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Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .
Μετά, τοϋ  π αρόντο ς  δω δεκάτον  Αριθμού τή ν  έ'χόοσιν τελ ε ιώ νε ι 

κα ι τό Β  . ετος της μ ικ ρ ά ς  μ α ς  τα ντη ς  ’Ε φηαερ ίδος' χ α ί έξετε .Ιέσαντες  
άχρ ιβώ ς τάς υπ οσχ έσε ις  μ α ς ,  9 -a ppa Jau ύς προ€  α ίνομ εν  κ α ί ε ίς τό  
Γ1' δ ιό  γ νω στοπ ο ιο ΰμ εν  εις τούς α γα π ώ ντα ς  τη ν  πρόοδον  δ τ ι τρο 
φ αντές π ά ντο τε  τή ν  άκ./όνητον έκ ε ίνη ν  γνώ μην , τό  ν ά  σ υ νερ γα - 
ζώ μεθα  ύπέρ  τοΰ  χο ινοϋ  x a J o v ,  xai δ ια τηροΰντες  τούς αύτούς ε 
κ ε ίνους δρους τούς όπο ιους  έ ξ  ά ρχής έξεφ ράσαμεν , δηΑαδή έ κ δ ί-  
ύοντες τό φύ.Ι.Ιον τοΰτο , δ τ ι άποκ .Ιε ιστ ιχώ ς άπ οβ .Ι ίπ ε ι τής νεο .Ια ίας  
τό δφε,Ιος, δ ιό  xai πάΛ ιν έπαναΛ αμΰάνομεν δ τ ι ϊχ ο μ ε ν  δ ι  α ύ τήν  
τά ς  σ τ ή ΐα ς  μ α ς  α νο ικ τά ς , xai δ τ ι δ εχ όμ ενο ι τά ς μ ε ταφ ρά σε ις  xai 
σ υ ν τά ξε ις  α ύτής , εύχαρ ίσ τω ς ΰέΛ ομεν κ α τα χω ρε ϊν  δσα  έ ζ  α ύ 
τώ ν ε ίν α ι ά ξ ια  Λόγου κ α ί σύμφ ω να  μ έ  τόν  χ α ρα κ τή ρα  τό ν  ό 
π ο ιο ν  τό φύΛΛον μ α ς  δ ιε τή ρησ εν , δ ς ι ις  ε ίν α ι τό J l d Α ΚΤ1ΚΟΝ  
xai τό ΤΕΡΠ Ν ΟΝ .

Κ α ί τή ν  μ έ ν  νεο .Ια ίαν  π ρο τρ έπ ομ εν , μ ά ΐ ι σ τ α  σνμβονΑ εΰομεν, 
δ τ ι χ α ταγ ινομ ένη  ε ίς  τή ν  σ ύ ν τ α ξ ιν  κ α ι μ ε τά φ ρ α σ ιν , ν ά  έκΜγιχ 
τ ή ΐ  νΛην, ώς ή  μέΛ ισσα έκΜ γει τά  ά νθ η , ό χ ι μ ό ν ο ν  δ ιδ α κ τ ικ ή ν  
xai τ ερπ νή ν , αΛΛά xai ήθ ικήν ’ ένταντω  δέ Α έγομεν πρός α ύ τήν  
δ τ ι ν ά  δ ια χ ρ ίνη  τό ίδ ιό ν  της όφε.Ιος xai νά  σ υ να γ ω ν ίζ ε τα ι ε ίς  
τό σ τά δ ιο ν  δπερ ύπέρ  αύτής ή ν ο ίχ θ η , τό ό π ο ιο ν  τής π α ρ έχ ε ι xai 
δ ό ξ α ν  χ α ί τ ιμ ήν .

Π ρός δε τούς Κ . Κ . ο ννδρομητάς , ά π οδ ίδ ον τες  τάς ύφειΛομένας
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ευχ α ρ ισ τή σ ε ις , ώς συντεΛ εστάς είς τό ποΛ ύπονον χ α ί ποΛ υδάπανον  
τοΰτο έ'ργον τής δ ημ οσ ιο γραφ ία ς , Λέγομε)/· ο τ ι τούς κηρύττομεν  
ΕΪΕΡΓΕΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΣΪΝΕΡΓΟΪΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΛΟΤ, ΚΑΙ ΛΙΑΤΗ- 
ΡΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΤ'ΓΗΣ ΛΙΑΛΩΪΕΩΣ ΤΟΤ ΤΪΠΟΤ, ΟΣ'ΓΙΣ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΠΟΝ 
ΛΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΜΗ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΡΕΘΗ, 
β έ β α ιο ι όντες ο τ ι δ έν  3-έΛουν μ ά ς  έγχαταΛ είψειν .

Ε ίς  δέ τούς Λοιπούς Κ υρ ίο υ ς  ο υμ π α τρ ιώ τα ς  μ α ς  τούς μ ή  μ ε -  
θ έζα ν τα ς  ε ίσ έ τ ι ι ί ς  τό ιερόν  τοΰτο ίρ γ ο ν ,  Λ έγομεν, μάΛ ιςα  π α -  
ραχαΛ οΰμεν, ν ά  ρίχνουν τό βΛ έμμα τω ν κ α ί πρός τό μ ικ ρ ό ν  τοΰτο  
ψύΛΛον μ α ς  Απαθώς, ό ιό τ ι  ( ή μ εθα  β έ β α ιο ι )  τότε  π ρα γμ α τ ιχώ ς  
3-έΛουν δ ια κ ρ ίν ε ιν  π όσο ν  τό  έ π ιχ ε ίρ η μ α  τοΰτο , μ α κ ρ ά ν  π άση ς  κερ
δ οσκ οπ ία ς  η άΛΛου όπο ιου  δήποτε  σχοποΰ έκ τώ ν ύποχ ινούντω ν  
τ ά  τοΰ κ όσμου , διατεΛ εΙ εκ ε ίνο ν  τόν  ά γ ν ό ν , εΐΛ ικρινή κ α ι ά ρ -  
χ α ϊο ν  χ α ρ α κ τή ρ α , δ ς ις  ε ίν α ιτ ό  Α ΕΙ Κ Ο ΣΜ Ε Ι Ν ΤΑΣ Π Ο Λ Ε ΙΣ, Ο Ύ Κ  
ΑΝΑΘΗΜΑΣΙΝ, ΑΑΑΑ Τ Α ΙΣ  ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ ΤΝ ΓΩ Ν  Α ΡΕ ΓΑ ΙΣ .

  -

ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΥΦΛΟΙ, 
Ή  ΤΛ ΔΗΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΔΙΡ-ΚΟΥΛΙ.

