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Είς ούδίνα, πλήν των τακτικών 
Ανταποκριτών, στίλλεται «ή Έφημερϊς 
τών Παίδων# Ανευ -προπληρωμής.

Ο ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,

Ιδού παρήλθον δύο μήνες του φθινοπώρου, έφθάσαμεν δέ 
ήδη είς τά πρόθυρα τού χειμώνας, είς τον μήνα έκεΐ νον, δ;·· 
τις θεωρείται δ μελαγχολικώτατος τοΰ έτους, Πιθανόν σείς 
αί μικροί άναγνώσται τής «Έφ. Παίδων» νά μή έννοήτε διά 
τί δ Νοέμβριος νά θεωρήται τοιοΰτος, οί μεγαλείτεροί σας 
Ομως, οί γονείς σας καί φίλοι σας, οί δποϊοι βζησαν περισσό· 
τέρα έτη άπο σας, χαΐ έχουν πεί
ραν τής ζωής, καί έ δοκίμαζαν καΐ 
τάς γλυκύτητας καΐ τάς πικρίας 
αύτής, βύνανται πολύ καλά νά τό 
έννοήσουν, καί πιστεύω δτι άν τούς 
έρωτήσητε θά σας εΐπουν ϊτι ή 
ίποχή αυτή τοΰ (τους Απεικονί
ζει τό γήρας καί τόν θάνατον 
καΐ βτι έπιρρεάζει τούς ανθρώπους 
χωρίς νά γνωρίζουν καΐ αότοϊ 
πώς. Καΐ ούτως έχει, διότι κρύ
πτεται τότε 4 ωραίος καί καθαρός 
μας οόρανός, σκιαζόμένος μέ νέφη 
πυκνά, ή βροχή πίπτει άκατα- 
παύστως, τά δένδρα κλαίουν, οί 
κήποι αποβάλλουν τά άνθη των 
τδ έδαφος καλύπτεται ύπό διαλυο - 
μένων φύλλων, οί τοίχοι Απογυ- 
μνοΰνται τών κλημάτων, βιά τών Nay tilt ου λο ν

όποίων έστολίζοντο, καΐ δ άνεμοί πνέει ψυχρός καϊ σφοδρός, 
μέ ήχον ώς νά παρεπονείτο καί νά ίκλαιε. καΐ μάς υπενθυμίζει 
τούς ψυχρούς βράχους καί τάγρια κύματα τοΰ Βορρά, όπόθεν 
έρχεται, σπεύδων πρός Νότον βπως θερμανθ^. Τφ άντι μελαγ- 
χολική έ κόχή εΐναι αϋτη. Τά παιδία δμως, μέ τήν ζωηρότητα 
τής ήλικίας των, μέ τάς Ασχολίας τών σπουδών των,καϊ μέτάς 
διασκεδάσεις των, όλιγώτερον έπίρρεσζονται ύπό τών ίξωτε- 
ρικών αντικειμένων, Άλλ’οί γονείς, καϊ ίν μέσιρ τών φροντί

δων των,σκέπτονται περί πολλών 
πραγμάτων, τά όποια οΰτε κδν 
φαντάζονται τά τέκνα, καΐ έπφ- 
ρέάζονται ύπό τών άναμνήσεων 
τής έποχής ταύτης. Ποίον λοιπόν 
είναι τό καθήκον σας μικροί μου 
φίλοι; Νά αναπληρώσετε τήν έλ- 
λειψιν τοΰ φυσικού ήλίοΰ καΐ τής 
φαιδριίτητος τής φύσε ως διά τών 
εύθυμων προσώπων σας καί τών 
^λαρών φωνών, καΐ τοιουτοτρόπως 
νά κάμητε τούς γονείς καί φίλους 
σας νά λησμονήσουν τάς λύπας 
καΐ τάς θλιβερός των αναμνήσεις 
και νά ευλογούν τόν θεόν,διότι τοΐς 
έχάρισε τόν ήλιον τής χαράς είς τάς 
οικίας των, βστις εΐναι καλλίτερος 
τοϋ φυσικού ήλίου,διότι βέν κρύπτε
ται τόν χειμώνα άλλά τότε μάλλον 

είςτήν κούνιαν τους θάλπει καί τούς παρηγορεΐ.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΑΥΤΟΠΟΪΛΟΝ.

Μικρό καπετανόπουλο γλυκά Αποκοιμήσου 
κοντά σου εϊν’ ή μάνα σου που τρέμει στήν πνοή σου 

αύτή τήν κούνγα σου κουνά, 
αύτη τάγόρι της κοιμα.

Μη σε φοβοΰν τά κύματα, μή σε ξυπνούν αί κρότοι 
ή άστραπαίς καί ή (ϊρονταϊς, τοΰ ναύτου οί συντρόφου 

νάνι Αγόρι μου καλό, 
καπετανόπουλο μικρό.

Τά γελαστά σου βλέφαρα γλυκά καταίβασέ τα, 
πιάσε τόν ΰπνο Αγκαλιά στήν Αγκαλιά του πέτα· 

μαζύ νά βεριανίαετε 
καί πάλιν νά γυρίσετε.

Καϊ σάν άνοίξης μέ καλό τά χαρωπά σου’μάτνα 
τήν μάνα σου θά τήν εύρης στής κούνιας σου τά πλάγια 

μέ τραγουδάκια καΐ φιλιά 
νά σέ βεχθή «τήν αγκαλιά. Α,
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-

(Έκ tllu Γ(ρμανΐκθΰ)

Effli Φ. Δ. Κ.
(Συνέχεια ίΰέ προηγ. φύλλον).

'Ο μικροί τυμπανιστής ταχέως έγνωρίσθη είς πά
σαν τήν' φρουράν τής πόλεως, ΟΕ άξιωματικοί τοΰ 
τάγματός τοο πάντες έφέροντο φιλοφρόνως προς αό- 
τ&ν,' καί τδν άστειεύοντο περί τής έλπίοος τοο νά 
γείνη στρατηγός.

