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’Εν τή  μονώσει τοϋ δωματίου της, έσκέ- 
το άεννάως την μεγαλοπρεπή έπαυλιν 
Καρδένων, ένθα διήλθε τά  πρώτά της 
έν πλούτω καί λατρεία.

’Ανεπόλει τήν τρυφερότητα τοϋ πατοός 
της πρός αύτήν, τό μισός του προς τήν γυ- 

, ήτις  τόν ήπάτησε, κα ί τήν περιφρό- 
του πρός τό νόθον, δπερ έκλεπτε τό 
του- έπειτα δλας τάς ήδονάς της πρώ

της νεότητάς της καί τήν φοβεράν λύσιν, ή- 
τις τήν έρριψεν είς τήν άβυσσον.

’Ενεθυμεΐτο δτι ήτο πλησίον της “Αβρής, 
οπου ύπήρχεν ή οίκία, ένθα άπέθανεν ή δυσ
τυχής μήτηρ της μετά τήν πλήρη έξομο- 
λόγησίν της, έν τ ή  κλίνη της οδύνης, έ'νθα 
αατέκειτο, καί τόν κίνδυνον, έξ οΰ έσώθη ύπό 
τοϋ γενναίου, τού άγροίκου άνδρός, ούτινος 
ήτο σύζυγος, καί ό όποιος τήν έλάτοευεν, 
ά λλ ’ δστις δ ι’ αύτήν ήτο μόνον τό όργανον, 
•ot ’ ού ήδύνατο νά φθάση πρός τόν σκοπόν 
της.

Διά τίνος τρόπου ;
Τό ήγνόει. Δέν ήδύνατο βεβαίως νά όμο 

λογήση είς τήν έντιμον κα ί ειρηνικήν, ά λ 
λως τε δέ πατριαρχικήν οικογένειαν τού συ
ζύγου της τά  μίση αύτής καί νά κατορθώση 
νά τά  συναισθανθώσιν.

Ή το λοιπόν προωρισμενη νά πολεμήσγ, 
μόνη !

Ά λ λ α  πώς ;
Ά ν  ήδύνατο νά ίδη τόν βαρόνον !...
Ά φ ’ ής στιγμής διεϊδεν, έστω καί άμυ- 

δρώς, τήν έλπίδα νά τό κατορθώση, κατέ
στη τρυφερά καί ύποτεταγμένη τώ  συζύγω  
αύτης, πρός δν μετεχειρίσθη π άντα  τά  θέλ
γητρά της, δπως τόν γοητεύση καί συνδαυ- 
λίση τόν προς αύτήν έρωτά του.

Κ α ί ήτο τόσω εύκολος έπιχείρησις !
Ό  ’Ιωάννης ήδύνατο νά παραχωρήση 

μάλλον πάντας τούς θησαυρούς τών λά  Β ιλ- 
λωδαί, ών ήτο ό φύλαξ, παρά νά τώ  άφαι- 
ρέσωσι τήν Μαρίαν.

Ουδείς τών θησαυρών τοϋ ούρανοϋ, άν τώ  
ύπεδεικνύετο, ήδύνατο νά τόν απόσπαση άπό 
τάς θωπείας τής κρεολοϋ.

Κ α ί μέ εν τών μειδιαμάτων, ά τινα  τώ  
ε”πεμπεν έκ τοϋ παραθύρου, δταν ε’.σήρχετο 
έπί τοϋ σιδηροχρόου "ππου ίν τή  αύλή , δέν 
θ ’ άντήλλασσε πάσας τάς μακαριότητας τού 
παραδείσου.

Δέν ήτο έρως δ,τι ήσθάνετο, ήτο πάθος 
άκατα,νίκητον.

Άνήκεν δλος είς αύτήν.
Ό που άν εύρίσκετο αύτήν μόνην ε”βλε- 

πεν, αυτήν μόνην έσκέπτετο.
"Οταν τό τηλεγράφημα τοϋ Άνδρέα ί- 

φθασεν είς Ρόχην, ή Μ αρία-Ευαγγελία η· 
σθάνθη σφοδρόν κτύπη ιια  έν τη  καρδία αυ · 
τής.

Ητο εν βήμα πρός τήν έκπλήρωσιν τών 
πόθων της.

Τό δνειρόν της έζεπληοοϋτο.
Ά λ λ ά  παρά τό γράμμα τού τηλεγραφή

ματος, έκείνη αμφέβαλλε περί τών σκέψεων 
τοϋ βαρόνου ώς πρός αύτήν.

Έθεώρει αδύνατον τό ν ’ άγνοή έκεϊνος το 
όνομα τής γυναικός, ήν ό άγροκόμος ένυμ- 
©εύθη.

Ήσθάνετο δτι άνεμιγνύετο καί αυτή είς 
τά  σχέδια τού οικονομολόγου.

Δέν ήτο ή Μαρία έκείνη, τής όποιας μέ 
τόσην σκληρότητα έφόνευσε τόν πατέρα κα ί 
τήν μητέρα ;

Δέν κατεδίωκε τά χ α , διά τοϋ άκα τα π τώ -  
του μίσους του, τήν κόρην, ώς κατεδίωξε 
μετά τόσα έ'τη τούς γονείς αύτής ;

Τί θά συνέβαινε λοιπόν ;
Έ βιάζετο νά τό μάθη.
Ή τοίμασε κιβωτίδιον πεοιέχον κοσμή- 

μ α τά  τ ινα , παν δ ,τι τη  έχρειάζετο διά τό 
ταξείδιον καί δ ,τι τό τόσω πρόσφατον πέν
θος της τή  έσυγχώρει νά φέρη.

Κ α ί δσον ολίγα καί άν ήσαν τα ϋ τα , θά 
έχάλα άλλοτε τόν κόσμον ό ’Ιωάννης, άν 
δέν έποόκειτο περί τοϋ ειδώλου τής καρδίας 
του.

Ά λ λ ’ ήδη εφερεν ό ίδιος τό εύώδες κιβοι- 
τίδιον είς τό έξοχικόν άμάξιον, δπερ ό ϊππος 
του έσυοεν, είς δ θά έπέβαινον, δπως με- 
ταβώσιν είς τόν σταθμόν τού σιδηροορόμου 
τής "Αβοης, κα ί δπου δέν έβράδυνον, ό είς 
πλησίον τού άλλου, εύτυχεΐς ώς νεόνυμφοι 
είς τό πρώτον ταξείδιον αύτών, νά λάβω σι 
τήν άγουσαν είς Παρισίους.

Ή  Μ αρία-Ε ύαγγελία ήτο θαυμασίως ευ— 
χαοις.

Ό  ’Ιωάννης ύπερηφανεύετο δ ι’ αύτήν.
Κ α ί ήξιζε τωόντι τοϋτο.
Έν τή  άπλότητι τής μαύρης ένδυμασίας 

της ή κρεολός ήτο έτι μάλλον ώραία.
Ή  λεπτή καί στίλβουσα κόμη της, ή έ'- 

χουσα τό /ρώμα βαθύ, διηρημένη εις πλο
κάμους, έπανέπιπτεν έπί τοϋ τραχήλου α υ 
τής, έν σχήματι θαυμασίω.

Οί μαύροι καί βελούδινοι οφθαλμοί της 
έροιπτον κάτωθεν τών μακρών βλεφαρίοων, 
α'ίτινες τούς προήσπιζον, βλέμματα κ α τα -  
φλέγοντα τήν καρδίαν τού εύδαίμονος συ
ζύγου της.

Οί ταξειδεύοντε; έν τώ αύτώ μ ε τ ’ έκεί- 
νων διαμερίσματα δέν άπέσπων τούς οφθαλ-



λούς άπό τής θελκικωτάτης ταύτης γυναι- 
κός, ά λ λ ’ Εκείνη οέν έφαίνετο κ&ν ΐταρατη- 
ρήσασα τον σιωπηλόν έκεΐνον θαυμασμόν καί 
•πάσαν τήν προσοχήν αύτής παρείχε τώ ά- 
γροκόμω.

Είς τον σταθμόν τοϋ 'Αγίου Λαζάρου 
τούς άνέμενεν ό Άνδρέας καί τότε πρώτον 
μετά τήν άναχώρησίν της άπό τής Κού
βας έπέβη άμάξης άξίας αύτής.

Ό  γραμματεύς- τού πρίγκηπος είχεν εν 
κλειστόν άμάξιον εις τάς διαταγάς του.

Είς τό μέγαρον τής όοοϋ Λίλης ή νέα 
γυνή άνέπνευσεν έλευθέρως.

7Ητο ώς έν τώ οϊκω της.
Έν ταϊς μεγαλοπρεπέσιν έκείναις αίθού- 

βαις, τάς μίαν κατόπιν τής άλλης διατεθει- 
μένας, ανεύρισκε τήν έν Καρδέναις διαμο
νήν της.

Ό  άγροκόμος είχε πάντοτε δωμάτιον έ
τοιμον δ ι’ αύτόν έν τινι περιπτέρω έν τώ με- 
γάρω- άλλά διά διαταγής τοϋ εύγενούς πρίγ
κηπος καί πρός χάριν τής γυναικός, ής τήν 
αξιοπρέπειαν διέγνωσεν, ήτοιμάσθη ολόκλη
ρον διαμέρισμα πρός υποδοχήν της.

“Αλλως τε είς τό δεΐπνον δέν ήλθεν.
Ό  Άνδρέας καί ο άγροκόμος έδείπνησαν 

μετά τής Μαρίας έν τη μεγαλοπρεπεΐ α ι
θούση τού φαγητού. Ά λ λ ’ όταν κατά τήν 
ογδόην έκεΐνοι άπεσύρθησαν είς τό δωμά
τιο ν, δπερ έχρησίμευεν ώς γραφεΐον είς τόν 
Άνδρέαν, ό Μαυρίκιος καί ό βαρόνος Ροζεν
δάλ άνηγγέλθησαν.

Αί γυναίκες κατέχουσι διπλήν τήν δρασιν 
είς τ ’ άφορώντα τόν ε’ρωτα.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία προεΐδε τήν έπίσκε- 
ψιν ταύτην.

Προσεποιήθη δτι ήτοιμάζετο ν ’ άποσυρθη, 
ά λ λ ’ ό πρίγκν,ψ τήν έκράτησε διά φιλοφρο- 
νήσεως πλήρους λεπτότητας καί εύγενείας.

— Έ γώ δέν έχω πλέον ύποθέσεων ομι
λίας μετά τού συζύγου σας, εϊπεν ό κύριος 
βαρόνος θά ζητήση πληροφορίας τινάς παρ’ 
αύτοϋ- δέν θά έχετε τήν καλωσύνην νά μέ 
συντροφεύσετε κατά τό διάστημα τούτο ;

Έκείνη έμεινεν.
Καθημένη πλησίον τοϋ πρίγκηπος είς γω 

νίαν τινά μακράν τών άλλων, ώμίλει μ ετ ’ 
αύτοϋ περί θεάτρου, περί ταξεΐδίων καί περί 
συρμών, άλλά πάσαν τήν προσοχήν αυτής 
συνεκέντρου πρός τόν βαρόνον καί έκεΐνον έ
βλεπε καί έκεΐνον έμελέτα κρυφίως οσάκις 
ήδύνατο.

Ήτο έκεΐ, ένώπιόν της έπί τέλους ό άν
θρωπος έκεϊνος, δστις έξήσκησε τόσω άπαι- 
σίαν επιρροήν έν τώ βίω αύτής.

Μέ τήν άκρίβειαν οικονομολόγου, έζήτει 
ούτος πληροφορίας περί τοϋ κτήματος δπερ 
Ύίγόρασε καί ώμίλει έλαφρώς καί άδιαφόρως 
περί τών χρημάτων άτινα ε'δει νά δαπα- 
νήσωσι πρός βελτίωσίν του.