ΔΙΗΓΙΙΣΙΣ ΑΡΑΒΙΚΗ.

(Συνεχεία καί τέλος* δρα Τεύχος Θ'. Σελίδα 137).

Τότε έκβαλε τήν τσέπην άπά τον καφτάν του, τήν ν-'νοιςε χωρίς 
ταραχήν, καί έδεσε τό χρυσοΰν νόμισμα. ’Αφοΰ καλώς τήν έδεσε, τήν 
ήνοιξεν έκ νέου, καί εισχώρησε πολλάκις τάς χεϊράς του είς τά χρυ
σίο ν μ ετ ’ έπιδυμίας· μετά  ταΰτα  έποίησε κοίλωμα είς τά φόρεμά του, 
άδίασε τ ή ν " τσέπην, καί έμέτρησεν ό'λα του τά  νομίσματα. ’Αφοΰ τά  
Ιμέτρησε καί τά  άναμέτρηοε καλώς, τά  έβαλε πάλιν έν πράς έν είς 
τήν τσέπην, πλησιάζοντας τα  πάντοτε είς τά  χείλη του. Εδεσε πά
λ ιν  τήν τσέπην, έδοκίμασεν οποίου βάρους ητον, τήν ήσπάσδη πολ
λάκις, καί τήν εκαμε νά πηδη'σνι είς τάν αέρα έπαναλαμβάνων είς αυ
τήν μέ τήν όκνηροτέραν του φωνη'ν·

— Επίστρεψον γλίγωρα, άκριβη' μου! έπίστρεψον γλίγωρα χαρά τών 
γηρατειών μου!

Κ ατά  τήν πρώτην καί δευτέραν φοράν ό τυφλάς έρριψε τήν τσέπην εις 
τάν αέρα, καί αύτή έπεσεν είς τήν χεϊρά του μέ έ'να ηχον ό'στις 
τάν έδελξε. Τήν έκαμε νά πηδήστι έκ νέου· άλλά ταύτην τήν φοράν 
ματα ίω ς τής επαναλάμβανε τάς φλυαρίας του καί ή'πλωνε τήν χεϊρά 
τον, ή χειρ του έμεινε»/ άδειος- ή φ ιλτάτη  τσέπη δέν Ιπε'ς·ρεψε πλέον.

—Ποΰ είναι οί κλε'πται; ποΰ ε ίνα ι; έφώναζαν οί τυφλοί.
 Υπομονή, φίλοι μου, είπεν ό ’Αγάς, λάβετε ώστόσον ταΰτα  τα

ραβδία άπά τοΰς στρατιώτας μου καί έστέ έτοιμοι.
Οΰτως ώπλισμένους ό ’Αγάς τοΰς έδιαίρεσεν είς δύο τάγμ ατα  άπά 

είκοσιπεντε άνδρας, καί τοΰς έπρόσταξε νά περιπατώσιν έμπρός.
Αύτάς είχε συνδυάσει τά κίνημά του είς τρόπον ώστε τά  δύο τά γ 

ματα  νά άναχωρήσωσι πράς άντίδετον διεύδυνσιν, τά έν πράς τά  δε
ξιά  καί τά άλλο πράς τ ’ άρις-ερά. Μετ’ ολίγα λεπτά, διέτρεξαν καδέν 
τά ήμισυ τής πλατείας, καί εΰρέδησαν τά έν απέναντι τοΰ άλλου.

—ίδοΰ οί κλέπ τα ι! ίδού τους ένώπιόν σας! έφώναζεν ό Αγας. 
Εμπράς, θάρρος φίλοι μ ο υ ! ίδού τους. Εμπράς, καί κτυπ ατε όυνατά.

' Εΰδΰς τά  ραβδία έσηκώδησαν, αί κτυπ ία ι έπεσαν γλίγωραι καί 
πυκναί, καί τά  δύο τάγμ ατα  εκτυπήδησαν μέ τοιαύτην ζέσιν ώστε 
είς τήν πρώτην όρμήν έσυγχίοδησαν. Είς τά  δεξιά, είς τ ’ αριστερά, 
εμπροσδε'ν του, ό'πισδέν του, καδείς τυφλάς έπηδοΰσε, έκτυποΰσε, καί 
έκτυποΰσε ώς τυφλάς, ποτέ δέν έφάνη ώραιότερος δαρμός.

‘Ο ’Αγάς δστις ήγάπα νά γελα, έλάμβανε εϋχαρίστησιν είς τοΰτο  
τά Οίαμα, καί έσπρωχνε ά'σον ήδύνατο τοΰς ένεργοΰντας πέμπων παν- 
ταχοΰ τοΰς ςρατιώ τας του διά νά έμψυχώνουσι τήν μάχην, δταν έφαίνετο 
δτι όλιγώς-ευεν. ό ταν  ένας τυφλάς άνοπλίζετο, έδέχετο μίαν ράβδον ώς 
διά μαγείας· έάν έχάνετο έκ τής συναδροίσεως, εΰρίσκετο εΰδΰς όδη- 
γημένος καί δεμένος έμπροσδεν ένάς έχδροΰ, καί ό δαρμάς ήρχιζεν 
ωραιότερος.

Διά προσταγές τοΰ ’Α γά , όλοι οί τυφλοί είχον φυλάξει τήν τσέ
πην τω ν είς τήν άριστεράν των χεϊρά. ’Απά καιράν είς καιράν, μ ία  
ραβδία έπιπτεν έπί τών χειρών αύτών, καί αί τσέπαι έπιπτον είς 
τήν γην, τότε ησαν νέαι κραυγαΐ καί νέαι όργαί. *0 δυμάς άνανέονε 
δλους έκείνους τοΰς άσδενείς γέροντας. Οί βραχίωνές των έςερεόνοντο 
πράς τήν έσχάτην προσπάθειαν· έμβαινον έκ νέου είς τήν μάχην μ* 
άπίστευτον ζέσιν, άνευ πίλου μέ τά φόρεμα ξεσχισμένον* έπιπτον, 
άνεσηκώνοντο, πάλιν επ ιπτον, καί έπέστρεφον πράς μάχην συρόμενοι 
έπί τώ ν γονάτων.

