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νήσει; και φθάνουσιν αύται εϊς τί> ώρισμένον ση
μείου. II αυτή ούτως είπεϊν μέθοοος έψχρμό- 
ζετανε; είς τήν έκστόμισιν τών κραυγών. Ή 
πρόοοο; τοϋ φωνητικού οργάνου στερεούται διά 
συνεχούς δοκιμής καί ή αυτόματο; ανατροφή 
τούτου παράγεται ακριβώς ώς έκείνη 
τών μελών καί τών οφθαλμών. Άλλ’ έπ· πολ
λούς μήνας τά μικρά παιδιά οεν ποοβέρουσι 
παρά φωνήεντα, καθ’ όλου τά σύμφωνα. Ή 
φλυαρία κύτη τό πρώτον ασυνείδητος προσκτα- 
ται εκπληκτικήν ευκινησίαν, καί καταλήγει είς 
σημεϊον τοιοϋτον. ώστε μεταοοάζει διά μιας 
κλίμακος ποικιλωτάτων ήχων, όλα; τάς απο
χρώσεις. τής συγκινήσεως, τής έκπλήςειος. τής 
χαράς, τής έναντκόσεως καί ττ,ς μελαγχολίας. 
Κατά τήν αρχήν πής μακράς ταύτης τών φω
νηέντων περιόδου, τό παιδίον επαναλαμβάνει 
έκαστον φωνήεν άδιαλείπτως τροποποιούν καί 
έπιμηκύνον αύτό άνευ καταφανούς αίτιας άπο
τελεϊ λέξεις. ώς αύτη : α-α-α-αο~ο-ο-ο-ο κτλ.

Καθ’ οσον όμως οί φωνητικοί μύωνες 
ισχυροποιούνται, τά σύαοωνα ή οί οΟόννοι ι · ». .· · . · . ι ·κατα τον ακριοεστερον ορισμον των γραμματι
κών άρχονται νά αναφαίνονται προηγού
μενη; μεταβατικής τίνος περιόδου αφωνιών, ή- 
μιφωνηέντων καί υγρών ήχων, οΰ; δύσκολοι; 
λίαν δύναται τις νά περιγράψη. Οί πρώτοι 
φθόγγοι φαίνονται οτι είναι οί ρινικοί μ-μ-μ- 
ν-ν-ν νγ.ίκφέρονταιδέέκτοϋ λάρυγγοςήεκτώνχει- 
ζ.εων. καί αποτελούνται οΰτω αί λέξεις γε-γε- 
γονε γόνοι πε-πε-πε-πε, αϊτινε; επαναλαμβά
νονται μέχρι; ού άποσβεσθή ή αναπνοή. ΊΙ τά
σι; αΰτη πρός τό διπλασιάζει·/ τας σύλλαβό; έ- 
ξασΟενίζεται μικρόν κατά μικρόν καί περιορίζε
ται εϊς μίαν μόνην έπανάληψιν πα-πα. ΊΙ 
πρώτη οοκιμήτώνφωνηέντωνμετά συμφιόνωνφαί- 
νεται συμπίπτουσα μετά τοϋ πειράματος ακρι
βούς τίνος κατανοήσει·»;. άποτελούσης άντι'Οεσιν 
πρός τάς κυμαινόμενα; εντυπώσεις. ΊI λέξις πα- 
πα έχει διαφόρους σημασίας, άλλά βαθμηδόν υ
ποδεικνύει άνθρωπον, καί έπί τέλους τόν πα
τέρα αυτού τού παιδιού. Συμπροέρχεται ή 
ποικίλουσα ρινική συλλαβή μα-μα ήτις εκ
φράζει αντικείμενου ήσσον ώρισμένων. φύσεως 
γλυκύτερος καί μείζονος άμα έντασεως. 
Συγχρόνως σχεδόν παράγεται ή λέξις κα-ακ-κα. 
ητις ερμηνεύει δυσάοεστόντινα αϊσθησιν.

II βρεφική πολυλογία είναι αύστηρώς διε
θνής, μια καί ή αύτή είς πάντα τά παιδία άνευ 
διακρίσεως χωρών. Αί λέξεις των πάσαι περικλεί- 
ουσιν ιδέας γενικά; ύπο τήν εΰοεΐαν αυτών ση
μασίαν.ή αισθήματα υποκειμενικά ή έντυπ όσεις 
αντικειμενικός. Ή οριστική καί προωρισμένη 
έννοια τών λέξεων είναι εργον ήμών και ούχί 
τοϋ βρέφους. Τά ρινικά είσι τά πρώτα σύμφωνα 
κα! τά οδοντοπρόφερτα σχηματίζονται τελευ
ταία. Μία έξωτεοική ϊπίδεασις «νισταμένη διαρ
κώς ποός τό αυτόματον τής παιδικής φλυαρίας 
—ή γλώσσα τών γονέων—ενοφθαλμίζεται βα
θμηδόν εις τόν ποικιλοσήμαντον εκείνων ψελ- 
λισμόν καί τό αποσβένει. ΊΙ ομιλία τής 
πρώτης ηλικίας ούδέν έτερον είναι, άλλ’ ή ά- 
ναβίωσις τού άρχεγόνου βίου τής ανθρωπίνου 
φυλής.

II μεγάλη οικογένεια τών πολυνησιακών 
γλωσσών, τών τόσον πλουσίων διαλέκτων, είς 
παραδόσεις, είς άσματα, είς διαφημίσεις καί πο
λεμικός καί μεταναστευτικάς αφηγήσεις, παρέ
χει αισθητικόν παραλληλισμόν μέ τήν παιδικήν 
γλώσσαν έν τή δευτερογενή αύτής φάσει. αί δέ 
ομοιότητες αύται δίδουσι δικαιώματα είς τον φι
λόσοφον έξεοευνητήν.όπως ίσχυρισθήδτι ΰπήρςεν 
έποχή.καθ ήν τό ανθρώπινον γένος δέν έγνώριζι 
τά σύμφωνα. Είς τήν γλώσσαν τών ΙΙολυ- 
νησίων τά φωνήεντα συναρμόζονται έπ ’ ά
πειρον καί έκφράζουσι ποικίλας έννοιας, 
ή διά τοϋ ήχου, ή διά τής απεριορί
στου μεταλλαγή; τών φωνηέντων’ χάριν παρα
δείγματος' ορα-οοοορα-ορε - ορεορε - ορι-οριορι 
-οριοε-οσο-οίοοοε-ορουουρε κτλ. τά μόνα σύμ
φωνα είσι κ.τ. π.τά ρινικά ν.μ.τά ήμίφωνα χα- 
ρα κλ.δίδουσι ταϋτα πάντα γέννησιν είς εύρεϊαν 
σειράν λέξεων.Λίλέξεις δέ αύται άνευ πραγματι
κών συμφώνων αποδίδουσιν ολα; τάς αποχρώσεις 
τής έκυ-.άσεως καί αντικαθιστώσι τά ονόματα, 
τάς αντωνυμία;.τά ρήματα καί τούς συνδέσμους.

