
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.
ΙΐιΓΟ ^ Λ . Φ ΐ 'Α Λ Λ Δ . 41— 12. \ A V P O V rF O Y 1866.

ΕϋΙίιϋΙΙϋΟΪ ΤΕΛΕΤϋ
Tor

λ Α Ε Λ Φ Ο ν  Λ Κ Ο ΙΙΟ Λ Α Ο Γ ,
ΒΛΙΙΛΙίΩΐ;  Τ '2 .\  ΙίΕΛΓί'Γν,

Προστάτου τψ; [/Mr. Φραγχμασω, ίας.
' W ' . ' W W W

1‘,κ τής Μ Ασιτίας μετέ'ίη εΐς Αγγλίαν 
ά'που διεμεινε μέχρι τή; δ-ψώ-cfsw; του είς 
τόν θρόνον τοϋ ΐίελγίου. Γνωρίζετε δ τ ι  

έκ$ί ένυμοεύΟη την τ .γ 'Γ ν τ .ίτζχΊ  Ιναρ- 
λότταν τήν επίδοξον βασίλισσαν της Με- 
γάλτ,ς ϋρχτ-ανί'/;. .Μέλλονλαμττρόνπροηγ- 
γέλετρ ύι αϋτΟν' άλλ ό θάνατο; κατέ
στρεψε την ευδαιμονίαν του, καί ή είκών 
αύτη τής ισχύος καί τής οόζ/,ς, ητις 
ελαμπεν εις τοΰς οφθαλμούς αύτοΰ η®ά- 
vw-Ofl ώς ώραία θερινή ήμέρα. Τό ολέ
θριο ν τής τύχης κτύπημα τώ  έδίδαξε 
ποσον τα μεγαλεία, άτινα δίδει τό γένος 
καί ό πλούτος είναι εφήμερα* κατεϊδεν 
οτι δέν υπάρχει ευδαιμονία αληθής καί 
διαρκή; η έν τή, έπιτελέσει τοϋ καλούμαι 
tv v  xa .iov j d.T tf μ έν ε ι,  Εκτοτε λοιπόν 
πασα ή φιλοδοξία του έστράφη τρός 
τήν ευδαιμονίαν τών όμοιων του. ΙΙροε- 
τοιμάσΟη διά τής σπουδής καί τής μελέ
τη ; νά παίξη μέγα μέρος καί περιέμεινε 
μεθ" υπομονής τήν ώραν του, δτε ό βελ
γικός λαός επεκαλέσΟη τήν άφοσίωσιν 
αύτοΰ.

t J%  Yiv8t παραδεκτός έν τώ βασιλικώ 
τάγματι τοδ σκωτικοΰ Οεσμοΰ (rit). ΙΙτο 
■πρώτος Επόπτης τής λέσχης τής ΦιΜας 
έν τ -j ’Ανατολή τοϋ Λονδίνου, τής όποίας 
Σεβάσμιος ητο ό δοΰξ τοϋ Susscz. Ο ύ δε ίς  
·>μών άγνοεΐ ό'τι οί αγγλο·, Marriovr. Οζυ ■

μα,ονται ύπό παντός τοϋ κόσμου έπί 
τ /ϊς  ευεργετικοί αυτών πρα'εσιν. II λέ · 
σχη έν τή; όποία ό άδελφός ήμών Λεο * 
πο/·δος ειχεν εισελΟει αντιλαμβάνεται 
*ών δυστυχιών τών Αόελφών; μεοίΜ,να 
είς τήν εκπαίδευσιν καί ανατροφήν τών 
ορφανών, καί ένασχολεΐται περί τήν μ α 
θητείαν καί τήν συντ/ρησιν τών άτυπων 
τούτων ον των έν τρισί διαφόροις κατα- 
οχΥ^ΑΖ ι̂ν sujhs/Cojasvo^ υττό τ*ίζν 77po/7TXm 
σίαν τή; κυβερνησεω:.

Ο Αδελφός Αεοπόλδος τοϋ Σάξ Κο- 
βούργου διεκρίΟη διά τοϋ εύγενοϋς y a - 
ρακτήρό; του καί τή ; πρό; τοΰ; δυστυ
χεί; άγά~η; του. Εφείλκυσε τήν προσο
χήν τών μεγάλων αξιωματικών (haulcs 
diifnilnires) τοϋ εργαστηρίου του, καί 
άντεμ-ίφΟη ό πρό; τό τάγμα ζήλος καί 
καί ή άφοσίωσίς του διά τίνος υψηλής 
διακρίσεω; σπανιώτατα άπονεμομενης. 
Ιιζε:λεχΟη ιππότη; Ii.utloscli  ̂ J. IJ λε^ις 

Kntlosch σημαίνει Ό σιότης τοΰ βίου. 
Κατά τήν παράδοσιν, ό ίπποτης Kadoscll 
δέν είναι " ό ράθυμος εύ.Ιαβψ; dr ή Set' 
σιΰαιμονία αγιάζει^ ά.Ι.Γ ύ άγνύς ar~  
Οροφος, ν αχέραιος, ύ χρήσιμος, ό δ ί 
καιος καί dyaOdc, όνπηρετ&ν την π α tp l '  
Jci τον xal νπαίχων τοίς νόμοις αύτής, 
ό άπο.Ιαύων τώκ αγαθών της ζωής ανζυ  
■λαταχρήσεως, ύ ΰπογέρων τά  δεινά τηc, 
xcii Λαμΰάνων ώς γνώμονα ά,Ιάνθαστον 
της διαγω γής του τους γνσιχούς νόμους, 
τους ό φ ΐυ υ ς  θεωρείώςάπο^ρέοντας έχ τοϋ  
νπερτάτου άρχιτέχτω νος τών κόσμων.»

« Ό  Ιπ π ό τη ς  Kadosch πιστεύει είς 
$ra Θεον,μοναδιχύν δημιονργύν καί (ha- 
τηρητην τοΰ παντός, είς τη ν  αθανασίαν  
τής ψ υχής xa l τήν  τε.ΙείοποΙησίν τοΰ  
ανθρωπίνου πνεύματος. »

(’) ΙΙ 1ί'··ς Kailosch ftv*t r, Kadaecb
Λ τ 'ν:·.»'? ϊ : { ς· 1' Μ.



«Tb irfriAbr toDto &όγμ& $ iv  xapa~  
δίχιχαι%6γ 3fie§r xiU tkv
ύΜσμόr ,  4 f r  Ι η ψ $ φ *  i r  f#  9 W H *  

<t f a e e  m l  A ftru  t k  fx**ror τή τ iM v-  
Stplar νά dxoUovBfj tb  δόγμα to o ' dx a t-  
t e l  μόνον dptzrjv xal βύίργηιχότητα. ·  

i t o ύ  i  « χ ο λ ή  «{ς Ι ν  έ ξ ε π α ι δ ε ύ θ η  ό  

έ π ίδ ο ξ ο β  β α σ ιλ ε ύ ς  τ ώ ν  Β έ λ γ ω ν ,  Ιδού τ έ  
τ ά  ά ν α θ ρ έ ψ α ν τ α  τ ό ν  ν ο ΰ ν  α ύ -  

τ ο Ο , χ α ί  γ ν ω ρ ίζ ε τ ε  ό π ο ιο ν  β α σ ιλ έ α  π α ρ ό 

μ ο ια  δ ι δ ά γ μ α τ α  ή δ υ ν ή θ η σ α ν  ν ά  χ α τ α σ τ ή -  

«τωσιν. Ας τ ό  μ ά θ $  δ ά φ ώ τ ις - ο ς  (*) χ ό σ μ ο ς ,  

χ α ί  π ά ν τ ε ς  ο ΐ  ά π ο χ α λ ο ΰ ν τ ε ς  ή μ ά ς  αίρίσιν  
dnonriovaar tb  ίγχλη μ α  xal χαθακτο· 
μένην των Ιιρών xal ίημοσίω ν, &ς μ ά -  

Ο ω σιν ο δ τ ο ι  π α ρ ’ ή μ ώ ν  δ τ ι  δ  Λ ε ο π ό λ δ ο ς  

α!.9 έ ν ώ π ιο ν  τ ο ΰ  τ ά φ ο υ  τ ο ΰ  ό π ο ιο υ  ο ί 

λ α ο ί  x a l  ο ί  Β α σ ιλ ε ίς  χ ό π τ ο υ σ ι  μ ε τ ά  σ ι -  
β α τ μ ο ΰ ,  ί τ α  Α δ ε λ φ ό ς  Μ α σ ώ ν ο ς , χ α ί  Ι τ ι  

έ π ί  τ ο ΰ  θρήνου  τ ο ύ τ ο υ ,  τ ό ν  ό π ο ιο ν  έ δ ό -  

ζααι δ*ά τών έξόχων του προτερημάτων, 
δέν Ιπραττεν άλλο $ νά έκπληροϊ τά 
δόγματα τής Μασωνίας. όποία  λαμπρό - 
τέρα άνασκευή και μάλλον Ινδοξος κατά 
τών συκοφαντιών αΰτών 9| & έημόσιος βίος 
τοϋ βασιλέως τούτου Φραγκμασώνουί 
Στυγνοί διδάσκαλοι του μεβαιώνος, έχ-

(*ϊ Η λέξις profane Γχβι έν τω λιξικώ τάς ση
μασίας : ανόσιος, έτιρόΟρησκος, άμύητος, άτέλ*- 
οτος. ώς πρ^ς τά πρόσωπα. Κκι δέ πραγμάτων 
κατά της θρησκβίας, avitp  · ς ,  βέβηλος, έ π ι δέ συγ- 
γρβ®έως, ίτβρόΟρησκος, έθνικός* πρ&ς δΐ xat κο
σμικές πρδς Αντιδιαστολήν τοΰ ΐκκλησιαστικοΰ, 
aaienr 6ccleeiastique. Μ*ταφορικώς δ}, άμαθής, 
αγροίκος χ#\ μιαρ&ς έπί οίουΙΜποτ*. ΐ)μιις όμως 
ιϋρομιν αύτήν κατά τήν μιτάφρασιν του άρθρου 
τούτου βπΐ της πιριστάσιως Ιβ trdne profane, ό'τι 
οΐίτι ά^ύητος ουτ« βέβηλος δύναται νά { v a t  ό θρό
νος, βυτι έθνικός, ή άγροΤκος* μιτ*φράσαμ«ν λοι
πήν, άμφιβάλλοντις, τήν φράσιν τβύτην υ λ ι κ έ ς  
θρόνος·  κατόπι συνηντησαμιν τήν φράσιν le s  
grandeur profanea, ατινα δέν ήδυνάμ»θα νά άπο- 
καλίσωμεν κυριολικτικώς παρά κ ο σ μ ι κ ά  μ«- 
γ α λ t Γ α* |Ιτα Si έπί προσώπων, ώς I* homme 
profane καί le raonde profane, τά όπο?α μιτα- 
^ράζο^βν ό έ φ ώ τ » « τ β ς  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  δάφώ-  
τ ι σ τ ο ς  κό σμο ς ,  άντί ό βέβηλος, 6 ανόσιος ή 
b άμςύητος κα\ άτέλιστος* διότι ή Μασων{α, ΐτις 
στηρίζ·ται «πΐ της ήΟικης καί τις  άγάπης, δέν 
δύναται ν* άποδίδ^ έπίΟιτα,, καί νά έ·
γιίρ̂ Ι φραγήν τρόπον τινά μιταξυ αότης κα\ της 
κοινωνίας. Ενισχύιι δέ ^μας ιΐς τήν Ιδέαν δτι h 
λίξις ά φ ώ τ ι σ τ ο ς  ιΐναν ή έπιτυχιστέρα κα\ μό
νη έμπρέπουσα και τ̂  ότι οί Μασώνοι έκαλοΰν^ο 
πέντοτ« ϋ ι φ ω τ ι β μ έ ν ο ι , ώ ς  ot μόν«ι έκ των 
αρχαιότατων χρόνων τήν ΑΛΗβΕίΛΝ (xb Φως)έ* 
πιζητοϋντις και έν το£ς έργα·τηρί·ι< αύτών ίι·  
δασκόμινοι αύτήν, έν τώ μίσω του σκότους Ααι της 
άμα^ιίας τών αιώνων.

θ^οΐ τοΰ φωτός xal τής ά λ α ^ ία ς , «ρο- 
ffM ^ipaT t ( η  «ά «%  « » n W » *  δτι ό 
«ο|Α; οδ·*·? Μ ονάρχη * p f a i  ai-
f i m t f  ή-n?, *«τά  Ι.όγ#*ς κ ε φ ά τ ο »  
τινός έγχυχλίου, β ν ν ο μ ο τιΐ yareph  ή 
Λάθρα ir a rx lo r  t& r νομίμω ν ΐζουσιών.

Ό  Λ ιοπόλάκ *Ιδ§ τήν βρβττανιχήν χ«- 
βέρνυσιν προσφέρονααν τήν προσταβίαν 
της τφ μιγάλιρ ήνωμένη χανονιχ^ί Αέβχι^ 
τής ’Αγγλίας, xai χθέλησί νά προσφέρει 
έπίσνις τήν προστασίαν του τφ Μιγάλνι 
’Ανατολή τοϋ Βίλγίου.

Δέν είμαι είς τήν άνάγχην νά σάς άνα- 
μνήσω, ’Αδελφοί μου, τίνι τρόπφ ή έπα- 
νάστασις του 1830 Ικλεισ* τοί»; ναούς 
μας* άλλ’ ή φωνή τοΰ καθ/^οντος έκά- 
λεσβ μετ οΰ πολυ τοΰς Μασώνους εΐς τήν 
έργασίαν. Τή 2 9  άπριλίου 1 8 3 2 , ή Λέ
σχη τών 'AA-rtfur Φ ίλων τής Έ νώ σεω ς, 
έώρτασε τήν πενττικονταϊΤϊΐρίδα της. ή  
έορτή αυτη άνεζωπύρωσε τόν ζήλον πρός 
τήν ταχτικότατα τών έργασιών. Κατά 
τάς άρχάς τοΰ έπιόντος μηνός, τό έργα- 
στήριον*τ«ί,£>'ώσί&«: έξελέξατο πρεσβείαν 
έντεταλμέναν νά έπιδώσγ τφ  Βασιλεΐ τό 
αναμνηστικόν νομιιματόσϊ,ρ ο ι τής πεν- 
τηκονταετηρίδος τής Αέσχας. 0  πρεσβεία 
αυτη είσήχθη παρά τοϋ στρατηγού Πρίς 
καί έγένετο εΰπροσηγόρως δεκτή Οπό 
του Βασιλέως. 'Ο Λϊοπόλδος διελέχθη 
μετ’ α ύτΐς  περί τής έντολης ·?,ν ηδύνατο 
ν’ άναδε|9(ί ή Μασωνική ’Αδελφότης νά 
έπανιδρύση τάς άγροτιχάς αποικίας τοΰ 
W o rte l. Ι ’πεχρέωσε πρό πάντων τήν 
πρεσβείαν νά «ναπτύξη, έν ταΐς έργαστη- 
ρίοις, τόν ίρω τα τής χα τρ ίόος xal tb  
iO nxbr φρόνημα.

