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ΕΡΓΑ.
Μακάριον τό μέλλον τής <ρίλ·ζις μας πατρίδος I 
ίδού σιδηροδρόμων απέραντοι γραμμαί, 
ίδού άποξηράνσεις τής λίμνης Κωπαίδος, 
ίδού συγκοινωνίαι, ίδού Ισθμών τομαί.
Ίδού καί πυραμίδες καί κρεμαστά γεφύρχα, 
καί ’στον Γps.l.lb άπάνω παλάτια καί τσαντήοχα.

’Ανοίγουν τά πελάγη καί τά βουνά τρυπε’οΰνται, 
βράχοι, κοτρόνια, πέτραις πηγαίνουν ’στον άέρα, 
τά σύννεφα γεμάτα άπό άτμούς κτυπεχούνται, 
κχ’ άπό καπνό θολόνει βαρύ ή άτμοσφαΐρα. 
Στραβόνονται τά μάτ’α καί φράζουν τά ρουθούνια, 
καί τά αύτχά κουφαίνουν βρονταΐς, τριγμοί, κουδούνια.

Κχ’ άκούω κτύπους ξύλων, κεραμιδιών, μαρμάρων, 
βροντή σιδήρων, μπρούντζων, γυαλ.χών καί τενεκέδων, 
τριγμούς λεωφορείων καί άμαξχών καί κάφρων, 
σπασίματα πολτρόνων, σκαμνιών καί καναπέδων. 
Ηλεκτρισμός, αέρας, άτμός καί τρικυμία,
όποϋ θαρρείς πώς είναι δευτέρα παρουσία.

Γραμμή σιδηροδρόμου τόν Έλικώνα σχίζει,
κχ* ή Μούσαις μαζεμμέναις άκούν ’στην έρημχά 
ένα θηρίο τέτοιο τρεχάτο νά σφυρίζη, 
καί δπου φύγη φύγη καί χάνονται μέ μ’ά.
Ή πρόοδος, ή ύλη δχώχνει κχ’ αύταΐς τής Μούσαις, 
καί γίνονται άμέσως σαρανταποδαρούσαις.

Παντού βροντή, αντάρα, καπνός, άνεμοζάλη,
σάν Γύφτικο πώς είναι θαρρείς ή Ρωμ.ηοσύνη, 
πού τοΰ σφυρχοϋ ά κτύπος σού πέρνει τό κεφάλι, 
καί ήσυχα τ’ αύτχά σου ούτε λεπτό άφίνει.
Ολοι κινούνται, τρέχουν, σκάβουν, τρυπούνε, σχίζουν, 

βροντούν, άστράφτουν, καίνε, σηκόνουνε, γκρεμίζουν.

"Ολοι δουλεχά, κανένας δέν έχει π’ά ραχάτι, 
άλλά κί* έγώ τής λύρας άφίνω τό σκοπό, 
καί γχά νά δείξω τάχα πώς κάνω κχ’ εγώ κάτι, 
μέ δύναμί ’στόν τοίχο τήν χοντρά μου κτυπώ.
Μπάμ! Μπούμ ! ό βρόντος φθάνει στόν ένα κχ άλλο ΙΙολο, 
καί τόν παληό καί νέο κατατρομάζει ολο.
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Άπό τον τόσο βρόντο κ’’ άπό την ευτυχία 
τρελλαίνονται άκόμη καί φρόνιμοι πολλοί, 
δεμένοι παν εκείνοι μέ; ’στά Φρενοκομεία, 
καί φεύγουν άπό μέσα λογιών λογιών τρελλοί.
Βροντή μέ; 'στή στεριά μας, βροντή καί μέ; ’στόν Πόντο, 
καί τέλο; τόσο; βρόντο; πηγαίνει εί; τό βρόντο.

8θΙΙΓΪκ.
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ΚΑΠΝΟΙ

κρίσεις σου άκόμη. Καί σύ πράττεις, ο,τι πράττουν όλοι* 
είσαι εις τών ένοχων. Καί σύ κυρίω; πταίει; διά τοϋτο, 
διότι άχάριστε, έάν δέν έχη; φίλους έν τή, δυστυχία, ε- 
πραξας τό αύτό είς μίαν φίλην ώραίαν, εύαίσθητον, ύ
περήφανον, ήτις καί έν τή άγωνία της σέ άγαπά άκόμη, 
άλλά σύ τήν άφίνεις νά πάσχη, πράττων, ο,τι θά πρά- 
ξουν έν άτυχία πρός σέ οί φίλοι σου, οΐτινες έπί τέλους 
δέν χρεωστοϋν τίποτε είς σέ, ένώ σύ χρεωστεϊ; τά πάν 
είς έκείνην καί άνευ αύτή; μάλιστα θά ήσο μηδέν. Καί 
ή φίλη σου αδτη, κακέ πολίτα, καλείται πατρίς, τήν 
όποιαν έξευτελίζεις καί ήτις ένεκα τή; διαγωγής σου 
ααοχίνεται.» I

Πώς λοιπόν άποφαίνεσαι καί έχει; τήν άπαίτησίν νά 
προσέξουν εί; ένα άγνώμονα, όστις πρώτος έδωκε τό κα
κόν παράδειγμα καί έδίδαξε τήν άδιαφορίαν ;

Θέλεις λοιπόν νά εύτυχήση; άληθώς, διά νά έχη; καί 
μή άστατους φίλου; ; άγάπησον καί σύ τήν πατρίδα καί 
Ιμάλιστα όταν έχη; τήν ζηλευτήν τύχην νά καλήται 
Ελλάς.

Όταν δ’ άγαπήση; τήν Ελλάδα, τήν θερμάνη; είς 
τού; κόλπου; σου, αΰτη Οά άναζωογονηθή πάλιν καί όταν 
άνακτήσης τον παλαιόν πατριωτισμόν, θά άνθιση.

Καί όταν ή πατρίς άνθίζη, εύτυχεϊ καί ό πολίτης καί 
τότε έχει φίλους καί πολλούς φίλους καί όταν μάλιστα 
έκτελή άκριβώς τό πρός αύτήν καθήκον άποκτά καί ένα 
άτρωτον, διαρκώς άγρυπνούντα επ’ αύτού, όστις καλεί
ται συνείδησίς.

«Ι»αλέζ
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Μή φαντασθή; ποτέ, οτι έχει; φίλους, διότι—έκ 
τών εκατόν π. χ. πιστευομένων παρά σοϋ ώ; τοιούτων, 
οί πεντήκοντα σέ ενθυμούνται, ό'ταν συμπέση νά σέ συν- 
αντήσωσιν— έκ τών ύπολειπομένων ετέρων πεντήκον
τα οί είκοσιπέντε σε ενθυμούνται μέν καί άπόντα, άλλά 
μόνον όται πρόκειται νά σέ κρίνωσιν ή σέ κακολογήσω-j 
σιν—έκ τών λοιπών είκοσιπέντ'ε οί δεκαπέντε σέ πλησι
άζουν, δταν έχωσι συμφέρον, άνάγκην τινά, ή ληφοδο- 
σίαν μετά σού.

Μένουν δέκα.
Έκ τούτων οϊ έπτά είσίν έτοιμοι νά σέ έγκαταλείύω- 

σιν εί; πρώτην τής τύχης δυσμένειαν, οί δέ ύπολειπόμε- 
νοι έτεροι τρεις σέ άγαπώσιν άληθώς, δέν θέλουν τό 
κακόν σου, σέ λυπούνται δσαν σέ ίδωσιν είς δύσκολον 
θέσιν, άλλά .... μόνον σέ λυπούνται

'Όθεν εχε ύπ’ όψιν σου—έν ευτυχία φίλους—έν δυ
στυχία τόν τοκογλύφον, έτοιμον νά σέ προσωποκράτηση, 
καί τον μικρέμπορον τών οδών, έπωφελούμενον τή; δύσ
κολου θέσεώς σου και ζητοϋντα νά άγοράση τά έπιπλά 
σου, τά δυω πιάτα σου καί αυτό το σκέπασμά σου ά
κόμη «χιά ενα xotijtiizt ψωμί».

