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Ι Ι Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Λ Α

ο β α ς ι λ ε υ ς  κ ρ ο ι ς ο ς ,  μυθιστορία Καρόλου Μεροχ^βέλ. — 

κ ο μ η ς ς α  δ ε λ α ς ε ρ ,  μυθιστορία ΑΙμυλίου Ριόδούργ.

Γ Ρ Α Φ Ε Ϊ Ο Ν
ΟΛΟΣ Π Ρ Ο Α Ε Τ Ε ΙΟ Γ  Α Ρ Ι Θ . 1 0

Α ΐ σύνδρομα': άποστέλλονται ά π ’ευθείας ■ Προς 
τήν Διεΰθυνσιν των ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΩΝ, εις ’Αθήνας», δια ταχυδρομικών επιταγών, 
γραμματοσήμων, χαρτονομισμάτων, τοκομεριδίων, 
συναλλαγμάτων κτλ. κτλ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ

Π αρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομη-  
ταί ήμών, οί καθυστεροϋντες ε ίσέτ ι τή ν  
συνδρομήν τω ν , νά σπεύσωσι πρός άπό- 
τισιν α υτή ς ,  δ ιότ ι αί καθυστερήσεις αυ-  
ται π ολύ  μας ζημ ιοϋσ ιν .

Έ π ίσ η ς  π αρακαλο ϋντα ι  οί κ. κ. Ά ν -  
■ταποκριταί ήμώ ν νά κανονίσωσι τους  
μεταξύ μας λο γαρ ιασμ ο ύς  τω ν, άπο- 
στείλωσι δε τά  όφε ιλόμενα  τό πολύ  
μέχρι τέ λο υ ς  τρέχοντος.

Μέχρι τ ή ς  όριστιχής διακανονισεως  
τών λο γαρ ιασμ ώ ν  και τή ς  α π οστολής  
τών όφειλομένων συνδρομών, α να γ κ α 
ζόμενα νά έκδίδωμεν κατά  Κ υρ ιακήν  
μόνον τά  «’ Ε κλεκτά  Μ υθ ισ το ρ ή μ α τα» .

Οί έκ τώ ν  συνδρομητών ήμώ ν π λ η -  
ρώσαντες τή ν  συνδρομήν τω ν, δεν έ- 
χουσι νά ζημ ιω θώ σ ιν  έκ τή ς  άποφά-  
σεώς μας τα ύ τη ς ,  άφοϋ Οά λά β ω σ ιν  
104  φ υ λ λ ά δ ια  « Ε κ λ ε κ τ ώ ν  Μ υθιστο
ρημάτων», δσα δηλαδή άποτελοϋσ ιν  
άκριβώς τόν αριθμόν ολοκλήρου έτους. 
·: Μετά τή ν  έκκαθάρισιν τώ ν  λο γα ρ ι
ασμών καί τή ν  π λη ρω μή ν  τώ ν  όφειλο-  
μένων συνδρομών, τά  « Ε κ λ ε κ τ ά  Μυ
θιστορήματα» εισέρχοντα ι καί π ά λ ιν  
είς τή ν  κανονικήν αύτώ ν  τροχιάν.

Ά να γ κ α ζ ό μ ε θ α  νά προβώμεν είς τό 
μέτρον τοϋτο, άφοϋ καθυστεροϋντα ι  
ήμΐν πλέον  τώ ν  5 , 0 0 0  δραχμών έκ τοϋ 
■τρέχοντος καί παρελθόντος έτους.

Ή  ΑοεύΟυνσις

0  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ρ Ο ΙΣ Ο Σ
Μ υθιστορία κ α ρ ο λ ο υ  μ ε ρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Έ γ χ κ τ α λ ε λ ε ι μ μ ί ν κ ι .

[Συνέχεια]

Ξανθή νεάνις ένεφανίσθη είς την θ ύ -  
ρίοα καλύβης τίνος τοϋ χωρίου- έπειτα κ α 
τήλθε κα ί έστη πρό τοϋ κατωφλιού της θύ- 
ρας.

Ή τον ή Ρ οζίτα.
Ψιθυρισμός θαυμασμού διεχύθη έν τη  

αιθούση.
Ό πισθεν θύρας, υψηλός γέρων, φέρων 

μακράν ρεοιγκόταν έκράτει την αναπνοήν 
του.

7Ητ·ον ό Ζαβακός !
Ήκολούθει έν άγωνία τήν μαθήτριαν α υ 

τού.
Ό  βαρόνος συνέδεεν έν τω  βάθει τοϋ θε

ωρείου συνομιλίαν σοβαράν μετά παχύσαρκου 
άνδρός, τεσσαρακοντούτιοος περίπου, δστις 
έ'φερεν έπί τής κομβιοδόχης του τήν έρυθράν 
τα ιν ία ν.

Ή το ό κύριος Μονχανέν ό άρχιτέκτων του.
Ό  κύριος Μονχανέν ήτο ευαίσθητος πρός 

τά  θέλγητρα τού ωραίου φύλου, ά λ λ ’ δτε 
εύρίσκετο ένώπιον τοϋ χρημα^ιστού έκλινε 
γόνυ πρό πάσης επιθυμίας του.

Ό  βαρόνος τω  έξέθετε τά  θέλγητρα τής 
Γόχης καί τόν σκοπόν, δν είχε νά μετα- 
βάλη μέγα μέρος αύτής είς εύρύχωρον κήπον, 
κκτά  τό άγγλικόν σύστημα, πρός δέ δτι είς 
μέρος υψηλόν,εύάερον καί οεσπόζον της θα
λάσσης έπεθύμει ν ’ άνεγείρη οικοδόμημα

μεγαλοπρεπές,φέρον τ ιμήν καί ε’ις τούς δύο.
Ό  δυστυχής άρχιτέκτων, χωρίς νά φα ί-  

νη τα ι δτι προσέχει, ήκουε τά  φρενητιώδη 
χειροκροτήματα, τοϋ ένθουσιώοους πλήθους, 
χωρίς νά δύναται ν ’ άπολαύη το μ αγευτι
κόν θέαμα τών έλαφρών κνημών τών έκ γά- 
ζης έν δυμάτων κα ί τών γυμνών ώμων τώ ν  
περιστρεφόμενων χαριέντως περί τά  ψευδή 
άνθη κα ί τούς έκ χαρτονιού λόφους.

Έν τούτοις άπήντα  μηχανικώς προσποι
ούμενος μέγιστον ενδιαφέρον.

— Μ άλιστα, κύριε βαρόνε, έχετε δίκαιον, 
κύριε βαρόνε, σωστόν, κύριε βαρόνε !

— Θά γείνη άξιον ύμών, κύριε βαρόνε.
Τήν στιγμήν έκείνην ή Ρ οζίτα, άφοϋ συν-

διελέχθη μετά τοϋ έραστού της έπί τής  
πλατείας τοϋ χωρίου τής γραφικωτέρας τού 
φυσικού παριστανομένης, ήφανίζετο όπισθεν 
οίκίσκου τού ρηθέντος χωρίου, κα ί επιπτεν 
είς τάς άγκάλας τοϋ Ζαβακού έν μέσω τώ ν  
ζητωκραυγών κα ί τών φρενητιωόών χειρο
κροτημάτων τών ένθουσιώντων θεατών τής  
αιθούσης.

Ή  οικογένεια Σερβέν έοιδε το παράδει
γμ α  έκ θεωρείου τής δευτέρας σειράς, οποί* 
είχεν έγκατασταθή.

— Τί πνεύμα ! έφώνησεν ή Τερέζα.
— Τί θέλγητρα ! κατεδέχθη νά πρόσ

θεση κα ί ή νωχελής Βενεοέττα γαλβανι- 
σθεϊσα.

— Π αιδιά μου, έφώνησεν ό γλύπτης, εί
ναι θαυμασία, είναι έξαίσιον πράγμα, είναι 
ο,τι τέλειον, δτι εύγενές,καί διά τής χ,ειρός, 
διέγραφεν είς τόν άέρα γραμμάς παριστα- 
νούσας τήν χορεύτριαν. Ά ,  ό γέρω Ζ αβα- 
κός θά κολυμβά εις τήν ευδαιμονίαν !

— Φ ίλτατε κύριε Μογχανέν, είπεν ό βα 
ρόνος, σάς λυπούμαι καί σάς άποδίδω την  
ελευθερίαν σας, διότι κάθεσθε έπί άκανθω ν.

— Σάς ομνύω, κύριε βαράνε.



— Ά φ ε τε  τοϋ; δρκους καί χαίρετε· μό
νον μη λησμ,ονήτε ο,τι έσυμφωνήθη.

— Φεύγετε ;
— Μ άλιστα, ούδέν μέ κρατεί ενταύθα, 

κα ί σάς άφίνω τό πεδίον ελεύθερον.
Ό  Μάξιμος είχεν έγερθτή.
Έν τη  ορχήστρα, κάτωθεν τοϋ θεωρείου 

δθεν ϊστατο, παρατηοών τήν σκηνήν προς 
τό μέρος, δπου ή Ροζίτα είχε γίνει άφαν
τος, παρετήρησε δύο κυρίους ένδεδυμ,ένους 
μέλανα ενδυμασίαν, οϋς δεικνύων πρός τόν 
αρχιτέκτονα ήρώτησεν :

— Γνωρίζετε τούς κυρίους αύτούς ; διότι 
άπό τίνος τούς βλέπω πάντοτε έκεΐ καί ή 
φυσιογνωμία των μέ ταράσσει.

— Γνωρίζω τόν ένα.
— Τις είναι ;
— Είναι πράκτωρ, κατοίκων έν τη  όοώ 

Ριβολί.
— Κ α ί ονομάζεται ;
— Δελόνγκ- τώ  έκτισα μικρόν οίκίσκον 

είς Έ τρετά.
— Φαίνεται νοήμων.
— Κ α ί είναι.
— Κ α ί ό άλλος ;
— Τούς βλέπω πάντοτε μαζύ κα ί νο

μίζω δτι είναι συνεταίροι.
Ό  βαρόνος έχαιρέτισε τόν άρχιτέκτονα 

καί έξήλθεν.
Ούτε έσκέφθη καν νά οιευθύνη τάς διό

πτρας αύτοϋ είς τήν σκηνήν.
Κ α τά  τάς ένδεκα είσήλθεν έν τώ  δωμα- 

τ ίω  αύτοϋ καί ήνοιξε τό παράθυρον.
Ό  καιρός ήτο έξαιρέτως γλυκύς.
Λευκή λάμψις άνεμιγνύετο μέ τό φώς 

τών άστέροιν καί ήπλοϋτο έπί τής πεδιάδος- 
τά  δένδρα ήσαν ήδέως πρασίνου χρώματος.

Ά λ λ ’ ό Μάξιμος έρριψε μόνον άρηρημέ- 
νον βλέμμα έπί τοϋ θελκτικοϋ εκείνου π α 
νοράματος.

— Παράδοξον ! πόσον ώραία είναι ή νε- 
άνις αύτή ! έψιθύρισε.

Κ α ί κλείσας άποτόμως τό παράθυρον έ- 
κάθησε πρό τής τραπέζης καί ήρχισε νά 
σχεοιάζη μ.ηχανικώς μ.εγαλοπρεπή πύργον 
μετά παραρτημάτων καί έπάλξεων.

Έ π ειτα  τό έσεισε κα ί βηματίσας κατά  
μήκος καί πλάτος τού δωματίου έπί τ ινα  
"λεπτά, κατεκλήθη. ·

Μετά πέντε λεπ τά  έσήμαινε τον κώ
δωνα .

I l l '

Ό  θαλαμηπόλος του έφάνη πάραυτα.
Ή το ό άρχαΐός μας γνώριμος ό Ραβού, 

ίσ τ ις  είχε κατασταθή τό πρότυπον τών 
θαλαμ ηπόλω ν έπάχυνε καί τό π λατύ  έρυ- 
πρόσωπόν του άνωθεν τοϋ λευκού λ>αιμ.οδέ- 
του του ώμοίαζε πρός δέσμην άνθέων έντός 
χάρτινου χωνίου.