Τό έπιόν Ιτος ή Μεγάλη ’Ανατολή 
ένησχαλήθη πιρί τόν όργανισμόν ττ,ς καί 
έ^ηφίσατο τοΰς γενιχούς νόμους τοΰ τ ά γ 
ματος. Τό 2 2  <Ζρθρον τών κανονισμών 
τούτων λέγει: « Λΐ πράξεις τής Μ εγάλη 
» ’Ανατολής θέλουαν έπιγpάφ·σ0a^ πρό*
• δόξαν τοϋ Μεγάλου Άρχ»τέχτονο« τοΰ 
ψ Ζύμναντος καί Οπό τήν είδιχήν προ~
• ο τ α σ ία ν  τ ή ς  Α ύ τ ο ΰ  Μ ε γ α λ ε ιό τ η τ ο β  τ ο δ

• Αιοι^λδον β*9ΐλέ«< Ίδ» ϋ λ γ« ν . * Ό 
π ^ τ ο {  |*4γ«  ’«ιρόπτης άνέφιρ* τ #  Β«- 
oiXft έγκ#Μρύ?Μ #ί, τ φ  έ « χ ε ί·
(Χ«ιν tv  τφν χα νο ^μ ώ ν  x«rt
τό άν«μν^9τΐχ4ν νομ^μ»τ^βημον» ΟΜ»’. 
νάρχηβ τ φ  i f t  δώρον ΐϊοβίν τ»

χιλίων φράγκων διά τό ταμεΐον τής άγα- 
θοπο-ίας.

Χάρις είς τήν προστασίαν τοΰ Βασι- 
λέως συνέστηιαν πολλαί στρατιωτικαί 
λέσχαι, καί άνβπτύ<ι<?ετο παρά τοΐ; άν- 
θρώποις αύτοΐς, τοΐς κεκλημένοις νά ΰπε- 
ρασπίσωίί ποτε τήν πατρίδα καί τοΰς νό
μους αύτάς, ό έρως τής πατρίδας καί τό 
έδνικόν φρόνημα* ά λλ’ ύπηρχον τότε παρά 
τφ Βασιλεΐ άνθρωποι οϊτινες δέν έξετί- 
μων ώς αυτός τάς ευπραγίας τών μασω- 
νικών έταιριών, καί εΰρέΟ·/) υπουργός κα
θολικός άπαγορίύσζς εΐς τόν στρατόν νά 
συχνάζν) είς τάς λέσχας. Ό συνταγματι
κός Βασιλεύς άφηκεν ελεύθερον τόν υπουρ
γόν του νά πράξη ο,τι ήθελεν.

Εΐς πλείστας έπίΊΐμους περιστάσεις, ό 
Βασιλεύς έδέχΟη τήν ενό'ϊίξιν τοΰ σεβα
σμού μας, καί έν πά<ττ·| περιστάσει έπε· 
δείξε τό ζωηρόν ένδιαφέρον δπερ Ϋ,σΟάνε
το υπέρ τής λαμπρότατος τής ’Αδελφό
τητος ήμών.

Αί ενδείξεις αδται τής άγαθότητος,καΐ 
μάλιστα ή ειδική προστασία ήν παρείχε 
τή Μεγάλϊΐ ’Ανατολή, έπιβάλ/ουσι τήν 
έπικήδειον ταύτην τελετήν. Δέν είναι so-I
γον κολακείας’ άλλ' η εκφρασι; τή ; ευ
γνωμοσύνης ήμών, τής άίελφιχής ήμών 
άγάττ/ίς. '"Οτε ητο έπι του θρόνου, ουδέ
ποτε έκολακεύσαμεν αυτόν* σήμερον $έ 
δτε κεϊται έν τώ τάφω, δυνζμιΟα νά εί- 
ποιμεν παν τό αγαθόν, οπερ σκεπτόμεΟα 
δι αύτόν, χαί τό λέγομεν; « Γττο τήν μ α 
κράν καί ένδοξον βασιλείαν του, ή έλευ- 
θ^ρία, ή γόνιμος αυτη μητηο ή δημιουρ
γούσα πάντα τά μεγάλα έργα, ένέπνευσε 
τους καλλιτέχνας, τούς ποιητάς, τούς 
σοφούς, τούς πολιτικούς ήμών* ή πολιτι
κή ήμών έχ.παίδίυσις έσυστηματοποιηθη, 
ό εθνικός ήμών πλούτος έπολλαπλασιά- 
®θη, ή Βελγική έπαγια>θη καί επισύρει 
τόν θαυμασμόν καί τόν φθόνον συνάμα 
τών άλλων λαών· »

Σας τό εΐπον ήδη, Αδελφοί μου, δέν 
σκοπεύω νά άναμνήσω ύμίν πάσας τάς 
πράξεις τής βασιλείας τού σεβαστού καί 
ποθητοδ Αδελφού μας, άλλά νά κατα
δείξω τόν στοχασμόν, Set? ένεψύχωνε τόν 
βίον του xal ένέπνεε τά  ίργα του. *0 
στοχασμός οδτος ί  το ή αύταπάρνησις* Απο · 
δέχεται τόν θρόνον ώς εύρύτερον πεδίον 
ϊνα διαδώση τό φώ | καί την αλήθειαν*

ίνα έργασθνί ίσχυρώτερα πρός τίιν ηθικήν 
βελτίωσιν τού άνθρώπου, ό'στις είναι 6 
υπέρτατος σκοπός τής Μασωνίας.

Διότι ό ένδοξος ούτος Μασώνος έννόει 
ότι τό αληθές μεγαλεΐον τού ανθρώπου 
Εγκειται έν τν5 άφοσιώσει, έν τίί άφιλο* 
κερδεία, έν τη θυσία.

Γι είναι η βασιλική ισχύς, έάν δέν 
χρησημεύη πρό; τήν ευημερίαν τού λαού ; 
Οποίον βάρος έχει έν τ?ί πλάστιγκι τής· 
αιωνίας όικαιοσύνης, τό σκήπτρον, τό  
στέμμα, ό'τε ό φέρων ταΰτα δέν ίχε ι :h 
σκοπούς έγωίστικούς και άπολαύσεις ύλ ι·  
κας, μ η  σκεπτομενος τάς έπερχομένας γε 
νεάς, αΐτινες θέλουσι τόν δικάσει;Λ U /

I π/,ρςαν υπερήφανοι μονάρχαι τών 
όποίων τό διάδημα Ιλαμπεν ώς ό ήλιος* 
ΐ'ϊεσποζον έπί μεγάλων αυτοκρατοριών, 
τών όποίων ουτε κόκκος άμμου μένει* 
ένίκησαν πολλάς μάχας, ά λ λ ’ έκ πάσας 
ταύτας τ ίς  έφαμέρου αύτών ισχύος δέν 
απομένει ούδεμία καλή άνάμνησις.

Ο Λεοπόλδος ΰπέρκειται αύτών δι* 
δ'λου τοΰ μεγαλείου αρχαϊκού ήρωος, καί 
εΰ-.ργέτου τής άνθρωπότητος. ίδρυσε μνη- 
μεΐον μεγαλείου καί δόξης: έθνος ελεύθε
ρον κχί ανεξάρτητον. Ε γκαταλείπει £νο- 
μα αθάνατον καί μέγα υπόδειγμα πρός 
μίμησιν. 'Ο κόσμος θέλει μάθει παρά 
τούτου τίνι τρόπω ήγεμών τις δύναται νά 
γίννι ευλογητός παρά τω λαφ του.

II ζωή του ητο ίνδοξος* ό δέ θάνα
τός του θέλει εϊσθαι γόνιμος' φωνή ανέρ
χετα ι τοΰ τάφου του καί κράζει ή μ ίν: 
Αόελφοί, έστέ άφοσιωμένοι. Αδελφοί, 
ΰπαρετήτε τήν πατρίδα σας, δοξάσετε αύ
τήν διά τών άρετών καί τών Ιργων σας* 
ύπηρετήτε τήν έλευθε^ίχν, ύπηρετήτε τήν 
ανθρωπότητα.

Εϊθε, ’Αδελφοί Μασώνοι, ή ζ ωή τοΰ 
σεβαστού ήμών ’ΑδελφοΟ Αεοπόλδου, 
ήτις άφιερώθη εΐς τήν δόξαν τής πατρίδος 
καί τήν ευημερίαν τάς άνθρωπότητος, νά 
θερμαίννι τό θάρρος ήμών xal νά μάς παρ- 
ορμά είς πράξεις ένδόξους. Ούδείς δύνα- 
ται νά είπη, ό'τι είναι ασθενής καί άνευ 
δυνάμεων* διότι τίς γνωρίζει τήν ήθιχήν 
δύναμιν τοΰ ανθρώπου, δτε εύγενής *ρά* 
ξις όδηγεϊ αύτόν; Τίς γνωρίζει τήν δύ· 
ναμίν του j δ τ ε  ό άνθρωπος έμπνέεται 
ύπό τοϋ μασωνικου τούτου δόγματος, 
δπερ διδάσκει αύτόν δτι ·}) ψυχή χαθυπο- ·



τάβΜΐ τήν υλ^ν, χαί δτι δύναται νά δψω- 
6$ μέ)?ρι τοΰ θεοΰ αύτοΰ, τ ίς . θέλει τολ
μήσει νά ε?«$ δτι ούδείς ΰμών? δδϊίγούμ*- 
νος 0πδ τής αΰταπαρνήσεως, δέν δύναται 
νά ύψωθ$ μέχρι τοΰ ήρωϊσμοΰ ·, "Ας άπο- 
μαχρύνωμεν ήμών xal τά ; ταλαιπωρίας 
χαί τάς απολαύσεις τοΰ χόσμου τούτον, 
αιτινες άμβλύνουιι τόν νοΰν xal χατα- 
στρέφουσι τήν αρετήν" άς χαταφύγωμεν 
έν τ?ί ήμετέρ? συνειδήσει, δπου λάμπει ή 
δάς τοΰ ιπβεχ.οΰ μεγαλείου, χαί δπου δ 
άνθρωπος αντλεί τήν ίιχΰν νά έπιζαν). 
'Α ς χατοιχίσωμεν τήν γόνιμον ταύτην 
ατμόσφαιραν οπού βλαττάνει δ σπάρος δ 
παράγων τοΰς ποΐ7)τάς,τοΰς χαλλιτέχνας, 
τοΰς σχεπτιχοΰς, τοΰς αποστόλους, χαί 
ήρωας. *Ας δοξάσωμεν τήν πατρίδα μας* 
ας ύπνίρετήσωμεν τήν ανθρωπότητα ! χαί 
«ς άφήοωμεν μεθ’ ήμδς μντομεΐον τ ίς  έν- 
τεΰθεν διαβάσεώς μας, ϊνα, χειτόμενοι έν 
τφ  τάφω τούτίρ, άχτΐς δόξνίς πίπτνι θερ- 
μαίνουια τήν χόνιν μας.

°Οτε ό ’Αδελφός Μέγας Τ ήτω ρ 
έκάΟησεν, ή Στήλη τής Αρμονίας 
τονίζει "Υμνον Μασωνιχόν, ποιηθέν- 
τα μέν παρά τοΟ αδελφού Μάρχελ- 
Βριόλ, τονισΟέντα δέ παρά ΐοΰ αδελ
φού Καρόλου Χάνσσεν.

Υ Μ Ν Ο Σ  Γ)
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ΣΚΙ^ ΔΔΕΛΦΟΓ ΟΣΤΙΣ ΓΠΙΙΡΞΕ ΒΔΣΙΛΕΓΣ.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.
•wvvwyw ,

θ !  θ ρ ή ν ο ι .

(Χ ορός) .
Τήν Ανατολήν καλύπτει 
Σκέπας νεχριχέν πυκνέν,
Τέν άστρώδη ούρανέν
Καί τήν λάμψιντης μας κρύπτει.
ίΐ σιγή είς τέν ναέν
Των νεκρών έδώ κοιμάται
Και b Σα$αώΟ θεαται
Ασθενή! .  . .  τέν κραταιίν· . . .

(*) Τήν μετάφρασή τών στίχων τούτων ίφ»£- 
λομεν είς τέν φίλον Κ. Αρ, Κηρύκον, δστις μετριά
ζει ενίοτε τέ̂  επίμοχθον, άλλ’&περ φιλανΟρώπως έ- 
ξ ασκεί, τοΰ ιατρού έπάγγελμα, άσπαζδμενος τάς 
Μούσας, ηδη δέ μάλιστ* δτι περί τ ί  λουτρά της 
Μβυνυχίας φ«τ$.

Θρήνος πρώτος.

Δίν πλέον ί Δίν πλέον! 6 πανίσχυρος εκείνος, 
Καί τέ σοβαρόν του σκηνος 
Γπνον νεκρtxov κοιμίται*
Πλήν ή θεία του ψυχή 
Εΐς τέν γ/,ϊνον λειμώνα,
Τέν οίκτρέν καί δυστυχή,

Χ*πέ τον βαρ6ν έτέϋη τών νομίμων μας κανόνα, 
Διά τών Οποίων ισα αναξ χαι λαές μετραται f 
ΝαιΗβασιΧαυς Μασώνος τώαυτώ ς*αθμώ μετραται·

Θρήνος δεύτερος.

(  Μ οηύδία).

Σείς, ώ τέχνα ίράμ, (*) τεθλιμμένα,
Τών πένθιμων ώδώνμας του μέλους 
ΑχροάσΟ* έξ άρχης μέχρι τέλους, %
Αχαχίας Οαλλοις έσχεμμένα.

( Ί Α σ μ α ) .

Βασιλεύς υπήρξε μέγας, βασιλέων ητο γόνο;,
Και υπέστη πάσας ν{δη 
Τάς πικρίας, Ε'σας δίδει 
0  άπατης γέμων θρόνος.
Ουδ' ή κίσσα του άπλήστου,
Ουδ* b φθόνος τών αρχόντων 
Αρχουν κατά της ζωης του 
Νά τοξεύσουν τον ιόν των* 
ύξευρεν επιτηδείως 
Τάς φατρίας νά χοπάζ-j 
Και τάς στάσεις να δαμάζ*^
Διά νοερας Ισχύος.

