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Λήξαντος τήν 3ΐΊν ’Οκτωβρίου τοϋ 
<7 έτους τών «’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», παρακαλοϋνται όσοι τών 
κκ. Συνδρομητών ήμών έπχθυμοϋσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώ ςτοιοΰτοι και 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσιν έγ- 
καίρως την συνδρομήν αύτών Τήν 
αύτήν παράκλησιν άπευθύνομεν και 
πρός τοΰς κκ. Συνδρομητής, ών Α 
συνδρομή έληξεν ήδη τήν 30^ πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

Ο Ι

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ Ι  ΚΕΡΑΝΔΑΛ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Γ Τ Ε Ρ Ο Ν

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν

[Σονέχίΐα]

Ό  κύριος Όβερτέν άνεζήτει διέξοδον 
χαί δέν ευρισκεν.

Ό  είσαγγελεύς ην είς άκρονηΰχαριστη- 
μένος.

Ό  Μισό ήτένιζε την Α γνήν ,  άλλ ’αυτη 
οΰδ’ οτι είδεν αΰτόν έφάνη.

Ένδομύχως ΰφίστατο μαρτύριον ή δύσ- 
τονος νεάνις.

Ό σ ψ  αβέβαιος καί τεταραγμένος καί 
αν ην ό άναχριτής, έξετέλει έν τούτοις 
έν συνειδήσει τό καθϊ)κόν του.

Ύπηγόρευε τφ  γραμματεΐ τοπογραφι- 
κάς λεπτομερείας και περιγραφές χαί χα- 
τήρτιζεν οδτω την Ικθεσίν του.

— Δέν δύναταί τις άρά γε, είπεν α ί 
φνης ό Όβερτέν, ν’ άναχρίνγ) την δεσπο
σύνην αν ή μητηρ της δέν δύναται ν’ ά- 
π α ντή σ η ;

Δι’ άδιοράτου νεύματος δ είσαγγελεύς 
υπέδειξε τϊΐ Άγν?1 την άνάγκγιν του νά 
σιωπγ)σγ).

— Βεβαίως, είπεν ό κύριος δέ Βουξιέρ.
Ά λ λ ’ ό ανακριτής προσέκοψεν είς την

αυτήν πάντοτε άπάντησιν :
— Δέν γνωρίζω.
Άιτηλπίζετο μη δυνάμενος νά διαφω- 

τίοΥί την ΰπόθεσιν, δτε ή Ροζίνα διαλα- 
θοϋσα την φύλαξιν τοΰ Μισό έπαν·})λθεν 
άπο τοΰ άντιθέτου μέρους, άφ’ οΰ είχεν 
έξέλθει.

Tfi στιγμή έκείν») ό ανακριτής άπηύ- 
θυνε τ?ί Άγν?ί την έξ?1ς έρώτησιν :

—  Ποϊοι έχ τϊΐς οίχογενείας .ησαν είς 
την Ιπαυλιν τοΰ Πενοέ τόν ’Οκτώβριον 
τοΰ (Ετους τοΰ πολέμου ;

— Ό  πατήρ, είπε ζωηρώς ή Ροζίνα, 
καί δ πρωτότοκος "Ιβ, Εό καλλίτερος ά ν 
θρωπος τοΰ κόσμου.

— "Ιβ Κερανδάλ ;
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— Βέβ αια. Πώς θέλετε νά ονομάζεται; 
Μήπως τόν θεωρείτε νόθον ;

— Καί οί άλλοι ;
— Ποϊοι ·, οί άδελφοί του ;
— Ναί. Ποΰ ησαν ;
— Είς τό στρατόν δπως δλοι.
— Έπανήλθον ;
— Βέβαια. "Αμα έτελείωσεν δ πόλε

μος δπως δλοι.
Ή  Ροζίνα παρετήρει «Εκπληκτος τόν 

άνακριτήν.
Έφαίνετο λέγουσα :
— Θά τελείωση τάς έρωτήσεις του 

αυτός δ γέρων ;
— Καί ποΰ είναι τώρα δ Ί β  Κεραν

δάλ ; ·
— Δέν γνωρίζω. Θά ήναι εις τόν μύ

λον διά τό άλεΰρι.
Ό  χύριος Όβερτέν συνεβουλεύθη τόν 

εισαγγελέα διά τοΰ βλέμματος.
— "Αν έξεδιδετο Ινταλμα νά προσα- 

χθϊί, είπεν.
Ή  Ροζίνα ήνορθώθη.
— Τί ένταλμα ; διά ποΐον ; άνέχρα- 

ξεν έννοοΰσα δτι πρόκειται περί τοΰ φ ί
λου της. Διά τόν Ίβ ,  δ δποΤος είναι δ 
έντιμότερος άνθρωπος τοΰ κόσμου ; Μά 
όχι, δέν θά τό κάμετε αυτό σείς δ σεβά
σμιος γέρων. Αυτός διατηρεί δλους μας. 
Αΰτός δέν είναι ικανός νά βλάψϊ) ουτε Ιν 
νήπιον. Έρωτήσατε είς τό χωρίον, τόν 
Καουσάκ, τόν Ζοζόν, δλους καί θά σάς 
εΕπουν. Και ολα αΰτά γίνονται διά τό 
τίποτε.

— Είναι χαριτωμένη αΰτη ή κόρη, έ- 
σχέφθη δ είσαγγελεύς. Θά την φιλήσω 
έγώ !

Ή  Ροζίνα έξηχολούθει μετά ζωηρότη
τας :

— Διά τάς ραδιουργίας τοΰ κακοΰ άν- 
θρώπου τοΰ Λεσγιδού νά φυλακισθΐί δ 
Ί β  ; Ύ ψ  ιστε Θεέ ! Αΰτό βεβαίως δέν θά 
γείνιρ. Τότε άς φυλακίσουν χαί τόν Ιερέα, 
τόν επίσκοπον και τόν θεόν άκόμη !

— Χωροφύλακες, είπεν δ άνακριτής, 
άπομακρύνατε αΰτήν την κόρην.

Ο Μισό έφάνη πάλιν, πριν ή δμως 
λάβϊ) τόν καιρόν νά πλησιάστρ την Ρο- 
ζίναν, αΰτη έξηφανίσθη χλείουσα όπισθεν 
αυτίΐς θύραν τινά μετά πατάγου.

— Καλή κόρη, διενοεΐτο δ ε ίσαγγε
λεύς, χαί πώς άγαπά αΰτόν τόν Ί β  !

Έ νφ  δ άνακριτής έδίσταζεν, δ γραμμα- 
τευς έχάοασσεν έν τάχει σχεδίασμα τ^ς 
έπαύλεως.

— Νά τόν συλλάβωμεν ; ήρώτησεν δ 
είσαγγελεύς.

— Τό νομίζω άναγκαϊον, είπεν δ άνα- 
χριτής.

Έγραψε γραμμάς τινας καί ένεχείρησεν 
αΰτάς τ φ  ένωμοτάρχνι.

Ά λ λ ’ ήκούθη ήφωνήτίίς  Ροζίνας κραυ- 
γαζούσης άπό τοΰ έτερου μέρους :

— "Οχι, αΰτό δέν γ ίνεται. Νά συλ- 
λάβουν τόν Ί β  ! Νά τόν φέρουν χωροφύ
λακες ώς κλέπτην ! Ό χ ι  αΰτό δέν γ ίν ε 
τα ι, όχι, όχι !

Έν τφ  δωματίψ έγίν*το θόρυβος άγ- 
γέλλων τήν άναχώρησιν τών δικαστών.

Έ κ  τίνος παραθύρου ή ΡοζίΤα είδε 
τοΰς χωροφύλακας παρατεταγμένους έν 
τίΐ π λα τε ίς .

Έκλεισε τήν θύραν μετά προσοχές.
Ή  Ά γνή  ήν γονυπετής ένώπιον άγάλ- 

ματος τ^ς Α γ ία ς  Ά ννης  προστάτιδος 
τής μητρός της.

01 χωροφύλακες έν γραμμϊΐ διηυθύνοντο 
προηγουμένως τής άμάξης πρός τό Σαίν- 
Ζιλδάς.

— Α γ α π η τ έ  κύριε Όβερτέν, Ιλεγεν δ 
είσαγγελεύς, δέν προχωροΰμεν ποσώς . 
Σκότος, μυστήριον, άβυσσος ! Ά λ λ ά  δύο 
ώραϊαι κόραι! Ή  δεσποσύνη πρό πάντων. 
Ή ξ ιζ  αν τό ταξείδιον. Δέν συμφωνείς, 
γραμματεΰ ;

— Καί τί θελκτική Ιπαυλις, κύριε εί- 
σαγγελεΰ ! Όνειρον ! Δέν θά κοιμηθώ έπί 
οκτώ ήμέρας. Είναι άληθώς άρχαιολο- 
γική σπανιότης. Έκαμα Ιν σχεδίασμα, 
τό δποΐον τολμώ νά εϋπω δτι δέν θά δώσω 
διά τριάκοντα σολδία.

— Αΰτός δ διάβολος δ Κεσέρ πάντοτε 
κερδίζει κάτι. "Ας [δωμεν τό σχεδίασμα. 
Εξαίρετον. Πρέπει νά τό προσφέργις είς 
τόν κύριον άνακριτήν είς άνάμνησιν τής 
δυσχερεστέρας ΰποθέσεως τοΰ δικαστικού 
του βίου.

Ό  είσαγγελεύς διεσκέδαζεν.
Ό  ανακριτής έμελέτα μετ’ έπιμονής 

τήν δικογραφίαν του.
Ό  γραμματεύς άπεθαύμαζε τάς δια

φόρους τής φύσεως άπόψεις.
Ά πό  τών κορυφών έφαίνετο μακρόθεν 

είς Ιξ λευγών άπόστασιν ή άτελεύτητος 
θάλασσα, άντανακλώσα τόν $λιον.

"Αμα ή άμαξα Ιφθασε παρά τά ελος, 
ϊστη  νεύσαντος τοΰ Μισό, δστις έφαίνετο 
Ιχων τό πρόσταγμα κατά τήν έκδρο- 
μήν.

Ό  ένωμοτάοχης είχε διαφυλάξει δι’ ί -  
αυτόν τό μυστικόν τής άνακαλύψεως.

Προετίθετο νά έπωφεληθή τής περιστά- 
σεως ΐνα οΰτω τιμηθή διά τά εύρημά του 
ένώπιον τών έκπλήκτων δικαστών, πεπει
σμένων διά τό άνωφελές τών έρευνών αΰ
τών.

Αΰτός θά έδείκνυε τόν μυστηριώδη λάκ
κον, έν φ  δ άνακριτής θ’ άνεύρισκε τό 

ί πτώμα.
— Μισό, είπεν αΕφνης δ είσαγγελεύς, 

οί άνδρες σου δέν έπανήλθον ;
— Άκόμη, κύριε είσαγγελεΰ.
— Δέν συνήντησαν τόν Ζεαννϊνον ;
— Δέν θά βραδύνωσι κύριε είσαγγελεΰ.
— Ά ς  άναμείνωμεν, είπεν δ κύριος δέ 

Βουξιέρ κατερχόμενος τής άμάξης, ένφ δ 
γραμματεύς έσχεδίαζε τό πρό αΰτοΰ το- 
π ίο ν .

Til στιγμή έκείνγ] μέλας ΐππος τρέχων 
έν ταχε ΐ καλπασμφ διήλθε διά τής όδοΰ, 
έν ή έστάθμευον οί δικασταί.

‘Ωραία καί ευσημος άμαζών φέρουσα 
έρυθράν καμέλιαν έπί τοΰ στηθοδέσμου 
ΐππευεν έπί τοΰ έξαισίου έκείνου Ιππου. 

ΤΗτο ή δεσποινίς δέ Φοντερόζ.
Ίδοΰσα τήν συνοδίαν έβράδυνε τό βά

δισμα τοΰ Ιππου της καί έπληαίασε τήν 
( άμαξαν.



Ό  κ. ^  Βουζιέρ μέ τόν πίλον είς την
χεϊρ * έπροχώρησε πρός την νεάνιδα.

— Είχα την τιμήν νά συστηθώ ΰμΐν, 
ίίπεν, el; Βρινιάκ, παρά τφ  μαρκησίψ δέ 
Φερόλ, δεσποινίς.

— Πράγματι,κύριε είσαγγελεΰ.
— Θά μάς συγχωρήσητε οτι είσβάλ- 

λομεν τοιουτοτρόπως εις τάς γαίας σα;, 
άλλ'άνάγκη επείγουσα τό έπιβάλλει.

