υ ν έ χ ε ια ] ,

Β'
Περί τήν μεσημβρίαν έπορεύθην είς τήν 

Οικίαν τής μελλονύμφου μου.
Ούδέν έγνώριζον περί τής άφίξεώς μου.
Υπηρέτης μ’ είσήγαγεν είς αίθουσαν, 

καλώς ηΰτρεπισμένην, έν γ  εΰθΰς διέκοι- 
να τον Πιστόν  μου, ορθιον εν τ ιν ι γωνία .
Εδραμον πρός αΰτόν, ά λλ ’ όποία ύπήρ- 

ζεν ή έκπληξίς μου, ή μάλλον ή φρίκη

μου, δταν ένόησα, δτι ητο νεκρός καί τε- 
ταριχευμένος. Ταΰτοχρόνως ή θύρα ήνεω- 
χθη καί ή Καρολίνα έρρίφθη είς τάς ά γ- 
κάλας μου, έκπέμπουσα κραυγήν χαράς 
καί καλοΰσα τήν μητέρα τη ;.

Γυνή φ ιλοκάλω; ένδεδυμένη παρουσιά- 
σθη καί μ’ ένηγκαλίσθη, ώσεί ήμην υιό; 
τ η ;, ε ίτα  μέ προσεκάλεσε νά είσέλθω εί; 
τήν αίθουσαν τ ή ; υποδοχής.

Πριν άκολουθήσω αΰτήν, Ιρριψα βλέμ- ί 
μα οίκτου έπί τοΰ δυστυχούς Πιστόν.

—  ΤΑ ! άνέκραξεν ή Καρολίνα, έθρή- 
νησα τόν θάνατόν του, άλλά δέν σάς τάν 
έγραψα, διά νά σ’ έκπλήξω. Δέν εινε 
λαμπρά ταριχευμένος ; Φαίνεται δτι ά 
κόμη ζ$.

Έκρυψα δσον ήδυνάμην τήν λύπην, ήν 
μοί ένεποίησεν ή άτυχης έκείνη ιδέα καί 
είσήλθον είς τήν αίθουσαν, δπόυ ή δυσ- 
αρέσκειά μου ηΰξησεν έπί τή θέα τεσσά
ρων κυριών, άς μοί συνέστησαν ώς φ ίλα ; 
τ ή ; οίκογενεία;.

Αί κυρίαι αύτα ι έρραπτον άδιακόπω; 
φλυαροΰσαι.

Τό άνάκλιντρον, ή τράπεζα, τά  καθί
σματα ήσαν πλήρη τεμαχίων έριούχων 
καί γυναικείων κοσμημάτων.

Έκάθησα έπ’ ολίγον, καί ε ίτα  ήγέρθην 
ΐνα  αναχωρήσω' άλλά μέ προσεκάλεσαν 
ε ί; τό γεΰμα καί δέν ήδυνήθην ν’ άονηθώ.

Είσήλθεν έν τούτο ι; ό μέλλων πενθε- 
ρό; μου, δστι; χαιρέτισα; με εΰγενώ; καί 
είπών μοι κολακευτικά; τ ιν α ; λ έξε ι;, ήρ
ξατο νά δμιλνί περί διαφόρων αντ ικ ει
μένων.

Τό γεΰμα ήτοιμάσθη μετά τινο ; δυσ- 
χερείας' ή άταξία  ίδ ίω ; μέ παρηνόχλει 
πολύ.

Κατά τό τέλο ; δμω; τοΰ γεύματο; έ- 
λησμόνησα τά ; ένοχλήσει; τα ύ τα ;, προ- 
π ιόντο ; ΰπερ έμοΰ τοΰ πενθεροΰ μου λίαν 
εΰγενώς. Τό αγαθόν ήθός του μέ συνεκί- 
νησεν.

Έδέχθην μετά θάρρους παρά τών χει
ρών τής Καρολίνας προσφερθέν κυπελλον 
καφέ, οΰτινος οΰτε ή οσμή, οΰτε τά 
χρώμα ήσαν εΰάρεστα.

