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Τήν 22αν ραίου αί τρεΤ; συνοδεΤαι, ή
-τοΰ Τάνη, ή ήμετέρα καί ή τοΰ Χαμήδ, Ά ραβός τινο; φθάσαντες έκεϊ τήν προτεραί
αν, συ.ηνοΰντο εί; τό χωρίον Κούνυον, άπέχον τρεΐς καί ήμίσειαν ώρας άπό τήν Μπο αμπούαν. Τό χωρίον προφυλάττεται υπό ο
ρούς έκ τών σψ οδροτάτιον ανέμων, τών κα
τά τήν Οέσιν έκείνην, άλλα τά ύδατά του
είναι άηδέστατα. Τά ΰοατα τοΰ χωρίου
τούτου, ονομαζόμενα Μαρέγγα-Μκάλι, ή
τοι πικρόν ύδωρ, δΓουσι τό δνομά των είς
τήν περαιτέρω κειμένην έρημον, τήν χωρίζουσαν τήν χώραν Ούζαγάραν από τήν
πρός δυσμάς αύτής έκτεινομέ,ην χώραν
τής Ούγογγώ. Καίτοι όμως τά ΰδατα έ
κεΐνα εϊναι άηδέστατα, οί Άραβες καί οί ιθα
γενείς τά πίνουσιν. Έν τούτοις είς τούς ό
νους είναι θανατηφ:ρα. Άγνοών τήν ιδιό
τητά των ταύτην άρήκα νά ποτίσωσι τά
ζώά μου, καί μετά τινας ήμέρας εΐδο; τό
θλιβερόν άποτέλεσμα, άπωλέσας τούς πέντε
έκ τών έννέα μου όνων.
'Ότε άνεχωρήσαμ.εν έκ τον εσχάτου τού
του τής Ούζαγάρας χωρίου αί συνηνωμέναι
συ οδεΐαί μας έπέοαλον σεβασμόν. "Ημεθα
περί τούςτετρακοσίους άνδρας, εΓχομεν όπλα,
σημαίας, τύμπανα, σάλπιγγας, κραυγάς,
ώδά;. Η άπό τοΰ χωρίου Κουνύου μέχρι
της χώρας Ούγογγώ άπόστασις είναι τριά
κοντα μιλίων, τήν όποιαν διερχόμε οι έπί
δύο ήμερα; ούδέ κάν σταγόνα ύδατο; εύρομεν. Κατά τήν διάΓασιν ταύτην κατελήφθην
ύπό φοβεροΰ πυρετοΰ· έδέησε νά φερθώ ση
κωτό; ύπό τών άνθρ-οπων μου· τήν νύκτα
όμω; ό πυρετό; μέ άφήκε, τήν δέ έπομένην
ή μέραν ήμην έπί κεφαλή; τή; συνοδεία;
μου.
Άφοΰ διήλθομε; τήν έρημον ήρχίσαμεν
νά βλέπωμεν άγρούς καλλιεργημένους. Ήμεθα έν τη χώρα Ούγογγώ. Αί πρώται λέξει;, τά ; οποία; έ> αυτή ήκουσα, προήρχοντο έκ γηραλέου τινός άνθρώπου, έπιμελουμένου άγελάδας, όστις άμα μέ είδεν ήρχιμ ϊτά μεγίστης φωνής νά κραυγάζη

«Ύαμπώ μουσουγγοΰ, ύαμπώ μπανά, μπανά ! » Αί λέξει; αύται εσχον ηλεκτρικόν άποτελεσμα· μολι; τό ό,ομα μουσουγγοΰ
(άνθρωπο; λευκό;) ήκούσθη καί όλα τά χω
ρία συνεκίνήθησαν. Πλήθος μέγα άνδρών
γυναικών καί παιδιών, πάντων γυμνών, ήρχισαν νά άκολουθώσ ι τόν μουσουγγοΰ,
σπρωχνόμενοι καί παλαίοντες όπο)ς κάλλιον ίοωσιν αύτόν. Έκ παντός χωρίου, παρά
τό όποιον διηρχόμεθα νέον πλήθος προσετίθετο εί; τούς περιέργους καί άπελάμοανε
τή ; αύτής μέ αυτό εύχαριστήσεως. Τέλος
έστάθημεν όπως κατασκηνώσωμεν, άλλ’ οί
περίεργοι έφΟανον πανταχόθεν, καθότι ή ε:δησις περί τή; έ'··εύσεως τοΰ μουσουγγοΰ
καθ’ όλην τήν περίχωρον διεδόθη. Δυστυχώς όμω; μετά μίαν ώραν πάλιν θέρμη φο
βερά μέ κατέλαβε. Τήν άκόλουθον ημέραν
έφθάσαμεν εί; τό χωρίον Λίβοΰμι τό δυτικόν,
όπου διέμενεν ό αρχηγός τής έπαρχίας. Ή
ά^θονία καί ή ποικιλία τών προϊόντων τής
χώρας έκείνη; μέ έξέπληξαν· ευρον άκριβεΐς
τά; περί τής εύτυχοΰς έκείνης χώρας πλη
ροφορίας μου. Εί; τό χωρίον έκεΐνο έπρεπε
νά πληρώσωμεν τόν φ-'ρον, ά.ευ τοΰ οποί
ου ή διάβασις μας άπηγορεύετο. Πληρώσαντε; τόν φόρον μετά πολλάς δυσκολεία;
τήν έπομένην άφήκαμεν τήν βασιλικήν έκεί
νην έδραν καί έξηκολουθήσαμεν τήν οδοι
πορίαν μα;. 'Π χώρα έβριθεν αγρών άρι
στα καλλιεργούμενων καί χωρίων πολυανΟρώπων, οί δέ περίεργοι άδιαλείπτως ετρεχον όπως βλέπωσι τόν μουσουγγοΰ. 'Ητο
φανερόν ότι έάν ήθελον ήρκει νά έπι;άλωσιν
έφ’ ήμας τάς χεΐρα; καί νά μάς άφαιρέσωσι παν ό,τι είχομεν. Τότε ήρχισα νά σκέπτωμαι εύνοϊκότερον περί τοΰ λαοΰ εκεί
νου, όστις, εχων συναίσθησιν τή ; ιδίας δυνάμεως άπεΐχε νά μεταχειρισθή αύτήν, καί
όστις, νικών τόν πειρασμόν, άφινε νά δ:έρχωνται πλούσιοί συνοδεΐαι χαρίς νά άπαιτη
τι πλέον παρ’ αύτών είμή άπλοϋν τι, δικαί
ωμα διαοάσεως.
