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ή  ΛΪΜΝΗ ΤΩΝ ΣΟΔ0ΜΩΜ.

Ο Ιορδάνη αγιάζει τα ύδατάτου ιίς την λίμνην τδν 
Σοδομίαν , ένίοτε όνομαζομένη Θνητή Θάλασσα , Θάλασσα 
τής Σίδδημ , Ανατολική θάλαβ<?α, και θάλασσα της Πε- 
<ίιάοθς. Αΰτη ή λίμνη είναι κατ’ ανατολές της Ιερουσα
λήμ , και εκτείνεται κατά την Νότειον— δυτικήν Γωνίαν 
της Παλαιστίνης. Κ ατέχειήν πεδιάδα των Σ ω ίι’μων , ϊ- 
πάνω της οποίας εύρίσκοντο αί πόλεις των Σοδόμων , Γο
μορρών , Αδμας, Τεβοίμ και Ζοαρ. Τό α'ιτιον τοΰ άνα- 
ποδογυρισμοΰ εκείνων των πόλεων , περιγράφεται εις τήν 
άκολούθον επιτομήν άπό την παλαιάν διαθήκην. 0 τε αί 
θείαι ποιναί έπέμφθησαν incivw  εις τούτην τήν άνομον πά
λιν , νομίζομεν δτι θέλομτν κάμει ωφέλιμον έκδούλευσιν , 
άναφέροντες περιπλέον κατά μήκος , τήν δέησιν τοΰ Αβ
ραάμ. Γενεσις Κ εφ: ΙΗ.

,, έφάνη δε εις αύτόν ( τον Αβραάμ ) ό Θεός εϊς τάς 
πεδιάδας τ?,ς Μαμβρής , ενώ έκάθητο εϊς τήν θύραν της 
σκηνή; του , προς τήν ώραν τοΰ μεσημεριού.

 ̂ α. Και άναβλέψας τούς οφθαλμούς του, είδε τρεις άν- 
δρας οϊτινες έστεκαν άπ’ έπάνωτου , καί σηκονόμ-ενος άπό 
τήν θύραν τοΰ c-πηνίουτου , έπ:σε κατά γης καί τούς έπρο- 
σκύνησεν.

3. Καί έιπεν, Κύριοι έάν ήςιώθην νά σας ειδω , μήν μέ 
ύστερτίσητε φεύγοντες άπό εμέ τον δοΰλον σας.

4 · Αφήσετε νά σας φέρω ολίγον ύδωρ νά πλύνετε τους 
πόδας, σας καί άναπαυθήτε ολίγον υποκάτω εις τήν σκιάν 
τοΰ δένδρου.

5. Καί εγώ υπάγω νά φέρω μέρος άρ ;ου νά φάγετε καί 
να αναπαυθήτε' μετ’ επειτα άναχορήτί άπ’ oOev προηλ- 
θετε εις τόν δοΰλονο'ας. Καί αύτόι έιπον , κάμε καθώς ει-

ι ΰ  Και σηκωθέντες οί ανδρε; ά : ’ έκεΐ εβρειψαν τό βλέμ- 
ματων κατά τά Σό'ομα , καί Γόμορρα , καί ό Αβρααμ 
ύ.τηγε μέ αύτούς διά νά τούς συντροφώ«Τ) εις τόν δρόμον.

17  Καί ό Κύριος έιπ ;ν, δέν θέλω κρύψει άπό τόν Αβρ»«μ 
τον δ»ΰλον μου εκείνο τό όποιον θέλει κάμω.

ι 8 Γνωρίμων ότι, ό Αβραάμ θέλει κάμει βέβρια μέγαχΓΐ 
δυνατόν έθνος , κ5:ί όλα τά έθνη της γ ΐ ς  θέλουν τον μα
καρίζει.

ι 9 Διότι ηξευρω, ότι θέλει συντάξει τούς υίοιίστου, καί 
τ-.;ν ·ί*ογενιιάν του , έπειτα άπό αύτόν , καί θέλουσι φυλά- 
,ε ι τήν όδον τοΰ Κυρίου, κάμνοντες δικαιοσύνην καί κρίοιν, 
όπως ό Θεος εκτελέση έπι του Αβραάμ, εκείνο τό όπο'ον όμί- 
λήσεν εις αύτόν.

ao. Και ό Κύριος ειπεν , έπειδή το διαλάλημα των Σο- 
δόμων καί Γομορρών είναι μέγα, καί αί άμαρτίαι των βαρύ
τατα ι.

2 1 . έγώ θέλω κατέβει τώρα, καί θέλω θεωρήσει άν όλοι 
ύπόκηνται εις τό αύτο διαλάλημα τό όπο'ον μέ είπώθη ,
καί θέλε·, μάθω εάν όχι.

32. Τότε. οί άνδρες έστράφησαν , καί υπήγαν ίίς τά 
Σόδομα, άλλ’ ό Αβραάμ έστεκεν άκόμη έμπροσθεν τοΰ Κυ
ρίους "

a3. Καί ό Αβραάμ , σιμώσας τόν ή ρώτησε λέγων, δέν 
έιναι δίκαιον νά χζλάσνις τούς δικαίους όμοΰ μέ τού; αμαρ
τωλούς , άλλέοι; θέλει έιναι ό δίκαιος καθώς τόν άμα; τωλόν;

24· ίσως εύρεθοΰν πενήντα δίκαιοι μέσα εις τήν πόλιν, 
θέλεις τούς άφανήση καί τότε , χωρίς νά συγχώρησης τόν 
τόπον χάριν τών πεντηκοστά δικαίων όποΰ- εύρισκονται 
μέσα;

23. Μή γένοιτο οδτω, νά φωνευθοΰν οί δίκαιοι όμοΰ μέ 
τούς άμαρτωλούς, καί οί δίκαιοι όυτω νά γείνουν “σοι μέ 
αύτούς ί) κριτής όλης τής γης δέν θέλει κάμη δικαιοσύνην;

26. Καί ό Κύριος , ειπεν , έάν εύρεθοΰν μέσα εις τήν 
πόλιν τών Σοδόμων πενήντα δίκαιοι, έγώ θέλω συγχωρή
σει όλον τόν τόπον διά άγάπηντων.

27. Καί ό Αβραάμ άπεκρίθη λέγων , ίδού έγώ «στις 
είμαι κόνις καί στάκτη παοχίζω νά μεσιτεύσω εις τόν Κύ
ριον.

28 . ϊβως λείψουν π-ντε άπό τούς πεντη'κοντα δικαίους, 
θέλει; χαλάσει ίλην τήν πόλιν διά τήν έλλειψιν τών πέντε; 
Καί αυτός έιπεν , έάν εύρω σαράντα πέντε δέν θέλω τήν 
χαλάσει.

29. Καί μ’ βλον τοΰτο πάλιν τοΰ ομίλησε , λίγων έάν 
κατά τύχην , εύρεθοΰν μόνοι τεσσαράκοντα; Καί ό Κύριος 
έιπε, δέν θέλει τό κάμω διά άγάπ/ιν των.

30. Καί αύτός τοΰ ειπεν. Ω Κυρι «μου μήν όργισθής και 
θέλω ομιλήσει, ίσως ήμποροΰν νά εύρεθοΰν τριάκοντα μόνον; 
Κάι πάλιν τοΰ άπεκρίθη έάν εύρεθοΰν δεν θελω τήν χα
λάσει.

