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Ο ΙΟΡΔΑΝΗ2 ΠΟΤΑΜΟΣ.

0  μόνος όττερ«.εγεθν)ς Ποταμός τής Παλαιστίνης , οστις 
•πηγάζει άπό την μικράν λίμνην Φιάλην y εις τους πρόπο- 
δας του Λιβάνου Ποταμού, είναι ό Ιορδάνης, άφοΰ διαπερ" 
νά ύπογείως αρκετόν διάστημά, προβαίνει μέ μεγάλην τα
ραχήν εις την Καισσαρίαν καί Φιλιππίαν, μετ’ Ιπειτα προ
χωρεί τέσσαρας ώρας μακρύτερα , καί εκχύνει τά ΰδατά 
του εις την Μερομίαν λίμνην.

Την άνοιξιν ή Μερομία λίμνη, όταν τα ύδατα εύρίσκον- 
ται ύψομένα, έχει τείνεται 6 , μίλια η δύο ώρών διάστημα 
κατά μήκος, και τρία ήμισυ κατά πλάτος. Τό καλοκαίρι 
δεν είναι παρά σχεδόν ξηρά. Εις ολίγα μέρη σ—ε'ρνεται 
με όρυζον , άλλά κοινώς σκεπάζεται άπό θάμνους, οϊτινες 
παρέχουν κατάφύγιον καί κρύψιμον είς τά άγρια ζώα.

Ο Ιορδάνης άφίνων τη* Μερομίαν λίμνην, περιτρέχει υ
πέρ των τεσσάρων ώρών διάστημα, καί εμβαίνει εις την λί
μνην Γεννισαρέτ, ητις ονομάζεται, ή θάλασσα τής Γαλιλαΐ- 
αςνί Τιβεριάδος , συχνακις ίίναφί,ρομενη είς την θ ίία ν  Γραφή*. 
Τά ΰδατα τούτης της λίμνης , ητις έιναι 1 6 μιλίων μή
κους και ο πλάτους , έιναι καθαρά καί γεμάτα άπό όψάρια. 
Περιτρυγυρίζεται άπό καρποφόρους λόφους καί βουνά, εκ 
των οποίων πολλά ρείθρα καταβαίνουν.

Το πλάτος του Ιορδάνου είς την έξοδόν του άπό την 
λίμνην Γεννησαρέτ, έιναι υπέρ τούς ι5ο  πόδας, καί 7 βά
θους. Τρέχει διά τής πεδιάδος μέ πολλά στρυφογυρίσ'Λατα, 
ητις ονομάζεται άπο τον ίδιον ποταμόν , ή Περιοχή του 
ίορδάνου. άπο δυσμάς δέχεται πέντε ρείθρα τά όποια δεν 
έιναι τόσον γνωστά, άπ’ ανατολάς παρομοίως τον ίάββοκ, 
ΐε'ζερ, τόνΚερίθ, καί την Ακακίαν χείμαρρον, ήτις ελαβε 
το όνομα άπό μίάν κοιλάδα οΰτω όνομαζομένην.

Ο Ιορδάνης έ'χει την άρχήντου , άπό τάς παντοτινάς 
χιονας του Αντιλιβάνου. Ακολούθως είς τον καιρόν του 
θέρους, οοτις έιναι περί τά τέλη του Απριλλίου ό'ταν κατα- 
πινν) τα άναλυόμενα χιόνια εκείνου τοΰ Ορους, όρμητικώς 
συντρίβεται, και ξεχυλίζει τον κνώτερον σωλήνατου. Πλησίον 
τής Ιεριχώ , τόπος περί τοΐί οποίου όμιλοΰμεν , ό σωλήν 
είναι ήιπλος. Ως επί τό πλείστον έιναι η ο  έ'ως 8ο πόδας 
πλατύς, δια τοΰ όποιου τά ΰδατα τρέχουν όλον τον χρό- 
νον. Εχει πάντοτε ίο  ή 12  ποδών βάθος, είς μερικούς ό
μως τοπους λεγεται ότι ενίοτε είναι διαβατός. Τό τρέξιμον 
τού Ιορδανου έιναι άπό Αρκτον προς Μεσημβρίαν , καί τό 
μήκος του απο την Καισσαρίαν Φιλιππίαν, έ'ως τον έμβα- 
βμον -ίου είς την θάλασσαν τών Σοδόμων έιναι περίπου ιοο 
μίλια η 33 ώρας, καί τό ή'μισυ τοΰ αποστήματος άπό τον 
τ',πον όπου άφίνει την λίμνην '‘Γεννησαοέτ.