Είχε λοιπόν δίκαιον άρχαΐος φιλόσοφος Έλλην νά 
είπη :

«Τύν μεν εύτνχούντων πάντες άνθρωποι φϊ.Ιοιη.
•.Των άι ύνστν φούντων ονιί' αύτος ό χίΓπ/τωρ».
Ημείς δ’ έπίσης άποκτώμεν τά δικαίωμα νά άνακρά- 

ξωμεν :
Φΐ.Ιος' .Ιέζεις ίιά τούς ανθρώπους χαί πράγμα <Ιι« ΓοόςΙ 

άγγε.Ιονς, αν οί μονοπόδαροι ούτοι πτεοωτοί δέν είναι; 
πλάσμα τής φαντασίας.

II
Πλήν ! βλέπω έςαπτόμενον, σέ κυρίω; συμπατοιώτα 

καί άνακράζοντα :
— Δέν είναι δυνατόν τό τοιοϋτον, λανθάνεσαι, διότι 

έγώ τούλάχιστον είμαι διαφορετικός, έγώ άγαπώ τού; 
φίλους καί δέν δύναμαι νά ήμαι ή μόνη έςαίρεσις. · Όθεν 
κρίνων έξ έμαυτοϋ άντικαθιστώ τό άξίωμά σου διά τοϋ

ί'χαστος ίχει τούς ιρϊ.Ιονς τον.

— 'Όγι I λανθάνεσαι σύ καί είς τάς περί σεαυτοϋ

Αΐ Άθήναι πλέον έγιναν τό κέντρον τών περιφήμων 
δικών. Είναι ίσως ή τρίτη ή τετάρτη έντός ολίγων 
μηνών. Άλλ’ ή παρούσα όμολογητέον είναι ή σκαν- 
ύαλωδεστέρα πασών. Διότι μετά τοϋ έκ Δαγκεστάν 
Σιοήκ, μετά τοϋ Τούρκου αύτοΰ μέ φαβορίταις, δικάζε
ται αύτός δ Σουλτάνος, ό ήγεμών τής φίλης έπικρα- 
τείας, τόν όποϊον αΏρα» καί «’Εθνικόν Πνεύμα» ά- 
μιλλώνται τίς προθυμότερου νά Οωπεύση, ό δέ «Αιών» 
ανεγείρει τάς γνωστάς έκείνας αιγυπτιακός στήλας εις 
τά διάφορά του όπως έπιπλήξη τό όργανον τοϋ πρώην 

ί πρωθυπουργού καταδίδον τήν κυβέρνησιν εις τήν 
έχθραν τοϋ Σουλτάνου.

Καί δ Σουλτάνος σήμερον διατελεΐ ύπήκοος τής Α. 
Μ. τοΰ Προέδρου τοΰ δικαστηρίου, Ρείς έφέντη, — διότι 

'ύπό τό όνομα αύτό μεθερμηνεύεται ύπό τοΰ διερμηνέως 
Εύαγγελινοϋ είς τόν άγνοοΰντα τήν ελληνικήν κατη
γορούμενον, — τοϋ ’Ολυμπίαν έχοντος τήν κεφαλήν 
καί τό γένειον κυρίου Γ λ α ρ ά κ η. Κατηγορεϊται ό 
Σουλτάνος δτι έστειλεν έν γνώσει τόν κατηγορούμενον 
Σ ε φ ή κ νά έλθη ένταΰθα καί φονεύση τόν Κλεάνθη 
Σκαλιέρην, πρόσφυγα έκ Τουρκίας, έρωτευμένον φί-

ιλον τοΰ Μουράτ, αδυσώπητου έχθρόν τοϋ Χαμίτ, έκ-

ΔΙΚΗ ΣΕΦΗΚ.

δίδοντα φυλλάδιον γαλλιστί έναντίον του, καί ένεργοϋν 
τα κατά τάς δυνάυεις του δπως έπαναφέρη τόν πε 
πτωκότα Μουράτ εις τόν θρόνον.

Έάν καταδικασθή δ Σεφήκ, αυγκαταδικάζεται δ 
Σουλτάνος. Καί τότε τό « Εθνικόν ΓΙνεΰμα» θά γράψη 
κεραυνοβόλον άρθρον κατά τής Κυβερνήσεως, ώς τα 
ραττούσης τήν γαλήνην τοϋ γαληνότατου άνακτος 
τής γείτονος ’Επικράτειας. Άλλ' δ κ. Τρικούπης 0’ άν- 
τιπαρατηρήση δτι εις τας γενομένας αύτω παραστάσεις 
δτι έζήτησε ν’ άπομακρύνη έκ τοϋ έλληνικοΰ έδάφους 
τόν Σκαλιέρην, άλλ’ αύτός ώχυρώθη όπισθεν τής έλλη
νικής υπηκοότητας, καί τό κατηραμένον Σύνταγμα δέν 
έπιτρέπει νά έξορίζωνται πολΐται "Έλληνες.

"Ωστε ή δίκη δέν είναι μόνον περίεργος, είναι συνά
μα καί διπλωματική.

’Εγκαίρως εμφανίζεται συνοδευόμενο; ύπό ένός τετάρ- 
τάρτου ενωμοτίας χωροφυλάκων ό κατηγορούμνΟς 3Ββ· 
φήκ.

Στίλβει άπό κεφαλής μέχρι ποδών καί δύναται νά έκ- 
ληφθή ώς φαινόμενον. Τούρκος καί φέρει πίλον. Τοϋρκος 
καί φέρει φαβορίταις. Τούρκος καί φέρει φοκόλα άλα 
πρωθυπουργός. Τούρκος, καί τίποτε τουρκικόν δέν έχει 
ή φυσιογνωμία του. Ξανθός, γαλανός, φυσιογνωμία ήρε
μος, μύτη έξόχως μεγάλη καί αυτιά έτι έξοχώτερα, 
διακοίνεται κυρίως έπί άταραξία ήθους καί μεγαλείο 
τητι χαρακτήρος. Έκεΐ πού έκάθησεν, έκεΐ καί μένει. 
'Ως νά τόν «κάρφωσαν έκεΐ οί χωροφύλακες καί έκτοτε νά 
έπονομάζωνται στανρωτιίες. Οΰτε δεξιά κινείται, οΰτε 
άριστερά. Ή κεφαλή του ήδύνατο νά φωτογραφήται 
διαρκώς έπί οκτώ δέκα, ώρας, διότι ισαρίθμους τοιαύτα; 
μένει εις τά αύτό σημεΐον,ώς μ,αγνητική βελόνη,ήτις μέ
νει άκίνητος. Δολοφόνος, αύτός ; Ούδείς τόν φαντάζε
ται. Θά τόν ίδήτε όταν ό διερμηνεύς θά τψ μεθερμη- 
νεύη όλα τά κατατιθέμενα ύπό τών έναντίον αύτού μαρ
τύρων, αύτός ή θ’ άπαντά διά μεγαλοπρεπούς κινήσεως 
τής κεφαλής, ή διά μιάς λέξεως, λεγομένης μετά σοβα- 
ρότητος^ ή δι' ολίγων λέξεων καί χειρονομιών, πάντοτε 
έν πλήρει άταραξία, μηδέν ίχνος συγκινήσεως προδίδων.

Άν πράγματι ό Σεφήκ άποδειχθ-ή όργανον τοϋ Σουλ
τάνου, άξιοπρεπέστερον δέν ήδύνατο νά άντιπροσωπεύση 
τόν αύθέντην του.

Πρό τής ένάρξεως τής δίκης διενέμετο είς τούς συρ- 
ρεύσαντα; οΰκ ολίγους άκροατάς φυλλάδιον τίτλον φέ
ρον : Ό Σον.Ιτάνος Χαμίτ ί) τά δργανα αύτοΰ έν Άθι\- 
ναις καί υπογραφήν Κ.ίεάνθμς Σχα.-Ιιέρης.

Ή ούσία τοϋ φυλλαδίου αύτού εΐνε ή ούσία τής δί
κης, κ εχει ω; ες?,; .

