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(“Όρα προηγ. φύλλον)

Ά ς  μήν ύπολάβν) δμως τις έκ. τούτου, δτι 
ό μ έ γ οί ς ελευθερωτής τών Εβραίων έβάδιζε 
πάντοτε κατά τήν πορείαν του έπί όδοΰ ευ
θείας καί ομαλής, διότι τοσαϋτα απήντηε 
προσκόμματα, καί τόσους ύπεστη κινδύνους, 
ώστε πολλάκις δυσθαρρυνθείς εύρέθη εις τήνάκ- 
μήν νά έγκαταλείψν) τό έργον του.

Είχε νά κάμν) μέ λαόν αμαθή, δστις είχε 
-/.ατασταθή και έκ τνίς πολυετοΰς δουλείας 
σκληρός, δυσάγιυγος καί επιρρεπής πρός τους 
στασιασμούς. Ά λ λ ’ έν τούτοις διά της θείας 
άρρωγής καί της βαθείας σοφίας του, ύπερεπή- 
δησε καί τά προσκόμματα, διεφυγε καί τούς 
κυνδύνους. Οί μεγαλόψυχοι άνδρες τότε είναι 
αληθώς είς τήν θέσιν των, δταν εύρίσκονται 
είς περιστάσεις, αΐτινες απαιτούν ίσχύν καί 
θάρρος.

Ό θεόκλητος τών Έβραίων νομοθέτης ήδύ- 
νατο ί'σως καί τάς δυσχερείας της έπιχειρή- 
σεώς του νά μή δοκιμάσν), καί διά συντομωτέ- 
ρας όδοΰ νά έπαναφέρν) τόν λαόν του είς τήν 
κληρονομιάν τών πατέρων του, ά λλ ’ είς τό 
υψηλόν σχέδιόν του έθεώρησε συντελεστικω- 
τέραν τήν έναντίαν πορείαν, καίτοι έπικινδυ- 
νωδεστέραν καί μακροχρονιωτέραν.

'Ο Εβραϊκός λαός ό'χι μόνον ώφειλε νά γυ- 
μνασθν) είς πολέμους, δπως δυνηθνί ν ’ άποδι- 
ώξν) έκ της γης τής επαγγελίας τούς κατέ
χοντας αύτήν άλλοφυλους, ά λλ ’ ειχεν άκόμη 
καί μεγαλνιτέραν ανάγκην ν ’ άνατραφνί καί νά 
μορφωθνί μέ τούς νόμους, οΐτινες έ'μελλον νά 
τόν καταστήσωσι βαθμηδόν έθνος πολιτισμέ-

νον, καί άζιον του μεγάλου προορισμού του. 
'Ένεκα τούτου καί ό Μωϋσης τό όδηγοΰσεν 
έπί τεσσαράκοντα ετη διά τής έρημου, ό'που 
πολλάκις ήναγκάζετο ν ’ άνοίγν) τήν οδόν του 
διά τών δπλων, καί μετεπλάττετο συνάμα, 
κατά τήν παραδεχθεΐσαν νομοθεσίαν,καί ή νέα 
γενεά, ή'τις εμελλε νά συγκροτήσν) τήν νέαν 
πολιτείαν.

‘Η παλαιά γενεά,καί ώς έκ τής προβεβηκυ'ιας 
ηλικίας της, ή'τις τήν καθίστανεν ί'σως άνεπί- 
δεκτον προοδευτικωτέρας μορφώσεως, καί ώς 
έκ τών οποίων ειχεν αποκτήσει δουλικών έ'ξε- 
ων, πολεμίων πάντοτε τής αληθούς έλευθερίας 
και τής συστάσεως στερεας καί γονίμου πολι
τείας, έ'πρεπε νά έκλείψϊ).

Μολονότι ή νομοθεσία τοΰ Μωϋσέως έστηρί- 
ζετο έπί τών παραδόσεων καί τών έθίμων, 
καί είχε τήν σφραγίδα τής θείας βουλήσεως, 
δέν ΐ'σχυεν δμως νά έκριζώσν) καί τά έλαττώ- 
ματα, τά όποια είχε κληροδοτήσει είς τούς 
Έβραίους ή πολυετής τυραννία των Α ιγυπ
τίων. Το μόνον μέσον ΐνα εύοδωθνί ή μεγάλη 
επιχειρησις, ήτο ν ’ «ποβιώση ή διαφθαρεισα 
εκ τής Λουλείας γενεά, και νά άντικατασταθή 
διά τής νέας, ήτις άπηλλαγμένη έκ τών δουλι-

~ ν ζ  \ / χ , ^κων εςεων και σχηματισμένη κατα το πνεύμα 
τής νεας νομοθεσίας, νά είσέλθν) είς τήν χώ
ραν τών προγόνων της, δλη ισχυρά, ακμαία, 
ένεργητικη, καί άφωσιωμένη πρός τήν νέαν 
τών πραγμάτων φάσιν. Τόν σκοπόν δέ τοΟτον 
επετυχεν ό Μωϋσής διά τής έπί τεσσαρακον
ταετίαν είς τήν έ'ρημον περιοδείας του.

Ά λλά  τίνα λαόν προέθετο νά μορφώσν] ό 
μεγαλόνους έκεΐνος νομοθέτης, καί τίνα τύπον 
να δωσν) 3ΐς τήν πολιτείαν του; Ταύτην μέν 
διοργάνωσε θεοκρατικήν, έκεΐνον δέ κατέστησε 
γεωργικόν.

Οί ‘Εβραίοι είχον μέν παραδόσεις θεοκρα- 
τικας· αυτοί έπίστευον δτι είς μόνος Θεός 
άόρατος, άπλαστος, πάνσοφος καί παντοδύνα- 
μος είχεν άποκαλυφθνί είς τούς προπάτοράς 
των, είχε τούς ύποσχεθνί τήν γήν τών Χανα-



ναίων, καί τούς προειπ?|, οσχ μετά ταΰτα 
ήκολούθησαν είς τούς απογόνους των. Ά λλά 
συνάμα εταζεν εις αύτούς δτι ήθελεν έξαγάγει 
τήν γενεάν των έκ τνίς γής της δουλείας καί 
τήν επαναφέρει είς την ^ώραν, την οποίαν 
ύπεσχέθη εις τούς πατέρας της.

Μέ τοιαύτας καί έτέρας όμοιου εί'δους παρα
δόσεις ήτον εύκολον είς τον θεόπνευστον άνδρα 
νά ^ωρηγησΤ) είς την πολιτείαν του χαρακ
τήρα θεοκρατικόν, δ ι’ αύτοΰ ένίσχυσε καί διε- 
τηρει τάς πεποιθήσεις έκείνας, τάς οποίας έκ 
γενετής εΖχε θηλάσει ό λαός, και αίτινες διά 
τών θεσμών έλάμβανον τύπον κανονικοΰ θρησ
κεύματος, μόνου ίσως δυναμένου νά ήθοποιήση 
καί έκπολιτεύστ) αύτόν, βαρβαροθέντα ύπό 
της πολυχρονίου δουλείας.

Ά λλά τό δυσκολώτατον διά τόν νομοθέτην 
ητο, πώς νά συνηθίση τόν λαόν καί είς τόν 
γεωργικόν βίον, άφοΰ τόν ποιμενικόν καί σ<.η- 
νητικόν τόν όποιον διηγον οί προπάτορες του 
είς την γην τής ’Επαγγελίας, μετηρχετο κυ
ρίως καί έκεΐνος είς την Αίγυπτον, διότι κα
λώς έγνώριζεν δτι τό μέγα αύτοΰ οικοδόμημα 
ή'θελεν είσθαι όλιγόβιον καί έφήμερον, έάν δέν 
έπετύγχανε νά προσκολλήση, ούτως είπεϊν, 
τόν λαόν καί είς την γήν. Μόνη ή γεωκτησία 
καθιστώσα τόν βίον απλανή καί μόνιμον, έδύ- 
νατο νά έμπνεύση καί σφοδρόν έ'ρωτα πατρι- 
ωτισμοΰ, καί νά καταστήση καί την πολιτείαν 
στερεάν καί διαρκή. Ό ποιμήν δύναται νά με- 
ταφέρν) καί άλλαχοΰ τάς σκηνάς καί τά ποίμ
νιά του, ό κυνηγός τό δπλον του, καί ό βιο- 
μη/ανος τά έργαλεϊά του, ά λλ ’ ό γαιωκτημων 
ούδέ τήν ιδέαν συλλαμβάνει της μετακομί- 
σεως τοΰ γονίμου κτήματός του* μένει έ π ’ 
αύτοΰ αμετακίνητος, δπως τό καλλιεργώ πρός 
διατήρησιν έαυτοΰ καί-τής οίκογενείας του.

Ά λ λ ’ έπί τοϋ ζητήματος τούτου καί ή 
θρησκευτική παράδοσις, συνέδραμε είς βοήθειαν 
τοΰ νομοθέτου.

