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0 ΚΑΠΕΤΑΜΥΡ-ΛΑΖΑΡΟΣ
'Αγαπημένοι μον μικροί,

Βέβαια τόσο μ.εγάλο όνομα σημαίνει ότι καί μεγαλα 
κατόρθωσε'? δέν ε'ναι έτσι; Διότι μ.εγάλο όνομα χωρίς με
γάλα κατορθώματα θά μάς έκαμε να ξεκαρδισθόϋμε άπό τά 
γέλοιά«

Νά ’ξεύρατε τί έ· 
τράδηςα άπό τήν κα
λή μου τήν Κυρούλα 
όταν μοΰ πρωτοείπε 
τόν Καπεταν * κύρ 
-Λάζαρο !

«Θά σού ίίπώ ένα 
παραμύθι, Νώντα , 
μοόλεγε, Σήκω απά
νω να ατό είπώ· Ό  
Νώντα; , ή αφεντιά 
μου δηλαδή, έβηκω- 
νόμουνα.

« Ήτο μιά φορά 
κι ένα καιρό ένας 
Καπεταν- κυρ- Λάζα

ρος, τώρα κάθησε γάμου να ατό είπώ», μοΰ έλεγε πάλιν- 
— Εστρωνόμουν καλά-καλά χάμω, άπλωνα τά μικρά μου 
χεράκια στήν ποδίτσα τή; Κυροΰλας μου, ¿κάρφωνα τα 
ματάκια μου στά μάτια της, έκλεια τό στόμα μου γιά 
νάνοίξη ύστερα διάπλατα, χωρίς να τό καταλάβω, άπό τή 
θεία διήγησι τής Κυροΰλας.

Μά ή Κυρούλα μου—ήρχιζε πάλι' «Λοιπόν, Νώντα 
μου, είπαμε πώς ήτο ένας Κακετάν χύρ-Λάζαρο,' σήκω 
επάνω να σ-ό είπώ».

"Ενα ά^ ! χωρίς νά τό θέλω έβγαινε άπό τό στήθος 
μου, αλλα'^χωνόμουνα. Έως είκοσι φορές θά μοΰ Ιπαι* 
ςεν αύφό τό παιγνίδι-, ώς που να μπή στη διήγησι ή μα- 
καρίτισσα. Μά σας βεβαιώνω καί χίλιες φορές νά μοΰ τό 
Ιπαιζεν, εγώ είχα κουράγιο νά κάμω ο,τι μου Ιλεγε, γιατί 
έγνώριζα πώς θά αποζημιωνόμουν με τό παραπάνω.

Αύτήν τήν στιγμή σκέπτομαι ότι ή άγράμ.ματη κυρούλα 
μου για να μέ κάμη νά προσέξω περισοότερον είχε μέθοδο 
πού μακάρι νά τήν είχαν καί οί διαβασμένοι οί δαστάλοι.

Β ’.
Τέλος πάντων αρχίζω, γιατί δέν μ ’ αρέσει νά σας βα

σανίζω περισσότερο.
Ό  Καπετάνκύρ-Λάζαρος ήιο μπαλωματής εις ένα 

μικρό χωριό, μέ τα κάτασπρα σπιτάκια του πού ¿φάνταζαν 
τήν εποχή αύτή τού Γενάρη μέσ' τή νύχτα μέ τό ολόλαμπρο
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φεγγάρι, σαν να ήσαν χιονισμένα, τό φεγγάρι τοϋ Γενάρη 
που δέν υπάρχει στόν κόσμο πουθενά παρά μόνο στήν ΙΙα- 
τοίδα μας μ-έ τον καθαρό ουρανόν της.

Κοντά στό χωριό ήτο ενα πολύ μεγάλο δάσος άπό πεϋκα 
καί έλατα μοσχομυρισμένα.

Ο κύρ-Λάζαρος λοιπόν ό παπουτσής— ό άνοιχτόκαρδος 
καί λεβέντης, ητο ό πιό αγαπημένος τοϋ χώ'ριοΰ.

Τό παιδάκια, ήτο ή χαρά τους, τήν ώρα πού τούς Ιο- 
ραβε τις σόλες ή τις φόλες στά παπουτσάκια τους, νά τον 
περιστοιχίζουν καί νά άκοϋνε τά νόστιμα αστεία του καί τά 
πλέον νόστιμα παραμύθια του.

ΙΙοΰ να ήξευρε ό κύρ Λάζαρος πώς ό ίδιος θά καταν
τούσε μια 'μέρα παραμύθι καί παραμύθι μάλιστα αληθινό.

Μά μέ όλη τήν άνοικτή καρδιά πού είχε ό κύρ-Λάζα- 
ρος, πολλές φορές ¿φαίνετο πολύ σκεπτικός. Τό πρόσωπό 
του έσυννέφιαζε σαν να γινότανε μέσα του τρομερή τρικυ
μία. "Αν τόν έβλεπε κανείς μ ’ αύτό τό άγριο πρόσωπο θα 
έτρεχε να φύγη άπό τόν φόβο του. Τα παιδάκια όμως πού 
τόν είχαν συνειθήσει, δεν έφοβοϋντο διότι ήξευραν οτι αύτή 
ή τοικυμία σε λίγο θα περάσ/,·

Καί πώς νά μή στενοχωρεΐται έτσι ό κύρ-Λάζαρος άφοδ 
μέ τό μπάλωμα έπρεπε νά θρέψε, επτά παιδιά, τήν γυναίκα 
του καί τήν αφεντιά του, όπως έλεγε για τον εαυτόν του 
μέ κωμικό τρόπο πού σέ Ικανί νά μή ’μτορης νά βαστα- 

από τα γέλοια ;
Όσο ν ' αν Ιλυωναν τα παπούτσια των χωρικών δέν 

έφθανε τό μεροδούλι νά χορτάστ, τόσα στόματα.
Θά τό πιστέψετε ; οί μικροί του φίλοι— τά παιδιά δηλ. 

πού τόν ¿τριγύριζαν για να ακούσουν τα παραμύθια του, τό 
είχαν πάρει μυρουδιά' καί έπαιζαν περισσότερο, έσουρνα» 
επίτηδες τα παπούτσια των για να τρυπήσουν γρηγορότερα 
γιά νά πάρτ; πάλιν παράδες ό άνοικτόκαρδος κύρ-Λάζαρος.

’Αλλά τέτοια δέν περ
νούσαν στόν κύρ-Λάζα
ρο. « “Υστερα άπό δέκα 
’μέρες θά σού τά ράψω 
κατεργαρακο» έλεγε. 
« Μα μπάρμπα Λα- 
ζαρε . . .  . * «Μά καί 
ξεμά δέν έχει, ξυπόλυ
τος δέκα μέρες, έτσι 
θά σέ μάθω νά ξεχω- 
ρίζ-ςς βοήθεια άπό βοή
θεια. Τί γεΰσι έχει ή 

κάθε μία άκόμη δέν ¿δοκίμασες· Μάρς ! δεΐχνέ μου τήν 
ράχη σου ! »·

Μιά ‘μέρα εκεί πού ό κύρ-Λάζαρος έτρωγε τό ψωμί του 
αλειμμένο μέ λίγο μέλι, άρχισε να συγνεφιάζη παλιν τό 
πρόσωπό του στήν αρχή λίγο καί σιγα-σιγα περισσότερό.

Εύρηκαν τότε περίστασιν οί μυιγες να ριχθοϋν στό μέλι·

Ο  ΑΘΗΝΑΙ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913 &
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Κάποτε σηκώνει τό κεφάλι του ό κύρ-Λάζαρος και ιούς 
'/,*«( «Κάμετε’ μου τη χάρι νά πάτε στο γείτονα μου τόν 
τσιφούτη στού βαστάει μέλι από τον καιρό τοΰ προσπαπποΰ 
του χαί αφήνετε με ήσυχον ? »

Οί μυΐγες όμως είχαν πάρει φόρα τόρα στο μέλι τοϋ 
χυρ-Αάζαρου.

Μά να ή
μπόρα πού ξέ
σπασε ! , ¡Μία 
όυνατή γροθιά 
στο σωρό, πού 
σάν καλές νοι- 
κοχυράδες έ
τρωγαν οί αδι
άντροπες, τις 
έκαμε λυώμα 
χαί το τραπε- 
ζαχι τοϋ χύρ 
-Λάζαρου έγινε 

καινούργιο !
Το σύγνεφο αμέσως διαλύθηκε χαί ξέσπασαν τα γέλοια | 

αϊτό τον κύρ-Λάζαρον. Ό  αριθμός των σκοτωμένων ήτο 
μεγάλο; χαί ό κύο-Λάζαρος ήθίλησε νά τούς μ-άθη άχριβώς.

Μετράει λοιπόν τις μυΓγ-ις πού ¿σκότωσε. Μία—δύο— 
τρεϊς σαράντα  !

Έσούφρωσε τότε τό πρόσωπο του χύρ-Λάζαοου για με
ρικές στιγμές,χαί άφησε γελοία πού είχαν μεταϊο.θή εις όλα 
τά εργβλεϊ« του χαί εις όλα τα γύρω του· Μια φολα μά
λιστα έξυλώθη άκό τά γέλοια τά πολλά, μολονότι τήν είχαν 
ράψει τά χέρια τοϋ κύρ-Λαζαρου.