Αλλα·. γλώσσα·, καί μεταξύ τών ευρωπαϊκών

άκόμη. παρέχουσιν ύπό τοιαύτην έννοιαν χαρα
κτηριστικήν αναλογίαν. Λί ομοιότητες αύται 
άγουσιν είς τό συμπέρασμα,οτι προηγήθη μακρά 
περίνοος φωνηέντων έν τή γλώσσα, τής άρχε
γόνου άνθρωπότητος μεσαζούσης τινός φάσεως 
αοιόνων καί ρινικών. καί ότι ή πεοιοδο; τών 
συμφιόνων. δέν ήρχισε παρά μετά μακράν ερ
γασίαν τοϋ ουσικοϋ ένάρθρου λόγου. Ματαιοπο- 
νούσι λοιπόν οί έπιχειροϋντες νά λύσουν τό πρό
βλημα πής καταγωγής τού όμιλεϊν διά τής α
ναλύσει·»; πής σανσκριτικής γλώσσης, ήτις έχε·, 
είκοσι σύμφωνα καθαρά, πέντε ρινικά, τρία συ- 
ρικστιά καϊ πέντε ήμίφωνα. ΊΙ σανσκριτική 
γλώσσα είναι ό μάλλον απομεμακρυσμένος τύ
πος τής ανθοωπίνου ομιλίας.

Άννα τής ΤωιΜίας·. βασίλισσα τής Γαλ
λίας και κόμησσα τοϋ Βαλοά κατά τον ενδέκα
τον αιώνα. Δευτέρα εκδοσις έν ΙΙαρισίοις είς ένα 
τόμον έξ I 1Ι> σελίδων.

Ύπό τόν τίτλπν τούτον ό υποκόμης δέ 
Σαίξ συνήνωσεν είς κομψόν καί πλήρη σπου
δαίων σχολίων τόμον, παν ο,τι υπάρχει γνω
στόν έπί πής ωραίας ταύτης ήγεμονίοος. ήτις 
έβασίλευσε καί άπέθανεν έν Γαλλία, άφ’ ού 
ίξησβάλισε τήν συνέχειαν πής διαδοχής τών 
Αΰι.-τΛων. Αποδεικνύει πρό πάντων ότι, επει
δή ό γάμος έλαβε έν έτει 1504 ήτοι
πρό τοϋ χωρισμού τών δύο εκκλησιών τής 
'Ελληνικής δηλονότι καί πής Καθολικής, ή 
“Αννα υπήρξε καθολική. Άφηγείται επίσης ό 
συγγραφεύς είς τό έν λόγω βιβλίον μέ λεπτο
μέρειας θετικός καί ενδιαφέρουσας. ότι ή “Αννα 
ίδρυσε τό κοινόοιον τοϋ Αγίου Βικεντίου έν 
Σεσλία. Έν γένει τό έργον τοϋ κυρίου δέ Σαίξ 
είναι άξιον αναγνώσεως. διότι παρέχει αρτίαν 
πλήρητήν είχόνατήςσεδασπής έκείνηςβασιλίσσης 
τήςΓαλλίας. ήτις ύπήρξεν άργότερα ήσύζυγοςτού 
Ι’αούλ δέ Βελοά.

Αί βιΐΒνιι; τιις· πΜτυωι;. ύπό Φεροινάνδου 
Βρουνετιέρου.—Ό κύριος «I». Βρουνετιέρος δέν 
ήθέλησε νά μείνη ύπό τό βάρος πής γενικής 
σχεδόν αποδοκιμασίας ής ετυχεν ή περιβόητος 
αύτοϋ μελέτη «χρεωκοπία πής έπιστήμης». καί 
πειράται νά απόδειξη ότι έπανήλθεν είς ύγιε- 
στέρας ιδέας.“Ελαβε πρός τούτο άφορμήνεκ τί
νος άναλύσεως ένός βιβλίου τοϋ κυρίου Λ. 1. 
Βαλφούρ. ύπό τόν τίτλον «εί βι'κΐΐ'κ; τής πί- 
ιΐτιωι'. έν τώ οποίο» εκτίθενται ίδέαι δυνά- 
μεναι νά θεωοηθώσιν ώς έν τινι μέτριο έν σχί
σει πρός τάς ιδίας αύτοϋ.

II ρός τοϊς αλλοις εϊ'/Ή παρατηρήσει είς 
τ’ον κ. Βρουνετιέρου οτι τά ζητήματα άτινα 
ισχυρίζεται δτι δέν έλυσε·» ή έπιστήμη. ουδέ
ποτε άπετέλεσεν αντικείμενου απολύσεως 
μεταξύ τών επιστημόνων. "ΊΙ έπιστήμη, είχεν 
»εϊπη ούτος. είνε ανίκανος νά έξηγήση είςήμάς 
»τό σόμπαν, Δέν *■'···---- -  - :ϊ-·'-
»τινα, άδυνατεϊ νά· 
νσκείαν έν 
πότητος.» 
σχεθή πην Λύσιν ενιων τουλάχιστον 
βλημάτων τούτων : Τό νά : 
έπιστήμη ύπεσχέθη νά έξηγήση πρί 
σόμπαν, αύτό σημαίνει ότι περιπα.,», υΓ| 
ρον τόν κόσμον, αφ' ού προηγουμένως έξη 
τησεν αυτόν. Τί έννόει λοιπόν ό πι 
συγγοαοεύς τοϋΟΰοιινίον Miiviivuliinr Χα'. —ής 
πΐ'οίγοιιΦΛι; τον ιΐιΜτι’ιμιττοι; τον ΚόιΒιον 
οτε έρωτηθείς : ποιαν θέσιν έπεούλαττεν εϊς τον 
Ι-Ιεόν έν τοϊς ύπολογισμοΐς αύτού, άπεκοίθη ότι 
δέν ήσθάνθη τήν άνάγκην νά κάμη τοιαύτην 
ύπίθεσιν ; ή τί 
τήν ·ιι>γιινιι:Γι<; 
τΓκ; <Ιι'·νΙιίιΙι·ω<·. ό· 
μιάς τών μελετών 
πλέον μυστήρια : 
αύτόν τον ίδιον.
σύμφωνος μέ τόν Α απλός, 
χήν καϊ τό δικαίωμα ί 
έπιστημονικός αύτοϋ όγκο: 
είπη ότι δέν ύπάρχει 
ανθριόπινον άντίληψιν