Ή  γη τής ’Επαγγελίας ήτον ή χώρα, τήν 
οποίαν έ'μελλον οί Έβραΐοι ν ’ άνακτήσωσι καί 
είς αύτήν μόνην ν ’ άποκατασταθώσι, όιότι 
ογ ι μόνον ήτον ή κληρονομιά τών πατέρων 
των, ά λλ ’ έξ αύτής έ'ρρεε μέλι καί γάλα, τά 
όποΐα έμελλον νά γευωνται αντί τοΰ μάννα 
τής ερήμου. ‘Η μεγάλη λοιπόν τοΰ νομοθέτου 
δυσχέρεια έξωμαλύνετο έξ αύτών τών ιδίων 
παραδόσεων τοΰ λαοΰ, καί ανεξαρτήτως τής 
φυσικής τοΰ ανθρώπου τάσεως πρός τήν κοι
νωνικότητα, τήν πρόοδον καί τόν έντελέστε- 
ρον πολιτισμόν.

Κρίνομεν δέ περιττόν νά ένασχοληθώμεν 
περισσότερον έπί τοΰ προκειμένου, ώς καί έπί 
τών λεπτομερειών τής νομοθεσίας τοΰ Μωϋ- 
σέως, διότι έπεκτεινόμεθα αρκούντως εντός 
τοΰ πονήματος. Ά λ λ ’ ώς πρός τά αποτελέσ
ματα καί τούς άγλαούς αύτής καρπούς, νομί-

ζομεν εισέτι καί ένταΰθα άναγκαίαν εύρυτέραν 
τινά άνάπτυξιν, διότι ές αύτών θέλει έτι μάλ
λον πρόκυψη ογι μόνον ή ό'ντως θεία εκείνης 
έμπνευσίί, άλλά καί ή μεγάλη αξία, καί ή είς 
άπαν τό ανθρώπινον γένος ηθική καί πραγμα
τική ώφέλεια.

Έάν τά έργα τών άνθρωπων πρεπει νά εκ
τ ιμώ ντας νά θζυαάζωνται καί νά μιμώνται, 
ενεκα τής ούσιαστικής αύτών άγαθότητος, τής 
διαρκείας καί τής ποικιλίας τών ύγειών καρ
πών των, ή νομοθεσία τοΰ Μωυσεως μας πα
ρέχει άναμφισβητήτως δλους τούς έξοχους αύ
τούς χαρακτήρας, διότι λαός δοΰλος καί άκτή- 
μων, κατέστη έν όλίγω διαστήματι χρόνου 
έλεύθερος καί κυριάρχης μιας έκ τών ώραιοτε- 
ρων καί γονιμοτέρων χωρών τής γης, όιετη- 
ρήθη ανεξάρτητος έπέκεινα τών δεκαέξ αιώ
νων, άπετέλεσεν εβνος κραταιόν, καί άνέδειξεν 
ήρωϊσμόν έφάμιλλον τών ίσχυροτέρων έθνών, 
άφήκεν ό'πισθέν του ί'χνη μεγάλα καί ανεξά
λειπτα δόξης, σοφίας καί ίδίου πολιτισμοΰ, 
έ'θεσεν έπί τέλους τάς πρώτας βάσεις καί με- 
τέδωκε τά άφθαρτα σπέρματα τοΰ νεου χρι- 
στιανικοΰ κόσμου.

θεωροΰντες δέ τό μέγα τοΰτο έθνος καί ύπό 
ιδιαιτέρας καί πρακτικωτέρας επόψεις, θέλο
μεν πάντοτε καί πανταχοΰ τό εύρη άξιον τοΰ 
ύψηλοΰ αύτοΰ προορισμοΰ, διότι καί κατά τήν 
έξοδόν του, καί μετά τήν άποκατάστασίν του 
άνέδειξε πλείστας πολεμικάς άρετάς, εχορη- 
γησε τρανώτατα παραδείγματα μαχίμου καί 
άνδρικοΰ χαρακτήρος, κατετρόπωσεν άλλόφυλλα 
εθνη, κατέκτησε τήν κληρονορ.ίαν τών π ά τε 
ρων του, καί ύπερίσχυσε πολλάκις άπενα·/τι 
καί αύτών τών Ρωμαϊκών λεγεώνων.

Είς δέ τά ετερα τής διανοίας των έξοχα 
προϊόντα, άπαντώμεν -ιούς Εβραίους καθ’ δλα 
πρωτοτύπους, δεινούς καί μεγάλους. Ή  ιερά 
Βίβλος περιέχει δλην τήν άρχαίαν σοφίαν των. 
Έξ αύτής μανθάνομεν δτι ή μουσική καί ή 
ποίησις έκαλλιεργοΰντο εως άπό τήν έποχην 
τής έξόδου των άπό τήν Αί'γυπτον, διότι μετά 
τήν διάβασιν τής Έρυθρας θαλάσσης, έψάλ- 
λοντο διά τοΰ ήχου τών οργάνων ενθουσιώδη 
καί αρειμάνια άσματα.

Ή  ύψηλή δμως Μοΰσά των, δέν ένεπνέετο 
μόνον άπό τόν ήχον τής λυρικής ωδής, άλλά 
μετά τήν σύστασιν κα τ ’ εξοχήν τής προφητι
κής σχολής, διέπρεπε καί ύπερεΐχεν είς δλα 
τά εί'ύ'η τής ποιήσεως.

Είναι μέν αληθές οτι τών Εβραίων ή ποίη- 
σις έχει δλως ιδίαν κατασκευήν, δέν συντί
θεται έκ στίβων εμμέτρων, ά λλ ’ έκ περιόδων, 
διαιοο μένων ώς έπί τό πλεΐστον έξ ί'σων με
λών, τά όποια άνταποκρίνονται καί κατά τήν 
έ'ννοιαν καί κατά τόν ήχον είναι δμως μονα
δική καί ό'ντως θεία, καί διά τήν ώραιότητα 
τής έκφράσεως, καί διά τήν πρωτοτυπίαν τών

μεταφορών, καί διά τήν τόλμην καί τό ύψος 
τών έννοιών, καί διά τήν ίσχύν καί τήν συν
τομίαν τών περιόδων. Γις είναι λυρικωτερος 
τοΰ Προφήτου Βασιλέως, ή ύψιτενεστερος τοΰ 
ΊΙσαίου, ή δραματικώτερος τοΰ Συγγραφέως 
τών παθημάτων τοΰ Ίωβ, ή περιπαθεστερος 
καί ποιμενικώτερος εκείνου τών βιβλίων τής 
'Ρούθ και τοΰ "Ασματος τών Ασμάτων ;

'Η δέ ιστορία, ή φιλοσοφία καί ή ηθική, 
κατέχουν ώσαύτως ύψηλοτατην θεσιν μεταζυ 
εκείνων τών άλλων τής άρχαιότητος έθνών. 
Ή  άπλότης ή αφέλεια, ή καθαρότης καί ή 
πολύνοια μετά τής βραχυλογίας, διαλάμπουν 
είς δλας τάς σελίδας τής Πεντατεύχου· ή δέ 
όρθότης ή έμβρίθεια καί ό πρακτικός νοΰς, χα
ρακτηρίζουν προπάντων τον Συγγραφέα τών 
Παροιμιών καί τοϋ Έκκλησιαστοΰ.

("Επεται τό τέλος)

Σ Η Μ Ε Ι Ώ Σ Ι Σ

Μή δώσαντες πλήρες τό όνομα τοΰ Ίακω- 
βάτου οστις είναι πράγματι, ό Ή λίας Ζερβός 
"Ιακωβάτος έλάβομεν τάς έξής σημειώσεις, δι’ 
ό εύγνωμονοΰμεν, παρά τοΰ λογίου Κ. I ερ. 
Στελακάτου διευθυντοΰ τής έν Ινερκύρα «Λια- 
μετακομίσεως».

α'Ο άναγινώσκων τό εργον νομίζει δτι έγρά- 
φη παρά τοΰ ρήτορος, τοΰ μόνου γνωστοΰ συγ
γραφέως Ίακωβάτου Γ. Τυπάλδου, ένώ τοΰτο 
εϊνΚ( τοΰ Ή λία Ζερβοΰ Ίακωβάτου δστις έγεν- 
νήθη έν Κεφαλληνία τω 1814· μετά τάς έν 
Κεφαλληνία καί Κέρκυρα σπουδάς του μετέβη 
είς Ιταλίαν δπου έν ΙΙίζγΐ έτυχε τοΰ διδακτο- 
ρικοΰ τής Νομικής όιπλωματος.

Έπιστρέψας είς Κεφαλληνίαν ήρχισε τό δι
κηγορικόν επάγγελμα νά μετερχηται. Ελεύθε
ρων ιδεών καί φρονημάτων ένθους έταχθη είς 
τό κόμμα τών Ριζοσπαστών τό οποίον ειχεν 

. άρ^ίσει νά άναπτύσσηται άπό τό 1830.— Πολ
λάκις έξελέχθη βουλευτής έν τ·/] Ίονικΐ) Βου
λή καί πληρεξούσιος τό 1861 εν τ·/) Β^ έν 
Άθήναις Συνελεύσει- πολλας δέ εςοριας και 
βασάνους ύπέστη χάριν τής Ενώσεως τής Ε
πτάνησου μεταξύ Έλλαδος. — Εργα πνευ
ματικά τοΰ άνδρός είναι πολλά* εκ^οθεντα εν 
Κεφαλληνία, είναι δε πλεΐστα τα ανέκδοτα 
έν τή Βιβλιοθήκη του εύρισκόμενα. Άπεβιωσε
τό 1894».

