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ΟΠΛΚΗ Κ Ο Λ Λ ΙΝ Σ

Ν Ε Κ Ρ Α  Ζ Ω Σ Α
Η Διεύθυνσις τών ΕχΛεχτ ΐ άν  Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ ά τ ω ν ,  

μετά πολλής τής χαράς αγγέλλει εις τούς πολυπληθείς 
αυτής άναγνώστας, οτι αρχεται άπό τής 1ης προσε
χούς Ιανουαρίου τής δημοσιεύσεως μυθιστορήματος 
προωρισμένου νά παραγάγη μεγίστην και ζωηροτά- 
την έντύπωσιν παρά τω Έ λληνικω  κοινώ, τής

ΝΕΚΡΑΣ ΖΩΣΗΣ
τοΰ γνωστού αύτοις συγγραφέωςτήςΛΕΥΚΟΦΟΡΟΥ, 
Ο ύ ίλχ η  Κ ό λ λ ιν ς .

Μετα τήν καταπληκτικήν έντύπωσιν, ην ένεποίησεν 
εις τους άναγνώστας τών ΈχΛεχτ&ν Μ υ θ ι σ τ ο ρ η 
μ ά τ ω ν  ή Λ ευκο φ όρ ος , περιττόν είνε νά είπωμέν 
τι περί του συγγραφέως. Σημειούμεθα μόνον, οτι τό 
νέον τοΰτο Ι'ργον πρό ο’λίγων μόλις έτών έκδοθέν ανά
γεται εις ιδιαίτερον ολως κύκλον μυθιστορημάτων κα- 
ταδεικνΰον άπαξ ετι τάς σπανίας άρετάς τοΰ συγγρα- 
φέως, οστις μετά τήν εκδοσιν αύτοΰ, ού μόνον κατα
πληκτικά ποσά έκέρδισεν έξ αύτοΰ, ενεκεν τής μοναδι
κής διαδόσεώς του, πανταχοΰ όπου ή αγγλική γλώσσα 
λαλεΤται, άλλά και κατετάχθη εις τούς πρώτους τής 
πατρίδος αύτοΰ μυθιστοριογράφους. "Ινα δώσωμεν άμυ- 
δράν Ιδέαν τής καταπληκτικής διαδόσεώς τής Νεκρ&ς 
Ζ ώαης άρκεΤ νά σημειώσωμεν, οτι έξεδίδετο ταύτο- 
χρόνως έν δυσι περιοδικοΤς έν 'Α γγλία  και έν δ έ κ α  
ε'φημερίσι τής ’Αμερικής, Αύστραλίας κα\ Καναδα, 
οτι μετεφράσθη είς πάσας σχεδόν τάς Εύρωπαϊκάς 
γλώσσας, οτι ’Ινδική έφημερις τήςΚαλκούτης τήν έδη- 
δοσίευσεν εις τήν γλώσσαν τών Ινδών έν έπιφυλλίδι. 
και οτι δεινός συνήφθη μεταξύ τών "Αγγλων ιατρών 
άγων, ώς πρός τό περιεργώτατον φυσιολογικόν φαινό- 
μενον, έφ’ ού έρείδεται ή ολη διήγησις κα\ δι’ ών 
έδόΟη ό άΛηθε ' σ τ α το ς  τίτλος

Ν Ε Κ Ρ Α  ΖΩΣΑ
"Αν τέλος ή Λ ευκοφόρος ετερψε και συνεκίνησεν, 

η Ν εχρλ Ζ ώ σ» θά χρησιμεύση και ώς υψηλόν δί 
δαγμα ύπερχνθρώπου άφοσιώσεως, ανέφικτου γενναιό- 
τητος και σπανίας εύγενείας αιοθημάτων. Παρά τοΤς 
άναγνώσταις ήμών θά διεγερθή είς τόν ύπατον βαθμόν 
ή φρίκη, ό οίκτος, ό ίλεος, ώς έν τοΤς Σαικσπηρείοις 
δράμασι. Παρά τά ισχυρά ομως ταΰτα αισθήματα,Οά 
λάβωσι κα\ ώραΤα διδάγματα ύψίστης, άρίστης και 
θείας τοΰ καθήκοντος έπιτελέσεω:. Τοΰτο δ’ ίδίως ή 
Διεύθυνσις τών Έ χ Λ ε χ τ ω ν  Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ ά τ ω ν  αε ί 
ποτε έπεδίωξε.

Τό ώραΤον τοΰτο ?ργον έφιλοτέχνησεν έν καλλίστη 
έκ τοΰ ’ Αγγλικού ποοίτοτύπου μεταφράσει είδικώς διά 
τά Έχ Λεχ τ  α  Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α , 6 γνωστός έν τω 
φιλολογικοί κόσμω κ. Ν. I. Σπανδωνής.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Τ

[Συνέχεια.]

— Λοιπόν, άγαπητέ Μαλεζώ, ενς τάς 
προσταγάς σου . . . Ε πιθυμείς νά εΐσέλ- 
θωμεν ;

—  Κύριε μαρκήσιε, μετά χαράς, διότι 
εχω νά σας υποβάλω μερικούς λογαρια
σμούς, κύριε μαρκήσιε . . . Καί πιστεύω 
οτι απα ιτε ίτα ι προσοχή μεγάλη. . . .

— ΓΙόΕμε εις τό γραφεΐον μου, είπεν ό 
κύριος Κλαιρεφόν . . . Θά σου δείξω τό 
σχέδιόν τοϋ νέου κλιβάνου μου, Μ αλεζώ... 
Νά ίδτίς πόσον ειν’ εΰκολωτάτη ή εφαρ
μογή του . . . "Ολη ή δυσκολία είνε νά 
έπινοήστ) τ ις , και ϊπ ε ιτα  τά  άλλα δεν 
εινε τίποτε. ‘Η έπίνοια δέν είνε τίποτε, 
καί ομως είνε τό παν, θείτσα ’Ισαβέλλα, 
ή έπίνοια.

—  Καλά, καλά , αδελφέ μου, διά σέ 
είμπορεΐ ή πεν ί α  νά μην είνε τίποτε, διότι 
δεν τήν έδοκίμασες άκόμα ....

Έ π ε ιτα  δέ έλθοΰσα πλησίον τοΰ συμ-

βολαι ογράφου, οστις ήκολούθει τόν μαρ- 
κήσιον μεταβαίνοντα είς τό γραφεΐον του, 
ήρώτησεν αύτόν:

—  Είνε σπουδαΐον πολύ, Μα.Ιεϊ,ώο ; 
καί ή βαρεία φωνή της Ι'τρεμε. Πολύν 
καιρόν εχομεν νά σε ίδοΰμεν, καί τώρα 
διά νά έ'λθγις μόνος σου, θά είπή δτι θά 
είνε τ ίποτε περ ι σπούδαστ ον .

Ό  συμβολαιογράφος κατένευσεν, ώς 
αν έλεγε να ί, οί οφθαλμοί του περιε- 
στράφησαν μετ’ αγωνίας όπισθεν των 
ύάλων τών διόπτοων του, καί έξήπλωσε 
τάς χεϊράς του λίαν καταβεβλημένος...

Η θεία ’Ισαβέλλα έφρικίασεν.
Ά πό  πολλών έτών ήτο συνηθισμένη 

είς τάς διαμαρτυρίας, άς έ&όμιζεν είς τόν 
εΰγενή πελάτην του. 'Οσάκις δ Μαλεζώ 
ένεφανίζετο είς τον πύργον Κλαιρεφόν, ή 
πατρική περιουσία έμειοΰτο κατά  τινα 
στρέμματα γής ή γωνίας τινας τοΰ δά
σους. Σήμερον άπαντα ήσαν ένυπόθηκα, 
καί αί κατέοοεον κτήσεις βαρυνόμεναι 
ΰπό τό βάρος ληγουσών προθεσμιών.

Μικρόν τ ι βάρος άν προσετίθετο Ιτ ι, 
τά πάντα  θά έξωλοθρεύοντο τελείως.

—  Δι’ ονομα τοΰ θεοΰ μή τον κάμης 
πλέον άλλες ευκολίες, είπεν ή θεία ’Ι
σαβέλλα. Μέ τήν καινούργια πάλιν π ε 
ν ία ν  του, θά σου ζητήσ·/) χρήματα . . . 
Κάμε τόν κουφόν. Βάλε τό χέρι σου ’ς 
τήν καρδιά σου, Μα.ίεΐ,ωο. Ό  Όνώριος 
έκατήντησε πρόβατον άπό .Ιω.Ιός, καί 
Ά σω τος υ ίό ς... ”Ω ! καί νά ήθελε νά ά- 
φήσνι τάς πενίας  του ! ευθύς θά έσφά- 
ζαμεν τόν μόσχον τόν ζη Ιεντόν .

—  'Η συχάσατε, δεσποινίς, εχω άπό- 
φασιν νά μείνω άκράνδαντος, δεσποινίς, 
καί θά το ίδήτε, δεσποινίς.

Ό  'Ροβέρτος έβάδισε μετά σπουδής 
πρός τήν άριστεράν πτέρυγα, όπόθεν διά 
στενής κλίμακος άνέβαινεν είς τά  δω
μάτιά  του. Διερχόμενος δε μακράν δ ιά 
δρομον έσύριζεν μ,έλος τ ι κυνηγετικόν. 
Διήλθε πρό τοΰ απέραντου μαγειρείου, 
οΰ ή θέα άνεμίι/.νησκε «περασμένα με
γαλεία» καί ένφ γραία μαγείρισσα πα- 
ρεσκεύαζε λ ιτό τα τα  φαγητά  τών τεσσά
ρων κατοίκων τοΰ πύργου. Έχαιοέτισε 
φιλικώς τήν γραίαν καί ήτοιμάζετο νά 
άναβτϊ τήν κλίμακα. Ά λ λά  έστάθη άκού- 
σας καγχασμούς διακοπτομένους ύπό 
δούπου ΰποκώφου καί τακτικοΰ.

Οί καγχασμοί ήκούοντο εκ τίνος θύ
ρας ημίκλειστου, έξ ής έφαίνετο τό κ ιγ- 
κλιδόφρακτον παράθυρον τοΰ δωματίου : 
Έ π ί τών κιγκλίδων έστηρίζετο έξωθεν ό 
'Ροΰσσος πλησίον δ ! τοΰ παραθύρου έσι- 
δέρωνεν ή Τριανταφυλλιά, ή κόρη τοΰ 
Τρεχανέμη, τήν οποίαν ό βλακώδης βο
σκός έβλεπε μετά κτηνώδους απληστίας.

— Μωρέ τ ί μοΰτρα είν’ αύτά , καϊμένε 
'Ροΰσσε ; Τί ροΰχα είν’αυτά τά κουοέλια 
που φορείς ; Δέν κυττάζεις τά  χάλ^α σου, 
δέν κυττάζεις τήν κακομοιριά σου, μόνο 
θέλεις καί έργολαβίες ;

Ό  βοσκός έγρύλλισεν ώς χοίρος, οί 
μικροσκοπικοί οφθαλμοί του έξήστραψαν 
καί έσπινθηροβόλησαν καί έφαίνετο προ- 
σπαθών νά άρθρώσν) φράσιν τινά .

•
Τέλος μετά πολλά κατώρθωσε ν& 

τραυλίσν):
—  Μεχάβ ιο  ’ϋ το π α νηύγό ι  f  . .
— Ά  ! κούτακά μου ! Μευθαύρ^ο ’ς [ 

τό πανηγύρι ; ’Πΐ£ νά ’πγί πως έχεις σχέ- Ε 
δια μεγάλα. Μεθαύριο ’ς τό πανηγύρι θ« Ρ 
φορέσνις τά  καλά σου τά  ροΰχα ; Αί, ι 
νά σε ίδώ. Ά ν  είσαι παστρικός καί συ
γυρισμένος, θά χορέψω, καϊμένε μου, μα- I 
ζί σου.

Έχάρη χαράν μεγάλην δ δύσμοιρος I 
βλάξ, καί κατελήφθη ύπό γέλωτος σπα- I 
σμωδικοΰ.

— ’Έ λα, κούτακά μου, πήγαινε δου- ί 
λειά  σου καί σε περιμένουν τά  πρόβατά- I 
κια  σου. Πήγαινε μή τύχν) καί σε προ- I 
φθάσουν έδώ καί θά πάθνις,κακόμοιρέ μου, I 
τών παθών σου τόν τάραχον. Π ήγαινε...

