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Α ί  συνορομαι αποστέλλο ντα ι ά π 'ευθε ία ς  <Ί1ρος 
j τή ν  Δ ιεύβυνσ ιν τώ ν ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ- 
ι ΤΩΝ, εις ’Α θ ή να ς» , δια  ταχυδρομικών επ ιταγώ ν,

γραμ μ ατοσήμ ω ν, χαρτονομ ισμάτω ν, τοκομεριδίω ν,
συναλλαγμ,άτων κτλ. κτλ.

— Και πολύ σπουδαίαν, έβεβαίωσεν ό 
Δελόγκ.

— Ή  δεσποινίς Ροζίτα. λείπει- άλλά 
φρονώ oTt δέν θά βραδύνει νά έπανέλθη.

— Πρέπει νά προκαλέσωμεν είς ομιλίας 
τάς γυναίκας ταύτας, ειπεν ό Ρουμπινώ 
κύπτων είς τό ούς τοϋ συνεταίρου αύτοϋ, 
οστις τό έν έκρινε.

— Πρόκειται περί κληρονομιάς τινός, 
είπε τότε ό Ρουμπινώ.

—  Μπά !
— Οί φλογεροί οφθαλμοί τών δεσποινί

δων Σερβέν προσηλώθησαν έπί τών δύο ξέ
νων.

— Περί σχολαζούσης περιουσίας, -ιός ζη 
τείτα ι ο κληρονόμος.

— Καί δέν τήν διαθέτετε ύπέρ τής οικο
γένειας Σερβέν, είπεν εϋθύμως ό γλύπτης.

— Είναι άδύνατον δυστυχώς. Ά λ λ 'ε -  
χομεν διδόμενα νά πιστεύσωμεν, ότι ή ύφ 
ύμών ξενιζομένη είναι τό πρόσωπον το όποιον 
ζητοϋμεν. Ποϋ έγεννήθη ;

Ή  Ροζίτα είχε συστήσει σιωπήν έπί τοϋ 
αντικειμένου τούτου, άλλά προκειμένου περί 
κληρονομιάς! Καί έπειτα πώς νά κρατηθώσι 
πέντε γυναικεΐα.1 γλώσσαι. !

— Δέν τό ήξεύρει, είπεν ή ’Ιωάννα.
— Παράδοξον ! είπεν ό Ρουμπινώ, ώ- 

θών διά τοϋ άγκώνος τον σύντροφον αύτοϋ.
— Ή  Ροζίτα, έπανέλαβεν ή Τερέζα, 

νομίζει δτι έγεννήθη είς Παρισίους, άλλά 
δέν είναι βέβαια.

— Ποϋ διήλθε τήν πρώτην νεότητά 
της ;

— Κατά πρώτον έν Σαρδηνία καί κα
τόπιν έν ’Ιταλία πλησίον σχοινοβατών, οι- 
τινες τή έοιδον πλείονα ραπίσματα παρά 
ζακχαρικά.

— Ά λλά  τότε πώς κατέστη τόσω διά
σημος χορεύτρια ;

— Άπλούστατα, είπεν ό γλύπτης- ό φί-
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Είναι τετάρτη μ. μ. ώρα.
"Ολος ό μικρός έκεϊνος κόσμος κατέχει τήν 

οίκείαν αύτώ θέσιν.
Ή Βενεδέττη, άκουμβώσα έπί τών προσ- 

κεφαλαίων της, άναπαύεται.
Αί τρεις μεγαλείτεραι θυγατέρες κόπτουσι 

■φορέματα, ύπηρετούμεναι ύπό τών δύο μι 
κροτέρων, ώς οί ξυλουργοί ύπό τών μαθη- 
τευομένων αύτών, κομιζόντων τό ύλικόν.

Ή  θύρα ήνοίχθη καί γραϊα πολύσαρκος 
ίίσήλθε.

— Καλή έσπέρα σας, σύντροφοι, είπεν, 
ή δεσποινίς δέν είναι έδώ ;

— Ό χ ι, κυρία Ποαρέ, άλλα. σοί προσ
φέρω πέντε άλλας καί διάλεξε !

— Μά δέν πρόκειται γιά  ταΐς δικαίς σου, 
■ειπεν ή γραία- ό σκοπός είναι γιά  τήν 
Στρουμπού>νω.
I'. Στρουμπούλω ε'λεγεν ή κυρία Ποαρέ τήν 
Ροζίταν.

Ήτο δέ αΰτη γραία ύπερεξηκοντούτης 
Χαί δυσειδής τήν μορφήν, έχουσα σύζυγον, 
όιορθωτήν τινα τών παλαιών ένδυματων 
τής συνοικίας, καί τόσω ισχνόν, οσον έκείνη 
ητο ευτραφής.

Έκείνη, άλλως τε, εζη έν ύπαίθρω έπι- 
«κεπτομένη τους γείτονας, έκεϊνος κεκλει- 
®|*ενος έν τώ «ντρω του καί κεκυφώς, μέ 
'!"0ν βελόνην άνά χεΐράς, μόλις άνέπνεε 
Καθαρόν άέρα- έθαύμαζέ τις πώς έ'ζη !

I

Πρό τής άφίξεως τοϋ Ζχβακοϋ, μόλις ή- 
ξίου χαιρετισμού τούς Σερβέν, διότι πολυ
μελής οικογένεια ώς ητο, δέν έπερίσσευε νά 
κερνόί κάποτε καί τήν θυρωρόν.

Άπό τής άφίξεως δμως τής Ροζίτας τα 
- πράγματα ήλλαξαν φάσιν- καί οί σύζυγοι 

Ποαρέ άπελάμβανον έξ αύτής άρκετά.
Καί έπειδή τήν εύτυχίαν ταύτην ώφειλον 

ι ε’ις τούς Σερβέν τούτους περι έβαλλε διά [Αυ- 
| ρίων περιποιήσεων.

Έάν διέλυον τήν σκιάδα καί τούς εβλε- 
πεν φέροντες μεθ’ έαυτών τα  τεμάχιά της 
πάλιν δέν θά έπρόφερε λ’έξιν !

— Οΰτω λοιπόν δέν είναι έδώ; ήρώτησεν
— Καί τί τήν θέλεις τήν Στρουμπούλω; 

είπεν ό γλύπτης.
— Έ γώ; τίποτε οί κύριοι τής οίκίας της 

τήν ζητούν.
— Τσως ήλθον διά το ένοίκιον ό κύριος 

Ζαβακός θά έ'λθη έντός όλίγου καί θά τούς 
άπαντήση. Εντούτοις άς είσέλ.θωσιν, είπεν 
εύγενώς ό γλύπτης- κυρία Ποαρέ, παοακά- 
λεσε τούς κυρίους νά είσέλθωσιν.

Ό Ρουμπινώ καί ό σύντροφος αύτοϋ Δε- 
λόγκ είσήλθον.

Καίτοι ευκόλως δέν έξεπλήσσοντο οί δύο 
σύντροφοι, άπέναντι τής άγοράς έκείνης εύ- 
ρεθέντες, ήν ευκόλως ήδύνατο τις νά έκλάβη 
διά ραπτεΐον συρμών καί έρμογλυφεΐον συγ
χρόνως, έμειναν μέ το στόμα κεχηνός.

Αί δύο μικραί έ'σπευσαν νά τοϊς προσφέ- 
ρωσι καθίσματα, έν σκαμνίον κλειδοκύμβα
λού καί μίαν γοτθικήν έδραν !

Ό  γλύπτης, χωρίς καν νά στρέψη τήν 
κεφαλήν, διότι ήτο πολύ άπησχολημένος είς 
τήν διόρθωσιν τής γενειάδος τής προτομής 
αύτοϋ, είπεν έκ τού ύψους τού ποδόστάτου 
του :

— Επιθυμείτε νά ΐδητε τήν δεσποινίδα 
Ροζίταν δ ι’ ύπόθεσίν τινα ;



■χος μου Ζαβακός την είδε καί πληρώσας ευ
τελή λύτρα την παρέλαβε παρ’ έαυτώ καί 
τήν έδίδαξε. Τί άπλούστερον τούτου ;

— Βεβαίως-άλλά τίς ήτο ό πατήρ αύτής ;
— “Αγνωστον.
— Καί ή μήτηρ της ;
— Αύτή ύπήρχε βεβαίως, ά λ λ ’ούδέν θε

τικόν γνωρίζουσι περί αύτής.
Ό Ρουμπινώ ώθησεν έκ νέου τον σύντρο

φόν του.
— ’Απίθανε καθώς φαίνεται έν Σαρδη

νία έν οίκίσκω τινι, παρά τούς πρόποδας 
ορούς.

— Είναι άρκετά αόριστον τοϋτο.
— Ύπήρχον δένδρα πέριξ τοϋ οίκίσκου, 

ύπέλαβεν ή μία τών μικρών.
— Δένδρα ύπάρχουσι πανταχού.
— Καί τό ονομα ;
— Ά  ! αύτό είναι άγνωστον καί πρέπει 

νά τό άναζητήσητε.
Δέν είχον μάθει άρκετά, άλλά έγνώριζον 

δσα καί ή Ροζίτα.
— Δυνάμεθα νά ίδωμεν τόν κύριον Ζα

βακόν ; είπεν ό Ρουμπινώ, δστις τή βοή
θεια τών χρυσών αύτοϋ διοπτρών παρετήρει 
τά  προπλάσματα τού γλύπτου.

—  Είναι περιττόν νομίζω· ό κύριος Ζα
βακόν δέν άγαπΛ τούς λόγους καί ούτε εννοεί 
άπό νομικά· έκτός τών μαθημάτων αύτοϋ 
άδιαφορεΐ διά παν άλλο, ή δέ Ροζίτα δέν 
γνωρίζει τί πλέον τών δσων σας είπομεν.

— Ό  Ρουμπινώ έκλεισε τούς οφθαλμούς 
ύπο τάς διόπτρας του.

— ’Εάν τό συγχωρήτε, θά έπανέλθωμεν, 
είπεν b Δελόγκ.

Καί έγερθέντες έχαιρέτισαν δπως άπέλ- 
θωσι.

Τήν στιγμήν έκείνην άκριβώς έπανήρχετο 
ή κυρία ΙΙοαρώ, κρατούσα είς χεΐρας ύπερ- 
μεγέθη άνθοδέσμην έκ λευκών ρόδων.

— Νά οχληρόν δέμα ! είπεν οί έρωτό- 
ληπτοι μοϋ προξενούν τόσον κόπον, πού άν 
διαρκέση αύτό, θά καταντήσω σάν τόν άν- 
δρα μου.

Ό  Ρουμπινώ καί ο Δελόγκ άπήλθον.
Είχ̂ ον προχωρήσει μόλις είκοσι βήματα, 

δτε συνήντησαν τόν Ζαβακόν καί τήν ιιαθή- 
τριαν αυτού, οΐτινες ήρχοντο νά δειπνήσω- 
σιν.

Η Ροζίτα έφερε πάντοτε τήν πτωχήν 
μελανήν έσθήτα αύτης.

— Είναι καταπληκτικόν, είπεν ό Ρουι;.- 
πινώ προς τον σύντροφόν του, πόσον ομοιά
ζει πρός τήν κυρίαν Ραβού.

Και ήτο τωόντι καταπληκτική ή όμοιό- 
της! Ένόμιζέ τις δτι είχεν ένώπιόν του τήν 
άρχαίαν διδάσκαλον τού κλειδοκυμβάλου έν 
δδφ Γύψου, πρό πάντων ύπό τήν μετρίαν έ
κείνην μέλαιναν ένδυμασίαν. '

Καί προσέθηκε :
— Δέν μού τό βγάζει κανείς άπό τόν νοϋν 

δτι είναι ή κόρη τη ς.’Ά χ  ! πού νά εύρίσκαμε 
τόν Ραβού !