Τά μήλα τών παρειών του ήσαν ερυθρά 
κα ί ή έν γένει φυσιογνωμία του άπέπνεεν ύ- 
γείαν καί εύζω ιαν.

Παρήλθε πολύς χρόνος ά φ ’ δτου ύπέφερε 
τόσα έκ τής προδοσίας τής Γερμανής- καί 
α ί μεγάλαι θλίψεις δμοιάζουσι τά  μεγάλα  
δρη, ά τινα  εξαφανίζονται έν τή  άποστάσει.

Ή δη δ Ραβού ήτο εΰδαίμ,ων, πλούσιος, 
α ί διακαείς εύχαί αύτοϋ έξεπληρώθησαν.

Θελήσας νά σπουδάση έκ τοϋ πλησίον 
τόν βίον τού ανθρώπου δστις τόσον τώ  έπρο- 
ξένησε κακόν,τού έχθροϋ δστις τόν έβύθισεν 
είς απελπισίαν, τόν άληθή φονέα τής Γερ- 
μανής, άπελάμ.βανε τήν πικράν εΰχαρίστη- 
σιν νά τόν βλέπη παρά τά  πλούτη, παρά 
τάς κολακείας τών πολλών καί τάς διασκε
δάσεις του, άθυμ.ον, μελαγχολικόν καί πολ- 
λάκις καταβεβλημ.ένον ώς τόν έσχατον τών 
θνητών.

ι — Ό  κύριος βαρόνος έσήμανεν ; είπεν.
— Ναί.
— Δέν μ ’ έκάλεσε δ κύριος βαρόνος μετά 

τήν έπιστροφήν τόυ ;

- ' ° Ρ ·— Δέν σας έπερίμενα. τόσω ταχέως, ό 
κύριος βαρόνος δέν έμεινε πολύ είς τό Μελό
δραμα ;

— Τωόντι.
— Κ αί ηύχαριστήθη ό κύριος βαρόνος 

άπο τήν νέαν χορεύτριαν ;
— Δέν τήν είδον.
— Δέν είναι περίεργος ό κύριος βαρόνος· 

λέγουσιν έν τούτοις δτι είναι ώραία- μ.οί φαί- 
νεσθε άπησχολημένος.

— Ουφ !
— Πάσχετε.είσθε τεταραγμ.ένος.νευρικός.
— Ναί, πιθανόν. Λουδοβίκε, φαίνεται 

δτι έχεις δρεξιν.
— Μέ κολακεύετε,θέλετε νά καλέσω ια 

τρόν ;
— Νά τόν κάμω τ ί ;
— Φαίνεται πώς δ κύριος βαρόνος δέν ύ- 

πολήπτεται τούς ιατρούς- νά σας ειπώ τήν 
άμ.αρτίαν μ.ου κ ’ έγώ τό ίδιον- άν θέλετε 
ν ’ άκούσητε τήν ταπεινήν μ.ου γνώμ.ην, π ά 
ρετε έν αφέψημα χαμαιμ.ήλου ή καί π απ α
ρούνας διά νά κοιμηθήτε- ο ί ’ιατροί συμφώ- 
νως μ.έ τούς φαρμακοποιούς φουρνίζουν ένα 
πλήθος δηλητηρίων, ά τ ινα  μας παραπέμ.- 
πουν δσω τάχιον είς τό Περλασέζ ή είς τό 
Μοντπαρνάς.

Κ α ί ένώ ώμίλει δ θαλαμ,ηπόλος ήτο ίμα- 
ζε τό αφέψημα έπί συσκευής οινοπνεύ
ματος καί έφερε τοϋτο έντός κυαθίσκου 
τής Σεβρης είς τόν κύριόν του, μέ τήν 
έπιμέλειαν παιδαγωγού περιποιούμενης γε- 
ροντοπαλήκαρον έν τή  κλίνει του.

Ένώ οέ δ βαρόνος επινεν, δ θαλαμ.ηπό- 
λος αύτοϋ ήκολούθει τάς παρατηρήσεις του.

— Ό  κύριος βαρόνος, ελεγε, μού φαίνε
τα ι άπό τίνος μελαγχολικός, τεθλιμ.μένος- 
έγώ θά τόν έσυμ.βούλευα ν ’ άφήση, τάς υπο
θέσεις του νά τάς διευθύνωσιν έπί τ ινα  χρό
νον οί ανώτεροι υπάλληλοί του, καί νά τα -  
ξειδεύση ή νά ΰπάγη είς τήν έξοχήν.

— "Ισως έχεις δίκαιον.
— “Επειτα πρός τ ί νά έπαγρυπνήτε 

τόσον ο ι’ υποθέσεις, περί τών όποιων εί
σθε βέβαιος δτι άμα είσέλθωσιν είς χεΐρας 
τού κυρίου βαρόνου έκερδίθηταν.Έ πειτα πρός 
τ ί νά πολλαπλασ ιάζητα ι τόσον ή άμέτρητος 
ή μ,εγάλη, ή ανυπολόγιστος περιουσία τού 
καταστήματος ;

Ό  Μάξιμος έπέστρεψε τόν κυαθίσκον είς 
τόν θαλαμηπόλον του καί ήπλώθη έκ νέου 
έπί τής κλίνης.

— Πρός τ ί ; είπε, κύριε δόκτωρ, μ.ή βλέ- 
πων πέραν τής ρινός,είς τό νά έπιβάλλ,ω είς

τούς άλλους τήν θέλησίν μου, είς τό νά ού- 
ναμ.αι νά λέγω έν τώ  θεάτρω καί αλλαχού, 
άρκεΐ νά θελήσω καί πάσαι αί ύπερήφανοι 
αύτα ί γυναίκες θά μ.οί άνήκουσι, πάντες οί 
άνορες ούτοι θά ήναι είς τούς πόδας μ.ου.

— Βέβαια, βέβαια, είπεν δ θαλαμηπό
λος- είναι πολλά πράγματα  ποϋ μας κολα
κεύουν, άλλά  δ κύριος βαρόνος γνωρίζει δτι. 
δέν.δύναται τις  ν ’ άγαπ α  δλας τάς γυνα ί
κας κα ί δτι οί περισσότεροι τών άνορών μάς 
είναι αδιάφοροι.

— Ν αί, ά λ λ ’ άν κατά  τύχην άπαντήση  
τις εν πλάσμα τέλειον, δπερ νά μας έαπνεύση 
σπουδαΐον πάθος, ή νά έγείρη έν ήμΐν σφο- 
οράν έπιθυμίαν, δέν θά λυπηθώμεν είς μ.ά- 
την, χωρίς νά δυνάμεθα νά τό πλησιάσωμεν.

— ’Έχετε δίκαιον, είπεν δ θαλααηπόλος. 
μετά πικρίας, διευθετών τά  έν τώ  δωματίω, 
δ κύριος βαρόνος ε'χει δοκιμάση πάντα  τα ϋτα  
έγεννήθτι ύπό αγαθόν άστέρα.

• Έγένετο στιγμή σιγής. Ό Λουδοβίκος 
παρετήρει άκρω όφθαλμώ τήν φυσιογνωμίαν 
τού κυρίου του.

Ό βαρόνος δέν έφαίνετο σπεύδων νά μείνη 
μ.όνος.

Ό Λουδοβίκος έκρινεν δτι ήδύνατο νά 
κάμ.η μίαν έρώτησιν.

— Μή τυχόν δ κύριος βαρόνος συνήντησε 
μ,ίαν τών γυναικών, περί ών ώμ,ίλει πρό ο
λίγου ;

— Π οίων γυναικών ;
— Τών πλασθέντων νά έμπνεύσωοι σπου

δαΐον πάθος, ή βιαίαν ιδιοτροπίαν !
Ό βαρόνος εβηξεν έλαφρώς.
— Έ/.ρυώσατε ίσως καί θά έχετε ά νάγ-  

κην έφυδρωτικοϋ ;

— Τότε θά συνηντήσατε τήν γυναίκα.,
— Ναί.
— ”Ω ! θά ήτο ευτύχημα, θά σάς διε- 

σκέδαζε πολύ- είναι εύμορφη ;
— Ώ ραία.
— Ξανθή ή μελαγχροινή ;
—  νΩ ! πολύ μελαγχροινή- οφθαλμοί με

γάλοι καί χαύνοι- άνάστημα υψηλόν, εΰ- 
καμ-πτον ώς δ κάλαμ.ος, θαύμα φύσεως.

— Είναι πλούσια ;
— Μετρίως.
— Φρούριον πολιορκηθέν ! είπεν δ θαλα-  

μ.ηπόλος- άλλως τε δέ καί δσαι έχουσι πε- 
ριουσίαν έπιθυμ.ούσι νά τήν αύξήσωσι.

— Κύριε Λουδοβίκε, είσαι έπικίνδυνος 
κακούργος.

— Τωόντι- ευτυχώς δέν έχω ένστικτα  
αίμ.οβόρα- δ κύριος βαρόνος έχει πλέον τήν* 
άνάγκην μου.

— Ό κύριος βαρόνος δέν έχει τήν άνάγ
κην κανενός, πήγαινε νά κοιμηθής, φίλε μ.ου.

— Έπωφελοϋμ.αι τής άδειας- άλλά  ποϋ· 
μελαγχροινή νά φέρη καί είς έμέ κανέν ό- 
νειρον ! Σάς εύχομαι καλήν νύκτα.

Κ α ί δ θαλαμηπόλος άπήλθε λαμβάνων 
μεθ’ έαυτοϋ τόν λαμπτήρα καί κλείων τήν 
θύραν δπισθεν αύτοϋ.

Ό κύριος έμεινε μ.όνος φωτιζόμ,ενος ύπο 
ού λυχνίσκου κεκαλυμ.μ.ένου ύπο τρι- 

χάπτων- έπί Ttva λεπτά ίστήριζε τόν α γ
κώνα έπί τοϋ προσκεφαλαίου του.

— Ε ίναι ώραία πολύ, είπε- πρέπει νά-

έρυθρ



τήν άποκτήσω- άλλως είχε δίκαιον ό Λου
δοβίκος- είς τ ί ήθελον μοί χρησιμεύση τά  
πλούτη ;

Και ήπλώθη ήουπαθώς έπί τής κλίνης 
του.

Έ ξ άλλου [λερούς ό υπηρέτης έν τω μι- 
κρώ κοιτωνίσκω του, κατακλινόμενος έμο- 
■νολόγει:

— Φίλος του ! μέ νομίζει φίλον ! τις οίδε 
τό μέλλον !

ΙΘ'

Άναμφιβόλως ό βαρόνος Ροζανδάλ είναι 
άτομικότης μεγάλη καί περιφανής.

Ά λ λ ’ ήδύνατο νά έκλειψη χωρίς διά 
τοϋτο ή γή νά παύση στρεφόμενη ήσύχως 
περί τον άξονά της.

Ή  απουσία του άφήκεν έν τή αιθούση 
κενόν, ά λ λ ’ ούχ ήττον ή παράστασις έξη
κολούθησε προς μεγίστην εύχαρίστησιν τοϋ 
κ. Μονχανέν, δστις διηύθυνεν έν πάσει α
λέσει τάς διόπτρας αύτοϋ είς τόν δμιλον τών 
χορευτριών.

Ή  πρώτη ποάξις είχε τελειώσει.
Ή  οικογένεια Σερβίνου διεχύθη είς τού; 

διαδρόμους έχουσα έπί κίφαλής τήν Μαρ
γαρίταν, ήτις όμως είπεν εί; τήν νεωτέραν 
άδελφήν τη ; Τεοέζαν:

— Πηγαίνετε άνευ έμοϋ εί; τό άναπαυ- 
τήριον, θά ε”λθω μ ετ ’ ολίγον νά σάς εΰρω.

