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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ



Λήξαντος την 3ΐΊν 'Οκτωβρίου τοΰ 
Τ  έτους τών «Εκλεκτών λΐυθχστο- 
ρημάτων», παρακαλοϋνταχ δσοχ τών 
κκ. Συνδρομητών ήηών έπχθυμοΰσχ 
νά έξακολουθήσωσχν ώςτοχοΰτοχ να\ 
κατά τό Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσχν έγ- 
χαίρως την συνδρομήν αύτών. Την 
αύτην παράκλησχν άπευθύνομεν και 
πρός τους κκ. Συνδρομητής, ών ή 
συνδρομή έληξεν ήδη τήν 30*ιν πα
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ΤΕΛΕΥΤΛΙοΓ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν  

[Συνέχεια]

01 γείτονες είχον έζελθει είς τάς θύρας 
των.

Ό  Καουσάκ, δστις ήκουσε την συνδιά- 
λεζιν έπλησίασε τόν ένωμοτάρχην :

— Πρόσεχε, Μισό. Δέν χωρατβύει ό 
’Ιάκωβος.

— Καλά, καλά. Θά Εδωμεν.
Ό  Μισό διέταζεν ύποχώρησιν, ητις έ· 

γίνετο έν τάζει.
Ό  ένωμοτάργης δέν έφοβεΐτο μέν τάς 

άπειλάς τοΰ Ιακώβου, Ιβλεπεν δμως ά- 
ποτυγχάνοντα τά σχέδιά του καί διαφεύ- 
γουσαν τήν δόζαν, ήν υπέδειζεν αύτφ  ό 
Λεσγιδού.

Ή δη  Ιδει ν’ άναγγείλϊ) τφ  είσαγγελεΐ 
τήν αποτυχίαν τοΰ διαβήματος.

Άφοΰ λοιπόν άπέπεμψεν είς τόν στρα
τών* τούς χωροφύλακας, Ιλαβε την πρός 
τήν πόλιν άγουσαν συνοδευόμενος ύπό 
τοΰ πιστού αύτφ  Κοελούς.

Ητο ή όγδόη καί ήμίσεια ώρα δτε οί 
δύο χωροφύλακες διήρχοντο τοΰ Έλβέν.

Τό πανδοχεϊον τοΰ Στρατάρχου ήν 
πλήρες πελατών, οίτινες πίνοντες συνω- 
μίλουν περί τοΰ ζητήματος τής ημέρας, 
τοΰ θανάτου δηλαδή τής δεσποινίδος δέ 
Φοντερόζ.

Ή  κυρά Νικόλ δέν εΰρισκε πλέον έπι- 
χειρήματα πρός ΰπεράσπισιν τών φίλων 
αΰτής Κερανδάλ, οΰς άνέμενον πάντες δτι 
θά Ιδωσιν όδηγουμένους αυθημερόν είς 
τάς φυλακάς.

Οί γεωργοί καί οί άστοί τοΰ Έλβέν 
έζέφερον Ικαστος την γνώμην του :

— Έμισοΰντο πρό ένός αίώνος, Ιλεγεν 
δ μέν.

— Ό  μαρκήσιος δέν τόν Ιβλεπε μΐ 
καλό ’μάτι, Ιλεγεν ό άλλος.

— Ή  μαρκησία τους περιφρονοΰσε.

— ’Ιδού μία μεγάλη περιουσία διά 
κληρονομιάν.

"Αν οί Τρελάν ΐζων βέβαια θά 2- 
περναν μεγάλο μερτικό.

Ή  Νικόλ προσ^ΐχεν είς τούς λόγους 
τούτους.

Ή  άροωστος λοιπόν νεαρά κόρη θά έ- 
γίνετο έκατομμυριοϋχος ώς θυγάτηρ τοΰ 
Νοέλ Τοελάν

ΑΕφνης ποδ',βολητός Ιππων ήκούσθη 
καί ή συνδιάλεζις Ιπαυσε.

*0 Μισό καί ό Κρελούς είσήλθον.
— Μια φέτα λαρδί, μία μποτίλια 

κρασί καί ψωμί, είπεν έπ ιτακτικώς ό ένω- 
μοτάρχης καθήσας έπί έδρας. Πεινώμεν 
πολύ.

— Είσθε μόνοι ;
— Ναί.
— Καί ποΰ πηγαίνετε ;
— Είς Β α ν .
— Είναι λοιπόν βέβαιον, κύριε Μισό, 

ήρώτησεν ή Νικόλ.
—  Βίβαιότατον.
— Ή  δεσποσύνη δέ Φοντερόζ;...
— ’Απέθανεν ή δυστυχής.
— Ποιος την έφόνευσε ;
— Διαβολε ! οί δαίμονες τοΰ Πενοέ, 

αύτοί οί λιρσταί ! Ό  ’Ιάκωβος καί ό Κο- 
ρεντϊνος.

— Καί οι δύο ; ’Αδύνατον.
— "Η ό Ινας ή ό άλλος ολίγον μέ 

μέλλει. Ό  Ζεαννΐνος τούς είδε.
— Καί τούς κατήγγειλε ;
— Βέβαια ! τό ήθέλησαν.
— Έ π ε ιτα  ;
— Έ π ε ιτα  τήν έπήραν καί τήν ?ρρι— 

ψαν, ποιος είζεύρει ποΰ.Ίσως τήν έπήγαν 
είς τήν οικίαν των.

— Τί νά τήν κάμουν ;
— Πήγαινε νά τούς έρωτήσνις.
—  ’ Ακούσε, κύριε Μισό, είπεν ή Ν ι

κόλ, δέν Ιχω αμφιβολίαν δτι θά ήναι έ- 
ρωτική ιστορία.

— Ερωτική ιστορία ! καί τήν σκοτώ
νουν !

— Ναί, Εσως άπό λύσσαν ζηλοτυπίας. 
Καί τώρα τ ί  θά τούς κάμουν ;

— Ίσως τούς φυλακίσουν.
— Πότε ;
— ’Από έκεΐ έρχόμεθα.
— Καί ποΰ είναι τώρα ;
Ό  ένωμοτάρχης ήρυθρίασε συστρέφων 

τόν μύστακα έν αμηχανία.
— Διάβολε ! ποΰ είναι ; είπεν ό Κρε- 

λούς μετά τίνος είρωνίας, είς τό σπίτι 
τους.

— Πώς ! είς τό σπίτ ι τους ; είπεν είς 
χωρικός. Καί ή στρατιωτική δύναμις ;

— Ή  στρατιωτική δύναμις ! Λοιπόν ! 
δέν είναι δυνατή.

Οί θαμώνες έκ τής περιέργειας αύτών 
έκράτουν τήν αναπνοήν.

— Μάλιστα, πήγαινε αν είμπορεΐς νά 
τούς συλλαβής, κύριε Ζοσόν !

~= "Αν ήμουν στρατιωτικός, είπεν δ 
χωρικός.

— Τέλος πάντων ήμεϊς δέν ήμπορέ- 
σαμεν. ΕΕμεθα έπτά καί αύτοί ησαν μέσα 
Ιτοιμοι νά μ4ς κτυπήσου^.

— Καί τ ί  θά κάμετε τώρα, έ·νωμο- 
τάρχα ;

— Μήπως είζ*ύρει καί αύτός περισσό
τερα άπό σόίς, είπεν ό Κρελούς.

Ό  Μισό ήν σύννους Ούδαμώς προσεϊ- 
χεν είς τά περί αύτόν λεγόμενα. Έσκέ- 
πτετο τήν ‘Αγνήν Είς τήν έρωτησιν έν 
τούτοις ταύτην ένέκυψεν.

— Θά εΓπω πίώτον τήν ΰπόθεσιν είς 
τόν εισαγγελέα καί άς κάμιρ δ,τι θέλει.

Ήγέρθη, ό δέ Κρελούς ήκολούθησεν 
αύτόν μετά θλίψεως.

Τών χωροφυλάκων άπελθόντων τό παν- 
δοχεΐον έκενώθη βαθαηδόν. Ή  περιέργεια 
τών κατοίκων τοΰ Έλβέν είχεν έπί τοΰ 
παρόντος ίκανοποιηθή.

*Η Νικόλ άνήλθεν είς τό δωμάτιον τής 
Ζουάννας.

Ό  Κλαύδιος έμειδία.
— Είναι καλήτερα ; ήρώτησεν ή καλή 

γυνή.
— ’Αληθώς . . .
— ΚοιμΛται ■
— Ναί. Είναι έκτός κινδύνου.
— Θά κοιμηθής καί σύ, Κλαύδιέ μου.
— Βεβαίως, διότι είμαι έζηντλημένος. 

“Ηθελα δμως νά έπήγαινα είς Πενοέ νά 
Εδω τήν μητέρα μου.

— "Εμαθα έγώ Είναι είς τήν ιδίαν 
κατάστασιν. Μή πηγα ίνε ις ’ δέν θά σέ 
γνωρίσν).

— ’Αλλοίμονον !
— Θά σοΰ στρώσουν κρεββάτι είς τό 

γειτονικό δωμάτιον τής κόρης αύτής.
— Διατί ;
— Τήν α γ α π ά ς ;
— Έ ζ δλης ψυχής.
— Πρέπει νά τελειώσης δ,τι ήρχισες. 

Δέν σέ άφίνω νά φύγιρς παρά μόνον άφοΰ 
θεραπευθ?!.

— Τί συνέβη πρό μιάς ή δύο ώρών ; 
Ήκουσα θόρυβον άνθρώπων πολλών.

— Τίποτε. Ή σαν  οί δικασταί τών 
Βάν ποΰ έπήγαν «ίς Πενοέ καί έγύριζαν 
άπρακτοι.

— ’Αληθώς ;
—  Ναί. Κοιμήσου. Θά υπάγω καί έγώ 

νά κάμω τό Εδιον.
Ή  διά τόν Κλαύδιον κλίνη είχε παρα- 

σκευασθή.
Ή  Νικόλ έζήλθε κλείουβα άθορύβως 

τήν θύραν.
Ό  Κλαύδιος ήτένισεν έπί μακρόν τήν 

κρεολήν.
Έκοιμ&το ήσύχως μετά παιδικοΰ μει

διάματος πλανωμένου έπί τών χειλέων 
της.

ΚΑ'

Ένοπλος φρούρησχς.

"Οτε οί κάτοικοι τοΰ Πενοέ δέν ήκουον 
πλέον τόν κρότον τών ζιφών καί τόν πο- 
δοβολητ όν τών ίππων, είσήλθον πάλιν είς 
τάς οικίας των κλείσαντες ασφαλώς τάς 
θύρας ώς έν πολιορκίφ.

Τό Πενοέ δι*τέλ*« είς πόλεμον μετά 
τής λοιπής Γαλλίας καί τών στρατευμά
των τής Δημοκρατίας.



Βλέπων τις τήν ήρεμον Ιπαυλιν δέν ή- 
δύνατο νά ΰποθέσγ) τοΰτο.

  Ή  σελήνη ?>ουε διά τοΰ άργυροει-
δοΰς φωτός τήν Ιπαυλιν ώς νύμφην διά 
λεπτού πέπλου

Έ ξω  ή νύξ ήν ώραία φθινοπωρινή.
Ένδοθεν ή θλίψις καί ή άθυμία ή έκ 

τοΰ πρώτου κτυπήματος εΐχεν υποχωρή
σει εις ψυχράν καί 5καμπτον άπόφασιν 
«αρά τοϊς ένόχοις, ήρωϊκήν παρά τφ  ά- 
θωψ

Εις μάτην οί δύο αδελφοί έπειρώντο 
νά πείσωσι τόν "Ιο ν’ άπομακρυνθή.

*0 Κοοεντΐνος τφ  έξήγησεν εΰγλώττως 
τήν θέλησιν αύτοΰ τοΰ ν’ άποθάνγ). Έρως 
παραγνωοισθείς, ή άγαθότης τοΰ άγγέλου 
έχείνου, τής Καιχιλίας δέ Φοντεροζ, ή 
μυστηριώδης ζηλοτυπία τοΰ Ιάκωβου, ή 
απελπισία, irjτις βραδέως θά έφόνευεν α υ 
τόν, πάντα ταΰτα ήσαν έπαρκή ΐνα ποοβή 
είς την άπόφχιίν του. Διηγήθγ) αΰτφ  τήν 
Ιστορίαν τής Ά γ ν ^ ; ,  χαί τό σχέδιόν της 
τοΰ ν’ αΰ τοκτονησγ), καθ’ ήν στιγμήν έ- 
χράτη^εν αύτήν ό Ίάχα)βος τήν νύχτα.