Διά μιας, είς καιράν όποΰ ό θόρυβος ητο δυνατώτερος, μ ία  μ ε
γάλη ταραχή ίππων καί γαυγισμών έκάλυψεν δλας έκείνας τάς κραυ- 
γάς. Ιΐέντε ή έξ χιλιάδες σκυλία έκβαίνοντα άπά τήν άκραν τής 
πλατείας έπεσαν είς τοΰς πόδας τών μαχομένων καί τοΰς έρριψαν 
κατά  γης. Η άγορά έγέμισεν άπά φώτα. Εφδασαν τρέχοντες αιχμά
λω το ι μέ λαμπάδας είς τάς χεϊράς των, άκολουδούμενοι άπά χ ιλ ιά 
δας ίπ ιο τώ ν , κυνηγών καί σαλπιγκτών. ‘Ο 2·κά/-’Αβ<ίίς έπέστοβφίν
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άπδ τδ χυννίγιον, άπερασί την πλατείαν πηλαλών, καί βλίτων ip -  
ριμένου; δλου; εκείνου; τού; τυφλού; τού; όποίου;  Ικαταπατοϋσαν τά 
σχυλία, έσταμάτησεν ενώπιον τοϋ Χάν. ‘Ο ’Αγά; τοϋ έδιηγήθη τά 
πάντα. ‘Ο Σκάχ-’Αβά; ητο με'γα; ήγεμών, φίλο; τη ; δικαιοσύνη;·
Ιγε'λασε πολύ περί τή ; ιστορία; ταύτη; καί έκαμε νά κράξωσι τήν
Ιπαύριον τόν Ναδίρ-Κουλί ε ί; τό παλάτιον.

‘Ο Ναδίρ-Κουλί έπορεΰθη ί χ ε ΐ  δλο; τρε'μων* οί πρώτοι λόγοι τοϋ 
Σοφί^ τόν ησύχασαν. ‘Ο Σκάχ-’Αβά; έκαμεν έκ νέου νά τοϋ διηγηδνί 
τήν ις-ορίαν τών δηναρίων. Τό πνεϋμα καί ό καλό; τρόπο; τοϋ Να
δίρ τοΰ ήρεσαν, καί τόν ώνόμασε βαλί τών βαζάρων καί τών κα
τοικιών τών καραβάνων. Ο Ναδίρ έκτέλεσεν εκείνα τά αξιώματα μέ
τοσαυτην επιμελειαν και ι^αθερότητα, ώ~ε γλίγωρα έκρά^Βη είς τήν 
Ινδιαφέρουσαν άξίαν τοΰ Τεσχερεδί τοϋ Διβάν. Τ' ακόλουθα έτη, ή 
ίΰνοια τοϋ Σοφί τόν ήγειρεν ε ί; νεα; άξια;· κατές-η Καϊμακάν, Σε- 
ρασκιέρ τών σπαχί, καί έκυβέρνησε τό ιππικόν ε ί; έκείνην τήν με
γάλην μάχην τοΰ 'Αβούλ-Καφρί, τήν οποίαν οί Πέρσαι επέφερον έπί 
τών Τουρκών. ‘Ο Σουλτάν Ούσέν έφονεύθη εί; τήν ήτταν.

(£ χ  τοΰ Γ α λλ ικο ύ .)

ΔΑΒΙΔ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

§ Δ'.
(Ιυ ν«χ » ια ·  Spa Τ«ΰχος ΙΛ. ϊ ι λ ί ί α  1 S S .)

0  Σόχος δια τα ΐ; δούλευσαις όποΰ είχε κάμει έγίνηκε αγαπητό; 
ει; ολου; τή ; συντροφιά; τοϋ Δαβίδ. Τοΰ έδοσαν δπλα ελεύθερου κυ- 
νηγοΰ, καθώς το καλήτερο άλογο, καί τήν καλήτερη καραβίνα, καί 
τον επιφόρτισαν νά προμηθεύγ] τήν συνοδίαν άπό ζωοθροφίαις. Ενα 
βράδυ 6ποϋ αύτό; έγύρισε πολύ άργά άπό τα ΐ; άλλαις φοραΐς, ει
δοποίησε τον Πέτρον νά γνοιασθή νά προφυλάγεται. Αύτός είχε ά- 
παντησει ενα πλήθο; άπό εκείνους τούς άγριόσκυλους όποΰ άκολου- 
θοϋν πάντοτε τα στρατόπεδα τών Κοκκινοδέρματων, καί άπό έτοΰτο 
Ισυμπέοανε δτι δέν έπρεπε νά ήτον μακρυά καμμία συμμορία άπό 
ίνδους. Οί κυνηγοί ύποχρεώθησαν νά προφυλάττωνται. 0  Σό^ος ά- 
νεχωρησε παλιν ένωρίς τήν αΰρινήν ήμέραν, άλλά τό βράδυ δέν έ- 
φανη, καί ol κυνηγοί τον έπρόσμειναν πολύ άργά. Τέλος πάντων κυ- 
οιευθέντ»; άπο τόν δπνον, άποκοιμήθησαν, μέ άπόφασι μόλις ξτ;με

»

ρώσει νά στείλουν ανθρώπους διά νά ζητησουν τον Κ,όζαν. Μονος ό 
Δαβίδ όποΰ ήτον τής φυλακής έμεινε έξυπνος. Τά άλογα,^ κατά ταΐς 
παοαγγελίαις όποΰ τήν προτήτερην ήμέραν έδωκε δ ^ χ ο ς ,  ^τον 
δεΰ,ένα είς παλούκια. Η φωτία, ολόγυρα τής όποιας εΤχον δειπνήσει, 
δέν έρριχνε παρά μίαν μικρήν λάμψιν, καί ό νέος Αμερικανός πα
λεύοντας μέ τόν ύπνον, έκύτταζε τριγύρω του μέ ανήσυχα^ βλέμ
ματα. Εξαφνα τά μάτια του έσταμάτησαν είς δύο άλάφια τά όποια 
εΐ^αν έμβει μέσα είς τό στρατόπεδον, καί έβοσκαν σιμα είς τά α
λόγα. Κατά πρώτον ό ί'αμψέΐς έστοχάσθη νά τά τουφεκισιρ, αλλα 
πλακωμένος άπό τήν νύστα έμεινεν ακίνητος. Βλέποντας όμως ενα 
άπό τά άλάφια νά πέρνα σιμά του, έπήρε τήν καοαβινα του, άλλά 
μέ τόν θόρυβον όποΰ έκαμε γιομίζοντάς την τό ζώον έφυγε. Εφά- 
νηκε άκόαή τοΰ Δαβίδ δτι τά άλά?1α ένώ έφευγαν έσηκώθηκαν όοθά 
εϊς τά δύο πόδια, άλλ’ έσυλλογίσθη δτι δ ύπνος μέ τόν όποιον έ- 
πάλευε ήτον ή αιτία έτούτου τοΰ φαντασματος, καί ξαναβανοντας 
τό τουφέκι του χάμου άφησε τδ κεφάλι του νά πέσ^ είς τά γό- 
νατά του.