— Μά τήν πίστιν μου κύριε, βαρόνε, εί
πεν ό ’Ιωάννης, δεν δύναται νά γείνη καλ
λίτερον άφ ’ δ,τι είναι. Ό πύργος μόνον εί
ναι πολύ παρνιμελημένος, άλλά καί τοιοϋ- 
τος οίος είναι, έπί αιώνας άκόμη δύναται νά 
μένη όρθιος· μόνον ή πολυτέλεια τώ λείπει, 
άλλ ’ είς τόν τόπον μας ολίγον φοοντίζουσι 
περί τούτου. <

Ή  Μαρ ία Εύαγγελία παρετήοησε OTt δ

βαρόνος έρριπτε έταστικόν βλέμμα πρός τό 
μέρος της.

Ήννόησε τότε τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεώς του καί ή καρδία αύτής ήρξατο πάλ- 
λουσα ύπό τό έκ μαύρου κασμιριού ένδυμα 
αύτής.

Τό ύφασμα ήτο τωόντι μέτριον, ά λ λ ’ ό
ποιας τελειότητας ύπέκρυπτε !

Ήγέρθη, έπί προφάσει τοϋ νά παρατη- 
ρήση τάς εικόνας τών γυναικών έκ τού πλη
σίον.

— Τίνος είναι αίείκόνες αύταί ; ήρώτησε 
τόν πρίγκηπα.

—Τού Λαγκρενέ' είναι ή είκών μιάς τών 
προγόνων μου, φιλτάτη κυρία.

Καί ό βαρόνος ήδυνήθη οΰτω νά θαυμάση 
το εύκαμπτον ανάστημα καί τήν εύκινη- 
σίαν εκείνης ής είχε φονεύση τόν πατέρα 
καί τήν μητέρα.

Έδηξε τά  χείλη, καί νέφος έρυθροϋν δι
ήλθε προ τών όμμάτων του, ά λ λ ’ έσβέσθη 
ταχέως.

Άφότου ή Γερμανίς άπέθανεν, ούδέποτε 
γυνή τόν είχε τόσον συγκίνηση.

Καί ήρώτα έαυτόν πόθεν ή συγκίνησις έ
κείνη ήτις τόν κατελάμβανε.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία, έχουσα τόν βρα
χίονα αύτής ύψωμένον είς τήν κεφαλήν καί 
τήν χεΐρα φέρουσα πρός τών οφθαλμών, 
παρετήρει τήν εικόνα, παριστώσαν γυναίκα 
νέαν, τήν κόμην έχουσαν κεκονιαμένην, τήν 
όψιν χνοώδη καί έπί τών μήλων τών πα
ρειών έρυθροϋν χρώμα.

— Τί κρίμα, είπε, ν ’άποθνήσκη τις νέος 
δταν είναι τόσω καλοκαμωμένος !

Καί τάς όλίγας ταύτας λέξεις έπρόφερε 
διά' φωνής τόσον αρμονικής, ώστε ό βαρόνος 
έστράφη θέλων νά τη κάμη φιλοφρόνησίν 
τινα, ά λ λ ’ αΰτη έξέπνευσεν έπί τών χει- 
λέων αύτοϋ.

— Πολύ καλά,κύριε λά Β ιλλωδαί,είπεν 
επειδή ό πύργος είναι κατεστραμμένος θά 
τον άνοικοδομήσωμεν. Έπεθύμησα πάντοτε 
να αποκτήσω κατοικίαν τινά είς θέσιν εύά- 
ερον άπέναντι τής θαλάσσης, καί πρός τον 
σκοπον τούτον θά σάς έπισκεφθώ μετά τι- 
νχς ήμέρας — καί τάς λέξεις ταύτας έπρό- 
φερεν ιδιαιτέρως — καί θά έκλέξωμεν όμού 
τό μέρος οπού θά κτισθή αύτη· άλλως τε 
γνωρίζω τήν Ρό^ην μόλις,μοϋ τήν έπαινοϋν 
πολύ καί θέλω νά ίδω ίδίοις όμμασιν άν λέ- 
γωσιν ύπερβολάς.

Κατόπιν ό βαρόνος μέ τήν αφέλειάν του, 
ώς έκατομμυριούχου, έφάνη χαρίεις- έπήνεσε 
έπί τη τιμή καί τη ανδρεία των τούς λά 
Βιλλωδαί, ώς καί διά τήν αρχαιότητα τής 
οίκογενείας των.

Ό  πρίγκηψ καί τοι έχασμήθη κατά τό 
διάστημα ολου τούτου τού φιλιππικού, έ
κρινε καλ.όν νά ποοσθέση:

— Έάν θά μ ’εμπόδιζε τινά πωλήσω τήν 
Ρόχην, τοϋτο θά ήτο ό άγροκόμος μου- άλλά 
οί όδόντες τών Παρισιων, καί τά  έλατ- 
τώματά των, συμπαρασύρουσιν δλα, καί 
δ ι’ αύτών διήλθε καί ή Ρόχη, γή 3 χιλ. 
εκταρίων είναι σκληρόν άλλά τί νά γείνη !

— Τό πάθημα νά σάς γείνη μάθημα 
πρίγκηψ.

— Μή άναμιγνύεσθε είς τάς συμβουλάς

σάς παρακαλώ, ό γραμματεύς μου μοί^άρ- 
κεΐ.

Κ α ί έλαβε τόν πΐλόν του.
Ό βαρόνος «πλησίασε πρός τήν Μαρίαν.
— Κυρία, τή  είπε, φέρετε πένθος ;
— Μ άλιστα, κύριε βαρόνε.
— Θά τολμήσω νά σάς έρωτήσω τίνος ;
— Τού πατρός κα ί τής μητρός μου, κύ

ριε βαρόνε.
— Άπέθανον πρό καιρού ;
— Πρό ολίγων μόνον μηνών.
Ό Ροζενδάλ δέν έπρόσθεσεν άλλο.
Ή φωνή τής νέας γυναικός δέν προέδιδε. 

ποσώς όργήν, έξεφράζετο μ άλ ιστα  μέ απλό
τη τα  άξιέραστον.

Ό βαρόνος έσκέφθη. Α γνοεί τά  πάντα, 
ή Μερσεδές δέν τη  είπε τίποτε !

— θ ά  προσπαθήσωμεν νά σάς κάμ.ωμεν· 
νά λησμονήσητε τά  δυστυ^ήματά σας εί
πεν.

Ή Μαρία ήμιεκλεισε τούς οφθαλμούς αύ
τής καί χωρίς να προφέρη λέξιν, έρριψε. 
έπί τού Μαξίμου βλέμμα, είς δ συνεκέν- 
τρωσε πάσαν τήν ψυχήν αύτής.

Ό βαρόνος ύπεκλίθη βαθέως, έχαιρέτησε 
τήν κρεολόν καί άπήλθεν.

Ό πρίγκηψ, κ α θ ’ ήν στιγμήν ήτο ιμ ά
ζετο νά είσέλθη είς τήν άμαξαν τοϋ φίλου· 
του έφώναξε τόν άνδρέαν.

—  Θά έ'λθης είς τό μελόδραμα ; τώ  εί
πεν.

— Μ άλιστα, πρίγκηψ, άμα ό άδελφός 
μου άποσυρθή είς τά  δω μάτιά  του.

— Τότε θά μέ περιμένης εις τήν έξοδον 
έάν δύνασαι.

— Μ άλιστα πρίγκηψ.
Ή άμαξα  τοϋ βαρόνου διηυθύνθη είς τήν 

βασιλικήν γέφυραν.
—  Άνέγνωσας τόν Σ τανδάλ ; ήρώ τη

σεν ό Μάξιμος.
— Πρό χρόνων.
— Τί λέγει περί κεραυνού ;
— Α γνοώ , άλλά  τόν έδοκίμασα ό ίδιος", 

πολλάκις· μόνον δέ τά  αποτελέσματα του, 
δέν είναι νομίζω μακράς διαρκείας.

— Ούτως ισχυρίζεσαι δτι δύναται τις  
ίκ  πρώτης όψεως ν ’άγαπήση μίαν γυναίκα ;

— Ναί, καί μέχρι μανίας.
Ό βαρόνος δέν ήτο έξ εκείνων, οΐτινες 

έκφράζουσι τά  α ισθήματα των, ούο’ είς αύ- 
τΛ ς  τούς καλλίτερους φίλους των.

Έσιώπησεν.
Ά λ λ ’ ό πρίγκηψ δέν ήτο επιφυλακτικός 

ώς αύτόν.
— Ακριβώς, είπε, πρό ολίγου ήσθάνθην- 

τ ί  παραπλήσιο·/.
— ‘ Πότε.
— Είς τάς έπτά καί τέταρτον.
— Κ α ί ποϋ ;
— Ά  ! αύτό είναι το μυστικόν μου.
— Κ αί πώς ήτο, ή γυνή ήτις τό πρου— 

κάλεσε ;
— Ξανθή !
Ό βαρόνος άνέπνευσεν έλευθέρως,
Ό πρίγκηψ θά ήτο επίφοβος αντίζηλος· 

«γνώριζε τήν τέχνην τοϋ άρέσκειν καί δυ
στυχώς δι ’ αύτόν α ί κατακτήσεις του ήσαν* 
άναρίθμητοι.

Εκείνος έπανέλαβε :



— Ξανθή, λεπτοφυής, εκτάκτου πνεύ
ματος.
I  — Είς τ ί ;

— Είναι τό μυστικόν μου. Ά λ λ ’ είμαι 
χυ ρι-ο-λε-κτι-κώς τρελλός.

— Τόσον πολύ !
— Ν αί, κα ί δεν τήν είδον παρά εν τέταρ

τον περίπου, διότι ταχέως έξηφανίσθη.
— Κ α ί θά τήν έπανίδης !
— Τό ελπίζω, τουλάχιστον θά κάμω παν 

■ο,τι δύναμαι πρός τοϋτο.
— Κ α ί διά τήν μικράν αυτήν λά  Β ιλ- 

7ωδαί, πώς τήν ευρίσκεις ;
— Ώ ραιοτάτην, άνατροφή υπέροχος, λε- 

πτότης, ύπερτάτη ευγένεια. ’Ηθικώς. Φυσι- 
κώς δέ ο,τι τέλειον το ιδεώδες τοϋ ώραίου, 
καί άν δέν είχον ίδή τήν άλλην, ήθελον 
ϊτήση πολιορκίαν, ήν ούδέν θά μέ ήνάγκαζε  
■νά λύσω, ά λ λ ’ ήμην άλυσσόδετος.

— Διότι είδες αίαν γυναίκα έπί τ ινα  δευ
τερόλεπτα ΐ

— Είναι ό κεραυνός ! Έν τούτοις, είναι 
*ρϊμα ν ’ άφήση τις αύτόν τόν θησαυρόν είς 
τάς χειρ*? ενός άγροίκου οϊος δ λά  Β ιλλω - 
δαί. ’Αλήθεια, πόσους επαίνους τώ  έπεσώ- 
ρευσας ! ένόαισα οτι άκούω τόν λόγον τής 
Βασιλίσσης κα τά  τήν έναρξιν τών βουλών 
ε ί: Ούενστμίστερ· ήτο νά σκάση τις καί ε”- 
βκαζα ένοομύχως.

Ή άμαξα  έφθασεν είς τά  προπύλαια τοϋ 
Μελοδράματος.

Οί δύο φίλοι κατήλθον καί κρατούντες 
τόν βραχίονα δ εί; τοϋ άλλου, άνήλθον τήν 
κλίμακα, ήν άπασα ή Ευρώπη φθονεί.