—«Μωρέ» λέγει ό κύρ-Λάζαρος— τέτοιο παλληκαρι να 
είμαι χαί νά περιμένω νά ζήσω μπαλωματής I Κρίμα στ« 
νζάτά σου, χριμα στή λεβ:ντιά σου 'ύο-Δάζαρε—κρίμα 
στις εξυπνάδες σου, άφοϋ τόσον χαιρο δέν ένοιωσες τί αξί
ζεις. Νά πώς οί εχθροί χαμμιά φορά καταντούν χρησιμώ- 
τεροι από μεριχούς φίλους. Νοΰς μόνον χρειάζεται κάί στό* 
χασι νά ξεόρη χάνεις ν« ώφελήται άπό τήν κουταμάρα τοΰ 
χαθενός». Γ ’.

Χωρίς να πή σέ .κανένα τίποτε— ούτε «έχετε γεια» στήν 
οικογένεια του—ντύνεται ό κύρ-Λάζαρο, χαί τοϋ δίνει γιά 
τή χώρα.

Πηγαίνει αμέσως εις ενα σιδηρουργέ'ο καί παραγγέλει 
f ένα βαρύ-μακρύ σπαθί καί λέγει στον αρχιτεχνίτη, άφοϋ 

τό στολίση με δράχοντας χαί γοργόνες, να γράψη στή μέση 
με μεγαλα γράμματα

« Μ έ μια σαράντα σκοτώνω »
— Κ α π β τ ά ΐ'— κύρ-Λ άζαρος.

«Μά ειν’ αλήθεια ;» τον ρωτάει ό σιδηρουργός. «Δι·ή 
σου δουλιά δεν stvat νά ρωτά;» τοϋ λέγει ό Καπετάν-χύο 
-Λάζαρος με ύφος πού έκαμε ιόν τεχνίτη νά λουφάξη.Ίσως 
από μέσα του νά γέλασε, μα θά ίδοΰμε κατά πόσον είχε 
δίκαιον-

Έπηρε λοιπόν τό σπαθί, έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα 
. στή γυναϊκά του πού παρ’ ολίγον νά τόν χάμν, νά πετάξη 

τό σπαθί του, τό ερριξε στό ταχυδρομείο καί ξεκίνησε γιά 
τό απέραντο δάσος. Αφοϋ ¿προχώρησε πολύ, παρα πολύ 
μέσα στό δάσος, Ικουοάσθη υπερβολικά. ΈξαπλώΟη τότε 
στον ίσκιο ένός πεύκου, έφαγε ¿λίγο ξερό ψωμί, έβγαλε 
ύστερα τό σπαθί από τή θήκη, τώβαλε δίπλα του χαί έξα- 
πλώθη νά χοιμηθή·

Τό ρουχαλητό του Καπ-τάν-κύρ-Λάζαρου «ξύπνησε τούς 
δράκους πού κατοικούσαν ¿κεί χοντα σε μιά σπηλιά χαί 
Ιτρεξαν νά ίξοΰν ποιό θηρίο ¿τόλμησε νά τούς ταράξ-r, τήν 

. ησυχία τους.

Σαραντα ήσεν οί δράχοι' πλησιάζουν λοιπόν προφυλα- ■ 
χτιχά-προφυλαχτιχά καί τί βλέπουν; Τόν κύρ-Λάζαρο καί 
δίπλα τό σπαθί του μ·έ τήν έπιγοαφή

«Μέ μ ιά  σαράντα σκοτώνω»
Kaireráv - κυρ· Λάζαρος.

«Μωρέ τί ειν’ αύτός !» λέγουν σιγά ό ένας είς τόν άλ
λον, «μ έ μια χτυπιά τοϋ σπαθιοΰ του σαράντα σκοτώνει... 
’Αλλοίμονο μας άν ξυπνήση καί μας πετϋχν, ! Σαράντα ! 
σου λέει— Σαράντα ! ούτε περισσότερους ούτε λιγώτερους' 
Σαράντα ! » ΙΙοδ νά ήςευραν οί κακόμοιροι τί.σαράντα εν
νοούσε ό χύρ-Λάζαρος.
-, - α ΐόν χαλοπιάνωμε ν* τόν πάρωμε μαζί. μας;» προ
τείνει ό μιχρότερος δράχος.

«Καλά τό έσχέφθης, λέγει ό αρχηγός. "Ενας τέτοιο; 
μάς χρειάζεται».

"Αρχισαν λοιπόν μέ φόβο νά τόν σχουντοϋν νά ξυπνήση.
Κάποτε ανοίγει τά μάτια του ό Κατετάνχύρ-Λάζαρος 

χαί τί νά ίδη σαράντα δράκους !
Ή  ψυχή του ¿πήγε να πετάξη στα ούράνια.
— « Έ  ! Έ !  Καπετάν-χύρ-Λάζαρε, ξυπναρούίια σας' 

έχοιμηθήκατε χαλά, δέν αμφιβάλλω—άρχιζε- με σεβασμό 
ό αρχηγός. Που λες σά νά πούμε τό μέρος είν^ι θαυμά
σιο' δέν εϊν’ έτσι ; Καί γιά παλλη/.άρια ς«ν τήν αφεντιά 
σρυ. Καί ό χαιρός εξαίρετος— I ! ε !  όχι, καπετάνιο μου; 
Καί ποιό; 'ξεύριι άν δέν. σ’ ¿ξυπνήσαμε στό γλυκύτερο
όνειρο ! Έ .’ ε !  μά είσαι μεγαλόκαρδος'καί  και·...
μεταξύ μας.-. , βέβαια..·· θέλω νά είπώ πώς παραξήγησις 
δέν χωρεΐ. Δέν ειν’ έτσι ξακουσμένε μου ; Που λές— παλ- 
ληκάρί μέ παλληκάοια ταιριάζει" όχι; Καί..·· οσο καί να 
κομπιάζω θά στό είπώ, πώς τά παιδιά— καί ’γώ δεν λέω, 
ακόμη περισσότερο γώ, μά καί τά παιδιά όχι όλιγώιερο, 
ολοι τέλος πάντων ή επιθυμία μας είναι ή εύγενεία σας νά 
καταδεχτής νά... νά ... νά.. .  γίνης άδερφοπ-ητός μας!»

Τρόμαξε νά άποτελειώση ό αρχηγός των δράκων καί 
ίδοωοε πρώτη φοοά^στή ζωή του.

I Στό μεταξύ ό Καπετάν-χύρ-Λάζαρος είχε πάρει πάρα 
πάνω άπ’ ό,τι λε'γεται θάρρος, είχε αποχτήση ένα που δεν 
σας τό συνιστώ, άν χαί λίγα γράμματα τό ξεχωρίζουν' . 
$;χ$ πάρει θράσος !

’Έστριψε τό αρειμάνιο μοοστάχι του ό Καπετανχύρ-Λά- 
ζαρος, ξερόβηξε, άπλωσε τό χέρι στό σπαθί του, πού εχαμε ¡ 
τούς δράκους νά οπισθοχωρήσουν μερικά βήματα χαί είπε'

—  «Μόνον τό άθλιο «ακατάδεχτος!, μοΰ δένει τή 
γλώσσα νά ’πώ ένα μεγάλο -  μεγάλο «"Οχι» πού να σας 
πετάξν, σαράντα μίλια άπό χςντά μου, γιατί σ’ Ινα Κα- 1

πετάν -  χύρ - Λάζαρο δέν στέχει . . . .  Μά «άχατάδεχτος» 
ποτέ μου δέν «στάθηκα. Τόχα λοιπόν τά χέρια μας !

Μέ μεγάλη παράτα ώδήγησαν τόν Καπετ«ν-χύρ-Λάζαρο: 
στή σπηλιά τους οί δράχοι.
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"Εξοχη σπηλιά' ολο διαμάντι, πιρλάντι, χρυσάφι χαί 
άσήμ.ι. Σαράντα δωμάτια βασιλιχά, μιά κουζίνα καί μία σάλα 
πού τήν νύκτα δέν είχε ανάγκη από φως, γιατί τά διαμάν
τια τήν ¿φώτιζαν οάν ,ήμέοα·

Είς τήν στιγμήν ¿σκάλισαν στό βράχο καί ετοίμασαν έ'να 
νέο δωμάτιο γιά τόν Καπετάν-χύρ-Λάζαρο καί τό έπίπλω-

σαν φυσικά καλύτερα απο^.όλα τα άλλα οωματια, τα ϊδικά 
τους. ’Επειτα ετοίμασαν ένα πλούσιο τραπέζι μέ τόσα διά
φορα καί χαλά φαγητά όπου οϋτι ό καλύτερος βασιληάς δέν 
ήμποροβσε να τό έτοιμάσ/,·

—-«’Απόψε πρέπει νατό διαλύσωμεν ¿νωρίς, ειπεν ό- 
άρχηγός γιατί ό Καπ«τάν-χύ;-Λάζαρος θά είναι κουρα
σμένο«·»

«7Α ! μπα! είπεν δ Καπιτάν-χύρ-Λάζαρος, μά ή χαρ
δούλα του τό είξερε τί θά Ιδιδε γιά μιά σταλιά ϋπνο ύστερα 
άπό τόσα απρόοπτα— «δέν δαρειέσθε νά λέτε-γιά ύπνο' εγώ 
μιά ώρα τό πολύ κοιμούμαι τό μερόνυχτο. "Αν οουχάλιζα 
σφό δάσος, τώχαμα νά δώσω σημείο τής παρουσίας μου. Τό 
αφιλότιμο ομως τό «άχατάδεχτος» μέ κάνει νά μή σας 
χαλάσω τό χατήρί. Καλή νύχτα σας λοιπόν, γλυχά όνειρα 
— χαί χωρίς φόβο, άφοϋ σας συντροφεύει ό Καπεταν-χύ? 
-Λάζαρος.»