Κ Ωφή ΚΑΙ ΑΛΑΛΟΣ.
✓
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Κατά τό σύστημα τό όποιον εοευρέθη , καί άπεδοκι- 
σμάσθη άπό τον καλοκάγαθαν λββα Σίκαρδ, άποβλέπον 
την διδασκαλίαν των Κωφών καί άλάλων, έσυστηθησαν σκολεία 
είς τους εσχάτους χρόνους, τόσον είς την Ευρώπην καθώς καί είς 
την Αμερικήν, ή  ελλειψις τής ομιλίας άναπληρούται άπό δια
φόρους διαθέσεις η κινη'ματα των δακτύλων, καί άπο την 
χρήσιν τούτου τοΰ αλφαβήτου μεγάλη έπιτηδειότης πά- 
ραυτα άποκτάται. Τό ακόλουθον βήμα τό όποιον μεταχει
ρίζονται είναι νά δείχνουν τά αισθητικά αντικείμενα 
τό φω ς. καί κάμνοντες μέ τά δάκτυλα τά γράμματα <ρ. 
ω. ς. ή εύρισκοντες τα είς τούς τυπομένους χάρτας, ώσάν 
όποΰ τά παρασταίνουν. Οΰτω παραδίδονται τακτικά μα
θήματα άναγνώσεως καί γραφής, έως ού όμαθητης νά ήμ- 
πορέση έπειτα άπό μεγάλον κόπον νά συνδέη όμοϊ λέξεις 
ύπό ιό σχήμα προτάσεων. Ενα παράδειγμα συνθέσεως α
κολουθεί μιας κωφής καί άλάλου. Τό κοράσιον τό όποιον 
άν^οέοαμεν εις τον προηγούμενοι αριθμόν, τυφλόν, κωφόν, 
και άλαλον, μέ τό νά ήςευρε νά ράπτη ορθότατα, ςχαίρετο 
τάς αισθήσεις είς την νεαράν ήλικ^ίαντου. τόσον όξίιας έχει 
τάς αισθήσεις τής άφής καί όσφρήσεως, ώστε μέσον τού
των, δύναταινά γνωρίση εκείνους τούς οποίους μίαν φοράν 
συνέτυχε.

ΣΓΝΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΚΩΦΗΣ ΚΑΙ ΑλΑα ΟΪ.

Υπό ήλικείαν ι η  χρόνων , διδαχθεΐσα τέσσαρα ήμισυ *Τί|.

ένθυμοΰμαι τον πατέρ«μου , καί θέλω νά γράψω κάτι 
τ ί περί αύτοΰ. όταν ό πάππο; μου άπέθανε, τον άφήκέν 
ένα μέγα υποστατικόν. Ο πατήρ μου ών τότε νέος, δένήμ- 
ποροΰσε νά τό φροντίζει. Αλλ’ ό θειος του το επιστατούσε 
έως όποΰ άνετράφη , ήλικειώθη , καί μετ’ επειτα τοΰ "& έ- 
παράδωσεν. Τότε ήγόρασε μέρος ένός άλλου άγροΰ καί έιχε 
ενα όσπήτιον σιμά είς τό Γκέϊχαδ. Την άνοιξην ενίοτε ε
π ί αν εν όψάρια άπό την θάλασσαν , διά τροφήν τής γυνάι- 
κός καί τέκνων του , καί ενίοτε έ>.αλ.λιεργοΰσε τον άγρονΤί- 
κάμνων καί άλλα αναγκαία.

