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ΙΟον. Εκ τής λέσχης τής T e .itΙας Φι- 
Μ αc3 έν 'Ανατολή του *Αλβυ.

11 ον. Εκ τής λέσχης τής ΆΛηθεΙας^ 
έν τνί ’Ανατολή τής Μασσαλίας.

1 2 ον. Ε* τής λέσχης τής ΈΛπΙδος^ 
έν τγ, ’Ανατολή Μαζζάρα (Σικελία).

1 3 ον. £κ τής λέσχης τής ΈΛπΙδος, 
έν τ?ί ’Ανατολή τής Βέρνης.

1 4ον. Έ κ τής λέσχης τής Φ ι Λ Ι α ς ,  έν 
τη  ’Ανατολή τής Βιλλενεύης (Γαλλία).

1 5 ον. Έκ, τής λέσχης των Τ έ κ ν ω ν  τ η ς  

A h r a q y έν τ?ί ’Ανατολή τής Νεαπόλεως.

Έ π ί τ$ προσ*λήσβι του Γαληνό- 
τάτου Μεγάλου Εθνικού Διδασκά- 
λου, ο άδελφός Μ έγας Διδάσκαλος 
τών Τελετών προέοη εις τήν είσαγω- 

• γήν τών μελών τοϋ Ύπερτάτου Συμ
βουλίου τής Βελγικής. Ό  δέ Γαλη

νότατος Μ έγας Διδάσκαλος τοίς  α
ποτείνει τήν προσοώνησίν τ α ύ τ η ν :

’Αδελφέ Μέγα νΑρχων (Com m an- 
dcur), υμείς Γαληνότατε πρώην Μέγα 
Εθνικέ Διδάσκαλε, δστις ή θελήσατε να 
βαδίσητε έν ταις τάςεσι του ίπερτάτου  
Συμβουλίου* καί πάντες υμεΐς, αδελφοί 
μου5 οιτινες συνιστατε το υψηλόν τούτο 
Μασωνικόν σώμα.

II Μεγάλη Βελγική ’Ανατολής ητις έ- 
νόμισε κχθήκόν της νά άπο^ώσν) τά  δσια 
τώ Μασώνω Βασιλεΐ, τω εύίοκήσαντι v i  
τη παράσχη έν 5υσκόλοις καιροϊς τήν 
ύψηλην προστασίαν του, ή Μεγάλη Βελ
γική ’Ανατολή εΐναι ευτυχής βλέπου- 
σ* ύμας σπεύσαντας έπί τ·?| πρόσκληση 
της νά λάβητε μέρος είς τήν έπί^ειζιν 
ταύτην, $ν έπέβαλεν αίσθημα ουδέποτε 
άπολεΐψαν τοις Μασώνοις, τδ αίσθημα 
τής ευγνωμοσύνης. ^

0  ίσχυρλς πρός τ·},ν πατρίδα ίρως,ή ύ- 
ψηλή Οέσις, $ν κατέχετε έν τ*?ί ήμετέρα 
ιεραρχία, τ ά  πάντα έβεβαίουν ήμ&ς δ η  
ήουνάμεθο; νά έλπίζωμεν έπί τ$  συνίρο- 
μ$ υμών. Δύναμις κανονιστική τών ύψη- 
λών βαθμών (*), ή θέσις υμών είναι* ση-' 
μερον παρ* ήμΐν* £ιότι πρόκειται νά τι* 
μησωμεν ’Αδελφόν, δστις κατεΐχεν ύψη-

(*) Αποτιίν ιτ*; Vo ίπ ίρ τ α τ ο ν  ΣυμΙο»λι«ν 
ioj Β»λγ:ν ·̂



βαθμόν έν τ?  σκωτική Μασωνία, τής 
όποίας οί αρχαίοι παραδεδεγμένοι Ιεροί 
θεσμοί ( f it )  *ϊν*ε ύ*ό rip» φ ε τ έ ρ α ν φ /*  
>ακ^ν. ^Α ίιλρΙ Μ έγ«'Α ρχώ ν καί δμεΙ« 
Γαληνότατε πρώ** Μ£γ« ’Κθνικέ Δ ιδά
σκαλε, αδελφέ Δεράξ (*), εΰχρεστηθήτε, 
παρακαλώ, νά καταλάβητε τάς £ίρχ; 
ταύτας’ ή παρουσί*Λ>ώτφά$θεν $ μ ^ : 4 ν £  
δύο υψηλών έξοχοτητων τής έθνικής Μα- 
σωνίας, θέλει δώσει περισσοτέραν έπιση- 
μότητα κατά τίιν ύποδοχήν <twv ivriiifO*  
σώπων τών Μεγάλων Μασωνικών Σωμά
των τής αλλοδαπής.

Είς τήν προσφώνησιν ταύτην, ή- 
τις  έσυνοδεΰθη ύπό τριπλές άμυδρδς 
χειροκροτήσεως,ό άδελφός 'Ράνουετ, 
Μ έγας "Αρχών, άποκρίνεται :

Γαληνότατε Μέγα Διδάσκαλε, καί υ
μείς πάντες, ’Αδελφοί μου,

Λ ;ί* χ ε ν  είπών ό Γαληνότατος Μέγας 
Εθνικός Διδάσκαλος, το Ϋπέρτατον Συνέ
δρων έκτελεΐ υψηλής Μασωνικής ’Αδελφό
τητος καθήκον,καί καθήκον πατριωτισμού, 
άνταποκρινόμενος είς τήν πρόσκλησιν τής 
Μεγάλης Βελγικής ’Ανατολή;.

Λς Βέλγοι, πάντες συνεκλαύσαμεν και 
βυνελυπ-Αθημεν μεθ’όλοκλήρου τοΰ έθνους. 
Ό ς πολΐτα ι, έτιμήσαμεν τήν μνήμην 
Πρίγκηπος, ό'στις κατεννόησε τό πνεΰμα 
τής έποχής του, καί έσεβάβθη τά  καθι· 
δρύματα ήμών. Ώ ς Μασώνοι, έρχόμεθχ 
ίν  τφ  Ναώ τούτω νά βίψωμεν μεθ’ ύμών

(1) Ευγένιος Δέ Φάξ νομοδιδάσκαλο; χα\ πολι
τικές Βέλγος, γιννηθιιβ έν A th , tC  1797 . Κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1830 {το δικηγόρος* «γένιτο 
πληριξούϋίος έν τ ί  έθ ν ιχ^  Συνιλιύοει χα ι 6 π ι-  
^τ^ριξιν ένιργως -κέντα τά μέτρα τά άποίλέποντα 
τήν έχ«ράι6τητ« τοϋ Βιλγιχοΰ έδάφους* ΐχηρύχβη 
χατά  τ* ς  Ιδρύοιως της Γιροοβίας χα ί τίίς έχλο- 
γη« τοϋ βασιλέως Αιοπδλδου. Κατά -κρόταοιν 
αύτοΰ ώρίοβη 4 άριβμδς τοϋ τιμήματος τών ιχλο- 
γέων. Ε ιτα  έγίνιτο  βύμΐοολςς τοϋ Καχουργιοδι- 
χιίου χα ι Μέγας Δίδάβχαλος τ ί ς  Β ιλ γ ιχ ΐς  Φ ραγ- 
μασωνίας. Κατά xb 1847 προίδριυ^ν της μ ιγαλης 
φιλολκυθϊρας συνιλιύσιως, ί-ηιιτα, μ ιτ ά  τ&ν χ ω - 
ριομ&ν τών «λιυβιροφρόνων χα ί των μ ιτ α ^ υ θ μ ι-  
στών (rad ic iux), προίδριυβ· της έ τ α ιρ ι ι ΐ ς  τ ί ς  
£ ν | λ μ α χ ί α ς  έντιχειμένης τ*5 άταιρίφ  ( Α μ ο -  

tU lion). Ε χτΙς  δέ τοϋ πολίτικου βίου του ιΐνα ι 
γνω«χ6ς i  *  Δέ Φάξ εχ τινων νομικήν συγγραμ
μάτων : οΤον Δ ρ χ α ΐ ο ν  β ι λγ  ι κ b ν δ ί κ α ι ο ν  
**ι  Ε π ι τ ο μ ή  π ο ρ ι  τ ώ ν ^ θ ί μ ω ν  χ · \ ν 4 - !  
ι*.«  ν ι ν Ο * λ γ  ( φ 1Ϊ ρ 6 τ ο ΰ  ά α τ ϋ χ ο ΰ χ ώ -  
β Yi χ 9 (. [ t y ,  r / j  Λιξιχοϋ των Συγχρόναν Ανδρών*)

Μ;τχ?ρχσΐθν·

ίνθή έπί τ·δ  τάφου Άδελφοΰ, οστις, ίν 
τ$ υψηλοί αύτοΰ θέσει χαί ίν τφ μέ<χψ 
Τδν *ιρικυ*λούντ«ν αύτόν δυσχιρειών, 
δέν έκελάθετο ουδέποτε ίτ ι  ητο έκ τών 
Λμττέρων, δτ» άνήκεν εί? σκ«τικά\όμιμ*  
(rit) διά τοΰ βαθμού 8ν περιεβάλλετο καί 

 ̂(δστις, πρό πάντων, δέν,έπελάθετο ούδέ- 
ϊΐφτε ,6'τ  ̂ ή ΜαΦωνΙκ ι̂ Πίστις εΐναι Ιερόν 
διά τοΰ; ανθρώπους, οΐτινες άγαπώσι νά 
σέβωνται τους δρχους των.

0  βνδοζος Ά δελφός, τόν όποίον κλαίο- 
μεν δέν ήδύνατο νά παρευρίσχηται είς 
τάς έορτάς καί τάς συνελεύσεις ήμών, άλ
λά , καθώς οί προλαλήσαντες άνέμνησαν 
#μϊν τούτο, ή προστασία του, τρανώ; 
δηλωθεΐσα, δέν άπέλιπεν ήμϊν ούδέποτε. 
’Επί τού θρόνου, ώς άλλοτε έπί τών πε
δίων, αί σκέψεις αύτού ^?αν πάντοτε έμ- 
πνεύσεις αληθούς τέκνου τοΰ Φωτός.

-ήμερον, αδελφοί μου, ένούμενοι έν τίί 
ιδία σκέψει, έρχόμεθχ νά λάβωμεν θέσιν 
εΐς τάς τάζεις υμών, ϊνα συμμετάσχωμεν 
δικαίας θλίψεως. Συγχωρήσατε ήμΐν ν’άν- 
ταποκριθώμεν είς τούς χαιρετισμούς υμών, 
διά  τών αύτών σημείων καί χειροκροτή
σεων, ών έκάμετε χρήσιν πρός χάριν ήμών.

"Οτε τά μέλη τοΰ Ύ περτάτου Συ
νεδρίου τ^ς Βελγικής Ιλαβον θέσιν, 
ό Γαληνότατος Μ έγας Διδάσκαλος 
προσκαλεί τόν άδελφόν Μεγαν Δι
δάσκαλον τών Τελετών νά εισαγάγη 
έν τφ  Ναία τούς άντιπροσώπους τής 
Μ εγάλης ’Ανατολής τής ’Ιταλίας, 
τής κανονικής Λέσχης τής Κ α ρ- 
χ η δ ό ν ο ς  κ α ί  Ο ύ τ ί κ η ς ,  έν τή 
’Ανατολή τής Τύνιδος, τής Λέσχης 
τής Έ  λ  π  ί δ ος, έν τή ’Ανατολή τής 
Βίρνης, έν ό άρτιθανης ’Ενδοξότα
τος ’Αδελφές Λεοπολδος τοΟ Σαξ- 
Κοβούργου έμυήθη· τούς απεσταλ
μένους τής Λέσχης τής "Α ρκτου , 
εν τή ’Ανατολή τής Γάνδης, τ ά ς λ ί-  
σχας τής Δορτρέχτης, τής Ά μτ^ρ- 
δάμης, τής Γερμανίας, τών Η ν ω 
μένων Κρατών τής ’Αμερικής Λ τ.λ.

Όδηγηθέντες, παρά . τούς π6δ*ζ' 
τοΟ Θρόνου, μετά τής πρείϊούσης είς 
είς τούς βαθμοΟς αύτών έθιμοταξίας, 
ο« ’Αδελφοί ουτοι έγννοντο δεχτοί

ύπό τοΰ Γαληνοτάτου Μεγάλου Έ -  
Ονίχου Διοασκαλου, 
αύτοις τα υ τα :

Α γα πητο ί 'Λδ{. hfol,

1ίπ  όνόματι τής Μεγάλη; Βελγικής 
Ανατολής, ή μάλλον, έ - ’ ό-όμχτι όλο- 
κλήρου τής Μασωνίας τού Βελγίου, ευχα
ριστώ τά  τή; αλλοδαπής Μασονικά Χώ - 
ματα, άτινα σας άπέστειλαν πρό; ήμας. 
ϊ ά  ευχαριστώ έπί τϊί ύψ·/;λ·?ι καί αδελφική 
συμπαθεια, ήν έττεδείζαντο ερχόμενα, δ ι’ 
ύμών, νά συμμετάσχωσι τού τελευταίου 
καί ευσεβούς σεβασμού, 3ν Οίλομεν απο
δώσει τή μν/ίμη ’Εκείνου, ό'στι;, προσ
κληθείς εί; τήν ύπερτάτην άρ/ήν δι* τής 
ψήφου λαού έλευθέρου, είργάσΟη πάντοτε 
τάς ύψηλάς πολιτικάς άρετά;, αΐτινες τ ι-  
μώσι τήν Μασωνίαν. Καί, ή Μασωνίχ εί
ναι υπερήφανο; έπί τή κττ,σει έν τα ΐ; τά· 
ζεσιν αύτή; τοϋ ένδό;ου τούτου Ματώνου.