Δίν C? ΐϊλέον! Δίν ζ*9 πλέον! b πανίσχυρος ixctva;' 
Νεχροστόλιστον χοιμαται 
Είς τον ζοφερον χευΟμώνα 
Τέ άγέρωχόν του σχήνος, 

όπερ τον βαρυν εδέχΟη τών νομίμων μας κανόνα, 
Διά τών όποίων ίσα άναξ και λαές μετραται* 
Ναί!δβασιλεύς Μασώνος τφ αύτώςαΟμφ μετραται.

(  Χ ο ρό ς).

Τήν άνατολήν καλύπτει
Σκέπας νεκρικέν πυκνέν
Τέν άστρώδη ούρανέν
Και τήν λάμψιντης μας κρύπτει.
ΙΪ σιγή είς τέν ναέν 
Τών νεκρέ ν έδώ κοιμάται 
Κα\ b Σαβαώθ θεαται 
Ασθενή 1 . * . τέν κραταιάν. · · ·

Μονωδία, «ροσβυχή xat χορο'ς.
«

Αδελφοί έν τάξει π ά ντ*ς! Α ναστάν^ς, δεηΟώμεν 
Αρχιτέκτονα τέν μέγαν κα\ π·γκ4σμιον Ιεσπότ^ν

(*) 0  Ιράυ. <τβ άρχιτίκτω ν Συριος, «U ίν  έν·- 
τέθη ^  ψκοδόμησις του ναοΰ του Σολβμδντβς· Η 
Ιστορία του χρησ ιμ ιό ιι ώς βάσις ίη ς  μ υήσ εις  « ί
τέν βαθμέν του,Βιϊαοκέλου παρά τοις Μασώνοις·-»

»  1 1

Καί άδιαχοιτως πάντες ιας τους πόδας υψωΟώμεν 
Του ίεχω€ιχ (*), 6μνουντες τέν Σωτηρα Φωτοδότην 
Ρίν τ^ άγαΟότητι του, όπως, ώς βεος ελέ<.ιν 
Κ'οίκτιρμών,τέν Αεοπόλδοντάξ^ ένσχηναΤςδικαίων.

Είσάχουσον μας, Κύριε, ναί! της δημιουργίας, 
Συ, οστις συν τφ ερωτι επλασας τάς έλπιδας,
Συ, δστις ό̂δα επλασας συνάμα και ακίδας,
Συ, όστις τών αίτιατών παρέχεις τάς αιτίας,
Τάς αιωνίους σου αύτφ άνοιξον κατοικίας.

U ) άδελφός Μ έγα ς  Φ ή τω ρ  α?τε? 
τήν  προσφοράν τώ ν  μύραιν x a t τώ ν  
άνΟέων καϊέξα ίτεΤ τα ι τή ν  κλεϊσ ιν του
ΙαΦ ου.1

'Ο  Σ ζβ ζσ μ κ ίπ α το ς  Μ έγα ς Δ ιδάσ
κ α λ ο ς, συνοδευομενος υπό του Μ ε- 

^ου Δ ιδασκάλου τώ ν  Τ ε λ ε τώ ν , έρ- 
,χ ε τ α ι εμπροσΟεν του βοψ,οΟ, καίει 
τρες μύρα, καί λ έ γ ε ι :

« Είθε ή ψυ^ή τοϋ Αδελφ^ϋ μας ν’ ά- 
» νχζγ χχί πάλιν πρός τήν ουράνιον αΰ* 
" ττ,ς πατρίδα, ώς ό καπνός τοΰ λιβανω- 
» τοΰ τούτου ύψούμενος άνίρ^εται πρός τόν 
11 ούρανό’?! »

Ά νελ Ο ώ ν επ ί τοΰ θρόνου, επ α να 
λ α μ β ά νε ι ;

» ’Αδελφοί μου τ ίς  Α νατολή:, εΰαρε- 
» σττίΟητε νά μέ συνοδεύ<ϊ'ΛΤε, ινα πορευ- 
» θέντες ρίψθί[/.εν έπί τοΰ αάφου τοΰ ϊ ε -  
» βα^μίου ’Αδελφοϋ μας άνΟν,, ώ; έμβλημα  
° τής φιλία:, ώς σύμβολον τΐ,ς λύπνις ρ.ας. 11

Ό  Μ έγα ς Δ ιδάσκαλος καί οί κα- 
τ έ χ ο ν τε ς  Οέσ'ν έν τη  ’Α νατολή Α δ ε λ 
φοί διευθύνονται πρός τά μαυσοΛ εΐον 
καί έπ ίρρ ίπτουσ ι τρ ις  έπί του τάφ ου 
φ ύ λ λ α  άνΟέων. Τ ο ΰ ς  Α δ ε λ φ ο ύ ς  τ ή ς  
Α ν α τ ο λ ή ς  δ ιαδέχοντα ι οί ’Α δελφ οί 
"Μ εγάλοι Έ π ό π τ α ι  πα ρα κολουθούμ ε- 
νοι ύπό τώ ν  Σ τη λ ώ ν  αύτώ ν.

"Οτε ή προσφορά έτελείω σεν, ό 
Σ εβ α σ μ ιώ τα το ς  Μ έγα ς  Δ ιδάσ καλος, 
προσ κα λέσ α ς τή ν  όμ ή γυρ ιν  νά έγερ - 
Οή καί νά  σταΟή έν τά ξε ι, εκφ ω νεί 
τή ν  Έ π ίκ λ η σ ιν . ( ’Α κολουθεί.)

(¥) 0  λέξις ϊε τ̂ω^άχ εΓνα!,κατά τινας,έ^ραϊκή,
4 Αραβική κατ' άλλους* επειδή είναι μακρά ή δια
μάχη έπ\ της παραγωγής αυτής περιοριζόμεΟα νά 
ειπωμεν δτι ιιναι ή παρ’ ήμιν ΣαβαώΟ μεταφρα- 
ζομένη.

1ΙΕΡΙΕΡΓΛ ΕΙΙΙΣΤΠΜΟΜΙ

Π Ε ΡΙ Μ ΑΓΝΗΤΙΣΜ ΟΥ.

(Συνέχεια και τέλος.)

Πρό τινων έτών, ευρισκόμενος είς Λυών, 
ώ^ηγηθην π αρά τώ Κ. Μ Λ*% οατις εΐναι 
ένΟουοπώά'/ίς οπαίος τ*?ίς ρ,αγνητικης επι
στήμης. 'II μαγνητιζομέννι ^το νεανις ^ε- 
καοκταετίις περίπου, ώχρά καί ρα^ινί), τό 
ήθος εχουσα τεΟλιμρ,ένον. Ητο δέ, ώς μέ 
ειπον, ράπτρια τό επάγγελμα καί εκαλεί
το Λουίζα. ΕϊμεΟα περί τά  δώδεκα πρό
σωπα συνηθροισμένα εν τινι εύρεία αίθού- 
σγ. ΕκάΟησαν τήν νέαν κόρην έπι θρονίου 
καί ό Κ. Μ *** προσβλέπων αυτήν κατά 
πρόσωπον,ήρξατο τάς μαγνητιοκάςπερια- 
γωγάς. Μετά δέκα λεπτά  αυτη ίκλεισε 
τους ό^Οχλμους, εκλινε την κεφαλήν επί 
του στήθους της καί δέν έσάλευσε πλέον. 
Ητο ελαφρώς δύσπνους, 6 δέ ΰπνος μοί 
έφάνη εντελής, ό  1C. Μ *** τίί έπέβαλε 
νά περιέλθνι τήν αίθουσαν, καΐ,τό  όμολο- 
γώ , γ,σΟανόμην ζωηρόν αίσθημα συμπα- 
θείας διά τήν νεαράν ταύτην κόρην, ητις 
ηκολούθει, έχουσα τούς οφθαλμούς κεκλει- 
σμένους καί τού; βραχίονας κρεμαμένους, 
πάσας τάς κινήσεις του μαγνητιστοΰ.

Ανθρωπός τις είσήλθεν είς τήν αίθου
σαν. Η Λουίζα εϊπεν : εΐναι 6 Κ. Κάρολος* 
*̂ το αύτός τω όντι. Κπαιζεν έν παιγνί- 
διον έχαρτέ μετά του μαγνητιστοΰ της* 
έκαΟημην ό'πισθεν αυτής, και παρετήρουν 
δτι εΟετε τό χαρτίον της, έκοπτεν, έτσά- 
xife  καί έρριπτεν άτοΰ  λίαν εύστόχως, 
δις δέ μόνον έσφαλε μικρόν.

Νέος τις έκάθισεν είς τό κύμβαλον καί 
έπαιζε μελψδίαν τινά τοΰ Σουρ.περ· Η  
μορφή τής Αουιζης ένεψυχώθη, καί έφαί
νετο έκφράζουσα δλους τούς ήχους τοΰ 
ρυθμικου μέλους. Τήν μελφδίαν οιεδέχΟη 
ήχος χορευτικός. Η  Λουΐζα ήγέρθη καί 
ήρξατο χορεύουσα, εΐτα έπαυσεν ευθύς ώς 
καί τό κύμβαλον έπαυσαν. ν. *

Επεθύμησα νά τήν έρωτήσω* μ’ Εθεσαν 
είς συνάφειαν μετ’ αύτής, καί τ ό τ ι  τήν 
ήρώτησα, δεικνύων αύτ?ΐ τό χρηματοφυ- 
λάκιόν μου, πόσα χρ’ίμΛτα περιείχε. Χρυ* 
σά, αργυρά καί χαλκά μοι άπεκρίθη,αλλά



ό περιβάλλων αύτέ χάλυψ μέ κωλύει νά 
διαχρίνω τό περιεχόμενον ποσόν. ή π α τά - 
το δέ προφανώς διότι χρυσά δέν περιεΐχεν.

έπειδή έφαίνετο αποχαμωμένη, 6 Κ. 
Μ *** ένόμισεν εδθετον την περίσταβιν νά 
διαλύστι τήν συνεδρίασιν. ή  ρώτησε λοιπόν 
τήν νεάνιζα πόσην ώραν ήθελε νά χοιμηθίί.

Πέντε λεπτά  άπεκρίθη αδτη. Τφ βντι 
δέ μετά πέντε λεπτά  ή Αουίζα άφυπνίσθνι. 
Κ ατά τήν λήξιν δμως τής διορίας ταύτης 
παρετήρησα δτι ό μαγνητιΛ ής £χαμε κί- 
νησίν τ ι να ανυπομονησίας, ήτις ώμοίαζε 
πολΰ πρός συμπεφωνημένον σημείο ν.

Τήν έπαύριον εϊχομεν νέαν συνεδρίασιν. 
Είχον αμφιβολίας καί έπομένως έπρότεινα 
νά δέσω βινόμακτρόν τ ι  έπί τών όφθαλ- 
μών τής νέας κόρης. £άν ήθελεν έπαναρ- 
χίσ·» τό χαρτοπαίγνιον μετά  τής αύτής 
τής προτεραίας έπιτυχίας ήθελον όμολο- 
γήσει έμαυτόν νικηθέντα. ά  Αουιζα άπε- 
κοιμήθη καί πάλιν φέρουτα όφθαλμόδε- 
σμον* άλλ’ ίδείκνυτο ανήσυχος xal έπανέ- 
λαβε πολλάχις δτι ΰπέφερε καί έπεθύμει 
νά τήν άφήσωσιν ήσυχον’ 6 Κ.. Μ *** τήν 
άφύπνισε χαί άνέβαλον τήν συνεδρίασιν 
ιίς  ί^λο τε . Τήν ιδίαν νύχτα άνεχώρησα 
είς Παριβίου; ώς πάντοτε άπιστος.

ά  δρασις διά τών μή διαφανών σωμά
των εΐναι (ν τών μάλλον άμφισβητουμέ- 
νων μαγνητικών φαινομένων, ίδου γεγο
νός τ ι, δπερ μοί διηγήθη ό Κ. S***, δστις, 
προχειμένου περί μαγνητισμού, δέν διστά
ζει νά είπη, νά ΐοώ χαί νά μή πιστεύσω, 
έπομένως άξιόπιστον.

« 0  ιατρός Μ*** μοί άπηύθυνεν ήμέραν 
τινά τήν πρότασιν ταύτην: γράψετε οίαν- 
δήποτε φράσιν θέλετε, θέσατε τόν χάρ
την έπί τής θήκης ταύτης, ήτις εΐναι επί 
τής έστ(ας μου, χλείσετέ την «τβγανώς καί 
αναλαμβάνω νά χάμω νά μαντευθή δ,τι 
έγράψατε. Τώ δντι, έγραψα λέξεις τινάς 
καί ίθεσα τόν χάρτην έν τνί θνίχτρ, ήν 
ίσφράγισα προσεκτιχώτατα διά κηροΰίσπα- 
νιχοΰ έπιθέσας τήν σφραγίδά μου,

• Τήν έπαύριον έλαβον τήν θήκην, φέ- 
ρουσαν αναλλοίωτους τοΰς τύπους τής 
σφραγίδος μου, μετά τοΰ γραμματίου 
τούτου.

* Συνεβουλεύθην τήν £ρμανς, τήν μα· 
γνητιζομένην μου, ήτις μοί *ίπεν δτι {" 
γράψατε τήν φράσιν τ«ύτη ν ; « ή π(»τις 
Οπερνικ^ τά  χωλύματα, »

£μεινα ΐκπληκτος.
—  Λοιπόν, «ϊπον τώ  Κ. Η 4 * * τώρα 

πιστεύτε εΐς τόν μαγνητισμόν.
—-Ό ς  εΐς τόν Ροβέρτον Οΰδίν,μέ είπεν, 
01 φυσικοί x«l οί γόητες Κόνος, καί 

ι Αμιλτον, £πραξαν πολλάχις έχπληχτιχώ- 
τερα τών μαγνητιχών φαινομένων, έν 

| τούτοις πιστεύομεν τά  μέν χωρίς νά £χω- 
μεν πίστιν είς τά {τερα. Τοΰτο προέρχε
ται ίσως διότι τά  τελευταία δέν ϊχουσιν 

: έξήγησιν εύπαράδεκτον.
Εν ταΐς πολλαις δοχιμασίαις αϊτινις 

έγένοντο, ευρον μεγαλείτερον άριθμόν πε 
ριπτώσεων αναισθησίας ήσαφηνείας ιδεών, 
έγενόμην ποτέ μάρτυς δοκιμασίας τινός 
ήτις ίσχυρώς μέ συνεκίνησεν. £ν τινι όμη- 
γύρει ό Κ.·Ε***,δς·ις καταγίνεται πολΰ περί 
τόν μαγνητισμόν, χωρίς νά έπαγγέλεται 
τόν μαγνητιστήν, προέτεινεν εις τινα νεα- 
ράν χυρίαν, ήτις παρευρίσκετο, νά τήν 
μαγνητίσνι. Αυτη συγκατετέθη. ό  Κ. Η*** 
ήρξατο τάς μαγνητις-ικά; περιαγωγάς κα\ 
μετά ίν τέταρτον ή κυρία αυτη έφάνη 
άποκοιμηθεΐσα. 6  μαγνητιστής ε^πεν ήμΐν 
έγγίσατέ την, εΐναι αναίσθητος* τώ 6vTt 
αί κνήμαι χαί οί βραχίονες είχον σκληρυν- 
θή’ ήθέλησα νά κάμψω ενα τών βραχιό
νων της, άλλά μοί έφάνη δτι έκινδύνευε 
νά θραυσθή.

