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Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
Οί έγγραφόμενοι δι Ιν Ιτος νέοι συνδρομηταί 

άπό τού Ίανουαρίου τοϋ 1892, λαμβάνουσι δω
ρεάν τούς πέντε ήδη έκδοθέντας τόμους τοϋ πε
ριπετειώδους καί εγκυκλοπαιδικοί) μυθιστορήμα
τος τοϋκ. Στεφ. Ξένου, τά «Νόθα Τέκνα», όσοι 
& έζακολουθήσωσι τήν συνδρομήν των καί διά 
τό έπιόν έτος 1893 θά λάβωσι δωρεάν πλήρες τό 
μυθιστόρημα έξ ετέρων 4 τόμων έκδοθησομένων 
έντός τοϋ έτους.

Ή  συνδρομή προπληρωτέα,άνευ δέ τήςπληρω- 
μής δεν παραδίδονται ή άποστέλλονται οί τόμοι.

Ό ΒΡΕΤΤΑΝΙΙίΟΣ ΑΣΤΗΡ δεν δημοσιεύεται τήν Δευ
τέραν. Ή Κυριακή αφίεται ιτρδς ανάπαυσιν των τε εργατών 
*αι συνεργατών. Μόνον σπουδαιότατα συμβάντα δύνανται νά 
ιαρρήξωσι τόν άλλως τε άπαραβίαστον τοϋτον κανόνα.

ΣΤΝΔΡΟΜΑ1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 
Ένταΰβα και έν ταϊς επαρχίαις ετήσια δρ. 30 έξαμ. δρ. 15 
Έν τή αλλοδαπή......................... δρ. χρ. 45 δρ. χρ. 26

Α ί πληρωμαί των συνδρομών τοϋ «Βρεττα- 
νικοϋ Άστέρος» γίνονται είς τά γραφειά μας 
Χείμενα έπί τής όδοϋ προαστείου άρ. 8 άπέναντι 
τοϋ νεόκτιστου θεάτρου τοϋ κ. Μπαλάνου’ έκεΤ 
ϊστις θέλει ευρίσκει καί τά προηγούμενα φύλλα 
τής έφημερίδος ήμών.

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΟΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΙ αποδείξεις πληρωμής των συνδρομών θά φέρωσι 
|ΐονον τήν υπογραφήν τοϋ ιδιοκτήτου κ. Στέφανου Ξένου, 
*ασα 8έ τοιαυτη, μή φέρουσα τήν υπογραφήν του εινε 
»κύρος.

ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Πάσης διατριβής μή άπαδοΰσης πρός τό προγεγραμ- 

Ννον πνεΰμα τοϋ Βρεττανικοΰ άστερος έν^μεν τη πρώτη 
»«λίδι ό στίχος άπαξ μίν καταχωριζομεν^ς τιμαται 10 
λίπτ. δ'ις 60, 6κις 50, έν δ» τή 4η και 8η σελίδι άπαξ 
®0, δ'ις 40, πολλάκις g30, των δ! αγγελιών καί ειδο
ποιήσεων ό στίχος άπαξ λεπ. 20, δίς 15, πολλάκις 10.

Ενεκα τής αλλαγής τινών μελών τοϋ προ
σωπικού τοϋ «Βρεττανικοΰ Αστέρος» καί όπως 
μή διακοπή τών αναγνωστών τών τριών μυθι- 
στοπημάτων ήμών ή συνέχεια ό «Βρεττανικάς 
Αστήρ» θά δημοσιεύεται μετά τήν μεσημβρίαν 

έκάστως μέχρι τής 3ης Απριλίου είς σελίδας 
τέσσαρας άντί όκτώ έάν δέ τό γράφεϊον ήμών 
τακτοποιηθή πρότερον καί πρό τής 3ης.

Κατά τό διάστημα τοϋτο ή πρώτη σελίς θ’ 
άφιεροϋται είς μικρόν κύριον άρθρον έπί τών 
τής ημέρας-

Ό  ρ ε / ? ’. σήμερον Διευθυντής τοϋ «Βρεττα- 
νικοϋ Αστέρος» αποχωρίζεται έκ τής έφημερί
δος ήμών.

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α
Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν προσεχή εβδομάδα άφικνεϊνται ενταύθα ό 
δευτερότοκο; υιός τού Δΰτοκράτορος τής Ρωσσίας 
Μ. Δούξ Γεώργιος. Ό  Μ. Δούξ είχε κατέλθει εις τήν 
μεσημβρινήν Εύοώπην καί μετέβη κατόπιν είς τήν 
’Αλγερίαν χάριν τής υγεία; του, ήδη ότε ό καιρός 
έβελτιώθη έν Έλλάδι έρχεται ΐνα διατρέψη ημέρας 
τινάς είς τήν ήμετέραν πόλιν. Τόν Μ. Δούκα Οά ΰ- 
ποδεχθώσιν ενταύθα οί Βασιλείς, θα κατοίκηση δέ 
έν τοϊς Άνακτόροις.

X

ΑΥΑΚΗΡΥΞΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αί ανακηρύξεις τών υποψηφίων βουλευτών γενή- 

σονται τήν 9ην έπιόντο; μηνός ’Απριλίου, ήτοι τήν 
Πέμπτην τής Διακαινησίμου, αί δέ προτάσεις τών 
έκλογέων περί τών υποψηφίων.δέον νά έπιδοθώσι μέ
χρι τής έσπέρας τής 8 ης τού αυτού μηνός, ήτοι τήν 
παραμονήν τής άνακηρύξεως.

X
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

Άπηγορεύθη άπό τής προχθές δι’ αστυνομική; 
διατάξεω; άπό τής 2 0  τρέχοντος μηνός μέχρι τής

’Ιδιοκτήτης καί ’Αρχισυντάκτης ΣΤ Ε Φ Α Ν Ο Σ ΞΕΝΟ Σ

Α Ρ ίθ  229— TOM. Ε . ΑΟΗΝΑ1, Τετάρτη 18 Μαρτίου 1892 Τ ΙΜ Α Τ Α Ι ΛΕΙ1ΤΑ 10

10ης Αύγουστου ή κυνηγεσία τών θηρευομένων ζώων 
ώς καί ή έκθεσις και πώλησις κυνηγίου κατά τήν 
αυτήν έποχήν.

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Επειδή τινες τών ένταύθχ κ. συνδρομητών μας 

παρεπονέθησαν, οτι δέν λαμβάνουσι τόν »Βρεττανι- 
κάν ’Αστέρα» παρακαλούνται πάντες οί κ. συνδρο- 
μηταί καθώς καί οί μή συνδρομηταί οί άνέκαθεν 
λαμβάνοντες δωρεάν τό φύλλον, όπως είδοποιώσι 
αυθημερόν ημάς οσάκις ή διανομή τού φύλλου δεν. 
γίνεται τακτική.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είς τό γνωστόν παρά τή νέα Αγορά Κατάστημα 

’Αποικιακών ’Αδελφών Ίωάν. Πρινοπούλων (πρώην 
Ιΐυρρή) έκομισθησαν έσχάτω; χαβιάρι μαύρο άρί- 
στης ποιότητος πωλούμενον πρός 2 0  δραχμάς τήν 
οκά, ώς καί άπαντα τά είδη. Οί βουλόμενοι προ- 
σελθέτωσαν καί θά μείνωσι λία" ευχαριστημένοι.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ τής ’Ιατρικής έκ τού έξωτερικού θέ- 
λων νά άσκηθή πρακτικώτερον έν τή έπιστήμη ζη
τεί Φαρμ-ακεΐον οπως έργαζόμενος τφ χορηγείται 
καί δίωρος άδεια καθ’ έκάστην.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλούνται οί κύριοι συνδρομηταί τής. 