Ιό  διάβημά υμών, Αδελφοί μου, άπο- 
δεικνυει ημΐν ότι οί Μασώνοι, τούς όποίου; 
αντιπροσωπεύετε* εννόησαν* ώς ί,^εις^οτι 
είναι άπάντησις κρίσιμος προς τούς όνει- 
ρευοαένους την επάνοδον θλιβερού καί 
Φκαιοΰ παρελθόντος* καί έπιχειροΰντας νά 
χαταβαλλωσι την μασωνίαν* τόν φύλακα 
των νεωτέρων κατακτησεων έπί του πο
λιτισμοί, τήν πρόσκοπον τής προόδου* 
παριστώντες αύτήν έστίαν ανθρώπων άνο* 
αίων (impies) καί κακοποιών (criininels), 
αυνομοττούντων κατά της ’Εκκλησίας καί 
τής πολιτικής Εξουσίας.

Κατεννόησαν δτι ή πρέπουσα άπάντη- 
σις προς τούς ίεσπότας τούτου; τή ; π ά 
λαι έποχής, τού; άποπαι5αγο>γοΰντας τόν 
φανατισμόν καί τό μίσο;* είναι αυτη : 
υπήρξε Βασιλεύς τη σοφί^ι τού όποίου ό- 
φείλετε φορον σεβασμού* Βασιλεύ; τοΰ 
όποίου £έν ίύνασθε νά παραγνωρίσητε 
τας ύψηλάς πολιτικάς άρετάς* ό 5έ Βα
σιλεύς ουτος* ό τόσον φρόνιμος, ό τό«:ον 
πεφωτισμένος Ιλαβεν ύπό την ειδικήν αύ 
του προστασίαν τήν Φρχγκμασωνίαν τού 
τόπου του* ό Βασιλεύς ούτος, μεμυημέ- 
νος e{; τά  ήμέτερα μυστ'/,ρια* έβίωσε καί 
άπέθανεν ώς Μασώνοςπ^ός καί πεποιθώ;.
. Τό γνωρίζετε καί θέλετε τό εΐπεϊ πρός 
τούς αποστολείς ύμών, δτι ή ι£έα τής 
άποίόσεως τ ί ί  Βασιλεί Λεοπόλίφ λ ' τών

οσίων, ητις έπιφυλάττεται 'τοϊ; ένίοζοτά*· 
τοι; τών Μασώνων, δέν έπήλθΐν ήμΐν ύπό 
πνεύματος δουλοπρεπείας* κολακείας καί 
Ζ.*(Λ£ρπειας. Οί Βέλγοι Μασώνοι* δχι κα
τώτεροι τού έπιλοίπου βελγικού λαοΰ* 
δέν αγωνται ύπό τοιούτων ελατηρίων.

Η κηδεία, £,ν τό έθνος Εκαμε τώ  Βα- 
σιλεΐαύτου* άρύετο τήν λαμπρότητα αύ· 
τής, δχι έκ τής περικυκλούοης αύτήν 
πενθίμου μεγαλοπρεπείας* άλλ’ έκ τή ; 
έκουσίας αμιλλης λ^ού βαθέως τεθλιμ- 
μενου^ Η έπίόειςις αύτη,ή καταπληκτική* 
ή έπιοαλλουσα, δεν άπηυθύνετο μόνον εΐς 
τήν υψηλήν τάξιν τού Ενδόξου Νεκρού* 
αλλ απέόιδε προ παν των τόν δίκαιον 
φόρον τής ευγνωμοσύνης καί τού θαύμα· 
σμου τοϋ βελγικού λαού είς ’Εκείνον, δ- 
στις ηθίλησε πάντοτε νά ηναι ό πρώ· 
τος πολίτης τοΰ έθνους του, είς Εκείνον, 
τόν όποιον θεωρούμεν πάντες ώς χ6κ /7α - 
τ/ρα  της Π ατρίδας !

£1 Μεγάλη ’Ανατολή* ψηφίσασα τήν 
τελετήν, ήλθατε νά λαμπρύνατε διά 
τή; παρουσίας σας, ύπήκουσε καί αύτή 
έπίσης εις μόνον τό αίσθημα τής ευγνω
μοσύνη;. ήθέλησε νά τιμήση Έκεΐνον, του 
όποίου ή σεβαστή μνήμη θέλει είσθαι εί^ 
τήν Μασωνίαν ή προστάτις αίγίς* ή ισχυ
ρά άσπΐ; κατά τή; όποίας Οίλουΐιν άμ- 
βλύνεσθαι τά βαλλόμενα παρά τών άνι- 
λάστων αύτής εχθρών βέλη.

Καί παλιν* *Λίελφοί μου* έπ* όνόματι 
τής Βελγική; Μασωνία;, ευχαριστώ τ*  
άποττείλαντα ύμά; Μεγάλα Μασωνιχά 
σώματα, έπ! τνί μαρτυρία τής μεγάλης 
αύτών πρό; ημάς συμπαθείας.

Λυπούμαι δτι τά  προστάγματα (p res
criptions) τοΰ ήμετέρου τυπικού (rituel) 
δέν μας συγχωρούσι ν’ άποδώσωμεν τάς 
όεειλομένας ύμΓν τιμάς* έστέ 2μως πε- 
π:ΐ7μένοι δτι αί καρδίαι ήμών άναπλη· 
ρούσι ταύτας.

Αδελφοί Βέλγοι, εΰαρεστηθήτε νά έ- 
νωΟ/,τε μετ’ έμού ϊνα καταδείζωμεν εΐς 
τοΰ; Άδελφοΰ; αντιπροσώπου; τών τής 
αλλοδαπή; Ανατολών τήν ήμετέραν εύ* 
γνωμοσύνην. θέλομεν μεταχειρισθή δέ 
πρός τοϋτο τάς χειροκροτήσεις καί τά  
σημεία, τά  παρ’ ήμϊν έν χρήσει.

’ΑφοΟ έγένετο 6 μασωνικός χα ι
ρετισμό;, ό άδελφός Ό χστέΐν (Hoch-



atcyu), επιτετραμμένος ν' άντιπροσω- 
wj<rj) τήν Μ εγάλην Άνατο?*ήν τ!)ς 
’Ι τ α λ ό ς ,  λαμβάνει τόν λογον :

^Γαληνότατε Μέγα ’Εθνικέ 
καί .ύμεΐς πάντες, ‘Αδελφοί μου,

Είμαι Επιτετραμμένος τίιν τιμητικήν 
«ΙποστολΆν τ*7ίς άντιπροσωπεύσεως τίίς Ι
ταλικές Μασωνίας, έν τ$  τελεσθησομένη 
έπικηδείω τελετή είς μνήμην τοΰ Βασι
λέας Μασώνου,Αεοπόλδου λ! του Βελγίου.

Πρό τριών μόλις έτών 6 μακαρίτης 
Φίλτατος χαί Ποθεινότατος *Αδελφός 
Βεοχάγεν (*), υμείς, Γαληνότατε Μέγα 
Λιοάσκαλε, καί έγώ 6 δμιλών τίϊν σ τιγ
μήν ταύτην συνεδέσαμεν μετά προσφιλών 
σχέσεων τί;ν Μεγάλην ’Ανατολήν του 
Βελγίου καί τ>,ν της ίταλίας. 01 δεσμοί 
έχεινοι ίφερον τούς καρπούς των" ιίι Ιτα 
λική Μασωνία έρχεται σήμερον νά συμ- 
μετασ/η  τ·7,ς λύπης* $ν ol ’Αδελφοί αύ
τής του Βελγίου ήσθάνθησαν έπί τ^  τε 
λευτή τοΰ Βασιλέως, αδελφού των.

ΪΙροστάττς ειλικρινής καί πιστός Ιδρύ
ματος τοΰ όποίου έσεμνύνετο νά $ναι μέ
λος, έτχρνΐσε τόν βρκον του πρός τούς 
ήμετέρους νόμους, ώς έτηρησε τόν ίρκον

(·) Πέτρος Θεόδωρος Βερχάγεν (P ie rre -T beo- 
dore Verhacgen), άνήρ πολιτικές tou Βελγίου, 
γ»ννηθε\ς έν Βρυξέλλαις, κατά τ& 180Θ. Γνωστίς» 
χατά  τ ί  1830, ως βλευθιρδφβων δικηγόρος ώνο- 
^άσβη άναπληρωτιχ^ς (euppleanl) πληρεξούσιος 
ιν  έθ ν ιχ^  ^υνελιύσει, tab  τοΰ νομοΰ των Βρυ- 
ξιλλών. Κατά τ* 1837 «Ισηλθεν είς τήν Βουλήν 
TiSv Αντιπροσώπων, Γπου ΐλαβι πολλάχις τδν λδ* 
γον Γνα πολεμήση τάς άπαιτιδσιις τοΰ χλωρού καί 
νά ύπερααπισΟ^ τά δικαιώματα της πολιτικής έ- 
ϊονσίας, χικηρυγμένος πάντοτι δειχϋείς πολέμιος 
των μικτών και χαβολικών ΰπουργείων. Ιδρυτής 
κχί επιμελητής τοΰ ελευθέρου πανεπιστημίου των 
Βουξ*λλών, άντέστη ζωηρδτατ* χατά τής πολιτι
κής προσωποποιήσεις τοϋ χαθολιχού πανεπιστι»· 
jxiou τής Λουίαίνης. Εζήτησι τήν αΐίξησιν τής 
μισθοδοσίας τών δικαστών χαι πρδ πάντων των 
<ΐΛηνοδικ«ν. Κατά tb  1847 εγένιτο πληρεξούσιος 
ιν τ^  έλευΟέρα Ιΐυνίλεύσει και ή νίκη τής μιρίδος 
Τ·υ έκάλεσεν αύτ&ν εΐς τήν θέσιν τοΰ άντιπροέδρου 
της Βουλής. Απεσπάσθη των ριζοσπαστών χ α ί  έ- 
ϊείχθη ύπερασπιστής τοΰ Συντάγματος, #τ· πρδς 
f τιγμήν 6 άντ(τυπος της έτρ^ναστάσιω; τοΰ Φ ·-  
ίρονβ^ίβυ ΐφλνη επαπειλών tfcv θρόνον τοΰ Λεο- 
πόλδου. Λπέκρουαε δΐ γινναίως τάς δημοκρβτικάς 
Ιδέας χαί τήν ιδέαν τής κοινοκτημοσύνης κ*1 6 π ·- 
ρασπίσΟη τ6 δικαίωμα τή$ ιδιοκτησίας, Αλλ είς 
τάς βχετικάί συζητησιις iwpl τών ευεργετικών 
Ιδρυμάτων, ύπεστήριξε τά $ικα\ώματα. της Ε * ι·  
κρΛτιίας εναντίον τοΰ καθολικού κόμματος^ *αΙ 
■ξηκολς^υησε μέχρι τέλους ιςολεμών τήν ε π ι κ ή ν  

χλήε&υ (Κ/. y y j  Ac;ixoO τών 2υγχρ4νωγ.)
^ημείωσ-.ς Μ:τα·ίρ*»7θΰ,

του καί πρός τό αθάνατον Βελγικόν Σύν- 
τάγμα. Ούδεμία άπόμωσις δέν ^ιίψ ιυσι 
τ?ΐν πίβτιν αότοϋ πρ6ς τό τ ί ς  άϊΛφότκι- 
τος, τοϋ πολιτισμού κ«1 τής προόίου Ερ- 
γον, δπ*ρ 5ιέπρ«ττβ \u tk  τή ; άναλλοιώ- 
του έκείνης βεβαιότνιτος, ίν  πα ρέ/ιι ή 
βυνβίίνιβίςτοΰ ίχπλτρωΟέντος καθήκοντος.

θέλετε tupct, ’Αδελφοί μου, παρνιγο- 
ρ£«ν τινά έν ταΓς συμπαθε£«ις, Λς ^λΟον 
£ι«ρμγ)νβύ<των ύμΐν έπ* όνίματι τοΰ έπ ι- 
>έκτου μέρους τοΰ ιταλικού Ιθνους. Α 
Μεγάλη ’Ανατολή τ!ίς Φλωρεντίας τιμάί 
καί κλαίει μεθ' Ομών τόν Βασιλέα Μα- 
σώνον, τόν ήγεμόνα βστις, πολί» πρ(5τε- 
ρον πρίν ?ι καταβίί είς τόν τάφον, έγένε
το κ τ ΐμ α  λαμπρόν τίίς ιστορίας.

Ας άπο^ώσωμεν πάντες δμοϋ Οπέρτα- 
τον καί αδελφικόν σεβασμόν είς τάς πρά
ξεις αύτοΰ καί Ας συμμετάσ/ωμεν π ά ν  
τες του θαυμασμοΰ, τόν όποιον μβς έμ- 
πνέουσιν αί άρεταί του.

Έάν οί αντιπρόσωποι άλλων Μασωνι- 
κδν Σωμάτων έπιθυμώσι νά λάβωσι τόν 
λόγον παύοι έπιφυλάττων είς έμαυτόν 
τό παράγγελμα τ?ίς χειροκροτησεως.

Τότε ό ’Αδελφός Κουβρέρ, έπ(τι- 
μον μέλος τ·7]ς λέσχης τϊ)ς Έ  λ  π  ί- 
δ ο ς ,  έν τ ί  ’Ανατολή τ·?|ς Βίρνης 
και πληρεξούσίος τί|ς  Λέσχης ταύ
της είς τήν Μ εγάλην τοΟ Βελγίου 
Ά νατολήν, ε ιπεν :

ό  μέγας Βασιλεύς και ό μέγας πολ ί
της, τοΰ όποίου τιμώμεν τδν μνήμην κα
τά  ττ,ν έσπέραν ταύτην, εΤίε κατά πρώ
τον τό ’Αληθις,Φώς έν ττ, Λέσχη της Έ Λ -  
ηίδος, έν τή ’Ανατολή τής Βέρνης(*)κτλ.

Μετά τόν άοελφόν Κουβρέρ λα
βών τόν λόγον ό αδελφός Αεμάγερ, 
αντιπρόσωπός τής Μ εγάλης κανονι
κής και άρειοπαγιχής Λέσχης τής
Κ α  ρ Ο α γ έ ν η ς  καί Ού  τ ί  χ η ς ,  εν 
τί) ’Ανατολή τής Τύνιδος, διερμή
νευσε τήν λύπην τής έν ’Αφρική Μ α- 
σωνίας χαί το'τε δωσαντες πάντες οί 
άντιπρό?ωποι τών ιή ς  αλλοδαπής 
’Ανατολών ' τόν μασωνιχόν χαιρετι
σμόν Ιλαβον μέρος έν τή  ’Ανατολή.