Ό  πατήρ τής Καρολίνας έξήλθεν.
Ή θέλησα ν’ άκολουθήσω αΰτόν, άλλά 

μέ παρεκάλεσε νά μείνω τήν πρώτην τα ύ 
την, έσπέραν μετ’ αυτών. Τότε μ’ ήρώ- 
τησαν πεοί τών διαφόρων έθίμων καί πό
λεων, άς είδον' προσεπάθουν νά διεγείρω 
διά τής εύγλω ττίας μου τήν περιεργίαν 
αΰτών, άλλ’ έν τώ  μέσφ τοΰ λόγου μου-' 
διεκοπτόμην ύπό τών φιλοπόνων φίλων 
τής οίκογενείας.

— Πρός Θεοΰ,Λουίζα,πρόσεχε,ή χειρίς 
αΰτη είνε πολΰ μακρά.

—  ”Οχι, είνε ώς ή άλλη.
Καί περί τούτου έγένετο μεγάλη συζή- 

τησις.
“Αλλη άνέκραζεν :
— Κυρία μου,δέν έ'χω πλνέον κλωστήν,

—  Καρολίνα, δός μοι μίαν βελόνην. 
Ε ιτα έζήτουν παρ’ έμοΰ συγγνώμην 

διά τήν διακοπήν ταύτην, καί μετ’ ολί
γον νέα φιλονεικία ήγείρετο περί τ ινο ;

λαιμοδέτου ή περί τών τα ινιών τή ; έσθή- 
το ;.

’Έφθασε τέλο ; ή ώρα, καθ’ ήν ε'πρεπε 
νά λάβωμεν τό τέϊον καί χαίρων ήκουον 
τόν συριγμόν τοΰ ζέοντο; ΰδατο;, δστι; 
μοί έφαίνετο άρμονικώτερο; τή ; φλυαρίας 
τών κυοιών έκείνων.

— Δόξα τφ  Θεώ, έσκεπτόμην, θά τε- 
λειώσγ] καί ή έσπερίς αΰτη.

Ά λ λ ’ αίφνης, ένώ ή Καρολίνα ή γε ί
ρετο ΐνα  έτοιμάσγι τό τέϊον, ή μήτηρ τί) 
λέγει ·'

— Ε πειδή είργάσθημεν καλά δλην τήν 
ημέραν, πρέπει νά μάς άνταμείψγ); ψάλλε 
έκεΐνο τό άσμα, τό όποιον μ’ άρέσει τό
σον πολύ.

Ή  Καρολ.ίνα έκάθησε παρά τό κλειδο- 
κύμβαλον καί έμελψεν άπαίσιόν τ ι άσμα, 
δπερ μοί έφάνη άτελεύτητον.

Τό ζέον ΰδωρ δέν ήκούετο πλέον.
Κατεδικάσθημεν ΐνα πίωμεν χλιαρόν 

ύδωρ μεμιγμένον μετά τίνος άηδοΰς χόρ
του.

Ό τε  αί τέσσαρες φ ίλα ι τής Καρολίνας 
συνήθροισαν τά  ΰφάσματα, τά νήματα, 
τά  μέτρα, τάς βελόνας καί τάς ψαλίδας 
ειχε παρέλθν) ή δωδεκάτη' άνησύχουν δέ 
πώς ήθελον έπανέλθει είς τάς οικίας των, 
τόσον άργά.

—  ‘Ησυχάσετε, είπεν ή Καρολίνα, ό 
μνηστήρ μου είνε λίαν εΰγενής καί θά 
θεωρήσγ) έαυτόν εΰτυχή άν σάς συνοδεύσν).

’Ήμην κεκμηκώς, έπεθύμουν νά κοιμη
θώ, ή ποότασις αΰτη δέν ήτο εΰάρεστος, 
άλλά πώ ; ήδυνάμην ν’ άρνηθώ ;

Ώ δήγησα τά ; τέσσαρα; έκείνα; κυρία; 
ε ί; τ ά ; ο ικία ; των, α ΐτ ιν ε ;, πρό; έπίμε- 
τρον τών δεινών μου, κατωκουν ε ί; τά ; 
τέσσαρα; γω νία ; τ ή ; πόλεω;.