Αίγύπτου καί άλλων μερών τού έσωτερικοϋ καί 
εξωτερικού οί μή  πληρώσαντες ετι τάς σύνδρο
μά; των καθώς καί οί μέλλοντες νά καταταχ- 
θώσι νέοι συνδρομηταί είς τόν «ΒρεττανιΧόν 
Αστέρα» νά πέμπουν κατ’ εΰθεϊαν είς τό όνομα 

τοϋ κ, Στεφάνου ώένου τήν συνδρομήν των, άλ
λως τε ή άποστολή τής έφημερίδος θά διακό 
πτεται καί πρός γνώσιν των. Τό μέτρον τοϋτο ή  
διεύθυνσις άποφάσισεν ώς γενικόν μέτρον δι’ ό
λους τούς συνορομητάς αύτής όπως άποφύγη 
διαφωνίας, εινε οί μόνη υπεύθυνος διά πάσαν 
καθυστέρησιν τοϋ φύλλου μετά τήν παραλαβήν 
τοϋ αντιτίμου.



Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Σ ΑΣΤΗΡ Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ Σ ΑΣΤΗΡ

Τ Ο  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν
ο Λ ά μ π ρ ο ς  Κ α τ ζ ώ ν η ς  δ έν  ά φ ή κ ε  τ ή ν  Μ ό σ χ α ν  ή ε ίκ ο σ ι  
ώ ρ α ς  μ ε τ ά  τ α ύ τ α .

Είνε περιττόν νά περιγράψωμεν τήν θλίψιν και άγα- 
νάκτησιν τής πριγκιπίσσης Δασκώφ διά τήν άποτυνίαν... 
0 :. άναγνώστοκ ήμών δύνανται, οπως έκαστος βούλεται 
νά εκτίμηση ν’ άποδοχιμάση τήν Οέσιν της, κατά τό δο- 
κούν αυτών.

Μία φιλόδοξος ψυχή και εις πολυμήχανος νους έντός 
σφριγώντος φιλήδονου σώματος είνε τά κύρια μέταλλα 
των ανθρωπίνων ήφαιοτίων.

Ή  πριγκιπισσα ποτέ δεν έχυοεν πριν κρουνοΰς δα
κρύων έκ τής έποχής τής άπομακρύνσεώς της έκ τής 
αυλής τής Αικατερίνης έως τήν νύκτα ταύτην.

Μεταφερομεν τους ά/αγνώστας ήμών εις Πετρούπολιν.

Τώμ !... έδάλθης μέ τά σωοτά σου νά φονεύση εαυτόν...
κάμε ext θέλεις—  ούδείς πλέον τον μέλλει δΓ έοέ__
ούδείς οέ λυπεΤται.

Διέκοψεν ή 'Άννη Κίερμαν.
—  Τί ανοησίας προφέρεις ! αγαπητή μου αδελφή θά 

φονεύσω εαυτόν διότι παίζω βιλιάρδον... εινε ίσα ϊσα ή 
καλ.ιτέρα γύμνασις του σώματος όπως δυναμώσω τούτο. 
Κυνικώς είπεν ούτος.

—  Ίίέ τό πρόσωπόν σου είς τό κάτοπτρο·/ __  είσαι
ώς φάντασμα.

—  Ή  κίτρινη ομίχλη κάμει έδώ μέσα ολους και 
φαίνονται ώς φαντάσματα, μειδιών άπεκρίθη ούτος συ- 
στρέφων τά χείλη του —  τί παίζεται . . .  ποΤος χάνει ; 
ήρωτησε τόν Γεώργιον.

—  ’Εγώ χάνω, άπεκρίθη ό κ. Σκοπελίδης. Χάνω 
σχεδόν τρεΤς λίρας... εχει μίαν φρικτήν π ά σ α ν  ¿ α 
δελφός του.

—  Γεώργιε, όταν τελ.ειώσης τούτο τό παιχνίδι άφησε 
σέ νά παίξω μόνον τέσσαρα παιγνίδια πριν ύπάγω ε'ις 
τήν κλίνην... Έχανα πάλιν ένα σωρόν λίρες ε'ις τόν 
Βιλλιάρδον διά τούτο έμεινα τόσον άργά...

—  Διόλου, κύριε ! ... πρέπει νά παύση αϋτά τό χαρ- 
τοπαίγνιον είς τόν κοιτώνά μου. έκραξεν ή Άννη Κίερ
μαν ίκριπιζομένη άκαριαίως. Έδραξε τότε μετ’ οργής 
πλεϊστα των χαρτιών εις τάς δυο παλάμας της καί πη- 
δήσασα ήμι-Εϋα εκτός τής κλίνης τά ερριψεν είς τό 
πύρ. Κάμετέ μοι τήν χάριν καί οι δύο σας νά μέ δεί
ξετε τήν πλάτην σας... έχω άναπαύσεως ανάγκην. Τώμ 
πήγαινε νά κοιμηθής... καί συ Έρως άν τούς έγκαρ- 
διωνης οϋτω πολύ συντόμως έχεις νά διαζευχθής έμέ 
καί νυμφευθής τούτους, διότι δέν θά τούς έχης ξεκο- 
λημόν, όρια ώς βλέπεις ούτοι δέν γνωρίζουν... έξω πα
ρακαλώ. . γρήγορα, οϊ πόδες μου έπάγωσαν όρθια στε- 
κομένη. Ή  αδελφή συγχρόνως ήμιήνοιξε τήν θύραν καί 
δέν έσκόπευε νά κλείση ταύτην ή ότε ούτοι ήσαν έκτος.

Άμφότεροι έξήλθον χωρίς νά προφέρουν λέξιν, ρί- 
πτοντες τήν κεφαλήν πρός τό έδαφος. Ησαν υπήκοοι ώς 
στρασιώται ενώπιον τού συνταγματάρχου των. Ή  Άννη 
τοτε έμανδαλωσε τήν θύραν έσωτερικώς.

—  Τά κα'ύμένα τά παιδιά ! . . .  τί ευπειθείς καί κα- 
λοανατεθραμμένοι νέοι εινε ! . . .  Έχεις καί τουλόγουσου 
κυρία όμως ένα ορμητικόν καί αποφασιστικόν ϋφος, έ- 
πρόφερεν ο ιππότης όλος έκθαμβος καί αποριών είς τό 
εύάγωγον των νέων.