έκαστος τών παρόντων ήθέλησε νά κά- 
μη δοκιμασίαν τινά έπί τής μαγνητισμένης 
κατά τήν δρεξίν του. ό  μέν τή ένυττε τήν 
χεΐρα διά βελόνης, ό δέ τή ίθετεν είς τήν 
£ϊνα μεγάλην ποσότητα ταβάκου, έτερος 
τή έψαυε τά χείλη καί τό πρόσωπον διά 
τίνος πτερού, άλλος τέλος τή έπλησίασε 
τό φώς τόσφ πλησίον είς τοΰς δ'ρθαλμοΰς, 
ώστε όλίγον «λειψέ νά τή χαύση τάς βλε
φαρίδας. Αυτη διέμεινεν αναίσθητος ούδέ 
τήν «λαχίστην έπιδείξασα συγκίνησιν.

Αίφνης έκραύγασεν, οΐ βραχίονές της 
συνεστράφηβαν, οί όδόντες της συνεκραύ- 
οντο, οΐ χαίνοντες xal ΰελώδεις όφθαλμοί 
της δέν Ιβλεπον πλέον, φοβερά έν γένεν 
κρίσις τήν χατέλαβεν. ό  μαγνητιστής ί -  
σπευσε νά παύση τάχιστα  τήν δοκιμασίαν 
ταύτην, ήτις έλάμβανε λίαν δραματικήν 
δψιν* ήρξατο βύθΰς τώ ν περιαγωγών xai 
μ»τ’ όλίγον ή νέα γυνή έξύπνησεν" άλλ* 
έπαραπονβίτο δτι ήσθάνετο τνονοκέοαλον 
ίσχυρόν, xal ήναγκάσθησαν νά τήν όοηγιί·

! σωσιν i n  δχήματος εΐς τήν οικίαν τη$>

δπου ΰπέφερεν άρκετά.
θεωρούμενος ώς ό'ργανον τών φυσιολογι

κών φαινομένων ή ώς μέσον θεραπευτικόν, 
ό μαγνητισμό; δύναται νά καταλάβνι θέ
σιν έν τώ κύκλω τών ιατρικών γνώσεων ·, 

£ν τινι λογοδοσία άναγνωσθίίσνι κατά 
τινα συνεδρίασιντή;’Ακαδημίας εΰρίσκον- 
τα ι τά έςή; :

• Συνηντήσαμεν εί; δύο μαγνητιζόμε
νους τήν δύναμιν τοϋ ποοβλέπειν τάς όρ- 
γανικάς ένεργειας τάς κατά τό μάλλον ή 
ελαττον άπομεμακρυσμένα;. ό  μέν τού
των ανήγγειλε πολλούς μήνας πρότερον 
τήν ήμέραν, τήν ώραν καϊ τό λεπτόν τήν 
κυρίευσιν καί τήν επάνοδον τής έπιληπτι- 
κής προσβολή;, ό δέ υπέδειξε τήν έττοχήν 
τής θεραπείας του.

■ Αί προβλέψεις αύτών έπαλήθίυσαν.
» Τινες τών μαγνητισθέντων ασθενών, 

δέν ήσθάνθησαν ούδεμίαν ωφέλειαν, ίτε - 
ροι μικράν βελτίωσιν, έτεροι όέ έντελή 
θ:ραπείαν έκ παραλυσίας χρονιάς. »

Τά μαγνητικά φαινόμενχ άκολουθοϋν- 
τα ι πολλάκις υπό άρκετά περιέργων ά- 
ποτελεσμάτων. Μαγνητιστής τις μοί διη- 
γήθη τό ακόλουθον γεγονό; :

'  Εμαγνήτιζον, μέ ειπεν άνθρωπόν τ ι - 
να δστις πρό ένός περίπου έτους, ήσθάνε- 
το πόνον κατά τήν δεξιάν κνήμην. Κατα 
τήν δεκάτην θεραπείαν ήσθάνθην εις τήν 
άκραν τών δακτύλων υγρασίαν παγετώδη 
καί σύσπασίν τινα νευρικήν, ώ; τήν πα- 
ραγομένην ύπό τοΰ θαλασσίου υδατος. 
Είπα περί τούτου είς τόν άσθενή,δστις μοί 
άπεκρίθη. * Γνωρίζω ήδη τήν αρχήν τοΰ 
πόνου μου. Πρό δεκαοκτώ μηνών δια- 
πλέων τό μεταξύ Χάβρης καί τοΰ Εύέλ- 
πιδος άκρωτηρίου διάστημα έναυάγησα 
καί έμεινα βρεγμένος δύο ήμέρας συνεχώς, 
xal άναμφιβόλως είς τήν περιστασιν ταύ
την οφείλω τάς όδύνας μου. »

ΕΪδον μάλιστα μαγνητιστάς (ώς τοΰ- 
λάχιστον διηγούνται) λαμβάνοντας τό νό
σημα τών άβθενών των. Ουτω δ Κ. Ε 
μ.’ έβεβαίωσβν δτι, μαγνητίζων ποτε cpa- 
τιωτικόν τινα , έπαθεν έχ νευρικού πόνου 
ίπβιδή »ξ άμελείας διεύθυνε πρός έαυτόν 
^άς μαγνητιστιχάς περιαγωγας τών χει- 
ρών, Ας μετήρχιτο πρός θεραπείαν τοΰ 
στρατιωτικού. (έκ  τοΰ Γαλλικού.)

Τ Ο  Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α

τον

Έ χ  τον Γα.Ι.ϊιχον,

V- nb  Ε Π Α Μ Ι Ν Ω Ν Δ Α  Σ Χ Ι Ν Α .

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ »

(ϊυνίχϊΐ* . ISt (ρ«λ. 39— 40.)

■—  Καί ό ετερο; ·,
—  *0 ετερος . . .  θέλω σοί τόν υπο

δείξει, δταν φθάσνι ή στιγμή νά τόν κτυ- 
πήσγς. Είσαι διατεθειμένος νά μέ ύπακού- 
σνις είς δλα j

—  Ναί, άλλ’ εννοείται οτι Λ διαταγή 
σου δέν θέλει εΐσθαι έναντία είς τήν π ί-  
στιν τοΰ χριστιανού.

—  ’Από τοΰδε δρους, δρους δταν σοί 
προτείνω νά έκδικήσης τόν πατέρα σου ; 
Αχ !ΰπό τόνίιμέτερον ωχρόν τής Νοβάρ- 
ρας ήλιον δέν έννοεϊ Τις τήν έκδίκησιν ! 
ήσύχασον, άτολμε νεανία, a t διαταγαί 
μου οέν θέλουσι ποσώς πληγώσει τήν π ί- 
στιν σου, άν καί αύτή επίσης δέν σοί ά- 
παγορεύη νά έκδικήτ/ις τόν πατέρα σου
δολοφονηθέντα.

—  Λ ! δχι, δ χ ι! ’Αλλά μίαν λέζιν ϊ τ ι ! 
Τίς θέλει μοί άποδείξει τήν αλήθειαν τή« 
κατηγορίας σου κατά τον δεσίϊδτου δέ 
Μωλεάκ !

—  Ό  τόπος όλος τόν κατηγορεί ώς 
έγώ, άλλά θέλω νά σάς παράσχω απόδει
ξή  ήτις θέλει σας καταπείσει. Φέρεις έπί 
σοΰ θήκην τινά περιέχουσαν δύο Εγγραφα, 
ή  γραία Κατερίνα Μάλθω ή τροφός σου 
8χει άναρτήσει τήν θήκην ταύτην είς τόν 
τράχηλόν σου. Πριν δ’ άποθάνη σέ ήνάγ- 
κασε νά όρκισθής, δτι δέν θέλεις ανοίξει 
αύτήν, είμή καθ ί,ν ήμέραν θέλεις συμπλη- 
ρ<οσει τό εικοστόν έτος τής ήλικίας σου.

—  ’Αληθώςί
—  λοιπόν, ϊχεις εϊκοβιν ϊτη  άφότου 

ή δωδέκατη έσήμανε, διότι έγεννήΟης τήν 
ήμέραν τής έορτής τής μητρός βου.

—  Τ<^όντι, ή Κατερίνα μοί ϊιηγήθη 
τοΰτο πολλάκις.

—  Ανοιξον λοιπόν τήν θήκην ταύτην
% · Jκαι αναγνωσον. 
—  Λέν βλέπω.



Τό φάντασμα -κοφχ'μέρώίν^ όλίγον τάς 
ιιτυχάς τής σινδόνης κατά τό μέσον τοΰ 
στήθους. Ακτίς φωτός ίλαμψεν έπί τδ ν  
4γγράφων, τά  όποία έχράτιι & Ιππότης.

—  Ανάγ^ωσον τώρα, €ψι©ύρι<τε τ6 φάν- 
τ«σμα·

Τό ίν τών έγγραφων αύτών ίν  πραξις 
συντεταγμένη υπό τοΰ ’Εφημερίου τοΰ 
φρουρίου δ ’Έσπαρ^άκ καί διαδηλοϋσα τίιν 
γέννησιν τοϋ £αΰμόνδου Σάρραλ, υ'ιοΰ τοΰ 
εύγενοΰς δεσπότου ’Αλβέρτου Σάρραλ, β α 
ρώνου δ'Έσπαρράκ, καί τής εύγενοΰς δε- 
σποίνης Καλίστης S i Γαρθέζ' τό έτερον 
Εγγραφον fa  έπιστολή τοΰ βαρώνου, δστις 
ην εΐς τήν  μάλλον πεπαιδευμένων δε
σποτών της εποχής έκείνης, ώς διαβιώσας 
πολΰ είς τήν αυλήν τής Γαλλίας. Έν τη 
επιστολή ταύτη ό γεραρός όπλίτης ΰπε- 
όείκνυε πώς έπεθύμει ν’ άνατραφή 6 υιός 
του, ό'πως καταστή ώς αύτός αγαθός χρι
στιανός xal ανδρείος πολεμιστής. Τά δύο 
ταΰτα Ιγγραφα &ρερον τήν σφραγίδα τοΰ 
βαρώνου.

Συγκεκινημένος εΐς τήν δψιν τώνυπό τοϋ 
πατρός του /εχο^αγυένων χαρακτήρων ε
κείνων ό νεανίας, έφίλησεν αύτοΰς εϋσεβώς.

—  Αλλά τό ονομα τοΰ δολοφόνου του; 
ήρώτησεν αυθις.

—  ΐδοΰ αύτό, άπήντησε τό φάντασμα, 
τεϊνον αύτω φύλλον χάρτου, άπεσπασμέ- 
νον προφανώς άπό τίνος βιβλίου λειτουρ
γίας καί επί του όποιου ο νεανίας άνέγνω 
τάς λέξεις ταΰτα;, κεχαραγμένας δ ι” α ί
ματος ύπό χειρός έξησθενημένης·

« Αποθνήσκω δολοφονημένος ύπό τοϋ 
» προδότου έξαδέλφου μου Γάσπαρδ δέ 
« Μωλεάκ, καί υπό , . . . . «

Ίο επίλοιπο ν τής σελίδας ην έσχισμέ- 
νον. Δέν άπέμενε δέ εΐμή τό ήμισυ καί 
τοΰ άπεικονίσματυ.;, τό όποιον εϊχεν α
φήσει έπί τοϋ χάρτου ή σφραγίς τοΰ βα
ρώνου βαφεΐσα είς τό αίμα.

—  Τό έτερον δνομα; ήρώτησεν ό Ραύ- 
μόνδος.

—  Σοί ειπον ήδη ό'τι θέλεις τό μάθει 
βραδύτερος δταν έπέλθη ή στιγμή τής 
τιμωρίας. ? ’

Α · έάν ό Θεός Οέλγι, έκραύγασεν ό 
νεανίας, ή στιγμή α3τη δέν θέλει βραδύ
νει. -ϋ , ό'σπ; έ'τραξες ήϊτ, τοσαΰτα υπέρ 
έμοΰ, ̂  jv«<jsfi νά μέ εΐσαγάγης εΐς τό Φρού
ριο·/ δ ’ Ίίσιίαΐράκ ·}

—  Ναί, αλλ* υπό Ινα δρον. <· 
γ— Τίνα ·, >

| —  Θέλ*ις ακολουθήσει τυφλώς τάς
ίια τα γά ς  τοΰ όδηγοΰ σου.

— * Εννοείται 8τι δέν θέλει άντιστή 
| είς τήν έκδίκησίν μου.

■— ■ θέλει σέ βοηθήσει τουναντίον. Ε ί
ναι πιστός ΰπηρέτης τής οΐκογενείας σου, 
δ Ράζιρ δέ Βϋδάριτς, ό υπασπιστής τοΰ 
πατρός σου.

—  Δέχομαι, τότε.
—  Καλώς. 6  Μελμώθ θέλει σέ όδη- 

γήσει διά τοϋ δάσους, μέχρι τοϋ ποταμοϋ, 
τόν όποιον ακούεις κοχλάζοντα* άκολού- 
Οησον τό £εΰμα τοΰ ποταμοϋ. Είς τήν έ'- 
Codov τοΰ δάσους θέλεις άπαντήσει Ιππό
την τινά πάνοπλο ν μετά κεφαλής νεκροΰ 
έπί τής άσπίδος του. Θέλει σ’ έρωτήσει τό 
δνομά σου* νά τώ  άπαντήσγς: 'II Έ κδίκη- 
®ς. θέλεις σέ όδηγήσει εί; τό φρούριον δ ’ 
Εσπαρράκ καί ή φρουρά αύτοΰ θέλει κα- 
ταστή έδική σου.