Ά λ λ ά  πριν προφθάσ·/) νά τελειώσγι τήν I 
φράσιν της, δ'Ροβέρτος ανοίγει τήν θύραν 
καί εμφανίζεται. 1

Ό  βοσκός φοβηθείς έσύριξε συριγμόν | 
όξύτατον, καί ανορθωθείς ώς ΰπό έλατη- 
ρίου ωθούμενος, άφήκε τάς χεϊράς του 
δι’ ών έκράτει τάς κ ιγκλίδας καί έπή- 
δεσε κάτω . Έξηφανίσθη δέ δρομαίως πρός 
τούς στάβλους τοΰ πύργου.

— Σέ συνέλάβα μέ τόν έραστή σου, 
κυρά Τριανταφυλλιά είπε γελών καί έ- 
κάθισέν είς τό άκρον τής σανίδος τοΰ 
σιδηρώματος . Ά λ λ ά  δέν σε συγχαίρω 
διότι περιποιείσαι τό άσχημότατον κο- 
πελλι τοΰ πύργου.

—- Σάς παρακαλώ, κύριε'Ροβέρτε,είπεν 
ή Τριανταφυλλιά άκκιζομένη, έκατάλαβα 
δτι έ'χετε δρεξιν πάλιν !

— ’"Οχι, Τριανταφυλλιά μου. “Ηκουσα 
τούς καγχασμούς σου καί έμβήκα νά σε
ίδώ . . .

—  Τί νά με ίδήτε ; Καί τ ί ένδιαφέ- 
ρεσθε σείς διά τήν κόρην, έν ώ τόν πα 
τέρα της τόν κατατρέχετε; Τί του έκά- 
ματε πάλιν τοΰ δυστυχισμένου έκείνου 
γεροτρεχανέμη ;

Ό  νέος συνωφουώθη καί είπε :
— Σέ παρακαλώ έγώ καί ή σκούφια 

μου, μή μού το άναφέργις τό δνομα αυ- 
τουνοΰ τοΰ γεροκατεργάοη . . .

— Καί έγώ δέν θέλω νά μου ’μ ιλήτε, 
άφ’ οΰ μου βασανίζετε τόν πατέρα μου, 
είπεν ή Τριανταφυλλιά καί α ί παρειαί 
της έγιναν καταπόρφυοοι.

— Έ λ α  δά καί σύ, Τοιανταφυλλίτσα 
μου, μή θυμώννις, ειπεν δ 'Ροβέρτος έρ- 
χόμενος πλησίον τής κόρης καί λαμβά- 
νων τήν χεϊρά της.

Καί δ μέν νέος έθώπευε τόν τρυφερόν 
καί εΰτραφ-Τί βραχίονά της, έκείνη δέ 
νεύουσα κάτω τούς οφθαλμούς έμόρφαζε 
μέν δυσχεοαίνουσα, άλλά καί είς τά ά 
κρον τών χειλέων της ύπεφαίνετο έλαφρόν 
μειδίαμα . Ά λ λ ’ αίφνης στρέφουσα τό 
βλέμμα ήμερον καί γλυκύτατον πρός τόν 
νέον είπε μετά φωνής θωπευτικής :

— Τί καλά που θά διωρθώνοντο τά  
πράγματα, αν σείς ήθέλ.ατε, κύριε 'Ρο
βέρτε. Ό  πατέρας έ'χει μανίαν νά γυρίζν) 
’ ς τό δάσος καί χάνεται διά τά κυνή γ ι... 
Πάρτέ τον λοιπόν δασοφύλακα . . . Καί



τότε λαγούς σας δέν θά τους πειρά-
ζ·»1) «φ ’ ου μάλιστα θά έ'χγ] τόσα κουνέ
λ α  νά τρώγ·/) χωρίς νά σας ζημιών·/)... 
Νά μα? δώσετε καί τό σπ ιτάκι τοΰ δά
κους, νά καθίσω καί έγώ μαζί μ ! τόν 
πατέρα, καί νά έ'ρχωμαι έδώ με τήν ή- 
μέραν νά δουλεύω. Τί χαρά μου άν μας 
κάμετε αΰτήν την χάριν, πόσον θά χαρώ!

Ό ‘Ροβέρτος έπλησίασε τά  χείλη του 
είς τί)'1' παρειάν τη ς1.

Ή  Τριανταφυλλιά δεν άντέτεινε πολύ.
• Ό  δέ νέος είπε :

— Είσαι κουτή, καϊμένη Τριανταφυλ
λιά μου' άν ήθελες σΰ όλα θά έδιωρθώ- 
νοντο, άν έ'πειθες τάν παλιόγερο τάν Τρε- 
χ«νέμη νά ήσυχάστ) καί νά συμμαζευθ?). 
Καλέ τ ί κάθεσαι καί μου λές, Τριαντα
φυλλιά ; ό πατέρας σου νά μου φυλάξ·/) 
τό κυνήγι μου, αΰτός που εχει συντρο
φιά μέ τοΰς κλέπτας καί τοΰς λωποδύ- 
τας ; Δέν είνε άλλη θεραπεία παρά νά 
τον χώσω ’ς την φυλακήν, καί θά είνε 
χκλό ’δικό σου, διότι δέν θά σου τρώγ·/) 
τά χρήματά σου.
' — ’Έ τσι τά λοιπόν, κύριε 'Ροβέρτε ; 
ειπεν ή Τριανταφυλλιά έξωργισμέν·/) καί 
βιαίως άπομακρυνομένη άπό τοΰ νέου. 
Νά μου κάμετε τήν χάριν νά μή με πλη- 
βιάσετε πλέον. Μ άλιστα θά τα  είπώ 
ολα τής κυρίας ’Α ντω νία ς... "Α, μά δά!

— Εύγε, μικρούλα μου, τ ί κορίτσι τ ί 
μιο μά τό ναί ! είπε φαιδρώς ο 'Ροβέρ
τος. . . Κ ύτταξέ τον έκεΐ κάτω πώς σε 
κυττάζει ό κοκκινομάλλης έραστής σου.

Καί δντως έξω είς τήν αΰλήν έπλανά- 
το ό 'Ροΰσσος, κατατρυχόμενος ύπό πε- 
ριεργίας άμα καί ζηλοτυπίας και κατα- 
σκοπεύων τοΰς δύο νέους. ’Αλλά ώς είδεν 
δτι τον άνεκ,άλυψαν, εΰθΰς έστράφη καί 
έξήλθε τρίζων τήν μάστιγά  του, δπως 
έσυνήθιζε νάδιασκεδάζϊ) δτανείχεν δρεξιν.

— Ό  'Ροΰσσος, κύριε 'Ροβέρτε είνε 
πτωχά παλληκάρι καί δέν είνε άξιο νά 
κάμ·/) τό παραμικρό κακό καί έγώ πολύ 
τον συμπαθώ τόν τσαμένο! ’Ντροπή σας, 
κύριε 'Ροβέρτε, νά τον περιπαίζετε. Αΰτόν 
τον έσυμμάζωξε ό πατέρας σας, ό άγιος 
έκεΐνος άνθρωπος καί άνατραφήκαμε μ α 
ζ ί' μαζί έπαίζαμε μικρά πα ιδάκ ια ’ μα
κάρι σάν καί αΰτόν νά ήσαν καί άλλοι.

— ’Έ λα, έ'λα, Τριανταφυλλίτσα μου, 
μή μου άγριεύης, είπεν ό ’Ροβέρτος λαμ- 
βάνων διά τών δακτύλων του τό ήλιο- 
καές ώτίον τής νεάνιδος καί έλκων αΰτά 
έλαφρά . . θ ά  ποοσπαθήσωμέν νά γίν-/) 
κάτι τ ι πρός χάριν σου, νά τα  συμβιβά- 
σωμεν.

Τό πρόσωπον τής θεραπαινίδος έ'λαμ- 
ψεν ΰπό ευφροσύνης, τά  χείλη της έμει- 
δίασαν καί άκοντίζουσα πρός τόν νέον 
βλέμμα γλυκύτατον, είπε μετά αίμύλης 
έρωτοτροπίας :

— ’Ώ , κύριε 'Ροβέρτε,πόσον είσθε κα- 
^ός δταν θέλετε !

— Ώρα καλή, κύριε 'Ρομπέρτε, καλώς 
τα φτειάνετε, ήκούσθη έξωθεν φωνή γνω- 
«τή .

Οί δύο νέοι έστράφησαν πράς τό παοά-
1. Ίδε είχόνα <ρύλλου 327.

θυρον καί είδον τόν Μαδητήν προβάλλοντα 
τό ερυθρόν καί μειδιών ποόσωπόν του διά 
τών κιγκλίδων τοΰ παραθύρου.

Ό  'Ροβέρτος ίδών αίφνιδίως τάν οχλη
ρόν τοΰτον άνθρωπον, είπε πρός αυτόν 
άποτόμως :

— Τί θέλεις έδώ, κΰρ Μαδητή ;
— Μέ συμπάθειο, κύριε 'Ρομπέρτε, έρ

χομαι γ ιά  καλό σας. Έ κεΐ που έκύτταζα  
τά  δένδρα ’ς τό δάσος ηΰρα μία φωλιά

! γεμάτη μικρούλικα γεράκια, καί ήλθα χέρι 
χέρι νά σας δώσω τήν καλήν εί'δησιν.

— Σ’ ευχαριστώ πολύ, είπεν ό ‘Ροβέρ
τος πραϋνόμενος. Στάσου μιά στιγμή νά 
πάρω τό δπλον μου καί εφθασα.

— Μή λησμονήσετε τήν ΰπόσχεσίν σας 
κύριε ‘Ροβέρτε, είπεν ή Τριανταφυλλιά, 
τοποθετούσα τά  σίδηρα θορυβωδώς έπί 
τής εστίας.

— Βλέπομεν ! ειπεν ό ‘Ροβέρτος.
Καί στραφείς πράς τόν Μαδητήν ποοσέ- 

θηκε :
— Περίμενέ με μία στιγμή.
Καί έλαφρός έλαφρός άνέβη τήν κ λ ί

μακα.
— Καί τ ί σου ύπεσχέθη, Τριανταφυλ- 

λούλα, ήρώτησεν ό ξυλέμπορος στηρίζων 
έπί τοΰ παραθύρου τάς δασείας χεΐρας 
του. Μή σου εδωκε τό λόγο του νά σε 
στεφανωθϊί ;

—  ’Α χ  ! Πόσα ξέρει τό πετσ ί σου, γε
ρομάστορα ! είπεν ή εύμορφος θεραπαινίς. 
Νά τον ό κύριος Μαλεζώ, τρέχα ρώτα τον 
άν του παρήγγειλε τά προικοσύμφωνον !

Ό  συμβολαιογράφος διήρχετο τήν αΰ
λήν συνοδευόμενος ΰπό τοΰ μαρκησίου.

Καί ό μέν κύριος Κλαιρεφόν έλάλει ζωη
ρώς ό δέ Μελεζώ ήκουεν αΰτόν κύπτων 
έλαφρά καί έχων άπόφασιν νά άκούϊ) μέν 
προθύμως πάντας τοΰς λόγους τοΰ μαρ
κησίου- πεοί τής επ ιτυχ ίας τών προτά- 
σεών του, άλλ’ οΰδεμίαν οριστικήν άπάν- 
τησιν νά δώσ·/).

Ό  γηοαιός έφευρέτης, διάπυρον έ'χων 
τήν κεφαλήν, τάς χειρονομίας πολλάς καί 
βια ίας, έξηκολούθει λέγων, καί οΰδόλως 
ποοσέχων είς τήν ήκιστα παρορμητικήν 
στάσιν τοΰ συμβολαιογράφου.

— Μ άλιστα άγαπητέ μου , ελεγεν ό 
μαρκήσιος, μάλιστα μέ πεντήκοντα χ ιλ ι
άδας φράγκων θά λάβω δλα τά  άναγκαΐα 
διπλώματα καί θά είμπορέσω νά κοινολο
γήσω τήν έφεύρεσίν μου, νά διαδώσω τοΰς 
κλιβάνους μου καί νά κερδήσω κέρδη ά
πειρα... ’Ακούεις, Μαλεζώ ;

— ’Ακούω, κύριε μαρκήσιε, καί κα 
ταλαμβάνω ... κύριε μαρκήσιε. Τό πραγ- 
μα είνε άπλούστατον καί σαφέστατον, 
κύριε μαρκήσιε. ’Αλλά ποΰ θά τας εύ- 
ρετε αΰτάς τάς πεντήκοντα χιλιάδας 
φράγκων, άφ’ οΰ άν δέν πληρώσετε, κύ
ριε μαρκήσιε, έκατόν εξήκοντα τρεις χ ι
λιάδας τήν προσεχή εβδομάδα, κινδυ
νεύετε, κύριε μαρκήσιε καί νά έςωσθήτε 
καί άπό έδώ μέσα, κύριε μαρκήσιε . . ;

— Τί είπες ; ποΰ θά τα  λάβω ; . . θ ά  
τα  λάβω άπό σέ, φίλε μου. Δέν θά με 
άδικήσης διά τόσον ευτελές ποσόν. . . διά 
πενήντα χιλιάδας φράγκων ! Καί δμως

έξ αΰτών κρέμαται τό πό?ν . . . Έ λα , δά- 
νεισέ μού τα  ! . . .

