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Λήξαντος τήν 3 1 Τ'ν Οκτωβρίου τοϋ 
Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο- 

ημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομη- 
iv μας έπιθυμοϋσι νά έξακολουθ/Γ 
ι)®ιν ώς τοιοϋτοι καί κατά τό Ε' Ε
ίς, παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 

ΐήν συνδρομήν των έγκαίρως, ΐνα μή 
ριακοττ  ̂ ή αποστολή τοϋ φύλλου.

Είς τούς έν Ά θή να ις  καί τα ις έ- 
ιιαρχίαις άνανεοϋντας ή νεωστί έγ- 
Ι'ραφομένους συνδρομητάς ήμών

Λ ω ρ ο ΰ μ ,ε ν  :

Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ '  τοΰ συνεργάτου ήμων 
Α ίσω πο ν, χομψδτατον τομίδιον, έπί άρίστου χάρτου 
καί ώραίου χρωματιστού έξωφύλλου τοϋ X. θ ε μ ο ν  
A rr iro v .

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τάν Ε ΡΩ ΤΑ Κ Α Ι  Σ* χα'ι τόν 
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟ Τ ΚΟΣΜ ΟΤ, τήν έχ 400  

βελίδων ’Αθηναϊχήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου ή- 
(*δν χ . Γρ. Δ. Ξ εro π o vA o v .

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

[Συνέχεια.]

*Οτε συνήλνθεν ή αΰλή ήτο σκοτεινή 
*αί έρημος, καί ώς δύο άστρα απομακρυ
νόμενα έλαμπον οί φανοί τγϊς άμάξνις τής 
φερουσης την Κρινιών καί τόν άρπαγα α ΰ
τής.

Ο Καρβαγάν άνηγέρθη περίλυπος καί 
τους οφθαλμούς έχων στεγνούς κατέβη 
*ιί την πολίχνην, έπανήλθεν είς την όδόν 
Αγοράς, καί εύρεν έν τή οικία τόν μπάρ- 

^ ΐ!« Κατελούοην, άοτίως κομισθεντα καί 
Χκτακείμενον άναίσθητον.

Τόν κινεί ΐνα  τόν άφυπνίση καί τφ  λ έ
γει δυνατά κραυγάζων είς τό ώτίον του, 
®τι η κόρη του έφυγεν, δτι την άπήγαγεν 
0 μαρκήσιος Κλαιρεφόν.

— Την έκλεψεν ! ακούεις ! έκατάλα- 
βες ! άνεφώνει ό τάλας, έμπήγων τούς 
δακτύλους του είς τόν βραχίονα τοϋ με- 
θύοντος γέροντος. Την έκλεψεν ο παληάν- 
θρωπος ...

 ”Α ! ά ! τόν έκλεψαν, έτραύλισεν ό
μπάρμπα Κατερούλης, έν τφ  έγκεφάλφ 
τοϋ όποιου έσώζοντο έτι ράκη τινά έμπο- 
ρικών έννοιών. Τόν έκλεψαν... Καί τ ί μας 
μέλει άν τον έκλεψαν. Φθάνει πού τού το 
παραδώσαμε έμεΐς τό πράγμα σφον καί 
ακέραιον" άφοϋ έβγήκε άπό τό κα τά 
στημά μας δέν είμαστε έμεΐς υπεύθυνοι, 
υπεύθυνος είνε ό άγοραστής. Ά ς  το έπρό- 
σεχε νά μή τού το κλέψουν.

Ό  Καρβαγάν άπώθησεν οργίλος τόν ά 
θλιον γέροντα, δστις άπεκοιμήθη πάλιν 
ΰπνον βαθύτατον .. .

Ά ναβάς είτα  είς τό υπερώον τοϋ κα
ταστήματος έπεσεν είς τήν κλίνην του 
κατατρυχόμενος ύπό αισχύνης καί οργής.

‘Η φυγή τής Κρινιώς, ήτις έφαίνετο έκ 
πρώτης δψεως δτι έ'μελλε νά άνατρέψ·/) τά 
σχέδια τοϋ Καρβαγάν, τουναντίον άπέβη 
είς καλόν, διότι ό μπάρμπα Κατελούρης, 
έγκαταλειφθείς ύπό τής θυγατρός του, 
μόνον άντιφάρμακον τής λύπης του εΰρε 
τήν αύξησιν τής μέθης.

Έ κτοτε έφοίτα διαρκώς είς τό ’Ειιπο -  
pmbr,  χαψενε ϊον , καί διημέρευεν έν αΰτφ  
πίνων άπό πρωίας μέχρι νυκτός, τούς ό- 
όφθαλμούς έ'χων φλογερούς καί τήν γλώσ
σαν γλοιώδη.

Είχεν άποκτηνωθή καί ούδόλως πλέον 
έφρόντιζε περί τοϋ έμπορίου του, ουδέ
ποτε έλεγέ τ ι περί τής κόρης του, καί ε ί
χεν έγκαταλίπ·/) τήν διεύθυνσιν τοϋ οίκου 
του είς τόν Καρβαγάν. Ό  νέος διευθυν
τής , τοσοΰτον ηύδοκίμησεν, ώστε έν 
διαστήματι τριών έτών τό κατάστημα 
προώδευσεν δσον οΰδέποτε άλλ.οτε, δτε δ 
μπάρμπα Κατελούρης διεξήγε τάς συναλ- 
λαγάς του καθ’δν τρόπον γινώσκομεν ήδη, 
διά τής μεθόδου τού ποτηοίου !

Ό  Καρβαγάν απαθής, μεθοδικός, δρα
στήριος καί ακριβής, έπεχείρησε περιή- 

• γησιν τής έπαρχίας, έπεσκέπτετο τούς 
άγρονόμους, έδάνειζε χρήματα είς τούς 
έχοντας χρείαν, λαμβάνων ώς ένέχυρον

τήν προσεχή συγκομιδήν τών καρπών.
Οΰτω κατέθηκε τά  πρώτα θεμέλια γ ε

ωργικής τραπέζης, έξ ής έμελλε βραδύτε- 
ρον νά ώφεληθί) ούκ ολίγον έμπορικώς τε 
καί πολιτικώς.

Άρχομένου τοϋ τετάρτου έτους δ μπάρ
μπα Κατελούρης άπέθανε.

Τήν κηδείαν του συνώδευσαν πάντες οί 
μ ετ’ αΰτοϋ δπως δήποτε συγκοούσαντες 
τά  ποτήριά τ ω ν  καί δέν ήσαν ολίγοι.

Ή  κόρη του έλθοϋσα είς Νεβίλλην τήν 
ημέραν τής κηδείας, έφάνη έν τΤί έκκλη- 
σίι£ ίσταμένη παρά τφ  Καρβαγάν, μελα- 
νείμων, κεκαλυμμένη διά σκεπής μετάξι
νης άποκρυπτούσης τό πρόσωπον της.

Μετά τήν κηδείαν έπανήλθεν είς τήν έν 
τή  όδώ Αγοράς οικίαν, καί δλην τήν η 
μέραν μείνασα μόνη μετά τοϋ Καρβαγάν, 
άπήλθε τήν έσπέραν.

Τήν έπιοϋσαν προσκληθείς δ έν Νεβίλλιρ 
κοσμηματογράφος, παρηγγέλθη νά άπο- 
ξέσν) τήν παλα ιάν έπιγραφήν τού κ α τα 
στήματος, καί άντί τοϋ ονόματος τοϋ 

ί Κατελούρη νά γράψν) τό τοΰ Καρβαγάν.
Ουτω ή πολίχνη έμαθεν δτι δ ύπάλ

ληλος έγένετο κύριος τοϋ καταστήματος, 
συνεχίζων τάς έργασίας τοΰ προϊσταμέ
νου.

Ό ποία τις άρ& γε σύμβασις έγένετο 
μεταξύ τής Κρινιώς καί τοΰ τοσοΰτον ά- 
γαπήσαντος αΰτήν ; Κύριος οίδε. Τοϋτο 
μόνον γινώσκομεν, δτι άπελθοϋσα τήν 
έσπέραν τής κηδείας τοΰ πατρός της, ου
δέποτε πλέον έφάνη έν τή πολίχνν).

’Εθρυλεΐτο δτι διαμένει έν Παρισίοις' 
τινές μάλιστα Νεβιλλαΐοι, άξιοΰντες δτι 
ήσαν έν γνώσει τών έν τ·7) πρωτευούσιρ 
συμβαινόντων, διετείνοντο δτι ό μαρκή
σιος τάχ ιστα  βαρυνθείς τήν εύμορφον σι- 
τόπωλιν, τήν έγκατέλιπεν έπιδεξίως, ά- 
γοράσας είς αΰτήν άξιόλ>ογον κατάστημα 
άσπρορρούχων. Τότε δέ αυτη ύπανδρεύθη 
νέον τινά λογιστήν μεθ’ οΰ καί συνέζη ευ
δαίμων.

Τοιοϋτον έγένετο τό τέλος τής έρωτι- 
κής ιστορίας τής Κρινιώς.

Ό  Καρβαγάν έφάνη έπί τινα  χρόνον 
κατηφής καί ώχρός- άλλ ’ οΰδείς έτόλμη- 
σέ ποτε νά τον έρωτήσν), κα ίτοι ή περι-
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εργία πάντων ήτο σφοδροτάτη. Ά λ λ ’ 6 
ξηρός οΰτος καί κρυψίνους νέος είχεν ί 
διον τινα  τοόπον τοΰ άτενίζειν προς τοΰς 
περιέργους, ώστε τοΰς εκοπτε διά μιας 
τόν βήχα.

Δ'

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ

Τοΰντεϋθεν δ Καρβαγάν εζη είς δύο 
τινά  μόνΰν άποβλέπων, είς τήν φιλοδο
ξίαν του καί είς τό μισός του. Ά μφό- 
τερα δε τα ΰτα , ενα καί μόνον σκοπόν ϊ -  
χοντα, οΰ μόνον δέν άπέτρεπον αΰτόν τό 
ετερον έπί τοΰ ετέρου, άλλά καί ένισχύ- 
οντο δι’ άλλήλων.

Καί 7] μέν φιλοδοξία του έσκόπει νά 
άνατρέψν) καί άντικαταστήση τόν μαρ
κήσιον Κλαιρεφόν, οστις ήτο δ δυνατότα
τος έν τφ  τόπφ καί πλουσιώτατος, τό 
δέ μισός του θά ικανοποιείτο έάν ήθελεν 
επιτευχθώ τό διπλοΰν έκεΐνο αποτέλεσμα.

Ό  ένδελεχώς καθ’ ολον αΰτοΰ τόν βίον 
έμμένων έν μ ι$. καί τ γ  αΰτη γνώμτρ, είνε 
άήττητος.

Καί δ Καρβαγάν, εΰμοιρων ίσχυράς 
βουλήσεως, υπομονής καί καρτερίας άν- 
αλλοιώτου, έ'μελλε νά καθυποτάξν) πάσαν 
αΰτοΰ ένέργειαν είς τήν βραδεΐαν μέν άλλ’ 
ασφαλή καί βεβαίαν έκδίκησιν.

Έ γίνωσκε δέ κάλλιστα  οτι τό πράγμα 
τοΰτο δέν γ ίνετα ι εΰκόλως καί ταχέως, 
οτι α πα ιτε ίτα ι ίσως ένέργεια πολλών έ
τών. Ά λ λ ’ αΰτός ειχεν άκράδαντον άπό- 
φασιν νά έπιμείννι ύπονομεύων μέχρι τής 
ήμέρας, καθ’ήν Ιν μόνον κτύπημα, τό ύ
στατον, θά ΰπελείπετο πρός τήν τελευ
τα ίαν κατεδάφισιν.

Ή  απουσία τοΰ μαρκησίου κα τ’ οΰδέν 
έμείωσε τήν σφοδρότατα τών αισθημά
των τοΰ Καρβαγάν" διότι ήρκει μόνον 
νά έγείρν) άπλώς τήν κεφαλήν καί νά έν- 
θυμηθή τό δυσάοεστον παρελθόν.

Έ κεΐ υψηλά έπί τοΰ λόφου έ'βλεπε 
τόν λευκόν τοίχον τοΰ πύργου, δπου εί
χεν άλ.λοτε άναβή άσθμαίνων τήν νύκτα 
τής πανηγύρεως, ΐνα σώσν) τήν Κρινιών.

Καί νά γίνΥΐ πα ίγνιον, αΰτός δ Καρ
βαγάν, νά γίνν) παίγνιον τίνος ;

”Α ! δεκαετία όλη είχε παοέλθει καί 
τοΰτο συλλογιζόμενος ώχρία ετι έξ ορ
γής καί ταπεινώσεως.

Παοακολουθών άείποτε τόν βίον τοΰ 
Όνωοίου Ιβλεπε μετά χαράς άγριας οτι 
ή περιουσία τοΰ εΰπατρίδου δσημέραι ή - 
λαττοΰτο , ένώ ή ιδία αΰτοΰ περιουσία έ- 
πολλαπλασιάζετο.

Ό  μαρκήσιος Κλαιρεφόν κορεσθείς καί 
άποστραφείς τόν εΰθυμον βίον, έπανέλα
βεν αΰθις τάς έπιστημονικάς αΰτοΰ πα- 
ραλογίας, ίδρύων διαφόρους έταιρείας β ι ο - 
μηχανικάς, ών οΰδέ μία κάν ηΰδοκίμησε, 
καί τοΰτο, διότι ήτο άνήρ όξΰς τόν νοΰν 
μάλλον ή στοχαστικός, ητο ορμητικός 
μάλλον ή πρακτικός.

Τφ έπήρχετο, φέρ’ είπεΐν, ιδέα τις οΐα ι 
δήποτε, τήν παρηκολούθει, τήν έπερι- 
ποιεΐτο καί μετά τήν απώλειαν πολλοΰ 
καί χρόνου καί χρήματος κατέλειπεν αΰ
τήν συλλαμβάνων άλλην.

