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ΓΡΑΦΕΙΑ έν όδώ ’ρόμβης, δπχοθεν τοΰ Ναοΰ άριθ. 9·—ΣΎΝΔΡΟΜΑ! : Έσωτερ.δρ. 8.—Έξωτερ.ψρ ta

ItEPIEXOMENA : Γνωστοκοίηβεε—Αί παράδοξοι «ερεπίτειαι ίνός ‘Ρώσβου σοφοΰ (μετάψραβις) ϋπό Φ. Πρίντεζη. — Λύσεις 
Αινιγμάτων.— ’Αλληλογραφία.—ηίναξ τών περιεχομένων τοβ Β' τύμου τής «Φύσεωςο.

Λήγοντος τοΰ Ε' άπό τής έκδόσεως έτους τής «Φύσεως» απαραίτητον καθήκον ύπολαμβάνομεν νά έκφρά- 
σωμεν τάς θερμοτάτας ήμών ευχαριστίας προς τούς αξιότιμους ήμετέρους συνδρομητάς καί άναγνύοτας, οϊτινες 
διά τής εύγενοΰς συνδρομής των και τής έκδηλώσεως τών εύγενών συμπαθειών των τά μάλιστα ένεθάρρυναν ημάς 
έν τώ πολυμόχθω και έργύδει άγώνι τής έκδόσεως τοΰ παρόντος περιοδικού, όπερ άν ωφέλησε και ώφελή ολό
κληρον τήν κοινωνίαν ή ού, άριδήλως δεικνύει ό σεβαστός αριθμός τών διά τής άναγνώσεύς των τιμώντων 
αύτό. 'Ημείς υψηλά τό μέτωπον κρατοΟντες καί τήν συνείδ^σιν άναπεπαυμένην έχοντες ότι, ώς πιστοί στρατι- 
ώται ήκολουθήσαμεν ακριβώς τό ήμέτερον πρόγραμμα, καί οτι, ώς μέλισσαι φιλόπονοι, συγκεντροϋντες τάς έκα- 
σταχοΰ διεσπαρμένος πνευματικός λαμπάδας απετελέσαμεν φωτοβόλον φάρον, δι’ ού έπι πενταετίαν όλόκληρον 
έφωτίσαμεν τόν φιλομαθή τόν γραμμάτων κόσμον, εΰέλπιδες είσερχόμεθα είς τό έκτον έτος προτιθέμενοι νά 
αύξήσωμεν καί λαμπρύνωμεν τό ιερόν τής επιστήμης πΰρ, ούπβρ έτάχθημεν άγρυπνοι Έστιάδες. Έρειδόμενοι δέ 
έπί τής έκτιμήοεως τής κοινωνίας,ήτις έξετίμηοε τούς ήμετέρους μόχθους καί διαβλέποντες τήν άμέριστον τών πολύ. 
πληθεστάτων ήμών συνδρομητών καί αναγνωστών ΰποστήριξιν πεποίθαμεν, ότι θά δυνηθώμεν ν’ άνταποκριθώμεν ®ι< 
τάς έκπληκτικώς αΰξανομένας τής έπιστήμης προόδους καί ότι θά εύτυχήσωμεν νά κληθώμεν άξιοι σκαπανείς 
τής τοΰ πνεύματος άναπ^ύξεως, ήτις καί μόνη άγει είς τήν αληθή ευδαιμονίαν.
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ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 χαλλιτεχνι,κ&υ εικόνων έν τώ κειμένφ
Κατά νετάφραδνν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε1.

Ή άπόδραβις τοί Όότπώφ.
(Συνέχςια, ίϊέ προηγούμενων ψύλλον).

Πρωίαν Κυριακής τίνος τέλος, ήτοι την 8 Αύγουστου, 
άφ’ ού Ιχρυψεν έντός τοϋ τηλεσκοπίου τούς ύπό τοϋ Γιέγωρ 
δωρηθέντας αύτφ πολυτίμους λίθους χαί άνήρτησίν αύτο είς 
το στήθος ό γέρων σοφός, ίζήτησε παρα τοϋ ’Ισμαήλ Κρε
κώβ την άδειαν νά έξέλθη είς την πόλιν καί Ιδη ix τοϋ 
πλησίον την πανήγυριν.

Πρός τοδτο ούδεμία ιδιαιτέρα εύνοια άπητεϊτο, διότι ή 
έχείσε διεύθυνσις τών φυλακών πρός άναχούφισιν ολίγον τών 
περιωρισμένων πνευμάτων έθεώρει άναγχαίαν τήν μετάβασιν 
αυτών εις τήν πόλιν καί άνάμιξιν μετά τοϋ ίξω πλή
θους. Έδει Ομως να φέρωσι τήν Ενδυμασίαν τών εργατών 
τοϋ Κράτους.