— Ά λ λά  σύ, είπεν αυτφ , δστις ϋχεις 
χαθαράν τήν συνειΧησιν, ζήσε ! Ποιος δ ι
χαστές θά σέ καταδιχάσγ) ; Σΰ είσαι τ ύ 
πος χαί υπογραμμός άρετής,άνθρωπος τοΰ 
καθήκοντος χαί άφοσιωμένος.

Είπε ποός τούτοις αυτφ  δτι ήδη έκ 
τοΰ τελευταίου τούτου έγχλήματος κα 
θίστατο πλούσιος.

*Η Ρ-,ζινα έροιφθη έπί τοΰ τραχήλου 
του ίκετεύουσα αυτόν μετά δαχρύων. 

άχλόνγιτος.
Ή  σκέψις δτι θά έγίνετο χύοιος περι

ουσίας οΰτω χτγ)θείσγις ϊ ΐν  αΰτφ  άφόρη- 
τος.

— Είμαι είς τόν οΐχόν μου, ελεγε. Θά 
μείνω Τί Ιπραξα διά νά μέ έχβαλλουν ; 
"Αν μέ ποοσβάλλουν θά ΰπεοασπισθώ.

"Η Ά γνή  ζωογοννηθεϊσα έβοήθει τόν 
Ίάχωβον είς τγιν προπαρασκευγ,ν τίΐς άμύ- 
νκις.

’Επί τής φυσιογνωμίας της ουδέ τό 
έλάχιστον [χνος άνησυχίας ή φόβου δtε - 
χρίνετο.

Ενίοτε λάμψις χαρ2ς έζωγραφεϊτο έπί 
τής μορφές τϊίς , οσάκις ένεθυμεϊτο τόν 
δ’Εστρέλ.

’Αδύνατον ήν ό λοχαγός νά μή θελήσγι 
ν’ άπολαύστι έχ τοΰ πλησίον τοΰ έκτά- 
χτου θεάματος κακούργων, οϊτινες, άντί 
νά δραπετεύσωσιν, έπροτίμων ν’ άποθά- 
νωσιν έντός τών τοίχων, οΐτινες ένειιλει- 
σαν πρό αιώνων τήν φυλήν αύτών, καί νά 
ταφώσιν ύπό τά έρείπια αυτών.

Ό  Ίάχωβος έπεθεώρει τά δπλα ιδίως 
δέ έλβετικήν καραβιναν, δι’ ής έχ μακρ2ς 
άποστάσεως εΐχεν έκτελέσει πραγματιχά 
θαύματα έπιτυχοΰς σκοπευσεως.

Ήτένιζεν αυτήν τρυφερώς ώς άρχαιαν 
φίλην χαί τό βλέμμα Ιφερεν άπό τής κα- 
ραβίνας είς τήν άδελφήν του, ώς εί ήθελε 
νά εΕπγ) αΰτή :

— Elvat ή φίλη. ή οποία θά σέ έκδι- 
χήσγ).

Αίφνης χρότος σφύρας ήκούσθη έπί τής 
θύρας

' *0 χύων έγρύλλισεν ΰποχωφως.
— Εϊναι φίλος, είπεν ό Ίάχωβος.
Ή  Ρυζί»α έξήλθεν ΐνα Γδγι
ΤΗτο ό Καουσαχ, δστις ήρχετο νά έ- 

ρωτήσγι μήπως ήθιλόν τ ι  οί γείτονες αΰ
τοΰ.

— "Αν οί στρατιώται φθάσουν αΰριον, 
είπε, χαί ίρχονται άπό τό μέρος μου, θά 
σόΖς ειδοποιήσω μέ Ιν μανδήλι, τό οποίον 
θά χρεμάσω είς τήν θυρίδα τής χαλύβγις 
μου.

Τών προπαοασχευών γενομένων, ό Ι ά 
κωβος έζϊίπλώθϊ) χατά γής ώς στρατιώ- 
τγις έν έκστρατεί£* χαί άπεκοιμήθη ήσύ- 
χως.

Ό  Ί β  χαί ή Ροζινα μετέβοσαν είς τά 
δωμάτιόν των

Ό  Ί β  ήθελγισε ν’ άπομαχρύνγ) τήν θ§- 
ραπαινίδα, άλλ ’ αΰτη ήρξατο χλαίουσα 
ποτ«μγ)δόν.

— Δέν μ' άγαπόίς λοιπόν πλέον ; ϊλε- 
γεν αΰτφ .

— Μένουσα πλησίον του θά τον σώσω, 
ίΕλεγε χαθ’ έαυτγ,ν ή δυστυχής νεάνις.

Ή  Ά γνή  ήγρύπνει παρά τ?ι μγ>τρί τ·/)ς 
χοιμωαένγ) ΰπνον λϊ)θαογιχόν.

*0 Κορεντΐνος εΐχεν έπανέλθει πλησίον 
τοΰ πτώματος τής Καιχιλιας.

Διήλθε τήν νύχτα πλγισίον τγις έν συνο- 
δία τοΰ ίερέως, άσπαζόμενος τάς ψυχράς 
χεϊράς τγις χαί πειρώμενος νά θερμάνγ) 
αυτάς έντός τών ιδιχών του.

βεβοθισμίνος έν τή θλίψει του ή νύζ 
τφ  έφάνγι τόσψ βοα^εϊα, δσφ ή νΰζ ή χω- 
ρίζουσα τόν χατάδιχον άπό τής στιγμής, 
χαθ’ ήν θά ΰποστή τήν ποινήν του Ά λ λ ’ ό 
Κερανδάλ δέν έφοβείτο τόν κίνδυνον' οΰδέ 
κάν έσυλλογίζετο αΰτόν. ’Εθλιβετο μόνον 
δτι ήγγικεν ή στιγμή, χαθ’ ήν θ’ άπεχω- 
ρίζετο τοΰ λατρευτοΰ εκείνου λειψάνου !

"Αμα τή ήμέρί»: συνενοήθ^ μετά τοΰ
’Ιάκωβου περί τής άμύνγ)ς.

Συνέβη σχγινή συγκινγ)τική.
Συνγιγμένοι περι τήν κλίνγιν τής μγιτρός 

των οί τρεις άδελφοί χαί ή Ά γνή  ένηγ- 
καλίσθγΐ'ίαν άλλγ-,λους χαί άμοιβαιως έ· 
συγχωρήθγισαν.

Έ ν  τινι γωνία ή Ροζί να έ'κλαιε πιχρώς.
Ή  Ά γ νή  λαβοΰσα αύτήν άπό τής χει- 

ρός τήν ήσπάσθγ) αδελφικώς
Ώρισαν είτα τάς θέσεις, &ς θά κατε- 

λάμβανον, Ϊνα οΰτω κάλλιον χαί έν τάζει 
άμυνθώσιν.

Ό  Ί β  θά Κμενεν όπισθεν τοΰ πυλώνος 
t v ’ άπαντα είς τούς έρωτώντας.

Συνεφωνήθγ) νά μή κάμ·/) χρήσιν τώ ν  
Οπλων του.

Τόν Ζοσίλ δέν ήδυνήθησαν νά έκβάλ- 
λωσι τής επαύλεως

Οΰδείς κατώρθωσε νά πείσγ) αΰτόν.
Τοΰτο μόνον ήννόει δτι ό Ί β ,  ό κύριός 

του, Ιντιμος άνθρωπος, δέν ήθελε νά έγ- 
καταλείψγ) τήν θέσιν του' έ'πρεπε λοιπόν 
νά μείν/ι πλνισίον του. Οτε ή Ροζίνα τφ  
είπεν δτι θά Ιλθωσι χωροφύλακες :

—- Λοιπόν ! θά τούς ίδοϋμε, είπε.
Καί μετέβγι ώς συνήθως είς τούς σταύ- 

λους.
[Έ π ίτα ι ouviysia]. * ,^ 3
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ΜΑΧΗ TOY ΒΕΝΕΒΕ8Τ0Υ
Ι Ε Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Μ Γ Θ Ι Ϊ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Τέλος]

Έ νταΰθα  τελ*ιόνει τό ήμέτερον χρονι- 
χόν. Ά λ λ ’ έπειδή χαί οί μυθιστοριογρά- 
φοι Ιχουσι τήν συνήθειαν νά συνοδευωσι 
τούς ήρωάς των άχρι τοΰ βωαοΰ, ή ^ΧΡι 
τοΰ τάφου, όφειλω καί έγω, άφοΰ δέν δύ
ναμαι νά παραπέμψω αυτιΰς  είς τόν πρώ
τον, νά τους ακολουθήσω ά/ρι τοΰ δευ
τέρου. Καί πρώτον, περί τοΰ Καρόλου τής 
Άνδεγαυίας, κόμγιτος τής Προβηγκίας,ευ
ρίσκω έν ταϊς ίστορίαις, δτι μετά τήν μά 
χην τοΰ Βενεβέντου κατέκτησεν άνευ έ- 
τέρας άντιστάσεως τό έντεΰθεν τοΰ Φά
ρου βασίλειον, έπισης καί τήν νήσον τής 
Σικελίας.

Πώς έβασίλευσε, διατί ή ισχύς αΰ
τοΰ έν Ίταλί^: ήρςατο παρακμαζουσα,
χαί πώς ίτελειωσε,δέν θά διϊίγηθώ. Ταΰτα 
δύνανται νά παράσχωσι θέμα είς τόν θέ- 
λοντα νά συνεχίσγ) τήν ιστορίαν άχρι τής 
διασήμου έπαναστασεως τοΰ Σ ικ ε λ ι κ ο ύ  
Έ  ιπερ ι νοϋ .  Περιορίζομαι μόνον είς με- 
τάφρασιν, δσον τό ουνατόν πιστοτέραν, 
τεμαχίου τινός τοΰ Νικολάου Ιανσίλλα, 
χοονογράφου ζώντος κατά τήν έποχήν έ
κείνην, δπως οί άναγνώσταί μου μάθωσι 
πόσον άσυνέτως οί βαρόνοι τοΰ βασιλείου 
ένεπιστίύθηβ^ν είς τούς Γάλλους.

’Επεβλήθηα*ν αΰτοϊς άηθη βάργ)... Έ 
κυψαν ύπό τόν αφόρητο' ζυγόν τής ζένης 
τυραννίας... καί είς έπίμετρον έχλευά- 
σθησαν.

"Ας ϋδωσιν οί ’Ιταλοί τό παράδειγμα 
τοΰτο καί άς συνετισθώσιν... άν δύνανται.

— « Ώ  βασιλεΰ Μαμφρέδη'· ανακράζει 
ό Ίανσίλλας.Άπολέσαντες π2σαν ελπίδα, 
γινώσκομεν νυν ποϊος ήσο... χαί θρηνοΰ- 
μεν απαρηγόρητοι...

»Κολακευθεντες υπό τής έλπίδος τής 
ένεστώσης βασιλείας, οέ έςελάβομεν ώς 
άρπαχτιχόν λύκον έν μέσψ ήσυχων άρ- 
ν ίων. . .  χαί, ένφ περιεμένομεν άγωνιωδώς 
μεγάλας άμοιβάς τής άπιστίας ήμών, ί -  
γνωμεν, άλλά λίαν βραδέως, δτι ησο πρα- 
ότατον άρνίον.

»Νΰν, δτε συγκρίνομεν πρός τήν τρα
χύτητα  τής νέας βασιλείας τήν άρχαίαν, 
γ ίνεται ήμϊν καταδηλος ή πρι^ότης σου.

• Συχνάκις παρεπονούμεθα,οιοτι τά προ
νόμια ήμών άπερροφοΰντο έν μέρει ΰπό 
τής βασιλικής έζουσίας. . νΰν δέ, πρώτον 
τάς περιουσίας γ,μών καί είτα ήμόΖς α υ 
τούς εΕμεθα ήναγκασμένοι νά προσφέρωμεν 
λείαν είς τόν τραχύν ζένον »

Π»ρί τοΰ τέλους τοΰ Μαμφοέδη, άρκοΰ- 
μαι ν’ άναφέρω δσα περί αΰτοΰ γράφει ό 
χρονογράφος Βιλλάνης. οστις είναι τόσ<|>



μβλλον αξιόπιστος, δσω, 5>< Γουέλφος, 
προσπαθεί διά παντός μίτου νά έξάρη 
τάς άγαθάς πράξεις τοΰ Καρόλου καί νά 
βυγκαλύψιρ τάς κακάς.

• 'Επί τρεϊς καί έτέκεινχ ήαέρχς (λέγει 
6 χρονογράφος οΰτος) άνίζητεϊτο τό σώμα 
τοΰ Μαμφρέΐ^ου καί δέν χνεορισκετο, ώστε 
ήγνόουν άν Ιφονευθη, άν ήχα,χλωτισθη ή 
άν διέφυγε, διότι κχτχ τήν μάχην δέν ϊ -  
φερε τήν βασιλικήν περιβολήν. Εΰρών δέ 
αυτόν είς αχρείο;, τόν ?θεσε πλαγίως έπί 
τοΰ όνου του καί ήρχετο χοαυγάζιυν :

• Ποιος άγορά ζε ι  τ ο ν  Μ α μ ψ ρ έ ό η ν  ;...