( ’ΑκολουθιΤ.)

(*j ϋ  B«pvr, *ίν*ι niAit ti?  ^λϊιτΙ«ί;

Π ΘΜΤΙΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΛΛΣ
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Είς τ·>,ν νήσον ίαύαν υπάρχει κο-Λάς τις, 
όρθώς όνομαζομένη φαρμακερά η θανατνι 
φ<5ρος* itOTt άίύνατον είναι νά είσέλΟτ, 
αύτοΰ 5ρνεον, κτήνος, ·?1 άνθρωπος, καί νά 
ζη'ση. ΤΙρώτην σ/υ.είωσιν χερΐ τοΰ φοζ?- 
ροΰ τούτου Γολγοθά εύρίσκομεν τν,ν έπο- 
μένην εί; το ήμερολόγιον Αγγλου τινό; 
περιηγνιτοΰ.—-«01 έντόπιοι φοβούνται την 
λεγομένων θανατηφόρον κοιλάδα, ■ή'τις, 
κατά τ·/)ν περ·.γρ*φν;ν αύτών, όμοιάζει τό 
πλησίον τής Νεαπόλϊω; 'A v tc o v  τ ο υ  Κυ*
νός (Grotta del Cane)· άλλά, μολονότι
πολύ έπεθύμουν νά έπισκΐ<ρ6ώ αύτγ,ν, ού- 
δεις ίστερζε νά μέ όίηγηση. » ΐίν έτει ο- 
μο>ς 1 8 3 0 , άλλος περι·ογ·/·(τ·>,ί, 6 χ. Λλέ- 
ξανίρο; Λούπων, κατεπειιέ τινα; τών εν
τοπίων νά τυνοίεύσω'τιν αύτόν εί; τν·,ν 
περί ·ί; ό λόγος κοιλάδα' περιγραφή Si 
τής έπισκέψεως αύτοΰ έφάννι κατά πρώ
τον εί; τ·>,ν εφημερίδα τή ; Βασιλική; Γεω
γραφική; Εταιρεία;. Ιίί; Βατοΰρ ευρισκό
μενο; τήν 3 Ιουλίου κατά τό προειρνιμένον 
ίτο ;, ίααθε παρά τίνος εντοπίου άρ/οντο;, 
δτι υπήρχε κοιλάς τρία μίλια έκ τής Βα- ! 
τοΰρ, είς τήν όποίαν ούδείς ήμπο'ρει νά 
πλησιάση χωρίς ν’ άπολέσιρ τήν ζωήν, καί 
δτι ανθρώπων σκελετά καί παντό; είδους 
όρνέων καί κτηνών έκάλυπτον τό βάθος I 
τής κοιλάδο;. * Τότε, λέγει, δέν έπίστευ- 
σα δλα, δσα μέ εΐπεν ό ίαυαναΐος άρ/ων* 
«γνώριζον μέν δτι εΰρίσκετο λίμνη έπί τή ; 
κορυφής ένός τών λόφων, δπου ητο κινδυ- I 
νώδες νά πλησιάσν) τις παραπολΰ, άλλ’ 
ούδέποτε ειχον άκούσει περί τής κοιλά- 
δος ταύτης τοΰ θανάτου. ® I

Τήν έπαύριον έξεκίνησεν ό κ. Λούδων I 
μετά εύρωπαίου φίλου καί τινων έντοπίων, I 
συμπαραλαβών δύο κύνας καί τινας δρνι- I 
6ας, δ ιά  νά κάμη πειράματα. « Φθάσαν- I 
τες εί; τούς πρόποδας τοΰ βουνοΰ, αφή- I 
καμεν τοί»ς ϊππους, καί μετά πολλοΰ κό- I 
που άνέβημεν, ώς είς 6ν τεταρτημόριον I 
τοΰ μιλίου, λόφον άπότομον καί όλισθη- I 
ρόν. Κντός όλίγων πήχεων έκ τή; κορυφής J

/.οθάνθημεν ίσχυράν, ναυτιώδη, νοσηράν 
καί πνιγηράν οσμήν, ήτις δμο>; έπαυσεν 
εί; τό άκρον τή; άναβάσεω;. ίττοκάτω δ ’ 
ήμών έφάνη τώρα θίαμα έκπληκτικώτα- 
τον’ ή κοιλάς ήτον ήμισυ μίλιον τήν π ε- 
ριφερειαν, ωοειδής, τριάκοντα εως τριάκον
τα πεντε πόδα; βαθεϊχ, παντάπασιν ό - 
μ*λη, ανευ χόρτων, ρ.ε ολίγα; τινά; π έ -  
τρα;, και όλοκληρο; έσκεπασμένη μέ τά  
σκελετά άνθρωπων, τίγρεων, χοίρων, δορ
κάδων, ταωνων και πολυειόών όρνέων καί 
/.τΛ,νών. JiTti τοΰ ϊδαφου;, τό όποιον έσυ- 
νίστατο άπό σκληραν αμμώδη γήν, δέν 
παρετηρήσαμεν ατμόν τινα ή άνοιγμα. Τάς 
πλευράς τή ; κοιλαδος, άπό τή; κορυφής 
μέχρι τοΰ βάθους, έκάλυπτον χόρτα, δέν
δρα, θάμνοι, κτλ. Κατέβημεν δέ περί τό 
ήμισυ τή ; κατωρερείας, ώστε άπείχομεν 
τοΰ βάθους δεκαοκτώ πόδα;' ένταΰθα δέν 
έδοκιμάσαμεν δύσττνοιάν τ ιν α ,  i \ \ '  ή- 
σθάνθημεν νοστράν ναυτιώδν. οσμήν, έδέ- 

I σαμεν σκυλον εί; τό άκρον βαμβοκαλά* 
μου, δεκαοκτώ πό^α; μακροΰ, καί κατ*« 
βιβάσαμεν αύτόν εί; τήν κοιλάδα' έκρα- 
τούσαμεν τά ωρολόγια ήμών είς τάς χε ί- 
ρα;, καί εί; δεκατέσσαρα δεύτερα λεπτά 
έπεσεν ύπτιο;’ δέν έσάλευσε δέ, ούτε πε- 
ριέβλεψεν, άλλ’ έ'ηκολούθει άναπνέων δ ε
καοκτώ λεπτά. ’Εστείλαμεν £πειτα τόν 
άλλον σκύλον, ή μαλ>ον αύτό; έλύθη άπό 
τόν κάλαμον, καί ΰπήγεν είς τό μέρος δ
που ό σύντροφος αύτοΰ έκειτο' έστάθη δέ 
δλως διόλου ακίνητος, καί εις δέκα δεύ
τερα έπεσε πρηνής, καί ουδέποτε πλέον 
έσάλευσεν, άλλ’ έζηκολούθει άναπνέων 6 - 
κτώ λεπτά. ’Εδοκιμάσαμεν έτομένως δρ- 
νιθχ, η τις έψόφησεν εί; ίν ήμι<ιυ λεπτόν* 
έρ^ίψαμεν δέ καί άλλην, ήτις έζέπνευσε 
πρίν έγγίστι τήν γήν. Εΐς τό άπέναντι μέ
ρος τής κοιλάδος πλησίον μεγάλης τινός 
πέτρας κεΐται ό σκελετός άνθρώπου, δς- 
τις φαίνεται δτι άπέθανεν ύπτιος, τήν δε
ξιάν εχων υπό τήν κεφαλήν* τά  όστδ του, 
είς τήν ατμόσφαιραν πρό πολλοΰ έκτεθει- 
μένα, ειχον γένει λευκά ώς έλεφαντόδου;. 
Έπεθύμουν δέ νά έπάρω τόν σκελετόν 
τοΰτον^ άλλ’ οίαδήποτε άπόπειρα ήθελεν 
εϊσθαι μανιώδης. » ’Αφοΰ ό κ. Λούδων 
καί οί μ ετ’αύτοΰ έμειναν δύο ώρα; είς ^ήν 
κοιλάδα ταύτην τοΰ θανάτου,έστράφιιβαν 
είς Βατούρ. * 01 ανθρώπινοι σκελετοί, » 
παρατηρεί, « νομίζεται ό'τι ησαν άντάο-
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-ται, ο ΐτιν·;, διωκόμενοι, κατεφυγον άπό 
τι·,'* βασιλικήν λεωφόρον εί; ποήραμέρου; 
καί δυσβάτους τόπους. Εΐναι δέ τών ά* 
δυνατών νά γνωρίσει τόν κίνδυνον αύτοΰ 6 
ιηριπλανώμενο;, έκτο; άφοΰ είσίλΟνι c£; 
τήν κοιλάδα* καί τότε πλέον δέν έχει 
δύναμιν, oC« πνεύματο; έτοιμότητα, ώ
στε νά έπιστρέψη. ■·

Λέγεται άκόμη δτι δέν υπάρχει ή έλα - 
χίατη θειωδης · όσμή, καί ούδέν σημεϊον 
δτι συνέβη ποτέ πλησίον αυτής ίκρηξι.', 
μολονότι όλόκληρος ή o«p* είναι ήφαί- 
βτιο;, καί δχι πολΰ μακράν ύπάρχουσι 
δύο κρατήρες*, άδιαλείπτως καπνόν έκ 
ηέμποντες. Τωόντι, άπασα ή νήσος εΐναι 
ήφαίστιο;, καί πολυάριθμοι έκρήξεις συνέ- 
βησαν έν αΰτίί. Κατά τήν γνώμην σοφοϋ 
τινός άγγλου, πολύν χρόνον εΐς τά μέρη 
ταΰτα διατρίψαντος, τό πρόσωπον τής 
χώρας ·ήλλοιώθη πολλάκις υπό τών σπα
ραγμών «τούτων τ?,; φύσεως' υποστηρίζε
τα ι δέ ή γνώμη αυτη καί ΰπό τ ί ;  Ιστο
ρίας καί υπό τών παραδόσεων. 6θεν καί 
τό αίτιον τοϋ εκπληκτικού φαινομένου 
•πρέπει ν’ άπο^ώσωμεν εί; ήφαίστιον ενέρ
γειαν.

Εΐναι μέν άληθές, δτι ό την Φαρμακε
ρήν Κοιλάδα περιγράψχς κ. Λούδων δέν 
έκΟέτει γνώμην τινά παρί τοϋ πόθεν προ
έρχεται ό έν αύτή θάνατο;. ’Αλλ’ ήμεις 
σχεδόν ίιμεθχ βέβαιοι δτι προξενεί αύτόν 
τό* ανθρακικόν όξΰ αέριον, τό όποιον, έκ· 
φεΰγον διά τινων σχισμών τ?,; γή ;, συνα
θροίζεται πάμπολυ εί; τό βάθος τή; κοι- 
Ήδος* διότι, ώ; βχρύτερον τοϋ κοινού 
άέρο;, κατακαθίζει πλητίον τή; έπιφανεί- 
α;. Τό ανθρακικόν τοΰτο αέριον, συμμε- 
μιγμίνον κατά πχσχν πιθανότητα μετ’ 
άλλων αερίων, απολύεται δι’ ήφαιστίου 
ένεργείαί, η τι; εξακολουθεί πάντοτε ύπό 
τίιν γήν, μολονότι μέ σφοδρότητα μικρό* 
τέραν τής παραγούτη; Ικρηξιν. Παρόμοια 
φαινόμενα εί; την Νεάπολιν τή ; Ιταλία; 
προέρχονται άπό τήν αύτήν αιτίαν.

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν ένταΰθα, 
δτι τό ανθρακικόν όζϋ είναι τό άέριον τό 
γεννώμενον άπό καιομένους άνθρακας, καί 
τό όποιον προσέτι εύρίσκεται είς φρέατα, 
t i ;  τάφου;, καί είς άλλα μέρη πρό πολλοϋ 
κεχλεισμένα. δ τ ι  δέ κατά συνέπειαν βλά
πτετα ι ή ΰγεία, καί ποτε ή ζωή,: τών 
κλε-ομένων είς στενά δωμάτια μετά καη

μένων ανθράκων, καί δτι πολλοί, άπεο* 
σέκτως καταβάντε; είς φρέατα % ε ίς 'τά 
φους, άπέθανον έκεϊ τόν αύτόν θάνατον 
ώς οΐ όρμώντες είς την Φαρμακεράν Κοι
λάδα τή ; ΐαύας, εΐναι γνωστόν καί εί; 
τοΰ; νεωτέρους τών άναγνωστών μας.

(έκ  τοϋ Ά σ τ. τής Ανατολή;.)
<

0 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΟΓ ΒΕΡΕΖΙΝΑ.
 ̂ Έ κ  τοΰ Γα,ίΜχοΰ,

fit*
επαμινονλα ςχ ιν α .

(Συνίχιια Ιδι φύλ· 33 χαι 34.)

—  A I πρίγκηψ μου, ειπεν ό πτωχός 
σαλπιγκτής δλως δακρύων, έάν τό θέλω! 
£χω  έκεϊ κάτω σύζυγον . · · τέκνον . . . .  
καί, προσέθηκε μετά τόνου όργή;, άνάγκη 
μεγίστη νά τιμωρηθί) ό προδότης.

—  Θέλει τιμωρν.θή, είπεν ό Τσάρεβιτς.
—  Ά λλά  πώς·, ήρώτησεν ό συνταγ

ματάρχης.
—  Θέλει τιμωρηθή, διότι υμείς σύν

ταγμα τάρχα όνσλώφ, θέλετε υπογράψει 
έκθεσιν περί τή ; αλήθειας.

—  Τούτου προκειμένου, είπεν 6 συν
ταγματάρχης όνσλώφ, έάν ή Υμετέρα Υ-

1 ψηλότη; θέλνι νά φθάσνι μέχρι τοΰ τέρ
ματος, εΐναι καλλίτεροι ετν

■ —  Τί·, ειπεν ό πρίγκηψ.
| — ό  στρατάρχης δέν έχει βεβαίως i

ξαφανισει τό πρός τόν στρατηγόν Κορβι 
νώ γραμμάτιον τοϋ Ναπολέοντος.

—  όρθώς, είπεν 6 πρίγκηψ. Λοιπόν ό 
I Ούϊτγενστάΐν θέλει τό άποδώσει.