Ε '.
Ύστερα άπό ’λίγες ήμερες λέγει, μέ χαποια δειλία 

πάντοτε, ό αρχηγός, πού ήθελε νά δοχιμάση τή δύναμί τοϋ 
Καπετάν-χύρ-Λαζάρου·

— «Ξεύρεις, Καπετάνχύρ- Λάζαρε μου, εμείς μ’ όλα 
μας τά πλούτη δέν καταδεχόμαστε νά μας ΰπηρετοϋν ξένοι' 
τις δουλιές τις χάνομε μονάχοι μας' σάν Ιρθη ή σειρά σου 
πρέπει χαί σύ νά καμτ,ς.ο,τι χι’ έμείς.»

Φυσικά ό Καπετάν-χύρ-Λάζαρος δέν μπορούσε νά άρνηθή, 
αλλά χαί άρχισε νά τά χρειάζεται. « Ά ν  χάμη τίποτε ή 
εξυπνάδα σου χύρ Λάζαρε, εχαμε, εί δέ μή. . .» είπε μέσα 
του χαί Ιβαλε τό μυαλό του να δουλεύη γοργά χι άχοίμητα.

ΤΗλθε^έπί τέλους ή σειρά τοϋ χαλοϋ μας Καπετάν-χύρ · 
-Λάζαρου W* φίρη ξύλ* «πό τό δάσος. Κάθε δράκος, όταν 
ήτο ή.σαρά του, έξερρίζωνεν Ινα δένδρο, τό εκοδε στόν ώμό 
του καί τό Ιφερνε στή σπηλιά.

Τί νά κάμη τόρα ό Καπετάν-κύρ-Λάζαρος; Έπήοε καί 
αύτός δύο τρία σχοινί« καί «φοϋ ¿πήγε στό δάσος, άρχισε 
νά δένη τα δένδρα. ’Εννοείται πώς δεν έδιάζετο-

Οί δράκοι έχασαν τήν υπομονή τους χαί Ιτρεξεν ένας νά 
ίδή τί τρέχει.

."Οταν τόν εύρε έτοιμον να τραβήξη τα σχοινιά τοϋ λέγει;
— «Τί κάμεις αύροϋ Καπετάν-χύρ-Λάζαρε;»
— «Δέν χαταλαβαίνεις, άνθρωπδκό μου; Ά μ  ! βέβαια, 

τόσο σώμα πού αφήνει να φυτρώση καί λίγη εξυπνάδα. Νά, 
δένω τό δάσος νά τό τραβήξω νά τό φέρω ολο στή σπηλιά. 
Ά μ  τί θαρρείς πως θάφήσω εγώ τούς άδιρφοπητούς μου νά 
παιδεύωνται, να κουβαλούν Ινα-ένα δέντρο;»

— «Γιά όνομα τοϋ θεοδ ! Καπετάν-κύρ-Λάζαρ· ! μή ■

τό κάνης νά ζής ! θέλεις νά μας άφανίσης ; Πότε θά ξανα- 
γίνουν τα νέα δένδρα ;»

— «Μα δέν στέκει σέ μένα να κάμω «λλοιώς. Τ’ο νοιώ
θεις ή θέλεις νά σου βαρέσω καμπάνα ν« νοιώσ<,ς

— «Πάψε, Καπετάν-κύρ-Λάζαρε, νά χαρής τά νιάτα σου, 
άφησε χαί φέρομε εμείς ξύλα·»

— «Σαν Ιχετε καιρό να χάνετε, όρΐστε' εγώ ποτέ δέν 
θα καταδεχθώ να φέρω ενα δέντρο I ούφ ! ’ έ'να δέντρο ! γιά 
μάνα είναι κουνούπι απάνω στό κέρατο τοΰ βωδιου. ’Εδώ 
τό «άχατάδεχτος» δεν μέ πειράζει, δέν στέχει νά με πει- 
ράξη. Καπεταν κύρ-Λάζαρός χαί ενα δέντρο ! πάει ;»

ς ' .
"Υστερα άπό ’λίγες ήμέρι; ήλθεν ή σειρά τοϋ Καπετάν 

-χΰρ-Λάζ*ρου να φ·ρη νερό απο τό πηγάδι·
Έδώ σας θέλω. Ά ν  εισθε στή θέοι τοϋ Καπετάν-χύρ 

-Λάζαρου τί θά ¿κάνετε ;
Φαντασθήτε, ότι ό χουδας πού τού Ιδωχανι ¿χώρει σα

ράντα κουβάδες δικούς μας ! Καί τί βαρύς πού ήτο ! Μόλις 
τόν ¿σήκωνε άδείον ό Καπετάν-χύρ-Λάζαρος χαί μέ τρόπο 
νά μή τόν νοιώσουν οί δράκοι.1

« Ά χ  ! Κύρ-Λάζαρε, τί οοϋ χρειαζότανε εκείνο τό Κα- 
7Γ€Τ£ΐί<— )>, ¿μουρμούριζε σ τ ο  δρομο ό καλός μας.

Κάποτε εφθασε στό πηγάδι καί άρχισε νά συλλογίζεται- 
’Α λλά...· Κάποτε τραβάει τή σακαράκα του καί άρχιζει 

μέ αύτή να σχαβη τριγύρω τό πηγάδι, αφού προτήτερα τό 
Ιδεσε τριγύρω τό στόμιο μέ τό σκοινί τοϋ κουβά.

«Δέν πηγαίνεις, μικρέ, νά ίδής τί μάς σκαρώνει πάλι, 
ό Καπεταν-κύρ-Λάζαοος ;» είπεν ό αρχηγός στόν μικρότερο 
δραχο.

Ό  δράχος επήγε πάλιν και όταν τόν εύρε νά χαμνη 
αύτή. τή δουλειά, τοΰ λέγει :

—«Τί χάμ.εις αυτού Καπεταν-χύρ -Λάζαρε ;
— αΚαλ* ν.άνεις πού μΑ ’ρωτφς, γιατί τό ξερό σου,βάζω 

στοίχημα, πώς θά είναι γεμάτο άχυρα : ψέμ.ματα; Γιάφι-

γούρα ταχείς τα μάτια ; ξεσκαλίζω τό πηγάδι, ϋστερα θα 
τοΰ δώσω μι* προ; τά ’πάνω, θα σοϋ τό βγάλω, όπως 
βγάζης τού λόγου σου τον κουβά καί θά τό κόψω στόν 
ωμο μου να τό φέρω ν« τό στήσω στή μίση τοΰ μαγειρείου· 
Τό ένοιωσες ; Σαρε'σει τό σχέδιο νά μή ξεροσκάνε τα χέρια 
σας μέ τό ν» κουβαλάτε κάθε ’μέρα τόν κουβά ; Αύτός ό 
κουβάς είναι γιά βυζανιάρικα παιδάκια. Μά τό σπαθί μ.ου! 
δέν θά μέ νοιώσετε ποτέ I μά ποτέ ! »

«Νά χαρής, ο,τι αγαπάς, Καπετάν-κύρ-Λάζαρε, μή τό 
κάμης αύτό· Ká¡).= μου τή χάρι νά μ ’ άφήσης νά βγάλω 
¿γώ νερό.»

— « 'Ορίστε παλληκάρι μου· Μά τήν ψυχή τών σκοτω
μένων, άπό τούτο τό χέρι δέν θα μ αφήσετε νά σάς καμία 
κάτι ^ραλύτερο ! Κακά έμπλεξα καί κακά ξεμπερδέματα 
θα έχουμε».

— «Μή Θυμώνης, Καπετάν - κύρ -  Λάζαρε, καί ποιός
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ξεύρει, μπορεί σάλλο τίποτε να o' άφήσδυμε νά χάμης το 
χ | φ ΐ  5 0 U - »

V .

Μόλις άχουσεν ό αρχηγός τ'° νέο, έκάλεσι τους δράκους 
είς μυστικό συμβούλιο. Ο Καπεταν-κύρ-Λάζαρος two ta 
χινήματο ¿κατάλαβε πώς κάτι σοδαρ'ο θά συνέβαινε καί ε- 
χαμε τόν κοιμισμένο νά μπόρεση ν’ άχούση τί θά έλεγαν- 
Μόλις νόμισαν οτι άπεχοιμήθη σε μι* πολυθρόνα, άποσύρ* 
Οηχαν εις τό πλησίον δωμάτιΟν. Ο Καπετάν-χυρ-Λαζαρος

’πήγε σιγά χαί ¿κόλλησε τό 
αντί του στην χόρτα.

«Πρέπει νά ξεμπεροέ- 
ψωμε μαζί του,» είπιν ό 
αρχηγός· «αύριο να τόν πε- 
οιποιηΟοϋμε περισσότερό να 
μή βάλη χαχό μέ τό νοΰ 
του, να τόν άναγχάσωμε νά 
πιη χάτι περισσότερο χαι τή 
νύχτα νά πάμε μέ τά τσε- 
χούρια στό κρεββάτι του ν« 
τόν χομ·ματιάσο>με».

Ό  Καπετάν-χύρ-Λάζα- 
ρος τα ¿χρειάσθη όσον ποτέ 

^ άλλοτε- Ούτε δάσος ή το
τώρα, ούτε πηγάδι, ούτε μέ λόγια έπρόχειτο νά άπατήση 
τούς δράχους.