Ό  Καρβαγάν άκριβώς πληροφορούμε
νος τάς δαπανηράς ταύτας απόπειρας έ- 
γέλα πικρώς καί ελεγεν :

—  Νά ’δήτε δτι δέν είνε άνάγκη νά 
άναμιχθώ έγώ, αΰτός μόνος του θά άφα- 
νισθή.

Ημέραν τινά  διεδόθη εϊδησις, ήν α- 
κούσας ό Καρβαγάν έφρικίασεν έκ χαοάς 
άπαισίας.

Ό  μαρκήσιος ειχεν έπανέλθει είς τάς 
κτήσεις του.

Οί κάτοικοι είδον καταβαίνοντα έκ 
πολυτελοΰς οχήματος κύριόν τ ινα , σκιάν 
άμυδράν τοΰ λαμπροΰ έκείνου εΰπατρίδου 
δι’ δν ?παλλον άλλοτε αί καρδίαι πασών 
τών γυναικών τής Νεβίλλης.

Ό  μαρκήσιος ήτο αγνώριστος, είχε 
πολΰ καταπέση, δέν ήτο πλέον εΰκίνη- 
τος καί ραδινός νέος, δ ώς νεάνις έπαγω- 
γός καί έπέραστος!

Πρός μεγίστην δέ ϊκπληξιν  τών ανθρώ
πων, δ μαρκήσιος εζη ήδη βίον ήσυχον 
καί φιλόπονον, αντί τοΰ ποοτέρδυ θορυ
βώδους καί άτάκτου.

Κατεγίνετο δραστηρίως είς τήν βελ— 
τίωσιν τών γαιών αΰτοΰ καί τήν ξύλευσιν 
τών δασών. Πρός τοΰτο δέ ΐδρι>σε μεγά
λην πριονιστικήν μηχανήν.

Έ πεστάτει αΰτός πάνταχοΰ καί έφαί
νετο εΰδαιμονέστατος έν τώ μέσφ τών 
έργατών αΰτοΰ.

Συνεχώς μετερρύθμιζε τήν μηχανήν 
διά παντοίων βελτιώσεων ΰπ ’ αΰτοΰ έπι- 
νοουμένων καί δέν έφοβεΐτο νά άπλώσ?) 
καί αυτός τήν χεΐοά του οσάκις μηχά
νημά τι δέν έκινεΤτο προσγικόντως.

Τόν πλεΐστον χρόνον διήρχετο έγκε- 
κλεισμένος Ιν τ ιν ι πυργίσκφ μεστφ παν
τοίων οργάνων τής φυσικής, έν ώ είχε 
κτίση καί κάμινον διά τά χημικά πειρά
ματα.

Πολλά δέ καί διάφορα έθρυλοΰντο περί 
τοΰ μυστηριώδους έκείνου χημικοΰ έογα- 
στηοίου.

Έ λεγον δτι είς οΰϊ>ένα έπετοέπετο ή 
είσοδος, διότι δ μαρκήσιος κατεγίνετο 
είς μαγείας.

Ένίοτε μάλιστα αί ΰαλοι του πυργί
σκου έφωτίζοντο ΰπό λάμψεως άλλοκό- 
του, καί μακοόθεν οί δ ιαβάται εβλεπον 
έντρομοι τήν νύκτα τά  ζωηοά έκεΐνα 
φώτα.

Βεβαίως θά έφεΰρε, άπόκρυφόν τι μέ
σον πρός λίπανσιν τών άγοών καί γονι- 
μοποίησιν τών λειμώνοιν, διότι άφ’ δτου 
κατεγίνετο είς τήν καλλιέργειαν τής γης, 
ή συγκομιδή αΰτοΰ ήτο άπαράμιλλος.

Οί αγρονόμοι του δέ έ'λεγον μετά φθό
νου :

— Ό  κύριός μας εχει λαμπρόν σίτον 
καί άφθονους βοσκάς, άλλ’ αΰτός είξεύ- 
οει πόσον τοΰ στοιχίζουν... Τά λιπάσμα- 
τά  του δέν είνε γνωστά, άλλά στο ιχ ί
ζουν πολύ ... Ποιος εΐξεύρει άν δέν εχη 
αΰτοΰ μέσα καί δ διάβολος τό ποδάρι 
του !

Ό  Καρβαγάν, δστις βεβαίως οΰδόλως 
έπίστευεν δτι ταΰτα  πάντα  έγίνοντο 
διαβολική συνεργί^, ένόησε παρευθύς πό

σον ήδύνατό νά ώφεληθνϊ έκ τής διαγωγές 
τοΰ μαρκησίου.

"Οπου λοιπόν καί άν έστά^μευε κατά 
τάς περιοδείας του, άς έξετέλει έφ’ άμά- | 
ξης, Ιλεγεν είς τοΰς γεωπόνους :

— Έ  ! καλότυχοι ! τό είξεύρετε δτι 
εχετε άνταγωνιστήν ποΰ δέν χωρατεύει : 
τό είξεύρετε δτι αί τιμα ί θά ξεπέσουν ; 
Αΰτός δέν έ'χει άνάγκην καί θά πωλ-Tj 
δσα δσα... δέν είν’ άλήθεια ; τ ί τον μέλει 
αΰτόν..

Οΰτω δέ ύπεξήπτε τήν κατά τοΰ 
μαρκησίου δυσμένειαν, σύμμαχον εχων 
τόν Μαδητήν τόν ξυλέμπορον , δστις 
δέν εβλεπεν εΰαρέστως τόν μαρκήσιον 
σχίζοντα μόνον του τάς προαιώνιους δρΰς, 
καί άποστέλλοντα αΰτάς άπ ’ εΰθείας είς 
τά  μεγάλα ναυπηγεία πρός κατασκευήν 
στόλων καί λιμενικών Ιργων.

Τό άτελέύτητον έπιχείρημα τοΰ έπι- ι 
τρίπτου τούτου ξυλεμπόρου, ήτο ή άτμο- 
κίνητος μηχανή τών πριόνων, ήν ό μαρ- ] 
κήσιος μετεχειρίζετο.

Α νεξάντλητο ι ήσαν οί έν τφ  καπη- 
λείφ  φ ιλ ιππ ικο ί, οΰς άπήγγελλε κατά , 
τοΰ φιλοπροόδου εΰπατρίδου :

— Άκοΰς έκεΐ, βρέ άδελφέ, ήμεΐς νά 
δουλεύωμεν μέ τά  χεριά μας καί νά σου 
έ'ρχεται αΰτός δ αλιτήριος νά μας κόβ·/) 
τό ψωμί άπό τό στόμα μέ έργαλεΐα, τά 
δποΐα δουλεύουν μοναχά των ! Τό ήμε- 
ρομίσθιον τοΰ πριονιστή ήτον τρία φράγκα i 
καί τώρα μόλις καί μετά βίας είιρίσκει I 
δύο. Είνε κατάστασις πραγμάτων αΰτή !

Τό βέβαιον είνε δτι ή άτμομηχανή τοϋ 
μαρκησίου ήτο δαπανηρότατη, δέν έκά- I 
λυπτεν, ώς λέγομεν, τά  έ'ξοδα. Είς τοϋτο I 
δέ συ*έτεινε καί δ Μαδητής, δστις έλατ- } 
τώσας τά  ήμερομίσθια κατώρθωσε δύο I 
τινά , καί ηθικώς Ιβλαψε τόν μαρκήσιον 
καί χρήματα πολλά έκέρδαινε.

Καί δμως ή δημοτικότης τοϋ Κλαιρε- 
φόν ήτο άκλόνητος καί στερεά, καί αΰτός 
δέ δ Καρβαγάν καί συντροφιά ήδύνατ» 
νά δμολογήσωσιν, δτι τό άοξάμενον ήδΐ) 
Ιργον τής καταστροφής δέν Ι'μελ,λε νά I 
συμπληρωθή έν μια καί μόνη ήμεριφ.

Τφ 1847 έν τα ΐς  δημοτικαΐς έκλογαΐί 
δ Κλαιοεφόν έπλειοψήφησε κατά πολΰ τοΰ 
άντιπάλου αΰτοΰ Ζαφειριού Διαμαντή , 
μεγάλου μυλωθροϋ.

Τοσοΰτον δέ είργάσθη δ Καρβαγάν υπέρ» 
τοϋ άντιπάλου τοϋ μαρκησίου, ώστε "hi 
κόρη τοΰ μυλωθροϋ, ένόιχισεν δτι ό Καρ-1 
βαγάν φερόμενος ουτω, έκινεΐτο ΰπό έ'ρω-1 
τος πρός αΰτήν , έν φ  ήμεΐς γινώσκομεν I 
δτι ή αφορμή ήτο τό κατά τοΰ Κλαιρε-Ι 
φόν μίσος.

Ά λ λ ’ ό Καρβαγάν δμως ήτο άνθρωπος 
πρακτικός, καί δέν ένόμισεν άτοπον νά 
Ικμεταλλευθή τό γέννημα τής φαντασίαί 
τής νεάνιδος" διό μετά Ιξ μήνας ένυμ- 
φεύθη αΰτήν λαβών καί προίκα έκατοντα* 
κισχιλίων φοάγκων.

Τό έπόμενον έ'τος ένυμφεύθη καί ό μ*Ρ'| 
κήσιος.

Ά ντιθέτω ς δέ πρός τόν πατέρα του , 
νυμφευθέντα χάριν κερδοσκοπίας, αΰτόί 
ένυμφεύθη έξ Ιοωτος τήν νεωτέοαν θυγ* '



τέρα τοϋ γείτονός του βαρώνου Σαιμμώρ, 
γέροντος ευπατρίδου μεγαλοπρεπεστάτου 
μέν άλλά μικράς περιουσία;, γαυριώντος 
έπ’ εΰγενείι?.

Τούτου τά  άριστοκρατικά φρονήματα 
είχε κληρονομήση ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ 
κυρία ’Ισαβέλλα.

Ή  νέα μαρκησία Κλαιρεφόν, φύσις ά- 
φελής καί γλυκεία  ετεκε δύο τέκνα, τόν 
Ροβέρτον καί την ’Αντωνίαν, καί κατά 
τό βραχύτατον διάστημα τοϋ βίου τνις , 
ύπηρξεν ό άγγελος τνις οικογενειακής έ- 
στίας.

’Απελθοϋσα έν ήλικί^  τριάκοντα και 
πέντε έτών, συμπαρέλαβε μεθ’ έαυτής καί 
δλην τήν έν τω  οί'κφ φρόννισιν, κα τα λ ι-  
ποϋσα τόν Όνώριον προσκείμενον είς την 
έφευρετικήν αύτοΰ μανίαν, όξυτέραν καί 
δαπανηροτέραν συν τη ηλικ ία  όσημέραι 
γινομένην.

["Επεται συνέχεια].
Π . Φ ε ρ μ π ο ς .

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

ΤΟ ΓΗΡΑΣ TOY Κ 0Ϊ ΔΕΚΟΚ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[ Χ υ ν ί χ ε ι α ] .

ΙΔ'

— Πώς ! γνωρίζετε τόν άνθρωπον αΰ
τόν ! άνέκραξεν ό άρχηγός τής άσφα- 
λείας.

— Πολΰ καλά, άπήντησεν ό ύπαστυ- 
νόμος. Είνε έμπορος, ό όποιος άπό χθές 
Ιγεινεν άφαντος, καί τόν όποιον ζητεί ή 
οικογένεια του. Ό  υίός του ήτο είς τό. 
δωμάτιόν μου καί έλάμβανον την δήλω- 
οίν του, όταν ήλθε νά μέ ζητήση ό Πιε- 
δούσης. Μά την π ίστ ιν  μου, καθόλου δέν 
επερίμενα νά κάμω έδώ μ’ ενα ρίξιμο δυο 
τριγόνια.

— Καί έγώ , καθόλου δέν έπερίμενα 
οτι θά έπροχωροϋμεν τόσον γρήγορα είς 
διαφώτισιν τής ύποθέσεως. Είσθε έντελώς 
Ρέβ* ιος, οτι τό σώμα αΰτό είνε τοϋ έμ- 
ΙϊΟρου ποϋ λέγετε ;

— Ρ>εβαιότατος. Περισσότερον άπό εΐ- 
*θσι φοράς άπήντησα τό πρόσωπόν αΰτό 
εις τόν κήπον τοϋ Λουξεμβούργου καί είς 
τον βοτανικόν κήπον’άλλως τε, είνε γνω 
στότατος ε ί; δλην τήν συνοικίαν, δπου 
^ι^λθε τήν ζωήν του, καί δπου ό πατήρ 
του e‘X£v έγκατασταθη πρό αΰτοϋ. Με- 
τήρχετο τό έμπόριον τών υφασμάτων χον- 
«ρικώς.

— ΤΗτο πλούσιο; ;
Π λουσιώτατο;, ή δέ περιουσία του

•εν είνε νέα, άνέρχεται ε ί; δύο ή τρεΐ; 
Υενεα;.

— Πώς ονομάζεται ;
Κύριος Λερέ' Πέτρος Λερέ Βεράρ καί 

Σ*1 είνε ή έπωνυμία τοϋ έμπορικοϋ οΐ- 
*<ιυ του.

— Τότε-λοιπόν έ'χει συνεταίρον ·
— ”Ω ! ό συνεταίρος αΰτός δέν άνα- 

μ ιγνύετα ι ποσώς είς τάς υποθέσεις... Μοί 
φα ίνετα ι μάλιστα δτι δέν κατοικεί ε ί; 
Παρισιού;.

— Καί είνε νυμφευμένο; ό κύριο; αΰ
τ ό ; . . . ;  Πώ; τόν ονομάζετε ; "Α ! Λερέ...