3ι .  Καί Ιιπεν , είδού τώρα όποΰ άπεφάσισανχ ομιλτίβ» 
εις τόν Κυρών μου, κατά .ίχην ήμπροΰν νά εύρεθοΰν είκοαι; 
Καί αύτός ειπεν, δέν θέλει τό κάμω, διά άγάι ην των 
είκοοι.

_  \

3 2 . Αύτός πάλιν ειπεν , Ω Θεέμου μήν όργισθΐς εις τά 
ζητηματα μου άκόμη μίαν φοράν θέλω σέ έρωτη'σε'., έ*ν εύ" 
ρεθοΰν δέκα θέλει χαλάσης τήν τολιν; Καί άπεκριθη δια 
άγάπην τών δέ»α δέν θε,.ει τό κάμω.



( 2 )
3 5. Μ  ό Κύριο; «νιλη'φβη «ϋθύς όπβί το έκοινολόγη- 

05 είς τον Αβραάμ, καί <5 Αβραάμ έπέστριψεν είς τον 
τόπον τβυ.

Κεφ : ιθ. Π=ρί δέ το έβπέρκς ήλθαν δύο Αγγελβι είς τά 
Σόδομα. Καί ό Λότ εκάθητο είς τήνπύλην τών Σολομών , 
*αί βλέπωντάς τους ίϊηκώθη νά τούς προϋπάντηση κάι ττρο- 
«πεσών τούς έπροσκύνησε.

2 . Λέγων, t^oli Κνριοίμου , έλάτε σάς παρικαλώ είς τον 
οικον τοΰ δούλίυσα; και μείνατε ίλην τ/,ν νύκτ* , πλύνατε 
τ*ύς π ’ίδας σας, κχι θέλετε συκωθίζ τ -V πρωί'' διά ναάκο- 
λουθή*ετε τόν δρίμον σας, Κάι αύτόι .«“ ον. όχι θίλομεν 
uiivn 15»  είς τόν. δρόμον ολην την νύκτα.

'■). Κάι τούς έβί*ζε κατά πολλά , όθ&ν, αυτοί τόν.ίνχα- 
ρίστησαν καί έμβίικαν «ίς τον οίκον του. /.άι «,ϋ ίός τούς 
έκαμε «υμπόσιον , και εψνισε άζυμον άρτον και έφαγαν.

Ϊ 2 . Και οίάνδρες έιπονείς τον Λότ. Εχεις έ ϊώ  κανένα συγ
γενή , γαμβρόν , υιούς σου , θυγατέρας «ου , και οποίον άπο 
τούς έδικβύς^ου ε'/εις είς τήν πόλιν εύγαλέ τους άπο τοΰαον 
τον τόπον.

ι3 . Διότι ημείς θέλομεν τον χκλάβει, ϊζιι&ή τυδιαλά- 
λημά τ*Λ έιναι μέγα, και ό Κύριος μάς έπεμψε νά τήν 
•χαλάσομε·;.

ι4· Καί ό Λώτ εύγήκεν έςω καί t y f iw e t  εις τούς γαμ- 
βρούστου , τούς ανδρας τών θυγατρών του * καί. επει' Σηκω- 
θ ΐτε καί εϋγάτε άπο τούτον, τον τόπον, διότι ό Κύριος 
θέλει χαλάσει τούτην την πόλιν, άλλα τούς έφαίϊ-ετο ότι τούς 
έπερίπεζε.

ι.5. Καί ό'ταν εξημέρωσε , τότε οί Αγγελοι εβίαξκντόν 
Λότ λέγοντες, σήκω και πάρε τήν γυναΓκα καί θυγατέρας 
σου αίτινες έιναι έόώ, καί φύγε μηπος χαλασθή; με τήν ανο
μίαν τούτη; τής πόλεως.

ι 6 . Καί ενώ άργοπορουσε, αύτοίτόν έπήραν άπό το χέρι, 
αύτόν την γυναίκα καί παιδίατου, μέ Τό νά τον εύσπλκγχνί- 
"σθη ό Κύριος, καί τούς έυγαλαν άφινοντές τούς εξ<*> τν|ς 
πόλεως.

1 7 · Καί ήκολούθησε ό’τκν τούς όδήγησαν εξω όπου τούς 
έιπαν. Γλυτώσετε τήν ζωήν σας , μην στρέφετε όπίσω τούς 
οφθαλμούς σας,  καί μήν «ταθήτε επάνω εις τούτην τήν 
πεδιάδα' φύγετε εις τά όρη , αλλέως θέλει φθαρθήται. —

24· Τότε ό Κύριος έβρεξεν επάνω εις τά Σόδομα και Γό
μορρα , θειάφι κάι φωτίαν άπό τόν ουρανόν, και τά κατέκαυσε.

25. Αλλ’ ή γυνήτου στρέφουσα κάι θεωρη'σασα όπίσω , 
έμεινε μία στ»ίλη άλατος.--------

Η Λίμνη τών Σοδόμων, λέγεται ό'τι είναι 67 μίλια μήκους 
άπό Αρκτον προς Μεσημβρίαν κάι 17  , τό μέγα της πλάτος 
άπό Ανατολάς προς Δυσμάς. Τά ΰδατά της θεωρηθένια άπό 
τούς χημικούς , υϋρίθησαν νά ήναι μεμιγμένα άπό στύψην 
κάι ά'λλην ύλην, ώς επί τό πλείστον μέ ά'λας, ό'θεν όνομάίθη 
αλμυρή θάλασσα , κάι επειδή ϋποθέτετο ότι δεν έπεριεΐχε 
κανένα όν ζωντανόν , όνομάζετο άκόμη θνητη'.

Αί στεραιαί, έξαιρουμένης τής Βοριοδυτικής είναι όρειναί. 
Πολλαί άτοπαι περίγραφάί Ιγεινάν επάνω είς τούτην τήν λί
μνην , αίτινες άναφέρούν, ό'τΐ’κανένΐί ζωντανό·, ' δέν ^μπο
ρεί νά <ίτ«θή , κα: οτι είς τάς οχθας'της γίνεται ένας καρπός

ωραίος είς την θεωρίαν, άλλα τά μέσα του, σεσηπότα καί στ*, 
κται. Η θηριώτης τών τριγύρω κατοίκων τής κατσαταίνε: 
κινδυνώδες είς τούς ταξειδιότας τοΰ νά τήν έπισκεφθοΰν έξω 
μόνον έν καιρώ του Πάσχα, ό'ταν ό τοποτηοιτής τής Ιερουσα
λήμ υπάγει προσοπικώς μέ στρατειώτας διά νά υπερασπίζει 
τούς προσκυνητάς. -Είναι δύσκολον νά περιγράψομεν τάς έναν- 
τίας διηγήσεις τών ταξειόιοτών’ κάι έμπορεΐτε νά συαβουλεν- 
θήτε από τήν πρόχειρον ιστορίαν των, κάι οΰτω εξηγείται 
άπό τον Απόστολον Ιούδα, ό'στις λέγει, ” Καθώς τά Σόδοαα 
κάι Γόμορρα, κάι παρομοίως αί πίριξ είς αϋτά πόλεις , παρα- 
διδόμενα είς την πορνείαν, κάισαρκικάς επιθυμίας, έγιναν πα
ράδειγμα, ύποφέροντες την τιμωρίαν τοΰ αιωνίου πυρός.—

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ.