—  Αντί τών πολυτίμων πληροφοριών, 
τάς όποίας μοί έ'δωκες, τ ί θέλεις παρ' έμοΰ;

—  Ούδέν, εί;*ή τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
ορκου σου καί τήν τιμωρίαν τών ενόχων.

Αναχώρησαν, τώρα, διότι ή ήμέρα 
πλησιάζει, ΜελμώΟ............

Τό ειδεχθές μικρόν έκτρωμα έπλησίασε 
τό φάντασμα, τό όποιον τφ  είπε λέξεις 
τινάς εΐς ξένην γλώσσαν.

—  ’Λκολουθήσατέ με, αύΟΙντα, είπεν 
ό νάνος διά τή ; διαπεραςπκής φωνής του.

—  Ένθυμοΰ τόν δρκον σου, έψιθύρισε 
τό τελευταϊον τό φάντασμα, καθ ήν σ τιγ 
μήν ό Ραϋμόνδος έξηφανίζβτο είς τό σκότος,

II .

Τό φρούριον τοΰ ίσπαρράκ, ώκοδομη- 
μένον έπί τών όχθών τοΰ Νίβα, σύγκει- 
τα ι έξ ένός πύργου, τόν όποΓον γιγαντια ΐα  
τείχη  συνδέουσιν μετ ' άλλων δύο πύργων 
μικρότερων διαστάσεων καί δεσπόζει τών 
έπί τοΰ ποταμού δύο γεφυρών, ή  μία, Ή 
καί αρχαιότερα, δέν χρησιμεύ*ι ιίμή *ΐς 
τοΰς κατοίκους τοΰ φρουρίου,' είς. τό Ιρκο$ 
τοΰ όποίου καταλήγει. Η έτέρα, κειμέν* 
είς άπόστασιν διακοσίων {̂ τριακοσίων.βη
μάτων, κατεσκευάσθη υπό τοΰ βααώνον 
"Αλβέρ του, ύπό τήν προστασίαν του Αγίου 
ίακώ€ου τής Κομουστέλλης, πρός χρίίαιν

τδν χωρίων Βέας καί Καστελβίας, γειτο- 
νευόντων μετά του φρουρίου Ιίσπαρράκ,

•  Ην ώφελιμο^τερον διά τους κατοίχους 
των χωριδίων αύτών, όπως ή γέφυρα ετί
θετο έγγυτέρω αύτών καί πρό; την έτέ- 
ραν πλευράν -του ’Εσπαρράκ’ άλλά τό πλά
τος του ποταμού xal ή φύσις του εδά
φους ήνάγκασαν αυτούς, ϊνα προτιμήσωσι 
την ύφισταμένην θέσιν.

0  πληθυσμός τών δύο αύτών χωρίων 
συνέκειτο σχεδόν μόνον έξ αμπελουργών 
καί γεωργών, άποζώντο>ν £Υψ τ &Ί τ:ροσ4- 
ίων τών αμπέλων αύτών xal τών αγρών 
τού σίτου. Λί άμπελοι εχειντο ττρός την 
έτέραν όχθην τού ΙΜίβα, ώστε ώφειλον νά 
διαβαίνωσι τόν ποταμόν,ό'πως έργασΟώσιν.

’Ιίφ’ ό'σον έζη ό βαρώνος ’Αλβέρτος δ* 
'Εσπαρράκ, άνθρωπος ευθύς xxl δίκαιος, 
αυστηρός πρός τού; άμαρτάνοντας, άλλ* 
αγαθός πρός τούς πτωχούς, οί κάτοικο», 
του Βέας καί τού Καστελβίας ειχον ζη- 
σει ευτυχέστατα. Κύπορία τις έβασίλευεν 
ε£ς τά χωρία αύτών, έκ της πωλησεως τών 
καρπών, τούς όποιους οί έμποροι τού Ιΐώ 
έρχόμενοι ηγύραζον εί; τιμάς άρκετά ύ- 
ψωμένας. ’Αλλ από τού θανάτου τού χρή
στου αύΟέντου τό παν εϊχεν άλλάςει δψ ιν. 

0  διάδοχο; αυτού είχε πάντα τά έλατ- 
τώματα# βίαιος, διεφθαρμένος, άπληστος, 
σκληρός καί άρπαξ, δέν όπισΟοδ^όμει έ 
νώπιον ούδεμία; ύπερβολης, όπως προμη-
0ευ0*7ί y o /,ματα. άτινα αί άσωτίαι αυτού * / % '
τώ καΟίστων άπαρ5(ίτητα. Καί νυμφευΟείς 
τίιν χνίοαν τού φίλου του,την ώραίαν Καλ- 
λίστην, δέν έφ:όντιζε ποσώ; περί πίς·εως# 
Οί σύζυγοι καί οί οίκογενειάρχαι τό έγί- 
νωσκον πολύ. ‘Αρπαγαί νεανίδων, γυμνώ
σεις έμπορων, θανατώσεις χωρικών ύπό 
τ ΐν  ράβδον, τοιαύτα ησαν τά  άνδραγα* 
θάματα, δ ιω ν διεκρίνετο 6 νέος βαρώνος. 
Κληρονομ^σα; την περιουσίαν τού έζα- 
δέλφου του, έπί τοσούτον έγκατελείφθη 
«ίς τά έλαττώ ματά του, ώστε έν βραχεί 
άπώλεσε τάς μάνας καλάς ιδιότητας, άς 
ποτε έκέκτητο, τήν τοΰ ρ-εγαλοπρ^πούς 

, Ιππότου καί τήν του γενναίου πολεμ ίου .
'· Έγκαταλελειμμένος μικρόν χατά μ ι
αρόν ύπό τών αρχαίων αύτου φίλων καί 
«ίσθανόμενος τήν περί αύτόν βασιλεύου- 
ffxv αποστροφήν ό Γάσπαρδ, μετεκαλέ- 

, ««το πανταχόΟεν ανθρώπους της αγχόνης 
w i του σκώλου, τών 6πο(ων έπληρων^ν

ακριβά τάς ύπηρετίας. Αξιοι, τό πλεΐστον, 
το·ι κυρίου, δν ύπηρέτουν, οί όπλΐται ού- 
το»., ύέν ώπισΟοχώρουν ένώπιον αύδενός 
αμαρτήματος καί ή σκληρότης αύτών ή- 
μιλλατο πρό; τήν τού βαρώνου, ητις ε- 
φθανεν ενίοτε εί; ρ,ανίαν.

Τήν έπαύριον τ*?*; νυκτός, η; διηγηΟη- 
μεν τάς λεπτομερείας, ό Βαρώνος έδιδε 
συμποσιον πρό; έόρτασιν τοϋ όνόρ,ατο; 
τής συζύγου αύτού. ΚαΟημένη είς το πλευ- 
ρόν του συζύγου αύτής ή βαρώνη Καλλί- 
στη, περιέφερε τό περίλυπον βλέμμα της 
έπί τών συμποτών, οιτινες έκόσμουν τήν 
τράπεζαν έστρωμμένην έν τνί μεγάλ*/) a t- 
Οούσνι τού φρουρίου. Σχεδόν άπαρτες ησαν 
άνθρωποι εξωτερικού αγρίου, ξένοι καί 
ταπεινή; καταγωγή;, οιτινες ετερπον τόν 
βαρώνον διά τών βωμολοχιών των ή έπε- 
δοκίμαζον τά ; αισχρά; παρεκτροπάς του 
διά τών κολακειών αύτών.

Οποία διαφορά μεταξύ τών χονδρών 
αύτών ανθρώπων καί τή ; εύγενούς συν** 
τροφίας, %ν συνεκάλει έκαστον ετος είς 
τοιαύτην έποχήν ό οίκος Ιίσπαρράκ, οτε 
ε^η ετι ο ραρωνος Αλοερτος ;

*Αντί τών χαριεσσών ;ό σοβαρών συνο
μιλιών, περί κατορθωμάτων τό*ν στρα
τών, τού ίπποτισμού καί τού  ερωτος, ή 
βαροίνη Καλλίστη δέν ήκουε περί αύτήν 
εΐμή κυνικού; λόγους, γέλωτα ς θορυβώ
δεις η άσχημους μεγαλαυχία;. 0  οικοδε
σπότη; έδιδε τό παράδειγμα καί έκαστος 
προσεπάθει, ινα κατασττΐ άξιο; τών κα
λών αύτών προτερημάτων, μιμούμενος 
αύτόν.

II βαρώνη ην τότε τριάκοντα όκτώ τ} 
τεσσαράκοντα έτών' άλλ’ έφαίνετο πολύ 
μεγαλειτέρα. *Εκ τής ώραιότητος, δ ι’ *?,ν 
είχε τοσούτο φημισθή, δέν τνί έναπέμε- 
νον πλέον, εΐμή οφθαλμοί λάμψεως άσυγ- 
κρίτου, άλλά περιβεβλημένοι έλαφρώς 
κυανόλευκόν τινα κύκλον, καί μοναδικαί 
ρ-έλαιναι τρίχες Ας τό μεγαλοπρεπές σκού- 
(ρωμά της μόλις ήδύνατο νά ύποβαστάζγ4. 
Ρυτίδες βαθειαι, ώρυγμέναι μάλλον έκ τ%  
λύπη; έκ τής ήλικίας, ηύλάκονον τ6 
ισχνόν πρόσωπόν της. Φώς τ ι σκοτεινόν 
έλαμπεν εις τούς όφθαλμούς της xal τά  
συσπώμενα χείλη της, προέδιδον μελαγ- 
χολικάς σκέψεις.

(Ακολουθεί.)
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Ι ο  φρούριον τον» Κακάου ήτο ίν τών 
ωραίων οικοδομημάτων τ ί ;  έποχής τ?,ς 
’Ελισάβετ, τά  όποΐα εΰρίσκονται έτι έν 
ταΐς άπομεμακρυσμέναις γωνίαις τής ‘Αγ
γλίας |  μακράν τοΰ θορύβου τών πόλεων 
χαί τοΰ έμπορίου. Είχε ί έ  άετώματα 
ΰψϊίλά καί κομψά καί two πτέρυγα;, ών 
ΰπερέχειντο πύργοι φέροντες τά σύμβολα 
τοΰ ίδρυτοϋ, άλλ’ όλίγον έξηλειμμένα 
(ιπό τοδ χρόνου, ή κεκρυμμένα Οπό τόν 
πυκνόν κισσόν χαί τά  παράσιτα φυτά, 
άτινα έφύοντο έπί των τειχών.

Τό έ'ηατερικόν δέν είχε παντελώς με* 
ταβλ7,δή* αί στοαΐ Εφ«ρον τοΰ; αύτοΰ; 
κόσμους» αί αϊθουσαι τά αύτά έπιπλα, 
απχντα πλούσια καί πολυτελώς έξειργα- 
σμένα, ώ-ττε άν οΐ αρχαίοι κτήτορες, ών 
αί εικόνες άννίρτηντο έν ταΐς στοαΐ;, ήγεί- 
ροντο τών τάφων των, ούδεμίαν ήθίλον 
παραττρήσει μεταβολήν.

ό  μέγας κνίπο;, ό περικυκλών τό φρού
ριον, ήτο σύμφυτος καί μεστό; δορχάδων 
καί έλάφων, αιτινες Ιτρεχον {ίπό τήν 
οχιάν αύτοΰ, ώς έντός φυσικοί δάσους. 
Τά πάντα εϊχον ίψιν έμπνέουσαν σέβας. 
Αί δρϋς ήσαν γιγαντώδεις, αί μαϋραι I -  
λάτα ι, αί μελίαι καί αί άργυροειδεϊς φκιγοί 
έφαίνοντο σύγχρονοι τούλάχιςον τοΰ φεου- 
δαλικοΰ ένδιαιτήματος.

ό  άρχων τοδ φρουρίου τούτου, 6 σίρ 
Ούιλλιαμ Μομβράυ, δ ίν  έδέχετο έπισκέ- 
ψεις’ ή ζωή του ήτο μονήρη, ώς τό φρού* 
ριόν του, μόνον σύντροφον Ιχων τήν άνά- 
γνωσιν, καί ένίοτε τόν έφκϊμέριον τ ις  ΰπ’ 
αύτόν περιοχής. 01 υπήκοοί του σπανίως

τόν Ιολεπον, διότι μόνον κατα τας κυ* 
ριαχάς έξήρχβτο τοΰ κήπου του μεταβαί- 
νων εΐς τήν έκκλησίαν, δπου έπορευετο 
πρώτος καί άνεχώρει τελευταίος, ωστε 
χαί πάλιν σπανιώτατα τόν Ιολεπον. Εγνώ- 
ριζον εντούτοις αύτόν έκ τών γενναίων 
του ευεργεσιών* δ ιότι ί  κλειστή πρός τόν 
κόσμον χαρδία του, ήτο πάντοτε ανοικτή
πρός τήν δυστυχίαν.

Τό προσωπικόν τής οίκίας τοΰ σίρ Οΰίλ* 
λιαμ συνίστατο έκ δωδεκάδας ΰπηρετών, 
ών οί πλεΐστοι εϊχον γνιράσει έν τ$  υπ/ι* 
ρεσί<ρ τής οίκογενείας του. Συνίστατο έκ 
περισσοτέρων, καθ’ έποχήν άπεσύρθνι τού 
κόσμου, άλλ’ ουδέποτε ήθέλησε ν’ άνα- 
πλτορώσιρ τοΰς θνήσκοντας ή τοΰς έγκατα- 
λιπόντας αύτόν, μή ύποφέρων νά βλέπιρ 
άγνωστους μορφάς.

έντούτοις ό άνθρωπο; οδτος, δστις ϊζ'Λ 
ουτω μεμονωμένος, έκέκτνιτο vow ικανόν 
νά τίμησή τό κοινοβούλιον, ένεργΐτικό- 
τητα δυναμέννιν νά διευθύνω τοΰς αγώνας 
μεγάλου Εθνους, πλούτον αρκετόν νά Κο
ρέαν) φιλάργυρον καί δνομα καθαρόν καί 
άκήλίδωτον ώς τό τών προγόνων του.

Αώδεκα Ιτη  πρό τής έποχής» 
έρχεται ή  Ιατορία αδτ%  6 cig Ούίλλιαμ 
Μομβράυ, ·ίς  τό  άνθος τής ήλικίας^ του 
τότε, Ιλαβ» μίαν 4» τών πληγών Ικείνων, 
έξ άν δύναται 6 χυδαίος ν» fis fa« w ?i 
άλλ’ ο ύ ΐίποτ*  ψυχή *ύαίβθι»τ·ς> Η 
του, fa  ifd w *  ittfim Q& c, Ιφυγ* 
τίνος άνθρώπου* τό» δ*οΐον **
τόν τ&ν φίλων του*.