Ή  Ροζίτα παρηλθεν.
Ό  Ρ ουμπινώ έστράφη καί τήν παρετή- 

ρησεν έκ τών όπισθεν.
—  Καί τό βάδισμα άπαράλλακτον, είπε 

ποιών χειρονομίαν πεποιθήσεως διά τοϋ δα
κτύλου τής άριστερας χειρός, δν υψωσεν έν

τώ άέρι.νΑ ! δ Ροζενδάλ θά έπλήρωνε πολύ 
άκρ ιβά τήν άποκάλυψιν ταύτην καί θά έ- 
κάμναμεν τήν τύχην μας ! άλλά πούνά ευ- 
ρωμεν τόν Ραβού ; αύτός κρατεί τήν κλείδα 
τσϋ αινίγματος.

— Ά ς  τόν ζητήσωμεν, είπεν ό Δελόγκ.
— Ά ν  δέν άπέθανεν !
Ό Ρουμπινώ έκτύπησε τό μέτωπόν του 

δια τής δεξιάς.
— Ά ς  τόν ζυτήσωμεν, έπανέλαβεν, άλλά 

στοιχηματίζω δέκα χιλιάδας φράγκων καθ’ 
ένος σελδίου, δτι είναι αύτή ή ιδία !

Ή  Ροζίτα άμα ώς ίδοϋσα τήν άγκάλην 
τών άνθεων, είπε πρός τήν θυρωρόν :

— Στολίσου τώρα διά τών άνθέων αυ
τών,· κυρία Ποαρώ.

— Έ χει έδώ, παιδί μου, δ ι’ δλην τήν 
συνοικίαν, είπεν έκείνη· ά φ ’ δτου εΐσαι έδώ 
θά ήδυνάμην έάν ήθελα νά γείνω άνθοπώλις 
καί θά έκέρδιζα οχι ολίγα.

— Καί άγνοεΐτε πάντοτε ποιος τά  στέλ- 
λει ; ήρώτησεν ή Ροζίτα.

— Δέν έμαθα τίποτε- ό κομιστής έχει 
κλεισμένο τό στόμα μέ τή μηχανή.

Ά λλά  συνεπαίρανε φυλοσοφικώς :
— Θά τό μάθης πάντοτε, πού θά πάη I 

καί πιστεύω μάλιστα καί γρήγορα.

Β'

Ή  κυρία Ποαρέ έσκέπτετο όρθώς.
Δέν σπείρει τις μαργαρίτας, χωρίς σκο

πόν νά δρέψγι τόν καρπόν αύτών !
Μόλις οί συνεταίροι είχον άπομακρυνθή 

καί τό έργαστήριον τοϋ γλύπτου ήνεώγη έκ 
νέου.

Ό  Πρίγκηψ δ ’Ελύ έν συνοδία τής μαρ- 
μησίας δ Άρτάν είσήλθεν έν αυτώ.

Αί δεσποινίδες Σερβέν άπεχώρησαν έν 
θορύβω.

Μόνη ή Ροζίτα,.κρατούσα τήν στιγμήν 
έκείνην έπί τών γονάτων της μίαν τών μ ι
κρότερων θυγατέρων τού Σερβέν, εύρέθη έν 
τή ανάγκη νά μείνη.

— Είναι επιδρομή αυτη, δεσποσύνη, τή 
είπεν ό πρίγκηψ. Ευτυχώς δέν είμεθα βάρ
βαροι. :

Ή  μαρκησία, δροσερά καί λαμπρά, πα- 
ρήγγειλεν είς τόν γλύπτην έτέραν κεφαλήν 
γεγλυμμένην έν νεωτέρω σχήματι.

"Ηθελεν ή κόμη της νά ήναι διατεθει
μένη άλλως, οί χαρακτήρες τού προσώπου 
της φιλομηδεΐζ" καί τέλος πάντων ήθελε νά 
φαίνηται νεωτέρα.

— "Ηδη δτε έγήρασα. είπε φιλαρέσκως 
άκκιζομένη διά τήν νεάζουσαν οψιν της- 
θέλω νά έννοήσητε οποία ήμην καί νά μέ 
κάμητε νεωτέραν- έννοώ ή τέχνη νά φθάνη 
τό ιδεώδες.

Καί λέγουσα ταϋτα  τώ επιδείκνυε σω
ρείαν φωτογραφιών καί μικρογρωφιών αύ
τής.

— Πρέπει, έπρόσθετε, νά δοκιμάσητε νά 
μέ άνασκευάσητε.

Ό  Σερβέν τή άπηύθυνε μυρίας φιλοφρο
νήσεις, ύποσχόμενος νά κάμη άμέσως σχέ- 
διόν τ ι.

Ή  μαρκησία ίδέχθη. Ό πρίγκηψ έκά- 
θησε πρό τής χορεύτριας.

— Διατί τόσον άγρια; τή είπε χαμη- · 
λοφώνως, τούς θαυμαστάς σας άπεφασί- 
σατε νά τούς άπελπίσητε ;

Ή  Ροζίτα έστέναξε καί άπήντησεν ίτα - 
λιστί, έν τή μελωδική έκείνη γλώσση τών 
έρώτων,

— Δέν γνωρίζουσι, φαίνεται, οί θαυμα- 
σταί μου νά εϋρωσι τήν οδόν τής καρδίας 
μου.

— Ύποδείξατέ την είς έμέ, είπεν έκεϊνος, 
καί θά τήν ακολουθήσω, καί αν πρόκηται 
νά βαδίσω έπί άκανθών.

’Εκείνη ήγέρθη άφελώς, άπηλλάγη της 
μικρας Σερβέν καί έπρόσθεσε μειδιώσα μι
κρόν

— Ζητήσατέ την.
Καί δπως διακόψη τήν κατά μόνας συν

ομιλίαν διηυθύνθη πρός τό έργαστήριον τοϋ· 
γλύπτου καί όεικνύουσα τήν προτομήν τοϋ 
Άνδρέου λά Βιλλωδαί-

— Ποιος είναι ό νέος ούτος ; ήρώτησεν.
— Είναι ό γραμματεύς μου,είπεν ό πρίγ

κηψ.
— Καί ονομάζεται ;
— Άνδρέας λά Βιλλωδαί.

Έκείνη έκίνησεν έπανειλημμένως τήν κε
φαλήν.

— Ά  ναί ! είπεν δέν έρχεται συχνά είς 
τό μελόδραμα ;

— Συχνά, τώ ίντ ι.
— Καί ποϋ κάθηται ;
— Παντού- συνήθως δμως είς τάς πρώ- 

τας σειράς τής ορχήστρας.
— Έν τώ  μέσω ;
— Άκριβώς. Τόν παρετηρήσατε ;
— Είναι πολύ εύμορφος νέος αύτος ό..* 

Άνδρέα τόν είπατε ;...
— Λά Βιλλωδαί, δεσποινίς- φθονώ δέ τήν· 

τύχην του, διότι τόσον τον σκέπτεσθε.
Ή  Ροζίτα έοηξε τά  χείλη της καί ή 

γειρε πρός τόν πρίγκηπα βλέμμα πλήρες 
πονηριάς.

— Ενόσω είμαι έπί τής σκηνής, είπεν 
έκείνη, μέ παρατηρεί τόσον έπιμόνως, ώστε 
έξεπλάγην.

— ’Αγαπά πολύ πολύ τόν χορόν ό γραμ
ματεύς σας, πρίγκηψ.

— Θά άγαπά, πρό πάντων τον άστέρα 
τοϋ χορού, δεσποινίς, καί αύτος ώς οί άλλοι· 
ίδών ύμας, έτρελλάθη.

Ή  Ροζίτα έφάνη ώς νά μήν ήκουσε τήν 
φιλοφρόνησιν ταύτην.

— Δέν θά ήναι πλούσιος, έπανέλαβε·/ 
έκείνη, άφοϋ κατέχει θέσιν τόσω μετρίαν· 
πλησίον σας.

— Οί λά Βιλλωδαί, δεσποινίς, άπολαμ- 
βάνουσιν έντιμου άνέσεως καί ήδύνατο νά 
ζήση καί άνευ τής θέσεως- άλλ ’δμιλήσαμεν 
άρκετά διά τούς άλλους· πότε θ ’ άποφασί- 
σητε νά μ ’ άγαπήσητε τέλος πάντων ;

— Τό άγνοώ.
— Τί παράδοξος νέα !
— Θά είμαι φίλη οχληρά· σπανίως ή  

καρδία μου είναι εύθυμος· μοί όμι7,ήτε περι 
λατρευτών έχω λοιπόν πολλούς.

— Βεβαίως- δλους δσους σάς ϊδωσι.
— Γνωρίζετε τινάς έξ αύτών ;
— Γνωρίζω τούλάχιστον τόν θερμότερο* 

μεταξύ αύτώ ν είναι...



— Μή τόν όνομάζητε, σάς παρακαλώ- 
μόν ον δ έ εάν γνωρίζητέ τινα , λαμ.βάνοντα 
τόν κότ"ον νά μοί άποστέλλει δώρα τιμ.αλ- 
<ρή, λάβετε τήν καλωσύνην νά τόν είδο- 
ποιήσητε δτι τά  καταθέτω είς μέρος ά- 
«φαλές, διά νά τοϋ τά  έπιστρέψω εύθύς ώς 
μ,άθω τό όνομα αύτοϋ.

— Θά τ ’ άπορρίψητε ; διατί τόση αΰ- 
σττιρότης ! έστάλησαν δπως διατρανωθη 
δ ι’αύτών ό πρός ify-άς θαυμασμός και 6 
μέγας ερως δν εμπνέετε- είναι τοϋτο έγ
κλημα ;

— ’Ό χ ι- ά λ λ ’έσομαι ειλικρινής, πρίγκηψ- 
τά  δώρα ταϋτα μέ προσβάλλουν- δέν θά όε- 
^θώ ποτέ δώρα, παρά άπό τόν μνηστήρα 
μου, άν ποτέ θά έχω τοιοϋτον. Όσοι μοί 
προσφέρουσι τιμαλφή άνευ τής άδειας μου, 
ΐίνα ι ώς νά μέ μεταχειρίζωνται ώς τι 
πράγμα πρός πώλησιν. Είναι άληθές, δτι 
ίίμ α ι άπλή χορεύτρια, άν καί έπροτίμων 
-νά άπολαμβάνω τόν άρτον μου δ ι’ επαγ
γέλματος άλλου εντελώς αφανούς. Τί τά 
θέλετε ! . . .  δέν δύναται νά έκλέξη τις τήν 
■οδόν, ήν θ ’ άκολουθήση ! άπό δύο έτών έ
μαθα νά χορεύω ύπό τόν ήχον μουσικής ο
μίλου νομάδων- καί άν ποτέ ήρνούμην νά · 
το πράςω, μέ έκτύπων δπως μ ’ένθαρρύνωσιν 
-είς τό έργον μου ! ! Έ ,  λοιπόν ! πρίγκηψ ! 
τά  κτυπήματα έκεΐνα μοί προύξένουν ολι- 
γωτέραν αΐσθησιν τής προσβολής τών εκα
τομμυριούχων, οΐτινες μέ περιφρονοϋσιν έπί 
■τοσοϋτον, ώστε νά πιστεύωσιν, δτι μέ εν 
περιδέραιον άδαμάντων ή τινων κυλίνδρων 
■χρυσών λουδοβίκειων, δύνανται νά μ ’ άγο- 
ράσωσι, ώς ήθελον κάμει διά τι ζώον έν τη 
αγορά.