Κατά τάν αΰτόν σχεδόν πάντοτε τρό
πον διέτοιβον τό χρόνον έν τή οικία τής 
Καρολίνα;. ’Αείποτε ή αΰτή άταξία  καί 
ταραχή, ή αΰτή έκθεσι; ένδυμάτων, λα ι
μοδετών καί τα ινιών κλπ. ,δ ι’α ΰτά ; οΰδέν 
έ'τερον ητο ό σκοπό; τοΰ βίου ή έπιμε- 
λη ; φροντί; περί συρμών καί περιβολών.

Ό  πατήρ καρτερικώ; εφερε τήν κα τά - 
στασιν ταύτην τοΰ οίκου, μή λέγων άνω- 
φελεΐ; λόγου; καί άποφεύγων τά ; έριδα;’ 
σπανιω ; έξέφραζε τήν θέλησίν του, καί 
τότε ε'πρεπε νά ΰποταχθώσιν είς αυτήν. 
’Απεφάσισα νά πηγαίνω  είς τήν οικίαν 
έκείνη,δσον τό δυνατόν,σπανιώτεοον, είσ- 
ηρχόμην εΰθυμος καί έξηρχόμην κατηφής.

Πεοί οΰδενάς οΰδέποτε σπουδαίου συν- 
εζήτουν έκεΐ' διερχόμενος μακράς τ ινα ; 
ώρας παρ’ αΰτο ΐς, έπεπόθουν τήν έργα- 
σίαν μου.

Ημέραν τινά  έφεραν εισιτήρια θεά- 
τοου, ΐνα έπί τ ινας τουλάχιστον ώρα; 
διασκεδάσω μετά τής' Καρολίνας καί τής 
μητοός της απαλλασσόμενος έπί μίαν έ
σπέραν τής φορτικής φλυαρίας τών φίλων 
της. Ά λ λ ά  φαίνεται δτι κακός τ ις  δαί
μων ήρέσκετο διαταράττων τήν οικίαν έ- 
κείνην. Έπρεπε νά δειπνήσωμεν έγκαίρως 
ΐνα εΰρωμεν θέσιν τινά έν τφ  θεάτρφ, 
άλλ’ ή γαλή καί ή μαγείρισσα συνώμοσαν 
νά μάς βασανίσωσιν. Μέρος τοΰ φαγη-



τοΰ κατεκάη, τό δέ λοιπόν άνηρπάγη υπό 
τοΰ 'λαίμαργου ζώου' ήγέρθημεν τής τρά
πεζας πεινώντες.

’Εκτός τούτου παρέστν-,ν μάρτυ; οικο
γενειακή ; σφοδρά; διαμάχης.

Ό  πενθερός μου άνήγγειλεν οτι κατά 
τό προσεχές Ιαρ θά ήρχετο ή πρεσβυτέρα 
κόρη του, δτι θά κατελάμβανε τά  πρώτα 
αΰτής δωμάτια και θά διηύθυνεν, ώς πρό- 
τερον, τόν οίκον.

—  Ναί, ΰπέλαβεν ή σύζυγος όργίλω,ς,

τνις, Υΐτις ομοιάζει μ’ αΰτήν μ’ έ'καμε νά 
παραβλέψω την αγωγήν της Καρολίνας. 
Ά λ λ ’ ή φύσις δεν έφάνη μητρυιά. Είνε 
καλή κόρη καί έλπίζω μεθ’ ύμών νά γείνη 
καλή σύζυγος και ,μήτηρ. Σάς άγαπώ ώς 
τέκνον μου καί έλπίζω  δτι θά με συγχω
ρήσετε, διότι έφάνην πρός ύμας κα τ’ άρ- 
χάς ψυχρός. Δέν σας ένόησα, κατόπιν 
δμως έ'μαθον νά σάς έκτιμώ. Μεγάλην δέ 
χαράν αισθάνομαι ιοτι πιστεύω οτι
μετά τόν θάνατόν μου ή ά τυχη ; Μ άγια,

έμπιστεύσου την διεύθυνσιν είς την Μά- : θά εύρη αδελφόν, ποοστάτην, καοδίαν εΰ- 
γ ια ν, δέν εχει κανέν άπό τά  προτερήματα ! γενή, ήτις θά παρηγόρηση αΰτήν διά τή' 
τής Καρολίνας' θά μετανοήσης πικοώς.