— Δέν έ'χω ίδικά μου χρήματα, κύοιε 
μαρκήσιε. ώς πράς δέ τά  χρήματα τών 
πελατών μου καί ή λεπτότης, κύριε μαρ
κήσιε, καί ό νόμος μ ’ απαγορεύει νά τα  
διαθέσω . . . Π ιστεύσατέ με, κύριε μαρϋή- 
σιε, παραιτήσατε έπί τοΰ παρόντος τήν 
έκτέλεσιν τών σχεδίων σας, καί, κύριε 
μαρκήσιε, καταβάλετε πάσαν τήν προ- 
σπάθειάν σας διά νά έξέλθητε τής δεινής 
θέσεως είς τήν οποίαν εΰρίσκεσθε... Είνε 
δεινή, κύριε μαρκήσιε, δεινοτάτη.

—  Αΐ θά έξέλθω, σοΰ δίδω τάν λόγον 
μου, άλλά τοΰτο δέν θά το κατορθώσω 
διά τών οικονομιών . . .  ‘Η έφεύρεσίς μου 
θά μας σώσ'/) ολους . . . Μοΰ χρειάζονται 
πενήντα χιλιάδες φράγκων . . . έπί δεύ
τερέ ΰποθήκ·/) . . . έ' ;

—  Δέν θά τα  εδρετε, κύριε μαρκήσιε. 
Δέν έ'χετε πλέον πίστωσιν είς τόν τόπον 
έδώ, καί έάν δέν έμεσολάβουν έγώ, πρό 
πολλοΰ δέν θά ευρίσκετε πλέον λεπτόν, 
κύριε μαρκήσιε . . .

—- Καλά ! ειπεν ό μαρκήσιος, απόψε 
περιμένω τόν μέλλοντα γαμβρόν μου... 
καί θά ζητήσω άπ ’ α ΰτό ν... αΰτός θά με 
νοήση . . .

Ό  Μαλεζώ έφάνη ένδοιάζων πως, ε- 
πε ιτα  δέ συνενών δλον αύτοΰ τά θάρρος, 
είπε:

—  Δήλα δή θά φύγ·/),κύριε μαρκήσιε,ά- 
νεπιστοεπτεί, κύριε μαρκήσιε . . . Μήπως 
θέλετε νά του δώσετε σείς πρόφασιν, κύ
ριε μαρκήσιε, διά νά διαλύσν) τά συνοι- 
κέσιον τό δποΐον πηγαίνει είς τόσον 
μάκρος ;

— Καλέ τ ί κάθεσαι καί λές, Μαλεζώ ; 
Καί ΰποθέτεις δτι είνε διατεθειμένος νά 
μή τηοήσ·/) τάς υποχρεώσεις του ; Αλλά 
καί τοΰτο άν ΰποτεθ-Τ), δέν λυπούμαι κα 
θόλου διά τοΰς δισταγμούς τοΰς όποιους 
έ'χει ή κόρη μου άναβάλλουσα τάν γάμον 
έπ ’ άόριστον. Καί έπειτα  δταν θά έ'λθω 
είς θέσιν νά την προικίσω πριγκιπικώς, οί 
γαμβροί δέν θά λείψουν. «Τά μοναστήρι, 
νανε Λ α λ ά ,  καί καλογέροι δσους θέλεις» 
λέγει ή παροιμία... Καί διά νά έλθωμεν 
έπί τό ποο&είαενον, ά© ου συ είσαι ααε- 
τάπειστος, θά προσπαθήσω νά μαδηθώ 
καί νά έπαρκέσω μόνος μου... Συ μόνον 
προσπάθησε νά συντελέσης ώστε νά μεί
νω ήσυχος μερικόν καιρόν. Συνεννοήσου 
μέ τούς π ιστω τάς μου...

— 'Ένα μόνον έχετε, κύριε μαρκήσιε.
— Ά  ! είπεν δ Κλαιρεφόν, καί ή προ

θυμία του έκόπασε διά μιάς. Προσέθηκε 
δέ αγωνιών:

— Καί δ είς αΰτός είνε ...
— 'Ο Καοβαγάν, άπεκρίθη ό συμβο

λαιογράφος στενοχωοούμενος.
— Τί λέγεις !
— Ήγόρασεν αΰτός δλα τά δ ικαιώ

ματα τών π ιστωτών σας, κύριε μαρκή
σιε, διότι αύτός θέλει νά οφείλετε εις, 
αΰτόν καί μόνον.

Πάντα τά  χρυσά όνειρα τοΰ έφευρέτου 
διεσκεδάσθησαν έν άκαρεί. Διείδε τήν ά
βυσσον χαίνουσαν πρό τών ποδών του.



Καί ένω αΰτός ευαρεστώ; έβαυκαλάτο 
βλέπων όνειρα, ό έχθρό; του έπεσπευδε 
τόν όλεθρόν του.

'Ο μαρκήσιος γισθάνθη ψΰχο; έν τή 
καοδίί»:, τά  ώτά του έβόμβησαν, τόν κα
τέλαβε σκοτοδίνη καί «επεσεν ό ουρανός 
καί τον έπλάκωσε !»

Άκ,ούσα; τήν φωνήν τοΰ υίοΰ του καί 
της θυγατρός του συνήλθεν ε’ις έαυτόν, 
Ό  ‘Ροβέρτος έξήρχετο έχων έπ’ ώμου τό 
κυνηγετικόν δπλον του, συνοδευόμενος ύπό 
τής άδελφής του' άμφότεροι δε ησαν α
μέριμνοι και φαιδροί.

Ή  'Α ντωνία  έσκίαζε τήν χαρίεσσαν 
κεφαλήν της δ ι’ έρυθροΰ άλεξηλίου.

—  Πατέρα,άνεφώνησε μακρόθεν, έ'ρχε- 
σθε μαζί μας; Θά πάμε μέ τόν Μαδητήν 
είς τό δάσος.

—  ’Ό χ ι, παιδί μου, δέν έρχομαι έ'χω 
έργασίαν.

Και έν φ  τά  τέκνα του άπήρχοντο, ά 
πέβλεψε πρός αΰτά συγκεκινημένος, και 
διενοήθη :

—  Θά τάφήσω έκτεθειμένα ε’ις τήν 
έκδίκησιν τοΰ Καοβαγάν : Δέν θά δυνηθώ 
άρά γε νά σώσω τό παρόν καί τό μέλλον 
τών τέκνων μου ;

Ήσθάνθη φλόγα άνερχομένην είς τήν 
κεφαλήν του, καί νέαν δύναμιν ένισχύσα- 
σαν αΰτόν είς έξακολούθησιν τών παρα
βολών έφευρέσεών του. Και έν ώ είχεν έτι 
καιρόν νά άπαλλαγή τών οικονομικών δυ
σχερείων διά της τάξευ>ς καί τής υπομο
νής , τοΰναντίον άπεφάσισε νά καταβή 
ετι βαθύτερον είς τό βάραθρον πρός δ κα- 
τεφέρετο ή περιουσία αΰτοϋ καί ήΰπαρξις.

Είπε λοιπόν πρός τόν συμβολαιογρά
φον :

—  Προσπάθησε μόνον νά έπιτύχης νά 
μου δώσγι καιρόν ό Καρβαγάν, καί τάλλα  
είνε δουλειά ’δική μου.

’Αποβλέψας δέ άτενώς πρός τόν πύργον 
του είπε μετά φωνής προφητικής :

—  Τό βλέπεις αΰτό ; Δέν θά παρέλθγι 
πολύ, και θά είμαι είς κατάστασιν νά 
τον χρυσώσω άν θελήσω.

Καί άνεκάγχασε σείων τήν πολιάν κε
φαλήν του καί άνέβη είς τό χημικόν έρ- 
γαστήριόν του , άφ’ οΰ ποοσηγόρευσε διά 
νεύματος τόν Μαλεζώ, δστις έν ταραχή 
πολλή ήρώτα έαυτόν μήπως εχει παρά- 
φρονα άπέναντί του.

[ " Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ] ,  Π. I . Φ ε ρ μ π ο ς .

F O R T U N E  ID X J B O I S G 3 B E T

περί τοΰ ταξειδίου κατά τόν μήνα τοΰ μέ- 
λ ιτος, τοΰ ώοαίου είς ’Ιταλίαν ταξειδίου, 
δπερ είχε προσχεδιάσει μετά τοΰ Λουδο
βίκου.

σχοινιού , έν τή οικία άπαγχονισθέντος, 
Ά λ λ ’ ό κύριος Λεκόκ δέ Γεντιλή άπέ- 

σχε νά διηγηθή αΰτή τό παρελθόν του. 
Ενομίσθη ώς έ'ντιμος άστός, οΰτινος ό

Οί μνηστήρες εΰρίσκοντο έν τώ κόλπφ ' πατήρ είχε κερδήσει μεγάλην περιουσίαν 
τής Νεαπόλεως, είς Σορέντον, έν ώ έσχε- j είς τό έμπόριον, έπειδή δέ πράγματι είσ- 
δίαζον νά περιμένωσιν ύπό τάς λεμονέας ηλθεν είς τήν κοινωνίαν μέ αρκετήν πα-
τήν άνοιξιν, καί ή ΰπόθεσις -ϊής όδοΰ Άρ· 
βαλέτ έρρίπτετο έν τφ  μέσφ τών ονειρο
πολήσεων τής εΰδαιμονίας των, ώς βόμβα 
έν τώ μέσφ χοροΰ.

— Πώς ! άνέκραξεν ή άγαθή κυρία , 
θέτουσα έπί τής τραπέζης τήν έφημερίδα,

τρικήν περιουσίαν, οΰδόλως ήλλοίου τήν 
άλήθεΐαν, ήν έν τούτοις άπέκρυπτεν ο
λίγον.

"Αλλως * ί, ή χήρα τοΰ τραπεζίτου δέν 
παρημέλησε , πριν δώσν) τόν λόγον της , 
νά ζητήστι πληροφορίας , ή δέ έξετασις ,

ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΥ Κ 0Ϊ ΔΕΚΟΚ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια].

ΚΘ'
—  Ποιων φόνων, μητέρα, ήρώτησεν ά- 

φνίρημένως ή Θηρεσία.
Ή  κυρία Λεκόντ διέκοπτεν αΰτήν , 

καθ’ ήν στιγμήν ώμίλει χαμηλή τή φωνή

ήν έκράτει, πώς ! δέν ήξεύρεις δτι έδολο- άνατεθεϊσα είς έντιμόν τινα  φίλον τοΰ μα
καρίτου Λεκόντ, ύπήρξεν εΰνοϊκη διά τ ι  
τόν πατέρα καί τόν υιόν.

Μόνη ή Διεύθυνσις τής Α στυνομ ίας ή
δύνατο νά ειπν) τίς ήτο αληθώς ό κύριος 
Λεκόκ, αυτη δέ είς παρομοίας περιστά
σεις, τηρεί άπύλυτον έχεμυθίαν.