Αφιχθείς οΰτω ό Όσιπώφ είς Αΐχατερι.ούπολιν χαί 
παρασυρόμενος υπό τοϋ άχατασχετου γεύματος τών περιέ- 
γων, εύρεθη μετ’ ολίγον έπι τής μεγάλης πλατείας τής
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πόλεως. όπου είχον, 'ώς φάΓ#'ϊάι, συνάθρφΜθη τά μάλλον J 
αξιοθέατα καί άξιοπερίεργα αντικείμενα τής πανηγύριως.

Μεταξύ αύτών ϊβλεπί τ*ς ®μάδας ^οημών ^όντων χο- ί 
ρευοντών καί ίκτελούντων παντός είδους άξιοπερίεργα σχοι- 

, νοβατικα καί άλλης,ίπιτηδειότητ-ος, καί |ώμης πάέ-
γνια καί έξασκήματα, άτινα μετά Θαυμασμού παρηκο- 
λούθει *ό έκεϊσε συνηγμένον όλως άδαες τούτων καί ττερίδρ- 
γον πλήθος. · ;

Εις τόν Όσιπώφ όμως τά. φαινόμενα ταΰτα ούδιμίαν 
προύξένησαν ίντύπώσιν, καί ,2ν ύπήρξε τό μίλημά του 
άμα άφικομενου έκεϊσε, νά διάσχιση τό πλήθος καί νά φθάση 
«ς τήν αντίκρυ Θέσιν, όπόθεν έν άνέσει ίδύνατο νά κατα- 
σκοπεύη τά πάντα καί άναμίνη τό άποβησόμινον.

Αΐφνιδίως, άπό τίνος κύκλου θεατών καί περιέργων έκ
τακτός τις φωνή έκαμε τόν γέροντα ν’ άνατριχιάση. Χωρίς 
δί νά χάση στιγμήν προεχώρησεν,ϊίσελθών έντος τοΰ πλήθους 
καί ίν μέσφ αύτών διακρίνει νεάνιδα με φυσιογνωμίαν λίαν 
καταβεβλημένην καί ολως κεκμηκυΐαν, φέρουσαν ένδυμασίαν 
Βοημής, καί ήτες διά τή; ωραίας αύτής μεταλλικής φωνής 
συνώδευε μικράν τινά λευκήν άρκτον νά χΟρεύη.

— Άχ I ή Σελήνη, άνέκραξεν έξαλλος ό γέρων, πλησι- 
άζων αύτήν.

— Πάτερ μου, πάτερ 'μου, άνεφώνησε ταύτοχρόνως ή 
νέα Βοημή ψιπιομενη όλως συγκεκινημένη εις· τούς βραχίονας 
τοϋ Όσιπώφ.

Ειτα, χωρίς νά δώση προσοχήν εις τάς μορμυρισμούς’ 
τοΰ πλήθους, έλαβε τήν κόρην του ίκ τής χειρός καί τήν 
ώδήγηοε πέραν τοΰ κέντρου πρός τό μέρος ένθα εύρίσκετο 
πρότερον. · .

----Συ I σύ ! έδώ, Σελήνη, τή έλεγε καταφιλών αύτήν 
εις τό μέτωπον, πώς είνε δυνατόν τοΰτο;

Έν όλίγοις τότε ή νεάνις οιηγήθη τφ γέροντι: πατρί της 
τά. διατρίξαντα μετά τήν σύλληψίν του, τήν γνωριμίαν καί 
ίπίσκεψιν τοΰ Φρικο.'-'λέ, τήν πρός αύτόν απόλυτον ίμπιστο- 
σύνην της, ώί φίλον στενόν τοΰ Γοντράν,καί είτα τήν μεγά
λην ανυπομονησίαν της; όπως σπεΰση νά έλθη παρά τφ 
πατρί της,άν ούχί όπως σώση αύτόν,τούλάχιστον όμως όπως 
ανακούφιση τήν δεινήν θέσιν καί στενοχώριαν του.

— Νάί, άλλά ίνώ έλαβον ειδήσεις τοΰ κ. Φλαμμερμόν, 
τήείπεν'Αγέρων.

Καί ίν σύντομίφ άνεκοίνωσε τή Σελήνη τήν εύρεθιϊσαν 
έγγραφον · γνωστοποίησή εν τφ φακφ. τοΰ αποσταλεντος 
αύτφ έπί' τούτφ τηλεσκοπίου ίκ Παρισίων.