Ένθυμεϊσθε ϊσως ότι πρό τίνος εΐχον έκδοθή έν Άθή
ναι; φύλλα τινά έφημερίδος ελληνοτουρκική; ύπό τό ό
νομα : Παρότρννσις ή Τεοβγήχ. Εκδότη; ήν πρόσφυξ 
Τούρκος, Αχμέτ Έσάτ, λοχαγός, ποιήσας καταχρήσεις 
έν τώ στρατώ καί δραπετεύσας ένώ άπήγετο νά δικα- 
σθ·7) εξ Άδριανουπόλεως είς Κωνσταντινούπολιν. Έν τη 
έφημερίδι αύτή έφαίνετο έναντίος τοϋ Σουλτάνου Χα
μίτ· άλλ’ άποτυχών έν τή έκδόσει τής Έφημερίδος έ
ζήτησε νά κερδοσκοπήση άνακτών τήν εύνοιαν τοϋ

Σουλτάνου. Καί έγραψε λοιπόν έπιστολήν πρός τόν γαμ
βρόν του,ούτος δέ είς τόν Όσμάν πασσάν καί αύτός πρός 
τόν Χαμίτ. Διά τής έπιστολής αύτής άφού έζήτει χάρι
τα παρά τοϋ Σουλτάνου δι’ όσα έν τή έφημερίδι έγραύε, 
διιαιο.Ιογούμϊτος άτι επραΐ.ε τοΰτο χατά παραχίνησιν 
των χ. Κονμονίούρου χαι Μανέτα — ύπάρχει δέ λόγος, 
ότι πράγματι έλάμβανε χρήματα έκ τοϋ άκνώτου Κεντρι
κού Ταμείου τοϋ Κουμουνδούρου — άφίετο είς τό έλεος 
τού Σουλτάνου, ήρχισε δέ κα.ί νά τώ προσφέρη εκδου
λεύσεις, προσθέτων ότι ό Κλεάνθη; Σκαλιέρη; ένΆθήναις, 
μετά καί άλλων προσφύγων,διενεργούν κατά μίμησιν τών 
μηδενιστών τής Ρωσίας, άνατροπήν τών έν Τουρκία 
καθεστώτων. Τή; έπιστολή; ταύτη; έλαβε γνώσιν ό Κλε
άνθης Σκαλιέρη;, διότι ό Έσάτ τήν είχεν έπιδείςει εί; 
τινα φίλον του Τούρκον Χασάν. -

Έν τφ μεταξύ τούτψ παρουσιάσθη αίφνης έν τψ οί’κψ 
τοϋ Σκαλιέρη εί; Νεδζήπ, οστις καί πρό τριετίας ήτο 
εί; Αθήνα; μετά τινο; νέα; καί ώραία; Όθωμανίδος 
—ένθυμούμεθα οτι κατψκει εί; Κολωνάκι, είς ισόγειον 
δωμάτιον, και ότι φίλο; μα; τι; τακτικώτατα διέβαινε 
τού παραθύρου διά νά βλέπη τού; ευτυχείς νυμφίους πώς 
έκοιμώντο*—λέγων είς τόν Σκαλιέρην ό’τι έπειδή κατεδι- 
κάσθη είς φυλάκισιν ώς άπαγαγών εί; Αθήνα; τήν νέαν 
ήλθεν έδώ νά πολιτογραφηθήΈλλην. Ό Σκαλιέρη; δστις 
τήν είχε περιποιηθή καί διαθρέψει άλλοτε — αύτήν καί 
τό νεαρόν του ήμισυ— δι’ έξόδων του έπί τρεις μήνα; έν 
τή.οικία του, τόν έδέχθη· άλλ’ άντί ευγνωμοσύνη; άπε- 
πειράθη μίαν έσπέραν νά τόν δηλητηριάση διά καφέ τόν 
όποιον παρά τήν συνήθειάν του έψησε μόνο; έν τώ μα
γειρείο * άλλ’ ό Σκαλιέρη; ύποπτο; πάντοτε καί πικραν- 
θεί; έκ τής πρώτη; σταγόνος έπτυσεν αύτήν, έπλυνε κα
λά τό στόμα του, έζήτησε νά τόν συλλάβη, άλλ’ αύτό; 
έφυγε καί τήν έπαύριον άνεχώρει εί; Κωνσταντινούπολιν, 
έντολοδόχο; ών—πάντοτε κατά τό φυλλάδιον—τή; Α. 
Μ. τού Σουλτάνου, όπως άποκτείνη τόν Σκαλιέρην.

Έπανερχόμεθα εί; τόν Άχμέτ Έσάτ. Ούτος άμέσω; 
ειδοποίησε τόν Σουλτάναν οτι άποτυχόντο; τοΰ Νεδζήπ, 
αναλαμβάνει αύτό; νά δολοφονήση τόν Σκαλιέρην. Ό 
Σουλτάνος έστειλε τότε ένα τών υπασπιστών του, Σεϊ- 
φουλλάχ όνόματι καί ένα Αρμένιον Σερκήζ ΙΙαπαζιάν. 
Ό Σε'ίφουλλάχ έμεινε πέντε ήμέρα; έν Άθήναι; καί άφού 
συνεννοήθη μέ τόν Έσάτ, άνεχώρησε και πάλιν εί; Κων- 
σταντινούπολιν.

Μετά τήν άναχώρησιν, ό Έσάτ έζήτησε νά τώ σταλή 
έκ Κωνσταντινουπόλεως άνθρωπο; ρωμαλέο; καί καλό; 
σκοπευτή; καί τώ έστειλαν τόν κατηγορούμενον Σεφήκ, 
"όν όποιον συνώδευσεν μέχρι; Αθηνών ό αύτό; ύπασπι-

τάνου.
Ούτος.ώ; λίαν ορμητικός, έννοούσε άψε οβύσε νά ξεμ- 

περοέψη τόν Σκαλιέρην άλλ’ ό Έσάτ, ψυχρότερος, τψ 
υπέδειξε τον κίνδυνον τής έν μέσαις Άθήναις δολοφο
νίας, χωρίς ό δολοφόνος νά συλληφθή, καί τώ συνεβού- 
λευσε νά καιροφυλακτήσουν.

Ότε μίαν ημέραν ό Έσάτ στέλλει είς τόν Σκαλιέρην 
Αρμένιον τινα, Βενσάν Χαλάδζ, ζητών νά συμφιλιωθώ 
μετ’ αύτού. Τού Σκαλιέρη ομω; άρνηθέντος, έζήτησε νά 
συνδιαλλαγή μετά τοϋ Χασάν, τού μόνου μεταξύ τών’Ο-

I
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θωμανών προσφύγων οστις είχε σχέσεις μέ τον Σκαλιέ
ρην καί δι’ ού ήλπιζε νά έκτελέση ό Έσάτ τό έγκλημα.

Ό Χασάν, φίλος ειλικρινής τοϋ Σκαλιέρη,—άντιγρά- 
φομεν σχεδόν τό φυλλάδιον — έδέχθη νά συμφιλιωθή μέ 
τόν Έσάτ διά νά μπορώ νά τόν ψαριύη καί νά μανθάνη 
τά σχέδιά του, άφοΰ τόν πείση οτι αύτός είναι δ μόνος 
διά τοϋ όποιου θά δυνηθή νά φονεύση τόν Σκαλιέρην.

Έν τώ μεταξύ ό Έσάτ προσκληθείς έκ Κωνσταντι
νουπόλεως μετέβη πάραυτα έκεΐ—τό διατί δέν εξηγεί
ται έν τώ φυλλαδίω.

Ό Χασάν ούτος συνεστήθη καί πρός τόν Σεφήκ, τόν 
κατηγορούμενον, συγχρόνως δέ είς αύτόν συνεστηθη ύπό 
τοϋ Χασάν καί ό Μπανοϋς, καί τοϋτο σύμφωνα μέ προ- 
διαγεγραμμένον σχέδιον συμφωνηθέν μεταξύ τών κυρίων 
Σκαλιέρη, Μανέτα, Χοϊδά, τότε άντεισαγγελέως καί 
Στουπη, καί τοϋτο ώστε άντί ένός ή κατηγορία νά έχη 
δυο μάρτυρας.

Η πλεκτάνη έπέτυχε πληρέστατα.—Έδώ άντιγράφο- 
μεν κατά λέξιν τό φυλλάδιον :

«Ό Σεφηκ ήμέραν τε καί νύκτα συνδιεσκέδαζε μετ’ αύ
τών, δαπανών άδρότατα καί ύποσχόμενος αύτοΐς πλεΐ- 
στα όσα μετά την έκτέλεσιν τού κακουργήματος.

«Μετά νέας οδηγίας, άς ό Σεφηκ έλαβεν έκ Κων
σταντινουπόλεως, είπεν είς τόν Μπανούς καί είς τόν Χα
σάν ό'τι δέον νά προβώσι πάραυτα είς τό έργον, άδιά
φορον δέ καί άν ήθελε συλληφθή κχί κρεμασθη, άρκεΐ ή 
διαταγή καί ή έπιθυμία τού Σουλτάνου νά έκτελεσθή.