Ό  κ. Σκοπελίδης έλαβε μίαν εφημερίδα πρός άνά- 
γνωσιν.

Καταβαίνοντες είς νά μαγειρείο·/, ό Τώμ έζήτησεν ο
λίγον πρόγευμα ή μάλλον γεύμα πριν άπέλθη είς τήν 
κλίνην, ό δέ Γεώργιος έρεθισμένος κατά τού άδελφού του 
λέγει πρός τούτον άποτόμως.

—  Δέν γνωρίζω τί ήθελες νά ζητήση; νά παίξης ! 
'Ολόκληρον τήν χθές νύκτα καί σήμερον έπαιζες βιλ- 
λιάρδον. Έπρεπε νά ύπάγης είς τήν κλίνην ν’ άναπαυ- 
θής ήλθες καί μ.’ ¿χάλασες τό παιχνίδι... ¿κέρδιζα τρεις 
ήμισυ λίρας καί μ’ έχρειάζοντο ακόμη δύο τρεις μ’ έ- 
κείναις όπου τού έπήρα χθές νά κάμω μίαν καλήν φο
ρεσιάν ένδύματα... καί αγοράσω h  χρυσούν δακτυ- 
λίδιον.

—  Να! ! νομίζεις πώς θά μας άρίνη κάθε ήμερα νά 
τόν έκστραγγίζωμεν ούτω, ή αδελφή... εκείνη τόν θέ
λει διά τόν εαυτόν της. Καί άν πραγματικώς τόν πα- 
ραζαλίσωμεν θά μας πέμψη όλους είς τόν οικον τής 
Κένζιγκτω καί θά μείνουν έδώ μόνοι των οι δύο.

—  Είς τούτο δέν υπάρχει αμφιβολία, είπεν ή ποτ- 
νία μήτηρ άναστενάζουσα. Εισθε καί οι δύο μωροί ! 
άπαξ έκε~ θά μας δίδη πέντε λίρας τήν εβδομάδα καί 
απ' αύτάς θά ζούμεν λαί ένδυόμεθα όλοι. Πρέπει νά 
κάμνετε τά δυνατά σος νά εύχαριστήτε τήν Άννην είς 
ότι θέλει καί ώς καλά παιδια να ταν ύπακουετε—  α- 
κούς Τώμ :

—  ’Ακούω Μάνα ! πλήν ποΤος έχει νά μ.έ πλη- 
ρώση τριάκοντα λίρας όπου έχασα απόψε... ποτέ δέν 
ενθυμούμαι το:αυτήν διαολοκαταδρομήν, έχασα τας σα
ράντα πού μ’ ¿περίσσευαν καί άλλας τριάντα άν δέν τας 
πληρώση ή αδελφή θά τας ζητήσω κρυφά από τόν Ι π 
πότην... εινε τόσον γενναίος άκούω εινε φορτωμένος 
χρυσού.

—  Ά λλας τριάκοντα έχασες Τώμ ! τούτο εινε φρι- 
κτόν... νά ίδής πώς ή Άννη δέν θά τάς πληρώση κα 
τήν φοράν ταύτην θ’ άκολουθήοη φρικτή ρήςις... τοσον 
τήν γδέρνεις κάθε ήμέραν οπού ποτέ δέν τής περισσεύει 
τίποτε νά μέ δώση νά κάμω εν φόρεμα... βέβαια δέν θά 
τάς πλήρωσή...

—  Μάλιστα! είξεύρει[καλλίτερα είμαι ό των απορ
ρήτων της καί θέλει.

Ζωηρώς είπεν ούτος μετά διαβολικού μειδιάματος.
—  Ποιον έχει αρα εισόδημα ούτος ό ιππότης ; πόσον 

ήθελα νά γνωρίζω ό Γεώργιος ήρώτησεν συμμεριζόμε- 
νος τό γεύμα τού Τώμ μετά πλείονος εκείνου όρέ-

πληρώσω τί νά κάμω ! ήναγκάσθην διά τήν ύπόληψίν 
μας νά τού τάς δώσω... μάλιστα ό μνηστήρ μου έδώ 
καί έχεις νά τού τάς έπιστρέψεις

—  Πενήντα λίρας! καλλίτερα νά μέ τάς έδιδεν έμέ 
ό ιππότης έκραξεν ή κ. Χάουερ έπιλήσμων έν τή φι
λοχρηματία της γινομένη. Οί έδόντες της σπασμοδικώς 
εκλείσθησαν μετά τήν προφοράν των λόγων τούτων καί 
τό κάτω χείλ.ος έδιπλώθη έπί τού άνου. Οι οφθαλμοί 
τής βαρώνηςήσαν πλήρεις άγανακτήσεως,πλήν συγχρόνως 
έκκρήξασα τόν συνήθη αυτής κροτερόν γέλωτα δι' ού 
προσεπάθει νά καταπνίξη ή ύποκαλύψη τάς προφερομέ- 
νας παρά τής μητρός ανοησίας έφώνησε.

— Εινε περιττόν Μαμά ! νά προσποιήσαι τήν φυλάρ- 
γυρον καί φιλοχρήματον, άν δέν τού τάς έπλήρωνα Οά 
τού τάς ¿πλήρωνες καί κύριος γινώσκει πόσας έχεις έτι 
νά πληρώσης διά τούτον—  μία άπό τάς αιτίας όπου 
έπιθυμώ νά θέσης μίαν ώραν ταχύτερο·/ τάς δώδεκα χι
λιάδας λίρας είς τήν τράπεζαν μου, καί καταγράψεις 
τήν έπαυλιν ταύτην ώς καί τόν οίκον τής οδού Βέρκλεη 
είς τό ονομά μου είνε. διότι φοβούμαι ότι ο Τώμ μέ το 
πάθος τ’ οποίον εχει διά τό σφαιριστήριο·/ καί τά ιπ
ποδρόμια θά καταρροφήση όλην τήν περιουσίαν ήν σέ 
έγκατέλειψεν ή μακαρίτισα Σοφία Βρόδλεη καί τουλό- 
γου σου έχεις τοιαυτην αδυναμίαν πότε μέ τό ένα σου 
παιδί πότε μέ τό άλλον πότε μέ έμέ... είσαι τοιούτον 
μεταβλητόν πλάσμα ώστε τις δέν δύναται ποτέ νά βα- 
σισθή πρός σέ Μαμά. . τό γνωρίζεις καί ή ίδια.

—  "Εχεις δίκαιον Άννη μου ! άπεκρίθη ή κ. Χά- 
ουερδ ρίπτουσα τά βλέμματα κατά γής καί μειδιώσα διά 
τό πρόσωπο·/ τής κωμωδίας τό όποΤον έπαιξε·/ ή πολύ
τεχνος Ουγάτηρ της.

—  Τώρα μαμά σάρωσε έκ τού μέσου τά πράγματα 
ταύτα καί φέρε μας τάς έφημε^ίδας καί μερικά μυθι
στορήματα επάνω νά διασκεδασωμεν προσέθεσε μετά 
παιδικής άφελείας.