—  Πρόκειται περί τής κεφαλής τοΰ 
προδότου, πρίγκηψ* διότι, προσέθηκεν ό 
συνταγματάρχη;, δέν θέλει υπάρξει έν 
Γαλλίφ ούδλίς ανώτερος αξιωματικός, δς-

! τ ι;  θέλει τολμήσει ν’ άρνηθ^ι νά τόν χλγ 
ταδιώξνι καί & βασιλεύς αύτός, δσον έχ: 
θρό; καί άν $ναι πάσης άναμν^σεως , v*r 
τίολεοντίου, δέν θέλει δυνηθή νΆντι^ταθ^· 

ό  πτωχός ^ταλπιγκτ·)*; ^οΰ' Βερεζίνα 
ίΙκουΜ τόν νέον «ρίγκηπα μετ’ έκ*τάσ*«4·

—  νΩ! είπεν οδτος, θέλετ» γείνει μ ^  
γας αύτοκράτωρ, κα\ ήμεις, πρίγκηψ
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διότι αγαπάτε τόν.στρατιώτην και έχετε 
ουναίσθησιν τοϋ δικαίου.

Ό  τσάρεβιτς άπέδειξεν ό'τι ητον άξιο; 
τοΰ άφελοΰς έπαίνου τοϋ Άνσέλμου, τοϋ 
πτωχού σαλπιγκτοΰ.

'Επεμψεν υπασπιστήν τινα εϊ; Πέτρού- 
πολιν καί Ιλαβε τόν Άνσέλμον ώ; γραμ
ματέα, περιμένων τήν επάνοδον τον αξιω
ματικού.

Δεκαπέντε ήμέραι παρήλθον. ΙΙροσί- 
βαλον τό φρούριον τών Κιρκχσίων, τό ό
ποιον ήλώθη μ,ετά αιματώδη μά/ην.

Ό  στρατιώτη; τοϋ Ναπολέοντος έκτυ- 
πνζθη εί; τά  δεξιά τοϋ μεγάλου δουκό; 
Νικολάου μετά τοσαύτη; άνδρία;, ώστε ό 
πρίγκηψ ειπε καθ’ έαυτόν.

—  Ανθρωπο; τοσοΰτον ανδρείο; δέν 
δύναται νά ψευσθγ. Παν ό',τι είπεν εΐναι 
άληθέ;.

*0 υπασπιστή; έπανήλθεν. Έκόμιζε 
τό περίφημον έκεΐνο γραμμάτιον καί πρό; 
τούτοι; πάντα τά αναγκαία έγγραφα πρό; 
βεβαίωσιν τή ; ταυτότητο; τοϋ Άνσέλμου 
καί εύκόλυνσιν τή ; άποκατάστάσεώ; του.

—  Υπολοχαγέ Άνσέλμε, είπεν ό Τσά- 
ρεβιτ; εί; τόν σαλπιγκτήν, δίδων αύτω 
έσφραγισμένον φάκελλον,θέλετε υπάγει εί; 
Παρισίους καί θέλετε άπευθυνΟή εί; τήν 
^ωσσικήν πρεσβείαν* αυτη θέλει άναλά- 
βει τήν ύπόθεσιν ύμών έν άνάγκιρ* πηγα ί
νετε, είσθε ελεύθερο;.

'Ο σαλπιγκή; ήσπάσθη τό τελευταϊον 
τήν χεΐρα τοϋ Τσάρεβιτ; καί άνεχώρησε, 
συνεπιφέρων πουγγίον πλήρες χρυσοϋ καί 
τά χα ρτιά  του, άτινα ώφειλον ν’ άσφαλί- 
σωσι τήν τιμωρίαν τού προδότου . . . .

• · · ·
•  * ·  · • · ·

Ό  Καύκασο; έζηλείφθη έν τΫί όμίχλνι.
Τάς γοητευτικάς οχθας τοΰ Κούμα δ ια 

δέχονται αί κίτριναι στέππαι' ό όρίζων 
εΐναι ατελεύτητος, ό ούρανός λευκός άνευ 
νεφελών.

Ή  ταχυδρομική τελέγα(*),τήν όποίαν 
δ Τσάρεβιτς έοωκεν είς τόν αιχμάλωτον 
γάλλον διά νά μεταβνϊ είς Άστραχάνιον, 
π ετ^  έπί τής άμμου είς τόν καλπασμόν 
των τριών κωδανοφόρων 'ίππων της.

Δύο Κοζάκοι έφιπποι παρακολουθοϋσι 
τό  Ελκηθρον.

(*) όχημ.» έν XpfoH ti; ri{ διά των oxtr.ifSv 
έν Ρω νσ ις·

’Οκτώ ήμέρας ή τελεγκ τρέχει δια τών 
στεππων άφίνουσα ότέ μέν αριστερά καλ- 
μουκικόν τινα τάφον, μετριόφρονχ πυρα
μίδα τής έτέρας ταύτη; έρημου* ότέ δέ 
οεςιά καρα£άνιον Τουρκομάνων, μεταβαι* 
νόντων εΐς Σιβηρίαν πρός αγοράν γουνα
ρικών. 

»/k 1Ο ’Λνσέλαος ρεν.Ζζζζ'. τν,ν Γαλλίαν,— 
τήν Γαλλίαν, rtrtc εΐναι τοσοΰτον μακράν 
ε τ ι . . .  , άλλ* r, τιλέγα ττρο^ωρεϊ τοσοΰτο 
ταχέως !

Ί^ού τ, Κασττία θάλασσα, ή άττέ- 
ραντος λίμνη υπάτων ν.οιμωμέ^ων και νο*
GTt OOiV.

t >*■« 'K 't  τών οχθών αύτής, /«καλυμμένων 
ύπό κχ/εκτικου γένους φυτών, έρίπταντάι 
χιλιάδες ίχθυοφάγο>ν πτηνών.

Ιίΐς τά  πέριζ, φυλαΐ ταρταρικαί βόσχου- 
σι τά αναρίθμητα αύτών ποίμνια·

'II τελέγα οφείλει νά σταματηση έδώ.
Τό ϋλ'ΑΥ,θρον μέλλει νά διαδεχθτΐ ή 

δρομάς* διότι υπάρχει £τι έρημός τις πρός 
διάβασιν, τ:ριν τ:αρατηρτ(6ώσιν είς τήν 
χρυσίζουσαν όμίχλην τής δύσεως, οΐ Οόλοι 
και οί μιναρέδες τής ’Αστοαχάν, τής λ ιυ - 
κής νύμφης τοΰ Βόλγα,

'Ο Τσάρεβιτς έχει δώσει αρκετόν χρυ
σόν είς τόν αιχμάλωτον γάλλον, ϊνα δ υ - 

#νηΟνί νά πληρώση συνοδίαν τινά.
Τήν συνοδίαν ταύτην τήν ευρίσκει είς 

τόν τελευταϊον ταχυδρομικόν σταθμόν, 
άθλίαν καλύβην έγειρομένην έν μέσω τών 
στεπττών.

Οικογένεια τις τουρκομάνων, άκολου- 
Οουμένη ύπό τών πολυαρίθμων αύτής υ 
πηρετών, έχει σταματήσει είς τό μέρος 
τούτο.

ΛΙ δρομάδες είναι πεφορτωμέναι γου
ναρικών καί πολυτίμων ύφασμάτων. ό  
άρ/ηγός τοΰ καραβανιού είναι γέρων τις 
λευκογένειος, δστις ύπολήπτεται μέν μ ε· 
γάλως τόν Τσάρον, άλλ’ δστις λατρεύει 
τόν Ναπολέοντα. ίπ ο δ έχετα ι τόν γ ά λ ·ι 
λον αιχμάλωτον ώ; πρίγκηπα* τφ  όμιλεϊ 
περί του τόπου του μετ' ένθουσιασμαΰ καί 
αποποιείται πασαν αντιμισθίαν, δπως τόν 
όδηγήση είς ’Αστραχάν.

*11 τιμή  του νά χρησιμεύσει ώς άδΐήγό; 
είς στρατιώτην του Ναπολέοντος δέν cl* 
ναι ή πολυτιμωτέρα τών αμοιβών·*, ;

Τό καραβάνιον δρχεται τής πορείας Μ υ. 
’Λνσέ/μος 6 Γκαλουμπέτ άνα£α(νει μ ιτ λ
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τοϋ άρχηγοΰ τοΰ κχρχ£ανίνυ τήν αύτήν 
δρομάδα. '11 ζωή τή; έρήμου άρχεται.
- Τήν έ?πέραν στήνουσι τάς σκηνάς, at 
γυνχϊκι; χορεύουΐι, τά  παιδία παίζουσιν 
έπί τή ; άμμου,οί άνδρε; καπνίζουσιν, συ- 
νομιλοΰσι σοβαρώς πίνοντες πνευματώδη 
ποτά, άτινα, ένίοτε, ταράττουσιν όλίγον 
τόν έγκέφαλον τοΰ αί/μχλώτου.

Εσπέραν τινά ό άρχηγός τοΰ χ,κραοα* 
viow άγγέλει είς τόν ’Ανσέλμον, δτι ή 
’Αστραχάν δέν απέχει εΐμή μιας ήμέρχς 
πορείαν.

Καί ένφ σταματώσι τό τελευταΐον ύπό 
τήν σκηνήν, ό Γάλλο; ριμβάζει τήν Μυον· 
νέττην καί αποκοιμάται πιών εΐ; υγείαν 
τίίς Γαλλίας.

’Αλλ’ όποιον ποτόν άπιστον έκέρασαν 
αύτόνj

'Ο ύπνος τοϋ Ανσίλμου είναι βαρΰς, 
τεταραγμένος πλ·/,οκι; πάθους- παρατείνε- 
ται άρχετά μετά τήν ήώ, αρκετά μετά 
τήν άνατολήν τοΰ ή/ ίου, μεθ’ δλον τόν 
πνιγηρόν καύσωνα τής ήμέρχς.

Τέλος ανοίγει τοΰ; οφθαλμούς καί π α 
ρατηρεί περί αύτόν έκθαμβο;.............

Αί σκηναί άνελήφθησχν* πλαγιάζει έπι 
τή ; ζεούσης άμμου.

Οίτ* δρομαίε; πλέον, ούτε γυναίκες, 
κχί πχ ιδ ίχ , ούτε οδοιπόροι.

01 Τουρκομάνοι άνε/ώρηταν, έγκατα· 
λιπόντες τόν δυστυχή ’Ανσέλμον, άφοΰ 
προηγουμένως τω άφγίρεσαν τόν χρυσόν 
τοΰ Τσάριβιτς, τά όπλα του καί τήν γού
ναν του.

Δεν τφ  άφήκαν είμή £ν πράγμα,—  
τήν έκ λευκοσιδήρου Ο /,κην, ήτις περι
κλείει τά χαρτιά  του, άτινα μέλλουσι νά 
καταστρέψωσιν ήμέραν τινά τόν άτιμον 
Μαρκελϊνον. Καί είς τήν όψιν τών χα ρ 
τιά»· του, ό ’Ανσέλμος έπανευρίσκει τάς 
δυνάμεις του κα’ι λέγει καθ' έχυ τόν.

—-  Πρέπει έν τούτοις νά έπχνίδω τήν 
Γαλλίαν.

Ειτα έζακολουθΐϊ τήν όδόν του. 
ΐΐταξείδευεν έφ’ άμάζης, θέλει βαδίσει

wc^ t>  eV.e XPwffiv, θέλει ζητήσει έλεη- 
μοσύνην.

'11 όδός εΐναι μακρά καί κοπιώδης*
άλλ’ εΐς τό τέρμα τοΰ ταζειδίου είναι ή
πατρίς.............

• Η πατρί;, τούτέστιν ή πρχσίνη κοιλάς 
όπου ό Ανσέλμος έγ:νν/,θη, ή επχνλι;,

δπου αναμφίλεκτες τόν περιμένει ή Μυ·· 
οννέττη καί τό τέκνον έκείνο, τό όποϊον 
ουδέποτε εΐδεν, άλλά τό όποιον θέλει ει- 
σθαι ώραία νέα κόρη ήδη καί ήτις θέλει 
τω  ^ίψει δύο βραχίονας λευκούς περί τόν 
τράχηλον, fva  τόν κάμνι νά λησμονήσ/ι 
τάς λύπας τής έξορίας.

0  ‘Ανσέλμος πορεύεται πάντοτε. Διήλ- 
Οε τήν μεσημβρινήν Ρωσσίαν, εισέρχεται 
εί; τάς παραδουναβίους ήγεμονίας.

ΙΙανταχοΰ tv δνομα τφ  έχε-, χρησιμεύ
σει ώς φυλακτόν* Νχπολέων.

Είναι στρατιώτης τοΰ Ναπολεοντος κχ'ι 
τόν άγαπώσι κχί οί αίμοστάζοντες πόδε; 
του εΰρίσκουσιν υποδήσεις* τφ  δίδουσιν 
ενδύματα, δπωςάλλάςνι και πλεΐσται νέαι 
γυναίκες καί ώραΐαι τώ μειδιώσιν ύπηρε- 
τούσαι αύτόν αί ίδιαι είς τοΰς ούδοΰς τών 
οικιών των.

'Αναβαίνει τόν Δούναβιν, έπανευρίσκων 
νέας δυνάμεις, καθόσον τό έδαφος τής 
Γαλλίχς πλησιάζει πρός αύτόν.

ίδόΰ έρχεται ή Γερμανία μετά των 
εύσκίων δασών, τών πατριαρχικών η
θών καί τών λευκών καί κομψών πόλεων 
αύτής.

0  ’Ανσέλμος βαδίζει, βαδίζει πάντοτε.
Τέλος, πρωίαν τινά, σταματά εις τήν 

κορυφήν σειράς λόφων έπιστεφομένων ύπό 
μελανών δασών έλάτων.

Είς τούς πόδα; του άναπτύσσεται ά- 
χανή; πεδιάς* μέσω τή; πεδιάδος ταύτη; 
ρέει πλατύς ποταμός καί έκεΐθεν τοΰ πο
ταμού τούτου, χανόμεναι είς τήν όμίχλην 
του όρίζοντος, διαφαίνονται μεγαλοπρε; 
πεις αί κορυφαί υψηλών όρέων.