«Ό Χασάν καί ό Μπανούς, βλέποντες ότι αύτός είνε 
άνθρωπος αποφασιστικός, ότι πράγματι δύναται νά πρά
ξη ο,τι λέγει, καί νά μέ φονεύση καθ’ όδόν, τόν παρέ- 
πεισαν οτι ασθενών ειχον μεταβή είς την Κύθνον άλ- 
λ.ως τε καί άν ημην έν Άθήναις, ό'τι θά ητο όλέθριον 
νά μέ φονεύση καθ’ όδόν, διότι τότε, αύτών συλλαμ- 
βανομένων, θά έξετίθετο ό Σουλτάνος· τώ ύπεσχέθη- 
σαν δέ ότι άμα έπιστρέψω έκ τής Κύθνου θά τώ πα- 
ρουσιάσωσι σχέδιον χωρίς νά ύπαρξη ό παραμικρός δι’ έ- 
αυτούς κίνδυνος.

«Πρό τής άναχωρήσεως τού ρηθέντος,δ Μπανούς καί δ 
Χασάν μετέβησαν παρά τώ Σεφήκ, ΐνα τώ άναγγείλωσιν 
>τι εύρον άνθρωπον άναλαμβάνοντα νά τούς κρύψη, νά 
τούς μετεμφιέση καί νά τούς έπιβιβάση άνενοχλήτους 
:πί τού άτμοπλοίου, άλλά ζητούντα ώς αμοιβήν έ- 
ςακοσίας λίρας. Ό Σεφήκ παρεδέχθη τήν πρότασιν ταύ
την, άλλ’ έπέμενε νώ Ιδη έκ τών προτέρων καί αύτός 
τόν έν λόγω άνθρωπον. Έπί τώ έπιμονώ του ταύτη, οί 
ρόλοι προσποιηθέντες ότι δυσηρεστήθησαν, ήρχισαν νά 
ταραπονώνται διά τήν πρός αύτούς δυσπιστίαν του, ένώ 

τοι συνεταύτιζον τήν τύχην των μετά τής ίδικής 
του- άλλ’ αύτού *«ί πάλιν έπιμένοντος, βιαζομένου δέ 
"ά όδηγήση τόν ύπηρέτην τοϋ Σείφουλλάχ είς τόν Πει-
3^ιά, ήναγκάσθησαν νά τόν άφήσωσι.

« Εκ τής πρός τούς φίλους μου ύποπτου ταύτος συμ
περιφοράς τού Σεφήκ δρμηθείς, φοβούμενος δέ συγχρό
νως μη ούτος μέ δολοφονήση, άμα μέ)άπήντα καθ’ όδόν, 
ηναγκάσθην νά καταγγείλω αύτόν είς τήν δικαιοσύνην, 
ήτις λαβοϋσα ύπ’ όψιν τήν καταγγελίαν μου, ένετείλατο 
την σύλληψιν αύτού συνωδά τοΐς άρθροις τού Ποινικού 
Κώδηκος, 47,49,57,60,61,288, χαρακτηριζούσης τήν 
σκευωρίαν ταύτην ώς έκ συστάσεως έγκλημα, ύποβαλλό- 
κενον τή αύτή τώ φόνω ποινή. Οϋτω δέ δ Σεφήκ συνε- 
λήφθη τήν 11 Αύγούστου π. ε.»

-·, τοί,.,ι Κ«94 vi |χ«,τ»ρή..υν Ιψί-Ιμί.ο», I «.'«τή «Ζίχ “ντ« x«v»v«4( Μ.ώ .ίτο: «««*« ««»' «-|« ’"«Ρΐ’ί “1 ’·.» ’3» «»»?-

κολουθήσω είς τό σπήτι μιάς κυρίας ητις, κατά την 
φράσιν τού Κυριαζή, μ'έζήτει per mare, per terra.

καί συγχρόνως νά 'δή τό ρερΛεχέτι (τόν τόπον)
Παράδοξος περιηγητής χρυσοχόος !
Έξελισσομένης τής συζητήσεως, δ κ. Σκαλιέρης είσ

ότι ό κ. Τρικούπης ετό.ίρησε νά τώ στείλη κατ αύτάς λιέρης τονίζει ειρωνικότατα τό όνομα αύτό__ άννοού-τόν άντισυνταγματάρχην Γρηγοριάδην νά τφ διαβιβάση μεν διατί. . ■ - f -
διαταγήν νά έγκαταλείψη άμέσως τό ελληνικόν έδαφος*. — Είσθε, μ’ έρωτά, ό κ. Σκαλιέρης.

είπεν Μέ οδηγεί είς τής Κυρίας Κοδίιά—καί Σκα-

μέ πολύν σεβασμόν, 
καί τί έποόκειτο νά

Είπεν είς τόν Γρηγοριάδην οτι τόν προστατεύουν ευτυ- —Μάλιστα, κυρία μου,άπαντώ, 
τυχώς οι νόμοι καί τό Ελληνικόν Σύνταγμα, διότι είναι διότι ήγνόουν καί τίς ήτο ή κυρία ι 
πολίτης Έλλην. Θαυμάζει δέ πώς ό κ. Τρικούπης δέν μοί ά,νακοινώση.
έζήτησε νά τόν παραδώση είς τόν Σουλτάνον. Τήν έπαύ- — Τότε λοιπόν έχω νά σάς δώσω μίαν πολύ καλήν 
ριον τόν προσεκάλεσεν δ κ. Τρικούπης είς τήν οικίαν εΐδησιν.
-------- 1 _Τ-- ..Λ ’.Λ A .'C..του καί τώ είπε νά άλλάξη κέντρον. __ Λέγετε, κυρία μου.

φυλακάς, έξ αιτίας του έπίσης ζημιούνται τά ελληνικά θνεώτων.
Έκπλαγείς δι' όσα μοί είπε, ήδη τήν ήρώτησα : 

Vιι γ —η,'νν ένω τήν τιυ.ήν νά όίΑιλώ :

«Πρός πλείονα απόδειξιν τού έκ συστάσεως έγκλημα
τος, άπεφασίσθη καί πάλιν, ϊνα ό Μπανούς καί δ Χα
σάν ζητήσωσιν άπό αύτόν έκ προκαταβολής χρήματα, 
δι’ ών θά διευκόλυνον δήθεν τήν διάπραξιν τοϋ φόνου. 
Διά τούτο μετά τινας ήμέρας μεταβάντες παρ’ αύτφ 
τώ είπον ότι έλθών έκ λουτρών διά κατεπείγουσαν έρ
γασίαν θά έπιστρέψω καί πάλιν έντός τριών ήμερών καί 
οτι σκοπεύω νά καταβώ νύκτωρ είς Πειραιά ούχί διά 
σιδηροδρόμου, άλλά δι’ άμάξης, καί τότε δύνανται άνε- 
νοχλήτως νά έκτελέσωσι τό έγκλημα καθ’ όδόν. Άλλά 
προ τούτου δέον νά εύρεθή πάραυτα κατάλληλος άνθρω
πος έν Πειραιεΐ, όστις, μετά τήν διάπραξιν τού έγκλή- 
ταμός των, δυνηθή νά κρύψη καί τούς τρεις καί νά τούς 
έπιβιβάση είς τά άτμόπλοιον χωρίς ή άστυνομία νά δυ
νηθή νά τούς συλλάβη. Έκ τής προτάσεως ταύτης ό 
Σεφήκ κατεγοητεύθη, ένετείλατο δ' αύτοΐς νά εύρωσιν 
άνδρα τοιούτον.

αφθκλιζούς (Μκρού;,στίλβοντας,φυσιογνωμίαν ζηράν,έςην- 
τλημένην, παθοϋσαν, φέρων κατάμαυρην ένδυμασίαν, 
σταυρόνει τούς βραχίονας έπί τού στήθους, καί ήρέ- 
μα,άτάραχος,κατά διαλείμματα μόνον ζητών νά έξαφθη 
καί δώση τόνον ρήτορος είς τήν φωνήν του, διηγείται 
τάς γενομένας αύτώ απόπειρας δηλητηριάσεως καί άναι- 
ρέσεως, κατ' ούδέν διαφερούσας έκ τών έκ τοϋ φυλλαδίου 
ύφ’ ήμών συνοψισθεισών.