—  Πολύ καλά Άννη μου... πολύ καλά...
Ή κ. Χάουερδ επραξεν όπως διετάχθη, είτα σκύψασα 

είς τό ούς τής θυγατρός της έζήτησε δέκα λίρας διά τάς 
άνάγκας της.

Ή  παράδοξος Λαΐς άφοϋ μικρόν έποίησε μορφασμόν 
ύψηλοφώνως είπεν.

—  Θά εύρη; τά κλειδιά μου είς τόν θύλακα τής έσ- 
θήτος μου.

Ένω ή κ. Χάουερδ έψαχνε τόν θύλακα διά τάς λίρας 
καί ούχί τά κλειδιά ή Ούρα κρούεται καί ό Γεώργιος 
εισέρχεται όλος χαρμόσυνος.

— Καλή ήμέρα κύριε ίππότα—  πώς άπεράσατε α
πόψε... ήρώτησεν σφίγκων τήν χεΤρα του, μέχρι αίμω- 
διάσεως.

—  Πολύ καλά ! αξιόλογα άπεκρίθη ουτος.
—  Καλή ήμέρα άδελφή μου άσπαζόμενος ταύτην 

προσέθεσεν, όποια διαδολομίχλη... ντέμ ! έπιάσθη ή α
ναπνοή μου, καί λαβών εν κάθισμα ένθρονίσθη αντίκρυ 
τού ιππότου ήμών.

Ό  κ. Σκοπελίδης τό νύν ήτο καθολικώς έν τω στοι
χεία) του... δέν έσυστέλετο πλέον διανοούμενος όποιας 
έσφαλμένας ιδέας έχουν είς Ελλάδα περί Αγγλικών 
έθίμων. Βεβαίως τό νύν ¿πίστευε·/ ότι έν Άγγλ'.α οϊ 
μνηστευμένοι θεωρούνται νυμφευμένοι.

—  Ή  ήμέρα αϋτη είνε διά χαρτοπαίγνιο·/ ίππότα α
ξίζει νά κάμωμεν έν μικρόν έκαρτεδάκι μειδιών είπεν ό 
Γεώργιος.

—  Μετά πολλής εύχαριστήσεως άπεκρίθη ά κ. Σκο
πελίδης.

—  'Τπάγω νά φέρω τά χαρτια.
—  Δέν έννοέϊτε νά τό στρώσετε έδώ είπεν ή βαρώνη 

βλοσσηρώς θεωρούσα τόν αδελφόν αυτής... έχομεν ν’ ά- 
ναγνώσωμεν.

—  Δύνασαι ν’ άναγ'/ώσης τουλόγου σου άδελφή, ήμεΤς
δέν σ' εμποδίζομε·/ είπεν ό Γεώργιος  θά παίξωμεν
μόνον δύο τρία παιγνίδια.

Ή  μήτηρ έφερε τάς έφημερίδας καί τά μυθιστορήματα 
ό Γεώργιος τά χαρτιά. Ή  βαρώνη παρεδόθη είς τήν 
άνάγνωσιν τού Χρόνου, ό ιππότης καί ο παρών ή μέλλω·/ 
γυναικάδελφος είς τό έκαρτέ, ή δέ κ. Χάοσερδ διευ- 
ΟύνΟη πάλιν κάτω είς τό άγαπητόν της μαγειρεΤον.

Έχαρτόπαιζαν μέχρι τής πέμπτης ώρας μ_ μ. όταν 
ή Ούρα ανοίγεται καί παρρησιάζεται ό Τώμ μάλλον ώς 
φάσμα ή άνθρώπινος μορφή ή ώχρότης του ομοίαζε τού 
πίου ένόμιζέ τις ότι έκστραγγίσθη έκ τού προσώπου του 
πάσα ρανίς αίματος, είχε τήν κόμην άτιμέλητον. Τού 
περιλαίμιου του ά κοσιδός έκ τού μέσου τού λαιμού έ- 
κυμάτιζεν ϋπό τό άριστερόν ώτίον του οϊ οφθαλμοί του 
έξεΤχον καί ϋέλιζον δέν έκλονεΤτο ώς οί 'μέθυσοι έκ. τού 
οίνου πλήν δέν ήτο καί σταθερός είς τάς κνύμας του έ 
ευελπις ουτος μείραξ.

—  Καλή ήμέρα ίππότα !... καλή ήμέρα άγαπητή μου 
άδελφή... τί καλή φωτιά έχετε έδώ... ώ τ! αναπαυτικά 
όπου είνε έδώ προσεγγίζο·/ τό πύρ ειπεν.

—  Εννοείς Τώμ καλή εσπέρα !—  τί χάλια είνε
αύτά ;__  δέν έπήγες διόλου είς τήν κλίνην απόψε ; —
μέχρι τής ώρας ταύτης...

—  "Οχι !... ¿παίξαμε·/ μέ τους...
— Είνε αίσχος !... φρικτόν αίσχος ή διαγωγή σου
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Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΤ ΕΕΝΟΥ.ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΙΕ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

υ·. υπηρεται εχομισαν δίσκον μ.ε τα αναγκαία του 
προγεύματος έκτός της Ούρας ή δέ κ. Χάουερ είσελ- 
θούσα έστρωσε ταύτα πάντα έπί τής κλίνης έφ’ ής ήμι- 
έκάθηντο τά δύο ταύτα περίεργα είς τόν χαρακτήρα 
¿ντα. Έθεσε δέ έγγύς τής κλίνης τράπεζαν μ.έ τά φα
γητά καί τόν καφφέ.

—  Σας έκαμα μίαν καλήν ομελέταν καί τινα τηγα
νητά νεφρά ειπεν ή κ. Χαρτλεη  πέρνεις πολύ γαλα
ίππότα !... θέλεις τόν καφφέ γλυκόν  ήρωτησε μετ’
άφελείας τόν πρόμαχόν τής έλευθεριας τών δούλων 'Ελ
λήνων ή πότνια μήτηρ.

— ’Αρκετόν γάλα καί πολύ ζάκχαριν μαμά άν εύα- 
ρεοτέίσθε άπεκρίθη ό ήρως μας όστις ήρχισε νά έξοι- 
κειούται μέ τόν βίον εκείνον.

—  Ή  μήτηρ προσέφερε τστε πρώτον είς τούτον πι
νάκιο·/ περιέχον τά πρόγευμα ομοίως καί τήν κύδην τού 
καφφέ είτα πρός τήν θυγατέρα της. Άμφότεροι δι’ ε
κτάκτου όρέξεως τό πρόγευμ.α κατεβρόχθιζον.

Λαβούσα κάθισμα ή κ. Χάουερ έχάθησεν άντικρύ 
των συνδιαλεγομένη καί ούκ' όλίγας έσφενδόνιζεν άνοη- 
σιος έν τή πεζό-.ητι αυτής. Ή  θυγάτηρ διά βλεμμάτων 
συχνά διέκοπτε ταύτας.

Ή σκηνή άηδής καί απίστευτος ώς έοικεν όμως πρός 
τούς έν ’Αγγλία καλώς ζήσαντας ή μάλλον άσωτους 
ουδόλως έστη ξένη.