Ό  Μαυρίκιος ήουθρίασε.
— Συζητεΐτε τά πράγματα παραδόξως, 

■«ψιθύρισε...
— Δύναται τις νά τά έκλάβη άλλως ; 

είπεν έκείνη προσηλοϋσα έπί τοϋ πρίγκηπος 
■τούς ευθείς καί διαυγείς οφθαλμούς της.

Καί άπήλθε, χωρίς έκεϊνος νά προσπα
θήσει νά τήν έμ.ποοίση. Ά λ λ ’ δταν έμεινε 
μόνος, έκτύπησε τό έδαφος διά τής άκοας 
•τής ράβδου του.

Ή θελεν, άν ήδύνατο, νά κατασυντρίψη 
-δλα τά έν τώ έργαστηρίω άγαλμάτια καί 
νά ρίψη έκ τού παραθύρου τά συντρίμματα.

Είχε δίς άποτύχει ε’ις τάς έρωτικάς άπο- 
πείρας του καί δίς έν τώ  αύτώ έκείνω έρ
γαστηρίω.

Σήμερον μάλιστα τόν άπώθει μία χορεύ
τρια, έν ον τούτέστιν έκ τών κ α τ ’ έξοχήν 
■πωλουμένων.

Ή  Ροζίτα ήτο ίσως ή μόνη χορεύτρια ή 
Ινασμενιζομ-ένη έπί αρετή.

Καί έν τούτοις ήτο ώραία ή ξανθή έκείνη 
Ίταλίς.

— Πώς εύρίσκετε αύτήν, μαρκησία ; η- 
ρώτησεν τήν κυρίαν δΆ ρτάν, ένώ ό Σερβέν 
-κατεγίνετο είς τό πρόπλασμα.

— Θαυμασίαν.
— Είξεύρετε δτι ε”χει άρχάς καί είναι α 

προσπέλαστος ;
— Μπά !
— Ό τι μάς έμπαίζει καί περιφρονεΐ τά 

·. -δώρα, άτινα καταθέττομεν πρό τών μικρών 
^Τϊοδών της ;

Ή  μαρκησία τόν παρετήρησε συμπαθώς.
— Μέ λυπείς, φίλε μου ! τώ είπεν.
— Σάς ομνύω.
— Θά ήτο φαινόμενον τοϋτο I
— Καί είναι.
— Έ π ί τέλους τ ί μέ μέλλει; δέν πιστεύω 

νά θέλητε νά μού διηγηθήτε τήν ιστορίαν 
τών έρώτων σας.

Έν τούτοις τό πρόπλασμα προύχώρει.
Έ ν πρός έν διεφαίνοντο τά  μειδιώντα 

χείλη, ή έπιδιορθωμένη κόμη, αί γραμμαί 
τής ώμοπλάτης.

Έάν δ γλύπτης ειχεν άνεσιν, θά κατε- 
σκεύαζε βεβαίως άριστουργήματα.

• Ά λλά  ποϋ τόν άφινον αί πέντε θυγατέ
ρες καί ή Βενεδέτη !

Αύταί ήθελον ένδύματα, χορούς, θορύβους 
καί περιορίζετο είς τό νά έργάζηται δεξιώς 
καί ταχέως, ώστε ν ’ άπολαμ.βάνη πολλά.

Ό πρίγκηψ έστηρίζετο είς τό έρεισμα 
τής έ'δρχς τής μαρκησίας.

— Είσθε λοιπόν ερωτευμένος ; sirανέλα- 
βεν έκείνη.

— Άκριβώς.
— Και άνθίστανται ;
— Φεϋ !
— Μεταχειρισθήτε τά  δυνατά μέσα...
— ΐΐο ϊα  ;
— Πόσαι έπαύλεις σάς μένουσι ;
— Πέντε.
— Δύνασθε να περιορισθήτε εις τέσσα- 

ρας μόνον ;
— Βεβαίως.
— Προσθέσατε τότε τήν τιμήν τοϋ πέμ

πτου είς τάς άκτίνας τού άστέρος σας καί 
πιστεύω νά μή άντιστη είς το δείγμα τούτο 
τοϋ έ"ρωτός σας.

— Τό νομίζετε ;
— θ ά  είναι πρωτοφανές, άλλα προκει- 

μένου περί κατακτήσεως τοιαύτης !...
— Μέ έμπαίζητε, μαρκησία ;
— Ίσως έχω τοιοϋτον ΰφος ;
— Έ γώ θά σάς έκπλήξω.
— Πώς.
— Ακολουθών τήν συμβουλήν σας.
— Δέν πιστεύω νά κάμητε αύτήν τήν 

τρέλλαν.
— θ ά  τό ίδήτε, άμα ό γλύπτης θά σάς 

άπβδώση τήν έλευθερίαν σας.
Όταν μετά ήμίσειαν ώραν ό πρίγκηψ 

καί ή μαρκησία, είσελθόντες έν τή άναμε- 
νούση αύτούς άμάξη, έπανήλθον έν τή δδώ 
Ειρήνης, ό πρίγκηψ κατελθών ε’.σήλθε παρά 
τώ χρύσοχόω αύτοϋ καί ήγόρασε άδαμάν- 
τινον περιδέραιον μεγίστης αξίας.

— ’Ιδού ή άρχή είπε πρός τήν μαρκησίαν.
— Είναι ενδειξις πείσματος- είπεν αΰτη. 

Σάς παρακαλώ νά μ.οί είπητε τό άποτέλε- 
σμ.α.

— Έάν μοί ύποσχεθήτε έχεμύθειαν !
— Έ λα  δά ! θά σάς άπήλπιζα . Σείς δέν 

έπιθυμεΐτε άλλο παρά νά διατυμπανίζονται 
α ί κατακτήσεις σας.

Ό  πρίγκηψ άπέστειλε πρός τήν Ροζίταν 
τό δώρον τούτο, άλλά μ.έ τό έπισκεπτήριόν 
του ήδη, έν ώ έχάραξε τήν λέξιν ταύτην 
ίταλιστί : «Π άντοτε».

"Οταν τήν έβδόμην μ. μ. ώραν, έπα
νήλθεν είς τό μέγαρόν τρυ, δ γραμμ.ατ§ύς

του τώ  άνήγγειλεν δτι τώ έκομίσθη δέμα 
άντικειμ,ένων τιμαλφών μ.ετ’έπιστολής πρός 
αυτόν άπευθυνομένης.

Τό δέμα περιείχε τά πρός τήν χορεύτριαν 
άποσταλέντα τιμαλφή- ή δέ έπιστολή, ίτα - 
λιστΐ γεγραμ.μένη, περιελάμ.βανε τάς άπλάς 
ταύτας γραμμάς:

« Π ρ ί γ κ η ψ ,

»Οΰτε ν ’ άγαπώ θέλω οΰτε ν ’άγαπήσω. 
Φυλαςατε τά  δώρά σας δ ’ έκείνας, αΐτινες 
θέλουσι το ιαϋτα ... Δέν θά δυσκολευθήτε νά 
εΰρητε και ώραιοτέρας καί καλλιτέρας τής 
ταπεινής θεραπαινίδας σας «ΡΟΖΙΤΑΣ».

Ό Μαυρίκιος συνέτριψε τήν έπιστολήν 
καί τήν έρριψεν είς τό κάνιστρον τών άχρη
στων χαρτιών.

Αίφνης έκτύπησε τό μ.έτωπον αύτοϋ διά 
τής χειρός.

Ένεθυμήθη τήν ’Ιουλίαν.
Ώς τόσοι άλλοι, είχε γνωρίσει τήν Δου- 

βερναΐ καί εύρεθεΐ εις θέσιν νά έκτιμήση τά 
προτερήμ.ατα τής εύλαβοϋς θεραπαινίόος 
αύτής.

Αί αντιστάσεις έκέντων τήν έπιθυμ.ίαν 
του.

Παρετήρησεν έπί στιγμήν μέ τό τεφρό- 
χρουν όμμα του τόν γραμμ,ατέα αύτοϋ, έγ- 
κύπτοντα ε’.ς το έργον του καί μή προσέ-
χοντα ποσώς εις τά  περί. αύτόν τελούμενα.

— Τις έφερε τά  πράγμ.ατα ταϋτα ήρώ- 
τησε ξηρώς.

— Είς δδοθεράπων.
— "Αγνωστος ;
— Μ άλιστα, κύριε.
— Δέν είπε τίποτε ;
— Τίποτε.
Έ π ί στιγμ.ήν έστη παρατηρών τό ψέλ- 

λιον, τούς άδάμ,αντας καί το περιδέραιον ώς 
νά ήθελε νά τά  κατασυντρίψη, ώς ε”πραξε 
και διά τήν έπιστολήν, ά λ λ ’ έκρατήθη.

— Βάλε τά  κοσμ.ήμ.ατα ταϋτα είς τό 
χρημ.ατοκιβώτιόν μου, διέταξεν.

Διά νά πραϋνθή ή όργή του έδείπνησεν 
είς τήν λέσχην, έπαιξεν ούίστ, άπώλεσε 
περί τά τριακόσια λουδοβίκεια καί μετέβη 
είς τό Μελόδραμα.

Έπεθύμει νά εΰρισκε τήν Ροζίταν δυ
σειδή καί κυφήν.

Ψιθυρισμοί εύφρόσυνοι ήκούοντο παντα- 
χόθεν.

Ή  νέα κόρη άπό τής σκηνής τόν παρε- 
τήρει μέ ίμμ,ατα ικετευτικά. Έφαίνετο ώς 
νά τού έφλεγε : «Τ ί σοί έκαμα καί μέ κα
ταδιώκεις ;» Πας άλλος ήθελε τήν εύσπλαγ- 
χνισθή. Ά λ λ ’ ή άγρία άλαζονία ή συνειθί- 
σασα νά βλέπη πάσας κλινούσας είς τήν 
έπιθυμίαν αύτής, οίκτον δέν έχει !

— θ ά  γείνη ίδική μου, ειπεν, δπως δή
ποτε !

Είο τό άναπαυτήοιον τοϋ χορού, ή Ρο
ζίτα  έκάθητο έπί σκαμνιού έκ πορφυρού άνα- 
κρόκου {στολισμένου διά χρυσών σειρητίων, 
έξ έκεινων άτινα στολίζουσι τήν μοναδικήν 
έκείνην αίθουσαν μ.έ τάς στρεπτάς στήλας 
αύτής, αΐτινες θά ένόμιζέ τις δτι έκομίσθη- 
σαν έκ τού ναού τού Σολομ,ώντος.

"Οταν έκεϊνος έπλησίασε τόν ύπεδέχθη, 
διά τού αύτοϋ ικετευτικού βλέμαατος.



— Έσόμεθα φίλοι, τή  είπεν εκείνος.
— Ή  Ροζίτα. τον ηύχαρίστησε οιά νεύ

ματος γοητευτικού. Έάν τό θέλετε, είπε, 
τείνουσα πρός αύτόν τήν χεΐρα.

Ά λ λ ’ έκείνη μόνον ήτο ειλικρινής έν τώ 
συμφωνητικώ έκείνω !

Καί άνεοχομένη τήν δδόν Πιγάλ είχε 
τήν καρδίαν έλαφροτέραν.

Οταν εοθασεν είς τήν θύραν τοϋ μεγά
ρου Δουβερναί, ή θυρωρός τή έκόμισεν έπι
στολήν .

— ’Ιδού ενα γράμμα, Στρουμπούλω 
μου, τή είπε- διάβασέ το, άγγελέ μου ! .καί 
καλή νύκτα. σου.

Ή" Ροζίτα. τό άπεσφράγισε δυσθύμως, 
ένω ό γέρων Ζαβακός έκρουε τήν θύραν.