Ό Λεκόκ, άλλως τε, ήτο ανιχνευτής

φονησαν μιαν νεαν γυνα ίκα ... οτι την έ
βαλαν έντός κιβωτίου . . . καί δτι ό κα 
κοΰργος , ό όποιος τήν έδολοφόνησεν , 
έφόνευσεν έπίσης ένα έ'μπορον. . . ενα κύ
ριον Λερέ, τόν όποιον ένθυμοΰμαι δτι ε ί
δα ά λλοτε... διότι είχε τά χρήματά του 
κατατεθειμένα είς τοΰ πατρός σου :

— Άνέγνωσας τήν « Γρατζιέλαν» ,Λ ου-j άνευ φόβου καί άκηλίδωτος. Δ ιατί λοι- 
δοβΐκε ; έψιθύρισεν ή Θηρεσία, ή τις προΰ-; πόν οί άρχαϊοι προϊστάμενοί του θ’ άνθί- 
τίμα νά συνομιλή μετά τοΰ μνηστήρος | σταντο είς τό νά συγγενεύσΥ) οΰτος μετ’ 
αύτής ή ν’ άκούγι θλιβεράς ιστορίας. ’Εγώ έντιμου οίκογενείας ; Δ ιατί θά έθυσίαζον

αΰτόν είς μίαν προκατάληψιν ;
Είνε άληθές δτι ή κυρία Λεκόντ ήτο

δέν τήν άνέγνωσα,έπανέλαβεν αμέσως, δ 
}) μητέρα δέν τό ήθέλησε. Μία δμως 

φίλη μου μοί είπεν δτι είνε τερπνοτάτη.Ε ίς ' προληπτική, καί δτι θά έλυπεϊτο σφόδρα
τό βιβλίον αΰτό γ ίνετα ι λόγος περί μιάς 
λέμβου... Θά Ιχωμεν καί ημείς μίαν λέμ
βον, αλήθεια, Λουδοβίκε ; .. . διά νά πε- 
ριδιαβάζωμεν τό έσπέρας είς τήν θάλασ
σαν έκείνην, δπου δέν ύπάρχουν ποτέ τρι- 
κυμίαι . . ,

— Τή αληθείς, έψιθύρισεν ή χήρα, ο
λίγον σκανδαλισθεΐσα, τά  κορίτσια αΰτά 
χάνουν τό μυαλό των δταν πρόκηται νά 
ύπανδρευθοΰν. Τότε, λοιπόν , κόρη μου , 
σάς είνε άδιάφορον άν φονεύουν τοΰς άν- 
θρώπους έντός τών οικιών τω ν ... καί μά
λιστα έντός τών Παρισίων. Μίαν ήμέραν 
ήμποροΰν νά έλθουν νά μάς σφάξουν έδώ... 
Αΰτό θά είνε πολΰ εΰκολον... διότι ή οί
κία είνε πλησίον τοΰ δάσους, καί τόν χει
μώνα δέν έ'χομεν γείτονας.

— Ό  Λουδοβίκος θά μάς ύπεοασπι- 
σθή, μητέρα, είπεν ή θηρεσία παρατη
ρούσα τόν ώραΐον καί ύπερήφανον νέον, δν 
ήγάπα.

— Ά ν  ό Λουδοβίκος πεοιδιαβάζει μαζύ 
σου εί; τόν κόλπον τής Νεαπόλεως δέν 
θά είνε έδώ διά νά μέ δπερασπισθή, ά- 
πήντησε γελώσα ή κυρία Λεκόντ. Ά λ λ ’ 
ήστειευόμην, διότι δέν φοβοΰμαι ποσώ;.
Εχομεν, δόξα, τώ θεώ  ! καλοΰς θερά

ποντα ;, ο ΐτινε; πρά δεκαπενταετία ; εύοί- 
σκονται ε ί; τήν ύπηοεσίαν μας καί είνε 
ικανοί νά φονευθοΰν δι’ ήμάς. Ιΐαοαδε- 
χθήτε δμως, άγαπητέ μοι Λουδοβίκε, δτι 
ή αστυνομία είνε πολΰ ένοχο;, άφοΰ δέν 
έμποδιζει το ιαΰτα  φρικώδη ένκλήματα , 
καί πρό πάντων μή συλλαμβάνουσα τοΰ; 
δ ιαπράττοντα; αΰτά .

Έάν ή κυρία Λεκόντ έγνώριζεν δτι ό 
πατήρ τοΰ μέλλοντο; γαμβρού της έπηγ- 
γελλετο άλλοτε τήν καταδίωξιν τών κα 
κούργων, δέν θά ώμίλει βεβαίως μέ τοι- 
αύτην γλώσσαν, διότι έγνώριζε τήν πα-

μανθάνουσα τ ’ άληθή προηγούμενα τοΰ 
πατρός τοΰ γαμβροΰ της. Είνε δμως άλη
θές έπίσης δτι,μεθ’ δλα ταΰτα , ή δεσποι
νίς Λεκόντ θά ένυμφεύετο τόν Λουδοβί
κον, ον έμμανώς ήγάπα.

Ή το  καί αΰτή  έπίσης φύσει έκπαθής, 
ή μέ κυανοΰς όφθαλ»μοΰς καί μέ ήδεΐαν 
φωνήν νεάνις αυτη , ά λλ ’ έκπαθής διαφο- 
ροτρόπως τοΰ μνηστήρος αύτής.

Ό  Λουδοβίκος είχε παραφοράς καρ
δίας, αυτη διαχύσεις.

Ή  θηρεσία έγεννήθη διά τήν αΰτα - 
πάονησιν, διά τήν θωπείαν.

Έπεθύμει μόνον ν’ άφιερώσγι τήν ζωήν 
της είς τάν άνθρωπον τής εκλογής της,

αΰτόν,καί αν τή έζήτει ν’ άποθάν·/) 
θά ήτο εΰτυχής διά τοΰτο

Ά λ λ ’ έπίσης δέν θά έσυγχώρει αΰτόν 
ποτέ άν ήγάπα άλλην, έπίστευεν δμως 
μετά πεποιθήσεω; δτι ό Λουδοβίκο; δέν 
ήγάπησε ποτέ άλλην παρ’ αυτήν.

Άνατεθραμμένη έν τώ μέσφ κοινωνι
κή ; τάξ-:ω ;, Ινθα δέν είσεχώρουν αί είς 
ά λλα ; τά ξε ι; τή ; Παρισινής κοινωνίας 
κυκλοφοροϋσαι ίδέαι, ήγνόει τό κακόν, 
καί δέν έπήρχετο ποτέ είς τά πνεΰμά της 
ή σκεψις δτι ή νεότης τοΰ μνηστήρος της 
δέν ύπήρξεν άθώα, δπως καί ή ίδική της. 
Έν ένί λόγφ , ή θηρεσία είχε τάσιν νά 
καταστή ζηλότυπος, καί τοΰ παρελθόν
τος άκόμη.

Οΰδόλω; ομως έσκέπτετο διά τά πα 
ρελθόν, διότι ήτο εΰτυχή ; έν τώ παρόντι 
καί τό μέλλον ύπεμειοία αΰτή. Τά φρι
κώδη διηγήματα , άτινα  αί έφημερίδε; φ ι
λοδωρούν το ι; άναγνώστα ι; αύτών, οΰδό
λω ; άπησχόλουν αΰτήν, πολλώ δέ μάλ
λον τά  λάθη τή ; αστυνομία;.

Ό  Λουδοβίκο;, δστι; καί αΰτός ήκι
στα έσυλλογίζετο τά  Διάφορα τών έφη-

δι·

ροιμιαν : δέν πρεπει νά όμιλή τις περί  ̂μερίδων, έθεώοησεν, έν τούτοις, έκυτόν^



*>ποχρεωμένον ν’ άπαντήση είς την παοα- 
,^ρησιν της κυρίας Λεκόντ, ή τ ις παρεπο- 
νητο οτι τόσα κακουργήματα έ'μενον
άτιμώρ'/ΐτα.

 Δεν έλέγετε πρό ολίγου, προσφιλής
κυρία, ήρώτησε μετά προθυμίας μαρτυ
ρούσες την έπιθυμίαν του νά φανή άρε- 
στός ποός τήν μέλλουσαν πενθεοάν του, 
δέν έλέγετε, οτι εύοίσκοντο έπί τά  ί'χνη 
τών δολοφόνων τής άτυχους αΰτης γυ- 
ναικός ;

— Ό χ ι άκόμη, άπήντησεν ή χήρα. 
Φαίνεται δμως ότι έταοίχευσαν τό πτώμα 
καί έξέθεσαν αΰτό είς τήν Μόργην. ’Ελ
πίζουν δτι θ’ άναγνωρισθη, καί τότε .. .

— "Αχ ! μητέρα, άνέκραξεν ή Θηρε
σία, τ ί θλιβεράν ομιλίαν άρχίσαμεν ! Ά ν  
όριιλούσαμεν δι’ άλλα π ρ ά γ μ α τα ;...

Καί στραφεΐσα πρός τόν Λουδοβίκον :
— Καί τό ψέλλιον έκεΐνο ; είπε μει- 

διώσα. Έπρόκειτο νά μοί τό φέρης άπόψε 
καί είμαι βεβαία δτι τά έλησμόνησες .. . 
Νά λησμονήσης ! Τί κακόηχος λέξις ! . . .  
έγώ δέν λησμονώ τίποτε . . . δέν θά λη 
σμονήσω ποτέ, δέν ε’.ξεύρω νά λησμονώ...

— Συγχωρήσατε με, δεσποινίς, είπεν 
ό νεανίας μ ετ’ άμηχανίας, πριν έ'λθω έδώ 
έμελέτων νά υπάγω είς τάν άδαμαντοπώ- 
λην . . . ά λλ ’ άπρόοπτον πρόσκομμα μέ 
ήμπόδισε.

— Ποιον πρόσκομμα, κύριε ; ήρώτησε 
μειδιώσα ή Θηρεσία. Έ χω  τό δικαίωμα 
νά τό μάθω.

— Έβρ άδυνα ενεκα μιας ΰποθέσεως... 
μιας ΰποθέσεως τοϋ γραφείου.

—  "Ω ! Ίδοΰ μία δικαιολόγησις'πολΰ 
κακή.

— Αΰριον, δεσποινίς, θά έπανοοθώσω 
τήν βραδύτητα αΰτήν, καί θά έχετε τό 
ψέλλιον.

—  Πιστεύω, άγαπητέ μοι Λουδοβίκε, 
δτι δέν θά κάμετε τρέλλας διά τά  δώρα 
τοΰ γάμου. Α νο ίγετε οίκον μέ καλήν πε
ριουσίαν, ά λλ ’ ή οικονομία δέν βλάπτει 
ποσώς. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μή ...

Οί συνετοί οΰτοι λόγοι διεκόπησαν ώς 
έκ τ*7ίς εισόδου τοΰ γέροντος υπηρέτου, 
δστις ημέρας τινας πρότερον είχεν είσα- 
γάγ·/] τόν κύοιον Τολβιάκ.

— Είνε, είπεν, £ις τόν άντιθάλαμο 
ενας άνθρωπος, ό όποιος ζη τεί νά όμιλήση 
άμέσως είς τόν κύριον δέ Γεντιλή.

— "Ενας άνθρωπος; έπανέλαβεν ό Λου
δοβίκος, άοκετά έκπεπληγμένος έκ τοΰ 
άσυνήθους τούτου τρόπου τή ς άναγγε- 
λ ίας.

—  Μ άλιστα, κύριε . "Ενας άνθρωπος 
πολύ κακοφοοεμενος.

— Θά είνε έπα ίτης, ίσως . . .  άλλά δέν 
εννοώ πώς ήλθε καί μέ ζητα  έδώ ...

—  Κύριε, δέν είνε έπα ίτης, έπανέλα
βεν ό θεράπων. Λέγει δτι ερχεται διά 
πολΰ σπουδαίαν ύπόθεσιν.

— Μήπως είνε ό άλλόκοτος έκεϊνος 
άνθρωπος, ό όποιος προχθές έζήτει έπ ι- 
μόνως νά μέ ίδη, καί τόν όποιον έδέχθη 
ά ντ’ έμοΰ ό κύριος δέ Γεντιλή ; ήρώτησεν 
ή κυρία Λεκόντ.

— Ώ  ! όχι, κυρία. Αΰτός ομοιάζει

πολΰ μέ πτωχόν, καί έ'χει μίαν μορφήν...
Τήν μορφήν ταύτην ό θεράπων δέν 

είχεν άνάγκην νά περιγράψν) , διότι , 
ένώ είσέτι ώμ ίλει, έφάνη μεταξύ τών δύο 
φύλλων της θύρας τής αιθούσης, ήμιηνε- 
ψχθείσηςάνευ θορύβου ΰπό τοΰ άδιακρίτου 
έπήλυδος.

Λ'

Ή  Θηρεσία πρώτη είδε τήν μορφήν 
ταύτην, φωτιζομένην ΰπό δύο μικρών 
φαιών οφθαλμών, οΐτινες παρετήρουν αΰ
τήν μετ’ έπιμονης, προξενούσης άνησυ- 
χίαν. ’Έκαμε χειρονομίαν, ήτις διήγειοε 
τήν προσοχήν τνϊς μητρός της, ή δέ κυ
ρία Λεκόντ, ίδοΰσα τόν παρείσακτον, έ- 
ξέβαλε φωνήν τρόμου.