Θά μοΰ- ’πήτε, δέν τό έσχαζε σιγά-σιγά τή νύχτα; Χ μ ! 
Τόσον χουτός δέν ήτο ό Καπετάν-χύρ-Λάζαρος. Αύτή ή 
σχέψις του ήλθε πρώτη, άλλ’ αύτό θά ητο τρανή άπόδειξις 
τής δειλίας του χαί τότε όπου χαι άν πήγαινε δέν θά ’γλύ
τωνε·

Λοιπόν ; νά τούς σχοτώση όλους ; Ό  τεχνίτη; τό έγραψε 
εύκολα «μέ μια χιυπια' σαράντα σχοτώνω»,μ.α για το χέρι 
τοΰ Καπετάν-χύρ·Λάζαρου δέν ήτο χαι τόσο ευχολο να το 
χάμη- Οί δοάχοι δέν ήσαν μυϊγες' χάθι άλλο-

’Από τήν έννοια του, εκείνο τό βράδυ δέν έχοιμήθη ό 
Καπετάν-χύρ-Λάζαρος, χαί ούτε έπρεπε νά χοιμηθή.

Τήν άλλη ήμερα χωρίς νά τό· ίδούν οί δράχοι, προετοί
μασε ένα χούτσουρο μακού χαί χοντρό, οπω; τό ανά
στημά του.

"Ολη τήν ήμερα έφαίνε-.ο χαρούμενος πολύ. Τό βράδυ 
Ιχαμε πώς ένύσταξεν ενωρίς χαί έτραίήχθη στό δωμά

τ ιό  του.
Τό ίδιο έχαμαν χαί οί δράχοι. Ό  Καπε;όν·κύρ·Λάζαρο; 

σιγά ¿σκέπασε τό χούτσουρο στό κρεββάτι του χι’αύτός ¿πήρε 
μιά ρουμελιώτιχη χάππα χαί ¿βγήκε χαί έχοιμήθη έξω άπό 
τή σπηλιά. Τα μεσάνυχτα ¿μπήκαν οί δράχοι στό δωμάτιο 
χαί άρχισαν ντούπ-ντούπ ! ντούπ ! τό χούτσουρο χαθώ; ήτο 
διπλωμένο μέ τά σκεπάσματα επάνω στό χρέδδατι.

«Τόρα δεν τοϋ έμεινε χόχχαλο πού νά μή έγινε τρίμ
ματα» είπαν, χαί σάν νά έφυγε ένα μεγάλο βάρος άπό τό 
στήθος τους, ¿πήγαν χαί εξαπλώθηκαν στά χρεδδάτια τους 
νά κοιμηθούν.

Ό  Καπετάν-χύρ-Λάζαρος ¿μπήκε μέ τά ¿ξημερώματα 
πάλι στή σπηλιά, επέταξε τό χούτσουρο έξω χαι έξαπλώθη 
χι' αύτός χάτω άπό τό χατατρυπημένί πάπλωμα. Το πρωί 
μόλις ¿κατάλαβε τούς δράχους πώς ¿μαζεύτηκαν στή σάλα 
νά πάρουν τό πρόγευμά τους, εοηχώθη, έξυρίσθη μέ τήν η
συχία του χαί παρουσιάσθη.

Οί δράχοι παρ’έλίγο νά χοχχαλώσουν άπό τό φόδο τους. 
Μερικών μάλιστα τούς ¿χύθη δ καφές καί τούς ¿ζε^τισε.^

— « Έ  ! σύντροφοι, χαλημεοούδια σας, χάτι πρωί- ποωι 
χαί χωρίς τό Καπετάν-χύρ-Λάζαρο—σάν νά μή σας γεμίζη

βλέπω, τό μάτι. "Αλλοτε νά μή ξαναγίνη— μά τό βαρύ 
σπαθί μου—προσδολές δέν σηκώνω !

— «Νά μας συμπαθας, Καπετάν-χύρ-Λάζαρε, να μή σοΰ 
χαλάσωμε τήν ησυχία. ΙΙώς άργησες ; έχοιμήθης χαλά ;»

— «Μά τό σπαθί ποΰ βλέπετε, όχι τόσο χαλά. Κάτι δια- 
βολοκούνουπα, δέν μάφισαν νά χλείσω μάτι. Σύ, μικρέ, να 
κυττάξης τό βράδυ νά χλείσης τά παράθυρά μούενωρίς. 
Σαράντα δράχους, ανθρώπους σκοτώνει τό σπαθί μου, μά 
σαράντα κουνούπια είναι ντροπή· ΓΙώς;»

Τις τσιχουριες νά τά λέγη Κουνούπια!
Φόβος χιί τρόμος έπιασε τούς δράχους: άκου; ΚοννουπωΛ

Ηλ
Ό  αρχηγός άναψε τήν πίπα του πού τήν είχε σβύσει ό 

φόδος, έξύσθη, ¿ξερόβηξε, ¿τράβηξε δύο-τρεϊς φορές τή πίπα 
του γιά νά τοϋ σχεπάση τό πρόσωπο ό καπνός να μή φαί
νεται ό φόβο; του χαί είπε' «Πολύ επιθυμούσα Καπετάν 
-χύ?-Λάζαρε, νά ε’ίξευρα, άν Ιχης σπίτι, γυναίκα, παιδιά. 
Νά πούμε,δέν τούς έπόνεσες Δέν θά ήθελες νά τούς ίδής;»

— « Έ χ ω  καί παράχω, ειπεν^ο Καπετάν-χύρ-Λάζαρος, 
χαί έπεθύμησα πολύ, μά χαί τήν καλή συντροφιά δέν τήν 
άφίνει κανείς χωρίς λόγο- Έπειτα χωρίς νά σάς δε£ω καί 
τήν παληκαριά μου, δέν πάει νά σας άποχωρισθώ. Δέν είν' 
έτσι;» « Άοχετά-άρχετά, νά σέ χ*ρώ' μέ λύπη μα;, δέν 
λέγω, θά σέ άποχωρισθοΰμε, αλλά καί με μεγάλη μας εΰ- 
χαρίστησί θά σέ ίδούμε νά... γυοίογ,ς στό σπιτάκι σου.»

— «Μά έ-,σι μέ ξερά χέρια ; θά χάσω τήν ύπόληψί μου·» 
«7Α σέ χαλό σου ! αύτό τό γνωρίζουμε. Θά σού ετοιμάσουν 
τά παιδιά ένα σαχχί χρυσάφι χαί άλλα πράγματα μέ πολύ
τιμα πετράδια.» «Μεγάλη ή 'χαλωσύνη σας, μα ό Καπε
τάν-χύρ-Λάζαρος, δέν πάει νά γυρίζη φορτωμένο; έ’να σαχχι" 
τή σπηλιά όλη μάλιστα, αλλά ένα σαχχι μόνο ποτέ !-..  —  
« Έ!  δά.οάν νά μ,ή νοιώθωμε ένα τόσο δά μιχρούτσιχο; Θά 
τό φορτωθή ένα παλληχάρι. Είσαι ευχαριστημένο; ; » «Μα 
τό σπαθί μου, πολύ». Σέ λίγο ό βράχος Ιφορτώθη χαί 
’μπρός δ Καπετάν-χύρ-Λάζαρος καί πίσω ό δράχος. "Οταν 
¿πλησίασαν στό σπίτι, λέγει ό Καπεταν-χύρ-Λάζαρος στό 
δράχο' «χάθησε εδώ μιά στιγμή, νά μπω να δέσω τα παιΐ’-α 
μου γιατί δέν χωρατεύουν· Φαντασθήτε τώρα τή χαρα τών 
παιδιών του ! Σιγά-σιγά καί σύντομ_α τούς είπε τις περιπέ
τειες του. «Τόρα, τούς είπε, θά σάς δέσω' σάν έμπη δ 
δράχο; μέσα, νάρχίσετε νά φωνάζετε' πεινούμε, πατέρα 
δράκου, κρέας θέλομε! δράκου κρέας θέλομε ! »

Μόλις αχούσε αυτά ό δράκος δέν είδε τή στιγμή νά πε- 
ξτ, οπως-οπως τό σαχχί στό δωμάτιο χαί νά τό βάλγ.τα

στα τέσσερα

θ ' .

Στό ρόμο νάσου χαί μιά χυρά-Μαριώ. Καθώς είδε το
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δράκο να τρέχη Ιτσι αλαφιασμένο, ¿ξεχαρδίσθη άπό τά 
γελοία.

— «Μπδ σέ χαλό σου ! τού λέει «ποιο; σέ κυνηγά, 
άνθρωπε χαί τρέχεις Ιτσι; »

Ό  δράκος έπήρελίγο κουράγιο, ¿σταμάτησε μέ δυσκολία 
καί άγχομαχώντας άρχισε νά λέγη. «’Ά χ ! χυρά-Μαριώ 
μή ’ρωτάς τίς. συμφορές μας, δέν λέγονται. Κάθεσαι νά 
ξεχουρασθώ λίγο. Τό καί τό μέ τόν Καπετάν κύ?-Λά- 
ζαρο!»