— Ποιαν ώραν έπέστρεψεν ό Τώμ ; γνωρίζεις μαμά. : 
τόν ήκουσες νά είσέλθη ; έπήγες διόλου είς τόν κοιτώνα 
του... δόσε μ.ου ε'·/α άλλο κουπάκι καφέ.

Είπεν ή βαρώνη έπιστρέφουσα πρός τήν μητέρα τήν 
κενήν κύμβην.

Ή  μήτηρ έλαβε ταυτην πλήν ούδεμίαν έϊοσεν άπάν- 
τησιν.

—  Δέν άκούς μαμά!—  διατί δέν άπσκρίνεσαι ; έν- 
τόνως έπερώτησεν ή Ουγάτηρ.

—  Δέν έπέστρεψεν ετι Άννη μ5υ ακυθρωπώς άπήν- 
τησεν ή μήτηρ. · ,

—  Τό διαλοπαιδον —  αφες τον νά έλθη μίαν φοράν 
και έγώ τόν διορθώνω.

Έκραξεν ή άδελφή Ουμοειδώς. Έρριψε συγχρόνως 
βλοσηρά πρός τήν κ. Χάουερ βλέμματα ώς νά αίτιάτο 
τήν διαγωγήν τού υιού της.

—  Είνε αδύνατον "Αννη μου νά ζήση πολύν χρόνον ό 
υιός ουτος τόσον ισχνός ο που είνε αν κατ' αυτόν τόν 
τρόπον ξενικτδ καθ’ εσπερα·/- δέν τού δίδω πολλά έτη 
ή μήτηρ είπεν, είτα προσέθεσε δι’ απαθούς ύφους, έχει 
τοιαύτην τάσι·/ πρός τή  ̂ φθίσιν, τό στήθος του είνε τό
σον στενόν, τώρα οτε ά ^πτύσσεται καί οφείλει να προ- 
φυλάσσεται φαντάσου δέν τόν μέλλει τίποτε—  οιος δή
ποτε καιρός καί άν είνε δέν δύναται νά μείνη είς τόν 
οίκον... εξέρχεται —

—  ’Οφείλετε νά τόν νουθετήσετε  πραγματικώς
«ίνε πολύ λεπτοκαμωμένος... ¿παρατηρήσατε είς τας 
παρειάς του δύο έρυΟρούς κύκλους τ’ όποΤον εινε εύνο'ϊ- 
κόζ σημείο·/ είπεν ο κ. Σκοπελίδης... έγώ θά τού ομι
λήσω σπουδα'ως άμα εύρω κατάλληλον ευκαιρίαν προ
σέθεσεν.

—  Σ' ευχαριστώ αγαπητέ μοι ίππότα, γνωρίζω, οτι 
«α; σέβεται παρά πολύ... άγαπά τόσον πολύ τά χρή- 
ιματα καί σέβεται πολύ όποιον τού δίδει πολλά χρήματα 
άνοήτως είπεν ή μήτηρ.

—  Πιθανόν ένεκα τή; πυκνής ομίχλης νά τόν ¿κρά
τησαν νά κοιμηθή είς τού δουκός Όμάλ τή·/ έπαυλιν, 
διέκοψεν ύψηλοφώνως ή Άννη Κίερμαν έκτοξεύσασα 
τρομερά βλέμματα πρός τήν μητέρα της διά τήν μεγί
στη·/ άνοησίαν ήν έξέφρασεν... είτα μέ ύφος μελαγχο
λικόν προσέθεσεν.

Δέν γνωρίζεις τί ακολουθεί μαμά !... μή σέ κακοφα- 
νεΐ— Έκτός τών τεσσαράκοντα λιρών οπου έχασε τήν 
•παρελθούσαν εβδομάδα καί τού τάς ¿πλήρωσες έχασεν 
άλλας πεντήκο/τα καί ότι άνέβημεν εί; τόν κοιτώνα 
4̂ ας ήλθε καί ήρχισε τάς παρακλήσεις όπως τού τ7ς

(α) Λέγεται οτι μετά τον θάνατον του Λαυσκόη; ή Αιχα· 
τερίνη.έν μια στιγμή αδυναμίας ένυμφεΰθη τον Ποτίμχηι 
μυστιχά τό 1761, πλήν ούοεμία τούτου ύπαρχε·. άπόδ:·.;ΐί]

(ακολουθεί)

ιι Οτι ε χ ε ι  ο ε χ α  ε ω ς  δ ω ί ε κ α  χ ιλ ' .α *  
ε ί π ε ν ή  μ ή τ η ρ . . ,  ά λ λ ά  τ ι ς  δ ύ ν α τ α ι

( ’ \  εολουθε")
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Άλληγορική καί παραδολιχή είκών της παρούσης

χαταστάσεως τής 'Ελλάδος.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ Ε ΙΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΟΥΣ 

Ύπό ΣΤΕΦΑΝΟΓ ΞΕΝΟΥ.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ—ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ Β \

Ό  Διάβολος μδς όδηγεϊ εις ί ο  υπόγειον δωμά
τιο ν τοΟ οτοι^είοΟέτου Γεωργίου Φρουρίδη. 
Συνδιάλεξις αύτοΟ καί του κ. Άπέλπιδος περί 
τί,ς τιαιότητος καί τής θρησκείας. Σκέψεις 
του Διαβόλου περί τής τιμιότητος καί του 
θρήσκου των υπηρετριών.

τό ϋλ'.κόν τού κ. Έντίμογλου... άλλα κορά Εύρώπη 
σας έ'φερον ενταύθα όπως άκροασθήτε τήν συνδιάλβξίν 
των, πριν προδώ εις τήν έξήγηαιν πώς ή υπηρεσία, ή. 
κοινωνία, ο λαός, τό έθνος είνε τέσσαρα διαφορετικά 
πράγματα έν Έλλάδι και πώς ή κοινωνία διαφθείρει τήν 
υπηρεσίαν ειπεν ό Διάδολος φαινόμενο; μικρόν συννους 
παρά τό σύνηθες ΰφος του.