—  Νυμφευμένο; καί μάλιστα πατήρ 
δύο τέκνω ν.Ό  μεγαλείτερο; υιό ; του ήλθε 
σήμερον τό πρωΐ ε ί; τ ά ; Ιπτά  καί μ’ έ- 
ξύπνησε διά νά μέ είδοποιήση δτι ό πα 
τήρ του έ'γεινε άφαντος. Δέν έπίστευα, δ
ταν τοϋ υποσχόμουν δτι θά προβώ είς έ- 
ρεύνας, δτι θά έπροχώρουν τόσον γρήγορα.

— Αί Ιρευναι , τάς οποίας άπό χθές 
έπεχείρησα, δέν είνε τόσον ποοχωρημέναι. 
’Ε ντούτο ις, κρατοΰμεν τό νήμα ... νήμα, 
τό όποιον δύναται νά κοπη, είνε άληθές,.. 
άλλά καί' τό όποιον δύναται έπίσης νά 
μάς όδηγήση είς τό τέλος... Ά ς  ίδωμεν, 
άν ό Τολβιάκ θά ήξεύρη νά τό μεταχει- 
ρισθη.

—  Ό  Τολβιάκ ; *0 συνταξιούχος άνι- 
χνευτής, ό όποιος μάς ήλθεν έξ Α γ γλ ία ς .

—  Ναί, εστειλα νά τόν ζητήσω διά νά 
τοϋ παραδώσω τήν ύπόθεσιν. . . δηλαδή 
τάς συμπληρωματικάς έρεύνας, έννοεΐται, 
διότι καί ήμεΐς θά έργασθώμεν.. . .  ό άνα- 
κριτής έπελήφθη ήδη αΰτής.

—  Αλλόκοτος άνθρωπος αΰτός ό Τολ
βιάκ, έ'χει τεχνάσματα ίδικά του, καί ά
κόμη έ'να τρόπον νά σέ παρατηρη...

—  ’Έμαθε τό έπάγγελμά του είς δια
φορετικήν σχολήν άπό τήν ίδικήν μας, τό 
γνωρίζει όμως καλώς. Έποοτιμοϋσα έν 
τούτοις τόν γέροντα Λεκόκ. Δυστυχώς, 
αΰτός δέν θέλει πλέον ν’ άναμιχθη είς 
τ ίποτε, διότι έκαμε περιουσίαν καί νυμ
φεύει τάν υιόν του. Έν ολίγοις, μοί ε ί
πεν ενα σωρόν άδικαιολογήτου; προφά- 
σει;. Μέχρι; δτου δέ έλθη ό α ντ ικα τα 
στά τη ; του ήμεϊ; ήμ,ποροϋμεν νά έξηγή- 
σωμεν τήν άρχήν τοϋ γρίφου.

—  Ή  άρχή μοϋ φαίνεται ολίγον ’μπερ- 
δευμένη.

— Ά ;  δοκιμάσωμεν έν τούτο ι;. Έ - 
μαντεύσαμεν δυσκολωτέοου; . Λέγομεν 
λοιπόν, δτι ό δολοφονηθεί; άνθρωπος είνε 
ό κύριος Λερέ, εύπορος έμπορος, έ'γγαμος, 
πατήρ οίκογενείας , έκλογεύς, έκλέξιμος 
καί δλά τά  είς αΰτά  παρεπόμενα. Έπερ- 
νοϋσεν ώς άνθρωπο; σώφρων ;

—  Ε ί; τ ά ; υποθέσει; του ήτο τα κ τ ι
κό; , ολίγον μάλιστα δύσκαμπτο;, δπω; 
λέγουν οί μικρέμποροι τής συνοικίας. Δι- 
ϊσχυρίζονται δμω; έπ ίση ; δτι έκτά; τοϋ 
έμπορίου του , έπερνοϋσε ζωήν εύθυμον. 
’Έτρεχεν ε ί; τά  θέατρα, καί δέν άπεστρέ- 
φετο τ ά ; κυρία; τοϋ συρμοϋ.

—  Οΰτε έκείνα ;, αί όποϊαι κατοικοϋν 
ε ί; τήν όδόν Ά ρβαλέτ. Αΰτό καί έγώ 
έφοόνουν. Θά ήλθεν έδώ διά νά περάση 
τήν ώραν του, καί ηΰρεν έκεϊνο τό ό- 
όποϊον δέν έζήτει. Είπέ μοι, γνωρίζετε 
ί'σω; τήν κυρίαν , ή όποία κατοικοϋσε 
έδώ ;

—  Πολΰ ολίγον. "Εμαθα κατά τύχην 
δτι μία Ά γ γ λ ί ;  ήλθε καί έκάθησεν έδώ, 
περί τά τέλο ; τοϋ παρελθόντο; θέρου;.

— Μία Ά γ γ λ ί ; ,  αΰτή είνε. Μέ μίαν 
θαλαμηπόλον, δέν είνε άλήθεια ;

— Ναί, καί ίδοΰ πώς τό έ'μαθα. Είνε 
περίπτωσις άρκετά περίεργο;. Είς Ώβερ- 
νό;, τοϋ όποιου τό έργαστήριον είνε πλη
σίον τών κιγκλίδων τή ; εισόδου, ήλθε καί 
μ.οϋ είπεν δτι αί δύο αΰτα ί γυνα ΐκε; ε- 
λαβον κατοχήν ένα πρωί τή ; οικίας αΰ
τής, ή όποία ήτο κλεισμένη πρό τριών 
έτών, καί δτι έκάθησαν είς αυτήν χωρίς 
τήν άδειαν τοϋ ιδιοκτήτου. Αΰτά δέν 
ήτο πολΰ σπουδαΐον. Δ ιέταξα έν τούτο ι; 
άνάκρισιν καί έ'μαθον δτι ό άνθρακοπώλη; 
μετεχειρίζετο τήν αΰλήν διά νά τοπο- 
θετη τά  ξϋλά του, καί διά τοϋτο ή ενοί
κ ιασα  τή ; ο ικία ; τόν ένοχλοϋσε πολύ. 
Ή  καταγγελ ία  δέν εχει άλλην α ιτ ία ν . 
Ενθυμούμαι δτι ή κυρία ήλθεν ε ί; τό 
γραφεΐόν μου... μία ώραία κυρία, μά τήν 
π ίστ ιν  μου !

—  Ά ν  τήν ίδήτε τήν αναγνωρίζετε ;
—  Πιστεύω.
—  Θά ύπάγωμεν έντό; ολίγου ε ί; τήν 

Μόογην.
—  · Ε ί; τήν Μόργην ;
—  Ναί, αΰτή ή κυρία εύρέθη έντό; 

κιβωτίου καί μέ τό έγχειρίδιον καρφωμέ- 
νον ε ί; τήν καρδίαν.

— Ή  ΰπόθεσι; τή ; όδοϋ Cham p-de- 
l ’-A louette ;

—  Ά κρ ιβώ ;. Βλέπετε, φ ίλτατε συνά
δελφε, δτι δλαι αί πληροφορίαι τ ά ; ό
πο ία ; δύνασθε νά μά ; δώσετε έχουν με
γάλην σπουδαιότητα.

— Ά ναμφιβόλω ;, ά λλ ’ αί πληροφορίαι 
τ ά ; όποία; Ιχω είνε όλίγα ι. Ή  κυρία 
μοϋ Ιδειξεν ένοικοσυμβόλαιον διά τρία ετη 
μετά τοϋ οικοδεσπότου. Τά συμβόλαιον 
ήτο έν τάξει, καί δ ιέταξα τόν άνθρακο- 
πώλην νά σηκώση τά  ξϋλά του. Ή  ΰπό
θεσι; δέν είχεν ά λλα ; συνεπεία;. *

—  Τότε, ή Ά γ γ λ ί ;  αΰτή εζη έντ ί- 
μω ; ;

—  Τοΰλάχιστον δέν Ιδιδεν καμμίαν ά- 
φορμήν παραπόνων. Έ άν εζη βίον σκαν
δαλώδη θά τό έμάνθανον,διότι αί «πριγ- 
κιπέσσαι» τή ; μεσαία; τά ξεω ; είνε σπά- 
vtai ε ί; τήν συνοικίαν τοϋ Βάλ-δέ-Γρά;. 
Ά λ λ ω ; τε ό Ώβερνό;, ό όποιο; είχεν ά- 
φορμά; νά μνησίκακη έναντίον τη ;, θά 
τήν κατήγγελε.

—  Πρέπει νά έξετασθη ό Ώβερνό;. 
Χθέ; τά εσπέρας ώμίλησε μέ τήν γυναίκα 
του, καί τοΰ; δύο θά τοΰς συστήσω είς 
τόν Τολβιάκ. Δέν ένθυμεΐσθε τά δνομα 
τοϋ οικοδεσπότου ;

—  ’Ό χ ι , δ ,τι ενθυμούμαι, είνε δτι 
κατοικεί ε ί; τήν Α γ γλ ία ν . Τό ένοικο- 
συμβόλαιον είνε χρονολογημένον έκ Λον
δίνου.

— Καλά ! άλλά τρέπει νά έ'χη ά ντ ι- 
ποόσωπον είς Παρισιού;. Αυτό θά τά μά- 
θωμεν άπό τάν δημόσιον είσπράκτορα, ό 
όποιο; θά είσέπραξε τοΰ; φόρου; τοΰ δη
μοσίου . Τώρα , ά.; άνακεφαλαιώσωμεν.
Μία ξένη, νέα, ώραία, χωρίς σύζυγον, 
άνευ οίκογενείας,δέν έρχεται χωρίς α ιτ ία ν 
νά κατοίκηση είς τήν όδόν Ά ρβαλέτ. 
Ποϋ έκατοικοΰσεν ό κύριος αΰτός Λερέ ;



—  Είς τήν πλατείαν τοϋ Πανθέου.
—  Δύο βήματα μακράν. "Ολα εξηγούν

τα ι τώρα. Ό  προστάτης έγκατέστησε 
την ποοστατευομένην είς την σννοικίαν 
του, κα'ι έπροτίμησε ενα δρόμον τόν ό
ποιον ενας ευυπόληπτος έμπορος ήμπορεΐ 
νά έπ ισκέπτετα ι χωρίς νά ενοχοποιεί τήν 
οικοδέσποιναν.

— Πράγματι, ή ΰπόθεσις είνε παραδε
κτή. Μόνον . . .  δ ιατί ή γυναίκα αΰτή τόν 
έδολοφόνησε ; Δέν φονεύουν ποτέ τήν όρ
νιθα μέ τά  χρυσό? αυγά.

— "Οχι διά νά τόν κλέψϊ) βέβαια,διότι 
2χει τό ώρολόγιον καί τήν χρυσήν άλυ- 
σίν του.

— Καί τό χαοτοφυλάκιόν του άκόμη. 
’Ιδού ! βλέπω τήν άκραν δέρματος ρωσ- 
σικοΰ, τό όποιον έξερχεται άπό τό θυλά- 
κιον τοϋ έπενδύτου του.

—  Έ άν περιέχω άξίας, θά εϊμεθα είς 
θέσιν τ ί νά σκεφθώμεν άλλως τε εχω ώ- 
ρισμένας ιδέας έπί τής α ιτ ία ς τών δύο 
αυτών κακουργημάτων, καί έπί τοϋ τρό
που, κατά τόν όποιον διεπράχθησαν. Τό 
σχέδιόνμου έχαράχθη,είμαι δμως περίεργος 
νά Γδω πώς θά θεωρήσγι τήν ύπόθεσιν ό Τολ- 
βιάκ. Αΰτός είνε πνεϋμα ίδιότροπον, καί 
εχει τεχνάσματα ίδικά του. ’ Ας τόν πε- 
ριμένωμεν.

— Δέν θά τόν περιμένετε πολλήν ώ
ραν, είπεν ό ύπαστυνόμος πλησιάσας είς 
τό παράθυρον. Νά μία άμαξα πού στα
ματά καί καταβαίνει ό Πιεδούσης.

—  ’Α ξιόλογα ! άνέκραξεν ό άρχηγός 
της άσφαλείας, δστις έπορεύθη έπίσης ΐνα 
παρατηοήση είς τήν όδόν, δέν έ'χασε κα ι
ρόν, και είχε τήν τύχην νά εύρ.Υ) τόν Τολ- 
βιάκ. Αΰτό είνε εΰτύχημα, διότι ό φ ίλ- 
τατος Τολβιάκ μένει ώς έπί τό π  λεΐ- 
στον είς τήν έξοχήν. ’Αλλά μοΰ φαίνε
τα ι, έπανέλαβεν ό ανώτερος άστυνομικός 
υπάλληλος, δτι δεν β ιάζεται πολΰ νά κα- 
ταβή. Μολονότι δ ιέταξα τόν Πιεδούσην 
νά μή τοϋ άναφέρν) τό παραμικρόν, αΰτός 
δμως πρέπει νά υποπτεύεται δτι ή ύπό- 
θεσις έπείγει, καί δτι δέν τόν προσεκά- 
λεσα διά νά τού ομιλήσω διά τόν ’Ανα
τολικόν πόλεμον ή διά τήν τιμήν τών 
χρεωγράφων.

Ή  ήμερα είχεν ήδη πρό πολλοϋ άνα- 
τείλει καί τό φώς ώραίου χειμερινού ή
λιου έφώτιζε τήν θλιβεράν όδόν ’Αρβαλέτ, 
καθ’ ήν στιγμήν έλάμβανε χώραν σκηνή 
έπουσκόδης μέν, άλλ ’ ήτις έπέσυρεν έν 
τούτοις τήν προσοχήν τοϋ άνωτέρου ά- 
στυνομικού υπαλλήλου, ίσταμένου είς τό 
παράθυρον τοϋ ποοδρόμου.