Ώρμησε τότε πρός τήν κλίμακα μέ πυ- 
ρετώδη ταχύτητα, καί είσήλθεν, άφοϋ έρρι- 
ψεν άνήτυχον περί έαυτήν βλέμμα είς τό 
ύ π ’ άριθ. 3 θεωρεϊον τής πρώτης σειράς, 
τοϋ οποίου ή θύρα ήτον ήμίκλειστος, διότι 
έπεριμένετο.

Ή  θύρα έπανεκλείσθη όπισθεν της, άλλά 
■τυφλωθεϊσα άπό τό σκότος τού μικρού δω
ματίου έστη διστάζουσα πρό τής θύρας.

Δύο βραχίονες τήν περιέβαλλον άμέσως 
.καί τήν ε”συραν έπί άνακλίντρου, ένώ τά 
^είλη έπρόφερον είς τό ούς αύτής:

— Σ ’ άγαπώ.
’Εκείνη άπεσύρθη ζωηρώς, τρέμουσα ώς 

-φύλλον.
— Ά φες με, είπεν.
Ή  φωνή έπανέλαβεν :
— Δέν μ ’ άγαπ^ς λοιπόν ;
Καί επειδή έκείνη έσιώπα :
— Άπάντησον τώρα ! τη είπεν.
Ή το  ό πρίγκηψ δ ’ Έ λύ. "Οστις έδοκί- 

μασε νά σύρη πρός εαυτόν έκ νέου τήν νεά
νιδα.

Έκείνη άντέστη.
Ό πρίγκηψ συνέσπασε τάς όφρϋς έν τή 

σκΐ£.
— Παράδοξος Ιδιοτροπία ! έψιθύοισε.
Καί ολίγον ε”λειψε νά πρόσθεση :
— Τί λοιπόν ήλθες νά κάμης ;
Ά λ λ ’ ή Μαργαρίτα τόν έπρόλαβε.
— Μέ κίνδυνον ν ’ άπολεσθώ, τώ είπεν, 

ήλθον νά σάς ζητήσω μίαν χάριν.
— Ποιαν ;
— Νά μέ λησμονήσητε καί νά παύσητε 

σκανδαλίζων με.
Ή  πρωτότοκος τών θυγατέρων τοϋ Σερ

βίνου, ήτο ύψηλή, καλοκαμωμένη, καί χω

ρίς νά ήναι κανονικώς ώραία. ήτον έλκυ- 
στική καί άληθώς είπεΐν μέ τό άξιοπρεπές 
τοϋ ΰφους, τήν φυσικήν εύθυμίαν της,τό ζω
ηρόν πνεϋμα, τούς ώραίους όδόντας καί τά 
δροσερά χείλη, μέ τήν χνοώδη έπιδερμίδα 
καί τήν φυσικήν κομψοπρέπειάν της, κα
τείχε βεβαίως καί έν πάσει τη τελειότητι 
αύτής, τήν καλλονήν τοϋ δαίμονος.

Ό πρίγκηψ κατέστη διά μιας ψυχρός.
— Έσο λογική, τη είπε, μέ παγετώδες 

ΰφο:, έάν έρχομαι είς τήν όδόν Π ιγάλ, δέν 
φρονής,πιστεύω, μ ’όλην τήν άςίαν τοϋ γεν
νήτορας σου, δτι ή γλυπτική μέ καλεΐ έκεϊ· 
δ ι’ έσέ μόνην έρχομαι, σέ άγαπώ, σοί τό 
είπον καί έφάνης συμμεριζομένη τό αίσθη
μά μου· διατί ή μεταβολή αΰτη ; διατί δέν 
μέ άκούεις ;

— Δέν δύναμαι.
— Ά φες μόνην τήν καρδίαν σου νά ό- 

μιλήση.
— Ή  τιμή έμποδίζει νά τό πράξω.
Ό Μαυρίκιος ήρχισε νά γελά.
— Ή  τιμή ! τ ί λέξις παράδαξος ! έ- 

ψιθύρισε.
— Πρίγκηψ, είπεν ή Μαργαρίτα,, άφή- 

σατέ μοι το γόητρον τοϋ νά πιστεύω, δτι ή 
τιμή είναι κάτι δι ’ ήμάς αϊτινες άλλο τι, 
δέν έ’χομεν. Έάν ήμην μόνη θά σάς ήκουα, 
θά σάς έπίστευα καί θά σάς ύπήκουον ίσως- 
ομολογώ δτι τοϋτο θά μοί παρείχε θέλγη- 
τρόν τι· ά λ λ ’ ούτε δύναμαι, ούτε θέλω, ό 
έρως ούτος ό άνευ σκοπού θά ήτον ή άπώ- 
λειά μου. Ή  κουφότης μας, κάμνει νά π*- 
ρεξηγούμεθα πιστεύσατέ με, άξίζομεν πλει- 
ότερον παρ’δσον πιστεύετε· μόνη ή άνάμνη- 
σις τού πατρός μου μέ προασπίζη'θά άπηλ- 
πίζετο άν μία τών θυγατέρων του έπιπτεν. 
Είσθε άγαθός, είμαι βέβαια, λησμονήσατέ 
με, σάς τό ζητώ ώς χάριν καί έπρόσθεσε 
γελώσα καί κλαίουσα ταύτοχρόνω;, ή λήθη 
αΰτη θά σάς είναι ϊσως πολύ εύκολος.

Ό πρίγκηψ ήκουε τούς λόγους τούτους 
τού; βραχείς καί οριστικού;, μέ βαθεϊαν εκ- 
πληξιν.

Έπίστευεν δτι είχε κάμη εύκολον κατά- 
κτησιν καί άπήντα άντίστασιν, όχι άγρίαν, 
άλλά σταθεράν, ύπεράσπισιν τιμής, όχι διά 
κραυγών, άλλά διά παρακλήσεων καί δα
κρύων.

Τότε πρώτον συνήντα το τοιοϋτον.
Πώς ; αί βοεμίδες αύταί έν μέσω τού 

παρισινού βίου, είχον άρχάς καί τιμήν ! δλα 
τότε ήδύνατο νά τά  περιμένη τις· μία τρελή 
παρθένος νά έ’λθη έν τώ ήμίφωτι ενός θεω
ρείου, νά τώ άναπτύ^η ύψηλήν θεωρείαν 
περί τιμής ! ήτο άστεϊον ! άν τις τών φΆων 
τής τάξεώς του τόν ήκουε πώς θά έγέλα !

Έδίστασε πρός στιγμήν.
Έ π ί τέλους,. ήτο είς τήν διάθεσίν του, 

διότι βεβαίως δέν θά ήθελε νά ποοκαλέση 
σκάνδαλον.

Βλέπων δέ αύτήν ύπό το γαλακτώδες 
φως τής λυχνίας, μέ τήν κεφαλήν κάτω νεύ 
ουσαν, έρυθράν καί συγκεκινημένην, τήν εύ- 
ρισκε χαριεστέοαν παρ’ δσον έπίστευεν.

Ίσ ω ; χθέ; θά κατεχράτο, ά λ λ ’ ή έμφά- 
νισις τής Ροζίτας ήλλαξε τάς ιδέας του.

Ή  άπόφασίς του έγένετο διά μιάς.
Έφίλησε τήν χ_εϊρα τής πτωχής νεάνι

δος μέ θερμότητα καλώς προσποιηθεϊσαν,’ 
ίσως δέ καί πραγματικήν.

— Συγγνώμην, τή είπε. Σέ είχον κρίνη 
κακώς. Σέ έννοώ καί έγκρίνω τήν διαγω
γήν σου. Α γαπάς λοιπόν τόσον τόν πατέρα, 
σου ;

— Είναι τόσον καλός !
— Ά ς  μή τό σκεπτόμεθα πλέον, ήτο ό- 

νειρον άποπτάνθέλεις νά ήμεθα μόνον φίλοι;
— Έάν τό θέλω! Θά μάς προστατεύσητε;
— Ναί- σοί τό ύπόσχομαι !
Καί άλλάζων θέμα.
— θ ά  έθριάμβευσας, άπόψε, είπεν,ή άρ- 

χαρία κατέκτησε τό άκροατήριόν της.
— Είναι τόσον εύμορφος !
— Ώ  ναί ! είναι ώραία ! θά τήν περι- 

βαλλωσι μέ θωπείας, θά τήν καλύψωσι δ ι’ 
άνθέων ! Νομίζεις δτι θά ήναι δσον σύ ά 
γρια Μαργαρίτα ;

— Είναι έντιμος κόρη.
— Αύτή ! μία χορεύτρια !
— Διατί όχι ;
— θ ά  ήτο πολύ. Έν τούτοις θά μοί έ- 

πιτρέψης νά έρχομαι νά σέ βλέπω ;
— θ ά  σά; ικετεύσω- ο πατήρ μου είναι 

τόσον ευτυχής δ ι’δ,τι ύπέρ αύτοϋ κάμνετε.
— θ ά  έρχομαι λοιπόν, καί θά έρχομαι 

συχνά.
— Ώς φίλος, ειπεν έκείνη έγείρουσα τόν 

δάκτυλον αύτής.
— Είναι λνπηρόν, ά λ λ ’ είναι πάντοτε 

κάτι τ ι. Λοιπόν όχι ;
— "Οχι- είπεν έκείνη άποφασιστικώς· 

μή ταράξητε δσην εύτυχίαν μάς έφέρατε.
Έκεϊνος έκυψεν είς ένδειξιν ύποταγής.
— Έ στω , είπεν, έπειδή τό διαττάτεις.
— Φεύγω, έπανελαβεν έκείνη, τ ί θά λέ- 

γωσι κάτω ;
Καί ένώ έκεϊνος προσεπάθει έλαφρώς νά 

τήν κρατήση, έρριψε ταχύ βλέμμα περί αύ
τήν καί άπήλθεν.

— ’Ώ ! έψιθύρισεν έκεϊνος, τί παράδοξος 
φωλεά αύτό τό Παρίσι ! καλή κόρη ! αύτή 
θά μέ ήγάπα ϊσως... ά λ λ ’ άρκεϊ.

Κατά βάθος ηύχαριστήθη.
Αύτός δέν έσκέπτετο τήν Μαργαρίταν, 

άλλά τήν Ροζίταν,τήν έλαφράν χορεύτριαν, 
ήτις ΐπτατο άκρω ποδί άπό τοϋ ένός είς τό 
άλλον άκρον τή ; σκηνής,όντο^ς ώστε άπορών 
τις διά τήν ταχύτητα άνεζήτει τά  πτερά 
της'καί πάντοτε μέ τό άγνόν ύφος της,πάν
τοτε χαρίεσσα, προκλητική.χωρίς νά τό έν- 
νοή καί έν τούτοις Ιξαισίως ώραία πάντοτε.

Ουδέποτε, καθ’ δσον ένθυμεΐτο, ούδεμία 
τών διαπρεπών χορευτριών,άς είχε γ'νωρίση, 
είχε τήν λαμπράν τεφρόχροα κόμην μέ τάς 
χρυσάς άνταυγείας, τούς άνευ τέχνης άμυ- 
γδαλωτούς οφθαλμούς, τούς έχοντας σαπ- 
φείρινον τήν κόρην, ούδέ το πλούσιον καί 
κομψόν στήθος της ή τό άληθώς άριστοκρα- 
τικόν ύφος αύτής.

Ό  πρίγκηψ, έλεύθερος ήδη, ήγέρθη καί 
ύπήγε νά έπισκεφθή τά  φιλικά θεωρεία.
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— Ήξεύρομεν ποιος είσαι σύ' είσαι κα
κούργος έπικίνδυνος, ονομαζόμενος Σεγέν.

— Αύτό τό λέγει εκείνος έκεϊ, ά λ λ ’ ά 
κόμη δέν είναι άποδεδειγμένον.