‘ Η εύμένεια δμως αυτή τών αξιωματικών είχε καΐ 
έτερον αίτιον, 'Υπωπτεΰοντο οτι ό γέρων στρατηγός 
εΐχε σχέδια περί τοΰ παιδός, τδν όποιον έπροστάτευε, 
καί έσκόπει νά τδν κάμη τδ στήριγμα καί τήν χα
ράν τοΰ γήρατος τοο.

Έάν αί είκασίαι αυται ήσαν βάσιμοι ή όχι, δέν 
είναι βέβαιον, άλλ’ ό στρατηγός δέν έδείκνυε πολλήν 
αγάπην είς τδν Γεώργιον. Οΰτε τδν έπήνει, ούτε τδν 
ένεθάρρυνεν, άλλ’ έτιμώρει αύστηρώς πάσαν αΰτοΰ 
παρεκτροπήν τής πειθαρχίας ή τοΰ κανονισμού. Ε
νίοτε υπέβαλλε τήν εύπείθειαν, τήν σταθερότητα καί 
τήν φιλαλήθειαν τοΰ παιδός εις αυστηρός δοκιμασίας, 
τά δέ πειράματα ταΰτα άπέβαινον πρδς ευχαρίστησή, 
του.

Τρία ετη παρήλθον καΐ ό Γεώργιος έγεινεν ύψη- 
λόσωμος και ίσχυρας κράσβως, τδ δέ πρόσωπον αδτοΰ 
ήτο ήλιοκαές.

Πάντες έθαύμαζον διατί ό στρατηγός δεν έοείκνυεν 
Ενδιαφέρον τι υπέρ τοΰ προστάτευα μενού τοο- άλλ’ 
οσάκις τδν ήρώτων, ουτος άπεκρίνετο, «*Άς  τυμπα- 
νίζη τδ παιδί όσον βέλη, έγώ δέν το εμποδίζω, »

Έπΐ τέλους οί Αξιωματικοί ήρχισαν νά σκέπτωνται 
δτι ήλλαξε γνώμην, καί αί ευμενείς πρός τδν Γεώρ

γιον παρατηρήσεις των έπαυσαν, Άλλ’ ό «μικρός 
Στρατηγός ο έξηκολουθησεν έκτελών πιστώς τά κα
θήκοντα τοο, καΐ άπερνών τάς ώρας της άνέσεώς 
του πλησίον τών γονέων του.

ΚΕΦΆΛ. Δ'.
‘Ο Γεώργιος ήτο δεκαέξ έτών ήλικίας. Τήν ήμέ

ραν ταότην τών γενεθλίων του διήλθε φρουρών τήν 
πόλιν Οΰλριχ. Ταΰτα ήσαν τά πρώτα γενέθλιά του,’ 
τά όποια δέν έπέρασεν είς τήν πατρικήν οικίαν, καί 
έννοειται ότι ήσθάνθη μικράν τινα λύπην.

■0 καιρός ήτο λαμπρός καί ευδιος. Οί σύντροφοί 
του έκάπνιζον, και επαιζον χαρτιά είς τό φρουροστά- 
σιον, άλλ’ ό Γεώργιος δέν ευχαριστείτο είς τά τοιαΰτα. 
Έξωθεν too παραπήγματος ήτο θρανίον καί έπΐ τοό· 
του όπήγε καί έκάθισε καΐ έκύταζε τους πρασίνους α
γρούς καΐ τά στρουθιά πετώντα έκεΐ. Έκείνην τήν 
στιγμήν ό αξιωματικός τής φρουράς έπλησίασε μέ

?να φίλον του, καΐ δ Γεώργιος ύπεχώρησεν. Οί δυο Α
ξιωματικοί έκάθισαν έπΐ τοϋ θρανίου καί έξηκολοό- 
θησαν τήν συνομιλίαν των*  οί στρατιώται έκάπνιζον 
καί έτραγφδουν έν τφ πκραπήγματι, ό δέ σκοπός ΐστατο 
Ακίνητος ώς άγαλμα· ό Γεώργιος δέν εδρισκεν Ασχο
λίαν. ‘Υπήγε τότε όπισθεν του παραπήγματος, μέχρι 
τοΰ τείχους τής πόλεως και έκεΐ έξηπλώθη έπΐ τής 
χλόης όπισθεν έπάλξεώς τίνος καί ήρχισε νά ρεμ- 
βάζη. Αίφνης ήκουσε δυο φωνάς πλησίον έννόησεν 
δτι ήσαν οί δύο αξιωματικοί, νομίσας δέ δτι άπλώς 
διαβαίνουσι δέν ήγέρθη,

—«Γίνεται πολύ ευκόλως,» ήκουσε τόν άξιωματι- 
κόν τής φρουράς, τόν δπολοχαγόν φόν Σόββε, λέγον- I 
τα «Ήμβΐς έχομεν τήν διοικήσω τής συνοδείας. Αυτή 
θά διέλθη διά σκοτεινού δάσους, οπού γνωστόν ότι ύ- 
πάρχουσι πολλοί κακούργοι καΐ λησταΐ, είς ους φυσι- 
κώς θά άποδοθή ή κλοπή. ‘Ημεΐς θά δωροδοκήσωμεν 
τούς στρατιώτας· ο γέρων Λεοπόλδος ευτυχώς κάμνει 
έπιθεώρησιν τοΰ στρατού έν Γένθιν, καί δέν θά μάθη 
περΐ τής κλοπής, είμή όταν είναι πολύ άργά' άφοΰ 
δέ έπιστρέψη ήμεΐς θά έχωμεν δείξει ανδρείαν έν πο 
λέμφ, θά έχωμεν πληγωθή, καΐ θά προβιβασθώμεν 
ενταΰτω. Χά ! χά! " Υστερον μοιράζομεν τά χρήμα
τα, παραιτούμεθα τή; υπηρεσίας καΐ ζώμεν ανα
παυτικά! ‘Ο Λεοπόλδος άς κυτάξη ύστερον νά γέ
μιση τό κιβώτιον πάλιν !»