Μόλις άρχίνησε νά αποκοιμάται, έξαφνα τρομερή κραυγή άντι- 
βόησε στήν άκοήν του. Μέ ένα πήδημα έσηκώθη, καί δέκα τουφεκιαΐ; 
έπεσαν εϊς τόν ίδιον καιρόν, καί έκτύπησαν τόν μαλλινον σκοΰφον 
όποΰ έφοροΰσε. Μέ ταΐς πρώταις κραυγαΐς τά άλογα, jrfiW όποιων 
τά σκοινιά είχαν κοπεί άπό τά μυστηριώδη άλάφια, έφυγαν τρο- 
μασμένα. Οί κυνηγοί έξύπνησαν αίφνηδίως καί έφθασαν τήν ς-ιγμήν 
όποΰ ό ϊ ’αμψέίς έπολεμοΰσε μέ δλαις ταΐς δύναμαίς^ του έναντίον 
τοΰ πλήθους τών άγριων, όποΰ τόν εΤχαν περικυκλωμένον. Οί Μαυ- 
ρόποδαις δέν έφυγαν άλλά έτραβίχθησαν όπίσω άπδ τούς έλατους, 
καί άπδ έκεΐ έτουψέκιζαν. Ενταυτώ έκεινοι όποΰ είχαν κυνηγησει τα 
αλόγα, έξαναγύρισαν άντιποδώντας καί έκτύπησαν τούς κυνηγους. Οί 
κυνηγοί άπεούρθησαν εως εί; τδ ποτάμι το όποιον επερασαν κο- 
λυμβώντες, καί έφυλάχθηκαν είς τό σιμότερο νησάκι, άλλά εί; τόν 
καιρόν όποΰ έτοΰτα έγενόνταν δύο άπό τούς κυνηγους επεσαν 3 χ -  
νατηφόρως πληγωμένοι.

Οί Μαυρόποδαις λοιπόν μείναντες κύριοι τοΰ ς·ραχόπεδου έματα- 
άναψαν ταΐς φωτιαΐς καί άρχισαν νά χορεύουν όλόγυρα βγανοντες 
μεγάλαις κραυγαΐς χαράς, καί μόνον τήν αυγή έφυγαν πέρνοντε; 
ο,τι είχεν άπομείνει τών κυνηγών.

Ημείς δέν ^ίλομεν νά περιγράψωμεν τήν λύπην καί σύγχισιν τών 
κυνηγών, δταν είδαν δτι έχασαν τού; καρπούς τών κόπων τους χω
ρίς ελπίδα νά διορΟωτουν παρόμοιαν ζημίαν.



ί στερημένοι άπό αλόγα, άπό σκεύη, καί άπό πολεμοφόδια, πώς 
να έξακολουθησουν τήν έπιχείρησί τους; πως νά ανταμώνουν τόν αρ
χηγόν Σαβλετα; Τριγυρισμένοι άπό εχθρούς χωρίς νά ήμπορέσουν νά 
φυγουν, ;λ ν άντισταΟοϋν, έβλεπαν βεβαιότατον τόν άφανισμόν τους.

Η νύκτα έπερασε με τούτους τούς συλλογισμούς, και πρός τό 
χάραμα ή προσοχή τών κυνηγών έδιακόπηκε άπό τό άντιπόδημα έ* 
νος άλογου όποΰ ετρεχε είς την όχθην τοΰ ποταμιοΰ. Παρευθύς έ- 
ξάνοιξαν εναν άγριον όποϋ έρχότουν είς τό νησί κολυμβώντας. ‘ Ο 
Πέτρος έτοιμασθηκε να τόν τουφεκίσ·*!, άλλ δ Ραμψέϊς ό όποιος εΐ^ε 
γνωρίσει οτι άλλος δέν ητον παρά ό Σόχος, τόν εμπόδισε, ό  Κό- 
·>** έρχότουν άπό το στρατόπεδο, δπου εύρόντας σβυμένην τήν φω
τιάν, και τα πτώματα τών δυο κυνηγών, είχε μαντεύσει δλα τά 
γενόμενα. Η ’ίδια συμμορία όποϋ είχε κτυπήσει τού; άσπρους, τόν 
είχε έμποδίσει τήν προτήτερην ήμέραν νά φθάση εις τό ς-ρατόπεδο. 
Εφερε ένα άλαφι το δπόϊον έψησαν, καί άκουσε χωρίς νά είπή τ ί 
ποτες τα  παραπονα τών κυνηγών. Αλλ’ δταν αύτοί έπήραν όλίγην 
αναψυχήν, καί άφοΰ έφαγαν, τούς έρώτησε άν επιθυμούσαν νά ξα- 
ναπάρουν τά πράγματά του; καί τά πολεμοφόδιά τους.

— Αλλά μέ τ ί τρόπο; έφώναζαν οι κυνηγοί.
— Τίποτες εύκολωτερο, άποκρίθηκε ό Σόχος. Εσείς μοναχοί σας 

βέβαια δέν μπορείτε νά κτυπήσετε τούς Μαυροδέρματου;, διότι αυ
τοί είναι πολυάριθμοι. Εδώ κοντά δμως εΐναι ένα μάζωμα άπό Τρου- 
πομηταις, οί όποιοι αλλο καλητερο ύεν ζητούνε παρά νά λάβουν μέ
ρος εί; μίαν εκστρατείαν κατά τών έχθρών τους. Από τό άλλο μέ
ρος γνωρίζω τόν άρχηγόν, ό όποιος είναι ένας άξιος παλικαράς.

ό  Πέτρος καί οί σύντροφοι του έδέχθησαν χωρίς νά δ[ς·άξουν ε
τούτην τήν πρότασιν. Τόση ητον ή λύπη τους* καί ή έπιθυμία νά 
ξανααποκτήσουν δσα έχασαν, ώστε ήταν έτοιμοι νά βαλθοϋν είς 
κάθε κίνδυνον.

Την ίδιαν στιγμήν λοιπόν άφησαν τό νησί, καί όδηγημέν« άπό 
τόν Κόζαν έπήραν τόν δρόμον τοΰ στρατοπέδου τών Τρουπομήτων, 
τό όποιον εύρισκότουν είς έναν μικρόν κόλπον τοΰ ποταμοΰ Μαλάδ.