-►sees*****

Β '·
Εΐπομεν εις τό προηγούμενον άρθρον δτι ή 

πνευματοποίησις τοΰ Εβραϊσμού, τοϋ Ε β 
ραϊσμού δηλαδή ώς ηθικής καί θρησκευτικής 
Ιδέας μόνον, ελαβε ύπόστασιν από τήν Γαλλικήν 
Έ πανάστασιν, ότε κατά τό Μέγα Συνέδριον 
τών Π αρισίων, δ Εβραϊσμός είσήρχετο εις τόν 
νεώτερον κόσμον δχι ώς α.’Έϋ'νος,'η  αλλ’ ώς 
άτομα συνηνωμένα διά τοΰ ίδίου δόγματος : 
ώ ς ηολΐτα ι ανήκοντες εις τό εβραϊκόν -θρή- 
κενμ α . Δέν ήδυνήθη τό Συνέδριον εκείνο, εξ 
οΰ ελαβον τόν τύπον οί έβραΐοι πόσης χώρας, 
έν τή oitoict είνα ι καθιερωμένον τό δόγμα τής 
ίσοπολιτείας, ή δέν ήθέλησε ή δέν εθεώρησε 
επίκαιρον νά κάμη διάκρισιν μεταξύ «£#νους» 
καί «η α τρ ίδ ο ς» . Ο ΰιω διά τής άπλοποιήσεως 
τοΰ εθνικού παράγοντος, παρήγαγε παρεξή- 
σεις καί εδωσεν αφετηρίαν είς τήν νεωτέραν 
μορφήν τής κατά τών Ε βραίω ν εχθρας : είς 
τόν αντισημιτισμόν.

Ή  σύγχυσις μεταξύ  «##νους«καΙ ηατρ ίδος, 
ε ίνα ι α ιτία δτι πολλοί Έ βραΐοι, οί οποίοι 
ακολουθούν πιστώς τά τοΰ δόγματος αυτών, 
είναι άντισ ιω νιστα ί, άν καί α ί προσευχαί τάς 
οποίας, αυτοί προπάντων τών λοιπών εβραί- 
ων απαγγέλλουν, όμιλοΰν περι εθνικής ύποσ- 
τάσεως τοΰ Εβραϊσμού.

Τό «##νος» είνα ι τι προϋπάρχον τοΰ ατό
μου κάτι τι τό όποιον τό υπερβάλλει. Τό άτομον 
δέν δύναται νά υπάρχει είμή εντός ορισμένου 
εθνικοΰ κύκλου. Φαντασθήτε δτι ερωτώντες 
περί αγνώστου καί ξένου  σάς ά πήντω ν «είνα ι 
άνθρωπος» !Ή  άγνοια σας περί τοΰ ξένου, θά 
μείνη ή αυτή. Ή  ιδέα ορισμένου ατόμου, 
συνυπάρχει μέ τήν Ιδέαν τής εθνικότητάς του: 
αγγλου, γάλλου, ελληνος, διότι εκάστη εθνό- 
της εχει ίδ ια  χαρακτηριστικά. "Ας φέρωμεν εν 
παράδειγμα επικαιρότατον. Είς τήν ομάδα τών 
βαλκανικών λαών, οί όποιοι είς τήν έξαψιν 
αύτήν τοΰ πολέμου, δτε ό άνθρωπος αποκα
λύπτει δλατά φυσικά ένστικτά του, δύναται άρα 
νά συγχυσθή ό άνθρωπος αέ'λλην» μέ τά εύγενή 
τά πολιτισμένα αισθήματα ό περιποιούμενος 
τόν άνίσχυρον φύσει ή θέσει εχθρόν ώς ίσον 
ηρός αύτό ν, μέ τόν άνθρωπον, «βούλγαρον» 
τό άποκαλύπτον δλα τά αίμοβόρα ένστικτα τοΰ 
κλέπτοντος, τού σφάζοντος, τού άτιμάζοντος;

“Όταν λέγωμεν δτι τις ε ίνα ι άγγλος, έρχεται 
ταύτοχρόνως είς τήν παραστασίν μας ή ιδέα 
τής ακρίβειας, τής εύσεβείας, τής φιλαλήθειας, 
τής έργατικότητος. Ά λλας παραστάσεις μας 
δίδουν άλλαι εθνότητες· παραστάσεις ηθικής 
αξίας, ηθώ ν καί εθ ίμων, γλώσσης, παραδό
σεων, α ί όποΐαι συνεσωρεύθησαν άπό βίον χι
λιάδων έ ΐώ ν .



Τά χαρακτηριστικά ταΰτα τών ατόμων, ορισ
μένης έθνότητος, τά όποια δεσπόζουν τό ατο
μον ,  δεν καταργοΰνται είκή και ώς έτυχεν, 
άλλ’ άφ ίνουν ανεξίτηλα ίχνη και δταν τό άτο- 
μον έξωτερικώς άπαρνεΐται δεσμούς σειράς 
γεννεών, κα! εκατομμυρίων ομοεθνών του.

Η εν συνειδήσει λοιπόν άπάρνησις ύπό 
τίνος τής εθνικής του άτομικότητος δηλοϊ, ελ- 
λε ιψ ιν  άξιοπρεπείας δταν δεν προέρχεται έξ 
ασθενούς χαρακτήρος.Διά τούς πολλούς δέ, ε ί 
να ι τι αδύνατον, άκατόρθωτον. Καί τοΰτο ε ί
να ι ευτύχημα διά τήν ανθρωπότητα, διά τήν 
οποίαν θησαυροί δέν είνα ι μόνον, ούδέ οί με- 
γαλείτεροι, -οί ευρισκόμενοι ύπό τήν γήν καί 
αντιπροσωπευόμενοι ύπό μετάλλων, τιμαλφών 
λίθων καί ειδών βυομηχανίας, άλλά καί αί 
άρεταί τοΰ ήθους, ή άξιοπρέπεια, ό χαρακτήρ, 
ή έμμονή είς τάς ιδίας πεποιθήσεις, καί ιδία 
ή συμβολή είς τήν παγκόσμιον πρόοδον, τήν 
οποίαν παρέχουν αί πρωτότυποι πνευματικαί 
άξίαι έκαστου λαού. Ή  αυτοκτονία άρα εθ 
νοτήτων, ο ιαι έπί παραδείγματι ή ελληνική 
και ή εβραϊκή, θά ήτο έγκλημα καθοσιώ- 
σεως κατά τής άνθρωπότητος.

Λοιπόν, ό εβραϊσμός, μέ γλώσσαν, μέ πα
ραδόσεις μέ φιλολογίαν τριών χιλιετηρίδων, 
αποτελεί «&ϋνοςτ> το ΰθ ’ οπερ δέν πρέπει νά 
συγχέεται μέ τήν ιδέαν τής «π α τρ ίδ ο ς» . ’Απο
τελούν «έθνος» οί Έβραΐοι έστω καί μή άπο- 
τελοΰντες σήμερον ιδιαιτέραν πατρίδα.

Πολΐται πιστοί τών χωρών, είς τάς οποίας 
οι διάφοροι κλάδοι τοΰ Έβραϊσμοΰ είναι 
έγκατεστημένοι άπό εκατοντάδας ή καί χιλιάδας 
έτών, άπέδειξαν πάντοτε δτι τάς χώρας ταΰ- 
τας θεωροΰν πατρίδα των, άφοΰ δ ι ’αύτήν θ υ 
σιάζουν καί αύτήν τήν ζωήν ύπακούοντες είς 
τούς νόμους αύτής, άφιεροΰντες δ ι ’ αύτήν τό
σην δράσιν κο ινωνικήν, πολιτικήν καί πνευ
ματικήν.

Η Ελβετία δέν πρόκειται άλλως τε τρα
νόν παράδειγμα, τοΰ τρόπου κ α θ ’ δν τρεις δι
άφοροι εθνότητες —γερμανική, γαλλική καί 
ιταλική— συνεργάζονται διά τό καλόν μιάς 
κοινής πατρίδος ; Αύτή ή Τουρκία θά έδειδε 
έτι πειστικώτερον παράδειγμα άνευ τοΰ όπισ- 
θοδρομικοΰ είτε τοΰ τουρκικού έθνικοΰ πνεύ
ματος εϊτε τής μωαμεθανικής θρησκείας.