— Δεν σού φαίνεται Γιώργο πώς οι έληαίς καί τό 
ψωμί όπου τρώγομεν μέ τόσην όρεξιν εινε γλυκυτεραι 
καί ύγειέστεραι άπό τά πολυειδή φαγητα τής τραπέζης
του κ. Δαναού ; Μίαν ημέραν έπήγα εις τόν οίκόν
του έν άντίγραφον όπου με έπεφόρτισε και εύρον 
τήν οικογένειαν εις τήν τράπεζαν. Μέ προσκάλεσαν νά 
καθήσω. Έντρεπομην !... αλλά έπέμενον καί έκάθησα. 
ΜΙ έτοποθέτησαν έγγύς τής Άγγλίδος δεσποινίδες 
Μάκ—Φερλάνδ τής γκουδερνάντας του... οποίον ΟεΤον 
πλάσμα. . ήτο τόσον αφελής με εμέ αϋτη ή Τζεην—  
Μέκφερλανδ όπου δέν εδλεπον τήν ώραν πότε νά φύγω... 
μ.αύ έφανη ώς να μού άκουμποΰσε τό γονατσ της στό 
δικό μου είχαν τόσα πιάτα φαγητών διά τό καθημερι- 
νόντων καί μΙ ¿στενοχώρησαν νά φάγω άπό όλα, είχον 
τρομεράν όρεξιν ! Ιφαγα καί επια ώς άνόητος. Οταν 
έξήλθον του οίκου δεν εδλεπον ένώπιόν μου άπό τά 
κρασιά καί όταν ήλθον εις τό σπίτι επεσα εις τό κρεδ- 
6άτι ώς μεθυσμένος. Τό καλόν ήτο, ότι ή Κατήγκα μου 
ήτο εις τά νοσοκομείο·». "Αν με έδλεπε ήθελε δια παττός 
με συγχαθή. ’Αλλά τί κακό Ιπαθα. Έκοιμήθην διά δύο
τρεΤς ώρας καί Ιπειτα έξύπνησα μέ ενα ξερατό !......
θεέ μου τί πραγμα ήτο εκείνο ; ήμην άρρωστος διά 
τρεΤς ημέρας καί τόσον ώχρός οπου οποίος με έ’δλεπεν 
μέ ήρώτα έάν ήμην άσθενής... εινε τώρα τρία έ'τη οπου 
καθ’ έκάστην γευματίζω καί δειπνώ μέ έληές ή τυρί καί
κρομύδια ποτέ δεν με συνέδη τοιούτον τι  πολλάκις
εις τήν καθισιάν τρώγω εκατό έληές καί δύο ώμά κρομ
μύδια στό λαδόξυδο καί ποτέ δέν υποφέρω τό έλάχιστον 
ελεγεν ό κ. Άπελπις.

—  ’Εγώ καθ’ έκάστην κάμνω τό γεΰμά μου μέ έλιές 
σαρδέλες, καί λαδόξυδο καμμιά φορά κανένα σκουμπρί, 
καί δύο φοράς τήν έδδομάδα αγοράζω άπό ενα μαγει
ρείο γνωστό μ,ου δύο σκοτάκια τηγανισμένα ή τίποτε 
σμαριδούλες καί σέβεδαιώ ποτέ δέν ήσθένησα οϋτε αύ- 
τοκράτορας τρώγει μέ περισσότερη όρε ξι. Είμαι ώς τό 
λεοντάρι δυνατές, όλο νεύρο, ειπεν ό Γεώργιος Φρουρί- 
δης οστις ήτο νέος μάλλον ισχνός άλλά νευρώδης καί 
εύζωνος. Άμφότεροι δε νέοι ώραΤοι τύπου ελληνικού.

—  ‘Οποίοι γαστρολάτραι ουτοι οί πλούσιοι καιμένε 
Ι’ιώργο ! φαίνεται συνειθίζουν τήν κοιλιάν των εις ολα 
αύτά τά φαγητά διά τούτο καί παχαίνουν άλλα τό πάχος 
αύτό εινε όλο ψεύτικη ϋγεία. Αύτός ό κυρ Δαναός έγεινε 
ώς τό βουδάλι παχύς ... θά έξοδεύει τούλαχιστον εκατό 
δραχμάς τήν ημέραν εις τό φαγητόν τοΰ σπιτιού του. 
Πάλιν καλά!... Ά λλά πού νά μετρηθη μέ τούς γα- 
στρολάτρας τής Ρώμης ; μέ τόν Βιτέλλων, τόν Λού- 
κουλον τόν Άπίκιον... Άκούς έκεί εκείνος ό τρελλός 
ό Άπικιος ηύτοκτόνησε διότι εκεί όπου Ιξωδευσε δια 
τήν τράπεζαν του 5,000,000 φράγκα κατ’ έ'τος δέν τού 
Ιμεινεν ε’ιμή μόνον 500,000... φαίνεται θά είχε εις τό 
γεύμα του καθ’ έκάστην τήν ήμισείαν Ρώμην.

—  Σάν παραμύθι μού φαίνεται λιγο...· σήμερον ουτε 
αΐιτοκράτορες δέν έξοδεύονν τόσα—  τί φαγητά καί 
πόσα στόματα μπορούσαν νά ρουφήσουν 5,000,000  
φράγκα... τί εισόδημα !... ποιον τό κεφαλαιον ;

—  Οΐ γαστρολάται ουτοι ήσαν πλουσιώτεροι άπό 
πολλούς βασιλείς καί αύτοκράτορας τής σήμερον. Είχον 
φέρει εις Ρώμην τά πλούτη τής κατακτηθείσης Άσιας. 
Ά λ λ ’ ό Ήλιογάίαλος καί Δημητιανός δέν ώθησε·» τήν

γαστρολατρείαν του μέχρι τής θηριοδίας καί άηδείας ; 
τρέφοντες τας μουρούνας των μέ ανθρώπινα κρέατα διά 
νά τάς παχύνουν ; . . . τούτο ουτε οί άνθρωποφάγοι τό 
Ικαμον.

ι Αν έπροκειτο να γινω πλούσιος όπως άρχίσω 
τόν βίον τούτον καλλίτερον νά μείνω εις όλον τόν βίον 
μου καθώς είμαι πτωχός καί ύγιής . . .  Τί βγήκε ; 
οτι βάλλεις μένει εις τήν κοιλιάν σου. χάνεται καί ότι 
βάλλεις μέσα είς τό μυαλό σου μένει τουλάχιστον τό 
μεγαλήτερον μέρος. Τώρα να ίδωμεν πώς δυνάμεθα νά 
αρχήσωμεν τήν Εφημερίδα καί τότε έπί τόν Δαναόν καί 
τούς όμοιους του πλουσίους μέ μίαν κονδυλιάν τούς εχο- 
μεν εις τά ποδάρια μας.

, —  Έχομεν ανάγκην άπό 400—500 δραχμάς διά 
να καμωμεν τήν Εφημερίδα. . . πού θά τας εύρωμεν ;

~  , ν δυναται να ευρης άλλον ενα οτοιχειωΟετην νά 
του οωοωμεν εν μερικόν νά οτοιχειώΟετη* . . . οί δύο 
σας προφθάνετε τήν στοιχειοθετησιν . . . δέν τήν προ- 
φθανετε ; εγώ θά προφθάσω τήν σύνταξίν της.

Πολυ καλα ! . . . άλλα πού στοιχεία $ . . . δεν 
εννοείς βέδαια̂  νά μεταχειρισθώμεν τά στοιχεία τού τυ- 
πογραφειου. το μελάνι τού τυπογραφείου καί τό πιεστή- 
ριον τού τυπογραφείου κρυφά καί άνευ τής άδειας τού 
κ, Εντίμογλρυ ;
, Είναι αμάρτημα τούτο ; βέβαια είνε άπό τά μικρά 
αμαρτήματα άλλα οέν κολάζεται διά τούτο ή ψυχή. 
Επειτα όταν κερδήσωμεν μέ τήν εφημερίδα βάστα λο- 

γαριασμον και τον τ λ̂ηρωνομεν με το παραπάνω . . . 
Εκείνο μόλις δημοσιευθή τό πρώτον φύλλον καί θ’ άρ- 

χή-ωμεν νά είσπράττωμεν . . . λοιπόν πληρώνεις άμέσως 
τον κ. Εντιμόπουλον, τήν πρώτην ήμέοα . . .