—  Τί προτερήματα λέγεις πάντοτε ;
στερησιν της αγαπης του πατρος. 

Καί τα ΰτα  λέγων άπέμασσε τά >α-
διέκοψεν ό σύζυγος. Κατηραμένα τά  προ- ( κρυά του' ε ίτα  ίδών τό ώρολόγιόν του: 
τερήματα αύτά , τά όποια καθιστώσιν | — Καιρός ν’ άπέλθωμεν' είπε. Καί ή-
άθλιον τόν βίον ! Ή  Καρολίνα είνε ύπο- ! γέρθη.
γραμμός τών σημερινών κορασίων ! Δέν ’Από τής έσπέρας έκείνης ήγάπησα τόν 
Ιπρεπε νά όμιλώ τοιουτοτρόπως ένώπιον πενθερόν μου' έπεθύμουν νά ομιλώ μ.ετ'αΰ-
τοΰ μνηστήοός του, ' άλλ ’ εινε θλιβερόν νά 
βλέπη κανείς τά  μαθήματα, τά  όποια δι- 
δάσκουσιν αΰτήν. Είς τά  σχολεία μανθά- 
νουσι γεωγραφίαν, ιστορίαν, ξένας γλώ σ
σας, καί Κύριος οίδε τ ί άλλο, άγνοοΰσι 
δέ τόν ουρανόν, τήν γήν, τάς Γραφάς, 
τήν μυθολογίαν- όμιλοΰσιν όλίγας λέξεις 
γερμανικάς καί γαλλ ικάς καί οΰδέν σύγ
γραμμα δύνανται νά νοήσωσιν. ’Ενθυμοΰ-

τοΰ" συνεκινήθην δέ οΰκ ολίγον έπί τ?) έκ- 
δηλώσει τών πρός έμέ αισθημάτων του. 
Ά λ λ ’ ό χαρακτήρ τής Καρολίνας όση- 
μέραι μοί άπήρεσκεν' ή άγαθή της δμως 
καρδία καί ή μεγάλη αγάπη ήν έδείκνυε 
πρός με μέ συνεκίνουν τόσον, ώστε δέν έ- 
τόλμων νά διαορήξω τόν ταχέως συνα- 
φθέντα δεσμόν τής άγάπη ; μας.

Διάφοροι περιπτώσεις έπεβράδυνον τάν
μαι πόσον έπηνεσας τήν αγχίνοιαν καί j γάμον μας. Ή θέλησα κατά τά διάστημα 
τά  αισθήματα τής Καρολίνας, πρωίαν τοΰτο νά διδάξω τήν Καρολίναν ώφέλιμά
τινά  δταν παοετήρει τόώραϊον σύμπλεγμα 
τοΰ K orw aldeen , τό παριστών τόν Δία 
καί τόν Γανιμήδην . Είπεν δτι ό νέος

τινα  μαθήματα. Ά λ λ ’ ή άρχουσα έν τφ  
οΐκω διχόνοια, αί έπισκέψεις τών φίλων, 
ή περιφρόνησις τοΰ χρόνου άνήγειρον προ-

έκεΐνος ήτο ό υίός τοΰ Ναπολέοντος. Αί · σκάμματα ανυπέρβλητα. Αόριστος έλπις 
φίλαι τη ; συνεφώνησαν καί δλαι ήρχισαν καί ταραχή μέ κατεϊχεν άναμένοντα τήν 
νά κλαίουν. | άφιξιν τής Μ άγιας.

Ή  μήτηρ τή ; Καρολίνας ήτοιμάζετο ί —  Τίς οίδε, ελεγον, όποία θά έπέλθη 
ν’άντικρούση αΰτόν, δτε είσήλθεν ό γραμ- , μεταβολή. Πιθανόν νά είνε περιαλγής καί 
ματοκομιστής λέγων, κατά τό εθιμον τραχεία και έγώ δέν θά δυνηθώ νά πά 
του τόπου : ; ρηγορήσω αΰτήν.