Διά τούτο περιοριζόμεθα ένταύθα είς τά συνέπεια έρω- 
τήσεων τού τε Προέδρου καί τής ύπερασπίσεως έξελιχθέν-

συμφέροντα. . . , ,
Είπον—λέγει δ κ. Σκαλιέρης — είς τόν κ. Τρικούπην _ Κα1 μέ ποίαν έχω την τιμήν νά ομι

οτι ούδείς Έλλην έξ αίτιας μου πλήν τού άδελφοϋ μου πώ, κυρία εύρίσκεται εις αμέσους σχ 
επαθεν καί οτι πολύ κακάς πληροφορίας τοϋ μετέδωσαν, Σουλτάνον. z , ,
ύπαινισσόυ,ενος ώς φαίνεται τόν έν Κωνσταντινουπόλει —Όχι έγώ, άλλά ό άδελφος μου, δ κ. Αριστείδης 
πρέσβυν μας κ. Κουντουριώτην. , Κουμπάρης, διευθυντής τού άστεροσκοπείου εν Κωνσταν-

Ό Πρόεδρος τόν έρωτά έάν πράγματι παρεσκευαζε τινουπόλει.
τυνωι±οσίαν ιζετά τιΤίΜ ι^\1/.ιν παοσουνων κατα του τουρ— Άη«ΐι νικ

όμιλώ ; 
σχέσεις

Απορώ 
μέ τόν

τουρ- Άφού ήκουσα τό διαβόητον όνομα τού άρχιαστρολό— 
γου καί άρχικατασκόπου τού Σουλτάνου, κατάλαβα μέ 

Κυβερνη- τ( ύποκείμενον έχω νά κάμω, έβαλα τό ένα πόδι— - · - --X «X

συνωμοσίαν μετά τών άλλων προσφύγων κατά 
κικοϋ καθεστώτος ;

Σχα.ίιόρης. Είπον είς τόν κ. Πρόεδρον τής 
σεως, έπαναλαμβ 
στηρίου, νά μέ
μαι ικανός διά τοιαύτα πράγματα , . _
νά γράψω έν βιβλίον, διά τοϋ όποιου άπεκάλυπτον τας]?ίτω ύπερασπισθώ τον Σουλτάνον Μουρατ

Ειπον εις τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνη- τ£ {,ποκει'μενον έχω νά κάμω, έβαλα τό ενα πόδι μου
:μβάνω καί είς τόν κ. Πρόεδρον τού Δικά- £π1 το- άλχου &·;^χ ε>ις τήν κυ?(α: 2 ;
: κυττάξη άν είμαι έγώ δολοφόνος, άν εί- _ Διαβιβάσατε, κυρία μου, είς τόν άξιότιμον άδελ- 
ά τοιαύτα πράγματα. Ούδέν έπραξα είμή φόν σας μοη μ^ χίχ αίματος*, τήν κρύ-

«Τή έπαύριον, 8 Αύγούστου, ήλθεν είς Αθήνας, διά 
τού κατ’ εύθεϊαν αυστριακού άτμοπλοίου ό ύπηρέτης τοϋ 
Σεϊφουλλάχ φέρων πρός τόν Σεφίκ έπιστολήν, χρήματα 
καί περίαπτα, διά τών όποιων κατά τήν διάπραξιν τοϋ 
©όνου ού μόνον νά έπιτύχη, άλλά καί νά μή συλληφθή ■ · 
*0 υπηρέτης ούτος, άνεχώρησε τήν έπιοΰσαν διά τινοί 
έκτάκτου Αγγλικού.

τα περίεργα.
Πρόεδρος. Διατί είσαι έχθρός τού Σουλτάνου Χαμίτ ;
Σχα.Ιιίρης. Διότι είμαι φίλος τού άδελφοϋ του Μου— 

ράτ. Είχον καταδικασθή είς θανατικήν ποινήν, τήν ό
ποιαν ό Σουλτάνος έμετρίασεν είς δεκαπενταετή ειρκτήν.

Π. Πώς τήν έμετρίασεν, άφού ήτο έχθρός σας ;
Σ. Δέν ήμην έκεΐ. Είχον δραπετεύσει.
Π. Ώστε διά νά σάς άπατήση, νά έπανέλθητε είς 

Κωνσταντινούπολιν ;
Σ. Ναί.
Π. Άλλά τότε πώς δέν σάς παρείχε πλήρη χάριν ;
Σ. f'Er ίζάς’-ει.) Ό Σουλτάνος Χαμίτ πνέει μένεα 

έναντίον μου. Τό γνωρίζει ολος δ κόσμος αύτό. Τό γνω
ρίζουν έν Παρισίοις, είς τήν Γαλλίαν, τήν Αγγλίαν καί 
τήν Αμερικήν άκόμη.

Μεθερμηνευομένων αύτών είς τόν κατηγορούμενον, ά- 
γνοούντα τήν έλληνικήν ούτος άπαντά :

— Δέν γνωρίζω τί κάμνουν οι βασιλείς, ούτε τί κά— 
μνει δ Σουλτάνος, ούτε τί κάμνει ό Σκαλιέρης.

Τοϋ Σκαλιέρη προσθέσαντος ότι ό κατηγορούμενος ένώ 
είς τήν άνάκρισιν ώμολόγησεν ότι είναι πτωχός καί ότι. 
ήλθε έδώ νά έξασκήση τήν τέχνην του—ώς χρυσοχόος—

άσχημίας τού Σουλτάνου. 
ΙΙρ. Δέν μέ έννοήσατε.

— Δέν λυπάσθε τά παιδιά σας ;
— "Οχι, κυρία μου, εμμένω είς τήν άπόφασιν μου.

Μήπως έγένοντο παραστάσεις είς τήν κυβέρνησιν,I Κα'ζ άνεχώρησεν. 
διότι διεδόθη ότι παρασκευάζετε συνωμοσίαν έναντίον] Μετά τούτο δύο Τούρκοι, Οσμαν και Αχμετ,έστάλη- 
τοϋ Σουλτάνου ;

Σχη.Ιιέουε. At παοαστάσειε τί διελάιιβανον. άγνοώ’ όίποοτάσεις.

’ Μετά τούτο ουο iuujin.ui, 
σαν παρά τοϋ Χαμίτ είς τόν Σκαλιέρην νά τού

ό ποοτάσεις, τάς όποιας άπέκρουσεν.
κάμουν

μέ τό ΔιεθνέςΔίκαιον νά μέ έναγάγη _____
συνεννοήθη μέ τόν βιβλιοπώλην Βίλμπεργ καί διά τής|κλεάνθη δέν έχει νά πάθη τίποτε
γερμανικής έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας ήγόρασενόλα 
τά άντίτυπα όσα είχε κατατεθειμένα παρά τώ Βίλμπεργ,

Ήρνήθη. t
Κατόπιν τού έστειλεν ο Σουλτάνος τον κ. Και«οραλ,

Παρ 
γένει
βιβλίου αϋτου, οϋ σκοπός είναι ή ύπεράσπισις 
καίου καί ή άπελευθέρωσις τής Τουρκίας, ήτις άπελευ·

άγωνίζεται νά έμποδίση πάσαν κυκλοφορίαν τού γλικής πρεσβείας, 
υ αύτού, ού σκοπός είναι ή ύπεράσπισις τού δι- Ήρνήθη καί πάλιν.«Ρ...........

Κατόπιν ό άρχίατρος τοϋ Σουλτάνου *. Μαυρογένης>χορίου λκ’- τι ΐΛ^δΛ&υνερωοις τ-νίς «ςγι,&Λ&ν- k--- -------- , .
θέρωσις, άν δέν άπατώμαι, συμφέρει καί τή Έλ- πρός δν είχε γράψει παρακλητικός νά ένεργήση όπως 
λάδι. τού έπιστραφούν οσα έγγραφά του όλως διόλου μή ένο-

Εν τή έοωτήσει ένός τών συνηγόρων τού Κατήγορου- χοποιούντα αύτόν κατεσχέθησαν ύπο τής αστυνομίας
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Κωνσταντινουπόλεως καθ’ ήν ήμέραν συνελήφθη, τώ ά-ι ΣχαΛιερης. Ό κυριώτερος εχθρός τοΰ Σουλτάνου είναι 
•πηύθυνεν— αύτός ό πανίσχυρος εις τόν αηδέν ίσχύοντα ό Ελληνισμός. ’Εγώ έκαμα εκκλησιν είς τήν Εύρώπην. 
Σκαλιέοην—έξασέλιδον έπιστολήν δι’ής έδικαιολόγει τόν ΧνΛωνίτης. Σάς έρωτώ έάν εύκόλως πολλοί εχθροί τοΰ 
Σουλτάν Χαμ.ίτ, ότι ό Μουράτ είναι τρελλός, καί ότι δ Σουλτάνου έξωλοθρεύθησαν.

