
Τιμή ίτηαΐα, λ. 60
> έζώβΐ. φίλ. d 5

Ε ΠΣ Γ.
ΑΡθ. 27. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1870.

ΗΡΩΙΚΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ.

Προ τινων έόδομάδων έςέπλευσε τοΰ λιμενος 
τής Λιόερπούλης Άγγλιχόν τι άτμόπλοιον διευ- 
βυνόμεν.ον πρός τήν Νέαν 'Υόρχην τήν τετάρ- 
την δέ ήμέραν άπό τής άναχωρήσεώς του ναΰ- 
ταί τινες άνεχάλυψαν ότι εις τήν άποθήχην του 
πλοίου έχρύπτετο μιχρός τις ^αχενδύτης παΐς 

ήλιχία; μόλις έννέα ετών, τδν όποιον χαί 
ώ6ήχησαν πάραυτα είς τόν Υποπλοίαρχον.

Οδτοί ήρχισεν αμέσως νά άναχρίνη 
τδ παιδιον τίνι τροπιρ ήδυνήΟη νά χρυ- 
φβη μεταξύ τών έμπορευμάτων χαι τις 
τό ϊφερεν έπί τοΰ πλοίου· τό δέ παιδιον, 
τό όποιον εΐχεν ώραΐον χαί λαμπρόν πρό- 
σωπον καϊ δφθαλμοΰς έχφραστιχωτάτους, 
άπεχρίθη ότι 0 πατήρ του τό ώδήγησεν 
έχει, διότι όχι μόνον δέν εΐχε τά άπαι- 
τούμενα μέσα πρός διατροφήν του, άλλ* 
οΐίτε νά τοΰ πλήρωσή τό είσιτήριον ή
δόνατο διά νά δπάγη είς Χάλιφαξ, δπου 
ευρίσχετο μία εύχατάστατος θεία τ«, τήν 
όποιαν έπήγαινεν ήδη νά εΰρη.

Ό Υποπλοίαρχος δεν έπίστευσεν είς 
τούς λόγους τοΰ παιδί;, χαίτοιέχ τοΰ έχ- 
έχφραστιχοΰ αύτοΰ προσώπου χαί τοΰ 
τόνου, με 6’ οΰ ώμίλει, ήδύνατό τις νά πει- 
σθή άτι Ιλεγεν άλήθειαν εΐπε δέ άτι 
πολλοί τοιουτοι δραπέται τδν έξηπάτησαν 
πολλάχις χαί ότι εΐχε πεποίδησιν, ότι τό 
παιδιον αύτό έφερεν έπί τοΰ πλοίου χαί 
τό έφωδίασε μέ τροφάς έξάπαντος κά
ποιο; άπό τους ναύτας. Κατά συνέ

πειαν λοιπόν τό δυστυχές παιδίον δπέστη πολ
λά; κακομεταχειρίσεις.

Έν τούτοι; δέν έπαυσαν χαθ’ έχάστην ήμέραν 
νά τό έζετάζωσι χαί νά τό έπανεςετάζωσιν, άλλά.. 
πάντοτε τήν αύτήν Ιδιδεν άπάντησιν, ότι ού- 
δένα έχ τών ναυτών έγνώριζεν είς τό πλοΐον?έ- 
χεΐνο, 6 δέ πατήρ του μόνο; του τδ έχρυψεν έχει 
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καΐ τοΰ έπρομήθευσε τήν τροφήν του.
’Επί τέλους δ Υποπλοίαρχος άπαυδήσας έκ 

τής έπιμονής τοΰ παιδίου τοΰ ν’ απαντά πάντοτε 
τά αΰτά, καί πολύ πιθανόν δποπτεύσα; τινα έκ 
τών ναυτών, συνέλαβεν ήμέραν τινά τό πτωχόν 
παιδίον έκ τοΰ τραχήλου, καί ίδηγήοα; σύτό Υπό 
τόν Εατόν τοΰ πλοίου, τοΰ βΐπεν, δτι έάν έντέ; 
δέκα λεπτών τής ώρας άπ’ έκείνης τής στιγμή; 
δέν έλεγε τήν άλήΟειαν, θά τδ έκρεμα έκ τής 
κεραίας. "Ολοι οί έπιβάται καί ναΰται αυνή· 
χΟησαν πέρι* αότοΰ, έμπροσΟέν του δέ ΐατατο δ 
άσπλαγχνος Υποπλοίαρχος μέ τδ ώρολόγιον 
άνά χεΐρας περιχυχλωμένος Υπό τών αρωματι
κών τοΰ πλοίου.