— Καί’γνωρίζεις το σχέδιόν ίων ; ήρώτησεν ειτα.
— Απολύτως τό αγνοώ, άπεκρίθη ή νεάνις.’Εν δέ μόνον 

γνωρίζω, ότι ό κ. Φρικουλέ προύτίθετο, άνίλαβε μάλιστα, 
νά κατασκευάση ειδικόν μηχάνημα, .δπερ να ταξειδεύη έν τώ 
άέρι. . , ,

— Νάί, τό γνωρίζω τοΰτο·, καί μάλιστα σήμερον πρό
κειται νά φθάσΟυν έδώ είς Αίκατερινούπολιν.

Ή Σελήνη έλάμψε τότε ίκ χαράς.
— Σήμερον ; σήμερον ; ήρώτησε δίς τόν γέροντα.
Ή αιφνίδια ίμφάνισις πρό αύτών ένός χωροφύλακος διέ

κοψε τήν περαιτέρω αύτών συνδιάλεξιν.
— Ό άριθμός. 7327 ? άνέκραξεν ούτος πλησιάσας τόν 

Όσιπώφ.
— ’Εγώ είμαι, άπεκρίθη άμέσως ό γέρων σοφός.
— Είνε κόρη σας ; ήρώτησεν ό άνθρωπος τής έξουσίας 

στρεφόμενος πρός τήν Σελήνην.
Ό γέρων έκλινε τήν κεφαλήν καταφατικώς.
— Σάς συλλαμβάνω άμφοτέρους, άπήντησε ξηρώς.
Καί στρεφόμενος, πρός τά δεξιά ίποιήσατο σημεΐον διά 

τής χειρός είς παρισταμένους όλίγον άπωτερω στρατιώτας, 
οίτινες πλησιάσαντες έδεσαν διά σχοινιού χονδρού τάς χεϊ- 
ρας καί τούς πόδάς τοΰ γέροντος καΐ τής θυγατρός του.

— Τί ίκάμαμεν ; ήρώτησε τότε ό γέρων.
— Κατεγίνεσθε είς άπόδρασιν.

•—Καί ποέα»ί: άώόδρ^ιν έχετε ’
/ —Ό άστυ^ομο;Θχβα; ιίπη τοδτο. ·.

-Mil ’ όλίγον έάμ-φότιροί ώδηγοϋντό-δέσμιοι δίά τοϋ πλή
θους πρός τό διοικητήριον ίνμέσφ τών απειλών καί είρω- 
νίιών των περιέργων.

— Τί είνε αύτοί ; ήρώτων τινίς.
• — Μάγο», τοϊς άπήντα ό συνοδεύων χωροφύλάξ.

— Μάγοι ! μάγοι, στρίγκλοι, έπανελάμβανον πολλοί, 
προσελκύοντες οΰτω τήν συρροήν, περιέργειαν χαί μήν« τοϋ 

-πλήθους.
— Αύτοί αΛς φέρουσιν όλα τά κακά, δυστυχήματα,άσθε- 

νιίας, ανομβρίας κλ. προσέθετο γραία πλησιάσάσα καί απει
λούσα τούς δισμίους διά τδν χειρών.

— Αύτός είνε μηδενιστής; ίλεγεν ίτΐρός τις.
— Αύτός ιΐνι, όπου ήθελε νά σκοτώση τόν Τζά.ρο μ< 

.τήν νίαν πυρίτιδά του', έπεΐπεν άλλος.
—-Καΐ αύτή εινε κόρη του, μετημφιε σμένη, ποιος ξεύρει 

διά ποιον σκοπόν,προσέθηκεν έτερα γυνή, καί μάς Ικαμνε τήν 
Βοημήν.

Καί ίν ω ή συρροή τοδ πλήθους ηύξάνετό όλονέν καί ή 
συνοδεία έδυσκολεύειο νά προχωρήσν)·

—Τί τούς φυλάμε; ήρώτησε τις άπειλητικώς,
—Νά τού; κρεμάσωμε ! νά τούς κρεμάσωμεν, άπήντησεν 

όλος ίκεινος ό συρφετός.
Καί ώς ίκ συνθήματος πρόχωρήσαντες πάντες προς τόν 

Όσιπώφ και τόν Σελήνην, τών χωροφυλάκων μή δυνηθέν- 
των νά άναχαιτίσωσι τήν ορμήν τοϋ μανιώδους πλήθους,ήρ- 
χισαν νά κτυπώσιν αύτούς διά των χειρών,ράβδων καί λίθων.

Αίφνης δε είς χωροφύλάξ πίπτει χαμαί κάί άμέσως τινίς 
τόν άφοπλίζουσι καί ίνθαρρυνθέντες οί λοιποί άπομακρύ- 
νουσι διά τών λίθων τούς συνάδελφους του, οϊτινες ήθελησαν 
νά ΰπερασπίσωσι τούς δέσμιους, καί ουτω γινόμενοι κύριοι 
αύτών, τούς έσυραν πρός παρακείμενη* μεγάλην δρϋν, πλη
σίον τής όποιας τούς ίδεσμε.υσαν στερεώς, πρός τον σκοπον 
νά τούς κρεμάσωσιν ίκεΐ άμέσως.