'Αλλά μήπως καί άλλοΰ, έν Γαλλία έπί πα- 
ραδ3ΐγματι, οί Γάλλοι πατριώται, δέν άποτε- 
λοΰνται άπό διάφορα έθνη , οία τό προβιγγια- 
νόν, τό βρεττανικόν κτλ. μέ τήν ιδίαν γλώσσαν 
καί ϊδ ια  έθιμα ηνωμένα έν τή ιδία τής κο ι
νής πατρίδος;

Ή  σύγχυσις μεταξύ «έθνους» καί «πατρί
δος» ή πηγάζουσα είς τόν νεώτερον εβραϊσμόν 
έκ τοΰ μνημονευθέντος Συνεδρίου τών ΙΙαρι- 
σ ίων, εφερε τήν άφομοίωσιν τών έβραίων πο
λιτών, δχι μόνον είς τά καθήκοντα πρός τήν

πατρίδα καί τά δίκαια, τό όποιον είνα ι φ υ σ ι
κόν καί δ ίκα ιον, άλλά καί εις ζητήματα τά 
όποια δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τόν πα
τριωτισμόν καί τά καθήκοντα τοΰ πολίτου, 
πλήττουσα οίπως τήν έλευθερίαν τούτου είς 
χώραν συνταγματυκήν. Έ ν  παράδειγμα. Είς 
τόν κώδικα τόν άστυκόντής Γαλλίας, εως προ
χθές, εις τόν τής ’Ιταλίας μέχρι σήμερον, τό 
διαζύγιον απαγορεύεται. Οί έβραϊοι τών χω
ρών εκείνων, ύποχρεοϋται επειδή πρόκειται πε
ρί διατάξεως τοΰ άστυκοΰ κώδηκος, δλοι δέ 
οί πολΐται ε ίνα ι ίσοι ένώπιον τοΰ Νόμου, νά 
ύπόκεινται είς Νόμον, ό όποιος άντιστρατεύ- 
εται πρός τήν έθνικήν αύτών ψυχολογίαν άπό 
τετρακισχιλίων έτών !

Ά λ λ ’ ιδού τί συνέβη. Ό  έβραΐος Κρεμιέ 
πρώτον, έπεχείρησε νά είσάγη είς τήν Γαλλι
κήν Βουλήν νομοσχέδιον περί δ ιαζυγίου, τό 
όποιον άπέσυρε τή επιμονή τής γυναικός του, 
καθολικής ού'σης, φοβηθείσης δέ μήπως μίαν 
ήμέραν τήν χωρίση! Μετά παρέλευσιν έτών, 
άλλος έβραΐος, ό Νακέ, έπέτυχεν, ώς γνωστάν, 
τήν ψ ή φ ισ ιν  τοΰ περί διαζυγίου νόμος, ό 
όποιος φέρει τό δ'νομά του.

Πολλάκις οί άντισημΐται έπετέθησαν κατά 
τοΰ «έβραΐκοΰ τούτου νόμου» δπως τόν ονο
μάζουν,· τοΰ οποίου έάν οί γάλλοι έβραϊοι 
έτύγχανον διατάξεως κανονιζούσης τά τοΰ γά 
μου σύμφωνα μέ τόν έθνικόν των κώδικα δέν 
θά εΐσήγαγον βεβαίως τόν Νόμον εκείνον οί 
δύο έβραϊοι είσηγηταί, προκαλούντες τήν μή- 
ν ιν  τών κληρικοφρόνων συμπολιτών των.

Έ άν είς τήν δ ιατύπωσιν τών καθηκόντων 
τών ’Ισραηλιτών ώ ; πολιτών, τό Μέγα Συνε
δρίαν, είσήγαγε καί τήν ρήτραν τοΰ σεβασ
μού ύπό τής Πολιτείας πάντων τών άναφερο- 
μένων είς τά έθιμα καί τάς παραδόσεις τά 
εθνικά τοΰ Εβραϊσμού, τά όποια νά μή ήρ- 
χοντο είς ρητήν άντίφασιν μέ τά καθήκοντα 
αύτών ώς πολιτών, ό Σ ιωνισμός θά ήτο ή 
πρώτη φυσική συνέπεια τήν είς τούς έβραίους 
νορηγηθείσης ίσοπολιτείας, ή δρασις δέ τήν 
οποίαν έντός αύτοΰ ήθελον αφιερώσει οί Ε 
βραίοι, ήθελεν αποσοβήσει πολλάς έκ τών πα
ρεξηγήσεων α ί όποΐαι παρήγαγον τόν αντιση
μιτισμόν.

Ε ’ς τό μερικόν παράδειγμα τοΰ διαζυγίου, 
ήδυνάμην νά προσθέσω έν γενικώτερον, τό 
όποιον μάς παρέχει ό άντισημιτισμός έν Γερ
μανία, ό όποιος άντιθέτως, παρ’ δτι νομίζουν 
πολλοί έξέχοντες ομόθρησκοι τής χώρας έκείνης 
εξαλείφεται μόνον συν τή προόδφ τοΰ Σ ιω 
νισμού.

Κατά τόν Λερσά Μπωλιέ ό γερμανικός αντι
σημιτισμός ύπήρξεν ή φυσική συνέπεια τοΰ 
K u ltu rk am p f, δηλαδή τοΰ άντικληρικισμοϋ, 
είς τόν όποιον πλεΐστοι έκ τών μεγάλων 
έβραίων τής Γερμανίας έλαβον μέρος.

Τ ί φυσικώτερον, ό Έβραΐος, ύφ ιστάμε- 
νος τήν πίεσιν νόμων καί εθ ίμων, ξένων καί 
πολεμίων πρός αύτόν νά τά έπολέμησεν ; Ά ν  
απεναντίας, έχαιρεν ποιας τίνος αυτονομίας 
έθνικοθρησκευτικής, δέν θά άνακατεύετο είς 
άλλότρια ζητήματα, άφιερώνων είς τήν έσω- 
τερικήν του δράσιν τόν καιρόν του καί τάς 
προσπαθείας καλλιτερεύσεως.

X
Πολλοί έβραϊοι, πρό τοΰ Σ ιωνισμοΰ, έγκα- 

τέλειψαν τόν Εβραϊσμόν, θεωροΰντες τούτον 
ώς σύνολον θρησκευτικών ίεροτελεστειών, διά 
τάς οποίας ή άπιστία των πρός πάσαν μετα
φυσ ικήν ιδέαν, ένόμιζε τήν ψυχήν των αδι
άφορο ν .

"Οτι ήπατώντο, πρόκειται ΰψιστον παρά
δειγμα ό Χάϊνε, ό όποιος νομίσας δτι δέν ήτο 
έβραΐος, δέν ύπήρξεν τίποτε άλλο, παρά Έ β
ραΐος, τά δέ άθάνατα διά τό ύφος καί τήν βα- 
θεΐαν ειρωνείαν ποιηματά του,λαμβάνουν μό
νον καί μόνον σοβαρότητα, καί άφανίζεια ι 
σχεδόν όλοσχερώς ή ειρωνεία δταν γράφει περί 
Εβραϊκών υποθέσεων. Έ άν ύπήρχεν ό Σ ιω
νισμός είς τήν έποχήν τοΰ Χάϊνε θά έγένετο 
αυτός ό 'ψάλτης τοϋ Σ ιωνισμοΰ. Είς μίαν δέ 
αληθή Σ ιωνικήν άνθολογίαν, δέν είνα ι δυνα
τόν νά παραλειφθώσιν ό «Ρ α β β ί’Ιεουδά Ά λε- 
βύ» καί ή «Πριγκήπισσα Σαββάτ» τοΰ Χάϊνε 
είς τόν όποιον άρνοΰνται οί Γερμανοί ένα 
ανδριάντα.Καιεύλογοφανώς διότι ένώ ένόμιζεν 
καί ό ίδιος δτι ήτο μόνον γερμανός ήτο καί ά- 
ληθής έβραΐος, ό κληρονόμος εκατόν γεννεών 
έβραϊσμοΰ. Τό άγαλμα τοΰ Χάϊνε θά έχει τήν 
θέσιν του καί εις τήν ’Ιερουσαλήμ τής αύ'ριον.

Ευτυχέστερος ύπήρξεν είς τήν χώραν του 
ό Βενιαμήν Δισραέλης, διότι ακριβώς ή «έθ- 
νότης» δέν προσκρούει έν Α γγλ ία— είς τήν 
ιδέαν τής «πατρίδος». Τοΰ Δισραέλη, μετέ- 
πειτα Λόρδ Μπήκονσφιλδ, τις ήδύνατο νά άμ- 
φισβητήση τόν αγγλικόν πατριωτισμόν, άφοΰ 
συνετέλεσεν, δσον ούδείς άλλος είς τήν αΰξησιν 
τοΰ Κράτους καί είς τήν στερέωσιν τών πα
ραδόσεων τοΰ αγγλικού λαοΰ ;

Καί δμως ό Μπήκονσφιλδ, ήτο σιωνιστής 
πρό τής λέξεως, καθώς δεικνύει ή υπερηφά
νεια μ εθ ’ ής έφερεν τό διττώς έβραϊκώτατον 
δνομά του,τά  συγγραμματά του, τόαύτόχρημα 
σιωνικόν μυθιστόρημά του «Δαβύδ Άλροΐ» 
τοΰ ήρωος τοΰ έπιχειρήσαντος τήν άναστήλω- 
σιν τοΰ Βασιλείου τοΰ ’Ισραήλ, καί ή έλπίς 
του, ώς οί πιστότεροι τών Έ βραίων, είς τήν 
άποκατάστασιν τοΰ ’Ισραήλ εις Παλαιστίνην.