• Τότε elς τών βαρόνων τοϋ Καοόλου I- 
τυψεν αυτόν ίσχυρώς διά τής ράβδου του 
καί παραλαβών τό πτώμα Ιφερεν αΰτό είς 
τόν βασιλέα, δστις προσκχλέσχς πάντας 
τους αίχμαλωτισ^έντας βαρόνους ήρώτη- 
σεν αΰτού; άν ήτο πράγματι τά πτώμα 
τοϋ Μαμφρέδου πάντες δέ μετά φόβου 
άπήντησαν καταφχτικώς.

Ά λ λ ’ δτε ήλθεν ό κόμης 'Ιορδάνης Λάν- 
βιας καί είδεν αΰτό, άρχισε νά κτυπι^ τό 
πρόσωπον, νά θρην^ και νά κραυγαζιρ :

—  Οίμο ι  ! κΓ’̂ ί ί  μ ο υ ,  τ ί  β λ έπω  \ 'Α
γ α θ έ  χ ν ρ ι ε ,  a v v t r s  χ ν ρ ι ε ,  πιιΕυι; τό βον  
β χ ληρώς  ίϊο ί ά φ ί ρ ε α ε  τ η ν  ζ ω ή ν  ; Σ κ ε ύ ο ς  
φ ί λ ο β ο φ ' ’ας,  κ ό σ μ η μ α  τ ο ν  σ τρ α το ύ , όο ξα  

τ ω ν  β α α ι λ έω ν ,  ό ι α τ ί  δ εν  ε̂ οα έ γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν  
ν ά  φυνεν&ώ, όπως  απο&άνω μ α ζ ύ  (ίου;... 

Έ φ ’ φ  καί έπτρνέθη μεγάλως υπό τών 
Γάλλων βαρόνων. — Καί ό Κάρολος έ- 
πίρνεσεν αύτόν έπίσιης' τοϋτο δμως δέν 
τόν έκώλυσε νά κλείση αΰτόν έν τα ΐ ;  φυλα- 
καϊς τής Προβηγκίας, ένθα τόν άφισε ν’ 
άποθάνιρ οίκτρότατον θάνατον. — «Τινές 
τών βαρόνων (εξακολουθεί λέγων ό Β ιλ- 
λάνης) παρεκάλεσαν τόν Κάρολον νά δια- 
τάξτρ, δπως κηδευθ?) τά πτώμα έντίμως’ 
άλλ ’ αυτός άπήντησε :

» —  Θά έ π ρ α τ τ α ν  τ ο ϋ το  π ρ ο & ν μ ω ς , αν  
μ η  ήτο ά φ ω ρ ι β μ έ ν ο ς .

• Ε πε ιδή  δέ ήτο άφωρισμένος, ό βασ ι
λεύς Κάρολος <)έν έπετρεψε νά ταφΫ) έν 
ίερφ γΫΊ, άλλά  παρά τήν γέφυραν τοΰ Be·· 
νεβέντου. "Εκαστος τών στρατιωτών 
ερριψεν ενα λίθον έπί τοΰ τάφου του, ώ
στε έγένετο επ ’ αύτοϋ όρος πετρών».

Καί ταύτα  ό Βιλλάνγις... Ό  δέ θείος 
Άλιγ ιέρης ά^ων τό θλιβερόν γεγονός, 
προσέθετο δτι ό αρχιεπίσκοπος τής Κο- 
σεντίας Βαρθολομαίος Πινιατέλλος, κατά 
διαταγήν τοϋ Πάπα Κλήμεντος, έκθάψας 
τά πτώμα τοϋ Μαμφρέδου Ιρριψεν αύτό 
είς τό ύπαιθρον, πέραν τών συνόρων τοΰ 
βασιλείου, έπί τών οχθών τοϋ Πρασίνου 
Ποταμού, τοΰ νΰν καλουμένου Μαρίνου, 
δστις ρέει παρά το Ά σκολ ι ! . . .

— Εάν τή; Κοσεντίας ό ποιμένας,
Ποΰ νά μέ διώξΐ) εστειλεν ό Κλήμη;,
Βδιάβαζε χαλά είς τ ί βιβλίον 

Τοΰ υψιστου έτούτην τή σελί$α,
Τά χόχχαλά μου θατανε άχόμα 
Κοντά ’ς τό Βενεβέντο, είς τήν άχρη 
Τής γέφυρας. . . χαλά ασφαλισμένα 
'Σ τα\ς πέτραις άποχάτου . . Τώρα ομως 
Τά βρέχει ή βροχή χα\ τά σχορπάει 
Εξω άπ’ τό βασίλειο ό αγέρας,

Σχεδόν χοντά ’ς τοΰ Πράοινου ταΐς όχβαις,
Ποΰ μέ χερκι τά έπέταξε ο6ομέν« I . . .

Τον Γίνον τοϋ Τάκκου, καίπερ τραυμα- 
τισθέ ντα καιρίως, μετέφερον οί πιστοί αΰ- 
τοϋ οπαδοί είς μέρος ασφαλές' έκεϊ δέ, 
μεγάλας προσπαθείας καταβχλόντες, προ- 
σεκάλεσαν δύο τών διασημοτέρων ιατρών, 
εις χείρας τών όποιων ένεπιστεύθησαν 
τον τραυματίαν...

Άφοΰ έξΥί τασαν αύτόν άπό κεφαλής 
ποδών, δ εί; τών ιατρών έγνωμά- 

τευσεν δτι είχε δ.ατρυπημένον τόν πνεύ
μονα' ά λλ ’ ό ετερος διεφώνηαε. Συνεζή- 
τησαν έφ' ολόκληρον νύκτα άνευ λόγου. 
Τήν προ txv, μή δυνηθέντες νά συμφωνή- 
σωσιν, έξιφούλκτισαν, φρονοΰντες δτι τό 
ξίφος ί|το τό καταπειστικώτερον τών έπι- 
χειργ,μάτων.

Μικροΰ δ’ έδένισεν, δπως σώσωσιν ενα 
τραυματίαν, ν' άλλγ)λοκτονγ|σωσι δύο υ 
γιείς.

Οί λγισταί βαρυνθέντες ν’ άκούωσι τάς 
αίσχράς ύβρεις, &ς άντιήλλασσον οί δύο 
Ιατροί. παρενέβτ>σαν καί έπέβαλον αύτοίς 
σιωπϊΐν, άπειλήσαντες δτι θά τούς έφό- 
νευον, άν μγ) τόν έθεράπευον

“Υπό ττ,ν έπιρροτιν τής άπειλής ταύ- 
τγις, οί δύο Ιατροί ίρξαντο άφωνοι τοΰ 
ϋργου αύτών' καί ό μέν τόν έφλεβοτόμκι- 
σεν, ό δέ έδωκεν α ύτφ  τονωτικόν τι φάρ- 
μακον' οΰτος μέν ΐ^θελε νά μγ) τφ  δίδεται 
τροφή έκεΓνος δέ νά δίδεται αύτφ  καί 
τροφτι καί οίνος...

Έ π ί τέλους, τή βογ)θεί<£ τοΰ Θεού, ό 
Ισχυρός οργανισμός τοϋ Γίνου έθριάμβευσε, 
καί ό τραυματίας ίάθγ)

Τά πλήθος έξέλαβε την Γασιν ταύτιην 
ώ ; θαΰμα, καί πράγματι άχρι τής έπο- 
χής έκείνγις δέν υπήρχε παράδειγμα αν
θρώπου σωθέντος άπό τής έπισττήμγκ δύο 
Ιατρών.

Έπανελθών, μετά παρέλευσιν πολλών 
έτών, είς τό φρούριον τοΰ Ραδικόφανι, ό 
Γίνος έξνικολούθει, καίπερ αποτροπιαζό
μενος αύτό, τό Ιργον τοΰ λϊΐστοϋ, ίχρις 
ού, περί τά τέλϊΐ τού αίώνος, συλλαβών 
τάν ΆββιΖν τοϋ Κλουνί, άπερχόμενον είς 
τά λουτρά τής Σιέννγις, κατώρθωσε νά 
τάν γοιητεύστι τόσον πολύ διά τών αρετών 
του, ώστε ό αγαθός έπίσκοπος συνεφιλί- 
ωσεν αύτόν μετά τής Εκκλησίας, καί ό 
Πάπας Βονιφάτιος ό Η’, ώ;,· άνηρ  μεγά 
θ υμο ς  και  α γαπώ ν  τούς ανδρε ίους ,  τόν 
προσεκάλεσεν είς την αύλην του, έδωκεν 
αύτφ  μίαν τών ένοριών τοϋ Νοσοκομείου 
καί τόν άννιγόρευσεν ιππότην^ ώς δύναται 
πδς ό έπιθυμών νά Γδη άναφερόμενον λ ε 
πτομερώς έν τ?ί τελευτα ί^  ήμέρα τοϋ 
δ ε κ α ημ έ ρ ο υ .

"Οσον καί άν ήρεύνησα, δέν Υίδυνηθην 
ν’ άνεύρω τί έγένετο ό ΆμΥΐρόίς Ίουσούφ. 
"Ίσως έφονεύθν) έν τ?ί μάχνι. “Ισως κατώρ
θωσε νά διαφύγιρ είς την 'Αφρικήν. Οΰτε 
τό Ιν βεβαιώ, οΰτε τό άλλο ’Αφίνιμι δέ 
έλευθεραν τήν συνείδησιν τοϋ αναγνώστου 
νά πιστεύσιρ οίονδήποτε τών δύο τούτων 
εύαρεστεΐται.

'Επί μακράν ήκούετο έν τφ  βασιλείψ 
φοβερά ή φήμιη τοΰ Ρινάλδου τού 'Ακουί- 
νου. Ό  χρόνος έκάλυψεν αύτήν διά τής 
λήθης. Νΰν ή τύχη ήθέλησε νά τήν ανα

καλέσω είς τών άνθρωπων τήν μ ^μ ην .
Προσκληθείς είς τήν αύλήν ΰπά τοδ 

κόμητος τής Προβηγκίας, ήρνήθη. Ό  δέ 
Κάρολος, δστις δέν ήδύνατο νά πιστεύση 
δτι άπήλαυε τών καοπών τής προδοσίας, 
άνευ ανταμοιβής, έπέτρεψεν αύτφ  προθύ- 
μως ν’ άποσυρθΫΐ καί νά ζήσΥΙ μακράν τοΰ 
κόσμου.

Ό  Ρινάλδος, έν τ?ί μοναξυ* τού φρου
ρίου του, σκεπτόμενυ; άπαύστως τά τ ι  
διαπραχθέντα ΰπ' αύτοϋ εγκλήματα καί 
τήν έκδίκησίν του, βασανιζόμενος ύ « »  
τών έλέγχων τής συνειδήσεως καί βλέπων 
δτι ό θάνατος τοϋ Μαμφρέδου δέν έπή- 
νεγκεν αύτφ  τήν παρηγοριαν, ήν έξ αύτοϋ 
προσεδόκα, διανυκτερεύων άγουπνος καί 
περιπλανώμενος έν ταΐς αίθούσαις τοΰ 
έρήμου μεγάρου του, βλασφημών φρικώ- 
δεις βλασφημίας έν τώ πυρετφ τής θλί- 
ψεώς του, φοβούμενος τό φώ; τού ήλιου, 
ώ ; τήν θέαν έχθοού, μισών π£σαν μορφήν 
άνθρωπίνην,έτόλμησεν ήμέραν τινα νά έμ- 
βλέψτρ είς τήν ψυχήν του καί έθαύμασ» 
πώς ήνείχετο αύτήν έπί πλέον έν τφ  σώ- 
ματί του . . . άπεφάσισε ί)έ ν’ άποθάνιρ.

Περί τήν έσπέραν κατελθών είς τήν αύ
λήν, προσεκάλεσε πάντας αύτοϋ τούς οί- 
κέτας καί τούς απέλυσε δού; αύτοίς πλου
σιοπάροχα δώρα,είπών δτι θά μετήλλασσε 
βίον. Οί οίκέται ένόμισαν δτι προΰτίθετο 
νά είσέλθη *ίς μοναστήοιον καί ήρχισαν 
νά έπαινώσιν αύτάν έπί τούτψ. Ύπήρ^ί 
πάντοτε δι'αΰτούς φιλόφοων,δθεν γονυπε- 
τήσαντεςήοξαντο νά θρηνώσιν,έκδηλοϋντες 
ύπέρμετρον θλΐψιν. Ίσως τήν στιγμήν έ 
κείνην έλυποΰντο τήν άπώλειαν τοϋ μ ι
σθού,— Γσως καί ή λύπη των ήτο ειλι
κρινής— αρκεί Τό αληθές είναι, δτι έθρή- 
νουν. Έζήτουν νά τούς εύλογήσιρ καί τόν 
ίκέτευον νά δέεται υπέρ αύτών.