— Έάν ήναι άναγκαϊαι άλλαι άποόείξεις, 
θά τάς εϋρωμεν. Πρό οκτώ έτών γενόμενος 
συνένοχος δολοφονίας κατεδικάσθης ύπό τοϋ 
κακουργιοδικείου τοϋ Σηκουάνα είς εικοσα
ετή δεσμά, μόλις δέ είσήλθες είς τό κάτερ- 
γεν, εύρες μέσον νά οραπετεύσης.

— Όμιλεΐς διά τόν ’Ιάκωβον Σεγέν και
V  » » /οχι ο ι ευ.ε.

— ’Αρνεϊσαι ότι είσαι ό ’Ιάκωβο: Σεγέν;
— Τό άρνοΰμαί.
— Τότε πώς ονομάζεσαι ;
— Δ tv θέλω νά τό εϊπω.
— Λοιπόν δ ι’έρ.έ είσαι ό ’Ιάκωβος Σεγέν, 

ό δραπέτης τοϋ κάτεργου, και θα ήσαι τοι- 
οϋτος έώς δτου απόδειξης τό έναντίον. Πρό 
όλίγου, τήν αίαν μετά μεσηρ,βρίαν, έκτύ- 
πησε τον κώδωνα τής οικίας τοϋ κυρίου 
Ρουσώ. "Ηξευρες βεβαίως ότι ό θαλαμηπόλος 
εΐχεν έξέλθει. Ή  γυναίκα αύτή σοϋ ήνοιξε 
τήν θύραν, καί έπειδή είναι άφωνος, διά 
να ημπορέση νά σέ άναγγείλη είς τόν κύ 
ριόν της, σοί ε"φερεν άβάκιον καί κονδύλιον, 
Τί έγραψες έπί τοϋ άβακίου ;

— Δέν τό μαντεύεις ; Καί όμως είναι 
πολύ εύκολον.

— Δέν πρόκειται νά μαντεύσω τίποτε, 
άλλά νά λάβω τάς άπαντήσεις σου.

— Λοιπον έγραψα ότι ήρχόμην άπό ρ.έ- 
ρου: τοϋ κυρίου μου.

—Τί όνομα έοωκες είς τόν υποτιθέμενον 
αύτόν κύριον ;

— Τού μαρκησίου Δελώρμ.
— 1‘πάρχει αύτός ό μαρκήσιος ;
— Βεβαίως.
— Πού κατοικεί ;
— Δέν το ήξεύρω, ήξεύρω δμω; ότι τόν 

γνωρίζει ό κύριος Πέτρος Ρουσώ.
— Καί αύτήν τήν δήθεν έπιστολήν ποιος 

τήν έγραψε ;
— Έκεϊνος τόν όποιον έρωτας.
— Ναί, καί αύτό τό μέσον μετεχειρίσθης 

διά νά φθάσης μέχρι τού κυρίου Ρουσώ κα ιν ’ 
άπασχολήσης τήν προσοχήν του δια νά τόν 
φονεύσης εύκολώτερον. Είχες προμελετήσει 
•τήν δολοφονίαν.

- ’ Οχ«·
— Τό χαρτί δμως αύτό τό άποδεικνύει.

— Ήμπορούσε ό κύριος Ρουσώ νά μή ήναι 
είς το σπ ίτ ι του.

— Ήξευρες πολύ καλά δτι ήτ* ίκεΐ, ά λ λ ’ 
i f  ήνα ι. ’Ισχυρίζεσαι λοιπόν δτι δέν προε- 
|Λ.ίλέττ,σες τήν δολοφονίαν ;

— Ό τα ν  τραβήξη κάνεις τό μαχαίρι,

είναι σημεΐον δτι δέν ήμπορεϊ νά κάμη δια
φορετικά,

— Αύτό είναι φανερόν, είπε μ ετ ’ έπιτά ■ 
σεως ό Κολίβρης.

— Τότε ήλθατε. Ιδώ μόνον διά νά κλέ
ψετε ;

— Βέβαια, δ ι’ άλλο τίποτε δέν ήλθαίΑεν 
έκατον χιλιάδες φράγκα ήξιζον τόν κόπον!

— Ήξεύρατε λοιπόν, δτι θά εύρίσκετε είς 
τοϋ κυρίου Ρουσώ τό ποσόν αύτό ;

— Πρέπει νά τό πιστεύσης !
— Πώς τό έπληροφορήθητε.
— "Ω ! κατά τύχην' δταν κάνεις δέν έχη 

τίποτε νά κάμη, πηγαίνει άπό καιρού είς 
καιρόν διά νά πέρνα τον καιρόν του, καί 
τριγυρίζει εξω άπό τό ταμεΐον τής Τραπέ- 
ζης τής Γαλλίας.

— Τό καταλαμβάνω.
— Δέν είναι δύσκολον.
— Φαίνεται δτι έχεις τήν συνήθειαν νά 

φ'ορής οίκοστολήν. Είσαι πραγματικώς ύπη
ρέτης ; .

— Είμαι καί ύπηρέτης καί άλλο πράγ
μα, δταν ήναι ανάγκη.

— Δηλαδή κατά τάς περιστάσεις λαμ
βάνεις καί τόν μεταμφιασμόν.

— Ναί, ναί.
— Αύτά τά φορέματα είναι ίδικά σου ;
— Βέβαια, έπειδή καί τά καλοπλήρωσα.
— Ποϋ κατοικείς ;
— Μαζή μέ τόν σύντροφόν μου.
— Αύτό δμως δέν σημαίνει καί πού είναι 

ή κατοικία σου.
— Ήξεύρεις τ ί άπεκρίθηκε ό σύντροφόςμου.
— Ναί, δηλαδή καί συ, ώς έκεϊνος, δέν 

θέλεις ν ’ άποκριθής είς τήν έρώτησίν μου.
— Δέν ήμποροϋμεν ν ’ άποκριθώμεν δια

φορετικά.
— Ό άστυνόμος ήγέρθη.
— ’Απαγάγετέ τους,είπε πρός τούς ύπαλ- 

λήλους τής άστυνομίας.
Μετά μίαν ώραν ό Λόρυ καί ό Κολί

βρης άνεκρίθησαν τό δεύτερον έν τώ γρχ- 
φεί<ο τοϋ αστυνόμου, ά λ λ ’ έδείχθησαν καί 
πάλιν επιφυλακτικοί δόντες μόνον τάς 
αύτάς άπαντήσεις. Τότε ό άστυνόμος ύπέ· 
γράψε τό πρακτικόν του καί τό έπερ.ψε 
παρευθύς είς τόν εισαγγελέα τής δημοκρα
τίας, πρός δέ τό έσπέρας άμαςα τών φυλα
κών παοέλαβε τούς δύο κακούργους καί 
ώδήγησεν αύτούς είς τήν φυλακήν τής άστυ- 

• νομίας.
Κ Γ

"Ενθα γ ίνετα ι λόγος ώς πρός τάς Ιδέας
τοϋ κόμητος Δελαϋέρ περί παθϊιόεοις 

τοϋ Απατος αύτοϋ.

Μικρόν μετά τήν άναχώρησιν τοϋ αστυ
νόμου άφικετο ό κ. Βάν Όσσεν.

— Φεύ! κύριε τώ είπεν ό Γαβιρών ενώπιον 
τοϋ ιατρού,ό κύριος Ρουσώ έπεθύμει μεγάλως 
νά συνομιλήση μαζή σας, Ινόμιζεν δτι θά 
έφθάνατε ταχύτερον, τώρα δμως, ώς τό 
έφοβεΐτο, δέν δύναται πλέον νά όμιλήση.

— Δύναμαι τουλάχιστον νά τόν ϊδω ; 
ήρώτησεν ό 'Ολλανδός.

— Αύτό δεν εμποδίζει τίποτε, άπεκρίθη 
ό ιατρός.

Καί είσήλθον είς τό δωμάτιον τοϋ τραυ- 
ματίου.

Το βλέμμα τοϋ κόμητος αναγνώρισαν- 
τος τον φίλον αυτού έφωτίσθη. "Ετεινεν α ύ
τώ τήν χεΐρα καί ό κ. Βάν Όσσεν λαβών 
αύτήν τήν εθλιψεν είς τάς ίδικάς του κα ί 
κύψας έπί τής κλίνης περιεπτύξατο αύτόν 
λέγων μετά κλαυθμηράς φωνής·

— Πτωχέ μου φίλε !
Ο κόμης προσεπάθησε νά όμιλήση, άλλ" 

έστάθη άδύνατον, διότι ούδείς ήχος έξήλθε 
τού λάργγος του,ή δέ βαρεία γλώσσα αύτοϋ* 
ήτο ώς παραλελυμένη.

Ίότε ήκούοντο έν τώ στήθει αυτού οίονεί 
ολοφυρμοί καί δάκρυα άφθονα καθύγραναν 
τάς ώχρας αύτοϋ παρειάς. Αίφνης άπή- 
στραψαν οί οφθαλμοί του, τά βλέμματα 
αύτου έγένοντο έκφραστικώτατα καί έπεσαν 
έπί τού κ. Βάν "Οσσεν καί έπί τοϋ Γαβι
ρών.

— Μέ ακούεις ; τόν ήρώτησεν ό Ολλαν
δός.

Ό  κόμης άπεκρίθη καταφατικώς διά κι- 
νήσεως τής κεφαλής.

— Έκ τής έκφράσεως τοϋ βλέμματός, 
σας, κύριε, νομίζω νά ένόησα δτι έχετέ τι. 
νά μοϋ εϊπητε. Ι^αί, κύριε.

Ό κόμης άπεκρίθη διά καταφατικής 
πάλιν κινήσεως τής κεφαλής.

— Κύριε, είπε τότε ό Γαβιρών, δέν έλη- 
σμόνησα κάνένα άπό τούς λόγους σας· 
θά συμμορφωθώ πρός τάς οδηγίας τάς όποιας 
μού έοώκατε, θά έχω κατά νούν τάς συστά
σεις σας καί θά διηγηθώ πιστώς πρός τόν 
κύριον ’Όσσεν δ,τι πρό όλίγου μοί είπατε.

Ό  τραυματίας έφϊίνη εύχαριστηθείς έκ 
τών λόγων τούτων. Μετά μικρόν ό κ. Βάν 
’Όσσεν καί ό Γαβιρών έξήλθον τού δωμα
τίου κατά συμβ;υ7*ήν τού ιατρού.

— Τότε, κύριε, είπεν ό Ολλανδός πρός. 
τόν Γαβιρών εύθύς ώς εύρέθησαν έν τή α ι
θούση, ήξεύρεις δ,τι ό φίλος μου είχε νά μοί
νειπη ;

— "Οχι καθ’ ολοκληρίαν, διότι δέν μοί 
έφανέρωσε μυστικόν τ ι, το όποιον μόνον είς. 
σάς ήθελε νά έμπιστευθή, μυστικόν τό ό
ποιον δέν έκρινε καλόν μέχρι τής σήμερον 
νά σάς εΐπη.

—; Ά !  ύπέλαβεν έκπληκτος ό κύριος Βάν 
| "Οσσεν ένόμιζον δτι ό φίλος μου δέν είχε 
j πλέον τίποτε μυστικόν άπό έμέ.

— Ό  κύριος κόμης μοί είπε πράγματι, . . 
ήρξατο λέγων ό Γαβιρών.

— Τί,ήξεύρεις ; διέκοψεν αύτόν ό Ό λλαν- 
δός.

—Ναί, ήξεύρω δτι ένεκα σοβαρών λόγων 
ό κύριος κόμης Δελασέρ προσέλαβε τό όνομα_ 
τού Πέτρου Ρουσώ.

— Έάν δέν άπατώμαι, είσαι ό κύριος: 
Γαβιρών σέ έπεφόρτισεν ό φίλος μου ν ’άνεύ- 
ρης τήν θυγατέρα του ;

—Ναί, κύριε.
— Είς σέ έπ 'ΐση ς άνέθηκεν άλλοτε εντο

λήν τινα ώς πρός τόν ύποκόμητα Σανζάκ.
— Εντολήν παρομοίαν, την όποιαν» 

κύριος κόμης Δελασέρ μοί άνέθηκε καί π ά 
λιν, επειδή ώ ; καί άλλοτε, χλε σήμερον



πρόκειται ν ’ άνακαλυφθή πού εύρίσκεται ό 
χύριος Σαζάκ.