Είς τό προηγούμενον φύλλον άνεφέραμεν 
τούς λόγους τοΰ Δισραέλη, τούς οποίους έπρό- 
φερε κατά τό 1870.

« Ό  ’Ισραήλ, λέγει ό τότε άγγλος πρω θυ
πουργός» δέν έχει πλέον ούτε κάμπους οΰτε

αμπέλια, άλλ’ ή Α γ ία  Γραφή άπαιτεΐ ά π ’ 
αύτόν νά έορτάζη τήν εορτήν τής συγκομιδής 
καί τοΰ τρυγητοΰ.Έ νας τέτοιος λαός ό όποιος 
έξακολουθεΐ νά έορτάζϊ) τοιαύτας έορτάς αν 
καί δέν έχει γαίας νά θερίζη, βέβαια θά τάς 
ξαναποκτήση.

(έπεται συνέχεια) Μ. X.

Η Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΠαρήλΘον ετη 1844 άφ’οτου Τίτος ό αύτο- 
κράτωρ τής Ρώμης μετά πολυχρόνιον πολιορ
κίαν καθ’ ήν έπεσαν περί τό εν ημισυ έκατομ- 
μύριον έβραίων, ηλωσεν τήν Ιερουσαλήμ. Ή 
έπέτειος συμπίπτει φέτος την 30 ’Ιουλίου.

Ή  σημασία την οποίαν έδωσαν οί Ρωμαίοι 
εις την νίκην ταύτην, όνομάσαντες τόν Τίτον 
«θειον» καί στησαντες αύτφ θριαμβευτικήν 
αψίδα, μέχρι σήμερον διατηρουμένην, είναι 
ΰψιστον τεκμηριον τής ανδρείας τοϋ εβραϊκού 
λαοΰ, ό όποιος «τελευταίος» τοϋ τότε γνωστοΰ 
κόσμου ύπέκυψεν εις την ρωμαϊκήν κοσμοκρα- 
τορίαν.

"Οταν ενας λαός, ηξεύρει νά τϊέσγι τόσον 
γενναίως, ό λαός αυτός είναι ακαταγώνιστος, 
καί ό ροΰς τών αιώνων θέλει εΰρει πάλιν αύ
τόν έπί τής σκηνής. Μετά δεκαοκτώ πράγ
ματι έκατονταεηρίδας,άφοΰ ό λαός τοΰ ’Ισραήλ 
εδωσεν είς την ανθρωπότητα, τόσους μάρτυρας 
καί τόσα έ'ξοχα πνεύματα, αναφαίνεται ακ
μαίος ύπέρ ποτε έν τγί εθνική του συνειδήσει, 
ύπέροχος έργάτης τοΰ ώραίου, τοΰ άγαθοΰ καί 
τοΰ άληθοΰς, έν τώ μέσω τών πολιτισμένων 
πολιτειών, ατρόμητος δέ σκαπανεύς τής έλευ- 
θερίας, είςτάς χώρας, αί όποΐαι εύρίσκονται 
ακόμη ύπό την δουλείαν πλεονέκτου ολιγαρ
χίας, ύπό τόκράτος τοΰ πνευματικοΰ σκότους.

II «ΙΣΡ. ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ»

««■ esew w

Α Π Ο  Τ Α Σ  Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α Σ
Τ Ω Ν  Ε Β Ρ Α Ι Ω Ν  Τ Η Σ  Ρ Ω Σ Σ Σ Ι Α Σ

Μ Η  Φ Ο Ν Ε Ϊ Σ Η Σ !
ΤΗτο γραφεύς. Γραφεύς τής Τορας (Γραφής) 

καί ώςτοιοΰτος έφημίζετο ών αριστοτέχνης έ- 
πιδέζιος. Αί δέ περγαμηναί αί διά τής χειρός 
του γεγραμμέναι έξετιμώντο πολύ.

’Ονομάζετο Ραββί Έφραίμ.— ’Ολόκληρος ή
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ζωή του διέρρεεν ήσύχως και σιωπηλώς εις το 
ιερόν τοΰτο Ιργον.—Μίαν ήμέραν μετά την 
επιστροφήν του έκ τής πρωινής προσευχής ενώ 
εϊργάζετο έπ! των περγαμηνών του αντιγρά
φων τάς θείας έντολάς τοϋ Δεκαλόγου, ενας 
θόρυβος κα τ ’ άρχάς μισοπνιγμένος, δυσδιά
κριτος, όμοιάζων πρός μεμακρυσμένους άλλα- 
λαγμούς έ'φθασεν είς τήν ακοήν του. Κατόπιν 
ό θόρυβος έγένετο πλέον αντιληπτός. Ήδύνασο 
νά διακρίν/ις μερικάς απειλήτικάς κραυγάς. Ό 
Ραββι Έφρα'ιμ κατέστη ωχρός και έμεινεν α
κίνητος είς τήν θέσιν του ώσε! άπολιθωμενος 
εκ τοΰ φόβου.— Αί'φνης οί κώδωνες τής γειτο
νικής εκκλησίας ή'ρχισαν κρουόμενοι θορυβωδώς. 
—Ντάγκ ! ντάγκ ! ντάγκ ! Οί υελοπινακες 
τών παραθύρων οικιών τινων γειτονικών έθρυ- 
ματίζοντο μετά πατάγου. Άργότερον ο Ραββι 
Έφρα'ιμ δέν ένεθυμεΐτο πώς συνέβησαν πάντα 
ταΰτα. Ούτε τις πρώτος ώρμησεν ενάντιον 
του. Πρόσωπα κα! γεγονότα συνεχεοντο έν τή 
μνήμν] του.

Ένεθυμεΐτο μόνον δτι εις τών δολοφόνων 
είχε σχίσει τήν αγίαν περγαμηνήν και την 
έποδοπάτησε, κα! δτι έτερός τις φερων κόκκι- 
νον έπενδύτην έκτύπησε τήν γυναΐκά του Χα- 
ναν τόσον πολύ ώστε τό αίμα έρρεεν άφθονον 
άπό τήν κεφαλήν της τήν ρίνα και τα ωτα 
τη ς ... Έκραύγασεν αυτη ίκέτε ισεν έκάλεσεν 
— Έφρα'ιμ βοήθεια !— άλλά και αυτός ό ί'διος 
έ'πλεεν ήδη είς τό αίμα του έπ! τοΰ δαπέδου 
καί ^σθάνετο είς τά δάκτυλά του τήν μαλα- 
κήν κα! αιματώδη μάζαν...

'Όταν ό Έφραιμ έξήλθε τοΰ νοσοκομείου 
τά πάντα πλέον είχον έπαναλάβει τήν προτε- 
ραν των ήοεμον οψιν. Φρουροί περιέτρεχον την 
πόλιν ό δέ σκοπός τής συνοικίας ήτο είς τήν 
θέσιν του. Έπίσης αί άμαξαι κα! οί τροχιό
δρομοι είχον έπαναλάβει τήν κυκλοφορίαν των. 
Μόνον οί θραυσμένοι υελοπινακες τών πα
ραθύρων, μερικά πτίλα κατεστραμμένων ανα
κλίντρων περιφερόμενα τήδε κάκεΐσε ύπό τοϋ 
άνέμου, κατάδειλα κα! πεφοβισμένα βλέμματα 
τών διερχομένων Έβραίων έμαρτύρουν τό με- 
γα κακόν οπερ συνετελεσθη.

Ό Έφραιμ πολλούς τών γνωστών του όεν 
έπανεΰρεν. Ή  γυνή του είχε φονευθή. Ό Ραβ- 
βΐ/ος μετά τοΰ οποίου ό Έφρα'ιμ έτέρπετο τό
σον συνδίαλεγόμενος είχε φονευθή. Ό υπηρέ
της τής Συναγωγής, δλοι! δλοι ! είχον αγρίως 
κατασπαραχθή.

Ουτο) ό βίος διά τόν Έφραιμ είχε χάσει 
πασαν έννοιαν. Ή  αντιγραφή τής Τορας, και 
ή κ α τ ’ αύτήν ιερά συγκίνησις ήτις τόν έπλη- 
ρου, ή ιδέα δτι τέκνα, εγγονοι κα! δισέγγονοι 
θά άνεγίγνωσκον τήν Α γίαν Γραφήν είς τάς 
περγαμηνάς του πάντα ταΰτα άπέπτησαν... 
παρήλθον...

Τήν ίεράν Βίβλον ήν ό Θεός εδωκε, κα! ήν 
αύτός παοήγγειλε νά τιμώσι κα! νά άγαχώ- 
σιν έ'σχισαν είς τεμάχια και κατεπατησαν α
καθάρτων πόδες. Είσήλθον είς τάς οικίας έν 
μέσν) ήμέρ^ κα! έφόνευσαν αθώους ανθρώπους 
κα! τό αίμα ερρευσεν... ερρευσεν άφθονον...