— «Να σάς χαρώ κουτοπράματα. Μωρέ τί λες ; ’Αλή
θεια ; Μα δεν μου λέτε πως ευθε για τα πανηγύρια ; Μωρέ 
αυτός σας Ιχαμε τόσα πράγματα ; εγώ τού ρήμαξα τό κο
τέτσι χαί δέν ’μπόρεσαν νά μοΰ κάμουν τίποτε τά παιδιά 
του χαί σύ τρέμης σάν τό καλάμι; Ένα- κοτόπουλο έπρό- 
φθασε να πεταξη ψηλα χαί μοΰ γλύτωσε- Έ λα να ίδής 
πώς θά τ’ αρπάξω χαί αύτό μιά χαρά.»

—-«Δέν έρχομαι, χυρά-Μαριώ, άφισέ με νά τού δίνω»·
— «Ντροπή χαύμένε- Ά ν  φοβήσαι τόσο δέσου στήν ούοά 

μου χαί μή σέ μέλλει. »
"Ετσι χαί έγινε. "Οπίιος χάνει τήν πεποίθησι στή δύ- 

ναμί του, φαντάζεται πώς μ.πορεί νά είναι ασφαλισμένος άν 
δεθή ycó τήν οΰρά τής κυρά-Μαριάς.

Ή  γυναίκα τού Καπεταν-χύρ-Λάζαρου τού ειχε διηγηθή 
τα κατορθώματα τής χυρα-Μαοιώ; χαί ό Καπεταν-χύρ-Λά- 
ζαρος παραφύλαγε μέ μια δίχανη πιστόλα να τήν συγυρίση·

Μόλις τήν ειδε να έρχεται μέ δεμένο πίσω της τό δράκο, 
πού Ιτρεμε ή καρδιά του σαν τού λαγού όπως ¿φανέρωναν 

i ο: φοβισμένες του μαιιές, πετάει τήν πιστόλα, βγαίνει άπό 
τήν κρυψώνα του κάί φωνάζίΐ.

« Έ  ! χυρα-Μαοιώ, δέν σ’Ιστειλα νά μοΰ τούς φέρτ,ς 
ολους δεμένους ; Τι νά τόν χάμω τόν έ’να ;»

Καθώς ακούει Ιτσι ό δράχος «βοηθάτε ποδαράχια μου» 
- ΐπρόφθασε ν* πή, χαι.. .  όπου φύγει φύγει. Είδατε ποτέ λαγό 

ν« τόν κυνηγούν τά λαγωνικά χαί νά τρέχη στόν άνύφορο ; 
Δεκαπλασιάσατε αύτή τήν τρεχάλα τού λαγού νά φαντα- 
σθήτε κάπως τήν τρεχάλα τού δράκου.

Καί ή κυρά-Μαριώ; Πολύ μυαλό δέν χρειάζεται νά το 
καταλάβη κανείς·

Κατρακυλώντας-πίσω άπό τό δράκο τό έξυπνο χεφαλάκι 
της Ιμαθε ποίο είναι τό τέλος τής κουτοπονηριά;·

I ' .
Μέ τήν ψυχή στα δόντια Ιφθασε στή σπηλιά καί διηγήθη 

όλα στούς συντρόφου; του ό δράκος·
«Εμπρός παιδιά, λέγει τότε χατοφοβισμένος ό αρχηγός, 

εδώ πού βασιλεύει ό Καπετάν-χύρ-Λάζαρος θέσι δέν Ιχομε' 
i πρέπει ναλλάξουμι λημ.έρι.»
j Καί τόρα τίλέτε γιά τόν Καπετάν-χύρ-Λάζαρο; Είναι
; ή δέν είναι τό ίνΟμά του ίσο μέ τά κατορθώματα του ;
ι ' Καλή ή δύναμι, άλλά τό μυαλό είναι καλύτερο.
! Τ  Ε  Α  Ο  Σ

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟ
(Συνέχεια  i x  τοΰ προηγουμένου).

_ Τήν εζήτησαν μαζί έπι i'j»  ήμέρας δεν ¿¡μπόρεσαν όμως 
να τήν εύρουν.

Ό  δυστυχή; Μανωλιός άπό τήν λύπην του άρρώστησε και 
ή -καλή κυρά-Γιασεμίνα τόν επήρε εις τήν οικίαν της πάλιν 
δια νά τόν περιποιηθή.

Μίαν ημέραν ή κυρά Γιασεμίνα ενώ τόν περιποιείτο είπεν 
εις αύτόν:

— Μές μου, μικρό μου, πες μου, ποιο είναι εκείνο πού 
ήμ.πορεί να -σεύχαριστήση· σοΰ υπόσχομαι οτι θά σοΰ τό 
δώσω...

— Τίποτε, καλή μου μητέρα, τίποτε δέν θέλω, Ιλεγεν ό 
Μανωλιός.

— Αλήθεια, τίποτε ; . . . Ούτε μάλιστα νά μ,άθη; . . . .
— Τί να μάθω ; είπεν ό Μανωλιός ένώ εσηκώνετο.
— Νά μ.άθης ποΰ είναι ή Λεϊλά, καλό μου, αφού τό εί- 

ςεύρω;
Δια μιας ό Μανωλιός εύρέθη όρθιος. Δέν ήτο πλέον άρ

ρωστος. Έρρίφθηκεν αμέσως «ίς τήν αγκαλιά τής καλής κυρά 
Γιασεμίνα; καί εκλαιεν.

— Σε παρακαλώ, τής Ιλεγε, πες μου, πές μου πού είναι ;
— Είναι εις τήν οικίαν τοΰ δουλεμπόρου Άμπού Κασ- 

σέμ. Μοΰ τό ειπεν αύτό ή υπηρέτρια τοΰ ίδιου Άμπού Κασ- 
σέμ.. Ο Χάουχινο τήν επώλησεν εις αύτόν μαζί μέ τήν Μα- 
ριάμ, τήν οποίαν επώλησεν χθες ό Άμπού Κασσέμ εις μίαν 
χήραν άπό τήν Βασσόραν, πού εχρειάζετο μίαν υπηρέτριαν. 
Καί τόρα ή μικρά μένει μόνη χαι περιμένει νά πάμε νά τήν 
ελευθερώσωμεν.

— Παμε, πάμε, αμέσως ! ¿φώναξε μέ ανυπομονησίαν έ 
Μανωλιός.

— Μή βιάζεσαι, παιδί μου' νά ρωτήσωμεν χαί τούς μπα
μπάδες χαί πάμε μαζί μ’ αυτούς νά τήν πάρωμεν.

— Ά  ! χαλά λες. ΙΙάω λοιπόν νά τούς τό είπώ ¿γώ.
Καί χωρίς νά χάσκ, στιγμήν Ιτρεξεν εις τήν οικίαν τών

ναυτών εις τούς όποιους άνίγγειλεν οσα έγνώριζεν.
— Λοιπόν, είπον οί ναΰται, αύριον τό πρωί θά πάμε νά 

τήν πάρωμεν από τον παληότουρκον αύτόν.
Τήν άλλην ημέραν, έπειδή ήτο Παρασκευή, οί ευσεβείς 

Μουσουλμάνοι, ίβγαινον άπό τό τζαμί όπου εκαμνον τήν 
προσευχήν των. Ακριβώς ¿κείνην τήν στιγμήν χάμποσαι 
τούρκισσαι χορεύτριαι, Ιδιοον διαφόρους παραστάσεις εις τόν 
δρόμον καί οί άνθρωποι έτρεχαν ¿κεΐ.

Έπήγαινον άπό σταυροδρόμιον εις σταυροδρόμιον καί άπό 
οικίαν εις οικίαν καί έχόρευον.

Τάς ¿κερνούσαν 3έ διάφορ γλυκά καί σερμπέτια. Καί κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον Ιφθασαν έ'ως είς τήν οικίαν τού Άμπού 
Κασσέμ, τοΰ δουλεμπόρου. Έμδήκαν μέσα είς τήν οικίαν 
και αι ύπηρέτριαι μαγεμένα: άπό τούς χορούς των ανοίγουν 
διάπλατες τίς πόρτες.

Εκείνην τήν στιγμήν ακριβώς Ιφθασαν καί οί ναΰται μας.
— Προσοχή ! είπεν ό Τρουφινάρ.
Και οί πέντε τότε (Όέλ,  Λεομάρ, Τρουφινάρ, Μανωλιός* 

καί Σιδηροσυρμας) ¿μπήκαν είς τήν αύλήν τάχα διά νά ΐδοΰν 
τάς χορεύτριας.

Εις τό βάθος τής αυλής εύρισκοντο πέντε ή έξ γυναίκες, 
αί όποια: έχάπνίζον. Είς μίαν δε γωνίαν εύρίσχετο στρι- 
μωγμένη ή Λειλά, ή όποια ¿φαίνετο πολύ λυπημένη.

’Ο Σιδηροσυρμας ¿σκούντησε υά τόν άγκωνά του τόν Μα- 
νωλιον δια νά τήν ίδή, αλ),' ό Μανω/,ιος τήν είχεν ίδή προ- 
τήτερα απ’ αύτόν,

— Έγώ θά τρα-,Όυδήτΐιΐ καί σύ θά χορεύσφ,ς, είπε χαμη- 
λοφοινιυς είς τόν Σιδυροσυρμαν.

Και αμέσως ή φωνή τού Μανωλιού ύψώθη εις τόν άέρα, 
καθαρα και τρέμουσα άπό τήν συγκίνησιν. Έτραγουδοΰσεν 
ενα τραδούδι ελληνικό, τό όποιον ¿γνώριζε καί ή Λεϊλά' 
δι’ αύτό μόλις ήκουσε τήν φωνήν τού Μανωλιού έσηχώθη 
καί ήθελε νά τρέξη πρός αύτόν. Ά λλ’ ούτος τής Ιχαμε 
νεύμα νά μή χουνηθή.