Ή  άνάγνωσις έφημεοίδος, πλήρους διη
γήσεων δολοφ ονιών, τήν άνησύχησεν ο
λίγον.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εύρίσκετο 
είς τήν διάθεσιν τοΰ πνεύματος έν ή εύ- 
ρίσκονται ένίοτε οί γενναιότεροι μετά 
τήν διήγησιν ίστοοίας φαντασμάτων καί 
βρυκολάκων, ή έμφάνισις δ’ ένός άγνώ- 
στου είς τήν μικράν οικογενειακήν αίθου
σαν ένεποίησεν αΰτνί αί'σθησιν έφόδου λη
στών.

Ό  Λουδοβίκος μάλλον ώργισμένος ή 
πεφοβισμένος, ήγέρθη βιαίως καί είπε:

— Διώξετε αΰτόν τόν άνθρωπον.
Ό  θεράπων έστράφη άμέσως δπως έκ- 

τελέση τήν διαταγήν τοΰ μέλλοντος αΰ- 
θέντου του, ά7.λ’ ήτο ήδη αργά. Ό  α 
διάκριτος επισκέπτης, δστις έτόλμα νά 
παρουσιάζηται οΰτως, είχεν ήδη είσέλθει 
καί έπανακλείσει όπισθεν αΰτοΰ τήν θύ
ραν. Ά πέφυγε τήν συνάντησιν τοΰ θε
ράποντος, καί προΰχώοησε κρατών είς 
τήν χεΐρα τόν πΐλόν του, καί χαιοετών 
μεθ’ υποκλίσεων.

Δέν ώμοίαζε πρός εΰγενΤ), πρό πάντων 
δέ πράς έκατομμυριοΰχον, διότι ήτο έν- 
δεδυμένος μέ έοοτάσιμον έργάτου ένδυ- 
μασίαν, δέν είχεν δμως καί τήν φυσιο
γνωμίαν κακούργου. Τά φορέματα του 
ήσαν καθαρά, ώστε δέν ήδύνατό νά έκ- 
7.ηφθ·/ί καί ώς έπα ίτης.

'Η χήρα, άναλαβοΰσα θάρρος, παρε- 
τήρει τήν φυσιογνωμίαν του, ήτις άπέ- 
πνεε * τ ιμ ιό τητα  , καί ήσθάνετο ήδη 
έαυτήν διατεθειμένην νά έ'λθη είς βοή
θειαν τοΰ πτωχοΰ έκείνου. Ή  Θηρεσία 
έφαίνετο πλειότερον συγκεκινημένη, τάν 
δέ μνηστηρα αΰτης κατελάμβανε μικρόν 
κατά  μικρόν οργή ακράτητος.

— Ποιος σοΰ έπέτρεψε νά σπεύσης έδώ; 
ήρώτησε, βαδίζων εΰθΰ πράς τόν άγνω
στον. Τί θέλεις ; Ποιος είσαι ;

— Μέ συμπάθε^ο, κύριε . . . κυρία, 
καί δλη ή συντροφιά, άπήντησε ταπεινώς 
ό παράδοξος οΰτος έπισκέπτης. Είς τόν 
κύριον δέ Γεντιλή καί είς τήν κυρίαν Λε
κόντ εχω τήν τιμήν νά όμιλώ ;

—  Ναί, φίλε μου, ειπεν ή χήρα θέ- 
λουσα ν’ άποφύγη ρήξιν. Κάμετέ μου τήν 
χάριν νά έξηγηθητε.

— Μέ συγχωρεΐτε, κυρία, έπανέλαβεν

ό άγνωστος βλέπων τόν θεράποντα διά 
τοΰ άκρου τών οφθαλμών, άλλ’ δ ,τι έ'χω 
νά σας είπώ είνε πολΰ έμπιστευτικόν, 
καί έπεθυμοΰσα . . .

— Αΰτά υπερβαίνει παν δριον,άνέκρα
ξεν ό νέος Λεκόκ.

Καί προΰχώρησε βήματά τ ινα , μέ τήν 
πρόθεσιν νά συλλάβη τάν αυθάδη έκ τών 
ώμων καί νά τάν οίψη έ'ξω.

Ή  κυρία Λεκόντ παρενέβη καί τήν φο
ράν ταύτην λέγουσα:

— Λουδοβίκε ! σάς παρακαλώ !
Καί άπευθυνομένη είτα  πρός τόν γ έ 

ροντα υπηρέτην:
— Έ ξελθε, Α ντώ νιε , τω  λέγει. Μόνον 

μή άπομακρυνθης.
Ό  άγνωστος οΰδόλως οπισθοχώρησε 

βλέπων τόν κύριον δέ Γεντιλή έρχόμενον 
πρός αυτόν. Τουναντίον, έπροχώοησε τρία 
βήματα καί παρετήρησε μετά προσο
χής τά  χαρακτηριστικά αΰτοΰ , ά τ ι
να δύο κηρία, τεθειμένα έπί τής τρα
πέζης, έφώτιζον καθ’ ολοκληρίαν άφό- 
του προΰχώοησεν . Ή  έξέτασις δέν 
διήρκεσε πλέον τών τριών ή τεσσάρων 
δευτεοολέπτων, ά λλ ’ αΰτός ό διαβολάν
θρωπος είχεν οφθαλμούς, οΐτινες έφα ί- 
νοντο ζητοΰντες ν’ άναγνώσωσιν είς τόν 
μυχόν της ψυχής τοΰ κυρίου Λεκόκ.

Ή  Θηρεσία κατέλαβε τό έταστικόν έ
κεΐνο βλέμμα καί ώχρίασεν, ώς εί κ ίν
δυνος ήπείλει τόν μνηστήρα αΰτης.

— Τώρα, εί'μεθα μόνοι, έπανέλαβεν ή 
κυρία Λεκόντ. Περιμένω, κύριε, νά μάς 
φανερώσετε τόν σκοπόν τής έπισκε- 
ψεώς σας.

— Θεέ μου ! κυρία, αΰτό είνε άπλού- 
στατον, άπεκρίθη ό άγνωστος, δστις δέν 
έφαίνετο πλέον έν άμηχανία. Πρό ολίγου 
εύρηκα ενα πορτοφόλι... μέσα είς τό ό
ποιον υπάρχουν χρήματα . . . χρήματα 
πολλά μ ά λ ισ τα ...

—  Καί τ ί  μ’ αυτό ;
—  Δέν είμαι πλούσιος, είνε άλήθεια, 

άλλά  είμαι τίμιος. . καί έπειδή μέσα εις 
τό πορτοφόλι ’βρέθηκε έπάνω είς ενα 
χαρτί τό όνομα καί ή διεύθυνσις της κυ
ρίας Λεκόντ, είς Βουλώνην, είπα μέ τόν 
νοΰν μου : Θά ύπάγω ίσα καί ίσα είς 
τήν κυοίαν αΰτήν, άντί νά καταθέσω τό 
πορτοφόλι είς τόν ύπαστυνόμο τοΰ τμή
ματος... Αΰτό θά γλυτώσν) βέβαια άπό 
μιά κακή νύκτα τάν άνθρωπον, ό όποιος 
Ιχασε τά  χαρτονομίσματα...

— Είνε κ α λ ό ν !... κάλλιστον, κύριε, 
αΰτά τό όποιον κάμνετε, άνέκραζεν ή 
άγαθή κυρία.Ά πατάσθε δμως, διότι οΰτε 
ή κόρη μου, ουτ’έγώ έξήλθομεν σήμερον, 
καί κατά συνέπειαν δέν έχάσαμεν τά  
χρήματα αυτά.

—  Τότε, ήμπορεΐ νά είνε τοΰ κυρίου 
δέ Γ εντιλή ... διότι αΰτό τά όνομα εινε 
γραμμένο έπάνω είς τό χαρτί.

— Εινε ίδικόν σου, Λουδοβίκε ; ήρώ
τησεν ή δεσποινίς Λεκόντ.

—  "Ο χι... ό χ ι... δέν έχασα τίποτε, 
έψέλλισεν ό νεανίας.

—  Παράδοξον πράγμα ! έψιθύρισεν ή 
Θηρεσία, ήτις παρετήρει τήν άμηχανίαν



είς -V ένέβαλε τον μνηστήρα αΰτής ή έ- 
ρώτησις έκείνη.

Καί άπευθυνθεΐσα πρός τόν άγνωστον, 
είπεν αύτφ  :

—  Λαμβάνετε τήν καλωσύνην, κύριε, 
νά μάς δείξετε τό χαρτοφυλάκιον ;

—  Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς, άπήν
τησεν ούτος μετά προφανούς δισταγμού, 
οστις άφήρει πάσαν ύπόνοιαν προσποιή- 
σεως . . .  βέβαια δεν Ιχω καμμία ύποψία 
διά τά πρόσωπα που είνε έδώ μέσα . . . 
άλλά . . .  καταλαμβάνετε... δέν θέλω νά 
κάμω λάθος... καί νά δώσω τό πορτο
φόλι είς άλλ.ον παρά μόνον είς τόν ίδιον 
κύριόν το υ ... αΰτό συμβαίνέι πολλαίς φο- 
ραίς...

— Κυρία, άνέκραξεν ό κύριος Λεκόκ, 
Υ) γελοία αυτη σκηνή διήοκεσε πολύ, 
καί θά μοί έπιτρέψετε νά μη ανεχθώ π ε 
ρισσότερον την αυθάδειαν τοϋ αχρείου 
αυτοΰ. Θά τόν...

— Κύριε, διέκοψεν ή Θηρεσία, απευ
θυνόμενη ποός έκεΐνον, τόσον κακώς 
μετεχειρίζετο ό Λουδοβίκος, τό χαρτο- 
φυλάκιον είνε άπό ρωσσικόν δέρμα ;

— Μά την π ίσ τ ι μου, δέν ήξεύρω 
καλά ; άπήντησεν ό άγνωστος, ά λλ ’ άν 
μοΰ είπήτε τό χοώμα...

—  Κόκκινον βαθύ . . . μέ έλατήριον 
έπίχρυσον... καί δύο άρχικ.ά γράμματα ... 
Λάμβδα καί Γάμμα.

—  Βέβαια, αΰτό είνε. Καί μέσα πό- 
σαις θέσαις ;

—  Τρεις.
—  Σωστά ! Καί τ ί χρήματα είχε ;
Είς την τελευταίαν ταύτην έρώτησιν ή

Θηρεσία δέν άπηντησεν, ά λλ ’ έστράφη 
πρός τόν μνηστήρά της καί είπεν αΰτώ  
ζωηρώς :

— Τό χαρτοφυλάκιον αΰτό είνε ίδικόν 
σου, Λουδοβίκε, έλησμόνησες λοιπόν δτι 
έγώ σοί το έδώρησα ; ’Έ χεις πολΰ ολί
γον μνημονικόν σήμερον, προσέθεσεν είτα 
μετά συγκινήσεως, ήν άνωφελώς προσε- 
πάθει ν’ άποκρύψη.

—  Συγχωρήσατέ με, δεσποινίς, άπε
κρίθη ό κύριος Λεκόκ διά φωνής πνιγομέ- 
νης, δέν έπίστευον, δέν ήδυνάμην νά π ι-  
στευσω, δτι ό άνθρωπος αΰτός μοί φέρει 
άκριβώς άντικείμενον, τό όποιον . . .

— Τό έγνώριζες έν τούτοις δτι τό ε ί
χες χάσει, διότι . . .  δέν λησμονώ τίποτε, 
Ιγω ... ήσο σκεπτικός δταν ήλθες... καί, 
θέλεις νά εΐπω τ ί περιείχε ; Πέντε χ ι
λιάδες φράγκα, τήν άξίαν τοΰ βραχιολιού 
μου. Μή κοκκινίζγις . . .  σέ συγχωρώ τώρα, 
διότι δέν μοί τό ήγόρασες . . .  άλλά δ ιατ ί 
μοί Ικρυπτες τήν άλήθειαν ; Έφοβεΐσο 
λοιπόν τάς έπιπλήξεις ; προσέθεσεν ή νεά
νις γελώσα.

Είχεν ήδη έπανεύρει τήν εΰθυμίαν της, 
αφότου έσκέπτετο δτι έμάντευσε τήν α ι
τ ία ν  της ταραχές τοΰ έραστοΰ της.