Εν γένει προξενεί ένα ύπερβολικόν άδείασμα τόσον άπό τήν 
άδιάκοπον κίνησιν, ώσάν καί άπό τον εμετόν, συντροφευμένη 
προς τούτοις άπό τον Κωλικόν πόνον , καί αδημονίαν τινά , 
όμοΰ μέ τήν συχνήν ένόχλησιν νά άπερνά τ ις  είς το άν<χγκαϊον.

Αΰτη ή άσθένεία έρχεται διάμιάς. Ενεργείτήν δυναμίν -rr,c 
περισσότερόν απο καθε ά'λλην ώραν τό φθοινοπωρον* είιζ ι 
μία βιαΐα άρρωστία, καί δέν ευρίσκεται άλλη μία ήτις νά θανα
τώνει ~.<η ασθενή τόσον όγληγορα , ό'ταν δέν προφθασθή έν 
καιοώ.

Γενικώς cc\j-ri1 ή νόσος βασιλεύει, όπόταν τό καλοκαίρι έκα
με πολλήν καΰσιν, καί δεν έγιναν πολλά όπωρικά, ή/ρήσις 
τών όποιων, μετριάζει τήν δριμύτητα τής χολής. Οί πλέον 
εύρωστοι άνθρωποι ένι'οτε αποθνήσκουν είς 24 ώρας, ·?,. μετά, 

. δύο η τρεις ημέρας.
0  Ιπποκράτης διακρίνει τήν χολόρροιαν είς δύο είδη, ύγράν 

καί ξηραντικη'ν, δκλ: τήν μίαν μέ κίνησιν καί τήν άλλην χωρίς.

Α ί τ ι α  τ ο ΰ  ε ρ χ ο μ ο ΰ  της .

Η Νόσος αΰτη προξενεΐται άπό τον πλεονασμόν καί δρι- 
μύτητα της χολή*, άπό τά φαγητά τά όποια μεταβάλλονται 
εϋχόλως είς τον στόμαχον , είς ένα χυμόν δριμύν καί τζαγγόν, 
καθώς είναι τό βούτυρον, τό παχύ τοΰ χοίρου, τά γλυ κ ίσ μ α τα , 
τά πεπόνια, άγγούρια, κεράσια , καί άλλα όπορικά ψύχρας 
φύσεως. ένίοτε προέρχεται άπό καθάρσια η εμετικά δυνατά 
καί βίαια, άπό φαρμακευτικάς ΰλας έν γένει, τάς οποίας είχεν 
είς τον στόμαχόν του, άπ» κρυολόγημα τοΰ σώματος, άπο 
άχοθυσίαν κ. τ . λ. όίεν έ'πεται οτι τ «  παιδία είναι πλέα* 
υποκείμενη, Τέλος πάντων ήμπορεΐ άκόμη νά  άκολουθη'€η, 
άπό βίαια πάθη, καί αίσθητικάς εντυπώσεις της ψυχής , 
καθώς άπό φόβον, καί οργήν.

Τώ όντι έξ αίτιας τής χολερικής δριμύτητος, ό Κύριο; 
λε Ροάς την ονομάζει οξύ τα τον χολώδη τορβτόν, ό'στις /-*- 
μνει την νέαντου περίοδον δκχ τοΰ έμετοΰ γ/η τής γα«·τρ’-κΐ? 
κινη'σεως. Πρέπει νά ήξεύρομεν όμως, ότι όπόταν α5τη ΐ  
ασθενεια γεννάταιάπό τούτην τήν αιτίαν, δέν κρατεϊώ; ί ' 1 
τό πλεΓστον παρά είς τάς ύπερβολικάς καύσεις τοΰ κ*λο" 
καιρίόυ’ καί έξ εναντίας ενεργεί πάντοτε , όταν προέρχετ^ 
άπό βλαπτικά φαγητά η άπό τά πάθη f/.ας. Προσέτι ό τ»  

I ή νόσος αΰτη προξενεΐται άπό &ια τλ»ν«σμόν δριμυτ--τΛ

/



yo'Aής, δέν εΐν χι τόσον επικίνδυνο; , καθώ; εις την περίστα- 
σιν όποΰ προέρχεται άπο τα; άλλα; αιτίας, επειδή οϋσιο- 
ί>ω; τότε καταντά εΐ; μίαν ΰπερβολοκήν χολώδη διάρροιαν, 
και μ ' όλον όποΰ συντροφεύεται άπό φρικώδη συμπτόματα, 
οί ia ftcνεΐς σπανίως αποθνήσκουν. 0  Κύριος Τισσότ λέγει 
ότι πολλοί αναλαβαίνουν άπο τούτην την αρρώστιαν. όθεν 
ανάγκη είναι, ότι οποίος πιάνεται άπο αυτήν , να μήν χάνη 
το θάρρος , καί siv είναι πολύ αισθητικός , ώστε νά μήν 
ήμπορή νά ύποφέρη τον πο'νον, τήν κατάληψιν , καί τον φό
βον, χρειάζεται νά τρέξουν εις βοήθειαν του άνθρωποι μεγα
λόψυχοι, διά νά δώσουν εις τον άρρωστον τήν άπαιτουμένην 
παρηγ ορΐαν.

Σ υ μ π τ ό μ α τ α  τ ή ς  ι δ ί α ς .

Προηγείται ώς επί τό «λεϊστον άπό [λίαν καρδιαλγίαν, 
η άπό μίαν καυστικήν ζέσιν εις τά μέσα τοΰ στομάχου καί 
εΐ; τά εντόσθια, από σκληρά έντεροκηλήματα , έμφραγμούς, 
καί άπό εσωτερικού; πόνους. Τά οηθέντα συμπτόματα συν
τροφεύονται άπό ΰπερβολικόν^έμετόν, κάι άπό άκατάπαυστον 
κινησιν , κάμνον τας χολήν, πράσινην, κίτρινην μαυριδερήν, 

τέντωσιν τοΰ στομάχου, και άπό βιαίους πόνους εις τά 
«. ίόσθια.

Μερικοί άρρωστοι έ'φϊάσαν νά δουλευθοΰν εκατόν φοραϊς 
εις όλίγας ώρας- ουτοι έν ροπη οφθαλμού λιγνεύουν εις τό 
άκρον ά-Λ μετά τρεις ή τέσσαρα; ώρας , έάν ή διάρροια ά
κολουθεΐ μέ τήν ίδιαν βίαν , χάνουν τήν φυαιογνωμίαν των 
καί γίνονται αγνώριστοι.

0  Jet) εν ή; υποφέρει πρός τούτοις μίαν καυστεράν δίψαν, 
έχει τόν σφιγμόν του πότε ταχύτατον , πότε άδύνατον, τρα- 
βισμένον , άτακτον, καί συχνάκι; ακούει δριμύτκτον πόνον 
εΐ; τόν όμφαλόν.

Οσον ή ασθένεια κυριεύει τ ·  σώμα καί προχωρεί τόσον ό 
σφιγμο; αδυνατεί, καί πολλάκι; έως όποΰ νά μήν αισθάνεται" 
Τά άκρα τοΰ σώματος παγώνουν , ή ό ασθενής υποφέρει έμ
φραγμα άπό οϋρος, καί ό βίαιος λυγμός, ή αδυναμία, κάι 
οί σπασμοί, είναι τά σημεία τοΰ ώς ίγγυστ* θανάτου.