0  άρχηγός τους, δποΰ όνομαζότουν Αυκομάτης, τού; έδέ^θηκε μέ 
έγκαρδιαν ειλικρίνειαν. 0  Σόχο; τοϋ έδιηγήθηκε δ,τι έσυνέβη, καί 
τόν έρώτησε αν ήθελε νά βοηθήση τούς κυνηγούς εναντίον τών Μαυ- 
ροπόδων. 0  Αυκομάτης έσυμβουλεύθηκε τούς γέρους, καί έπειτα άπό 
μιαν μεγάλην συζήτησιν, αποφάσισαν νά πολεμήσουν εις τό πλάγι 
τών άσπρων συμμάχων τους. Εί; τόν ίδιον δμω; καιρόν έφανέροσαν 
δτι έπρεπε νά προσμείνουν τήν νύκτα.
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0  Πέτρος, δ όποιο; έφοβότουν, δτι μία παρόμοια αργητα, ήμ- 
ποροΰσε νά τού; έμποδίση άπό τό νά φθάσουν τού; Μαυρόποδαι;, 
μάταια έπροσπάθησε νά κάμνι τόν άρχηγον ν άλλαζ/ι γνώμην.

 6  άδελφό; μου δέν θά μπορέσιρ ποτέ νά καταπε«τ  τού; Κοκ-
κιδέρμ ατούς νά έκτεθοϋν χωρί; καμμίαν άνάγκην εί; τόν θάνατον, 
τοϋ εϊπεν ό Σόχο;· τήν νιμέραν δλαι; ή τουφεκιαΐ; 'έπιτυχαινουν, εί; 
τό σκοτάδι δμω; της νύχτας δ εχθρό; εύκολα πλακώνεται. Τό χρέο; 
τοϋ άρχηγοϋ δέν είναι μόνον να νικαη, άλλα και να ξε^ρτ, νά φυλ 
λάττγ τού; άνθρώπου; του.

ΐϊτον λοιπόν ανάγκη νά προσμείνουν. Ες-άλθησαν κατασκοποι^ διά 
νά ακολουθήσουν τά πατήματα τών Μαυροπόδων, καί νά γνωρίσουν 
τόν τόπον τοϋ ς·ρατοπ^δου του;. Τό βράδυ έγύρισαν φέροντας ολαι; 
ταϊς έπιθυμηταΐς εΐδησαι;. Τά δύο ς-ρατεύματα έσυμφώνησαν εί; τό 
σχέδιον τή ; προσβολή;, άρματώθησαν με σιωπήν, και έκινησαν άπό 
δύο διαφορετικού; δρόμου;. Οί Τρουπομηται; και οί κυνηγοί έφθασαν 
μέ; τά μεσάνυκτα εί; τό στρατόπεδο τών Μαυροπόδων. Εβασιλευε 
μεγάλη ησυχία. Μερικοί άπό τού; Τρουπομήται; είχαν προχωρήσει 
έω ; ζ"ά παλούκια διά νά λύσουν τά άλογα, οταν ένα; σκύλο; γαυ
γίζοντας ειδοποίησε τού; εχθρού;. Οί Ινδιάνοι εύρεθησαν εύθύ; εί; το 
πόδι· άλλ’ ό Πέτρο; καί οί’ συντρόφοι του έρρίφθησαν μέ τά μαχαί
ρια εί; τή μέση τοϋ στρατοπέδου καί έκτυποΰσαν όποιον εύρεσκαν. 
Σκοτισμένοι οί Μαυρόποδαι; έτρεξαν νά φύγουν, άλλα επεσαν στα 
χέρια τών Τρουπομήτων, οί όποιοι έσκότωσαν άκουμπιτά έω; δώδε
κα. Εκείνοι όποϋ ήμπόρεσαν νά γλυτώσουν, έπέρασαν κολυμβις-α τό 
ποτάμι, καί τήν αΰρινήν εΰρίσκονταν εί; τόν τόπον τους. Σταΐ; άρ- 
χαϊς δ Σόχο; ητον εί; τό πλευρόν τοϋ Δαβίδ, άλλ ή μάχη δέν άρ
γησε νά τούς χωρίση. Αφοΰ έκυνήγησε διά μερικόν καιρόν τού; έχ- 
θρού;, άκουσε κραυγαϊ; έρχόμεναι; άπό ένα λογγαράκι μπαμπακιών. 
Ετρεξε παρευθύ; καί ϊδε ένα Μαυροπόδη ό όποιο; έπασχιζε να βα- 
στάξτ) μία νέαν Ινδιάνα, ή όποία άφοΰ είδε τον Σόχον έκαμε νέαις 
προσπάθειαι; διά νά έλευθερωθ^ άπό τά  χέρια τοϋ άρπαχτοϋ τη ;, 
ό* Μαυροπόδη; βλέποντα; δτι έκινδύνευε νά χάση τό κυνήγι του, 
έσήκωσε τό μαχαίρι κατ’ άπάνω τη ;. 0  Κόζα; δέν τοϋ άφησε καιρό 
νά κτυπήσ·/!· Αύτό; έπεσε άπάνω του, καί ή κόρη έλευθερομένη, 
έρρίφθηκε εί; τα'ί; άγκάλαι; τοϋ Σόχου.

Τή στιγμή έκείνη τό φεγγάρι προβαίνοντα; άπό μερικά σύγνεφα 
δπου τό έσκέπαζαν, έφώτισε τό πρόσωπο τή ; νέας. 0  Κόζα; έσκιρ- 
τησ* βγάνοντα; φωνήν θαυμασμού.

— Νεχάλα ! έφώναξε.



—  Αδελφέ μου, άποκρίθηκε ή κόρη. Αύτό; είχε άνοίζει ταΤς ά γ - 
κάλαις του, καί έκράτησε διά πολύ καιρόν τήν νέαν κλεισμένην εις 
τό στήθος του.

— Εσύ έδώ, είπε τέλος πάντων 6 Κόζας, έσύ σκλάβα τών Μαυ-

— Τρία φεγγάρια έπέρασαν όποΰ είμαι σκλάβα, είπε ή Νεχάλα.
- —Τρία φεγγάρια J καί πώς δέν σ’ έσκοτώσανε;
— Εμελα νά γένω γυναίκα ένός άπό τούς αρχηγούς τους.
— 0  Θεός είχε τό μάτι του άπάνω μας, είπεν ό Σόχος ξαναγκα- 

λιάζοντάς την. Τά δύο μέρη, τόσο οί κυνηγοί καθώς καί οί Τρουπο- 
μηταις, έχάρηκαν ύπέρμετρα άφοΰ Εμαθαν δτι ό Κ,όζας ευρηκε τήν 
αδελφή του.