*0 Πιεδούσης, όρθιος πρό της άνοίκτής 
θυρίδος τής άμάξης, έσυνθηκολόγει μετά 
τού έντός μείναντος προσώπου. Θά ϊ -  
λεγέ τις δτι έπέμενεν ΐνα τόν καταπείση 
νά κατέλθν] της άμάξης, καί δτι τά πρό
σωπον τοϋτο άνθίστατο. Ό  άνθρακοπώ- 
λης καί ή σύντροφος αύτοϋ, καρφωμένοι 
έπί τού κατωφλιού τοϋ έργαστηρίου των, 
παρετήρουν περιέργως.

— "Επρεπε νά κλείσουν προσωρινώς αΰ- 
τους τους άνθρώπους είς τήν τρύπαν των, 
ύπετονθόρυσεν ό άρχηγός τής άσφαλείας.

Έν τούτοις ό Τολβιάκ, διότι αΰτός 
ήτο, συγκατένευσε νά έξέλθη τής άμά- 
ξν>ς, καί έφάνη περιτετυλιγμένος έντός εΰ- 
ρείας μηλωτής, ής τά περιλαίμιον, άνε- 
γειρμένον μέχρι τών ώτων, έ'κρυπτε κατά 
τά τρία τέταρτα τά πρόσωπον αΰτοϋ. Έ - 
δίστασεν άκόμη έπί τινα  δευτερόλεπτα , 
ε ίτα , παοατηρήσας τόν αρχηγόν τής ά 
σφαλείας καί τόν ΰπαστυνόμον, οΐτινες 
τώ έποίουν μακρόθεν φιλικά νεύματα, ώ 
θησε τήν κιγκλιδωτήν θύραν, κα ί, άφοϋ 
έ'οριψε βλέμμα ταχΰ πράς τ ’ άριστερά, 
είσ-^λθεν είς τήν αΰλήν.

— Μά τήν π ίστιν μου ! άνέκραξεν ό 
ανώτερος άστυνομικός ύπάλληλος, ένόμισα 
πρός στιγμήν, δτι έσκέπτετο νά διαφύγη 
καί αυτός, δπως ό γέρων Λεκόκ.

ΙΕ'

Ό  Πιεδούσης έτοποθέτησε τήν άμαξαν 
ολίγον άπωτέρφ, ΐνα  μή προσελκύσγι τήν 
προσοχήν τών διαβατών, καί έπορεύθη, 
όπως σταματήστι πρό τού ζεύγους Ώβεο- 
νό, δπερ Ισπευσε νά είσέλθγι είς τό υπό
γειον έργαστήριον του.

Έν τούτοις ό Τολβιάκ διηυθύνετο πρός 
τήν άναβάθραν, βαδιζων κατά μήκος τού 
τοίχου καί έπί της άκρας τών ποδών.

— Νά,άνθρωπος, δ όποΐοςς εχει τό έν
στικτον τού έπαγγέλματος, είπεν δ άρ
χηγός τής άσφαλείας τώ  ύπαστυνόμφ. 
Δέν ΰπάρχει φόβος νά ύπάγ·/) νά πατήσν) 
είς τά βήματα τά όποια είνε είς τό χιόνι 
καί νά μάς καταστρέψη τά ίχνη τοϋ δο
λοφόνου.

—  Είνε άληθές, έτονθόρυσεν δ ύπαστυ
νόμος. Προσέχει μάλιστα τόσον, ώστε ά- 
ποφεύγει ν’ άφήστ) τά  ίχνη τών ίδικών 
του, καί θά ελεγε κανείς δτι περπατεΐ 
έπάνω είς τ ’ αΰγά.

'Η προφύλαξις ήτο άνωφελής, διότι δ 
παγετός τής νυκτός είχεν άποσκληρύνει 
τήν χιόνα, καί ό μόλις άνατείλας ώχρός 
ήλιος δέν είχε άναλύσει ετι αΰτήν.

Ό  κύριος Τολβιάκ παρετήρησεν άναμ
φιβόλως, οΤι δέν ύπήρχε φόβος συγχύ- 
σεως, διότι ήρχισε νά περιπατή έλευθέ- 
ρως έπί τοϋ έδάφους, έφ’ οΰ δεν έχαράτ- 
τοντο πλέον τά  ίχνη του. Έ λαβεν δμως 
τήν πρόνοιαν νά διατρέξγι κύκλον, ΐνα  μή 
καταστρέψη τ ’ άρχαΐα, καί δτε ε'φθασεν 
ύπό τό παράθυρον δ άστυνομικός ύπάλ
ληλος είπεν αΰτφ  μειδιών :

— Εύγε ! άγαπητέ Τολβιάκ. Νά, τ ί 
θά είπή είσοδος έσκεμμένη. "Ενας άρχά- 
ριος θά έπερνοϋσε άπό μέσα άπό τήν 
αΰλήν.

Ό  έξ εμφύτου άστυνομικός άνιχνευτής 
οΰδέν άπήντησεν, άλλ’ άνηλθεν, οΰχί ά 
νευ δισταγμού, τάς βαθμίδας τής άνα- 
βάθρας, καί είσήλθεν είς τήν οικίαν. Ό  
άρχηγός της άσφαλείας καί δ ύπαστυνό- 
μος έπερίμενον αΰτόν είς τάν πρόδρο
μον.

— Είσέλθετε έκεΐ, είπεν αΰτφ  ό άνώ- 
τερος άστυνομικός ύπάλληλος, άνοίγων 
τήν θύραν τής αιθούσης. Έχομεν νά ό- 
μιλήσωμεν πριν άρχίσωμεν τά εργον.

Ό  κύριος Τολβιάκ άφέθη νά όδήγηθή 
έντάς τού δωματίου, δπερ προηγείτο τοϋ 
άναπαυτηοίου' οί δύο άστυνομικοί υπάλ
ληλοι τάν ήκολούθησαν.

— Περί τίνος λοιπόν πρόκειται ; ήρώ- 
τησε καταβιβάζων τά περιλαίμιον τής 
μηλωτής αΰτοϋ.

Τότε έφάνη τό πρόσωπον του, δπερ ε- 
κρυπτεν έπιμελώς, άφ’ ής στιγμής κα τ
ήλθε τής άμάξης.

ΤΗτο πρόσωπον άνθρώπου τεσσαράκοντα 
έ'ως τεσσαράκοντα πέντε έτών, πρόσωπον 
έντελώς κεκαρμένον, οΰτινος τά  κανονικά 
χαρακτηοιστά ψυχρότητα καί αδιαφορίαν 
μόνον έξέφραζον.Τό μέτωπόν του δέν ειχεν 
οΰδεμίαν ρυτίδα, τό στόμα του οΰδεμίαν 
πτυχήν. Ό  τετράγωνος καί προεξέχων 
πώγων του έμαρτύρου, αληθώς είπεΐν, 
σταθερότητα χαρακτήρας λίαν ένεργητι- 
κήν, άλλ ’ οί όφθαλ*μοί του δέν ήσαν ζω 
ηροί. τό δέ βλέμμα ταυ ήτο σχεδόν ήοε- 
μον.Ή  έπιδερμίς του ήτο λεία καί ολίγον 
ύπερυθρόφαιος, τά  δέ χαρακτηριστικά τού 
προσώπου του είχον τήν ακρίβειαν καί τήν 
κανονικότητα προτομές γεγλυμμένης έπί 
σκληρού λίθου. "Αλλως τε δ Τολβιάκ ήτο 
μετρίου άναστήματος, μήτε χονδρός,μήτε 
λεπτός, ή δέ στάσις αΰτοϋ δέν είχέ τ ι τό 
ίδιάζον.

Θά ελεγέ τις δτι ή φύσις τόν επλασεν 
έξεπίτηδες ΐνα  δύνηται νά ΰποκρίνηται 
μετ’ επ ιτυχ ίας διάφορα πρόσωπα. Τοϋτο 
ήτο πολύτιμον πλεονέκτημα δ ι’ άστυνο- 
μικόν άνιχνευτήν, ήτο δέ πολΰ πιθανόν 
ή φύσις αύτοϋ νά συνέτεινεν είς τόν προ
ορισμόν του.

Έ ν τούτοις κατά τήν ήμέραν έκείνην 
ό υποψήφιος διάδοχος τού κυρίου Λεκόκ 
έφαίνετο ήττον τοϋ συνήθους άπαθής. Οί 
διαπεραστικοί οφθαλμοί αΰτού έφαίνοντο 
ζητοϋντες ν’άναγνώσωσιν είς τοΰς οφθαλ
μούς τοϋ αρχηγού της άσφαλείας, καί ή 
φωνή του είχε τόνον ήτον ύπόκωφον τοϋ 
συνήθους, δτε ήοώτησε διά ποίαν α ιτ ία ν 
τόν εφεοον έκεΐ.

— Δέν ήμπορεΐτε νά τό μαντεύσετε ; 
ήρώτησεν δ άρχηγός της άσφαλείας, τρι
βών τάς χεΐρας.

—  ’Αδύνατον, άπεκρίθη ψυχρώς ό δια- 
κεκριρ.ένος άνιχνευτής. Έκτός έάν πρό
κειτα ι περί τής κληρονομιάς Ό -Σολιβάν, 
διά τήν οποίαν δ κύριος Διευθυντής μοί 
έζήτησε πληοοφορίας τήν παρελθοϋσαν ε
βδομάδα .

— Καί τήν όποιαν θά διευκρινήσετε,- 
άφού άνακαλύψετε τοΰς κληρονόμους, εί-" 
μαι πεοί τούτου πεπεισμένος, άγαπητε 
μου Τολβιάκ. ’Αλλά τώρα πρόκειται περί 
άλλου δλως διαφόρου πράγματος, καί 
ποτέ δέν θά εύρωμεν καλλιτέραν εΰκαι- 
ρίαν διά νά προστρέξωμεν είς τήν ικανό
τη τά  σας.

— Ή  ίκανότης μου είνε είς τάς δ ια - 
ταγάς σας.

— Τόσφ τό καλλίτερον, διότι πρό ο
λίγου βλέπων υμάς διστάζοντα πρό τών 
κ ιγκλίδων, έφοβήθην .. .

— Τί πράγμα ;
— Έφοβήθην, μήπως δεν ήθέλατε νά-



μδς βοηθήσετε. Έφαίνεσθε ώς άνθρωπος 
Λεοιπατών στανικώς.

.— ΔΙν αποποιούμαι ποτέ καμμίαν ύ -  
πόθεσιν πριν την γνωρίσω, καί άνυπομό- 
νως περιμένω νά μάθω ποία είνε ή υπό
δεσις την όποιαν θέλετε νά μοί έμπιστευ- 
θήτε.

— Τοΰτο είνε ορθόν, καί θά ...
, — Έάν έδίστασα ολίγον διά νά κα τα 

βώ έκ της άμαξης, τοΰτο συνέβη διότι ό 
άοιθμός είκοσιένα είνε β λά ξ .Ά ντ ί νά διά
ταξη τόν αμαξηλάτην νά σταματήση 
είς τό άκρον τοΰ δρόμου, ήλθε νά μάς ά- 
φήση πρό της θύρας τής οικίας, είς τήν 
οποίαν ίσως χρειασθή νά έλθω πολλάκις, 
διότι υποθέτω οτι δέν μέ προσκαλέσατε 
έδώ χωρίς αφορμήν. Δέν ήθελα νά παρα
τηρηθώ άπό τοΰς γείτονας, καί έμεινα ο
λίγον διά νά σηκώσω τό περιλαίμιον τής 
ρΐλωτής μου . . .

— Έ χετε πολΰ δ ίκα ιον,αγαπητέ διδά- 
αχαλε, καί θά τόν διορθώσω αΰτόν τόν 
Πιεδούσην.Έξέπεσε πολΰ αΰτό τό παιδί . 
„. Ά λ λ ’ άς έλθωμεν είς τό προκείμενον. 
Πρέπει νά ήκούσατε νά γ ίνετα ι λόγος 
περί τής ύποθέσεως τοΰ κιβωτίου ;
. — Έντός τοΰ όποιου ηΰραν τό πτώμα 

γυναικός, όδός Champ-de - l ’Allouette, 
είπε βραδέως ό κύριος Τολβιάκ. Ναί, περί 
αυτής τής ύποθέσεως έμαθα κάτι τ ι χθές 
είς τήν αστυνομίαν, δπου είχον ύπάγει 
διά τήν άναζήτησιν τ ώ ν  κληρονόμων τοΰ 
Ό-Σολιβάν . . .  δέν γνωρίζω δμως τάς λε- 
πτομερείας . . .  Έ ν τούτοις γνωρίζω οτι 
υπάρχει είς βωβός, ή οτι προσποιείται 
τόν βωβόν . . .  καί ή ΰπόθεσις μοί φαίνε
ται ένδιαφέοουσα.

Απαγγέλλων τάς φράσεις ταύτας, τήν 
μιαν κατόπιν τής άλλης, ώμίλει μετά 
προσοχής, οπως είχε βαδίσει καί είς τήν 
ϊΰλήν.

—: Σπουδαιοτέρα άφ’ δ ,τι τήν φαντά- 
ζεαθε, είπεν ό άρχηγός τής ασφαλείας, 
*ρο πάντων δι' ύμάς, διότι ανάγετα ι είς 1 
την ειδικότητά σας. Είνε ΰπόθεσις Ά γ -  
Τ ι̂κή, τοΰλάχιστον ύπό τήν μίαν αΰτής 
οψιν. Θέλετε νά τήν άναλάβετε ;

Εί; τήν πρότασιν ταύτην ό Τολβιάκ 
δμεινεν απαθής, καί δέν έσπευσε ν’ άπαν-
τήο·/|.