Ό  Ρινάλδος ήκουεν αύτών, ώς άνθρω
πος άπολέσας τήν μνήμην. Συνελθών α ί 
φνης καί άναλαβών άπασαν τήν βαρονι- 
κήν αύτοϋ υπερηφανίαν, τούς διέταξε ν’ 
άνεγερθώσι καί ν’ άπέλθωσιν.

Έν σιγϊΐ, άπήλθεν Ικαστος είς τό δω- 
μάτιόν του, δπως σκεφθϊΐ περί τού μέλ
λοντος. Τήν έπιοΰσαν, εί; τών άκολούθων, 
δστις μεθ’ δλην τήν νέαν διαταγήν δέν ή 
δυνήθη νά λησμονήσιρ τάς αρχαίας αύτοΰ 
εξεις, μή βλέπων τόν κόμητα νά έξέλθιρ 
κατά τήν συνήθη ώ^αν, μετέβη άψοφητί 
είς τόν κοιτώνά του καί ήκροάσθη. Ούδέν 
άκούσας, Ιθετο τό όμμα εί; τήν οπήν τοΰ 
κλείθρου καί είδε τόν κύριόν του άπαγ- 
χονισμένον.

Έρρηξε φοβέραν κραυγήν ό πιστός 
υπηρέτης καί ύθησας, δι’ δσης ισχύος 2- 
δωκεν αύτφ  ή λύπη, τήν θύραν κατώρ
θωσε νά καταρρίψη αύτήν.

Ό  κόμης Ρινάλδος είχε θέστρ θρανίον 
έπί τής κλίνης. Είτα δέσας βρόχον άπό 
μι3ς τών δοκών, Ιθεσεν αΰτόν περί τόν 
λαιμόν του καί λακτίσας τό θρανίον ϊ -  
μεινεν αΐωρημένος.

Έ π ί τοΰ προσκεφαλαίου τής κλίνης, 
ήτο θήκη τις ανοικτή, περιέχουσα τό
κρανίον τής Σπίνας Είχε τό πρόσωπον
πελιδνόν, τούς οφθαλμούς έκτός τών κογ



χών των, τό στόμα έστρεβλωμένον... καί 
όμως έφαίνετο οτι δέν είχεν άποθάνιρ 
2τι.— *0 υπηρέτης, σπασάμενος τήν μά- 
χαιραν, Ιδραμ,εν όλολυζων πρός τον Ρ ι-  
νάλδον, δπως κόψιρ τό σχοινίον. Ά λ λ ’ δ 
μολοσσός τοΰ Καζέρτα, δστις ητο συνε- 
σπειρωμένος ύπό τήν κλίνην, νομίσας οτι 
ό υπηρέτης ήθελε νά προξενήσ'/ι κακόν τι 
εις τόν κύριόν του, δρμησας ώ; μαινόμενος 
■ίΐρπασεν αΰτόν άπό τοΰ λαιμοΰ Ό  υπηρέ
της ήμύνετο, ώ ; ήδύνατο κάλλιον, καί 
έκραύγαζε βοήθειαν. ’Επί τέλους, άκού- 
σαντες αΰτοΰ τινές τών συναδέλφων του, 
ϊτρεξαν, έδεσαν τόν κύνα καί κατεβίβα- 
σαν τό σώιια τοΰ Καζέρτα . . . Φρικώδες 
θέαμα ! . . .  Ή  γλώσσα του έξήρχετο μέ- 
λα ινα  τών συνεσφιγαένων οζόντων. Ά πό  
τών οωθώνων αΰτοΰ καί τοΰ στόματος 
ϊορεεν αίματόχρους άφρός 01 δάκτυλοί 
του ησαν πελιδνοί καί συνεσπασμένοι. *0 
λαιμός του κατεσχισμένος καί τό σώμα 
ψυχρόν καί άκαμπτον. ’Εξέδυ σαν αΰτόν, 
χαί τις Ιφερε τήν λεπιδχ τοΰ έγχειριδίου 
ε’ις τό στόμα του, ΐνα ΓΛϊ] μη ήΊελε θο- 
λώσιρ αύτήν ή πνοή του, ένφ άλλος πλη- 
ρώσας χύπελλον Ιθετεν αυτό έπί τΫ̂ ς κοι
λίας του. ίσχυριζόμενος— κατά την τότε 
έπικρατοΰσαν πλάνην — δτι άν οί πνεύμο
νες άνέπνεον θά έταράσσετο τό έν τφ  κυ- 
πέλλψ υγρόν.Άφοΰ π3σχι αί άπόπειραι αΰ- 
ται άπέτυχον, ήοχισχν νά τριβωσιν αΰτόν 
tie τά τρυφερώτερα μέρη τοΰ σώματος, 
είτα νά χ ϊράττω σ ι τό δέρμα του καί νά 
χαίωσιν α ΰ τ ό . . .  Ά λ λ ά  ματαίως.

Ά ν  ό υπηρέτης Ικοπτεν αμέσως τόν 
βρόχον, Εσως 4 δυστυχής έκεΐνος έσώ- 
ζετο, άλλ ’ ό κύων κωλύσας αΰτόν συνε- 
τέλεσεν εις τόν θάνατον τοΰ κυρίου του

"Αν είς την τιμωρίαν τοΰ Ρινάλδου, διά 
την κατά τοΰ Μαμφρέδου προδοσίαν του, 
συνετέλεσε τυχαίως η πίστις τοΰ κυνός 
του, δέον νά είπωμεν δτι ή τ νχη  είναι 
ένίοτε σοφωτέρα τής δικαιοσύνης' άν δέ 
τοιαύτη ύπήρξεν ή άπόφασις τών οΰοα- 
νών, παράδοξος λίαν ήτο ή έπιβληθεΐσα 
τιμωρία.

Ό Angelo di Constazo, έν τίΐ ιστο
ρία τοΰ βχσιλείου, θέλων νά έξαγνίσ/] 
την φήμην τοΰ κόμητος Ρινάλδου, λέγει 
δτι ούτος πληροφορηθείς ΰπό τίνος τών 
υπηρετών του δτι ό βασιλεύς είχε κατα- 
χλιθ‘71 μετά τής κομήσσης, χαί &ελων να  
φερ&ί] ώς ιπ π ό τη ς  καί  κατά  το ύς  κανό 
νας τής  τ ιμ ή ς ,  έ'πεμψε λάθρα χαί χωρίς 
νά φανερώσγ) τό όνομά του, είς Ρώμην, δ- 
που έγίνωσκεν δτι παρά τφ  βασιλεϊ Κα- 
ρόλφ ήτο τό άνθος τών ιπποτών τής έπο- 
χής έχείνης, ενα τών. οίχετών του, δστις 
ήρώτησε τοΰς ίππότας έχείνους άν έπε- 
τρέπετο είς υποτελή, έν τοιαύτιρ περι- 
στάσει, νά έπαναστατησνι κατά τοΰ βα- 
σιλέως του χαί ν' άρνηθϊΐ τήν είς αΰτόν 
οφειλομένην πίστ ιν , χαί δτι, ώς δύνανται 
εΰχόλως νά έννοησωσιν οί άναγνώσται, 
οι παρά τψ βαβ ιλε ΐ  Καρόλω ί π π ό τ α ι  κα ι  
θοφο ι  άπηντησαν, δτι οΰ μόνον ήδύνατο, 
ά λλ ’ δτι χαί ώφειλε νά τό πράξιρ. Έ γώ , 
άνθρωπος τοΰ λαοΰ, άγνοώ πώς πρέπει 
νά φέρωνται οί ίππότα ι' άλλά φρονώ, δτι

ή προδοσία είναι πάντοτε προδοσία, καί 
δτι είναι άνόσιον ν’άρνηθΐί τις τήν πίστιν , 
ην ώρχίσθη εΓς τ ινα  ... "Αν ό Μαμφρέδης 
Ιπραξεν κακώς, ό Καζέρτας Ιπραξε χείρον 
2τι' ή δέ φαυλότης τοΰ ένός δέν μειοϊ 
τήν φαυλότητα τοΰ άλλου. . . αί άτιμίαι 
δέν αντισταθμίζονται . . φρονώ προσέτι 
δτι ό Ρινάλδος, άν ήθελεν δπως δήποτε 
νά έχδικηθτΊ. ώφειλε νά έκδικηθϊΐ χατά 
τοΰ προσβαλόντος τήν τιμήν του καί 
οΰχί κατά τών λαών,προσκαλών τόν ξένον 
νά καταπιέστι τήν πατρίδα του...

Τό έγχειοιδιον καί το δηλητηριον δέον 
νά θεωρηθώσιν ήσσον αξιόμεμπτα τής τοι- 
αύτης άτιμου έκδικησεως.

Ό  ’Ιωάννης Προκίδας, προωρισμένος 
δπως έκδικήστρ τήν οικογένειαν τοΰ Μαμ
φρέδου, δέν κατώρθωσε νά τήν σωσιρ. Κα
ταφυγών είς Λουκέραν, Ιπεμψεν άνδρας είς 
τήν άκτήν ζητών πλοϊον δυνάμενον νά 
μεταφέργ) αύτήν είς Καταλωνίαν. Ά λ λ ’ 
οί πεμφθέντες περιπεσόντες είς χεΐρας τών 
εχθρών άπωλέσθησαν.

Ή  Λουκέρα, πολιορκηθεΐσα στενώς, ή- 
μύνετο γενναίως. Α γνοε ίτα ι βεβαίως τί 
ήλπιζον, διότι ΰπήρχε σπάνις τροφών καί 
ή φρουρά δσημέραι ήλαττοΰτο . Ά λ λ ’ ό 
Προκίδας διεμαρτύρετο,δτι ά Κάρολος δέν 
θά είσήρχετο είς τό φρούριον, άχρις ού 
είς καί μόνος τών έν αΰτΐ} υπήρχε ζών. 
Γενομένης αΰτφ  προτάσεως περί προδο
σίας, Ιρριψεν ίδίcf χειρί τόν άτιμον άπε- 
σταλμένον άπό τών τειχών τ^ς πόλεως. 
Έπραξε πλείονα δσων άνθρωπος δύνα- 
τα ι νά πραξτρ. Ή δη ό έκ τής πείνης 
θάνατος έπηρχετο απειλητικός.

Ό  βασιλεύς Κάρολος, εΓτε βαρυνθείς 
τήν μακράν ταύτην πολιορκίαν, εΕτε δυσ
πιστών δτι θά έξεπόρθει τήν πόλιν διά 
τών δπλων. καίπερ τόσην άγων στρατιάν, 
προσέδραμεν είς τόν δόλον.

Έπρότεινεν είς τόν Προκίδαν νά πα· 
ραδωσιρ τό φρούριον — άφοΰ ή άμυνα 
ητο πλέον αδύνατος — καί αΰτός νά π α 
ραχωρήσει είς τον Μαμφρεδϊνον τό πριγκη- 
π2τον τοΰ Ταράντου χαί τάς άλλας κ τ ή 
σεις, ά ; ό αΰτοκράτωρ Φρειδερίκος είχε 
κληροδοτήσγ) διά τής διαθήκης αύτοΰ είς 
τόν πατέρα τοΰ παιδός Μχμφρέδην, χωρίς 
ν’ άπαιτησιρ παρ’αΰτοΰ δρκον ΰποτελείας, 
παραίτησιν τών έπί τοΰ στέμματος τής 
Νεαπόλεως δικαιωμάτων του.

Διά τήν τήρησιν τών συμφωνιών το ύ 
των, ϊδιδε τόν βασιλικόν του λόγον Πϊοσ 
έθετε δέ δτι θαυμάζων τήν σπάνιαν άφο- 
σίωσιν τοΰ Προκίδα, δστις τόσον γ εν 
ναίως έπροστάτι=.υε τόν άγώνα τοΰ χυ
ρίου του, ήθελε ν’ άνταμείψιρ αΰτόν, οϊψ 
δήποτε τρόπψ, διότι ή πίστις αΰτοΰ ητο 
ώραία αρετή χαί αξιέπαινος, καίπερ έναν- 
τίον τών σχεδίων του, καί δτι έπεθύμει 
νά τόν θεωρΐί είς το έξής ώς τόν μάλλον 
έμπιστευμένον τών φίλων του, ώς ητο ά- 
χρι τής στιγμής έκείνης ό γενναιότερος 
τών έχθρών του.