Φυσικώς καί ήθικώ; ό λαό; τή; Ούγογγώ
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(βουαγογγώ χαλούμχνβς) είναι ανώτερο; μέρα;. Εΐχομεν διέλΟει τήν χώραν Ούγογπάντων τών φυλών, ά; εως τότε ειδομεν. γώ. Κατά ok τήν έννάτην ώραν άνεπαυόμε’Έχουσι έπί τοΰ μετώπου κάτι λεόντω ν αί Οα παρά τό χεΐλο; τοΰ Μαβουγγουροΰ, τοΰ
φυσιογνωμία', των δεικνύουσι διάνοιαν, ο: χωρίζοντο; τήν Ούγογγώ άπό τήν έπαρχίοφθαλμοί των είναι πολύ άνοικτοί καί με αν Μαγούνδαν-Μκάλη. Ή Οέσι; έν η έστήγάλοι- εχουσι τήν ρΐνα πεπλατυσμένων, τά σαμεν τά ; σκη .ά; μας ήτο 4500 πόδας ύ
χείλη εξογκωμένα άλλ’ ούχί τερατωδώ; πως, πέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Τήν έώ; υποΟέτομεν. Ένί λόγω, καίτοι είναι βί πομένην ήμέραν είσήλΟομεν είς τό χωρίον
αιοι καίτοι έπιχειροΰσι τά πάντα δταν τά Ούνυαμβόγι, δπου εύρομεν έξαιρέτου; καί
πάθη τού; παρασύρωσιν, οί άνθρωποι εκεί άφθονους τροτα;. ’Επειδή οέ ο! άνθρωποί
νοι έπισύρουσι τήν συμπάθειαν. Είναι υπε ■ ρ.ου ειχον δείξει άρίστην διαγωγήν κατά
ρήφανοι διά τόν αρχηγόν των, υπερήφανοι τά ; ήμέρα; έκεί .α; έδωκα εί; έκαστον έξ
eta τήν πατρίδα των, υπερήφανοι δι’ εαυ αύ :ών ορμαθόν χάνορων, δπω; άπολαύσωτού;, διά τά κατορΟώματά των, διά τά δ σιν έκ τών άγαθών έκείνης τή; γή ;.
πλα των, διά παν δ,τι εχουσι. Τά δπλα των
Οί άνθρωποι οΤτινες κατώκουν τήν γήν
κατασκευάζουσι μετά πολλή; τής τέχνης. έκείνην ήσαν Ρουακίμβοι, έλΟόντε; έκ τών
Σύγκειται δ’>ή πα,οπλία των έκ τόξου καί περιχώρω; τής χώρας Ούρόρης. "Ησαν δέ
βελών, καλώ; κατεσκευασμένων έκ δόρατος, φυσικώς φιλήσυχοι, προτιμώντες τήν γεωρ
πελέκεω; καί τών τοιούτων, εΐ; τά όπο'α έ γίαν άπό τούς πολέμου; καί τήν κτηνοτρο
καστο; άπό παιδική; "ήλικία; γυμνάζεται. φίαν άπό τά ; κατακτήσει:. Έν τή έλαχί“Οταν πρ.'κειται πόλεμος ό κήρυξτοΰ αρχη στ/] άκοη πολέμου μεταφέρουσι τά; οίκογού, μεταβαί.ων άπό χωρίου εΐ; χωρίον, γενεία; καί τά ποίμνιά των εί; μέρος τι άσυρίζει τήν φήμην τοΰ πολέμου έντό; βο- κατοίκητον, δπου άμέσως άρχίζουσι νά καείου κέρατο;. Έν τω άκούσματι τούτω πά; Οαρί'ουσί τήν γήν καί νά κυνηγώσι τούς
κάτοικο;, έγκαταλείπων τού; άγρού ·, ει ελέφαντα; διά νά προμηθεύωνται έλεφαντόσέρχεται εί; τον οίκον του καί μετ’ ολίγον δοντας. Ό τύπο; τή; φυλή; ει αι ώραΤο;,
εξέρχεται φέρων στολήν πολέμου. Πτερά ό δέ οπλισμός τη ; καλός καί φαίνεται δτι
στρουθοκαμήλου, αετών καί γυπό; σειόνται δύναται νά άντιμετρηθή πρός οίονδήποτε έκ
έπί τής κεφαλής του, μακρό; μανδύα; ερυ τών γειτόνων της, πλήν ή διαίρεσε; πολύ
θρό"; κυματίζει οπισΟέν του. Εί; τό; αρι τήν έξασΟε.ή. Έκάστη μικρά κοινότης τή;
στερόν βραχίονα έχει τήν ασπίδα του, ου- φυλής ταύτης, διοικουμένη ύπό ανεξαρτήτου
σαν έκ δέρματο; έλέφαντο;, ρινοκέρωτο; ή ίρχηγοΰ, αποτελεί μικρόν ελεύθερον κρά
βουβάλου, κεκοσμημένην μέ λευ/ά καί ρ.αΰ- τος, μή δυνάμενον νά άντισταθή εί;τά ς τών
ρα κοσμήματα· διά τή; μιας χειρό; κρατεί γειτό.ων προσ"ολάς, ένώ ά/ πάντα τά μι
τό δόρυ καί διά τ.*ς ά λλη ; τά βέλη. Τό κρά έκεΐνα κράτη ήσαν συ ηνωμένα Οά τσώμά του είναι κεχρωματισμένον μέ τό τοΰ δύναντο νά παρατάξωσιν έναντίον παντό;
πολέμου χρώμα· έχει κοδώ.ια εί; τά γ5να- έ^Οροΰ δυνάμει; σοβαρά;.
τα καί εί; τά σφυρά (αστραγάλου;) εί; δέ
Τήν 13ην ίδίου έφΟάσαμεν εί; τό τελευτάς χεΐρα; πολλά δακτύλια έξ έλε αντ:'- ταΐον χωρίον τή; χώρας ταύτης, Κουσούρι
οοντο;, τά όποια κροτών, ειδοποιεί τήν πα καλούμενον, δπου άνεπαύθημεν καί έ ετρυ
ρουσίαν του. Οΰτω δέ άπό γεωργού μετα- φήσαμεν έν πολλή άφΟονία. Τήν ακόλουθον
μορφοΰται εί; πολεμιστήν ύπερήφανον. Οί ήμέραν ό Χαμήδ άνεχώρησε πρό ήμών υπο
Βουαγογγώ πιστέ 'ουσι τήν ίπαρξιν ουρά σχόμενο; νά είδοποιήσ/] τού; ’Άραβα; περί
νιου πνεύμα το;, τό όποΓο >ό ομάζουσ ι Μου- τή; έλεύσεώ; μου. "Οτε καί έγώ ακολούθως
Λουγγοΰ καί τό όποιον επικαλούνται κατά άνεχώρησα άφήκα τόν Τάνην κωλυόμενο·;
τινα; περ:στάσει;. .
νά προχωρήση ώ; έκ τοΰ δτι πολλοί έκ
ΈξακολουΟοΰντε; τακτικώς τήν οδοιπο τών άνθρώπων του έπασχον ύπό εθολογίας.