Ή  έπιστολή ήτο μακρχ.
Είς τό φως τοϋ φωταερίου ή Ροζίτα έζή 

ττ>σε τήν υπογραφήν.
Αίφνης οί οφθαλμοί της ηύρύνθησαν, ή 

καρδία της έπαλλεν έδίπλωσε τήν έπιστο
λήν καί τήν έ'βαλλεν είς τόν κόλπον της. 
Έν τή έπιστολή ή υπογραφή ήτο :

Άνδρέας λά Βιλλωδαί.

Γ'

Μετά τήν άναχώρησίν τοϋ βαρόνου ή 
Ρόχη άνέλαβε τήν συνήθη αύτής οψιν.

Ό  ’Ιωάννης λα Βιλλωδαί διηύθυνε τό 
κτήμα ώς άλλοτε

Οί φύλακες έτρεχον δπως συλλάβωσι 
τούς λαθροθήρας, οί έργάται έκαλλιέργουν, 
είογάζοντο έκαστος είς τό εργον του, καί ή 
γραΐα μήτηρ ένηθε καθημένη έπί της ψια- 
θίνης έδρας της.

Έν τούτοις ό οικοδεσπότης είχεν άπο 
καιρού είς καιρόν μελανάς σκέψεις.

Καί κατηράτο ένδομύχως τόν πρίγκηπα, 
δστις έπώλησε τό κτημά του.

Τόν δέ Μονχανέν καί τούς ύπαλλήλους 
του, έμίσει πλέον τών Ούνων καί Βασιγότ- 
θων.

Ουδέποτε ή Α ττίλα ς έπέσυρε καθ’ έαυ
τοϋ τόσα. άναθέματα.

"Έπειτα διότι ήτο ο άγροκόμος τών δέ 
Έ λύ, καί τών Σουμπίς, έπρεπε νά μείνη 
άγροκόμος καί ύπό τάς διαταγάς αύτοϋ 
τού έβραίου; τοϋ οποίου οί πρόγονοι θά ήσαν 
κλητήρες ή παλαιοπώλ.αι, καί δστις έγέ
νετο βαρόνος, οχι διά τού ξίφους, δπως οί 
εύγενεΐς της Νορμανδίας, άλλά διά τών 
χρημάτων.

Ή  Ρόχη ήτο δ ι’ αύτόν ιερά καί δέν ί -  
πρεπε νά τήν έγγίσιυσι.

Ό  χωρικός της Μάνχης είναι ύπερήφανος 
καί δύσπιστος, σώζει ίχνη τινά τών κατα
χτητών της Α γγλ ίας.

Κα.ί οί λα Βιλλωδαί πλειότερον πάντων 
τών άλλων.

Όθεν 6 ’Ιωάννης ήτο δύσθυμος, άννοών 
τ ί έπρεπε ν ’άποφασίση- ήτο έτοιμος νά έγ- 
γκαταλείψη τήν Ρόχην καί έκρατεΐτο έν 
τούτοις ύπο τών αναμνήσεων τοϋ παρελ · 
θόντος, της συνήθειας καί τών συμπαθειών 
του.

Έχρειάζετο πασα. ή γοητεία της Μα
ρίας, δπως κατορθώση νά αίθριάση τό πρό
σωπον αύτοϋ.

Και κατά τοϋτο έκείνη ύπηρξεν άφειδής! 
Μέ δποίαν έγκατάλειψιν έκρεμάτο είς τόν 
βραχίονα του, δτε διέτρεχε μ ετ ’ αύτοϋ τά 
δάση καί έπεριπάτουν δμοϋ ύπό τάς πυκνάς 
φιλλύρας !

Μέ πόσην τρυφερότητα περιέβαλλε διά 
τών βραχιόνων της τόν τράχηλόν του, καί 
ύψοϋτο έπί τών άκρων τών ποδών της,δπως 
κατορθώση νά άσπασθή τά χείλη τού κο
λοσσού !

Πόσον ήδέως Ιψιθύριζεν είς τά ώτά του.
— Ιωάννη μου, σοί οφείλω τήν ζωήν, 

τήν εύδαιμονίαν καί τήν ήσυχίαν !
Έάν δέ κατά τύχην ή μικρά. Βαρβάρα, 

ήτις είχε κατασταθή ύπέρ ποτε περίεργος, 
παρευρίσκετο κρυφίως είς τάς ένδείξεις της 
τοιαύτης τρυφερότητος, άς έγνώριζε ψευδείς 
καί άπατηλάς, ή καρδία της έσκίρτα ύπό 
τό ραβδωτόν ένδυμά της, τοϋ δποίου αί 
βραχεΐαι χειρίδες άφινον γυμνούς τούς εύ- 
σάρκους καί στερούς βραχίονάς της, τούς έ- 
ρυθρούς έκ τής άφθονίας τοϋ κυκλοφορούν- 
τος αίματος.

Ήσθάνετο τήν ατιμίαν τοϋ ψευδούς έρω
τος, οστις προυτίθετο νά βασανίση τό τε- 
τυφλωμένον καί εύπιστον θύμά της.

Ά λλά  τί νά πράξη ; Ό  ’Ιωάννης ούδέ 
βλέμματος τήν ήξίου- παρήρχ^ετο πρό αύ
τής χωρίς κ&ν νά τήν κυτταξη, άγνοών δτι 
ή πτωχή καρδία της έπαλλε τόσω σφοδρώς 
δ ι’ αύτόν τόν αύθέντην της. Ά λλω ς έπρεπε 
νά ίαθή πρώτον έξ αύτοϋ τοϋ έρωτος. Τότε 
δέ μόνον ή φρόνησις ήδύνατο νά τόν δια
φώτισή.

Ή  Βαρβάρα τό ήσθάνετο, καί έμαίνετο 
κατά της άντιζήλου ταύτης τής δποίας τά 
θέλγητρα, τήν κατεσύντριβον.

Έάν τις ήθελε κατηγορήσω τήν Μαρίαν 
πρός τόν Ίωάννην, ούτος ήθελε κατασυν- 
τρίψη όργίλως τόν συκοφάντην !

Ή  Βαρβάρα, ήτο γενναία, καί δμως ί -  
τρεμεν είς μόνην τήν ιδέαν τοϋ νά εύρεθή 
πρό αύτοϋ.

Καί έν τούτοις δ χρόνος παρήρχετο !
Ή  συνομιλία ήν συνήρπασε δέν έμακρύ- 

νετο τοϋ νοός της.
— Μετά ένα μ η να είχεν ε’.πεΐ ή Μαρία 

καί δ μήν έφευγε ταχέως.
Η Βαρβαρα δέν αμφέβαλλε ποσώς δτι ή 

κυρία της έσκόπευε νά δραπετεύση. Δέν ήτο 
δυνατόν νά ζήση έκείνη μεταξύ τών Βουκό
λων καί τών καρραγωγέων. Είχε ριφθή με
ταξύ αύτών ώς άερόλιθος καί ήτο ώς ή κα- 
μελία μεταξύ τών άγριων χόρτων ! Ή  
θύελλα τήν έφερεν έκεΐ, θύελλα έμελλε νά 
τήν άπαγάγη· πώς : ή Βαρβάρα τό ήγνόει· 
έβλεπε μόνον, δτι ή θαυμασία έκείνη γυνή 
δέν ήτο έν τή θέσει της έκεΐ, μεταξύ τών 
ορνίθων και τών χηνών.

Θά άνεχώρει πρωίαν ή έσπέραν τινά 
άθορύβως καί τότε θά έλάμβανον χώραν 
σκηναί, άς άναπολοϋσα ή Βαρβάρα, καθί
στατο έρεθρά ώς τοϋ άλέκτορος τό λειρίον.

’Ά  ! άν είχε τήν εύτυχίαν ν ’ άγαπάται 
ύπό τοϋ Ίωάννου αύτή ! πόσον θά ήτο αύ- 
στηρά καί ευδαίμων !

Ά λ λ ’ έκείνη ή λεπτοφυής ξένη, ποιον 
μέτωπον είχε ! πώς έκρύπτετο ! Τό μέτω
πον αύτής ήτο άπαθές καί ήρεμον, ώς τό

τής θείας Ώμπερτίνου δταν μετέβαινεν ε’κ . 
τήν εκκλησίαν.

— Εσπέραν τιν ά έπί προφάσει περιπά
του παρέσυρε τήν Βαρβάραν μέχρι τού πλη
σίον χωρίου καί έκεΐ έπιτηδείως άφήκε νά 
πέση έκ τής χειρίδας της έν τώ κιβωτίω τον- 
ταχυδρομείου μικρά επιστολή- ή Βαρβάρα 
τήν είδε καλώς.

Ήτο ή άπάντησις.
Ή  Μαρία-Εύαγγελί» τή έπεδαψίλευε μυ- 

ρίας περιποιήσεις.
Ημέραν τινά τή είπεν :
— Θά καθίστασο κομψοτάτη έάν τό ή 

θελες, μικρά μου Βαρβάρα.
Καί αί ήμέραι παρήρχοντο.
Ή  Βαρβάρα τό ήσθάνετο καί ψυχρός ί

δρώς τήν περιέβρεχεν έκ τής καταλαμβα- 
νούσης αύτήν οργής.

Ό  κεραυνός έπρόκειτο νά πλήξη έκείνους. 
οΰς ήγάπα, άλλά πώς νά τόν έμποδίση ;

’Ημέραν τινά άφίκετο είς Ρόχην άπεσταλ- 
μένος τις, δπως έκλέξη τό μέρος έ'νθα έμελλε 
νά γείνη δ παράδεισος.

Έπιστολή τοϋ βαρόνου τόν είχε προα- 
ναγγείλη.

Ή το άνθρωπος μεσήλικος, τεσσαράκοντα, 
πέντε έως έξήκοντα έτών ήλικίας, εύπρεπής 
καί σοβαρός ώς ίερεύς.

Εκαλείτο Όνώριος.
Τώ παρεχωρήθη τό δωμάτιον τοϋ κυρίου  ̂

βαρόνου.
Ούτος έξελθών νά κατοπτεύση τά μέρη* 

είπεν δτι δέν ήθελε νά τόν άκολουθήση κα
νείς.

Πώς ηδύνατό τις νά δυσπιστήση είς τοι- 
ούτον άνθρωπον ;

Ή Βαρβάρα έν τούτοις έδυσπίστει.
Ή  προθεσμία είχεν ήδη λήξει.
Ή νοιξε τούς οφθαλμούς καί περιέβαλε δι ’ 

άπειρων περιποιήσεων τόν ξένον.
Ά λ λ ’ ούδέν έκέρδισεν.
Ό  κύριος Όνώριος έμεινε σιωπηλός ώς. 

άγαλμα.
Τώ άπηύθυνεν δθεν ερωτήσεις.
— Ό κύριος βαρόνος λοιπόν σκοπεύει νά 

χαλάσγι τόν κόσμον έδώ, νά κάμη όλα άνω 
κάτω ;

— Αύτός έμειδία τότε,άλλά δέν άπήντα..
Ή  τώ έλεγεν :
— Είναι λοιπόν πολυ πλούσιος δ κύριος 

βαρόνος ;
Συνέσπα τάς όφρϋς έν είδει περισπωμέ

νης καί κατένευε:
— Διατί λοιπόν δ κύριος βαρόνος δέν υ

πανδρεύεται ;
Ό  κύριος Όνώριος έγρύλλιζεν ολίγον κα ί 

άπήντα :
— Έ  ! Έ  !
— Έ ξ άποφάσεως θέλουν ν ’ άνοικοδο- 

μήσωσι τήν Ρόχην ;
Ό  κύριος Όνώριος ύψωνε τούς βραχίονας 

είς τήν οροφήν καί άπήρχετο νά παρατη
ρήσω τό κτήμα.