^Ητο ωραιότατον θέαμα νά βλέπη τις τδ ώ- 
χρδν, άγέρωχον καί τεθλιμμένο? πρόσωπον τοΰ 
εδγενοΰς έκείνου παιδίου, τήν κεφαλήν του έ
χοντας Υψωμένη?, καί τοΰ; ώραίους δφδαλμοΰ; 
λάμποντας έκ τών δακρύων. ’Αφοΰ τά δκτώ λε
πτά τής ώρα; παρήλθον, δ Υποπλοίαρχο; εΐπεν 
είς αυτό, δτι δυο μόνον λεπτά τοΰ έμενον ΐνα 
ζήση, καί τδ συνεβούλευσε νά είπη τήν άλή- 
0ειαν διά νά σώση τήν ζωήν του· άλλά τό παι
δίον άπεκρίθη εί; ταΰτα έρωτήσαν τδν Υπο
πλοίαρχον μετά μεγάλης άπλότητος καί έπιση- 
μότητος, έάν τ<ρ έπετρέπετο νά προσευχη&ή.

Ό Υποπλοίρχος δέν άπήντησε τίποτε, έκίνη- 
αε δε μόνον τήν κεφαλήν καί έγεινε κάτωχρος ώ; 
φάσμα καί τρόμων ώ; χαλάμιον δπδ πνοής άνέ- 
μ» σαλευόμενον. Καί τώρα οίπάντες έςράφησαν 
πρδς τδ γενναιόφρον καί εδγενέ; παιδίον* το πτω
χόν αύτό παιδίον, τδ όποιον ή μέν κοινωνία άπέρ- 
ριπτεν, δ ϊοιος δέ αύτοΰ πατήρ δέν ήδύνατο 
νά διαθρέψη, μέ ήνωμένας χεΐρας καί κε
φαλήν πρδς τδν ουρανόν έστραμμένην έγο- 

; νάτισε καί προσηυχετο είς τόν Κύριον ήμών 
Ίησοΰν ΐνα τό εύαπλαγχνισθή καί τδ λάόη είς

I τούς Ούρανούς.
j *0 πληροφορήσας ή μάς περί τοΰ γεγονότος 
I τούτου προσθέτει δτι συνέβη τότε σκηνή τι; 0- 
ι μοία τής Πεντηκοστής. Όλολυγμοί έςέσπασαν 
ι πανταχόθεν άπδ απαθείς καί οχληράς καρδίας, 
ΐ εύΟΰ; άμα εΐδον τδν Υποπλοίαρχον νά προχω- 

ρήση πρδς τδ παιδίον καί νά τδ σφίγίςη εί; 
τάς άγκάλας του· άφ’ οδ δέ τδ ήσπάσθη επα
νειλημμένοι; καί τδ ηύλόγησεν, ώμολόγ-ησεν 2· 
πειτα βτι έπείδετο ήδη είλικρινώ; είς τοΰ; λό
γους του, καί δτι προς τούτοι; ήσθάνετο μεγά
λη? χαράν διά τήν γενναιότητά του, μεθ’ ής άν- 
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τίκρισε τδν θάνατον, προτιμήσας νά προσφερθή 
θΰμα μάλλον εί; τδν βωμόν τής άληδεία;, παρά 
νά ψευαθή. Άναγνώστα! θεώρησον τήν δπι- 
σθεν εικονογραφίαν, και μιμήΟητι τδ πτωχόν 
άλλ’ εύσεβές έχέΐνο παιδίον!

Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟϊ ΒΑΣΙΛΕΊΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ 

ΔΑΡΕίϋϊ ΤΟΪ ΪΣΤΑΣΠΟΥΣ

Εΐς των τελειότατων καί άναμφιδόλως τών 
ώραιοτάτων σφραγιδοκυλίνδρων τής ’Ασσυρίας τών 
ευρισκομένων είς τδ Βρετανικόν Μουσεΐον, εΐναι ή 
εί; τήν παρούσαν εικονογραφίαν παριστανομένη σφρα- 
γίς τοΰ Δαρείου, του υΕοΰ τοΰ Τστάσποος. Εΐναι δέ 
αυτή έξαισίως έσκαλισμένη επί ώχροΰ άμδάρεως 
λίθου, προ είκοσι δυο αιώνων, ήτοι πρδ 2200 έτών· 
άλλ’ όμως κατά το μακρδν τούτο διάστημα τόσην μι· 
κράν βλάδην όπέστη, ώστε και τδ ές αότοΰ λαμδα- 
νόμενον έκτόπωμα δύναται νά θεωρητή ώς καλλιτέ
χνημα. Παριστάνει δέ μίαν έκ τών σονειθεστάτων 
υποθέσεων μεταςΰ τών Ασσυριών, δηλαδή κυνηγών 
λέοντα;.

Ό Δαρεΐος ίστάμενος όρθιας έιτί τοΰ άρματός του 
εΐναι ήδη έτοιμος νά έςακοντίση τρίτον βέλος κατά 
τίνος λέοντας, δστις αγωνίζεται νά κα'μη ματαίαν καί 
τελευταία? έφοδον κατά τοΰ μονάρχου· υπό τοΰςπό-
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δας δέ τοΰ ίππου φαίνεται έξηπλωμένος χαί έχπνέων 
άλλος τις λέων· άνωθεν τοΰ άρματος τοΰ βασι- 
λέως δ θεός Βάαλ έκτείνει τάς προστατευτικά; αύ- 
τοδ πτέρυγας, άπδ τδ Sv δέ χαί τδ άλλο μέρος 
δπάρχουσι δύο φοινικόδενδρα καταφορτωμένα μέ 
καρπούς. Όπισθεν του άαρείου όπάρχουσι τρεις σει- 
ραι σφηνοειδών γραμμάτων, είς Περσικήν, Μηδικήν 
και Συριακήν γλώσσαν, τά όποια έςηγοΰνται,—α’Εγώ 
εΐμαι ό βασιλεύ; Δαρεΐος. · Οί χαρακτήρες ίδίως 
τών ζώων εΐναι έζώγρ αφημένοι κατά τδν ιδιαίτερον 
συνθηματικόν τρόπον της Άσ συριανής τέχνης, καί 
δειχνόουσι μέχρι τής σήμερον μεγάλην λεπτότητα καί 
ακρίβειαν.

Έ» τής φροντίοος, μέ τήν όποιαν έφολάασοντο αί 
βασιλικαί σφραγίδες είς τήν ’Ανατολήν χαί έκ τής 
καλής καταστάσεων τοΰ πολύτιμο touts λίθου, δόνα- 
ταί τις νά σομπεράνηεόλόγως, 8τι αΰτη ήτο ή σφρα- 
γίς, μ* τήν όποίαν έσφράγισαν τδν λίθον, τδν όποιον 
έβαλαν είς τδ στόμα τοΰ λάκκου, όπου έρρίφθη δ Δα
νιήλ (Δαν. 6, 17.) χαί δ όποιος τότε, χαθώ; σήμε
ρον, άλλά διαφοροτρόπως, έπεμαρτΰρει τήν αλήθειαν 
τήί δυνάμεω; χαί τής Προνίαΐ τοΰ Αιωνίου θεοΰ.

Ή προκειμένη εικονογραφία εΐναι κατά τδ ήμισι» 
μεγαλειτέρα τής πρωτοτύπου σφραγίδας.

ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΖΟΤΑΟΪ.
Έ προκειμένη εικονογραφία παρϊστφ τάς διαφό

ρους ήλικίας άμφοτερών τών γενών άπδ τής βρεφική; 
μέχρι τής γεροντικής.

"Αλλοτε θέλομεν δώσει τά γενικά χαρακτηριστικά 
καί τινα έκ τών ηθών καί έθίμων τής ίσχυραίς καί με
γάλης ταότης φυλής.