— Πέντε χιλιάδες φράγκα ! άνέκρα
ξεν ή κυρία Λεκόντ, ά λλ ’ αΰτή εινε με
γάλη  ποσότης, καί χωρίς τάν κύριον, δ- 
στις, πιστεύω, θά μάς κάμν) τήν χάριν νά 
δεχθνί μίαν καλήν άμοιβήν .. .

—  Έ γώ , κυρία ; είπεν ό άγνωστος.

Ώ  ! δχι ! . . .  δέν θέλω τίποτε . . .  δέν θά 
είχε καμμίαν άξίαν ό τίμ ιος, άν έδεχό 
τουν άμοιβάς . . .  είμαι αρκετά πληρωμέ
νος, βεβαιωθείτε, δταν συλλογίζομαι πώς 
έχασε ό κύριος πέντε ώραία χαρτονο
μίσματα τών χιλίων φράγκων . . . καί 
ενα ένθύμιον, τά όποιον είχεν άπά μίαν 
τόσον ώραίαν δεσποινίδα . . . αΰτό μοΰ 
φθάνει, άγαπητή μου κυρία. Τέλος πάν
των ! είχα μιά περίφημη ιδέα νά ύπάγω  
νά κάμω ένα γΰρο ’στή Μόργα.

— Είς τήν Μάργαν ! άνέκραξεν ή θ η 
ρεσία. Είς τήν Μόργαν ηΰρες τό χαρτοφυ
λάκιον αυτό ;

— Θεε μου, ναί . . .  άντικρΰ είς τά ύε- 
λωτό . . .  καί είνε θαΰμα πώς δέν τό εύ- 
ρηκε κανένας άλλος,διότι ήταν πολύς κό
σμος διά νά IV/5 τήν σκοτωμένη γ υ 
ναίκα ...

— ’Υπήγες έκεϊ, Λουδοβίκε ; ήοώτη- 
σεν ή νεάνις, ής οί οφθαλμοί έπληρώθη- 
σαν δακρύων.

— Ναί, έψέλλισεν ό μνηστήρ . . .  κατά 
τύχην διέβαινον άπό έκεϊ ... καί είσήλ- 
θον . . .

— Σ’ εύχαριστώ, διότι δέν μοί τό έί- 
πες . . .  έπεθύμουν δέ καί νά μή τό έμάν- 
θανον.

—  Τώρα, κύριε, έπανέλαβεν ό άγνω
στος, ή ύπόθεσις ήλθε είς τόν δρόμον της. 
Ή  περιγραφή είνε σωστή. Μάς είπατε οτι  
’πήγατε νά ίδήτε τήν γυναίκα μέ τήν 
δάμαν της πίκας . . . φαίνεται δτι ετσι 
τήν ονομάζουν είς τάς έφημερίδας . . .  Σοΰ 
έ'χουν κάτι εφευρέσεις αΰτοί οί έφημερι- 
δογράφοι ...

— "Ας συντομεύσωμεν, σε παρακαλώ.
—  Ώ ! γρήγορα, τελειώνει. Θά σάς 

παραδώσω μόνον τά  παλιόχαρτα  τών 
χ ιλίω ν, καί τό κουτί ποΰ τά  είχε μέσα. 
’Ιδού κατά πρώτον τό κουτί, έξηκολού- 
θησεν ό άγαθάς άνθρωπος έξάγων τό 
χαρτοφυλάκιον. Είνε βέβαια ίδικό σας 
αυτό τό πορτοφόλι ;

—  Ναί, τά αναγνωρίζω . . . δώσέ μού 
το ! Έψιθύρισεν ό κόριος Λεκόκ έκτείνων 
τήν χεΐρα.

— Μιά στιγμή ! Πρέπει πρώτα νά με
τρήσω τά χαρτονομίσματα έμπρός σας, 
διά νά σάς δείξω δτι δέν έπήρα κανένα...

— Δεν είν’ ανάγκη . . .  σε έμπιστεύο- 
μαι.

—  ”Οχι, δχι. Τό καλλίτερον είνε νά 
κάμωμε τά  πράγματα τα κτ ικά . Λοιπόν, 
ενα, δύο, τρία, τέσσαρα, π έντε ... σωστά.

— Δέν άμφέβαλλον ποσώς . . . καί 
άφοΰ τά  ηΰρες σωστά . . .

— "Οχι, διόλου. Είνε άκόμη τά χαρ
τ ί ποΰ είχατε γράψει τό δνομά σας... καί 
τής κυρίας . . . εΰτυχώς . . . διότι χω 
ρίς αΰτά  δεν θά ήμποροΰσα νά σάς εϋρω.

Ό  νεανίας εκαμε χειρονομίαν ΐνα λάβη 
τό χαρτοφυλάκιον, δπερ δμως ό ά γνω 
στος δέν έ'σπευδε νά τφ  άποδώσϊ).

—  Μά τήν π ίσ τ ι μου, όχι ! ειπε, 
διότι τά πορτοφόλι αΰτό είνε δπως τό 
μαγικόν καπέλλο τοΰ Οΰδίνου. ’Βρίσκω 
άκόμη μέσα μία φωτογραφία . . . μία 
φωτογραφία μίας γυναίκας . . . Θά είνε

βέβαια ή φωτογραφία της δεσποινίδας, 
προσέθεσε δεικνύων τήν εικόνα είς*τήν 
Θηοεσίαν.

ΛΑ'

’Αντί νά παρατηρήσ·/) τόν χάρτην, δν 
ό παράδοξος ούτος έπισκέπτης παρου- 
σίαζεν αΰτγ), ή δεσποινίς Λεκάντ εστρεψε 
τοΰς οφθαλμούς. Τό γυναικεΐον έ'νστικτον 
αΰτής τί) έψιθύριζεν δτι δέν έ'πρεπε νά 
παρατηρήσ·/) τήν εικόνα έκείνην.

Έ ν πρώτοις, ήτο βεβαιοτάτη δτι ή 
φωτογραφία δέν ήτο ίδική της, διότι δέν 
είχε ποτέ φωτογραφηθή. Τν) άπήρεσκε νά 
παραδώσϊ) τά  θελκτικά χαρακτηριστικά 
της είς τήν διάκρισιν ένός βιομηχάνου, 
δστις δύναται νά έκτυπώσνι αΰτά  δσας 
φοράς έπιθυμήσει καί νά πωλήσ/) τά 
αντ ίτυπα  είς τάν πρώτον τυχόντα.

’Ή θελε νά φυλάξ-/) τήν μορφήν της 
δι’ έκείνους οΰς ήγάπα.

Έ ξ άλλου, ή ζηλοτυπία  της έξήπτετο 
ήδη.

Ό  άγνωστος τή είχεν είπεΐ δτι ή φω
τογραφία ήτο γυναικός, ή δέ γυνή αυτη 
έ'πρεπε νά είνε ώραία, άφοΰ ήπατάτο καί 
έξελάμβανεν αΰτήν διά τήν Θηρεσίαν.

Δ ιατί ό Λουδοβίκος έφύλαττεν ώς κει- 
μήλιον τήν εικόνα ταύτην ;

Καί έάν έδίσταζε νά όμολογήσγι δτι 
τά χαρτοφυλάκιον τώ άνήκε, μήπως δέν 
έ'καμνε τοΰτο ΐν ’ άποκρύψγ) τής μνηστής 
του μίαν άπ ιστίαν, μίαν προδοσίαν ; Ή  
φαντασία τών νεανίδων βαίνει τροχάδην, 
καί ή τής Θηρεσίας έπλαττεν ήδη άπελ- 
π ιστικά  συμπεράσματα.

Ή  κυρία Λεκόντ δέν είχε σχεδόν τοΰς 
αΰτούς λόγους ΐν ’ άνησυχήσ·/], καί έν 
τούτοις ή σκηνή έκείνη τήν έτάοαττε 
καί τήν άνησύχει.

Προγισθάνετο συγκεχυμένως δτι είς τά 
βάθος τών κατά τό μάλλον καί ^ττον 
άκουσίων τούτων ασυναρτησιών έκρύ- 
πτετο θλιβερόν μυστήριον, καί δτι ό έν
τιμος κομιστής τών χαρτονομισμάτων έ'- 
παιζε κωμφδίαν, ής δέν διέβλεπεν άκόμη 
τόν σκοπόν.

"Οσον αφορά τά υιόν τοΰ κυρίου Λε
κόκ, ή στάσις αύτοΰ έμαρτύρει άρκούν- 
τως, δτι ή απρόοπτος παρουσίασις τής 
παραδόξου ταύτης φωτογραφίας κα τή - 
νεγκεν έπ’ αύτοΰ τρομερόν κτύπημα.

Ή το  πελιδνός, ή δέ συνεσταλμένη 
χειρ αύτοΰ έ'θλιβε τά πλευρά άνακλίν- 
τρου. Είχε τήν μηχανικήν στάσιν τών 
είς θάνατον καταδεδικασμένων,δταν άνα- 
γινώσκουσιν αΰτοΐς τήν άπόφασιν, ήτις 
τοΰς διαγράφει έκ τοΰ καταλόγου τών 
ζώντων. Συσφίγγονται περί τό θρανίον 
τω ν, δπως οί έπιθάνατοι είς τάς σιν- 
δόνας τής κλίνης των.

Θά έ'λεγέ τις δτι ό Λουδοβίκος δέ Γεν- 
τ ιλή  ήμύνετο κα τ’ άοοάτων δημίων πει- 
ρωμένων νά σύρωσιν αΰτόν είς τήν λα ι
μητόμον.

Ό  παραίτιος τής θεατρικής ταύτης 
σκηνής περετήρει ήσύχως τήν παράδοξον 
εικόνα, ήν παρίστα ή πρό μικροΰ ετι το 
σοΰτον άθόρυβος αίθουσα τής χήρας τοΰ



■τραπεζίτου, οΰδόλως δ’ έφαίνετο οτι πα - 
ρ ε τ ή ρ ν ισ ε  τ ^ν ύπά τ '^ί έξετάσεως τοϋ πε
ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ  τοϋ χαρτοφυλακίου παραχθεΐ- 
υαν «ύγχυσιν.

Παρετήρει, έν τούτοις, τόν κύριον δε 
Γ ε ν τ ι λ ή  διά της άκρας τοϋ οφθαλμού, 
μηδόλως άπωλέσας μηδΙν κίνημα, μηδε- 
ρ ι ί α ν  συστολήν τοϋ προσώπου.

 Φαίνεται δτι έκαμα λάθος, είπεν
ά π ο σ ύ ρ ω ν  την εικόνα, ήν είχε θέσει πρό 
τών οφθαλμών τ·7ίς Θηρεσίας. ΜΙ συμπά- 
θειο, δεσποινίς. ’Ενόμιζα πώς ήτο ή φω
τογραφία σας, διότι άν δεν ήτο αΰτή , δίν 
θ ά  έλάμβανα την τόλμην . . .

— Δός μοι ! διέκοψεν δ νεανίας, ή φω
τογραφία αύτή είνε ίδική μου.

— Καί τά  χαρτονομίσματα έπ ίσης... 
κ.αί τό πορτοφόλι έπ ίσης... τό ήξεύρω, 
καί θά σάς τά  έπιστρέψω δλα, κύριέ 
ριου... καί χωρίς αμοιβήν, σάς τό εχω 
ε ίπ ε ΐ., .δ ΐν  είμαι πλούσιος, είμαι δμως 
τίμ ιος...

— ΔΙν αμφιβάλλω ποσώς περί τούτου, 
ειπεν δ Λουδοβίκος διά φωνής πνιγηράς, 
καί σΙ παρακαλώ νά μοί παραδώσης τό ..

— "Οταν λέγω χωρίς αμοιβήν, καυ- 
χώμαι, έπανέλαβεν δ άγνωστος. Ζητώ 
μιά μονάχα... ή όποία δέν θά σάς κο
στίση ακριβά...νά μοϋ δώσετε τήν άδειαν 
νά παρατηρήσω τήν φωτογραφίαν . . .  τό 
πρόσωπον εύμορφης κυρίας, κάμνει πάντα 
εΰχαρίστησιν νά τό βλέπη κανείς.

— Σοί τό απαγορεύω, έφώνησεν δ κύ
ριος δΙ Γεντιλή , δρμών δπως άρπάση τήν 
εικόνα.

Ό άγνωστος δεν αφησεν αυτόν να την
άρπάσ·/]. Όπισθοχώρησεν έπιδεξίως καί 
έν μιά στιγμή εύρέθη άπεχωρισμένος διά 
τής τραπέζης άπό τόν Ιδιοκτήτην τοϋ 
χαρτοφυλακίου. Ε ίτα θέσας τήν εικόνα 
προ τοϋ φωτός λυχνίας, εκυψεν Ϊνα πα- 
ρατηρήση αΰτήν έκ τοϋ πλησίον.