Ό  Προκίδας δέν ^θελε νά ένδώσιρ, υπο
πτευόμενος τάς κολακείας έκείνας" άλλ ’ 
έξηνάγκασαν αΰτόν οί πολιορκούμενοι.

Κάρολος δ Άνδεγαυός έτηρησε τήν

πρός τόν Σοηβόν Μαμφρεδϊνον ύπόσχεσίν 
του, ώς ’Ερρίκος ό Σοηβός έτήρΆ^εν αυ
τήν πρός τόν Νορμανδόν Γουλλιέλμον... 
οΰτω τήν έποχήν έκείνην, οί βασιλείς ώ- 
μοίαζον πρός άλλήλους κατά τήν πίστιν ! 
— Ή  'Ελένη, ή ’Ιόλη, δ Μαμφρεδΐνος 
καί δ Προκίδας, καθειρχθέντες έν τφ  φρου- 
ρίψ τοΰ ’ ί ΐ υ ν  (UOVO) έπίστωσαν διά νέου 
παραδείγματος, δτι οί ήττηθέντες μόνον 
τόν τάφον δέον νά έμπιστεύονται. — Εν
τούτοις δ Προκίδας, έξαπατησας τούς 
φρουρούς, κατώρθωσε τά καταβίΐ άπό 
τών τειχών καί νά δραπετεύστρ.

"Ενα δέ καί μόνον σκοπόν έπιδιώκων, 
νά έκδικήσρ τόν Μαμφρέδην, τόσας κα- 
τέβαλεν ένεργείας έν Άραγώνι καί παρά 
τφ  αΰτοκράτορι Παλαιολόγψ, τόσον συν- 
εκίνησε τούς συμπατριώτας του, προς οΰς 
μετά μοναδιχής τόλμης μεταβάς συνενο- 
ήθη, τόσον είργάσθη παρά τφ  Πάπα Νι- 
κολάφ Όρσίνιρ, είς ού τήν αΰλήν μετέ- 
βαινεν ύπό Ιερατικόν Ινδυμα, ώστε μετά 
τριών έτών αλλεπαλλήλους άπό τοΰ ένός 
είς τό άλλο μέρος μεταβάσεις, κωλύματα 
καί κινδύνους, έπανεστάτησε τήν Σικε
λίαν κατά τοΰ βασιλέως Καρόλου, άπέ- 
δωκεν αΰτήν είς τήν θυγατέρα τοΰ Μαμ
φρέδου Κωνσταντίαν χαί έθανάτωσε, 
πλήν ένός, πάντας τούς έν τνΐ νήσψ έ- 
κείνιρ Γάλλους. — Θαυμασία Ιστορία, ην, 
άν ή τύχη μέ ηΰνόει, οΰδενός θά έφειδό- 
μην κόπου, δπως προσθέσω είς τα ύ τη ν .—

Ή  'Ελένη καί τά τέκνα της δέν άνα- 
φέρονται πλέον. Πόσον έζησαν, πώς άπέ- 
θανον... είναι μυστήριον εγκλήματος...

Διεδόθη δτι, κατά τήν νύκτα τήν . Ά - 
γίων Πάντων, άφοΰ οί κώδωνες τών ναών 
προσεκάλουν τούς πιστούς είς τόν όρθρον, 
άγρία κραυγή ήκούετο έν τφ  δυτικφ πΰργψ 
τοΰ φρουρίου 'Ώοΰ καί ε ίτα  φάσμα φέρον 
σκήπτρον έφαίνετο τρέχον δρομαίως καί 
σταθερφ βηματι έπί· τών έπάλξεων 
καί κατηυθύνετο πρός τό παρεκκλήσιον...

Οί φρουροί δέν έτόλμων νά περιμείνωσιν 
αΰτό έν τή θέσει των, άλλά κατά τήν ώ 
ραν έκείνην έκρύπτοντο πάντες έν τοΐς 
καταλύμασί των.

Γασκόνοςτις στρατιώτης, ένθαρρυνθείς 
ΰπό τών συντρόφων του καί τοΰ otvou, 
έτόλμησέ ποτε ν’ άκολουθήσγ) τά φάσμα 
καί νά είσέλθν) μετ’ αΰτοΰ είς τό παρεκ
κλήσιον.

Τήν πρωίαν εύρέθη έκεϊ έκτάδην αναί
σθητος. "Οτε δέ συνήλθε, διηγήθη δτι 
τό σκηπτροΰχον φάσμα, γονυπετήσαν πρό 
τοΰ θυσιαστηρίου, Ικρουσε πλάκα τινά, 
καί έκ τοΰ άνοιγέντος τάφου έξήλθον δύο 
άλλα φάσματα, τά μέν κόρης, τό δέ παι- 
δός, άτινα ένηγκαλίσθησαν άμέσως τό 
πρώτον, ώς πράττουσι μεταξύ των οί σ τ ε 
νοί συγγενείς καί φίλοι, είτα ήοχισαν νά 
προσεύχωνται θερμώς πρό τής είκόνος τής 
Παναγίας, ητις έπί τέλους ένδοΰσα είς 
τάς παρακλήσεις των έστράφη πρός τό 
βρέφος, δπερ Ιφερεν έν ταΐς άγκάλαις της, 
καί είπεν :

— Είσάχουσον, γλυκύτατέ  μου υίέ, τής 
δεή σεω ς τών τεθλιμμένων τούτων.

'Επειδή δέ χαί τό βρέφος οΰδέν άπε-
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χρίνατο, ή παρθένος έγερθείσα έθετο 
αυτό έπί τοΰ θυσιαστηρίου καί γονυπετή- 
σασα ένώπιόν του έδΙετο αυθις λέγουσα :

— Είσάκουσον, γλυκύτατε  μου υίέ, τής 
δεήσεως τών τεθλιμμένων.

Τότε τό άγιον βρέφος, λαβόν διά τϋς 
χειρός έκ τοΰ αίματος,δπερ άνέβλυζεν άπό 
τοΰ στήθους τοΰ σχηπτοούχου φάσματος, 
ϊγραψεν έπί τής τραπέζης λόγους τινάς.. .  
Τότε τά κηρία έσβέσθησαν, φοβερός σει
σμός έκλόνησε τό πχρεκκλήσιον, χαί α υ 
τός έπεσε χ*μα'ι αναίσθητος.

’ Εδραμον αμέσως είς τό θυσιαστήοιον 
χαί εύρον έπ’ αΰτοΰ διά νωποΰ αΐ,ιχτος 
γεγραμμένον τήν λέξιν έκδ ί χη ι ί ι ς . . . χπέ- 
ξεσαν αύτήν χαί έχαθάρισαν τήν σανίδα... 
Ά λ λά  τά έπόαίνα Ιτη, χατά τήν ήμέραν 
τών Α γ ίω ν  Πάντων, έπανεφαίνετο έρυ- 
θροτέρα ή πρίν . . , χαί τοΰτο διγρκ.εσεν 
άχρι τϊίς σφαγής τοΰ Σ ι χ ε ϊ ι χ ο ΰ  'Εσπερ ι 
νού .  Ό  παντοδύναμος ήδύνατο βίβχίως 
νά χάμη τό θαΰμα τοΰτο- άλλ έγώ φρονώ 
δτι δέον ν’ άποϊίοθίΐ είς τήν δεισιδαιμο
νίαν Οπως δήποτε, ή τοιαύτη πχράδο- 
σις άποδεικνύει είς ποίον βαθμόν είχε 
φθάστ) τό χατά τών Γάλλων μίσος τοΰ 
πλήθους, πειθομένου οτι ό ουρανός ειχε 
συμμαχήσγ) μετ’ αΰτοΰ, δπως έχδιχγ)θ?1 
χατά τών δεσποτών του...

Ποιον είναι τό έπιμύθιον τοΰ βιβλίου 
τούτου ; Ή  μωρία, τό τ ι ς λαλεΐ ώς ό μέ
θυσος βαδιζγι, έτοιμάζεται νά ρίψϊ) κατ ’ 
αύτοΰ τόν λίθον τοΰ αναθέματος "Εστω. 
"Αν οί νόες,οί είθισμένοι νά είσδύωσι σκε- 
πτόμενοι είς τόν λόγον αΰτόν τών πραγ
μάτων, μάθωσιν, έχ τής ιστορίας ταύτης, 
οτι άπό τοΰ έγκλήμχτος γεννάται ή έκ- 
δίχϊΐσις, χαί δτι διά διηνεκοΰς αλληλου
χία ; τών γεγονότων, άπό τής έκδικήσεως 
τό έγκλημα' δτι, δταν ή άοετή άπολέστ) 
πάν θέλγητρον, οΰδέν δύναται ν’ άναχαι- 
τίσγ).τόν άθρωπον άπό τών κακουργημά- 
των χάλλιον τοΰ τρόμου τών αποτελε
σμάτων αύτών τοΰ χαχοΰ, χαί δτι δέον 
νά χαλιναγωγώυιεν αΰτόν διά τοΰ τρό
μου, άφοΰ δέν δυνάμεθα διά τής αγάπης, 
άν μάθωσιν, λέγω, τάς άληθείας ταύτας ' 
δέν αμφιβάλλω, δτι τό έπιαύθιον τοΰ βι- 
β> ίου θά ύπερβΐί έχεΐνο, δπερ έγώ ήθέ- 
λησα νά θέσω έν αΰτφ

Ποία δέ ή άξια τοΰ Ιργου ; Κατά τόν 
αναγνώστην.

01 νέοι συγγραφείς συνειθίζουσιν ϊνα 
προτάσσωσι τών έργων των πρόλογον 6- 
τταϊτημυνιχώς α ν ι α ρ ό ν ,  έν ώ βεβαιοΰσιν 
δτι άπεχδέχονται ιΰχαρίστως πάσαν έλ- 
λογον χρίσιν.

Άχηδης Από φύσεως χαί έχ συστήμα
τος, παρέχω πλήρη άδειαν είς οίονδήποτε 
νά έχφέργι χαί μωράς Ιτι.  Ά λ λ ’ άν ή τ υ 
φλή μοχθηρία, ή έπιθυμοΰσα τήν ανυπαρ
ξίαν τοΰ φωτός, έπειδή οί οφθαλμοί της 
δέν φωτίζονται ΰπό τών αχτίνων του, — 
άλλ' άν ό δημοσιογράφος, δστις οχυρού— 
μένος όπισθεν ένός ψηφίου τοΰ άλφαβήτου 
τοξεύει τά βέλη τοΰ αίσχους διά χορδές 
έξ αλωπεκές, άποβλεψωσιν είς τή,ν βάσα-

νον, ■Jiν ΰπέστη τό πνεΰμά μου, άναγχα- 
ζόμενον νά έπαιτή τά βιβλία, έξ ών ήδύ
νατο μετ’ επιμόχθου μελέτης νά έξχγάγν) 
τά διά τήν Ιστορίαν ταύτην άναγχαία γ ε 
γονότα.— άν άποβλέψωσιν είςτό νέον ΰφος, 
είς τό νέον θέμα, είς τό μέρος, ένθα μέ 
έξεσφενδόνισεν ή τύχη. — ή μομφή οΰδέ 
χάν νά ψιθυρίσγ] 4ν τοΐς άδύτοις τοΰ νοός 
θά έτόλμα, — χαί θά έθχύμαζον τή ν χαρ- 
τερίαν... άλλά τό είπον, παρέχω πλήρη 
άδειαν είς τόν βουλόμενον νά εΕπτι δσα άν 
θέλη μωρά.

’Εν τούτοις, άναγνώστα, χαίρε... Ή  
>έξις αυτη, νομίζω δτι έναντίον αΰτής 
τϊίς σηαασιας της, έξεγείρει πάντοτε θ λ ι 
βερά συναισθήαατα . Χχί^ε ! . .  "Αν δέ τή,ν 
λύπην, ή* αισθάνομαι έγώ άπαγγέλλων 
τή ν λέζιν ταύτην, αισθάνεσαι χαί σύ, ά- 
χούων αύτήν, χατά τό ή/.ισυ,... ώ ! ή *· 
μοιβή ΰπερηχόντισε τάς έλπίδας μου.

Π α ν . Π α ν α ς

Τ  B A O S

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :
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•Αγαιθο*\Ιους Γ. Κ ω να τχν τ ιν ί ίου ,

JULES LERMINA

Β.
[Συνέχίια]

— Νά μάθωμεν. . φεΰ ! άναμφιβόλως 
δέν ελπίζετε είς έμέ δσον αφορά τοΰτον. 
"Αν χαί έπιθυμώ νά σάς βοηθήσω, δέν 
δύναμαι δμως τ ίποτε .. .