Ένόμιζεν δτι ήκουε γογγυσμούς κα! θρή
νους. Ά φ ’ ένός ήτο ή γυνη του ήτις τόν έκά- 
λει έίς βοήθειαν, άφ ’ έτέοου ήσαν νεάνιδες, 
παιδία καί νήπια άρτιγενή. Καί ό κόσμος-— 
ό πολύς κόσμος—έ'μενε σιωπηλός ώς ό τάφος 
κα! κανείς, κανείς, δέν έγείρετο νά τοΐς βρον- 
τοφωνήσγι «Μή φονεύσνις !» .

Ό  Ραββ! Έφραιμ άπέβη σιωπηλός κα! με
μονωμένος. Άπέφευγε τούς άνθρώπους. Δεν 
ώμίλει μετ’ ούδενός κα! μετέβαινε συχνότατα 
είς τό νεκροταφεΐον. Πολλο! Εβραίοι ώσαύτως 
μετέβαινον έκεϊ, κα! έπ! τών τάφων τών συγ
γενών των ίκέτευον κα! έκλαιον πικρώς. Κα! 
ή καρδία τοΰ Έφραιμ έ'κλαιε μ ετ ’ αύτών. Τά
φοι καινουργείς κα! σωρό! χώματος νωποΰ έ- 
δείκνυον τά νεοταφέντα θύματα τής σφαγής.

Έδώ έπίσης είς τό χώμα ένεπιστευθησαν 
τάς περγαμηνάς τής ίερας γραφής τάς βεβη- 
λωθείσας κατά τάς ταραχάς. Διότι κατά τόν 
Εβραϊκόν νόμον αί περγαμηνα! τής Τορας πα- 
ραδίδονται είς τήν γην ώς οί άνθρωποι. *0 
θείος κα! αιώνιος Νόμος άπαξ βεβηλωθή γίνε
ται κτήμα τής γής. Ό  φύλαξ τοΰ νεκροτα
φείου Χαήμ έπλησίαζε πάντοτε τόν Έφραιμ 
κα! τότε διημείβετο μεταξύ των ό εξής διά
λογος. «Κύτταξε Ραββι-Έφρα'ιμ εκείνον έκεϊ 
τόν τάφον· πόσον είναι ώραΐος· δέν είνε άλη 
θές ; Είναι ό τάφος ής Σιμά τής κόρης ένός 
τών πλουσίων μας. Τήν δυστυχή ! πόσον τήν 
έβασάνισαν. Τής έξώουξαν τούς οφθαλμούς, 
της έ'σχισαν τήν κοιλίαν. Κα! ήτο τόσον νέα. 
Μόλις 18 έτώ ν». «Κα! έκεϊ, κεΐται ή ήδική 
σας Χανά, έδώ δέ είς τό μέσον πρός τό μέρος 
τών άνδρών δεξιά ήσυχάζει ό Ραββΐνος μας. 
Ακόμη δέν έχει μνημεΐον. Καί μακρύτεραν— 
ίδετε—κεΐται ό ύπηρέτης τής Συναγωγής σας. 
Έφόνευσαν αύτόν καί τήν γυναίκα του. Και 
τώρα έξ μικρά μένουν ορφανά».

Καθ’ όν χρόνον ό Χαήμ ώμίλει ό Έφρα'ιμ 
έγένετο σιωτηλός κα! μελαγχολικώτερος. Έσ- 
κέπτετο, έσκεπτετο έπί μακρόν πλήρης φιλα- 
σθένου νευρικότητος και αί σκέψεις του δέν 
έλάμβανον πέρας. Τό σώμά του ήδυνάτιζεν 
όλοέν. ’Έτρωγε κα! έ'πινε πολύ ολίγον και 
πολλάς φοράς διήρχετο τάς ημέρας του είς τό 
νεκροταφεΐον. Συνήθως καί τήν νύκτα άκόμη 
διενυκτέρευεν είς τήν καλύβην τοΰ φύλακος 
Χαήμ.

Μίαν ήμέραν— τήν έπέτειον τών σφαγών 
— οπότε έκαστος Έβραΐος ήναψε καί άπό μίαν 
μεγάλην λαμπάδα είς τήν μνήμην τών μαρ-

τυρησάντων κα! ό Έφρα'ιμ ήναψεν επίσης μιαν 
διά τήν ψυχήν τής Χανας του.

. . . .  Ό  Χαήμ ειχεν άποκοιμηθή προ πολ- 
λοΰ, τόν Έφραιμ δμως δεν κατε^αμβανεν α
κόμη ο ύπνος. "Έξω ή καταιγ'ις έμαινετο, αι 
βροντά! έμυκώντο, αί άστραπα! εφώτιζον α
γρίως. Ό Έφραιμ δέν ήδύνατο νά κοιμηθνί. 
*ϋς συνήθως ήτο βυθισμένος είς σκέψεις· αί
φνης ένόμισε πώς μία σκιά έπεφάνη επι τοΰ 
παραθύρου, μία δευτέρα, μία τρ ίτη ...

— Τί σημαίνει τοΰτο ) θά ΐ'δωμεν. Κά
ποιος έκτύπησε είς τό παράθυρον ! Ό Έ 
φραιμ ήγέρθη κα! έξήλθεν έ'ξω. Έκεϊ ένα θέ
αμα φρικιαστικόν τόν έπερίμενε. Οί νεκροί εν
τός τών λευκών φερετρων άνεσκάλευον το 
χώμα κα\ άνεστεναζον. Τάχιστα έν τεμαχιον 
-εργαμηνης έξήλθεν έκ τής γής,— Είς γέρων 
με τούς οφθαλμούς διατρήτους καί τάς τρίχας 
τής γενειάδος του άπεσπασμένας, (έν τώ ο- 
ποίω πάραυτα ό Έφρα'ιμ άνεγνωρισε τον Ραβ- 
βΐνον) ήρπασε τό τεμάχιον τής περγαμηνής 
μέ τάς σκελετώδεις χεΐραςτου.— *0 Έφρα'ιμ 
πρέπει νά έ’λθνι ! — *0 Έφραιμ πρεπει να 
έλθτ) ! — ’Έκραξε τό πτώμα, Έν τώ άμα 
άπαντες οί λοιπο! νεκροί τόν περιεκυκλωσαν.

— Έσύ τήν έγραψες άνάγνωσε την μας 
λοιπόν έφώναξεν ό Ραβΐνος.

Μέ τρεμούσας χεΐρας ό Έφρα'ιμ έ'λαβε το 
τεμάχιον της περγαμηνής.

*Η καταιγ'ις έααίνετο, ό άνεμος εμυ/.ατο,
%  ̂/ λ , \ t ' Υ ' eτα οενόρα εκινουντο και. ανε^τενα^ον και αι 

βροντά! άντήχουν δαιμονιωδώς.
— Άνάγνωσε ! άνάγνωσε ! έψιθυρισαν οί 

νεκροί. Ήρχισε νά άναγινώσκν). Ή το ο Δεκά
λογος. Πρό πολλοΰ δέν τόν είχεν άναγνώσει. 
Ά λλά  τόν ένεθυμεΐτο άκόμη άπό στήθους κα! 
οταν ή αστραπή έφώτιζεν έπ’ ολίγον την 
πλασιν αύτός άνεγίγνωσκε·

«Τίμα τόν πατέρα σου κα! τήν μητέρα σου 
ίνα εύτυχήστις κα! μακροχρόνιος εσν) επι τής 
γής ήν Κύριος ό θεός σου σο! έδωκεν»ανεγνωσε 
ό Έφραιμ.

Καί οί νεκοο! έν χωρώ τόν παρηκολουθουν. 
Κα! ό άνεμος ώρύετο κα! έμυκατο, και τα 
δένδρα έκινοΰντο πενθίμως κα! έθρηνουν.

«Μή φονεύσνις ! » άνέγνωσε ό Έφραιμ με 
φωνήν τρέμουσαν. «Μή φονεύσνις!» έψιθύρισε 
μέ μίαν βραχνήν φωνήν ή γυνή του. «Μή φο- 
νεύσνις !» άνέκραξε μέ σφοδρότητα ό Ραββΐνος 
δστις ΐστατο πλησίον. «Μνι φονεύσνις εθρηνη- 
σεν έπίσης ή Σιμά μέ τήν κοιλίαν ήνεφγαε- 
νην κα! τούς διατρύτους οφθαλμούς της εχουσ»ί 
έστραμμένους πρός τόν ούρανυν.

Κα! ό άνεμος έγόγγυζε άναστενάζων ώτε! 
κλαίων.

Ή  βροντή έμυκατο θρηνωδώς καί τά 
πάντα πέοιξ ήσαν σκοτεινά κα! μαΰρα. Αί ά
στραπα! μόνςν ζλικ,οειδώς διασχίζουσαι τό

στερέωμα έφώτιζον τό κοιμητήριον, τούς νε
κρούς έντός τών λευκών φερετρων των, και τον 
Έφρα'ιμ βαστάζοντα περγαμηνής τεμάχιον.

«Μή φονεύσνις !» άνέκραξαν οί νεκρό! κατα- 
ληφθέντες ύπό έκστάσεοις κα! μέ έ κ πάθος 
άγριον, καί ή κραυγή αυτη διεσκορπισθη εις 
ολον τόν κόσμον.