ρίαν μα; τήν 7 Ιουνίου περί τήν έβδόμην
Μετα τό Κουσούρι άπηντήσαμεν τό
πρωινήν ώραν ένώ περιεπατοΰμεν αΓφνη; ή Μγόγγο Τέμπο, τό όποιον καί οί πεοιηγησάλπιγξ τοΰ Κιραγκόζη ήχησε δυνατώτερον ταί Βύρτων καί Σπήκ άναι-έρουσι· πλήν κα
καί εύΟυμότερον ή όπως ήχει έπί δέκα η τά τήν
έπονήν,
καΟ ήν
οί δύο ουτοι πεο'
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γηταί διήλθον άπό τής Οέσεω; ταύττς τόν χαρακτ?ρα ότελους τών διανοητικών
(1857) τό Μγόγγο Τέμπο ήτο άνθηρόν κα δυνάμεων εργασία;, φαίνεται δτι,τά βαθύτε
όίδρυμα, ά λ λ ’ έπειδή οί κάτοικοι τής χώ ρα α.τια τών ονείρων πρέπει νά ζητηΟώσιν
ρας προσέοαλον πολλά; συνοδείας οι ’Άρα έ’-τό; τοΰ έγκεφάλου. Πλήν αί σκέψεις τά ;
βες έκαυσαν τά έκεΐ νωρ'α τό 18G8, ώστε όποία; ά,δρε; φιλόσοφοι έποίησαν έπί τών
κατά τήν διάβασίν μας μόνον έρε.'πια κεκαυ- διανοητικών φαινομένων είναι τόσον λεπταί
μέ\α καί γέας χέρσου; εύρίσκομεν. Καθή- ώστε οέν φαίνονται καταληπταί εί; πά,τα
σαντες ύπό σύμπλεγμά τι φοινίκων, τό ό ά ν α γ ν ώ σ τ η ν . Ά φ ί ,οντε; λοιπόν ταύτα πεποιον μοί ένεθ μΐ"ε τήν Αίγυπτον, ά.επαύ- ριο'ΐζόμεΟα εί; α ίά α ; έξωτέρας, δυ.αμένα;
Οημεν έπί μίαν ώραν, μετά τήν οποίαν ά- νά ύποβληθώσιν εί; παρατηρήσεις, ά; πινε/ωρήσαμεν. Ό ουρανό; ήτο θερμό; καί στεύομεν πολλο! τών άναγνωστών μα; έλαώς πυρός γείμα'.οι προσέοαλον τήν κεφα β ο ά φ ο ρ μ ή ν νά κάμωσιν. ’Εννοείται δέ δτι.
λήν μας. "Οταν ό ήλιος έχα,ήλωσεν ή θερ πρόκειται περί τών κοινών ό·νείρων, καί ού
μό τη; κατέστη πνιγηρά, ό δέ όήρ έκαιε χί περί τών έκτάκτ^ν, ών τό α'τιον κεΐται
πριν ή φΟάσει το^ς πνεύμονά; μα;. Είς έκ πολύ περάνω τοΰ άνθρώπου.
«ΈοείχΟη μετ’ άρκε.ή; σαφήνεια;· δτι
τών άχΟοφόρων μου, προσβληθεί; ύπό εύφλογίας, έπεσεν εί; τό μέσον τή; όδοΰ διά σωματικαί τινες αισθήσεις προξενοΰσιν όνει
νά άποΟά,η. Ούδείς έστάΟη. Συνοδεία είς ρά τινα· καί δτι γενικώς, δταν τό σώμα εύτήν έρημον καί έν βιαία οδοιπορία ομοιάζει ρίσκηται εις ούχί ήσυχο ν κατάστασίν έξ όποιασδήποτε αί:ίας, τότε καί όνειρα δυσά
πρός πλοΐον έν μέσω τρικυμία;.
Τήν 17ην τοΰ μηνό; έφθάσαμεν είς τά c"- ρεστα καί φανερά φαίνονται. Κοι.ώ; δμως.
ρια τής χώρα; Ούνυαμουέζης δπου τά χωρία |οέν ό ειρευό;εΟα δυσάρεστα, άλλά μάλλον
Τούρα ανατολικόν, Τούρα κεντρικόν καί |έξακολουθοΰμεν καί καθ’ ύπνον, τάς αύτάς
Τούρα δυτικόν. Εί; τό τελευταίο ν τοΰτο έ- ιδέα; καί τήν αύτήν σειράν τών σκέψεων,
φθάσαμεν τήν έπομένην, δπου άναπαυθέν- αιτινε; μάς έπησχόλουν καί. έν καιρώ έγρητες έπί τρεΐ; ώρα;, έκινήσαμεν δπω;, φΟά- γόρσεω;.
"Οτι όνειρά τινα άκολουΟοΰσιν αίσθησίν
σαντες εί; Ρουβούγαν, κατασκηνώσωμεν έ
κεΐ. Ή Ρουβούγα δέν ήτο όποία περιέ/ραψεν τινα τοΰ κοιμωμένου, προερχομένην εί:ε τυαύτήν ό Βύρτων ντί τών άκλο τε πλουσίων χαίω; εί.ε έπίτηδες, έδεί Οη καί διά τή; πακατοίκων της έξήκοντα μόλις Νέγροι έκ ρατηρήσεως καί διά πειραμάτων. Ό Δόκτωρ
Ζανζιβάρης κατώκουν τά έρείπιά τη; καί έ- Γρέγορυς, δστις πολύ κατεγίνετο είς τό θέ
τρ'φοντο έκ τών έγκαταλελειμμένων άγρών μα τοΰτο,, αναφέρει δτι πλαγιάσα; ποτέ είς
τη;. Δύο σταθμοί μετά τήν Ρουβούγαν μα; τήν κλίνην του έχων παρά τού; πόδας του
έφερον εί; Χίζαν. Ή χώρα ήτο λαμπρά· άγγεΐον πλήρες ύδα;ο; θερμοΟ, ώνειρεύΟη
παντοΰ ήκούομεν τά ; φωνάς τώ / ποιμνίων. δτι περ:επάτεί έπί τοΰ κοατήρο; τή; Αιτνη;
Διανυκτερεύσαντε; έν τώ χο:ριω τήν άκό- καί ήσθάνετο θερμόν τό έδαφος ύπό τούς π ίλουθον πρωίαν τρχίσαμεν νά όδεύωμεν πρό; δας του. Ό αύ .ό; πάλιν άλλοτε ώνε',ρεύθη
τήν Κουικουροΰν, κειμένην δύο μίλια πρό; δτι διήρχετο χειμώνα, ευρισκόμενο; είς τόν
νότον τή; Ταβώρας, πρωτευούστ-ς τών ’Αρά Ουδσωνος κόλπον, καί δτι ύπέφερε πολύ ί 
βων,» μέχρι τής όπο'α; ήσαν μεμισΟωμένοι πό ψύχο; ύπερβολικόν δτε δέ. έξύπνησε.ν
οί πλεΐστοι τών άχθοφόρων καί πέραν τή; εύρεν ότι τό. σκέπασμα τώ εί'. ε πέσει καί ή
όποία; φραγμό; άνυπέρβλητο; έκλειε τήν το. έκτεΟημένο; εί; ψύχος· εί ε δέ άναγνώσει πρό τίνος καί περιγραφήν τής έν λ έ 
πρό; τά πρόσω όδόν..
γω αποικίας. Ό Δ. Ρέίδ, ό γνωστός μετα
φυσικός, διηγείται δτι έφαρμώσας ποτέ έκΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.
δόριον (βε.ζικατόριαν) είς τήν κεφαλήν του
Έπειδή καθ’ δλα τά φαινόμενα έδρα τή; έπλαγίασεν. Κοχμω ένου δέ αύτοΰ τό έκδόδιανοίας είναι ό εγκέφαλος, δστις, δπως έρ- ριον έφούσκωσε καί τόν έπό.ει, έκεϊνcς δέ
γάζηται τακτικώς, έχει ανάγκην καί τακτι ώ ,ειρεύετο δτι ειχεν έμπέσει είς χεΐρας ’Ιν
κής ποσότητο; αίματος (ή έλλειψις τοΰ ο δών τής βορείου ’Αμερικής, οί όποιοι τόν έποίου επιφέρει ύπνον), τ). δέ. όνειρα φέρουσι , βασάνιζον. Πιθανώς ολίγοι ε'ρίσκονται, oi

όποιοι δέν ελαβον πείραν όνείρων ώς τά α
νωτέρω.