Έχόρευσαν μέ τήν σειράν των καί οί ναΰται ενα ναυτι
κόν χφόν. Κρίμα πού ελειπεν ό ναύαρχός των διά νά τούς 
καμαρώση όταν εχόρευίν.

Έ ν τώ μεταξύ αί ύπηρέτριαι τοϋ Άμπού Κασέμ έφεραν
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τά άπαραίτητα ο-.ρμ-έτια. Ό  λεομάρ έστειλεν αμέσως ¿'να 
άνθρυ>πον νά χάρη κάμποσα^μπουκάλια γεμάτα μ ’ ¿να πιοτο 
μυστηριώδες. Ό  άνθρωπος ήλθε μετ' ολίγον καί έφερεν ¿va 
κάνιστρον γεμάτο με μπουκάλια.

Ό  Τρουφινάρ άνοιξεν ένα μπου
κάλι , ¿γέμισεν .¿να μεγάλε ποτήρι 
•λ»  το προσέςερεν s i :  τον Ά μποΰ  
Κασσέμ.

— Σεβάσμ;» υιέ τοΰ ΙΙροφήτου, 
είπεν εις τον δουλέμπορόν. ’Ε 
πειδή έχετε τήν ευγένειαν νά μ.ας 
διασκεδάσατε με τα : χορεύτριας 
α ίτά ς, θά σας παραχαλέσωμ.εν να

Β Ιί τά μ ά * ίμ «  , ή (  Μ  « Ρ ^ Μ «  T'S ^  (C>' L
Ά ρ ι& μ η τ ιχ ή ς .  Ό  δουλέμπορος δεν έφάνη «τι

Διδάσκαλος — Μ οΰ · , ,.
δίδεις 1 0  δραχμές, f -  ^εΐραχΟ η.
π ε ιτα  Δλλες λ . T í έχω  __ .y, ¿π ί0_,...;α· τών ξένων εί-
χδ τ ε ; ,  , , . , , . '

Μ α & η τή ,~  /νπερη- ναι ιεραι, ειπε,κα ι o I lpo?v-~0-- «« 
φάνώ ς ) χρέος διδά- . .φυγχωρήση, εάν Οά παρατώ τον
σκαλε I '

.■ νομ.ον.του. .
tPetdíOi ΣνΙλφνιιύιης — ’Έ χ ε ι ;  οίκαίον, σεβάσμιε Κα*.

σέμ, άπεκρίθη ό 'Τρουφινάρ. Καί 

τόρα ‘αν πίωμ.εν διά 'τή ύ  ηαλήν επιτυχίαν τοΰ εμπορίου 

σας.

— '■Αμήν ! ειχεν ό δουλέμπορος.

Τ ά  μπουκάλια, ένα προς ε'να αδέιασαν ολα καί « ’Λμποΰ 
Κασέμ έγινε κόκκινος σάν'παντζάρι άπό το πιοτό. :Έ πρό- 
τεινε-τότε 5 ; : 'τούς ν α ΰ τ α ςν ά  του πωλήσουν τον γκιαούρην 

¿κείνον, τόν Μανωλιόν.

Οι ναύται εδεχθησαν καί 
ό· Μανωλιος ¿πωλήθη χλε'ον 
άντί 10 φράγκων εις τον 
Ά μ π ο ύ  Κασέμ, ό όποιος 
τον διέταξε ν'ά χάη μαζί 
με-τούς άλλους α ίχμαλώ - 
τους, εις το άντικρυν'ο μέ
ρος τής αύλής. Μάλιστα ο 
Μανωλιος ευπειθέστατος ύ- 
πεστήριζε τον ■ ’ ¿λμποΰ 
Κασέμ , ό οποίος έτρέ- 

κλιζεν ολίγον τόρα.
Λί χορεύτριαι έξηκο - 

λούΟοον να χορεύουν και 
να πίνουν, ώς πού αδέιασαν 
ολα τα μπουκάλια.

, . . .  . . .  Ό  Μανωλιος σιγά*σιγά
σες το  χέρ ι σον  και δεν μ π ό -  , , ,  .  · -. ·
ρεσες δύο μήνας νά μ έ  δείρης!  επήγε κοντά εις την Λ ειλα

Σ τεφ . Βαο,λόχουλος δύ ί * αί2ί* τ6Ρ*
έφαίνοντο ιός δυο χαριτω 

μένα π ο υ λ ιά ..... #

"Οταν δε δ Άμ.πού Κασεμ εκυλίσθη κάτω εις τδ χώμα,

Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ·  διά νά 
έξαγάγτ] μαιεντικώς την α- 
πάντηαιν από τάν μαθητήν.

Δεν ευχαριατήέέης πολύ 
άπό κανένα πράγμα καμμίαν 
φοράν ;

Μ α θ η τ ή ς ,  ευχάριστή- 
έέηχα.

Δ ι δ ά σ κ α λ ο  g Πάτε; 
Μ α&  η τ  ή ς. "Οταν ίσπα-

ό Μανωλιος έλαδεν άπό τό χέρι τήν Λεϊλαν καί,. σΰρων 
αυτήν μαζί του, άνοιόε τήν θύραν με τ'ο κλειδί, τό όποιον 
επεσεν άπδ τον δουλέμπορον, όταν εκυλίσθη κάτω ’εις τήν
γη ν ¿πέρασε τήν πόρταν εκείνην μαζί με τήν Λειλάν

καί τήν έκλεισε πάλιν,
Λί ύπηρέτριαι, α: όποίαι 

ήΟελον νά φωνάξουν έκλεί-
σ^ησαν διά τής βίας εις τήν
οικίαν.

...  Καί ενώ τόρα ή νύκτα 
Ιρριχνε τον νυκτερινόν.'πέ
πλον της επάνω εις τήν. ·γήν, 
τά δε άστρα¡ ήρχιζαν- νά λαμ
πυρίζουν, ό Μανωλιος καί 
ή Λείλά, έξήλθον άπό εκει

‘ Ο  Τ ά χ η ς  ε δ ρ η χ ε  μ ία  
δ εκ ά ρ α  χ α ί  τ ή ν  'π ή ρ α  
μ ή λ α .

Λ ό ς μ ο υ  κ α ί  μ έ ν α  ε ν α ,  
το ν  λέγ ει 6  μ ικ ρ ό ς  Ν ΐ χ ο ς ,  
δ α δελφ ός του .

Τ ά κ η . ς . δ έ ν  σου δίναι.
Ν  ΐ  χ  ο  ς· δεν  μ α ς  ε ί π ε  

ό  δ ά σ κ α λ ο ς  δ τ ι 6  Χ ρ ισ τό ς  
ε ί π ε ,  δταν ίχ ιο μ ε ν  δύο  
π ρ ά γ μ α τ α  ν ά  δ ίδ ω μ ε  τό  
έν α .

Τ ά χ η ς .  Ν α ί ,  ά λ Λ ά  

εγά> .  έ χ ω  τέσ ο α ρ α  μ ή λ α  !
Ν  Ζ χ  ο ς (άπελπισ& εϊς)  

Α ρχίζει  τά  κλάματα...

χωρίς κάνεις να τους πει- 
ράςγ,·

Βασιλεύς τής έρήμον

ΙΙαρήλΘον άπό τότε αρκετά 

Ιτη καί εν τω μεταξύ ή Λεϊ- 
λά έγινε Χριστιανή' οταν δ: 
ΙφΘασαν εις τήν ηλικίαν τών 
δε'κα όκτώ ετών έκαμε τούς
αρραβώνας της μετά τοΰ.......

' Ποιου τοΰ, άραγε; ....... Α”
διάβολε, μετά τοΰ άγαπητοϋ 

της Μανωλιοΰ, με τον δποΤον εζησε βίον ευτυχή καί άπηλ- 
λαγμένον άπό τάς οοβεράς εκείνας περιπετείας.

"Εζησαν καί τά δυο αύτά παι
διά ευτυχισμένα. Κανένα νέφος 
δεν επεσκίασε τόν· συζυγικόν των 

βίον’ ήτο τόσον μεγάλη ή άγάπη, 
ή οποΤα είχε συνδέσει τάς δύο 

αύτάς υπάρξεις, ώστε κανένα 
επεισοδίου τής ζωής, κανένα πά
θος, κανένα ελάττωμα ούτε καί 
αίσθημα κακό ήμποροΰσε να

. . .  , . , σπάση τον δεσμόν τής άγάπη;Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς .  Διαί- ■' ' '
ρεσον μ έ  τόν νοΰν σου ϊων. ”Λρα ήμποροΰσε νά γίνη 
τά 5 0  διά 5 .  _

Μ α & η  τ ή ς . (σοβά- άλλοιώς ; ήτο ουνατον' ουο υπαρ-
ο& ς). K a i τ ί  π η λ ίκ ο ν  .  . , .
νά εϋρα> ; . «'· «ποιαι εγνωρισθησαν

1. Άναοταοόηονλος «** ™ μικρά των χρόνια, δύο 
υπάρξεις αί όποϊαι μαζί' εζησαν, 

μαζί περιεπληνήΟησαν, μαζί  ̂ ΙκλαυσΛν, μαζί ¿γέλασαν, 
ήτο, λέγομ.εν, δυνατόν δυο τοιαΰται υπάρξεις νά μή ά·ρα- 
πί)0οΰν τόσον ίσον ήγαπήθησαν : οχι, απολύτως όχι.