’Επειδή προτιθέμεθα νά δημοσιεύωμεν άπδ και 
ροδ είς καιρόν διάφορα πράγματα περί τών ’Αφρικα
νών, άρχίζομεν ήδη με μίαν τών κυριωτέρων φύλ
λων, τήν τών Ζουλοδ, ήτις είναι δ τόπος όλων τών 
φυλλών, αΐτινες διακρίνονται ύπδ τήν επωνυμίαν Καφ- 
φίρ, καί εύρίσκεται είς τά νοτιοδυτικά παράλια τής 

Ι ’Αφρικής άπδ τής 27 μέχρι τής 33 μοίρας πλάτους.
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“Καί δ Δκνιήλ εΙοήλβεΊ είς τόν οίκον αύτοΰ, καϊ ίπιπτέν- 
έπϊτά γόνατα αύτοΰ τρίς τήί ή αέρας, προσευχόμενος 
■καί δοξολογών ένώπιον τοΰ θϊθΰ„ (Λανιήλ ς'. 10.)

(did την Ιφ, των Παίδων.)

‘Υποθέτω δτι δλοι οί μικροί μου.άναγνώσται ?χουν 
άκούσει τι περί τοΰ , αγαθού τούτου άνδρδς, πόσον ό 
Θεός τδν ήγάπησε χαί τδν ήλευθέρωσεν έκ τοΰ «κά
ματος των λεόντων.

Τώρα, διατί b θεός έδειξε τοσαύτην με-γάλην 
άγάπην πρδς αδτδν καί έλαδεν όπέρ αύτοΰ τό
σα ό την φροντίδα θέλω σας εΐπει. '0 Δανιήλ ή το 
αγαθός καί έτήρει τάς έντολάς τοΰ θεού, προσευ
χόμενος πάντοτε είς αύτόν καί οτε δ Δαρεΐος δ βα
σιλεύς ήπείλησεν δ« ήθελε ρίψει είς τδν λάκκον των 
λεόντων πάντας τούς προσευχομένους είς άλλον τινά 
εκτός αύτοΰ, δ Δανιήλ άφόβως καί τακτικώς έςηκολοό- 
θει πασαν ήμέραν νά γονατίζη Ενώπιον τοΰ παντοδυ
νάμου αύτοΰ Πατρός.

‘0 Δανιήλ εΐχε μάθει νά προσεόχηται έκ νεότητος, 
καί όταν έφθασεν, ή ώρα τής αΰστηρας δοκιμασίας 
ήτα έτοιμος νά δοσιάση καί τήν ζωήν αύτοΰ μάλλον 
παρά νά άφήση τδ μέγα τοΰτο προνομίαν. *Ω, πόσον 
ώραιος χαρακτήρ!

Λοιπόν ήκυσεν ό θεός τήν προσευχήν τοΰ Δανιήλ; 
Ό, μάλιστα, παιδία μοι>, έπειδή δ Θεός πάντοτε ει
σακούει τάς δεήσεις τών έπικαλουμένων αύτόν, καί 
ή το μετ’ αύτοΰ έν τφ φοδερφ έκείνφ λάκκφ, καί τδν 
ήλευθέρωσεν οχι μόνον άπδ τών λεόντων, άλλά καί έξ 
όλων τών έχθρών αύτοΰ.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, ποσάκις προσεόχεσθε 
σείς εις τδν Θεόν τοΰ Δανιήλ; Γονατίζετε ποτέ έ- 
νώπιον αύτοΰ; ’Εκφράζετε ποτέ τήν ευγνωμοσύνην 
σας δι’βλα τά άγαθά, τά όποια αεΐς λαμβάνετε 
πασαν ήμέραν; Είθε ό θεδ; νά εύλογήση τδ παρά
δειγμα τοΰ άγαθοΰ τούτου άνδρδς πρδς όλους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ. Κοοάκε- 
ρός τις άπαντήσας μίαν ήμέραν παιδιον έχον τδ πρό- 
σωπον καί τάς χειρ ας άκάθαρτα, τδ έπλησίασε καί 
το ήρώτησεν, άν έσποΰδασε χημείαν·

— Χημείαν! Όχι, άπεχρίθη τδ παιδιον μέ έκπληςίν,
— Λοιπόν, — παιδί μου, — έγώ νά σέ διδάςω πώς 