—«Πολύ καλώς, Αγαπητέ μου Σόββε,» εΐπεν ό έ
τερος, φόν Βάλβεκ όνομαζόμενος*  «άλλ' ό τυμπανιστής 
Φόλξ, οστις συνοδεύει τήν συνοδείαν, εΐναι πολύ πιστός 
και προτιμά νά φονευθή μάλλον ή νά ένωθη μέ ήμας.»

—«Έ ! τόν φονεύομεν τότε,» άπεκρίθη ό Σόββε, 
μέ Αδιαφορίαν. |

— «Κάλλιον, μοι φαίνεται θάήναι νά συμβιβάσωμεν [ 
τό πράγμα. Σύ έχεις έπιρροήν παρά τφ γέροντι Βρά- 
ουν-Βίδελ· κατάπεισέ τον νά στείλη μέ τήν συνοδείαν 
άντι τοΰ Φόλξ τόν Βράουν τότε δίδομεν τοΰ παιδιού 
ένα ή δύο φιορίνια καΐ κάμνει ο,τι θέλομεν.»

— «Βέβαια, βέβαια, καλώς έσκέφθης,» εΐπεν ό Σόβ- 
βε  «τώραχαΐρε- είς δλίγας ημέρας φίλτατέ μοι θά ή- 
μεθα πάμπλουτοι καΐ ούδεΐς θά ΰποπτευθή ήμας δτι 
έληστεόσαμεν τό χρηματοκιβώτιον του στρατού.»

*

Οί δυο φίλοι έχωρίσθησαν, καί ό φόν Σόββε, σφυρί- 
ζων εύθόμως, έβάδιζε πρός τό παράπηγμα.

Ό Γεώργιος κατ’ άρχάς έμεινεν εμβρόντητος έκ | 
φρίκης καΐ έκπλήξεως. Τοΰτο ήτο τό πρώτον έγκλη
μα, το όποιον τόν εΐχε πλησιάσει, καί εΐς τό όποιον 
έμάνθανεν δτι έμελλε καΐ αυτός νά λάβη μέρος. Άφ’ 
οΰ άνεχώρησαν οί Αξιωματικοί, ήγέρθη όρθιος τρέμων 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Μέχρι τοΰοε εΐχεν αγα
πήσει τόν ύπολοχαγόν φόν Σόββε, περισσότερον ή

πάντα άλλον άξιωματικο'ν, διότι τφ εΐχε δειχθή είιμε- 
νής, καί διότι ήτο διαγωγής σταθερας καΐ άκεραίας. 
Δέν έβλασφήμει, δέν έδερνε τούς ύπηρέτας του, δέν 
έπινεν, έν ένΐ λόγφ ήτύ αξιωματικός παραδειγματικός— 
άλλά τώρα ί ό Γεώργιος έφρικίασεν είς τήν άπλήν ιδέαν. 
Τί νά κάμη ; νά ύπάγη νά καταγγείλη τόν όπολο- 
χαγόν ; Πιθανόν νά μή.τόν έπιστευον έπειτα ή καταγ
γελία δικαίως τφ έφαίνετο πράγμα μικροπρεπές είς 
τήν παρούσαν περίστασιν. (ακολουθεί.)

ΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΟΤΗΤΕΣ.
(Συνέχεια- ίδε προηγούμενων άριθμΐν.)

"Απαξ τοΰ ένιαυτοΰ αί Νηρηίδες αυται έχουσι κοι
νήν συνάθροισιν, είς τήν όποιαν συνδιαλέγονται περΐ 
τών άρχαίων χρόνων, διηγούνται έκαστη τάς περιο
δείας της κατά τό έτος καί έπειτα θρηνούν όμοΰ. Με
τά ταΰτα ένασχολοΰνται περί τήν διευθέτησιν όλων 
τών κατά τό άρξάμενον έτος γενησομένων γάμων. Έ
χουν οέ πολλάς κλωστάς έκ λευκής, έρυθράς καί κυ
ανής μετάξης, αΐτινες παριστάνουν τήν τύχην έκείνων, 
οί όποιοι μέλλουν νά έλθουν είς γάμον αί μέν λευκαΐ 
κλωσταΐ παριστάνουν τους άνδρας, αί δ’ έρυθραΐ τάς γυ
ναίκας.

Και καί άρχάς μέν συνάγουν μέ πολλήν προσο
χήν τάς κλωστάς και δένουν πολλάς άνά δύο όμου, δ
λα δέ τά συνοικέσια, τά παριστανόμενα ύπό τών δε- 
ματιών τούτων άποβαίνουν ευτυχή· άλλά μετ’ οΰ πολύ 
κουράζονται καί δένουν τάς κλωστάς άμελώς καΐ ά· 
ναμεμιγμένως· ολα δέ ταΰτα τά συνοικέσια άποβαίνουν 
πολύ κακά καΐ άθλια.

Άφοΰ τελειώσουν τήν οιάτκξιν τών' συνοικεσίων 
άρχίζουν νά παίζουν ώς μωρά παιδία. 'Η Βέντων 
παίζει τήν κιθάραν, ό δέ Βεσαμών κοίτεται έπί τόΰ 
έδάφου; στηριζόμενος έπΐ τοΰ άγκώνός του καΐ ακρο
άζεται. Ό Χοτέϊ πίνει οίνον έκ τίνος άβαθοΰς κόκκι
νου ποτηριού πλατέος ώς πιάτον. Ό δέ Δαικοχοΰ 
καΐ ό Φουκορουκοϋ ■ Τζήν παλεύουν άφοΰ δέ ό Δαι- 
κοκοΰ καταβάλη τόν αντίπαλόν του, κοπανίζει τήν κε
φαλήν του μέ κενόν κολοκύνθων, ένφ ό Τοσιτοκοΰ καΐ 
Έβιοΰν τρώγουν κρέας. Άφοΰ δέ τοιουτοτρόπως δια
σκεδάσουν ό Φουκορουκου Τζήν καί. ή Βέντων αρχίζουν 
νά παίζουν αστραγάλους, ένφ οί άλλοι βλέπουν καΐ στοι
χηματίζουν, έκτος τοΰ Χοτέϊ, οστις κοιμάται — Μετά 
τοΰτο έκαστος πορεύεται είς τά ίδια!