II άρίθμησις τών είρημένων συμπτομάτων , άνήκει κατ’ 
! ;  οχήν εις τήν ΰγράν χολόρροιαν , ή τις φθάσασα εις τόν έσχα
τον βαθμόν δείχνει άκόμα καί τά άκόλουθα. τά δάκτυλα κυρ- 
τόνωνται, τα όνύχια κάι πρόσωπον μελανίζουν, υποφέρει με- 
γάλην ζάλην καί χάνει τήν ομιλίαν του , ό παλμός τών άρτη- 
ρίων μόλις αισθάνεται , οί σπασμοί καί αί στενοχωρίαι άκο- 
λου’ίο ίν άό'ιακόπω;. Τέλος πάντων ό άρρωστος ματαίω; προ
σπαθεί νά ξεράσνι , καί ό θάνατος ερχόμενος τελειώνει ό'λα 
τά ρηθέντα συμβάντα.

Οσον διά τήν ξηράν χολόρροιαν , είναι τόσον σπάνιος εις 
τα ίδικάμα; κλίματα, ώστε έιναι άνωφελέ; νά τήν περιγρά- 
ψομεν.

6  Σύδενχαμ λέγει, δτι δέν το ϊ ετυχε πάρεξ μίαν ή δύο 
φοραΐ;.

Μ’ ό'λον του το -δου τά αληθή συμπτόματά της. Η κοι- 
1 -.I. είναι έμφραγμένη , στερεά , καί όταν τήν κτυπά τ ι ;  , 
«ντηχεΐ ώσάν τύμπανον. Ο άσθενής εύγάζει πολύν αέρα 
c:rr'; ~'J στδμα καί άπό κάτω : δέν ξερνά οΰ'τε εχει -^ίνησιν,

αισθάνεται μεγάλους πόνου; εις τό *τήθο; κάι πλευρά, και 
εξαιρούμενη; τη ; όιαροοια; , υποφέρει τά ίδια συμπτόματα 
τής άλλης.

Αγκαλά καίήύγρώδη; νόσο; έχει πολλήν ομοιότητα μέ 
τήν χολερικήν διαρροιαν και μέ τήν δνσσεντερίαν, διαφέρει 
μ’ βλον τοΰ το.

ι .  έπειδη εφορμεΐ τόν άνθρωπον διά μ ιας'ή  πραοδός τής’ 
είναι βραχεία , και τελειώνει μετά η ή 8 ημέρας τό 
πολύ.

2 . έπειδη εις τήν χολόρροιαν αί καταβολαί δέν «να ι αι
ματώδεις, ειμη μονον όταν ή ασθένεια έιναι εις τ ίν  μεγαλητέραν 
αύτής δύναμιν' ενώ εις τήν δυσσεντερίαν ήχώνβυσις ,άκόμή 
καί εις τήν άρχήν τοΰ κακοΰ είναι πολλά βαμμένη μέ αίμα.

3. Διότι ό τεινεσμός, δηλ :. ή συνεχή; πλήν (Μάταια επι
θυμία τοΰνά ύπάγ/ι τ ι; εΐ; τό άναγκαΐον, δέν ίιναι τόσον βί
αια ώς εις τήν χολόρροιαν.

4 · έπειδή ό εμετός της δυσσεντερία; δέν Ιιναι σταθερό;, 
καί εις τήν άλλην έιναι προσκολλημένος πάντοτε. Τελευταΐον 
ή δυσσεντερία έιναι κολλητική, καί ή χολόρροια δέν είναι. Αΰ
τη διαφέρει άπό τήν προίτην επειδή ή ύστερα δέν προέρχεται, 
πάρεξ άπό μίαν ύλην χ^λή; όρισμένην εΐ; τό έ/τερον στηριγ- 
μένον άπό τήν περισυμμάζωξιν των έντοσθίων ένώ εΐς-τη?/ 
ασθένειαν περί ής ό λόγος, άκολουθεΐ τό ίδιον κίνημα εις ενάν
τιον όμως νόημα, και προξενεί τον εμετόν πρώτον τής σύμ- 
πτομα.

Θεραπεία τήν οποίαν πρέπει νά μεταχεριζόμεθα.

Οί αγώνες και τά επιτηδεύματα τά όποια ή φύσις εις τήν 
άρχήν τής άρρωστίας ενεργεί, διάνά έλευθερωθνί άπό τήν νο
σώδη ύλην, πρέπει να βοηθοΰνται εϊ; καιρόν ύποΰ βαστα έ 
εμετός και ή διάρροια.

Ακολούθως ό άρρωστο; ά; πέρνει ένα όπίσω τοΰ ά).λου, πο
τήρια μεγάλα άπό άναλοτικά ποτά, ή ένα έλαφρότατον ζωμ,ίον 
πουλίου, το όποιον προτιμάται κάλλιο τερον άπό τα αλλα. 
Οχι μόνον ό ασθενή; νά πίνη ά~’ αύτα δια να βοηθει τόν εμε
τόν, άλλ’ ά; τοΰκάμνουν καί γληστήρια, διά να δίδ;ι τόπον 
εις τά κινη'ματα της κοιλίας.

Αφοΰ ταΰτα τά καθίσματα ακολουθήσουν διά κάμποσον , 
ά; τοΰ δωθή νερόβραστον λεπτόν ψωμί κρίθινον, καψκλισμέ- 
νον, διά νά σταματά ολίγον κατ’ ολίγον ό εμετός. Ίό ψωμί 
πρέπει νά ψηθή προτήτερα έως οπ·ΰ να κοκινιση καλα, και 
έπειτα νά βρασθη' έάν δέν ήμποροΰν να έχουν άπ' αύτό ιό ψω
μί άς ήναι άπό τό συνηθεισμένον σιτάρινον.

έάν αυτό τό πωτόν δέν σταμ.αττ(]ση τον εμετόν, α; του 
δίδουν κάθε ώραν , έως όποΰ να τοΰ παύση, δύ οκουταλιαΐς 
σιρόπι άλατος ρίπτοντας όμοΰ κάι δεκα σταλ αγματειαΐ; 
άφιώνι υγρόν.

έπ ετα ι ή θεραπεία μ«τα τήν ασθένειαν , εις τ i  παράρτημα 

της έφημερίδος.



(
ΒΙΟΓΡΑΦίΑ ΕΝ0Σ ΝΗΠΙΟΪ.

0  χαρακτήρ κάί τά ηθη ενός νηπίου , του οποίου ή ήλι- 
κ-ία σχεδόν δέν εμπεριέχεται εις τούς δυο ή'μιου χρόνους , 
δέν δίδουν αρκετήν ύλην ένος βιογράφου. Ε^μαι όμως πε- 
πεισμένο; 0Tt οί άν»γνώσται μου θέλουσι προσέξειν εις τήν 
ακόλουθον διη'γηυιν , χωρίς να άρ/ριέάλλουν τελε'ως, όσον 
δια το αληθές.