—  Ά λλά τό χαρτί :
—  Πόσα φύλλα θά τραδίξης.
—  Τουλάχιστον χίλια
—^"Εχομεν ανάγκην άπό μίαν δεσμίδα χαρτί . , . 

έπτα δραχμαί τήν ήμερα.
~  ^ y p ' · 3· ί^λλα άπό μίαν πεντάρα ν.άμνουν

<)ϋ οραχμαι  ̂θά πάρη τό πρακτορεΐον τάς 20 μένουν 30. 
Πλήρωσε τάς 15 χαρτί μελλάνι καί χρήσιν τών στοι
χείων θα μείνουν εις τούς τρεις άπό πέντε δραχμαί τήν 
ήμεραν τόν καθ’ ενα κάμνουν 150 τόν μήνα καί 30 πού 
είνε ό μισθός μας 230.' Έτζι μπορεί'τις να ζήση ώς 
πριγγιψ άλλα δεν πρέπει κανένας να μάθη τας άρχας 
ότι ήμεΤς βγένομεν τήν έφημερίδα όταν στέρεωθή τότε 
μαλιστα.

μου φίλε Άπελπις . . .  αν ησο εις τήν θέσιν 
μου μετεχειρίζεπο τα στοιχεία τήν μελάνην καί τό πιε- 
στηριον̂  τού κ. Εντιμογλου άνευ τής άδειας του άνευ 
τής γνώσεώς σου j

Ιίοτε ! . . . δεν θα τολμούσι οϋτε τό χαίρι μου 
οϋτε τό μιαλόν μου νά Ικανέ τοιούτον πραγμα.'

'—  Διατι λοιπόν μέ συμβουλεύεις καί παρακινείς νά 
κάμω τούτο ,·

—  Δέν σέ συμβουλεύω οϋτε παρακινώ Γεώργο μου 
ήθέλησα μόνον νά πληροφορηθώ αν είνε δυνατόν νά γίνη.

—  Καί έάν είνε δυνατόν νά γίνη μέ πέρνης ότι δέν 
εχ ω  κόχον θρησκείας,δέν εχω φόδον'θεοΰ δέν εχω κόκκον 
συνειδήσεως καί ότι διά τό τίποτα ή διά τά εκατομμύ
ρια όλααύτώντών πλουσίων Οάκολάσω τήν ψυχήν μου καί 
παραδώσω αύτήν εις τόν Διάβολον ·,

τ —  Όποιαν απέχθειαν έχουν εις έμέ Κυρά Ευρώπη 
ουτοι οί αγαθοί θνητοί. Καί πού νά γνωρίζουν ότι συχνά 
έγώ είμαι οπου κάμνω τήν τύχην των ώθών κανένα από 
τους κολασμένους πλουσίους μου άπό τούς κακοήθεις 
μου υπαλλήλους ένώπιόν των οιτινες 5Γ εν καπρίτζιο 
τούς βοηθοΰσιν ειπεν ό Διάδολος.

, ”7  ! ... είνε άλλος όπου
ν® εΖΤ) μεγαλείτερον φόδον τού θεού καί τής κολάσεως 
άπ’ έμέ. Έζήτησα μόνον νά ΐδω έάν ήδυνάμεθα νά έρ- 
γασθώμεν τιμίως καί ύπό τήν σκέπην τού χριστού καί 
τής παναγίας καί μέ τό άζημίωτον τού κ. Έντίμογλου 
—  μήπως δέν γνωρίζω τί τζιγκούνης είνε ; ...  άλλά 
άφού γίνεται ^ητησέτου λοιπόν τήν άδειαν, καί προτει- 
νέτου ότι τόν πληρώνομεν κάθε βράδυ άμα μας πλη- 
ρώση τά πρακτορεΐον.... θά μας δόση μόνον ολίγων ω
ρών πίστωσιν.

—  Ποτέ δέ όλον τόν κόσμον ! δέν προτείνω τοιούτον 
τι κύριε Άπελπη.

—  Διατί j
—  Διότι ποτέ δέν θά μού δόση τήν άδειαν. Πρώτον 

διότι φοδείται πώς θά μέ χάση διά παντός, δεύτερον 
διότι θά νομίζη ότι θά άφοσιωθώ εις τήν στοιχειοθέτησιν 
τής έφημερίδος καί παραμελήσω τήν ίδικήν του δουλείαν. 
Ποτέ δέν θά πιστεύση ότι θά στοιχειωθετώ τάς ώρας 
τής αργίας μου.... επειτα οσάκις δέν εχω εργασίαν έγώ 
χάθημαι εις τό̂  μαγαζί καί πωλώ τά βιβλία του όταν 
ουτος βγαίνει εξω.

— Καί τί βιδλία εχει ;
/ —  Νά τυπυύνη γραμματικάς. τόν καζαμία, τού γαί- 

δάρου τήν φυλλαδα τόν μπερτόδουλο καί μπερτολδίνο 
τήν χαλιμα... όλα αύτά είνε έφθινα καί καθημερινώς 
αγοράζονται!... εχει χιλιάδας άπό αύτά...

—  Τά μετρά κάθε φορά όπου τά παραδίδη εις τά

χαιριά σου ; τά̂  μετρά όταν επιστρέφει εις τό βιδλιοπω« 
λείο» καί τού τά παραδίδεις ;

—  Μά τί θέλεις νά μέ κοροϊδέψεις ; έκείνο διά νχ 
μέτρηση ότι ε^ει εις τό βιάλιοπωλείον του δέν φθάνουν 
δυο ήμερες... είδες τά ράφια πώς είνε παραγεμισμένα ;

—  'ίόστε σύ άν θέλης είμπορείς νά τού πέρνεις καί 
πωλείς δια λογαριασμόν σου πέντε καί δέκα φυλλάδες 
καθημερινώς ήγουν τρεις τέσσαρας δραχμάς, άπό όλα 
τά εϊίη καί ποτέ μή τό πέρνη χαμπάρι.

—  Άναμφιδόλως ! άλλά ποιος πάγε·, νά κολασθή διά 
παντος δια πέντε δέκα φυλλάδες :... τό κάνει κανείς 
άλλος για νά τό κάμω καί εγώ ,- τό κάνει »κανείς άλ
λος διά έκατό χιλιάδες φυλλάδες : έπειτα πώς θά ξα- 
γορευθη; ; πώς θά μεταλάβεις ; πως θά κλείσης ’μάτι 
τήν νύκτα... τί άνείρατα Οά βλέπεις ; θά φρονείς κάθε 
στιγμή ότι δ Διάδολος ήλθε καί έκάθησεν έί; τό προ- 
σκεφαλόν σου... τώρα είμπορείς καί νά σέ συλλάδη ο 
κύρ. Έντίμογλους καί σέ δόση εις τήν αστυνομίαν.