' Ο Τ ο σιτοκου εΐναι ή πέμπτη θεό της, ή άξιοπρε- 
πεστάτη πασών τών (άλλων. Έχει δέ πρόσωπον σοβα
ρόν, ο ίσα ή θεότης τών πλεονεκτημάτων. Τό άγαπη- 
τόν της ζώον εΐναι ή λεοπάρδαλις. — Περιέρχε

ται δέ τήν γ·ήν πολύ διά νά εΰρη βραβεία διά τά 
παιδία έκεΐνα, τά όποια έπιμελουνται τά μαθήματα 
των, καΐ διά τούς άνδρας, οί όποιοι εΐναι κατάλληλοι 
νά κυβερνούν.

Είς τήν μίαν χεΐρα φέρει βακτηρίαν έξ ίνδοκαλάμου 
είς τό Sv ακρον τής οποίας κρέμαται βιβλίον ή χειρό
γραφον. Εΐναι θέ ένδεδυμένη ώς φιλόσοφος, μέ τετρά
γωνον πίλον καΐ έμδάδας μέ ύψηλούς πάτους.

Ό Βεσαμών είναι ή έκτη θεότης, ή τής τάξεως και 
I ^ή/<ης. Εΐναι ισχυρός στρατιώτης μέ χρυσήν άσπίδα, 
I περιστήθιον καί έντελή οπλισμόν, εΐναι δέ ή προστά- 

τις θεότης τών ίερέων καΐ πολεμιστών. Αύτή τούς 
κάμνει έπιτηδείους είς το πυροβολεΐν, τό Εππεόειν καΐ 
τό τοξεόειν. Κρατεί δέ είς μέν τήν μίαν χεΐρα παγό
δαν (ναόν), δράκοντας δέ και ξίφος είς τήν άλλην. Τό α
γαπητόν της ζώον εΐναι ή Τίγρις.

Αί εξ έκ τών έπτά τούτων Νηρηίδων εΐναι άρρενες, 
ή S’ έβδομη, ή Βέντων γυνή. Αύτή είναι ή θεά τής 
οικογένειας καΐ τής θαλάσσης. Παίζει αύλόν καΐ κιθά
ραν πρός διασκέδασιν τών άλλων κατά τάς Ιορτάς των, 
ένίοτε καΐ χορεύει δί αΰτοός. Εΐναι ή βασίλισσα τοΰ 
όποθαλασσίου κόσμου, συχνάκις δέ διατρίβει έν 
τή θαλάσση, ή έν σπηλαίοις παρά τον ώκεανόν τό 
αγαπητόν της ζώον εΐναι δ όφις, οί δέ δράκοντες, οί 
ύπηρέται της. (’ Ακολουθεί).

Οί μικροί μου άναγνώσται έχουν ένώπιον των τήν 
είκόνα ένός τών διασημοτάτων πεπαιδευμένων τοΰ 
κόσμου,—του Άγγλου φυσικοϊστοριποΰ Καρόλου Δα- 
ρουίνου, ή καθώς έσφαλμένως τόν γράφουν Ελληνιστί 

Δαρβίνου.
Ό άνήρ οΰτος διά πολυχρονίου έρεόνης, μελέτης 

καΐ πειραμάτων κατώρθωσε νά άνακάλυψη πολλά 
πράγματα καί πολλούς φυσικούς νόμους, νά δημοσί
ευση δέ ίδέας, αί δποΐαι άνέτρεψαν έκ θεμελίων πολ
λάς έπικρατούσας θεωρίας περΐ τών φυσικών άντι- 
κειμένων καΐ νόμων της φύσεως.

Μία άπό τάς θεωρίας του εΐναι καΐ ή τής έ ξ ε λ ι - 
ξεως ή άναπτυξεως, δτι δηλ. βαθμηδόν καΐ 
κατά μικρόν καΐ έπί μακράς περιόδους χρόνου διά τής 
άνεπαισθήτου ένεργείας μιας δυνάμεως έμφυτου είς τήν 
ΰλην παρήχθησαν άπό τήν άνόργανον ή άψυχον δλην 
αί άπλουσταται μορφαΐ τών δργανικών δντων, έκ τού
των δέ διά τής ένεργείας τής αυτής δυνάμεως άνε- 
πτύχθησαν αί άμέσως άνώτεραι τάξεις τών οργανικών 
δντων, φυτών καί ζώων καΐ άπό ταυτας αί άμέσως 
άνώτεραι μέχρις αύτοϋ τοΰ άνθρώπου.
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Τψ θεωρίαν ταότην διαστρέφοντες οί όλισται χαί 

άπιστοι, λέγουν, «Άφοΰ 5λα τά βργανιχά οντα έ£ε- 
λιχθησαν ή άνεπτόχθησαν έκ της άνοργάνου ύλης, 
λοιπόν ή υλη, ή Ιχουσα ' τοιαότην δόνα μι ν, είναι τό 
παν*  άρα ή δλη εΐναι Θεός, και Θεός ή4 δλη! 

απόγονοι τών πιθήκων, άλλά περισσότερον ανεπτυγ
μένοι, πολιτισμένοι καΐ νοήμονες άπ’ αυτούς!»