Τό έπίλοιπο τής νύχτας έπέρασε είς τό νά μάθουν άπό τή Νε
χάλα, πώς έτυχε και έπεσε εϊς τά χέρια τών ΛΙαυροπόδων, καί 
τήν αύγήν έμοίρασαν τά λάφυρα.

01 κυνηγοί, εϋχαριστήθησαν νά ξαναπάρουν εκείνο όποΰ τούς έ
πρεπε, άφήνοντες δλα τά άλλα είς τούς Τρουπομήταις, άλλά 5-έλον- 
τες είς τόν ίδιον καιρόν νά δείξουν τήν ευγνωμοσύνην τους διά τίιν 
νέα έκδούλευσι τοϋ Σόχου, άποφάσισαν νά εφοδιάσουν τήν άδελφή του 
άπ δ,τι τής έχρειαζότουν μέ έζοδα τής συντροφιάς. Τής έδωσαν 
λοιπόν τό εΰμορφότερο άλογο, τό όποιον έστόλισαν με χαλινάρια, 
κεντισμένα μέ ψευτομαργαριτάρια καί κουδουνάκια, καί τό έσκέπα- 
σαν μέ έ'να πανί κόκκινο. Θέλοντας νά τής χαρίσουν καί στολίδια 
διά τόν έαυτόν της τής έδιάλεξαν άνάμεσα ς-αΐς πραγματείαις όπου 
είχαν διά νά κάμουν άλλαξίαις μέ τούς άγριους ή εις πληρωμή τών 
κυνηγών ένα Αμαζωνικό καπέλλο μέ φτερά διαφόρων χρωμάτων, 
ένα λεπτότατο φόρεμα λινό, περιλαΐμι, βραχιόλια, ένα κόκκινο έ- 
πανωφόρεμα, καί χρυσοκέντητα ύποδήυιατα.

Δύσκολον είναι νά περιγράψωμεν τήν χαράν τής νέας ’Ινδιάνας 
δταν έλαβε έτοϋτα τά δώρα. Οσο διά τόν Σόχον, αύτός ήτον τρε
λός άπό τή χαρά του, εύχαριστοϋσε τούς κυνηγούς μέ μία παιδιά
στικη συγκίνησι, τούς έσφιγγε τά χέρια, καί όρκονότουν δτι ήτον 
έτοιμος νά πεθάνγ) δι’ αύτούς. Η Νεχάλα έτραβήχθηκε κατά μέρος 
διά νά κτενίση τά μαλλιά της, καί νά δοκιμάσν) τά στολίδια της, 
καί την ώραν δποϋ έπρεπε ν’ αναχωρήσουν έπαρρησιάσθηκε μέ τήν 
νέαν τ/ις φορεσία. Κυνηγοί καί Ινδιάνοι, έβγαλαν φωναΐς θαυμασμού. 
Ποτέ μία παρόμοια άγρια καί είς τόν ίδιον καιρόν χαριτομένη εΰ- 
μορφία, δέν έφάνηκε είς τήν έρημον,-

0  Δαβίδ έμεινε 3αμβωμένο$.

— II άδελφή σου όμοιάζει τό ωραιότερο άς-ρο τοϋ ουρανού, είπε 
είς τόν Σόχον.

0  Κόζας έχαμογέλασε μέ υπερηφάνειαν.
— Τώρα δέν βλέπεις παρά τό πρόσωπο, είπεν έτοϋτος, πρόσμεινε 

νά γνωρίσης καί τήν καρδία καί θά τήν ευρης «κόμη ωραιότερη.
(’Ακολουθεί.)
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ΛΕΓΕΙ Ο ΣΑΡΑΖ1Ν0Σ ΤΘΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ Ο I. Π. ΚΟΚΚΙΝΗΣ.

Είς τό έργον τοΰ Αλληλοδιδακτικού διδασκάλου απαιτείται άνθρω
πος δραστήριος, προικισμένος μέ χαρακτήρα ευσταθή, ό όποιος νά 
άγαπα τήν ευταξίαν, καί άφοσιωμένος είς τό έπάγγελμά του, νά τό 
ένηγκαλισθϊ) ώς ιδίαν του κλίσιν. Πρέπει νά εύχαριστήται νά ήναι 
άναμέσον τών παιδιών, καί νά καταδέχεται νά συγκαταβαίνη, χά- 
ριν αύτών, καί είς τά  παραμικρά πράγματα' άν δέν ϊχγ) τά προ
τερήματα ταϋτα, άς έπιχειρισθ?, άλλο στάδιον.

Τ άζε ις  τον ΣχοΑείου.

Α. Ανω τής διδασκαλοκαθέδρας, μέ τρόπον έμφανέστατον, άς η- 
ναι γραμμένον τό γνωμικόν τοϋτο' ε ίς τόπος  ά ιά  κάθε π ρ ά γ μ α ,  
χ α ί  χάθε π ρ ά γ μ α  εις τον  ι'ά ιόν  του τόπον.

Β\ 0  διδάσκαλος πρέπει νά λαλή ολίγον καί ταπεινά' δσον οί 
λόγοι τοϋ διδασκάλου είναι μετρημένοι καί σιγανοί, τόσον περισσό
τερον άκούονται, διότι δλων αί άκοαί θέλουν είσθαι προσεκτικά! εϊς 
αύτόν.

Γ\ Διά νά περιστοιχήται ό διδάσκαλος μέ τό χρεωστούμενον εϊς 
αύτόν σέβας, καί διά νά τόν άγαπώσιν οί μαθηταί του, σεβόμενοι 
καί φοβούμενοι αύτόν, άς διατηρώ ενα πάντοτε χαρακτήρα, βάλλων 
είς ενέργειαν τόσον τήν άμοιβήν, δσον καί τήν τιμωρίαν δχι άπερι* 
σκέπτως, διατηρών τάς προσταγά; του ώς άπαράβατα διατάγματα.

Δ'. Ούτε δ διδάσκαλος ουτε οί έρμηνευταί δέν πρέπει νά λαλώσι 
πρός τούς μαθητάς μέ τόνον υπεροπτικόν καί μέ φράσεις καταφρο- 
νητικάς, ώς τό μω ρέ '  κ. τ. λ.

Ε. Αί ώραι τών μαθημάτων άς ήναι αύστηρώς άμετάθετοι καί 
έκτελεσμέναι, καί άς μήν ήναι ίκανοί μαθηταί συναγμένος τό μά
θημα άς άρχίζϊ).