τα

δύναται νά ίδρυση ηθικήν 
άντικαταστήστ, τήν θρη- 

πή κοινωνική άνελίςει πής άνθρω- 
Δεν είχεν άρα γε ή επιστήμη ύπο-

■Ο>ν ΤΣ-Ο” 
άρντ,τε οτι' ή 

ρός ή μας τό 
ίαίζει σήμε- 

ά- 
ιεριλάλητος

• έφρόνε·. ό γνωστός συγγραφεύς 
“ νιιιιείιις βιιιΐιζοιιΓ-νιιι; έπί 

όταν έγραοεν έν τώ προλόγω 
αυτού ότι δέν ύπάρχουσι 

Επρεπε νά έρωτήση τις 
Αλλ' άν δέν ήθελε νά φαν?, 

καί. μέ τήν ύπερο- 
όπερ τώ παρείχε·» ό 
;, έάν δέν ήθελε νά 
ανεξήγητου είς τήν 

η απούσιτον είς τήν μέ-

θοδον, ή ανεφάρμοστου πρός τινα τών γνωστών 
νόμων, βεοαίιος ήθελε νά μή είπη τίποτε. Θά 
ελεγέ τις πόθεν ή ύπόθεσις αύτη : 'Ας άφή- 
σωμεν κατά μέρος έπί τοϋ παρόντος τό θρη
σκευτικόν καί ήθικόν ζηπημα. Δέν επιτρέπετε 
ν αρνηθή τις. ότι ή έπισπήμη έχρησίμευσεν 
εις έξήγησιν τοϋ σύμπαντος. Μόνον ό τίτλος 
"Κόσμος» του Χομοόλο. θά ήεκει είς άπόδει- 
ξιν τοϋ ισχυρισμού τούτου. Άλλως τε τί θά 
ητο ή επιστήμη, έάν δέν είχε τοιαύτην απο
στολήν : Μια άπλή συλλογή.ώφελιμωτέρα ίσως, 
άλλ’ ουχί καί μάλλον ένοιαοέρουσα όμοια, 
τοιαύτης γραμματοσήμων ή κοχλιών. (ίύδεΐς 
ήθελε τολμήσει νά καταοασθή αύτήν μέχρι 
τοιούτου βαθμού, ούδ' αυτοί οί άδιάλλακτοι 
έχθροί ττ,ς.

Εάν ή έπιστήμη έχρεωκόπησε. τούτο ση
μαίνει ότι ή κυριωτερα αύτής βάσις είναι ό 
λόγος, καί ότι ό λόγος είναι άνεπαρκής. καί 
εις αύτήν τήν καθαρώς ανθρώπινον τάξιν. ’< I 
κ. Βρουνετιέρος επιχειρεί κάτι περισσότερον 
πειράται ν' απόδειξη ότι είναι καί έπιζημία 
Αν μιλεσησοιμεν όμιος τήν ιστορίαν τής αν- 

θρωποτητος. ένώ βλέπομεν έναργώς έν αύτή τά 
έρείπια άτινα έκαμεν ό λόγος διακρίνομεν 
όλίγώτερον άνέτως έκείνα τά όποια έχει ανορ
θώσει. Προφανώς δέν άνευρίσκομεν τήν λει
τουργίαν τού λόγου έν τν, καταγωγή τής κοι
νωνικής έγκαθιδρύσεως, καί άς συγχαρο,μεν 
ήμάς αύτούς έπί τούτω. διότι κρίνοντες 
έκ τών ούτοπιιϋν τών ιδρυτών τιών συστημά
των, άπό ΙΙλάτωνος μέχρι Ί’ουριέ, διά νά μήν 
άναφέρωμεν καί τούς ήμετέρους αναρχικούς, 
μία κοινωνία «σύμφωνος μέ τόν Λόγον·· καθ' 
ολην τήν έκτασιν ττ,ς έκφράσεως. Οά ήτο άκα
τανόητος. < Ιύδεμίαν όφείλομεν είς τόν λόγον 
τών αρχών εκείνων έφ' ών Οεμελιοϋται ή κοι
νωνία. ιδού ή άπόδειξις—θέλετε νά κλονίσητε 
έκ θεμελίων κοινωνία; καί άρχάς : έπιχειρήσατε 
νά τάς αϊτιολογήσητε. Υπάρχει τι μάλλον 
παράλογον τοϋ γάμου : τής ιδιοκτησίας τοϋ 
κράτους, τής πατρίδος : έρωτήσατε τούς ήμε
τέρους οπαδούς τής τάξεως. τούς καλούς, τούς 
αγνούς, εκείνους οϊτινες δέν άκούουν παρά τον 
Λόγον.καί οί οποίοι δέν έχουσι τίποτε κοινόν μέ 
τού; οίκοκυραίους έκείνους οί όποιοι καλούνται 
Θιέρσοι η Ιούλιοι Σίμωνες, γ.λλά τόν συγγρα
φέα πιιμαοτήικιτος εΐι; τ<> ταήείδιον τΓι<; 
ίό.ι νε-ιιΐίίλλικ; ή εκείνον τής δημηγορίας έπί 
τής αρχική; αιτίας πής άνισότητος. ή τούς 
Κάρολον Μάρξ. ή Ελισαίον Ί’εκλιούς. τού;
Λνςί - Γε<όογ·.ον καί τού; Κροπότκινε. — 

Θά ηδυνάμην ν' αναφέρω πλεΐστα- άλλα ονό
ματα. Τί θά εύρη τις αϊτιολογητύν έν τή ή- 
Οική ή τή πολιτική, έν τή τέχνη ένθα ό λόγος 
άνίσταται πρός τήν έμπνευσιν ένεκα τής αντι
θέτου αύτού φύσείβς ; έν αύτή τή έπιστήμη 
ένθα εύκόλως ηθελέ τι; απόδειξη οτι ή άνα- 
κάλ.υΦις άλλο τι δέν είναι παρά νίκη τοϋ πει
ράματος έπι τών προϋποθέσεων τοϋ λόγου ; 
έξεκιόφευσεν ήμάς μέ τό ζήτημα τοϋ Γαλι
λαίου .άλλ' οί καταδρομείς τοϋ Γαλιλαίου ήσαν 
φιλόσοφοι, δέν ήσαν θεο/,όγοι, καί αντέτειναν 
είς αύτόν λόγους, καί τοιούτους μάλιστα 'Αρι
στοτελικούς. » δέν πρέπει κατ' ακολουθίαν ν' 
άναζητήσωμεν. κατά τόν κύριον Βρουνετιε τάς 
βάσεις τών ήμετέρων πεποιθήσεων είς τόν λό
γον. άλλ' είς τήν ί',πι'ΐΗηχίιν καί είς τήν 
.πικιΓιδοιίιν» έν άλλαις λέξεσι πρέπει νά έπαν- 
έλθωμεν είς τάς διδασκαλίας τού Ιωσήφ οε 
Μαιτρ καί τοϋ κ. δέ Βολάνδ. Καί ότι άκόμη 
νομίζομεν οτι άκολουθοϋμεν τόν λόγον, ουτος 
άλλο τι δέν κάμει πασά νά σταθμίζτ, και να 
έξετάζη τάς ύπερόχου; δυνάμεις είς τάς οποίας 
υποκύπτει ώστε έάν συμφωνούμεν πράττομεν 
τσϋτο μάλλον έξ αγαθής προαιρέσεως, παρά 
ύπείκοντες είς τόν λόγον.