—Ά τέκνον μου, ίλεγεν ό Όσιπώφ πρός τήν Σελήνην, 
όποιον τίλΟς μάς άνεμενε! Θά χαθώμεν.

—Μή φοβήο,θε πάτεο, τφ άπήντησεν ή Σελήνη πάντοτε 
έλπίζουσα καί ίχουσα πεποίθησιν εί; τό μέλλον της, ή άθωό- 
της ύπερνικφ τά πάντα. Θά σωθώμεν ! θά σωθώμεν ! μή 
σάς φοβίζη ή ανθρώπινη δύναμις. Ό θεός είναι μεγας, 
ισχυρός’ αυτός μόνος δύναται τό πάν !

Καί έν φ το πλήθος ήτοίμαζε τά σχοινιά καί προσέδενον 
αύτά μετά σπουδής έπί τοΰ δένδρου, ίνα τούς κρεμάσωσιν έν 
μέσφ άπειρων απειλών, γιουχαϊσμών καί κραυγών, όζος συ- 
ριγμός ήκούσθη άνωθεν αύτών μετά τοσούτου πατάγου καί 
τρόμου, ώστε πάντες έντρομοι καί πεφοβισμένοι ύψωσαν τάς 
κεφαλάς των πρός τόν ουρανόν.

Έν τφ κυανώ όρίζοντι,άκριβώς άνωθεν τής Αίκατιρινου- 
πόλεως, μελαν τι σημιϊον διεκρίνετο κινούμενου καί βαθμη
δόν μεγαλυνόμενον.

’Ο παταγώδης συριγμός έπανελαμβάνετο ίκ διαλειμάτων 
ζωηρότερος καί φρικωδέστιρος.

— Ό διάβολος I ό διάβολος!, τούς έρχεται, ίφώνουν όλοι 
ίκεΐνοι οί άνθρωποι- οι μάγοι τόν έπικαλοΰνται πάντοτε 
πρός σωτηρίαν των. Καί ίν φ ό πανικός ηύξάνετο καί άλ
λοι ετρεχον τήδε κάκεϊσι έντρομοι καίοί θαρραλεώτεροι I- 
σπευδον νά τούς κρεμάσουν τό ταχύτερου, τό άνωθι αύτών 
πλανώμε/ον ίπίφοβον σώμα,είχε πλησιάσει εγγύτερον, άναδί* 
δον συριγμούς τρομακτικούς καί έκπέμπον φλόγας και κα
πνούς καθ’.όλας τάς διευθύνσεις.

Τότε δ πανικός ίκυρίευσε τό πλήθος, καί ετρεψεν αύτούς είς 
άτακτον καί άκαταλόγιστον φυγήν, ανακράζοντας «Ό διά— 

-βολος! ό διάβολος I»
Ό Όσιπώφ μετά καρτερίας καί άποφασιστικότητος άνέ- 

μενε το μοιραΐον τέλος, ούδέν δυνάμενος νά εξακρίβωση ίκ 
τής ίπικρατούσης μεγίστης συγχύσιως καί ταραχής.

Μ1

Ή δε Σελήνη κλίνουσα όλίγον την κεφαλήν πρός αύτόν 
, — θάρρος J πάτερ, τφ λίγει, αυτοί' έιναι καί έπικαίρφς 

έρχονται είς· σωτηρίαν μας.
Τό πλήθος τότε έν φ έφιυγεν έκ τοΰ μέρους, ένθα εΰρέ- 

σκοντο οί δέσμιοι, αίφνης μεταβάλόν διεύθυνσιν ίπέστρεφεν 
άνακράζον

— Οι Κοζάκοι ! οΐ Κοζάκοι !
Καί πραγματικώς σώμα ιππέων με τάς λόγχας προτετα

μένα; έτρεχε καλπάζον πρός αύτούς, όπως τοΐς άφαρπάση 
τούς αιχμαλώτους.

Τότε δή τότε ό' θόρυβος καί ή σύγχύσις' έφθασαν είς τό 
κατακόρυφον, αί δέ φωναί καί κραυγαί τών γυναικών καί 
παίδων άναμιγνυόμιναι μετά τοΰ καλπασμού τών ίππων 
ειχον μεταβάλει δλον έκεϊνον τόν χώρον τών διασκεδάσεων 
καί τής πανηγύρεως είς άληθή πανδαιμόνιου ταραχή; τρόμου 
καί καταστροφής.