— ’Αληθώς, διότι, φαίνεται, είναι συνέ
νοχος είς την απαγωγήν της Χρυσαυγής.

— Είναι ό μόνος ένοχος, κύριε.
— Ό φίλος μ.ου μοί είπεν οτι ό μαρκή

σιος Βερβείν . . .
— Ό  κύριος κόμης Δελασέρ κατηγόρησε 

τόν μαρκήσιον Βερβείν, άπατηθείς ύπό τών 
φαινομ.ένων- έγώ όμ.ως έχω τήν βεβαιότητα 
oTt είναι αθώος. Ό  ύποκόμης Σανζάκ διέ
ταξε ν ’ άπαγάγωσι τήν δεσποινίδα Χρυ- 
σχυγήν.

— Πρός ποιον σκοπόν ;
— Διά νά έκδικηθή τόν κύριον κόμητα 

Δελασέρ.
—Ναί, αύτό είναι πιθανόν.

. — ΓΙιθχνώτατον, κύριε, οτι αύτος άκόμη 
ό ύποκόμ.ης ήθέλησε νά δολοφονήσωσι τον 
κύριον Δελασέρ οί δύο εκείνοι άθλιοι, τους 
όποιους μ.ετεχειρίσθη διά τήν απαγωγήν τής 
οεσποινίδος Δελασέρ.

— Ώ  ! ύπέλαβεν ό Βάν ’Όσσεν μετά 
φρίκης. Ά λλά  τότε, έξηκολούθησεν, ή δ ικα ι
οσύνη έπιλαμβανομένη της σοβαροτάτης 
αυτής ύποθέσεως, θ ’ άναζητήση τόν άπο- 
τρόπαιον αύτόν ύποκόμητα.

Ό Γαβιρών έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Η δικαιοσύνη δέν γνωρίζει τίποτε, 

είπε, καί δέν πρέπει νά μάθη τίποτε.
— Δέν συνελήφθησαν οί συνένοχοι τοϋ 

ΰποκόμτ,τος ;
— Ναί, άλλά ούτε είπον, ούτε θά ε ί- 

πωσι τίποτε.
— Έ στω . Ά λλά  σύ, κύριε Γαβιρών, σύ, 

ό όποιος γνωρίζεις όλα, θά διαφώτισης τήν 
δικαιοσύνην.

— Επειδή έσιώπησα ενώπιον τοϋ άστυ- 
νόμ.ου. δέν χρεωστώ νά όμιλήσω.

— ΔιαΛ ;
— Διότι οΰτω θέλει ό κύριος κόμης.
— Πώς, άνέκραξεν ό κύριος Βάν Όσσεν, 

είναι δυνατόν νά έ/η άκόμ.η ένδοιασμ,ούς, 
αίσθημ.α εύσπλαγχνίας καί παραδόξου μ.α- 
κοοθυμίας, όταν ή κόρη του εύρίσκεταί είς 
χειρ χς τοϋ άθλιου έκείνου ;

— Δέν ήξεύρω είς ποιον αίσθημα ύπή- 
κουσεν ό κύριος Δελασέρ καί μέ διέταζε νά 
σιωπήσω- ά λ λ ’ είμαι σχεδόν βέβαιος οτι τό 
μυστικόν, τό όποιον ήθελε νά σας είπη σχε
τίζεται μέ τήν άπόφασίν του.Ώ μίλησε περί 
αίσχους καί περί άτιμίας.

— Πάντοτε έχει τάς σφαλεράς αύτάς 
ιδέας.

-— Διά νά μή άντιστρατευθώ δέ προς 
τήν θέλησιν τοϋ κυρίου κόμητος, έξηκολού
θησεν ό Γαβιρών, ήναγκάσθην νά σιωπήσω 
ενώπιον τοϋ άστυνόμου. Τό όνομα τής δε- 
σποινίδος Χρυσαυγής καί τού ύποκόμ.ητος 
οέν έξεστομίθησαν, καί οί συνένοχοι αύτοί 
βυνελήφθησαν έπί άποπείρα δολοφονίας έπί 
χλοπή.

— Προφανώς επρχξες τό καθήκον σου, 
αλλ ’ ίγώ  είς μάτην έρωτώ έμαυτόν διατί ό 
χυριος Δελασέρ έφείσθη καί τώρα τοϋ ύπο- 
χόμητοςΣανζάκ. Ποϊον λοιπόν μυστικόν είχε 
νά μοϋ άνακοινώση ; Αύριον βεβαίως θά εί
ναι είς θέσιν νά όμιλήση καί τότε θά μάθω...

’Εν τούτοις, κύριε Γαβιρών, ε’χης νά μ.οϋ 
εϊπης τι· όμίλει, σέ άκούω.

— Ό  κύριος κόμης Δελασέρ, επειδή έ- 
γνώριζεν δτι ώς φίλος του άφωσκομ.ένος τ ί
ποτε δέν θά ήρνεΐσθε, έπιθυμεϊ νά σάς ζη- 
τήση μίαν χάριν.

— 'Όλα αύτά είναι εξαίρετα, άνταπήν
τησεν ό κ. Βάν "Οσσεν, ά λ λ ’ ό κόμης χθές 
μ.όνον μοί έφανέρωσε τήν απαγωγήν τής 
θυγατρός του, καί δέν έννοώ, τή αλήθεια, 
ποιας συμ.βουλάς δύναμαι νά σάς δώσω.

— "Οταν μού ε”λεγεν αύτά ό κύριος κό- 
μ.ης Δελασέρ έσκεπτετο βεβαίως καί τήν 
συνομιλίαν τήν όποιαν ήλπιζε νά λάβη μεθ ’ 
ύμ.ών.

— Χωοίς άμ.φιβολίχν έ σκόπευε νά δώση 
καί είς έμ.έ όδηγίας. Λοιπόν, κύριε Γαβιρών, 
άδιάφορο,ν θά μέ διαφώτισης σύ, καί θά 
πράξω ό,τι μ.οί είναι δυνατόν όπως άντχ- 
ποκριθώ εις τήν επιθυμίαν τού φίλου μου.

— Τότε θά έχω τήν τιμήν νά παρουσια- 
σθώ αύριον είς τοϋ κυρίου Βάν Όσσεν,

— Θά σέ πεοιμ.ένω, κύριε Γαβιρών.
— Ποίαν ώραν, κύριε Βάν ’Όσσεν, ήμπο- 

ρεΐτε νά μέ δεχθητε ;
—Τό πρωί πάντοτε μεταξύ τής δεκάτης 

καί ένδεκάτης- έάν όμως έχεις τι σπουδαΐον, 
τότε είς οίανδήποτε ώραν θά σέ δεχθώ 
άμέσως.

Ό κύριος Βάν Όσσεν πρίν ή άπέλθη 
προσεκάλεσε τόν ιατρόν, όστις ήν παρά τώ 
τραυμ.ατία.

— ’Ιατρέ, τόν ήρώτησε- γνωρίζετε τόν 
ιατρόν κύριον Άλβέν.

— ’Εξαίρετα, κύριε- ό ιατρός Άλβέν, 
αρχαίος στρατιωτικός Ιατρός καί δεξιός χει
ρουργός, ό όποιος έ’καμ.ε σπουδαίας μελετάς 
περί τών λειτουργιών τοϋ ήπατος έν τώ όρ- 
γανισμ.ώ καί περί τού σπουοαίου προορισμ.οϋ 
του έν τή οικονομία ΐη ς  ζωής τού ανθρώ
που, καί ό όποιος άσχολεϊται ιδίως περί τά 
νοσήματα τών γυναικών, είναι είς έκ τών 
διακεκριμένων ιατρών μας.

«Λοιπόν, ιατρέ, ό κύριος Άλβέν είναι 
είς έκ τών παλαιών καί καλών φίλων μ.ου, 
ώς καί τοϋ κυρίου Πέτρου Ρουσώ, καί σχε
δόν παιδικός ήμών φίλος, διότι καί οί τρεις 
ήμ.εθχ νέοι οτε έγνωρίσθημ.εν είς τό λύκειον 
τής Λιμόγης. Δέν θά δυσαρεστηθήτε άν καί 
ό κύριίς Άλβέν έ'λθη νά ίδη τόν κύριον 
Ρουσώ ώς φίλος καί ώς ιατρός.

— Καθόλου, κύριε, καθόλου.
— Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θά εύχαρι- 

στήσω τον γέροντα φίλον μου.
— Θά κατευχαριστηθώ νά ίδω έδώ τόν 

κύριον Άλβέν.
— Τότε πολύ καλά. Νομίζετε ότι ό κύ

ριος Ρουσώ θά δυνηθή νά όμ.ιλήση αύριον ;
— Δέν τολμ.ώ ν ’ άποφανθώ, κύριε- έκεΐνο 

τό όποιον έμ.ποδίζει σήμερον τήν έξοδον τών 
ήχων, αύριον ίσως δέν θά ύπάρχη πλέον, 
άλλ ’ ό πυρετός θά ήναι έν πάση τή έντά- 
σει του καί δέν πιστεύω ότι θά ηναι δυνα
τόν ν ’ ανταλλάξετε μετά τού άσθενοϋς, 
έστω καί όλίγας λέξεις.

— Πόσον θά διαρκέση ό πυρετός.
— Τέσσαρας ή πέντε μόλις ήμέρας.
— Ή κατάστασίς του σάς έμπνέει ανη

συχίας;

— Μέχρι τοϋδε, κύριε, δέν βλέπω τίποτε 
δυνάμενον νά γεννήση φόβους.

— Μέ αυτούς τους καλούς λόγους σάς 
εγκαταλείπω συνιστών ύμ.ΐν τον άγαπητόν 
μ.ας άσθενη.

Ή  άμ.αξα τοϋ Βάν Όσσεν άνέμ,ενεν αύ
τόν. Πρίν δέ έπιστρέψει είς τήν οικίαν τον 
μετέβη είς τήν όδόν Καδέ, όπου κατώκει ό 
ιατρός Άλβέν.

— Α γαπητέ Βάν Όσσεν, είπεν ό ια 
τρός τώ Όλλανδώ τείνχς αύτώ τάς -/εΐρας- 
τόσον σπανίως μ.’ επισκέπτεσαι, ώστε όταν 
σέ βλέπω, αισθάνομαι άληθή εκπληξιν κχί 
μεγίστην χαράν. Ά λλά  φαίνεσαι περίφρον- 
τ ις - μήπως έχεις ασθενή τινα ;

— "Οχι, δέν πρόκειται περί τής οικογέ
νειας μου, άλλά περί φίλου μ.ου καί οίλου 
σας, περί τού κόμητος Δελασέρ.

— Ά  ! ήξεύρεις λοιπόν τ ί άπέγεινε ;
Μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον μ.οί τό λέ

γετε αγαπητέ, φαίνεσθε ότι ύποκρύπτετε 
μ.ομφήν. ΙΙολλάκις μέ ήρωτήσατε περί τού 
κόμητος, καί έάν σάς άπεκρίθην πάντοτε 
δέν ήξεύρω, τοϋτο συνέβαινε διότι πράγμ.ατι 
οέν ήξευρον τίποτε. Μόλις πρό δεκαεπτά 
μ.ηνών άνεϋρον κατά τύχην τόν φίλον μ.ας 
Παύλον, καί τότε μ.όνον έμαθον διατί έγέ
νετο άφαντος. Είς τό γεγονός τούτο ύπαο- 
χουσι φοβερά πράγματα.