— Θλιβερά άνάγκη, εϊπεν ή Καικιλία, 
έλπίζω δμως δτι έκ τής έπισκέψεώς σας 
ταύτης θά δυνηθήτε νά έκτιμησετε την 
άξίαν τών λόγων μ ιά ; παράφρονος.

Διά νεύματος Ιδειζε τφ  κυρίφ δέ Βου- 
ζιέρ δτι έπεθύμει νά τφ  όμιλήσγ) ιδ ια ιτέ 
ρως.

*0 παρισινός ήννόησε τοΰτο καί ή*ο- 
λούθησε την νεάνιδα.

Αΰτη έστη ΰπό ΰψηλήν προαιωνίαν 
δρΰν.

— Είσθε εΰγενής καί άνθρωπος τοΰ 
κόσμου, κύριε είσαγγελεΰ, είπε. Δύναμαι 
λοιπόν νά σό?; ομιλήσω άπροκαλύπτως. 
Δέν ίίχει ούτως ;

— ‘Ομιλήσατε, δεσποινίς.
— 01 Κερανδάλ είναι συγγενείς μας, 

μακρυνοί άν θέλετε, άλλά δπως δήποτε 
συγγενείς. 'Αγνοώ «ν είναι άληθή δσα 
λέγονται. "Αλλως τό θρυλλούμενον Εγ
κλημα είναι πολΰ παλαιόν,ό δέ αΰτουργός 
έτιμωρήθη δέν ζή πλέον. Ή  θυγάτηρ τοΰ 
θύματος, συγγενής μας έπίσης, δέν κ α τη 
γορεί τινα. Είσθε ισχυρός έν τί) περιστάσει 
ταύτγ) καί δύνασθε ν’ άποσιωπήσητε τήν 
ύπόθεσιν' διά τοΰτο θά σ£; όφείλομεν ά 
πειρον εΰγνωμοσύνην. Ά λ λ ω ς  τε, σ£ς βε 
βαιώ δτι ήπροξενηθεΐσα ζημία θά έπανορ· 
θωθΤί τελείως, οΰτως ώστε ή άποζημίωσι; 
νά ΰπερβή κατά πολΰ τήν απώλειαν, καί 
άν πρόκειται νά πληρώσω έκατομμύρια.

• Ιδού, κύριε είσαγγελεΰ, τί ήθελα νά 
σάς εΓπω. Είς ΰμ£ς ήδη άπόκειται νά 
πράζητε ώς βούλεσθε.

Ό  κύριος δέ Βουζιέρ δέν χπήντησε, δι’ 
ένός δμως βλέμματος έβεβαίωσεν αΰτήν 
δτι θά λάβγ) ΰπ ’ όψει του τήν αΐτησίν της.

‘Η Καικιλία έχαιρέτισεν αΰτόν έπιχα- 
ρίτως, διήλθε παλιν πρό τοΰ άνακριτοΰ, δν 
έχαιρέτισεν έπίσης καί άπήλθεν είς τό 
αντίθετον μέρος τής χέρσου.

— Ίδοΰ καί άλλη ώρχία, ειπεν ό είσαγ- 
γελεύς.

— Ά λ λ ’ αΰτη, κύριε είσαγγελεΰ, πα- 
ρετήρησεν ό Αριστείδης Κεσέρ, Ιχει έκα
τομμύρια.

— Τά έκατομμύρια δέν βλάπτουσι κατά 
τ ι ,  κΰρ Κεσέρ.

Ό  γραμματεΰς έποίησε κίνησιν κατα- 
φρονήσεως.

— Καλά, ειπεν, είναι τά έκατομμύρια, 
πλειότερον δμως άζίζει ή φιλοσοφία.

Καί ήρξατο πάλιν σχεδιάζων έν άδια- 
φορία.

Ιθ '

Ή τελευταία συνέντει/ξις.

Ή  Καικιλία όντως ήσθάνετο δτι 2ζη. 
’ Ητο έλευθέρα.

Ό  γάμος έκεΐνος, είς δν μετά τρόμου 
άπέβλεπε, δέν θά έπραγματοποιεΐτοπλέον.

Πριν ή άπέλθγ) τοΰ πύργου, Ιγραψεν ο
λ ίγ α ;  γραμμάς μετά τό πρόγευμα είς τήν 
φίλην αΰτής Βέρθαν Ρισάρ

• Κ α λ ή  μ ο υ  φ ί λ η ,

» ’ Εσο ήσυχος. Ό  σύζυγός σου μέ Ι
σωσε. ’Ετελείωσε. Δέν νυμφεύομαι πλέον. 
Δέν θέλω πλέον νά νυμφευθώ Χάρις είς 
σόϊς μένω ανεξάρτητος

• ’Εννοείς τήν εΰδαιμονίαν μου' ή μή
τηρ μου έπιδοκιμάζει τήν άπόφασίν μου. 
Σήμερ ον τήν πρωίαν Ιλαβα τό πρώτον 
αληθώς μητρικόν φίληιιά της. Ό λ α ι  αί 
εΰ ιυχ ία ι  συγχρόνως. Είναι καλλιτέρα ή 
οσον τήν έφανταζόμην Τό μάρμαρον ένε- 
ψυχώθη καί είδον Ιν δάκου εί; τοΰς ο
φθαλμούς της.

• Άσπάσθητε έκατοντάκις τόν σύζυγόν 
σου καί τό θυγάτριόν σου έκ μέρους μου.

• Ή  χαρά μου είναι απερίγραπτος. Θά 
σοί διηγηθώ τά πάντα προσεχώς.

• Σέ άγαπώ, Βέρθα μου, καί σέ φιλώ.
• Ή  Κ α ι κ ι λ ί α  η ν · .

["Ε πετιι συνέχεια].

\ Κ .
 «♦»-----------------
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Σ υνέχεια]

«Αϋφνης ήκουσα ψίθυρον, έξηκολούθη- 
σεν ό Άμηράς, ό όποιος έφαίνετο έξερχό- 
μενος τοΰ έδάφου; καί μοί Ιλεγεν .

» —Οί Προβηγκιανοί πυρπολούν τά ά- 
νάκτορα,έκεΐ δέ είναι κεκλεισμένο; ό ύβρι- 
στής σου' άν άποθάνγ), ποΐος θά άπο- 
πλύνγι άπό σοΰ τήν αισχύνην ; Έλησμό- 
νησας δτι ή θεραπεία έγκειται έν τή χειρί, 
ή όποία σέ έτραυμάτισεν ;

• Ήγέρθην άμέσως καί έσκέφθην δτι 
άν έγώ δέν ήδυνάμην νά πολεμήσω, ήδύ- 
ναντο δμως οί ίδικοί μου. "Ωπλιβα λοιπόν 
αΰτοΰς καί τούς ώδηγησα εί; τά ανά
κτορα ' άγνοώ τί είχε καταλάβει τοΰς 
έχθρούς. Ίσταντο  ακίνητοι, ώσεί έφο- 
βοΰντο νά προχωρήσωσι.

» Προσεβάλλομεν αΰτούς, τοΰς διεσκορ- 
πίσαμεν, είσήλθομεν είς τάς φυλακάς καί 
έξηγάγομεν έκεϊθεν τόν κόμητα Ίορδάνην. 
Εϊπον α ΰτφ  διατί Ιτρεζα νά τόν σώσω, 
καί αΰτός μοί άπήντησε θρηνών' δτι άφοΰ 
δ Μαμφρέδης Ιφευγεν Ινεκα τής άπιστίας 
τών ίδικών του, δέν ήθελε νά ζήσγ), διά 
νά άκούσγι τάς έπιπλήζεις, καί δτι έμί- 
σει τήν ζωήν.

• Είπον αΰτφ  δτι είχε δίκαιον, ά λλ ’ δτι 
καί έγώ δέν ήδυνήθην νά προλάβω τό 
κακόν, άλλά νά τό έκδικήσω, καί τό έξε- 
δίκησα, διότι αί κεφαλαί τών άφεθέντων

φρουρών είς τήν Πύλην  το ν  Τ α χ υρ ρ ό ο υ , 
έτάφησαν χωριστά άπό τά σώματά των. 
"Εδωκα αΰτφ  δπλα καί ‘ίππον καί έζήλ- 
θομεν' οί δέ Προβηγκιανοί κατέλαβον τά 
άνάκτοοα·.

— Καί τά έπυρπόλησαν ;
— Ό χ ι ,  διετήρησαν αΰτά , δπως δια- 

νυκτερεύσγ) δ Κάρολος.
— ΤΩ Κάρολε 1 Χαίρεις ήδη αναπαυό

μενος έπί τής κλίνης τών ήττηθέντων. 
Χαίρεις, άλλά έπικαλοΰμαι μάρτυρα τόν 
κόσμον δλόκληρον δτι τοΰτο δέν συνέβη 
έ'νεκα δειλίας τοΰ υίοΰ τοΰ Φρειδερίκου.

— Τώρα, δτε δ Κάρολος έθεσε τόν 
πόδα έν τφ  βασιλειψ, ανάγκη νά παρα- 
χωρήσωμεν είς αΰτόν κάτι.

— Τί είπες, Άμηρόί; άπό τών χειλέων 
σου έξήλθον τοιοΰτοι λόγοι ;

— Βέβαια, δέν είναι χριστιανός ; Θά 
άρνηθής α ΰτφ  μίαν πήχυν γής νά ταφή ;

—  Εϋθε νά μή άναγκασθώ νά παρα
χωρήσω αΰτφ  περισσότερον ! Έζακολού- 
θησον τήν διήγησίν σου.

—  ’Ετελείωσα, βασιλεύ μου. Ήθελή- 
σαμεν άπαζ έτι νά δοκιμάσωμεν τήν τ ύ 
χην' ά λλ ’ οί έχθροί ήσαν άγρυπνοι. ’Εφο- 
νεύσαμεν πολλούς, άλλά καί πολλοί τών 
ίδικών μας έφονεύθησαν.

• Δίς ένφ έτρεχον άοπλος, ένθαρρύνων 
τούς Σαρακηνούς, έν τή συμπλοκή, δ Ά γ 
γαλώνος μέ έκάλυψε διά τής άσπίδος 
του καί μέ ΰπερήσπισε κατά τών έχθρι- 
κών προσβολών.

• Ιορδάνη, σέ ηυχαρίστησα τότε περί 
τούτου, καί σέ ευχαριστώ καί τώρα καί 
θά σέ βΰχαριστώ καί πάντοτε. 'Ε ν τ ο ύ 
τοις, οί Προβηγκιανοί περιεκύκλουν τό 
φραύριον, καί ήδη τά πρώτα πεζικά τ ά γ 
ματα έφαίνοντο εισερχόμενα άπό τής π ύ 
λης τοΰΆμβρούτσου.Ήζευρον ότι δ Μαμ
φρέδης είχε σωθή, έφερον δέ μετ' έμοΰ τόν 
Ά γγαλώνος . ♦

• Ειχον έπιτύχγ) 0 ,τ ι έπεθύμουν.
• Έπυκνώσαμεν τάς γραμμάς καί άνα- 

τρέποντες π2ν τό κωλΰον τήν πορείαν 
μας έξήλθομεν είς τήν άνοικτήν πεδι
άδα· .

Τά σκότη ειχον αρχίσει άραιούμενα 
πρός άνατολάς. Τά αντικείμενα άνελάμ- 
βανον βαθμηδόν τά διακεκριμένον σχήμά 
των καί τά χρώματά των.

Ή  ήμέρα ήτο έγγύς.
Αί σάλπιγγες έδωκαν τό σημεΐον τής 

άναχωρήσεως.
Ό  βασιλεύς ίππευσεν καί άκολουθού- 

μενος ύπό τοΰ μικροΰ του στρατοΰ, διέβη 
τάν οΰ μακοάν τοΰ μέρους, δπου διενυκτέ- 
ρευσεν, άπέχοντα ποταμόν Βαλτοΰρνον 
καί διά τής όδοΰ τής Τελέσης έβάδισε 
πρός τό Βενεβέντον.

Λέγεται δτι δ Μαμφρέδης, βλέπων 
περί αΰτόν τόσους πιστούς, έπανελάμ- 
βανε συχνάκις :

—  Καί ή συμφορά Εχει τ ι  τό καλόν. 
’Εδοκίμασα ήδη τούς άνδροίς τούτους 
καί δύναμαι νά βασισθώ έπ’ αΰτών, ώς 
έπί τής λεπίδος τοΰ ζίφους μου. ‘Η δεξιά 
μου θά κατασπαράζγ) μόίλλον τήν άριβτε- 
ράν μου καί όχι «ΰτοί νά μή θυσιασθώσιν,



οπως όιατγιργισωσι τό στέ|λ|λα έπί τ^ς κε- 
φαλής τοϋ βασιλέως των.