«Μή φονεύσνις !» άντήχησεν πάλιν ή φωνή 
ώς γογγυσμός ώς θρήνος ώς παράπονον ως 
άπειλή.

Κα! ή άγρία ήχώ έπανελάμβανεν «Μη φο- 
νεύσνις ! . . .  Μή φονεύσνις ! . . . »

Καί άποκαμωμένος ό Έφρα'ιμ κατηληφθεις 
ύπό τής ιδίας έξάψεως ήτις κατείχε τους νε
κρούς δψωσε μ ετ ’ αύτών τάς χεΐρας πρός τον 
ούρανόν καί έβόησεν. «Μή φονεύσνις ί Μή φο- 
νεύσνις ! . . . »

Τήν έπομένην ό νεκροθάπτης Χαήμ ήνοιξε 
τάφον διά τόν Έφραιμ.

Ό Έφρα'ιμ εύρέθη νεκρός έπ! τοΰ τάφου 
τής γυναικός του.

Θεσοαλονίκη
Μετάφρασις 

ΙΙΛΙΑ X. ΚΟΕΝ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΤΚΞ ΕΠΕΤΕΙΟΥ I I ?  S A S i t O ?
TOT ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΧΕΡΤΣΛ

Την 20 Ταμονζ—επέτειον τοϋ θανάτου τοϋ 
Θεόδωρόν Χέρτολ — ετελέσ&ησαν θρησκευτικά  
και λαϊκά μνημόσυνα .είς την μνήμην τοϋ Με
γάλου ίδρυτον τοϋ Σιωνισμοΰ, είς πλεΐατα σ ιω- 
νικά κέντρα.

Ή  άνώμαλος κατάστασις είς την οποίαν 
διήγεν ή χώρα μας δεν έπέτρεψεν ινα και π αρ ’ 
ήμϊν γίνη ή άνάμνησις τοϋ μεγαλειτέρου τών 
συγχρόνων έβραίων. ’Εν Θεσσαλονίκν] μόνον 
οπου ή σιωνική όργάνωσις είναι άρτιωτέρα, και 
δεν περιορίζονται είς μόνον την συλλογήν χρη 
μάτων, έτέλεσενμνημόαννον δ Σύλλογος «.Μακ- 
καβί» ’

Είναι άναντίρρητον, δτι όσω δ χρόνος π α 
ρέρχεται, έπι τοσοϋτον γιγαντοϋται η φυσιογνω
μία τοϋ Χερτσλ είς την ουνείδησιν τοϋ έβραΐκοΰ 
λαοϋ, και γιγαντοϋται συγχρόνως ή μεγάλη ιδέα 
τον ιεροφάντου, εισερχόμενη κα#’ έκάστην 
στερρώτερον είς τό στάδιον τής πραγμοτ ικό- 
τητος.

Ή  μεγάλη εβραϊκή προσωπικό της τοϋ Χέρ
τολ δεν περιβάλλεται μόνον άπό τήν αΐγλην τής 
ποιήσεως και τοϋ ιδαν ισμόν , άλλα πρόκειται 
διά τόν λαόν τοϋ Ισ ραή λ  καθώς στήλη φω 
τός , όδηγοϋσα αυτόν εις λιμένα σωτηρίας .



Τον λαόν τοϋ ’Ισραήλ έξήγαγεν άπό την δ ο υ 
λείαν τών Φαραο) δ Μωϋσής δ νίός τοϋ Ά μ -  
ρ ά μ , δ άνατραφείς εις την χλιδήν τής Αυλής. 
Με τα τετρακισχιλίων περίπου ετών , δ Θεόδω
ρος Χέρτσλ, δ γνωρίσας δλας τας Ανέσεις κυϊ 
τούς θριάμβους μιας τών άριστοκρατικωτέρων 
κοινωνιών έξάγει τα ι ί κ ν α  τής φυλής του άπό 
την σκλαβια τών διαφόρων Τσάρων και τυράν
νων εις τον ελεύθερον βίον τών άγρών και τής 
άστυκής δράσεως τής άρχαίας Πατρίδος. Τέ
κνα προνομιούχα τής φυλής και οι δύο , περιε- 
φρόνησαν τήν προσωπικήν ευμάρειαν ινα  θ ν - 
σιασθώσι δια τόν λαόν των, καί άμφότεροι φευ, 
δέν είδον τετελεσμένον τό εργον των θνή-  
σκοντες.

'Αντάξιος δντος νά θεωρείται δ Χέρτολ Δ εύ
τερος Μων<ίΛς, καϊ να λεχθή δι' αύτόν τό 
ραββινικόν ρητόν « ’Από τόν ενα εις τόν άλ
λον Μωϋοή, δ ίν  έγεννήθη κανείς καθΐύς δ 
Μ ω ϋσής» .

'And 2 — 9  Σ επτεμβρίου (e. ν . )

Τό 11 ον Σιωνικόν Συνέδριον θέλει συνεδριά
σει φέτος είς Βιέννην άπό 2 μέχρις 9 Σεπτεμ
βρίου (ε. ν).

Το πρόγραμμα των Συνεδριάσεων συνοψίζε
ται είς τά έξής·

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 8 τής νυκτός. 
Εναρκτήριος συνεδρίασις.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 10 προμε
σημβρίας. Έναρξις τής προμεσημβρινής συνε- 
δριάσεως τοϋ Συνεδρίου. 11 π . μ. Διάλεξις.

4 μ. μ. Έναρξις τής μεταμεσημβρινής συ- 
νεδριάσεως, 8 μ. μ. Συνέλευσις, 8 μ .μ. Διά- 
λεζις με προβολάς. 'Ομιλητής ό Δρ. Xatvoiy 
Λέβε. ‘

8 1 /2 μ. μ. 'Εβραϊκή παράστασις είς τό 
Νέον Θέατρον,

Είς ώρας μή όρισθείσας εισέτι θά γίνουν 
επισκέψεις είς τό Εβραϊκόν Μουσεΐον καί είς 
την Άόριατικήν Έκθεοιν.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου. Τό ί'διον ποό- 
γραμμα τής Τετάρτης. Προσέτι:

3 μ. μ. Συνεδρίασις τής Ένώσεως τών 
Έβραίδων δια τήν έκπαίδευσίν έν Παλαιστίνη.

ΙΙαρα<ί>:ευίι ο Σεπτεμβρίου 10 π. μ. 
"Εναρξις τής προμεσημβρινής Συνεδριάσεως· 
11 π . μ. Ήμερίς τοϋ Ώδικοΰ Συλλο'γου τής 
Τ«ρνοβιτς· 4 . μ. μ. ’Έναρξις τής μεταμε
σημβρινής Συνελεύσεως. Εσπέρα. Λειτουργία 
,ν τή Συναγωγή.
ε Σάββατον 6 Σεπτεμβρίου πρωία. Λει

τουργία έν τη Συναγωγή· 8 Εσπέρας. Έορτή 
τών Εβραίων φοιτητών. 8 Εσπέρας. Έλευ- 
θέρα λαϊκή συνέλευσις είς τήν αί'θουσαν Μπε- 
το'βεν.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 10 π . μ.
Έπίσκεψ.ς είς τόν τάφον Χέρτσλ. 3 μ. μ. 
Γυμναστική έορτή. 81/2 \>-· μ· Συναυλία (τή 
συμπράξει· Δος Μαργαρύ. Μπέντβιτς, Κού 
Λέοντος Γκολλανίν καί 'ί,ίδικοϋ Συλλόγου 
Ισερνοβιτς) 81 /2 μ. μ. Διάλεξις μετά προβο
λών άπό τοΰ Κου Φιλισο'βσκυ περί τής Ε 
βραϊκής Τέχνης είς τήν αίθουσαν Μπετόβεν, 
8*/2 μ. μ. Ελεύθερα λαϊκή συνέλευσις (περί 
τοΰ Εθνικοΰ Έβραϊσμοΰ καί τής σωματικής 
άναγεννήσεως) είς Σόφιενσααλ.

Δευτέοα 8 Σεπτ. 10 π .μ . Έναρξις τής 
προμεσημβρινής Συνελεύσεως. 11 π . μ. Μου
σική έσπερίς (τίί συμπράξει Δος Μαργαρύ 
Μπέντβιτς. καί Λέοντος Γκολλανίν). 3 μ. μ. 
Έορτή γυμναστική. 4 μ. μ. Έναρξις τής 
μεταμεσημβρινής συνελεύσεως. 8 μ. μ. Διάλε- 
ξις μετά προβολών περί τοΰ Εθνικοΰ Έβραϊ- 
κοΰ Κεφαλαίου ύπό τοΰ Δρος Χάϊνρψ Λέβε. 
8 μ. μ. Συνεδριάσεις είς τούς σιωνικούς συλ
λόγους τών τριάντα διαμερισμάτων. 9 μ. μ. 
Kommcrs (ζυθοποσία μετά υμνωδίας) τών ε
βραϊκών γυμναστικών Εταιρειών.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 10 π. μ. Έναρ- 
ξις πρωινής συνεδριάσεως. 11 π. μ. Διάλεξις 
4 μ. μ. Συνεδρία μεταμεσημβρινή. 8 μ. μ. 
Έλευθέρα συνέλευσις μέ διάλεξιν είς Σόφιεν
σααλ. 8 μ. μ. Έλευθέρα συνέλευσις μέ διά- 
λεξιν.