Οί άνθρωποι δμως οδτοι παραλογίζονται άποοίοον- 
τες είς τήν άνόργανον καί άψυχον ΰλην τήν δόναμιν 
τοο νά παράγη οχι μόνον οργανικά, άλλά καΐ έμψυχα

« Αφού άπό τά άπλοόστατα έίελιχίλησαν ή άνεπτό- 
χβησαν τά συνΟετώτερα και ανώτερα, άρα καΐ δ άν, 
Θρωπος, τό συνθετώτατον και ανώτατος όλων τών 
δντων, πρέπει νά έΕελίχθη άπό τό αμέσως κατώτερον 
αύτοΰ είδος—τον πίθηκον. Λοιπόν οί άνθρωποι εΐναι 

καΐ λογικά όντα, οποίος εΐναι δ άνθρωπος, νά μεταδί- 
δη δηλ. πράγμα, τό όποιον αυτή ή ίδια δέν έχει*  άρα 
πρέπει νά έπροικίσθη μέ τοιαότην δόναμιν παρ’ άλλο 
έκτδς έαυτης—Τοιοΰτον δέ δν εΐναι ό Θεδς, δστις έ- 
δημιοδργησε τήν ύλην έκ τοΰ μηδενδς καΐ τήν έπροί- 
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χισε μέ δυνάμεις ίχανάς νά παράγωσι διά του συνδυ
ασμού τών μορίων της όπό δεδομένα? περιστάσεις χαί 
Spot)? διάφορα όντα χαί φαινόμενα· άρα ή θεωρία 
τής έξελίίεως ούτε τδν θεόν, ούτε τδν άνθρωπον 

βλάπτει·
Άφινοντες χατά μέρος τήν διαστροφήν τής δεω- 

ρίαΐ ταύτης λέγομεν, δτι ό Δαρουινος είσήγαγε νέαν

Είς τύ φαλλόν τής 8ης 8βρίου τοο Άστέρος έγρά- 

φησαν περισσότερα περί Δαρουίνου χαί έχει παρα- 
πέμπονται οί φιλαναγνώστου

έποχήν είς τήν σπουδήν τών φυσικών έπιστημών, αί 
δε &εωρίαι του φαίνονται προωρισμεναι νά γείνουν 
πρόξενοι μεγάλων χαλών είς τήν ανθρωπότητα.

Ό Δαρουινος μέ δλην τήν σοφίαν χαί πείράν του 
ήτο άνθρωπος απλούς τδ ήθος χαΐ τήν ζωήν καί τα- 
πεινόφρων χαί εύγενής χαί φιλόφρων τήν συμπερι
φοράν,—προσόντα, τά όποια μόνον οί αληθώς μεγάλοι 
άνδρες έχουν.

Η ΑΓΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΓ-ΜΑΧΑΛ.

Ή Άγρα είναι μία τών μεγάλων πόλεων τής βο
ρείου ’Ινδίας, έκτίσθη δλ χατά διαφόρους καιρούς ύπδ 
τών Μωαμεθανών· οί Άγγλοι εξουσιάζουν ήδη αδ- 
τήν έπί διακόσια έτη. Δέν όπάρχει είς τον κοσμον 
πόλις ή όποια έμπεριέχει κτίρια μεγαλοπρεπέστερα 
παρά τήν Άγραν. 'Έν τών παλατίων της, το δποΐον
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Άκθάρ,; έκτίσθηέζτίσθη κατά τό 1570 ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
εχει τείχη έχοντα περιφέρειαν ένός μιλίου, έσωκλεί- ί

I ουν δέ έκτος τοΰ παλατιού και φρούριον καί ναόν, όνο
ι μαζόμενον « Λευκοί Μαργαρίτης , » διότι είναι έκ 
| λευκου καί στιλπνού μαρμάρου, χωρίς άλλης όλης ό- 
I ποιασδήποτε. Τδ παλάτιον είναι λαμπρόν, με θολούς 
Η έξωθεν κεχρυσωμένους, και έδαπάνησεν είς αύτό με- 
■: γαλήν ποσότητα χρημάτων δ αΰτοκράτωρ· ΐσταται δέ 
ί είς τοποθεσίαν άρίστην, έκ της όποιας εχει θέαν μα- 
j γευτικήν τοΰ ποταμού Γγούμνα, ό όποιος βέει είς τούς 
I: πόδας αύτοΰ.

; Άλλο κτίριον περίφημον εΐναι τό Τάγ-Μαχάλ, τό 
όποιον παριστάνεται είς τήν προκειμενην εικόνα. 
Είναι δέ τοΰτο πολυτελές μνημείον, τό όποιον πονη
ρός τις βασιλεύς Μογγολος έκτισε διά τήν σύζυγόν 
του καί έδαπάνησεν είς αύτό 15,000,000 φράγ.

ί· κων. θεωρείται δέ τό Οαυμασιώτατον Μουσουλμανικόν 
’■ κτίριον έν τφ κόσμφ. ιΟ δόλος καϊ οί μιναρέδες αύ

τοΰ εΐναι έκ μαρμάρου λευκού καϊ φαίνονται ώς νά 
ί ήναι καμωμένοι έκ πάγου, Τό μάρμαρον όμως εΐναι 

ή προσαχοτάτη ΰλη, έκ της όποιας εΐναι κατεσκεύα- 
σμένον τό μνημεΐον τοΰτο. Έξωθεν καϊ έσωθεν στο
λίζονται οί τοίχοι μέ άχάτας, μέ αίματιτας, μέ ία- 

i.j σπεις, μέ δπάλια κτλ. κτλ. οί πολύτιμοι δέ ουτοι λίθοι 
είναι σχηματισμένοι είς άνθη καϊ σύμβολα διάφορα, 

; ένψ χιλιάδες ρητών τοΰ Κορανίου έκ μαρμάρου μελα
νός σκεπάζουν παν μέρος τοΰ κτιρίου. "Αν κάί ήναι 
πολύ άρχαΐον φαίνεται όμως τόσον νέον καί λαμπρόν 
ώς νά είχε κτισθή τήν προτεραίαν. Όλοι οσοι εϊδον 
αύτό έμειναν έκστατικοι ένώπιόν του. Εΐς άρχιτέκτων 
περίφημος είπε περί αύτοΰ, δτι δ ναός του άγ, Πέ
τρου είς τήν Ρώμην δέν ήτο ί άξιος νά συγχριθή μέ 
αυτό· άλλος δέ τις, ζωγράφος διακεκριμένος, είπε, 
«Τοΰτο υπερβαίνει παν δ,τι άναφέρεται είς τούς μύ
θους τής Χαλιμάς ! Μόνον μία σκέπη όαλίνη λείπει, 
διά νά τό προφυλάττη.»