ΚΗ'

Ά λ λ ’ αΰτός φοβείται περισσότερον 
τήν ατιμον ζωήν η τόν έντιμον θά
νατον. "Οδεν, έπιχαλεσθείς τό ίλεος 
τοΰ Θεοϋ χαι σταυροχοπηθείς, ίζ ’·- 
φούλχησε χαί έστρεψε tov ίπποντου . . .

(ΐΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 8 . )

"Ας μάθτ, ν’ άποθάν») ό ήττηθείι, pc-σι- 
λεύς. Ή  ήμέρα, καθ’ ήν προώρισται νά 
λήξη ΐ  δόξα του, άς κλείσγ] διά παν
τός καί τά βλέφαρά του' άπό τοΰ πεδίου, 
δπου καταβάλλει αΰτόν ή ισχύς, ας ριψτ) 
τό βλέμμα περί αυτόν...

ΓΙοία έλπΐς τόν κολακεύει ; . . .  Οΰδείς 
βρκχίων άνυψοΰτάι ύπέρ αυτοΰ.. .

*0 θρήνος τών έγκαταλελειμμένων, ό 
άπολλύμενος έν μέσψ τών ώρυγών τής 
νίκης, μόνος νΰν καί μετ’ έπιμονής συγ- 
κεντροΰται έπί τής ψυχής του...

"Αν τοΰ θανάτου προτιμήσν) νά έξευ- 
τίλ ισθή , συρόμενος όπισθεν τοΰ θριαμβευ
τικού άρματος τοΰ νικητοΰ, οί άνεχθέν- 
τες αΰτόν άχρι τής στιγμής ταύτης,ησαν 
τ ι  Ιλαττον έρπετών, τό δέ βασιλικόν 
διάδημα έπί τής κεφαλής του είναι ώς ή 
κέραμος έπί τής κεφαλής τοΰ Πύρρου.

Δέν βασανίζουσιν αΰτόν οί χλευασμοί 
τών προδοτών ; . . .

Εις τό τέλος έκάστης τών σκέψεών του 
δέν βλέπει έκδίκησιν αίματος, καί έπί 
τής κόψεως τοΰ έχθρικοΰ ξίφους δικαιο
σύνην ; . . .

Ό  νικητής φοβείται τόν Θεόν... δέν 
θά τόν φονεύσϊ)... άλλά προσήκει είς τόν 
άνθρωπον, άπό τοΰ οποίου έξηρτώντο έκα- 
τομμύρια όμοιων του, νά ζή έν τή πικρία 
τής αγωνίας, ητις προέρχεται έκ τής περί 
τής τύχης του άβεβαιότητος ; . . .

Ή  ώρα τών παθών παρήλθε... δέν δύ- 
ναται δέ ν’ άντισταθμίστ) αΰτή,ν τό ήμισυ 
τής α’ιωνιότητος 1...

Θά ζήσγι... Ίδοΰ ή ζωή ! . . .
"Εχων τοΰς οφθαλμούς προσηλωμένους 

έπί διαδήματος, δπερ δέν θά κοσμήσγ) 
πλέον τήν κεφαλήν του, οΰδέ τή,ν κεφαλήν 
τών υιών του, θά καταναλίσκεται έν τή 
λάμψει του, καθ’ δσον βλέπει προσεγγί- 
ζουσαν τήν δύσιν τής έλπίδος . . .  ώς τό 
ύπάρξαν πριν νύμφη ήλιοτρόπιον είς τάς 
καθ’ Ικάστην περιπετείας τοΰ παύσαντος 
ν’ άγαπφ αΰτήν άστέρος...Θά όρμά κατά 
τών σιδηρών κιγκλίδων τής φυλακές του 
καί θά τάς δάκνγι πληρών αΰτάς αίμα
τος...  άχρις οΰ έξαντληθείς κυλισθή χα
μαί έν τή άπελπισίιφ τής αδυναμίας.

Αί σκέψεις του είναι ό κατασπαράσσων 
τά σπλάγχνα του γύψ .. .  φοβείται πάν 
φαγητόν.. .  δέν πίνει ποτόν, άν μή πρώ
τον παρατηρήβΥ) καλώς αΰτό είς τό φώς 
. . .  δέν κινεΤ βήμα, άν μή βολιδοσκοπήσγ) 
πρώτον τό Ιδαφος, ϊνα ΐδγ) πού θά στη- 
ρίξγι τόν πόδα... Φοβείται καί αυτήν την 
σκιάν του... Τά δέ τέκνα του ; . . .  Οΰτ* 
δύναται, οΰτε θέλει νά Εδγ) αΰτά . . .  Τ( νά 
διδάξγι αΰτοϊς ; . . .  Νά τόν καταρώνται ;

... Ό  κρότος ν τών άλύσεων μάλλον ή ή 
φωνή του θά άναθρέψϊ) αΰτά έν τφ  μίσει 
. . .  Νά δείξτΐ αΰτοϊς τήν άθλιό τητά του ; 
. . .  Δέν άρκεΐ αΰτοϊς ή ΐδική των ; . . .  Νά 
ακούσ·/) αυτά νά τόν έπ ιπλήττωσι — π ι
κρά έπίπληξις ! —διότι τά έγέννησεν ; . . .  
"Οχι' οΰτε νά ΐδϊ), οΰτε ν’ άκούση θέλει 
πλέον ψυχήν ζώσαν... Ό  νοΰς του έξη- 
γριώθη... ή ψυχή του άπεθηριώθη... Οΰ
δείς λαλεΐ αΰτφ , καί δμως ακούει άγνω
στους φωνάς, πρός τάς όποιας αποκρί
νετα ι. . .

Συχνάκις άνάμνησίς τις νίκης φλογίζει 
τό βλέμμα του . . .  Ά λ λ ’ αίφνης ταπεινοί 
αυτό καί βλέπει τήν αθλιότητα, είς ήν 
περιήλθεν... αθλιότητα, ήν καί αΰτός ό 
οίκτος δέν^Ιχει πλέον δάκρυα ΐνα θρη~ 
νήαγι...

Οί οφθαλμοί του κλείουσι καί ή καρδία 
του πιέζεται είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε 
οΰδέ στεναγμόν δύναται νά έκπέμψγι.

Ή  νίκη άνυψοϊ πάντοτε, καίπερ ένίοτε 
ή ήττα  δέν αποθαρρύνει... Ά λ λ ά  διά τή,ν 
έξ ορειχάλκου ψυχήν, ήτις ήδυνήθη νά 
έττιζήσν) τής ήττης, ή τιμωρία υπήρξε 
μείζων ή το γέρας τοΰ στέμματος.

Ωραία είναι ή μετά τή,ν νίκην άνά- 
παυσις. . .  Ά λ λ ’ ώραιοτέρα τήν πρωίαν, 
δταν χαιρετιζγ) αΰτήν ή άπληστος ιδέα 
τής κατακτήοεως.

Ό  Κάρολος, άμα ίδών διασκεδασθέντα 
τά σκότη, προσεκάλεσε τοΰς ακολούθους 
του, δπως ένδύσωσιν αΰτόν τήν βαρυτέ- 
ραν τών πανοπλιών του. Χιλιάκις έπέ- 
πληξεν αΰτούς διά τή,ν βραδύτητά των, 
ένώ αυτός έκεΐνος έν τή ανυπομονησία του 
ύπήρχεν ό αίτιος αΰτής.

’Επί τέλους, όπλισθείς έξήλθεν. ‘Η 
πρωτοπορεία τόν περιέμενεν έν τή π λ α 
τεία, έτοιμη πρός έκστρατείαν. ‘Υπεδέ- 
ξαντο αΰτόν έν έπευφημίαις, πρός άς έ- 
κεϊνος άπήντησε μετριοφρόνως :

— Δέν ένικήσαμεν άκόμη.
Αΐ διαταγαί έδόθησαν. Ό  στρατός ήρ- 

ξατο κινούμενος.
Ό  Κάρολος κατεδίωκε τόν αντίπαλόν 

του μετά τής άπληστίας τοΰ ίέρακος,γι- 
νώσκων καλώς δτι μία στιγμή βραδύτη- 
τος δύναται νά μεταβάλγι τή,ν τύχην...  
και δτι οί στρατιώταί του, έν τφ  πρώτψ 
έκείνφ ένθουσιασμφ, ήσαν αήττητο ι.

Δέν Ιλαβε τήν όδόν τής Καπύης, ώς 
λίαν μακράν. Άπήλθεν εις Βενάφρον. Γι- 
νώσκων 8έ δτι τά έν Ά γ ίψ  Γερμανφ δια- 
ποαχθέντα είχον άποξενώσΥ) αΰτοΰ τοΰς 
Νεαπολίτας, — έφ’ ώ καί ό τοΰ Πάπα 
αντιπρόσωπος έπέπληξεν αΰτόν σφοδρώς 
— ήθέλησε νά έπανορθώσγι τό λ&θός του' 
δθεν έδέχθη προσηνέστατα τούς δημάρ
χους τής πόλεως καί άπέπεμψεν αΰτούς 
φιλοφρόνως, είπών :

— ΆπΙλθετε  καί αναγγείλατε είς τούς 
συμπολίτας σας δτι ηλθον δπως έπανορ- 
θώσω τή,ν θρησκείαν' καί δπως τούς έκ- 
δικήβω.

Εϊτα έπορεύθη ΐϊρός προσκύνησιν τών 
λειψάνων τοΰ άγίου μάρτυρος Νικάνδρου, 
άπό τών όποιων έκρέει κατ ’ Ιτος διαυγέ-

στατον υγρόν, καλούμενον ΰπό τώ» έγχω- 
ρίων μάννα .

"Οτε δμως έπεσκέφθη τόν ναόν, ή έπο- 
χή τοΰ θαύματος είχε παρέλΒϊ).

Έν τούτοις, τόσον θερμώς παρεκάλεσ* 
τόν άντιπρόσωπον τού Πάπα Πινιατέλ- 
λον, καί ό Πινιατέλλος τούς μοναχούς, 
καί οί μοναχοί τόν άγιον, ώστε οΰτος 
ευηρεστήθη τή,ν φοράν έκείνην νά τό έπα- 
ναλάβγ).

Κρίνομεν περιττόν νά περιγράψωμεν τόν 
ένθουσιασμόν τοΰ πλήθους, έπί τ φ  τελε- 
σθέντι θαύματι.

Πάντες άνεμιμνήσκοντο δτι ό Μαμφρέ
δης οΰδΙποτε μετέβη νά προσκυνήσιρ τά 
άγια λείψανα έκεΐνα' δτι οΰδέποτε ό ά 
γιος άνενέωσε, χάριν αΰτοΰ τό θαύμα' δτι 
ό Κάρολος ήτο γνήσιος χριστιανός, αλη 
θής πρόμαχος τής έκκληιιας , ένφ ό Μαμ
φρέδης ν)το αιρετικός... καί δτι δέν Ιπρεπε 
νά ύποφέρωσιν έπί πλέον τόν ζυγόν ένός 
άνοσίου, ένός άφωρισμένου.

Ό  άρχιεπίσκοπος τής Κοσεντίας Ιλυσε 
τόν κατά τής πόλεως άφορισμόν, καί έ- 
σκόρπισεν αφειδώς τοΰς θησαυρούς τών 
άφέσεων.

Οί κώδωνες έκρούοντο χαρμοσύνως.
Οί ιερείς άπεκάλουν τόν νέον κύριον' 

βραχ ίο να  τ ο ν  Ί υ ν ό α .
Οί πολΐται, άήττητον καί φιλόφρονα.
Οί ολίγοι συνετοί έσίγων.
Ή  έν Βενάφρψ βραχεία διαμονή, τού 

Καρόλου διεσκέδασε τή,ν άπαίσιον έντύ- 
πωσιν, ήν είχον προξενήσγι τά έν Ά γ ίψ  
Γερμανφ διαπραχθέντα όργια, ένεθάρρυνε 
τοΰς διστάζοντας καί ένίσχυσε τοΰς οπα
δούς του.

Ό  κόμης τής Προβηγκίας κατέλιπε τήν 
πόλιν έκείνην, συνοδευόμενος ύπό τών εΰ- 
χών τού πλήθους καί κατήλθε τόν Βολ- 
τοΰρνον,δπως διέλθη αΰτόν άσφαλέστερον, 
διότι, καίπερ οΰτος Ιξογκούται πλησιά- 
ζων πρός τήν θάλασσαν, ρέει οΰχ ήττον 
βραδύτερον ή άνωθι τοΰ Βενάφρου, καθ’ 
δσον έκεΐ έκβάλλουσι τά δύο παραποτά
μια Καβαλλιέρης καί Λόρδας.