Σχα.ίιόρης (Μετά τραγικοί} τόνον,!: ’Τπάρχουσι πολ
λοί είς τά βάθη τής θαλάσσης- έστκλησαν άλλοι είς τάς 
αιωνίους μονάς διά δηλητηρίου- άλλοι στενάζουσιν είς 
την έζορίαν ! Ίδού κ' έδώ ενα του θύμα- (Καί δεικνύει 
είς τό άκροατήριον πυρρότριχα κύριον, Καραγιαννάκην, 
ώς μάς είπον, καλούμενον.

Λΰ.Ιωνίτης. Νομίζετε ότι συνωμοσία χαλκευομένη έν 
Άθήναις νά είναι έπίφοβος τώ Σουλτάνφ ;

Σχα./ιερης. Η δική μου συνωμοσία είναι οί δάκτυλοί 
μ.ου καί ό κάλαμός μου.

τ/ΰ.ΖωίΊΓΐ/ς. Μετά την αποτυχίαν αύτήν τής έναντίον 
-ής ζωής σας άποπείρας,διατί νά μή στείλη ό Σουλτάνος 
καί άλλους νά σάς οονεύσουν ; Ήτο δύσκολο ;

Σχα.Ιιόρης. Καί νομίζετε ότι δέν έστειλε ; Δέν ήδυνή
θημεν νά τούς συλλάβωμεν. Άκόμη πρό ολίγου έστάλη 
έδώ ένας Κιρκασίας ύπό τό ψευδώνυμον πρίγχίι'· Ζανζο- 
ρώφ. Κατέλυσεν είς τό «Ξενοδοχεΐον τής Γαλλίας». Ε
κεί άκούσας άτι κατοικεί ό Κλεάνθης Τριανταφύλου συν
τάκτης τοΰ Ραμπαγΰ^ γ,πχζτβ'ο έχ. τοΰ ονόματος καί 
έπιασε σχέσεις μαζύ του. Έστειλεν έ'να μεσίτην Κων-

Σουλτάνος είναι πρόθυμος νά τώ παράσχη άφεσιν. 
Ήρνήθη καί πάλιν.
"Ολα αύτά τά έξέθεσεν ό κ. Σκαλιέρης θέλων νά

πείση τόν ένα τών δικηγόρων τής ύπερασπίσεως ότι 
πράγματι δ Χαμίτ έπεδίωςε προηγουμένως μέν τήν συμ- 
φιλίωσιν τοΰ Σκαλιέρη, έσχάτως δέ τήν έζόντωσίν του.

Καί πάλιν έπανερχόμενος είς τά τής συλλήψεώς, του, 
όλόκληρον μυθιστόρημα αφηγούμενος, οτι έπί 33 ήμέρας 
ήτο κρυμμ.ένος, ότι 3000 αντίτυπα έξεδωσαν τής φωτο
γραφίας του, τάς όποιας έμοίρασαν είς κατασκόπους, ό
πως δυνηθώσι νά τόν συλλάβουν, άλλ* εκείνος ήπάτησε 
τήν μυριόχειρα τουρκικήν αστυνομίαν, γράψας είς φίλον 
του έν Παρισίοις νά τηλεγραφήση έκεΐθεν είς τήν οίκογέ- 
νειάν του μέ τήν ύπογραφήν Κλεάνθης Σκαλιέρης, ότι 
έφθασεν είς Παρισίους ύγιής καί νά μήν άνησυχοΰσι. Το 
τηλεγραφεΐον άμέσως παρέδωσε τό τηλεγράφημα είς τήν 
αστυνομίαν, αύτή δέ είς τά ανάκτορα. Τότε δ Σουλτά
νος έστειλε κατάσκοπον είς Παρισίους, τόν Κωνσταντί
νον Άλτιντζή, οστις σκοπόν είχεν ή νά πείση τόν έκεΐ 
υποτιθέμενον Σκαλιέρην νά έπανέλθη είς Κωνσταντινού- 
-πολιν ή νά τόν δολοφονήση. Έκεΐθεν μετεμφιεσθείς ήλ
θεν είς Αθήνας.

σταντΐνον νά τόν δεχθώ, άλλά δέν τόν έδέχθην.

— Αύτός είναι δ Χασάν, ξέρει όλα τά μυστικά μου, νά δείξη πώς τό κατάγεσθαι άπό πασσά δέν είνε πολύ
την γυναίκα μου, το εήτί μου. υ.εγάλο πράγμα.

Έν τώ μεταξύ είχε διαδοθή μεταξύ τών προσφυγών ή 
μάλλον λειποτακτών ότι δ Σουλτάνος έστειλεν εδώ αφε- 
σιν καί παρεκίνουν καί τόν Χασάν νά πάγη ει; την τουρ
κικήν πρεσβείαν νά λάβη τήν ά'φεσίν του.

Χασάν. Τό λοιπόν πήγα είς τήν πρεσβείαν, δ γραμ
ματέας ήτανε έκεΐ, ρωτώ :

— ΙΙοΰ είναι διαταγή Σουλτάνος λέγει άφεσι έδωσε.
— Δέν πιστεύεις λοιπόν σέ λόγο μας;
— Δέν πιστεύω βέβαια, δέν πιστεύω. Μπορείτε εσείς 

νά μέ κρεμάσετε.
Τήν ίδια ημέρα πήγαμε σ’ τόν Πειραιά γ’ά διασκέ- 

δασι, στό σιδερόδρομο είδαμε Μανέτα μέ γυναίκες, μέ 
όλα μαζύ.

Έν τώ μεταξύ είχεν αναχωρήσει ό Έσάτ, ό δέ Σεφηκ 
καί ό Χασάν συνδιεσκέδαζον, συνέτρωγον, συνευθύμουν 
καί συνεσχεδίαζον. Ό πρώτος έπινε μίαν όκάν ρακή την 
ήμέραν, χωρίς νά ζαλίζηται διόλου.

Ότε ό Σεφήκ τώ αποκαλύπτει τό σχέδιον τοΰ φόνου 
τοΰ Σκαλιέρη.

— Έ, ησύχασε, τοΰ λέγει ό Χασάν, νά μήν έχη; κά
νένα νοΰ. Μόνο νά εύρουμε τό φίλο μας Μπανούς, αυτό; 
ξεύρει μέσα
μουμε

Νά έχης τό νοΰ σου νά ’δούμε τί θά κά-

ι1 >

”0 Σουλτάνος Χαμίτ είναι δ ήρως τής ήμέρας αύτής 
ποΰ Κακουργοδικείου, ώστε νομίζει τις τήν μικράν έκεί
νην τής αιθούσης λωρίδα, όπου κάθηνται έπί τών εδρών 
πων δικηγόροι τής ύπερασπίσεως καί τής κατηγορίας, 
οτι αντιπροσωπεύει έν μικρώ τήν μεγάλην έκτασιν τής 
τουρκικής πρωτευούσης, οπού άπό καιροΰ είς καιρόν αν
τιμετωπίζονται οπαδοί τοΰΜουράτη καί οπαδοί τοΰ Χα
μίτη, άποτυγχανόντων διαρκώς τών πρώτων.

Άλλ’ έν τω δικαστηρίω διαπληκτισμένων τών δύο 
κομμάτων φαίνονται ύπερέχοντες άχρι τοΰδε τούλάχι
στον οί Μουρατισταί, έχοντες έπί κεφαλής αύτών τον 
Ρόκον Χοϊδάν, ό’στις ύπερασπίζεται μέν μονάρχην όπως 
δήποτε, άλλά μονάρχην θΰμα μονάρχου.

Μίαν στιγμήν δ Ρόκος έρωτά κοροϊδεύων τούς έναν
τίους :

— Είναι συνήγοροι τοΰ Σουλτάνου ;
Καί ό Πρόεδρος έρωτά τούς Μουρατιστάς :
— Είσθε κατήγοροι τοΰ Σουλτάνου ;
Ό κ. Αύλωνίτης, έκ τών συνηγόρων τής ύπερασπίσεως, 

έρωτά τόν κ. Σκαλιέρην.
— Έχει δ Σουλτάνος σπουδαιοτέρους έχθρούς άπό 

β5?ί ’
Καί ό Σκαλιέρης έςαπτόμενος :
— Με πέρνεις διά προδότην, έννοεΐ νά καταδώσω έ

κείνους τούς οποίου γνωρίζω. Άλλ’ άς ήσυχάζη, είμαι ό 
jj-όνος έχθρός του.