Ilopnp Βρινσμε'-δ εγεννηθη εϊς -.ο Χάρτφορδ τας 8 . 
Φευρουαρίου 1827 . Η μητηρτου ή τον εντυπωμένη ότι ό 
νούς ύπόκίΐ,ται. περισσότερον εις «ήν καλλιέργειαν κατά τήν 
απαλήν ήλΐκείαν , παρά καθώς οί *)λοι γενικώς φαντάζον- 
ται. Ουτω αυτός ήτον το ΰποκείμ»νον της παιδείας κ«ί μα- 
θήσεως, είς τήν ιδίαν ήλικείαν όπου τα τέκναμας θεωρούν
ται ώς τά πλέον άρεστά αντικείμενα τών όφθαλμών μας 
και τά παιγνίδια τής ευκαιρίας μας. Από τεσσάρων μηνών 
ντίπιον,ή προσοχητου ενίοτε έστεραιώνετο εις ,χ τριγυρωτου 
αντικείμενα, έωσού έ’μαΟε τα ονόματα τών άναγκαιοτέρων σκευ
ών και μελών τοΰ σώματός του. ήτον όέϋα μηνών , όταν 
άρχησε νά άναγινώσκη το άλφάβητον διά βοήθειας τινών 
κομαμτίων ξύλων, επάνω είς τά όποΐα κάθε ψηφίον χωρι
στά έσημειώνετο. Τό έργον πάραυτα εκτελέσθη. Οχι μόνον 
εδννατο ύπό ταύτ/iv τήν νηπιώδη ήλικείαν νά προψέρη τάς 
άνταποκρινορένας φωνάς , άλλ’ όταν του έζη,τεϊτο. ένα ψη- 
φίον , τό έδιδε χωρίς νά λανθάση , καί εάν κανείς τό 
έσταινεν άντιστρόφως , παρευθύς τοΰ έδιδε την φυσικήν θε- 
οιν του. Μέ την βοη'θειαν τύπων κολλημένων εϊς πίνακας , 
αύτό ακολούθως εδιδάχθη , τά ονόματα τών ζώων , πτηνών 
και εν εύ'κολον σύστημα της Φυσικής Ιστορίας , φροχίμως 
εντυπώθη είς τόν youvTOu. έχάρη όταν τοΰ έδώθη ίννς  τύ
πος , και τοΰ έσυγχωρη'θη νά πάρη ίλλον ενα. Ουτω έστε- 
ραιώθη ένα θεμέλιον είς τά εύάρμοστα ήθητου , καν έχα- 
λινώθη ή περίεργος αμάθεια , διά της οποίας ~ά παιδία 
συνηθουν νά πλανώνται είς τάς ζωγραφίας τών βιβλίωντων. 
0  παττίρτου δείχνοντάστου ζωγραφίαν τινά μιας χώρας η 
σχέδιον , τόν έσυνηθοΰσε νά θεωρή κάθε πράγμα μέ ακρί
βειαν , και είχε τόσον καλόν μνημονικόν , ώστε κάθε τι τό 
όποιον εντελώς του έντυπόνετο , σπανίως τό έληςμονουσε. 
ειχ ι μερικά παη ήδ,α άπό τά όποΐα έλάμβανεν εϋχαρίστη- 
σιν. αλλά έφαίνετονά εύρίσκη μεγαλητέραν ηδονήν , βλέπων 
τάς ζωγραφίας και βιβλία μέ τάς εξαγόμενα; άπ’ αύτά 
σαφηνίας. ή  προσεκτική μεταχε'ρησις τών βιβλίωντου, 
•ήτον άξιοσημείωτος . και μία περνατ·σις ήτις ήκολούθησεν 
είς την νεαράν του ήλικείαν, άναμφιβόλως ενέργησε είς τούτο. 
Αυτός είχε ξεσχίση τό κάλυμμα ένός μικρού βιβλίου. Η- 
μητηρ του θεωρούσα αυτόν μέ (,οβαρόν βλέμμα , τόν όμο- 
λόγησεν όταν ήλθαν οϊ επίλοιποι της οίκογεν είας έλίγχουσα 
αυτόν μέ τήν ομιλίαν Της. Τότε τά χείλη του έτρεμαν , καί 
τά δάκρυα έλαμψαν είς τούς οφθαλμούς του. ή  δωρθωσις 
ηιον αρκετά δυνατή , καί άναγκ- Τα νά τόν έμψυχώο Μετ’ 
επει-.α άξιολογα βιβλία άφόβως τοΰ εδίδοντο , καί τά πλέον 
«πίοημα Αγγλικά χρονικά δέν ύπέφερον κάμμίαν κηλίδα i . 'h  
τάς συχνάς ερευνήσεις του.

ή  Γεώγραφ'.α, μέ τό νά εσχεδιάζετο είς χάρτας , ητον 
•ή πλέον άγαπητητου σπουδή, καί μόλις είχε φθάοη νά δι- 
πλώσνι τόν χρόνον-ου , όπου μέ έκπληξιν καί θαυμτσαόν

μου τόν είδα νά δείχνη επάνω είς έναν Ατλαντα , τάς ';; 
λάσσας ποταμούς , λίμνας καί επικρατείας , χωρίς νά λ», 
θάση ούτε νά διστάσν;.