Ό Δ. Μώρης, έπιθυμών νά διευκρινήση
κατά πόσον α? αισθήσεις συμβάλλουσιν είς
τήν γένεσιν τών όνείρων, ύπέστη διάφορα
πειράματα, κατά τά όποια ένώ αύτός έκοιματο διεγείροντο τά εξωτερικά τών αισθή
σεων του όργα α, τά δε βλεπόμενα όνειρα
μετά πολλής προσοχής έσημειοΰντο. Τινά
εκ τών αποτελεσμάτων τών πειραμάτων
τούτων ήσαν αξιοσημείωτα καί περίεργα·
ούτως, ότε τώ έγαργάλισαν διά πτεροΰ τίνος
τήν ρίνα είδε κατ’ όναρ ότι τόν υπέβαλλον
είς βασανιστήρια, καθ’ ά έμπλαστρόν τι έκ
πίσσης είχε τεθή έπί τοΰ προσώπου του, καί
άκολούθως άποσπασΟέν τω έγδαρε τά χείλη
καί τάς παρειάς· ότε τω έθεσαν υπό τούς
ρώθωνας ύδωρ τής Κωλωνίας ώνειρεύΟη ότι
εύρίσκετο είς μυροπωλεΐόν τι έν Καιρω. "0τε τώ έπλησίασαν άναμμένον τι φητήλιον
καί ήσθάνΟη τήν θερμότητα καί τήν οσμήν
αύτοΰ, ένώ ταυτοχρόνως ό άνεμος έπνεε διά
τών παραθύρων, έκεΐνος έβλεπεν ονειρον ότι
έταξείδευε καί οτι ή πυριταποΟήκη τοΰ πλοί
ου είχεν άνάψει. "Οτε τω έθεσαν πλησίον
τοΰ προσώπου του πυρωμένον τι σίδηρον έ
κεΐνος ώνδίρεύετο κλέπτες, είσελθόντας είς
τάς οικίας καί καίοντας μέ πυρωμένα σιδη
ρά τούς πόδας τών κατοίκων όπως έκίιάσωσι παρ’ αύτών χρήματα. Είς σταγώνα
ΰδατος άφεΟεΐσαν νά πέση έπί τοΰ μετώ
που του έ^ηκολούΟησεν κατ’ ονειρον ή Ι 
ταλία, μεγάλη δεΐψα καί άναψυκτική δρό
σος. Λύχνος περιΐεβλημένος είς έρυΟροΰν
χάρτην καί Οετόμενος καί άπομακρυνόμενος
άλληλοδιαδόχως έμπροσθεν τών οφθαλ
μών του συ-.ωδεύΟη ύπό ονείρου,καθ’ δ βρο\ταί καί άστραπαί καί θύελλα έφαί.οντο.
’Ανάλογον μέ τά άνωτέρω, καί έπι;ε;αιοΰν ταυτοχρόνως καί τήν ύπ' αύτών στηριζομένην θεωρίαν είναι καί τό άκόλουθον α
κούσιον πείραμα ίατροΰ, το όποιον άναφέρει
ή «Έφημερίς τής ψυχολογικής ’Ιατρικής»
1866“. Προσκληθε ς ό ιατρός \ά έπισκεφθή
ασθενή τινα είς μακρυνόν μέρος έβιάσθη νά
μείνη παρ’ αύτω πλέον παρ’ όσον προσεδόκα· νυκτωθείς δέ εγεινεν ανάγκη νά μείνη
είς τό μέρος έκεινο. Τώ έδ θη λοιπόν κλίνη
τις παρά τινι τυροπώλη. Ό καιρός ήτο θερ
μός ό δέ τυροπώλης πρό ολίγου έτι είχεν
εκφορτώσει φορτεΐον τυροΰ, τέ όποιον έπλή-

ρωνεν εύωδίας ολην τήν γειτονίαν. Κατάκο
πος ό ιατρός έρρίφθη έπί τής προσφερθείσης
αύτω κλίνης, παρά τήν όποιαν εύρίσκοντο
πολλοί ποντικοί. Ώς έκ τοΰ κόπου δεν ήργησε νά άποκοιμηθή. «Άνέπνεον είσέτι, λέ
γει, τήν τυρόν όζουσαν άτμοσφαιραν τοΰτο
οέ μετά τής έκ τών ποντικών ταραχής τό
σον ίσχυρώς ένήργησεν έπί τής φαντασίας
μου ώστε ονειρον φοβερόν έπήλθεν. Ώνειρεύθην ότι εύρέΰην είς βάρβαρόν τινα χώ
ραν, όπου κατηγορηθείς διά πολιτικά εγ
κλήματα κατεδικάσθην νά έγκλεισθώ έντός
μεγαλοτάτου κεφαλιού τυροΰ. Καίτοι όμως
ή περίεργος αύτη τυρόκτιστος φυλακή μου
ήτο πολύ οχληρά, άπετέλει μόνον μέρος
τι τών δεινών μου, έπειδή μόλις ελαβον τήν
άπόφνσιν διά τήν οίκτράν μου τύχην, καί
ιδού, πρός έπίμετρον τβΰ κακοΰ, μΰς (ποντι
κοί) άναρίθμη οι προσέβαλον τόν γιγάντιον
τυρόν, ήνοιξαν είς αύτόν είσοδον και άρχι
σαν να προσκολλώνται έπί τοΰ γυμνοΰ σώ
ματός μου. Ή αγωνία μου καθ’ ύπερβολήν
ηύξανεν μέ τήν αδυναμίαν ήν έοοκίμαζον
νά τούς άποδιώξω· ευτυχώς δέ διά τήν ύγείαν [λου έξύπντ,σα, άλλ’ ή κεφαλή μου ήτο
ζεστή, οί μήνιγγες έκτύπων, ναυ-.ίασις οέ
μέ κατεΐχεν ώς έκ τής ισχυράς τοΰ τυροΰ
οσμής.»
ΙΙολλάκις αιτία τών όνείρων φαίνεται ή
ανησυχία, ή δέ δίαιτα συχνάκις φαίνεται
έχουσα σχέσιν μετ’ αύτής. Έ έλλειψις της
τροφής ΐΕροσκαλεΐ όνειρα είς τόν υγεία.
*0 πεινασμένος βλεπει ψωμία εις τόν ύ
πνον του, καί ό δειψασμέ'.ος νερά καί βούσεις. Λέγεται ότι ή Κ. Ρεδκλίφη συ.ήΟιζε
νά τρώγη ώμά κρέατα καί άλλα δυσκολο
χώνευτα φαγητά είς τό δείπνο ν της, έπίτηδες διά νά βλέπη εις τόν ύπνον της φαντά
σματα και νεκρικάς σκηνάς, αί ότ.οΐαι τη
έχρειάζοντο δια τά τρομακτικά της μυθι
στορήματα. Ό ζωγράφος Ψουζέλης συνήθι
ζε νά δειπνή μέ χοίρινον κρέας, τούλάχι
στον ούτω λέγεται, διά νά β/.έπη έπίσης
φοβέρας καθ’ ύπνον σκηνάς, τάς όπ$ίας άκ.λούθως νά ζωγραφίζη. Έάν δέ τις κρίνη έκ
τών έργων του, αί πολλαί ε'κόνες της έναγωνίου άνθρωπότητος, τάς όποιας αφηκε,
πολλαί τών οποίων φαίνονται ζώσαι, δεικνύουοιν ότι πολύ μάλιστα έπέτυχεν.