Ίο μεγαλοπρεπές τοΰτο κτίριον εΐναι τό μνήμα τής 

αγαπητής συζύγου τοΰ περίφημου αύτοκράτορος Γε· 
χάν. 'Ίσταται δέ έπι προχώματος όψηλοΰ έπί τής ό
χθης του ποταμού Γγοόμνα, εις τό μέσον κήπων με
γάλων. Ό τάφος της βασιλΐσσης εΐναι είς τό μέσον αι
θούσης στρογγυλής υποκάτωθεκ τοΰ δόλου, εΐναι δέ 
έκ μαρμάρου λευκοΰ καί περικυκλοΰται ύπό τειχίσμα
τος λεπτού έξ ύαλισμένου μαρμάρου έστολισμένου μέ 
μωσάικόν έκ πολυτίμων λίθων και χρωματισμένων 
μαρμάρων, έν εΐδει στεφάνων καϊ άνθοοεσμών. Λέ 
γεται δτι διά τόν τάφον τούτον έδαπανήθησαν 80,000 
000 φράγκων, καΐ είκοσι χιλιάδες άνδρών είργάσθη- 
σαν έπϊ είκοσι δύο έτη! Ή Σουλτάνα, διά τήν όποιαν

ό πολυτελής ούτος τάφος, ήτο γυνή ώραιοτά- 
τη, άλλ’ ισχυρού χαρακτηρος, εΐχε δέ άμετρον έπιρ- 
ροήν έπι τοΰ άνδρός αύτής οστις τήν ώνόμαζε « τό φως 
τοΰ κόσμου» καϊ έδείκνυε τόσην ικανότητα, ώστε αύτός 
άφήκεν αυτήν νά διοική τήν χώραν έπϊ πολλά έτη. 
’Απίθανε 3’αίφνιδίως, άλλά πριν τελευτήση παρεκά- 
λεσε τόν σύζυγον της νά κτίση τοιοΰτον τάφον δι’ αύ
τήν, όποιος ήθελε διαιωνίσει τό όνομά τής. Ήτο δέ 
αύτή Μωαμεθανϊς φανατική, και έχθρός σκληρός του 
χριστιανισμού.

Τό κτίριον τοΰτο δέν εΐναι τό μόνον θαυμαστόν 
έργον του αύτοκράτορος Γεχάν. Ούτός εΐχε μανίαν νά 
κτίζη πολυτελή άνάκτορα. Καί τφ όντι έκτισε τοιαΰτα 
είς δλας τάς κυριωτέρας πόλεις καϊ έδαπάνησε μεγά
λα ποσά είς έορτάς καί πανηγυρεις. 'Ως πρός τήν με
γαλοπρέπειαν καϊ τόν πλούτον ήτον ίσως δ μέγιστος 
βασιλεύς τής ’Ινδίας. Τό έπισημότατον δείγμα τής 
πολυτελούς σπατάλης του ήτο δ περίφημος θρόνος, 
δϊίτις ώνομάζετο ιιΤαώς» (Παγώνιον) καί έστοίχισεν 
180,000,000 φράγκων! ώνομάσθη δέ οΰτω έκ τοΰ 
ταοΰ, οστις εκοσμει αύτόν, μέ άνοικτήν ούράν καϊ 
μέ τά χρώματά του παριστανόμενα μέ άδάμαντας 
καϊ ποικιλοχρόαυς πολυτίμους λίθους. Τό κάλλιστον 
χαρακτηριστικόν του Γεχάν,. οστις ώνομάσθη «Μέ
γας Μονάρχης,» ήτο ή πρός τήν σύζυγον καϊ τά 
τέκνα της καϊ άγάπη του, άν καί ήτο ώμος, τυραννικός, 
προδότης καϊ άνελεήμων καταχτητής. ’ Εντός ένός μόνου 
έτους έκορίευσεν εκατόν δεκαπέντε πόλεις κα! φρού
ρια, καί κατεδίβασε δύο βασιλείς άπό τής ύψηλής των 
θέσεως είς θέσιν ύποτελή είς αύτόν. Άλλά τό τέλος 
αύτοΰ ήτον άξιολύπητον, διότι έστερήθη του θρόνου 
καί τοΰ πλούτου του, τά τέκνα του έφονευθησαν, έπί 
έπτά δέ έτη έκρατείτο αιχμάλωτος υπό τών έχθρών 
του, καί τέλος άπέθανεν εις τό φρούριον τής Άγρας.

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΪΛΛίΙΝ.

Ήλθε πάλιν καιρός, καθ’ 3ν βλέπω 
Σωρηΐόν είς τήν γήν νά πετοΰν 

Μαραμένα τών δένδρων τά φύλλα 
Καί τά κτήνη αυτά νά πατούν.

Βλέπω ταΰτα αφοόρως νά ώθοΰνται 
Ύπ’ ανέμων βιαίας πνοής 

Καί είς ϋψη ν’ άνέρχωνται τόσα 
καί νά γίνωνται άφαντ’ έκ γής.

Συνωθοϋμενα άλλντε βλέπω
Είς στοιβάδας πολλάς καϊ σωρούς, 

Είς βαθεώς κοιλάδας κιοί λάκκους 
Κ’ είς τών δένδρων αύτών τούς δρυμούς.
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"Οιαν τέλος βφοδρώς έπιπνεύση 

‘0 βορράς δ ψυχρό; χαΐ δριμυί
Κατακαίετ’ αμέσως και λείπει, 

‘Η τών φύλλων έκείνϊ] πληθύς.