Καί ό 'Ρόκος :
— Είναι όμως λίαν επικίνδυνος έχθοός του. Καί άν 

Όέλη νά μάθη τούς άλλους, έγώ τοϋ υποδεικνύω μόνον 
έμ.έ ως συνωμότην τοΰ Σκαλιέρη. Γι’ αύτό είμαι έδώ.

Ό κ. Λϋ.ίωνΐτιις. Δεν μ,άς είπατε έν τούτοις άν είσθε 
•ό σπουδαιότερες εχθρός τοΰ Σουλτάνου.

Άποταθήτε είς Κωνσταντινούπολιν.
Ο κ. Αν.Ιωνΐτης. Δεν ύπάρχουν πασάδες, τοπάρχαι ύ- 

■πουργοί, έχθροί τοΰ Σουλτάνου;

Μετά τόν κ. Σκαλιέρην, κυριώτερος κατήγορος είναι δ 
Χ,αβαν .'Vij-i/ir, ανοικτή φυσιογνωμία, πρώην αξιωμα
τικός, όμιλών άρκετά καλά τήν έλληνικήν, ήλιοκαής, 
μέ νοημονεστάτους οφθαλμούς, έλευθέραν εκφρασιν, γεν- 
νώσαν εμπιστοσύνην- ορκίζεται είς τό Κοράνιον καί είς 
τήν έρώτησιν τοϋ προέδρου τί γνωρίζει περί τής ύποθέ
σεως ζητεί νά συνθηκολόγηση μ,ετά τοΰ προέδρου.

Χασάν. Πώς θέλετε νά μιλήσω ; Νά πώ όλα ;
Πρόεδρος. Νά πής ό,τι γνωρίζεις.
Χασάν. Αρχίζω έγώ δέν τελειόνω ύστερα πέντε ώραις.
/7ηο'ί(1ηος. Σύντομα νά μάς πής ότι ξεύρεις.
Χασάν. Νά, αύτός ό Έσάτης έγραψε έπιστολήν πρός 

τόν Όσμάν πασάν, έλεγε έγώ είμαι πρόθυμος νά 
σκοτώσω Σκαλιέρη.

Πρόεδρος. Είχε προσωπικόν λόγον ό Έσάτ νά φονεύση 
τόν Σκαλιέρην ;

Χασάν. Δέν ήξεύρω.
Πρόεδρος. Τί συμφέρον είχεν δ Σουλτάνος νά φονευθή 

δ Σκαλιέρης.
Χασάν, (Μετά χο.Ι.Ιί)/: έτοιμύτητος). Άν δεν είχεν, 

έστελνε άνθρώπους νά τόν σκοτώσουν ;
Πρόεδρος. Τί λές, ένας Σουλτάνος,καλός κακός, ύψηλά 

πάντα κάθεται, λογαριάζει τόν Σκαλιέρη ;
Χασάν. Σκαλιέρης έγραψε ένα βιβλίο- άν ήσαν ψέ

ματα αύτά δέν έβαζε Σουλτάνος το γερμανική πρεσβεία 
νά άγοράση όλα βιβλία ;

Πρόεδρος. Καί δέν μ.πορεΐ νά βγάλη κΓ άλλα ;
Χασάν. Έ, πο’ός ξέρει !
Διηγείται έπειτα πώς ό Έσάτ μέ τόν όποιον ήτο δυ- 

σηρεστημένος άφ’ ότου τώ εΐχεν έπιδείξει τήν πρός τόν 
Όσμάν πασσάν έπιστολήν του έζήτησε νά συμφιλιωθή 
καί μίαν ήμέραν τόν παοέλαβε καί πήγαν έφ’ άμάξης 
είς τοΰ Φίσερ, οπού τόν συνέστησε τόν κατηγορούμενον- 
Σεφήκ, είς ον είπε :

Ό Χασάν, δ Σεφήκ καί δ Μπανοΰς έξέδραμον είς Κο- 
λοκυθοΰν, οπού έγινε ή γνωριμία τοΰ Σεφήκ μέ τόν έτε
ρον τών μαρτύρων, τόν Μπανοΰς.

Χασάν. Τήν άλλη μ.έρα στήν μπιραρία Βουλήνάντίκρυ 
ό Σεφήκ μέ λέγει, σήμερα έχω μιά χαρά, μιά χαρά

— Τί εχεις ;
— ’Έβγαλε χαρτιά καί μοΰδειξε καί μιά έπιστολή 

καί έβκή. Μέ γράφει ό Σουλτάνος.
Έπί τέλους ήλθε τό ζήτημα τή; αμοιβή; τοΰ άνθρώ 

που, οστις θά τούς έκρυπτεν είς Πειραιά, μετά τόν φό
νον τοΰ Σκαλιέρη. Τά χρήματα αύτά—κατά τήν κατη
γορίαν—έπρόκειτο νά χρησιμεύσουν ώς άπόδειξι; 
σχεδίων τοΰ Σεφήκ.

Ένταΰθα ό μάρτυς διηγείται τινά άφελώς

— Στήν Τουρκία, λέγει, ξέρεις πόσοι υπουργοί είναι ; 
Έκατομμύρια .’

Ένός τών ενόρκων έρωτήσαντος, εΐχε σχέσεις μέ μίαν 
όθωμανίδα Κυρίαν τής Τιμής, άν δέν άπατώμεθα, τής 
βασιλομήτορος τοΰ Μουράτ, τήν όποιαν δραπετεύσασαν 
καί αυτήν έκ τών ανακτόρων, έχει μεθ’ έαυτοΰ ό κ. 
Σκαλιέρης έδώ, έν έξάψει άπαντά:

— Δέν έπιτρέπω νά άναμιγνύηται 
λής περιωπής. Τήν Καλφά. Χανούμ. 
προστασίαν μου.

Πρόεδρος. Όσφ δήποτε ύψηλά ονόματα καί άν λέγων- 
ται πρό τοΰ δικαστηρίου δέν προσβάλλονται. Σείς είπα
τε καί περί τοΰ Σουλτάνου.

Σχα.Ιιε'ρης. Προεκλήθην νά είπώ.
Ό Χασάν περαίνει τήν μαρτυρίαν του, λησμονεί κκί 

κάθηται εις τό εδώλιόν τοΰ κατηγορουμένου, προκαλών 
κοινήν φαιδρότητα.

’Άλλος σπουδαίος μάρτυς είναι δ Λϊπχνού;, Τοΰρ- 
κο; καί αύτός, αξιωματικός καί αύτός, λειποτάκτης έ
πίσης, ΆΛβανίις το γόνος, μ.έ μαΰρον μαΰρον μύστακα, 
όμιλών τά ελληνικά καλλίτερα τοΰ Χασάν καί έπανα- 
λαβών τά αύτά ,ύπό τοΰ Χασάν, διότι μέ τόν αύτόν 
σκοπόν έπλησίασαν άμφότεροι τόν Σεφήκ καί έσχεδίαζον 
τόν φόνον τοΰ Σκαλιέρη.

έδώ Κυρίας ύψη— 
τήν έχω ύπό τήν

φώς συνάμα, ώστε το άκροατήριον ένόμιζεν
και ασα- 
ότι αύτός

καί ό Μπανοΰς έζήτουν νά βάλουν στό χέρι τάς 600 
λίρας ύπέρ τής τσέπη; των.