— Φρονείτε λοιπόν, ήρώτησε μετ’ ολί
γον, ότι θά λάβετε ανάγκην βοηθοΰ ;

— Απολύτως. Οί αριθμοί μας είνε ά 
ξιοι όταν πρόκηται νά συλλάβουν κανένα 
δραπέτην τών φυλακών ή κανένα κακοΰο- 
Υον έξ έπαγγέλματος, είς τήν ύπόθεσιν 
ομως αυτήν έ'χομεν νά έργασθώμεν είς 
τήν υψηλήν κοινωνίαν, καί αΰτοί δέν α
ξίζουν τίποτε. Έχομεν ανάγκην άνθοώ- 
~0υ, ο όποιος νά μή ανήκει είς τό σπ ί τ ι .

Α λλά ... έχετε τόν κύριον Λεκόκ...
° δποΐος, μοΰ φαίνεται . . .  εχει δλα τά  ά- 
"*ιτούμενα προσόντα.

Ο Λεκόκ έκαμε τώρα περιουσίαν, 
δέν θέλει πλέον ν’άναμιχθή είς τίποτε.

" Τό λέγει, άλλ’ έάν έγώ άνελάμβα- 
νο'* την θέσιν του.

Αυτός ό ίδιος μοί ώμίλησε περί ύ- 
Η·ών, καί θερμώς σας έσύστησε.

—  Δέν έπίστευον δτι ήτο εΰνοϊκώς 
διατεθειμένος υπέρ έμοΰ.

—  Ά πατάσθε. Ό  Λεκόκ έκτιμά τήν 
άξίαν, καί ή ίδική σας είνε άδιαφιλονεί- 
κητος. Δ ι’ αΰτό, αγαπητέ Τολβιάκ, δέν 
έχετε καμμίαν αφορμήν ν’ άρνηθήτε. Ή  
ΰπόθεσις είνε μοναδική, καί θά έχετε 
άπό αΰτήν δόξαν καί κέρδη, διότι ή α 
μοιβή θά είνε μεγάλη. Λοιπόν, είμεθα 
σύμφωνοι, δέν εινε άληθές ; Δέχεσθε ;

— Πριν σάς άπαντήσω, επιτρέψατε 
μοι νά σας έρωτήσω έν πρώτοις είς ποϊον 
σημεϊον τής ύποθέσεως εύρίσκεσθε τώοα, 
είπε δι’ υπεκφυγών ό Τολβιάκ.

—  Θά σάς διηγηθώ μέ δύο λέξεις δ ,τι 
χρειάζεται να γνωρίζετε, δηλαδή θά σας 
κάμω τήν έκθεσιν τής ύποθέσεως. Τό υ 
πόλοιπον θά τό ίδωμεν μαζύ, διότι δέν 
θέλω νά έπηρεάσω τάς έντυπώσεις σας. 
Ίδοΰ λοιπόν τ ί γνωρίζομεν. Ή  γυναίκα 
είνε άγνωστος. Ή  έξετασις τοΰ πτώ αα- 
τος δέν έχορήγησε καμμίαν ωφέλιμον 
ένδειξ ιν καί άκόμη έζητοΰμεν τό μέρος είς 
τό όποιον διεπράχθη ό φόνος, δταν συνε- 
λάβωμεν τήν ιδέαν ν’άφήσωμεν έλεύθερον 
τόν βωβόν διά νά τόν παρακολουθήσωμεν. 
Αυτός μας ώδήγησεν έδώ,καί δταν μετ’ό- 
λίγον έπισκεφθήτε τήν οικίαν, θά ίδήτε 
δτι δέν μάς άπεπλάνησε. Τώρα γνωρίζετε 
σχεδόν δσα καί έγώ. Α ποφασίσατε.

—  Α γα π η τέ  μοι διδάσκαλε, άπήντη 
σεν ό Τολβιάκ μετά μικράν σκέψιν, δέχο
μ α ι... ύπό ενα δμως δοον.

— Θά σάς δοθή δ ,τι ζητήσετε.
— Τοΰτο ολίγον μέ ενδιαφέρει, ά λλ ’έάν 

άναμιχθώ είς τήν ύπόθεσιν αΰτήν, θέλω 
νά έχω πλήρη έλευθερίαν.

— Πολΰ καλά γνωρίζετε δτι ποτέ δέν 
σάς παρεμβάλλαμεν προσκόμματα.

— Τό ήξεύρω, άλλά τήν φοοάν αΰτήν 
έχω άνάγκην εΰρυτέρας έλευθερίας. Τήν 
ύπόθεσιν άντελήφθην ύπό ίδιάζουσαν έπο- 
ψ ιν, καί θέλω νά έπιληφθώ αΰτής μόνος 
καί δπως έγώ έννοώ.

— Δέν έχομεν καμμίαν δυσκολίαν ώς 
πρός τοΰτο.

—  Οί ύπάλληλοί σας θά κάμνουν έ- 
κεΐνο τό όποιον έγώ θά τοΰς δ ιατάττω , 
καί τίποτε περισσότερον. Δέν θά μ’ έ- 
ρωτήσετε ποτέ δ ιατί ένεργώ κ α τ ’ αΰτόν 
ή κ α τ ’· έκεΐνον τόν τρόπον, καί δέν θά 
μέ ύποχρεώσετε ποτέ νά κάμω χρήσιν 
τούτου ή έκείνου τοΰ μέτρου, τό όποιον 
έγώ δέν ήθελον έγκρίνει. Μέ δύο λέξεις, 
θά είμαι κύριος απόλυτος τής διευθύν- 
σεως τών ερευνών.

— Πόσος καιρός σάς χοειάζετε, κατά 
τήν κρισιν σας, διά νά τελειώσετε αΰ- 
τάς ;

— Είς μην. Έ άν, έντός ένός μηνός, 
δέν σάς παραδώσω τόν δολοφόνον μέ δλα 
τά  πειστήρια διά τό κακουργοδικεΐον, θά 
παοαδώσω τήν ύπόθεσιν είς τήν διεύθυν- 
σιν.

— Πολΰ καλά, άγαπητέ Τολβιάκ. Συ- 
νεβοΰλεύθην τοΰς προϊσταμένους μου, καί 
είμαι βέβαιος δτι θά επιδοκιμάσουν τήν 
μεταξύ μας συμφωνίαν. Ά πό  τήν σ τ ιγ 
μήν αΰτήν είσθε ό άοχιστράτηγος. Έ γώ ,

δέν έχω πλέον παρά νά σάς χορηγήσω 
πληροφορίας, καί θ’ άοχίσω μέ κάτι τ ι το 
όποιον θά σάς ένδιαφέρει. Ε λά τε  μαζύ 
μου, προσέθεσεν ό ανώτερος άστυνομικός 
ύπάλληλος, λαμβάνων τάν βραχίονα τοΰ 
Τολβιάκ καί οδηγών αΰτόν είς τό έστια - 
τήοιον.
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Ή  θύρα τοΰ όψοφυλακίου ήτο άνοι- 
κτή , καί τό πρώτον άντικείμενον, δπερ 
παρετήρησεν ό Τολβιάκ, δταν έθεσε τόν 
πόδα έντός τοΰ έστιατηρίου,ήτο τό π τώ 
μα τοΰ δυστυχοΰς έμπορου, δπερ εκειτο 
μέ τεθραυσμένον κρανίον καί αίμόφυρτον 
έπί τοΰ σανιδώματος.

Ο κύριος Τολβιάκ ήτο έντελώς κύριος 
έαυτοΰ. Ή  άπαθής φυσιογνωμία του δέν 
έξέφοασεν, άφότου είσήλθεν είς τήν οι
κίαν, οΰτε φόβον, ούτε ένθουσιασμόν,ούτε 
έκπληξιν, ούτε οίανδήποτε άλλην συγκί- 
νησιν. Καί έν τούτοις, δτε εΰρέθη αίφνης 
πρό τοΰ οίκτροΰ τούτου θεάματος, δέν 
ήδυνήθη νά συγκρατήση νευρικήν ταρα
χήν, είς δέ τάν άρχηγόν τής άσφαλείας 
έφάνη δτι ώχρία έλαφοώς.

—  Μά τήν άλήθειαν, είπεν οΰτος μει- 
διών, ήμπορεΐ νά όρκισθή κανείς δτι ή 
θέα τοΰ πτώματος σάς κάμνει αίσθησιν. 
Ά ς  λέγουν λοιπόν άκόμη δτι ή έξάσκη- 
σις τοΰ έπαγγέλματος σκληρύνει τήν καρ
διάν. Έν τούτοις ομολογώ, άγαπητέ μου 
Τολβιάκ, δτι δέν σάς έγνώριζον τόσον εΰ- 
αίσθητον. ‘Ως αΰτόν εϋδομεν πολλούς καί
σείς και εγω . . .  κααως εις τ ό δωματιον
τής όδοΰ Σαβώ . . . τήν μητέρα καί τά  
δύο παιδιά σφαγμένα .. . είς τήν θέαν αΰ
τών έγώ έφριχίασα, ένω σείς έμείνατε ά
παθής . . .  καί μετά όκτώ ημέρας ανακα
λύπτετε τάν φονέα .. . Ά ς  έλπίσωμΐν δτι 
καί κατά τήν φοράν αυτήν θά τάν ανα
καλύψετε έπίσης γρήγορα . . . μολονότι 
κα τ ’ άρχάς συνεκινήθητε ολίγον.

— Συνεκινήθην έξ εΰχαριστήσεως, μά
λ ιστα , άπεκρίθη ό Τολβιάκ, δστις είχεν 
ήδη συνέλθει. Μόνον τό εν μέρος τής ύπο
θέσεως έγνώριζον καί ευρισχον αυτήν σκο
τεινήν, ά λλ ’ ίδοΰ άνακάλυψις, ή όποία 
τήν δ ιαφωτίζει. Ή  άπόδειξις τής τκ υτό - 
τητος τοΰ δευτέρου αΰτοϋ πτώματος θά 
είνε εΰκολωτέοα τοΰ άλλου.

— Όοθόν, φίλε μου. Ό  άνθρωπος, τάν 
όποιον βλέπετε έκεϊ, είνε ενα; τίμιος έμ
πορος τοΰ τμήματος, δστι.ς είχε τήν α τυ 
χίαν νά συνδεθή δι’ άθεμίτων σχέσεων 
μετά τής οίκοδεσποίνης. Αΰτό είνε φώς 
φανερόν.

— Ήξεύοετε τ ’ δνομά του ;
— Ναί, καί ό συνάδελφό; μου μάλιστα 

τόν έγνώριζε καί ές όψ=ω;. Είνε ένας Λερέ, 
έμπορος πανικών, καί κατοικεί είς τήν 
πλατείαν τοΰ Πανθέου.

Ό  Τολβιάκ οΰδέν άπήντησεν. Έ φ α ί
νετο σκεπτόμενος έπί τής νέας ταύτης 
πληροφορίας.

— Καί εκείνο τό όποιον είνε άξιον ση- 
μειώσεως, έπανέλαβεν ό άνώτερος άστυ- 
νομικάς ύπάλληλος, είνε δτι δέν τοΰ ε-



κλεψαν τίποτε, διότι εχει έπάνω του τά 
κοσμήματα του . Ήμποροϋμεν μάλιστα 
νά βεβαιωθώμεν δι’αύτά καλλίτερον,προσ- 
έθη^ε λαμβάνων τό χαρτοφυλάκιον, δπερ 
έξήρ)ί?το κατά τό ήμισυ έκ τοΰ θυλακίου 
τοϋ νεκροϋ. ’Ιδού ! Τί σάς έ'λεγον ! δύο 
χιλιόφοαγκα χαρτονομίσματα,Ιν τών πεν- 
τακοσίων, τέσσαρα τών εκατό .. . τά χρή
ματα μένουν άθικτα" ας παρατηρήσωμεν 
τ ’ άλλα χαρτία, άφοΰ τό άνοίξαμεν... λο
γαριασμοί έξωφλημένοι . . .  έπισκεπτήρια 
μέ τό δνομα Κάρολος Λερέ . . . Μία έπ ι- 
στολή. . . ό χαοακτήρ είνε γυναικείος. . .

— Νά την ίδω , είπε ζωηοώς ό Τολ
βιάκ, άπλόνων την χεΐρα.

— Θά την άναγνώσωμεν μαζύ, πρέπει 
δμως νά μείνη είς την δικογραφίαν . . . 
ίσως είνε ή κλείς, την οποίαν ζητοϋμεν... 
Νά τα , δέν είνε παρά δύο μόνον γραμμαί: 
« ’Απόψε εις την οικίαν μου, εις τάς δέκα 
ώρας ακριβώς.*Η κιγκλίς θά εινεάνοικτή » . 
Αύτό δέν μας λέγει μεγάλα πράγματα .Ή  
έπιστολη δμως είνε βέβαια γραμμένη άπό 
την δολοφονηθεΐσαν γυνα ίκα , διότι υπο
γράφεται «Μαίρη».

— Γνωρίζετε λοιπόν οτι ή γυναίκα 
αύτή ονομάζεται Μαίρη; ήρώτησεν ό Τολ- : 
βιάκ.

— Ναί, πριν σάς έξηγήσω πώς τό γνω 
ρίζω, θά σάς είπω δτι αύτό τό έφύλαττον 
διά νά σάς κάμω μίαν έκπληξιν. Είδον 
τόν φονέα.

— Τάν είδατε ! . . .  Πού ; Πώς ;
— ’Εδώ, αύτήν τήν νύκτα. "Εστησα 

παγίδα, καί έκρύφθην είς τά άναπαυτή
ριον. Τά μεσονύκτιον ενας άνθρωπος έμ- 
βήκ ε σιγά είς τήν αίθουσαν καί έπρόφερβ 
τάς λέξεις ταύτας: «Μαρία, έδώ είσαι; » ... 
γα λλ ισ τ ί, κατά πρώτον, είτα  έπανέλαβεν 
αύτάς ά γγλ ισ τ ί.