ύποθέσεως.... Καί έάν μονομκχήσ-η μετά 
τοϋ Βαλεντίνου βεβαίως φονεύεται !

Φρονείτε λοιπόν μετά θετικότητος ότ: 
ό κόμης θά ύπερτερήση :

—Δέν αγνοείτε βεβαίως ούτε πήν φοβέ
ραν ψυχραιμίαν του. ούτε τά φυσικά αύτού 
πλεονεκτήματα. Είναι γενναίος, εϊς τας 
φλέβας του ρέει αίμα πα.Ι.Ιιιχαρίσο καί θά 
άντιτάξη κατά τοΰ ειλικρινούς, τοΰ απλοϊ
κού καί εύπιστου Ρέδελ. όστις θά μεταβή 
έπί τοΰ πεδίου αγύμναστος, καί σχεδόν 
άοπλος, παν ότ: δύνατα: να έξασφαλίπη 
όμολογ·η;ζέν·η ύπεροχή. τεταμένο: 
ψυχρά έπιμονή καί εύθαρσής. Εάν 
χήσ-η.. τετελεσται.

Άλλ έάν έν τούτοις έφόνευεν 
λον—έψιθύρισε ή Σελίν διά ταπ 
έσβεσμένης φωνής, ώς έάν ένε· 
είς έαυτήν τήν κρυφήν ταύτην

δύνχτχι νχ εςχσοχλίση 
μύονες. 

μονομχ-

•όν αλ
ί νής καί 
ιστεύετο 
σκέψιν.

— Σύ δέν βλέπεις παρά έν μόνον πρά
γμα άνέκραξενήΈρριέττη.ότι ή τύχη δύνα
ται νά σέ άπαλλάξη διά. παντός τοΰ κατα- 
δρομέως σου ! Άλλ’ έγώ δέν παίζω αύτό 
τό παιγνίδι. II μ.ονομαχία πρέπει να έμ- 
ποδισθή. Πρέπει, μέ καταλαμβάνεις;

— Καί πώς θά γίνη τοΰτο :
—Αύπή είναι δική σου σκε'ψι 

κάλεσες όλην αυτήν πήν ΐστο 
τρόπον καί νά. διορθώπ/,ς τό. τ

— Καί έπί θυσία άκόμη πή 
ής ηθικής 

,ωηρότητος ή 
ίαν αντίστοιχον 

■ρόκειται νά 
φανή κίνδυνον :

ολύ σκληρά, άνεκραύγασεν ή 
νέα-ρνή.-—Είς όλ.ην αύτην πήν ιστορίαν ό 
μ.όνος ένοχος είναι ό συζυγός σου!

Τόσον τό καλλίτερου. Έλθέ νά τόν 
Ι'εί/.ωγ.εν.

ποιον :
πήν κυρίαν Μέσλερ. Μεταξύ 

Όοασίση.
πής άποκρύψωμ.εν

μου άσφαλείας. τή 
ήρώτησε μ^τα ζωηρ

—"Εχουν όλα αύτά άξί 
τής ζωής τοΰ 
έκθέσωμ^ν είς π

—Είσαι

ατόμου, όπε 
προ

καταπ
— ΓΙ?ός
— Ι,?άς.

δλ.ων ήμών αυτή ας απ 
— Λοιπόν νά μή 

τίποτε.
— ΣυμβουλεύΟτ,τε 

σιν σου.
— "Εστω! είπεν ή 

σιστικότητος. Σ 
σπευσμε’νως τόν

ι> 
αου 
Σελίν

.Σύ επρο- 
ίχν. Εύρέ 
ά-υ,χτα !I 1 
ατομικής 
γαλήνης.

α·.

μόνον τήν συνείδη-

Σελίν. μετ αποφα
έ συνοδεύω. Καί λαβοϋσχ έ- 
πίλόν της, 

φόριόν της Χ-κολούΟησε τήν
και τό έπανω- 
κυρίαν Κουτρά.

IX
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Τιι τν.τςηγοιιψυίον τούτο ιπλουτιιίΟίιν διά 
«Ιτοί'-ΐ'ίνιν ί'ιοίιίτ.ον ι-,ο'ι κενουογών έκ τον 
εν Ιΐιΐοΐιίίοκ; παγκοιίιιίοι; ιιιιτιιοτήκατοι; 
Beaudoir ιινιιδέχεται πΓκίιιν έογαιίία’ν τι·- 
.πογοιίφιιςιίν. ϋπό όοους εύνοϊκοϊ-ς καί <ΐνμ- 
Φϊ-οονται·.

είς προφάσεις ά-ρωστους—είπε δέ είς τόν 
θαλαμηπόλον του. παλαιαν άλωπεκα. έχου- 
σαν το --εγυμνασμένον ομμ.α μυστικού α
στυνομικού πράκτορος.

— Άλλοτε ήλθε τό
πρόσωπόν:

—“Οχι κύριε. Ούδέ: 
πρώτη οορά ποΰ τό Γ 
έτών εύμορφος ’σάν (

Ό κύριος 
σθημα άκατάληπτον τόν 
έοε:εν άναστατωσιν είς τό

Ήρώτησε καί πάλιν.
’ —ΙΙού είνε τό πρόσωπόν αυ·
— Τήν αφήκα είς τ 

Μέ αύτά τά κορίτσια 
του. 'Μπορεί νά είνε

— Ί >δή·'ησέ πην• 
κπήριον.

Ό θαλαμηπόμ.ος
Ελιφάς έπέρασεν 

σπουδαστηρίου 
ή απλού· 
τείχο 
επικαλούμενους 
πλουσίου εύεργε'του. 
ρα τις καί νεαρά 
πητος.πενιχρώς 
έπλησίασε τόν κ

πεοι ου ό λόγος

ε. εινε αυτή η 
βλέπω’ μία νέα δεκαεξ 
.. ά.·—ελοΰδι.

Ελιοχς σ*^νωορυώΟζ’ποοχί- 
συνετχοχζΕ ζχ*. 
χίαχ του.