• 1Ϊ καρδία τοΰ -’Ανσέλμου · έπαλε μεθ’ 
ό ρ μ ή ς ................................ ...........................

• Τήν πεδιάδα, τόν ποταμόν καί τά  με- 
μχκρυσμίνα δρη, τά  άνεγνώρισεν. ν

Εΐναι ή πεδιάς τοΰ Φήνου, είναι ό γε- 
ραρός ποταμός, έν ώ τό Στρασβούργον κα
τοπτρίζει τό γιγαντιαϊον αύτοΰ κωδωνο* 
στάσιον. * ,i . I .

» » I

Τά κυανά δρη, είναι ή σειρά -τών Βο«- 
γίων, τούτέστιν ή Γαλλία! ' ’ ,

Μι3ς ήμέρας {τι πορεία καί ό ‘Λνσέλ-' 
μος θέλει πατεϊ τήν πεφιλημένην γήν τή;·' 
πατρίδος· '  w

Επί τής έτέρας δχθης τοΰ £ήνου κυμχ-' 
τ ίζ ιι σημαία τ ι ς . . . *--------  ~*

Χλ τρίχ χρώ μ χΐχ  έζ/ιλεί^θ/ισχν, ή σ η -;
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jia ia  εΐναι κχτάλευκο;* ό Άνσέλν,ο; έ- 
βπόγγισεν ίν  δάκρυ, άλλ’άδιάφορον ! λευ- 
χή ή τρίχρου;, ή σημαία αυτη δέν eivat 
ή τή; Γαλλίας j · · • · ·· ·· · * « . ·· · ·

Τί ζητεί 6 επαίτης ουτος, δστι; θέλει 
νά παραβιάσω τήν άπαγόρευσιν καί είσ/ω- 
ρνζστρ είς την οικίαν το5 στρατηγούς

—  Δέν εισέρχονται οίίτω, λέγει αύτώ 
ό φρουρός £ιασταυρών πρό αύτου τό δ
πλον του.

—- θέλω  vac όμιλησω πρό; τόν στρα
τηγόν, άπαντα ό 'Ανσέλμος.

—  Φίλε μου, ττροοθετει ό σαλπιγκτή;, 
μετά γλυκύτητος, είμαι στρατιώτης ώ; 
ύμείς, άφνίσατέ με νά ίιέλθω .

—  διαταγήν, άπαντα ό στρα* 
τιώτης.

—  Τουλάχιστον εϊπατέ ρ.οι τό ονομα 
του στρατηγού, δστις διοικεί ενταύθα.

—— 0  βαρών Δε Βερτρώ, άπαντα ό ςρχ· 
τιώτης.

—  Βερτρώ! κραυγάζει ό 'Ανσέλμος, εί
ναι όνομα τοΰ τόπου μα;, ν α ί. . . ’Αλλά 
δέν υπάρχει πλέον . . . ειχον καρατομήσει 
τόν τελευταΐον κατά την έπανάστασιν.

Καί έναί ό 'Ανσέλμος επιμένει πάντοτε 
νά τόν στρατηγόν, νέα τις κόρη £ε- 
χατεσσαρων η ίεκαπεντε έτών φαίνεται 
είς τινα θυρίδα.

Ιιρριψεν αυτη τους οφθαλμούς έπι τών 
ρακών τοΰ πτο>χοΰ έςορίστου, άλλ' ή πο- 
λεμ.ικη καί άίολος φυσιογνωμία του τήν 
προδιαθέτουσιν υπέρ αύτοΰ.

—  Τί θέλετε, Κύριε , τόν έρωτα 
αυτη·,

Ό  ’Ανσέλμος εγείρει τους οφθαλμούς 
έπί τής νέας κόρη; καί άνατριχια.
" Θεέ μου, εΐπε, πόσον είναι ωραία !

Καί άπαντφ ί ιά  φωνής τρεμούση;’ 
Ηθελον νά όμιλησω πρός τόν

τηγόν.
ή  νέα κόρη ηλθε πρός αύτόν.
—  *0 στρατηγός είναι πατήρ μου, εΐ

πεν αυτη* ΐχ ε ι έξέλθει, άλλά φαίνεσθε 
λίαν κεκοπιακώς, Κύριε . . .

—  Ναί, Δεσποσύνη, ηρθρωσεν 6 #Αν- 
οέλμος, όστις 5έν άπέκαμνε παρατηρών 
*αί θαυμοίζων τήν νέαν κόρην* ^
r —  Ερχεσθε μακρόθεν j -  -
, - τ Λ ί  πολύ (Αακρόθεν,Λεσπρσύνη. όμήν ί 
δεκαπέντε ?τη « ίχμ ίλω το ; τών Γώισων.

—  α ! π τω /έ  άνθρωπε! έκιοκΰγασε τό 
παιδίον. ·

Καί τόν έλαβεν έ/. τής νε’-ρός καί τόν
I |  '  ·  *

εισηγχγίν εί; μέγαρον, λένουσα ποό; 
αύτόν'

—  θά  εχετε ανάγκην τροφή; κχί άνα- 
πχυσεω;. ΚλΟετε, έλθετε, Κύριε . . .

Κ.αί 6 ’Ανσέλμος άφέΟη νά δδηγηθνί 
καί η καρδία του έπαλλε σφοδρότερον έτι 
η τήν χΟε;, δτε άνεκάλυψε τήν γήν τής 
Γαλλία; έ/. τών υψών τοΰ Μελανός δάσου;.

II φωνή τή; νέα; κόρη; εΐναι μουσική* 
τά αγγελικά αύτή; χαρχκτηριστικά έγεί- 
ρουσι συγκεχυμένα; άναμνήσεις έν τίί καρ
ό ία τοΰ πτωχοΰ στρατιώτου.

Τέλο; αυτη ώ9εΐ θύρχν τινά κχί λέγει*
- ■  ΛΙήτερ! μήτερ! ίδοΰ πτωχός τις 

στρατιώτης, δστις επανέρχεται έκ £ωσ- 
σίας καί δστις εΐναι λίαν άποκαμωμένο;... 
καί δστις, άναμφιβόλως, θέλει έχει άρκε- 
τήν πείναν.

Είς τά ; λέςεις ταύτας γυνή τις εγείρε
ται καί έρχεται πρός τόν ’Ανσέλμον.

’Αλλ’ ό ’Ανσέλμος άιρίνει νά τώ  εκφ>ί- 
γη κραυγή τις καί αισθάνεται καμπτό
μενα τά γόνατά του.

VI

Η έςορία, τά πάθη καί ό χρόνο; εϊ/ον 
καταστήσει τόν δυστυχή 'Ανσέλμον σχε
δόν άγνώριστον δ ι’ δντινα δέν εΐχεν έπα- 
νίδει αύτόν άπό τής όλεθρίας έχείνης ή? 
μέρα;, καθ’ ήν οί χωροφύλακες συμπαρέ- 
συρον αύτόν έκ τής έπαύλεως τοΰ Κρι- 
ζενόν.

’Εν τώ τόπω του ίτο ν  έςυρισμένος, ώ ; 
συνειθίζουσιν οί χωρικοί* ήδη έφερεν δλην 
αύτοΰ τήν γενειάδα.

Οθεν, δτε άφήκε τήν κραυγήν, δταν 
έκλονί-ϊΟη,ή γυνή, τήν όποίαν ή νέα κόρη 
εΐχε κχλέσει —  μήτέρ μου, —  έδει^εν 
έκπληξίν τινα μεμιγμένην φρίκης.

Η γυνή αυτη ήν τριακοντατριών ή τρι- 
ακοντατεσσάρων έτών, ίσως, έχουσα τρί
χας ξανθάς καί οφθαλμού; κυανοδς* υψη
λή, όλίγον εύσαρκος καί έν δλη τίί λαμ
πρό τητι τής δενΐέρας νεότητος. Η διακε
κριμένη; άπλότητος ένδυμασία αύτής, α ί 
λευκαί καί έπιμεμελημέναι χεΐρές της, 
τό τέχνον, τό όποιον τήν άπεκάλεοε * μή-  
't έ? μου ”, πάντα ταΰτα  ουνενούμιν* '&·.
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<^ειλον βεβαίως νά εβτωσι καθαρά «ίς τ  όν 
Ανσέλμον, τόν πτωχόν Γκαλουμπέτ, δτι 
$το τό παίγνιον απάτη; ?Ι αορίστου τινός 
όμοιότητο;. ,

Καί έν τούτοι; έκάθησεν, ΐνα μή πέση 
καί π*ρ«ττρών πάντοτε τίιν γυναίκα ταύ
την, έψιθύριζεν.

—  Α συγχωρήσατέ μ ο ι . . .  συγχωρή-
οατέ μ ο ι . . .

—  'Α χ  16 πτωχός άνθρωπος! έκραύ- 
,γασεν ή χαρίεσα νέα κόρη, π ίπ τε ι («ως 
ίνεκα τής έκ τής πείνης άτονίας.

Καί έρ^ίφθη έξω, ϊνα δώσ·»ι διαταγάς 
καί φροντίσνι νά φέρωσι τροφήν είς τόν 
όδοιπόρον.

Αύτός έξηκολούθει νά παρατηρώ τήν 
μητέρα καί έψιθύριζεν*

—  ό χ ι !  δχΓ είναι αδύνατον.
Αυτη ηλθε πρός αύτόν καί τφ  είπεν*
—  ή  θυγάτηρ μου έχει δίκαιον, βε

βαίως, κύριε, είσθε πολΰ άποκαμωμένος 
καί ίσως ή άνάγκη . . . .

—  Είναι ή φωνή τ η ς! είναι αύτή ή 
φωνή τ η ς ! .. . έκραύγασεν ό Γκαλουμπέτ.

ά  μήτηρ της νέας κόρης παρετήρει 
πάντοτε τόν Άνσέλμον μετά περιεργείας 
τινός τεΟαμβωμένης.

— Τί έννοεΐτε, κύριε·, έπηρώτησεν αυτη.
6  Ανσέλμος έπανελάμβανε μεταξύ 

τών όδόντων του*
—  Λ! είναι αδύνατον* δέν δύνανται 

νά ύπάρξωσι δύο γυναίκες, αίτινες νά ό- 
μοιάζωσιν ουτω; έντελώς.

Αυτη έπανέλαβε μετά γαλήνης*
—  Ευρίσκετε λοιπόν ό'τι όμοιάζω πρός 

τινα ·,
—  Ν α ί ! . .  . . ώ! Ν α ί ! . . .  .
Καί ητο τοσοΰτον άτονος καί τοσοΰ

τον έκλελυμένος, ώστε δέν είχε τήν δύ- 
ναμιν νά έγερθΐί.

—  Α ληθώ ς! είπεν αΰτη.
—  Ν α ί !.  . .  ώ! Ν α ί . .  . έπανέλαβεν 

ουτος.
II σύζυγος τοΰ στρατηγοΰ, διότι ή γυ

νή αΰτη ήτον ή σύζυγος τοΰ στρατηγού 
βαρώνου τοΰ Βερτρώ, έξηκολούθει νά π α 
ρατηρώ τόν άνθρωπον αύτόν, τόν Ιχοντα 
τό πρόσωπον ήλιοκαυμένον, τά  χαρακτη
ριστικά ισχνά, τό γένειον άπεριποίητον, 
καί καλυπτόμενον άπό £άκη.
• —  Καί πρός τίνα λοιπόν δύναμαι νά 
παρομοιάζω; ήρώτησεν.

Ι Κ Η
»

—  ΙΙρό; γυναίκα τινα, τίιν όποίαν έ
χω αγαπήσει . . . .

—  Καί ήτις άπέθανεν άναμφιβόλως, 
ύπέλαβεν αΰτη μετά γλυκύτητο;.

—r- ό χ ι . . .  οέν γνωρίζω . . .  "Αχ! εΐ
ναι άκριβώς τό πρόσωπόν τ η ;  τό
βλέμμα της, ή φωνή τ η ; . . . .

—  Καί ή γυνή αυτη ·,
—  Εκαλείτο Μυοννέττη, προσέθηκεν 

ό Γκαλουμπέτ.
ί ΐ  Κυρία Δέ> Βερτρώ διέμεινεν άπαθής.
—  Είναι δνομα χωρικής, είπεν.
0  ’Ανσέλμος έλαβε τήν κεφαλήν του 

διά τών δύο αύτοΰ χειρών.
—  Πιστεύω δτι θέλω παραφρονήσει! 

έψιθύρισεν.
Είτα έπεσεν είς τά  γόνατα τής συζύ

γου τοΰ στρατηγοΰ καί τ$  είπεν*
—  0 !  βεβαίως . . . .  ήπατήθην..........

δέν δύναται νά ύπάρξνι τ ι  κοινόν μεταξύ 
μεγάλης κυρίας ώς υμάς καί πτωχής χω 
ρικής ώ ; τήν Μυοννέττην. . . .  Συγχω
ρήσατέ μ ο ι . . . .  συγχωρήσατέ μοι . . . .

ά  σύζυγο; τοΰ στρατηγοΰ ητον ώχρο- 
τάτη , άλλ’ έξηκολούθησε μετ’ αταραξίας.

— Καί είναι πολύ; καιρό; βεβαίω;, άφ’ 
δτου δέν έπανίδετε τήν γυναίκα αύτην ;

—  Δεκατρία έτη, άπήντησεν ουτος.
—  Τότε, ύπέλαβεν αΰτη, δέν είναι 

ποσώς έκπληκτικόν, ίσως, ότι λαμβάνετε 
άόριστάν τινα όμοιότητα ώ; έντελή. Αί 
αναμνήσεις δεκατριών έτών είσΐ συγκεχυ- 
μέναι, Κύριε.

0  ’Ανσέλμος έθετο τήν χεΐρα έπί τής 
καρδίας του.

—  Α! δχι, είπεν, εισίν έδώ ζώσαι καί 
καθαραί, ώς τήν ημέραν, καθ' $v oi χω 
ροφύλακες ήλθον πρός άναζήτησίν μου.

Ούδέ γραμμή τοΰ προσώφυ τής βα- 
ρώνης έκινήθη.