Ή  Βαρβάρα τόν έστελλεν εις τόν διάβο
λον, άλλά έπέμενε προσέχουσα.



ΚΟΜΗΣΣΑ ΔΕΛΑΣΕΡ
Μ υθιστορία λ ιμ υ λ ιο υ  ρ ις β ο υ ρ γ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν  

Ο  ε ξ ιλ α σ μ ό ς
[Συνέχεια]

— ’Αναλαμβάνω τήν φροντίδα αυτήν, 
είπεν ό ’Αμερικανός, έμφανισθείς έξαίφνης. 
Ε λάτε, κυρία, ελάτε, προσέθηκε, προχωρή- 
σας κατά εν βήμα πρός τήν νεαράν γυναίκα.

Άπό ολίγων λεπτών τής ώρας δ έκ 
Κέας Ύόρκης έφοπλιστή: είχεν είσέλθει 
εντός τής αιθούσης καί ήκουε κεκρυμμένος 
όπισθεν τών δύο άνδρών,οΐτινες έφρούρουν τήν 
κυριωτέραν θύραν. Ίδών δέ τον νέον δ ύπο
κόμης άνωρθώθη αίφνης, είτα δ ’ έκάθησεν 
έπί τοϋ καθίσματος του ψιθυρίζων:

— Αύτός,αύτός είναι, Ούίλλιαμ Δούρκετ!
Μέ τήν απότομον κίνησιν τού ύποκόμη

τος νά έγερθή είς τούς πόδας του έξήλθεν 
ολίγον έκ τοϋ θυλακίου τού έπανωφορίου 
του χάρτης έπτυγμένος έν σχήματι έπιστο- 
λής, δν ό πλαγίως αύτοϋ ίστάμενος Νοαρώ 
άπλώσας τήν χεΐρα ε”λαβεν έπιδεξίως. Ή το 
ή φοβερά έπιστολή, ήν ή κόμησσα ήρνήθη 
νά γράψη. Ό  Νοαρώ έοωκεν αύτήν είς ψεί
ρας τοϋ κ. Βάν “Οσσεν λέγων

— Μού περνά ή ιδέα, κύριε, δτι άναγι- 
νώσκοντες αύτό θα μάθητε κάτι τι.

Ό ύποκόμης προσέβλεψεν άγρίως καί 
ήμιηγέρθη, ώς άν εί προύτίθετο ν-ά πηδήση 
είς τόν τράχηλον τού κυρίου Βάν Όσσεν, 
οπως άποσπάση άπό τών χειρών του τό χει
ρόγραφον.

— Ά  ! τόν άθλιον ! τόν άθλιον ! άνεφώ
νησεν ό 'Ολλανδός άφοϋ άνέγνω. Ά  ! τώρα 
έννοώ δλα !

Ό  ύποκόμης κατάπληκτος καί παντελώς 
καταβεβλημένος προσέβλεψεν άγρίως περί 
έαυτόν καί έ’βαλεν οίονεί μυκηθμόν.

ΚΘ'
Τ6 κ ινη τόν δάπεόον.

’Επέστη ή στιγμή ν ’άφηγηθώμεν τ ί συνέ 
βη έκτός τού Περιβόλου τής Τριόος καί 
άκολούθως έν τή οίκία πρό τής έμφανίσεως 
τού Γαβιρών,τοϋ Νοαρώ καί τών δύο άλλων 
άνδρών είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ πρώ
του πατώματος.

Ε’ίδομεν δτι δ Ούίλλιαμ Δούρκετ άοιστά- 
κτως είπεν. «Ή ξεύρω ποϋ εύρίσκεται ή 
οεσποινίς Δελασέρ». Τό κ α τ ’αύτόν δέν ήδύ
νατο δ υποκόμης Σανζάκ νά δδηγήση τήν 
νεάνιδα αλλαχού ή είς τόν Περίβολον τής 
"Ιριδος. Ό  Γαβιρών καί δ κ. Βάν Όσσεν 
ήσπάσθησαν ταχέως τήν πεποίθησίν του, 
οτε άπεκρίθη εις τινας έρωτήσεις του.

Τότε συνεφωνήθη νά ένεργήσωσιν αύθη- 
μερόν, τήν νύκτα όμως ΐν ’ άσφαλέστερον 
καταλάβωσι τούς φύλακας τής οίκίας καί 
τον ύποκόμητα Σανζάκ, έάν, ώς ύπήρχε 
λόγος νά ύποτεθή, εύρίσκετο έν τώ ΙΙεριβόλω 
Τής "Ιριδος πλησίον τής δεσμώτιδός του.

—Τέσσαρες άνδρες τουλάχιστον θά χρει 
ασθώσι διά τήν έκστρατείαν, εϊπεν δ Γαβι
ρών.

— ’Ιδού ειμεθα ήδη τρεις, άπεκρίθη δ κ. 
Βάν Όσσεν.

— Πρός τούτοις καί δ σύντροφός μου 
Νοαρώ.

— Δίδω άκόμη καί δύο ύπηρέτας μου, 
κύριε Γαβιρών.

—Νομίζω, κύριε, δτι θά μάς χρησιμεύ
σουν.

— Πώς θά ύπάγωμεν είς τό έντευκτήριον 
τών κυνηγών ; ηρώτησεν δ Ολλανδός.

— Έ φ ’ άμάξης, άπεκρίθη δ Ούίλλιαμ 
Δούρκετ- μέ καλά άλογα όυνάμεθα νά δια- 
τρέξωμεν τήν άπόστασιν είς διάστημα όλι - 
γώτερον τών δύο ώρών.

— θ ά  χρειασθώμεν δύο άμαξας μέ τέσ- 
σαρας θέσεις έκάστην.

' —Ναί.
— Πρώτον θά πάρωμεν τήν ίδικήν μου.
— ΙΙέρνομεν καί τής κυρίας Δελώρμ, 

ύπέλαβεν δ Γαβιρών.
— Καλά, είπεν έπιοοκιμάζων δ κ. Βάν 

Όσσεν.
— θ ά  ύπάγω να τήν προειδοποιήσω άμέ

σως, έπανέλαβεν δ Γαβιρών έγερθείς, διότι 
πρέπει άπόψε νά ήμεθα έτοιμοι δλοι ν ’άνα- 
χωρήσωμεν. ’Επειδή δέ δέν ήξεύρομεν μέ 
ποιους ε“χομεν νά κάμωμεν, συμφέρει δέ νά 
προίδωμεν πάντα, όφείλομεν νά ειμεθα 
δπλισμένοι.

— ’Εννοείται, κύριε Γαβιρών, θά ειμεθα 
δπλισμένοι.

Ό ύπάλληλος τοϋ κ. Σερπέν άπεσύρθγ) 
λέγων ■

— θ ά  ήμαι έδώ άπόψε είς τάς εξ καί 
μισή.

Ό  Ούίλλιαμ Δορϋκετ μή ένοχλούμενος 
πλέον ύπό τής παρουσίας τοϋ Γαβιρών διη- 
γήθη πρός τον εύεργέτην του πώς καί κατά 
τίνας περιστάσεις ηγόρασε τήν ιδιοκτησίαν 
τήν όνομασθεϊσαν Περίβολον τής “Ιριδος, 
οτε έξώδευε μωρώς τά  χρήματά του έν 
Παρισίοις.

— Ήμέραν τινά , έξηκολούθησεν, εύρον 
έντός ερμαρίου, κύλιδρον ογκώδη παλαιών 
περγαμηνών. Ό κύλινδρος αύτός περιείχε 
λεπτομερές καί πλήρες σχεδιαγράφημα τής 
κατοικίας, γενόμενον ύπό τοϋ κατασκευ- 
άσαντίς αύτήν άρχιτέκτονος. Δύνασθε νά 
κρίνητε, κύριε, περί τής έκπλήξεώς μου καί 
περί τής προσοχής μεθ’ ής έξήτασα καί 
έμελέτησα τάς περγαμηνάς έκείνας, 
τάς δποίας έγένετο λόγος περί κρύφιων 
θυρών, άνοινομένων c t’ άοράτων ελατηρίων, 
περί άκουστικών σωλήνων, περί κινητών 
ϊαπέόων, περί κλιμάκων, κατασκευασαένων 
έντός τών τοίχων.

»Τό μέρος τούτων, ώρίζετο σαφώς, έπί 
ειδικών δ ’ έγγράφων μ ετ ’ άντιστοίχων άρι- 
θμών έδηλούτο δ τρόπος τής κινήσεως τών 
έλατηρίων διά τό άνοιγμα τών μυστικών 
θυρών.

— Τή άλ.ηθεία, άνέκραξεν δ κύριος Βαν 
“Οσσεν, δλα αύτά είναι φαντασιώδη !

— Ώς θα έννοήτε βεβαίως, κύριε, ήθέ 
λησα νά βεβαιωθώ έάν τά έν τώ σχεόιαγρα- 
φήματι ήσαν άκριβή καί έ’νεκα τούτου όιήλ-

θον ολην τήν ήμίραν ίκχνοποιών τήν περιέρ— 
γειάν μου.

— Λοιπόν;
— Λοιπόν, κύριε, εύρον τάς θύρας καί τάς. 

ήνοιξα, άνεκάλυψα τούς άκουστικούς σωλή
νας καί δύο περιστρόφους λιθίνας κλίμακας, 
λίαν στενάς έντός τών τοίχων, δλα οέ αύτά 
διετηροϋντο κάλλιστα.

«Γνωρίζετε δτι τότε συνανεστρεφόμην 
νέους σχεδόν δμήλικας, οί δποιοι έκαλοϋντο 
φίλοι μου καί μ ’ έκολάκευον βοηθούντές με 
είς τήν διασπάθησιν τής περιουσίας μου. 
’Εγώ δέ βρενθυόμενος δτι έγενόμην κτημα
τίας έν Γαλλΐ£ ηύτρέπισα τήν οικίαν μου 
μετά πολυτελείας, καί έγκαταστάς έν αύ
τή έδεχόμην συχνακις πολλούς μετά τών 
δποίων συνόιεσκέόαζον. Έγένετο τότε λό
γος περί τών συμποσίων μου καί έξυμνήθη. 
ή πολυτέλεια μου, άφοϋ ή φήμη τών μω
ριών μου έ'φθασε μέχρις ύμών.