Ή επιρροή ήν ή άκρασία έξασκεΐ έπί τών
όνείρων είναι ;ικτρά. Φαίνεται δέ ότι ό μέθυ

σος μεθύει καί καθ’ ύπνον καί ότι τά όνει- ! οιον ασθενεί ας, συνενοχάς, πολπικάς ύποθέρά του είναι τόσον οδυνηρά όσον καί άλογα, σεις, ζημίας κέρδη κτλ. δύναται νά ένθυμηούδέν έτερον όντα πολλάκις ή είδος τι οί θη βεβαίως ό αναγνώστης, αί όποΐαι καί πο
κτρας μανίας, συ/οδευομένης ύπό φόβου. λυάριθμοι είναι καί μόνον νά άναφερθώσιν
Έάν έξακολουθή τήν κατάχρησιν τά ορά άρκεΐ. Ά λ λ ά , καίτοι ταΰτα είναι άρκετά ώς
ματα της νυκτος κυριεύουσιν αύτόν καί προ- πρός τάς αίτιας τών κοινών ένυπνίων, ούδόξενοΰσι τον τρόμον έκεΐνον, τόν θανατηοό- λως όμως περί τών αιτίων τών έκτακτων
ρον εις τόσα θύματα της άκρασίας. Ή έκ όνείρων μάς διαφωτίζουσι. Τί περί αύτών νά
τοΰ όπίου προξενουμένη μέθη, λέγεται ότι ειπωμεν; ότι είναι ύπερφυσικά; πλήν τοΰτο
συνοδεύεται ή παράγει πολλά όνειρα, τά ό πολλοί έκ πών νεωτέρων άρνοΰνται. "On εί
ποΐα πρώτον μέν είναι πολύ εύχάριστα, καί ναι φυσικά; πλήν καί τοΰτο, τούλάχιστον
παρακινητικά εις περισσοτέραν χρήσιν όπίου, έως τώρα δέν άπεδείχθη. Ό Καθηγητής Ά τέ\ος όμως, καθιστάμενα τρομερά, τιμωροΰσι βεν πραγματευόμενος περί τοΰ θ ματος
τήν ανοησίαν τοϋ όπιοφάγου. Ό Δέ Κ:υιγ- τούτου έρωτα, «ύπάρχουσιν ύπερφυοικά ό
κης είς τάς «Εξομολογήσεις ’Ά γγλου Όπιο νειρα;» άπαντών δέ μόνος εις τήν έρώτηφάγου ί , περιγράφει ώς άκολούθως τά όνει σίν του λέγει· «Άναμφιβόλως τό μέλλον
ρά του.
δυνατόν νά φανερωθη ύπερφυοικώς κατ’ ο« Η φαντασία δέν δύναται νά συλλάβη τόν ναρ. Άναμφιβόλως έφανερώθη, καί τοΰτο
τρόμον τον όποιον τά όνειρα Ασιατικού φαν πολλάκις, ώς πας πιστεύων είς τάς θείας
ταστικού καί μ,υθολογικών βασανηστηρίων Γραφάς οφείλει νά παραδέχηται. Ά λ λ ά τοδμοί έπροξένησαν. Ύπό τήν διπλήν αισθησίν το δέν είναι απαραίτητος ύπόθεσις. ’Όνειρόν
τροπικής θερμότητος καί καθέτων ήλιακών τι δυνατόν νά ήναι προφητικόν καί όμως ύ
ακτινών έφανταζόμην όμοΰ παντός είδους περφυσικόν νά μή ήναι. Δυνατόν νά ύπάρχη
πλάσματα, πτηνά, θηρία, έρπετά, παντόί εί νόμος τις, ούχί είς ημάς γνωστός, ώς έκ
δους δένδρα καί φυτά, άνθη καί φαινόμενα τοΰ όποιου τό νευρικόν σύστημα, όταν εύό’ια εύρίσκονται είς πασαν τροπικήν χώραν, ρίσκηται εις ύψηλής τίνος διεγέρσεως κακαί συνήθροιζον ταΰτα πάντα είς Σινικήν ή τάστασιν, νά κινηται ύπό αύχί κοινών έντυ’Ινδικήν. Άπό οίκειότητος αίαθημα ταχέ πώσεων καί διά τρόπου είς ημάς μυστηρι
ως έθεσα τήν Αίγυπτον καί όλους τούς θε ώδους νά συγκοινωνή μέ σκηνάς, τόπους,
ούς της είς τόν αύτόν νόμον. Μέ εβλεπον καί πράγματα πολύ άπέχοντα καί ούτω παάσκαρδαμηκτί, μοί έτριζον τούς όδόντας, μέ ραδόξως νά γνωστοποιηται τό μέλλον. Δύναέζάλιζον μέ φωνάς, πίθηκοι, ψιττακοί, κοΐ- ταί τις νά δειξη ότι τοΰτο είναι αδύνατον;
κοι. Έτρεχον έντός παγώδων καί προση- Είναι μάλλον απίθανο ν το') ότι αι άναφερό·
λούμην έπί δλας έκατονταετηρίδος έπί τ?;ς μεναι τοΰ μέλλοντες αποκαλύψεις είναι α
κορυφής ή έντός τών μυστικών δωματ’ων πλώς συμπτώσεις; Δέν πρέπει νά ήναι μάλ
των. Έγινόμην είοωλον· έγι-όμην ίερεύς· λον ούτω π:<ρά άφοΰ τό συμβάν συμφωνεί,
έλατρευόμην* έθυσιαζόμην. Έφευγον τ ήν διά τόσον άξιοσημειώτου τρόπου μέ τό πρ^οργήν τοΰ Βράχμα, τρέχων όλα τη; Άσί/ς ηγούμενον ονειρον, νά μή ύπάρχη ούδερ.ία
τά δάση. Ό ΙΙισνοΰ μέ έμίση, ό Σηβάς μέ α ι τ ί α της σ υ ρ . φ ω ν ί α ς ; Είναι αδύνατον
ένέδρευεν.
νά ύπάρχη φυσικός τις νόμος ή δύναμις τις
«Ήρχόμην αίφνης είς τήν Iσιν καί τόν είσέτι ανεξήγητος, άλλ’ έν μέρει γνωστή τις
'Όσιριν. Έπραττον Ιργον, έλεγον, διά τό κατάστασις τοΰ φυσικοΰ συστήματος, ότε
όποιον ό ίβις καί ό κροκόδειλος έτρεμον. Έ- είς ιδιαιτέραν τινά αισθητικήν θέσιν, τής ό
θαπιόμην έπί χίλια έτη έντός κιβωτίων λ ί ποιας ό τρόπος τοΰ ένεργ=ΐν είναι είσέτι α
θινων, μετά μουμιών καί σφιγκών, είς στε κατάληπτος, άλλ’ ή ύπαρξις της όποιας
νά δωμάτιζ ύπό τήν κορυφήν αιωνίων πυ τρανώς δεικνύεται ύπό τών γεγονότων; “Ο
ραμίδων. ΈφΛούμην μέ καρκινώδη φίλημα τι τοΰτο είναι ή αληθής έξήγησις έγώ ουδό
τα ύπό κροκοδείλων, κ»ί έμπερδευόμην είς λως δασχυρίζομαι· λέγω δέ ταΰτα άπ/.ώς
μυρία όντα, μεταξύ καλάμων καί της ίλίος όπως δείξω, ώς μοί φαίνεται, ότι ένδεχ®τοΰ Νείλου ποταμοΰ.»