—  Καί έπαρουσιάσθη άμέσως ; Είδατε 
τό ποόσωπόν του ;

— "Οχι τόσον καλά διά νά τόν ανα
γνωρίσω. Είχε τόν πΐλόν του χαμηλωμέ- 
νον έως τά  ’μάτια  του, καί κασενέ εφρατ- 
τε τό στόμα του. Μοϋ έφάνη έν τούτοις 
δτι είχε γενειάδα καί δασύ τό ’ματό
φρυδο.

— Καί δέν ήμπορέσατε νά τόν συλλά- 
βετε ; ήρώτησεν ό ά π γ η υ τ ή ς .

— Ά !  ’Ιδού τ ί συνέβη. Συνέλαβον τήν 
άνόητον ιδέαν νά κρυφθώ έντός τής θή
κης τού ώρολογίου . ’Επταρνίσθην , καί 
αύτάς έτρεξε κα τ ’έπάνω μου,μ’έκλείδωσε, 
καί έφυγε. Τό χειρότερον δέ είνε δτι οί 
άνθρωποί μου,οί όποιοι έφύλαττον είς τόν 
δρόμον, τάν άφησαν νά περάση. άμα έδει- 
ξεν είς αυτούς χαρτίον αστυνομικού υ 
παλλήλου.

— Χαρτ ίον άστυνομικοϋ υπαλλήλου ! 
Μά τήν π ίστ ιν  μου ! Νά άριστον τεκμή- 
ριον, κα'ι θά είμαι πολύ αδέξιος «.ν δέν 
έπ ιτύχω  δι’ αύτοϋ, είπεν ό κύριος Τολβι
άκ, ούτινος τό πρόσωπον έφαιδρύνθη άφό- 
του ό άρχηγός της άσφαλείας διηγείτο δτι 
ειδε τόν φονέα. Θά μοί στείλετε τά ταχύ- 
τερον τούς δύο άοιθμούς,οί όποιοι λέγουν
« 7> ' ν Λ * 'οτι ειΟαν τον άνθρωπον αυτόν.

— Θά κάμω κάτι τι καλλίτερον. Θά

τούς θέσω είς τάς δ ιαταγάς σας έπί έ'να 
μ ίνα . Είνε ό 29 καί ό 33. Φρονϊΐτε λοι
πόν δτι καί τούς δύο φόνους τούς διέπρα- 
ξεν ό ίδιος κακούργος ;

— Δέν αμφιβάλλω ποσώς περί τούτου.
— Έ ν τούτοις δέν έ'καμε χρήσιν τοϋ 

ίδίου δπλου καί είς τά  δύο θύματα. Ό  
άνδρας έφονεύθη μέ κτύπημα ράβδου καί 
ή γυναίκα μέ έγχειρίδιον.

— Άδιάφορον ! Θέλετε νά μάθετε πώς 
υπολογίζω δτι έγειναν οί δύο φόνοι ; Ή  
γυναίκα έ'στησεν εις τόν έμπορον ένέδραν, 
διότι, κα τ ’ έμέ, αύτή ήτο συνένοχος τοϋ

I πρώτου κακουργήματος. Έδείπνησε μετά 
τοϋ άγαθού αυτού άνθρώπου, όταν ό φο- 
νεύς έμβήκεν ήσύχως καί τάν έφόνευσε μέ 
έ'να κτύπημα είς τό κεφάλι. Έ τοποθέτη- 
σαν τό πτώμα είς τό όψοφυλάκιυν, καί 
ύπαγαν είς τήν αίθουσαν διά νά συσκε- 
φθούν τ ί έ'μελλε νά ποάξουν. Έ κεΐ, ό δο
λοφόνος, ό όποιος είχε προσχεδιάσει ν’ά- 
παλλαχθ-7) άπά τήν συνένοχόν του, τήν 
έκτύπησε μέ τό έγχειρίδιον είς τήν καρ- 
δίαν, καί τήν έ'θεσεν είς τά κιβώτιον. Ό  
βωβός, ό όποιος ήτο προειδοποιημένος, ε- 
φθασεν είς τήν ώρισμένην ώραν, καί έσή- 
κωσε τά κιβώτιον ’ς τούς ώμους του.

—  Τότε, κατά τά σχέδιόν σας, έάν οί 
αστυνομικοί κλητήρες δέν τόν συνελάμ- 
βανον, θά έπέστρεφε μαζύ μέ τάν κύριόν 
του νά ζητήση τό άλλο πτώμα  ;

— Άναμφιβόλως.
— Τοϋτο τουλάχιστον είνε τό πιθανώ- 

τερον. Ά λ λά  πώς έξηγεΐτα ι, άγαπητέ
| Τολβιάκ, δτι τήν έπομένην νύκτα ήλθεν 
! έδώ ό κακούργος καί είπε : «Μαρία, έδώ 
είσαι ;»  "Επρεπε νά τό γνωρίζη καλά δτι 
ή Μαρία δέν ήτο έκεΐ.

Ή  παρατήοησις αυτη περιέπλεξε τόν 
κύριον Τολβιάκ, δστις δμως συν ήλθεν ά
μέσως καί είπε ψυχρώς :

—  Πρέπει νά ύπαρχε μία θαλαμηπό
λος.

— Ναί, μία Ά γ γ λ ίς . Μία γείτω ν μοί 
τό είπε.

—  Τότε λοιπόν ! ή θαλαμηπόλος ώνο- 
μάζετο Μαίρη, καί πρέπει νά ήτο συνεν- 
νοημένη μέ τον φονέα, διότι έγεινεν άφαν
τος, δέν είνε άληθές ;

— Τήν έσπέραν τού κακουργήματος.
— Τότε ή συνενοχή της είνε φανεοά.
— Αύτή είνε καί ή ίδική μου γνώμη. 

Καί έν τούτοις τήν έπιστολήν αύτήν, τήν 
οποίαν πρό ολίγου εΰοήκαμεν είς τό χαρ- 
τοφυλάκιον τοϋ έμπορου, δέν τήν έγραψεν 
ή θαλαμηπόλος.

— Δ ιατί όχι ; Ή  κυρία είχεν ίσως 
τούς λόγους της νά μή γράφ·/) ή ιδία.

— Πράγματι, αύτό τό είδομεν καί άλ
λοτε. Ά λ λ ’ έπειδή ασχολούμεθα περί τής 
υπηρέτριας, άς άναβώμεν είς τά δωμάτιόν 
της. Αύτά μόνον δέν έπεσκέφθην.

— Ά ς  άναβώμεν, είπε λακωνικώς ό κύ
ριος Τολβιάκ.

Η συμπληρωματική αϋτη έπιθεώρη- 
σις ούδέν νέον τεκμήοιον έχορήγησεν. Έ 
κεΐ, καθώς καί είς τά  λοιπά δωμάτια, 
έκτός τοϋ όψοφυλακίου καί τοϋ έστια τη - 
ρίου, έβασίλευε πλήρης τά ξις . Ούχ ή τ 

ταν καί ένταΰθα τά  έρμάρια ήσαν κενά.
— Ή  θαλαμηπόλος, καθώς καί ή κυ

ρία της,είχον προετοιμάσει τά  παντα διά 
τήν άναχώρησιν, είπεν ό ανώτερος άστυ
νομικός ύπάλληλος. Καί άν τά  κιβώτια, 
τά  όποια είνε είς τάν πρόδρομον δέν πε
ριέχουν ένδύματα ίδικά της, αύτό είνε 
μία ετι άπόδειξις δτι έπήρε τά πράγματά

, ι / '« Υ~ ι Vτης, και κατα συνεπειαν οτι (,η και ίσως 
εινε συνένοχος μέ τόν φονέα. Τώρα δέν 
έ'χομεν νά κάμωμεν τίποτε άλλο έδώ, 
παοά αύτοψίας χειρουργικάς καί δικαστι- 
κάς, είς τάς οποίας θεωρώ περιττόν νά 
«αρευοεθήτε, καθ’ δσον θέλω σάς πέμψει 
άντίγραφον τών έκθεσεων. Θα σάς γνω
στοποιήσω έπίσης τά αποτέλεσμα τών 
ερευνών μου πρός άνεύρεσιν τοϋ ιδιοκτή
του, δπως μάθω είς ποιον ένοικίασε τήν 
οικίαν. Τά λοιπά άφορώσιν ύμάς, φίλ- 
τα τε  Τολβιάκ, καί άπό της στιγμής αυ
τής είσθε έλεύθερος νά ένεργήσετε δπως 
θέλετε.

—  Σάς ευχαριστώ, καί σάς προειδο
ποιώ δτι σκοπεύω νά μή έπιστρέψω πλέον 
είς αύτήν τήν οικίαν , άν δέν άνακα- 
λύψω τόν φονέα. Δέν είνε ανάγκη νά μέ 
βλέπουν οί γείτονες.

— Πολύ φρόνιμα έσκέφθητε. ’Επιθυ
μούσα έν τούτοις νά σάς δείξω τά ίχνη 
τών βημάτων έπάνω είς τό χιόνι.Ε ίνε εΰ- 
κολον νά διακρίνη κανείς έκεΐνα τά όποια 
άφησεν ό άνθρωπος, ό όποιος ήλθε τήν 
νύκτα νά φωνάξη τήν Μαρίαν. Έ άν, πα- 
ραβάλλομεν αύτά , καί άναγνωρίσωμεν 
δτι είνε τά ίδια μέ έκεΐνα τού άνθρώπου, 
ό όποιος συνώδευε τόν βωβόν, τούτα θά 
εινε άπόδειξις, δτι τά δύο ίχνη είνε ένας 
καί τοϋ αύτοϋ.

— Καλλίτερον θά ήτο, φρονώ, νά κά
μετε χωρίς έμέ τήν παραβολήν αύτήν. 
Θέλω ν’ άποφύγω τά  βλέμματα, άλλως 
τε δέν σάς έμποδίζει τ ίποτε νά έκτυπώ- 
σετε τά  ίχνη, καί τά  έξετάζομεν αργό
τερα.

—  ’Έ χετε δίκαιον, καί δέν έ'χετε κα ι
ρόν νά χάνετε διά νά στήσετε τάς κανο- 
νοστοιχίας σας , άφοϋ δέν μάς ζητείτε 
παρά ενα μήνα προθεσμίαν διά νά φέρετε 
είς πέρας τήν ύπόθεσιν.

—  Καί θά τήν φέρω είς πέρας πρό τού 
μηνός, είπεν ό κύριος Τολ.βιάκ μετά θάρ
ρους περισσοτέρου ή κα τ’ άρχάς.

—  Ε ννοείτα ι, έπανέλαβεν ό άρχηγός 
τής άσφαλείας, δτι δλον τό προσωπικον 
μας είνε είς τήν διάθεσίν σας, καί δτι θά 
σάς δέχομαι είς τό γραφεΐόν μου οσάκις 
έχετε νά μοί διακοινώσετε ή νά μοί ζη
τήσετε τίπο τε. "Αμα δέ λάβετε άνάγκην 
νά ίδήτε τόν βωβόν . . .

—  Θά προφυλαχθώ πολύ νά μή τόν 
ίδώ, άνέκραξεν ό Τολβιάκ. Ά ν  τον έβλεπα 
θά έναυάγει δλον τά σχέδιόν μου, διότι, 
διά νά ήαπορέσω νά κάμω χοήσιν αυτού 
τού βωβού, δπως έγώ έννοώ, δέν πρέπει 
νά γνωρίζ·/) τά πρόσωπον μου.

—  "Εχετε πλήρη ελευθερίαν ένεργείας, 
είαεθα σύμφωνοι, είπεν ό άνώτερος αστυ
νομικός ύπάλληλος, θλίβων τήν χεΐρα τ ο ύ  

Τολβιάκ, δστις άπεχαιρέτισε, διήλθε τήν



ίύλήν, άνεγείρας μετά μεγάλης προσοχής 
to  περιλαίμιον τοΰ έπενδύτου αύτοΰ, έ- 
πέβη τή ; άμάξης, άφοΰ είπε λέξεις τινας 
εις τον Πήγασην, καί άνεχώρησε.

ΙΖ'

Τά πάντα  μεταβάλλονται έν τω κόσμω 
τούτω, ό δέ συρμός τά  πάντα υποβάλλει 
el; τοΰς νόμους αύτοΰ, τά  πάντα  , και 
αΰτήν ίίτι την αστυνομίαν, ήν άλλοτε ε- 
καμνον μεθοδικώς, διοικητικώς, συμφώνως 
ριέ κανόνας άμεταπτώτους. Οί μεταμφιε- 
βμοί ήσαν προδιαγεγραμμένοι, καί ό τύ 
πος μυστικού ΰπαλλήλου, μεταμφιεσμένου 
είς κομψευόμενον, είχε καταστή κλασι
κός. Ή  φενάκη καλώς προσηρμοσμένη , 
αί παραγναθίδες καλώς κεκολλημέναι, ό 
λευκός λαιμοδέτης, τό μέ χρυσάς πόρπας 
καί μέ άριστεΐον έπί τής κομβιοδόχης 
κυανοΰν ΐμάτιον, άπετέλουν τό άκρον άω- 
τον τού μεταμφιεσμοΰ.