Τήν στιγμήν έκείνην «ό κόμης Ό ρύ,» δν 
θά ε’διδον κ α τ ’άρχάς, έτελείονε καί τό πλή-  
ίος^ίιεσκορπίζετο είς τούς διαδρόμους καί τό 
άναπαυτήριον, περιμένον τήν έναρξιν τοϋ 
χορού, κ α θ ’όν ή ποιουμένη τήν έναρξιν της, 
θα άνέπτυσσε τά  προτερήματά τη ; ενώπιον 
τού παρισινού κοινοϋ.

ΙΖ'

Έν τώ  άναπαυτηρίω  αί συνδιαλέξεις 
•οιεσταυρούντο ζωηραί.

Τό Παρίσι δλο, ό τύπος τούτέστι καί ό 
καλός κόσμος ητον ίκεΐ.

Ή μαρκησία δ Ά ρ τά ν , στηριζομίνη είς 
τον βραχίονα τού υιού της, ήτο ή πρώτη 
γνώριμος, ήν ό βαρώνος καί ό πρίγκηψ συν- 
ήντησαν έκεϊ.

Ή  μαρκησία άφήκε τον υιόν της, και 
Γλχβεν οίκείως τόν βραχίονα τού Μαξίμου.

— Γνωρίζεις τήν Ροζίταν ; τώ  είπε.
— Καθόλου.
— Τήν επαινούν πολύ, ε”χει πνεύμα λέ

γουν καί ευγένειαν μεγάλην, καί δέν τήν 
γνωρίζεις ;

— Ποϋ διάβολον ήθ-λες νά γνωρίσω αυ
τή ν τήν μικράν !

— Έ χεις δίκαιον.
Κ α ί έσυρε τόν χρηματιστήν προς το 

«λλο άκρον τού άναπαυτηρίου.
Ό  πρίγκηψ έμεινε μόνος μέ τον Ρολάν- 

•οον δ Ά ρ τάν .
— Πάντοτε σοβαρός, τώ  είπεν έμπαί- 

ζων τήν μελαγχολικήν φυσιογνωμίαν τού 
νέου, πάντοτε εγκύπτω ; είς τά  β ιβλία ,

τάς ονειροπολήσεις* καί τήν ποίησιν ! π ά ν
τοτε βεβυθισμένος είς εκστάσεις !

— Ό  κόσμος μέ στενοχωρεΐ, είπεν δ μαρ
κήσιος.

— Σ*ς ευχαριστώ έκ μέρους του. Ά λ λ ά  
ή νεότης παρέρχεται καί είσθε ήδη ένήλιξ.

- Π ρ ό  όκτώ μηνών, είπεν ό Ρολάνδος.
Ό  πρίγκηψ έξηκολούθησε.
— Είσθε πλούσιος, πολύ πλούσιος μ ά λ ι

στα., ή ζωή ώφειλε διά σας νά ήναι έστρω- 
μένη διά ρόδων, δοέψατέ τα .

— Ζητώ.
— Τί λοιπόν ; κανέν εϊδωλον ;
— Ίσω ς.
— Κ α ί δέν τό συνηντήσατε ;
- Ό χ ι .
— Κ α ί έν τούτοις ό κόσμος είναι γεμά

τος. Πρώτον είναι τό σώμα τών χορευτριών, 
έπειτα ... ά, ιδού μ ία όμάς !...

ΤΗτο ή οικογένεια Σερβίνου.
Α ί πέντε νεάνιδες μετά τής μητρός α ύ 

τών είσήρχοντο, δροσεραί, έρυθραί, έκ τής 
ζωηρότητάς των καί τών γελώτων, αϊτινες 
διέκοπτον τον μονότονον θόρυβον τών ψιθυ
ρισμών καί τής θλίψεως τών ύποδημάτων 
έπί τού δαπέδου.

Πρό τού πρίγκηπος έστησαν αίφνης καί 
«χαιρέτισαν δλοι δμού κατά  τρόπον κωμικόν.

— Ή λθατε πρό πολλοϋ, ήρώτησεν ή 
Μαργαρίτα σνγκεκινημένη.

— Ό χ ι’ μόλις έφθασα. Κ α ί δ πατήρ  
σας ;

— Ό  πατήρ μου ; είπεν ή Τερέζα· εί
ναι άπησχολημένος είς φιλονεικίαν τινά . 
Πρόκειται περί τέχνης, καί τό τοιοϋτον 
θέμα τό ύποστηρίζει πάντοτε δ ι’ έργων δια 
λόγων, μέ τού; όνυχας καί μέ τό στόμα,
u n q u i b u s  e t  r o s t r o  !

— ”Ω ! είπεν δ πρίγκηψ έκθαμβος, γνω
ρίζετε τήν λατιν ικήν ;

—  Α ϋτάς τάς τρεις λέξεις μάλιστα· κυτ· 
τάξετε.

Τωόντι,δ γλύπτης έν μέσω δμίλου φίλων, 
έφιλόνείκει μετά ζέσεως, &ν έπρεπε νά κρίνη 
τις έκ τών χειρονομιών του.

Ό  πρίγκηψ έμακρύνθη έν συνοδία τής 
οίκογενείας Σερβέν τής μητρός άκολουθούσης 
τάς επιγόνους της.

Άπό.καιρού είς καιρόν δ πρίγκηψ κύ- 
πτων έψιθύριζε κάτι είς τό ού; τής πρεσβυ
τέρας, ήτις  άπήντα  διά βεβιασμένου μειδι
άματος.

Ά πω τέρω  ή μαρκησία συνωμίλει μετά  
τοϋ βαρόνου.

— Είδες τήν θυγατέρα τής Μερσεδές ;
— Ναί.
— Πώς τήν εύρες ;
— Δέν σού τό κρύπτω· θείαν.
— Τόσον είναι ώραία ;
— Δηληδή δέν ύπάρχει δμοία της, δπως 

έ’λεγον κατά  τούς χρόνους τοϋ Ρονσάρ.
—  ”Ω ! δέν έχει δμοίαν ! έλπίζω πώς θά 

τήν άποβάλης ά π ’ έκεϊ ! &ς άφανισθή καί 
τότε ϊσω: λησμονήσωμεν το παρελθόν.

— Φ ιλτάτη, είπεν δ βαρόνος, άς δμιλή- 
σωμεν σοβαρώς· τό παιδίον αύτό είναι ά- 
θώον τοϋ κρίματος τών γονέων του. Έ λά-  
τρευον τόν πατέρα μου δ μαρκήσιος δ Ά ρ τά ν , 
δστις έν τούτοις ήτο έν τώ  δικαίω του, Μ ατ-

θίλδη, διότι σέ ή γάπ α  καί δ θεός γνωρίζει 
είς πόσα δ έρως όύναται νά ώθήση, μοί έ- 
προξένησε μεγίστην λύπην κα ί τήν ήμέραν 
έκείνην ώρκίσθην νά εκδικηθώ. Ά λ λ ’ δτε δ 
Μορελ, έκ πεποιθήσεως ή θέλων νά μάς κο- 
λακεύση, έπραξεν οχι δ,τι δ κόσμος έθεώρησε 
τυχαϊον, ά λ λ ’ δ ,τι ήτο έργον ήμών, έγραψα 
κάτωθεν του μεταξύ μας λογαριασμού : 
« Έ ξωφλήθη».

— Κ ατόπιν ή Μερσεδές ήλθεν είς τήν  
Γ α λ λ ία ν  ήθέλησες νά τή  άποδώσης κακόν 
ά ντι κακού ! ήτο ίδικός σου λογαριασμός.
Α λλ δτε έμαθον τόν θάνατόν της καί τας  

θλιβεράς περιπετείας τής αυτοχειρίας τής  
θυγατρός αύτής, ήτοιμαζόμην έν άγνοια σου 
νά τή  πέμψω χρηματικόν ποσόν. δπερ θά 
τή  έπέτρεπε νά έπιστρέψη είς Α β ά να ν  καί 
νά ζήση έκεϊ αφανής· μόνος δ Μορελ ίσως 
θά έμάνθανε τοϋτο, δπως μέ βοηθήση νά  
μείνη άγνωστον πόθεν τό ποσόν προήρχετο. 
Έ πίστευα άλλως τε δτι ή μνησικακία σοκ 
έσβέσθη.

» Ή τύχη τά  διέθεσεν άλλως.
»Σκέφθητι· άς μή σέ τυφλώνη τό πάθος. 

Σέ άγαπώ πολύ καί δέν τό κρύπτω. Ό  
πατήρ μου σέ ήγάπα έπίσης, οί χαρακτήρές 
μας δμοιάζουσι καί σέ θεωρώ γυναϊκα άνω- 
τέρου πνεύματος. Ά λ λ ’ είσαι εύτυχής, έχεις 
υιόν άξιον σοϋ· αί έπιθυμίαι σου έξεπληρώ- 
θησαν καί α ί ίδ ικαί μου έπίσης καί πέραν 
τών ελπίδων μου. "Ας άφήσωμεν έν τή  ή - 
συχία της τήν άκίνδυνον ταύτη ν νεάνιδα. 
Μόλις, μόλις γνωρίζει τά  κατά  τούς γονείς 
αύτής- μοί έφάνη αμέριμνος, ώς πάσαι α ί 
κοεολοί· ούτε δύναται, ούτε θέλει νά μάς 
βλάψη· λησμόνησέ την.

— Ά  ! είπε μετά πικρίας ή μαρκησία, 
διά νά δμιλής οΰτω, φαίνεται δτι σέ κατέ- 
κτησε !

— Τόσω γρήγορα ! είπεν είρωνικώς h 
μαρκήσιος.

— Κ α ί πόσος χρόνος χρειάζεται είς γ υ 
ναίκα, ήτις  δευτέραν δέν έχει !, διά νά κχ -  
τακτήση  μίαν καρδίαν ;

— Ή  Ιδική μου έδοκιμάσθη.
— Έν τώ  έρωτι, α ί θεωρούμεναι ίσχυρό- 

τεραι είναι συνήθως αί πλέον ευάλωτοι.
Ό  βαρόνος δέν άπεκρίθη.
Ή μεταξύ δύο πράξεων άνάπαυλα έτε- 

λείωνεν.
— Έρ'/εσθε μαζύ μου, είπεν ή μαρκησίχ.-
— "Ο/ι- έχω νά δμιλήσω μέ τον άρχι— 

τέκτονα μου.
— Θά οίκοδομήσης Tt ;
— Μοί κατέβη το ιαύτη  ιδέα.
— Είς Ρόχην.
— "Ισως.
— Ά ,  Μ άξιμε, Μ άξιμε ! έχεις δ ίκα ιον  

είναι ώραία πολύ ή ^υνή αύτη- κρίνει τ ις  
έκ τών άποτελεσμάτων τό πράγμα. Έ π έ-  
ρασες είς τό εχθρικόν στρατόπεδον !

— Ά π α τά σ α ι,  φ ιλ τά τη .
Έχωρίσθησαν.
Τό παραπέτασμα ύψώθη.
Ή  σκηνή ήνοίγετο έπί τής π λα τε ία ς  

χωρίου τινός τής Γ αλλικ ίας.



ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛ Α ΣΕΡ
Μυθιστορία λ ι μ υ λ ι ο υ  ρ ιε β ο υ ρ γ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ό  βξ(λ<χομ.ός.
[Συνέχει»]

Ή  λέξις «μαρκήσιος» ήτό λίαν εύκρινώς 
γεγραμμένη, ά λ λ ’ ήδύνατό τις νά προκα- 
λέση τον οεινότερον αναγνώστην, έάν ήδύ
νατο ούτος νά ρ.αντεύση οτι α ί κατόπιν κα- 
κογεγραμμέναι λέξεις άπετέλουν το όνομα·· 
■τεπώνυμον « Άδριανός Βερβεΐν».