ΕΤχον φθ άσ/) είς το μέοος, δπου ήδύ- 
ναντο νά διαβώσιν εΰκολώτερον, καί ήδη 
τάγματά  τινα είχον διαβή, δτε ό Κάρο
λος εΐδεν έν τή πεδιάδι συνοδίαν φαινομέ- 
νην ότι ήρχετο πρός αΰτόν.

Εστη, άγνοών τ ι  πρός αυτόν εφερον' 
ά λλ ’ δτε έπλησίασαν, Ιγνω δτι ησαν πρε
σβεία, έρχομένη νά ΰποβάλν) αΰτφ  τήν 
υποταγήν τών Rocca d’ Arce, Rocca 
d’ Evandro, Rocca G uglielm a, Rocca 
Monfina, Castel Forte, καί πολλών ά λ 
λων πόλεων καί φρουρίων,παραδιδομένων, 
τών μέν έκουσίως, τών δέ κατ' είσήγηοιν 
τοΰ κόμητος Ρινάλδου.

*0 Κάρολος υπεδέξατο αΰτούς, καί 
τοΰς παρώτρυνε νά μείνωσι πιστοί, είπών 
δτι δέν εθετε φρουράς είς τάς άκροπόλεις, 
δπως μή δείξϊ) δτι έδυσπίστει πρός αΰ
τούς.. .  τό αληθές δμως ήτο διότι δέν 
ήθελε νά έλαττώσγ) τόν στρατόν του, καί 
είχεν άποφασίση νά δώσιρ άποφασιστικήν 
μάχην, μή άγνοών δτι έν ή θέσει είχον 
περιέλθγι τά πράγματα ή έπ ιτυχ ί*  έξηρ-



τάτο έχ. τής έκβάσεως μιας καχ μόνης 
μάχης··· μεθ’ δ οί πρεσβευταί άπήλθον 
είς τά ϊδια πλήρεις θωπειών και αφέσεων.

Ό  Κάρολος, διαβάς τόν Βολτοΰρνον, 
Ιλαβε κατεσπευσμένως -την άγουσαν elς 
τάς υπώρειας τών όρέων τοϋ Ματεσίου, 
άφίκετο δέ περί την δύσιν τοϋ ήλιου είς 
Άλίφην. Καί ή πόλις αυτη ήνέψζεν έπ ί
σης αΰτφ τάς πύλας της καί, άν ητο ήσ- 
σον αυστηρός, οί πολϊτα ι θά έφερον αΰ
τόν έν θριάμβψ άνά τάς όδούς. Ό  Κάρο
λος κατέστειλε τό κίνημά των τοΰτο, καί 
έκεΐνοι ήρκέσθησαν ζητωκραυγοΰντες St’ 
δλης τής ισχύος τών πνευμόνων των, οπως 
καταπνίζωσι τήν φωνήν τής συνειδήσεώς 
των, καλοΰσαν αΰτοΰς προδότας. Ά ν  δ
μως δύναται νά ύπάρζη λόγος δικαιολο· 
γών τήν προδοσίαν, οι Άλ ιφα ΐο ι ειχον 
τοιούτον, διότι δέν ειχον λησμονήση τήν 
ΰβριν τού Φρεδερίκου Β’, δστις διά τοϋ 
κόμητος τού Κελάνου κατέστρεψε σιδήρψ 
καί πυρί τήν δυστυχή αύτών πατρίδα... 
Μάτην έπεκαλούντο τό Ιλεός του. ‘Υπήρ- 
ξεν αμείλικτος. Άποθανών δέ, κατέλιπεν 
εις τοΰς Άλιφαίους κληροδότημα έκδική- 
σεως, καί αΰτοί έξεδικήθησαν κατά τού 
υίού του... Άνόσιον τό έγκλημα.,, άνο- 
σιωτέρα έτι ή έκδίκησις!.. Ά λ λ ’ άπό τοϋ 
έγκλήματος γεννάται Ιγκλημα,καί ή α τ ι 
μία διαιωνίζεται έν τφ  κόσμφ...

Ή  Ταλέση δέν άντέσχε κάλλιον τής 
Άλ ίφης. Ή  παράδοσις ίσχυριζετο δτι έ- 
ρείπιά τινα πόλεως, κείμενα είς μιλλίου 
περίπου άπ' αΰτής άπόστασιν, ήσαν λε ί
ψανα άλλης Ταλέσης, καταστραφείσης 
ύπό τών Σαρακηνών, έφ’ φ και οί Ταλέ- 
σιοι έμίσουν τούτους' τούτων δ' ενεκα 
καί τοϋ Μαμφρέδου έπεθύμουν τόν όλε
θρον.

Έν τούτοις, δτε είδον έμφανισθέντα 
τόν στρατόν τού Καρόλου, έκλεισαν τάς 
πύλας καί έφάνησαν θέλοντες ν’ άντ ι-  
στώσιν. Οί Προβηγκιανοί ήτοιμάζοντο δι' 
έφοδον, οτε ό αρχιεπίσκοπος τής Κοσεν- 
τίας, τήν αρχιερατικήν περιβεβλημένος 
στολήν, έπλησίασε είς τά τείχη καί προ- 
σεκάλεσε τους κατοίκους ν ’ άνοίζωσι τάς 
πυλας, προσθείς δτι, άν δέν ύπήκόυον, θά 
έτιμωρούντο έπαξίως τής απείθειας των, 
καί έν ταύτη τί! ζωίί καί έν τ·$ μελλούση. 
Ούτως, ή Ταλέση περιήλθεν εις χεΐρας 
τοϋ Καρόλου, ώς ή ’Ιεριχώ είς χεΐρας τών 
Ιουδαίων, — πλήν τής κατεδαφίσεως τών 

τειχών.
Ο Κάρολος έτιμώρησε τήν σκιάν έκεί

νην τής άντιστάσεως,μή τιμήσας έπί μ α 
κράν τήν πόλιν έκείνην διά τής παρουσίας 
του. Έγκαταλιπών αΰτήν, έβάδισε κατά 
τής Α γ ία ς  Άγάθης τών Γότθων,οΰχί έλ- 
πίζων δτι θά περιήοχετο είς τήν έζουσίαν 
αύτοϋ ώς περιήλθεν, άλλά διότι ητο ά
νάγκη νά τήν καταλάβη, δπως δήποτε, 
ώς άπειλοϋσαν αΰτού τά νώτα, καθ' ήν 
περίπτωσιν ή μάχη συνεκροτεΐτο έν τί) 
πεδιάδι τού Βενεβέντου. Ή  ειμαρμένη ε- 
δωκεν α ΰτφ  καί τήν φοράν ταύτην περισ- 
σότ*ρα δσων έπεθύμει... καί δμως αί έπι- 
θυμίαι είναι άπό φύσεως απεριόριστοι.

Δέν άπεΐχε πλέον τών δύο μιλλίων τής

Α γ ία ς  Ά γάθης ,  καί έπίσημος πρεσβεία 
προσελθοϋσα παρέδωκεν αΰτφ  τάς κλεΐς 
τής πόλεως, έπικαλουμένη διά ταπεινό
τατων ικεσιών τήν προστασίαν του. Ό 
Κάρολος άπήντησεν δτι θά ήγάπα αΰτήν 
ώς θυγατέρα του.

Ή  απροσδόκητος αΰτη εΰτυχία συνε- 
κίνει τήν καρδίαν του τόσον, ώστε κα ί
περ άλλως τε λίαν μετριοπαθής δέν ήδύ
νατο σχεδόν ν’ άρθρώση λέξιν έκ τής χα 
ράς, δτε είσήρχετο είς άγίαν Ά γ ά θη ν . . .  
Είδον μάλιστα αΰτόν, δτε διήρχετο τήν 
πύλην νά κύψη άπό τοϋ ΐππου καί ν’ ά- 
σπασθίί τ ό ν  παραστάτην.

Οι τε Ρωμαίοι καί οί Γάλλοι, έν τ·̂  
περιηγήσει μάλλον ή κατακτήσει έκείνη, 
Ιλεγον δτι έφαίνετο προφανώς ή χειρ τής 
Προνοίας, καί αΰτός ό Κάρολος άρχιζε νά 
πείθεται περί τούτου.

Πάντες κολακεύονται νομίζοντες δτι 
είναι προωρισμένοι, καί αΰτοί έτι οί νου- 
νεχέστεροι. Ό  Κάρολος, ώπλισμένος ώς 
ητο, μετέβη είς τόν ναόν, δπου φυλάσ
σονται τά ιερά λείψανα το̂ ΰ οσίου Μηνά, 
καί ηΰχαρίστησε τόν Ύψιστον. Έξερχό- 
μενος τού ναού, συνήντησεν ε'να τών ά- 
ζιωματικών του, δν ειχεν άφίση είς τήν 
πύλην, καί δστις πλησιάσας άσθμαίνων, 
ώς άνθρωπος τρέξας πολύ, ειπεν αΰτφ  :

— Βασιλεύ, άνδρες φέροντες λευκήν 
σημαίαν, είναι είς τήν πύλην. Νά τούς 
εισαγάγω ; Ζητοΰσι νά όμιλήσωσι πρός 
ύμάς.

— Είσάγαγε αΰτοΰς άμέσως, κύρ Λα- 
κροά. Ό  φίλος δέν πρέπει νά περιμένη έν 
τί) θύρα τού φίλου, θ ά  ήμεθα έν τφ  Δη
μαρχεία).

Ό  Κοίρολος τήν φοράν ταύτην ήπα- 
τήθη. Εκείνοι, οΰς ύπεδέξατο έν τί) α ι 
θούση τού Δημαρχείου, μετά τόσης ά- 
πλότητος καί προσήνειας, δπως σχημα- 
τίσωσι καλήν ιδέαν περί αΰτού, δέν ησαν 
φίλοι. Τήν φοράν ταύτην έσπειρεν έπί 
τής άμμου. Οί είσελθόντες δέν έπεσαν είς 
τή< παγίδα. Είς αύτών μάλιστα, ό κατά 
τά φαινόμενα πρώτος τής πρεσβείας, διά 
στρατιωτικής τραχύτητος τον ήρώτησε :

— Είσθε σείς ό Κάρολος κόμης τής 
Προβηγκίας ;

‘Η ύπερηφανία τοϋ κόμητος προσεβλήθη 
έκ τής τοιαύτης έρωτήσεως, οθεν οΰτος 
άναλαβών τήν φυσικήν αΰτού ύπεροψίαν 
άπήντησεν :

— Εϋμεθα.
*0 Ιππότης, χωρίς νά ύποκλιθΐΐ, προσ- 

έθετο :
— Λοιπόν, κύριε κόμη, ή Αΰτού Γα- 

ληνότης, Μαμφρέδης ό Α’ 6 βασιλεύς τής 
Σικελίας, ό κύριός μου, μέ αποστέλλει 
πρός ύμάς πρεσβευτήν, προτείνων ύμΐν,άν 
ευαρεστήσθε, μηνιαίαν άνακωχήν έπί δ- 
ροις, καί . . .

—  Πώς όνομάζεσθε, γενναίε ίππότα}.. 
είπε, διακόψας αΰτόν ό Κάρολος.

— Ιορδάνης μαρκήσιος Λάνσιας.
— Λοιπόν, γενναίε μαρκήσιε Λάνσια, 

έπιστρέψατε άμέσως καί είπέτε είς τόν 
σουλτάνον τής Λουκέρας δτι μετ’ αΰτοϋ 
ουτε άνακωχήν, οΰτε ειρήνην θέλομεν,

καί δτι έ ν τ ό ς ολίγων ώρών ή ήμεΐς θ’άπο- 
στείλωμεν αΰτόν είς τήν κόλασιν, ή αύ- 
τός θ’άποστείλη ήμάς εις τόν παράδεισον.

Οΰτως έλάλει ό Κάρολος, αυθάδης άπό 
τέχνης καί φύσεως. Είς τών μετά τοΰ 
Ίορδάνου ιπποτών, έχων τήν άσπίδα του 
διαγωνίως πρό τοΰ στήθους, έπίτηδες, 
δπως φαίνεται καλλίτερον τό έπ’ αΰτής 
έμβλημα, δπερ ητο κεραυνός πίπτων άπό 
τών νεφών καί κατακρημνίζων πύργον, 
μετά τοϋ λογίου: άπο  χεκρνμμε'νης χειρ'ος 
έζακοντ ί ζετα ι , — ό ήμέτερος Γΐνος, δστις 
ήθέλησε νά συμμετάσχη τής πρεσβείαςκαί 
πρός περιφρόνησιν,καί έζ ύπεροψίας, διότι 
αΰτη είναι ό χνοΰς τής άνδρείας,ώς δ φό
βος είναι ό τής συνέσεως,έφερε τό έμβλημα 
έκεϊνο, δπως οί Γάλλοι ίππόται άναγνω- 
ρίσωσιν αυτόν είς τόν νικητήν τοϋ έν 
Ρώμη άγώνος, μή άνεχθείς τούς ύπερηφά- 
νους τού Καρόλου λόγους άνεφώνησε :

—  Κύριε κόμη, είσθε συνετός άνήο" δέ- 
χθητε λοιπόν τήν άνακωχήν, διότι, τίΐ 
άληθεία, σάς ορκίζομαι δτι είναι διά σάς 
κέρδος.