ί I άπάντησις αύτη. κϊ 
βασις τοΰ Βουκαρέ έςεδηΐ 
εύθαρσώς. κατέστησε τόν κ. 
ποτέ έπιφυλακτικώτερον.

—Ναί κύριε, 
ό πατήρ μου 
σίλισσαν και

Βουκαρές 
πάντχ. 

ή επέμ- 
τοσοϋτον 
ράς είπερ

-r-,ισχυρίζεσαι ότι,έχν Οελ.ετε 
Οχ μέ μεταχειρίζττ 

ότι ό Ί’χ^ε Οχ 
πλε'ον ήσυχον κχί δέν Οχ περνά.
-,ου έπα-ρυπνών πάν 

—ΙΙοϊο

σεν ό κ.
ο:

:ύν προθάλαμον κύριε, 
χάνει κάνεις τόν νοΰν 
καί κλέπτρια.
είς τό μικρόν έντευ-

έξήλθεν.
είς παρακείμενον 

ου δωμάτιον,

. δέν ήδύναντο νά ένθαρρύνωσι
α έλευθε'ρι

Συγχρόνως ήνοίχθη θύ- 
κόρη θαυμασίας ώραιό- 

ένδεδυμένη καί ανευ πίλου, 
. Έλιφάς. Ύπεκλίθη κατά 

τύπους μόνον καί άτενίζουσα αύθαδώς τόν 
γέροντα.’

— Είσθε ό κύριος
— Ναί. παιδί
— ’Ονομάζομαι 

Ίσως μαντεύετε τό 
σκέψεώς μ.ου.

— Ποσώς τε'κνον μ 
έχω ιδέαν μ’ ό/.α τ 
—ηθήτε.«

“Εμεινεν όρθιος 
τρόςτό παράθυρον. κατα

<> κύριος 
.’Οΰ 

τοΰ οποίου 
οί γυμνοί 

—Γό-----τούς
α αισθήματα

ρ·.:ς Ελιφάς: ε 
μου.

λ I χτΟ ίλ.δη Κ αβ ατά. 
άντικείμ^νον της έπι-

ε.

ος Έλιφάς ήτο είς τό σπουδα- 
και άπεσφράγιζεν ογκώδη άλ- 

όπόταν ό ύπηρέτης χνήγγει- 
οτι άγνωστος έπέμενε νά τόν 
δέν ήθελε νά εΐπν, τό ονομα 

ιτουργός 
κείμ.ενον .........

συνήθως δέν ά

ίζεται ώς βα- 
μέ άφήση 
•όν καιρόν 

κίνημα μου.
είνε αυτός ό'Ραβέ, παρετήρη- 

Έλιφάς, έάν μοί επιτρέπεται :
ΊΙ μικρά κόρη ητένισε μέ γχ).Ύ)ν·.ν.·(^ς 

'jZi'Iv.'/.'J.VjZ τόν γέροντα καί ε’
Ό Βραζέ.είναι ό εραστής μου.

— ΙΙόσων έτών είσαι: παιδί μου.ήρώ- 
τησεν ό Έλιφάς, αισθανθείς οίκτον έπί τή 
άποκαλύψει πής τοσούτον άθώας ταύτης 
διαφθοράς.

τ'.νχ. εςηγχγεν 
τος τό έσχατον

εν.

II νέα Ματθίλδη έκαμε μορφασμόν 
έκ τοΰ ώραίου της στόμα- 
ροδίνης γλώσσης άκρον καί 
χαμινιού άπεκρίθη.■ Ζ. ι. · ι. · I

— Ορίστε περιέργεια! Καί τί σέ ένδια- 
φέρει: ,

— ΊΙ τόσον πρόωρος άκολασία σου μ.έ 
έκπλήσσει. σοι τό ομολογώ κα·

: τούτ
έννοήτης πράγμα 

τού Ί’αβε όλοι οι XV- 
θα μέ έπείραζον. Έκεί- 

ειναι 
ζηλιάρης, καί

Ό κύοI 
στηριόν του. 
ληλογραφίχν. 
λεν εις αύτόν 
ΐδη και ότι 
του. Καθ’ έκάστην ό λειτουργυ; -,τ„ 
ημοσύνης ήτο τό αντικείμενου τοιούτων 
οχληρών επισκέψεων καί συνήθως δέν άπέ- 
στεργε νά δέχεται τόν κόσμ.ον. Δεν ύπήρ
χεν άλλως τε άνθρωπος πλέον εύπρόσιτος 
αύτου. Καί τοΰτο διότι έγίνωσκε ώς ούδείς 
άλ./.ος νά άποδιόικη μακράν τάς ακαίρους 
επισκέψεις τής κγυρτείας. 1 Ε δυσμενέστεροι 
καί μάλλον επίμονοι τών επαιτών, οί έ: 
επαγη'ελ.ματος τοιοϋτοι έμχτχιοπόνουν οσά
κις ήγωνίζοντο πρός αύτόν. Ισχυρός καί 
άκ/.όνητος, δέν είχεν ανάγκην νά καταφύ-ν.

Ελε-

ρέφων τά νώτα 

ρεπεν είς αύτόν νά παραττ,ρή άκολύτως τό 
πρόσωπόν τής έπισκεπτρίας. Άλλά τά 
τροκαταρτικά ταύτα μέτρα άπέβαινον ανω
φελή όλως καί περιττά' ή Ματθίλδη δεν 
είχε πολλά λόγια, καί μέ αύτ-ήν δέν ύπήρ
χεν άνάγκη διπλωματικήςπονηρίας.

— Κύριε, ήρχισεν αϋτ-η---- - ...
γου διέλαθον τήν προσοχήν τού πατρός 
καί Τννεργόν εχουσα 
ήΰ.θα νά σάς 
•δία τών συμζαινόντων. 
ρας μέ ειχον κλεισμένην cv-.u; 
χωρίς νά [αου δίδωσιν άλλην τροφήν 
ψωμί ξερό καί μπάτσους. Δέν δύναμαι νά 
εξακολουθήσω πλέον αύτήν τ-ήν καθημερι
νήν δίαιταν. Πρέπει αύτή ή ιστορία νά τε- 
λειώση. 'Ορίστε, δέτε πώς μέ κατέστησαν.

Ίϋξεκούμοωσε τήν έσθήτα της καί έπέ- 
ραχηλον τελειότατης καλλονής φέ- 
•οφανή ίχνη καζ.ώσεων 
βραχίονα: δροσερούς

’ ·. '--- ru ’

Τ

ώσχ πεό ολί-
μου, 

όν κύριον Βουκχρές 
καταστήσω ένήμερον έγώ ή 

Τρεις δλας ήμέ- 
έντός αποθήκης 

παοά

δείξε
ροντα ..Γ
γύλους ρραχγυνκ, 
όποιους έφαινοντο β 
αποτυπώσεις τών ·, 
χγ ρ ο ίκων δ ακτύλων.