Ό  Γαβιρών έκίνησε την κεφαλήν κα'ι τό 
αύτό παράδοξον μειδίαμα, όπερ έμειδίασε 
σπογγίζων τό άβάκιον, έφάνη έπί τών y u -  
λέων του.

Έ θηκε τήν έπιστολήν καί τό περικά
λυμ μ α  έπί τοϋ γραφείου.

Τότε ένεφανίσθη ό θυρωρός έπί τοϋ κατω 
φλοίου.

— Κύριε Γαβιρών,είπεν, ο κύριος Ρουσώ 
σάς ζητεί.

Ό  Γαβιρών μετέβη άμέσως εις τό δω- 
μάτιον τού κόμητος, είς ό είχεν ε’λθει καί ό 
Θεόδωρος.

Ό  πιστός θεράπων, ύπό φοβέρας συγκι- 
νήσεως κατεχόρ,ενος, έκόμιζε τήν προφορι
κήν άπάντησιν τής ρ.αρκησίας Δεμομπεραί, 
είς ήν είχεν άποσταλή, ότι δηλαδή δ Τά
στων Δελιμάνς καί ό Σαρμέϊλ δέν είχον εί
σέτι έπιστρέψει είς Παρισίους.

— Τίποτε, τίποτε, άκόμη τίποτε, είπεν 
ό κόμης τώ  Γαβιρών περιαλγώς· ή κυρία 
Δεμομπεραί, έφ ’ ής ήλπιζον, οέν δύναται 
καί αύτή , ώς ήμεΐς, νά πράξη τίποτε.

Κ α ί δ ι’ ένός νεύματος έδήλωσε τώ  Θε- 
οδώρω καί τή  Φοαγκίσκη ν ’ άποχωρήσωσι, 
ταύτο δέ κα ί επραξαν παραχρήμα,.

— Σ ’ έφώναξα, Γαβιρών, έπανέλαβε, δι 
■ότι έχω ανάγκην νά ομιλήσω μαζή σου- α ι
σθάνομαι δτι είμαι άρκούντως ισχυρός διά 
τούτο καί θελω να έπωφεληθώ τήν στιγμήν  
αύτήν, κατά  τήν όποιαν ό πυρετός μου εύ- 
ρίσκεται είς ΰφεσιν, διότι αύριον, καί ΐσως 
μ ε τ ’ όλίγας ώρας, δέν θά δυνηθώ νά ομι
λήσω πλέον.

— Μήπως αισθάνεσαι τόν έαυτόν σου ά 
σχήμα ;

— Ό χ ι,  δόξα τώ  Θ:ώ· ε*χασα πολύ α ίμα  
κα ί προβλέπω τά  έπακόλουθα τής έξαντλή- 
σεώς μου. Έ πί όκτώ ήμέρας καί ίσως καί 
■περισσότερον, δέν θά ήμ α ι είς θέσιν νά πράξω 
τίποτε, δθεν νομίζω καλόν να λάβω  τά  μέ
τρα μου. Μοϋ έσωσες τήν ζωήν, φίλε μου, 
κα ί ήξεύρω πώς θ ’ άναγνωρίσω τήν ύπηρε- 
σίαν αύτήν. Έ πί της βοήθειας σου δέν ήλ-  
πιζον, διότι βραδύτερον μόνον σέ άνέμενον, 
κα τά  τήν ώραν δηλαδή κατά  τήν όποιαν έρ
χεσαι πάντοτε. Έ άν έχης να μού είπης τ ι, 
όμίλει, σέ άκούω.

— "Εχω νά σάς διαφωτίσω περί τίνος 
■πράγματος, τό όποιον μού φαίνεται κάπως 
οπουδαΐον.

— Λέγε, λέγε γρήγορα.
Ό Γαβιρών ήρξατο άνακοινών τώ  κό- 

μ ητι τάς ύπονοίας του κατά  τής κυρίας Δου
ράνδου, τούθ’ δπερ τόν έκαμε νά μεταβή τό 
πρωι είς τήν κατοικίαν της.

’Ακολούθως διηγήθη μετά πάσης δυνα
τής ακρίβειας τήν μετά τής θυρωρού της 
οδού Δαβύ συνδιάλεξίν του.

Ό κόμης έγερθείς έπί τής κλίνης ήκουε 
μέ άπαστράπτοντας οφθαλμούς.

— νΑ ! τίποτε πλέον δέν έννοώ, άνέκραξεν" 
δλα είναι ψεύδη, τίποτε δέν είναι άληθές ! 
Μόνον τρομερά, τερατώδη πράγματα βλέπω ! 
Ά  ! είναι διά νά τρελλαθώ ! Ή  άμφιβολία  
μέ π λήττε ι φοβερώτερον ή τό έγχειρίδιον τού 
δολοφόνου' ρ.έ καταβάλλει, μέ φονεύει ! ... 
Εύρίσκομαι έντος σκότους, όπόθεν δέν δύ
ναμαι νά έξέλθω. Κ α ί όπισθεν καί έμπρο- 
θεν, δεξιά καί άριστερά ύπάρχει ή ά τ ια ία  ! 
Ή  α τιμ ία , να ί, παντού ή α τ ιμ ία  !

Κ α ί κατέπεσεν έπί τής κλίνης ύπόκωφον 
άφήσας στεναγμόν.

— Δυστυχή πάτερ ! είπε χαμηλοφώνως 
ό Γαβιρών.

Κ Α ’

Μετά τό κακούργημα.

Μετά στ ιγμ ια ίαν σιωπήν ό κόρ.ης έπα- 
νέλαβεν :

—  Έκεΐνο τό όπόΐον μοί είπες, Γ α β ι
ρών, έχει πράγμ ατι σηρ,ασίαν. "Ας ίδωμεν 
ποίαν έννοιαν δίδεις σύ είς τήν αίφνιδίαν 
άναχώρησίν τής παιδαγωγού της δεσποινί- 
δος Δελώρμ ; τ ί  ύποθετεις τ ί  πιστεύεις ;

— Α ί ύποψίαι μου σχεδόν μετεβλήθη- 
σαν είς βεβαιότητα,

— Λοιπόν φρονείς ;
— Φρονώ δτι ή παιδαγωγός συνέπραξεν 

είς τήν άπαγω γήν. Κ α ί δέν τολμώ βεβαίως 
άκόμη νά είπω δτι είναι καί συνένοχος είς 
τήν άπόπειραν της δολοφονίας, τής όποιας 
έγείνατε θύμα, ά λ λ ’ έχω τήν πεποίθησιν 
οτι ύπάρχουν ρ,εταξύ αύτής καί τοϋ κυρίου 
Σχνζάκ σχέσεις, αί όποΐαι έπιστρέπουν νά 
παραδεχθώμεν πολλά.

Ό κόμης Δελασέρ έπαθε σχεδόν δύσποι- 
αν, ήτις  μικρού δεΐν έπήνεγκε συγκοπήν.

— ”Ω ! είσθε άσχηρ.α ! ύπέλαβε πτοη- 
θείς ό Γαβιρών.

— Ό χ ι, οχι, δέν είναι τίποτε, άπλή ρ.ό- 
νον άδιαθεσία, άπεκρίθη δ κόμης άνθιστά- 
μ,ενος κ ατά  τής άδυναμίας του. Πιστεύεις 
λοιπόν, έξηκολούθησεν, δτι αύτοί οί δύο, οί 
όποιοι ήθέλησαν νά μέ δολοφονήσουν έπλη- 
ρώθησαν πρός διάπραξιν τοϋ κακουργήμα
τος των ;

— Ν αί, κα ί έχετε, ώς έγώ, τήν βεβαι
ότητα .

— Λοιπόν, δέν θέλω νά σοϋ τό άποκρύ- 
ψω, ναί. πιστεύω δτι αύτοί οί δύο έξετέλε- 
σαν τάς δ ιαταγάς, τού ύποκόρ.ητος Σανζάκ  
κα ί τοϋ ρ.αρκησίου Βερβείν.

— Ό Σ ανζάκ, να ί, όχι δμως καί ό μαρ
κήσιος.

— Δ ια τ ί κατηγορείς τόν ένα καί όχι καί 
τόν άλλον ;

— Πρίν ή άποκριθώ είς τήν έρώτησίν- 
σας πρέπει νά άφίσω τήν έπιφύλαξιν τήν  
όποιαν έκράτησα άπέναντί σας. Σάς ήπά- 
τησα, κύριε, άλλά  θά ρ.έ συγχωρήσετε, δ ι
ότι ή άπόδειξις τοϋ μεγάλου σεβασρ,ού μου- 
πρός ύμάς ύπάρχει είς τήν σιωπήν τήν ό
ποιαν έκράτησα. Γνωρίζω δτι έδώ όνομ.ά- 
ζεσθε κύριος Πέτρος Ρουσώ, κα ί είς τό βου- 
λεβάρτον Ά ο υσμ αν κύριος Δελώρρ., και 
δτι κανέν άπό τά  δύο αύτά  ονόματα είναι, 
ίδικόν σας- γνωρίζω προσέτι ότι ή κυρία 
Δελώρμ δέν είναι μήτηρ τής δεσποινίδος: 
Χρυσαυγής. Κ α ί δέν είναι αύτό ρ,όνον γνω
ρίζω άκόμη δτι ή δεσποινίς Χρυσαυγή είναε 
θυγάτηρ σας καί δτι όνομάζεσθε κόμης Δε
λασέρ.

—  Πώς τά  έμαθες αύτά  ;
— Είναι ολίγον διεξοδική ή διήγησις αύ

τή  κατά  τήν παρούσαν στιγμήν- δύναρ.αι· 
δμως νά σάς εϊπω δτι τά  έγνώριζον δλα 
α ύτά  δταν έπαρουσιάσθην έδώ τήν πρώτην- 
φοράν.

— Α ύτά  είναι δλα τά  όποια γνωρίζεις ; 
ήρώτησεν ό κόρ,ης μετά προφανούς άγωνίας.

—  Έ άν δέν έφοβούμην νά ρ.ή αφυπνίσω  
άλγεινάς αναμνήσεις...

—  Μή φοβήσαι τίποτε.
— Λοιπόν οφείλω νά είπω πρός τόν κύ

ριον κόμητα δτι έμάντευσα δ ιατί μ ’ έ'βα- 
λεν άλλοτε ν ’ άνακαλύψω τόν ύποκόμητχ  
Σ ανζάκ είς Μεντόν, άφοϋ κατεσπευσμένως 
άπήλθεν ούτος έκ Παρισιων. Γνωρίζω δτι c 
κύριος Σ ανζάκ . . .

— Ήξεύρεις τ ί άπέγεινεν ή κόμησσα Δε
λασέρ ; τόν ήρώτησεν ό κόρ.ης, άποτόμως. 
διακόψας αύτόν.

— ’Αγνοώ, κύριε κόμη.
Ό  κόρ.ης ήσθάνθη τό στ?(θός του ά να -  

κουφισθέν άπό μεγάλου βάρους.
— Τί είχες νά εΐπης περί τοϋ ύποκόμη- 

τος Σανζάκ ; ήρώτησεν.
— Ή θελα νά είπω, κύριε κόμη, δτε 

αύτός ό άνθρωπος είναι θανάσιμος έχθρός. 
σας.

—  Τό ήξεύρω.
— Γνωρίζει δτι κρύπτεσθε έδώ ρ.έ τό ό

νομα τού κυρίου Πέτρου Ρουσώ, καί τήν δε
σποινίδα Χρυσαυγήν Δελώρρ. άνεγνώρισεν 
ώς δεσποινίδα Δελασέρ.