— Τί λέγει αΰτός δ γίγας, ό όποιος, 
άν μή άπατώμεθα, είναι δ νικήσας έν 
τοΐς άγώσι τής Ρώμης ; . . . ήρώτησεν δ 

Κάρολος τινάς τών βαρόνων του.
—  Μεγαλαυχεί καί άπειλεΐ.. .
— Μεγαλαυχεί !
— Ώ  1 κύριε κόμη, προσέθετο δ Γϊ- 

νος... είσθε συνετός άνήρ .. . καί δέχθητε 
τήν άνακωχήν, διότι οΰτε θά ευρίσκετε 
πάντοτε προδότας νά άφίνωσιν ΰμΐν έλευ- 
θέραν τήν διάβασιν, οΰτε πάντοτε οί Σα- 
ρακηνοί θά έγκαταλείπωσι τάς θέσεις 
τω ν . . .  οΰτε τό Βενεβέντον.

— Γενναίε ίππότα, .. . ειπεν ό Κάρο
λος πλησιάσας είς τόν Γΐνον... ύπόσχε- 
σαι ήμϊν δτι θά πολεμήσωμεν πριν ή είσ- 
έλθωμεν είς Βενεβέντον ;*

— Ίππότα  τής τύχης, νομίζεις δτι 
ήνώθην μετά τών έχθρών σου, δπως σέ 
Γδω θρίαμβε ύοντα ;

—  ΕΓζευρε δτι άρεστοτέραν εΕδησιν 
ταύτης δέν ήδύνασο νά μοί ά ναγγε ίλης . .. 
Λάβε δέ διά τήνεΰγενή σου ταύτην πρε
σβείαν είς αμοιβήν τό ζίφος μου.

— Μοί άρκεΐ τό ΐδικόν μου, δπως σέ 
φονεύσω, κόμη. Μοί έκληροδότησεν αύτό 
δ πατήρ μου, ώς είς έκεΐνον τό έκληροδό- 
τησεν δ πάππος μου. ‘Ημείς οί Ι ταλο ί 
δέν συνειθίζομεν νά Ιχωμεν πολλά ζίφη, 
διότι δέν συνειθ ίζομεν νά τά παραδίδω - 
μεν.

Ό  Κάρολος συνέσπασε τάς όφρύς καί 
τόν διέκοψεν είπών :

—  Έ σ τω , ώς έπιθυμεΐτ*, γενναίε ί π 
πότα. Μίαν δμως χάριν ζητοΰμεν παρ’ ύ 
μών, νά φέρετε είς τόν Μαμφρέδην τό 
χειρόκτιόν μας, ώς σημεΐον προκλήσεως 
είς μάχην διά τήν αΰριον, καί νά είπήτε 
αΰτφ  έκ μέρους ήμών, δτι άς παύση καί 
μίαν φοράν νά φεύγη ένώπιόν μας' ήρωα 
βεβαίως οΰδέποτε έθεωρήσαμεν αΰτόν, 
άλλά τοΰλάχιστον άνθρωπον... "Οτε άνε- 
χωρήσαμεν έκ Γαλλίας, έφέραμεν μεθ’ ή 
μών πολεμιστάς, διότι ένομίζομεν δτι ήρ- 
χόμεθα νά κατακτήσωμεν τήν Νεάπολιν.



"Αν ήδυνάμεθα νά ΰποθέσωμεν δ,τι συμ
βαίνει, θά έφέρομεν μεθ' ήμών νεανίσκους 
τών αιθουσών και τρ οβαδούρο υς  και θά 
έπολιορκοΰμεν τάς πόλεις δι’ έρωτοπλά- 
νων Τί θά Ιλεγον έν τή αΰλή τής Γ αλ 
λίας, άν ό κύμης του Άνζιοΰ άνήρχετο 
έπί τοΰ βασιλικού θρόνου τής Νεαπόλεως, 
χωρίς νά ξιφουλκήσϊ) . ■ Τοιοΰτοι είναι 
οί απόγονοι τοΰ Φρειδερίκου ; ’ Ω ! είπε, 
παρακαλώ, είς τόν κύριόν σου, νά μη μ&; 
στερήστρ τής φήμης μιδίς νίκης, ουδέ νά 
στερήσν) έαυτόν μεγάλης δόξης. . . διότι 
ή έντιμοτερα πρόίξις τ·7ίς ζωής του θά ή- 
ναι ν’άποθάνιρ Sta χειρός ένός τών υιών 
τής Γαλλίας

Ό  Γϊνος ήθελε ν’άπαντήσιρ, άλλ' ό κό
μης έστρεψεν αΰτφ  τά νώτα καί μετέβη 
είς άλλην αίθουσαν.

Παρετηργισε το είς χεΐράς του μεΐναν 
χειρόκτιον, καί ίίίών οτι μόλις έκάλυπτε 
τό ημισυ της χειρός του έμειδίασεν, ειτα, 
τείνας την χεΐρα πρός την θύραν, δι’ ή; 
έξήλθεν ό κόμης, ανέκραξε :

—- Θά κρατήσω Si’ έμέ τό χειρόκτιον 
τούτο, καί σοί δρκίζομαι, κόμη, δτι, καί 
άν έτι νικήσουν οΐ ίδικοί σου—τό όποιον 
νά μη δώσιρ ό Ά γ ιο ς  Αμβρόσιος,— δέν 
θ’άπολαύσ·/)ς τοΰς καοποΰς τής νίκης των, 
άν μη ή χ̂ είρ μου καί ή τών ΐδικών μου 
παραλύσωσιν έν τή μάχτρ

“Ηγγικεν ή ολεθρία στιγμή.
Ό  Μαμφρέδης, την επιούσαν, προσκα- 

λέσας πολεμικόν συμβούλιον, είπεν είς τόν 
κόμητα Ίορδάνην τού Άγγαλώνος

— Βλέπετε τώρα, 'Ιορδάνη, άν ήλή 
θευσεν ή προαίσθησίς μας ; Δέν σόίς τό 
είπομεν, δτι έκ τής ανακωχής ταύτης 
δέν θά έκεοδιζομ εν άλλο ή την ατιμίαν 
δτι την έπροτείναμεν ;

— Βασιλεύ, άδικον έχει δστις χάνει... 
Σείς, διά νά νικήσετε, ώφείλετε νά πρά- 
ξετε οΰτω. . Ό  έχθρό-ς δέν συνελήφθη είς 
την παγίδα, άς προσπαθήσωμεν νά τόν 
έςαναγκάσωμεν.

— Λέγετε, 'Ιορδάνη
— Οί αΰτοί λόγοι, οί όποιοι θά κατε- 

στρεφον τόν Κάρολον είς "Αγιον Γερμα
νόν, θά τόν καταστρέψουν καί είς Βενε- 
βέντον. Ά ς  συλλάβωμεν, κατά τό λεγό
μενον, τόν λαγωόν μέ τ'&μάξι. Μη λυπη- 
θήτε ν’ αναβάλλετε. Ή  αναβολή κ α τα 
στρέφει τόν έχθρόν, καί τήν ‘Υμετέραν 
Γαληνότητα ένισχύει διά τών άνδρών, 
τοΰς όποιους δ Κορράδος τής Αντιόχειας 
έχει έν Άβρούτσψ, καί δι’ έκείνων τοΰς 
δποίους οί κόμητες τής Βεντιμίλλιας καί 
τής Καπέκης συναθροίζουσιν έν Καλα
βρία καί Σικελί^ .. δίδουσα προσέτι κα ι
ρόν είς τοΰς βαρόνους νά φέρωσιν έκαστος 
τόν άναλογοΰντα αΰτφ  αριθμόν τών άν
δρών.

— Κόμη τής Ά γγαλώνος , είπεν δ Μαμ
φρέδης, τά πράγματα δέν έχουσι νύν, ώς 
έν Αγίψ Γερμανφ. . . τώρα θά ητο όλέ- 
θριον S,τι τότε ητο έπωφελές. Ή  τιμή 
ήμών απαιτε ί έπανόρθωσιν.

["Ε π ετα ι σ υ νέχ ίΐα ].
Π α ν .  Π α ν α ς
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Ά ν ,  ώς είπεν δ Σατωβριάνδος, ή ευ τυ 
χία έγκειται έν τή Ιξει, ό κύριος Πολλέ, 
αρχαίος συμβολαιογράφος, έν αναπαύσει 
ήδη τόν βίον διάγων, ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή ώς άνθρωπος έντελώς εΰτυχής.

Ουδέποτε ΰπαρςις τή αληθείς έγίνετο
» Ρ / * ,α/.ριοεστερον χρονομετριχ,γ).

Πωλήσας τό γραφεΐόν του, καίπερ νέος 
άκόμη — έν ηλικία τεσσαράκοντα τριών 
έτών, ενεκεν οικογενειακής καταστροφής, 
καθ' ήν άπωλέσθησαν ή σύζυγος καί τό 
νεαρόν αΰτοΰ τέκνον απέναντι τού Κουρ- 
σέϊλ κατά τινα θαλάσσιον περίπατον — ό 
κύριος Πολλέ είχεν άποσυρθή είς οίκισκον 
τινά, κατά τήν είσοδον τού Πασσύ, καί 
αΰτόθ·. έζη μόνος μετά γηραιας οικονόμου, 
διευθετήσας τόν βίον του διά κανονικό- 
τητος ουδέποτε μεταβαλλομένης.

Έγειρ.όμενος καθ' έκάστην είς τάς Ιξ 
κατέοαινεν είς τόν κήπον του, περιεφέ- 
ρετο μικρόν έν αΰτφ , ρίπτων βλέμμα έπί 
τών άνδηρων του' τή έβδόμ·/) 8’ έπέστρε- 
φεν είς τήν οικίαν, ευρισκεν έτοιμον τον 
καθημερινόν καφεν του, καί έπειτα άνηρ- 
χετο είς τό σπουδαστήριόν του' τή όγδόν) 
αί εφημερίδες, άς άνεγίνωσκεν εΰλαβώς, 
έβδομαδ ιαΐά τινα ή μηνιαία περιοδικά 
ήλλασσον μόνον, άλλά καθ’ ώρισμένην η 
μέραν καί ή πνευματική αυτη τροφή' τή 
ένδεκάτη τό σοβαρόν πρόγευμα, τερπνώς 
διασκεδαζόμενον διά τής άναγνώσεως, 
στηριζομένου τοΰ βιβλίου έπί τής φιάλης 
δεξιά!, οΰδέποτε δέ αριστεροί. Είς τά έλά- 
χιστα ταΰτα , ώς τήν τοποθέτησιν καθί
σματος, τήν θέσιν φιάλης, ή έλαχίστη 
μεταβολή ήθελε προξενήσγι αΰτφ  άληθή 
βασανον.

Καί ή έντολή δέ τής γηραιδς κυρίας 
Γρανσόν, ήτις τόν ΰπηρέτει άπό δέκα 
έτών, άφ’ δτου δηλαδή είχε κλεισθή έν 
τφ  άναχωρητηρίψ του, ήτο νά μεριμν^ 
περί τής διαιωνίσεως τοΰ παρόντος.

Και αΰτη ί»’ είχεν άποδεχθή τήν έντο- 
λήν ταύτην καί βαθμηδόν είχε συνειθίση 
είς τήν ΰπέρμετρον τήρησιν αΰτής, κανο- 
νίζουσα πάσας τάς πράξεις, είς &ς έμελλε 
νά λάβη μέρος, κατά τήν άκαμπτον πο
ρείαν τοΰ έκκρεμοΰς, περιμένουσα, ΐνα κα- 
λέσιρ τόν κύριόν της, δπως δ δείκτης τεθή 
έπί τού λεπτού άκριβώς, διαφυλάττουσα 
έν τή κεφαλή της τήν άκριβή τοπογρα
φίαν τών τόπων καί τών πραγμάτων, καί 
οδτω κατορθοΰσα τήν τελειοποίησιν τού
status quo.