Πρό τοΰ χειμώνος επρομήθευε *όν άναγκαΐόν σίτον, ρι- 
ζιον , όπωρικά , καί γεώμηλα, γεμίζων την αποθήκην ή αμ
πάρια. Οταν έβρασε δεν εταξέιδενε πλέον. Ητον πάντοτε 
ασθενής , «κολουθοΰσε ό'μως νά φυτεύη είς τον άγρόντου το 
καλοκαίριον. Τόν χειμώνα έφύλαττε τό ποιμνιον του «ΐΐο 
τό δυνατόν ψύχος,καί ενίοτε τά έτρεφε με αχυρον. Οί 
άδελ^οίμου έπιαναν μικρά όψάρια καθημερινώς είς τά  δια- 
σ^ί/α δύω μηνών, εξω καί άν ήτον δυνατός χειμών καί
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τούς ^«πόδιζε. Το καλοκαϊρι του; ελεγε ότι πρέπει νά 
«ωρεύσουν θροφήν , αύτοί τον ύπηκουον και άφόυ τήν ε’σώ- 
ρευαν , τήν εβαναν εις το άμπάριδιά το ποίμνιον Το φθοιν- 
νώπωρον ύπη'γαιναν πάλιν καί έψάρευαν. ήμπορρΟσαν νά 
κάμνουν ύπσδη'ματα καί να φτιάνουν πλοιάρια τον χειμώνα. 
Ενθυμούμαι τσύς συ-,-γενεΐς [/.ου ριτινίς ήτον πολλά φιλόφρο- 
νες καί εύρ,ενεΤς. έλυπούντο υπερβολικά διά τους τρεις υι
ού; καί δύο θυγατέρας των όιτινες ήσαν κωφοί καί άλαλοι, άλλ’ 
ευχαριστούντο όμιλώντε; μέ τά σημεία μα;. Η μη'τηρμου με 
είπε νά γνέθω μαλίΌν,καί όμοΰ μέ τήν άδελφήνμου έγνέθα- 
μεν καί ύφαίναμεν. Προτού νά έλθω εϊς τό Ασυλον, είξευρα 
οτι τά κωφά καί άλαλα παιδία ήπηγέναν εις αυτό. Συχνά 
ήρωτούσα τον πατέραμου άν με έ συγχωρούσε νά υπάγω 
εκεί., άυτό; όμως μα άπεκρίνετο δτι ήθελε κάμη του το εάν 
είχε χρήματα, Οπατήρμου μέ εΐπεν ότι έλυπεΐτο σφαίρα, 
διατί δεν ήμπορούσα νά ύπάγω. Ηρώττισε τον τοποτηρι- 
τήν άν ε'διδεν άδειαν εΐ; τήν θυγατέρατου νά έμβτί εις το 
Ασυλον διά νά διδαχθή , καί όταν ήκουσα ότι το έδέχθη 
ήμουν πολλά χαρούμενη. Τότε άφησα τούς συγγενή μου 
άδελφάς καί αδελφού; , καί ύπηγα εις το άσυλον. έμεινα 
εις αύτο τέσσκρα; ήμισυ χρόνους, δύναμαι νά άναγινώ- 
σκω καί νά καταλαμβάνω μερικά βιβλία , καί έχω μεγάλην 
εύχαρίστησιν. Ευχαριστώ τον Θεόν, όστις μέ έκαμε νά προ
χωρήσω εις τήν ομιλίαν καί μάθησιν. 0 τε άφησα τον πα_ 
τεραμου καί εμεινα εδώ διά έ'νκ χρόνον , έμαθα άπό μιαν 
επιστολήν ότιάπέθανε, καί ελυπιίθην πολλά διά τον χαμόν- 
του. Δέν θέλει τον εϊδώμεν πλέον, άλλα θέλει τον άπαν- 
τήσομεν τήν ημέραν κρίσεως.

Φ ΪΣ 1 ΚΗ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ .

ΑΣΦΑα ΑΓΚΕΣ.

Απειρα είναι τα όιαφορα είδη τούτων των ζωυφίων. 
Γινες απο του; φυσιολόγου; Γάλλους , έπροσπάθησαν νά 

συναξουν την κλωστήν, η ΰφασμάτου διά νά το μεταχει- 
ρισθούν. Αλλ οι άσφαλαγ/.ε; εύρέθησαν τόσον κακής διαθέ- 
σεως μέ το να ήφανίζοντο άναμεσόντων καθώς τούς ανθρώ
πους και άλλα ζώα, ώστε ή δοκιμή παρητη'θη, άφοΰ άπέ. 
λαυσαν νήμα αρκετόν ό:χ ένα μόνον ζευγάρι χειρόκτια.

Συχνακις θαυμαζομεν πώς « ί άράχναι, όχι ολίγου μη', 
κους μαίνονται περιφερόμενα·, εΐ; τον αέρα. Δία μόνην δο- 
κιμην, θέλει με συγχωρήσετε να όδηγιίσω τούς νέους σας 
άναγνώστας, εϊς το νά ειδουν ενα άπο τά θαύματα της κτί- 
σεώς.

Ααβετε μιαν λεπτήν ράβδον ολίγων δακτύλων μήκους , 
την μίαν άκραν της οποίας , έμβάσεται μέσα εις ένα γεώ- 
μηλον, /\ εις χαθε άλλο το οποίον να βαστά τήν άλλην 
άκραν όρθιον , ριψετέτο εις ενα άγγεΐον μέ νερόν, καί βάλετε 
έ'ν^ν άσφάλαγκα εις τήν επάνω άκραν. Αύτο; καταβαίνων 

παρευθύς , καί εγγίζων τούς πόδας του εϊς το νερον , θέλει 
ίτηστΜψει βίς την κορυφήν της φυλακής του. Θέλει τ ό $α-

)
*ιμάση μέρικαΐ’ς φοραις ,, άλλ’ άφοΰ γνωρίση τό «δυνατόν 
της φυγής του, τότε κράζει προς βοήθειαν του τάς δυνάμεις 
τάς οποίας ή φύσις του έχάρισε, ρίπτων γύρωθεν τάς μηχα- 
ννάστου, τόσον μακράν , όσον σκοπεύει νά φθάση τό χεί
λος η τό άκρον του άγγείου. Αύτός τότε άρχίζει νά τραβά 
τά ; κλωστάς του καί όταν εύρη μίαν πολύ στεραιάν , /.ϊ 
ταβαίνει.