Τ ’. Διά νά πηγαίνν! τό σχολειον καλώ:, πρέπει δ διδάσκαλος νά 
ήναι άφοσιωμένος είς αύτό' καί κατά τήν ώραν τής παραδόσεως άς 
μή καταγίνεται είς άλλο τ ι έργον, καθότι τότε καί οί μαθηταί δέν
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προσέχουν εϊ; τά μάθημα.
Ζ . 11 ένδνμασία τοϋ διδασκάλου πρέπει νά ηναι άπλή, καθαρά 

καί σεμνή, ούτε αρμόζει είς αύτάν νά προβαίν/) αναμαλλιάρη; % έκ- 
βραχιονισμένο:, ούδέ στολισμένο; ώ ; διά υψηλήν έπίσκεψιν, ώσαύτω; 
ουδέ νά καπνίζη μέσα εί; τά διδακτήριον, ούδέ νά φέρη, μαζύ του 
σκΰλον ή γάτταν ή άλλου είδους ζώα.

Η. Διά νά έλκύί) προ; έαυτ.ά,ν το σέβας καί τήν αγάπην των μα
θητών, ώ ; καί τήν ύπόληψιν τών συμπολιτών του, πρέπει δ διδά
σκαλο; ν άποφεύγγ) τάς απρεπείς συναναστροφάς, τά καφφενεΐα, τά
καπηλεία καί παν άλλο ενάντιον είς τά σεμνοπρεπές τοΰ έ.ταγγέλ-
ματό; του, καί ώς διδάσκαλος πρέπει νά ένθυμήται οτι χρεωστεΐ
νά δίδν) το καλάν παράδειγμα έν γένει.

Ταΰτα και άλλα έκ των τοιούτων, δχι μόνον έγράφησαν άπά του; 
άφοσιωμένου; νά συστήσουν σχολεία ή νά βελτιώσουν τά συς-ημένα, 
άλλά καί έπράχθησαν, καί δ,που έφυλάχθησαν ακριβώς, έκεί έφάνη 
καί τά αποτέλεσμα, δπερ είναι ή μόρφωσι;, και ή έξάσκησι; τών 
αρμοδίων μέσων τή ; καλλιεργημένη; ανατροφής.

Εργον τοΰ διδασκάλου είναι (λέγει καί δ Βάμβα;) νά μορφώσ/) το πνεύ
μα τοΰ μαθητοΰ, νά μεταδίδη εί; αύτον ιδέα; όρθάς καί άληθεΐ;, νά έγχα- 
ράξιρ εί; τήν καρδίαν αΰτοΰ τά πρώτα αξιώματα τή ; τ ιμ ία ; διαγωγή;, 
καί έν ένί λόγ<ι>, νά καταστήστρ αύτον ίκανάν νά προχωρη μόνο; εί; 
άπόκτησιν νέων γνώσεων, καί νά τελειοποιώ τήν ήθικήν αύτοΰ ζωήν. 
Αλλά διά νά δώση δ διδάσκαλο; τοιαύτην μόρφωσιν εί; τάν μαθη
τήν, πρέπει αύτά; πρώτο; νά ηναι τοιοΰτος, καί δχι μόνον νά μήν 
έμποδίζηται εί; τήν καλήν ήθικήν καί λογικήν μόρφωσιν τών μα
θητών αύτοΰ ύπά τών γονέων ή άρχόντων, άλλ’ έξ εναντία; καί νά 
ενθαρρύνηται, καί νά βοηθήται κατά πάντα; τού; δυνατού; τρόπου;. 
Εί; τοιαΰτα Σχολεία, κοινά ή μερικά, πλάττονται καί μορφόνονται 
οί μεγάλοι άνδρε;, καί οί άγαθοί πο" 
σπανίως συντρέχουσιν δσα πρέπει νά ε; 
τοιούτους μαθητάς. Διά τοΰτο δικαίως ευχαριστεί τάν Θεάν ό αύτο- 
κοάτωρ Μάρκος Αύρήλιος, δτι ελαβεν έξ άρχή; καλού; διδασκάλου;, 
καί οτι ευτύχησε τοιούτους νά δώστι καί είς τά τέκνα αύτοΰ.

■—- s a g >Q>»<g«TiT~m»---------

Λύσις τοϋ 3 Αινίγματος.

ΤΓΨ—ΔΡΓΣ- M r s .

L _..   i n  -----------—

rat. Κατά δυστυχίαν δ|χως 
r, ό διδάσκαλος διά νά κάμ·/)

ύ  Ναδίρ-Κουλί δστις επρόσμενε τήν περίστασιν, τήν ιϊχεν άρπάξει 
είς τά πέτασμα.

— ή  φιλτάτη τσέπη! ώ δρόσε τών οφθαλμών μου! ελεγεν ό τυ
φλάς, έπε'στρεψον, έπέστρεψον γλίγωρα.

’Εκ τών παρακλήσεων άπέρασεν είς τάς άπηλάς, άλλ ή τσέπη 
ούδέν έσείσΟη. Επεσκέφθ/ι τήν αϊ'Οουσάν του παντοΰ, έτίναξεν δλας τάς 
ψάθας, καί Ιρεύνησεν είς δλας τάς γωνίας μέ τήν ράβδον του. ‘Ο 
Ναδίρ έστρέφετο τριγύρω του καί άπέφευγεν δλα του τά κτυπήματα, ό 
ταν ό τυφλάς καλώς έπείσθη περί τής δυστυχίας του, έπεσε κατά 
γης κτυπών τήν κεφαλήν του καί έκβάζων τρομεράς κραυγάς. Εί{ 
τάς κραυγάς ταύτας ένα πλησιόχωρον κελίον ήνοίχθη καί ένας τυ
φλάς έ'τρεξε νά τάν παρηγόρησή.

— ό  φίλοι τοϋ Κυρίου μου, έφώναζεν ό ψωμοζήτης τής γεφύρας 
τοΰ ’Αλαβερδί-Χάν, έλθήτε νά μέ βον,θη'σητε!

— Ωμίλει, τ ί έχεις; τοΰ είπεν δ γείτων του προσπαθών νά τάν 
σηκώσν].

— 0  ϊβλις (διάβολος) ή'ρπασε τάν θησαυρόν μου· είχον τήν τσέπην 
μου είς τήν χεϊρά μου, τήν έκαμνα νά πηδα. Αν ήθελε πέσν) ήθελε 
ακούσω καλά τάν θόρυβον· άλλ’ δ ϊβλις μοΰ τήν ήρπαξε είς τάν άέρα.

όποια άπροβλεψία νά κάμνης νά πηδά μίαν τσέπην! είπεν 6 δεύ
τερος τυφλός* ώς πράς έμέ δέν είμαι τόσον τρελός· ή τσέπη μου 
είναι καλά κεκρυμμε'νη· ποτέ ό ϊβλις δέν θά στοχασθ/j νά ΰπάγ/ί νά 
σηκώσν) έ'να κεραμίδιον θεμε'νον ό'πισθεν τής θύρας μου.