νά έκτελέσής §ν περίεργον χημικόν πείραμα. Πή
γαινε είς τήν οικίαν σου, πάρε δλίγον σαπούνι καί νε
ρό ν και τρίψε καλώς τδ πρόσωπον καί τάς χεϊράς 
σου· δέν ήμπορέΐς νά φαντασθής πόσον ώραίους ά- 
φρο’υς σχηματίζει καί πόσον λευκότερα τδ πρόσωπον

..
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καί αί χειρές σου 9ά φαίνωνται· τοΰτο εΐναι χημι
κόν-πείραμα καί σέ συμβουλεύω νά τδ δοκιμάσηςϊ

— Όταν ό βρετανδς'ναύτης έκπλέη άπδ τοΰ Κεί
μενος ή προσευχή του εΐναι—«Φόλαςόν με, Θεέ μου· 
τδ πλοΐον μ« μικρόν εΐναι, καί 0 ’Ωκεανός σου εύρυς. > 
Πόσον ώράία έκφράζει ή δέησις αΰτη τήν κατά στάσιν 
έκαστου δπαδου του Χρίστου πλέοντος είς τδ πέλα
γος του κόσμου καί τής άμαρτίας!

•— "Αν καί ήναι τών άδυνάτων νά χαταλάδωμεν 
'τά Χριστιανικά μυστήρια, δυνάμεθα δμως νά κρίνω- 
μεν περί τής αρμοδιότητας καί ίκανότητος αύτών νά 
προζενώσιν εύεργετικά τινά είς τδν έαυτόν μα; αποτε
λέσματα. ‘Η θρησκεία, ώς ή φήμη τ°υ Ποιητου, 
κρύπτει μέν τήν κεφαλήν της μεταΐύ τών νεφών, άλλ 
έμποροΰμεν νά δεωρώμεν τά ίχνη αύτής έπάνω είς 
τήν γην, καί νά παρατηρώμεν δσα μάς στρώνονται 
είς τήν όδδν αύτής άγαθά.

— Κανείς δεν χρεωστεΐ νά μάθη καί νά γνωρίση 
τά πάντα· τοΰτο εΐναι άδόνατον. . Κ αθεις δμως χρεω. 
στεΐ νά έπιμελήται τδ ιό ιόν του πνεΰμα· διότι αλλέως 
μενει ώς ακάρπος έρημία, ή ώς δάσος τριβόλων καί 
άκανθων. Άγνοια καθολική καί πλάναι άπειροι κα
λύπτουν τδν παντάπασιν ήμείημένον καί ολως ακαλ
λιέργητου νουν.

— Όσοι φθείρουν τήν υγείαν τοΰ σώματος δι* ά
κρα τείας καί βίου άτάκτου γίνονται αύτόχειρες οχι ύ- 
λιγώτερον παρ’οσοι κρεμάζονται, ή φαρμα κεόονται 
ή πνίγονται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. της ‘Ανατολής, έφη-
μερίς οικογενειακή, άπαξ τής έβοομάδος έκδιδομένη 
περιέχει ύλην άρμόζουσαν είς πάντα τά μέλη τών 
οικογενειών καί έν τέλει δίδει βραχεΐαν σύνοψιν 
τών κυριωτέρων νέων τής έβδομάδος· τιμή έτησι'α 
προπληρωτέα δραχ. 6. διά τε τήν πρωτεύυσαν. καίτάς 
έπαρχίας· διά τήν Τουρκίαν δραχ. 10. Όστις κάμη 
πέντε συνβρομητάς καί άποστείλη τήν συνδρομήν των 
λαμβάνει §ν φυλλον δωρεάν.

"Οσοι τών έν τή πρωτευοόση και ταΐς *Ε- 
παρχίαις συναδέλφων άναγγείλωσι διά τής έφημερί- 
δος των τήν ‘Εφ· των Παίδων, δέλουσι λαμβάνει τδ 
φυλλον δωρεάν. ’Εννοείται δτι ή έπ’ αύτής πεφω
τισμένη καί αμερόληπτος κρίσις των δέλει χρησιμεύ
σει πρδς βελτίωσιν τοΰ μικροΰ τούτου φύλλου.

‘0 Συντάκτης Μ. Δ, ΚΑΑΟΠΟΘΑΚΗΣ.
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