νά εννοήσω πώς συμβαίνε 
—Τόσ-η δυσκολία διά νά 

τόσον άπλουν.άνευ 
ρες τής συνοικίας 
νος τούς φέρνει σέ λογαριασμό, διότι 
δυνατός. Το κακόν ότι είναι ζηλιάρη 
αύτήν μαλιστα τήν στιγμήν μέ σταυρώνει 
ένεκα του Βαλεντίνου.

-Είναι λοιπόν καί ό Βαλεντίνος :
— Ναι κάνε τόν ανήξερο, τάχα πώς δέ 

τό ξέρεις ό καΰμένος. Είσαι ένή;κερος από 
όλα όπως είμαι καί έγώ.ό κ. Βουκαρέ ισχυρί
ζεται μάλιστα οτι είσαι καί τής αύτής οικο
γένειας.Τόν μικρόν μου Βαλεντίνον έγώ τόν 
άγαπώ. καί ακριβώς ‘έρχομαι νά σέ ευρώ 
διότι δέν έπιθυμώ νά τού συμβή κάνέν 
δυστύχημα. Φαίνεται πώς δέν έπίστευσες 
τόν κ. Βουκαρέ όταν σέ ειδοποίησε' έκανες 

καί εύγε- 
αου λϊγουν 
θά έκέρδιζε

καί στρογ- 
περί τούς 

υ.ελχναί αί 
>των αύτούς

Βλέπετε ότι δέν αστεΐζομαι.
παιδί μ.ου. είπε μετά 
Έλιφάς.
π. δέν καλοπερνάς μέ 
άλλά τί νά σοϋ κάμω: 

νά υ.οΰ κάμετε : άπήντη,σεν

— Κουμβώσου 
ύυχρότητος ό κύριο: 

’Εννοώ καλώς δ· 
τήν οίκο·'έν=:χν σου.

—Πώ;

κακά’ είνε άνθρωπος καί καλός 
νής. Καί ικανότητα δέ, όπως 
μεγάλη. Άν είχε όλί··-η μαγιά 
χρήματα μέ ουρά.

— Καί αύτός σέ στελλει : 
δύσπιστος, 
άΰ.λος : μήπως σέ ήξευρα 

υ— 
και μού ήνοιξεν πήν θύραν τής 

έςήγησε σ·? ή ίδια 
Έλιφάς μέ είπεν.

Έλιφάς πάντοτε
—Και ποιος ----- , . r..—, .. r

έγώ.’ Ό κ. Βουκαρέ μοΰ έδωσε τήν διεύ 
θυνσϊν σου. και μνυ . 
φυλακής υ.ου. ΙΙήγαινε. 
τά πράγματα είς τόν κ.
Έάν δέν σε πιστεύει, ούδεμία πλέον ύπαρ
χε·. ελπίς, και γνωρίζεις καλά ότι ό Ί’αβέ 
θά όρμήσ-η προδοτικώς κατά τοΰ κ.δέ Κου
τρά. . Λ__ _ _____
δέν άμφ·ήύ.Στιω ί 
Άν τοΰ θέλ.χ.ς τό 
Τότε έςακολούθει νά 
καί νά ζεσταίνης 
έγώ π-ηγαίνω άα 
πήν γυναίκα του. 
βγή έξω...· Διότι 
διορθωθούν καί 
πάει πές ποΰ είναι καί

ελπίς.
μήσ-η
.Θά το κάμ-η κύριε.είμαι βεζαία όπως 

,ω δτι ύπάρχει ένας Θεός, 
κακό του. χλ.λο ζήτ-ημα !

. σταυρώνης τά /έρια 
ά πόδια σου ! Άλλά 
ευθείας νά ειδοποιήσω 

διά νά μή τόν άφήση νά 
άν τά πράγματα δέν 

ξεμιτίσ-η εις λΙονμάρτρη 
■εΟαμενος !
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— Τόν αγαπάς λοιπόν. άφοΰ θέλεις νά 
τόν σώσης :

— Έάν τόν άγαπώ. Ορίστε έρώτησις ! 
Βέβαια τόν άγαπώ. μ.πορεί κανείς νά μή 
τήν αγαπά τέτοιαν έμ.ορφάδκ. καί καλο- 
ξοδευτής ! καί παλληκάρι. θά σοΰ έβαζε 
μ.ποοστά δέκα Ί’αβέ ! γιά αύτό ίσα ίσα τόν 
φοέοϋμαι. Ό άλλος Οά. τοϋ τήν φύλαξη... 
καί Οά τοϋ σπάσουν τό κεφάλι είς τό κρά- 
σπεδον τοϋ πεζοδρομίου ! Κύριε άν ά,άπο
ρης νά τό καταφέρης. διόρθωσε τά "ράγ- 
ματα...

Καί έάν τά διορθώσω. τί Οά κάμης:
— θά πηγαίνω ακριβώς απόψε νά 

συναντήσω τόν μικρόν μου Βαλεντίνον, 
όπου ήξεύρεις.

— Και έάν δέν τά διορθώσω
Τότε φτερά στά πόδια μου ! διότι αν 

ξαναγυρίσω στό σπ-ήτι μετά τή δουλειά 
πούκαμα, πρέπει νά έχω έτοιμη τή ράχι 
μου γιά μπλάστρωμα.

— Καί ποϋ Οά πας.
— Στης κυρίας Βλανκάρ. Μιά. καλή 

γυναίκα ή όποια παίρνει οικοτρόφους. έκεϊ 
Οά καλοπεράσω.

— Τήν γνωρίζεις αύτήν την γυναίκα :
— "Αλλο καί αύτό.' αύτή ενοίκιασε τό 

πάτωμα όπου συναντώμεθα μ.έ τόν Βα
λεντίνον.

—Καί ποϋ εινε τό πάτωμα τοΰτο :
ΊΙ κόρη είς τήν έρώτησιν ταύτην έζά- 

ρωσε τό μέτωπόν της είς ένδειξιν δυσ
πιστίας.

—Ηά σοΰ τό είπώ. άλλά. πρόσεχε μ.ή 
μέ βλάψης' δέ θά μέ βλάψης αϊ : ο κύ
ριος Βουκαρέ μ.έ έβεβαίωσεν άλλως τε ότι 
είσαι καλός άνθρωπος καί δύναμαι νά έχω 
εμπιστοσύνην είς έσέ. Ίσχυρί.---- ..κ-....
στα ότι είσαι άγιος άνθρωπος, 
λοιπόν τό θέλεις, ορίστε' τό σπη 
τήν οδόν Στεγκέρης έδώ χαρά 
έχω παρα νά περάσω τήν πλατείαν 
"Αγίου ΙΙέτρου. καί έφθασα. Τό 
είναι ήσυχο καί 
επικίνδυνον διά τ 
πάντων ό 
κατα 
δώσε’ μου 
σουιζε 
Οά ςενιτευθοϋμ.ε' 
ρεστοϋν, καί 
ολίγο.