— "Εχω ενα σύμμαχον, ένα αγαθόν 
νέον, ενα δημοσιογράφον όνομαζόμενον 
Λαμπλέν. . . δστις μοί ΰπεσχέθη πάσαν 
τήν συνδρομήν αύτοΰ...

— Εύχομαι νά εΐνε αποτελεσματική. 
Ά λ λά  περιμείνατε, δέν σάς είπα τά πάν
τα. Κατά τήν αρχήν τϊίς συνομιλίας μας 
σάς ώμίλουν περί τίνος περιστάσεως, ίιτις 
μοί εΐχεν άναχαλέσει είς τήν μνήμη* π ά 
σας τάς αναμνήσεις ταύτας τοΰ παρελ
θόντος, τάς τοσοΰτον παρχδόξως άφυπνι- 
σθείσας, χαθ’ ή ν στιγμήν ό δυστυχής «ΰ- 
τός Βαροδόίς εΐνε άχόμη πεπληγμένος. . . 
Μέ έρωτάτε πρό ολίγου, άν είχον έπανίδει 
τήν χυοίαν Βεονιέ... τήν είδον χθες ...

— Χθές ; . . .
— ’Ιδού τί σ5!ς εκπλήττει. Ναί, ή ώ 

ραία Βερνιέ ήλθεν είς τήν οικίαν μου ά 
νευ άχολουθίας, μέ δημοσίαν άμαξαν' εί
χον ποό μιχροΰ λάβει τό γοαμμάτιόν σας 
χαί άπό τής μιάς έκπλήξεως έπεσα είς 
τήν άλλνιν. .

— Καί τί ήρχετο νά σάς εϋπγ) ;
— Δέν θά σταματήσω έν τ^ όδφ τών 

Εκμυστηρεύσεων. Γνωρίζω πρός τίνα ομι

λώ. Ή  κυρία Βερνιέ είσήλθεν πεν
τηκοστόν σχεδόν έτος άλλά, τΫ5 αληθείς, 
εΐνε τόσον ώραία, δσον δτε ήτο είκοσαέ* 
τις Τό χοώμά της κατέστη ωχρόν, άλλ ’ 
οί χαρακτήρες έλεπτύνθηβαν. Εΐνε χεφαλή 
αγάλματος μετά τοΰ πάντοτε σπινθηρο- 
βολοΰντος εκείνου βλέμματος, δπερ άφαρ- 
πάζει χαί γοητεύει, χαί μετ' ώχρότητος, 
χτ ις  παρέχει τήν απάτην τοΰ μαρμάρου. 
Τέλος, γνωρίζετε, τ ί ήρχετο νά μοΰ ζγ)- 
τήσϊ) ή ΰπέρπλουτος χυρια Βερνιέ ;

— Χρήματα !
— 'Επάνω χάτω .. μοΰ έζήτει νά πω- 

λήσω διά λογαοιασμόν της ποόσοδον δέχα 
χιλιάδων φράγκων, προεοχομένων έχ γα λ 
λικών χρεωγράφων, τών οποίων μοί ένε- 
χείρισε τούς τ ίτλους .. .

—  Παράδοξον ! διατί νά μή χάμν) ή 
ιδία τήν πωλησιν ταύτην .. .

— Μοί τό εί :ε, καί αληθώς έπί Ιν τέ 
ταρτον τής ώ^ας είδον ένωπιόν μου γ υ 
ναίκα, ήν δέν έγνώριζον συντετριμμένην, 
έξουθενωμένην, τεταπεινωμένην... Φαίνε
ται δτι ό σύζυγός της, ό άρχιεκατομμυ- 
ριοΰχος κ. Βερνιέ, εΐνε άνθρωπος φοβεράς 
φιλαργυρίας... Έννοούμεθα . . πά?ν δ, τι 
εΐνε εξωτερική πολυτέλεια, οικιακή μ εγα 
λοπρέπεια, τό πληρόνει χωρίς νά λογα- 
οι άζν,. Ά ν  πρόχειται ν άγορασγ) μίαν ει
κόνα, Ιν άγαλμα, δέν διστάζει, βέβαιος 
δτι τήν έπχύριον αί εφημίρίδες θά έξυ- 
μνή^ωσι τόν Μαιχήνχν, τόν προστάτην 
τών τεχνών... Ά λ λ ’άρνεΐται δέκα λουδο
βίκεια είς τήν σύζυγόν του, καί ώς πρός 
τόν υΙόν του . ..

— "Εχει υΙόν ; .. .
— Ναί, νέον είκοσιπέντε περίπου έ- 

τών, διά τόν δποίαν ή μήτκΐρ του φαίνε
τα ι δτι αισθάνεται πάθος μεγάλον... "Ε, 
λοιπόν, ό χ. Βερνιέ τφ  παρέχει άσήμαν- 
τον έπίδομα Ή  αύστηρότης του, ή σκλη- 
ρότης του διά τόν νέον αΰτόν εΐνε ΰπερ- 
βολικαί.. , καί ή μήτηρ του θέλει νά τόν 
άποσπάσγι έντεΰθεν. Διά τοΰτο θέλει νά 
τόν στείλϊ) νά χάμν] μακρά ταξείδια είς 
Ά σ ίαν  καί Αμερικήν. "Αν καί ή καρδία 
της αίμάσσιρ έπί τ?) ιδέα ν’ άποχωρισθϊί 
αυτοΰ, φαίνεται δτι εΐνε ήναγκασμένη νά 
λάβγι τήν άπόφασιν ταύτην. Τό χρήμα 
αυτό, τό όποιον θά εΐνε είς τήν διάθεσίν 
της έντός τριών ήμερών—υπήγα σήμερον 
τό πρωι είς τοΰ χολλυβιστοΰ μου — θά 
χρη ι̂μεύσ·/) δπως πληρώσνι τά έςοδα τής 
έκδοομής ταύτης ..

— Ά λ λά ,  είπεν ό συμβολαιογράφος 
σκεπτόμενος, πώς, άφοΰ ό συζυγος τής 
χυρίας Βερνιέ άφίνει ταύτην πάντων έστε- 
ρημένην, πώς εΰρισκεται είς κατοχήν το 
σοΰτον ένδιαφεροντος τίτλου ; . . . Δέκα 
χιλιάδων φράγκων ποόσοδος αντιπροσω
πεύει ποσόν πλέον τών διακοσίων πεντή- 
χοντα χιλιάδων φράγκων.

— Εννοείτα ι,  δέν τή,ν ήρωτ^Ι^* έ«ΐ 
τοΰ αντικειμένου τούτου—διότι τοΰτο θά 
ήτο άδιακρισία.

— Δέν τγϊ ώμιλήσατε περί τοΰ Βα· 
ροδδ ; . . .

— Μάλιστα, έπί στιγμήν. Ό τε  ήχουον 
τά παράπονά τη; έναντίον τοΰ συζύγου



της, δέν ήδυνήθην νά έμποδίσω έμαυτόν 
τοϋ νά τής εΓπω : «Δέν θά ήσθε εΰτυχε- 
στέρα, άν ένυμφεύεσθε τόν κ. Βαροδόίν !»

— Κα'ι τότε ;
— Τήν είδον τρέμουσαν καί ώχριώσαν 

φρικωδώς. Ά λ λά  δέν άπήντησε τίποτε. 
Τοϋτο ήτο δμολογία...

— Ά λ λ ά  κάτι διανοούμαι' άν π ιστεύ
ετε, δτι ή κυρία Βερνιέ έχιρ διατηρήσγι έπί 
τού Βαροδδ πραγματικήν έπιρροήν, καί 
δσον άφορδ! έμέ ώς καί ΰμβς, τούτο δέν 
παρέχει αμφιβολίαν, δέν θά ή^υνάμεθα νά 
καταφύγωμεν εί; αΰτήν έν τα ί ;  λυπηοαϊς 
περιστάσεσιν, αΐτινες παρουσιαζονται ;

— Δέν σδ; έννοώ...
— Σ ίς  είπον, καί ήσθάνθητε ώς έγώ, 

οτι ή διαγωγή τού κ. Βαροδά κρύπτει 
μυστήοιόν τ ι .. Ή  γυνή αΰτη δέν δύνα- 
ται νά τόν μισή, δέν δύναται νά θέλγ, 
ώστε αυτός νά πάσ^τρ. "Ισως, άν συνεμε- 
ρίζετο τάς έπιθυμίας ήμών. θά έλάμβανε 
παρ' αΰτού δμολογίαν τινά, ήτις θά μΛς 
έπέτρεπε νά τόν ΰπερασπίσωμεν, νά τόν 
σώσωμεν...

Ή  δεσποινίς Καρδινιέ έκίνησε τήν κε
φαλήν.

— 'Υπερηφάνεια καί έγωΐσμός... ό χα- 
ρακτήρ τής Καρλόττας συνοψίζεται είς 
τάς λέξεις ταύτας. Ό  Βαροδάς κ α 
τηγορούμενος έπί εγκλήματι, θά κατα- 
στή δι’αΰτήν άντικείμενον φρίκης "Οσον 
δ’άφορ ί̂ είς τό νά έλπιζωμεν δτι θά δ ια 
κινδυνεύσω έαυτήν διά τίνος διαβήματος 
καί ποιου ; είμαι πεπεισμένη δτι ουδέ 
πρέπει νά τό συλλογιζώμεθα...

— Ίσως έχετε δίκαιον. Ά λ λ ά  τις οΐ- 
δεν, δταν πνίγεται κανείς, άπό ποιον 
κλάδον δέν ήθελε πειραθή νά κρατηθή;, ..

— Θά κάμω μίαν απόπειραν... Ή  κ υ 
ρία Βερνιέ θά έπανέλθη πάλιν τήν έσπέ
ραν τής πέμπτης, δπως λάβρ τά χρήμα
τά της. Θά φέρω τήν συνδιάλεζιν έπί τοϋ 
δυστυχούς αΰτού Βαροδά... Ά λ λ ά ,  τώρα 
τό σκέπτομαι, μοί λέγετε, δτι πόΖσαι αί 
έφημεοίδες διηγούνται τό δρδμα τής δ- 
δοϋ Α γ ία ς  Ά ννη ς  . . . Θά τάς άνέγνωσε 
καί αΰτή ώς ΰμεϊς. . . καί χθές έγνώριζε 
τήν αλήθειαν. 'Ιδού, αΰτό μού έξηγεϊ τήν 
σχεδόν κεραυνοβόλον συγκίνησιν, τήν προ- 
κληθεΐσαν υπό τού ονόματος τούτου, αί- 
φνιδίως προφερθέντος. . . παί δμως ουδέ 
λέξιν οΓκτου έξέφερε. Σάς τό λέγω, θά 
ήτο ανοησία νά περιμένωμεν παρά τής 
γυναικός ταύτης, τής τετυφλωμένης υπό 
τής ΰπερηφανίας, γενναιόψυχόν τινα ορ
μήν...

— Έν τούτοις δοκιμάσατε...
— Θά τό πράξω, άν καί είμαι βεβαία 

περί τής αποτυχίας. Τώρα, δτε γνωρίζω 
τήν τρΌμεράν ταύτην ΰπόθεσιν, δέν δύνα
μαι ν’άποστώ τοϋ νά τής δμιλήσω περί 
αυτής. Ά λ λ ά  τί θά άπαντήσΤ] ; άν μού 
άπαντήσγι. · ■

Ε'

Ό  αγαθός Πολλέ δέν ένόει νά μείν-ρ 
άογός.

Βεβαίως ή λακωνική έπιστολή, ή προ- 
ερχομένη άπό τού Βαροδά?, τόν είχε κά

μει νά διστάζτρ έιιΐ τής πορείας, ήν ώ- 
φειλε ν’άκολουθήσιρ :

— Πρός χάριν, σιωπή ! τφ  έλεγεν δ 
φίλος του.

Συγκατετίθετο νά τφ  ΰπακούσν], άλλ ’ 
έν τφ  αΰστηρφ δρίψ τής παρακλήσεως, 
ήτις τφ  άπηυθύνετο. Νά σιωπήσιρ, έστω. 
Ά λ λά  νά μή ένεογήσιρ, διατί ;

Ό  Ιίολλέ έπί μδλλον καί μόίλλον κα- 
τεπείθετο περί 'ή ς  άθψότητος τού χημι
κού. Έ λεγε  καθ’ έαυτόν δτι . περιστάσεις 
άνεζήγητοι τόν ώθουν είς τό νά κα τη 
γορώ έαυτόν δι’ έγκλημα, δπερ δέν είχε 
διαπραζει.