Αίφνης ίστη ακίνητον «ΐς 50 μ. άπόστασιν.

>

Αίφνης τότε τό πλανώμενον ούράνιον σώμα ίκπέμπον μέ
λανα αποτρόπαιου καπνόν, ταχύνον τήν κάθοδόν του δίκην 
φοβερού κεραυνού έκ τών υψηλών στρωμάτων τής ατμόσφαι
ρας έστή ακίνητον είς πεντήκοντα μέτρων άπόστασιν άπό τοΰ 
ίδάφους, όμοιου πρός γιγαντιαΐον αλλόκοτου πτηνόν με τάς 
πτέρυγας τεταμένος.

Έν φ δέ ό θόρυβος είχε καταπαύσει και πάντες μετά 
θαυμασμού κάί φόβου ήτένιζον πρός" τόν άγνωστον ίπισκέπτην, 
φωνή τις βροντώδης, έξελθοΰσα ίκεϊθεν, ίφώνησεν ίπιτα- 
κτικώς·

. — Όσιπώφ 1 . . . προσοχή. . . τόν νοΰν σου ίδώ!
Ταύτοχρόνως δέ χονδρός κάλως άνειλίχθη έκεΐθεν κατερ- 

χόμενος πρός τήν γήν καί φέρων είς τό άκρου αυτού μηχά
νημα παράδοξον, ομοιον πρός ήλεκτρομαγνήτην, ουτινος οί 
δύο πόλοι ίπιτήδείως καΐ έν τάχει διευθυνθέντες πρός τον 
Οσιπώφ προσεκόλλήθησαν είς τάς σιδηράς άλύσεις, δι’ ών 

ούτος ήτο δεδεμένος έκ τών χειρών αύτοΰ καί ποδών καΐ 
απετέλεσαν εν δλον σώμα, ήνωμένον καί συμπαγές.

Ός ίξ ένστικτου τότε ή Σελήνη ίρρίφθη είς τάς άγκάλας 
τοϋ πατρός της, όστις έσφιγγε ταύτην μεταξύ τών βραχιόνων 
του καί άμφότεροι, οΰτω; ηνωμένοι, καί συρόμενοι ύπόάκα- 
τανοήτου δυνάμεως ήωρήθησαν είς τά ύψη.

— θάρρος ! θάρρος, έσώθητε! ήκούσθη φωνή έκ τοΰ πλα- 
νωμενου άνωθι αύτών σκάφους, ήν ό Όσιπώφ κάλλιστα 
άνεγνώρισεν ώς τήν τοΰ Φλαμμερμόν.

Καί μετ’όλίγον ίν άστραπιαίφ ταχύτητι ό γέρων καί ή 
θύγάτηρ του έφθανον πλησίον τών αγαπητών αύτών φίλων 
έλκόμενοι ύπό τοΰ ηλεκτρικού γεύματος, δι ’ ού άνωθι ήτο συν- 
δεδέμένος δ φέρων αύτούς ηλεκτρομαγνήτης, δτε οί Κοζάκοι 
συνερχόμενοι ίκ της ταραχής αύτών καΐ συγχύσεως, ήτις 
τοσοϋτον άπρόόπτως τούς είχε καταλάβει καί ήγανακτη- '

μένος·· έκ τής παρβιδυξου τοιυτης άποδράσεώά τών αΐχμαλώ- 
. τών των ήρχισαν νά πυροβολωσιν έπανκληπτικώς καί' έν τά- 
: χει κατ” αύτών. ' - ’ ·'- '·'

Ο Όσιπώφ βληθέί-ς τότε ύπδ σφάίρ'ας ίίς τούς' ώμους 
άφήκε κραυγήν πόνου καί όλίγον έλειψί νά πέσγ, άν 8ν 
κατέβαλλε, πάσας τάς ^νάμεϊς τόν, όπως συγκρατηθή μοί 
συγκρατήση έν τάύτ$ κάί τήν Σελήνην εις, τους βραχίονάς 
του.

Τή άόκνιρ τέλος, προσπαθείς καί τφ ύπερανθρώπφ άγώνι, 
1 όπως σώση έκείνην, ήν τόσον ήγάπα,καί δι,’ ήν ίγίνοντο όλα 
τούτα, ό Γοντράν έπεχείρησε τελευταίαν άπόπειραν καί ίν 
τισι δευτερολέπτοις άνέσυρεν έπί τοΰ άερεπΐπεδσυ τή βοηθείφ 
πάντοτε τοϋ Φρικουλέ τόν Όσιπώφ μετά -τής θυγα
τρός του.