Τή μεσημβρία,δ κύριος Πολλέ έκοιμάτο 
τόν μεταμεσημβρινόν έπί τρία τέταρτα 
τής ώρας, ειτα δ’ ήρχιζε τήν έργασίαν, 
άτε κατειλημμένος ύπό τού πάθους τών 
ιστορικών έρευνών.

Ά πό  τών τεσσάρων μέχρι τών Ιξ έχα- 
μνεν ενα περίπατον, οίοσδήποτε ητο δ 
καιρός, ίίς τά δάσος τής Βονωνίας, υπό

τάς δενδροστοιχίας' έπειτα δέ ήίχετο τό 
γεύμα, κατά τό όποιον έπιμελώς δ κύριος 
Πολλέ άνεγίνωσκεν έσπερινήν τινα έφημε- 
ρίδα, άπό τού πρώτου μέχρι τοΰ τελευ
ταίου στίχου.

Καίπερ δ’ έντελώς άποκεχωρηκώς άπό 
τοΰ κόσμου, δ κ. Πολλέ, ειχεν ώς σύμβο- 
λον δτι, έπειδή ήτο Παρισινός, οΰδέν έξ 
δσων ήσαν παρισινά, έπρεπε νά είνε ξένα 
δι’ αΰτόν.

Καί οΰ μόνον κατερρόφα εΰσυνειδήτως 
τά άρθρα τής παγκοσμίου πο λ ιτ ική ; ,γα λ 
λικής ή ξένης, — καί έν τή άπομονώσει 
του έξήπτετο ζωηρώς ύπέρ τών γνωμών 
του — άλλά πρός τούτοις παρηκολούθει 
λίαν προσεκτικώς καί τάς έπιφυλλίδας 
χωρίς διά τούτο νά παραμελή τάς ειδή
σεις τής ημέρας, τοΰς θεατρικούς θορύ
βους, καί πρό πάντων τά διάφορα συμ
βάντα.

Διά ταΰτα  μάλιστα ώς καί διά τά δ ι
καστικά έτρεφεν δλως ιδιαιτέραν αγάπην. 
Έδόξαζεν δτι είς τάς είδικάς ταύτας 
στήλας ευρίσκει τις κάλλιστα συνοψιζό- 
μενον τάν βίον ένός λαοΰ. Τά συμβάντα 
τή ;  ημέρας, αί δικαστικαί συζητήσεις, 
έλάμβανον πρό τών οφθαλμών του σπου- 
δαιότητα έκθεσεως παριστώσης είς τοΰς 
όφθαλμοΰς τού γνωριζοντος ν’ άναγινώ- 
σκ·ρ τήν άκριβή κατάστασιν τής κοινω
νίας.

Ά πό  τών όχτώ μέχρι τών δέκα ... ’Εδώ, 
κατά τάς ήμέρας, αί συνήθειαι, άν καί 
έβδομαδιαίως επαναλαμβανόμενα!, δέν ή 
σαν αί αΰταί.

Δις τής έβδομάδος, τήν κυριακήν καί 
τήν πέμπτην, ό κύριος Πολλέ έδέχετο 
έπισκέψεις.

Δέν πρέπει δέ νά ΰποτεθή δτι διετήρει 
μεγάλας σχέσεις,διότι βεβαίως ήγάπα αρ
κούντως τήν ησυχίαν του, ώστε νά θέλτρ 
νά πληροί θορύβου τήν ήρεμον οικίαν 
αυτοΰ.

Τή κυριακή είς τάς όχτώ άκριβώς έ 
φθανε συγγενής τις αΰτοΰ, γεροντοκόρη, 
άδελφή τής πολυκλαύστου συζύγου του, 
καί έπί δύο ώρας συνδιελέγοντο, συχνό
τα τα  δέ περί τής άποθανούσης.

Ή  δεσποινίς Ά ν να  Καρδινιέ, οΰτως 
ώνομάζετο, ήτο νοήμων, ήν έρωτική τις 
διάψευσις, ειλικρινέστατα όμολογουμένη, 
»ΐχε καταπείσιρ είς τό νά μείντρ άγαμος, 
καί ήτις ειχεν άρκεσθή μέ μικράν τινα 
αναπαυτικήν γωνίαν έν μοναστηριακφ 
κοινο βίφ, οΰτινος ήτο υπότροφος' χωρίς 
νά είνε καθόλου έθελόθρησκος' ήτο λο- 
γικώς πιστή, μηδαμώς φροντίζουσα περί 
τής διαδόσεως τοΰ θρησκεύματος της.

Είς τάς δέκα άκριβώς ή κυρία Γρανσόν 
έπορεύετο νά ζητήσιρ άμαξαν, ό κύριος 
Πολλέ συνώδευε τήν γυναικαδέλφην μέ- 
χοις αΰτής καί έκλειεν αΰτός τήν θυρίδα, 
χαί αΰτάς διά τής αΰτής φωνής καθ’ έκά 
στην Κυριακήν, είς τάς δέκα άκριβώς, έ- 
λεγεν είς τάν Αμαξηλάτην τήν διεύθυνσιν 
τής έν Ώ τέ ϊλ  οικίας μετά τής συστάσεως 
ταύτης :

— Θά πεοιμέντρς, έ ; Ιως δτου ή κυ
ρία είσέλθϊΐ είς τήν οικίαν της.



Τή πέμπτη, ή τοοποποίησις, ή έπιφε- 
ρομένη είς τό ήμερήαιον πρόγραμμα, ητο 
τελειοτέρα. Είς τάς Ιζ ακριβώς έφθανε π α 
λαιός τις φίλος, ό κύριος Βαροδάς, άν
θρωπος ύψηλοΰ αναστήματος, γ λυκύ τα 
τος, γαληνιότατος, έχωνλαμπράν άποστο- 
λικην κεφαλήν, καί πλησιάζων είς τό 
έξηκοστόν έτος τής -ηλικίας του. Ό  κύ
ριος Πολλέ τόν περιέμενε προ πέντε λε
πτών εΓτε έπί τοΰ αναβάθρου, εΓτε έπί τοΰ 
παραθύρου του έν περιπτώσει βροχής.

Οί δύο φίλοι έγευμάτιζον όμοΰ, ειτα 
δέ, βΰθύς μετά τό γεΰμα, είσήρχοντο είς 
την μικράν αίθουσαν, ένθα τούς προεκά- 
λει τό άβάκιον τοΰ ζατρικίου, έντελώς 
διηυθετημένον,διά των φροντίδων τής κυ
ρίας Γρανσόν, ήτις δέν έγνώριζεν έκ τοΰ 
παιγνιδιού είμη την θέσιν τών πεσσών, 
δπερ ίρκει διά τάς μεθοδικάς αΰτή ; δε
ξιότητας. "Επαιζον τρία παιγνίδια ουτε 
ίν περισσότερον, οΰτε Ιν όλιγώτερον, οΰ
τως ώστε ένίοτε ό κύοιος Βαροδάς άνε- 
χώρει είς τάς έννέα, άν ματ  απροσδόκητα 
ειχον συντάμει την πάλην' άλλοτε δέ 
τουναντίον έκρατεΐτο μέχρι τής δεκάτης 
καί ήμισείας, ή τής ένδεκάτης Προσέτι 
δέ τούς ειχον ?δ·/) — ώ θαΰμα ! — μαχθ" 
μένους καί πέραν τοΰ μεσονυκτίου.

Ό  κύριος Βαροδό?:: ητο καθηγητης τής 
χημείας Ιν τινι μεγάλω έκπαιδευτηοίφ. 
Οί δύο οΰτοι άνδρες έγνωρίζοντο άπό τής 
παιδικής ήλικίας, ηγάπων δέ καί έξετί- 
μων άλληλους. Σπανίως συνδιελέγοντο, 
έχοντες τάς αύτάς αναμνήσεις καί Γσως 
τάς αΰτάς λύπας έν τφ  παρελθόντι.

•Αξι οσημείωτον έν τούτοις ητο οτι ό 
κύριος Πολλέ έδείκνυεν ειδός τ ι τρυφεροΰ 
σεβασμοΰ είς τόν φίλον του Βαροδ#, Γσως 
διότι ειχεν ύποφέρη πλεΐον έτι αΰτοΰ.

'Υπήρχε μεταζύ αυτών έξις ολίγον συ
νήθης, πρό πάντων έν Παρισίοις. Κατά 
την στιγμήν τής άναχωρήσεως ήσπάζοντο 
άλληλους είλικρινώς, πράγματι έπί τών 
παρειών, ώς άδελφοΐ έν παιδική ήλικίίΧ 
Ιτι διατελοΰντες. Ή  κίνησις αυτη άπλώς 
έκτελουμένη έλάμβανε συγκινητικόν χ α 
ρακτήρα.

Διά τά παιγνίδ ια τοΰ ζατρικίου έκρα- 
τεΐτο βιβλίον τακτ ικώτατα , έν ώ έση- 
μειοΰτο τά ακριβές λεπτόν, καθ’ 8 ειχεν 
άρχίση ή μάχη, ή ώρα, καθ’ ήν ό χάνων 
είχε παραίιώση τά δπλα Άρκεταί σελί
δες ειχον ήδη πληρωθϊΐ, διότι πρό δέκα 
έτών οί δύο άθληταί έμετροΰντο καθ’ έ- 
κάστην πέμπτην' άλλ’ ή άνάγνωσις αΰ- 
τών δέν ήδύνατο νά πλήξη την φιλαυτίαν 
οΰδενός, διότι ησαν Γσης δυνάμεως καί ή 
ισορροπία τών νικών καί τών ήττών άπο- 
καθίστατο πάντοτε.

Ti5 δεκάτη πάντοτε, έκτάς κατά τινας 
έξαιρετικάς περιστάσεις, τής πέμπτης ό 
κύριος Πολλέ κατεκλίνετο Ϊνα έγερθή είς 
τάς Ιξ καί άρχίση έκ νέου την καθημε
ρινήν δίαιταν αΰτοΰ. ’Αδύνατον νά φαν- 
τασθή τις ΰπαρξιν κάλλιον μεμετρημένην’ 
οΰδέποτε ό κύριος Πολλέ έπορεύετο 
είς έπισκέψεις, οΰδέποτε δ’ έδέχετο τοι- 
αύτας, έξαιρέσει βιβλιοπωλών τινων, έρ - 
χομένων νά τώ προσφέρωσιν έγγραφα σχε

τικά πρός τάς άγαπητάς του μελέτας. 1
Τά χειρόγραφα — καί ησαν πολυά

ριθμα, — έτίθεντο, κανονικώς δεδεμένα, 
έπί τίνος άβακος τής βιβλιοθηκης του- 
δέν θά τά έδημοσίευεν, ώς μη έχων καμ- 
μίαν κενοδοξίαν συγγραφέως.Διά τής δια
θήκης του δέ μόνον, πρό πολλοϋ συντε
ταγμένης, έδωρεΐτο ταΰτα  είς την 'Εθνι
κήν Βιβλιοθήκην.

'Εξαίρετος άνθρωπος, τΤι αλήθεια, πο ι
ούμενος τά άγαθόν, καθόσον τφ  έπέτρε- 
πον οί πόροι του, καί διά της μεσιτείας 
τής κυρίας Γρανσόν, οΰδέν καί οΰδένα φθο- 
νών' άνηρ έμπειρος τοΰ κόσμου, δστις δέν 
ητο καθόλου μισάνθρωπος, άλλ’είχε την 
ιδέαν δτι αρκετά είχε ζήση, αρκετά είχε 
πράξη καί αρκετά ειχεν ΰποφέρη, καί δέν 
έφρόντιζε πλέον νά έκθέση είς νέας πλη 
γάς την ήδη τετραυματισμένην καρδίαν 
του.

Τοιοΰτος ητο ό άνθρωπος, δστις Σάβ- 
βατόν τι τοΰ Δεκεμβρίου 1887, ηλθε, 
κατά την άμετάτρεπτον συνήθειάν του, 
νά καθίση είς την τράπεζαν τοΰ γεύμα
τος, καθ’ ην στιγμήν έσήμαινεν ή εκτη.

Ό  ζωμός ειχεν ηδη παρατεθή καπνί- 
ζων Ιτι,  διότι τόν ηγάπα λίαν θερμόν. 
Διά μηχανικής κινήσεως ή χείρ του έφέ- 
ρετο είς τά δεξιά τοΰ πινακίου του καί 
έλάμβανε την έφημερίδα τής έσπέρας, ης 
άφηρει την ταινίαν δι’ ένός μόνου δακτύ
λου.

Την έξετύλισσε, την έστρεφεν, ΐνα πα -  
ρατηρήση είς την τετάρτην σελίδα τόν 
πίνακα τοΰ Χρηματιστηρίου,ουχί ΐνα κερ- 
δοσκοπήση, άλλά διότι ή ΰψωσις καί ή 
ΰφεσις τφ  έχρησίμευον ώς άμεσος ένδειξις 
περί τής ήμερησίας καταστάσεως, ειτα δέ 
διήρχετο ταχέως τάς τελευταίας ειδήσεις.