» Ό  ύποκόμης Σανζάκ,καίτοι μεγαλείτε- 
ρός μου τήν ήλικίαν, έ'γεινεν δ άχώριστος 
φίλος μου'τώρα δέ πιστεύω δτι τά  επραττεν 
έξ όπισθοβουλίας. Τέλος πάντων, διά τών 
έρασμίων αύτοϋ τρόπων, δια τοϋ επαγωγού 
έξωτερικοϋ καί τής φιλίας, τήν δποίαν 
μοί έξεδήλου, κατώρθωσε νά μού έμπνεύση 
μεγάλην έμπιστοσύνην. Τώ άνεκοίνωσα τάς 
παραδόξους ανακαλύψεις, τάς δποίας εκα- 
μον είς τήν οικίαν μου, καί τφ  έδειξα τούς 
διαφόρους μηχανισμούς της. Βραδύτερον δέ, 
δτε σχεδόν κατεστραμμένος άνεχώρουν αίφνης 
έκ Ιίαρισίων καί Γαλλίας, παρέδωκα τάς 
κλεΐς τής ιδιοκτησίας μου είς τόν Σανζάκ, 
καί παρεκάλεσα αύτόν νά πηγαίνη άπο 
καιρού είς καιρόν είς τόν Περίβολον τής 
“Ιριδος. Έσκόπευον άμα φθάσω είς Α με
ρικήν νά έκποιήσω τό άρχαΐον κυνηγετικόν 
έντευκτήριον, τό δποΐον δέν μού έχρησίμευε 
πλέον σάς ειοον δμως, κύριε, έν Άμστελο- 
δάμω, μέ άνεκαλέσατε είς έμαυτόν’ καί μού 
έδώκατε θάρρος· έμφορούμενος δέ ύπο τού 
πόθου ν ’ άνταποκριθώ είς τήν εμπιστοσύ
νην καί είς τά πατρικά πρός με αισθήματα 
σας, έξ δλοκλήρου άπασχοληθείς είς τήν 
έργασίαν καί σχεδόν άμέσως άρχίσας νά. 
κερδίζω σπουδαία ποσά, έπαυσα πλέον νά 
σκέπτωμαι περί πωλήσεο>ς τού Περιβόλου 
τής “Ιριδος· έγραψα δέ πρός άρχαΐον άντα- 
ποκριτήν καί φίλον τοϋ πατρός μου, δ 6- 
ποΐος εύηρεστήθη μόνον ν ’ άναλάβη τήν 
κ α τ ’ έτος πληρωμήν τών έγγειων φό
ρων.

«Π αρ’ αύτοϋ έμαθον δτι, έπειδή δ χρέη 
θυρωρού καί κηπουρού τού περιβόλου έκπλη- 
ρών έτοποθετήθη άλλοϋ, δ κ. Σανζάκ άντι- 
κατέστησεν αύτόν δι'άλλου φύλακος. Είχον 
δέ άρκετάς άσχολίας έν Necjc Ύόρκη, ώστε 
δέν ήδυνάμην ν ’ έπασχολώμαι διά τήν έν 
Παρισίοις οί/ίαν μου· έξ άλλου δέ έπειδή 
σάς ύπεσχέθην καί σάς ώρκίσθην ν ’ άπο · 
μάθω τάς συνήθειας τού παρελθόντος, δέν 
έγραψα είς κανένα τών έν Παρισίοις νε'ων, 
τούς δποίους έγνώρισα, ούτε προς αυτόν 
τόν ύποκόμητα Σανζάκ, δ δποΐος πιστεύει 
ίσως δτι δέν λογίζομαι πλέον μεταξύ τών 
ζώ ντω ν οΰτως ώστε σήμερον θά θεωρή τόν 
έαυτόν του σχεδόν ώς ιδιοκτήτην τοϋ Περι
βόλου τής “Ιριδος.



— Τότε, Οϋίλλιαμ, καθ’ ύμας, είς εν έκ 
τών δωματίων εκείνων περιώρισε τήν δε
σποινίδα Δελασέρ.

— Ή  οίκία, δμοία προς φρούριον, έχει δύο 
οχυρούς πύργους, είμαι οέ πεπεισμένος δτι 
είς ενα έξ αυτών έ'κλεισεν 6 Σανζάκ τήν ά 
τυχή νεάνιδχ.

Τών θεραπόντων τις προσήλθε ν ’ άναγ— 
γείλη δτι τό γεύμα είχε παρατεθη.

— Σιωπή, είπεν ό Βάν ’Όσσεν έγερθείς 
και τόν δάκτυλον έπί τού στόματος θέσας, 
δέν πρέπει τίποτε έκ τών δσων ειπομεν νά 
γνωσθή.

Τή έβδομη καί ήμισεία ή άμαξα τού 
Βάν "Οσσεν, οδηγούμενη ύπο τοϋ αμαξη
λάτου αύτοϋ, καί ή τής κυρίας Δελώρμ, 
έφ ’ ής έκάθητο ό Λουδοβίκος, διέβησαν τήν 
περιοχήν τών οχυρωμάτων τών Παρισιων 
και έ'τρεχον έπί τής οδού ’Αγίου Διονυσίου. 
Έντός της άμάξης τοϋ Βάν Όσσεν, προη- 
γουμένης, 6 Οϋίλλιαμ Δοΰρκετ καί ό Γα- 
€ιρών έκαθέσθησαν πλαγ'ίως του, ό δέ Νο
αρώ καί δύο τοϋ 'Ολλανδού θεράποντες εί- 
ποντο, έπιβαίνοντες τής άμάξης τής κυρίας 
Δελώρμ. Είχεν ήδη νυκτώσει, δτε άφίκοντο 
είς Έγκιέν, τότε δέ ό Οϋίλλιαμ κατεβί- 
βασε τό έκ δεξιών θυρίδιον, καί έν.τοτε ο 
αμαξηλάτης ώδήγει τούς ίππους κατά τάς 
υποδείξεις τοϋ ’Αμερικανού, άς εδιδεν ούτος 
οσάκις τό έ'κρινεν άναγκαϊον. Αί δύο άμα- 
ξα ι άνέβησαν τροχάδην τήν ανωφέρειαν τού 
Έρμόν καί είσέδυσαν είς τό δάσος, δτε δ ’έ'- 
φθασαν είς σταυροδρόμιον, έσταμάτησαν 
κατά διαταγήν τοϋ Οϋίλλιαμ, καί οί έπι
βαίνοντες αύτών έξήλθον.

— Τώρα, είπεν ό νέος θά περιπατήσω- 
μεν, καί έντός δέκα λεπτών θά φθάσωμεν ! 
Ιδού ό δρόμος. Καί ναί ρ.έν δέν ήξεύρω &ν 
ήναι έν καλή καταστάσει, ά λ λ ’ άδιάφορον, 
Ιγώ προπορεύομαι, σείς άκολουθήτέ με.

Οι έξ άνδρες είσέδυσαν είς τό δάσος καί 
προύχώρησαν έν σιωπή. Αίφνης ό Οϋίλλιαμ 
εστη άποτόμως.

— ’Ακούετε ; ήρώτησε χαμηλοφώνως.
— Ναί, άπεκρίθη ό Βάν Ό σσεν τί 

σημαίνει αύτό ;
— Είναι κραυγαί, ασματα, καγχασμοί· 

διασκεδάζουν είς τήν οικίαν μου. Δέν δυ- 
νάμεθα πλέον ν ’ άμφιβάλωμεν. Ό  φίλος 
είν ’ έκεΐ. έκεϊνα δέ τά όποια άκούομεν μας 
αναγγέλλουν δτι έχει μαζή του εύθυμοϋν- 
τας.

— Τότε, είπεν ό Γαβιρών, είχομεν δί
καιον ν ’ άναχωρήσωμεν πολλοί καί ώπλι- 
σμένοι.

Έ ξ εκίνησαν, μ ετ ’ ολίγον δέ εϊδον άνά 
μ-έσον τών δένδρων Φωτιζόμενα τά παρά
θυρα τού πρώτου πατώματος καί ήδυνήθη- 
<ταν νά διακρίνωσιν άνδρα στηριζόμενον έπί 
τού εξώστου ένός τών άνοικτών παραθύρων 
έξηκολούθησαν δέ προχωρούντες μετά περι- 
σκέψεως καί άθορύβως άποκρυπτόμενοι ώς 
ηδύναντο κάλλιον όπισθεν τών δένδρων .Τότε 
έν ακτινοβολία φωτός είδεν ό ύποκόμης ο ιχ -  
€αινούσας δύο σκιάς, άς έξέλαβεν ώς τόν 
Λόρυ καί τόν Κολίβρην.

Ό  Οϋίλλιαμ Δοϋρκετ έξήγαγε τού θυλα
κίου κλείδα, ήν έκράτει. Ή  κλείς αΰτη ήτο

τής θύρας τού περιβόλου, ήν ήνοιξεν άνευ 
δυσχερείας. Πρώτοι είσήλθον αύτός καί ό 
Βάν "Οσσεν,σχεδόν δ’άμέσως ήκουσαν ούτοι 
κλειόμενον τό παράθυρον.

— Μας είδεν, είπεν ό Δοϋρκετ μετά τίνος 
ταραχής.

— Ό άθλιος είναι ικανός νά μας δια- 
φύγη !

— Έν πάση περιπτώσει θά τώ  ήτο δύσ- 
κολον νά φύγη φέρων τήν αίμάλωτόν του.

— Ναί, ά λ λ ’ έπειδή είναι ικανός δ ι’δλα, 
δύναται νά τήν δολοφονήση πρίν ή φύγη.

Είχον είσέλθει ήδη είς τόν περίβολον καί 
ό Γαβιρών μετά τών λοιπών, δτε ήκούσθη- 
σανπάλιν έξαίφνης οί καγχασμοί,τά άσματα 
καί αί κραυγαί.

— ’Αδίκως άνησυχήσαμεν, είπεν δ Οϋίλ- 
λιαμ, ήσυχάσατε, δέν μας είδον.

— Εμπρός, είπεν δ Γαβιρών.
Καί (προχώρησαν θαρραλέως πρός τήν 

οικίαν κρατούντες έκαστος τό ρεβόλβερ του. 
Ό ’Αμερικανός, δστις προηγείτο τών λοι
πών κατά δέκα περίπου βήματα, έπλησία ■ 
σεν, είς παράθυρον τοϋ ίσογαίου καί διά 
τών ύάλων είδε τόν Κοκάς καί τήν σύζυγον 
αύτοϋ καθημένους ε’νς τήν τράπεζαν καί 
δειπνοϋντας έκ τών λειψάνων τοϋ συμπο
σίου· έπιστρέψας δ ’ άμέσως πλησίον τών 
συντρόφων του διήμειψε μετά τοϋ κ. Βάν 
’Όσσεν καί τοϋ Γαβιρών λέξεις τινάς χαμη
λοφώνως.

Τό τής έπιθέσεως σχέδιον, δπερ έπενόη- 
σεν δ Οϋίλλιαμ,έγένετο άποδεκτόν.Ό Γαβι 
ρών έ'λαβεν άπό τών χειρών ένός τών θερα
πόντων δέμα σχοινιών, τότε δ ’ άφήσας δ 
’Αμερικανός τον Νοαρώ καί δύο ύπηρέτας 
τοϋ Βάν Όσσεν, οί όποιοι δέν ε”πρεπεν 
άκόμη νά εοσέλθωσιν,είσήλθεν είς τήν οικίαν, 
άκολουθούμενος ύπό τού Γαβιρών καί τού 
Βάν Όσσεν, καί είσώρμησαν καί οί τρεις 
είς τό δωμάτιον ένθα εύρίσκετο τό άνδρόγυ- 
νον Κοκάς.

Συνέλαβον τούς δύο άθλιους καί τούς άνέ- 
τρεψαν πρίν ή προφθάσωσι’ νά έγερθώσιν είς 
τούς πόδας των. Μόνη ή γυνή ε”βαλε κραυ
γήν τρόμου, άφεΐσα νά πέση άπό τών χει
ρών της τό πλήρες ποτήριον,δπερ έφερεν είς 
τό στόμα της. Ό Κοκάς δμως προσεπά- 
θησε ν ’άντιστή, ά λ λ ’ δ Γαβιρών έ'θλιψε τόν 
λαιμόν καί μετα φωνής άπειλ.ητικής στη- 
ρίζων έπί τού προσώπου τόν σωλήνα τοϋ 
πολυκρότου τώ είπε:

— Έάν δέν σταθής ήσυχα, έάν μίαν 
βάλης κραυγήν, θά σοϋ συντρίψω τό κρα- 
νίον !

Οι λόγοι οΰτοι παρήγάγον τό αποτέλε
σμά τ ω ν  άνήρ καί γυνή ένόησαν δτι άπέ- 
βαινεν άνωφελής π^σα άντίστασις καί 
σχεδόν προφρόνως έστάθησαν νά δεόμευθώσι, 
τοϋθ’δπερ έγένετο ευθύς.