—<->ά ή;ζποροϋσες λοιπόν νά ζήσης χωρίς 
τόν Βαλεντίνον.

ίεται μάλι- 
Άφ’ ού 
είνε είς 

κάτω, δέν 
τοϋ 

καί έφθασα. Τό μ.έρός 
άπομε μ.ακρυσμ.ένο άλλ ’ 

όν Βαλεντίνον, όταν πρό 
Ί’αβέ τύχη νά φέρνη βόλτες 

τά μέρη αύτά. Αί λοιπόν τώρα 
τή γνώμ,-η σου, πώς Οά διορθώ- 

αυταίς τής δουλιαίς Ώς φαίνεται 
• τά ταξειδια δέν μέ δυσα- 

πολύ Οά μ’ άρεσε νά. κινηθώ

—Ηαρρής πώς δέν τό ξέρω ποϋ δέν εί
μαστε γιά νά ζήσωμε μαζύ όλην τήν 
ζωήν : Βεβαίως νά μή τόν ίδώ πλέον Οά 
μοϋ παραςοφανή άλλ άν ηνε πάλι γιά 
τό καλό του !

II φυσιογνωμία της ΜατΟίλδης ποοσέ- 
AZos χρώαζ συγ/.’.ντ,σεως. κκ* τους
ώραίους αύτής οφθαλμούς επληιζμ.ύρισανδά- 
κρυα είπε δέ μέ ύφος απονιά στικότητος.

Κύριε' όποιος αγαπά ,τρέπ.-·. κα: νά 
θυσιάζεται δι' εκείνους ποϋ άγαπ-z. Σοΰ 
έγνυούμαι δέ ότι ό Ί’αβέ δέν θά. 'τολ
μούσε μπροστά μου ν' απλ.ώση χέρι κατά 
τοϋ Βαλεντίνου !

Ό κύριος "Ελιφάς. πέρίεργοςήρώτησε. 
—Καί τί Οά έκανες άν συνέβαινεν αύτό: 
—θά τοΰ τρωγα τά μούτρα !

Ο Γέρων κατέστη ρεμ.βώδης. ΊΙσθά- 
νετο ένδομύχως. μέ όλας τάς προλήψεις 
του καί μ' όλην τήν έλλ,ειψιν τής εμπι
στοσύνης του. ότι ή μικρά Καβα.σύ δέν 
έψεύδετο. Άνεμέτρησε διά τής διάνοιας 
του ολόκληρον τόν πραγματικόν κίνδυνον.• ‘ 1 ‘ Sόστις ηπειλε: τόν κόμητα δέ Κουτρά. καί 
άπεφάσισε ν' άναμιχθή είς τάς χαμ.ερπείς 
δολοπλοκίας αί όποια·. τώ απεκαλύπτοντο 
μόνον κα: μονον ϊνα άπαλ.λάξη τήν κυρίαν 
Μέσλερ τών νέων κινδύνων καί στενοχώ
ριών αΐτινες τήν ήπείλουν.

— "Εστω — παιδάκι μου — είπεν ούτος 
έγώ Οά τα διορθώσω τά πράγματα.καίθά 
προσπαθήσω νά προστατεύσω τά συμφέ
ροντα μου χωρίς νά βλάψω κανένα: Δώσε" 
μου τούλαχιστον. τήν ύπόσχεσιν ότι είς 
τό μέλλον θά φέρεσαι κάλλη,τέρα.
—“Ε. κύριε, άν είχαν όλ,οι τήν καρδιά 

σου. δέν Οά. κάναμε κ’ έμεϊς τρελ.λες 
άλ.λά πώς νά γλυτώση κανείς άφ ού όλη 
τήν ώρα οί άνδρες μάς περνούν κυνήγι ;

— Ό κύριοςΈλιφάς έσεισε τήν κεφαλήν 
καί παρετήρε: μετά τίνος αισθήματος οί
κτου τήν χαριτωμένην αύτήν νεότητα άν
θος 11 αρισινόν τό όποιον μόλις έβλάστησε 
είχε καί μαρανθ-ή. ΊΙ μικρά Ματθίλθη 
ύπέλαβε.

—θά έπιστρέψω στό σπητ: διά νά τους 
εϊπω ότι είσαι σύμφωνος έμάς—πρό-
σεςε καλά όμως μ.ή τύχη κκί τά καλπονο- 
θεύσης. διότι άλ.λοίμονον άν τούς άπογοη- 
τεύσης. θά χάσουν τό κεοάλι.—ΙΙες είς 
τόν Βουκαρέ ότι ολίγο προτήτερα άπό τής 
έξη ώραις Οά είμαι εις τήν όδόν Ί’αμ.έ.

— "Ασφαλτα—διότι άλ.λοιώς πλένω 
τά. χέρια μου' οτι πάθη ό Βαλεντίνος— 
θά τόν πάρης στό λαιμό σου.

— Έπρόκειτο λοιπόν νά συναντηθ-ήτε 
απόψε :

— Μάλιστα κκί ό μπαμπάς έτσάκωσε 
τό γράμμα είς τά χέρια τοϋ θυρωρού.., 
Καταλ.αβαίνεις δέ καλά πώς ύστερα άπό 
μια τέτοια δουλειά άν μούκανε καί έδώ 
τό βαρύ. Οά τοϋ γραφα νά μ.ή χάση τόν 
καιρό του., διότι Οά έκινδύνευε πάρα πολύ! 
Άλ.λ’ άφοΰ τώρα τά πράγματα διορθώ
νονται μπορούμε ν' άποχωρ'.σθοϋμε πλέον 
ανθρώπινα !

— Καλά. καλά.δέν θέλω να ξέρω όλα 
αύτά τά πράγματα είπεν ό κύριοςΈλιφάς. 
πήγαινε στήτί σου καί ό κύριος Βουκαρέ 
να με περιμένη.

— Εύχαριστώ κύριε, είπε τό κορίτσι.
Έδίστασε δέ πρός στιγμήν άλ.λ’ 

επί τέλ.ους όίρμησε μ,ετά. χάριτος. ένηγκα- 
λ.ίσΟη τόν κύριον Έλιφάς καί πριν ή ούτος 
προφθάση ν' άποσυρθή. τόν έφίλησεν έφ’ 
έκατερας τών παρειών -είτα γελώσα άθώον 
γέλωτα, άνεχώρησεν.— Αμέσως μετ' αύ
τήν έξήλθε κα: ό κύριος Έλιφάς. πορευό- 
μενος είς συνάντησιν τής κυρίας Μέσλερ.