—  ΙΙτωχή Μυοννέττη, έξηκολούθησεν 
6 Γκαλουμπέτ, δστις έξηκολούθει προση- 
λών έπί τή ; συζύγου τοΰ στρατηγού 
βλέμμα διάπυραν, άπέθανεν ίσως έκ τή ; 
λύπης, δταν τ$  ειπον, δτι. καί έγώ ήμην 
νεκρός. Διότι ένομίσθην νεκρό;, Κυρία ! .  ·

—·* "Δ !
ίκτύττησεν έπί τής λευκοσιδήρου θήκη;ί 

$ν £φερεν άνηρτημένην έκ τον τραχιΛλου.
—  Ά λλ’ έχω έδώ τά χ α ρ τ ιά  μβν, 

είπεν. ό  μέγας οοϋξ μοί έδ»κεν βλας τάς
ένδιίξεις. .« -
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—  Οπως βεβαιώσητε τήν ταυτότητά 
σας, άναμφιβόλως.

—  Ναί, καί δπως τιμωρηθνί ό προδό
της . . . .

*11 βαρώνη έρρίγεε, άλλά τοσοΰτον ά- 
νεπαισθήτως, ωστε ό πτωχός στρατιώτης, 
δεδομένος ό'λως είς τήν ορμήν τ?,ς διηγή- 
σεώς του, δέν παρετήρησεν ούδέν.

—  Ναί, ειπεν, έάν έπεσα αιχμάλωτος 
τών £ώσσων, έπεσα, διότι έπροδόθην, έ- 
δολοφονήΟην παρ’ ένός άθλιου . . . .

—  Α ! είπεν ή βαρώνη, ητις ήρξατο 
ν’ άκούνι αύτόν μετά προσο/ής.

—  Ενός αθλίου, οστις έπροξένησε τό 
σον κακόν είς τόν γαλλικόν στρατόν . .  .

—  Ενός Ρώσσου, άναμφιβόλως.
— ■ ό χ ι . . .  ένός Γάλλου . . .
—  Πώς ώνομάζετο·,
—  Μαρκελΐνος, είπεν ό στρατιώτης.
11 Κυρία Δέ Βερτρώ εϊχεν άπό τίνος

μικράν προσβολήν νευρικήν’ άλλ’ επειδή, 
τήν στιγμήν ταύτην, είσήλθεν ή κόρη της, 
ό Γκαλουμπέτ δέν έπρόσεξεν είς τοΰτο.

Μ νέα κόρη εφερεν ή ιδία δίσκον, έπί 
τοΰ όποίου ήτο ζωμός, τεμάχιον όπτοϋ 
κρέατος κρύου καί φιάλη οίνου.

0  Ανσέλμος έπαυσε τοΰ νά παρατηρνί 
τήν μητέρα καί ήρξατο νά θαυμάζνι μετ' 
άφελείας τήν νέαν κόρην.

Η κόρη αΰτη ήτο πλάσμα τ ι σ/εδόν 
ιδανικόν, τοσοΰτον ήτον ώραία. IIτον εί- 
κοσιν έτών ή δεκατεσσάρων ; Οί μάλλον 
γεγυμνασμένοι δέν ήθελον δυνηθή ν’ άπο- 
φασίσωσι, διότι έάν τό έρυθρίζον μέτω- 
πόν της καί αί ύπό λεπτοτάτου τριχώ
ματος, ώς τοΰ ροδάκινου, καλυπτόμεναι 
παρειαί της, έμαρτύρουν ό'τι ήτο νεωτά- 
τη , τό λεπτόν, υψηλόν καί εύκαμπτον 
άνάστημά της, αί λευκαί καί περιπεποι- 
μέναι χεΐρές της καί ή ώραία μελανή κό
μη της κατεδείκνυον φιλαρέσκειάν τινα 
αφελή, $ν δέν έχει έτΐ ή παιδική ήλικία.

ά  κόρη έναπέθεσε τόν δίσκον έπί μ ι
κρά; τινο; τραπέζης, ·?1ν έφερε πρό τοϋ 
πτωχοΰ στρατιώτου.

Κ αί έάν ή έκπληξις προεκάλεσε τήν 
πρώτην κραυγήν τοΰ Άνσέλμου, ό'ταν εί
δε τήν Κυρίαν Δέ Βερτρώ, ούχ ήττον ή 
νέα κόρη δέν ήπατήθη εΐμή καθ’ ήμισυ, 
είποϋσα, δτι άπέθνησκεν ϊσως έκ τής 
ασιτίας.

Τωόντι, 6 Ανσέλμος είχε κάμει μα-
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κρόν δρόμον καί δέν είχε δειπνήσει άπό 
τήςχθές.

Οθεν, καίτοι ά'κων, έρρίφθη μ ετ’ άδ- 
δηφαγίας σχεδόν ζωώδους έπί τοΰ έκ τοΰ 
προχείρου φαγητοϋ έκείνου.

Καί ή νέα κόρη έκάθισε πλησίον αύ
τοϋ καί ήρξατο νά τόν ύπηρετνί, έπ ιτετη - 
δευμένως, φιλαρέσκως καί μεθ’ υποκλί
σεων' ήρξατο δέ λέγουσα αύτώ, άφοΰ 
κατεπράϋνε τήν πρώτην πεινάν του.

— · Ά !  Κύριε, επανερχόμενος έκ το- 
σοϋτον μακράν καί μετά τοσοΰτον χρόνον, 
βεβαίως θέλετε εΐσθαι άρκούντως δυσ
τυχής.

*— Ναί, Δεσποσύνη, άπήντησεν ό Ά ν- 
σέλμος, δστις τήν έθαύμαζε μετ’ έκστά- 
σεως καί ώσεί τ ις  μυστηριώδης ίς εϊχεν 
αίφνης δονηθή έν τώ  βάθει τής τετραυ- 
ματισμένης καρδίας αύτοΰ.

—  Είσθε άξιωματικός ίσως.
—  Εχρημάτισα έπί τινας ώρας . . . . .  

αύτός ό Αύτοκράτωρ μέ ώνόμασεν.
—  Ά !  ό Αύτοκράτωρ! ύπέλαβεν αΰ

τη μετ’ άφελοϋς ένθουσιασμοΰ, ό πατέρας 
καί ή μητέρα είς μάτην δέν τόν ά^αποϋν 
. . . .  τόν λατρεύω, έγώ . .  . καί τόν ευ
ρίσκω μέγαν, ώς τόν κόσμον.

Είς τάς λέξεις ταύτας τοϋ παιδίου ό 
στρατιώτη; τοΰ Ναπολέοντος τοσοΰτον 
ϊσχυρώς συνεκινήθη, ώστε έλαβε τήν χ ε ι
ρ* αύτοϋ, τήν έφερεν είς τά  χείλη του 
καί άφήκεν έν δάκρυ.

—  Γόζα, είπε σοβαρώς ή Κυρία Δέ
Βερτρώ, είσθε μία μικρά τρελλή καί γινώ* 
σκετε κάλλιστα ό'τι ό πατήρ σας, ό ςφ* ' 
τηγός βαρώνος Δέ Βερτρώ, σάς άπη^ό · 
ρεύσε νά όμιλήτε περί τοΰ Βοναπάρτου.

Ί ΐ  Ρόζα έκαμε μικρόν τιν* μορφασμόν 
πλήρη άνυποταξίας.

—  Τόν άγαπώ έγώ, είπε, καί δέν π ι 
στεύω ποσώς είς ο,τι λέγετε σείς . . . ό 
πατέρας καί σύ . . . καί είμαι πεπεισμένη 
δτι θέλει έπανελθει . . . .  διότι είναι αδύ
νατον ν’ άπέθανεν . . . .  Οί άνθρωποι ώς 
αύτόν είτίν άθάνατοι . .  . δέν εΐναι ουτω, 
Κύριε ;

βχρά , άνασκιρτώσα ύπό νευρικάς προς- 
βολάς, ή Κυρία Δε Βερτρώ εΰρίσκετο εΐς 
βασανιστήριον.

0  Γκαλουμπέτ έτρωγε πάντοτε μετ’ 
άπληστίας καί δέν άφινεν έκ τοΰ βλέμ
ματος τήν ίόζαν.
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—  Λοιπόν, Kvpif) ό Αύτοκράτωρ βας 
Ικαμεν αξιωματικόν-,

—  Ναί/Δεσποσύνη, χατά  τήν τρο|/ε· 
ράν έκείνην νίιβτά, καθ' ήν 6 Γαλλικός 
στρατός ίστρατοπέδευεν έπ.1 τών χαπνι- 
ζόντων έρειπίων τοΰ χωρίου ϊτουδιάγκας.

—  ' α  ! δίκιγηθήτέ μοι ‘τοΰτο, Κΰριε^ 
έξηκολούθησεν ή £ ό ζ α  ένοϋσα φιλαρέσκως 
τάς χε ιρ α ς ,' είμαι τόσον περίεργο; -κερί 
παντός, δπερ έγένετό τότε . . . .  Ά λ λ ά  
δέν θέλουσι νά μοί εϊπωσιν οΰδέν . ; .  καί 
δταν ερωτώ περί τοϋ Αύτοκράτοροί, μβΐ 
«παντώσι Βοναπάρτου . . . .  καί & πατήρ 
μου λέγει δτι 6 μεγαλείτερος σύγχρονο; 
«ντ,ρ εΐναι 6 βασιλεύς Λουδοβίκος II!'. Τί- 
ν* μάχην λοιπόν έκέρδισε-,

Μεθ’ δλας τάς λύπας του, 6 Άνσέλ- 
μος είχε τηρήσει τόν Γαλλικόν χαρα
κτήρα καί τήν ευθυμίαν τών Βουργουνδιών.

Εις τήν ίδέαν ταύτην τής νέας κτίρης 
ήρξατο νά κάγχάζνί. !

—  Δεσποσύνη, εΐπεν ή βαρώνη, άντί 
νά καταγίνησθε είς παντός είδους μωρο
λογίας, ήθέλατε κάμει καλλίτερον νά 
φροντίσητε περί τοϋ κυρίου.

—  Ά λλά  φροντίζω, μητέρα επειδή 
τόν ακούω.

—  Δέν εννοώ τοΰτο, ύπέλαβεν ή βα- 
ρώνη. 0  στρατηγός πατήρ σας εΐναι, ώς 
γινώσκετε, είς περιοδείαν πρός έπιθεώρη- 
σιν. Δέν θέλει έπανέλθει σήμερον. Κατά 
τήν απουσίαν του, εΐναι καθήκον άμφο- 
τέρων ήμών νά έξασκήτωμεν τήν πληρε- 
στέραν φιλοξενίαν πρός Γάλλον στρατιώ
την, δστις έπανέρχεται έκ τής εξορίας.

—  Ά λλά βεβαίως, μητέρα, εΐπεν ή 
νέ* κόρη.

—  Μηγχίνετε λοιπόν νά φροντίσατε, 
δπως τώ παρχσκευασθή δωμάτιον, δπου 
ν’ άναπαυθή επί τινας ώρας.

—  Ναί, μητέρα.
ίΐ  νία κόρη ήγέρθη, 2κχμε βήματά τι- 

να πρός τήν θύραν, εΐτα έστράφη.
—  Ά λλά , εΐπεν, ό Κύριος δέν θέλει 

άποσυρΟή άμέσως ίσως . .  . Διατί λοιπόν 
νά μή μοί διηγηθϊί Tt ·, . .

*11 Κυρία Δέ Βερτρώ έδάγκασε τά  χεί
λη καί δέν εΐπε λεξιν:

(Ακολουθεί.)
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0  άνθρωπος, ώς άτομον λαμβαν»^.ε
νός, έπιζ/ιτεΐ πάντοτε τό βέλτιον" θεω
ρούμενος έν συνόλω, ύπό τήν μορφήν τής 
κοινωνίας, πάλιν αύτό τό βέλτιον επ ι
ζητεί, δπερ τότε καλείται πρόοδος. Η 
αληθής δμως πρόοδο; συνίσταται εΐς τήν 
διηνεκή καί έκ διαδοχής εισαγωγήν, έν 
τή κοινωνία, νέου καί καλλιτέρου βίου, 
ύπό τόν όποιον δύναται νά πληθυνθή ή 
γνώσις, ή ηθική καί ή ευημερία. £ χε ι δέ 
καθήκον έκαστον άτομον νά συνεισφέρω 
εΐς τοΰτο, έν τώ  κύκλω τής ένεργεία; 
του, δπως ή άνθρωπότης έπιτελέσει τόν 
σκοπόν της, δστις είναι ή ενωσις μετά 
τής φύσεως καί του θεοΰ, διά τής ήθι- 
κής τυγχανομένη έζευγενίσεως. Αλλ’ & 
άνθρωπος, έν τή  ασκήσει τών μέσων πρός 
τόν τελικόν τοΰτον σκοπόν, άποπαιδαγω- 
γεϊτα ι τό πλεΐστον ύπό τοΰ κακώς έν- 
νοουμένου συμφέροντος, δπερ έμπνέουσιν 
αύτώ αί προλήψεις τοΰ γένους, τών δο
ξασιών, τής έθνικότητος καί ή αμάθεια, 
·?,ν συμπαρομαρτοΰσιν αί ποικίλαι δεισι
δαιμονίας 6 φανατισμός καί τά  παρόμοια, 
τά  όποια φέρουσι τήν διαίρεσιν μεταξύ 
τών κοινωνιών καί μεταξύ τών μελών τής 
αύτής κοινωνίας,έμπνέοντα τό μίσος, άντί 
τής αγάπης, τήν ϊχθραν άντί τής αδελφό
τητος, διά τή ; όποίας μόνης, έννοουμένης 
κατά τήν ακριβή έξέτασιν τοΰ άνθρωπίν’ου 
προορισμού, καί ένεργουμένης κατά πνεύ
μα άρμονικόν καί σύμφωνον πρός τόν προ
ορισμόν τούτον, δύναται νά ’ τύχνι τή{ 
δεδομένης ευδαιμονίας.