Χασάν. Έμεΐς τοΰ λέμε νκ δώση τής 600 λίραις, έ 
κείνος δέν θέλει. Βρέ δώστε; τί σέ μέλει- έμεΐς έδώ εί
μαστε έκεΐνος έδινε μόνο 100 λίραις, σέ δύο άνθρώπους

τά εΐπεν άστείζόμενος
Πρόεδρος. "Ε, τόσαις μέραις πώς δέν τόν σκότωνε

τ·ν Σκαλιέρη ;
Χασάν. Άν -όν ήξευρε,θά τόν σκότωνε. Έγώ τούλεγα.
— Έδώ είναι Ελλάδα, δέν είναι Τουρκία.
—Βρέ δεϊςέ μοΰτονε καί στή στιγμή τόν ξεμπερδεύω.
— Είσαι κουτός καϋμ,ένε.
Πρόιδρος Όλα αύτά τά έκαμες νιά νά σώση; τόν 

Σκαλιέρη ;
Χασάν. Γιά νά σώσω τήν Τουρκιά άπό τοϋ Χαμίτ τό 

χέρι.
Λέγων δέ ότι δ Έσάτ ήτο υιός πασσά, κκί θέλων

Ό μάρτυς Ήλιόίϊονλος, ό γνωστός έμποροράπτης 
τής όδοΰ Μητροπόλεως, έγνώρισε τόν Έσάτ έκ τύχης έν 

αΐς φυλακαΐς, κρατούμενον διά έκατόν είκοσι δραχμάς, 
τάς όποιας έπλήρωσεν έκχωρήσαντος είς αύτόν τοΰ Έσάτ 
τούς μισθούς, οΰς έλάμβανε παρά τής Έλληνικής κυβερ- 
νήσεως.

Μίαν ήμέραν μετά τήν άποφυλάκισίν του δ Έσάτ τοΰ 
έπαρουσίασε τόν κατηγορούμενον, ένδεδυμ.ένον τήν ώραίαν

ων κιρκασιανήν στολήν, ήτις όμως είς τόν λίαν φιλομειδή 
Ήλιόπουλον έπροζένησε τρόμον, τοΰ έφάνη άγρια, απο
τρόπαιος, καί ή στολή καί ή μορφή, είς ον άνήκεν. Τοΰ 
έκοψε άμέσως ενδύματα δύο στολάς, τά όποια καί έπλή
ρωσεν. "Εκτοτε ό Ήλιόπουλος ήτο φίλο; καί μέ τόν Σε
φήκ καί μέ τόν Έσάτ, πολλάκις συνευθύμουν μαζύ, ότε 
οί δύο έπινον τήν ρακήν, όχι όπως πίνομεν ήμεΐς, μέ τύ 
ποτηράκι, αδέιαζαν μποτίλ’αις. Είχε καί ένα φίλον ό 
Ήλιόπουλος, Ζαχαρόπουλον, μεσίτην- μετ’ αύτοΰ είχαν 
πάγει είς τήν Κολοκυνθοΰν καί μετά τήν σύλληψιν τοΰ 

ήκ ό Ζζχαρόπουλος τοΰ είπε οτι τήν ήμέραν έκείνην 
είς την Κολοκυνθοΰν ό Σεφήκ τοΰ έπρότεινε νά βρίί ένα 
άνθρωπον νά τοΰ δώσουν χρήματα καΐ νά διαπράξη 
φόνον.

Ό Έσάτ άναχωρών εις Κωνσταντινούπολιν άφησε είς 
τό έμποροραπτικόν τοΰ Ήλιοπούλου τήν άλληλογραφίαν 
του, καί είπε, άν δέν έπιστρέψη μετά δύο ήμέρας, Οά 
’πη πώς δεν θά έπιστρέψη ποτέ καί τότε νά τήν δημο
σιεύση.

Μετά τήν σύλληψιν τοΰ Σεφήκ, κατεσχέθη καί ή αλ
ληλογραφία αύτή, ήτις άγνοοϋμεν οποίας φύσεως ήτο.

Έτερος μάρτυς ό ■χ.χΒζίί Χ-χσάν Ίμ,πρχήμ. ψό.-
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"λος, υψηλός, ήλιοκαής, τρίβων πάντοτε τόν μύστακα, 
προσκαλείται ύπό τοΰ Προέδρου νά άποκαλυφθή, διότι 
φεσοφορεϊ, άλλ’ αυτός άρνεϊται, λέγων :

— Θρησκεία μου δέν βγάζει ! Νά είχα καπέλο, έ
βγαζα, φέσι μου δέν βγάζω.

Γελώντων τινων,
— Γιατί γελάτε; περίεργο σάς είναι; ιστέ, φέσι μου 

εγώ δέν βγάζω.
77μόί<Ιρος. Τί δουλειά κάνεις ;
Χαδΐ.η Χασάν Ίρπραήμ. Τί δουλειά ; Νά, τίποτε δέν 

κάμνω.
Πρόιδρος. "Εχεις καμμίαν συγγένειαν μέ τόν κατηγο

ρούμενον ;
Χαδζΐί Χασάν Ίρχραήμ. Οΰμ, τί συγγένεια, εκείνος 

πί συγγένεια, εκείνος άπό Καυκασία, έγώ άπό Μακεδο
νία, τί συγγένεια !

Καί έπί τέλους ορκίζεται, συνοδεύων μετά μουρμουρι- 
σμοϋ τάς λέζεις : ρόνην την άΛήθίΐαν, χωρίς Λάθος χαι 
χωρίς θυρύν.

Πρύτδρος. Τί γνωρίζεις νά μάς πή; ;
Μάρτυς. Δέν γνωρίζω τίποτε.
Κατέθεσε μόνον ότι ό Έσάτ είχε συστήσει καί είς αύ

τόν τόν Σεφήκ, ώς γνωρίζοντα καλώς την ρωσικήν, οτι 
κατόπιν τοϋ είπε πώς ήτο άζιωματικός έν ‘Ρωσία, ότι 
έφυγε διότι έφόνευσε τόν άντι συνταγματάρχην του, ότι 
έμεινε μόνον 13 μέραις έν Κωνσταντινουπόλει, άπ’ έκεΐ 
ήλθε έδώ, άλλά καί έδώ δεν τοΰ άρεσε καί θά πάγη στή 
Φραγκιά.

Τής ώρας ούσης 8ης μ. μ. ό πρόεδρος διακόπτει τήν 
συνεδρίασιν, ινα έπαναληφθή τήν έπαύοιον.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Γνωστοποιεί δτι

Άπό τής 9 Μαίου αΐ άμαξοστοιχίαι θ’ άναχωρώσι 
Βιερχόμεναι έκ Πειραιώς .
Έκ Ιϊεόραιώς τήν 4.35, 5.05,5.35,6.05,6.35, 7.05, 

7.35,8.05,8.35,9.05,9.35,10.35,
11.35. π. μ.
12.35,1.35,2.35,3.05,3.35,4.05, 
4.35,5.05,5.35, 6.05,6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8,35, 9.35, 10.35,
1 1.35 μ. μ.

•Κξ Ά τήν 5, 5.30, 6, 6.30, 7, 7.30,8,8.30,
9,9.30,10,11,12 (μεσημβρίας). 
1,2, 3, 3.30, 4, 4.30, 5, 5.30,6, 
6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 10,11, 
12 (μεσονυκτίου).

Άπό τής ήμέρας τής ένάρξεως τών θεατρικών παρα
στάσεων έν Φαλήρω μέχρι τέλους αύτών θέλουν αναχω
ρεί καί αί έξής άμαξοστοιχίαι :

’Κκ ΙΙσοραιώς τήν 9.05,10.05,1 1.05, μ. μ.
Έ'ξ Άβιτ,νών τήν 9.30,1 0.30,1 1.30 μ. μ.
Έν άνάγκη θέλουν αναχωρεί «κ ’Φαλήρου δι’ Ά 

βήνας έκτακτοι άμαξοστοιχίαι καί μετά τό μεσονύ
κτιον.

Εις Μοσχάτου θέλει σταματά έκ Πειραιώς ή άμαξο
στοιχία τής 6.35 π. μ. καί 6.35

καί ή έζ Αθηνών τής 7 π. μ. καί 3 μ. μ.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙ! ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
(Έπί τής 'Οδοΰ Έρμοΰ).

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Κ0ΜΨ0ΤΗΣ—ΚλλλΙΤΕΚΝΙ λ—ΠΟΙΚΙΜ λ ΪΧΗΜVTQS- 

ΣΓλίΠΑΘΙΙΓΙΚΩΤλΤλ XPQMATA.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΣΙΡΛΡΟΧΑΡΤΟΥ JOB

(Χ.ονδρεχώ; καί λεανιχώ;).

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

των εμπορικών καταστίχων τοΰ παγκοσμίου 
ύπολήψεως εργοστασίου Kdlev et. Ktr-ielie.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.— ΔΡΟΣΕΡΟΙ. — ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΓΕΥΣΙΝ.— ΚΑΛΟΙ ΔΓ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Κεντρική αποθήκη, Όδδς Σταδίου, απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου).

ΑΣΒΕΣΤΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, έπί τή? "Οδοΰ Έρμοΰ.