Μετ’ ολίγον καιρόν τόν είδα ότι έδιδάσκετο τά εισάγω 
γικά μαθήματα της Γεωμετρίας καί άκαταπαυστως εκαρ.ν* 
προόδους, έγνώριζε περισσοτέρας λέξεις , μέ τούς ορισμοί;; 
καί συνδυασμούς τών οποίων , είς άπλάς φράσεις ταγέ 
τον άπεκάλυψαν τήν γνώσιν τής πατρικής γλώσσης του, 
ΗμποροΟμεν εύκόλως νά παρατηρνίσομεν ότι έγεννηθη ένα; 
άτιλός βιβλιοσκώληξ , η ότι ή φύσις τόν ύστέ&ησε τοδ θνητοί 
πνεύματος, εξ’ εναντίας τίποτε δέν εδιδάχθη βιαβτικώ; 
καί κανένα παιδίον δέν έστάθη εύτυχέστερον. Αί περιδια
βάζεις του καί τά παιγνίδια είς τά περιβόλια , καί τό νηπι
ώδες φερσιμον του ή τον νοστιμώτατον. ή  μνίτηρ ίου ήτον 
ό φίλος καί ουντροφάς του είς τά παιγνίδια, καθώς καί διδβ- 
t καλός ■;ου. Τιμούσα τήν μάθησιν του τέκνου·ης περισσότί- 
οον άπό κάθε ίδικήν ϊναυχόλησιν , έξόδευε τόν καιρόν τ -r,; 
είς τήν καλλιεργειάντου. καί είς τήν συνδρομήν καί μεγάλη» 
επιμονήν του πατρός του, είς τό νοητικόν σύστημα τό όποιον 
τού εφευρήκε , αι μεγάλαι του γνώσεις , ήμπορουν να θεωρη
θούν , ώσαν τά μέγιο .α δώρα τής φύσεως. Ακόμη δέν τολμώ 
να εϊπω , ότι εις τήν αςιοτητάτου δέν εύρίσκετο κάτι τ ι χ- 
ξιον λογου. Τέλος πάντων ποτέ δεν είδα, τήν εύπειθείαν, 
προσοχήν , καί μνημ,ονικόν του , παρόμοιον είς τούς τρυφε
ρούς- χρόνους της ήλικείας-του. ΜκθηματΥ καθημερινά , ανά
λογα τής δυνάμεώς του , τακτικά!; τού επαραδίδοντο. Αλ
λα ταύτα ουχνάκις άπερισκέπτως έκτείνοντο, άπό τήν θερ
μήν επιθυμίαν τού νά μανθάν/ι κάτι τ ΐ π:ρισσότερον , καί αί 
απαναλαμβανό;.·εναι ίκεσίαι της (ΐ,-.ιτρός νου λέγων , ” Μήτη^ 
σε περικαλώ δίδαξε τόν Πόρτερ , » έσυνηθουσαν νά τόν ά- 
σφαλοΰν άπό μίαν ουγχώρησιν αυξητικήν άπό σειράν είς σει
ράν,  καί κανόνα είς κανόνα. Η φιλομαθειάτου κατήνιησεν 
είς πάθος’ έως εκεί έφαίνετο ότι ή διαίρεσις τοΰ καιρού του 
δέν έμεταχειρίσθη εϊς ματαίας έπιδόβί’,ς, άλλ’ είς ώφελίμους. 
Γνώο ις , νους , καί μνη μη, έ-προχώρησαν όμοΰ , καί έφαίνοντο 
παρο;.·οίας δυν^μεως. Αί δυνάμεις του λογικού του, δηλ: 
τ?!ς ομιλίας του άρχισαν νά ’κτείνοντα’,.' Μία θεία του, ΐτ ις  
μετά τήν ύπανδρείαντης ϋπηγε νά κατόικη'ση είς μίαν μα* 
κρινήν έπικρατείαν έκλαυσε πολύ όταν άπεχαιρέτησε τήν φα- 
μηλίαν. Τότε ήτον τόσον πολλά νέος , ώστε ή λύπη της ixi 
άλλοτε δέν τοΰ ενθυμίζετο , ταχέως ήμποροΰσε νά τήν λη- 
σμονήυ/). Επειτα άπό τίνας μήνας , όταν είς άγαπητός του 
έςάδελφος άνεχώρησε διάαήν Αγγλίαν είπαν τοΰ Πόρτερ ότι 
αύ .ός ύττηγαινε πολλά μακράν ώσάν τήν θείαντου. Καί μεί 
όλίγην ώρας συλλογήν άπεκρίθη. ή θείαμου έκλαιε όταν άνε
χώρησε άλλ’ ό Θείος μου δέν φωνάζει, καί έπαρηγορη'θη [ΰ. 
τόν συμπερασμόν ότι ό χωρισμός θέλει είναι πλέον όλιγοχρό- 
νιος ,. ώσάν νά έσυμπέρανεν ό νοΰοτου οδηγούμενος'από μα
θηματικήν ουνέπειαν , ςήν Επιμονήν ", ης απουσίας άπό τον 
βαθμόν τής λύπ/)ς.

s ------------------ ------------------------------------------------------ -

ft παρούσα έκδίδεται κάθε 2 άββατον , ή τιμη VA 
κατά τριμηνίαν «να ι έν τάλληρον δίστηλον.

Είς τό τυπογραφεΐον τ ις  Εύαγγελικής 2χολίς.



As. 3. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Τ Η  2  Έ Φ  Η Μ Ε Ρ I Δ Ο Σ.

ΘΕΡΑΠΕίΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΪΣΗΣ Ν0ΣΟΙ 

Ο τ α ν  ή δ ύ ν α μ ι ς α ύ τ η ς  ά π ε ρ ά σ η.

Αφού' vj βιά της νόσου όλιγοστεύβη , διάνά έμποδίσομεν 
το ξανάγύρύμκ , είναι αναγκαΐον να μήν παύομεν ενίοτε καί 
-τήν δό*ιν το$ άφιωνί»υ όχι όμως δυνατήν. Ας τ*5 δίδονται 
δ£κί'. νί δόδεκα «ταλαγματιαΐς είς μισ· ποτήρι κρασιβυ , 
δύο φοραις άνάμεβα εις 24  ώρας.

Τό φαγητόν τοΰ αρρώστου να ήναι ίρεπτικυν , έλαφρόν 
καί μέτριον , καί είς τον καιρόν της αδυναμίας του , άς 
κάμνέι γύμνασιν βαθμηδόν.

Επειδή άπο τ ·  αποτέλεσμα τ ις  άσθενείας τα έντόβθια 
εόρίσκονται πολύ άδυνατισμένα, άς πέρνει μερίδια της κί- 
νας άνακατομένα εί; ελαφρόο κρασί.

Μ’ όλον όποΰ οί Ιατροί καλούνται έν καιρώ είς ταυ την 
τήν άσθίνειαν , δεν πρέπει όμως vie απελπίζουν τήν βοή
θειαν τοΰ πάσχον τος , ακόμη ?ως είς τάς περιστάσεις όποδ 
δίοουν περιασότερον φόβον. 0  Δρ. Β·ύτσαν έδοκίμασε 
τούτο κατά συνέχειαν είς ενα γέροντα καί τον ϋίον του , 
οΐτίνές έπιάσθησαν όμοΰ άπό τήν ιδίαν ασθένειαν, προς τά 
με(ίά';υκτ*. Δέν τόν έκραξαν παρά τνιν ακόλουθον αϋγην : 
τούς ήύρε περισσότερον άχοθαμμένους παρά ζωντανούς., ό 
σοιγμός των δεν αίσΟ άνετο , τά ποδάρια· καί χέρια τον 
7τον ίρύα καί παγωμένα, αί δυνάμεις των ήτον σχεδόν 
χαμέναι , καί ή θεωρία των επροξενούσε τροιών.

Μ’ ολόί> τοΰτο ελυτρώθησαν άπό [λίαν τ·ιαύτην άξιοθρη- 
οίόν •/Ατίσ'τάβιν , μέ τό ]λέβον τής Ιεραπείας τήν όποιαννη

άνβΐίοαμεν.

Από έναν άριστον συγγραφέα έκλέξαμεν τούτο τό άρθρον, 
επάνω είς ταυτην τήν τρομεράν άσθένειαν, καί στοχα,ζομεθα 
να ακολουθήσομεν οΰτω , άπό ένα πολύτιμον δι&λιάριβν , 
το οποίον ευγενής τις εσχάτως ελαβεν άπό την Μητρόπο- 
λιν τής Νοσου εις τήν Ευρώπην , καί φιλοφροίνως μδς 
επραμηθέυσε. Η έκδοθεΓτα πρό ήμερων ε’ίδησισ άρκετά εκτε
ταμένη και χωριστή , εφαρμόζεται διόλου , είς τήν παρού
σαν καΤαστασιν τών πραγμάτων. Η μπορεί τ ιςνά  άμφιβάλλτι 
είς τι συνισταται μια αρμόδιος δοσις λαύδανβυ η άφιωνί»υ 
τήν όποιαν έόιορί'σαμεν. άποκρινόμέθα οτι IivSti άπό δ,εως 
(iu σταλάγματα, καί ωφελούν κχλλιότερα μικραί δόσεις συχ- 
νκΛ1.: έττανκλαμβανόμεναι, παράμεγάλαι, καί μαλιστα ό'ταν 
όιόονται μεσα εις υγρόν τ ι ποτόν.rf i *

 ̂ Ενας φίλος όμιλών περί τής μεγάλης δόσεως τήν οποίαν 
ώιορι,βυν είς τας Ινδίας διά ταύτην τήν νόβον , λέγει ό'τι 
Α συνήθης μιτρχείρκτις είς εκείνα τά μί^ή , τών άρωμάτβίν 
κ*’· ίλλών πυροτικών , ακόμη καί τίΟ ίδίου άφιώνίου πί- 
ν*ν ,Μ 'αίΛ ίάκκον καί άλλα , τήν κί'.ταβταίνει άναγκαΐαν. 
Ημείς οι ίδιοι μαρτυρθύμεν πολλά δυσάρεστα άποτελέσμα- 
■* > με το νά μήν έπρόσεξαν οΐ Ευρωπαίοι Ιατροί ιπάν** 

ι ~> ~ήν όιάταςιν καί προφύλαςιν τούτου τοδ Κεφκλκίου.
^άλη , ό π*νοκεφκλος καί ό πυρετός, έιναι τά έπακολου-

' ’ίλατα. καί στοχ*.ζόμεΟα βτ ι ,  διά νά έλευίερώσομιν τ·ν
πατχοντα , ενα έλαφρόν καθάρσιον ηδελεν έισίαι πρ·τιαό- 
τΐίον.