Τ  Ε  Λ  0  Σ
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ΤΟ ΔΑΗΤΤΛΙΔΙ
(Σ υνέχεια  έ*  χοΟ προηγουμένου).

Σήμερον ©μως τό δακτυλίδι εινα: σημεΐον έρωτος’ 
υπό την τοιαυτην του ιδιότητα, κάνεις άλλος δεν τό 
εξύμνησε τόσον ωραία ίσον ό Γερμανός ποιητής Χοΰ- 
λαντ, εις ενα του ποίημα υπό τοτ τίτλον «Ή  κόρη τοΰ 
Χρυσοχόου ».

'Ένας χρυσοχόος έκάθητο μίαν ήμέραν μέσα στό κατά
στημά του περιστοιχοΰρ^νος άπό τά πολύτιμα κοσμήματα 
τοΰ ηρταστήματός του εκ τών οποίων τό 
ώραιότερον ήτο ή κόρη του Νέλλα, θαύμα 
ώραιότητος.

¿λίφνης εϊσήλΟεν εις τό κατάστημά του 
ωραιότατος ιππότης, ό όποΤος τοΰ παρήγ- 
γειλε να τοΰ κατασκευάσω χρυσοΰ.ν στέμ
μα καί ενα διαμάντινο δακτυλίδι, λαμ
πρότερο καί άπό τα άστρα τοΰ ούρανοΰ, 
γιατί τό προορίζει γιά τήν αρραβωνια
στικιά του.

Τό δακτυλίδι έτοιμάσθη καί άνέλαβεν 
ή Νέλλα νά τό παραδώσ$ εις τόν ώραΤον 
.ιππότην. Τήν στιγμήν ομως ¿κείνην ή 
Νέλλα κατελήφθη άποτόμως άπό φοβεράν 
μελαγχολίαν και δάκρυα ήρχισαν νά 
οιαυ/.ακώνουν τά μά'ουλά της οταν ίφι- 
λοΰσε τό δακτυλίδι, τό όποιον έμελλε 
να στολίσω ξένα δάκτυλα καί άρχισε να 
λέγω κατά τ®άς στίχους τοΰ ποιητοΰ.

«"Αχ! ποιά δεσποινίς ευτυχής σάύτόν 
τόν κόσμο θά φόρεσε, στό δάκτυλό της- 
τό δακτυλίδι τοΰτο. Έαν ό ώραΐος ίππό- 
ΐ7)1» είχε τήν εύγενή καλωσύνην να μοΰ 
χαρίσω μία τοΰφά άπό τά μαλλιά του, 
καί τήν ώραιοτέραν βασιλοπούλαν τοΰ 
κόσμου δεν θά ¿ζήλευα».

Ό  ώραΐος Ιππότης ήτο άφ’ ετέρου 
πολύ αίσθηματίας. ΙΙήρε τό στε’μμα 
και τό ¿φόρεσε στό μέτωπο τής κόρης 
τοΰ χρυσοχόου, ή οποία δεν ήμ.ποροΰσε 
νά δμιλήση άπό τήν υπερβολικήν ουγκί- 
νησιν' κατόπιν δέ πέρασε καί τό δακτυ
λίδι είς.τό δάκτυλο τής Νέλλας, όνομά- 
ζων αύτήν σύζυγόν του καί βαρωνίδα τοΰ 
Βοζέ.

Μετ' όλίγας ήμερα; ¿γίνετο ή στέψις 
των καί ή θύελ/.α ούτω είχε παρέύ.θει κατα τούς στίχους 
τοΰ ποιητοΰ.

Ο  Γ Α Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ Ο Γ Η  Μ Ε Τ Α  Τ Η Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ .

Τ Ρ Α Γ Ι Κ Η  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ι Σ

Τό δακτυλίδι άργότερα δέν έσήμαινε μόνον δεσμόν μεταξύ 
προσώπων άλλα και τούς δεσμούς ο: οποίοι δημιουργοΰνται

μεταξύ λαών. Καί μάλιστα εις τήν Βενετίαν, τό δακτυλίδι 
εις κάποιαν εποχήν, εχρησιμοποιήθη ώς σύμδολον τοΰ δε
σμού ενός ολοκλήρου λαοΰ μεθ’ ενός τών στοιχείων τής 
φύσεως, μετά τής θαλάσσης. ’Ιδού ή ιστορία τής πράξεως 
αύτής, ή όποια ενέχει άπλούν μεγαλεΐον.

Κάθε χρόνο, κατά τήν ήμέραν τής Άναλήψεως, δ δόγης 
τής Βενετίας, όρθιος έπί τοΰ Βουκενταύρου του, περιστοι* 
χιζόμενος Οπό τής Συγκλήτου καί γύρω επί πολυαρίθμων 
γουδολών ύφ’ ολοκλήρου τού λαοΰ του, ήρραβωνίζετο μέ τήν 

θαλασσαν.
Η τελετή τοΰ παραδόξου αύτοΰ άρραβώνος εγίνέτο ώς 

εξής: Τ) Δόγης έβγαζε τό πολύτιμο δακτυλίδι του καί 
άφοΰ τό ¿σήκωνε προηγουμένως πολύ ψηλά άπό τά κύματα, 
τό άφινε κατόπιν να καταπέσ/, μέσα εις τήν θάλασσαν, ¿νω 
δ λαός ¿ζητωκραύγαζε καί τά γύρω πυροβολεία εδόνουν'τό 

• σόμπαν με τούς κανονιοβολισμούς των.·
Ή  Βενετία τότε ήτο ή θαλασσοκράτορα τοΰ κόσμου. 

Επομένως δεν ήμποροΰσε νά εϋρν, κατάλληλότερον τρόπον 
οπως εκδηλώσω τήν κυριαρχίαν της επί των κυμάτων. 
Εις τήν Βενετίαν υπάρχει άκόμη ή εξής παράδοσις. Νύ

κτα* τινα θυελλώδη τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1430, ένας άγνω

στος επλησίασεν έναν γονδολιέρην εις τήν ΙΊιαζέταν τόν 
οποίον διέταςεν οπως τόν μεταφέρω εις τήν παραλίαν τοΰ 
Ά γ . Γεωργίου, ίπου δεύτερον μυστηριώδες πρόσωπον έπε- 
βιδάίΐθη τής γόνδολας. ΙΙρούχώρησαν άρκετά καί εις τόν 
"Α-̂ ιον Νικόλαον τρίτον πρόσωπον άγνωστον έπήδησεν εις 
τήν γόνδολαν, μεθ’ Ó αϋτη έτράόηςεν ανοικτά εις τό πέλα-

Ό  πληοεξούσβος τΤίς Γ α λ λ ία ς  ’Ιο ύλ ιο ς  Φ ά β ς σ φ ρ α γίζ© ν  μ έ  ·?6 δ α κ τ υ λ ίδ ι  τ ο ν  τ ή ν  
ο νν υ 'ή κ η ν  τ ή ς  Φφαγκ<ρονςτ«ις (1»71), ή  ό κ ο ία  ά π εο τέρ η σ ε  τ ή ν  Γ α λ λ ία ν  τώ ν  

δύο  β ύ φ ο ρ ω τά τω ν  τ η ς  ¿Λ αρχιώ γ, τή ς  Α λ σ α τ ία ς  κ α ί Λ ω ρ ρ α ίνη ς .
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γος . Έκεϊ παρετήρησίν ό γίνδίλιέρη; 
π'λίΐόν τι μυστηριώδες, έπί τοϋ ίσκιου έπέ- 
βαινον δαίμονες, οί'τινες ¿-πρόν.ςίτο να επι
τεθούν κατά τής Βενετίας. Ο: τρεις άγνω
στοι τής γόνδολας, ο; οποίοι δεν ήσαν άλ
λοι άπό τούς τρεις πολιούχους τής Βενε
τίας, τον "Αγιον Μάρκον, τον "Αγ. Γεώρ
γιον καί τον "Αγ. Νικόλαον, ήρχισαν καί 
ο: τρεις όμου νά κάμνουν το σημεΤον του 
σταυρού καί άμέσως το μεν πλοϊον έξη- 
φανίσθη, γαλήνη δε έσκεπασε την θάλασ
σαν. Ό  "Αγιος Νικόλαος μετά ταϋτα 
έβγαλε το δακτυλίδι του καί τό εδωσεν εις 
τον γονδολιέρην, με τήν παραγγελίαν όπως 
τδ εγχειρίση εις τήν δόγην τής Βενετίας 
τ'ον Βαρθολομαίον ΓραδενΤγον, ί'να ολος δ. 
λάος μάθη το θαϋμα. Είναι περιττόν νά 
σάς ειπωμεν οτι τελεταί μυθώδους πολυ
τελείας καί δοξολογιαι καί πανηγύρεις επα
κολούθησαν εν Βενετία μόλις εγνώσΟη τό 
θαύμα.

Σήμερον τό δακτυλίδι χρησιμεύει άκόμη 
αντί σφραγΤδος, όπως έπικυρώνη τάς μεταξύ 
των κρατών συνθήκας καί τήν ειρήνην. 
Ούτω χρησις δακτυλιδιού είς έπικύρωσιν 
ειρήνης εγε'νετο κατα τήν υπογραφήν τής 
ειρήνης τής Φραγκφούρτης, μεταξύ του 
Βίσμαρκ άρχικαγγελαρίου τής Γερμανίας 
καί, τού ’Ιουλίου Φάβρ, πληρεξουσίου της 
Γαλλίας.