— Ώ  ! καλώς έμ.άντευσα ότι φοβερόν 
δυστύχημα έπληξε τόν κόμ.ητα- είπέ μοι 
περί αύτοϋ, Βάν Όσσεν, τ ί κάμνει ; πού εί
ναι ;

— Είς Παρισίους, οπού έξακολουθεΐ νά 
κρύπτεται ύπό τό όνομ.α τοϋ Πέτρου Ρουσώ. 
κατοικεί είς τήν όοον Ροσέ, άριθμ,ός 53 κχί 
σάς παρακαλώ νά τόν έπισκεφθήτε. Φεϋ ! 
θά τόν εύρήτε έν ελεεινή καταστάσει.

— Είναι ασθενής ;
' — Ναί, ένεκα πληγης ευτυχώς ολίγον-
έπικινδύνου, φαίνεται, τήν όποιαν ε'λαβε σή
μερον.

— Πώς ;
— Δύο άθλιοι είσήλθον είς τήν οικίαν 

του διά νά τόν κλέψωσι καί άπεπειοάθησαν 
νά τόν οολοφονήσωσιν.

— Ώ  !
— Ώς σάς είπον, ή πληγή του δέν είναι 

επικίνδυνος ώς διεβεβαίωσεν ό ιατρός- ά λ λ ’ 
άπώλεσε πολύ αίμα καί είναι είς τό έπακρον 
έξησθενημένος. Μέ έζήτησε διά νά μοϋ ό- 
μιλήση, ά λ λ ’ άπώλεσε παντελώς τήν φω
νήν, καί διά τούτο δέν ήδυνήθην νά μάθω 
τί ήθελε νά μοί είπη.

— Μετά μ.ίαν ώρχν, θά άναβώ είς τήν 
οικίαν του, είπεν ό κ. Άλβέν. Μοί έπιτρέ- 
πεις, κύριε Βάν “Οσσεν, νά σ ’έρωτήσω με
ρικά πράγματα.

— Μ άλιστα, μ άλ ιστα , έλευθέρως !
— θ ά  ήξεύρεις διά ποιους λόγους ό κόμης 

Δελασέρ κρύπτεται ύπό τό όνομα τοϋ Πέ
τρου Ρουσο').

—Τό ήξεύρω_ άγαπητέ ιατρέ, άλλά δέν 
έχω τό δικαίωμα νά φανερώσω τά μυστικά 
τού φίλου μας.

— Όρθόν, ύπέλαβεν ό κύριος Ά λβέν σύν- 
νους.

Μετά βραχεΐαν δέ σιωπήν έπανέλαβε :



— Δύνασαι νά μοί μεταδώσης κάμμίαν 
είδησιν περί της κομήσσης Δελασέρ ;

— Φεύ ! όχι.
— Ά τυχης γυνή ! εψιθύρισεν ό Ιατρός.
— Ναί, άτυχης ! έπανέλαβεν δ Ολλαν

δός. Ευτυχέστερος έ[Α5ϋ, Άλβέν, τήν έγνω- 
ρίσατε

— Ή μην είς τούς γάμους της, διότι δ 
Παύλος έτίμησε τήν φιλίαν [/.ας προκσκαλέ- 
τας με ώς ενα. τών μαρτύρων του, Ή  κό
μησσα Δελασέρ θεσπεσίας καλλονής ήτο ή 
εύγενεστάτη, ή θελκτικωτάτη καί ή άρίστη 
τών γυναικών δσας έγνώρισα. Προ τεσσάρων 
ημερών άπό τοϋ δυστυχήματος, το δποϊον 
έμάντευσα, διερχόμενος έ* Παρισίων έδεί- 
πνησχ είς τό έπί τής δδοϋ Βερρί μεγαλο
πρεπές αυτών μέγαρον. Κ ατ’ έκείνην την 
ήμέραν έλαβον τήν εύχαρίστησιν ν ’άσπασθώ 
τό τέκνον των, χαριτόβρυτον κόρην είς τήν 
δποίαν ή άνάδοχός του μαρκησία Δεμομ- 
περαί έοωκε τό όνομα τής Λουκίας.

— Ναί, φίλε μου, ή Λουκία Δελασέρ υ 
πάρχει.

— Θά ήναι ώραία καί χαρίεσσα ώς ή 
μήτηρ τ η ς !

— Ή  δεσποινίς Δελ.ασέρ είναι πολύ θελ
κτική.

— Άφοϋ τήν γνωρίζεις, Βάν Όσσεν, 
επεται δτι εύρίσκεται μετά τοϋ πατρός τη ;:

— Ό χ ι, άπεκρίθη δ 'Ολλανδό;, ά λ λ ’ 
άγνοώ έάν οφείλω νά σας εϊπω...

— Δέν έχεις νά φοβηθής τίποτε Ικ μέρους 
μου.

— Αληθές. Λοιπόν δ κόμη; ζή μόνος, 
χωρισμένος τής θυγατρός του, τήν δποίαν 
ένεπιστεύθη είς γυναίκα,τήν δποίαν πιστεύει 
ώ ; μητέρα της. Ή  Λουκία,τήν δποίαν ονο
μάζουν Χρυσαυγήν Δελώρμ, άγνοεΐ δτι δ 
πατήρ αυτή; ονομάζεται κόμης Δελασέρ.

— Είναι δυνατόν ; άνέκραξεν δ κ. Άλβέν,
— Ήξεύρετε, ώς έγώ, άγαπητέ Άλβέν, 

καί καλλίτερον έμοϋ, δτι δ κόυ.ης είχεν έ- 
νίοτε άλλοκότους ιδέας.

— Ναί, διότι πολύ πρό τοϋ γάμου του 
ανησύχησα καί έφοβήθην μάλιστα διά τήν 
ΰγιείαν του οσάκις τόν ήκουον νά έκφρά- 
ζετε περί τούτου ή εκείνου τοϋ πράγματος, 
άφοϋ μάλιστα ευκόλως ήδυνήθην νά παρα
τηρήσω, έκρινα συχνάκις τά  πράγματα διχ- 
φόρως.

»Έ κτοτε ητο επιρρεπής είς τήν μισαν- 
βρωπίαν, εις τήν μελαγχολίαν καί τήν υπο
χονδρίαν τόν έσυμβούλευσα μέν άλλα δέν 
ήθέλησε νά μέ άκούση. Ήδύνατο τις νά 
παρ-/.τηρήση είς αυτόν δυσάρεστα συμπτώ
ματα , σπουδαιότατα δμως διά φυσιολόγον, 
πηγάζοντα έξ άνωμαλίας τοϋ ήπατος.

«Λοιπόν, άγαπητέ μου Βάν Όσσεν, δ 
κόμης Δελασέρ ήτο άλλοτε ώς καί σήμερον 
ήπατιτικός, καί πάσαν έρώτησιν περί τών 
παραδόξων ιδεών τοϋ ήμετέρου φίλου, δύ- 
ναταί τις ν ’ άποδώση είς τήν ήπατίτιδα.

» Ή  έμφραξις ήπατος δέν είναι άσθενεια, 
διότι δέν υπάρχει οργανική βλάβη ,άλλ’ έάν, 
ελλείψει ιατρικής πεοιποιήσεως, μένει δ πά- 
σχων είς τήν κχτάστασιν ταύτην, δύναν- 
τα ι νά πχραχθώσι σοβαρώταται άνωμα- 
λ ία ι. Ή  ήπατιτική κατάστασις άγει είς 
τήν υποχονδρίαν, ενίοτε δέ είς τήν παρχ-

φροσύνην καί συνήθως είς τήν αυτοκτονίαν.
— Ά γαπητέ Άλβέν, είναι φοβερά τα 

συμπεράσματα σου, ειπεν δ 'Ολλανδός·
— Ά γαπητέ μου φίλε, άνταπήντησεν δ 

ιατρός, δ φίλος μας κόμης Δελασέρ σάς έ
δειξε τ ί δύναται να. πρόκυψη έκ τής πχθή- 
σεώς τού ήπατος· ά λ λ ’ ήσύχως θά θερα- 
πεύσωμεν τήν πληγήν του καί τήν έκ ταύ- 
της πηγάσασαν άσθένειαν, καί άκολούθως 
θ ’άσχοληθώμεν περί τό έγκεφαλικόν νόσημα.

— Λοιπόν είμεθχ σύμφωνοι· θά ύπάγητε 
νά τόν ϊδητε ;

— Ναί, βεβαίως, καί άπόψε μάλιστα ώς 
σάς είπον.

ΚΔ'

Γά<5των Δελιμάνς.

Έκ τοϋ τρόπου, καθ'όν δ κ. Βάν Όσσεν 
άπεκρίνετο τώ  ίατρώ κ. Άλβέν ένόησεν ού
τος δτι δέν ώφειλε ποσώς νά τόν έρωτήση 
ώς πρός τά  παρορμήσαντα αύτόν αιτία νά 
καταδικασθή είς έξορίχν καί νά λάβη άλλο 
όνομα- άλλά καί αυτός δ Βάν ’Όσσεν, νο- 
μίζων δτι σιγών περί τούτων σέβεται τήν θέ- 
λησιν τού κόμητος, δέν ώμίλησε περί τοϋ 
ύποκόμητος Σχνζάκ καί περί τής Χρυσαυ
γής. Ό  ιατρός μανθάνων δτι δ κόμης, ή 
κόμησσα καί τό τέκνον αυτών έγένοντο α ί
φνης άφαντοι καί δτι το έπί τής δδοϋ Βερρί 
μέγαρον έπωλήθη, ένόησεν δτι φοβερόν δυ
στύχημα έπέσκηψεν έν τω  μέσω τής ευδαι
μονίας τής οίκογενείας ταΰτης καί έμάντευ 
σεν αμέσως δτι φοβερόν μυστήριον έκρύπετο 
έν τώ άπροόπτω τούτω γεγονότι. Έσκέφθη 
δτι ή κόμησσα, τοσοϋτον ώραία, περιζήτη
τος καί αξιολάτρευτος διεπραξε σοβαρόν 
αμάρτημα, δπερ συνεπάγηται καταναγκα- 
στικήν ρήξιν, μεθ’ ήν ή ατυχής νεαρά γυνή 
έγκατέλιπε τήν συζυγικήν οικίαν. Τί δμως 
έγένετο τό τέκνον ; Ένδιαφέρετο σπουδαίω; 
περί τή ; τύχης τοϋ πλάσματος έκείνου, δ 
περ έπληξεν έν τώ λίκνω τό δυστύχημα. 
Ή το άρά γε μετά τής μητρός της ή μετά 
τοϋ πατρός της ή Λουκία ; Τήν έρώτησιν 
ταύτην πολλάκις έπί έτη κπηύθυνεν έαυτώ.

Τέλος δ κ. Βάν Όσσεν διττήν παρείχε 
τώ ίατρώ εύχαρίστησιν. Τώρα έγίνωσκεν 
ούτος δτι δ κόμης Δελασέρ ήτο έν ΓΙαρι- 
σίοις καί δτι είχε τήν θυγατέρα του, άν 
όχι μ ετ’ αυτού, τουλάχιστον πλησίον του. 
Ά λ λ ’ ήτο άνήσυχος διά τήν κόμησσχν. Τί 
άπέγεινεν αΰτη ; ποία ύπήρξεν ή τύχη της; 
εζη άκόμη άρά γε ; άπέθανε ;

— Περί τήν έννάτην έσπερινήν ώραν δ 
ίχτρός Άλβέν ήτο είς τού κόμητος Δελασέρ. 
Ό Θεόδωρος τόν άνεγνώρισε.

— Ή λθατε νά ίδήτε τον κύριον κόμητα, 
Ιατρέ, τφ  είπε, βεβαίως σάς προειδοποίησεν 
δ κύριος Βαν Όσσεν.

—Ναί, δ κύριος Βάν "Οσσεν μοί είπε τά 
αύτά.