Ο Φρικουλέ άφήσας τόν φίλον του, δπως παράσχω τοϊς, 
διάσωθιίσι, τάς πρώτας βοηθεία;. καί παρατηρήσας. οτι τό 
πλήθος κατωθι έξηκολούθει άπειλούνκαι βλααφημανυ αύτούς, 
άφ έτερον δέ ότι . οί χωροφύλακες! ήτοιμάζούτο εις; νέαν 
προσβολήν κατά τοΰ άιρβδρόμυνβς, ουηνος τό βερνικωμένου 
ύφασμα διετρϊχε τόν κίνδυνον νά δίάτ^πηθή' ujfo τών 
σφαιρών,Ιλαβεν άμέσως άπό τίνος σάκκού μεταλλικ’άς^τινας 
σφαίρας, άς ϊφιρον μεθ’ εαυτών, καί έξεσφενδόνησε ταύτας' 
κατά τοϋ ίχθροΰ.

Αίφνης φοβεροί ίκπυρσοκροτήσεις ήκούσθησαν έπί τοΰ 
έδάφους παραγαγοΰσαι νέφη πυκνοΰ λευκοϋ καπνοΰ, διά με
σου τοΰ όποιου διέκρινεν ό Φρικουλέ τούς Κοζάκους τρικλί
ζοντας και καταπίπτοντας έν μέσφ άπεριγράπτων κραυγών 
καί ύβρεων, έν ω τό πλήθος καί οί ίπποι διεσκορπίζσντσ πήδε 
κάκεΐσε ίν μεγίστη συγχύσει. ' '

Εμπρός, έφώνησε τότε ό μηχανικός.
Ό Γοντράν, όστις κατιγίνετο Ιτι νά περιθάλπη τήν Σε

λήνην κατατμομάγμένην καί σχεδόν λιπόθύμον, έγκατε'λειψιν 
αύτήνως ειχεν, καί άφ’ οΰ εστρεψι μοχλόν τινα, ήκούσθη 
συριγμός όξύ?, παταγώδη®, καί τό άερόστατον ταύτοχρόνως 
ήρξατο ύψούμενον είς τήν άτμόσφαιραν. Μετ’ όλίγον δέ ή 
Αικατερινούπολις δέν ίφαίνετο ή ώς μικρόν σημιϊσν έπί'τής.. 
μεγάλης έκτάσεως τής σιβηρικής έρήμου. Είτα δέ ε’στη.

(Έπεται συνέχεια)

Ύ" HE IΣ
τών άπό τοΰ 1—2S8 αίνεγμάτων-

Ιον. Αίνιγμα. Φίλος—Πίλος.
Ή φίλη τής «Φύσεως» εξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνίδης ίξ ’Αβηνών, 

Π. Πλατανίτης ίκ Νεμέας, Λ. ’Αναστασίου ίξ ’Αθηνών, ’Αρτε
μίσια Μπαρακλιώτου ίκ Φαρσάλω,ν, Εύαγ. Κορωναίου ίκ Μυκόνου, 
Δ. 'Ρεδιάδης έκ Πειραιώς, Μ. Κϋπριάδης εκ Χίου.

2ον. Αίνιγμα. Οί «άδες, αί χεΤρες, οί θάατυλοε , οί δνυχες.
Ή φίλη τής «Φύσεως» ίξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνίδης εξ ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης εκ Νεμέας. Κ. ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, ’Αρτεμί
σια Μπαρακλιώτου έχ Φαρσάλων, Εύαγ. Κορωναίου ί* Μυκίνου, 
Δ. Ρεδιάδης εκ Πειραιώς.

3ον. Αίνιγμά. Ίον—»ιον='1όνιον.
Ή φίλη τής «Φύσεως» ίξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνίδης ίξ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έκ Νεμέας, Κ. ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, Εύαγ. 
Κορωναίου εκ Μυκόνου,: Δ. Ρεδιάδης ίκ Πειραιώς.

4ον. Αίνιγμα. Νάρκισσος—κισσ&ς.
Ή φίλη τής «Φύσεως» ίξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνίδης εξ ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έκ Νεμέας, Εύαγ. Κορωναίου εκ Μυκόνου, Δ. *Ρ«- 
διάδης εκ Πειραιώς. Μ. Κύπριάδής έκ Χίου, ΣΙ Πετρίτσης εκ 
Δυρραχίου.

δον. Αίνιγμα. Ζιωήή.
Π. Συμεωνίδης εξ 'Αθηνών, Π. Πλατανίτης εκ Νεμέας, Μ. Κυ- 

πριάδης εκ Χίου, Σ. Πετρίτσης ίκ Δυρραχίου. . -
δον. Γρίφος. Λιυνυσέα.