Α ιφνίδ ια  λάμψ ις διήλθε τον νούν τοϋ κό
μητος.

— Ά  ! έννοώ, έννοώ, έψιθύρισεν.
— Ν αί, είπεν ό Γαβιρών, ό ύποκόμης 

Σ ανζάκ σάς καταδιώκει διά τού μίσους το »  
κα ί της έκδικήσεώς του κα ί σάς π λ ή ττε ι 
άσπλάγχνως.

— Οί άτιρ.οι ! είπε κ α θ ’ έαυτόν θέλουν 
τον θάνατόν ρ.ου, τόν θάνατόν μου περιμέ
νουν.

Κ α ί ό άτυχής πεπεισμένος δτι ή κόμησ
σα Δελασέρ ήτο συνένοχος τοϋ ύποκόμητος. 
ούδαμώς άνελογίζετο πλέον τήν άτυχή  αυ
τού σύζυγον έν τή  ταραχή τού πνεύματος, 
καί τής συνειδήσεώς του.
. Ή  παραδειγματική αύτης έπί δεκαεξα- 

τ ία ν  διαγωγή, α ί στερήσεις καί τά  παθή
μ α τα  της, ή ένδεια καί ή ίςουθενωσίς της  
καί αί τοϋ συνειδότης τύψεις, ή μεταμέλεια, 
διά τό άμάρτηρ.ά της, δ ,τι ύπέρ τής θυγα-



τρός της έπραξε, πάντα ταύτα έξηλείφθη- 
σαν.

Κατηγορεί την σύζυγόν του, κα'ι οΰδέν 
Ιξηγείρετο κατα τών κατηγοριών του- καί 
«ύτος δέ δ ερως, δν δεν ήδυνήθη ν ’ άποσβέ- 
ση έν τ7) καρδία του, δέν ώμίλει ύπέρ της 
χομήσσης, ούδέ καν είς συνηγορίαν αυτής 
ετεινεν !

— Τώρα, κύριε κόμη, έπανέλαβεν ό Γα
βιρών, θ ’ άποκριθώ είς τήν έρώτησιν, τήν 
όποιαν πρό ολίγου έκάματε. Δ ιατί κατηγο
ρείς μόνον τόν ύποκόμητα Σανζάκ ; μέ ήρω- 
τήσατε. Κατηγορώ αύτόν μόνον,κύριε κόμη, 
διότι έχω τήν βεβαιότητα οτι ό μαρκήσιος 
Βερβείν είναι άθώος. Ήδυνάμεθα νά πιστεύ- 
σωμεν δτι είναι ό αύτουργός τής άπαγωγής 
τής δεσποινίδος Δελασέρ, ά λ λ ’ ήπατώ- 
μεθα...

— Καί δμως, Γαβιρών, ύπάρχει κάτι 
σπουδαΐον διατί τήν ήμέραν, κατά τήν ό
ποιαν ή θυγάτηρ μου εγεινεν. άφαντος, άνε- 
χώρησεν ό μαρκήσιος έκ Παρισίων κρυφίως, 
χωρίς νά δυνηθί) κανείς νά ρ-άθη έκτοτε 
ποϋ εύρίσκετο ;

— Βεβαίως κάτι σκοτεινόν ύπάρχει, καί 
έάν δέν ύπήρχε αύτό, δέν θά τόν ύπωπτεύ- 
ετο ποσώς. Ά λλα  τις μάς λέγει δτι ή α ι
φνίδια άναχώρησίς του έκ Παρισίων καί ή 
παρατεταμένη απουσία του δέν είναι απο
τέλεσμα άλλης σκευωρίας τού ύποκόμητος ; 
Οί δύο άριστοι φίλοι τού ύποκόμητος ό κύ
ριος Δελιμάνς και ο κύριος Σαρμέϊλ δέν ε”- 
φυγον άρά γε καί αύτοί έκ Παρισίων τήν 
ίδιαν ήμέραν καί πιθανώς μαζύ του ; Βοα- 
δύτερον, κύριε κόμη, θά έχωμεν τήν έξήγη- 
σιν τοϋ πράγματος, τό όποιον δέν έννοϋμεν 
σήμερον.

— Τέλος πάντων, κατά τήν ίδικήν σου 
Ιδέαν, ό μαρκήσιος είναι καθόλου ξένος είς 
τάς μηχανορραφίας τοϋ ύποκόμητος.

— Αύτή είναι ή πεποίθησίς μου, κύριε 
κόμη.

— Άπό πότε έσχημάτισες αύτήν τήν 
πεποίθησή ;

— Ά φ’ δτου σάς είδον πληγωμένον.
— Ά  !
— Εύθύς ώς έμβήκα είς το γραφεΐον σας, 

ίγνώρισα τόν ενα έκ τών κακούργων.
— Ποιον ;
— ’Εκείνον μέ τήν οίκοστολήν.
— Έπαρουσιάσθη μέ τήν έπιστολήν.
— Ή  όποια δμως δέν είναι έπιστολή.
— Έλεγεν δτι ήτο ύπηρέτης τοϋ μαρ

κησίου Βερβείν.
— Τό ήξεύρω, διότι είδα και έσβυσα ε

κείνο τό όποιον είχε γράψει. Λοιπόν, κύριε 
κόμη, ό άνθρωπος αύτός ό ονομαζόμενος 
Λόρυ, ποτέ δέν ήτο ύπηρέτης τοϋ μαρκη
σίου Βερβεΐν, ά λ λ ’ είναι θαλαμηπόλος τού 
ύποκόμητος Σανζάκ. Ώς βλέπετε, κύριος 
καί θεράπων είναι ίσοι.

»Ναί, κύριε κόμη, είμαι τώρα βέβαιος 
οτι αδίκως κατηγοροϋμεν τον ρ,αρκήσιον 
Βερβείν, καί ιδού πού στηρίζω τήν πεποί- 
θησίν μου. Έάν ήτο συνένοχος τού ύποκό
μητος, οί δύο άθλιοι οέν θά ήρχοντο έδώ 
*κ μέρους του" δέν είναι δυνατόν νά ήναι 
συνένοχος τοϋ ύποκόμητος, διότι άνθρωπος 
τ ής ηλικίας του, εις τόν όποιον μειδιά τό

μέλλον καί ό όποιος φέρει το ονομα Βερβείν, 
δέν ήμπορεϊ νά ήναι δολοφόνος έάν ήτο συ
νένοχος τού ύποκόμητος,θά έγνώριζεν δτι εί- 
σθε δ κόμης Δελασέρ καί ή νέα, τήν όποιαν 
άγαποί, είναι κόρη σας· δέν είναι δυνατόν 
νά ηναι συνένοχος τοϋ ύποκόμητος, διότι 
δέν ήμπορώ νά παραδεχθώ OTt ώπλισε δύο 
κακούργους διά νά δολοφονήσουν τόν πα
τέρα τής νέας, τήν όποιαν άπήγαγε βέβαια 
μέ τήν πρόθεσιν νά νυμφευθτ).

»Τέλος, κύριε κόμη, &ν ό μαρκήσιος Βερ- 
βειν ήρπαζε τήν θυγατέρα σας, θα έκαμνε 
τώρα διάβημα πρός ύμάς ή τουλάχιστον 
πρός τήν κυρίαν Δελώρμ. Τίποτε δϊν γίνε
ται άνευ λόγου.Διά ποιον σκοπόν θά ήρπαζε 
ό μαρκήσιος τήν δεσποινίδα Δελασέρ ; Διά 
νά σάς άναγκάση βέβαια νά τοϋ τήν δώ- 
σητε είς γάμον. Έάν ζητήσετε άλλην α ι
τίαν, δέν θά εϋρετε. Όθεν, έάν ό μαρκή
σιος ήτο ό άπαγωγεύς ή καί συνένοχος έπί 
άπαγωγή, θά σάς έ’λεγεν : «Κύριε κόμη, 
έκαμα κακήν πράξιν, ά λ λ ’ είμαι πρόθυμος 
νά τήν επανορθώσω».

«Λοιπόν συμπεραίνω έξ δλων αύτών, κύ
ριε κόμη, δτι ό μαρκήσιος Βερβείν είναι ά- 
θώος».

— Αύτά τά όποια λέγεις Γαβιρών, ε ί
ναι λογικώτατα, καί άρχίζω νά πιστεύω ώς 
σύ, δτι ήπατήθην.

— Έάν φέρω τόν Λουδοβίκον τόν αμα
ξηλάτην τής κυρίας Δελώρμ, βεβαίως θ ’ ά- 
νεγνώριζεν τόν ενα έκ τών δύο, έκεϊνον ό 
όποιος τόν έπότισε ναρκωτικόν είς τό οίνο- 
πωλεϊον τής όδοϋ Δαβύ, ά λ λ ’ αύτά είναι 
περιττά καί είμαι βέβαιος δτι αύτοί οί δύο 
άθλιοι, οί όποιοι έπληρώθησαν δια νά σάς 
δολοφονήσουν, ήρπασαν τήν δεσποινίδα Δε
λασέρ.

— Ά λλά  τότε γνωρίζουν ποϋ είναι ή 
κόρη ρ.ου, είπεν ό κόμης.

— Άναμφιβόλως.
— Πρέπει λοιπόν νά όμιλήσουν, Γαβι

ρών, πρέπει νά όμιλήσουν.
— Πολύ φοβούμαι δτι δέν θά προδώ- 

σουν τόν κύριόν των.
— Δια νά είποϋν ποϋ είναι ή θυγάτηρ 

μου, ύποσχέθητι ...
— Τί, κύριε κόμη ;
—  Δόσε είς αυτούς το ποσόν, το όποιον 

μού έκλεψαν άπό τό γραφεΐον μου, δηλαδή 
έκατόν χιλιάδας φράγκων.

— Καί τ ί θέλετε νά κάμουν τό ποσόν 
αύτό είς τήν φυλακήν ;

— Μέ τά χρήματα θα λάβουν τήν ε
λευθερίαν των, Γαβιρών.

— Ώ  ! ώς πρός αύτό ποτέ ! Νά ελευ
θερωθούν δο7̂ οφόνοι ! Βγάλετέ το άπό τόν 
νοϋν σας, κύριε κόμη.

— Ά λλά  τήν θυγατέρα μου, τήν θυγα
τέρα μου !

— θ α  τήν εΰρωμεν καί χωρίς αύτό, τήν 
δεσποινίδα Δελασέρ ώς και τόν ύποκόμητα 
Σανζάκ, κύριε κόμη- ό ανακριτής, ό αστυ
νόμος καί οί ύπάλληλοι τής αστυνομίας θά 
ήναι δεξιώτεροι καί ευτυχέστεροι άπό έμέ.

Ό  τραυματίας άνεσηκώθη έπί τής κλ ί
νης προσβλίπων φοβερώς.

— Δέν θέλω, δέν θέλω,άκούεις, Γαβιρών,

άνέκραξε- δέν θέλω νά άναρ,ιχθή ή δικαιο
σύνη είς τάς ύποθέσεις μου !

— Κ α ί δμως, κύριε κόμη.
— Τίποτε, τίποτε- έάν άπετάθην είς τό· 

κατάστη μ ά  σας, είς σέ τό επραξα, διότι δεν 
ήθελον ποσώς νά μεταχειρισθώ τήν άστυνο- 
μίαν.

—  Ό  ανακριτής δμως θ ’ άνακρίνη τούς 
δύο ένοχους καί έάν ομολογήσουν...

— Προ τού άνακοιτού θά τούς «ρωτήσω 
έγώ.

— Τί, θέλετε ;...
— Νά τούς άνακρίνω, σοϋ λέγω, καί α 

μέσως μ ά λ ιστα . Ά ς  ε'λθουν «δώ, πήγαινε 
νά τούς ζητήσης.