Ήδ/) τά  πάντα μετήλλαξαν, καί οί 
«Υίμεοινοί άνιχνευτα ί δέν δμοιάζουσι πρός 
τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους τοΰ αρ
χαίου συστήματος, περισσότερον άφ’ οσον 
οί τοκογλύφοι τών ημερών μας,οΐτινες ϊ -  
ρυσιν ΐππους,αμαζαν καί θεωρεϊον είς τό 
Ιταλικόν μελόδραμα, δέν όμοιάζουσι πρός 
τοΰς δανείζοντας μέ μηνιαΐον χρεωλύσιον, 
οΐτινες, είς άοχαιοτέραν έποχήν, έφόρουν 
πεοισκελίδας έπιδιωρθωμένας καί κατώ- 
χουν είς τρώγλας" άνεγνώρισαν ήδη οτι ό 
πρώτος δρος έπ ιτυχ ιζς  δι’ ενα κατάσκο
πον είνε πρώτον νά μη φαίνηται οτι είνε 
τοιοΰτος, καί δεύτερον ν ’ άπομιμήται έ- 
πιτυχώς δχι μόνον τόν ιματισμόν, άλλά 
καί τοΰς τρόπους ετι τοΰ προσώπου δπεο 
θελΐΐ νά ύποκριθή. Πρέπει, νά είσέλθη είς 
τό δέρμα τοΰ άπομιμουμένου προσώπου, 
Μθώς λέγουν είς τό θέατρον, ενθα γνω- 
ρίζουσιν έπίσης νά μεταμφιέζωνται. Καί 
5»α έξαπατήση, ό άστυνομικός ύπάλ- 
ληλος, εχει ολιγωτέοας τοΰ ήθοποιοΰ εΰ- 
*αλίας. Δέν εχει τόν φωτισμόν τοΰ προσ- 
*ϊ)ναίου, τούς θώμιγγας, τάς κ α τα π α 
τά ς , καί περιπλέον κοινόν, δπερ επιθυμεί 
Τϊ;ν αΰταπάτην.
g Ό  άστυνομικός πράκτωρ δέν δύναται 
νi  έργασθτ, μακρόθεν . Ύποχρεοΰται νά 

> Ιλθη άντικρυς τοΰ άνθρώπου, δν θέλει νά 
έξαπατήσνι, καί κατά τά  έννέα δέκατα ό 
ίνθρωπος οΰτος δυσπισσει.' Οθεν εΰνόητον 
εινε δτι, ύπό τοιούτους δρους, τό λευκόν, 
τό έρυθρόν, ή ψευδής κόμη, ή ψευδής γε— 
νειάς, αί πλαστα ί κομψότητες, τά φαν
τασιώδη παράσημα, δλα ταΰτα  μέτοιον 
παρέχουσιν δφελος, άντί άνυπάρκτων έ- 
’Ρ-δείξεων, πρέπει νά παρουσιάζη σπου
δαίας εγγυήσεις, αληθινήν κατοικίαν, εύ
φορον οίκον, βίον τακτικόν, τοΰλάχιστον 
>·*τ’ έπιφάνειαν, καί όνομα έντιμον. Οί 
^αίν-Βερτράν, Σαίν-Ροβέρ, Σαίν-Φεομέν, 
*αί λοιποί άίγιοι τοΰ ημερολογίου τής άρ- 
χκίας αστυνομίας είνε σήμερον ονόματα 
Τοσοΰτον κοινά καί τετριμμένα, ώστε ό 
Κατάσκοπος, δστις θά έ'καμνε τήν άνοη- 
5ί*ν νά περιβληθή δι’αΰτών, δέν θά έβρά- 
δυνε νά καταστή ύποπτος. Αί έκ τοΰ μαρ

τυρολογίου έξαχθεϊσαι εΰγενεϊς αΰτα ι κα- 
ταγω γα ί έγένοντο ήδη πασίγνωστοι, καί 
ΐνα  έργασθή τις , χωρίς νά προσελκύση 
τήν γενικήν προσοχήν, θά ήτο έκατοντά- 
κις προτιμότερον νά όνομάζηται άπλώς 
κύριος Μαρτίνος ή κύριος Λεγράν.

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

« .  L. HEIBERG

ΚΑ0 ΗΙ Ϊ 1 ΕΡΙ ΝΗ Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  ΣΚΗΝΗ
Α ιήγημ»

, [Συνέχεια],

Ή  μελφδική της φωνή ε’ισέδυ μέχρι 
τών μυχών τής καρδίας μου.

— Α ! αΰριον εχομεν ταχυδρομεϊον, 
καί πρέπει νά γράψω είς τήν πατρίδα μου, 
είς τήν πατρίδα μου, δχι, κακώς είπον, 
κύριε, προσέθηκε θλίβουσα φιλικώς τήν 
χεΐρα τής Καρολίνας, ή πατρίς μου εινε 
έδώ.

Διήλθον δλην τήν έσπέραν θαυμάζων 
την μορφήν της, τήν γλυκεΐαν κα ίεΰγενή , 
τό παιδικόν της ήθος, τά  άκαταμάχητα 
αυτής θέλγητρα. Δέν ήτο ώοαιότης κα
νονική' ά λλ ’ οΰδέν εΰγενεστερον, οΰδέν 
άγνότίρον, οΰδέν θελκτικώτερον τοΰ ή 
θους αΰτής' ώμοίαζε πρός άρτκρυές πε
ρικαλλές ρόδον. Οί κυανοί οφθαλμοί της 
δέν ήσαν μεγάλοι, τό βλέμμα τω ν δμως 
ήτο οΰράνιον, διασχίζον τήν μόίλλον ά- 
ναίσθητον καρδίαν. Τό γλυκύ μικρόν στό
μα της έρωτικά προΰκάλει _φιλήματα, τά 
δέ χείλη της άνοιγόμενα άπεκάλυπτον 
δύο σειράς μαργαριτών. Ή  λεία καί π υ 
κνή κόμη της,στεφανοΰσα ’εΰρύ καί λευ- 
κότατον μέτωπον, κατέπ ιπτε χαοιέντως 
έπί τών ώμων της.

Οΰδέποτε είδον μαγευτικωτέραν καλ
λονήν,λευκότητα γλυκυτέραν. Δέν άπηύ- 
δησα θαυμάζων αΰτήν και άκροώμενο; 
τών λόγων της, καί δτε κατέλιπον αΰ
τήν ήσθανόμην άόριστον, παράδοξον α ί
σθημα τέρπον τήν καρδίαν μου.

’Από τής ημέρας έκείνης ή οικία τής 
μελ.λονύμφου μου έντελώς μετεβλήθη'τήν 
φορτικήν άταξίαν, τήν άσκοπον ταραχήν 
διεδέχθησαν ή τάξις καί ή γλυκεία γ α 
λήνη.

Ό τα ν  ή Μάγια ήρχετο μετά τής μη
τρός καί τής άδελφής ή συναναστροφή 
έφαιδρύνετο.

Ο πενθεοός μου, δστις πρότερον καθ’έ- 
κάστην έσπέραν άπήρχετο, εμενε τώρα 
εύχαριστώ ;, φέρων ένίοτε καί φίλον τινά .

Ή  μεταβολή αΰτη οΰδόλως ?>υσηρέ- 
στησε τήν μητέρα καί τήν αδελφήν.

Διευθύνουσα τήν οικίαν ή Μάγια έτίμα 
ώς άνωτέραν τ ή ν  μητρυιάν καί έφαίνετο 
δτι έ"ξετέλει τάς δ ιαταγάς της.

Καθ’ έκάστην έσπέραν πρός τέρψιν τοΰ 
πατρός, έκάθητο πρό τοΰ κλειδοκυμβά- 
λου καί έ'μελπεν, οΰχί δύσκολα άσματα, 
άτινα  βαρύνουν τόν άκροατήν, άλλά πε

ριπαθείς στροφάς άρρητου γλυκύτητος. 
Είτα παρεχώρει τήν θέσιν της είς τήν 
Καρολίναν καί έγκαρδίως έπήνει τά ατε
λεύτητα  αΰτής $σματα.

Δέν ήμην καθόλου άπειρος, ώστε νά 
μη νοήσω όποια αισθήματα διήγειρεν έν 
έμοί' ά λλ ’ οΰδέποτε ήσθάνθην δμοιόν τΓ 
οΰδέποτε σφοδρότερον, άγνότερον πάθος 
κατέθελξε τήν ψυχήν μου.

Πολλάκις κατεγέλασα τών μή δυναμέ- 
νων νά νικήσωσι τά πάθη των καί ήδη 
έ'βλεπον δτι, ώς αΰτοί, Ισφαλλον. Έ νίοτε 
δπως εύρω τρόπον τινά  πρός άντίστασιν, 
προσεπάθουν νά εύρω έλαττώ ματά  τινα  
τής Μ άγιας’ ένεθυμούμην τοΰς λόγους 
τής άδελφής της, δτι ήτο ψυχρά καί 
ύπερήφανος, καί τφ  δντι, αν καί μεγά
λην αγάπην πρός πάντας έξεδήλου, διε- 
τήρει δμως ψυχρότητά τινα  προσβλη
τικήν.

Καί άλλο τ ι ε'τι μάλλον μ’έτάρασσεν.
Έπεθύμουν νά μάθω άν άληθώς ήγάπα 

τόν μνηστήρά της καί άν έπόθει Ιτι 
αυτόν.

Ημέραν τινά  ένόμισα δτι έ'λυσα τό α ί
νιγμα τοΰτο" ήμην παρών είς ομιλίαν τινά  
περί τοΰ άντικειμένου τούτου' οί γονείς 
έπέπληττον αΰτήν, διότι έξηκολούθει νά 
γράφη πρός τόν καταλιπόντα  αυτήν 
μνηστήρα, δστις τήν προσέβαλλεν.

—  Δέν μέ προσέβαλεν ! άνέκραξεν ή 
Μ άγια' τοΰναντίον, μ' έξετίμησε πολύ. 
Δέν ήθέλησε νά μ’ άπατήση, δέν ήθέλησε 
νά προσβάλη τήν άγάπην μου, καί θά εΰ- 
γνωμονώ είς αΰτόν μέχρι θανάτου.

—  Ό χ ι, ΰπέλαβεν ή Καρολίνα, άν τόν 
ήγάπας, ώς έγώ άγαπώ  τόν μνηστήρά 
μου — καί μ’ένηγκαλίζετο — δέν θά ϊ -  
σπευδες τόσον ν’ άφήσης αΰτόν.

— Όσον περισσότερον τόν ήγρ?πων, 
είπεν ή Μάγια κάτω νεύουσα τό βλέμμα, 
τόσον θά έφοβούμην νά καταστήσω αΰτόν 
δυστυχή.

— Δ ιατί, ΰπέλαβεν ή μητρυιά, θά 
καθιστάς αΰτόν δυστυχή ; ’ Ητο μνηστήρ 
σου, ήδύνασο να τόν άναγκάσης νά τη - 
ρήση τάς ύποσχέσεις του' θά έξετέλεις 
τό καθήκον σου καί εκείνος δέν θά ήδύ
νατο νά μή σ’ άγαπήση.

— Δέν θά ήδύνατο νά μή μ'άγαπήση! 
θά έξετέλουν τό καθήκον μου ! ώ ! δχι, 
έν το ιαύτη περιπτώσει είνε τοΰτο άδύ- 
νατον. Δέν ήρκει νά ύποσχεθώμεν άμοι- 
βαίως δτι θά ύπεμένομεν τήν αυτήν τ ύ 
χην. Δέν είνε τοΰτο πολύ δύσκολον. Καρ- 
τερικώς νά φέρη τις τά δεινά τοΰ βίου, 
ν’ άποφεύγη τών αΰτών ήδονών, νά έμφο- 
ρήται τών αΰτών έπιθυμιών, νά συγχωρή 
καί νά παραβλέπη τά  έλαττώ ματα  προσ- 
φιλοΰς προσώπου, ν’ άγαπα είλικρινώς 
καί νά πιστεύν) είς τήν άγάπην τοΰ ά λ 
λου δέν δύνατα ι, άν τήν καρδίαν άγνός 
δέν συνοδεύη έ'ρως μετά τής άγαπωμένης 
γυναικός.

Ε ίτα , λαβοΰσα τήν χεΐρα τής μη
τρυιάς κατεφίλησεν αΰτήν κλαίουσα.

—  Συγγνώμην, άν ώμίλησα ζωηρώς, 
δέν δύναμαι δμως ν’ άκούω τόν Χένιγκ 
διαβαλλόμενον.
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— Τόν άγαπα , έλεγον κα τ ’ έμαυτόν, 
καί ή καρδία μου συνεθλίβετο.

--· Άκουσον, Μ άγια, είπεν ό πατήρ, 
κλρχ^ν τήν κεφαλήν πρός αΰτήν, δέν δύ
ναμαι άταράχως νά ένθυμώμαι τόν νεον 
έκεϊνον' δεν είμαι γέρων' άλλά κύτταξε 
τήν κόμην μου, ενεκα τής άπ ιστίας του 
έλευκάνθη.

— ”Ω ! άγαθέ μου πατέρα ! άνέκραξεν 
ή Μάγια ριπτομένη είς τάς άγκάλας του, 
καλέ μου πατέρα ! έγώ π τα ίω .

—  "Οχι, άγαπητή μου, δέν πτα ίε ις , 
σΰ εποαξας τό κ-αθήκόν σου άξιοπρεπώς.

— Καί τ ί  άλλο ήδυνάμην ;
— Καί δμως σ’ έλύπησε πολύ, είπέ 

την αλήθειαν.
—  Ναί, κατ' άρχάς' εΰθΰς δμως ένό- 

ησα, δτι ή λύπη προήρχετο έκ τής προσ- 
βληθείσης ύπερηφανίας μου. Σήμερον α ι
σθάνομαι δτι είμαι ευτυχής και ευχαρι
στώ τόν ουρανόν.

— Δέν τόν άγαπα,είπον κα τ ’έμαυτόν.
’Αλλά καθ’ ήν στιγμήν έκείνη έξήρ-

χετο τής αιθούσης, ό πατήρ έψιθύρισε 
παρατηοών αΰτήν :

— Ά  ! δυστυχή μου κόρη ! νομίζω, 
δτι τόν άγαπ^ς άκόμη.

Καί τότε κατελήφθην ΰπό άθυμίας αν
έκφραστου.

Ά λλο  συμβάν μετ’ ολίγον μοί κατέ- 
δειξεν όπόσον ισχυρός ήτο ό δεσμός, ό 
συνδέων με μετ’ αΰτής.