Ενόμ.ιζε οτι δεν είχε πλέον δικαίωμα 
νά τή άποκρύπτη τήν αλήθειαν, όσον καί 
αν ήτο αΰτη πικρά, και είχε στερεά.ν άπό- 
φασιν νά προκαλέτη σοβαρά μέτρα εναν
τίον τοϋ κυρίου δέ Κουτρά. «Δέν είνε δυ
νατόν τοιαύτη κατάστασις νά εξκκολου- 
θή-τη. έτκέπτετο καθ' όσον έ'βκινε πρός τό 
τέρμα τοϋ δρόμου. '<> x.xy.yjz'-'i: κύτος 
θά άτιμ.άση τήν θετήν μητέρα του. καί 

πάντας τούς έ-ι-ρυτέρω ή πόρρωθεν συγγε
νείς του. ΊΙ μέχρι τήμ.ερον διαγωγή του, 
είναι ο γνωμων τής μ.ελ.λ.ούσης συμπεριφο
ράς του. Δέν ύπαρχε: τερατούργημα απ
έναντι τοϋ όποιου Οά όπισθοδρομήτη αρκεί 
■ζόνον νά πιστεύη ότι δύναται τούτο νά τό 
δαψ'.λ.εύη εύαρέστους έντυπώσεις, όταν δέ 
πέτη εις τούς όνυχας τής Δικαιοσύνης ούτε 
έπιρροαί ούτε χρήματα Οά ίσχύσωσιν ινα 
τόν άπαλλάςωσιν αύτών. Αλλά πώς νά 
τόν χαλιναγωτήσωμεν : ’Απαιτείται τερά
στια δύναμις βραχιόνων. Αν έπρόκειτο 
περί νεανίου, τό πράγμα Οά ητο εύκολον, 
δέν τοϋ δίδε: τις πλέον χρήματα, καί τόν 
αναγκάζει νά. καταταχθήστρατιοιτης. Αλλά 
πώς νά. διόρθωση τις οικογενειάρχην, κατέ- 

κοινωνικήν θέσιν καί σχέσεις ύψη- 
Άδύνατον νά τόν ύπυνομ.εύση

χοντα ;
λ.άς : 'Αδύνατον 
καί χωρίς νά. τόν 
Έπαρχε', αληθώς

νά τόν 
καταστρέψη.

ό Ί’αβέ !... άλλ
ά'φινέ τις έλεύθερον τόν άχρείον αύτόν
ι------2------------- /?.·■>... fjy _ -

αν 
νά 

ένεργήσγ, άναμ,φιβόλως Οά έχύνετο αίμα., 
τί σκάνδαλον όμως, έφαρμόζετα: ένταΰθα 

: να 
έπεσεν ολόκληρος 
όποιαν μ.οιραίανΕίς

:εσεν ή πτωχή αυτή φίλη 
ήν ήγάπησεν αυτόν 
·'·’— τις δέν είχε 

τί .' μήπως 
" 'Εκεί-

/· Ζ0Χ*~ 
έπιθυ- 

άένναος άντίθεσις.

ακριβώς ή ιστορία έκείνου όστις διά 
άποφύ·-η τό ^ιτσί.Ι.ισικι 
είς τήν λάσπην, 
πλάνην πεοιέι 
μ.ου. τήν ήμέραν καθ’ 
τόν Βαλεντίνον ! θά εϊπ-η 
κληρονόμους : Κκί μέ τούτο 
είναι αΰτη ελλειψις απελπιστική. ; 
νο’. οιτ’.νες εχαυν πα·.ο·.α. ύ'.αρζως 
πονοϋντα:. όσο: πάλιν δέν έχουν 
μοϋν να αποκτήσουν, ι 
παραλ.ογ'.σμοί. τρέλ.λα !

Τοιαϋτα διαλ.ογιζόμενος ό καλώς οι- 
κοκύρης είχε φθάσει είς την λεωφόρον 
τών ΤΙλυσιων πεδίων. Εκαμψε τήν 
στρογγυλήν αύτής άκραν κα: στ,μάνας τόν 
κωδωνίσκον τής μικράς Ούρας. εϊσ-ήλθεν είς 
τήν αύλ,ήν. ’() θυρωρός ίστκτο έπί τοϋ 
κατωφλοίου τής κατοικίας του. έχαιρέτησε 
τον κύριονΊύλ'.φάς διά μιας εύπροσηγόρου 
ύποκλίσεως.
— ΊΙ κυρία Μέσλερ δέν έξήλ.Οε ; ήρώτη- 

σεν ό λ ειτουργός τής ελεημοσύνης :
—"Οχι κύριε ή κυρία φιλοξενεί οικείους 

τινάς. μ.εθ' ών ήδη συνδιαλέγεται άπό 
τής ώρας τοϋ προγεύματος... ΊΙ κυρία 
κόμησσα δε Κουτρά καί ή κυρία Κλεμάν 
έφθασαν πρώτα:, και τώρα δα είσήλθε 
κκί ό κόμης Βαλεντίνος, θκρρώ πώς ή 
κυρία προσεκάλ.εσε τόν κόμητα διά τοϋ 
τηλεφώνου.

Ά είπεν ό κ. Έλιφάς.πολύ καλά μετα
βαίνω είς τό γραφείον.

Διήνυσε κατά μήκος τήν αύλ,ήν 
τής ύπηρεσιας άνήλ.θε τήν κλίμακα. δΓ ής 
είσήλ,Οεν εις τά έπί τοϋ πρώτου πατώμα
τος γραφεία, ένθα ύττήρχεν ή διαχείρισις 
τής περιουσίας τής κυρίας Μέσλερ. 'Αλη
θής ύπηρεσία διαχειριστική, τής όποιας ό 

Ελιφάς είχεν όργανώσ-η όλα τά 
έπί τών όποιων έςήσκει σοβα- 

Σχεδόν πάντοτε ηρχετο 
α Μέσλερ. διήλαυνε τήν

της 
αυτού 
τούτω 

ό ίδιαί- 
μικράς

κύριος 
τμήματα 
ράν έποπτείαν. 
παρά τή κυρ 
γραμματείαν, αντί 
μ ε γ άλη ς κλ.: μ. α κ ο ς. 
ικανοποιείτο έν τώ 
δοόμ.ω. Έκείθεν έτρ 
τερον αυτού γραφείον

μ

........... διήλαυνε 
νά διέλ.Οη, δια 
ΊΙ άπλ.ότης

μ.ετριοφρονι 
έπετο πρός τ 

λησίον τής