Ά λ λ ’ αί περιστάσεις αΰται ήδύναντο 
νά έξαφανισθώσι, καί τότε έδει νά είνέ 
τις πάνοπλος δπως πολεμήσιρ, δπως έκ- 
μηδενίσγι τήν κατηγορίαν

"Οθεν ή μόνη άπόδειξις περί τής 
μή ένο^ής αΰτού ήτο ή άλλοθι π α 
ρουσία αΰτού κατά τήν στιγμήν τού έγ- 
κλήματος. Έποεπε λοιπόν ν’άποδειζωσι 
τούτο, εΰθΰς άπό τούδε, κατά τρόπον ά- 
ναμφισβήτητον, καί νά σχηματίσωσι τόν 
φάκελλον τών σχετικών έγγραφων, τά δ- 
ποία ήθελον είνε πάντοτε έτοιμοι νά φε- 
ρωσιν είς φως έν ή δέ περιπτώσει δ Βα- 
ροδόΖς άπτρτει έχεμύθειαν, αΰτη ήτο δυ
νατή μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ήθελε 
μετατραπή είς συνενοχήν έν τή δικαστική 
πλάνιρ, παραδείγματος χάριν, μέχρι τής 
προτεραίας τής καταδίκης.

Ή  κυρά Γρανσόν δέν έγνώριζε πλέον 
τόν κύριόν της. Ό  αρχαίος συμβολαιο
γράφος, δ πρό μικρού ήσυχος, τόσον κα- 
θεστηκώς, δέν ήδύνατο πλέον οΰδ’ έπί 
στιγμήν νά μείνιρ ακίνητος

Πρώτον πάντων παρεκίνησε τήν οίκο
νόμον του νά ΰπογράψιρ δήλωσιν βεβαι- 
ούσαν τήν παρουσίαν τού Βαροδοί είς τήν 
οικίαν του κατά τήν έν λόγψ έσπέραν.

Είτα δ’έφοδιασθε'ις διά τής φωτογρα
φίας τοϋ φίλου του, έπορεύθη παρά τοϊς 
καπήλοις, τοϊς κατοικοΰσιν απέναντι καί 
είς μικράν άπό τής οικίας του άπόστασιν.

Ούτως έσχε τήν εΰτυχίαν νά εΰρτρ άν- 
θρακοπώλην τινά, δστις ακριβώς τήν έ 
σπέραν έκείνην καπνίζων τήν καπνοσύ
ριγγά του έμπροσθεν τής θύρας του, είχε 
κάλλιστα Γί>ει τόν άνθρωπον είσερχόμεναν 
είς τήν οικίαν τοϋ κ. Πολλέ.

Ά λ λ ’ δ άνθρακοπώλης δέν ήγάπα κα 
θόλου νά γράφιρ, έκ φόβου μή πεοιπλε-

Χθ? \Έδέησε ν’ άρκεσθή είς τήν προφορικήν 
αΰτοϋ μαρτυρίαν, τήν άλλως τε σαφεστά- 
την, καί ήν δ αρχαίος συμβολαιογράφος 
άνέγραψε μετ’ ακρίβειας δημοσίου λε ι
τουργού.

Ό  άνθρακοπώλης έδήλωσεν δτι ήτο έ 
τοιμος νά έπιβεβαιώσιρ αΰτήν δπου ήθε- 
λον, έφθανε μόνον νά τοϋ πληρώσουν τό 
ταζεΐδί του. Δύο έγγραφα εΰρίσκοντο ήδη 
έν τφ φακέλλψ, χωρΐς νά λάβωμεν ύπ’ ό- 
ψει καί Ιν άντίγραφον τοϋ βιβλίου τού 
ζατρικίου.

Είχε λοιπόν δι’άποδείξεων έζακριβωθή 
δτι δ Βαροδδς είχεν έλθει είς Πασσύ κατά 
τάς Ιξ.

Ά λ λ ά  τό μδλλον ένδιαφέρον ζήτημα 
ήτο ή ώρα, καθ’ ήν είχεν αναχωρήσει έ- 
κεϊθεν.

Έκ τών μελετών του δ κ. Πολλέ ivs- 
δεικνύετο σχεδόν αστυνόμος. Έσ^*ν ευ- 
φυόί τινα ιδέαν Έπορεύθη είς τάν σταθμόν 
τών λεωφορείων, καί έκεΐ. ένθρονισθείς 
παρά τφ  οίνοπώλη, ήρώτησε τους άμα- 
ζηλάτας καί τους δδηγούς, δεικνύων είς 
έκαστον τήν φωτογραφίαν.

Καί αΰτόθι έπίσης έπέτυχεν. Ό  Βαρο
δά; δέν συνειθιζεν άρα νά διδιρ είς τόν δ - 
δηγάν κανέν φιλοδώρημα δύο σολδιων ; 
Εκτός τούτου, έφερε πίλον μαλιστα πλα- 
τύγυοον, άξιον αγροτικού ιατρού. Τάν έ- 
γνωριζον.

’ Ητο δ κύριος τής πέμπτης, καί δ δ- 
δηγός, αρχαίος σταθμοδότης, έκαλλιγρά- 
φησε τό πιστοποιητικόν του. Μόνον δ κ. 
Πολλέ έδέησε νά λάβιρ ποτήριον οΓνου έκ 
τής φιάλης, τούθ’δπερ έν πάσιρ άλλιρ περι- 
στάσει ήθελεν άποσπάσει άπ ’αΰτού δυσά- 
ρεστον μορφασμόν, διότι ήτο ολίγον οίνο
γνώστης. Έν τούτοις άπλώς έμειδίασε 
μόνον.

Τοϋ θριάμβου τούτου εΰχαριστούντος 
καί ένθαρρύνοντος αΰτόν, έλαβε τό λεω- 
φορεϊον καί έπορεύθη είς τά γραφ;ΐον τής 
άλληλογοαφίας, έν τή πλατεία  τού Ά -  
στέρος. Έ κε ϊ  έγένετο δεκτός αρκετά κα
κώς. Ένόμισαν δτι πρόκειται περί έντο
νου τινός άζιώσεως καί έπειτα, τή αλή
θεια, διήρχετο έκείθεν τόσος κόσμος ! Δέν 
έμαθε τίποτε.

Οΰδέν έπίσης έν τή π λα τε ίς  Μονσαί.
Έπανήλθεν είς τήν οικίαν του, έζη,ν- 

τλημένος καί έν τούτοις εΰχαριστημένος.
Εΰρε τηλεγράφημα τοϋ Λαμπλέν.
"Ο δημοσιογράφος τόν παρεκάλει νά 

εΰρεθή είς τάς έννέα τής έσπέρας έν τφ  
καφείψ «Ό  Πλούσιος». Είχεν ένδιαφέρου- 
σαν διακοίνωσιν. ·

Δέν έζέφερεν οΰδέ στεναγμόν.
Τό καθήκον ώμίλει, καί οΰχί καθήκον 

έπιβαλλόμενον, άλλ ’ ΰποχρέωσις έκουσία, 
ής άντ ’ οΰδενός έν τφ  κόσμψ, οΰδ’ έπί 
στιγμήν κάν ήθελε συλλάβει τήν ιδέαν 
νά όλιγωρήσιρ.

Τά πάντα εΐχον διαταραχθή έν τφ  βίφ 
του, μέχρι καί αΰτής τής μεθόδου έν τή 
άναγνώσει. "Οτε έφθανεν δ «Ά γγελ ιαφό -  
ρος», οΰδέ βλέμμα έρριπτε πλέον έπί τοϋ 
Χρηματιστηρίου, π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ ν  τάς τελευ
ταίας ειδήσεις, ά λλ ’ έτρεχε παρευθΰς είς 
τό «Οί Παρίσιοι ήμέρί»: τή ήμέρ^.», ένθα 
ύπήρχεν ιδιαιτέρα έπιγραφή : «Τό έ γ 
κλημα τής δδοϋ Α γ ία ς  Ά ννης»

Άνεγνώριζεν δρμεμφύτως τό δφος τοϋ 
Λαμπλέν, έγκρατέστατον, σαφέστατον, 
άνευ άζιώσεων.

Τήν έσπέραν έκείνην ίδοΰ τί άνέγνωσεν; 
«"Αν καί ό κατηγορούμενος Βαροδάς δέν 
έξήλθεν έκ Μαζό? άπό δύο ήμερών καί είς 
οΰδεμίαν έζέτασιν υπεβλήθη, έν τούτοις 
στοιχεία νέα ήλθον νά προστεθώσιν είς 
τήν άνάκρισιν.

»*0 κ. "Ανθελμος Καρυβέρ, τό θύμα, 
είχε, φαίνεται, έγκαταστή έν τφ  ένδιαι- 
τήματι τής δδοϋ Α γ ία ς  Ά ννης  άπό



■πλέον τών είχοσιν έτών, καί, ώ ; είπομεν, 
είχε ποτέ καταδιχασθή είς I ;  μηνών φυ- 
λάκισιν δι' Ιγκλημα τοκογλυφίας, ?|τις 
καταδίκη άλλως οΰδαμώς είχε σωφρονί
σει αΰτόν.

• Είχε συναθροίσει περιουσίαν σχετικώς 
σημαντικήν, πολλάς έκατοστύας χ ιλ ιά 
δων φράγκων, ών τά Ιχνη εΰρον έν τ^ οί- 
κί$ του είς αποδείξεις βεβαιούσας παρα- 
καταθήκας κεφαλαίων καί τ ίτλων έν τ?| 
Τραπέζνι τής Γαλλίας καί έν τ -Jj Γενική 
Έταιρίο*. Ό  άνθρωπος οΰτος ϊζη μόνος, 
μή Ιχων έν τΐΐ ΰπηρεσίο* του, εΐμη θερά- 
παιναν τινά έρχομένην όλίγας ώρας χατά 
την πρωίαν.

• Ή  δικαιοσύνη κατέχει τά βιβλία, 
έν οίς ένέγραφε τάς έργασίας του, καί 
άνεΰρον έν αύτοίς μέγαν αριθμών ονομά
των άνηκόντων »ίς τόν υψηλόν παρισινόν 
κόσμον καί πρό πάντων είς τόν κόσμον 
τών φιλήδονων.

»Ό  Καρυβέρ δέν έμπορεύετο τάς αξίας, 
αΐτινες τφ  ένεχειρίζοντο πρός έγγύησιν. 
Τάς έφύλασσεν έν τφ  χαρτοφυλακίψ καί 
προέβαινεν αΰτός είς τάς εισπράξεις αύ- 
τοϋ.

• Παράδοξος λεπτομέρεια είνε ή έξής : 
Οΰδεμία έγγραφή εύρέθη έπ’ όνόματι τοΰ 
κ. Άνδρέα Βαροδί. Γνωστόν δμως εϊνε, 
οτι έν τφ  χαρτοφυλαχίψ τφ  άνευρεθέντι 
κάτωθι τής κλίμακος, χαί δπερ θά Ιπεσεν 
άπό τοΰ φονέως, περιείχοντο δύο γραμ
μάτια είς διαταγήν έχ δύο χιλιάδων 
φράγχων έκαστον.

• Τά γραμμάτια ταΰτα  είχον υπογραφή 
πρό δεχαπέντε μηνών, είς διβταγην τοΰ 
κ. Καρυβέο. Φέρουσι τήν ήμερομηνίαν τής 
10 Σεπτεμβρίου 1886 καί Ιληγον τ·?1 10 
Σεπτεμβρίου 1887, απλήρωτα λοιπόν 
άπό τριών μηνών.

• Δέν φαίνεται έν τούτοις γενομένη οΰ
δεμία καταδίωξις καί δέν υπάρχει παρά 
τφ  τοκογλύφψ ούδέν Γχνος αλληλογραφίας 
τοΰ κ. Βαροδδ, Ιστω καί ΐνα ζητήσγ) α 
ναβολήν τ ινα ' καί έν τούτοις ό Καρυβέρ 
ητο άνηλεης πιστωτής.

«Μία τών χαρτοθηκών, τών ευρισκομέ
νων έπί τοΰ γραφείου του, Ιφερε την έμ- 
φαντικην ταύτην έπιγραφήν : Πρός έκ-  
β ί αβ ι ν ,  καί περιεΐχεν άρκετούς φακέλλους 
καταδιώξεων. Ή  δολιότης τοΰ ανθρώπου 
τούτου είνε άλλως έχτός άμφισβητήσεως, 
καί έξ έγγράφων άνευοεθέντων παρ’ αύτφ 
συνάγεται δτι μετεχειρίζετο συχνότατα 
τό έξής τέχνασμα, έκ τών άτιμωτάτων 
τυγχάνον' έδέχετο είς λογαριασμόν πλη- 
ρωμάς έπί γραμματίων έκκρεμών, οΰδε- 
μίαν σημείωσιν Ιγραφεν έπί τών έγγρά
φων, καί μάλιστα, άρνούμενος παντελώς 
νά δώση λογαριασμόν είς τούς όφειλέτας 
του, έφύλασσε τά γραμμάτια χαί έξώ- 
φλημένα άκόμη, ύπό τήν πρόφασιν δτι 
τφ  ώφείλετο Ιτι υπόλοιπόν τ ι έξόδων.