Ταΰτα άνθρωπε {δε, καΐ σκέψου
Ότι εΐναι καί σοΰ ή ζωή 

‘Ως τά φύλλα τών δένδρων πού πέφτουν, 
Και δέν φαίνονται πλέον στήν γή.

,Μή καυχάσαι καί λέγ^ς πώς είσαι 
Μέγας πλούσιος ή ισχυρός, 

Καΐ σύ μετ’ ίλίγον θά ζήβαι
Μαραμένος, ώς φύλλον, κι' ώχρόΐ.
Έν Βάλτοι. Γ. Μ.

’if περίφημ,ος Δλόδο.
Η ΔΟΔΟ.

Ιό περίφημου τοΰτο πτηνόν, τό όποιον ήτον άλ
λοτε κοινότατου εις τάς Μαυρίκιου; νήσους, δποο και 
άνεκαλόφθη, θεωρείται τώρα ώς έξηλειμμένον έπί 
πολλά έτη δέν εύρέθη κάνέν ζών, ούδέ όπάρχει κά- 
νέν τέλειον παραγεμισμένου, εκτός δέ μερών τινων 
του σκελετού, ώς ή κεφαλή καί μέρος τής σιαγόνας και 
τά τοιαΰτα, έν τιρ Βρεττανιχφ Μοοσείιρ και άλλαχοΰ 
εύρισκομένων, δέν μας μένει τίποτε άλλο έκ τοΰ πτη
νού τούτου. Ή Δόδο λοιπόν έξηφανίσθη από τοΰ 
πλανήτου μας!

‘Υπήρξε καιρός δταν τά πτηνά ταΰτα ήσαν τόσον 
πολυάριθμα, καΐ τόσον'' ευκόλως έθανατώνοντο, ώστε 
οί ναύται συνειθιζον νά τά σφάζουν μόνον και μό
νον χάριν τών λίθων, τους οποίους εΰρισκον είς τον στό
μαχόν των, διότι ουτοι τοΐς ήσαν χρήσιμοι διά νά α
κονίζουν τάς μαχαίρας των. ‘Η Δόδο κατεσκεύαζεν 
άπλοόστατα τήν φωλεάν της, συνάζουσα μέγαν σωρόν 
φύλλων έπί τής γής, έκεΐ δε έγεννα τδ ώόν της, §ν 
μόνον καθ’ έκάστην φοράν καί τοΰτο πολΰ μεγάλον. 
44 Δόδο ήτο $αρότατον πτηνόν τό άνεπτυγμένον 
έζόγιζεν 20 περίπου όκάδας !

Ο SEBASM1OS ΑΝΗΡ.

Ποιος είναι ό σεβάσμιος ανήρ, καΐ τι είναι έκεΐνο, 
τό όποιον τόν κάμνει τοιοΰτον; Δέν είναι μόνον ή ή. 
λικία, ούτε τά πλοότη, ούτε ή θέσις, ούτε όίλλο τι τοι- 
οΰτον. Είναι έκεΐνος, τοΰ όποιου δ χαρακτήρ έχει ώς 
βάσιν τήν αλήθειαν. Γνωρίζετε δλοι, οτι μία οικία, ό
σον ώραία καί άν ήναι έστολισμένη με μάρμαρα καί 
χρώματα ποικίλα, άν δέν έχη βάσιν στερεάν, δέν έ
χει καμμίαν άξίαν, ούτε καλλιτεχνικήν, ούτε χρηματι
κήν· διότι οΰδείς θέλει νά κινδυνεόση τήν ζωήν του 
κατοίκων είς οίκίαν, τής οποίας οι τόΐχοι πιθανόν νά 
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ραγισθαΰν χαί νά πέσουν έπί τής χιφαλής του. Οΰτω 
καί δ χαραχτήρ τοΰ άνθρωπον, ίσον καί &ν φαίνεται 
καλός χαί αγαπητός, ίσον καί Sv έλκόη έκ πρώτης ο- 
ψεως, δν δέν εχη ώς βάίιν τήν άλήθειαν, εΐναι σα· 
πρός, χαί δέν δόναται νά άντισταθή έπί πολυν καιρόν 
εις τάς προσβολές τοΰ πειρασμού καί εις κρίσιμους 
δοκιμασίας.

Πολλούς ανθρώπους θα! γνωρίσετε, τών όποιων δ 
χαρακτήρ 3έν έχει ώς βάσιν τήν αλήθειαν, τούς τοι·' 
ούτους αποφεύγετε, διότι δέν είναι άξιοσεβαστοι. "Ο- j 
ταν δέ έκλέγετε τούς φίλους σας, νά έξΐτάζετε πρώ-1 
τον δν δ χαρακτήρ των βασίζεται έπί τής αλήθειας, ■ 
δηλαδή, δν μισούν όχι μόνον τό ψεύδος είς λόγους | 
άλλά καί τήν απάτην είς τάς πράξεις καί είς τάς διαθέ
σεις, καί δν θεωρούν τήν ειλικρίνειαν και τήν άκε-! 
ραιότητα ώς τά πολυτιμότατα καί αναγκαιότατα κτήμα
τα. Τού» τοιούτους, δν κάμνετε φίλους σας, θά έχετε 
φίλους άξιοσεδάστους και σεις αίιτοί θά ήσθε σεβαστοί.

ΔΙΑΔΗΜΑ ΤΟΪ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ.
Τό στέμμα τοΰτο ανήκε κατ’ άρχάς είς τόν αύτοκράτορα «Βουλγαρϊν, 

τής Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνον, αλλά μετά ταΰτα ,. 
υποτίθεται δτι μετεφέρθη είς τόν Βλαδίμηρον Ιον. Φέρει δέ ! ’ 
τό άνομα «Σκούφος τοΰ Μονομάχον» έκ Κιέφ, έγγόνου του 
άγιου Βλαδιμήρου τοΰ 1ου.Η ΚΑΛΤΒΗ.

‘Απλή καλύβη τού πατρός μου 
Μάρτος τών πρώτων ρ-οο ήδονών

Άπό τά άκρα τοΰ ξένου κόσμου 
Λ<ί6ΐ αυτόν μου τόν στεναγρων.

Τά νέα 6ΐνδρα πού βέ «χιάζουν 
Καΐ τό νωρίον καί το βουνόν, 

Φαιδρόν εικόνα .παρουσιάζουν
Είς τοΰ νοός μου τον δφθαλμόν.

Ηνεωγμένα μάτην έμπρός μου 
Μέγαρα βλέπω πολυτελή.

Ορος οέ πλανάται ό λογισμός μου, 
Τό πάν πλησίον σου μέ καλεΐ.

Ποιαν μοϊ δίδει χαράν γλνκείαν
Τ' όνόματός σου ΰ στοχασμός ’

Λοιπόν τήν ήσνχόν σου γωνίαν 
Μοϊ προορίζει ο οόρανός.

Έκεΐ Θά ευρώ τήν ευτυχίαν,
Εκεί τό βήμά μου Θά σταθή.

Εκεί Θά ζήσω μέ τήν Λουκίαν
Ήσυχον βίον καί εύτυχή.

Κρυσταλλία Δ, X.

rzoi:Kzi.2k^
■ — Έν τή κολυμβητική οχολγ) τής Βασιλικής γέφυρας έν 
Ιίαρισίοις έγίνοντο π ερ αργότατα πειράματα έπί'σωσιβίων μη
χανημάτων, έφευρεθέντων όπϋ του πρώην πλοιάρχου Ρα- 
μάκερς, έξ ών έβείαιώθη ή μεγάλη αύτών χρησιμιίτης έν 
τοϊς ναυτικοί ς δυστυχήμασι. Τά μηχανήματα ταΰτα διαιρούν
ται είς σωσίβια δι' έν άτομον καί είς σωσίβια διά περισσότε
ρα. Τό πρώτον έχει σχήμα σφαιρικόν, άντικαθιστών δέ έπιτυ-

ι χώς δλα τά μέχρι τοόδε ίν χρήσει, έπιτρέπει τιιϊ ναυαγψ 
ί νά πλέη όρθιος ή κεκλιμένος έπί τών νώτων ή τής κοιλίας 
[υπό οίονδήποτε καιρόν, έπιτρέπει δ’ αότιρ νάκάμνη βλας τάς
■ κολυμβητικάς κινήσεις, καί νά προσορμισθή είς ξηρόν ή άλλο 
• τυιοΰτο μέρος. Διά τής ευφυούς κατασκευής προσφέρει τφνανα- 
I γψ τήν βεβαιότητα νά σώση τά έγγραφα καί,τά κειμήλιά του 
j καΐ δυναμωτικά άρκετά ϊνα κατορθώση τήν διάσωσίν του· 
| ί ό δεύτερον αποτελεί κύκλον έκ φελοΰ, έν φ εόρηται σημαν- 
·. τήρ σφαιρικός έπίσης έκ φελοΰ. Κενόν τι είς τά άκρα τ« έπιτρέ-

πει, ώς το πρώτον, τήν συμπαραλαβήν τονωτικών τινων
; τροφών καί πυραύλων (μοκετών) διά σημεία κατά τήν νύ

κτα, ένφ σημαία έρυθρά χρησιμεύει πρός τόν αυτόν σκοπόν
: τήν ήμίραν. Πέριξ τοΰ κύκλου εΐναι κατάλληλον σχοινίον, 
: προσδεδεμένον κατ' αποστάσεις έπί τοΰ κύκλου, άπό τοΰ 4- 
ι ποίον δύνανται νά κρατώνται πέριξ 5 άνθρωποι.

— Κατά τήν έφημερίδα «Βουλγαρίαν,ν ίν η) 'Ανατολική
■ Ρωμυλία καί τη Βουλγαρική ήγερωνία έκδίδονται πολίτικα·
■ μέν έφημερίδες 17 αί έξής ; ή «Κυβερνητική ίφημερίς,» τό 

«Δελτών τών νόμων,» ή «Περιοδική Έπιθεώρησις,» ή Βουλ- 
γάρσκι Γλάς,ν ή «Βουλγαρία,» τά «Βαλκάνια» ή «Σαζνάνιε,» 
ή «Μαρίτσα.» ή <ιΣεεΒινένιε,» ή «Γούζνα Βουλγαρία,» ό

»,» 4 «Σλαβινΐν,» δ «Σελενίν,» ή «Βουλγαρική Βο
ή Ζόρνιτσα» (είς ίκδόσεις Βύο) καΐ ή «Σαβετνίκ.» 

Σχολικαί δέ καί έπιστημονικαΐ 7, αί έξης· ή «Σχολική Έ- 
φημερίς,» τό «’Ιατρικόν Απάνθισμα,» ή Ναστανβίκ,» 4 «Γε
ωργός,» ή Έφημερίς τών Παιδαγωγών,» τδ «Τηλεγραφικόν 
’Απάνθισμα» καΐ ή «Νάουκα» (έπιστήμη). ·Ώστε καΐ είς τήν 
δημοσιογραφίαν είναι κατηρτισμένοι ίκανώςοί φίλοι Βούλγα 
ροι, οΐτινες καί γελοιογραφικάς έφημερίδας κέκτηνται δύο, 
τήν «Σμέλιου» καί τόν «Κουκοορΐκον.»ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τί μανθάνομεν έκ τής Γραφής περί τοΰ άριθμοΰ τών ά- 
γαθών άγγέλών ;

2- Τί περί τής δυνάμεως αυτών ;
3. ΙΙοία εΐναι ή ένασχόλησίς των ίν ούρανψ;
4. Ποιον Θά ή ναι τό ϊργον των είς τήν ήμέραν τής κρΐσεως;
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