—Τώρα, είπεν δ Οϋίλλιαμ Δοϋρκετ πρός 
τήν Σημαδεμένη-/,θα δμιλήσης."Εφεραν έδώ 
ενα κορίτσι, πού είναι κλεισμένον ;

— "Ενα κορίτσι ; Δέν ήξεύρω τί θέλετε 
νά ’πήτε, άπεκρίθη ή γυνή, προβλέπουσα 
έκπληκτος τόν νέον.

— ’Αχρεία, δέν θέλεις ν ’ άποκοιθής . . . 
άλλά πρόσεξε! είμαι δ ιδιοκτήτης της οικίας 
αύτής, δ κύριος, πρόσεξε λοιπόν, τό λέγ-ω

μίαν φοράν άκόμη. Έάν οέν δμιλήσης, θ« 
φανώ άσπλαγχνος πρός σέ καί πρός τόν 
σύζυγόν σου καί θά σας στείλω είς τό κάτερ. 
γον ! διότι καί χωρίς έσέ θά ευρω τήν νέαν 
ήξεύρω πώς άνοίγουν δλαι αί μυς-ικαί θύραι. 
Σ ’έρωτώ λοιπόν διά τελευταίαν φοράν; Ποϋ 
είναι κλεισμένο το κορίτσι ;

Ή  Σημαδεμένη, ήτις έτρεμε σύσσωμος, 
άπεφάσισε ν ’άποκριθή.

— Είς τόν πύργον, είπεν.
— Υπάρχουν δύο πύργοΓ είς ποιον έξ 

αυτών ;
— Είς τον Πύργον τοϋ Ίέρακος.
— Καλά, άρκεϊ αύτό.
Έν τούτοις δ Γαβιρών πρίν ή άφήση τήν 

Σημαδεμένην καί τόν σύζυγόν της Ιφίμωσεν 
αύτούς, Ϊνα μή δύνανταί νά βάλωσι κραυ
γήν ούδέ νά φωνήσωσι ζητοϋντες βοήθειαν, 
καί πρός πεοισσοτέραν προφύλαξιν έκ,λεί- 
δωσε τήν θύραν.

Ό  Οϋίλλιαμ Δοϋρκετ ε”λαβε τήν λυχνίαν 
άπό τής τραπέζης καί ε'νευσε πρός τόν Βάν 
"Οσσεν νά τόν άκολουθήση, άμφότεροι δέ 
έτράπησαν έντός σκοτεινού διαδρόμου τού 
ίσογαίου πατώματος, δστις ήγεν είς τόν 
Πύργον τοϋ Ίέρακος, καί δστις δέν έχώρει 
περαιτέρω, καί έφθασαν πρό τής θύρας εκεί
νης τού πύργου, ήν έγνώριζε μέν δ ύποκό
μης Σανζάκ, ά λ λ ’ ήν ούδέποτε είδεν άνοι- 
γομένην.Ό ’Αμερικανός έξήτασε τόν τοίχον 
καί άφοϋ έζήτησεν έπί μικρόν, είπε :

—  Έδώ είναι.
Τότε εθηκε τήν χεΐρα έπί τετραγώνου 

λίθου, δστις ύπεχώρησεν ήρεμα, πιεσθείς· 
άμέσως ήκούσθη τριγμός έντός τού τοίχου 
καί μέρος αύτοϋ άπεσπάσθη. Ή  θύρα ήτο 
άνοικτή. Ό νέος ώθησεν αύτήν καί εύρέθη- 
σαν είς λιθίνην κλίμακα, ήτις ήγε πιθανώς 
ύπό τινα ύπόγειον θόλον.

— Θά καταβώμεν τώρα; ήρώτησεν δ κ. 
Βάν "Οσσεν.

— Ό χ ι.ή  φυλακή τής δεσποινίδος Δελα
σέρ είναι άνω ήμών . . .

— Διατί λοιπόν τότε ήλθομεν Ιδώ, άντί 
ν ’άναβώμεν είς τό άνω πάτωμα ;

— Θά ίδήτε τώρα.
Ό  νέος κατέβη δύο βαθμίδας τής κλίμα- 

κος, έπίεσε δ ι’δλου τοϋ βάρους τοϋ σώματος 
του είδος μοχλού καί άμέσως ήκούσθη κρό
τος έλατηρίου.

ΙΤΛ ι ?— Ιοου, ειπε.
Καί έπανηλθε πλησίον τού Βάν "Οσσεν 

έκτος τοϋ πύργου.
Ή  Χρυσαυγή κλεισθεΐσα, ώς διηγήθημεν 

ήδη, είς τήν φυλακήν της, διετέλεσεν έπι 
πολύ σύννους, εις μυρίας βυθιζόμενη ζοφεράς 
σκέψεις, είτα. δ ’ έπειδή δέν είχε φώς, έξη- 
πλώθη έπί τής κλίνης καί έκλεισε τούς 
οφθαλμούς, έλθόντος τοϋ ύπνου.Αίφνης άνε- 
τινάχθη άφυπνισθεΐσα ύπό σφοδρόές. δονήσεως 
καί πηδήσασα κάτω τής κλίνης ήσθάνθη 
παράδοξον ταλάντευσιν. "Ινα δέ μή πέση, 
έστηρίχθη έπί τοϋ τοίχου, τότε δέ παρετή- 
ρησεν δτι κατέβαινε μετά τού βυθιζομένου 
δαπέδου. Έντρομος γενομένη ε”βχλε κραυ
γήν καί έφώνησε,

— Βοηθήσατε με, βοηθήσατε με !
Πάραυτα φωνή,ήν άνεγνώρισε χωρίς δμως

νά ένθυμηθή ποϋ τήν είχεν άκούσει, τή είπε :



— Μη φοβήσαι τίποτε, ειμεθα φίλοι σου 
χαί έρχόμεθα νά σέ σώσωμεν !

Τό δάπεδον ει έξηκολούθ νά καταβιβάζε- 
ται μέχρι της κάτωθεν άνοικτής θύρας, 
οτε τό δεσμωτήριον τοϋ πύργου, δπερ άπό 
τού πρώτου πατο'ιμ.ατος κατέβαινεν είς τό 
ίσόγαιον, έφωτίσθη α’ίφνης ύπό της λυχνίας, 
r,v έκράτει ό ’Αμερικανός. Ή  Χρυσαυγή 
£*πλαγεϊσα προσέβλεψε τούς δύο άνδρας.

— Ά  ! κύριε Βάν 'Όσσεν ! άνέκραξεν.
Τό κινητόν δάπεδον έ'στη κλεΐσαν τήν

είσοδον τής κλίμακος, ή δέ Χρυσαυγή τρέ- 
μουσα σύσσωμος καί μήπω ουναμένη νά 
κατανόηση τι έκ τών συμβαινόντων έπεσεν 
είς τάς άγκαλας τού Βάν ’Όσσεν.

Λ ’
Ή ·κατάρρευ<3ις.

. Άνκβώμεν είς τό πρώτον πάτωμα τής 
οίκίας, ε"νθα πλήν τοϋ Ούίλλιαμ καί τής 
κομήσσης, οΐτινες είχον έζέλθει, άφήκαμεν 
τά πρόσωπά μας έχοντα έστραμμένους τούς 
οφθαλμούς έπί τοϋ Βάν Όσσεν,δστις, άφοϋ 
άνέγνω τό άπό τοϋ θύλακος τού ύποκόμητος 
ληφθέν ύπο τού Νοαρώ χειρόγραφον, άνέ
κραξεν,

— Ώ ! «τόν άθλιον,ώ ! τόν άθλιον ! Τώρα 
έννοώ δλα !

Οί συνδαιτυμόνες τού ύποκόμητος συνελ- 
θόντες έκ τής έκπλήξεως αύτών, άνανήφον- 
τες ολίγον και άνθιστάμενοι κατά τής μέθης 
των ήρχιζον νά έννοώσι τά  ένώπιον αύτών 
συυ.βαίνοντα.

— Αύτό είναι α’ισχρότης ! άνέκραξεν ό 
"Εκτωρ.

— Ό Σανζάκ μάς παρέσυρεν είς παγίδα! 
προσέθηκεν ό Βιβόλλης, κατορθώσας τελευ
ταίως νά έγερθή έπί τών ποδών του.

Τότε ό Δελουβιε, δστις άρχήθεν δέν άπώ- 
λεσε τήν άταραξίαν τοϋ πνεύματός του, 
προύχώρησε προς τον Βάν Όσσεν καί τώ 
είπεν :
, — ’Εξ δσων είδον, κύριε, καί έξ δσων
ήκουσα,έννοώ τώρα δτι ό ύποκόμης Σανζάκ 
έγένετο ε”νοχος άποτροπαίων πράξεων, διά 
τάς όποιας έ'λαβεν έπαξίως τα. έπίθετα τοϋ 
άθλιου, τοϋ άγενοϋς, τοϋ άτιμου, μέ τά 
οποία έστιγματίσθη. Οί σύντροφοί μου καί 
έγώ ειμεθα μέν φιλήδονοι καί μάλιστα άσω
τοι, άλλ ’άνήκομεν είς έντιμους οίκογενείας, 
καί έάν ειμεθα άξιόμεμπτοι διά τά  σφαλ- 
ματα ήμών, διασώζομεν δμως, χάριτι θεία, 
το αίσθημα τής άξιοπρεπείας και της τιμής. 
Τνωρίζομεν τόν κύριον Σανζάκ έξ άπλής 
μόνον συναντήσεως ε’ίς τινας φιλικάς μό
νον συναναστροφάς· τώρα δέ δτε έμάθο- 
μεν δτι είναι άθλιος, τον άποκρούομεν μετά 
περιφρονήσεως. ’Εάν μάς ύπωπτεύσατε ώς 
βυνενόχους του, σάς παρακαλώ, κύριε, νά 
αναγνωρίσετε τό λάθος σας, σάς ορκίζομαι 
6ε δτι δέν έγνωρίζομεν τίποτε. Θά μας έρω- 
τήσετε διατί εύρισκόμεθα έδώ, ά λλ ’ή άπάν- 
τησις είναι εύκολος. Ήλθομεν, διότι προσε- 
κλήθημεν ύπό τού κυρίου Σανζάκ'άλλως τε, 
*ύριε, ιδού ή έπιστολή, τήν οποίαν έ'λαβον 
χθες τό έσπέρας.

— ’Ιδού καί ή Ιδική μ.ου. νά καί ή ίδική 
Η·6υ, είπον οί λοιποί, έξαγαγόντες έκ τοϋ

θυλακίου των τάς έπιστολάς, άς παρά τού 
Σανζάκ έ'λαβον.

— Καί αί τέσσαρες έπιστολαί είναι καθ’ 
δλαδμοιαι, έπανέλαβεν ό Δελουβιε- λάβετε 
τόν κόπον νά τάς άναγνώσετε, κύριε, καί 
κρίνατε.

Ό Βάν ’Όσσεν άνέγνω ταχέως.
— Καλά, είπε, πιστεύω δτι είσθε άθωό- 

τατο ι- προσκληθέντες ύπό τού άνθρώπου 
αύτοϋ ήλθατε, χωρίς νά γνωρίζετε δτι σάς 
έστήθη παγίς, νομίζω δέ δτι μαντεύω ποιου 
είδους ε’κπληςιν σάς ύπεσχέθη Εύτυχώς δμως 
έφθάσαμεν έγκαίρως καί κατεστρέψαμεν τά 
σχέδια τοϋ άθλιου. Είσθε έλεύθεροι, κύριοι, 
καί δύνασθε ν ’άπέλθητε. Πέτρε, φέξε. προ- 
σέθηκεν, άποταθείς πρός ένα τών θεραπόν
των αύτοϋ.