Ή φίλη τής «Φύσεως» εξ ’Αθηνών, Π.’ Πλατανίτης ίκ.Νεμέας,
Εύαγ. Κορωναίου ίκ Μυκόνου, Δ. Τεδιάδης εκ Πειραιώς.
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7ο». Tpiyoc. Ό ύγίεεα είνε τόμεγαλείτερον τών Αγαθών.
Ή φίλη τής «Φύσεω;» έξ ’Αθηνών, Π. Πλατανίτης έχ Νεμέα;. 

8ον. Ατζίγριφος. βέμ»;—τό—κλεί;—Φεμεστοκλήθ·
Ή φίλη τής «Φύσεω;» έξ’Αθηνών, Π. Συμεωνίδη; ίξ Αθηνών, 

Εύαγ. Κορωναίου ίχ Μυχόνου, Δ. 'Ρεδιάδης έχ Πειραιώς.
9θν. Αίνιγμα. Τό γράμμα Ν.

Ή φίλη τής «Φΰσ«ως» έξ ’Αθηνών, Π.Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών. 
ίΟον. Αίνιγμα. Feuille—age.

Σ. Πετρίτσης έχ Δυρραχίου.
Ηον Αιπ-Ιοΰν νόημα. Pour φΐβ la Grece soil beureuse fl lui 

faut coton, soie, filet laine. 
Π. 'Ρεδιάδης έχ Πειραιώς.

12ov. ΔιπΛη ερνεησιε. 1. "Ο ΒολταΖρος. 2. ’ο ίρως. 
13ον. ΓενεαΑογιχον ζήτημα. Ό "Λγ. Αυγουστίνος 

(Sermon 51 j- 
Π. Συμεωνΐδης εξ ’Αθηνών.

14ον. ’AvtxSotixn ιρύίησις. 'Ο δούξ τής Κλαρεντία; Αδελφό; 
τοΰ 'ΕδουΑρδου βασελέω; τής ’Αγγλία;, «I; βν εΤχεν 

άφεθή ή Ιχλογή τοΰ είδους τοΰ θανάτου του. 
15ον. Έρώτησις. Τή; Βαρκελόνη; χωρεί 5,000 Ατόμων.

16ον. Άχροσειχίς. Άρεβτοτίλης. Μελίτη. Φάλαινα, Ίσι;· 
Τίνςδος. 'Ροδανός-. Ίλιον. Τισβαφίρνη;. 'Ηρακλή;-

Ή «ίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ’Αθηνών, 
Δ. 'Ρεδιάδης εχ Πειραιώς.

17ον, Αίνιγμα. Τό γράμμα Ν.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ‘Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Δ. 'Ρεδιάδης έχ Πειραιώς, Εύαγ. Κο· 
ρωναίου έχ Μυχί»ου.

18ον. Αίνιγμα. Ναΰ; — Κόρη = 'Αρης,—'Ηρα, Ύς, 
Κύρος, Ναό;

Π. Συμεωνΐδης έξ’Αθηνών,
19ον.—24ον. ’Ερωτήσεις. 19ον. ΤΑ μήλα τών «αριιών. 20ον. 

Ό ίρως, 21ον. Τόν όμοεόν του. 22ον. Τά ηαιγνιόχαρτα. 
23ον. Τό ύηόδήμα. 24ον, Τό βιβλίον.

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 
Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Δ. Ρβδιάδης έχ Πειραιώς, Εύαγ. Κο· 
ρωναίου έχ Μυχόνου, Μ. Κυπριάδης έχ Χίου ■

25ον. Αίνιγμα. Κισσός— ’Ισσός.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Μ. Κυπριάδης έχ Χίου, Δ. 'Ρεδιάδης 
έχ Πειραιώς.

26ον. ’Αναγραμματισμός. Κωνσταντινούπολή·
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π Συμεωνΐδης έξ’Αθηνών, 

Μ. Κυπριάδης έχ Χίου.
27ον. Αίνιγμα. Chasseur (chat-soeur).

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ’Αθηνών
28ον. Αίνιγμα. Emile (e, mi, le).

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών. 
29ον. Αίνιγμα X

ΑΡ Α
A NHKQ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΚΤΗΝ 

ΩΟΝ 
Σ

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών.
30ον. Αίνιγμα. ΣΟΥ—Η — ΔΙ—Δ

H —ΛΙ - ΟΣ 
ΔΙ —ΟΣ
Α

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών.
31βν. Γρίφος. ΟύδιΙ; σιγήοα; μετενόησεν.

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ Αθηνών, 
Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας.

32ον. Αίνιγμα. Οίνος—'Ονος.
Ή φίλη τής «φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Γ. Μαρούλης έχ Σύρου, Δ. 'Ρεδιάδης 
έχ Πειραιώς.