Τού των γενομένων έπανήρχετο είς την 
ποώτην σελίδα, έτύλισσε την έφημερίδα 
οΰτως, ώστε νά έχη είς την διάθεσίν του 
την άνάγνωσιν τριών στηλών, έστήριζε τό 
φύλλον έπί τής φιάλης καί βραδέως έγεύ- 
ετο, έξακολουθών ν’ άναγινώσκη.

Τά διάφορα μέρη τής έφημερίδος συν- 
εφώνουν πρός τά παρατιθέμενα όψα. Τά 
πολιτικά κατά τόν ζωμόν, αί ξέναι αν
ταποκρίσεις καί αί στρατιωτικά! ειδήσεις 
κατά τά προδόρπια, ή Βουλή κατά τό 
ψητόν, τά διάφορα καί ή βιβλιογραφία 
κατά τά λαχανικά, τό θέατρον καί αί έ- 
πιφυλλίδες κατά τό έπιδόρπιον' τά πάντα 
ησαν κανονισμένα ώς μουσικός χάρτης.

Κατά την άνάγνωσιν ταύτην, ήτις καί 
αΰτη ητο Ιν γεΰμα, η κυρία Γρανσόν πε- 
ριεφέρετο διά τών άνευ πτέρνας υποδη
μάτων της, ποοσπαθοΰσα νά μη διατα- 
ράξη τόν κύριόν της, ούτινος ή αναλλοί
ωτος γαλήνη καί η μεθοδικότης ησαν δι' 
αυτήν ή καλλιτέρα έγγύησις δτι τά πάν
τα έβαινον καλώς.

Την έσπέραν έκείνην λοιπόν, ό κ. Πολ
λέ. καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά προσβάλη 
τεμάχιον προβατείου μηρίου, είχε φθάσει 
είς την στήλην τών διαφόρων συμβάντων, 
καί λίαν ησύχως εϊχεν άρχίση την μελέ · 
την αΰτής, δτε έξαίφνης έξέβαλε φωνήν :
« Θεέ μου ! » τοσοΰτον έκφραστικήν, το-

σοΰτον σφοδοάν μάλιστα, ώστε ή κυρία 
Γρανσόν έστη έκπληκτος θεωροΰσα αυτόν 
διά τών έπτοημένων οφθαλμών της.

Ό  κ. Πολλέ είχε λάβη είς χεΐρας την 
έφημερίδα καί όρθούμενος κατά τό ήμισυ. 
ΐνα φωτισθή κάλλιον υπό τ·ής έκ τής στέ
γης έξηρτημένης λυχνίας, άνεφώνει :

-— ’Αλλά εΤνε άδύνατον ! Αΰτός ! α ΰ 
τός ! μπιΖ ! μπο? ! . . .

Καί ή συγκίνησίς του ήτο τοιαύτη, 
ώστε ωχρότατος έπανέπεσεν έπί τοΰ κα
θίσματος κλονιζόμενος.

— 'Αλλά τί έχετε λοιπόν, κύριε ; άνε- 
φώνησεν ή άγαθή γυνή. Μήπως συνέβη 
κανένα δυστύχημα ;

— Δυστύχημα, ναί, ναί ! μέγα δυστύ
χημα ! άλλ ’ αΰτά δέν εϊνε δυνατόν ! έφώ- 
νησε πάλιν πλήττων  βιαίως την τράπεζαν 
διά τής πυγμής.

Ειτα δέ στρεφόμενος πρός την οίκονό
μον του :

— Κύτταξε, κυρά Γρανσόν, άκουσ’ 
έδώ' ό ΒαροδιΖς, ό φίλος μου Βαροδίς, 
συνελήφθη ώς δολοφόνος! ..

— Χριστός καί Π α να γ ιά ! . . .  Καλέ, 
θανε ψέμμα τής έφημερίδος, χωρίς άλλο !. .  
Μπορεί, καλέ, ό κύριος ΒαροδιΖς νά κάμη;..

— Καί τό τερατώδες εϊνε, έξηκολούθει 
ό κύριος Πολλέ, άναγινώσκων έκ νέου την 
παράγραφον, ήτις τόν είχε ταράξη τόσον 
ίσχυρώς, δτι αΰτοί οί άνθρωποι δι ισχυρί
ζονται δτι ό Βαροδάς ώμολόγησε τά 
πάντα.

— ’Αλλά δέν θά ίϊνε ίσως ό ίδικός μας 
Βαροδάς... Εϊνε καί άλλοι ποΰ έχουν τά 
Γδιον όνομα. .

— ’Αλλά καθόλου... Βαροδάς, καθη
γητής τής χημείας... Είνε αΰτός...  στα- 
θήτε, κυρά Γρανσόν, αληθινά, δέν βλέπω 
πλέον καθαρά... Θέλετε νά τό άναγνώ- 
σετε σείς ή ιδία μεγαλοφώνως ; . . .

Ή  οικονόμος έντρομος έλαβε την έφη
μερίδα, την όποιαν τφ  Ιτεινεν ό κύριός 
της, καί προσαρμόζουσα τά  όμματοϋάλια 
έπί τής ρινάς ήρξατο άναγινώσκουσα διά 
τής ολίγον τρομώδους φωνής της :

• Καθ’ ήν στιγμήν τίθεται τά φύλλον 
ήμών ύπό τά πιεστήρια, μανθάνομεν δτι 
ό δολοφόνος τής όδοΰ 'Αγίας Ά ννης ,  
δστις πλήξας διά μαχαίρας κύριόν τινα 
Καοιβέρ, μεσίτην, έπήνεγκεν αΰτφ  τόν 
άμεσον θάνατον, παρεδόθη μόνος είς την 
δικαιοσύνην καί ώμολόγησεν δτι είνε ό 
δράστη; τοΰ φοβεροΰ έγκλήματος. Οΰτος 
είνε Βαροδάς τις, καθηγητης τής χημείας, 
γνωστός φαίνεται ώς έντιμότατος άνθρω
πος. Άγνοοΰμεν άκόμη τό έλατήριον τοΰ 
φόνου τούτου, ούτινος χθές έδώσαμεν τάς 
πρώτας λεπτομερείας. Ό  Βαροδάς προε- 
φυλακίσθη καί θά έξετασθ^ αυριον ύπό 
τοΰ άνακριτοΰ. *

— Γρήγορα, τή,ν έφημερίδα τής χθές! 
άνεφώνησεν δ κύριος Πολλέ. Διότι, α λη 
θινά, σχεδόν μοΰ διέφυγεν αΰτή ή ιστο
ρία. Καριβέρ... μεσίτης ! . . .  Πώς ήδύνατο 
νά τόν γνωρίζη ό Βαροδάς ; . . .  Καί έπειτα 
... καί έπε ιτα .. .  εϊνε ανίκανος νά δια- 
πράξη έγκλημα, αΰτάς ό κατ ’ έξοχην τ ί 
μιος άνθρωπος .



Ή  κυρία Γρανσόν έν σπουδή είχ» δρά- 
μ ϊ)  βΐς τό σπουδαστήριον τοΰ κυρίου τγ)ς, 
Ενθα αί έφημερίδες έπί οχτώ ήμερα; άπό 
τής έχδόσεω; αύτών έφυλάσσοντο έν εί- 
δικαϊς θηκαις, έπιμελώς τεταγμέναι.

Δέν έχοπίασε λοιπόν πολΰ ΐνα εΰρνι τήν 
έφημερίδα τή ; προτεραία;.

Ό  κύριος Πολλέ Ελαβεν αΰτήν έκ τών 
χ*ιοών της, τήν ήνοιξε πυρετωδώς, κα'ι 
έκτείνας αΰτήν έπί τή ;  τραπέζης ήοξατο 
άναγινώσκων, στηρίζων τοΰ; αγκώνα; έπί 
τοΰ χάρτου

’Ιδού τί είχε δημοσιευθϊΐ έπί τοΰ προ- 
κειμένου έγκλήματο; :

«Σήμερον τό πρωϊ ό οΐχοφύλαξ τή ; 
όδοΰ 'Αγίας Ά ννη ς ,  128, άνερχόμενος 
τήν κλίμακα, ΐνα φέρη κατά τό σύνηθες 
τήν άλλγιλογραφίαν τών διαφόρων ένοι- 
κιαστών του, έξεπλάγη βλέπων οτι ή 
θύρα τοΰ κ. Κ . . . ,  μεσίτου διαφόρων ύπο- 
θέσεων, ήτο ήμιηνεψγμένη, πράγμα, δπερ 
τφ  έφάνη παράδοξον, τοσοΰτον μάλλον, 
καθ' δσον έγνώριζε τάς δύσπιστούς έ'ξεις 
τοΰ ένοικιαστοΰ τούτου Έκρουσε πρώτον 
έλαφρώς τήν θύραν, ειτα δ’ έσήμανεν ί- 
σχυρώς καί, μή λαμβάνων άπάντησιν, ά- 
πεφάσισε νά ιίσέλθγ).

• Μόλις ώ ; είσεχώρησεν είς τόν πρόδο
μον, καί εΰθύς είδεν έκτάδην έπί τών 
νώτων, Εμπροσθεν τής θύρας, ήτις φέρsι 
*ίς τό κύριον δωμάτιον, τό σώμα τοΰ κ. 
Κ ... ,  έν τφ  μέσψ λίμνης αΐματος. Τρο- 
μάξας έφώναξε, καί άλλοι ένοικιασταί 
ιτροσέδραμον. Άνήγειραν τόν δυστυχή, 
άλλ ' ήδ·/ι το σώμα ήτο ψυχρόν, καί έξη - 
κρίβωσαν, δτι εΰρεΐα πληγή, έν ή Ε μ ίνεν 
άκόμη μάχαιρα, υπήρχε κατά τόν αΰχέ- 
να. Ό  θάνατος βεβαίω; ειχεν έπέλθν) έν 
άκαρεϊ.

• ' Ε κ. τής τα χυ τά τη ;  δ’ έρεύνη;, εί; ήν 
προέβησαν, φαίνεται προκύπτον, δτι χθές 
περί τήν δεκάτην τής έσπέρα;, ήχούσθη ή 
χος κώδωνος είς τήν θυοαν τοΰ κυρίου Κ .. .  
Ό  ένοικιαστής, δστις κατοικεί έν τφ  
α υτφ  μεσαναβάθρψ, καί ού £ν τών δω 
ματίων συνέχεται μετά τοΰ γραφείου τοΰ 
μεσίτου, διέκριν* θόρυβον δύο φωνών, αΐ- 
τινες έφαίνοντο έρίζουσαι βιαίως, ειτα δέ 
τά πάντα έπανήλθον εις τήν σιγήν Ίσως 
έν τούτοις ό αΰτός ένοικιαστής ήχουσεν 
— άλλά δέν τά βέβαιοί μετά θετικότη- 
τος — βαρυν κρότον, ώσεί πίπτοντας σώ
ματος.

• Προσέτι δ ΐ  οίχογένειά τις, έπανερχο- 
μένη κατά τήν αΰτήν ώραν Ex τίνος ώ^ι- 
κοΰ καφείου έν τοΐς πέοιξ, συνήντη^εν είς 
την κλίμαχα άνθρωπον κατεοχόμενον λίαν 
ταχέως , καί ούτινος έλήφθησκν τά 
χαραχτηριστικά. ΤΗτο νέος τις, ένδε- 
δυμένος διά φαιοΰ έπενδύτου, φορών π ί 
λον ύψηλοΰ σχήματος, καί Εχων ξανθήν 
γενειάδα αρκετά δασεΐαν. Ά λ λά  ό οίκο- 
φυλαξ, ούτινος οΰδέν είχε προσελκύση 
την προσοχήν, Εσβεσε τίΐ αύτίΐ στιγμή τό 
φωταέριον, κατά τήν συνήθειαν τή ;  οι
κίας, ούτως ώστε οΐ μάρτυρες ούτοι δέν 
συμφωνοΰσιν έπί τών διαφόρων λεπτομε
ρειών.