Έν τούτοις, ή Θηρεσία, συγκεκινημένη 
μέχρι δακρύων, έπλησίαζε βραδέως τόν 
μνηστήρα αΰτής καί έψέλλιζεν είς τό ούς 
του :

— Δ ιατί λοιπόν έπιρ.ένεις τόσον, ώστε 
κανείς νά μή ’.δη τήν φωτογραφίαν ;

Καί έπειδή αύτός δίν άπήντα,
—  Άποκρίσου, Λουδοβίκε, είπε μετά 

τίνος προσπαθείας . . .  άποκρίσου . . .  Λυ
πήσου με . . .  υποφέρω τόσον ! . . .

Νά ^τερς καί πολΰ πε
ρίεργο ! άνεφώνησεν αί'φνης δ ζένος. "Α ! 
μά τήν π ίστ ι ρ.ου ! ποτΙ δίν θά έπίστευα
αυτο το πραγμα

— Τί τρέχει λοιπόν, κύριε ; ήρώτησε· 
δλη τρέμουσα ή κυρία Λεκόντ.

— Τρέχει δτι αυτό τό ποόσωπον είν 
άπαράλλακτον ρ.Ι τό πρόσωπον τής σκο· 
τωρ,ένης γυναίκας!

—  Τί κάθεσαι καί λέγεις ; . . .  αΰτό δε 
είνε ποτε δυνατόν, έψέλλισεν ή κυρία Λε
κόντ.

— Ώ  ! Δεν είνε δυνατόν ν ’ άπατώμαι 
καλή μου κυρία. Πρό ολίγου τήν είδα είς 
τήν Μόργα, καί μοϋ φαίνεται οτι τήν 
βλέπω άκόμη. Έ να  πρόσωπο ’σάν αΰτό, 
δίν λησμονεϊται εύκολα... διότι δίν υπάρ

χουν δύο δμοια... Αΰτή είνε, άπαράλλα- 
κ τ η .

‘Η Θηρεσία, σχεδόν λιπόθυμος, έρρίφθη 
έπί τίνος ανακλίντρου.

— Καί δ φωτογράφος τήν έπέτυχε, 
έξηκολούθησεν ό άγνωστος. Ολα είνε 
βγαλμένα . . .  άκόμη κ’ ενα μαύρο σημάδι 
ποϋ είχε είς τό αριστερό μάγουλο .. . Ό  
κύριος, πού τήν γνωρίζει, καθώς έγώ, 
πρέπει νά τά  ’θυμάται . . .  τό φόρεμα είνε 
τό ίδιο . . .  Μία ρόμπα μΙ δαντέλες . . .  Θά 
Ιλεγε κανείς πώς έφωτογραφήθηκε ρ.ία 
ώρα πριν την σκοτώσουν . . .  καί τό χαρτί 
τοϋ παιγνιδ ιού, ποϋ είνε καρφωρ-ένο ’στό 
στήθος της . . .  ή δάμα τής πίκας . . .  είς 
τήν φωτογραφία τό κρατεί ’στό χέρι ...

— Ή  άναιδεία σου ύπερεβη τά  δοια, 
είπεν δ κύριος δΙ Γεντιλή προχωρών πρός 
τόν άγνωστον ρ.Ι τοΰς γρόνθους συνεσφιγ- 
μένους. Ά πεφάσισα νά μή δεχθώ πλέον 
τάς άναιδεΐς φλυαρίας σου. Δώσέ ρ.ου τό 
χαρτοφυλάκιον αΰτό, καί φύγε άμέσως, 
εί δ ’ άλλως . . .

— Αί ; . . .  τ ί ; ήρώτησεν δ παράδοξος 
επηλυς, έπαναθέσας τήν φωτογραφίαν έν
τός τοϋ χαρτοφυλακίου, δπερ εθεσεν έν 
τώ  θυλακίω του.

—  Θά φωνάξω κανένα, νά μΙ βοηθήση 
διά νά σού τήν πάρω διά τής βίας καί νά 
σΙ πετάξω  εξω ;

—  Λουδοβίκε ! σΙ παρακαλώ ! άνέκρα
ξεν ή κυρία Λεκόντ.

—  ΔΙν σάς συρ,βουλεύω νά τό κάμετε 
αυτό, είπε ψυχρώς ό άγνωστος. Κατά 
πρώτον, εχω τό χέρι γερό, καί δίν σάς 
φοβούμαι, καί άν άκόμη ελθη διά νά σάς 
βοηθήση καί δ γέροντας ποϋ μΙ εφερεν 
έδώ. "Επειτα, αΰτό ήμποοεϊ νά σάς βλά- 
ψη, διότι θα ’πάγω ίσα κ ι’ ίσα είς τήν 
άστυνο μίαν.

Ό  κύριος δΙ Γεντιλή, δστις ήτο ώχρός 
κ τής όογής, κατέστη πελιδνός, καί 
ίπε διά φωνής ξηράς καί διακεκορ,μένης:

—  Έάν τολμήσης νά ύπάγης είς τήν 
άστυνορ.ίαν, θά είπώ είς τόν αστυνόμον 
δτι είσαι ενας κλέπτης, καί θά τό απο
δείξω, το έννόησες ! διότι τό χαρτοφυ
λάκιον αΰτό αού τό έπήοαν άπό τήν τσέ
πην τού φορέρ.ατός μου, τό δποΐον έκο
ψαν διά νά με κλέψουν, καί τό όποιον θά 
δείξώ. Φαίνεται άκόμη τό σχίσιρ.ον ποϋ 
έκαμες . . .  Ναί, εσύ . . .  ή κλοπή εγεινε μό
λις ποό ολίγων ώρών, καί αυτά πού μοϋ 
εκλεψαν εύρίσκεται είς τά  χέρια σου. 
Αΰτό είνε πράγρ.α φανερόν,μοϋ φ α ίνετα ι... 
άποοώ με τήν άναίδέιάν σου, καί θά έτε- 
λείωνα γρηγορώτερα τήν κωμωδίαν, τήν 
όποιαν παό είκοσι λεπτών παίζεις έδώ 
ρ,έσα, άν δίν ήθελα ν’ απαλλάξω άπό 
δυσαρέστους σκηνάς τήν κυρίαν καί τήν 
δεσποινίδα Λεκόντ.

—  ’Ά  ! άν αΰτό ήρ.ποροϋσα νά τό 
κάρ.ω έγώ μονάχος, δλα θά έτελείωναν 
ρ,Ι τό καλόν, είπεν δ επηλυς μετά μεγί 
στης πραότητας. Σέβομαι τήν κυρίαν καί 
δεν μοϋ άρέσουν ή φωναίς, καί τοϋ λόγου 
σας, άγαπητέ ρ.ου κύριε, θυμώνεται πολύ.

— Ά ρκεΐ ! άνέκραξεν δ νεανίας, Ιξαλ- 
λος καταστάς έκ τού τοόπου, δι’ οΰ δ

άγνωστος προσεφέρετο. Δός ρ.οι τό χαρ
τοφυλάκιον ή κοάτησέ το, ολίγον μΙ μέλ
λει, άλλά φύγε. Προτιμώ νά σοί άφήσω τά 
χρήματα, τά  δποΐα μοί εκλεψες,παρά νά 
εύρεθώ άνακατευμένος είς υποθέσεις κλο
πής, νομίζω δτι τώρα δίν θά εχης πλέον 
λόγον νά ύπάγης είς τήν άστυνομίαν.

Ό  παρείσακτος δεν άπήντησεν, ά λλ ’ 
οΰδ’ Ιδειξεν δτι είχε σκοπόν νά έξέλθη. 
Άφοϋ έφύλαξε τό χαρτοφυλάκιον, έκόμ- 
βωσεν έπί τοϋ πολυτίρ,ου τούτου αντικει
μένου τήν ρ.ακράν ρεδιγκόταν του, καί 
εστρεφε τόν πΐλόν του μετ’ άμηχανίας, 
έν άντιθέσει πράς τήν αΰθάδειαν, ής άπό 
τής άφίξεώς του είχε δώσει τοσαϋτα δείγ
ματα .

Ή  άγαθή κυρία Λεκόντ, τρέρ-ουσα ε ί
σέτι έκ τών συγκινήσεων τής σκηνής 
ταύτης, έπανήρχετο μικρόν κατά μικρόν 
είς έαυτήν, καί έπείθετο σχεδόν οτι ή 
στάσις τοϋ άγνώστου, δέν ήτο στάσις ά- 
χρείου δστις είχε πλανηθή.

Ή  Θηρεσία, καταπεπονημένη, Ικυπτε 
τήν κεφαλήν καί έπανελάμβανε χαμηλή 
τη φωνή :

—  Είχε πλησίον είς τήν καρδίαν του 
τήν φωτογραφίαν τής γυναικός αυτής, 
λοιπόν τήν ήγάπα !

— Λοιπόν ! Τί περιμένεις άκόρ.η διά 
νά μάς άπαλλάξης τής παρουσίας σου ; 
έπανέλαβεν ό κύριος δ! Γεντιλή δι’ δφους 
άπειλητικοϋ.

—  Θά σάς τό είπώ, κύριέ μου, είπεν 
δ άγνωστος. Κατά πρώτον, πρέπει νά πα- 
ραδεχθήτε δτι δίν εχω κανένα βάρος είς 
τήν συνείδησίν μου. Πιστεύω δτι σάς ε
κλεψαν τό πορτοφόλι, καί δτι πρέπει δ 
κλέπτης νά τό εχασε βέβαια, διότι έγώ 
τό εύρηκα.

— Έάν δ κύριος σοί τό είχε κλέψει, 
δίν θά σοί τά έπέστρεφε, παρετήρ,ησε τφ  
κυρίω Λεκόκ ή χήοα, ήτις έπεθύμει ρ.ό- 
νον νά συρ.βιβάση τήν ύπόθεσιν.

—  Ευχαριστώ, κυρία, είπεν ευγενώς ό 
επηλυς, έκάματε καλήν σκέψιν καί π ι
στεύω πώς αΰτό θά είνε άρκετό διά τάν 
κύριον. Θά καταλάβη δτι άν δεν του έ- 
πιστρέφω τό ποοτοφόλι, τό κάμνω διά 
νά ρ.ή ρ.Ι καταδιώξουν πώς δεν έδωσα είς 
τάν άστυνόμον ενα πορτοφόλι ποϋ είχε 
μέσα καί τήν φωτογραφία τής σκοτωμένης 
γυνα ίκας. Συλλογισθήτε λοιπόν ! ή άστυ- 
νορ.ία ποϋ ζητα  τώρα καί οκτώ ήμέραις 
καί δίν εύοίσκει τίποτε . . . αΰτό θά τήν 
βοηθήση, βέβαια . . . .  Κάθε ήμέραν α 
γοράζω τήν «Νέαν Εφημερίδα». . . με 
πέντε λεπτά  . . . αΰτά τό έξοδο ήμπορώ 
νά τό κάρ.ω . . .  είς τήν εφημερίδα αΰτήν 
έδιάβασα, σήμερα μάλιστα , πώς τό χρέος 
τοϋ καλού άνθοώπου είνε νά φωτιζη τήν 
δικαιοσύνη . . . καί ρ.ά τήν π ίστ ι ρ.ου, 
καρ,αρόνω πώς είρ.αι καλός πολίτης.

— Τότε, ήρώτησε δι’ήλλοιωρ,ένης φω
νής ό κύριος δΙ Γεντιλή, είσαι άποφασι- 
σρ.ένος νά ύπάγης . . .

—  Είς τόν άστυνόρ.ον ; ναί, ρ.ά τήν 
π ίστι μου, καί τώρα άμέσως . . .  "Επρεπε 
μάλιστα ν’ άρχίσω άπό αΰτόν, άν Ι'βλεπα 
τήν φωτογραφία πριν ελθω έδώ, άλλά



’στην άρχή δέν είδα παρά τά  χαρτονομί
σματα καί τό χαρτί μ ! τό δνομάσας. ’Ώ ! 
μη φοβάσαι, προσέθηκεν ό άγνωστος πα- 
ρατηρών ασκαρδαμυκτί τόν μνηστηρα της 
Θηρεσίας, θά σάς δώσουν ’πίσω τό πορ
τοφόλι καί τά  χαρτονομίσματα, καί μοϋ 
φαίνεται δτι διά νά τά  λάβετε γρηγορώ- 
τερα, θά κάμετε καλά νά έλθετε μαζύ 
(Λθυ.