Τοΰτο ή μπορεί νά φαν?, εϊς μερικούς φλυαρώδες, θέλει 
ξεφαντώνη όμως τούς νέους , διδάσκον αύτούς, ότι εις 
άσφάλαγξ, καθώς καί ένας 6λέφας , η ?να πολλά μικρόν 
ζωΰφιον εις τό νερόν θεωρούμενον μέ τό μικροσκοπίαν, καθώς 
καί ένα κήτος , όλα δεικνύουν τήν θείαν ςοφίαν της κτίσε- 
ώ στω ν, καί μίαν αΐωνίαν άγαθότητα, βαστάζουσαν τήν 
κτίσην μέ σταθερούς νόμους.

ΧΟΛΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ.

Η φθορροποιός αΰτη άσθένεια, άφοΰ έλεηλάτισε πολλούς- 
τόπους τής Ανατολής, έπιστρέφουσα μέ τον συνήθη αύτης 
έξολοθρευμόν πρβς Δυσμάς , έ'φθασεν εις τούτην τήν πόλιν, 
τρομάζουσα καί άπελπίζουσα τάς αισθήσεις τοϋ κοινού. 
Νομίζομεν ότι κάμνομεν μίαν έυπρόσδεκτον εκδούλευσιν εις 
τούς άναγνώστας μας, προσφέροντες εις αύτούς τάς άκο" 
λούθους όλίγας ειδήσεις , αιτινες τείνουν εις τήν πρόληψιν 
καί θεραπείαν της.

Α. Τό ότι ό φόβος είναι ένα δειλόν πάθος, όλοι τύ 
έςεύρετε , τό όποιον όλιγοστεΰον τάς δυνάμεις τής άντι- 
στάσεώς μας , σπρώχνει βιαίως εϊς τάς εφορμήσεις τής 
αρρώστιας, τό κυριευθέν υποκείμενον άπο τήν ένεργειάν τουι 
Η εΰθυμί* λοιπόν καί ή ελπίς , πρέπει νά καλλιεργεΐτα. 
καί νά ένθαρρύνεται, καθώς όλα τά άτακτα καί έρεθειστι- 
κά πάθη, νά κατέχονται καί νά καθυποβάλλονται. Διότι 
εάν ό δειλός παλλά φοβείται, όχολερικός δέν θέλει εχη κάμ. 
μίαν ελπίδα, εάν πιασθη άπο τήν άσθένε’αν περί ής ό 
λόγος.

Β. Καθώς ή μετρίασι; του φαγητού άναλογεΐ μέ εκείνην 
των παθών μα; , πρέπει νά άπέχομεν άπό κάθε βρωμά δυ- 
σκολοχώνευτον , όηλ : άπό όλα τά άλμυρά ή' άλατισμένα 
κρέατα , άπό τό βούτηρον , τηρίον , ελαιον , όπωρικά κάθε 
είδους, και άπ’ όλα τά ώμά φυτά, φυλάττοντες τήν δίαι
ταν αύστηράν. έά ν τό νερόβρ»στον % ψητόν κρέας, βοδι
νόν , η προβάτου , ορνίθων, κυνηγετικόν , ή' καί μέτριον ό- 
ψάριον , τύχη νά μήν ήναι νωπόν , επειδή δέν άκολουθεΐ 
τον κανόνα της διαίτης, προσέχετε νά μεταχειρίζεσθαι ώσάν 
άρτημα , τό π ιπέρ ι, συνάπι κ. λ. π.

Γ. £ν μέτριον πωτόν καλοί οίνου, πρέπει νά πίνεται
εις τό τέλος κάθε φαγητού , ενώ δέν πρέπει ποτέ νά λη-
σμονη'σητε , ότι εκείνος όστις συνηθά τήν μέθην ,-γενικώς 
είναι μεταξύ των πρώτωίί. θυσιών.

Δ. Επειδή συχνάκις άκολουθεΐ εις πολλούς τήν νύκτα ,
ή φρόνησις άπα ιτεΐ, ότι τήν νύκτα καί τό ταχύ ενωρίς,
νά μήν αύγαίν*μεν εις τον άέοα. Περιπλέον είναι μεγα-
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λης ώφίΛείας , νά μήν άναχωροΰμεν 'τής οικίας μας νη-
στικοι. - .