Θέλομεν προσθέβει άκόμη κάτι τι περί διαίτης.
Από έκατοστάς ανθρώπων τούς οποίους έπισκέφθημεν , 

ό'σοι ύπέφεραν αυστηρότερα , καί είς 24 ώρας έθυίΐάζοντο, 
προη'ρχετο είς αυτούς άπό τό δυσκολοχόνευτον ^αγητόν τό 
όποιον έφαγαν προτητερα. Λοιπόν είς τό έξης Χρε'πει νά 
προσέχομεν , καί νά άποφεύγομεν τοιαυτα φαγητά, ώς 
ομοίως νά φυλαττόμεθα άπό τήν ψύχραν καί νά μήν *ϋ- 
γαίνομεν τήν νύκτα είς τόν άέρα , επειδή όλα ταυτα ή α
πορούν νά γεννησουν τήν χολόρροιαν.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΑΣ.

Από την έ'κδοσιν τοΰ πρώτου άριθμοΰ της Εφημερίδβ; 
μας , ιΐναι είς όλ,ους γνωστβν , ·τι αυτη ή νέα όίκ ή μας , 
καί όλεθρία νόσ·ς , ιί χολόρροια, έκτέλισεν έχάνωμας τάς 
πλέον τροριεράς λεηλασίας , πίπτοντεε θύματα τής ιδίας 
κάμποσας χιλιάδες , καί ώς επί τό πλεΐ«τ«ν οί ηλικιωμένοι. 
Κατά τό παρόν , άς ήναι δόξα καί ίΰχαρίστησις είς τ»ν 
Θεόν , όποΰ ό θάνατος ολιγοστέυσε πάραπολύ, καί ό κριΐμός 
νεωτέρων εφορμήσεων είναι άσυγκρίΐως μι/ρότιρες.

Είς εκείνους -οί όποιοι ύστερηθησαν συγγενείς η φίλους, 
προσφέρομεν την φιλικήν μας συμπόνεσιν , και παρακαλοΰ- 
μεν ό'τι αί θλίψεις τάς όποιας ύπέφεραν νάηναι είς ύφελει- 
άντ*>7.—  ί:ΐς δέ τούς τοιούτους οΐτινες ΰπέφεραν διακοπήν 
. «ov.i ίδιων. - ϋ*οθέσεων , καί έξόχως είς , ίκεί.νους· Οι οποίοι 
έπρόσαεναν τον έπιούσιον άρτον άπύ Τον καθημερινόν κο- 
π.οντους , τούς συμπονοΰρν καί τούς συο,βουλεύοαεν να μήν 
άπελπίζονται. Τέλος παν των όλους γενικώς , και εκείνους 
τών όποιων ή ύγεία και ειρηνη διεφυλαχθη, παρακινούμε» 
νά προσφέρουν τάς άναλόγους εύχαριστείας των είς τόν Θεόν, 
τόν ευεργέτην καί διαυθεντευτην των. Διόοντες είς τους κοσ- 
μι'ους καί ψιλοπόνους τών πτωχών , τήν άναγκαΐαν τροφήν 
καί ενδυμασίαν παρά εις εκείνους οί οποίοι καθηρ-ερινώς όι- 
ακονίζουν είς τούς δρόμους. Ολους παρακαλουμεν είς τήν 
ΐλαρότητα τοΰ Εΰαγγελειου , να ωφεληθούν τοιαυτης ενκαι- 
ρείάς καί συμπαθητικής νουθεσίας , με τό νά ετοιμαζομεθα 
διά θάνατον κρίσιν καί ανταποόοσιν.

» Ας έισθαι πάντοτε έτοιμοι, διότι μιαν ημέραν καί 
μίαν ώραν τήν οποίαν δέν [προσμενεται, ό 1 ος του αν- 
δροίπου ερχεται.» _______

Δ ι κ α ι ο λ ό γ η μ α  του  Τυ πο γ ρ ά φο υ .

Χρεωστουμεν νά όμολογήσομεν ό'τι , ημείς δεν απολαμ- 
βάνομεν κάμμίαν χρηματικήν ωφέλειαν άπο τόν φίλο; >ών 
Net*v. Μ ’ όλ*ν τοϊτο εως ού νά ήμπορέησ ό άξιός Τυπο
γράφος μας , νά άπ·λαύσ·/ι περισοτέρους συνδρομητάς , Μ- 
λει άναγκασθη νά άναβάλλη τούς άξιους , ανταμοιβής κό
πους τ·υ .—  Καταγραφάς ΘΛ«ι δέχεται ό ίδιος «‘ί  το 1υ- 
πογραφεΤον της Ευαγγελικής Σχολής.

Αρρωστίαι καί Θάνατος είς τήν οίκογενειάν τον έστάθη- 
σαν αίτια όπου άργβπόρησεν ή δημοσίευσις τη; παρουσης

μ»ς· —  _______ _



ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. τ ο  ιΗ ε κ τ ρ ο ν  Η ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ.

0  Κόπος υιός της Ανάγκης , καί πατήρ τής Υγείας και 
της Ευφροσύνης έζοΰσε με τας δυο του θυγατερ ας , εις [Λί
αν μικράν καλύβην , εις τα πλάγια ενός λόφου , μακράν 
άπό τήν γώραν. Δεν είχαν συναναστοφήν μέ "<>ϋς πλουσίους, 
κάι καλλιοτέραν συντροφιάν δεν εβαστοΰσαν άπό ε’κήνιν 
τών γειτ·νευο'ν των , με τό να επεθυμησαν ·μως ντ /.ιόοΰν 
τόν Κόσμον , παρήτησαν τούς συντρόφους κάι κατικείαν των 
κάι άπεφάσισαν νά τα^ιδιύσουν. Ο Κο.τος επεριπατοΰσεν 
ή συ/ως εις τόν δρόμον, όμοΰ με τήν Υγείαν εις τά ίεξιάτου, 
ήτις μέ την ζωηρότητα της «μιλίας της , κάι μέ τά τρα
γούδια της /αράς κάι «ύθυμείας , ολιγόστευε τόν κόπον 
τοΰ δρόμου, ενώ ή Ευφρόσυνη εστεκε χαμογελώντας , άπό 
τό αριστερόν μέρος, άκολουίοΰσα τά βήματα τοΰ πατρος 
της , κάι αύξάνουσα τήν ζωηρότητα της άδελφής της,  μέ 
τήν καλήν της διάΟεσιν.