["Επεται συνέχεια]. X .  Κ α λ α ϊ ς α κ η ς

ΙΟ ΤΛΙΟ Τ Κ Λ Α Ρ Τ Μ

Τ Ο  Σ Ι Γ Α Ρ Ο Ν
'Io n ivu 6v  Ι ιή γ η μ α .

[Συνέχεια].

—  Ό  γιατρός ! δ γιατρός, γ ιά  δνομα 
Θεοϋ. Ποϋ ίΐνε  δ Οΰραμπιέτα ; ποϋ είνε ;

Καί έζητοϋσε παντοϋ τό γιατρό καί οί 
αξιωματικοί ανησυχούσαν. Ο Ζουκαρά
γας μέ τό χαμογελοιό του έλεγε : « ’Ά ς
περιμένωμε. Ό  Οΰραμπιέτα θάποκοιμή- 
θηκε. Είχε τόση δουλειά απόψε.»

’Έξαφνα τρέχει ένας λοχίας στοΰς α
ξιωματικούς με τά  δάκρυα στά ’μάτια  καί 
ωχρός. Μέσα είς τοΰς νεκρούς εύρηκαν 
καί τόν Οΰραμπιέτα ποϋ τόν έκτύπησε 
μιά σφαίρα, την ώρα πού έπεριποιοϋνταν 
ενα πληγωμένο. Α ΰτα ίς ή σφαίραις σκο
τώνουν καί έκείνους ποΰ γιατρεύουν καί 
’κείνους ποΰ σκοπεύουν.

Οί καρλισταί δλοι έ'μειναν χωρίς ’μ ι
λιά . Ή  πληγή τοΰ Ζουκαράγα ’μποροΰσε 
νάνε καί έπικίνδυνος. Καί πουθενά γ ια 
τρός νά την πεοιπαιηθτ). Νά προσκαλέ- 
σουν άπό τόν άλλον στρατόν τοΰ Γκάρην
τω  ήτον έπικίνδυνον. Καί δ Ζουκαράγα έ- 
χανε πολΰ αίμα. "Ενας αξιωματικός τότε 
έπροχώρησε είς τούς αιχμαλώτους καί έ- 
φωναξε :

— Είνε κανείς γιατρός άπό σάς ;
Οί στρατιώ τα ι τοϋ Γκάρηντω έκυττά - 

χθησαν. "Οχι, δέν ήταν κανείς γιατρός, 
δλοι στρατιώ τα ι.

— Κανείς δεν ’μπορεί νά δέσν) μιά 
πληγή ;

— Ναί, έγώ, άπεκρίθη τότε ένας άν
θρωπος.

— Προχώρησε.
Ό  άνθρωπος έβγηκε άπό τοΰς α ιχμα

λώτους. Έπροχώρησε μέ τήν κεφαλή 
’ψηλά. Ή το  ό Άρακήλ.

— Δέν είσαι στρατιώτης ; είπεν ό ά* 
ζιοιματικός.

— Όχι.
— Ιΐώ;  ’βρίσκεσαι αύτοΰ ;
— Γ ια τί μ’ Ιπιασαν. Έ γώ  δέν πολε

μώ. Έ πήγα ινα  είς τό Μπιλμπάο νά ’δώ 
τοΰς συγγενείς μου, καί ή μάχη μ’ έμπό- 
δισε νά προχωρήσω.

—  Καί ’ξεύρεις τίποτε άπό γιατρ ικά ;
—  “Οχι* άλλά ’ξεύρω καί γιατρεύω 

πληγα ίς. Κάνω κάποτε τόν ταυρομάχο.
Ό  άξιωματικός έφερε τόν Άρακήλ

’μποοστά είς τόν Ζουκαράγα καί αΰτός 
έσήκωσε τά  ’μάτια  του,τά  μεγάλα μαΰρα 
’μάτια του,κα ί τόν κύτταξε καλά .'Ο  καρ- 
λ ιστής άρχηγός έζητοϋσε εξηγήσεις.

Ό  Άρακήλ είπε πάλι τά  ίδια.
—  Είσαι άπ ’ αΰτόν τόν τόπο. Γ ια τί 

νά μήν είσαι μέ τόν αληθινό βασιλέα ; ή 
ρώτησεν ό Ζουκαράγας.

— Γ ιατί έγώ δέν είμαι μέ κανένα.
Οί καρλισταί αξιωματικοί τόν έκύττα - 

ξαν μέ αμφιβολία καί ή άπόκρισίς του 
τούς έ'καμε νά ψιθυρίζουν μεταξύ τους. 
Ό  Ζουκαράγας τότε :

—  Καθένας είν’ έλεύθερος, είπε.
Έ π ε ιτα  δέ ένφ τόν έκύτταζε καλά-κα-

λά είς τά ’μάτια ,
— ’Ξέρεις είπες νά γιατρεύης πληγα ίς; 

τόν ήρώτησε. ’Μπορείς μοναχά νά μοΰ έ- 
λαττώσης τούς πόνους ; Υποφέρω πολύ.

Τοΰ έδειχνε τό πόδι γυμνό,κατακοκκι- 
νισμένο άπό τό αίμα μέ άνασηκωμένο 
πανταλόνι.

'Ο Άρακήλ έβγαλε άμέσως τό σακάκι 
του, έξέσχισε τό άριστερό μανίκι άπό τό 
’ποκάμισό του καί σ’αΰτό τό πανί έπάνω 
έχυσε σ ιγά-σ ιγά , χωρίς νά τόν ίδοϋν με- 
ρικαίς σταλαγματια ίς άπό τό ύγρό έκεϊνο 
πού έφύλαττε είς τό δακτυλίδι του.

’Έ πειτα  ώχρός έπλησίαζε είς τόν Ζου- 
καράγαν.

Τό χέρι τοΰ Άρακήλ δέν Ιτρεμε, ένφ 
έκρατονσε τό πανί ποϋ έφαινόνταν άπάνω 
μιά κίτρινη βοΰλα. Κι’ έκεϊ ποΰ ’πήγε νά 
γονατίσγ]’μπρός τόν Ζουκαράγα γ ιά  νά τό 
δέσϊ), ένας άπό τοΰς άξιωματικούς είπε 
εις τόν καρλιστήν άρχηγό :

—  Μά δέν τόν ’ξέρομε αΰτόν τόν άν
θρωπον.

Καί έκεϊνος γελαστός άπήντησε :
—  Α λήθεια . Μά ποτέ δέν ’ξέρει κα

νείς ούτε τό γιατρό, οΰτε τόν παπά.
Καί έξάπλωσε τό πληγωμένο πόδι του 

είς τόν Άρακήλ.
— Καί αΰτή ή κίτρινη βοΰλα ; ήρώ

τησεν ένας λοχαγός.
—  Είνε γιατρικό ’δικό μου γ ιά  τής 

πληγα ίς, είπεν ό Ζουάν.
— Καλά.
Καί δ Ζουκαράγας τόν άκολουθοϋσε 

καλά-καλά μέ τά μαΰρά του μεγάλα ’μά
τ ια  καί άμα τοϋ έβαλε είς τήν πληγήν 
έπάνω τό πανί :

—  Ά  ! τόρα είμαι καλλίτερα, είπε, 
καί σύ ’μπορείς νά πηγαίντις. Είσ’ έλεύ
θερος.

— Μά . . .  στρατηγέ . . .  είπεν ένας ά 
ξιωματικός.

‘Ο Ζουκαράγας έσήκωσε τήν κεφαλήν.
—  Νά μήν τοΰ κάνω καί ’γώ ένα κα

λό, άφοϋ έκεϊνος μέ ίατοεύει.
Έ π ε ιτα  έστρεψε τήν κεφαλήν ποάς τόν 

Ά ρακήλ :
— θέλεις τ ίπ ο τ ’ άλλο ;
—  Ό χ ι, τίποτε.
Ο Ζουκαράγας έβγαλεν άπό τήν τσέ

πη του μίαν μικρά σιγαοοθήκη καί τήν 
έ'δωκεν είς τόν Άρακήλ.

— Γιά νά μέ ’θυμάσαι.
— Ό χι, είπεν δ Ζουάν.

—  “Ω ! ώ ! είπεν ό Ζουκαράγας καί έ- 
χαμογέλ.ασε, φοβούμαι πολΰ μήπως δ|ν 
άγαπάς καθόλου τούς καρλιστάς. Δέν θέ
λγεις τίποτε άπό ’μένα;

—  Πέρνω ένα σιγάρο.
Ό  Ά ρακήλ έπήρεν άπό τήν σιγαρο- 

θήκην ένα σιγάρο καί τό έκύτταζε καλά 
καλά καί τό έστρεφε είς τά  δάκτυλά του 
πριν νά τό βάλγ) είς τήν τσέπη, δταν δ 
Ζουκαράγας τόν ήρώτησε :

— Καί τ ’ δνομά σου ;
—  Ζουάν Άρακήλ.
—  Καλά λ.οιπόν, Άρακήλ, πήγαινε είς 

τήν εΰχή τοΰ θεοΰ. Καί περίμενε νά πά- 
ρωμε τό Μπιλμπάο γ ιά  νά ’δ·/ίς καί σΰ 
τούς συγγενείς σου. Δέν θ’ άργήσωμε. Δός 
μου τό χέρι σου.

Ό  Ά ρακήλ ώχρός έ'σφιξε τό χέρι τοΰ 
πληγωμένου, έφόρεσε τό σακάκι του καί 
άφοϋ έχαιρέτισε τούς άξιωματικούς καί 
τους αιχμαλώτους έφυγε σ ιγά-σ ιγά , ένω 
απο πίσω τόν άκολουθοϋσε τά ’μάτι τοΰ 
καρλιστοΰ ήρωος.

Τά ίδιο βράδυ δ γέ ρων Γκάοηντων είδε 
τους στρατιώτας του νά τοΰ φέρνουν είς 
τάς σκηνάς του τάν ίδιο νέο ποϋ τοϋ 
είχε ομιλήσει πρό Ιξ ήμερων είς τά Ά -  
γιουνταμιέντο.

Ό  στρατηγός ήτο θυμωμένος άπό τήν 
τελευτα ία  καταστροφή καί έφοβέριζε πώς 
θά σκοτωθίί.

Τόν Άρακήλ τάν έδέχθηκε ’σάν σκυλί.
—  Τί θέλεις σύ έδώ ; Ποιος μοΰ λέγει 

πώς δέν τοΰς ειδοποίησες έκείνους τοΰς 
καρλιστάς ;

—  Τί θέλω, στρατηγέ ; Θέλω νά σού 
μ ιλήσω ... νά ’μιλήσω μοναχά είς σέ.

Καί τά  έ'λεγε μέ τόσην άπόφασιν, ώστε 
δ γέρω Γκάρηντω έκατάλαβε οτι κάτι έ
τρεχε καί έκαμε νόημα είς τούς αξιωμα
τικούς νά έβγουν έξω.

—  Λοιπόν τ ί τρέχει ; τόν ήοώτησεν, 
άφοΰ Ίμειναν μόνοι.

["Επεται τό τέλο;]. Α ι ς ω π ο ϊ

Παρακαλοϋνται οί έν τα ΐς Έπαρ- 
χίαις και τω Εξωτερικω ολίγοι καθυ- 
στεροΰντες είσέτι τήν άπό Ι ν  παρ. 
Νοεμβρίου λήξασαν συνδρομήν των ν’ 
άποστείλωσιν αύτήν.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν

I .  Γ .  Τ Σ Α Κ Α Σ Ι Α Ν Ο Τ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
To' f ioc  χ α Λ Α ι τ ε χ η χ ί ύ ΐ α τ ο ι ;  ε χ  S I 2  σ εΧί όων  

μ ε τ ά  χ ΐ λ λ  ιτ ε χ ν ιχ ο ΰ  ίξ ω φ ύ λ λ ο υ
γραφέντο; ύπό τοϋ κυρίου 

θ .  ΑΝ Ν ΙΝ Ο ί

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ Κ AT ΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΝ

ΔΩΡΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
At' άμφότερχ τΑ φ ύλ α , διΑ πΚοαν ή λ ιχ ία ν  

m l τάξιν

Τιμή χρυσόδετων διά τ& ε'σωτεριχόν ?ρ. 4. 
'Α πλών μετά χαλλιτεχνιχοΰ έξωφύλλου » 3 .
Διά τ ί  έξωτεριχδν πληρωτέα εις ψο. χρυσ ϊ.