£. ΐπαρατηοη'θη etc· άλλους τόπους , ότι οί κοιμόμε- 
νοι εις ι*  κατώγαια των όσπητίων ύπέφερον ώς έπί τό 
πλεϊστον, από τό όποιον επεται , ότι τό φαρμακερόν μί- 
ααν,α τό όποιον προξενεί την άσθένειαν, υπάρχει μόνον 
ολίγον ύψυλά της έπιφανείας. Παραγγέλεται λοιπόν νά 
προτιμοΰνται τά ανώτερα πατώματα "ών όσπητίων. Και 
έκεΐνοι ιών όποιων τά όσπη'τια είναι χαμηλά , νά κοιμών* 
ται εις ύψυλά Κοεββάτια.

2 . έάν άυται αί παρατηρήσεις διατηρούνται απ' έκεί- 
νρυς οϊτινες δεν ύπέπεσαν εις την ασθένειαν , πολλώ μάλ
λον πρέπει νά φυλάττονται άπό εκείνους οϊ'τινες έξαρρώ- 
στησαν , επειδή αίίτη ή νόσος δεν προξενεί ασφάλειαν άπό 
δευτέραν έφόρμησιν, άλλ’ έξεναντίας άφίνει υποκείμενον εκεί
νον ό'στις άνέλαβε νά ξανακυλίση , τό όποιον θέλει ει- 
σήαι πλέιιν έπικύνδυνον, ώς προς εκείνο τό όποιον πρόλα
βαν τ to ς ύπέφερε.

Ζ. feav κατά τύχην άρρωστη'ση τίς , και προτού νά 
λάβη Ιατρικήν βοήθειαν , τότε περισσότερον πρέπει νά 
ένεργρΰνται είς αυτόν δυνατά τριψίματα, η μέ ζέστην ρακήν , 
η μέ τάς σταλαγματίδας του Ιατρικού εις χρησιν , έφαρ- 
μόζωντες εις τό έπιστόμιον του στομάχου ενα καυστερόν 
συνάπισμα , και γεμίζοντες φιάλας μέ ζεστόν υδωρ εις τά 
ποδάρια. και εις τάς μασχάλας. Φροντίζοντες νά άπέχη 
από ψυχρά πο τά , δίδοντας του γλυκάνισου ζωμόν και άλ
λα πνεύματα, και νερόν.

Κατα τύχην η νόσος ήμπορεϊ νά θεωρηθη ώσάν νά έκ- 
τέλεσε την γνώμηντης , και δυνάμεθα ακολούθως νά έλπί- 
σομεν τήν πτωσιν της, επειδή αΰτη έστάθη ή συντίθης αΰ- 
της προόάος εις τους άλλους τόπους. £ως τώρα πρέπει 
νά όμολογήσωμεν ό τ ι, συγκρινυμενη ώς πρόσ τά εξολοθρευ- 
τικάτης αποτελέσματα εις τους «λλους τόπους , εχωμεν 
χρέος νά εύχαριστήσομεν και νά δοξάσομεν την θείαν εξου
σίαν , η τις διά άνεξιχνείαστους αλλά όρθάς προαιερέσεις, 
έσυγχώρησε τούτην την μάστιγα νά έπισκεφθή τά έ'θνη της 
γτς.

ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΤΙΜΙ1Σ.

Οί Αναγνώσται μας , και τό κοινόν εν γένει, θέλει μεί
νουν υπόχρεοι εϊς ένα έξοχον Ιατρόν φίλον τους , ό'στις έσύν- 
θεσε την άνωθεν ερμηνείαν , κάμνων νά τυπωθή υπό την 
Εκδοσίν μας. έπιθυμοΰμεν μόνον νά προσθέσομεν ότι yai- 
ρώμεθα εϊς τό άκρον , βλέποντες τά ληφθέντα με'τρα προς 
κάθαρσιν των όδών, όσπητίων κλ. π . έλπίζοντες ό'τι αί 
συχναί καθάρσεις , ήμπορουν νά φθάσουν εις την σταθεράν 
συνη'θειαν των τοιούτων. ” £να δράμι προφυλάξεως, αξίζει 
μίαν όκάν θεραπείας. ”

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ.

Προφθάνομεν- νά έίδοποιη'σομεν τους άναγνώστας μα:, 
οτι έκτελεσθη ή μετάφρασις του Ψαλτηρίου άπό τους Προ- 
φέσσορας της έν Κέρκυρα Ακκαδημίας , παρά του Βάμβα 
καί Τυπάλδόυ , καθώς νομίζομεν, και έτυπώθη δαπάνη

της εν Βρεττανία, και παρ' Αλλογενίσιν Εταιρείας . της 
ίεράς Βίβλου , σώματα του οποίου, άρίστου τύπου , καί 
δεσίματος , πωλοΰνται εις την έν Σμύρνη αποθήκην τή; 
Εταιρίας , ύπό την χαμηλήν τιμήν ολίγων γροσ- 
σιων. έκλεςαμεν μέρος του έννενηκοστοΰ πρώτου Ψαλμοΰ, 
cXl ώς τό καλλιότερον παράδειγμα τής μεταφράσεως , άλ
λα ώσαν. οποΰ εφαρμόζεται εις την παρούσαν περίστασιν 
του κοινού φοβου. Εκείνος οστις εμπιστεύεται εις τόν Θεόν 
και τον φοβείται, δεν πρέπει νά τρομάζη άπό τάς άρρω- 
στιας , αί οποΐαι δεν είναι παρά μηνύτριαι1 καί δοΰλαι τοΰ 
Θεοΰ.

ΨΑΑΜ0Σ

er
ΟΣΤΙΣ κατοικεί εις τον κρύφιον τόπον τοΰ Υψιστου , 

ύπό την σκέπην του Παντοκράτορος θέλει διάτρίβει.
2 . θέλω λέγει εις τόν Κύριον ( Σύ είσαι ) καταφύγιόν 

μου , καί φρΟυριόν μου" ( σύ ) Θεός μου" εις αυτόν θέλω 
ελπίζει.

3. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει άπό τάς παγίδας 
των κυνηγών , καί άπό θανατηφόρον λοιμόν.

4· Μέ τά πτεοάτου θέλει σέ σκεπάζει καί ύπό τάς 
πτέρυγάς του θέλεις είσθαι ασφαλής- ή άληθειάτου ( θέλει 
σέ υπερασπίζεται ) ώς πανοπλία και άσπίς.

5. Δεν θέλεις φοβεΐσθαι άπό φόβον νυκτερινόν ( ούτε ) 
την ημέραν άπό βέλος πετώμενον.

-i~ 6 . Ουτί άπό θανατικό-» , .( τό-όποιον ) περιπατεΐ εις τό
σκότος' ούτε άπό όλεθρον ( οστις ) ερημώνει εις τό μέσον 
της ημέρας.

η. Χιλιάς θέλει πίπτει άπό τά άριστεράσου , καί μυ* 
ριάς άπό δεξιάσου' ( πλήν J εις εσέ δέν θέλει πλησιάζει.

8 . Μόνον μέ τούς οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί, και 
θέλεις βλέπει των άσεβών τήν άνταμοιβήν.

9· Επειδή σύ τόν Κύριον, ( οστις είναι ) ή έλπις μου
Η Iτον Υψ ιστόν , έκαμες καταφύγιο νσου.

ίο . Δέν θέλει σέ συμβαίνει κάνέν , κακόν καί ούδεμία 
μάστιξ δέν θέλει πλησιάζει είς το κατοικητήριόν σου.

ΕΫΧί έΝ  ΚΑΙΡίΙ ΝΟΣΟΥ

ί ί  Παντοδύναμε Θεέ, οστις όργιοθείς κατέπεμψες τόν 
λοιμόν επάνω εϊς τόν λαόνσου έν τη έρη'μω , δια τήν πει
σματώδη άποστασίαντων κατά τοΰ Μωϋσέως και Ααρων, 
καί προσέτι είς τόν καιρόν Δαβίδ τοΰ βασιλεως ιθανατω- 
σας διά της λοιμικής άσθενείας , έβδομτ'κοντα χιλιάοας , 
και μ’ όλ.ον τούτο ενθυμούμενος τήν εύσπλαγχνίαν σου , 
έλύτρωσες τούς λοιπούς. Αυτός Κύριε λυπηθητι και ήμας 
τούς ταλαιπώρους αμαρτωλούς, ο’ίτινες έπιστατούμεθα άπα 
θανατηφόρον ασθένειαν, και καθώς τότε ή οργή σου έξιλά- 
σθη , προστάξας τόν Αγγελόν σου νά παύση τήν τιμωρίαν, 
οΰτω καί τώρα άποδίωξον άφ’ ημών τήν δριμυτατην ά- 
σθένεικν , διά ΐησοΰ Χρίστου τοΰ Κυρίου μβς.
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ΔΙΑΦΟΡΑ I ΘΕΩΡΪΑΙ ΕΠΑΝΩ Ε !2 ΤΟΝ Η UON.

Ο Ηλιος πάντοτε ενομίζετο εν άξίοθεώρνρον ύποκείμε
νον είς τό ηλιακόν σύστημα. Me τό να ή ναι ή μεγάληπη- 
γή τοΰ φωτός « 1  θερμότητας, ξαπλώνει τα ; ακτίνα; του 
είς κάθε μέρος μιχς ύ π άμετρου σφαίρας, δίδων ζωήν και 
κΐίνησιν αναρίθμητων αντικειμένων. κατέχει τά μέγιστα 
μέρη τής κτίσεως , και εν ταυτω Καθώς τον βε~ον ίου Αυτουρ
γόν , ι̂ εν τ.α^νΛ'κίτ.ν. τά ελάχιστα.

Ακολουθώντες το Κοπερνικόν σύστημα , το όποιον 
γενικώς ύποδέ/θη , ό Ηλιος είναι τό κέντρβν δλ»ν των 
κινημάτων των πλανητών και κομητών , οϊτινες περιφέρον
ται τριγύρωτου, είς διαφόρους περιόδους και αποστήματα. 
0  Ηλιος μ’ ο),ον ότι έπιμενών ώς πρός τα περιτριγυρίζδν- 
τα αυτόν αντικείμενα , ο έν ϋβτερ εΐται τής κινησεώς τ λ . 
Αυτός στρέφεται είς τΰν άξωνάτου άπό άνατολάς προς 
δυβμάς είς το διάστημα εικοσιπέντε ήμερων.

ϊπηρχον πολλαί γνώμαι , ώς προς τόν φυσικόν οργανι
σμόν τοΰ Ηλιου. Αρχαιόθεν έδοξάζετα ότι ε’συνθεττετο άπό 
ύγρώδες πυρ , άξήραντον είς τήν φύσιντου , το όποιον ρίπ- 
τον, άδιαλείπτως τάς ακτίνας του πανταχοΰ , ενίιδε μίαν 
ζιβηράν επιρροήν είς κάθε με'ρος τοΰ συστήμάτος.— Από 
νέους όμως Αστρονόμους, αύτη ή θεωρία εύρέθη ψευδής. 
Αυτοί ύπόθεσαν , με περισσοτέραν πιθανότητα, ό'τι είναι εν 
στερεόν σώμα, περικυκλομένον άπό μίαν φωτεινήν ατμό
σφαιραν. ν

Κομίζεται , ό'τι ή ατμόσφαιρα άπό τήν όποιαν ό ΙΙλ,ιβ*  ̂
πιρικυκλόνεται , εκτείνεται δύο χιλιάδας μίλια άπό τήν 
έπιφανειάντην 0  ίρσχελ υποθέτει ότι ή πυκνότης των Φω
τεινών νεφελών τοΰ Ηλίου, δεν πρέπει να ήναι όλιγότερον 
φωτεινή , άπό εκείνην τής ήμετέρας Βορείου ήώς διά νά 
γέννηση τά αποτελέσματα μέ τά όποια ώφελούμεθα. Ο £ού- 
λέρος , εξισώνει τό φώς τοΰ ήλιου μέ 65οο. κηρία είς τό 
διάστημα ενός ποδός. Μία γνώσις χημικών επιστημών, 
με τό νά γνωστοποιήθη άπό νέας επιστημονικας εφευρέσεις, 
κατασταίνει αρκετά πιθανόν , οτι ή θερμότης καί τό 
φώς τοΰ ήλίου , καί εκείνη τών άλλων σωμάτων, τό σύγ- 
κρουσμα ενός πυροβόλου λίθου κατά τοΰ χάλυπος , όχι μό
νον προξενεί θερμότητα , άλλα εύγάζει φωτίαν. καί εάν χύ- 
σομεν νερόν επάνω είς τόν άσβεστον, οχι μόνον προξενεί’ 
θερμότητα , αλλα στενοχωρει τό ύδωρ νά εύγάλη άναθυμί- 
ασιν.

Ο ήλιος είναι εν σφαιρικόν σώμα. καί έχει διάμετρον πεοίπου 
8δαοοο. μιλίων, ών μεγάλήτερος ιοο. διαμέτρων άπό τήν 
γην. Τόσον ύπερβάλλουσα είναι ή βαρύτης πρός τήν έπι- 
φανειάν του, ώς τε ενα σώμα τό όποιον ζυγειάζει είς τήν 
επιφάνειαν της γης μίαν λύτραν , εκεί ήμπορεΓνά ήναι τρι
άντα. Οΰτω ένας άνθρωπος μετρίου ΰψους, φερόμενος εις 
τήν επιφάνειαν τοΰ ήλίου, θέλει είναι βαρύς , ύπέρ τάς οκ
τώ χιλιάδας λίτρας.

Είς διάφορα μέρη τοΰ ήλιακοϋ δίσκου, ήμποροΰν νά 
θεωρηθούν σκοτειναί κηλίδαι, αυται βυνίστανται άπό ενα 
πηρίνα οστις είναι σκοτεινότερος άπό τάς άλλας, αί'τινες 
είναι περικυκλομέναι άπό μίαν ομίχλην ή καπνόν, καί είναι 
TOST" ; 'ΐ;·«τ<Λλκκται, (3ο τε συχνάκις είς τήν θεωρίαν άλ-

λάζουν. Τινές των μεγίστων φαίνονται νά υπερέχουν τό ρ{. 
γεθος τής γης , και συχνά φαίνονται διά τρεις μήνας. Αυτβί 
πρώτον έθεωρήθησαν άπό τόν ττερίοημον Γαλιλαίο*/.