33ον. Αίνιγμα, 'ίων—'ΐα = 'ΐων(α.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 

Μ. Κυπριάδης έχ Χίου, Δ. 'Ρεδιάδης εχ Πειραιώς.
34ον. Γρίφος. Μηίεε$.

Ή.φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 
Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Δ. 'Ρεδιάδης έχ Πειραιώς.

35ο·. Γρίφοι;. 'Επιμενίδης,
Έ φίλη τή; «Φύσεως» έξ Αθηνών, ,Π· Συμεωνΐδης έξ Αθηνών,

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Μ. Κυπριάδης έχ Χίου.

38ον. Γρίφος. Μοίραν ·»αΙ 'Ρέα.
Άρωτησεις. 37ον. Τόν θάνατον. 38ον. Αΐά τοΰ Ατλαντος. 

39ον· 'Ο Δημοσθένη; εΐς τδν Ρ' κατ’ Άριστογείτονος λόγον.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Γ. Μαρούλης έχ Σύρου, Δ. 'Ρεδιάδης 
έχ ίίειραιώς.

40ον Αίνιγμα. θ Η Σ Ε Υ Σ
Η Ρ Ω I Σ
ΣΩΟΣ 
ΕΙΣ 
Σ

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ Άθηνώ».
41ον. Αίνιγμα. 'Οβίδιος—4 Ιδιος.

Ή φίλη τής «Φύσεως».
42ον. ΑΓηγμα. Σ

Σ Υ Σ 
ΣΥΡΟΣ 

Σ Ο Σ 
Σ

Ή φίλη τής «Φύσεως».
43ον. Αίνιγμα. 'Ομηρος—-Μηρός.

Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 
Π. Πλατανίτης έκ Νεμέας, Μ. Κυπριάδης έχ Χίου, Δ. 'Ρεδιάδης 
έχ Πειραιώς.

44ον. Γρίφος. ΙΙερΙ όρέξεω; ούδείς λόγος.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ 'Αθηνών, Π· Συμεωνΐδης έξ ’Αθη

νών, Γ. Κωνσταντινίδης έχ Πειραιώς.
45ον. Γρίφος. AV; καί τρίς τό καλόν, τό δέ χαχόν 

ούδ’ άπαξ.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, 

Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας, Γ. Κωνσταντινίδης έχ Πειραιώς. 
’Ερωτήσεις.

4δον. Ή Λίμα πρωτεύουσα τής Οερουβίας.
47ον. Αεότι ϊχουν ήγεμόνα τήν Εύσέβειαν.
48ον. Τό μέν θερινόν είναι κενόν όταν είναι κρύο, τό δέ 

χειμερινόν είναι κρύο, όταν είναι κενόν.
49ον.Λιότε, άν ήτο εί; τήν Κόρινθον θάτοϊ; τά έλεγε προ- 

φορικώς.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών, Π. Πλατανίτης. .

50ον. Αίνιγμα. Ή θέλησες.
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ 'Αθηνών.

51ον. Γρίφος. Έκ τών μικρών τά μεγάλα. j
Ή φίλη τής «Φύσεως» έξ ’Αθηνών.

52ον. Αίνιγμα. Λεξικόν—Μεξιχόν.
53ον. Αίνιγμα. 1 ϊτος—12 μήνες—30 ήμέραι χαί 30 νύχτες.

Π. Συμεωνΐδης έξ Ά·ηνών, Π Πλατανίτης έχ Νεμέας.
54ον. Αίνιγμα. Γραφίς.

Π Συμεωνΐδης έξ ’Αθηνών, Π. Πλατανίτης έχ Νεμέας.
55ον. Αίνιγμα. Μύλος.

Π. Πλατανίεης έχ Νεμέας, Μ. Κυπριάδης έχ Χίου.
56ον. Άπ4ή ακροστιχίς. Ψέλλιον. Άρολόγιον. Φίκεεον.’ΐαπετός. 

Σύνθημά =Ψωφίς.
57ον. Γρίφος. Λιογένης ήν κυνιχός φιλόσοφος.

Π· Συμεωνΐδης εξ Αθηνών, Π Πλατανίτης έχ Νεμέας.
58ο». ΆπΛή άχροστιχίς- Έρμείας, Ροδώπις, Μενέλαος, Όσσα, 

Κλέων, Ρουβίκων, ’Ακενάκης, Τάναγρα, 'Ηρα, Χθενώβ 
Έρμοκράτης.

ΣΗΜ.Πρώτοι λΰται άνεδείχθησαν ή Φίλη τής «Φύσεως», δ χ.
Π. Συμεωνΐδης χαί χ. δΠ.Πλατανίτης, οίτινες δικαιούνται τού δρι- 
σθέντος δώρου.
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