Τ Ε Λ Ο Σ

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

‘Αγαπητά μου 'Ανήψισ,

Ει< τό προηγούμενου φύλλον σας ανήγ
γειλα τήν διακοπήν τής έκδόσιως τού Π αί*  
δ ικ ο ύ  Α δεέρ οζ, Τόρα σας αναγγέλλω τήν 
μετατροπή» τον ε’κ  ετήσιον Παιδικόν καί 
Οικογενειακόν Ημερολόγιου ύπό τόν αΰτόν 
τίτλον Π α ιδ ικ ό ς  ‘Α ΣτΑ ρ. Τό ερολόγιον 
αυτό θά εκδίδεται κατά Δεκέμβριον έκαστου 
έτους καί θά κυκλοφορή χρυσόδετου. "Ωστε 
βλέπετε ότι ό Π α ιδ ικ .ό ς  Ά Σ τ ίιρ  πάλιν θά 
λάμπη καί θά φωτίζη τού« μικρούς του φί
λους. Έ άν,εκοιδίμενος άνά ΙΟήμερον, κα- 
τώρθωσε νά κόμη τόσας κατακτήσεις μεταξύ 
του μικρού κόσμου καί νά άποκτήση τόσους 
θαυμαστάς, διά τήν ώραιαν του ϋλην καί Ικ - 
οοσιν, οαντασθήτε τάρα τϊ θά είναι ώς ήμε- 
ρολόγιον όπου ’¿χομεν καιρόν ένα έτος ολό
κληρον.

'Ο  δεύτερος τόμος τού Παιδικού Άστέρος 
έγινε βιβλίου αυτοτελές χωρίς νά μένη κανένα 
μυθιστόρημα ή  διήγημα άτελείωτον. "Οπως 
δέ είναι κομψοδεοεμένος— όλόχρυσος μέ μίαν 
χρωματιστήν εικόνα είς τά  πινάκια—φαίνε
ται σάν νά ήλθε τόρα από τό Παρίσι 1 Πρέ
πει όλα -σας νά στείλετε τά  φύλλα σας τού 
Παιδικού Άοτέρος είς τό βιβλιοπωλείου Δη- 
μητράκου νά τόν δέσετεμέ αυτό τό κάλυμμα!

Κάλυμμα καί βιβλιοδέτησκ δρ. 1.50 διά 
τάς επαρχίας δρ. 2 .

Κάλυμμα μόνον δρ. 1 , διά τάς επαρχίας 
δρ. 1 .25.

Καί μίαν τελευταίαν μου συμβουλήν : ’Επειδή πολλά άνήψια μου έχουν 
πληρώσει συνδρομήν'διά τό 101-1, πολλά οέ καθυστερούν τήν λήξασαν συν
δρομήν των, παρακαλώ, τά μεν πρώτα νά γράψετε πρός τό Βιβλιοπωλείου τού 
κ. Δημητράκου νά σας στείλη κατά προτίμησιν κανένα ώραίον βιβλίου ή τά 
χρήματά σας, τά δε δεύτερα νά Ιμβάσητε τή ν ' συνδρομήν σας καθώς καί πάντα 
άλλον λ]σμόν. Τ ά  άπωλεσθέντα ή  καθυστεοηθέντα κέρδη ή φύλλα θά σταλούν 
ανελλιπώς είς όλα σας.

Σάς άσπάζομαι όλα σας καί σας εύχομαι καλήν άντάμωσιν τόν προσεχή 
Δεκέμβριον 1914 είς τόν αγαπητόν μας Παιδικόν ’Αστέρα-

Η ΘΕΙΑ Σ Α Σ  ΚΑΛΗ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ Είς πολυιελεοτάιην είκονογραφημένην εκδοσιν επί 
αρίστου χάριου, μετά 15.00 περίπου είκόνων επί, χάρτου illu 
stration.

Μ Ε Γ Α Λ Ι Γ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΥΠΟ

Γ Ε Ρ Ά Σ Ι Μ Ο Υ  B Û K O Y  f

Μ ετά ε ίΣ α γω γής έκ τή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  κ α ί ¡δ ιπ λω μ α τικ ή ς  ΙΣ ιο ρ ία ς  
τή ς  τελευ τα ία ς ΊΟ ετία ς  κ α ί Ι π ί  τ ή  6άΣει τώ ν πρός τό  Ύ π ο ν ρ γ ε ίο ν  
¿ π ιΣ ή μ ω ν  έκθέΣεων τώ ν σω μ α τα ρ χώ ν.

Τό όνομα του συγγραφέως είναι έγγύησις διά το σπουδαιότατου αύτό έργον 
τού όποιου τήν εκδοσιν άνελάβομεν. Ό  κ. Βώκος γνωστότατος συγγραφεύς 
είργάσθη μετά τής  εύσυνειδησίας ή  όποια διακρίνει όλα τά έργα του. Έ πιδο- 
θείί άποχλειστικώς επί έν έτος ήδη είς τήν συγγραφήν τής 'Ιστορίας τον Βαλ- 
χαι-οτουρχιχού πολέμου κ α ί παρακολουθΑΣας τόν π ό λε μ ο ν  ώς π ο λ ε μ ι
κός ά ντα π ο κ ρ ιτιις  ήδυνήθη νά παρουσίαση άχριβή εικόνα τών γεγονότων· 
συγχρόνως 0έ δεν έγραψε άπλήν άφήγησιν συμβάντων, άλλα σύνέδεσε ταϋτα 
έν τή  αλληλουχία των πρός τάς μακρυνάς καί άπωτέρας ίστορικάς καί έθνολο- 
γικάς αίτιας έκ τών όποιων προήλθον τά γεγονότα ταΰτα.

Ή  εισαγωγή ιού  έργου δίδει άκόπως καί έν συντομία είς τόν αναγνώστην 
πλήρη εικόνα τών πολιτικών καί διπλωματικών γεγονότων έν Ευρώπη κατά 
τήν τελευταίαν 40ετίαν,.. άνευ τών όποιων καταντά αδύνατος ή κατανόησις 
τών αιτίων, τά οποία προεκάλεσαν τόν απελευθερωτικόν πόλεμον τών Βαλ
κανικών Κρατών.

Ό  συγγραφεύς έπεδίωξε άκόμη νά σκορπίση είς τάς σελίδας τού βιβλίου 
του άπλιτον φως ανεπηρέαστου κρίσεως. ’Ανώτερος φυλετικού μίσους, αυθαι
ρέτου γνώμης καί πατριωτικής μεγαλαυχίας «φιλοδόξησε νά γράψη τήν αλή
θειαν κ α ί νά ν π ο β ά λη  εις τό π νεϋ μ α  το ύ  ά να γνώ Σ το ν  τό ν  τρόπον 
«ο ϋ  ΣκέπτεΣθαι κ α ί δ ιδόΣκεΣθα ι έκ τή ς  ΊΣ τ ο ρ ία ς . Ούτω ή Ιστορία του 
αΰτη δέν είναι άώυχος καί νεκρά άφήγησις τών συγχρόνων γεγονότων, ά λ λ α  
Ισ χ νρ ό ν  δ ια ν ο η τ ικ ό ν  μέΣον δ ιά  τ ή ν  μ έ λ λ ο υ ό α ν  Σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία ν 
το ύ  “Εθνους.

Τοιοΰτον Sv έν όλίγοις τό έργον ούτινος τήν εκδοσιν άνελάβομεν, γεγραμ- 
μένον είς ύφος σαφές, άπλουν, άλλ’ έν τή  άπλότητι γοητιύον, κατανοητόν 
άπό ό’λους, πλήρες χαρακτηριστικών επεισοδίων, πρέπει νά άγορασθή άπό 
όλους, πτωχούς καί πλουσίους, σοφούς καί μή.

θ ά  κ νκλο φ ο ρ Α Ση  κατά τεύ χ η  άπό το ύ  προΣεχοϋς Ία ν ο ν α ρ ίο ν .

"Ε κ α Σ το ν  τεύχος εκ Σ ε λ .  6 8 , ώ ν 4 έπ ί χά ρ το ν  illu stra tion . 
μετά S i — 30 ε ικ ό νω ν, λεπ τά  60.

Τό όλον έργον υπολογίζεται είς 30 τεύχη  ή δέ’ διάρκεια τής εκδόσεως 
είς 6 μήνας. 01 προπληρώ νοντες δ ρ . 15 λα μ β ά ν ο υ Σ ιν  α ύ τό  άδετον 
κ α ί δ ρ . 40 δεδεμένον, ή λαμβάνουσι τά τεύχη  καί έπιστρεφουσιν ήμΐν 
ταϋτα πρός δέσιμον δωρεάν. Εις τούς μή δυναμένους νά έπιστρέψωσ; τά τεύχη 
προς βιβλιοδέτησιν άποστέλλομεν τά  καλύμματα.

Τά έπί πλέον τών 30 τεύχη (έάν τό βιβλίον ύπερβή τά  30) θά διανεμη- 
θώσιν είς τούς συνδρομητάς δωρεάν.

Ά π ευ θ ΰ νεΣ θ ε : Β ιβ λ ιο π ω λ ε ϊο ν  Δ . Δ η μ η τ ρ ά κ ο ν  ι ίς  ’Α θή να ς
(Σ τ α δ ίο ν  5 6 ).

2 536 —  Τ Υ Π Ο Ι Σ  “ Α Υ Γ Η Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν ,,  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ


