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Είς οΰβένα, πλήν των τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλίται ή «Έιρημιρίς 
των Παίδων · αν»υ προπληρωμές.

Μ ΚΑΛΗ ΚΎΡΟΥΛΑ.

Ή καλή αΰτη χυρούλα 
"Εχει τόσφ νιά χαρδούλα

Μ’ δλα της τά. γιρατ^ά, 
Π* αγαπά τά σκιουράκια

Πρωί, βράΒι τά ταίζβι 
Καρυδαχ^α φουντουκάχια

Καί χορτάρια δροσερά 
Καί μέ τρτμουλό χβράκι 
Μέσα σ* άσπρο κυπελάκι

Τά ποτίζει τδ νερό.

‘Η καλή κυροϋλα.
Τά λουλούδια, τά πουλάκια 

Τά σκυλάκια, τά γατιά.

Κι’ αμα τάχη αΉ^ν ποδιά της, 
Τα χαιδεύίΐ, σαν παιδιά της.

Μέ λαχτάρα τάγαπξί· 
Μάλιστα τά σκιουράκια, 
Σαν νά τάχη ίγγονάκ^α,

Ή καρδούλα της χτυπά.

"Ετσι κι’ δ Θτδς φροντίζει, 
Ποΰχει χρόνια σαν τής άμμου 

Τ’ άναρρίύμητα κουκιά.
"Ετσι καί Αΰτδς φροντίζβι
Τά παιδιά του νά ταάίη 

Τά καλά, μπουκιά, μπουκιά.

Ό ®ΐός αΰτδς μας τρίφβι 
Νέους, γέρους, άνδρας, βρέφη,
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Ζώχ, ψάρια καί πτηνά·
Κι’ δποιοί τοϋτον άγαπήσγμ
Άπδ μίνα άς γνωρίση, 

Πώς ποτέ δέν θά itetva

Μαρία Κεντουρη.

Έν ΠεφαιιΤ 9 Μαρτίου 1891

διήγημα τον πρώτον αεώΐ'ος* μ. X.

(“Ιίε προηγούμινον ψύίλβν.)

Καί ούτως ή Ξανθίππη επέμεινε, τήν δέ ακό
λουθον πρωίαν, πολλά πρωί ίππεύσασα τήν ήμί- 
ονόν της, άνεχώρησεν.Ό Δημήτριος εΐχε κατ’ άρ- 
δυσθυμήσει διά τδ σχέδιον τής γυναικός του, 
διότι ποτέ άπδ τής ημέρας τοϋ γάμου των, δέν 
εΐχον χωρισθή έπί μίαν ήμέραν* άλλ’ έπί τέλους 
συγκατένευσε καί αύτός, Εΐπεν δμως οτι τδν 
Κλεομένη τδν χρειάζεται εΐς τήν άγοράν καί 
διά τοΰτο εκλείδωσαν τήν οικίαν καΐ άπήλθον 
άμφότεροι. Καί πράγματι τδν έχρειάζετο έκεΐ, 
διότι καθ’ έκάστην, κατά τήν αύτήν πάντοτε 
ώραν, τδν άφινε μόνον νά πωλή τά όπωρικά, καΐ 
άπήρχετο είς άλλο μέρος τής άγοράς, δέν έπα- 
νήρχετο δέ εΐμή μετά δύο ή τρεις ώρας.

Ό Κλεομένης, γνωρίζων πόσον δ Δημήτριος 
ήγάπα νά συζητϊ) καΐ νά άκούγι τά νέα, δέν 
ίπαραξενεύετο διά τήν άπουσίαν του, νομίζωνδτ: 
δ γέρων κάπου θά φλύαρη μέ τούς φίλους του. 
Μίαν ήμέραν όμως, έ'τυχε νά εκποίηση δλα τά 
όπωρικά του ένωρίτιρον άπδ τδ σύνηθες* οθεν 
άφοϋ εδεσε μαζύ δλα τά πανέρια καί τά έβκλεν 
εις μίαν γωνίαν, εσκέφθη νά περνπατήση καί 
κύτος ολίγον εΐς τήν άγοράν καί νά εΰρη τδν 
Δημήτριον. Διηυθύνθη λοιπόν πρδς τό μέρος δπου 
συνήθως συνεζήτουν οί φιλόσοφοι, άλλά τδ μέρος 
τοΰτο ήτο κενόν. Τότε διέκρινε παρά τήν είσοδον 
τής άγορας μέγανδμιλον ανθρώπων, συνηγμενων 
περιξ ενός γέροντος σεβασμίου τήν όψιν, δστις 
τούς ώμίλει ίστάμενος έπί βάθρου τινός. *0 Κλε · 
ομένης έπλησίασεν, άφ’ ένός έκ περιεργίας, άφ’ 
έτέρου διά νά ΐδη άν ό Δημήτριος ήτο έκεΐ.

—Ό Ζεύς, δ ‘Απόλλων, ή “Αρτεμις καϊ αύτή 
ή ’Αθήνα, δέν εΐναι παρά είδωλα άψυχα* είς μό
νος εΐναι Θεός, ποιητής ούρανοϋ καί γης,» έλε- 
γεν δ ^ήτωρ, καθώς δ Κλεομένης κατώρθωσε 
νά φθάσγι μέχρι τοϋ κέντρου τής δμηγύρεως.

Ό παΐς, άκούων ταΰτα, άνέβλεψε πρδς τό ά
γαλμα τής Προμάχου έπί τής Άκροπόλεως, πε- 
ριμένων νά κινηθή ή θεά καί κεραυνοβολήσει τδν 

βλάσφημου τοϋτον γέροντα. Καί δ γέρων παρι- 
τήρησε το αίσθημα τούτο εΐς πολλούς τών παρι- 
σταμένων, διότι έξηκολούθησεν—-

— Ναί, άνδρες άδελφοί, λέγω οτι εΐναι κενά 
καί άψυχα είδωλα έκ λίθου καί ξύλου, καί άν 
ψεύδωμαι, άςκαταβ^ τώρα ή Άρτεμις έδώ άπό 
τδ βάθρον της καί άς μέ κτυπήση νεκρόν !

Νεκρική σιγή επικράτησε δι’ ΰλίγας στιγμάς 
μετά τούς τολμηρούς τούτους λόγους* έπειτα ψύ · 
θυροι χαμηλοί ήκούσθησαν μεταξύ τοϋ όχλου.

—Είναι βλάσφημος καί άθεος, ελεγον τινές.
—Όχι, καλά λέγει, άς ήναι καί Ναζωραίος. 

Άν ήναι θεά η Άρτεμις άς καταβή νά μάς τό 
απόδειξη, εΐπε μεγαλοφώνως φωνή τις, ήν δ Κλε
ομένης άνεγνώρισεν ώς την φωνήν τοϋ Δημητρίοο.

—•Καλά είπες, γέρο, άπεκρίθη άλλος πρδς τον 
Δημήτριον, έάν δ νίϋζ αύτός θεός ήναι αληθι
νός, άς μάθωμεν περί Αύτοϋ, Έμπρός, κύριε φι
λόσοφε, εξακολουθεί, έπρόσθεσε στρεφόμενος πρός 
τδν κήρυκα.

Ούτος άσμένως έπανελαβε τήν ομιλίαν καί ί 
Κλεομένης παρέμεινε μέχρι τέλους, τάς δέ άλη- 
θείας, τάς δποίας δ γέρων έδίδασκε, τάς άνεγνώ
ρισεν ώς τάς αύτάς, τάς δποίας είχεν άκούσει άπδ 
τδν δέσμιον Παϋλον εν 'Ρώμη, καί άπδ τόν 
Χριστιανόν εκείνον ναύτην κατά τδ ταξείδιον.

Μετά τδ πέρας της δμιλίας, δτε δ όχλος διε- 
λύθη, δ Δημήτριος πάρε τήρησε μέ αμηχανίαν 
τδν Κλεομένην, καθώς δέ έπέστρεφον οΐκαδι 
μαζύ, είπε πρδς αύτόν ; «.Δεν είναι άνάγκη νά 
άναφέρης εΐς τήν Εανθίππην οτι ήκούσαμεν τον 
γέροντα Ναζωραίον, διότι αύτή μισεΐ την αΐρε- 
σιν ταύτην,»

—Καί διατί τήν μισεί; άπήντησεν δ Κλεο
μένης. Μέ φαίνεται δτι λέγουν τήν άλήθειαν 
αύτοΐ οί Ναζωραίοι, καί διηγήθη εΐς τόν Δη- < 
μήτριον τά δσα ειχεν ειπεϊ δ Παϋλος και ό 
ναύτης.

—Τί νά σοϋ εΐπώ ; ήρχισα εσχάτως καί εγώ 
νά άμφ t βάλλω περί τών θεών μας, εΐπεν δ Δη- 
μήτριος, και ήθελα, άν ήτο δυνατόν, νά τούς 
δοκιμάσωμεν μέ κανένα επιτήδειον τρόπον.

—Λοιπόν, τί λέγεις, θέλεις άπόψε, άντι νά 
νά τούς προσφέρωμεν θυμίαμα καΐ σπονδήν, νά 
τούς πτύσωμεν καΐ νά γυρίσωμεν τά άγάλματά 
των πρδς τδν τοίχον ; εΐπεν δ Κλεομένης ζωηρώς, 
Άν ήναι πράγματι θεοί, αύτοί θά γυρίσουν πάλιν 
μόνοι των I

Ή πρότασις αΰτη έτρόμαξε τδν γέρο—Δημή- 
τριον κατ’ άρχάς, άλλ’ επί τέλους συγκατετέθη 
νά τδ κάμη ώς δοκιμήν.Ή χειρ του όμως έ'τρεμεν 
δταν έγύρισε τά άγάλματα μέ τά πρόσωπά των
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ί πρός τόν τοίχον, όταν δέ τέλος άπεκοιμήθη, είδε 
’ χατ’ όναρ την ώργισμένην Δήμητραν καταστρε- 

φουοαν τόν σίτον τοο, τόν Πάνα τάς μέλισσας του 
χαί τόν Διόνυσον τάς αμπέλους του !

κεφ. ιςς

Μί τά πρώτα χαράγματα δ Δημήτριος ίση- 
χώθη, καί άμεσως έπήγε νά έξετάση τά μελίσ
σια του, καϊ ήσθάνθη μεγάλην άνακούφισιν όταν 
«δεν οτι ήσαν σώα καί ακέραια, Μέ τό φόβε- 
εάν του ένύπνεον είχε σχεδόν μεταμεληθή διά την 
ΰβριν, την όποίαν είχε διαπράξει κατά της πα- 
τροπαραδότου θρησκείας τον άλλ’ ευρών οτι αί 
ζημίαι ήσαν κατ’ όναρ μόνον, ελαβε θάρρος, καί 
άνεχώρησε μέ τόν Κλεομένην διά την άγοράν, 
μέ την άπόφασιν νά συνομιλήση Ιδιαιτέρως μέ 
τον Ναζωραίον, άν εύρη ευκαιρίαν, καί νά τόν 
ε’ρωτήση περί τοϋ νέου τούτου <5>εοϋ. Άφήκαν δέ 
την Δήμητραν, τον Διόνυσον καϊ τόν Πάνα 
ακόμη έστραμμένους πρός τόν τοίχον.'

Φθάσαντες εις τήν άγοράν, έστησαν τήν τρά- 
πεζών των, ήπλωσαν τά όπωρικά και ήρχισαν 
νά πωλοΰν. Μετά μίαν περίπου ώραν, διήλθεν 
ΐκέϊθεν ό γέρων Ναζωραίος, καί έστάθη νά χαι- 
ρετήση τόν Δημήτριον, τόν δποΐον άνεγνώρισεν, 
ώς τακτικόν του ακροατήν. Μόλις όμως έξηκο- 
λούθησε τόν δρόμον του καϊ άπεμακρύνθη, διότι 
ΐράνη στίφος ’Ιουδαίων, μέ ύφος απειλητικόν, καί 
δ Δημήτριος παριτήρησεν δτι εΐς δλας τάς γωνίας 
ΐφαίνοντο άλλοι ομοεθνείς των.

— Κύτταξε, Κλεομένη, αυτοί οί αλαζόνες 
χονδροκέφαλοι ’Ιουδαίοι κάτι κακόν σχεδιάζουν 
έχε τόν νουν σου εΐς τά πράγματα, και δ,ν Ιδης 
χαμμίαν ταραχήν, βάλε τα είς τά πανέρια καί 
κατά μέρος, άλλά μή φύγης άπό τήν άγοράν, 
ιω; νά επιστρέφω.

—Ποΰ θά ΰπάγης; ήρώτησεν ό Κλεομένης, 
παρατηρών μέ άνησυχίαν τόν δλονέν αΰξανόμε- 
νον Ιουδαϊκόν όχλον—νομίζεις δτι θά γείνη καμ- 
μία οχλαγωγία ;

—Δέν ήξεύρω, άλλά φοβούμαι δτι κάποιον 
κακόν σκοπόν έχουν εναντίον τοΰ γέρο-Ναζω- 
ραίου’ καϊ τότε θέλω νά ήμαι κοντά του νά 
τσακίσω κανένα άπό τούς εχθρούς του, άφοϋ δ 
ίδιος δέν θέλει νά κτυπήση κανένα, εϊπεν δ Δη- 
μήτριος.

—Άλλά τί θά γείνουν τά σταφύλια και τά 
πεπόνια, καί τά £όδα, &ν γείνη οχλαγωγία ;

—Γλύτωσε δ,τι ήμπορέσης, άλλά καλλίτερου 
νά χαθούν ολίγα όπωρικά παρά νά φονευθή δ 
καλός γέρων άπό αυτούς τούς άθλιους ’Ιουδαίους!

Καί ταΰτα ε’ιπών δ Δημήτριος άνεχώρησε δρο- 
μαίως, άφίνων εΐς τόν Κλεομένη δλην τήν φρον
τίδα τής τραπέζης.

Μετ’ ολίγον δ θόρυβος ηύξησε τόσον, ώστε δ 
Κλεομένης μιμούμενος τούς άλλους πλησίον του ' 
πωλητάς, έβαλεν δλα τά όπωρικά πάλιν εΐς τά 
πανέρια καΐ έστίβαξε ταΰτα εις μίαν γωνίαν τής 
στοάς" έπειτα δέ έπλησίασεν εις τήν είσοδον τής 
αγοράς διά νά ιδη τά συμβαίνοντα» Έκεΐ ούδέν 
άλλο έβλεπε παρά όχλον θορυβώδη 'Ιουδαίων καί 
μικρεμπόρων, μέ ολίγους δούλους καί ίτι όλιγωτέ- 
ρους ευπρεπείς πολίτας· εΰκολον όμως ήτο νά έν- 
νοήση τις άπό τάς φωνάς τών ’Ιουδαίων, δτι 
προσεπάθουν νά διεγείρουν τήν όργήν τών Ελ
λήνων κατά τών Ναζωραίων ίν γένει καί ϊδίιφ 
κατά τοΰ γέροντος κήρυκος.

Έπί τέλους νέος τις ’Αθηναίος, βαρννθείς τόν 
θόρυβον αυτών, στρέφει και αρχίζει νά βρέχη δε- 
ξιφ άριστερφ γρονθοκοπήματα επί τών πλησίον 
του ’Ιουδαίων, κραυγάζων: « ’Έξω τούς κύνας! 
Τοΰτο ήναψε τόν σπινθήρα τής οχλαγωγίας, καί 
τό μέρος άντήχησεν άπό κτυπήματα καϊ βλα
σφημίας και κραυγάς: «Κάτω οί Ναζωραίοι !», 
«Κάτω οί 'Εβραίοι 1» Οί μαχόμενοι ήρπαζον ό,τι* 
εΰρισκον πρόχειρον—λίθους, σανίδας, ξύλα—καί 
έκτύπων μέ ταΰτα κατακέφαλα, πανταχόθεν δέ 
ήκούοντο αί κραυγαι τών πληττομένων καϊ οί 
στεναγμοί τών καταπατουμένων.

Κατ’ άρχάς δ Κλεομένης προσεπάθησε νά 
φθάση τον Δημήτριον τόν δποΐο.ν ένόμιζεν δτι θά 
εύρη πλησίον τοΰ κήρυκος. Άλλά δέν ήδυνήθη 
νά διαπεράση τήν πυκνήν ταύτην στιβάδα τών 
άλληλοκτυπουμένων, ώστε ήρκέσθη νά βοηθή 
τούς δεξιφ καΐ άριστερφ πεσόντας πληγωμένους 
νά απομακρυνθούν τοΰ άγώνος.

Ακολουθεί.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΠΝ ΓΪΝΑΙΚβΝ.

Τό βασιλικόν Άατεςοβκοπεϊον τοΰ Γρήνουιτς 
ίν Αγγλία έχει ενα κλάδον, Sens διευθύνεται 
άποκλειστικώ? ύπό γυναικών—τέββαρες απόφοι
τοι τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Νίουμαν Κολεγίου 
καί άλλη, ήτις κατέχει θέϋιν διευθυντςίας, /- 
χουσι τήν &ποκλειΰτικί}ν έςγαβίαν τών δ ι α- 
φο $ ικών ύ π ολογ iff μ ώ ν, ητι$ περιλαμβά
νει τάς νυκτε^ινάς παρατηρήσεις, φωτογραφίας 
και άκριβεΐς καταμετρήσεις έκ τών φωτογρα
φιών !!

Είς τήν έατρικήν άπό πολλοΰ αί γυναίκες ■ 
έπεδόθηϋαν μετά πολλή? έπιτνχίας.
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ζΖώτλωμκ τών ίπιβτημών ίλαβον πίρυΰι ίν 
Παριβίοις δύο Πολαινίδες. Mitt δΐ’ Ρουμανϊς και 
μία Ίταλλίς Σλάβου τό ατυχίαν του Λιδάκτορος 
τής Νομικής.

CH δημοσιογραφία άρι&μεΐ τινάς εκ τών ίκα- 
νατάτων δημοοιογράφαν. Τοιαϋται είναι ή Αε- 
όποινις Παίην, ήτις ίξαΰκεϊ το επάγγελμά της 
εν Αονδίνω.

Είς τήν Πολι
τείαν Κάνξας των 
Ήνωμ, Πολιτειών 
της 'Αμερικής έξα- 
οκοΰβι το επάγγελ
μα τ&ν Αημοΰιο- 
γράφων μετά πολ
λής δεξιότητας και 
ί πιτυχίαςτρ ιάκοντα 
γυναίκες,δ δΐ αριθ
μός αύτών αυξάνει 
κατ έτος κα&’ 3λας 
τά-,* Πολιτείας τής 
δημοκρατίας— με
ταχειρίζονται δί κα
λώς τό κονδύλιον 
όχι μόνον είς τούς 
διαφόρους κλάδους 
τής μα&ήιίεως, άλ
λα και είς αυτά τά 
πολιτικά.

—Ή πύλα Μέτζ <ffOU- 
ριίται υπό 20000 οτρα- 
τιωτών,

— Ή ’Ιταλία κατέχει 
ίκτασιν 300,000 τετρά- 
γωνιχών μιλιών ίν τη 
Άφριχη.

—Τό «αρελβον ϊτος 
επωϊ-ήβησαν είς τήν Πο
λιτείαν της Κίντοΰης ίν 
Αμερική ίπποι αξίας 
ί 5,000,000.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ·
Ή χώρα τ&ν Βουνών x«l τών κόλπων.

(ΐ3ε έπομίνην σελίδα}.

Ούτως Ονομάζεται Ή βορειοτέρα χώρα τής Εύ· 
ρωπαΐκής Ηπείρου, ήτις πρότερον ητο ύπό τό 
άκήπτρον τών βασιλέων τής Δανίας, ήδη δέ είναι 
ηνωμένη ufe τό Βασίλειον τής Σουηδίας.

ΟΙ Νορβηγοί είναι άνδρες υψηλοί καί δυνατοί 
μέ φυσιογνωμίαν εύθυμου διαθέσεως, έντιμοι καί 
άγαθοί. Είναι προσέτι εύγενεϊς είς τούς πρός 
άλλήλους καί πρός τούς ξένους τρόπους των.

Τό όψάρενμα είναι τό κύριον έργον τοΰ πλεί. 

στου μέρους τοΰ λαού, οί δέ^ίχθυς τό πρώτιστον 
είδος τής τροφής αύτού. Τό κλίμα είναι ψυχρέ· 
τατον, πάγος δέ καί χιών καλύπτουάι τό έδαφος 
περί τούς έννέα μήνας. *Ο χειμών μακρύς, τό όΐ 
θέρος βραχύ, άνοιξις καί φθινόπωρου δέν ύπάρχον- 
σιν έκει.

Ή παιδεία είναι άρκετά διαδεδομένη, Ιδίως ή 
προκαταρκτική έκπαίδευσις, οί δέ διδάσκαλοι 
τών προκαταρκτικών σχολείων είναι ύπόχρεοι νά 

κατηχώάιτούς μα- 
θτιτάς των μετά τό 
τέλος της λειτουρ
γίας κατά πάσαν 
Κυριακήν.

Τούς μάκρους 
χειμώνας δαπανώ- 
σι κατ’οίκον, αί 
μέν γυναίκες νή- 
θουδαι, κλώθουδαι 
καί ΰφαίνονόαι ft 
κεντώσαι, οΐ δέ άν- 
δρες προετοιμά - 
ζοντες τά δίκτυα 
καί τάλλα άλιευ- 
τικά έργαλειά των, 
σχίζοντες ξύλα ft 
έν ασχολούμενοι είς 
άλλα έντόπια έργα.

Ή Νορβηγία εί
ναι πλήρης ώραίων 
φυσικών σκηνο - 
γραφτών, πολλοί δέ 
περιηγηταΐ έπι - 
σκέπτονται αύτήν 
τό θέρος, διά νό 
θαυμάσωάι τάς μα- 
ευτικάς όψεις της 
ύσεως καί νά ί- 
ωδι τόν ήλιον ά- 

νατέλλοντα καί δύ. 
οντα πολλάκις τής 
ήμέρας 1

Είς τήν έπομί- 
νην εικόνα οί μι. 
κροί άναγνώσται έ
χουν μίαν άπό τός 
ώραίας σκηνογρα
φίας τής Νορβη
γίας. Όρη υψη
λά χιονοάκέπαστα, 
συνήθως &νεν δα- 
άώνήκδν δένδρων, 
μεταξύ δ' αύτών 
στενήνλωρίδαύδα- 
τος, συνήθως συγ
κοινωνούσαν μέ 

τήν θάλασσαν.
Τούς όρμίσκους

τούτους οι Νορδηργοί όνομάζουν Φ ι ό ρ δ καί είς 
αύτούς προσορμίζονται τά μικρά των πλοιάρια. 
Τά πλάγια τών βουνών είς τούς όρμίσκους τού
τους είναι συνήθως κατά τά μέρη ταΰτα λίαν ά. 
πόκρημνα, ώστε έν καιρφ χέιμώνος καθίσταται 
έπικίνουνος ή προσόρμησις αύτών ένεκα τής κα· 
ταπτώσεως μεγάλων στιβάδων χιόνος καί ένίοτε 
μεγάλων τεμαχίων πάγου, δθεν αποφεύγουν αυτά 
άμα άρχίόμ ό χειμών.

—Ύπΐλογίζεται 5τι ιίς τόν πυθμένα τοΰ Άτλεντιποϊ Ώ- 
χιανοΰ ύπάρχη στρώμα άίαταΐ 230 ποίων τό πάχο«.
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ THS ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ.

Έκ τών έκθέσεων, αί δποίαΐ είναι έγγεγλυμμέναι 
διά σφηνοειδών γραμμάτων έπΐ τών έκ πηλού πλα
κών, at irrolai άνεκαλύφθησαν etc τά ίρείπια της άρ- 
χαίαε Βαδυλώνος, καί at δποΤαι έχρησίμευον ώς φαί
νεται άντί έπισήμων αρχείων, μανθάνομεν τά εξής.-— 
"Οτι οϊ Βαβυλώνιοι είχαν μόνιμον στρατόν.Ότι τό 
Ιερατικόν ύπούργημα έΕησκεϊτο ύπό τοΰ βασιλέως, 
όστίΰ παρίσταται προσφέρων θυσίας, έχων παρ’ αύτώ 
Γραμματείς καί Άστρολόγουε.Ότι ή δουλεία ύπήρχεν 
ο! έν ττολέμιρ συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι, έπωλοΰντο 
είς τήν άγοράν ώς άνδράποδα. Η πολυγαμία ήτο έν 
χρήσει, άλλ' ούχί είς άνθηράν κατάστασιν, διότι ύπέρ 
τό ήμισυ τών κατοίκων είχον μόνον μίαν γυναίκα· Αί 
γυναίκες κατεϊχον έντιμον θέσιν είς τήν οίκίαν. 
"Οτι ύπαρχον δχι μόνον tzpefc άλλά καί ίέρειαι. "Οταν 
ή κυροϋλα τοΰ Βαλτάσαρ άπέδανε, γενικόν πένθος διε- 
τάχθη καθ’ δλον τδ Κράτος. Μεταξύ τών Άσυριακών 
θεοτήτων διάφοροι θεαί κατεϊχον έντιμοτάτην θέσιν.

ΟΙ πλούσιοι έζων είς οίκίας πολυτελείς δμοιαζού- 
σας μέ άνάκτορα—ίκτίζοντο δέ έν εϊδει τετραγώνου 
μέ αύλήν ή κήπον είς τδ μέσον.

ΕΙσέτι δεν έγνώοθη ποΐαι ήσαν αί διασκεδάσεις τών 
διαβυλωνίων. Είχον δμως μουσικήν καί άναφέρονται 
διάφορα μουσικά όργανα, ώς λ. χ. δ αύλός, ή αρπη, τδ 
κύμβαλου, τδ ψαλτήριον κλ.

Είς μίαν τών πλακών τούτων εΰρίσκεται τδ έγ
γραφον τοΰ συνεταιρισμοί? δύο άνθρώπων δ όρκος έδί- 
δετο είς τδν ναόν, συνεφώνησαν δέ νά συνεργασθούν 
έν καλή τή πίστει.

"Αλλη πλά£ τοΰ ό’1' π. X, αίώνος, παριστάνει μίαν 
σκηνήν έν τώ δίκαστηρίφ. Αντί τού όνόματος τών 
διαοίκων καί μαρτύρων, έλεγον δ υίδς τοϋ τάδε τοϋ 
υΙοϋ τοΰ τάδε. Γυνή χήρα ένάγει τδν άνδράδελφόν της, 
δστις θέλει νά λάβη τήν περιουσίαν τοΰ συζύγου της. 
•Όταν δέν ύπήρχεν υίός, άν μή ύπήρχε γραπτή ή 
θέλησις τοΰ άνδρος, ύπέρ τοΰ έναντίου, ή περιουσία 
μετέόαινεν είς τούς συγγενείς τοΰ άνδρός.

Ή χήρα λέγει—ήμεΐς ήγοράσαμεν τδν τόπον καί 
τήν γήν μέ χρήματα, τά δποΐα εϊχομεν, έδανείσθημεν 
μάλιστα καί τόσα παρά του υίοΰ τοΰ τάδε. Υίο&ετή- 
σαμεν υίδν καί ένεγράψαμεν τδν τίτλον τής υιοθεσίας. 
Ό δέ σύζυγός μου έδώρησε τδν τόπον εΐς έμέ καί τδν 
υΐοθετ^θέντα ulov μας, κατά τδν θάνατον τοΰ άνδρός 
μου δ ανδράδελψός μου μάςέξωθεν έπί τής οίκίας μου.

Ό δικαστής άπορρίπτει τήν άίίωσιν τοϋ άνδραδέλ- 
φου, τδν Επιπλήττει, τδν καταδικάζει εΐς τά έξοδα τής 
δίκης καί έπικυροί τήν διαθήκην τοΰ άνδρδς τής χήρας.

Τδ έθος τοϋ γάμου ήτο το έξής—Καθ’ ήν ήμέραν 
δ σύζυγος παρήτει τήν σύζυγόν του, έπρεπε νά τής 
δώση άργύρια (κανά πρδς άγοράν οίκίας καί δούλων, 
καί αύτή άπήρχετο έλευθέρα, δ δέ άνήρ τότε Αδύ
νατο νά νυμφευθή άλλην, άλλά τάν ήμέραν, καθ’ ήν ή 
γυνή άφινε τδν σύζυγόν της ίθανατώνετο !

Οί Βαβυλώνιοι ήσαν τδ σύμθολον ραθυμίας καί άσελ- 
γίας, άλλ' έκ τών πλακών τούτων ή (δέα αυτή άπο- 
δεικνύεται ένυπόστατος. At πλάκες α&ται, μέγας άριθ- 
μδς τών δπτίων εδρίσκεται είς τδ Βρεττανικδν μοσ- 
σεΐον, όταν δλαι άναγνωσθοΰν θά φέρουν είς φώς 
πολλά πράγματα, τά δποΐα 8χι μόνον θά διαφωτίσουν, 
άλλά καΐ θά Επικυρώσουν τάς 'Αγίας Γραφής.

ΤΑΞΕ ΙΑ ΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ.

(Διά τήν προσφιλή Εφημερίδα τών Παίδων).

(Συνέχεια καΐ τέλος- ΐΐε αριθμόν 1951.)

Τήν έπομένην πρωίαν' κατήλθομεν εΐς τήν αποβάθραν 
τήν 6 π.μ. άλλα πυκνή δμίχλη ήμπόδισε τό άπμόπλοιον 
τοΰ νά αναχώρηση επί τρεϊς ολοκλήρους ώρας. Περί τήν 
μεσημβρίαν έφθάσαμεν είς Κενιγσβίντερ, όπου άνήλθομεν 
εις τον περίφημον πύργον Δράχενφελς (Δραχ^βοΐνι), ΐν 
6 Βύρων αναφέρει εΐς τδ ώραϊον ποίημά του « Παϊς Χά- 
ρολδ.κ Ό πύργος ούτος κεΐπαι 277 μίτρα ύπεράνω του 
ποταμού, και εννοείται δτι ή θέα έχεΐθεν ήτο κάτι τι έκ
τακτον. ’Ολίγον πρίν φθάση τις εΐς τδν πύργον, υπάρ
χει χώρος τις ισοπεδωμένος, όπου είναι ξενοδοχεΐδν καΐ 
έστιατόριον. Έκεϊ απολήγει καΐ δδοντωτδς σιδηρόδρο
μος, δστις αναβιβάζει τούς όκνηροΰς περιηγητάς άκό· 
πως εις αίιτδ τδ ύψος. Καπερχόμενοι άπηντήσαμεν αριθ
μόν τινα Λ·ωτ, καί πρδς στιγμήν ίνόμισα ίτι ήμην είς 
την πατρίδα! Άλλ* ϊλειπον αΐ φουστανέλλαι καί αί 
βράχίί τών χωρικών μας· καί προσέτι τά ζφα ταΰτα 
αντί σαμαριού εφερον κομψάς έρυθράς σΖ-ί-ίας, καί αντί 
πελωρίων δεμάτων κλημάτων, ϊφερον καλοενδεδυμίνα 
καί γελώντα παιδία, άτι να πάντα σχεδόν οδτω κάμνουν 
την ανάβασιν τοϋ Δράχενφελς, ένω οί γονεϊς των επι
βαίνουν τοϋ σιδηροδρόμου η ανέρχονται πεζή.

Την 5 μ. μ. εφθασαμεν εΐς Βόννην, ένθα κατελύσα- 
μεν. Τήν έπομένην πρωίαν περιηγήθημεν τήν πόλιν, 
καΐ. έπεσκέφθημεν τδ Πανεπιστήμιον, όπερ εΐναι έκ τών 
άριστων της Γερμανίας, καΐ οπού έσπούδασεν δ νυν 
Αΰτοκράτωρ. Ή πόλις αΰτη είναι έκ τών καθαρωτέρων 
καΐ μάλλον ευχάριστων καθ’ δλον τδν ’Ρ-ηνον.

Περί τήν μεσημβρίαν έπεβιβάσθημεν δια τελευταίαν 
φοράν εις τδ ατμόπλοιον καί μετά δύο ώρας έφθάσαμεν 
είς Κολωνίαν. Έν τή πόλει παύση έμείναμεν τρεις η
μέρας.

Χ,θές π. μ. μετέβημεν είς τδν περίφημον Μητροπο- 
λιτικδν Ναόν, δστις έχει τά υψηλότερα κωδωνοστάσια 
τοΰ κόσμου (εννοείται εξαιρούμενου τοΰ Πύργου "Άίφ- 
φελ), Καΐ πρώτον έκάμαμεν τδν κύκλον περιξ αΰτοΰ, 
θαυμάζοντες τήν μεγαλοπρέπειαν τών εξωτερικών του 
διαστάσεων. Ειτα αγοράσαντες εϊσητήρια άντ! 1,50 
δραχμής, έπεχειρήσαμεν την άνάβασιν ένδς τών δύο κω
δωνοστασίων.Ή κλίμαξ είναι ίλικοειδής καΐ άνηρχόμεθα 
δλονέν στρεφόμενοι δεξιφ· ήρχίσαμεν μετ’ δλίγον νά ζα- 
λιζώμεθα με αΰτδ τδ άένναον γύρω, γύρω, γύρω. Έφθά
σαμεν είς εξώστην τινά, άσθμαίνοντες καΐ ζαλισμένοι, 
καί δ δδηγδς μάς έπληροφόρησεν δτι εκάμαμεν ήδη τδ 
rpZror τοϋ δρόμου! Μετά μικράν άνάπαυσιν εξηκολου 
θήσαμεν την έλικοειδή ταύτην άνάβασιν καί, διά νά μή 
μακρηγορώ, έφθάσαμεν τέλος εις τδ κατακόρυψον ση- 
μεϊον μόλις δυνάμενοι νά σταθώμεν άπδ τήν ζάλην. 
Άναπαυθέντες όμως έπί τίνος στιγμάς επί τινων καθι
σμάτων, εξήλθομεν είς κυκλοτερή, εξώστην καί όντως 
ήξιζε τδν κόπον—ή απερίγραπτος εκείνη θέα τής πόλεως, 
τοΰ ’Ρήνου, τής περιξ χώρας, καί τών μακρύνών δρέων. 
11 Αν εΐχομεν τώρα, έσκέφθην, τδν ΐδικόν μας γαλανδν 
ουρανόν, τήν κρυστάλλινων ατμόσφαιραν τής Ελλά
δος,πόσον έξοχος θά ήτο ή θέα, άφοΰ καΐ μέ αυτήν 
άκόμητήν άμαυράν καΐ συννεφώδη ατμόσφαιραν λησ
μονώ τάς 550 Βαθμίδας, τάς όποιας άνίβην έως εδώ I 
Κατελθόντες πάλιν διά τής ατελεύτητου εκείνης «e&-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 49591891 ΜΑΙΟΣ,
Μξεως», ώαή'Μομ.εν είς τό* ναό*, καί έμείναμεν έκεϊ 
τρεις ώρας, άποθαυμάζοντες καί μελετώντες τά πάντα. 
’Εάν ενθυμούμαι καλώς, ή « Έφημερίς τών Παίδων» 
έδημοσίευσε πρό τινων έτώ* περ^χραφήν περί τοϋ Ναοϋ 
τούτου('), ώστε είναι περιττόν νά αναφέρω εκτενώς περί 
αύτοϋ. Έβαυμάσαμεν κυρίως πέντε μεγάλα καί ωραιό
τατα έζωγραφισμένα παράθυρα τής νοτίου πλευράς, προ- 
σενεχθέντα τό 1848 ύπο τοϋ αοιδίμου Λουδοβίκου τοϋ 
Α'. ρασιλέως τής Βαυαρίας. Τό πρώτον παράθυρων πα- 
ριστά Τωάννην τόν Βαπτιστήν, το δεύτερον, τήν γέν- 
νησιν τοϋ Σωτήρος, τό τρίτον, τόν τελευταίο* δεϊπνον, 
και τον θάνατον τοϋ Σωτήρος, τό τέταρτον, τήν κατά- 
βασιν τοϋ 'Αγίου Πνεύματος κατά τήν Πεντηκοστήν, 
καΐ τό πέμπτον παράθυρον, τόν λιθοβολισμόν τοΰ Στε
φάνου.

Ά|οϋ περιηγήθημεν τά έπτά παρεκκλήσια, κατήλθο- 
μεν εις τό θησαυροφυλάκιο*, δπου είναι εκτεθειμένα 
δλα τά τιμαλφή αντικείμενα καΐ σκεύη τοΰ ναοϋ. Είς 
τό μέσον τοϋ δωματίου εντός ύαλίνης θήκης μας έδειξαν 
μέγα χρυσοϋν κιβώτιον, εντός του όποιου, είπαν, ^υλάτ- 
τονται τά οστά τών Τριών Μάγων, οΐτινες προσεκυνησαν 
τόν άρτιγέννητον Σωτήρα έν Βηθλεέμ!! Τά όστά ταΰτα 
εΐπον, άνακομισθέντα ΰπό τής Αύτοκρατείρας Ελένης 
εΐς Κωνσταντινούπολιν, μετηνέχθησαν εκεϊθεν εις Μιλά
νο*, τό δε 1164 έτος έδωρήθησαν ΰπό τοϋ Αύτοκράτορος 
Βαρβαρόσσα είς τόν τότε ’Αρχιεπίσκοπον τής Κολωνίας!

Έλησμόνησα νά αναφέρω οτι, κατερχόμενοι τοϋ κω
δωνοστασίου, έστάθημεν φυσικά νά ίδωμεν καΐ τούς κώ- 
δωνας, ό μέγιστος τών όποιων—Αύτοκράτωρ καλούμενος, 
ζυγίζει 25 τόννους, και έχύθη τό 1874 έκ τοΰ μετάλ
λου τηλεβόλων Γαλλικών, κυριευθέντων κατά τόν τε- 
λευταϊον πόλεμον.

Μετά μεσημβρίαν, περιηγήθημεν τήν πόλιν καί εΐδο- 
μεν δύο πύλας "Ρωμαϊκής έποχής. Ώς γνωστόν, ή Κο
λωνία ητο τό πάλαι αποικία "Ρωμαϊκή, ίδρυθεϊσα τό51 
μ.Χ. καΐκληθεϊσα «Κολόνια Κλαυδία Άγριππίνα.Τό 308 
^..Χ. δ μέγ. Κωνσταντίνος έκτισεν ένταϋθα λιθίνην γέφυραν 
επί τοϋ’Ρήνου,ήτις κατεστράφη ύπό τών Νορμανϊών ’Από 
τόν 5ον αιώνα καΐ επέκεινα ή Κολωνία ανήκε* είς τό 
Βασίλειον τών Φράγκων. Κατά τόν 4ον αιώνα Κάρολος 
& Μέγας ιδρυσεν ενταύθα τήν αρχιεπισκοπήν, μετά 
ταΰτα δέ οί αρχιεπίσκοποι ησαν ούχΐ μόνον οί πνευμα
τικοί, αλλά καΐ οί κοσμικοί άρχοντες τής πόλεως. Τα
χέως δμως ήλθον εΐς ρήξιν μέ τους πολίτας, καί ό έμφύ- 
λιος ούτος πόλεμος διήρκεσε κατά διαλείμματα έπί 250 
ετη ! Καί μετά τήν ήτταν τών αρχιεπισκόπων καί τήν 
παραχώρησιν δημοκρατικού πολιτεύματος, αί μεταξύ 
τών φατριών τών προύχόντων πολιτών ίριδες δεν έπαυ
σαν μέχ^ρι του 16ου αιώνας. Καΐ μίλα ταΰτα ή Κολω
νία κατ αύτό τό διάστημα ητο μία τών πλουσιωτάτων 
πόλεων τής Ευρώπης, καί τό εμπόριό* της ητο πολύ 
εκτεταμένο*. Ύπήρξέν ωσαύτως ή Κολωνία τό κέντρον 
τής Γερμανικής καλλιτεχνίας, αρχιτεκτονικής, γλυπτι
κής καί ζώγραφικής καί ειχεν ανθηρότατο* πανεπι
στήμιο*, ϊπερ ηδη κατηργήθη ύπό τών Γάλλων προ 
100 περίπου ετών.

Μετά τόν 16 αιώνα ή Κολωνία παρήκμασε καί έχασε 
τή* υψηλήν της θέσιν. Τό 1797 προσηρτήθη εΐς τήν 
Γαλλίαν, άλλά πάλιν τό 1815 ϊπεσεν ύπό τήν κυριαρ
χίαν τών Πρώσσων. "Ηδη ή πόλις εΐσήλθεν εΐς νέον 
στάδιον ακμής εμπορικής καΐ βιομηχανικής, καί πολύ 
έθαυμάσαμεν τήν φιλοκαλίαν τών παραθύρων τών έμπο- 

ρικών καταστημάτων, διερχόμενοι το έσπέρας τας δδούς 
—φιλοκαλίαν μάλιστα σχεδόν ΐσην μέ τήν τών Παρι
σινών καταστημάτων, καί ουδέ «ΐΐ τό Βερολίνο* παρα- 
ρατηρουμένην.

Ή πόλις όμως δέν είναι ώραία· απεναντίας είναι ακά
θαρτος χαϊ δυσώδης, αί υπόνομοι είναι κακής κατα
σκευής, αΐ πλεΐσται 03οί στενοί καΐ σκοτειναί, καΐ-τά 
πεζοδρόμια ακανόνιστα καΐ κατ’ οΰδέν εφάμιλλα πρός 
τά τών ’Αθηνών. Εΐς τας εξω δμως συνοικίας τής πό- 
λεως γίνονται ώραΐαι λεωφόροι, δενδροστοιχίαι καΐ λαμ- 
πραί οικίαι, καΐ λέγουν δτι ολίγον κατ’ ολίγον θά βελ
τιώσουν και τάς είς τό κέντ^ον συνοικίας.

Σήμερον έπεσκέφθημεν την παμπάλαιου Δημαρχίαν, 
οπού μεταξύ άλλων περιέργων πραγμάτων, εΐδομεν έπΐ 
τοΰ μεγάλου πύργου άνωθεν τοϋ ωρολογίου, μεγάλην 
κεφαλήν έκ λίθου ή ξύλου, ήτις, δσακις τό ωρολόγιο* 
σημαίνει, ανοίγει εΐς κάθε κτύπημα τό στόμα. ’Επίσης 
έπεσκέφθημεν τό ένταϋθα Μουσείο* καΐ εΐδομεν πολλάς 
ώραίας εικόνας ύπό τών άριστων Γερμανών καΐ’Ολλαν
δών ζωγράφων ('Ρούβενς, Βάν Δόκ, ’Ρίχτερ, κτλ.) καί 
τινας ’Ρωμαϊκά; αρχαιότητας, ούχί μεγάλης σπουδαι- 
ότητος. ’Εκεΐθεν έπεσκέφθημεν την μεγάλην σιδηράν 
γέφυραν έπΐ τοϋ 'Ρήνου, ήτις είναι αρκετά πλατεία, ώστε 
νά διέρχωνται έπ’ αυτής δύο γραμμαΐ τοϋ σιδηροδρόμου 
καΐ μία άμαξιτή δδός μέ δύο πεζοδρόμια. Είς τήν μίαν 
άχραν τής γέφυρας είναι έστημένος μέγας έφιππος άν- 
δριάς τοΰ πρφην Βασιλέως τής Πρωσσίας Φρειδερίκου 
Γουλιέλμου τοϋ Γ“. καί εΐς τήν άλλην, όμοιος άνδριάς 
τοΰ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου τοΰ Af. Έπιστρέφοντες 
εΐς τήν πόλΐν, εΐδομεν καί δύο άλλους ανδριάντας—ενα 
τοΰ Στρατάρχου φόν Μόλτκε, καΐ έτερον τοΰ Βίσμαρκ.

'Απόψε αναχωροϋμεν εντεύθεν, έπιστρέφοντες είς Βε
ρολίνου, καί ουτω τελειώνει αύτό τό εΰχάριστον άμα 
καΐ διδακτικώτατον ταξειδάκι μας.

Τέλος.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ THE ΑΓΓΛΙΑΝ.

Εΐς τούς παλαιούς χρόνους ή Αγγλία ώνομάζετο Άλόιών—τό όποιον σημαίνει λευκόν, ένεκα τών λευκών κρημνών της. Άλλ’ ό ’Ρωμαίος συγγραφευς Πλίνιος, δστις έζησε πρό 1800 περίπου έτών, καί ό όποιος Αγάπα πολύ τά άνθη, ένόρ,ιζεν δτι ή ’Αγγλία ώνομάσθη Άλβιών, ενεκα τών λευκών ρόδων (τριαντάφυλλων), τά όποια φύονται άφθόνως έκεϊ.Άλλά το ρόδον δέν έγεινε τό έμβλημα της Αγγλίας, εΐμίι μετά πολύν χρόνον άφ' δτου ώνομάσθη Άλόιών. "Οταν ό Έ- δουάρδος 3ος ητο βασιλεύς της ’Αγγλίας, έκόπη νόμισμά τι, τό όποιον άπό τό έν μέρος έφερε ρόδον. Τό νόμισμα τούτο έκα- λεΐτο Ρόζενομπολ (εύγενόροδον). Άλλά καϊ τότε άκόμη τό ρόδον δέν ητο της Αγγλίας τό έθνικόν άνθος.’Όταν ό Ερρίκος 4<>ς έδασίλευε μεγάλη 
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έρις ήγέρθη εΐς τήν χώραν. Αύτός ήτο Αγαθός άνθρωπος—τόσον Αγαθός, ώστε ώνομάσθη διά τήν καλωσύνην τον « Ό ’Άγι ο ς Έ ρ ρϊκ ο ς,» Ανήκε δέ εΐς τόν λαγγαστριανόν κλάδον της βασιλικής οικογένειας, της όποιας ό Αλλος κλάδος—ό έκ τοΰ Οΐκου τοΰ Ύρόκ, άντεποιεϊτο τών έπϊ τον θρόνον δικαιωμάτων.Οΐ Αρχηγοϊ τών δύο τούτων κλάδων συνηντήθησαν ήμέραν τινά εΐς τόν Κήπον Τέμπελ καΐ έκεϊ έφιλονείκησαν. Ό Αρχη- χός τον Οϊκον τοϋ Ύόρκ έκοψε τότε λευκόν ρόδον Από μίαν τών έκεϊ τριανταφυλλιών καϊ είπε εΐς δλονς τούς φίλους τον νά κράξουν τό αύτό. Ό Αρχηγός τού λαγ- γαστριανον Οίκον Απ’ έναντίας έκοψε κόκ- κινον ρόδον καϊ παρεκάλεσε τούς φίλους τον να πρήξουν τό αύτό. Οϋτω εΐς τούς μεγάλους πολέμους, οϊτινες έπηκολούθη- σαν μεταξύ τών δυο τούτων κλάδων τής βασιλικής οικογένειας, οϊόπαδοϊ τοΰ λαγ- γαστριανοϋ Οΐκου έφερον ώς έμβλημά των έρυθρόν ρόδον, ένφ οΐ τον Οϊκου τον Ύόρκ λευκόν. Οΐ πόλεμοι ούτοι καλούνται είς τήν ιστορίαν, «Οί πόλεμοι τών ρόδων» διήρκεσαν δέ 30 όλα έτη καϊ χιλιάδες Ανθρώπων Απωλέσθησαν εΐς αύτούς.Μετά τούτο εΐς τών βλαστών τον λαγ- γαστριανον Οΐκου ένυμψευθη τήν 'Ελισάβετ έκ τοΰ οΐκου τού Ύόρκ, τό σννοικέσιον δέ τούτο έθεσε τέρμα εΐς τούς έμφύλιονς τούτους πολέμους.'Ιστορείται οτι κατά τούς γάμονς τών έν λόγω ήγεμονοπαϊδων, μία τριανταφνλ* λιά, εΐς τήν έπαρχίαν Ούιλτσάϊερ, ήτις εκαμνε πάντοτε λευκά ρόδα, έκαμε τότε ρόδα έρνθρόλευκα. Εΐτε Αληθής, είτε μή εΐνε ή ιστορία αΰτη, τό βέβαιον εϊναι δτι εΐς τήν Αγγλίαν φύεται τριανταφυλλιά, ήτις φέρει ρόδα λενκοκόκκινα, καϊ τά όποια ώνομάζονται-λαγγαστριανοΎόρκρόδα.Οντω λοιπόν τά δύο ρόδα ήνώθησαν έκτοτε εΐς έν καϊ Απετέλεσαν τό καλούμενον Τούδορ βόδον, τό όποιον σκαλίζεται εΐς τά βασιλικά Ανάκτορα καϊ τούς βασιλικούς τάφους τών βασιλέων τής Αγγλίας. Ό Ήγεμών οστις έννμφεύθη τήν Ελισάβετ ήτο Ερρίκος ό 7« · ούτος έκτισεν ώ- ραϊον παρεκκλήσιον εΐς Ούαστμνίστερ Άβ- βεϋ, εΐςτό όποιον αύτός καϊ ή σύζυγός του έτάφησαν. “Οσοι άπό τούς μικρούς μον συνδρομητής ύπάγουν εΐς τό Λονοϊνον, θά 

ΐδουν τό ρόδον τοΰτο μονόν καϊ διπλοΰν σκαλισμένον εΐς όλους τούς τοίχους καϊ θύρας καϊ ζωγραφισμένου εΐς τά ύαλιά τών παραθύρων τού παρεκκλησίου τούτου έτι δέ εΐςτό ώραΐον καϊ πολυτελές μνη- μεϊον, έντός τοϋ όποιου εΐναι τεθαμμένοι οί έν λόγω βασιλικοί σύζυγοι.—Τό μνημείου τούτο περικλείεται έντός όρειχαλκί- νου κιγκλιδώματος, εΐς τό όποιον παρα- τηρεϊται έπϊσης τό βόδον.
TTOIKlIJkJL.

—Άφέλεμοε ύΒηγίαι. Δια νά άφαιρίσης στίγματα με
λάνης, ή σκωρίας σάήρου, βρέξε το φόρεμα μέ γάλα καί 
σκέπασέ το μέ άλας.

—“Ορνιθα καλώς τρεφομένη καΐ περιποιουμένη βίβει είς 
Βυο μήνας τόσα αυγά, όσα ζυγιζόμενα θά αποτελούν το βά- , 
ρος τοΰ σώμα τάς της.

— Ώμα κρομμύδια ψιλοκομμένα καί ανακατωμένα μέ τρο
φήν είναι καλλ'ίτερον ιατρικόν Βιά τάς ασθενεί ας τών όρνίθων 
άκό κάθε άλλο πραγμα.

—Ό (ωμής ένός λεμονίου τις ίν ποτήριον ΰβατος, συχνά- 
κις θεραπεύει τον πονοκέφαλον, άλλά πρέπει νά παρθή χωρίς 
ζάχαριν.

—Ποτέ μή βρέξης τά μαλ_)ά σου, έάν ίχης τάσιν είς κώ- 
φωσιν, ούτε νά βουτάς την κεφαλήν είς τό ΰίωρ, ίταν κο- 
λυμβάς.

—Όμή πατάτα εΐναι τά αριστον σπουγγιστήριον Βιά άτσα- 
λόπενες, διότι καθοιρίζει αύτάς καί κάμνει την μιλάνην νά 
βέη ευκόλως.

—Έάν χάρτης καή, βπου υπάρχουν μυρμηκες, τούς άπο- 
Βιωκη αμέσως. Επίσης τους -ποντικούς.

—Διά νά αΰζήσης τόν αριθμόν τών αυγών καΰσον αρα
βόσιτον έως οΰ μεταίληθή εις άνθρακα, άνάμιξον Βέ ποσό
τητά τινα αύτοϋ μέ τροφήν καί ΒίΒε εΐς τάς όρνιθας 2—3 
φοράς τήν ίβδομάδα.

—Έαν θέλης νά αφαίρεσης άπό φόρεμα πίσσαν, τρίψε τό 
μίρο; μέ πάχος χοίρειον καΐ έπειτα πλύνε το μέ σαπούνι.Τό 
αυτό κάμε καΐ όταν θέλης νά κκθαρίσης τάς χεΐράς σου άπό 
πίσσαν.

—Ίΐ διάνο τα είναι φως—τό συναίσθημα είναι θερμότης, 
—ή βέ θέλησις τό σημεΐόν, όπου συγ κέντροννται ό νους καϊ 
τό συναίσθημα.

—'Ο Λούθηρος ίλεγεν ότι βέν βύναταί τις νά καταπολέ
μηση τό πνεϋμα τοϋ ανθρώπου Βιά τοϋ ξίφους. Άλλ’ όμως 
υπάρχει μάχαιρα τοΰ Πνεύματος, ή όποια είναι ΰπλον άποτε·' 
λ ιαματικόν.

—’Η άλήθεια εΐναι πάντοτε σπόρος ζών άλλ* όμως Βύ- | 
ναται να,ταφή μέ μίαν μούμιαν, ή νά φυτευθή εις καρποφόρον ’ 
γην. Ή αλήθεια Βύναται νά εΰρη τήν καρΒίαν τοϋ ανθρώπου 1 
φέρετρόν της, ή Βύναται νά γείνη ή ζύμη της ψυχής.

—Ό Αριστοτέλης έθεώρει εκείνο το ίργον τής τέχνης τε
λειότατου, από τό όποιον τίποτε Βέν βύναται να άφαιρεθή καΐ 
εις τό όποιον τίποτε Βέν δύναται νά προστεθή. Ή αρετή, ή 
αλήθεια, ή ώραιότης Βρίζεται ΰπ’ αύτοϋ ώς το μέσον μεταξύ 
Βΰο έκ διαμέτρου αντιθέτων πραγμάτων.Ή βέ ευτυχία συνί- 
σταται εις τόν ορθόν βαθμόν, εις τήν άρμονικήν αναλογίαν.

ιερογρλφικαι epathseis.
ί. Τί βιβλίον έρρίφθη είς τόν ποταμόν ;
S. Πώς ώνομάζετο ό ποταμός ;
3. Τίνος πράγματος ητο σημεϊον;
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