Ή δ ιαταγή  έδόθη τόσον «πιτακτικώς, 
ώστε ό Γαβιρών δέν έτόλμησε ν ’ άντείπη.

Έ ξήλθε λοιπόν κα ί μετά μικρόν έπαν- 
ήλθε σννοδευόμενος παρά τοϋ Νοαρώ καί 
φέρων τούς δύο κακούργους, ών τούς πόδας 
μόνον είχον λύσει.

Ό  κόμης έκάθητο έπί τής κλίνης, στη- 
ρίζων τά  νώ τα  «πί τών πτιλω τώ ν προσκέ
φαλα ίων.

— Δ ιατί ήθελήσατε νά μέ δολοφονήσετε; 
ήρώτησεν άποταθείς πρός τόν Λόρυ.

— Διά νά σάς κλέψω, άπεκρίθη ίταμώ ς  
ό άθλιος.

— Ψεύδεσαι !
— Τότε ας παραδεχθώμεν δτι ήθέλησα 

νά σάς φονεύσω άπλούστατα  χάριν διασκε- 
δάσεως.

— Δ ιατί έπαρουσιάσθης πρός έμέ καί 
μοί είπες δτι είσαι ύπηρέτης τού μαρκησίου 
Βερβείν καί δτι έρχεσαι έκ μέρους του ;

— ΤΗτο μέσον δια νά μέ δεχθήτε.
— Ήξευρες λοιπόν δτι θά έπετύγχανες 

διά τό μέσον αύτό ;
— Ώ  ! βέβαια !
— Πώς τό ήξευρες ; .
— Διότι γνωρίζετε τόν μαρκήσιον Βερ

βείν, ε’.ς τόν όποιον έδανείσατε τελευταίω ς  
τρ ιάντα  χ ιλιάδας φράγκων.

— Ποιος σού τό είπε ;
— Άδιάφορον, άφού τό ήξεύρω ;
— 'Ομολόγησε λοιπόν δτι σ ’ έπληροφό- 

ρησεν ό κύριός σου.
— Ό  κύριός μου ; δέν έχω εγώ κύριον.
— Είσαι θαλαμηπόλος τοϋ ύποκόμητος 

Σανζάκ κα ί ονομάζεσαι Λόρυ.
— Ψ εύματα ! δέν γνωρίζω τόν ύποκό

μ η τα  Σανζάκ· πρώτην φοράν άκούω αύτό 
τό δνομα.

— Ψεύδεσαι, κακούργε ! άνεφώνησεν ό 
Γ αβιρώ ν είδα πολαίς φοραίς τά  μοϋτρά σου 
καί σέ άναγνωρίζω δτι είσαι ό Λόρυ.

Ό  άθλιος προσέβλεψε λοξώς τόν Γαβιρών 
καί ύψωσε τούς ώμους.

— ’’Οχι, είπεν ό Νοαρώ, δστις άπό σ τ ιγ 
μής έξήταζεν αύτόν προσεκτικώς, οέν ονο
μάζετα ι Λόρυ.

Κ α ί διά ταχείας κινήσεως άποσπάσας τήν 
ψευδή γενειάδα του άνέκραξεν :

— Ά  ! ά ! σέ άναγνωρίζω κα ί έγώ" ο
νομάζεσαι ’Ιάκωβος Σεγέν. Έ γώ σέ έπιασα. 
πρό οκτώ έτών, δτε κατεδικάσθης είς δεσμώ 
κα ί έδραπέτευσες άπό τό κάτεργον.

— Λοιπόν ύστερα ; άνέκραξεν ό άχρεΐος.
— θ ά  καταδικασθής κα ί πάλιν καί έλ-



π ίζω  δτι αυτήν τήν φοράν οέν θά διαφύγης 
τη ν  τιμωρίαν.

— θ ά  τό ίδοΰμεν.
— Λόρυ, ίπανέλαβεν ό κόμης, θέλεις να 

δμιλήσης καί νά εϊπης τήν αλήθειαν ;
— Μετεχειρίσθηκα μίαν αφορμήν οιά νά 

μοϋ ανοίξουν τήν πόρταν σας καί νά φθάσω 
εως είς το οωμάτιόν υας- σας ίκτύπησα μ.έ 
τό μαχαίρι μ,ου, οιά νά σάς σκοτο>σω καί 
υστέρα νά σας κλέψω. Δέν τό κατώρθωσα 
δμως, έφάνηκα άνάξιος καί τόσον τό χειρό
τερον δι ’ έμέ- θά ύποστώ τάς συνεπείας.

— Δ ιατί δέν ομολογείς δτι είσαι είς τήν 
υπηρεσίαν τοϋ ύποκόμ.ητος Σανζάκ ;

— Διότι δέν είμαι. Αύτός ίδώ άπ ατά  - 
τα ι- λέγει δτι μ.έ γνωρίζει, άλλά  δέν είναι 
αλήθεια- είναι πολλοί άνθρωποι, οί όποιοι 
όμοιάζουν.

— "Ακούσε με, ίπανέλαβεν ό κόμης- ε ί
πες δτι ίφάνης άνάξιος, καί πράγματι ίφά- 
νης άνάζιος, διότι Ινώ ίζήτεις νά μέ φονεύ- 
σης, μ ' έπλήγωσες μ.όνον, καί δόζα τώ  θεώ  
όχι ΐπικινδύνως. "Εχω δλην τήν διάθεσιν νά 
φανώ ίπιεικής πρός σέ καί πρός τόν σύντρο
φόν σου καί νά μεταχειρισθώ μ άλ ιστα  τούς 
φίλους μου, διά νά μή καταδικασθήτε αύ 
στηρώς- άλλά θά τό κάμω μέ μίαν μ.όνην 
συμ.φωνίαν, νά μ.οϋ είπής δηλαδή ποϋ έχετε 
τήν κόρην μ.ου, τήν όποιαν ήοπάσατε τήν 
παρελθοϋσαν έβδομ.άδα άπό τήν οδόν Δαβύ.

— Ώ  ! νά καί άλλη  ιστορία, ΰπέλαβε 
μ ε τ ’ Ικπλήκτου ήθους- άρπάσαμ.ε ένα κο
ρίτσι ! Κ α ί νά τό κάμωμεν τ ί ; Είπέ μ.ας 
λοιπόν, δέν σάς φαίνεται νόστιμον αύτό ; 
Α ί, βλέπεις έκεΐ, είς τήν ήλικ ίαν μ.ας τέ
τοιοι άσχημάνθρωποι νά διασκεδάζωμεν ά '  
κόμ.η, άρπάζοντες κορίτσια ... νΩ, λά , λά  !

— Λοιπόν άποποιεϊσαι νά όμ.ιλήσης, εί
πεν ό κόμης.

— Άποποιοϋμ.αι νά όμιλήσω εγώ ; Νο
μίζει δμως ότι μ.’ίκάμετε έως τώρα νά φλυ
αρήσω όχι ολίγον. "Οσον διά τήν ιστορίαν 
τοϋ κοριτσιού πού άρπαξαν, δέν γνωρίζω τ ί 
ποτε κα ί μήτε καταλαβαίνω  τ ί θέλετε νά 
είπήτε.

— Ο ύτ’ έγώ, είπε μεμψιμόίρως δ Κ ολί
βρης.

Ό  κόμης ίστέναξε καί καταβεβλημένος 
ύπό τής οδύνης του, ώς καί ύπό τών προσ
παθειών άς έποίησεν, έπεσεν ύπτιος.

— Πάρε τους άπ ' έδώ, καί έλα υστέρα- 
εχω κάτι τ ι νά σοί είπω.

Ή  διαταγή έξετελέσθη, ό δέ Γαβιρών, 
άφεΐς τούς δύο κακούργους ύπό τήν φρούοη- 
βιν τού Νοαρώ καί τοϋ Θεοδώρου Ιπανήλ- 
Οεν ίν σπουδή παρά τώ  κόμητι.

— Έδοκίμασα σκληράν διάψευσιν έλπί- 
δος, είπεν ό γέρων- ήλπιζον...

— "Οτι θά ώυ.ίλουν ;
— Ναί.
—  'Εγώ, κύριε κόμη. ήμην σχεδόν βέ

βαιος περί τοϋ έναντίου.
— Πιστεύεις δτι θά ήναι τόσον ί^έμ.υ- 

θοι καί ενώπιον τών δικαστών :
— Ό πω ς ίσιώπησαν ένώπιόν σας, τοιου

τοτρόπως θά σιωπήσουν καί είς τούς άλλους.
— Μέ δλας τάς άγωνίας μ.ου ώς πρός 

τήν θυγατέρα μου λέγω : Τόσον τό κ α λ λ ί
τερον, έάν δέν όμιλήσουν. "Ω ! οχι, όχι, δέν

πρέπει ή δικαιοσύνη... Άρκεϊ ή τόση άτι- 
μία, άρκεΐ τό αίσχος ! . . .  Φρονώ, ώς σύ, Γα
βιρών, δτι ώρκίσθησαν νά σιωπήσουν. Π α
ράδοξον δτι εύρίσκεται καί αύτή ή τιμ.ιότης 
είς αυτούς τούς άθλιους.

— Ό  ύποκόμης τοϊς έοωκε προφανώς 
ύποσχέσεις είς τάς όποιας βασίζονται.

— Τό πιστεύω. Τέλος δέν θά φανεροισουν 
τίποτε, καί τό λέγω, Γαβιρών, λογίζομαι 
ευτυχής διά τοϋτο. Ά φ ’ δτου μέ διεφώτι- 
σες, OTt ή παιδαγωγός ήτο συνένοχος τοϋ 
ύποκομητος, είμαι κάπως όλιγώτερον άνή- 
συχος ώς πρός τήν τύ^ην τ^ς θυγατρός 
μου, ή όποια δέν διατρέχει πλέον τόν φοβε
ρόν κίνδυνον τόν όποιον ίφοβούαην. Λοιπόν 
εϊμεθα σύμφωνοι- δταν σέ ίρωτήση ό άστυ- 
νόμ,ος, δέν θά είπής είμή μόνον δ,τι αύτοί 
οί όύο άθλιοι εϊπωσι- δηλαδή δτι είσήλθον είς 
τήν οίκίαν μ.ου διά νά μ.έ δολοφονήσουν καί 
νά μέ κλέψουν έπειτα- ιδού, αύτό είναι καί 
μόνον. Μή λησμονής δέ πρό πάντων δτι 
είμαι καί θέλω νά μείνω Πέτρος Ρουσώ.

» θ ά  ίξακολουθήσης τάς έρεύναςσου μετά 
μ.εγαλειτέρας ήδη δραστηριότητας. Δυστυ
χώς έγώ ειμ-at κλινήρης, καί θά μείνω έπί 
πολλάς ήμέρας χωρίς να δύναμαι κ ’ έγώ 
νά πράξω τίποτε καί φοβοϋμ.αι δτι αύριον 
θά εχω πυρετόν καί θά λείψουν αί δυνάμ.εις 
μου- δέν θά ίνθυμοϋμαι καί θά παρχληοώ. 
"Ενεκα τούτου πρέπει νά σπεύσω νά λάβω 
μέτρα τινά.