Οί νέοι έ'λαβον έν σπουδή τά έπανωφόρια 
καί τούς πίλους των, άτινα είχον έρριμμένα 
έπί άνακλίντρου, καί έξήλθον κατά σειράν, 
χωρίς καν νά σκεφθώσι νά ρίψωσιν έπί τοϋ 
ύποκόμ.ητος βλέμμα. Ούτος ήγέρθη φαινό- 
μ,ενος οτι μόλις κρατείται είς τούς πόδας 
του καί κύπτων τήν κεφαλήν ώς αν εί ήτο 
καταβεβλημένος. Ό  κ. Βάν Όσσεν καί ό 
Γαβιρών ϊσταντο ολίγον άπωτέρω τής θύρας, 
ήν ό τελευταίος έφύλασσε, καί συνδιελέ- 
γοντο χαμηλοφώνως, δτε αίφνης ό ύποκό
μης έπέπεσε κατά τού Νοαρώ, δν δ ι’ ένος 
κτυπήματος διά τού ώμου έρρίψε χαμ.αί, 
καί διά μίας έξώρμησεν έκτός τής αιθούσης, 
πριν ή ό Γ αβιρών προφθάση νά φράξη αύτώ 
τήν διάβασιν, κωλυόμ.ενος ύπό τοϋ ένώπιον 
αύτοϋ ίσταμένου Βάν Όσσεν. Ό Γαβιρών 
καί ό Νοαρώ, δστις άνηγέρθη ταχέως, έξέ- 
δραμον έναντίον του έλπίζοντες νά συλλά- 
βωσιν αύτόν φεύγοντα, ά λ λ ’ έπειδή ό ύπο- 
κόμ.ης έγνώριζε λεπτομερώς τήν οικίαν, τήν 
έσωτερικήν αύτής διάταξιν, τάς έσωτερτκάς 
τε καί έξωτερικάς θύρας, είς μ,άτην άνεζή- 
τησαν αύτόν πανταχοϋ έπί έπτά ή όκτώ 
λεπτά, άνοίγοντες έπαλλήλως πάσας τάς 
θύρας. ’Εν τούτοις ό Γαβιρών δέν ήθελε νά 
παραδεχθή δτι ό ύποκόμ-ης κατώρθωσε νά 
έξέλθη τής οίκίας, διότι πόθεν θά διήρχετο; 
Ά λλά  καί έάν · φυγάς δέν ήδύνατο νά οια- 
φύγη, ποϋ λοιπόν ήτο κεκρυμμένος;

Τήν έρώτησιν ταύτην έκαμνε καθ ’ έαυ
τόν ό Γαβιρών συσφίγγων τάς πυγμ.άς καί 
μανιωβώς δάκνων τά  χείλη, δτε αίφνης έκ 
τών οπισθίων τής οίκίας πρός τόν Πύργον 
τών Κυριών ήκούσθη φοβερός κρότος δμοιος 
μέ βροντήν. Ή  οίκία έδονήθη έκ θεμ,ελίων 
ώς ύπό σεισμ,οϋ, οί δέ δύο πράκτορες έπα- 
νήλθον έσπευσμένως είς τήν μεγάλην αίθου
σαν, δπου δ Βάν Όσσεν άνήσυχος καί λίαν 
τεταραγμ.ένος ήπόρει περί τής αίτιας τού 
παραδόξου εκείνου κρότου καί περί τής έπι- 
συμβάσης ούχ ήττον παραδόξου δονήσεως· 
σχεδόν δέ συνάμα μετά τοϋ Γαβιρών καί 
τοϋ Νοαρώ είσήλθε καί δ Αμερικανός. 
Πάντων τά  βλέμματα έστράφησαν πρός 
αύτόν οίονεί έπερωτώντα.

— Έρχομαι νά σάς καθησυχάσω, είπε.
— Δέν ειμεθα τρομαγμένοι, άλλά τα- 

ραγμ-ένοι, καί άνήσυχοι.
— Έ γώ, εύρισκόμ-ενος είς τό ίσόγαιον 

ήδυνήθην νά έννοήσω εύκολώτερον τόν κρό

τον, τον όποιον ήκούσαμεν- ό κρότος προέρ
χεται έκ καταρρεύσεως.

Καί ένώ ώμίλει, έρριψε περί αύτόν δύο ή 
τρία ταχέα βλέμ.ματα.

— Πού είναι ό ύποκόμης ; ήρώτησεν.
— Ελλείψει έπαγρυπνήσεως, κύριε, άπε

κρίθη ό Γαβιρών μετά προδήλου δυσθυμίας, 
διέφυγεν ό αίχμ,άλωτός μ.ας. Ά  ! δέν τόν 
έφυλάττομ.εν,ώς έπρεπε,τόν άθλιον! Έποεπε 
νά σκεφθώμ-εν δτι θ ’ άπεπειράτο νά μάς 
διαφύγη.

— Ά π ’αύτήν έδώ τήν θύραν ε”φυγεν ;
— Ό χ ι, άπό αύτήν.
— Ά  ! ύπέλαβε παραδόξως ό Ούίλλιαμ 

Δούρκετ.
— Τόν κατεδιώξαμ-εν άμέσως, έπανέλα

βεν ό Γαβιρών,άλλ ’έγεινεν άφαντος ώς σκιά- 
καί ναί μέν τόν έζητήσαμ,εν πανταχοϋ, είς δ
λα τά  δωμάτια,άλλά δέν κατωρθώσαμεν τ ί
ποτε. Άπο κάνέν παράθυρον δέν ήμπόρεσε 
νά πηδήση, έπειδή δλα έχουν σίδηρα. Ούτε 
τε είς τήν στέγην ήδυνήθη νά καταφύγη, 
διότι έκεϊ δπου κάθηνται οί ύπηρίται τοϋ 
κυρίου Βάν Όσσεν βλέπουσι τάς κλίμακας 
διά τών όποιων άναβαίνουσι καί καταβαί- 
νουσιν.

— “Ω ! ώ! ύπέλαβεν ό Αμερικανός,οίονεί 
μονολογών, έάν είναι έτσι, τό πράγμα είναι 
φρικαλέον !

— Ούίλλιαμ, τ ί έννοεϊς ; τόν ήρώτησεν 
ό Βάν Όσσεν.

— Δέν είμ,αι βέβαιος,κύριε,ίσως σφάλλω, 
άλλά θά ίδωμεν μ ετ ’ ολίγον . . . Ε λάτε, 
κύριοι, προσέθηκε, κρατών είς χεΐράς φώς, 
έλάτε μαζή μου.

Διέβησαν τό δωμάτιον, τό συνεχόμενον 
τή μ-εγάλη αιθούση, ό δέ Ούίλλιαμ. ήνοιξε 
θύραν έπί τού σανιδώμ-ατος άφανή, ήν δ 
Γαβιρών δέν διέκρινε κατά τάς άναζητή- 
σεις του καί εύρέθησαν έντός διαδρόμου ήμι- 
κυκλοτεροϋς καί όμοιου πρός σήραγγα,στε- 
νοτέρου έτι τού έν τώ  ίσογαίω ύπάρχοντος- 
έκεϊ ηκολούθησαν αύτώ βαδίζοντες όπισθεν 
άλλήλω ν δτε δ ’ ε'φθασαν είς τήν άκραν, ό 
Ούίλλιαμ έψαυσε τόν τοίχον λέγων

— Έδώ ύπάρχει θύρα.
Ό Γαβιρών καί ό Νοαρώ προσέβλεψαν 

κατάπληκτοι.
["Επεται συνέχεια.]

_______________ gn-

Φ0Ι Γ 1ΙΤ Η Σ  ΤΩΝ Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
αριστα κατηρτισμένος, ζητεΓ παραδόσεις κατ’ οίκον επ· 
μετριωτάτη αμοιβή. — Πληροφορίαι όδός Π ροαστείου, 
άριθ. 60.

Είς το έπι τής όδοΰ Σταδίου, έναντι του υπουργείου 
τών Οικονομικών, και κάτωθεν του Μεγάλου Ξενοδοχειβυ 
τών ’Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον τοΰ κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΤ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται άπαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκά ά^ωμαια, 
καθώς κα'ι ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά τοΰ ίδίου κατα· 
σκευαζομένη κα'ι πωλουμένη κ ατ’ οκαν είς συγκαταβατι
κήν τιμήν. Διά τους κουρεΓς γίνεται ίδιαιρέρα συμφωνία.

Π Ο ΥΔΡΑ  ΖΑΚΎΝΘΟΥ*
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  τής κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ  
πωλεΓται είς πακέτα έσφραγισμένα πρός δραχμήν 1 έκα
στον, έν τώ παρά τήν Πλατείαν τής Όμονοίας Κ ο υ 
ρε ί α »  Π. ΜΕΑΙΣΣΙΩΤΟΤ και τώ παρά τήν Κα- 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ ή μ α τ ι  Δ. ΘΕΟΛΟΓ1ΤΟΥ ,καί 
είς τό Ε μ π ο ρ ι κ ό ν  Κ α τ ά σ τ η μ α  ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛΙΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά ΧαυτεΓα άπέναντι 
τής μεγάλης οίκίας Καφταντζόγλου.



ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣΑ ΕΛΛΗΝ(Σ BliSS
ημέραν, μεταβαίνουσα προς παράδοσιν μαθηματων εις μικρούς παΓδας η κορά
σια .— Ιίληροφοριαι παρ’ τ,μΓν.

Πειοαιεύς Ά θ ή να ι Πάτοαι Πύργος ’Ο λύμπια
Π είραιεύς άν. 6 .2 0 π  8 .5 0 *  1 1 .2 5 π
’λ ίτ ,ν α ι  . 7 .0 0  9 .3 0  1 2 .0 5

/5φ. 1 0 .0 3  1 2 .5 0  3 .0 0
Κ α ν θ ό ς  ( ά ν 1 0 .2 3  —  3 .1 5

„ . , ( α φ .1 2 .5 6  —  5 .0 8
Α·χρατιχ 1 2 .5 9  6 ,0 0 π  5 .1 0

&ΐγκον αφ. 2.02 7 .10  6.00
/ ά φ . 3 .4 0  _ i « 5  _ ™ 0

Π * τ ' “ ι ( ά ν .  4 .1 5  7 . 1 5 *  4 .4 5 μ
, /άφ. 6 . 1 8  9 .4 5  7 .4 0

U -  6 .2 3  9 .5 0  6 .4 5 π

/ αφ. 8 . 1 0  1 1 .4 0  8 .5 5
Πύργος ^  6 3 0π  11.55 —
^Ολύμπια αφ. 7.25 12.50 —

,υμπια αν

Λεχαινα

Πάτραι

Λιγιον

’Ακρατα

39 — Ά θη να ι, όδός Σταδίου, άριθμός — 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνιών, 
ομβρελών, φλανελλών κλπ. ανδρικών ειδών. ΟώΧν^οις λ ια ν ικ & ς  * λ Ι  χον· 
&ρι«£>ς

• Λαιμοδέται κατά παραγγελίαν.
Αθηναι αφ. 
Τειραιεύς αφ.

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α
ΓΙΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ.

ε ι το Μ Ε Γ Α  ΖΥΘ0ΠΩΑ.ΕΙ0Ν Η
Πλατεία Ό μονοίας, 

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ της ώρας.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΡΑΠΊΌΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΤΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑ

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

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΣΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ

Ά νευ του οποίου ή μηχανή 
δεν είνε γνήσια. ΠΡΑΚΤΩΡΓΕΝΙΚΟ!
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