1 «Οξιιην τοΰ μεγέθους τοΰ lyA kkp tlk  **ίι

η ι π λ ι ο θ u κ ΐί.
έάν τοΰτο ήτο δυνατόν, ίλαβε μεθ’ έαυ- 
τ ι ς  τό τέκνον των, μόνον κληρονόμον τοΰ 
άνάματος καί περιουσίας ττ,ς οίκογε- 
vsCocc Μομβράυ.

Μόλις 6 άτιμ^οΟείς ούζυγος άνέλαβεν 
1% τ ίς  δεινής άσθενείας, ·ί(τις προσέβαλε ν 
αυτόν {νεκα τοΰ συμβεβηκότος τούτου, 
κατεδίωζ» τους δύο ενόχους μέχρι τής 
Φλωρεντίας, έκειθεν είς Ρώμην, δπου άπω- 
λεσε τά  ϊχνη των. £πΙ δύο έτη διέτρεξε 
τί»ν Εύρώπην ώς κολαζομένη ψυ/*)ι, ύπό 
τό βάρος προσβολής μαραινούσης τήν 
καρδίαν καί τόν νοΰν* άλλά τάς δυνάμεις 
του ύπεστηριζεν αύτό τό άφανίζον αύτάς 
πάθος. Είς μάτην όμως αί άναζητιίσεις 
του* ούδαμ.οΰ ηδυνηθη ν’ άνακαλύψη τά 
ίχνη τοΰ απίστου φίλου του, τής άτιμα* 
σθείσης συζύγου του, τοΰ άρπαγέντος 
υίοΰ του.

Απαυδησας έκ της ματαίας ταύτης κα- 
ταδιώξεως, έπέστρεψεν εις τήν ’Αγγλίαν, 
καί άπεσύρθη είς τήν βαθειαν μοναξίαν 
τοΰ Φρουρίου Καρρόου. 'Εζηκολούθησε δέ 
ίπ ΐ πολλά ετη νά προσφέρω μεγάλας 
άμοιβάς πρός τόν δστις ίίθελε τω  άποδο>- 
σει τόν υΙόν του* άλλά πέπλος άδιαχώ- 
ρητός έφαίνετο μεσολαβών μεταζυ τοΰ 
πατρός καί τοΰ τέκνου, μεταξύ τοΰ ήτι- 
μασμένου συζύγου καί τής ένοχου γυναικός,

ϊ ό  μόνον πρόσωπον, ό'περ έφαίνετο 
μέλλον νά έπωφεληθ*/) έκ τοΰ λυπηροΰ 
τούτου συμβεβηκότος, ητο ό αδελφός τοΰ 
d p  Ούιλλιαμ,ό συνταγματάρχης Μομβράυ, 
άνθρωπος πεπειραρ,ένος, ραδιούργος και 
φιλόδοξος, δστις ητο ό μέλλων κληρο
νόμος του.

Αν καί ουτω στενοί συγγενείς, εντού
τοις ούδεμία σχέσις υπήρχε μεταξύ αύ
τών καί έβλέποντο σπανιώτατα* διότι αί 
διαθέσεις καί οΐ χαρακτήρές των ίσαν δ ια 
φορετικοί.
; ό  σίρ Ούίλλιαμ εΐχεν,έκτός τοΰσυνταγ- 

ματάρχου, καί μίαν αδελφήν, $ν ήγάπα 
τρυφεοώς, άλλ’ ίίτις  ί τ ο  πρό πολλοΰ είς 
τάς Ινδίας, δπου 6 σύζυγός της, 6 στρα
τηγός Λβρέΰ Δεβέρ, *$το διοικητής μιας 
έπαρχίας. ΐίν τούτοις πολλάκις συνέβαινε 
ν’ άφίνη τάς έπιστολάς τής πεφιλημένης 
τβύτης αδελφής πολλάς Ημέρας έπί τής 
τραπέζης του, χωρίς νά τάς αποσφραγίσει, 
»&\ Ιτ ι  τ^ρισσότερν καιρόν μέχρις ου ά - 
πανηίστρ.

3 3 1

Κ ατά τινα έσπέραν περι τάς άρχάς «ύ- 
γούστου τοΰ 1 8 1 7 , ό βαρώνος έκάθητο έν 
τνί βιβλιοβνζκτ) τοΰ Καρρόου,tv τών δωμάτων 
έκείνων, τά  όποια ό Βάν Δύκ ήγάπα νά 
ζωγραφίζγ. Πολλαί εικόνες τών μελών 
τής οίκογενείας Μορ,βράΰ άνήρτηντο τών 
τοίχων, ή δέ μορφή τοΰ κυρίου τοΰ αρ
χαίου τούτου δώματος ητο έν αρμονία πρός 
τό σύνολον. Αν καί έν τνί ακμή τής £- 
σχύος, ό σίρ Ούιλλιαμ ίίφερεν ήδη τά  ση
μεία τοΰ γήρατος, δχι τοΰ εύρώστου έκεί- 
νου γήρατος, δπερ όμοιάζει πρός ήλιακήν 
τοΰ χειμώνος ακτίνα, άλλά προώρου κα- 
τχπτώ σεω ς; καρδίαν έξησθενημένην, ρυτί
δας προώρως χα^αχθ*ίσας ύπό τών δα
κρύων, μέτωπον όιηυλακωμένον ύπό τοΰ 
άλγους, καί οχι ύπό τοΰ χρόνου.

Η φυσιογνωμία του ήτο νοημονεστάτη 
καί έφαίνετο δτι ύπήρξεν ώοαία. άλλ* έξ* 
εφραζε, καί ηρεμούσα ετι, άλγος νικηθέν 
ύπό τής ηθικής ένεργείας. Τρίχες λευκαί 
άνεμίγνυντο ήδη μετά τών κυμχτιζόντων 
πλοκάμων τής μαύρης κόμης του.

0  Ιματισμός του ήτο επίσης ήμελημέ- 
νος. Τό ισχνόν, άλλά νευρώδες σώμά του, 
έκαλύπτετο ύπό εύρείας έπιθαλαμίου έ- 
σθήτος, καί ώμ,οίαζε ρ,άλλον πρός εικόνα 
παρελθούσης εποχής, ή πρός δν ζών καί 
αίσθανόμενον.

Ουτω καθήμενος έπί τοΰ γλυπτοΰ θρο- 
νίου του ό σίρ Ούιλλιαμ Μομβράυ έφαίνε- 
το παρχδεδομένος είς βαθείας σκέψεις* 
προσέβλεπε τάς εικόνας τών προγόνων του 
Γσως ζηλοτυπών τήν γαλήνην αύτών, ισως 
σκεπτόμενος καί τούς ζώντας* διότι έ
νίοτε οί μυς τοΰ προσώπου του συνε- 
στέλλοντο βιαίως καί οΐ μελαγχολικοί ό- 
φθαλμοί του έγίνοντο εύγλωττοι έν τ^  
άφώνφ ταύττι θλίψει του.

ήμείς κλίνομεν πρός τήν τελβυταίαν 
ταύτην ίίέαν.

£κρουσαν τρίς εΐς τήν θύραν τοδ θα
λάμου του, άλλ’ 6 βαρώνος ήτο τόσφ βυ
θισμένος είς τάς μελέτας του, ώστ* i lv  
ήκουσεν. 0  θύρα τότε ήνοίχθη βραδέως, 
καί ή κυρία Ρεβέκκα Ζάρμυ, ή γηραιά 
κλειδοΟχος, είσήλθεν. Τό πιστόν τοΰτο δν 
ιίχ ε  γενντ,θή έν τφ  φρουρίφ, καί τά  «ίβ* 
θήματα, αί ϊξεις, καί ή μορφΛ του «Ιχόν 
τ ι  τό όμοιάζον πρός τόν χαρακτήρα τών 
τόπων τούτων. Τό ήθος καί ό Ιμ«τ»βμός 
αυτής ήτο πολΙ> διαφορετικός τοδ Ιουλ ι-



χοϋ ήθους τών υπηρετών τών ήμερών (Αας. 
έν  τ ?  νεότητί της ύπή^ζε θαλαμηπόλος 
τής μάμμης τοΰ σίρ Ούιλλιαμ, καί μετά 
τόν θάνατον ίκείνης ϊλαββ τήν θέσιν ήν 
κατείχε βοερόν.
, Είς τήν θέαν αύτή; 6 βαρώνος έταράχ- 
θη ώς άνθρωπος έξεγειρόμενος αίφνηδίως 
κοπιώδους ονείρου.

—- A 1 σείς εισθε, Ζάρμυ j
—  Μάλιστα, σίρ Ούιλλιαμ.
—  Σας προσεκάλεσα ·,
—  ό χ ι ,  σίρ Ούιλλιαμ.
—  Τότε λοιπόν πώς ήλΟετε; ήρώτησεν 

ό κύριός ττ,ς μετά τόνου έμφαίνοντός πως 
δυσαρέσκειαν, έπειδή έταράχθη έν ταΐς 
μελέταις του.

—  Είμαι 'Αναγκασμένη νά σας ταράξω, 
ύπέλαβεν ή γηραιά κλειδοϋχος* διότι υ
πάρχει τι . . . ήλθέ τις.

—  Ηλθε τις ; ύπέλαβεν ό βαρώνος έκ- 
πεπληγμένος.

<—  Ναί, σίρ Ούιλλιαμ.
Προφανώς ή αγαθή γραΐα εύρίσκετο εΐς 

δύσκολον Οίσιν μή γνωρίζουσα πώς ν’ άρ- 
yiarι· Ο ερημίτης τήν παρετήρησε προσ- 
εκ,τικώτερα καί εΐδεν οτι οί οφθαλμοί -τνις 
ησαν πλήρεις δακρύων, δτι ή φωνή της έ
τρεμε, καί έν γένει τό σύνολον αύτής προέ- 
διδε μεγάλων συγκίνησιν. Ημάντευσε λοι
πόν δτι σπουδαΐόντι συμβεβηκός έτάραζε 
τήν συνήθη γαλήνην τής αγαθής γυναικός.

—  ΚαΟ/σατε, Ζάρμυ, τή είπε δεικνύων 
αύτή έ'δοαν, καί διηγηθήτέ μοι τί συνέβη.

—  Ελάβετε εσχάτως επιστολήν τινα 
τής νϊαράί δεσποίνης μου; ήρώτησεν.

0  σίρ Ούιλλιαμ μετά τρεμούσης τότε 
y ειρός εξέτασε έν σπουδή πληΟΰν επιστο
λών ευρισκομένων μ ετ’ εφημερίδων έπί 
τή; τραπεζης.

—  ό χ ι ,  εΐπε, δέν βλέπω καμμίαν.. . .  
Περίμενε, ίδοΰ μία, ήτις φέρει τό ταχυ
δρομικόν τών ίνδιών σήμα. . . . Αλλά δέν 
εΐναι ή γραφή τής αδελφής μου, προσέθηκε 
πλησιάζων τήν έπιγραφήν πρός τό φως.

—  Παρετηρήσατε τήν σφραγίδα, σίρ 
Ούιλλιαμ·, ήρώτησεν ή άγηθή γραΐα μετά 
τόνου φιλικού, 8ν έπέτρεπεν αύτή ή μακρά 
καί πιστή υπηρεσία της.

0  βαρώνος στρέψας τήν έπιστολήν πα
ρετήρησεν δτι εφερε σφραγίδα μέλαιναν.

—  ’Αφησα τέ με μόνον, εΐπε μετά φω
νή; τρεμού-ης· θέλω σας καλέσει μετ’ όλί-

γον. Επιθυμώ νά ήμαι μόνος δ ιά  ν’ άνα- 
γνώσα> τήν έπιστολήν τούτην. ' k r

Μόλις ή κλειδοϋχος έξήλθεν, 6 βαρώνος 
βθραυσε τήν σφραγίδα, ή  έπιστολή προ- 
ήρχετο έκ τοϋ έν ταΐς ίνδίαις έπιστάτου 
τοϋ άνδρός τής αδελφής του, δστις μετά 
έμπορικής λακωνικότατος, τφ  έγνωστο- 
ποίει δτι ό σίρ ήβρέΰ Δεβέρ *αί ή γυνή 
του άνηρπάγησαν υπό τοϋ κοινοϋ έν τω  
τόπφ  έκείνφ λοιμώδους πυρετοϋ, καί έ- 
πομένως ένεπιστεύοντο αύτφ τό μόνον τ έ 
κνον των, δεκαπενταετή κόρην.

—  Απέθαναν! άνέκραζεν άφήσας νά 
πέση τών χειρών του ή όλεθρία έπιστολή. 
li ίίλλεν καί ό σύζυγός της άπέΟανον, τά  
μόνα δντα τά  όποΐα μέ ηγάπων! Διατί 
λοιπόν έπιμένω έγώ·, ϊνα υποφέρω;

Αν καί δέν εκλαυσεν, έν τούτοις γ,σΟά- 
νετο ίσχυρώς τήν απώλειαν. Τά δάκρυα 
ήΟελον τόν άνακουφίσει, άλλά δέν εΐχε 
τήν εύτυχίαν ταύτην’ διότι ό πυρετός ο- 
στις Ιτικε τήν καρδίαν καί τήν κεφαλήν 
του, εΐ/ s  πρό πολλοΰ κα’.ροϋ στηρεύσει 
τήν πηγήν. Δίς έπίεσε τό μέτωπον δια 
τών χειρών του, ώς άνθρωπος βιαίως κτυ- 
πηΟείς, εΐτα επεσεν έξηντλημέ >ος εΐς τό 
Ορονίον του βαθΰν έκφέρων στόνον.

Οτε συνήλΟεν, ωραία τις κόρη ήτο παρά 
τούς πόδας του γονατισμένη, φιλούσα καί 
βρέχουσα τάς χεΐράς του διά τών δακρύων 
της. Οί πλόκαμοι τής μελαίνης καί πλου- 
σίας κόμης της, τό καθαρόν μέτωπόν της, 
οί οφθαλμοί τη ;, τά  πάντα τφ  άνέμνησαν 
τήν άποθανοΰσαν αδελφήν του.