«Έ χ ω  ένα φίλον Γαβιρών, ένα — φίλον 
έκ τών σπανίων, είς τόν όποιον έχω πλήρη 
ίμ.πιστοσύνην καί γνωρίζω δτι ίν πάση εύ- 
καιρία δύναμαι νά βασισθώ είς τήν άφοσί
ωσίν του- όνομ.άζεται ό φίλος μου Βάν Ό σ- 
σεν. Πλήν ενός μόνον πράγματος, τό όποιον 
τώ άπέκρυψα καί τό όποιον δέν έκρινα κα
λόν νά τώ εϊπω, γνωρίζει δλα μου τά  μ.υ- 
στικά καί τά  σπουδαιότατα. Τον άφωσιω- 
μένον αύτόν φίλον μου θέλω νά έχω είς τήν 
θέσιν μ,ου- ίλπ ίζω  δτι άκόμη θά έχω τόν 
καιρόν νά τώ εϊπω τί άναμένω έκ τής φι
λίας του, δταν δέ τώ εκθέσω τά διατρέξαν · 
τα,θά ίνεργήση πληρέστατα ώς κάμνω έγώ, 
"Οσον μ.εγάλη καί άν ήναι ή πρός σέ ίμπι- 
στοσύνη μου, Γαβιρών, υπάρχουν πράγματα 
τά  όποια οφείλεις νά άγνοής καί τά  όποια 
δέν δύναμ.αι νά εϊπω. Ά πό αύριον τό πρωί 
θά ήσαι είς άμ,εσον σχέσιν μετά τοϋ κυρίου 
Βάν Όσσεν, καί δέν θ ’ άποφασίζης τίποτε 
χωρίς νά τόν συμ.βουλευθής- θά έκτελής άνευ 
μηδεμιας παρατηρή^εως τάς διαταγάς, τάς 
όποιας θά σοί δίδη, καί θά πράττης ώς σοί 
λέγη έκεϊνος».

Άπό μ.ικροϋ ή φωνή τοϋ τραυματίου ί- 
ξησθένησε παραδόξως, καί τό στήθος του I- 
ταράσσετο ύπό δύσπνοιας.

— Νομίζω δέν έχω άλλο Tt νά σοί εϊπω, 
έπανέλαβε μ,ετά βραχεΐαν σιωπήν θά δια- 
τάξγ,ς τόν Θεόδωρον έκ μέρους μου νά φω- 
νάξη τάχιστα τόν κύριον Βάν Όσσεν, ό δέ 
θυρωρός θά είόοποιήση τον άστυνόμον, διότι 
δέν δύνασθε νά φρουρήτε ίδώ περισσότερον 
τούς δύο άθλιους.

»Είμαι άδύνατος, πολύ άδύνατος μάλι
στα- ή κεφαλή μ.ου βαρύνει, καί δέν αισθά
νομαι καλά- είχον ανάγκην ησυχίας καί ά- 
ναπαύσεως, άλλά δέν ήμπόρουν νά τό πρά

ξω. Πήγαινε, Γαβιρών, πήγαινε, καί πρύ 
πάντων μή χάνης ουδέ λεπτόν».

ΚΒ'
Ενώπιον τοϋ άστυνόμον.

Ό  αστυνόμος τοϋ διαμερίσματος, άμα 
ώς έμαθε τά  κατά τό δράμα τής έπί τής 
όδοϋ Ρουσέ ύ π ’ άριθ. 53 οικίας τού κ. Πέ
τρου Ρουσώ μετέβη έπί τόπου, συνοδευόμε- 
νος ύφ ’ ένος τών γραμματέων του καί δύο 
άστυνομικών υπαλλήλων ώς καί τριών εί- 
ρηνοφυλάκων. Έγκαταστάς έν τή αιθούση 
ήρξατο άνακρίνων τούς θυρωρούς, οΐτινες 
άπήντησαν είπόντες τίνι τρόπω άτομόν τ ι, 
τό όποιον έξέλαβον ώς θεράποντα πλούσιας 

I οικίας, έπαρουσιάσθη πρός αύτούς, έχον έπι
στολήν νά έγ^ειρίση τώ  κ. Ρουσώ έξ ονό
ματος τού κυρίου του. Τόν δ ’ άλλον δμως 
δέν είδον δτε είσήλθεν είς τήν αύλήν, διότι 
ό πρώτος έστη, οίίτως ώστε ήμπόδισεν αύ
τούς νά ϊδωσιν.

— ’Εκείνος τόν όποιον έξελάβατε ώς 
ύπηρέτην σάς είπε τό όνομ.α τοϋ ύποτιθεμέ- 
νου κυρίου του ; ήρώτησεν ό άστυνόμος.

— Ό χ ι, κύριε- άλλά καί δέν τόν ήρωτή- 
σαμεν, διότι δέν ύπεθέτομεν τι θά συνέβαινε.

— Τίς ήνοιξεν είς αύτούς τήν θύραν τής 
οικίας ;

— Αύτή ή γυναίκα, κύριε άστυνόμ.ε, ά
πεκρίθη δ Γαβιρών άλλά δέν θά ήμ-πορέση 
ν ’ άποκριθή είς τάς ερωτήσεις σας, διότι 
είναι άφωνος.

— Ά  ! . . .  Καί κωφή ;
— Ό χ ι, κύριε- σάς άκούει εξαίρετα.
— Άπό πότε είναι είς τήν ύπηρεσιαν 

τού κυρίου Ρουσώ ;
Ή  Φραγκίσκη έ’δειξε τά δέκα της δά

κτυλα καί τρία άκόμ,η τής δεξιάς χειρός.
— Δεκατρία έ'τη, είπεν οϊονεί μεταφρά- 

ζων τήν χειρονομ.ίαν αύτής ό άστυνόμ.ος.
— Ή  πίστις και άφοσίωσις πίός τόν κύ

ριόν της είναι άνώτεραι πάσης δοκιμής, εί
πεν ό Γαβιρών.

— Πώς συμβαίνει, ήρώτησε τήν Φραγ- 
κίσκην ό άστυνόμος, νά άνοίςης τήν θύραν 
τοϋ κυρίου σου καί νά άφήσης νά προ^ωρή- 
σωσι μέχρις αύτοϋ δύο άγνωστοι ;

Ή  άφωνος ίποίησε πολλάς χειρονομίας, 
άς ούδείς ήννόησεν, ίξήλθε μεθ ’ όρμής τοϋ 
οικήματος καί επανήλθε πάραυτα φέρουσα 
τό άβάκιον μ,ετά ήθους Ικπλήκτου. Δεικνύ- 

j ουσα τοϋτο, κατώρθωσε μετά πολλάς χειρο
νομίας νά παραστήση τώ άστυνόμ.ω, δτι ό 
έτερος τών δύο άγνώστων έγραψέ τι,τό όποιον 
εδωκεν είς τόν κύριόν της καί τό άνέγνωσε.

— Καί ίσβέσθη,είπεν ό άστυνόμος.Διατί, 
καί ύπό τίνος ;

Ό Γαβιρών ίσίγησεν, ή δέ άφωνος γυνή 
ίποίει πυρετωδώς διάφορα κινήματα.

— Άπο κανένα άπό τούς δύο άθλιους 
βέβαια, έγνωμάτευσεν ό Νοαρώ.

— Πρέπει νά τό πιστεύσωμεν, είπεν ό 
άστυνόμος, καί τοϋτο σημαίνει δτι έχουν συ
νένοχον τρίτον πρόσωπον, τό όποιον δέν θέ
λουν νά ένο^οποιήσουν

Έκ τού γειτονικού δωματίου, ού ή θύρα 
άφέθη άνοικτή, ό Λόρυ τείνων τό ούς ήκουε 
πάνθ ’ δσα έλέγοντο έν τή αιθούση.



— Μπά ! έσκέφθη, καλόν είναι νά τά  
’ξεύρω Λυτά. Κ α ί ό Γαβιρών ό όποιος δέν 
βγάζει τσιμουδιά ! Αύτό είναι νόστιμον !

— Οί κακούργοι εφερον πράγματι έπι- 
«τολήν ; ήρώτησεν δ αστυνόμος.

— Ναί, άπεκρίθη ή Φραγκίσκη κατα-  
νεύσασα.

—  Ποϋ είναι αύτή  ή έπιστολή ;
Ό  Νοαρώ έ'λαβεν αυτήν άπό τοϋ γρα

φείου τοϋ κόμητος καί τήν ΐνεχείρισεν είς 
τόν άστυνόμον.

— Ά λ λ ’ αύτό οέν είναι επιστολή, ειπεν, 
άφοϋ προσεπάθησε να τήν άναγνώση· είναι 
ορνιθοσκαλίσματα άσυνάρτητα καί στερού
μενα έννοιας κ α θ ’ ολοκληρίαν. Προφανώς 
έγράφησαν επίτηδες.

— Διά να άποσπάσωσι τήν προσοχήν 
τοϋ κυρίου Ρουσώ καί ήμπορέσωσι νά τόν 
χτυπήσωσιν, ειπεν ό Γαβιρών.

— Τοιουτοτρόπως έφονεύθη ό τελευταίος 
τών Βαλοά, παρετήρησεν ό αστυνόμος.

Κ α ί έστρεψε τό φύλλον.
— Ώ ς τό ύπώπτευον, έπανέλαβεν, ούο’ή 

υπογραφή άναγινώσκεται ώς τά  λοιπά' καί 
διακρίνω μέν τήν λέξιν μαρκήσιος, ά λ λ 'α ύ 
τήν μόνον καί τίποτε άλλο.

Έδωκε τήν έπιστολήν είς τόν γραμμα
τέα του, έσκέφθη πρός στιγμήν, είτα  απο
τεινόμενος πρός τόν Γαβιρών, έπανέλαβεν :

— Σύ άπέσπασες τόν κύριον Ρουσώ άπό 
τών χαρών τών δολοφόνων ;

— Ναί, κύριε άστυνόμε, μετά. τοϋ συν- 
τ ρόφου Νοαρώ.

— Ε ίσθ’ ίδώ πλησίον καί ήκούσατε τάς 
χραυγάς τοϋ θύματος ;

— "Οχι, κύριε άστυνόμε, δ Νοαρώ καί 
έγώ ήρχόμεθα νά έπισκεφθώμεν τόν κύριον 
Ρουσώ. Ή Φραγκίσκη, μολονότι δ είς τών 
άθλιων ολίγον ε”λειψε νά τήν πνίξη, ήμπό- 
ρεσε νά μάς άνοιξη τήν θύραν καί τοιουτο
τρόπως ήμπορέσαμεν νά λυτοώσωμεν τόν 
κύριον Ρουσώ.

— Ό  κύριος Ρουσο) μόνον μίαν ύπηρέ- 
τριαν έχει ;

— Έ χει κα ί ενα θαλαμηπόλον.
— Ποϋ ήτο δτε οιεποάττετο τό κακούρ- 

γημα ;
— Τόν είχ̂ ε στείλει έξω δ κύριός του.
— Δέν τόν βλέπω, δ ιατί οέν είναι έδώ ;
— Έ βγήκε έςω, άλλα  θά ε”λθη γρήγορα, 

άλλως, κύριε άστυνόμε, οέν ήξεύρει παρά 
μόνον οσα ό θυρωρός καί έγώ τώ  είπομεν.

— Έ στω , άλλά  δ ιατί οέν είναι έδώ ;
— Κ α τα  διαταγήν τοϋ κυρίου του τον 

έστειλα νά ζητήση στενόν φίλον τοϋ κυρίου 
Ρουσώ.

— Τότε καλά. Τώρα, κύριε, ευαρεστεί
σαι νά μοί εϊπης ποιος είσαι ;

—  Μ άλιστα, κύριε άστυνόμε. ’Ονομά
ζομαι Α ντώ νιος Γαβιρών καί ό φίλος μου 
Σίλεστΐνος Νοαρώ, άλλοτε έπιθεωρητής τής 
αστυνομίας, άποχωρήσας έκ τής ύπτ,ρεσίας.

— Ά ναγνω ρίζω  έξαίρετατόν κύριονΝοαρώ, 
«ιπεν ό είς τών άστυνομικών υπαλλήλων.