μενον νά ύπάρχη δυνατή τις λύσις τοΰ πα
Πολλάς άλλας τοιαύτας έξο^τέρας οιτίας, ρόντος προβλήματος ».

πρός ασφάλειαν τοϋ ζώου, καθότι έμποοιζεί
τά μόρια τής άμμου και τ:ΰ πηλοΰ ίπό του
νά είσχωρώσΐ'· έντός τών πνευστιχών το·-*
όργάνων, όπόταν σκάπτη. ΊΙ ρίς αυτη χρη
σιμεύει ού ρ,όνον όπως τό ζώον άναπνεη καί
όσβραίνητχι, άλ’/ά έκτελεΐ και τάς εργασίας
τών χειρών καί τών οφθαλμών. Οί έμπρόσΟι ι πόδες του stvat πλασμένοι διά νά σκά
πτω :ιν, όντες δέ σκληραί είναι όλως δι’ ό
λου ακατάλληλοι δ'.ά άφήν. ’Οφθαλμούς δϊν·
εγ ει καί ούτε σχεδόν ώτα, άλλ’ ή μεγάλη
αίσΟητικότης τής ρινός του, ήτις δύναται_νά
κλίνη καί νά στρέφηται ώς δάκτυ’/ο.ς, τώ
I χρησιμεύει Οαυμασιώτατα έντός τών Απογεί
ων όπών, or ου διέρχεται κυρίως τήν ζωήν·
ΟΥΡΟΤΡΙΧΟΣ.
του, όπως αίσΟάνηταί τόν δρόμον του καί·
Ό ούρότριχος είναι μικρόν καί λίαν πε συλλαμβάνει τά !ντομ% όσα. τώ χρειάζονται·,
ρίεργον ζώον ευρισκόμενον εις ’Ιαπωνίαν καί προς τροφήν του.
Ά ν ειχεν οφθαλμούς Οά τώ ήσαν όλως δι’
τήν Βορειοδυτικήν ’Αμερικήν. Ή τροφή του
όλου
άχρηστοι, καθότι έντός τών ύπογείωνσυνίσταται κυρ'ω; είς εντεμα. Τό μήκος τοΰ
σώματός του είναι μικρόν τι τών δύο δα όπών όπου διαιτάται αί τοΰ ήλίου ακτίνες,
κτύλων μεγαλειτερον καί ώνομάσθη ο ύρ ά οέν δύνανται νά είσερχωνται- πρός οέ ό ηχος
τ ρ ι χ ο ς ένεκα των πολλών μακρών καί ώ- όν άποτελοΰσι τ ά έπί τής γής όντα, μόλις δύραίων τριχών αΐ'ΐνες κοσμ.οΟσι τήν ενός και ναται νά φθάνη μέχρις αύτοΰ, ώστε παν άήμίσεως δακτύλου μήκος εχουσαν ουράν του·. νεπτυγμένον ακοής ό'ργα >ον Οά τό ητο πε
Τό χρώμά τοα είναι γαλαζομελανόν, αί δέ ριττόν. Οί εμπρόσθιοι πόο:ς ή χεΐρές τ-,υ εί
τρίχες του, ουσαι λαμ τ ρ ύ , όπόταν μάλιστα ναι παράξενα πρός σκαφήν εργαλεία. <>ί όνυ
άντανακλώσι τό έπ’ αυτών πίπτον φώς, χες εχουσι τό σχήμα ά τλητήρο; (σέσου
φαίνονται υπόλευκοι* εχουσι δέ και τήν ιδι λας) και είναι κεκλιμμένοι ώς κηπουρικά:
ότητα νά κλίνωοι καί άπό της κεφαλής προς Εργαλεία. Οί δάκτυλοι, έκαστος τών όποιων
καί^ ένα τοιοΰτον.
σχ .'.πτήρα,
είναι
κο· —
τήν ουράν καί άπό τής ουράς προς τήν κε- οεοει
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οαλήν κατά "άς περιστάσεις, όπως και αί τοί καί ισχυροί, ά ω στρογγυλοί και πεπλατου ασπάλακας. 'Ένεκα τής ιδιότητας ταύ- τισμίνον πρός τά κάτω- ώς δέ χειρός δάκτυ
ζτ,ς τό>ν τριχών του το ζωον τούτο ουνααα» λοι, οντες ήνωμ ενοι μετά τοΰκαρποΰ, άποτεσκχφήν.
νά προχωρή καί να όπισθοχωρή κατά βουλή- ; λοΰσιν ούτως άπαράμιλλον προς σκχφή
σιν, με’ ά τής αύτής πάντοτε ευκολίας, έντός έργαλεΐον και- θαυμασιως ύπηρετοΰσι τ ό
τ,ων υπογε.ω·/ οπων τας οπαας κατασκευα- ζώον όπως κατασκευάζη τάς υπογείους δια
ζει. Ή ρίς (ή μήτη) του είναι πολύ περίερ- βάσεις του. Οί βραχίο·έ; του είναι βραχείς,
νον όργανον, όμοιάζον πρός τήν τοΰ ισχυρότατοι, καί ισχυροποιούνται έτι μάλ·> ^
' ______ ~
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.χοίρου άλλ’ άν-Λ νά χρηπμεύη προς ατό· λον ύπό έπίτηοες όστοΰ. Ο. οπίσθιοι πόδες
σπασιν ριζών, κατά τήν άκραν της μηκύνε του εχ.ουσι τούς δακτύλους κεκλιμμένους
ται, και σχηματίζει κυλινδρικόν τίνα σωλή πρός τά εντός, ώστε τό ζώον ϊσταται μόνον,
να, ώς μικράν προβοσκίδα.Ή προβοσκίς αυ έπί· τοϋ πλαγίου τών ποδών του.
Ή κατοικία τοΰ ζώου τούτου είναι· ύπό-·
τή καλύπτεται ύπό μικροτάτων και πυκνών
τριχών καί άπολήγει εις γυμνόν σαρκώδη α γειος, καί συνίσταται έκ μιας μεγάλης όπήςν
δένα, όστις είναι πεκροικισμένδ; μέ θαυμα κυκλοειδοΰς σχήματος καί-θολωτής πρός τά
στήν αισθητικότητα καί εχει δύο λεπτοτάτας ά··ω. Ή όπή αυτη είναι καλώς έστρωμμένη
όπάς, αί όποΐαι εί^αι οί. ρώθωνές του- "Άνω διά ξηρών φύλλων, άποτελοΰσα άναπαυτι
θεν έκάστου ρώθωνος κρέματε μικρά μεμ κόν ενδιαίτημα καί θερμόν κοιτώνα· έχ τής.