— νΩ ! είναι τρομερόν, κύριε ιατρέ.
— Ή  πληγή δέν είναι έπικίνδυνος, μοί 

είπεν δ κύριος Βάν ’Όσσεν.
— Ευτυχώς.
— Πώς πηγαίνει τώρα δ άσθενής ;
— Ό χ ι καί δλως διόλου καλά· livat πο

λύ τεταραγμένος καί έχει δυνατόν πυρετόν,

τά δέ βλέμματά του είναι άγρια· δέν δμι- 
λεΐ, καί έχει σπασμωδικούς σφαδασμούς.

— Όλα αύτά θά τελειώσουν μετά τοϋ 
πυρετού.

— Τότε πιστεύετε, ιατρέ, δτι δέν ύπάρ- 
χει κίνδυνος θανάτου ;

—Τό έλπίζω, νέε μου. Ε ϊν’έδώ δ ιατρός;
— Έπήγε νά δειπνήση, άλλά θά έλθη 

μ ετ ’ ολίγον.
— Θά τόν περιμείνω καί θά είσελθωμεν 

είς τό δωμάτιον τού κόμητος.
— Χρεωστώ νά σάς προείπω, κύριε ιατρέ, 

δτι δ κύριος κόμης ονομάζεται έδώ κύριος 
Πέτρος Ρουσώ.

— Ναί, ναί, τό ήξεύρω, μείνε ήσυχος, δέν 
θά τό λησμονήσω.

Μετά μικρόν άφίκετο δ ιατρός. Ό  κύριος 
Άλβέν τώ έτεινε τήν χεΐρχ, είτα δέ μετά 
ταχεΐαν ανταλλαγήν λέξεών τινων είσηλ- 
θον άμφότεροι είς τό δωμάτιον τοϋ ασθενούς.

Ό κ. Άλβέν έπλησίασε πρός τήν κλί
νην,τεθλιμμένος δέ καί συγκεκινημένος παρε- 
τήρησε τό ώχρόν καί ύπό τών μακρών πα
θημάτων ήλλοιωμένον πρόσωπον τού φίλου 
του, το δποΐον κατόπιν τοσούτων έτών έ
βλεπε τό δεύτερον. Ό κόμης έστρεψε τά 
βλοσυρά βλέμματά του πρός τούς δύο ια 
τρούς καί παρετήρησεν αύτούς ατενώς, άλλά 
δέν άνεγνώρισε ποσώς τόν άρχαιον αύτού 
φίλον.

Ό κ. Άλβέν έστέναξε, διότι δέν έπεθύ- 
μει νά έπανίδη τον φίλον του έν τοιχυτη 
λυπηρά κχτχστάσει, ύπερνικήσα; δμως τα 
χέως τήν συγκίνησίν του κατεσίγασε τά 
φιλικά αισθήματα, του. Ήρώτησε χαμηλο- 
φώνως τόν συνάδε7>φόν του, ούτος δέ τω 
είπεν δ,τι παρετήρησεν,έξετάσας τό τραύμα, 
τήν άδυναμίαν τοϋ άσθενούς, τάς νευρικάς 
του παθήσεις, τήν έπίτασιν τοϋ πυρετού 
καί τ ί μέ/οι τούδε έπραξεν. Ό κ. Άλβέν 
έπεδοκίμασε πάσας τάς συντάγά; αυτού, 
έμεινε δέ παρά τώ τραυματία μέχρι τοϋ 
μεσονυκτίου καί άπεχώρησε μετά τοϋ συ
ναδέλφου του, είπών αύτώ δτι θά έπανήρ- 
χετο τή έπιούση.

Ό κόμη; Δελασέρ διήλθε λίαν τεταρα- 
γμένην καί κακήν νύκτα- οί νευρικοί σπα
σμοί έπετάθησαν, άνεκτήσατο δέ τήν φω
νήν, ά λ λ ’ έπειδή ή διάνοιά του ήτο τετα- 
ραγμένη, είς ούόεμίαν άπήντα έρώτησιν. 
Έφώνει τήν θυγατέρα του καί τή ώμίλει 
ώς άν εί ητο πλησίον του, ένίοτε δέ έπρό- 
φερε καί τό όνομα τής κομήσσης. Ό τε ά- 
πηλλάσετο άπό τού παρχληρήματος, την 
κρίσιν διεδέχετο στιγμιαία ήσυχία, τότε οε 
ύπερυιέτρως άνεωγμένους έχων τούς οφθαλ
μούς έμεινεν άκίνητος καί άδρανής ώς 
πτώμα.

Ύπό τήν επιγραφήν «Τό έπί τή ; δ
δοϋ Ροσέ δράμα» πέντε ή εξ πρωίναί 
έφημερίδες διηγούντο τήν άπόπειραν τής 
δολοφονίας, έ^ούσης έλατήριον τήν κλοπήν, 
θύμα τής όποιας ύπήρξεν δ πλούσιος πολί
της Πέτρος Ρουσώ. Έκ μιάς τών εφημερί
δων τούτων έμαθε τό γεγονός ή μαρκησία 
Δεμομπεραί, ήτις κατάπληκτος άνέγνω κα
τά  συνέχειαν δίς τήν είδησιν.

— “Ω ! καί έδώ δ ύποκόμης Σανζάκ ε
νέχεται, είπε καθ’ έαυτήν.



Καί άμέσως ε”πεμψεν. ένα τών υπηρετών 
της τήν όοόν Ροσέ δπως ζητήση είδή- 
βεις περί τοϋ κόμητος, καί μολονότι ή ά- 
πάντησις, ήν έκόμισεν ό θεράπων, καθησύ- 
χασεν αύτήν ολίγον, Ιν τούτοις μετά με- 
βημβρίαν έζήτησε καί πάλιν νά μάθη πώς 
έχει ό αρχαίος αύτής φίλος.

Τή έσπέρα ή μαρκησία, ήτις εί/ε τέσσα- 
ρας φίλους προσκεκλημένους είς τό δεΐπνον, 
ήτο βραχύλογος καί δέν είχε τήν συνήθη 
ζωηρότητα τοϋ πνεύματος. Τοϋτο παρετη- 
ρήθη άμέσως ύπό τών συνδαιτυμόνων, οΐτι
νες βλέποντες αύτήν κατηφή καί άνήσυχον 
τήν ήρώτησαν τήν αιτίαν.

— “Εμαθον δτι σήμερον τό πρωί μέγα 
δυστύχημα ήκολούθησεν είς ένα τών φίλων 
μου, άπεκρίθη καί ένεκα τούτου δέν μέ 
βλέπετε δπως είμαι συνήθως.

Καί επειδή ή μαρκησία έστρεψεν άμέσως 
αλλαχού τόν λόγον, ένόησαν δτι δέν ήθελε 
νά είπη τι περιπλέον.

Έγερθέντες έκ τής τραπέζης μετέβησαν 
είς τήν αίθουσαν, δτε είς τών θεραπόντων 
ήνοιξε τήν θύραν καί ανήγγειλε τήν άφιξιν 
τοϋ κ. Γάστωνος Δελιμάνς.

II μαρκησία ήγέρθη αίφνιδίως ώς άν εί 
έλατήοιον ώθησεν αύτήν.

— Ά ς  είσέλθη ό κύριος Δελιμάνς είς τήν 
μικράν αίθουσαν, είπε πρός τόν ύπηρέτην, 
καί είπέ του δτι τόν παρακα7.ώ νά μέ πε- 
ριμένη ολίγον.

Είτα δέ στραφεϊσα πρός τούς προσκε
κλημένους της,

— Δέν ήλπιζον, Ιπανέλαβεν, δτι θά μ.’ 
Ιπεσκέπτετο άπόψε ό κύριος Δελιμάνς· τόν 
περιμένω πρό πολλοϋ, καί έχομεν νά όμιλή- 
σωμεν περί σπουδαιοτάτου πράγματος- με- 
γάλως λυπούμαι δτι δέν δύναμ,αι νά διέλθω 
μ.εθ’ ύμ.ών τήν εσπέραν, άλλά θά εύαρεστη- 
θήτε νά μέ συγχωρήσητε.

Οί προσκεκλημένοι ήγέρθησαν, εις δ ’ έ; 
αύτών άπεκρίθη :

— Η κυρία μαρκησία γνωρίζει καλώς 
δτι δέν πρέπει νά στενοχωρήται δταν εχη 
απέναντι της φίλους ήμεΐς θά Ιλυπούμεθα 
ίάν τήν Ικρατούσαμεν Ιδώ.

Καί άπήλθον. 11 μαρκησία είσήλθεν είς 
το δωμάτιον έ'νθα άνέμενεν αύτήν ό νέος.

— Ά  ! τώ είπε, τείνασα τήν χεϊρα, δέν 
ήζεύρεις πόσον χαίρω, διότι σέ βλέπω !

Έφθασα άπόψε είς τάς έπτά- έ'λαβον 
τήν έπιστολήν σας, ή όποια ήτο τόσον κα- 
τεπείγουσα, ώστε δέν ηθέλησα νά περιμένω 
αύριον διά ν ’ άποκριθώ είς τήν πρόσκλησίν 
σας.

— Καί σάς ευχαριστώ.
— Τί έχετε νά μ,οϋ είπήτε, κυρία μ.αρ- 

κησία ; θα Ιλογιζόμην ευτυχής, Ιάν ήδυνα- 
μην νά σάς ύπηρετήσω, θά ύπερηφανευόμην 
οιά τοϋτο καί θά τό Ιθεώρουν τιμ,ήν μ.ου.

— Έν πρώτοις, κύριε Γάστων, καθή- 
σατε. Κύριε Δελιμ.άνς, θά μ.έ χαρακτηρί
σετε άρά γε άκριτόμυθον, έάν σάς Ιρωτήσω 
οιατί άνεχωρήσατε έκ ΙΊαρισίων χωρίς νά 
ειπητε πρός τόν πατέρα σας πού μετεβαί- 
νετε ;

— Ό χ ι, κυρία- άλλα νά σάς είπω ώς 
άπεκρίθην καί είς τόν πατέρα μ.ου, δτι ε”-

πραξα τοϋτο ένεκα λόγων, τούς οποίους 
δέν δύναμαι νά γνωστοποιήσω.

— Δέν άνεχωρήσατε μόνος ;
— Είναι αληθές.
—Μή Ικπλήττεσθε, κύριε Γάστων, σάς 

ύποβάλλω ώς βλέπετε είς άνάκρισιν.
— Έάν δύναμαι, κυρία, θ ’ άποκριθώ είς 

δλας τάς έρωτήσεις σας.
— Είλικρινώς.
— Ναί, κυρία.
— Πόσους είχες συντρόφους ;
— Δύο.
— Ό φίλος σας Σαρμέϊλ πρώτον, αί;
— Μάλιστα, κυρία.
— ’Έγραψα συνάμ.α καί πρός αύτόν. Έ - 

πέστρεψεν Ικ Παρισιων.
— Ό κύριος Σαρμέϊλ θά έπανέλθη μ ετ ’ 

ό)ίγας ήμέρας.
— Ήξεύρετε ποϋ είναι ;
— Ναί, κυρία μαρκησία.
— Καί δύνασθε να. μ.οί τό είπητε ;
Μετά στιγμιαϊον δισταγμόν ό Γάστων

άπεκρίθη :
— Ό  Σαρμέϊλ είναι είς C e r i s a i e  παρά 

τήν Μωβεύγην, είς τής θείας του κυρίας 
Γοντραί.

— Ήσθε καί σείς μ ετ ’ αύτοϋ έκεΐ ;
— Ναί, κυρία.
— Ά φ ’ ής ήμέρας άνεχωρήσατε ;
— Έκείνην τήν ήμ.έραν μ.όνον, κυρία, ο is - 

νυκτέρευσεν είς C e r i s a i e .
— Καί υπήγατε έπειτα ;
— Είς Βέλγιον.
— Ά  ! είς Βέλγιον . . . Καί πότε έπε- 

στρέψατε είς τήν C e r i s a i e  ;
— Σήμερον τό πρωί.
— Μετά τοϋ κυρίου Σαρμέϊλ. Ά λ λ ’ δ

ταν άνεχωρήσατε έκ Παρισιων, είχατε και 
σύντροφον" ποϋ τόν άφήσατε ;

— Κυρία μαρκησία, άπεκρίθη ό νέος, ά- 
φού έπί στιγμ,ήν διετέλεσε σιωπηλός, με 
παρασύρετε είς ολισθηρόν έδαφος, καί θέ
λω καλλίτερα νά μ.ή σάς άποκριθώ πλέον.