Τπό τών σκέψεων τούτων όρμώμενοι 
άνδρε; (μφοονϊς, είς,έποχήν -άρχαιοτάτην
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μάλιστα, κατεΐδον δτι δέν εΐν’ ϊργον τοΰ 
μεμονωμένου ατόμου, τοΰ σκεπτομένου 
ώς Ιτυχε νοητικής άναπτύξεως, καί έκτό; 
τούτου μή δυναμέ νου νά έπηρεάσ·(ΐ τά άλλα- 
κατεϊδον ό'τι δέν εΐν’έργον τής κοινωνίας, 
ήτοι τοΰ συνόλου τών τοιούτων ατόμων, 
καί ώς έτύγχανε μάλιστα τότε διοργανι- 
σμένη,νά άρν) τά  έμπόδια ταΰτα, νά εξε
γείρω τήν πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον 
αγάπην,ινα ό γενικός μόνος σκοπός κυριεύτ] 
καί καθοδηγη ε‘ί  τ “ ί  σκέψεις καί τάς 
πράξεις του τό άτομον, άλλά συρροής 
ατόμων ■ τά όποια r  άποτελωσι*· ΕΝ 
in i rjj θελήσει τοϋ γτωρίσαι τό άληθίς 
xai τό xaAbr i r  τώ ερωπ αύτοϋ τοΰ 
χα,Ιοϋ) xai eV zij έζασχήσει τής εχτε- 
Λέσεώς του. » H δέ συρροή ή ό συνεται
ρισμός ουτος, νά περιλάβϊ) έν αύτώ πάν
τα άλλον μερικώτερον, ώστε, μικρόν κατά 
μικρόν,νά εύρεθώσιν αίφνης τό πλεΐ<τον τών 
ανθρώπων μέλη τήν αύτήν λαμβάνοντα 
αγωγήν καί έπι τής αύτής βαίνοντα 
όσοΰ, έν μέσω τών απείρων ατραπών, έν 
τώ βίω τούτω.

Τοιαύτη είναι ή άρχή τής έταιρίας 
τών Φραγκμασώνων.

ή  Φραγκμασωνία εΐναι ή παγκόσμιος 
ηθική, ήτις αρμόζει είς τον κάτοικον 
δλων τών κλιμάτων, εί; τόν άνθρωπον 
δλων τών θρησκειών, ή  θρησκεία διαιρεί 
τους ανθρώπους είς εθνικούς, είδωλολά- 
τρας, σχισματικούς, αίρετικους, απίστους* 
ί  Μασωνία βλέπει εί; πάντας τούτους 
αδελφούς, πρδς τούς όποίους ανοίγει τόν 
νχόν της, ινα τούς έλευθερώσν) έκ τών 
τοπικών προλήψεων καί δεισιδαιμο\ιών, 
ουδέποτε ούδένα δόγμα προσβάλλουσα* 
διότι αί άρχαί αύτής θεμελιοϋνται έπι 
τών αιωνίων καί άναλλοιώτων άρ/ών 
δλων τών θρησκειών, καί εργάζεται μόνον 
νά κατάσταση τούς όπαδούςτης ανθρώ
πους αγαθούς, άνεξικάκους, εύεργετικούς, 
αδιαφορούσα ώς πρός τάς ιδιαιτέρας αύ
τών δοξασίας. Αυτη έπιζητεί τ·};ν άρσιν 
τών διχονοίων, τών έθνικών παθών, καί 
μετ1 αύτών τής μάστιγος τών πολέμων, 
τ*>(ν έλευθερίαν τήν ισότητα καί τήν αδελ
φότητα έ'χουσα ώς αρχήν* ώστε νά  δννη-  
θ%νά συνχάξχι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ x a l  ΕΙΡΗΝΙ
ΚΟΣ τό αΐώποτ χαί παγκόσμιον d ix a io r , 
κατά τό όποιον £καστον άτομον οφείλει 
ίλιυθίρως και άκεραίως νά έντ^ίννι πάσας

Ο Ο Π Κ Π .  2 * 5

τάς δυνάμεις του,  vm  νά συνίΐίφέρη είς 
τήν ευτυχίαν πάντων, ϊνα ουτω κατα- 
σταθνί άπαν τό ανθρώπινον γένος μία καί 
μόνη οικογένεια dfi£*l<puiyy ήναιμένων διά 
τής αγάπης, τή ; γνώσεως καί τής έρ- 
γαζίας.

6  καιρός ουτο; εΐναι άναμφιβόλως μα- 
κράν άκόμη, άλλά θέλει έλθει* ή άνθρω
πότης συντελεί βραδέως και μετά κόπου 
τήν μεγάλην, κύκλω τοΰ λαμπρού τής 
άληθείας αςονος, περιφοράν της, άλλ’ 
άσφαλώς καί βεβαίως' ή πορεία εΐναι 
μακρά καί κατ’ αύτήν πολλοί λαοί, πολ
λοί πολιτισμοί θέλουσιν άνατείλει κα* 
δύσει, άλλ’ ό καιρό; έκείνο; θέλει έλθει* 
διότι άπό τοΰδε ή αίωνία δικαιοσύνη 
βλέπει καθ' έκάστην, έν ττΐ Ιερα αυτής 
στάθμη,έλαττουμένας τάς δημώδεις πλά 
νας, καί αύζάνον τό φώς τής άληθείας.

<f Εκ τής αρχής τή ; ύπάρζεως αύτής, 
ή Εταιρία τών Φρακγμασώνων, έπέσυρε 
τήν προσοχήν τοΰ κόσμου, συνετάραξ* 
καί άπησχόλησε τά καλλίτερα καί δεζιώ- 
τερα πνεύματα, καί έζήγειρεν ένδιαφέρον, 
κατά τό μάλλον $ ί τ τ ο ν ,  ζωηρόν παοα 

! τοίς σοφοΐς δλων τών άποχρώσεων.
« Ανευ ούδεμιας προστασίας, ουτ· της 

Εζουτί^ς ουτε τής έκκλησίας, μόλις 
ανεκτή εις τινας τόπους, σκληρώς διω χ- 
θεισα εί; άλλους, καταπιεσθεϊσα καί γ ε 
νικώς φόβους κενούς καί πράγματα έγεί- 
ρασα, έμεγαλύνθη έν τ φ  διαστήματι όλί- 
γων αιώνιον έκ ταπεινού σωματείου, μορ* 
φώσασα μεμυημένου; πιστούς καί πεποι· 
θότας, εί; καθίδρυμα (iu stitu tio n ), δπερ, 
έζαπλωθέν εί; δλον τόν πεπολιτισμένον 
κόσμον, άριθμεΐ ηδη πολλάς έκατοντάδας 
χιλιάδων μελών έζ δλων τών έθνών καί 
τών δοζασιών, i.levOtpw συνεταιρισθέ>- 
των έπι τώ σκοπώ νά ύψώσωσι, μακράν 
τοΰ θορύβου τοΰ κόσμου, <V Αμοιβαίαc 
xal evfierovc ιχηρείας τό πνεΰμα καί 
τήν καρδίαν αύτών πρός τινα ίδέαν άγνο* 
τέραν καί καθαρωτέραν περί τής ύπάρ- 
ξεως καί τής άνθρωπότητος. *

Ϋπήρζαν άληθώς έποχαΐ δτε, μή έν- 
νοοΰντες ot άνθρωποι τόν περικυκλοΟντα 
τάς μασωνικάς συνελεύσεις μυστικισμόν, 
— δν πάλιν έπέβαλλεν αύτοϊς ή  ά μ ά θ ε ια  
τής εποχής καί ό συνοδοιπόρο; τ α ύ τ η ς  
φανατισμός,— ίκπληττόμενοι ά π ό  τό μυ
στηριώδες τ ή ;  γενέσεως τή ς  ά δ ελ φ ^ τη το ς



ταύτης, τό δνομα φραχγμασώνος ίτ ο  
συνώνυμον τοΰ μάγου, του κι€δηλοποιοΰ, 
του δολοφόνου παρά τώ  λαφ , χα ί του 
συνωμότου*, του άνατρεπτικου τών θρό
νων παρά τοϊς βασιλεΰσιν" άλλά μικρόν 
κατά μικρήν αί σφαλεραί αυται καί δλως 
άντικρύ ίδέαι έξέλιπον καί ήδη έσ*ϊΐεμ- 
μέναι κεφαλαί, χα ί μέλη βασιλικών οικο
γενειών, χαι άντρες μεγάλοι έν τοις 
χύσμιχοϊς άξιώμασιν έπιζητοΰσι τόν τ ί· 
τλον του Μασώνου.

£νφ  λοιπόν τά  χα τά  τήν ύτάιρίαν 
ταύτην εύρίσκονται είς ουτω περιφανή 
θέσιν, ένώ συζνί έν τφ  μέσφ τών οιαφό* 
ρων κοινωνιών καθ’ δλον τό πρόσωπον της 
γης, καί έργάζεται έν γνώσει τών κυβερ
νήσεων, · διότι d ir  αναμιγνύεται είς τήν  
πολιτικήν, άλλά. προσπαθεί μόνον rA 
χαχαστήστ) τά μ έλη  της άγαθούς πολί- 
rac? διδάσκουσα αύτοίς rd  έργάζωνται 
πρός τό καλόν τής άνθρωπότητος xal 
άναπτύσσουσα ίν  αύζοις τό αίσθημα τής 
τά£εως καί τής υπαχοής είς τνύς νόμους^ 
χαι άποψεύγει νά προσ6άλι\ οίονδήποτε 
ποΜ τενμσ, ίπό τό όποιον άπολαμβά· 
ret τής ελευθερίας τοΰ συνέρχεσθαι, ■ 
ή Ιστορία αΰτη; Ιμενεν άγνωστος, ένώ 
ουτε πρέπει ουτε δύναται νά μείννι άπό- 
κ?υφο;“ *» διότι εΐναι γνωστόν, παρά τω 
./βω, δτι παρηγορει τους πάσχοντας, 
επαναφέρει τους άποπλανηθέντας έπι 
τ%ς όδον r//c a /m /c , σπογγίζει τά δά
κρυα τών χηρών καί τών ορφανών χαϊ 
Ινρύει εκπαιδευτικά xal φιλανθρωπικά 
καταστήματα» καί έπομένως πάντες έχου- 
σι δικαίωμα νά γνωρί,ωσι την ευεργε
τούσαν αυτούς χεϊροτ. Ιδού τί λέγει περί 
τουτου, έν τω προλόγω του, ό συγ- 
γραφεύς.

« Επειδή ή φραγκμασωνία συνεισέφε- 
ρεν ουτω μεγάλως είς την τελειοποίησιν 
του κοινωνικού βιου, είς τόν γενικόν πο
λιτισμόν xal είς τήν διανοητικήν έκπαί- 
δευσιν τών λαών, δέν ανήκει άποκλει· 
στικώς εις τινα κύκλον τών μελών αυ
τής, άλλ είς αύτήν τήν ανθρωπότητα 
όλόκληρον, καί έπομένως έπειδή ή ιστο
ρία της δέν πρέπει καί δέν δύναται νά 
wav απόκρυφος, 5έν έίίστασα νά κατα* 
στν,σω τό πόν/,μα τοΰτο εύπράσιτον tic 
πάντας, ακολουθών τό παράγει γ|χ.α τής 
μητρός Λέσχης τοΰ Λονδίνου, τίτις πκρέ-

άωκεν εί; τίιν ^νιμοσιάτνιτα τό βι€λ(ον 
τοΰ ό ρ γ α ν ιψ ο ϋ  «ύτΐΐς καί τό παράδειγ
μα πλείστων μασώνον συγγραφέων r9if 
Γερμανία; καί τών άλλων έθνών. Προσε- 
πάθνισα νά τάξω καί νά διαιρέσω τίιν (ί
λην έν ίι&ακτικίί τάξει χ*1 έν εύκ<$λφ 
έπόψει' κατά &έ r#iv (κθεσιν νά γίνω, πρό 
παντός άλλου, σαφείς xal χαταλτιπτό;.'

* £ά ν ί έ  τολμώ  νά £τμοσιεΰσω τό ίρ-  
γον μου προέρχεται έκ τ?|ς έλπίδος, καί 
τίίς έπιθυμία; νά Οπυρετιίσω r fv  αδελφό
τη τα , καί έκ τϋς πεποιθ/σεως δτι ή μ*- 
λέ+νι τ ί ;  Ιστορίας τί!; Φραγκμασωνία; 
είναι δχι μόνον ώφέλιμο; άλλά  καί άναγ* 
καία.

« 'Ear τά μέΑη μάΛιστα rfjc'Erat· 
ρίας ταύτης θέΛονσι r  άποχτήσωσι γνώ- 
σινάχριβή τοΰ πνεύματος αυτής ̂ rit μά* 
θωσι τ ίη  τρόπω im te .h i τό /p j‘ort 6πιρ 
iniCaAer έαυτϊ}, xal m  yroplauat πώς 
δύνατται rd, τι] παράσχωσ^ άνάπτυ^ιν 
aof ijr xal σύμφωνο*· πρός τάς άρχάς της, 
der χατορθοΰσι τοϋτο συνταυτιζόμενοι 
μόνον τή άρ ι*(κή τής Φραγχμασωνϊας ί~ 
δέα^ άΛΛά πρέπει πρό πάντω ν ν άπο- 
κτήσωσι τάς περί ταύτης ίστοριχάς γνώΛ 
σεις* διότι μόνον μετά τήν άκριβή ϊρευ- 
ναν τών έν τή Ιστορία γεγονότων,  δύ· 
νανται νά χρίνωσι περί τοΰ ίνεστώτος 
αύτής άσφαΑώς καϊ σχετιχώς πρός τόν 
θεμελιώδη αύτής σκοπόν,ίνα ουτω ό μέΛ · 
Λων προορισμός της δυνηθή νά πραγμα* 
τωθή σοιρώς έν συνειδήσει τοΰ αιτίου.»* 

Πολλά Ιστορικά δοκίμια ειχον κατά  
διαφόρους καιρούς δημοσιευθή, γεννήματα  
μεμονωμένης μελέτης, καί περί μίαν τινά 
έποχήν $ παράδοσιν περιστρεφόμενα, ού
δεμία δέ γενική καί άκριβής Ιστορία έπί 
άζιοπίστων έπισ/.μων έγγραφων βασιζο* 
μένη είχε γραφ^ μέχρι πρό μικρού» δτε ά- 
νήρ βαθύς τήν κρίσιν καί φιλόπονος είς 
μέγαν βαθμόν, δ συντάκτης κάί Ιδρυτής 
τής Μασωνικϋς έφημερίδος, 6 Γερμανός 
I. Γ . Φίνδέλ άπεφάσισε τήν συγγραφήν 
τοιαύτης « ένισχυθείς είς τήν άπόφασιν 
ταύτην έκ τ ίς  θέσεως αύτοΰ ώς συντά-  
κτου τής ρηθείσης έφημερίδος, ίτ ις  (θέσις) 
έπέβαλεν αύτώ τό έργον τούτο ώς καθή^ 
κΰν, έίϋειδίϊ τφ  διευκόλυνε τάς Ιστορικάς 
έρευνας έκτείνασα τάς μασωνικάς γνωρι
μίας καί σχέσης του, παρασχόΟσα ο 8 τ ν  
αύτδ> στοιχεία έπιτυχίας έλλείττοντα

τθί)ς αύτοΰ γράψαντας. » Είναι δε 
αληθώς ίργον μεγάλης αξίας καί σπου- 
δαιότητος ύπό φιλολογικήν καί φιλοσο
φικήν ίποψιν ώς καί ποός τόν σκοπόν αύτοΰ.