—  Καλήν δρεξιν ! I Ό πω ς δήποτε δμως, ένόμιζον οτι- ά-
καί έγχειρίζων έπιστολήν τφ  κυρίω δύνατον ήτο ν’ αΰξ,ήση τήν αηδίαν, ήν 
Α* τοΰ οποίου τό κατηφές ήθος ευθύς ήσθανόμην έν τή οίκίιζ έκείνη. 
έφαιδρύνθη. j 05  τω διήλθεν ό χειμών καί έπήλθε τά

—  Είνε τής Μ άγιας, άνέκραξε' θά ελθη έ'αρ μέ τά  άνθη, καί τάς χελιδόνας, τούς 
βεβαίως τήν προσεχή άνοιξιν. 1 κορυδαλούς, τόν Μάϊον καί τήν Μ άγιαν.

Ήγέρθη τής τραπέζης, είπεν εΰγενεΐς | 
τ ινας λόγους είς τήν σύζυγόν του καί έ- j Γ
ζήτησε συγγνώμην παρά τής κόρη; του. |
Έποοεύθημεν είς τά θέατρον λίαν άογά. 1 Ά πήλθον έπί τινας ημέρας εις τινα

Μόλις ευρών δύο θέσεις διά τήν Καρο- ' έξοχήν. Μετά τήν είς Κοπεγχάγην έπά- 
λίναν καί τήν μητέρα της, ήκολούθησα νοδόν μου, έπορεύθην είς τήν οικίαν τής 
τόν πενθερόν μου, δστις μέ προσεκάλεσεν μελλονύμφου μου, ήτις μετά τινας άση- 
εϊς τ ι ξενοδοχεϊον πρός πλήρωσιν τοΰ έλ- μάντους λόγους, μοί είπεν: 
λιποΰς ήμών δείπνου. — Ή λθεν ή άδελφή μου έκ Σουηδίας.

Μ' είσήγαγεν είς ιδιαίτερον δωμάτιον, Τώρα θά σέ συστήσω είς αΰτήν.

Ά  ! όποιαν κακήν ιδέαν ειχ»ν μέχρ 
τότε περί αΰτής !

Ή το  νεάνις μικροΰ άναστήματος, άπα 
στράπτουσα έκ καλλονής κάί χάριτος' ο 
ζωηροί αΰτής χαρακτήρες έπέφαινον π α ι
δικήν αφέλειαν καί σθένος εΰγενοΰς Ίιυχής 
Έζή τησα συγγνώμην διά τήν ένόχλησιν.ι 

["Επεται συνέχεια], Σ

Ε Ι Σ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν

Τ

διέταξε νά φέρωσι φιάλην καμπανίτου καί 
ΐδειξε πρός με αγάπην, ης μέχρι τότε 
παρ’ αΰτοϋ οΰδέποτε ήξιώθην.

— Θά ζητήσω παρ’ ύμών συγγνώμην,

Άνήλθομεν τήν κλίμακα.
Ή  Καρολίνα ήνέφξε τήν θύραν. 
’Εξεπλάγην έπί τή τάξει καί τή καθα- 

ριότητι τοΰ δωματίου εί; δ είσήλθομεν.
μοί είπε, διότι δέν άπήντησα είς τήν έ- “Αλλη άτμόσφαιρα_ ένόμιζον δτι έφαί- 

iT^~.Kr.n-ra \ δρυνε τήν ψυχήν μου. Παρά τινα  τράπε
ζαν έκάθητο γυνή τ ις  γράφουσα μετά με
γάλης προσοχής.

— Μ άγια, άνέκραξεν ή Καρολίνα, ίδοΰ 
ό μνηστήρ μου.

Ή  Μάγια ήγέρθη καί προέβη πρός 
ήμάς.

πιστολήν δι' ής μοί εςητησατε ττ,ν χεΐρα 
τής Καρολίνας. Ή  σύζυγός μου ήθελεν 
ευθύ; ν’ άπαντήση, άγνοώ δ ιατί έγώ πα- 
ρημέλησα. Πρέπει νά εΐπω τήν άλήθειαν’ 
αισθάνομαι δτι έφάνην άδικος πρός τήν 
κόρην αΰτήν. Ή  πρός τήν πρώτην σύζυ
γόν μου άγάπη καί πρός την θυγατέρα
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