• Τό θΰμα δέν φαίνεται νά ήνε έκ]τών

μάλλον άξιοσυστάτων. Ό  κύριος Κ.., θά 
ητο είς έκ τών τοκογλυφικών έκείνων τ ύ 
πων, τών λίαν πολυαρίθμων έν Παρισίοις, 
καί οΐτινες αίσχρώ; έκμυζώσι τούς 
υιούς τών οικογενειών ή τούς έν στενο
χώρια ευρισκομένους έμπορους, θ α  ειχεν 
ήδη καταδικασθή έπί τοκογλυφία είς τό 
πλημμελειοδιχεϊον. Πιστεύουσι λοιπόν δ,τι 
προσεβλήθη ύπό τίνος τών ύπ' αΰτοΰ έξα- 
πατηθέντων, δστις ήθελεν έχδιχηθή α ΰ 
τόν. Μέχρι τοϋδε ώς λέγεται, οΰδέν ίχνος 
κλοπής άνεκαλύφθη. Ά λ λ ω ς  τε, ή Ερευνα 
διεξάγεται δραστηρίω;- ή αστυνομία κα 
τέχει σπουδαϊον τεχμήριον. Ή  έν τή 
πληγή άπολειφθεϊσα μάχαιρα δέν είνε 
κοινόν δπλον. Είνε πολυτελές έγχειρίδιον 
μέ αρχικά γράμματα .θά  κοατήσωμεν τούς 
άναγνώστας μας ένημέρους είς τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην, ήτις προξενεί, ώ ; έννοεϊται, 
συγκίνησίν τινα είς τήν συνοικίαν ταύτην, 
τήν τόσον πολυκίνητον καί πολυάνθρω- 
πον.»

Ό  κύριος Πολλέ ειχεν άναγνώσνι βρα
δέως, μετά πολλή; φροντίδο;, μελετών 
έκάστην γραμμήν, έχάστην λέξιν.

Έξαίφνης δ’ άνεφώνησε πλήττων τό 
μέτωπόν του:

— Ά λ λ ά  συλλογίζομαι ! δλα αΰτά 
δέν Εχουν χαμμίαν Εννοιαν. "Ας ίδωμεν, 
δέν είμαι τρελλός, τί διάβολο. Ή  ήμερο- 
μηνία τής έφημερίδος ; Μ άλιστα... αύτό 
είνε... τό Εγκλημα διεπράχθη τήν πέμ- 
π τη ν . . .  είς τά ;  δέκα τής έσπέρας... Έ  
λοιπόν ! είς τάς δέκα τή ;  έσπέρα; ό Β α 
ροδάς ήτο έδώ...

— Ά λ λ ά  βέβαια, κύριε, καί μάλιστα 
δέν άνεχώοησε παρά ύστερα άπό τάς δέχα 
καί 'μ ισή...

— Δός μου τό βιβλίον τοΰ ζατρικίου..
"Εστρεψε ταχέως τά φύλλα τοΰ βιβλίου

καί θέτων τόν δάκτυλον έπί τής ζητου- 
μένης σελίδος :

— Ίόού. . . τρία πα ιγν ίδ ια ' τά πρώ
τον έχέοδισα έγώ, τά δέ δύο τελευταία 
δ Βαροδάς, καί ή μάχη μάλιστα ύιτήοξε 
πεισματώδη;. Έτελειώταμεν εί; τάς δέχα 
καί τέταρτον .. . Δέν ήδύνατο λοιπόν νά 
είνε είς τάς δέκα είς τήν δδόν Ά γ ία ς Ά ν -  
νης. Όσον διά τόν έαυτόν ιχου δά, δέν 
Ιχω άνάγκην οΰδέ αΰτής τή ;  άποδείξεω;. 
Τάν γνωρίζω πολύ χαλά ! . . .  Ά λ λ ά  ή δι
καιοσύνη ! . . . Καί ώμολόγησε, λέγουν, 
τά πάντα Πώς ; Έ γκλημα , τοΰ όποιου 
είνε άθώος. Ά λ λ ’ αΰτά είνε τοέλλα ! Τό 
μπαστοΰνί μου, τό καπέλλο μου ;

- Εξέρχεται ά κύριος ! άνεφώνησεν 
Εκπληκτος ή κυρία Γρανσόν.

— Καί νομίζετε λοιπόν, δτι θά ήδυ
νάμην νά κοιμηθώ, χωρίς νά πληροφορηθώ 
καλώς διά τά συμβαίνοντα ; Ό  α γα π η 
τός μου, δ καλός μου Βαροδάς ! . . . Έν 
τούτοις, αισθάνομαι τόν έαυτόν μου ήσυ- 
χώτερον. Δέκα ή ώρα, δέχα, διάβολ» !

Ό  κύριος Πολλέ, ταΰτα  λέγων, περιε- 
βάλλετο τον έπενδύτην του πεοιτυλισσό- 
μενος δσον τά δυνατόν χάλλιστα.

Ή  χυρία Γρανσόν είχε πλησιάσει είς τό 
παράθυρον καί άνεφώνει ζωηρώς χειρονο
μούσα :

— Ώ  ! κύριε, χιονίζει, πολΰ f Λέν 'μπο
ρείτε νά βγήτε Εξω μέ τέτοιο καιρό.

— "Ο,τι θέλει άς κά'*γ), έγώ θά έξέλθω! 
Καί χωρίς πλέον νά συζητήση, ένέπηξε

τόν πϊλον έπί τής κεφαλή; κ » ί  έξήλθεν. 
[Ε π ε τ α ι  συνέχεια],

%
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xupia; Χρυσάνθην Σφαελλου, ΕΙρήνην Σπ. Μ ιχάλη, 
Κάτε Ίαχωβάτου, Α\χατερίνην Ηυλαρινοΰ Κοντσίνα, 
’ Ελένην Σαμαρνιώτοιι χαί χχ. Περιχλήν Μανδραν, 
Ά γ .  Ά ντωνέλλον, Άντ.Γα'ι4Γαν, Δ. Συγοΰρον, Διον. 
Ά β λ ιχο ν , Ά ναστ . Μαρχέτταν, Σπυρ. Βλάχον,'Ανδρ. 
Τ . Ιίρετεντέρην, Γεράσ. Ν . Δαλλαπόοταν, Παναγήν 
Μηνιάτην, Σάββαν Γ. Κουρούχλην, II. Κ. Π αππα- 
δάτον, Μ. I Μελιδόνην, Σ. Α . Κατσαΐτην, Νέ- 
στορα Δαμουλιάνον, Ιω. Δ. Εένον, Ν ιχ. Γ . Γα· 
βρίλλην, Ζήσιμον Μελιδόνην, ’Αδελφού; Μαοχέττον, 
Γεώογ. Γ. Κουρούχλην, I. Δαλλαπόρταν, Εΰθύμιον 
Πετρίτσην, Θρασύβ. ΙΙαναγόπουλον, Ιωάν Σόλωνα, 
Ά 6ρ . Άριστάρχην, Ά γγελον ΣΓμον, Νιχόλ. Κ α- 
φεζέζην, Γεώργ. Κλιτσινΐχον, 'Α λχιδιάίην Βωτέα 
χαί Κων3τ. ΛεονιρδΛπουλον. Συν·5ρομα\ ύμών έλη· 
φθησαν. — κυρίαν Παγώναν Γ . Καραβϊα. Ένεγρά- 
<ρητ·. Απ48ειξις xaV φύλλα «Έ χλεχτων» άπεοτά- 
λησαν. — χ. P. I . Κονρεντην. ‘ Ημιροδείχτης χαί 
Ποιήματα άπεστάλησαν. — χι Κ. Κοχόλην. Έ λ -  
λείποντα άπεστάλησαν. Διεύθυνσίς σας διορθώθη. — 
χ. Κ. Ρέγχον Έ γράψιμεν. — χ. Δ . X. Ά δάμ . 
Φύλλα <Άπομνημονευμάτων» άπεστάλησαν. — χ. 
Πέτρον Γ. Περάχην. Έγράψαμεν. — χ. Κ. Καραν- 
diviv, Κ ρ α γ ι ό β α γ . Άπεστάλησαν διά ταχυδρομιχοδ 
δέματο;. Έγράψαμεν.

Τά έξης βιβλία, εϋρισχύμενα έν τω Βιβλιοπωλείιρ 
ήμών, άποστέλλομεν ταΐς Έ παρχία ι; χα\ τφ  Εζω- 
τεριχώ, έλεύθερα ταχυδρομιχών τελών. — Έπίσης 
προμηθεύομεν ε’ις πάντα όποιονδήποτι βιβλίον, άρχιΤ 
ή αίτησι; νά -ιι>νοδεύηται μέ τό άντίτιμον αύτοϋ.

Τό Φροόριον Σωμον δρ. 2  70  — ‘ Η διίασχοί- 
λισσα μυθιστορία Εύγενείου Σόη Spa'/.· 3 ,2 0 — 
Π χράπτω σ ι; κα ί Μ εταμέλεια  ήτοι ’Απομνημο
νεύματα  ’Α λίκης δέ -  Μ ερβίλλ μυθιστορία 
M axim ilian  P errin  (όλάκληρον το εργον) δραχ- 
μάς 3 .70  —  Ό  Ά γνω σ το ς  τή ς  Β ελλεβ ίλης, μυ- 
θιστορίο Π. Ζακόν δρ. 2 ,70  ‘Ο ‘ Ιππότη ς Μάϊος, 
μυθ.στορ'α Ponson df T erra il δρ. 2 ,7 0 -— Ή  Ά  
δελφοϋλα, μυθιστορία Ε. Μ αλώ (τόμοι 2 ) δρ. 2 ,80  
— Αί Ν ύκτες τοΰ Βουλεβάρτου, μυθιστορία P ierre  
Zaccone (τόμοι δύο) Δρ. 3 ,3 0 — Αί Κ ατακόμβαι 
τής Ίο ύ λλ η ς» , μυθιστορία Η. E m ille C hevaliar 
Δρ. 1 ,7 0 —Έ θνιχα ί εικόνες» , ποιήσεις δπό Γ εω ρ
γίου Μα ρ τινέλη , Δρ. 1 .70  — Βίος τού Μωάμεθ, 
μ ετά  παραρτήματος περί Ίσ λα μ ιχ ή ί θρησχείβς 
δπο Ο ϋ*σιγχτώνος "Ιρβινγγος δρ. 2. — Τ ελευ
τα ία  ήμερα καταδίκου,δπό Β χτωρης Οΰγκω,δρ. 1. 
Α ! Συνο.κίαι τοϋ Λονδίνου δρ. 2 .50  —  Τά Μυ
στήρια τώ ν Χ αρεμ 'ω ν, κα τά  μετάορασιν Κ λεάν- 
θους Τ ρ ιανταφύλλου, δρ. 1 .70 — Η Ε λμ ά , ήτοι 
σχηναί έν Α να το λ ή , (τόμοι 2) δρ. 2 .20  — Τά 
τέκνα τοΰ Γράν, ΰπό ’ Ιουλίου Βέρν, δρ. 4 . — 
Έ  Γρύλλος τού Μύλου, ΰπό Πονσύν δέ Τεράΐλ, 
δρ. 2  2 0 —Ή  Ά μ α ξ α  ’Αριθμός 13, ύπό Ξ αβιέ δέ
Μ οντεπέν, δρ. II . — Ε ξομολογήσεις ένός Τέκνου 
τοΰ Αϊώνος δρ. 2 .20 . — Έ π ισ το λα ί μ ιας Μηδενι- 
τρ 'ας δρ. 1 .10. — Ή  Μ οσχόμαγκα τώ ν Παρι
σίων , δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .20  — ‘ Ιστο
ρία δύο Μ ελλονύμφων, ΰπό Ά λ ε ξ . Μανζόνη 
(τύμοι 3) δρ. 4 .— Ό  Καμπούρης τώ ν Παρισίων, 
δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .3 0 —ΤάΓ/νη ένός Κακουρ
γήματος δρ. 2 .70  —  Κλεοπάτρα δρ. 2 .70  
—  Τά Μυστήρια τοϋ Κόσμου μ ε τ ’ εικόνων, 
δρ. 1 .7 0 .— ‘Ο ’ Ιωάννης ίν ε υ  επιθέτου (τόμοι 2 )  
δρ. 4 .3 0 —‘ Η Μ άμμη (τόμοι 3) δρ. 6 .6 0 —Περι
οδεία έν Περσ’α , μ ε τ ’είκόνων δρ. 3 .30 . — Παρισίων 
Ά π ό κ ρ υ β ϊ, μυθιστορία Ευγενίου Σύη, μετάφρασις 
Ίσιδωρίδου I. Σκυλ'σση(τόμοι I 0). δρ.6. Η καλύβη 
τοΰ Θωμά ή ό 6'ος τών μαύρων έν ’ Αμερική, δπό 
Έ ρρ ιέττης Στόβης, μετάφρασις !κ  τοΰ άγγλ ικοΰ 
(τόμοι 2 ) δρ. 2 .50 .

Τνπογραφ»7ον  Κ ορ(ννης, S t d r  Προαστ*Ιό»,  α ρ ι θ .  10.