*Η Ιστορία αυτη έοημοσιεύΟη έν Λειψία 
τφ  1861 καί μετεφράσθη Γαλλιστί ύπό 
του Ιϊ- Τάνδελ, μόλις πρό δύο μηνών 
δημοσιευθεϊσα. Σύγκειται έκ δύο τόμων, 
ών ό μέν πρώτος περιέχει σπουδαίο τάτην, 
έν τη  είσαγωγτί, φιλοσοφικήν άνάλυσιν, 
κατά κεφάλαια, τοΰ σκοποΰ της Μασω- 
νίας, τοΰ διοργανισμοΰ της καί τής Οέ
σεως $ν κατέχει ώς πρός τήν Εξουσίαν 
καί τήν Εκκλησίαν* ειτα δέ τήν άπό τής 
άρχής ρ-έχρι τοΰ 1 7 8 3  ιστορίαν. Ο δέ 
δεύτερος τόμος έκ τοΰ 1 7 8 4  μέχρι τών 
ήμερών μας.

Τήν Ιστορίαν ταύτην μετέφρασα πει- 
σθείς είς τούς λόγους τοΰ συγγραφέως : 
* ή ιστορία τής Φραγκμασωνίας φρονώ 
μετά πεποιθνίσεως δτι είναι δχι μόνον 
ωφέλιμος άλλά  καί άναγκαία* » καί μά
λιστα παρ* ήμϊν οπού είναι άνάγκη νά 
έκλείψωσι πολλαί σφαλεραί δοξασίαι περί 
τής τόσω φιλάνθρωπου καί έκπολιτευτι- 
κής ταύτης Α δελφότητος.

Δημοσιεύω λοιπόν τήν Ιστορίαν ταύτην 
έλπίζων είς τήν συνδρομήν τών άγαπών- 
των τήν άλήθειαν, τών έργαζομένων ύπέρ 
της νοητικής, ηθικής καί υλικής προόδου 
τής κοινωνίας μας, κατά τό δυνατόν αύ- 
τοΐς, καί φρονούντων, ώς έγώ, δτι δυνα
τόν νά προκύψ*/) τις ωφέλεια έκ τοΰ βι
βλίου τούτου.

Ή  δημοσίευσις θέλει γίνει κατά τεύχη  
πρός ευκολίαν καί έμοΰ καί τών συνδρο
μητών. Κατά μήνα θά δημοσιεύηται έν 
τεΰχος, έκ φύλλων τυπογραφικών 5 έπί 
χάρτου καλοΰ καί διά στοιχείων νέων, είς 
σχήμα ογδοον, καί θά τιμαται μιας δραχ
μής, πληρωτέας άμα τνί παραλαβή. Τό 
πρώτον τεΰχος θέλει δημοσιευθή τνί 1νι 
Ιουλίου.

Οσοι τών κυρίων συνδρομητών τής ’Ε
θνικής Βιβλιοθήκης θέλουσι νά άποκτή- 
σωσι τήν ιστορίαν ταύτην άς μας είδο- 
ποιήσωσι τοΰτο δι* έπιστολής των.

*Εν ’Αθήναις τή 11 ίουνίου 1 8 6 6 .

ό  μεταφραστής 
Α. Βαμπ&ς·

Π Ο Ι^ Τ Α Η  Σ Τ Ο Α .

V V V v V . V W

II καρδία είναι τό έδαφος έπί τοΰ ό-
> r t 4 \ποίου φύεται τό άνθος τής έλπίόος* 6 

χρυσοΰς καρπός της είναι ό ερως, καί ω 
ριμάζει πολλάκις ύ::ό τάς φλογέράς α κτί
νας δύο μελανών οφθαλμών.

A. Vemar,
Δέν ύπήρξέ ποτε εραστής, δστις δέν 

ώρκίσθη, μίαν στιγμήν πρό τής απιστίας 
του, δτι θέλει μείνει αιωνίως πιστός.

Adrien Dupuy.
Δικαίως ή νήσος τής Ιθάκης έγένετο 

περιώνυμος* διότι ύπήρξεν επ' αύτής μία 
γυνή πιστή.

Stahl.
Φθάνει τις είς τήν καρδίαν τών γυναι

κών διά διαφόρων οδών’ άλλά τό δύσκο- 
λον είναι νά ευρνι τήν κατ’ εύθεϊαν άγου
σαν. Διά τοΰτο οί μέν τήν άναζητοΰσιν, 
οί δέ τολμηρότεροι τέμνουσι ταύτην.

Saint-Prosper.
Έάν, είς τόν έρωτα, ή άστασία παρέ- 

χν] τέρψεις, ή σταθερότης μόνη φέρει τήν 
ευτυχίαν.

L’abb6 Trublet.
ίπ ά ρ χε ι άπόκρυφός τις σύνδεσμος με

ταξύ δλων τών γυναικών, ώς μεταξύ δ- 
λων τών ιερέων τής αύτής θρησκείας. Μι- 
σοΰνται, άλλά προστατεύουσιν άλλήλας.

Diderot.
Η αξία τών έπαινετών είναι ή ά£ία

τοΰ έπαίνου.
M.Ue de TEspinasse.

0  έρως όμοιάζει πρός τήν σελήνην, τής 
όποίας ό δίσκος δταν δέν αύξάννι σμικρύ-. 
νεται.

S6gur.

Δέν παραδέχομαι δτι ή ώραιότης εϊν^δ 
τό κυριώτερον πλεονέκτημα τής γυναι· 
κός* άλλΛ, συνήθως, ή πρώτη έρώτησις ί|ν 
άπρτείνουσι περί τίνος γυναικός άγνώ ςου, 
είναι : εΐναι ώραία ;  ή δευτέρα είναι εύ- 
</>υής ; σπανίως άποτείνουσι τρίτην. -

Fontenelle.
όποιαν εύγενές καί πολύτιμον άλγος  

τό τοΰ έρωτος! πόσης ποιήσ.εως δέν εΐναι 
ή πηγή j πόσον είναι θερμόν, πόσον παρα
γωγικόν, τό άλγος δπερ δύναταί τις νά



δνο μ ά σ ιρ  κ α ί  έ χ  τ ο ΰ  ό π ο ίο υ  δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  

ν έ  ·§ ·«  μ ε σ τ ό ; .
Μ·· George Sand, 

φ ρ ο ν ο ΰ σ ιν  δ τ ι  ό  ισ χ υ ρ ό ;  Ιρ ω ς  φ θ ά ν ε ι  

τ * χ ί> $ ;  τ δ  τ έ ρ μ α  το υ *  δ π ο ί α  πλά νη ! 6  

(ρ %  έάν h&% ά λ η θ ή ; ,  ε ίν α ι  α τ ε λ ε ύ τ η τ ο ; .

Properce.
Π λ η σ ίο ν  τ ο δ  π ρ ο σ ώ π ο υ ,  τ ό  ό π ο ιο ν  ά *  

Υ ·* $  τ ι ς  κ α ί  π α ρ ά  τ ο δ  δ π ο ίο υ  ά ν τ α γ α -  

π Α τ α ι ,  τ ί  Ι χ ε ι  ν ά  τ φ  ε ϊπ ν ι j  τ ά  π ά ν τ α  δ έ ν  

είναι ύ π ο δ ε έ σ τ ε ρ α  τ ο δ  β , τ ι  α ισ θ ά ν ε τ α ι  ·, 

• .  · *  β κ ω ς  c u v c v v o w v ra t ,  δ έ ν  ά ρ κ ε ΐ  νά 
β λ έ π ο ν τ α ι  ·, δ π ω ς  έ ζ η γ ώ ν τ α ι  δ έ ν  ά ρ κ ε ΐ  

ν ' ά γ β π ώ ν τ α ι  ;

firaile de Girardin.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
ΠΑΝΤΕΣ ol έν τφ  στερεώματι δρατοί 

αστέρες, δι’άόπλου δφθαλμοδ δηλαδή άνευ 
τηΧ***όπίου, είναι 6 0 0 0  περίπου ! Καί 
έν τ*ύτοις νομίζομεν δτι βλέπομεν έκα* 
τομμύρια. Μάλιστα δέ πρέπει νά fy y  τις 
νγιΐ τήν δρασιν ϊνα διαχρίννι τόν αριθμόν 
«Μ ** συν$0ως 4 — 5 χιλιάδας βλέπομεν.

ΛΧΧά διά  τοϋ τηλεσκοπίου. παρατη
ρούμε* αληθώς έχατοντάδας χιλιάδων. 
Διά τών σημερινών δέ τελειοτάτων οπτι
κών δργάνων βλέπομεν είς τά  μέρη τοϋ 
«πείρου, δπου δ γυμνό; οφθαλμός δέν δια* 
n fim  τίποτε ή σκότος πυκνόν, πληθΰν 
άσΐέρων, ή ;  λεπτήν χόνιν λάμπουσαν.

TO 0ΑΑΤ02 τοδ Αμαζόνος ποταμού 
τής Αμερική; είναι τοσοΰτον,ωστε έπί τοδ 
μέσου αύτοδ πλέων 6 ταξειδιώτης δχι μό- 
νον δέν δύναται νά διαχρ£ν(ΐ ούτε τήν 
μίαν ούτε τήν άλλην δχθην, άλλ’ δ δρί- 
ζων είναι έντός τοδ ποταμοδ. ΙΙοΧλά 
«τηνά x a l  άρχετά μεγάλα δέν τολμώσι 
** διέλθω^ιν έχ τής μ ιίς  εΐς τήν άλλην 
Ιχθην αισθανόμενα δτι θίλουβιν άποχά- 
« ι  ϋπιριπτάμενα αύτοΰ m l  πνιγίΐ εΐς τά 

του. έ π ί 5 0 ,0 0 0  χιλ ιόμ *ρα  sivai 
$λεύσιμος, τδ δέ έκ  τ δ ν  πηγών μέ* 
Xfi τών έκβολών του διάστημα είναι 6- 
βον χαί τδ πλάτος τής Αμερικής είς τδ 
μέρος τοΰτο* διότι πηγάζει παρά τδν Εί- 
^ηνιχδν Λχεανδν x a l έχβάλλει είς τδν Α 
τλαντικόν. έχ ε ι δέ βάθος 5 0  —  8 0  foe 
100 δργυΐων.

Λύσις τοδ έν τφ.προηγουμένφ φΰλλαδίφ 
αίνίγματο;.—  Π όροζ^τφόρος~ 8ρος.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  x a l  τ ώ ν  ζ ώ ω ν  

Π ά ν τ ω ν  μ έ λ ο ς ,  φ ίλ ε ,  ε ίμ α ι  

Κ α ί  έ ν τ ό ς  τ ο δ  σ ώ μ α τ ό ς  τ ω ν  

Άναγχαίως έ γ ώ  χεΓμαι.
Αν τήν κεφαλήν μου κόψιρς 

θ ά  άφήσω τ ’ άλλα μέλη 
Καί εΐς τ ’ ούρανοΰ τόν θόλον 

θ ά  μέ ευριρ δστις θέλει.
Έάν τέσσαρα στοιχεία 

Ά π ' αρχής μέ άφαιρέσης 
Καί τό δεύτερον στδ τέλος 

Μέ τά  άλλα άν προσθέσρς, 
Τών αρχαίων τό τ’ Ελλήνων 

*Πς θεάν θά μέ γνωρίσγ,ς 
Καί βασίλισσαν άνδρών τε 

Καί θεών θά μέ τιμηστ,ς.
Ν. Ε.

Ε ί δ ο τ ο ί η σ ι ς .  ,

Οί κύριοι έν έρμουπόλει νέοι συνδρο- 
μηταί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης θέλουσι 
λαμβάνει έπί τινα χαιρόν τδ φυλλάδιον 
παρά τίνος διανομέωςμιδς τών αύτοΰ έκδι- 
δομένων έφημερίδων xal μέχρις οδ δ αν
ταποκριτής τοδ περιοδικού τούτου (παττ,ρ 
τοδ συντάκτου διατρίβων έπί τόδ παρόν·* 
τος εν έρμουπόλει) πέμψει όριστικόν κα- 
ταλογον τών κυρίων συνδρομητών είς τδ 
γραφεΐον ινα τυπωθώσι τά όνόματα αύ
τών έπί ταινιών, καί τοίς πέμπεται είς τδ 
έξής διά τοδ ταχυδρομείου ασφαλώς.

Κπενθυμίζομεν δέ εΐς τοΰς νέους τού
του; κυρίους συνδρομητάς ήμών δτι ή 
συνδρομή είναι πληρωτέα άμα τ$ παρα
λαβή τών μέχρι τοδδε έκδοθέντων φυλ
λαδίων, διότι δέν εΐμεθα έν τή  άρχ$.του 
έτους,δπως άναβάλωσι τήν άπόδ οσιν αύτής.

ίλΐϊίζομεν. δτι .θέλουαι δειχθή πρόθυ
μοι. ή  συνδρομή πληρόνεται έπί αποδεί
ξει ^έντύπιρ, ύπογεγραμμέν») παρ’ ήμών.

■\
Α> Β«[ΐ!rd?c·