Δέν έλησμόνουν την δοθεϊσαν τώ  Ά ν -  
τωνίω  ύπόσχεσιν' νέας δμως καθ’ έκά- 
στην ευρισκον προφάσεις, Ϊνα μη έγχει- 
ρίσω την έπιστολήν του' έκτός τούτου 
μοί ητο πολΰ δύσκολον νά εΰρεθώ μόνος 
μετά τής Μάγιας. Πολλάκις δμως είπον 
ένώπιόν της τό όνομα τοϋ φίλου μου. 
Αΰτη μοί ειπεν, δτι πολΰ εΰγνωμονει είς 
αΰτόν, προθύμως συνδραμόντα τόν θεΐόν 
της κατά  την άσθένειάν του.

'Ημέραν τινά  , καθ’ ήν ή Καρολίνα 
μετά τής μητρός έξήλθον πρός περίπα
τον καί ή Μάγια έμεινε μόνη είς την οι
κίαν, άπεφάσισα νά ανακοινώσω αυτί! τόν 
έρωτα τοϋ Α ντω νίου.

Ά λ λ ά  πώς νά έκφράσω την αγωνίαν 
την καταβιβρώσκουσαν την καρδίαν μου;

Ά ν  ή Μάγια συνεκινεΐτο, άν έδέχετο 
τόν έ'ρωτα τού φίλου μου ;

Έσκέφθην οτι δέν ήμην υποχρεωμένος 
είς τό τρομερόν αΰτό διάβημα,καταστρέ- 
φων τάς γλυκυτάτας τής ζωής μου έλ- 
πίδας.

Έκ τούτου ένόησα τίνος όλεθρίου πά 
θους πα ίγνιον έγενόμην είς άχανές ολι- 
σθαίνων βάοαθρον.

Ά πό  τίνος ήδη χρόνου δέν ήδυνάμην 
νά κρατήσω έμαυτόν.

‘ II άφελής χάρις, ή πεοικοσμοϋσα τοΰς 
7>όγους καί τάς πράξεις τής Μ άγιας, τοι- 
αύτην άπετέλει άντίθεσιν πρός την ελλει- 
ψιν άβρότητος τής Καρολίνας, ώστε ή 
Ιδέα δτι έπρεπε νά συζευχθώ διά βίου 
μετά τής άγαθης,πλήν αμαθούς καί άναι- 
σθήτου ταύτης νεάνιδος, μοί ένεποίει 
φρίκην.

Παντί σθένει προσεπάθουν νά κρατήσω

την οργήν μου δτε ολοκλήρους ώρας έστη- 
ρίζετο επ ’ έμού ή δτε έπήδα κατά πάσαν 
στιγμήν έπ’ έμού.

Αί το ιαύτα ι τής αγάπης ένδείξεις, 
άπρεπεϊς ένώπιον ξένων, θανάσιμον μοί 
ένεποίουν οδύνην , τής Μάγιας παοού- 
σης.

Καί αΰτη βεβαίως έλυπεΐτο διά τούτο, 
διότι ώς έπί τό πολΰ εΰρισκε πρόφασιν 
καί έξήρχετο τού δωματίου. ’Εγώ δέ 
έφαινόμην γελοίος ποός μεγίστην μου 
απελπισίαν μου ’ τότε ή Καρολίνα μέ 
παρετήρει έ'κθαμβος καί περιαλγής καί 
έγώ ώκτειρον έμαυτόν τε καί έκείνην.

Έ ν τούτοις δέν ήδυνάμην πλέον έπί 
εΰλ.όγφ προφάσει νά άναβάλω τόν γάμον- 
άνευ τής έγκρισεώς μου ώρισαν τήν τε
λετήν αΰτοϋ κατά τάς άρχάς τοϋ έπιόν- 
τος χειμώνος.

Ή  προίξ τής Καρολίνας ήτοιμάζετο 
καί έβλεπον περίλυπος τήν Μάγιαν πρός 
τούτο έργαζομένην.

Οστις δέν εΰρέθη έν όμοίοί οδυνηρά 
καταστάσει δέν δύναται νά νοήστι τήν 
λύπην καί τήν άγωνίαν μου.

Ά γνοών όποιον άγιον νά έπικαλεσθώ, 
άπεφάσισα ν’ άπέλθω έπί τινα  χρόνον 
είς ξένην γήν, ΐνα τοΰλάχιστον απαλλα 
γώ τού οδυνηρού θεάματος, δπερ με κα- 
τέθλιβε.

Πρό τής άναχωρήσεώς μου θά έλεγον 
είς τήν Μάγιαν περί τοϋ Α ντω νίου, άφιέ- 
μενος είς τά έ'λεος τής Θείας Προνοίας.

Τ'7| έπομένϊ) ήλθον πράς τήν Μάγιαν 
καί εΰρον αυτήν μόνην.

Έ  ταραχή μου ήτο μεγάλη, ή καρδία 
μου έπάλλετο σφοδρώς.

*Η Μ άγια, ητις κα τ ’ άρχάς ίδοϋσα τήν 
συγκίνησίν μου έδείκνυε μέγα ένδιαφέρον, 
άπέστρεψε τήν κεφαλήν εΰθΰς ώς Ακούσε 
τό δνομα τον Α ντω νίου, ήουθρίασε καί 
μοί είπε'

—  Λυπούμαι πολΰ διά τήν ομολογίαν 
αΰτήν. Έ πίστευσα δτι ό κύριος Β* μέ 
ήγάπα, ά λλ ’ έγώ δέν δύναμαι νά τόν 
αγαπήσω . . .

Έκράτουν τήν έπιστολήν τοϋ φίλου 
μου, ήν ένεχείρησα πρός αΰτήν.

Έκείνη δέν έκινήθη ΐνα  τήν λ ’άβ·/).
— Τοΰλάχιστον δέν θ’ άναγνώσετε τ ί 

γράφει ;
Έ τεινε  τήν χεΐρα, άλλ’ ε ίτα  :
—  Ό χ ι, ΰπέλαβε, δέν θά μοί έγραφεν 

άν έγνώριζε τά  πρός αΰτόν αισθήματα 
μου" δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν έπιστο
λήν αυτήν καί άποποιουμένη ταύτην ά- 
ποδεικνύω είς τόν κύριον Β* δτι τόν έκ- 
τιμώ  πολύ.

Ό  τρόπος δι’ οΰ έ'λεγε τάς λέξεις ταύ- 
τα ς, τό άπαστράπτον ύπό τής καλλονής 
πρόσωπον της, ή χαρά ήν ήσθάνθην,διότι 
άπέρριψε τήν α ΐτησιν τοϋ ’Αντωνίου, το- 
σούτον συνεκίνησαν τήν καρδίαν μου,ώστε 
θά έρριπτόμην είς τοΰς πόδας της, άν 
δέν είσήργετο κατά τήν στιγμήν έκείνηνεν εισηρχει 
ό πατήρ της.

[”Επεται συνέχεια].

Ε Ι Σ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΤΟΝ ΕΚΑΕΚΤίΠ VΥθΙΣΤΟΡΗΜΑ TOV

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ :

[Α ί έν παρενθέσει τ ιμ α ί σημειοΰνται χάριν 
τών Ιν τα ΐς  Ιπ αρχ ία ις  κ α ί τώ  έξωτερικώ Ιπιθυ- 
μούντων νά άποκτησωσιν α υ τ ί ,  έλεύθερα τα χ υ 
δρομικών τελώ ν],

«Π αράπτωσι·; κ α ί Μ εταμέλεια», ητο ι « ’Απο
μνημονεύματα  ’Α λ ίκη ς δέ -  Μ ϊρ β ίλλ» , μυθιστο
ρία Maximilien Ρβπ·ϊη(όλόκληρον το έργον)δραγ-
μ ά ς .............................................................. 3 ,5 0 (3 ,7 0 )

« Ή  Π λωτή Πόλις » μυθιστορία Ίουλίοι»
Β έρν............................................. ..... δρ. 1 (1,20)

« Η Π αναγία τών Π αρισίων», μυθιστορία Βί- 
κτωρος Ο ΰγγώ , μετάιρρασις J. Καρασσούσα (τό
μοι 2) ................................................... δρ. 4 (4,30)

« Α ΐ τ ίμ ια 1, γυνα ίκες» δ ιήγημα  uito AmedM
A ch ard   ..................................  Λ επ τ. 7 5  [90]

«Ο! ’Αγώνες τοΰ Βίου: Σέργιο.- Π άνινης», μυ- 
θιστόρηι. α βραβευθέν ΰπό τής Γ α λ λ ικ ή ς  Ά κ α 1
δ η μ ία ς .........................................  Δραχ. ® [2.20]

« ‘Τ π α τ ία » , μυθιστορία ιστορική ΰπό Charles
K ingsley [τόμοι 2 ] .........................  Δρ. 4 [4.20]

«Κ ω μω δία ι» ύπό Ά γ γ .  Β λάχου Δρ. 2  [2.20] 
«‘Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ?) ή Γρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα  > μυθιστόρημα . . Δρ. 1 .5 0  [1.70]
«Π αλαια ί ‘ Α μ αρ τία ι»  λυρική συλλογή , δπο 

Δημ. Γρ. Κ αμπούρογλου· · · · Λ επ τ , 6 0  [70]
«Ή  Φο>νή τή ς  Κ αρδιάς μου», λ  ρική Συλ

λογή, ΰπό Δημ. Γρ. Κ αμπούρογλου. Αεπ. 6 0  [70] 
«Α ί Ν ύκτες τή ς Χ ρυσής Ο ικ ίας» , μυθιστορία

Pouson - D e - T e r r a i l   δρ. 1 ,5 0  (1,70)
«Ή  Αύτοΰ Μ εγαλειότης τό Χ ρ ή μ α » , μυθιστο

ρία Ξ αβ ιέ  δε Μοντεπέν (τεύχ η  1 1 )  Δρ. 6 [6.60] 
«Ή  Σειρήν» , μυθ.στορία Ξ αβ ιέ  δέ Μοντι·

π έν ...............................................  Δρ. 1 .5 0  [1.70]
«Έ θελβ ίνα»  μυθιστορ'α τοΰ ’Ά γ γ λ ο υ  Όρ-

λ έ ν .......................................................Δρ. 1 .7 0  [1.80]
« Έ λλ η ν ικ α ί Σκηναί» ΰπό ’Α γγέλου Βροφιρε- 

ρίου, μετάφρ. ΰπό Π. Πανα [τόμ. 2J Δρ. 5  [550] 
« Α ιγ ύ π τ ια  Β ζσ ιλόπα ις»  μυθιστορία ιστορική, 

δπό Γεωργίου ’Έ βερς, μετά’φρασις ΰ . ό  Ε. Γ»- 
λά  η , I. Κ . Δ ελ ιγ ιάννη  κ α ί Σ τ. Σ τρέιτ  (τάμα
τρ ε ις ) .................................................... Δρ. 5  5 0  [6]

«Ή  μυστηριώδης Συμμορία», μυθ.στορία Mary
Lixfon...............................................  Δρ. 2 [2 .Γ

«Μ πουμπουλίνα— Ά ρκάδ ιον» , Δ ράματα  δπό
Γ. Ά νδρ ικοπούλου...........................  Δρ. 3  [3.30]

«Ή  Κόρη τοΰ Φονέως», μυθιστόρ. δραματι· 
κώ τατον Ξ αβ .ε  -  Δέ -  Μοντεπέν , αρ τι έκδοθεν.
Δραχ. .........................................................  3 [3,30]

«Σ ύγγρ α μ μ α  Μ αγειρικής», Ν'.κολάιυ Σαράντη
(μ α γ ε ίρ ο υ ) .......................................... Δρ. 4  [4,30]

« ’Άνθρωπος τοΰ Κότμου» , ’Α θηναϊκή μυθι- 
στορία, ΰ~ό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. Δρ. 2  (2,20) 

«Τό Τριακοσιάδραχμον ’Έ παθλον, Γρηγορίο1»
Δ. ΞενοπούλοΟ...................................   · λεπ . 5 0  [60]

« Ά ν τω ν ίν α » , μυθ.στορία Ά λεςάνδ ρου Δουμ» 
υίοΰ, μετάφ ρασ ι; Λ άμπρου Έ νυ 'λη . δρ. 3. (3,30) 

«Λ έω ν Λ εώ νης» , μ,υθιστορία Γ εωργίας Σάνδηί> 
μετάφρασις Ί . Ίσιδ. Σκολίσση Δρ. 1 ,5 0  [1,80] 

« ’Έ ρως κ α ί Σ α», Ά θ η ν α ϊκ α ί Ε ικόνες ΰπό A‘"
σώ π ου.......................................................... δρ. 1 [1,10)

«Τ ά Δύο Λ ’κνα» Α ϊμ ιλ'ου Ρισβούργ. δρ .1,50[ϊ]  
Σ ακελλαρίου Β ιβλιοθήκη τοΰ λαοΰ, «Περ.πλ»'

νώμενος» Α . Σ ούτσου........................ λεττ. 5 0  (60
Σ ακελλαρίου Β βλιοθηκη τοΰ λαοΰ, «Βαβυλ&>"
νία » , Β υζα ντίο υ................................  λεπ . 5 0  (60)

«*ΙΙ Ώ ρ α ία  Π αρισινή».................. λεπ . 6 0  (70
«Παρισίων ’Απόκρυφα», μυθιστορία Ευγένιο* 

Σύη, μετάφρασις ’Ισιδωρίδου I. Σκυλίσση (τ *
μοι ιό ) ....................................................  Δρ. 6 [fl

« Ό  Διάβολο -  Σ ίμω ν, μυθιστορία Ponson-D^ 
T e r r a i l ............................................  Δρ. 1 ,5 0  (1,70