• Τοΰτο δηλοΰται σαφώς έκ τής άλλη 
λογραφίας , έν yj τά έχφραστιχώτερα 
χαί χυδαιότερα έπίθετα έπιδαψιλεύονται 
αΰτφ .

• Ό  ανακριτής έκάλεσεν είς τό γραφεϊόν 
του τούς πλείστους τών οφειλετών αύτοΰ,

οΐτινες ίσως δέν ώφειλον τίποτε. Προφα
νώς, χαί παρα την απουσίαν παντός έ γ 
γραφου άφοοώκτος είς αΰτόν, ό κ. Βαρο- 
δ ίς  έγένετο θΰμα μηχανορραφίας τινός 
τοΰ είδους τούτου καί έξεδικήθη έν σ τ ιγ 
μή, μανιώδους οργής εύρεθείς. Ίσως δέ 
Ιφερε μεθ' έαυτοΰ καί τάν φάκελλον τόν 
σχετικόν είς τάς Ιριδας ταύτας.

• Μίαν λέξιν άχόμη.
“Κατ' χρχας ή άνάκρισις είχε στραφώ 

έπί πάντρ άλλου ίχνους, κχί ούδέν ήττον 
έ^ρειάσθη $ αί όμολογίαι τοΰ κ Βαροδδ, 
δπως τοΰτο έγκαταλειφθϊΐ. Ή  πλάνη 
αΰτη προήρχετο έξ όμοιότητος τών ip χι- 
χών, λιαν εΰεξηγήτου άλλως, λαμβανο · 
μένου ύπ ’ όψει τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών 
προσωπων, μεθ' ών δ αισχροκερδής τοκο
γλύφο; εύρίσκετο είς σχέσεις »

— Καί οΰδέ λ έ ξ ιν  συμπαθεία^ διά τόν 
δυστυχή φίλον μου ! Έσκέπτετο δ κ. 
Πολλέ μετά σκυθρωπής βαρυθυμίας.

Έπεθύμει νά συνηγορήσϊ) δ δημοσιογρά
φος, νά βεβαιώσγ) την άθω ίτητα  τούτου.

"Άλλως έφαίνετο παραδεχόμενος την 
κατηγορίαν, άναγνωρίζων αύτην ώς όρθώς 
Ιχουσαν. Αΰτό ητο σχεδόν προδοσία, καί 
δ αρχαίος συμβολαιογράφος ήοώτα έαυτόν 
αν ώφειλε νά διακόψιρ πδίσαν συνεννόησιν 
μετ’ ανθρώπου τόσον κακώς τηροΰντος 
τάς υποσχέσεις του.

'Οπωσδήποτε δμως έπεφυλάσσετο νά 
τφ  είπνι καθαρά τάς σκέψεις αύτοΰ.

Είς τάς έννέα ακριβώς δ κ. Πολλέ εί- 
σήοχετο είς τό καφεϊον ό i l k o v e i o g .

Κατ’ άρχάς ολίγον θαμβωθείς έκ τοΰ 
φωταερίου δέν είδε κανένα. Έπλανδτο ά- 
ναμέσον τών τραπεζών, βλασφημών, δτε ό 
Λαμπλέν, καθήμενος έν τφ  μέσψ ομίλου, 
ήγίρθη, ηλθε πρός αΰτόν καί τφ  Ιτεινε 
τήν χείρα.

Καί έπειδη δ κ. Πολλέ έφαίνετο διστά- 
ζων νά τφ  δώιγ) τήν ίδικήν του :

— Καλά ! είσθε θυμωμένος έναντίον 
μου ! είπε γελών. Είς τί λοιπόν Ισφαλα 
πρός ύμά; ;

Elyov καθίσγι οΰχί μακράν τοΰ δμίλου, 
δν ό δημοσιογράφος κατέλιπε πρό μικροΰ.

'Τπακούων είς τήν είλικρίνειάν του δ 
κ. Πολλέ τφ  είπε τήν έντύπωσιν αύτοΰ, 
δσον άφορδ! τό άρθρον του.

—  Α γ α π η τέ  μοι χύριε, είπεν δ Λαμ
πλέν γελών, πολύ ταχέως ύπωπτεύεσθε. 
Ένθυμεϊσθε δτι κατά την πρώτην ήμών 
συνδιάλεξιν σδς ήρώτησα ποϊος ητο δ κ α 
τάλογος τοΰ δείπνου σας ; Διά τί ; Διότι 
ήθελον νά κρίνω, διά τής ακρίβειας τών 
λεπτομερειών, περί τής σαφηνείας τών 
άναμνήσεων υμών. Τοΰτο ητο δοκιμασία 
παρομοία πρός έκείνην, ήν έπιβάλλουσιν 
οί διχασταί, έν συνεδριάσει όντες, είς έ- 
κείνους, ών άπαιτοΰσι την άπαγόρευσιν 
ποοσχαλοΰντες αύτούς νά μετρήσωσι νο
μίσματα.

• Ά πηντήσατε  θετικώτατα είς τάς έ- 
ρωτήσεις μου, εΐσθε άρα ειλικρινής. *Ε ! 
λοιπόν ! αΰτήν τήν ίδιαν δοκιμασίαν έπι- 
βάλλω καί είς έμαυτόν καί είς τό κοινόν. 
Μετρώ τά νομίσματα, έξ ών άποτελεΐται

τό ποσόν τή ; κατηγορίας καί τό πμοσθέτω 
νοερώς' τό κοινόν κάμνει τό αΰτό άπό μέ
ρους του. Ά ς  λάβωμεν ήμεϊς τό αύτό α 
ποτέλεσμα, τό π2ν Ιγκειταί ένταΰθα.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
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χυρίαν Φωτεινήν Σπυραχοπούλον χαί χχ. Σταμά· 
τιον Ιίεριδην, ΙΙαναγιώτην Άγγ&λήν, Γεώργ. Ριζο , 
Κον Νάχον, Αλες Καοπυύνην, Βρυζαχην, Γι -
ώργιον Βυύρδα/ην, 11. Ιΐανα^ιώτου, “Αγγελον Ρα 
χόπουλον, Δημ Γεωργίου, Χαρ. Σιμόπουλον. Συ\ 
δρομαί υμών έλήφ*)η?αν. Εύ^αριστοίμεν — χ. Ά θ.
I. Λαουταριδην, Αδελφούς ίΐαπούλη, Λ  Σωτηρό- 
πουλον χαι Δ. Φορμοζην Απεστάλησαν. — χ. Α. 
Δ. Μαχρόπουλον Απόδειξις πληρωμής άπεστάλη.— 
χ Γ. Βενάρδον Έγράψαμιν. — χ. Ίωχν. Άμοιρα- 
δάχην Εληφθησαν φρ χρ. 16, άντίτιμον συνδρομής 
σας χαι 15 ?τι φύλλοιν «Απομνημονευμάτων·. Εύ· 
χαριστοΰμεν. — Άπόδειξ·.ς άπεστάλη. — χ. *Αλι- 
ζάνδραν ίίαππαδοπούλου. Έλήφθηιαν. Τά φύλλα 
πέμπονται τ α χ τ ι χ ώ τ α τ α .  Μήπως ή νέα σας διεύ· 
θυνσις εΤνε άνεπαρχης ; — χ Uivov Ε. Κοντογού- 
ρην. Έλήφθη ή υπ’ άριθ. 59, τ ιχ . έπιταγή πρός 
ί£ώφλησιν «Έ χλίχτών· χαι «Άπομνη^χονευμάτων». 
Εύχαριστουμεν. Άρ ΟχοΙ 44 άπεστάλησαν. — χ. Π. 
Δ. Δούμουραν At δρ. 5 ^λήφθησαν. Συνεννοήβητε, 
παραχαλοΰμεν, μετά του χ. Α. Δ Μπουλαντζα χα\ 
διά προηγούμενα. — χ. Κ. Α. Ξανθόπουλον. Έ λή- 
φθησαν. Βιβλία άπεστάλησαν.

Τά Ιξής βιβλία, ευρισχύμενα έν τώ Βιβλιοπωλείω 
ήμών, άποστέλλομεν ταΤς Έπαργίαις χα\ τω Εξω- 
τεριχω, έλεύθερα τα/υδρομιχών τελών — Έπίσης 
προμηθεύομεν *1ς πάντα όποιονδηποτε βιβλίον, άρχιΤ 
ή αιτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον αύτου.

Το Φρουρών Σωμον δρ. 2 70 — ‘Η διδασκά- 
λισσα μυθιστορία EύγεvεCoL Σύη δρ a y .  3 ,20— 
Παρίίπτωσις καί Μ εταμέλεια ^τοι ’Απομνημο
νεύματα ’Αλίκης δέ -  Μερβ'ιλλ μυθιστορία 
MaximUien Perrin (όλύκληρον το εργον) δραχ- 
μάς 3,70 — *0 "Αγνωστος τής Βελλεβίλης, μυ
θιστορία Π. Ζακον δρ. 2 ,70 ‘Ο ‘Ιππότης Μάϊος, 
μυθιστορία Ponson df Terrail δρ. 2 ,70-—Ή  *Α- 
δελφουλα, μυθιστορία Ε. Μαλώ (τόμοι 2) δρ. 2 ,80 
—Αί Νύκτπς του Βουλεβάρτου, μυθίστορίο Pierre 
Zaccone (τόμοι δύο) Δρ. 3 ,30—-Αί Κατακόμβαι 
τής Ίούλλης», μυθιστορίο Η. Eraille Chevalier 
Δρ. 1,70—Έ θνικαι εικόνες», ποιήσεις ύπί> Γεωρ · 
γίου Μαρτινέλη. Δρ. 1.70 — Βίος τοϋ Μωάμεθ, 
μετά παραρτήματος π=ρί Ίσλαμιχής θ-ησχείβς 
δπο Οόασιγκτώνος "Ιρβινγγος δρ. 2. — Τελευ
τα ία  ημέρα χαχα ί’χου,δπο Β'χτωρ· ς Οϋγκώ,ίρ. 1. 
At Συνοιχ’ αι τοΰ Λονδίνου δρ. 2 .50 — Τα Μυ
στήρια τών Χαρεμ'ων. χατά μετιφρασιν Κλεάν-
θους Τριανταιρόλλου, δρ. 1.70 — Η Έ λμ ά , ^τοι 
σκηναί έν ’Ανατολή, (τόμοι 2) δρ. 2 .20 — Τα 
τέχνα τοΰ Γράν, 6πο ’ Ιουλίου Βέρν. δρ. 4. — 
Έ  Γρύλλος τοϋ Μόλου, ύπο Πονσών δε Τεράΐλ, 
δρ. 2 20 —*Π Ά μ α ξα  Αριθμός 13, δπο Ξαβιε δέ 
Μοντεπέν, δρ I I .  -  ’Εξομολογήσεις ένος Τέκνου 
τοΰ Αίώνος δρ 2 .20. — Έ πιστολαί μιας Μηδενι- 
τρ'ας δρ. 1.10. — Ή  Μοσ^ομα'γχα τών Παρι- 
σίων , &πί> Πώλ δέ Κοκ δρ. 2.20 — ‘ Ιστο
ρία δυο Μελλονύμφων, ΰ-ο  Ά λεξ . Μανζόντ 
(τόμοι 3) δρ. ί . —Ό  Καμπούρης τών Παρισίων 
δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1.30 — Τ ά ϊχ νη  ένος Κακουρ
γήματος δρ. 2 .70 — Κλεοπάτρα δρ. 2.70 
— Τά Μυστήρια τοΰ Κόσμου μ ετ’ εικόνων, 
δρ. 1.70.— ‘Ο Ιωάννης ίν ε υ  έπιβέτοο (τόμοι 2) 
δρ. 4 .3 0 —Ή  Μάμμη (τόμοι 3) δρ. 6 .60— Περι
οδεία Ιν ΙΙερσ'α, μ ετ’εΐχόνων δρ. 3.30. — Π αρισίων 
’Απόκρυιρι, μυθιστορία Εύγενίοι Σύη, μετάφρασις 
Ίσιδωρίδου I. ΣκυΧίσση(τόμοι I 0). δρ.6. Η χα/,υβη 
τοΰ θω μ α  ?) ό β ος τών μαύρων έν Αμερική, δπο 
’Ερριέττης Στόβης, μετάφρασις Ικ τοΰ άγγλικοΰ 
(τόμοι 2) δρ. 2.50.
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