Μολονότι τούτο είνε τίποτε εμπρός εις τήν κόλασιν 
καί εμπρός είς τήν όργήν τού Κυρίου μολονότι μια 
φορα σ:ήν αστυνομίαν χανεσαι καί άπό τόν κόομον τού
τον... άκούς e/ε ί δι' ολίγα: φυλλάδες ή οι’ όλα τά 
μπριλλαντια τού κόσμου νά χάνης τόν παρόντα καί τήν 
αιώνιον ζωήν. . πώ ! πώ ! φουρτούνα τού παλαβού πού 
βάλει τέτοια άτιμα πράγματα εϊς τόν νούν του...

—  Ακούεις κυρά Ευρώπη ! δέν οας είπον οτι ό 
κατω λαός είνε ειλικρινής εις τήν θρησκείαν του ;... 
ολος ό εργατικός κόσμος ούτω σ/.έπτετα·. καί ουτω ζεί. . 
Διατρέξατε όλας τάς τάξεις του. ολα τά χωρζά τήςΈλ- 
λαδος θα άκούσητε τήν αύτήν γλώσσαν, τα αύτά αισθή
ματα διότι μέ αύτά ανετράφει, αύτά πιστεύει καί μέ 
αύτα ζή. Δέν έδιέφθάρει ετι. Καμμίαν φοράν εύρίοκεταί 
υπηρέτριαν κ/.έπτουσα μίαν ή δύο δεκάρας όταν υπάγει 
να άγοράση τρόφημα καί όμως δέν εγγίζη μπριλλάντια 
έαν τής άφήσης έπί τού τραπεζίου τ;. κοιτών-; του. δι
ότι οΐ πνευματικοί όπως απαγορεύσουν τας μεγάλα: ά- 
μορτιας καί μεγαγας κλ:πας συγχωρούσι είς τήν έξο- 
μολογησιν τας μικροκλοπάς αΰτάς. Συγχωρούσι καί έ- 
πιτρέπουσι και τάς έργολαδίας τών υπηρετριών διότι οί
Αγιοι ούτοι πατέρες πρώτοι τάς νοστιμεύουνται καί τάς -ι 

Οέτουσιν είς εφαρμογήν ! Δέν είνε υπηρέτρια μή Ιχουσα j  
άγαπητικόν, τινές αύτών παραδίδοντάι διά πέντε δεκα 
μήνας πρός ενα ανδρα καί τό·/ ονομάζουν σύζυγον φέ- 
ρουοαι τό όνομά του' τόν φέρουσι έντός τού οίκου φρνερά 
ώς έδελφάν έξάοελφον ανεψιόν στενόν συγγενή ή καί σύ- 1 
ζυγόν τόν αλλάζουν. Ά λλα: πάλιν δεν εύχαριστούνται Γ 
μέ ενα. Έχουν δύο καί τρεις έραστας όπως σδέσουν . 
τήν σωματικήν των δίψαν φρονούσαι ότι τούτο είνε μι- ! 
κροτέρα άμ,αρτία ή νά νυμφευθώσ: καί έκ φυσικής ανάγ
κης φενα*ίζουσι τόν σύζυγόν των.

Καί όμως νηστεύουν, πηγαίνουν είς τάς εκκλησίας 
άναπτουν τό κηρί των έξομολογούντα. καί μεταλαμδά- 
νωσιν συγχρόνως μέ τά νόθά των μέ όλην τήν θερμό
τητα καί ειλικρίνειαν τής θρησκείας τρεμουσαι μή παρα
μελήσουν τά θρησκευτικά των καθήκοντα μή κολασθώσι. 
Τα αυστηρά καί τραγικά έθιμα έξέλειπαν έκ τής χώρας. 
Οϋτω βνέπετε οί νέοι διαφθορείς δυστυχώς τάς έδίάα- 
ξαν. Τας έδίδαξαν ότι ου μόνον δέν είνε αμάρτημα ή 
μσιχεία, άλλ' ότι ή γυνή εχει ιερόν καί οικογενειακόν 
καθήκον νά εύχαριστή τόν άνδρα δ·.' ό καί περιμένε 
τήν άμοιδήν τη; είς τούτον ή τόν άλλον κόσμον.

Εις πολλάς περιστάσεις μία υπηρέτρια πριν είσέλθηι 
έντός οικογένειας συμφωνή αφελέστατα μετά τού κυρίου 
τής οικογένειας ή καί μετά τής κυρίας δύο ειδών μι
σθούς. "Ενα όπως είνε άπλή υπηρέτρια κ*ί άλλον νά 
είνε συγχρόνως διδασκάλισσα πρός τούς μαλακιζομένους 
μείρα/.άς της. Βλέπετε κυρά Ευρώπη άφού οί γονείς 
γίνονται οΐ διαφθορείς, όπως σώσουν τήν υγείαν τών 
τέκνων των άδιάφορον έάν τά τέκνα των νοθοποιήσουν. 
Σπανίως εύρίσκεται μία μητέρα μέ καρδίαν νά περι- 
θάλψη τά νόθα έγκονάκια της. Γίνεται πρώτη παραδα- 
της τής έδδόμης έντολής τού Μω'ύσέως, διά τίνα λοιπόν 
λόγον και ή αμαθής καί αγράμματος υπηρέτρια νά μή 
κάμη τό μέρος της ; Καί όμως ή υπηρέτρια αϋτη οϋτε 
κλέπτης, οϋτε ψεύδεται είνε Οεσαυρός τοΰ οίκου είς τήν 
καθαριότητα καί τιμιότητα καί οικονομίαν, πρόθυμε- 
ποιουλένη καί προσφερομένη νά πληρώνη έκ τοΰ μισθού 
της. ότι εθραυσεν. ότι έχάθη.

Συχνά δωρίζει όσα χρήματα έκέρδησε έκ τής βαρείας 
έργασίας της όλους τούς μισθούς της είς τόν πρώτον 
στρατιώτην, είς τόν πρώτδν παληάνθρωπον πρός τόν 
όποιον εδωκε τήν καρδίαν τη; καί πρός αυτούς τούς κυ
ρίους της όταν ή τύχη τούς έγκαταλείπει . . . Εννοείτε 
Κυρα Ευρώπη οϋτος είνε ό πρώτος βαθμός τής διαφθο
ράς τής αγαθής φύσεως τών κάτω τούτων στρωμάτων 
καί έκ τούτου θά πηγάσουν άλλοι σπουδαιότεροι βαθμοί 
διαφθοράς τούς οποίους πρέπει νά προλάδωμεν διά τής 
έπαναστάσεως. Δέν τάς έδίδαξαν καλλήτερα, καί 3όν 
έφρόντισαν ή φροντίζουν νά περιστείλωσι τό κακόν. Πι- 
στεύσατέ μοι έκ τών υπηρετριών θά πηγάσουν πολλ« 
καί μεγάλα εγκλήματα είς τήν φατριασμένη·» φανατικδ 
αύτήν χώραν.

(α κ ολουθ εί)