Τοιουτοτρόπως εταξίδευαν ανάμεσα εις τα δάση, πόλεις 
καί /ωρία, έως όποΰ εφθασαν εις τήν μητρόπολιν τοΰ βα
σιλείου. Εμβαίνοντες «ϊς τήν πόλιν , ό πατήρ ερμήνευσε 
τάς θυγατέρας του νά μήν /ωρισθυΰυ άπό κοντάτου , διότι 
ό Θεός ίίπεν ότι ό χωρισμός των θέλει εισθαι σ .ντροφευμέ
νος με τήν τελείαν φθοράν τών τριών άλλά ή Υγεία ή τον 
τ·σον χαρ οποίας διαθέσεως ώστε δέν ύπτίκουσε τήν συμβου" 
λήν το5 πατρόστ/ις , καί ΰπέφερε νά ήπατηθή άπό τ?,ν 
Ασωτίαν , καί τέλος πάντων άποθανε εις τήν γένναν..τής 
Ασθενείας. Η Ε4φρο«υνη εις τήν απουσίαν τής , άδελφης της 
επαραδόδη εις τάς μηχανάς τής Οκνηρίας καί ό'έν ήκούσθη πλέ
ον τί εγεινε' εϊς τόν ίδιον καιρόν ό Κόπος όστις χωρίς τάς 
θυγατέρας του: δέν ήμποροΰσί νά βασταχθή ΐπλανειτι τρι
γύρω ζητώντας «ύτάς , εως όποΰ έπιάσθη εις τόν δρόμον 
άπό τήν Αηδίαν , κάι άθλίως άπόθκνε.

ΘΗΛΑΪΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Η Σ/ολή αυτη πρός παιδείαν τών νέων κορασίων, ήνοί/- 
θη εις τήν κατοικείαν τοΰ Ευλ’. Κυρίου. I Βροΰεο. κειμένη 
άπ’ αντίκρυ τής Γραικικής Δέσποτικής Εκκλησίας κατάτό 
μέρος τοΰ Αίγιαλοΰ , καί θέλει έισθαι ΰπο τήν μερικήν επι
στασίαν τής Κυρ. Βροΰερ.

Μαθήματα θέλει παοαδίδονται άπό διαφόρους Διδασκά
λους »ίς Παλαιάν καί Νέαν Ελληνικήν γλώσσαν, Ιταλικήν 

Αριθμητικά, Γεωγραφίαν , Ιστορίαν , καί κάθε είδους έρ- 
γοχείρου βελόνης. Η «υμφωνία τής διδασκαλίας θέλει είσθαι, 

γρόσσια ίο . κατά τριμηνίαν , προπληρωτέα. Σημ : Οτι εάν 
πολλά τών κορασί«ν έπιθυμοΰν νά παρ«δοθούν μαθήματα 
τής Γαλλικής γλώσσης , άμεσος διάταξις θέλει γείνει καί 
εϊς τοΰτο , μέ διάφορον συμφωνίαν.—

Τοΰτο τό πράγμα τόσον προτιμούμενον άπό ημάς ίώ 
επιστόμια τών τζιμπουκίων μας , νομίζεται άπό περισαο- 
τέρους τών φυσιολόγων , ότι είναι ρητινώδης χυμός , οστι; 
μίαν φοράν προήρχετο άπό κάποια δένδρα, καί μετ' έπειτ! 
βαθμηδόν έθρέφετο εϊς τά μέσα της γης.

Οί παλαιοί τό ε’γνόριζαν , καί ό Θαλής , Goo χρόνος 
Π. X. ε’κατάλαβεν ότι τριβοντάς το έκατασταίνετο ηλεκ
τρικόν καί τώ όντι άπό τήν ένεργειάν του έλαβε τό όνομα. 
Δέχεται ενα καλόν γυάλισμα, καί ΐμβαίνει εϊς διάφορϊ 
εύπρεπίσματα. Ετιματο πολύ άπό τούς παλαιούς , καί τήν 
σήμερον είναι περισσότερβν ζητημένον άπό τούς Ασια^ 
κούς παρά άπό τούς Ευρωπαίους , καί μεταχειρίζεται προ 
σέ'ΐ εις μερικά ειδη βερονικίου. Τό λάδι καί πνεΰμα τον 
εισχωρεί εϊς τήν ΐατρείκν.

Εως τώρα τό ήλεκτρον φαίνεται ότι εΰρέθη μόνον ιίς 
τάς καταβολάς τής άμμου μικρών χαλικίων καί τοΰ άρ|ϊ- 
λου , τά όποια κάμμία πλημμύρα ενταφιάζει εϊς κανένα μέ
ρος , ή επάνω εϊς βρά/ους κρημνοειβίΐς. Συντρέχει γενικώς 
εϊς μικράς μάζας ξεκολλημένας , καί ενώνεται περισσότερον 
εϊς πισσομένα ξύλα , ή αδύνατον λιγνητιν, πλάκας , καί ενί
οτε κολλά εις αύτά ή Ιμίαίν.η μέ-« των.

Από τίνας επιστήμονας τών μεταλλείων . , περιπλεον 1 
έθεωρη'θη εϊς κάββουνα, βώλους άσβεστου και ε ϊς  αμμόπε
τραν,—  Ενίοτε εύρίσκεται πλέον επάνω εϊς τήν θάλασσαν, 
ή εύγαλμένον εϊς τό περιγιάλιον άπό τά καματα της.

Μΰγαι, μύρμιγηες καί άλλα ζωΰφια καθώς κάι μέρος 
φυτών ενίοτε έι/.βαίνουν έίς τό ήλεκτρον. fl a  ζωύφια όμως 

! ταΰτα βάνονται αέσα άπό τούς τεννΐτας δια νά αυξάνουν
I , ’ Iι την τιαην του ειγου των.

Εύρίσκεται εϊς πολλά μέρη , άλλα σπανίως αφθονον. 
Εύγαίνει κατ’ εξοχήν εϊς τήν Προυσσνιν άπό τά παραθα
λάσσια τής Βαλτικής , καί κυρίως σιμά εϊς τό Κόνισβεργ 
άπαντάται σκάπτοντες εϊς τόπους αμμώδεις μέ πηλόν και 
λιθάρια άνακατομένα, ύποκάτω τών οποίων στρώνουν rtit 
«ομένα ξύλα πυκνότατα. Τό ήλεκτρον εύρίσκεται εϊς (αι- 

κράς οριζοντίους φλέβας εϊς τά μέσα τοΰ ξύλου , ή’ εις 
•ταλάγματ* επάνω του , ή ύποκάτωτου , ή' εϊς εσκορπι- 
σμένας μάζας. Προσέτι εύρίσκεται εϊς τά αμμώδη μέρ* 
της Πολλωνίας , πολλά μακράν άπό τήν θάλασσαν , και 
άνακατομένον μέ τάς σταλαγματίδας τοΰ ε’λάτου.

Καί εϊς τήν Σικελίαν εύγαίνει μέ διαφόρους ΐσκοιυς χρ«* 

μάτο)ν , ή κάι βαθμούς διαφανείς.

έν Σμύρνη τη g .  Νοεμβρίου ι83ι .