£ράνη, ώς παραπέτασμα, ή τι, είναι άναγ- κεντρικής ταύτης οπής πρός όλα; τάς οιευκαιοτάτη ού μόνον πρός εαζωίαν άλλά καί Ο.ύνσε.ις ύπάρχουοιν υπόγειοί οιαβάσεις, ώς

ποσαι ακτίνες, εχουσαι κατα κανονικας άτο- περιμένων τΐ}ν ακόλουθον νύκτα πάλιν. Χρηστάσεις άνα'γματα πρός τόν επιφάνειαν τής σιμεύουσι ο: είς αΰτό αί ύπόγειοι διαβάσεις

\

.,
λαμβάνον διεύθυνσιν κλίνουσαν πρός ττς
γ ή ; τήν επί-^ά/ειαν, καί οΰτω φθάνει έαί
τής^γής. \φοΰ φΟάσει έπί τής έ τ ι φ α - ε ι ν ς
(j-αο'ι,ει επ α ύ. λς όεκαοκτώ περίπου οακτυλων διάστημα καί μετ’ αΰτό άρχεται πάλιν
νά σκάπτ·/], ποιοΰν οΰτω τήν συνέχειαν τής
υπογείου οιαβάσεώς του, τρεις δακτύλους ύ
πό τήν Ε π ι φ ά ν ε ι α ν τής γής. Τό χώμα τό
όποιον διά τον έμπροσθίων του ποδών (τών
σκαπτήρων) αφαιρεΐ, ότ.ω; κατασκευάση τ /jv
όπ·ί;ν του, ώθεΐ πρός τά έξω καί σκορπίζει
διά τών οπισθίων ποδών του πρός τά δύο τής
οιαβάσεώς μέρη, ώστε άν οί έμπρόσθιοι πό
δες είναι σκα^τήρε; οί οπίσθιοι είναι όμάλιστρα. Είναι δέ άδύνατον καί ό έπιπολαιότο
τος τών παοαττρη ών ν ά μή δι'δγ; έν τή κα
τασκευή τών ποδών του καί τή είς τά έσω
κλίσει των δακτύλων του τήν ίόιαιτέραν τοΰ
θεοΰ προ/ctav. Αφοΰ ούτω σκάψη τό υπό
γειον του ετ.ι άοκετον διάστημα άνοιγει πά. , ,
,
ιΤε
/.ιν τήν όπην του έπί τής έπιφανεία; και
προχώρησαν δεκαοκτώ περίπου δακτύλου;
πάλιν άρχεται σκάπτον. ’Εκ τοιούτων δέ εναλ
λάξ ύπογείων άπυτελοϋνται αί θηρευτικαί
του γραμμαί. Τοιαύτη ή τοΰ ζώου κατοικία
κο-t τά πεοί αυτήν.
Θτρεύει δέ έν καιρώ νυκτός τήν τροοήν
αύτοϋ, συνισταμένην έκ διαφόρων έπί τοϋ
εδάφους ευρισκομένων καμβών, (σαλ.ιάγγων
χωρίς όστρακον), καί νυκτερινών κανθάρων.
Όταν ή φύσις ήσυχάζη καί παν έμψυχον ήμερόβιον άναπαύηται, ό ούρότριχος μετά
πολλής τή; προσοχ?ς έγκαταλείπων τά εν
διαίτημά του εξέρχεται δι1 ενός τών ά σ ιγ 
μάτων του. Διά τής μακρα; δέ εύλυγίστου
καί α’σθητική; ρινό; του όσφραινόμε ος καί
μανθάνων τά περί αύτόν δι.υΟύνεται πρός
παν μικρόν έρπετόν τό ότοΤον εΰρει. Ουδέ
ποτε ριψοκινδυνεύει πολύ προς τά δεξιά ή
αριστερά· άλλ’ άφοΰ έρευνήση τά περί τό
πρώτον άνοιγμά του, εισέρχεται εις τήν μετ’
αΰτό ύπόγειον διάβασιν καί φθάνει είς τό α
κόλουθον. Ούτοι δέ διέρχεται τάς γραμμάς
του εωσοϋ κορέση τήν πεινάν του ή έωσότου ή αΰγή πλησιάση, οπότε καί άποσύρεται

«μ® «'-οθανθή τόν έ
1 λάχιστον κίνδυνον άμέσως τρυπώνει έντός
j τής πλ/;σιεστέρας όπ/j;, είτε πρός τήν κεφα- λήν του εύρίσκεται αΰτη είτε πρός τήν ούραν του. Καί ιδού διατί ό χαρίσα; εί; αυτόν
' ; λαμπρά; του τρίχας έ'όωκεν εις αύτάς
τά
τήν ίοιότητα νά κ'.ί /ωσι καί πρός τήν κεφα
λήν καί πρός τήν ουράν!
Οταν τις έξετάζτ] τά διάφορα τών ζώων
κινήματα καί μανθάνη τ ά ; διαφόρου; αύτών
έξεις τότε, πλήν τότε μόνον δύναται καί νά
εκτιμά τά καθέκαστα τών σωματικών αύτών
όργάνων, καί καΟαρώς νά διαβλέπη τό ιδιαί
τερον σχεοιον χαι την φανεράν πρόνοιαν, είς
πάντα τά μέρη, καί εϊς τά μικρότατα εί
σέτι καί τών άπλουστάτων τοΰ θεοΰ πλα σμάτων. Διά τής έοεύνης ταύτης, καί ούχί
εί; τά σπουδαστήρια, παρατηρεί ό φυσιοδίφης
παντοΰ καί έν παντί πράγματι άρμονίας, νό
μους, άλληλουχίο.ς αιτίων καί αποτελεσμά
των θαυμασιως πεπλεγμένων εϊς άλυσιν άτελεύτητον, βλέπει πράγματα τά όποΐα καί
άκουσίως αύτοΰ, τον βιάζουσι νά θεωρή με
τά μυστηριώδους χαρας καί νά Οαυμάζη
πανταχοΰ τήν χεΐρα τοϋ. Ύψίστου. Βλέπει
οτι καί διά τό έλάχιστον τής ζωής σχήμα
ώς καί δ ύ τό πλουσιώ τατα πεπροικισμένον,
ό Ηεό; έπίση·τ φροντίζει καί ότι κο.ί εί; αύ
τήν τήν άγρί’οτάτην ερημιάν ού οέ εν στρου ·
Οcν πίττει έ ί τή; γής άβοήθη-.ον. Καθόσον
λοιπόν παραττρεΐ τις τό παράξενον ζώον
περί cυ ώμιλήσαμεν βλέπει μετά πόσης σ:·
φί>.ς είναι έσχηματισμένον, πεπροικισμένον
καί πέπλασμένον κατάλληλον διά τήν ύπόγειον αύτοϋ ζωήν. Τρεφόμενον καί διερχόμενον τήν ζωήν του έν τώ σκότει οί όφθα).μοί οι' αΰτό Οά ήσαν άχρηστ.ι καί μάλλον
πόνου ή ήδονής πρόξενιΐ. ’ΐΐχος, έκτός ό·
ταν τό ζώον ήναι έπί τής έπιφαν^ίας τής
γής, μ χρ'.ς αύτοϋ μόλις φθάνει· ανοικτά
λοιπον ακοής όργανα ού μόνον θά τώ ήσαν
περιττά άλλά καί οχληρά ώς ύποκείμενα νά
πληρώνται χώματος συχνάκις. Οί έμπρο'σΟιοι πόδες του, κατεσκευασμένοι διά νά
σκάπτωσι καί κεκαλυμμένοι ύπ’ όστειώδους
καλύμματος, καί ^ί όπίβθι:ι πόδες του κα-

τεσκευασμένοι διά νά όμαλίζωσι ρίπτοντες
έ*ξω το γώμα δέν ήτο δυνατόν νά χρησιμεύcootv καί ώς άφής όργανα. Ά λ λ ’ ή ρίς του
ού μόνον τό οδηγεί διά τής λεπτότατης αυ
τής όσφρήσεως και τό φέρει νά εύρίσκη τρο
©ήν, άλλά τώ χρησιμεύει καί ώ; χεΤρες και
ώς οφθαλμοί. Δι αύτής διακρίνει τήν οδόν
του ασφαλώς και βεβαιω; και μετά πολλής
ά/.ριβιίας διά τών διαφόρων και πολύπλοκων
θηρευτικών αύτοΰ γραμμών!

Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α 11ΘΙΚΑ.
ΕΜ ΠΪ1ΤΟΪΤΝΗ.

Ή εμπιστοσύνη ώς πρό; τοΰ; άνθρύπονς
έχει τρεϊ; έποχά;. Κατά τήν πρυτην ό Οέτων τήν έμπιστοσύ .ην θεωρεί τόν άνθρωπον
ώ; όντα παν ό,τι καλάν καί θέτει εί; αύτόν
άπεριόριστον φιλίαν καί εμπιστοσύνην. Κα
τά τήν δευτέραν, άποκτών πείραν, αποσύρει
πάσαν εμπιστοσύνην· τότε μετά προσοχής
αποφεύγει νά έμπιστεύηται τον καθένα. Τέ
λος όταν προχωρήσω] ή ζωή τότε βλέπει
M V l’ P O t Ε Β Ρ Α ΙΟ Ι.
ότι οί πλεΐστοι τών ά .Ορώπων, έχουσιν έν
εαυτοί;
καί τινα καλά καί ότι (καί ότε άΕις τ/;ν πόλιν Κοτοχίν, εύρισκομένην έν
κόμη
έ/ει
διδόμενα νά τοΰ; κατηγορή) είναι
Ίνδοστάνη, και είς ιά περίχωρα αύτής, καλογικώτερον
νά τα^ς αϊκτήρη παρά νά τοΰ;
τοικοΰσι περι: τάς δύο χιλιάδας μελανόχροες
κατα&ικάζη.
άνθρο>ποι, ονομάζοντες εαυτούς Έ β ρ α ί
ΑΘΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ
ο υ ς. Τό χρώμά των δέν είναι τόσον μελα
νόν όσον τό των Αΐθιοπων. Κατά τήν Ορη
Ή άθωο'τη; δέν είναι άρετή* όσοι δέ τήν
σκείαν είναι άληθείς Ίσραηλΐται, λατρεύον φαντάζονται τοιαύτην πάσχουσι δεινήν άπάτες πιστώς τον Θεόν τών πάτερων των. την. Ή άΟωότης είναι απλώς άγνοια τοΐ>
ΙΙερ'ι τής καταγωγής αύτών λέγουσιν οί κακοΰ. Ή αρετή γινώσκει τό κακόν, ζυγίζει
ίδιοι τά άχάλου&α. Άφοΰ οί Ευρωπαίοι κα- αύτό., άπορρίπτει αύτό. Ή νηπιότη; είναι,
τέκτησαν μέρος τών Ανατολικών Ινδιών προσφιλής έν τη άθωοτητι αύτή;, άλλ’ έν
Ούρα μεγίστης εύτυχίας ήνοίχΟη είς τούς έμ τώ ρεύματι τοΰ βίου, κοθ’ ό αί πραγματικό
πορευομένους· ή δέ ευτυχία έπέσυρε πολ τητες είναι σκληραί, άπαιτεΐται ή άήττηλούς καί έκ πλησίον και έκ μακράν είς τόν το; τής άρετή; δύ-.αμι; διά νά ά/τιστέκη
τότ>ον εκείνον. Έκ τών μεταβάντων έκεΐ ή- εις τά κακά, νά ύπερασπίζηται τά άγαθά, νά
σαν καί πολλοί νέοι Ίσραηλΐται έκ Βαγδά μορφώνη τόν χαρακτήρα καί. νά εύλογη
της, Βασσόρας, και 'Γεμένης, έλΟόντες ό τόν κόσμον.
πως ζητήσωσι τύχην. Ά φ ; ΰ έγκατεστόθηΕ ΥΘΤΜ Ι Α .
σαν οί πλεΐστοι έξ αύτών ήγόρασαν ΑίθιοΎπάρχουσι δύο ειδών εύθυμίαι. Ή μία
πίδας δούλας, αΐτινες, έναγκα/.ισθεΐσα τόν γεν\αται έκ τή ; έλλειψεως τής καρδίας, ήΙουδαϊσμόν, έγενοντο και σύζυγοι τών νέων τις ύπό αύδενός έλέαυ; έγγίζεται, πρός ούx’joicον τω ν έκ δέ τών συνοικεσίων εκείνων δεμίαν λύπην συμπαθεί, ούδέ πρός τήν τών
κατάγονται οί σημερινοί μελανόχαοες Ίσρα- πλησιεστάτων· αύτη φέγγει ώς παγωμένος
ηλΐτχι. \) Δ. Βούχαναν, έν τή βίβλω τ ώ ν τ ι; ποταμό; ύπό τάς ήλιακάς άκτίνας. Ή
περιηγήσεων του, σημεεοϊ ότι οί μαύροι ου- άλλη προέρχεται έκ μεγάλης καρδίας, ήτοι
τοι Εβραίοι ε’ναι κάτοχοι άρχαιοτάτων χει καρδία; ζεούσης έξ αγάπης πρό; πάντα; καί
ρογράφων καί έκ περγαμηνής κυλίνδρων, πρό; πάντα καί μή πιεζομένης ύπό προσθέ
έα’ ών γέγραπται ό νόμος, άλλοι όμως συγ του τινός Ολίψεως· λάμπει δέ άπό τήν εύδαιγραφείς λέγουσιν ότι τά χειρόγραφα έκ ΐνα μονίαν τήν όποιαν προξενεί, άπό τήν εύοαιδεν είναι τόσο-v παλαιότατα. Ό λαός ουτος, μονίαν τήν όποιαν βλέπει. Αύτη δύναται νά
ένεκα τοΰ χρώματός του άποτελεΐ ίδιαν τά- όμοιωΟή πρός ώραΐόν ποταμόν άκτινοβολοΰνξ ιν μήτε δέ οί Εβραίοι τής Βαγδάτης, μή τα καί μειοιώντα ύπό τόν χρυσοΰν τής άτε οί λευκοί ομόθρησκοί των, οί κατοι/οΰν- νοίξεως ήλιον, καί ρέοντα όπω; φέρη εύλοτε; τήν πόλιν εκείνην, εχουσι μετ’ αύτών έ γίαν καί χαράν ού μόνον όπου διέρχεται άλ
πιυ.ιξί?ν τινά καί ούδέ νά συνεταιρισΟώσι λά καί μακράν ακόμη.
μετ’ αύτών Οέλουσιν.