Οποία ψυχική τέρψις καί παρηγορία καί 
έπί τή άναμνήσει μόνον τής αδελφής 1 Εν τή 
νεότητι εΐναι ό φυσικός κοινωνός τών έλ- 
πίδων καί τών ήδονώνμας, τοϋ πρώτου 
d /είρου τής καρδίας μας* δέν μάς έγκα- 
ταλείπει κατά τήν ανδρικήν ήλικίαν, έν 
δέ τή άτραπώ τοϋ γήρατος, εΐναι ώς ή 
σκιά τής παιδικότητός μας* Καί άν δέν 
απομένει άλλο τ ι δν ϊνα μάς κλαύσιρ, τά  
δάκρυα τής αδελφής μας θέλουσι ρεύσει 
ώς τις εύλογία έπί τοϋ τάφου μας.

—  Θ εΐέμου! αγαπητέ μου θείε! όλό- 
λυζεν ή ορφανή. Δέν θέλεις νά σας άγαπώ; 
θέλετε μέ αποβάλλει \ '

—  2δς ν’άποβάλλω! έπανέλαβεν ό β«* 
ρώνος σφίγγων αύτήν έπί τοϋ ς·ήθους του.

.Πτωχόν πτηνό ν άνευ φωλεας! ποΰ λοιπόν 
θά εύρνις άσυλον άν δχ ι πλησίον; *{Αθϋ j

Παρά τίνος ή νεαρά σου καρδία θέλει ζη
τήσει συμπάθειαν άν οχι παρ’έμοΰ·, II καρ
δία μου εΐναι συντετριμμένη, Ελλεν, προσ- 
έθηκεν, συντετριμμένη υπό τής κακίας 
τοΰ κόσμου’ άλλά περιέχει ετι αρκετήν 
αγάπην ϊνα σοί δώση άσυλον!

ή  νεαρά κόρη ένήριζε τήν κεφαλήν της 
επί τοϋ ώμου τοϋ βαρώνου’ ή καρδία τη; 
ήτο έςογκωμένη" ευρέ τινα δστις τήν ή- 
γάπα, καί τά  δάκρυα της ερρεον ήσύχω; 
ώς αί σταγόνες τής βροχή;, αϊτινε; άνα- 
ζωογονοΰσι τά  μαραμμένα άνθη.

ένώ ό σιο Ούίλλιαα έΟεώρει το τέκνονι I I k
τής αδελφής του, τήν ορφανήν, ήτις ένε- 
πιστεύετο ουτω αίφνηδίως είς τήν μέρι
μναν αύτοΰ, ή χειρ άγγελο> άφνίρεσεν α 
ναμφιβόλους τόν λίθον δστις έφραττε πρό 
μακροΰ χρόνου τήν πηγήν τών ^ακρύίον 
του καί ερρεον μετά τών δακρύων 
τνίς άνεψιας του.

—  Ευχαριστώ, κόρη μου! εΐττεν μετά 
ίσχυρώς συγκεκιν/ιμέντ,ς φωνής άστ:αζόμε* 
νος τό καθαρόν ττ,ς Ελλεν μ,έτωττον.

Αΰτν) τόν τ:αρετ*/(ρ*/ΐ'7εν έκπληκτος.
—  Μέ εύχαριστεΐς, άγατς^τέ Οεΐε! έψι- 

Ούρισε, καί δ ιατί ^
—  Διότι ενεκα σου ή καρδία μου συν- 

εκιν/ίΟη.

Κ Έ Φ Α Λ Λ 1 0 Ν  li '.

ή  ίίλλεν Δεβέρ έκατοίκει πρό μικροΰ 
είς τό φρούριον του Ιναρρόου, κατά δέ τό 
διάστημα τούτο μεταβολή τ»ς έπήλΟεν εΐς 
τους τρόπους καί τάς ε;εις τοΰ βαρο>νου. 
Δέν έτρωγε πλέον μόνος, άλλά μετά τής 
ανεψιάς του, πρός μεγάλην εύχαρίστησιν 
τής άγαθής γραίας Ζάρμυ καί τών λοιπών 
οίκετών* διότι δ σίρ Ούιλλιαμ ήγαπάτο 
παρ’ ολων. £κάστην πρωίαν δτε κατέβαι- 
νεν είς τήν βιβλιοθήκην του, ευρισκε τάς 
εφημερίδας καί τάς έπιστολάς έν καλνί 
τάξει καί άνθη νωπά έν τοίς άνΟοδοχείοις. 
Μετά λεπτότητος καί τακτικής άνωτέρας 
τής ήλικίας της, ή ανεψιά του έφρόντιζε, 
κατά τάς πρώτας ήμέρας τής έλεύσεώςτης, 
ϊνα μή τόν ένοχλνί διά τής παρουσίας της, 
ώστε, μικρόν κατά μικρόν, ουτος οχι μόνον 
βυνείθισεν είς τήν συνανας-ροφήν της, άλλά 
καί έφαίνετο μάλιστα ευχαριστούμενος έξ 
αύτής.

'Ιΐμέραν τινά τίρός γενικήν εκπληξιν, δ 
σι ρ Ούιλλιαμ προτεκάλεσε τήν Ελλεν νά 
τόν συνοδεύσν) κατά τόν περίπατον.

—  ΙΙιστεύω, εϊπεν ό σκευοφύλαζ Ρϊί- 
κολ έμπιστευτικώς είς τήν μίστρες Ζάρμυ, 
δτι Οά έπανίδωμεν τάς αρχαίας ημέρας.

—  ’Λναμφιβόλως, ύπέλαβεν Δύκ-Μαρ- 
τΐνος ό ίπποδαμχστής, άνήρ τραχύς τούς 
χ^ρακττρχς, υπηρέτης τοΰ σταύλου ύπό 
τον πάππον τοΰ σίρ Ούιλλιαμ, καί μικρόν 
κατά μικρόν ύψωΟείς είς τό άζίωαα, δπεο 
κατεΐχεν ή»)η. Χθες δ κύριο:, συνάντησα; 
με είς τόν κήπον, μέ ήροίτητεν άν ύπάρ- 
χωσι πώλοι είς τόν σταΰλον. ^ας βεβαιώ 
δτι δέν ήθίλον εκπλαγή περισσότερον άν 
εβλεπον τόν ανδριάντα τοΰ σίρ Ροουλάνδ, 
δστις ευρίσκεται έν τνί μεγάλη αίΟούστ], 
νά καταβ*?ί τοΰ υποβάθρου του διά νά μέ 
όμιλήση.

—  ρζήτησ: πώλους! ύπέλαβον δλοι οί
υπηρεται.

—  Καί τό περίεργότερον, έξηκολούθη- 
σεν 6 γέρων, μέ παρεκάλεσε νά δαμάσω 
ενα διά τήν μις Ελλεν 1 Είναι εύτυχής 
ήμερα διά τόν κύρ·.όν μας καί δι' δλους 
ήμας έκείνη καθ' ήν ήλΟεν ή ωραία αυτη 
κόρη εις τό γηραιόν τοΰτο ο»ούριον.

—  Καί χύνει λάμψιν όπου διαβή, εϊ- 
πεν υψηλή τις γυνή μελάγχρους, τής ό
ποιας δ ανατολικός ιματισμό; καί τά  βα* 
ρέα χρυσά ψέλλια έδείκνυον Ινδήν, έν τ*? 
ΐνδίίκ, προσέθηκεν ύπερηφάνως, ήτο τό 
φώς τοΰ πατρικού τ η ς  οικου.

*11 εΐποΰσα ταΰτα ήτο ή Ζάρα, τρο
φός τή: Ελλεν, τήν όποίαν ήκολούΟησεν 
είς τήν ’Αγγλίαν. ΙΙγάπα αύτήν τόσον ί- 
σχυρώ; ώστε έζηλοτύπει καί διά τήν πρό; 
αύτήν αγάπην τών άλλων. Είδος κρυφία; 
διαμάχης εΐχεν ήδη αρχίσει μεταξύ αό* 
τής καί τής μίστρες Ζάρμυ, τής πα ιδα 
γωγού’ διότι έκατέρα τούτων ένόμιζεν ώς 
ϊδιον προνόμιον νά ύπηρετνί άποκλειστι- 
κώς τήν νεαράν κόρην. *11 μίστρες Ζάρμυ 
έπρόβαλλεν τό δτι εΐχεν αναθρέψει τήν μη
τέρα της καί τήν μάμμην της, καί βλας 
τάς κυρίας τής οίκογενείας Μομβράυ έπI 
τρεις συνεχείς γενεάς* ί  Ζάρα, *#) τροφός, 
έπρόβαλλεν δτι ή νεαρά της κυρία ίτ ο  συν- 
ειΟισμένη άπό τή ; γεννήσεώς της νά υπη- 
ρετήται μόνον παρ’ αύτής.

Μετά παρέλευσιν μηνό; ό Δύκ-Μαρτϊνος 
ένόμισεν δτι έδάμασεν αρκετά νέαν τινά



ίππον, ωβτ» νά τήν άνα£$ ή ίλλίν*
—  Τί ΰπερήφανον ζώον ! άνέκραξεν ή 

κόρη καταμαγευμένη, θωΚεύουσα τό στίλ- 
βον τής νεαρίς ίππου δέρμα, ήν 6 Ιππο* 
δαμας·ής έκράτει έκτου χαλινοΰ.'Αγαπητέ 
μου θείε, προσέθηκεν έπιστραφεϊσα πρός 
αύτόν καί ίχουσα in i τών χειλέων τό (- 
διάζον αύτ$ ήδΰ μειδίαμα, πώ; νά σας εύ- 
χαριστήσω διά τόσον ώραΐον δώρον j

—  Ή χαρά σου είναι άρχετή εύχαρί- 
στηαις it ' έμέ, χόρη μου, άπεχρίθη 6 <rlp 
Ούΐλλιαμ. Μαρτίνε, είσαι βέβαιος δτι ή 
ί'ππ.ς είναι χαλώς δαμασμένης

—  Μάλιστα, σίρ Ο ύΐλλιαμ, είπεν ό 
Ιπποδαμας-ής μ ετά  πεποιθήσεως,χαΐ παι* 
δίον δύναται νά τήν ίππεύστρ.

ό  βαρώνο; έβοήθησε τότε τήν ανεψιάν 
του νά Ιππευση καί ά©οϋ τ$ συνεβούλευσε 
νά ήναι προσεκτική, έοωκε τό σημεϊον τίίς 
άναχωρήσεως.

*Η ίππος δέν διέψευσε τό κατ* άρχάς 
τήν ΰπό'ϊχεσιν τοΰ γέροντος Μαρτίνου. 
Ητο αδύνατον νά fir, τις βηματισμόν τα* 
χτιχώτερον, έτριπόδιζε τόσον ήσύχως ώς-ε, 
χχτ’αϊτησιν ττ,ς Ελλεν, ό Μαρτίνος άφηκε 
τόν χαλινόν. Είχε δέ φθάσει είς τήν εί
σοδον τοΰ κηρού, ό'τε ή γρζία, νίτις έχα- 
τοίκει παρά τό φυλακειον, νομίσασα δτι 
έπεθύμει νά περιπατήσνι εΐς τό χωρίον, 
άνοιξε τήν θύραν.

—  Κ λεΐσέτην! άνέκραξεν 6 γέρων Μαρ
τίνος, άναμνητθϊΐς μετά  τρόμου δτι ή ίπ 
πος τής μαθητρίας του δέν εϊχεν ουδέ
ποτε ίιπερβή τά δρια του κήπου. Κλεΐ- 
σέ την!

’Αλλ’ ή παραγγελία έγένετο αργά* ή 
ίππος τρομάξασα έχ τής φωνής τοΰ Ιππο
κόμου ή έκ τοΰ έρυθρού κεφαλοδέσμου τής 
θυρωρού ώρμησεν έξω, δ ι’ ένός πηδήματος 
ΰπερβάσα τήν θύραν. 0  Μαρτίνος ήκολού- 
θει τρέχων.

—  Ο θεός νά μέ συγχώρηση! έσκέφθη* 
ή ήμέρα αυτη είναι ήμέρα δυστυχίας διά 
τόν σίρ Ούΐλλιαμ.

*H ίππος ώς είδεν έαυτήν έλευθέραν 
έπί τής άνοιχτης πεδιάδος ήρχισε νά πηδ$. 
έχ τής χαράς, διότι {ως τότε ήτο συνη
θισμένη είς τάς στενάς καί σκοτεινάς δεν- 
δροστοιχίας τοΰ κήπου.

Έξαιρουμένου δέ τοΰ κινδύνου 8ν διέ- 
τρεχεν ή βλλεν, άν xal έκάθητο ουτω 
βτε^ώς έπί τοΰ έφιππίου, ώστε έξήγειρε

tov θαυμασμόν τοΰ γέροντος Μαρτίνβυ, 
ήτο ώραΐον θέαμα νά βλέπη τις τό χάρΚν 
ζώον νά Καλπάζιρ ώς τρελλόν κ«1 νά πηδ$ 
ΰπερ άνω τών θάμνων άνοικτοΰς Κχον τοΰς 
^ώθωνας, τήν χαίτην xal τήν ουράν χύμα· 
τίζουσαν.

—  Τό ζώον θά χθυρασθ$ έσχέφθη & 
Ιπποδαααβτής xal θέλομεν ίσως διαφύγει 
τόν κίνδυνον.

’Α λλά δέν ώφειλε φαίνεται νά τελειώσνι 
οδτω ή βχηνή αδτη* διότι χωρικός τις, 
άνασπών έκεΐ που θάμνους, ώρμησεν αί- 
φνηδίως νά άρπάσι() τόν χαλινόν, ή ίππος 
δμως διεξέφυγ* xal ήρχίΦε τότε νά τρέχνί 
μετά μεγαλειτέρας ταχύτητος.

—  Θεέ μου! άνέκραξεν ό γέρων μετά  
φωνής μεστής άγωνίας, τρέχει πρός τόν 
χρημνόν* τώρα ή έλ λ εν  άπωλέσθη !

ό  χαλινός έξέφυγε τότε τών τρεμουσών 
χειρών της, xal ή ίππος έστάθη πρός ς·ιγ- 
μήν, ώς άν ήθελε νά τή δείξη τό μέγεθος 
τοΰ χινδύνου. ’Ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν ή 
£λλεν καί ό ίππος εφθασαν είς τά  χείλη  
τοΰ κρημνού, δτε ίν  βήμα μόνον ήθελε 
φέρει τήν καταστροφήν άμφοτέρων, νεα
νίας τις δεκαεπταετής περίπου, ώρμησεν 
δπισθεν θάμνων xal ώρθώθη εΰθΰς με- 
ταξΰ τής ίππου xal τοΰ κρημνοΰ. Τό 
ζώον, τρομάξαν έχ τής απροόπτου ταύ
της έμφανίσεως αύτοΰ, ήγέρθη έπί τών d- 
πισθίων ποδών. ό  νεανίας έπρόσμενε τήν 
κατάλληλον στιγμήν,, xal ένφ ή ίππος έ- 
πανέπιπτε, πρίν οΐ πόδες της έγγίσωσι τό 
έδαφος, ή'ρπασε τόν χαλινόν διά τής άρι- 
στερας, διά δέ τής δεξιάς Εσφιγζε τοΰς 
βώθωνας τοΰ ζώου. Ματαίως τότε ή ίπ 
πος έπήδα, ώρθοΰτο* έκρατεϊτο υπό χει
ρός σιδηράς.