— Καί δμως θά άπαντήσετε, κύριε Δε
λιμάνς, διότι θα έπικαλεσθώ πάντα τά εύ- 
γενή σας αισθήματα.

— Είς αύτά δμως άκριβώς τά αισθήματα 
θά ύπακούσω καί θά σιωπήσω.

— Θά τό ΐδωμ.εν, κύριε Δελιμ.άνς· τόν 
άλλον τόν σύντροφόν σας, τοϋ όποιου δέν 
άνεφέραμεν είσέτι τό όνομα, τόν γνωρίζω 
ώσαύτως· είναι δ φίλος σας ό μαρκήσιος 
Βερβείν.

— Δέν τό άρνοϋμαι.
— Λοιπόν, κύριε Δελιμάνς, θέλω νά μ.ά- 

Οω καί πρέπει νά το μ,άθω, πού εύρίσκεται
! τώρα. ό μαρκήσιος.

— Ά λλά , κυρία μαρκησία, Ιψέλλισεν δ 
Γάστων.

— Κύριε Δελιμ.άνς, διά τοϋτο σάς Ιφώ- 
ναξχ. Είπέτε μου, ποϋ είναι ό μαρκήσιος · 
σάς παρακαλώ.

— Ώ  ! κυρία μαρκησία, θά σάς τό έ’λε- 
γον ευχαρίστως, άλλά νομ,ίζω δ,τι οφείλω 
νά σιωπήσω. “Εχω λοιπον ανάγκην νά εΐ- 
πω πρός τήν κυρίαν μαρκησίαν δτι πρόκει
τα ι περί μυστικού, τό όποιον δέν δικαιούμαι 
ν ’ άποκαλύψω :

— Ώ στε είναι λοιπόν δυνατόν, είναι α 

ληθές, άνταπήντησε περιαλγώς ή μαρκησία, 
σείς καί ό κύριος Σαρμ,έϊλ, συνεπράξατε είς 
κακήν ποάξιν, είς μυσαρόν εργον ;

— Μέ συγχωρεΐτε, κυρία μαρκησία, άλλά 
νοαίζω δτι δέν συνενοούμ.εθα- συνοδεύσαντες 
τόν Άδριανόν Βερβείν τόν φίλον μας ό Σαρ- 
μέϊλ καί Ιγώ,Ιπετελέσαμεν τό καθήκον μας. 
Περί ποιας κακής πράξεως, περί ποιου μυ- 
σαροϋ έργου όμιλεΐτε ;

— Ήθελον νά είπω περί κακουργήματος, 
κύριε.

— Ώ  ! τό πολύ πολύ περί πλημμελή
ματος, άνταπήντησεν δ Γάστων.

— Ά  ! όά, οί σημερινοί νέοι παραδόξως 
κρίνουσι τά πράγματα ! άνέκραξεν ή κυρία 
Δεμομ.περαί· θεωροϋσιν ώς μ,ηδέν το ν ’άπα- 
γάγωσι μ.ίαν κόρην καί νά βυθίσωσι τήν 
οίκογένειάν της είς άπαρηγόρητον θλΐψιν, 
είς απελπισίαν.

Ό  νέος άνεσκίρτησε.
— Τ ώ αχ , κυρία μαρκησία,άπεκρίθη μετά 

ήρεμίας πάλιν, δέν έννοώ πλέον τίποτε.
— Τό έπίστευον, δ μαρκήσιος δέν σάς 

είπε τήν άλήθειαν, σάς ήπάτησε !
— Ό Άδριανός δέν ήδύνατο νά μάς ά- 

ποκρύψη τι . . .
— Άφοϋ είναι έτσι, θά ήξευρετε έάν α

γαπά τήν νέαν έκείνην.
— Περί ποιας νέας όμ.ιλεΐτε, κυρία μ.αρ- 

κησία.
— Κύριε Δελιμ.άνς, ύπεσχέθητε νά μοί 

άποκριθήτε είλικρινώς καί δέν τό πράττετε. 
Γνωρίζετε καλώς δτι ομιλώ περί τής Χρυ
σαυγής Δελώρμ.

— Ό  Άδριανός τήν άγαπά έμμανώς, 
κυρία. Ούδείς καλλίτερον άπό έμ.έ δύναται 
νά σάς όμ.ιλήση περί τοϋ έρωτος τού Ά - 
δριανοϋ πρός τήν δεσποινίδα Χρυσαυγήν, 
έρωτος γεννηθεντος τυχαίως είς Καμ.πανίαν, 
ώς τόσα άλλα πράγματα γίνονται κατά 
τύχην. Έάν έπιθυμήτε, δύναμαι νά σάς 
διηγηθώ πώς ό Άδριανός μ.έ τον ριψοκίνδυ- 
νον χαρακτήρα του είσήχθη είς Κορδελιέρην, 
καθ ’ ήν Ιποχήν διέμ.ενε τότε ή οεσποινις 
Χρυσαυγή.

— Τά γνωρίζω δλα.
— Κατά τό οιάστημ,α τών παρελθόντων 

δεκαέξ μηνών χωρίς νά τήν ίδη καί χωρίς 
κ&ν να ήξεύρη τίάπέγεινεν, ουο έπί στιγ- 
μήν ε’παυσε νά συλλογίζηται αύτήν, καί 
έάν κατά τό διάστημα τοϋτο όιέπραξεν ό 
οίλος μου μερικάς άνοησίας, πρέπει νά ά- 
ποδοθώσιν είς τήν θλίψιν, τήν όποιαν ησθά- 
νετο άποχωρισθείς διά παντός, ώς έπίστευε, 
τή : ποοσοιλοϋς του Χρυσαυγής.

»Δέν έχω ανάγκην νά σάς είπω, Ιάν ή 
χαρά του υπήρξε μεγάλη, δτε τελευταίως 
άνεγνώρισε τήν δεσποινίδα Χρυσαυγήν είς 
τό Μελόδραμ.α καί άνεύρεν αύτήν έδώ είς 
τήν οικίαν σας, κυρία μαρκησία.

— Τόσον μεγάλη ύπήρξεν ή χαρά του, 
ύπέλαβεν ή μαρκησία, ώστε έχασε το λο
γικόν, διότι έκεΐνο τό δποΐον έκαμνε είναι 
πράξις άτιμου άνθρώπου, άθλιου, Ιάν οχι 
παράφρονος.

[Έπετα: συνέχεια.]
«Π .
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΔΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α0ΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π β ιρ α ιενς  Ά θ ή ν α ι  Π άτρα ι Π ύργος ’Ο λ ύ μ π ια .

1.25π — ’Ολύμπια άν. 7.35π — 2.25μ 6.30μ
2.05 — Π r /*?· 8.30 — 3.20 7.25
3.00 — υργ°' 3  7.00π 3.40 5.05μ
3.15 4.20μ /« _  8.50 5.18  7.15
, η,  7.25 A ‘ *elvi (άν. -  8.55 5.24 6.40π
ί ί !  —  /δΤ. -  11·00 ± !±  1 1 1
6.00 — τρβ1 \άν. 7.45π 11 .50  — 4 .ΙΟμ

ζ · ,  „ . lu 7 20 -  Αϊγιον άν. 9.29 1.08 -  6.25
Π-ρ « ι (άν. 4 is  τ π π τ4 5 μ  -  ,Α . 158 2 ^ 1

άφ. 6 18 9.45 7.40 -  Ακρατα Ι,άν. 10.39 2.02 6.20* -
άν. 6.23 9.50 6.45π _  /ϊφ· 1-05 3.55 9.00 —

_  Κόρινθό; ^  j .25 4.10 12.00*

5.00 Άθηναι αφ. 4,30 7.05 — 3.20
5.55 Πειραιεύς αφ. 5.00 7.35 — 3.55

Ρ Ρ Ι Ι Σ Α  ΕΛΛΗΝΙΣ
ημέραν, μεταδαινουσα προς παρχδοσιν μαθηματο>ν εις μικρούς παιδας η κορα- 
Ο'.α.— Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.□«Αραικύς άν 

Άδήναι » 
/αφ 

Κόρινθος ί , Ο  θ η σ α υ ρ ό ς  τοΟ Φ ιλ α να γ νώ σ το υ  ή

'Δ.κράτα Άνατυπωθέντων των έξαντληθέντων φύλλων εκτίθενται προς πώλησιν πλή
ρεις σειρα'ι τής ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ του κ. Δαμβέργη άπο του 1887 — 1892  
{ ’Ιουλίου) έκ 3 £ £ 0 0  μεγάλων σελίδων κα'ι τόμων 6, ών έκαστος τιμαται :

Του 1887 ................................δρ. 5 )
Του 1888 — 1891 άνά δρ. 8 δρ. 32 { δρ.
Του 1892 ίέξάμ.) ......... .. . .δρ. h )

Ά η ι ν τ ί ζ  ^  ό μ ο ΰ  βραχμ& ς  
(Ταχυδρομικά: επαρχιών δρ. 1,50, εξωτερικού δρ. 7 Κατά τόμον άναλόγως). 
Εις τους τόμους τούτους, άποτελοΰντας ολόκληρον βιβλιοθήκην και κάτοπτρον 
εξαετούς φιλολογικής ζωής, περιέχονται.

1 Κ  πλήρη λαμπρά Μυθιστορήματα 
ί£2>0 Διηγήματα τών αρίστων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων 
3 0 0  Ποιήματα δλων τών ποιητών μας.

Μελέται φιλολογικά!, ’Ιστορικά!, Καλολογικαί, Κριτικαί, κα'ι έν γένει λρθρα 
ποικίλα κα'ι ενδιαφέροντα πασαν τάξιν άναγνωστών περ'ι τά 1  2SO O. 

("Εκαστον φυλλάδιον ιδιαιτέρως λ. 40).

Α.«χαινα

Π4Ργοί Ιάν. Ϊ Ί θ ;  
’Ολύμπια ίφ . 7.25

Κόρινθος Ά ρ γο ς  Ν αύπλιον Τρίπολις.
Κίριν8ος άν. 11 .42π  (*) 1.20μ 11Τρίπολις άν. 6.30π 9.45π (*]
'Αργος ά». 2.20 3.50 Ν α ύ « λ (ο ν  » 8.45 12 .15
■ · 4 » λ ιο ν  · 3.00 4.25 "Αργος » 9.25 1.20
Τρίπολις » 6 .10  7.20 || Κόρινθος άφ. 11.40  3.45

Κα6ά(3ιλα Κ υλλήνη Λουτρά.
Κ«6άσιλα 7 .15  10 .15  — 7.00 Λουτρά — — — 2.35
Βαρθολομ. 7.30 10.35 3.20 7.2.0 Κυλλήνη 6.00 — 11 .15  4.00
Κυλλήνη — 11,05  3.50 7.50 Βαρθολομ. 6.33 8 00 11.42 4.33
Λουτρ* — 12.30 — — Καβάσιλα 6.50 8.15  — 4.50

· .  Κ ατ’ ευθείαν ιίς  Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σά66ατον (2) Δευτέραν 
Τιτάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων “Αργους Ναυπλίου ές άμ.αζοστοιχίαι καβ’έκάστην

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θ η να ι, Όδός Ά ριότείδου, άοιθμός 16.
τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεΓοςκαι μή. ■ 

άποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμα'ι μέτριαι.

ειποΜ Ε Γ Α Ζ Γ 0 Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν Η
Πλατεία Όμονοίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΡΑΓ1ΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ

Δνευ τού οποίου ή μηχανή 
δεν είνε *)νησία. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ» ΟΔΟΣ ΠΡΟγΣΤΕΙΟΥ, 10