Μίβικοί ΰποθέτδυίι ταυ τας τάς κηλίδας, νά ήναι βϊ- 
θεΐαι κοιλάδαι είς τό σώμα τοΰ ήλίου. Αλλοι πάλιν ενό- 
μισαν ό'τι ήναι καπνοί τών ήφαίστων, η ό άφρός πλέων ϊ. 
πάνω είς Ινα υπερμεγέθη Ωκεανόν ρευστής ίίλης. και άλλοι 
μεταξύ τών οποίων ή τον 6 Δρ. έρσχελ , ειπον οτι αί χη- 
λίδάι δίν ήναι άλλο τ ι είμη' χλωμά μέρη τοΰ σώματός του, 
ίσως υψηλά βουνά θεωρούμενα ένεκα τοΰ τυχηρόΰ χάσμ*. 
τος τής φωτεινής ατμόσφαιρας, μέ τήν οποίαν ό Ηλιος 
επισκιάζεται. Η καθομοιότης τοΰ Ηλίου ώς πρός τάς άλλας 
σφαίρας τοδ συστήματος, κατά τήν στεραιοτατα, άτμοσφαι- 
ραν , καί επιφάνειαν ή τις ποικίλεται μέ βουνά , κοιλάδας, 
καί κυκλοφορίαν είς τόν άξωνάτου , μας κάμνη νά συμπε- 
ράνομεν ότι είναι ακατοίκητος ώσάν τους λοιπούς πλανή- 
τα ; , άπό όντα τών οποίων τά όργανα είναι επιτήδεια είς 
τάς ιδίας των καταστάσεις.

0  Δρ. Ελλιοτ , Αστρόνομος. Αγγλος, όμιλών περι αΰ· 
του, συγχωρεΐ την φαντασίαν του νά ζωγραφη'ση τήν πλέον 
εύάρεστον χωρικήν σκοινήν, μέ ψιθυρυσμούς ρυάκων , μέ 
στρεβλοειδεϊ ρεύματα, καί άνυσήχους Ωκεανούς, και προσέτι 
μέ όλας τάς μίτ&βολάς άγριου καί ύση'χου άέρος. Καί κα
θώς τό φώς τοΰ Ηλίου είναι αιώνιόν , οΰτω έφαντάζετο να 
ήναι αίώραιτου. έντεϋθεν ό Δόκΐωρ συμπεραίνει, ότι ούτος 
ό φωστήρ προσφέρει μίαν τών εΰτυχεσίε'ρων κατοικιών, τάς 
όποιας ό ανθρώπινος νοΰς. δύναται νά έννοη'ση.

—>1. I

ΚΑΛΛίΕΡΓΕΙΑ ΤΟΓ Ν 0 02 .

Κανείς δέν ύποχρειται νά μανθάνη καί νά γνωρίζη κάθε 
τ ι ’ τοΰτο δέν ήμπορεϊ νά έξετασθή , όυτε νά ζητηθή διάτό 
νά ήναι καθόλου άδύνατον. Καθείς όμως έχει κάποιαν ύπο- 
χρέωσιν είς τό νά καλλιεργήση τόν νοΰντου. άλλέως θέλει 
ήναι μία άκαρπος ερημία, ή ενα πυκνότατον δάσος γεμάτον 
άπό άκάνθας καί βάτους. Η μεγάλη αμάθεια, ή τά άπειρ* 
άμαρτήματα, καταπλακόνουν τό διόλου ήμελημένον λογικόν, 
καί τό όποιον εύρίσκεται άκαλλιέργητον.

ή  ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΙ2 ΤΗΣ ΑΛΗΘΕίλΣ’

Ο Μούγκος Πάρκ , άναφερει είς τά ταξειδιάτου , λίγων 
οτι ένα άπό τά πρώτα μαθήματα τά όποια αί Μαντινϊδ» 
έδίδασκον τά τέκνατων,ήτον ή σταθερά χρήσις της άληθείας. 
Η μόνη παρηγορία ή της άπέμεινε εις μίαν Αΐθιοπιδα άπό 
τόν χαμόν τοΰ υίούτηςοστις έφονέυθη ύπό τινων Αράβων, 
ή τον ότι, τό ταλαίπωρον τέκνον ποτέ δέν είπε ψεΰμα.

ή  παρούσα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμή η', 
κατά τριμηνίαν έιναι έ'ν τάλληρον δίστηλον.

Εϊς τό τυπογραφεΐόν της Ευαγγελικής Σχολής.