—  Αφεθήτε νά όλισθήσετε τοΰ έφιπ- 
πίου! άνέκραξεν ό νέος τ^  μίς £ λ λ εν , ό- 
λισθ/σατε κάτω!

*Η ΰλλεν Ισχεν ίτ ι άρχετήν έτοιμό- 
τητα νοός xal ισχύος ϊνα άπαλλάξτι τοΰς 
πόδας της τών άναβολέων xal πηδήσω 
χατά γής, είτα δ’ εύθΰς έλειποθύμχσι.

Πάντα ταΰτα βυνέβησαν τόσφ ταχέως 
πρό τών όφθαλμών τοΰ Μαρτίνου, ώστε 
ένόμισεν δτι ώνειρεύετο' άλλά δέν ήδύ
νατο ν’άμφιβάλλφ ΙπΙ πλίον, ή σωτηρία, 
τής μαθητρίας του 3το άληθινή. ίτρεζε 
λοιπόν πρός τό μέρο; έχείνο xal πρώτην

φροντίδα νά λάβ’/ι τήν έλ λ εν  είς τάς 
άγκάλ*ς του λειπόθυμον εΐσέτι.

 έφονεύθη! είπεν.
_  5 χ ι·  ύπέλαβεν 6 νεανίας, δστις έ- 

^άλαιεν άκόμη μετά τίίς ίππου παρά τό 
^ιΐλος τοΰ κρημνού, δχ ι, είναι μόνον λει- 
ποθυμημένη.

ένθα^ρυνθείς έκ τών λόγοιν τούτων, ό 
Ιικτοδαμαστής, άφοΰ κατέΟεσεν ή/τύχω; το 
φορτίον του, έσυρε τοΰ θύλακός του χον- 
ίρόν ^ινόμακτρον καί περιέδεσε τοΰ; οφ
θαλμούς τοΰ περιτρόμου ζώου, δπερ κα- 
θησύχασε πάραυτα, xal ίπαυσεν άγωνι- 
ζόμενον άν καί έτρεμον δλα τά μέλη του.

ί ν  τώ μεταξΰ τούτω ή Ελλεν άνοιξε
τοΰς όφθαλμούς.

 Δέν έπαθα τίποτε, Μαρτίνε, ε ι-ε
προσπαθούσα νά μειδιάσνι. Δέν έχω τήν 
έλαχίστην αμυχήν* άλλ’ αίσχύνομαι δτι
έδείχθην τόσον όειλη.

—  Δειλή! έπανέλαβεν ό δαμαστής' δέν 
υπάρχει ίππεΰς εί; δλην τήν κομητείαν, 
δστις ήθελε δυνηθή νά σταΟτ, τόσον ακλό
νητος έπί τοΰ σάγματος.

— ’Αλλά πού είναι ό άνθρω-ο; είς τόν 
όποιον όφείλω τήν σωτηρίαν μου ·,

0 Μαρτίνος τόν έδειξεν ίστάμενον έν ά- 
ποστάσίΐ. *Η Ελλεν «προχώρησε καί ήρ- 
ξατο ευχαριστούσα αύτόν' ά λλ’ ό νεανία; 
άνευ τής έλαχίστη; συστολή; ή δι^ταγ- 
μοΰ, έκβαλών τον πΐλόν του ε ίπ ε :

—  Συγγνώμην, άλλά νομίζω δτι έγώ 
οφείλω νά ημαι ευγνώμων, επειδή έσχον 
τήν εύτυχίαν νά προσφέρω μικράν υπηρε
σίαν είς τήν ανεψιάν τού σίρ Ούίλλιαμ 
Μομβράϋ.

— Ώραία άπόκρισι;, έσκέφθη ό Μαρτί
νος* αρχίζω νά πιστεύω δτι θέλω αγαπήσει 
τόν νέον αύτόν.

—  ϊσως, έξηκολούθησεν ό νέος, μέ 
βυγχωρήσητε νά σας δώσω τόν βραχίονά 
μου μέχρι τοΰ πυλωρείου* ό υπηρέτη; σα; 
ούναται ν’ άκολουθή μετά  τών ίππων.

Ή έλλεν ήρυθρ ίασε χωρίς νά γνωρίζνι 
βχΐίόν διατί. Ούσέν τό προπετές Οπτ,ρχεν 
ίν τΛ προτάσκ ταύτη, καί αδύνατο νά 
τήν οεχθί) άνευ παρχβάσεως τοΰ πρέπον
τος* έν τούτοις έδίστασεν. ό  σωττίρ τΥΐς 
κκρετύρη*ε τοΰτο xal προσέθηκε [χ&τά 
tdvou υπερήφανου ταπεινότατος·

Μύνον μέχρι τοΰ ινυλωριίόυ ρ.1ς

Δεβέρ* δέν επιτρέπω είς έμ«υτ£»ν νά προ- 
χωρίσω περισσότερον.

—- Δέν α ’ έννοεΐτεί άνέκραςεν 'ft ευ
γνώμων νεαρά κόρτι, τ*7,ς όποίας οί οφθαλ
μοί έπλτ,ροιΟτ,σαν δακρύων, ττϊ άλΥ,θεία, 
δέν μ'εννοεϊτε. 0  δισταγμός μου είς τό νά 
δε/θώ  ττ,ν εύγεν*ο προσφοράν σας, προίιλθεν 
έκ τοΰ φόβου μτ] λυπτ,σω τόν θεΐόν μου.

*11 ώραία φυσιογνωμία τοΰ σωτίιρός ττ(ς 
έφαιδρύνΟ'Λ έχ νέου.

—  Συγγνώμην, ειπεν, έδεί/θ^ν άδικο; 
προς ΰμας.

—  Υπό ό'ρον τινά δμω;, ύπέλαβεν ή 
ορφανή μετ’ ασθενούς μειδιάματος.

—  Τπό ορον τινά ·,
—  Ά ντί νά μέ συνοδεύσατε μέχρι τοΰ 

πυλωρείου θέλετε μέ συνοδεύσει μέχρι τοΰ 
φρουρίου. Είμαι ανίκανος νά σας έκφράσω 
τήν ευγνωμοσύνην μ.ου δπως έπιθυμώ, δ
πως έπρεπε νά πράξω’ έκεΐ λοιπόν θέλω 
εΰρει τόν θϊΐόν μου εΰγλωττον διερμηνέα. 
Δύναμαι νά σας έρωτΥ,σω,έξτ,κολούθνισεν ή 
μίς Ελλεν τολμώσα κατά πρώτον τίδη να 
υψώση τους οφθαλμού; επ’ αύτοΰ, πώς 
ονομάζεται ό σωτ /,ρ μου ·,

0  νέος έρυθριών καί μετά δισταγμοΰ, 
δ; δέν διεξέφυγε τνί Ελλεν, άπεκρίθη.

—  Ερρίκος Δσθων.
Αν καί ό νεανίας ούδεμίαν εϊχεν αιτίαν 

νά έρυθριδ ουτε νά διστάζη.
fO Ερρΐχος ΑσΟων υιοθετάθη νηπιόθεν 

υπό τοΰ θείου του, ένός τών πλουσιωτέ- 
ρο>ν αγρονόμων τη; δεσποτείας τοΰ Κάρ- 
ρόου, vi μάλλον ειχεν έπιβληθή ένεκα της 
καλοκαγαθίας του εΐς τόν άςιον αύτόν 
άνθρωπον ύπό του άδελφοΰ του, άνθρώ- 
που χωρίς άρχάς, οστις είχε κατασωτεύ- 
σει πρό πολλοΰ έν ταΐς κακίαις καί ταϊς 
άκολασίαις τό μέρος τ ίς  κληρονομίας του. 
Εύτυ/ώς, διά τό μικρόν έγκαταλελειμμέ- 
ν ο ν ,ό  "θειός του δ έ ν  είχε τέκνα. Ηγάπησαν 
δ έ  τόσον αύτό ώστε έτρεμον μίι ά π α ·  
τν,ρ του τό ζητησνι, δπερ δμως ί,το άπί- 
θανον’ διότι ουτος άφ* ί ς  Ημέρας τό έ γ -  
κατέλειψε μέχρι της άρχί< Ιστορίας 
ταύτης, ουδέποτε έμαθόν τ ι περί αύτοΰ.

(’Ακολουθεί.)
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Π Ο Ι Κ Ι Λ Η  Σ Τ Ο Α .  ■ I 'rYlTOe‘ ά λνέά ν  β^σιάζ^ $ i w * v  τόν
,. I ρ<5* tow,  είναι άπόδειξΐ; τοϋ έρωτός τύϋ.

vwwmNa  ̂ - I N irbr δέ Λ&γχΑύς,
■

I *
ίπάρ/ουσι πράγματά τιν* τών όποιων Εάν ό θεό; εύοοκή ποτε νά προσβλέπει 

ή μετριοτγ,ς είναι ανυπόφορος: '/ι ποίησις, I έπί τής γή ;, τό βλέμμα του οφείλει νά
rr μουσική, ή ζωγραφική, οί ρητορικοί λό- 1 έπαναπαύηταί έπί δύο εραστών,
γοι. όποία βάσανο; νά άκούνι τ ι;  άπαγ- I Λ Jydroi)ς Κάρφ.
γελόμενον μετά στόμφου ψυχρόν λόγβν, ή I » »
στίχου; μετρίου; μεθ’ ολη; τής έμφάσεω; Γλυκΰ βλέμμα είναι καλόν* γλυκΰ μει- 
άφυοΰ; ποιητο·^ I Λαβρνγέρ· δίαμα είναι καλλίτερον. Οι όφθαλμοί δέν

δύνανται νά έκφράσωβι πάν δ ,τι λέγουσι 
^ ^ τά χείλη. 01 οφθαλμοί λέγουσι: Σέ Α

γαπώ*. τό μειδίαμα λέγει προσέτι: Αγά-
Ειναι έμφυτον εί; δλα τά εύαίόθητα 

Χαί πάσχοντα δντα νά καταφεύγωσιν εΐ; 
τοϋ; μάλλον αγρίους καί μάλλον ερημι
κού; τόπους, ώ; νά ^ιαν οί βράχοι προ
πύργια κατά τνί; ατυχίας, καί ώ; νά ή 
δύνατο νά κατασιγάσν) τά ; θλιβερά; τή; 
ψυχή; τρικυμία; ή γαλήνη τή; φύδεω;.

ϋ .  Zciiumtppoq*

*

Ιΐις τινα μέρη, κατά τινας ώρας, τό 
θεωρείν την θάλασσαν είναι δηλητηριώδες’ 
είναι ώς τό Οεωρεΐν ενίοτε γυναίκα·

Β . Ούγχώ>

*
* *

Καλλονή άνευ χάριτος είναι ρόδον άνευ
ευωδίας* Β ονάστ .

*
* *

ό  ούρανό; έρριψε κατά τύχην, έν τφ  κό- 
σμω, πολλας ψυχάς άδελφάς. Μεμονοψ,έ* 
ναι, πάσχουσιν, έπιΟυμοΰσιν* άλλ’ αί π ε
ριστάσεις τάς πλησιάζουσ.ν, άναγνωρίζον- 
ται καί όρμώσιν αί μέν πρός τάς δέ μ,ετ’ 
έρωτος» Φ. Γιράρόος.

» *

Ποία νεαρά κόρη δέν έπλασε Οείαν ϊινά 
εικόνα περί τοΰ ανθρώπου τόν όποιον μέλ
λει ν’άγακησν]·, jii^h-M apzlr*

*
* *

Έάν άννίρ τις δίδει εις τινα γυναίκα 
πλούτη, είναι μόνον άπόδειξις έλδυΟεριό-

ηα ue\
Ο οφθαλμός προανακρούεται τάς μυ

στηριώδεις '‘συνδιαλέξεις, τάς όποίας τό 
μειδίαμα περαίνει. Δύνανται δύο νά Οεω- 
ρώνται ^ωρίς νά γνωρίζωσι τ ί Οέλουσιν' 
άλλ' ούόεποτε μειδιώσι χωρίς νά έννοών- 
ται. ό  όφΟαλμός αιτεί, τό μειδίαμά 
προσφέρει.

Φαίνεται δτι πνεΰμά τ ι άπόκρυφον —  
6 φύλαξ άγγελος 6ν ό Θεός έΟηκεν έν τω 
βάΟει της ψυχής καί τών νεωτέρο>ν νεανί- 
δων, —  φαίνεται ό'τι τό άπόκρυφον τοΰτο 
πνεΰμα ταΐς νουθετεί, κατά πασαν ώραν 
ταπεινή τνί φωννί, ό'τι τό μ.ειδιαν είναι ό- 
μολογία.

Μειδιάν είναι τό παν. Μειδιάν, είναι ά- 
γαπδν. *Η καρδία συγκοινωνεί μετά τών 
χειλέων διά τών εύαισθ/ιτοτέρων ίνών*

* *

Λύσις ΐοΰ  έν τώ 3 7 ——3 8  φυλλαδίω  
αινίγμ,ατος.

*ΗΜοζ.*-**ΙΙΛος.— νΙος .— 7  ός.

^  Mm f

Ε ιδ ο τ ίο ιή σ ις .

ΐ ϊν έ ;  τών Κ.Κ. συνδρομητών δέν έ πλή
ρωναν £τι τήν συνδρομήν των, ένφ έγέ- 
νοντο συνδρομηταί υπό τόν δρον τή ; προ
πληρωμή;, καί δμω; μετ’ Οΰ πολΰ λέγει 
*ό έτος* παρακαλοϋνται λοιπόν οί μέν έν 
ΐα ι ;  Έπαρχίαις, νά πέμψωσι ταύτην δι’ 
έπί συστάσει επιστολή; των, ol δ’ έν Ά -  
θήναις νά παυσωσι δυστροποϋντε; καί νά 
άποδώσωσι ναύτην εί; τόν είσπράκτορα.
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