— Κ α ί έγώ, προσέθηκεν ό έτερος.
— Πολλάς φοράς συνειργάσθημεν, ειπεν 

ό άρχαΐος έπιθεωρητής της άστυνομίας.
— Ό  Νοαρώ καί έγώ, κύριε άστυνόμε, 

έπανέλαβεν ό Γαβιρών, άνήκομεν είς τό κα

τάστημα τού κυρίου Σερπέν καί συντροφιάς, 
τό όποιον άναλαμβάνει νά δίδη πληροφο
ρίας είς τούς έχοντας άνάγκην τοιούτων.

— Ποιας σχέσεις ε'χετε μετά τοϋ κυρίου 
Ρουσώ ;

— Ό  κύριος Ρουσώ μάς έπεφόρτισε ν ’ά- 
νακαλύψωμεν πρόσωπον, δια τό όποιον έν- 
οιαφέρεται πολύ.

— Είναι ύπόθεσις μυστική ;
— Ναί, κύριε.
Ό  αστυνόμος, διατελέσας έπί μακρόν σ ι

ωπηλός έπανέλαβεν :
— Μήπως ή' απόπειρα πρός δολοφονίαν 

τοϋ κυρίου Ρουσώ είναι επακόλουθα τών δ ια 
βημάτων, τά  όποια, κάμνετε ;

— Δεν πιστεύω ότι ύπάρχει σχέσις τις  
μεταξύ τών δύο πραγμάτων.

— Ώ στε οέν γνωρίζετε τούς κακούργους ;
— Δέν τούς γνωρίζω, άπεκρίθη ό Γ α β ι

ρών.
— Πώς ! νά ποϋ οέν μέ γνωρίζει τώρα, 

είπε καθ' έαυτόν ό Λόρυ, δστις έξτ,κολούθει 
προσέχων πάσαις δυνάμεσιν έξ άπαντος τό 
πράγμα κα ταντά  περίεργον νά μέ πάρη δ 
διάβολος, έάν καταλαμβάνω  τίποτε άπό 
αύτά.

— Έ γώ, κύριε άστυνόμε, είπεν ό Νο
αρώ, άνεγνώρισα τον ενα τών κακούργων. 
Είναι κατάδικος δραπετεύσας άπό τό κά- 
τεργον.

— Καί όποιος θά δραπετεύση καί πάλιν, 
έμορμύρησεν δ Λόρυ.

— Αύτος μέ δύο άλλους κακούργου: έδο- 
λοφόνησαν ένα άνθρωπον προ οχτώ έτών, 
δ Νοαρώ, είς τάς οχθας τοϋ Μάρνου μεταξύ  
Σζρενών καί Σαίν Μώρ, καί έγώ άνεκά- 
λυψα καί συνέλαβον καί τούς τρεις. Αύτός 
δέ κατεδικάσθη είς εικοσαετή δεσμά καί 
σχεδόν άμέσω; έδραπέτευσεν άπό τό κάτ£ρ- 
γον, ώς ε”λαβον τήν τ ιμήν νά τό εϊπω είς 
τόν κύριον άστυνόμον. Ό νομά ,ετα ι δέ ’Ιά 
κωβος Σεγέν.

— Ε ξαίρετα  ! Τόν άλλον δέν τόν γνω 
ρίζεις ;

—  Ό χ ι, δέν τόν γνωρίζω.
— Ποιον, κατά  τήν γνώμην σου, τό έ- 

λατήριον τοϋ κακουργήματος, κύριε Γ α β ι
ρών.

— Ή  κλοπή, κύριε άστυνόμε.
— Κ α ί ποια ή άπόδειξις ;
— ‘Υπάρχουν έκεϊ έπί τοϋ γραφείου τού 

κυρίου Ρουσώ χρυσά νομίσματα, τά  όποια 
έπεσαν άπό τήν τσέπην τοϋ ’Ιακώβου Σε
γέν καί τά  όποϊα έμάζευεν δ Νοαρώ. Χθες 
τό εσπέρας ό κύριος Ρουσώ έ’λαβεν άπό τήν 
Τράπεζαν τής Γ αλλίας έκατόν χιλιάδας 
φράγκων, ολόκληρον δέ τό ποσόν αύτό ήτο 
έπί τοϋ γραφείου, δτε ό Ιάκωβος Σεγέν εί- 
σήλθεν είς τό δωμάτιον. Ό  κύριος άστυνό- 
μος δύναται νά δ ιατάζη  νά έρευνήσωσι τόν 
κλέπτην καί θά εΰρωσι τα ίς  τσέπαις του 
γεμάτα ις άπό χρυσά νομίσματα καί τρα
πεζικά γρ αμ μ άτια .

Ό  άστυνόμος διέταξε διά νεύματος τούς 
υπαλλήλους του, οϊτινες μεταβάντες είς τό 
παρακείμενον δωμάτιον έ^θα εύρίσκετο πε- 
πεδημένος δ Λόρυ, έκένωσαν τά  θυλάκια  
αύτοϋ· γενομένης δ ’ άριθμήσεως, εύρέθησαν 
τά  έκχτοντακισχίλια  φράγκα.

Ό άστυνόμος έπείσθη δτι οί κακούργο» 
ήθέλησαν νά δολοφονήσωσι τόν κ. Ρουσώ 
ΐνα  κλέψωσιν αύτόν.

— Ήμπορώ νά ΐδω τον κύριον Ρουσώ 
καί νά λαβω τήν κατάθεσίν του ;

—  Νά έρωτήσω, άπεκρίθη Γαβιρών.
Μεταβάς δέ είς τόν δωμάτιον τού τραυ-

ματίου έπανήλθε συνοδευόμενος ύπό τοϋ ια 
τρού, δστις ήλθε τό δεύτερον νά ίδη τόν ά- 
σθενή του.

— Λοιπόν ; ύπέλαβεν δ άστυνόμος.
— Κύριε άστυνόμε, άπεκρίθη δ ιατρός, 

μολονότι δέν φοβούμαι τίποτε διά τήν ζωήν 
τού άσθενούς, ή κατάστασίς του δμως έδει- 
νο’)θη πολύ άπό δύο ώρών, είναι είς άκρον 
άδύνατος, μεγάλη δέ καί επίπονος δύσπνοια 
έσβεσε παντελώς τήν φωνήν του. Ά δ ύ να 
τον έπί τού παρόντος νά τόν άνακρίνετε.

— Ή  κατάθεσις τοϋ κυρίου Ρουσώ δέν 
είναι άπολύτως άναγκαία, θά προσκληθή δέ 
βραδύτερον είς τήν άνάκρισιν, έάν ήναι ά- 
νάγκη.

Ε ίτα άποταθείς πρός τούς αστυνομικούς 
ύπαλλήλους :

— Φέρετε εκείνους τούς δύο. είπεν.
Ό Λόρυ καί ό Κολίβρης είττιλθον είς τήν 

αίθουσαν, συνοδευόμενοι ύπό τών άστυνομι
κών υπαλλήλω ν, δ δέ άστυνόμος έρριψεν έπ ’ 
αύτών τό βλέμμα, δπερ συνήθως έρριπτεν 
έπί τών πάσης κατηγορίας κακουργών.

— Κ α ί α ί δύο κακαί μορφαί, διενοήθη.
Ά ποταθείς δέ πρός τόν Κολίβρην, είπεν

ισχυρά τή  φωνή:
— Πώς ονομάζεσαι ;
— Δέν ήξεύρω.
— Τί κάμνεις ;
— Τό βλέπεις τ ί κάμνω 1 νά, σέ άκούω, 

καί σέ βλέπω.
— Προσπάθησε, σέ παρακαλώ, νά ήσαι 

εύγενέστερος. «
— Δέν σέ ύβρίζω.
— Τότε λοιπόν άποκρίσου είς τάς έρω- 

τήσεις μου. Τί έργασίαν κάμνεις ;
—  Κ αμμίαν.
— Ε ίσαι κλέπτης έξ έπαγγέλματος καί 

χειρότερον άκόμη.
— Α ΐ, αί, είναι κανείς δ ,τι ήμπορεϊ, δ

ταν δέν ήμπορεϊ νά ήναι δ ,τι θέλει.
— Πού κατοικείς ;
— Ποϋ κατοικώ ; Ά π ό  κάτω άπό τόν 

ουρανόν, παντού καί πουθενά.
— Δέν θέλεις ν ’ άποκριθή:, θά κ α ταν ι-  

κηθή όμως τό σύστημά σου αύτο καί θά 
κατορθώσωμεν ίσως νά σέ χάμωμεν νά όμι- 
λήσης, νά μαθωμεν τά  προηγούμενά σου, 
πόθεν έρχεσαι, τ ί είσαι καί ποιος είσαι.

— Θά τό ίδωμεν τούτο, είπεν ό άθλιος 
άνευλαβώς μειδιάσας.

Ό άστυνόμος προσέβλεψεν αύτόν αύστη- 
οώς κα ί άνέτεινε τους ώμους.

— Σύ, είπεν ό Λόρυ, θά μιμηθής π ιθα 
νώς τόν συνένοχόν σου άποποιούμενος ν ’ ά - 
ποκριθής είς τάς ερωτήσεις.

— Αύτό έξαρτάται άπό τας ερωτήσεις, 
τάς όποιας 6ά μοϋ κάμης.

[ Έ τϊιτλι σννέχιια].

«Π.



ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΔΡ0Μ0Λ0ΓΙ0Ν ΣΙήΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΙΣΑ ΕΛΑΗΝΙΣ
ημέραν, μεταοαίνουσα προς παράδοσιν μαθημάτων εις μικρούς παϊδας η κορά
σ ια .—Πληροφορία: παρ’ ήμΓν.

Ο  θ η σ α υ ρ ό ς  τοΟ Φ ιλ α ν α γ ν ώ σ το υ  ή

Άνατυπωθέντων τών έξαντληθέντων φύλλων εκτίθενται προς πώλησιν πλή
ρεις σειραι της ΕΒΔΟΜΑ ΔΟΣ του κ. Δαμβέργη άπο του 1887 — 1892
( ’ {ουλίου) έκ 32 S O O  μεγάλων σελίδων και τόμων 6, ών έκαστος τιμοίται :

Του 1887 ................................δρ. 5 )
Τοΰ 1888 — 1891 άνά δρ. 8 δρ. 32 | δρ.
Του 1892 ( έ ξ ά μ .) ..............δρ. b )

"Αηαιντις 9 ϊ  6μοΰ ίραχμάς ΖϊΖ»
(Ταχυδρομικά: επαρχιών δρ. 1.50, εξωτερικού δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως). 
Είς τούς τόμους τούτους, άποτελοΰντας ολόκληρον βιβλιοΟ/,κην κα'ι κάτοπτρον 
έξαετοΰς φιλολογικής ζοιης, περιέχονται.

1 πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα
35250 Διηγήματα τών αρίστων Ελλήνων κα'ι ξένων συγγραφέων
3 0 0  Ποιήματα όλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικαί, Ίστορικαί. Καλολογικαί, Κριτικαί, και έν γένει &ρθρα 
ποικίλα κα'ι ένδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περ'ι τά 1 * > 0 0 .  

("Εκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).

Αεχαινά

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ειι το Μ Ε Γ Α  ΖΓ0ΟΠΩΛΕΙΟΝ Η
Πλατεία Ό μονοΐας, 

Εύρίσχονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ, της ώρας.

ΤΟ ΣΙ1ΜΔ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ρ Α Γ 1Τ 0Μ Η Χ Α Ν Α Ι

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΊΉΜΑ

4 /  Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4 /
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙ!
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣ

:ου οποίου ή μηχανη 
ι είνε γνήσια. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ» ΟΔΟΣ ΙΙΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, 1 0