'Ακούων τούτους τούς λόγους ό Ναδίρ σπρώχνει τήν μισοανοικτήν 
θύραν, βλέπει ένα κεραμίδιον, τά σηκώνει, καί αρπάζει μίαν μακράν 
τσέπην τήν όποιαν κρύπτει είς τάν καφτάν του· οί δύο τυφλοί φθά- 
νουσι σιγαλά σιγαλά, καί σηκώνουσιν άμοιβαίως τό κεραμίδιον.

— Είσαι κατηραμένος! φωνάζει δ δεύτερος τυφλάς ορμών έπί τοϋ 
πένητος τής γεφύρας ’Αλαβερδί-Χάν, σύ μέ έκλεψες· ήθέλησες νά μοΰ 
άνακαλύψης τάν κρυψιώνά μου, διότι δσον διά πονηριάν ήθελε διδάξνις 
τάν ’Αρού καί Μαρούς.

— Διατί δλος τούτος δ θόρυβος; είπεν ένας τρίτος τυφλάς δστις 
έφθασε μισοενδυμένος.

— Μας έκλεψαν! ό  ϊβλις είναι είς τά Χάν!
— Διατί δέν κάμνετε καθώς έγώ ; είπεν ό τρίτος τυφλός· τήν ή- 

μέραν φυλάττω τήν τσέπην μου έπάνω μου, είς τάν καφτάν μου* 
τήν νύκτα, κοντά είς τήν κεφαλήν μου, ύπά τών μαξελαρίων μου. 
Χαίρεται, φίλοι μου· ύπάγω ν’ άναπαυθώ· ό ίβλις δέν θά ίλθνι νά μ 
έξυπνήσνι διά νά μοΰ κλέψν) τήν τσέπην μου.



— όποία άπροβλεψία, έπανελάμβανεν αύτός έμβαίνων είς τη κ ι -  
λίον του· πόσον ολίγον άστόχας·οι είναι ούτοι οί φίλοι! Αχ! φ ιλ τάτη  
τσέπη, έχεις προβλεπτικώτερον δεσπ ίτνjv, αυτός έπρόσθεσεν είσχωρών 
τήν y εΈρά του ύπό τών μαξελαρίων.

’Α λλ ’ ητον ήδη πολύ αργά. ‘Ο Ναδίρ είχεν ακούσει τά  πάντα· νά 
πλησιάσνι είς τήν κλίνην, νά σηκώση τό μαςελάριον, νά λάβη τήν 
τσέπην, δέν είχε σταθή δ ι’ αύτόν είμή μιας στιγμής ύπόθεσις. Φαν- 
τασθήτε τόν θαυμασμόν καί τήν απελπισίαν τοΰ -τυφλού! τότε άν- 
ήκεν είς αύτόν νά κραυγάζη, νά κυλιέτα ι κατά γης, νά κράζη τούς 
γείτωνάς του, καί νά κτυπ α  είς τάς θύρας τώ ν κελιών.

— -ύ  ϊβλ ις  είναι είς τό Χάν ! ό ϊβ λ ις  είναι είς τό Χ ά ν ! 
ό λ α ι αί θύραι άνοίγωνται· δλοι οΐ τυφλοί φθάνωσι κρατώντες τάς  

τσ ίπ ας τω ν είς τάς χεΐρας· καί Ιδού τους τρίχοντας είς τάς διόδους, 
είς τά  κελία· μή τολμώντας νά μένωσι, μή τολμώντας νά φεύγωσι* 
κραυγάζοντας μέ δλους τούς τόνους τοϋ τρόμου κβί τής οργής*

— ‘Ο ϊβ λ ις  είναι είς τό Χ ά ν ! ό ϊβ λ ις  είναι είς τό Χ ά ν ! 
Διαρκούσης τής ταραχής ταύτης, ό Ναδίρ-Κουλί είχε γλυστρήσει 

μέ μεγάλον κόπον είς τό έμβασμα τής κλίμακος. Οί ψωμοζήται, μήν 
ήξεύροντες είς ποιον ν’ άποδώσωσι τό πτα ίσμα, ήσαν έτοιμοι νά κτυ- 
πηθώσι* δταν ό ’Αγάς τοΰ στρατιωτικού σταθμού άνέοη μέ τούς 
στρατιώτας τούς όποιους δλους έκεΐναι α ί φωναί είχον επισύρει.

‘Ο Ναδίρ-Κουλί ύπήγεν έμπροσθεν είς τόν *Αγα, τοϋ έδιηγήθη τήν 
ιστορίαν του είς ολίγους λόγους, καί τοΰ παρέδωσε τάς τρεις τσε'πας. 
Τό άπλόν του σχήμα κχί ή καθαρά του ομιλία ή'ρεσαν είς τόν ’Αγά.

— Πιστεύω είς τούς λόγους σου, τοΰ εϊπεν ό ’Α γας, φύλαξε τάς  
τσέπας ταύτας.

— Δεν μοί ανήκει είμή μ ία , είπεν ό Ναδίρ-Κουλί.
— Φύλαξε τάς τσέπας ταύτας, σοΰ τάς χαρίζω, εϊπεν ό ’Αγας* 

εξ α ίτιας σου άνεκάλυψα μιαν αληθή φωλεάν κλεπτών.
— Καλέ ’Α γά, καλέ ’Αγα, έφώναζαν οί τυςρλοί, οί κακούργοι θε'- 

* λουσι νά μας έκδύσωσι· υπερασπίσου μ α ς ! εϊμεθα περικυκλομένοι 
από κλέπτας.

— Ναί, ναί, ύπάρχουσι κλέπτα ι, εϊπεν ό ’Αγάς. Ελθήτε μαζύ μου, 
φίλοι μου, θέλω νά σάς τούς δείξω· πιασθήτε δύο δύο έκ τοΰ βρα- 
χίωνος, μήν άφη'σετε τάς τσε'πας σας, καί ας καταβώμεν.

Οί τυφλοί ύπήκουσαν, καί κατέβησαν είς τόν δρόμον ακολουθού
μενοι άπδ τούς στρατιώτας.

ό ταν  ήνώθησαν δλοι είς τήν πλατείαν, ό ’Αγάς έ'καμε νά τούς βάλλωσι 
κατά γραμμήν έμπροσθεν του κα ί τούς έμέτοτ,σε· αΰτοι ησαν πεντη'κοντα.