Είς ώρας όρισθησομένας έπίσκεψις ύπό συνο- 
δίαν είς τό έβραϊκόν Μουσεΐον καί τήν εκθεσιν 
τήν ’Αδριατικήν.

Καθ’ ο̂ .ας τάς ημέρας τοΰ Συν?· 
δοίου θά είναι άνοικταί αί εκθέσεις τοΰ 
Έβραϊκοΰ Εθνικοΰ Κεφαλαίου, τοΰ Σχο
λείου τεχνικής βιομηχανίας Μπετσαλέλ, τών 
Δαντελλών τής Ένώσεως τών Έβραίδων καί 
τής Εβραϊκής Εκδοτικής Εταιρίας.

Σ Ι Ω Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ ΙΣ

Ό  Μάξ Νορδάου καθώς καί ό ιατρός Μάρ- 
μοοεκ έκ ΓΙαρισιων δεν θα συμμετάσχουν τοΰ 
Συνεδρίου τής Βιέννης; λόγω ασυμφωνίας πρός 
τό πρόγραμμα τών σήμερον ιθυνόντων τόν 
Σιωνισμόν.

Αί δύο ρηθεΐσαι προσωπικότητες αναγνω
ρίζουν τας ο^φελειας τοΰ «πρακτικού σιωνι
σμού» τοΰ Κεντοικοΰ Κομιτάτου, άλλ’ εξαι
ρούν τόν «πολιτ ικόν σιωνισμόν» διά τοΟ όποιου

θα κατορθωθη ή λήψις γενικών μέτρων διά 
την αποκαταστασιν δλων τών καταδυναστευο- 
μενων εβραιων και όχι ή ΐδρυσις, λέγουν., ορι
σμένου άριθμοΰ αποικιών.

— Ύπό τό ό'νομα αΜισράχ» ίδρύθη μέ 
κεφάλαιον 50,000 φρ. κινηματογραφική εται
ρεία με τοπία καί σκηνάς τής Παλαιστίνης. 
Αί κατασκευασθεΐσαι ταινίαι είναι 250. Ό 
Παλαιστινιακός Κινηματογράφος θά κάμη ε- 
ναρςιν κατά τό προσεχές συνέδρων τής Βιέννης.

— Κατά τήν λήξασαν εξαμηνίαν, αί είσ-, 
πραςεις τοΰ Έβρ. Έθν. Κεφαλ. άνήλθον ι,ΐς 
φρ. 430 .271 .50 . Κατά τήν Αην εξαμηνίαν 
τοΰ 1912 μόνον 301,306 ,57.

— Ή  έν Βιέννη Εβραϊκή ’Αποικιακή Έ  ■ 
ταιρεία εδωρησε είς τό Εθνικόν Κεφάλαιον
10,000 φρ. 10 οικίας Ύ εμενιτών.

—  Οι Σιωνισταί Θεσσαλίας διώρισαν άντι- 
προσωπον αύτών είς τό 11 ον Σιωνικόν Συνέ- 
fSpiov Βιέννης τόν ιατρόν Μαυρίκιον Κοφφίναν 
δημοτικόν Συμβουλον Βόλου. Ό ιατρός Κοφ
φίνας ανεχωρησεν ή'δη μετά τής έριτίμου κυ
ρίας του το γένος Κωέν έκ Τρ'κκάλων, ένθέρ- 
μου δέ σιωνίστριας.

— Μανθανομεν οτι ό διδάσκαλος καί Ραβ- 
βινευων Βολου κ. Ιΐεσαχ πρόκειται νά στείλη 
εις Παλαιστίνην έν τέκνον του ΐνα έγγραφή 
εις το εκεί εβραϊκόν Διδασκαλεΐον.

Είς τον Βόλον παρηγγέλθησαν 500 φιά- 
λαι τοΰ οίνου Ρισον-λε-Σιών Παλαιστίνης, 
καθώς και ποσον 300 περίπου λιρών διά εί'δη 
τοΰ Εργοστασίου τεχνικής Βιομηχανίας Μπε- 
τσαλελ Παλαιστίνης.

— Εις το πρόσεχες φύλλον σπουδαΐον πρό- 
γραμμα α Γαξειδιου είς Παλαιστίνην» διά λα
χνών μιας Δραχμής. Είς το προσεχές.

1 · Γ. Το Σιωνικόν Κέντρον Βόλου δεδο- 
μενου οτι πανταχοΰ τοΰ κόσμου οί Σιωνικοί 
Σύλλογοι δεν είναι μόνον είσπράκτορες, άλλά 
διαφωτισταί τής ιδέας θά έ'καμνε καλόν νά συνέ
λεγε πάσας τάς πληροφορίας περί Σιωνισμοϋ, 
τας οποίας προθύμως θά καταχωρίσωμεν είς 
την « Έπιθεώρησιν» προσέτι συνιστώμεν προ
σοχήν είς τάς μεταφράσεις. Ή  εγκύκλιος περί 
τοΰ Εθνικοΰ κεφαλαίου, καθώς μετεφράσθη 
είναι τόσον άκατανόητος, ώστε δέν θά ήτο 
δυνατόν να προχωρηση ή δημοσίευσις είς τό 
αύτό φυλλον, τής Ί .Έ .  προτοΰ λάβωμεν γνώ- 
σιν τοΰ γαλλικοΰ κειμένου.

ΕΚ ΤΟΤ Ε Β Ρ Α Ϊ  Κ Ο Ι  ΚΟΣΜΟΤ

01 ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Η πολυθρύλητος ύπόθεσις τής Μαρκονείου 
Έπαιοιας είς την οποίαν εϊχον περιπλεχθή τόσα 
έςεχοντα πρόσωπα τής Α γγλικής κοινωνίας, 
ελαβε τόν άντίκτυπόν της καί είς τόν έβραϊκόν 
κόσμον, διότι μεταξύ τών ένεχομένων έφέροντο 
και δυο έβραΐοι Υπουργοί, ό τών Ταχυδρομεί
ων Σάμουελ καί ό Γενικός Είσαγγελεύ; τοΰ 
Κράτους, Σερ Ρούφους ’Ισαάκ μαζί μέ τοΰ τών 
Οικονομικών Σερ Λόϋδ Τζιόρτζ.
Κάποιοι ή'θελαν νά δώσουν άντισημιτικόν χρώ
μα είς τήν ύπόθεσιν, ώσεί τοιαΰτα μεσαιωνικά 
αισθήματα δέν ειχον άποσκορακιθή άπό τήν 
’Αγγλίαν ή όποία εύρε τό μεγαλεΐον της διά 
τής έζασκήσεως τής έλευθερίας καί τής ίσό- 
τητος.

Ή  Βουλή τών Κοινοτήτω.ν ήθώωσε πάντας 
τους Ί  πουργούς, άνανεώσασα τήν έμπιστο- 
σύνην της είς τό Ύπουργεΐον.

Έν τώ μεταξύ γενομένων έπαναληπτικών 
εκλογών είς τό διαμέρισμα Ούάνδβορθ έξελέγη 
βουλευτής καί άλλος έβραΐος ό Σάμουελ Σάμου · 
νελ, ούτως ώστε ό αριθμός τών έβραίων βου
λευτών έν Άγγλίο: ανέρχεται είς 17 !

0 ΣΕΡ ΕΡΒΕΡΤΟΣ ΣΑΜΪΈΑ
Μια αγγλική έφημερίς έ'γραψεν πρό τινων 

ημερών ότι εκ τών νεωτέρων πολιτικών άνδρών 
τής ’Αγγλίας ό έ'χων μεγάλειτέρας πιθανότη
τας να γινη πρωθυπουργός εϊναι ό νΰν ύπουρ- 
γος τών Ταχυδρομείων Σέρ Έρβέρτος Σάμυελ. 
Ο Σαμυελ θεωρείται έκ τών έχόντων μέγι- 

στον διαχειριστικόν πνεΰμα, καί ό πλέον λό
γιος τών βουλευτών.

0 ΣΕΡ ΡΟΓΦΟΣ ΙΣΑΑΚ
Κατά τό Daily Express, καί ετερον μέλος 

τοΰ 'Υπουργείου τής ’Αγγλίας, ό Γενικός Εί- 
σαγγελεύς τοΰ Κράτους Σέρ Ροΰφος ’Ισαάκ, 
πρόκειται κατ’ αύτάς νά διορισθΐί 'Υπουγός 
τής Δικαιοσύνης.

Ό Ροΰφος ’Ισαάκ, εϊναι εις τών μεγαλει- 
τερων καί εύγλωτοτερών δικηγόρων τής Α γ 
γλίας.

0 κ. ΕΔΟΓΑΡΔΟΣ ΜΠΡΑΝΔΕΣ
Ό Έδουάρδος Μπρανδές, αδελφός τοΰ με

γάλου λογίου έβραίου Γ. Μπρανδές διωρίσθη 
'Υπουργός τών Οικονομικών τής Δανίας.



Ο  Χ Α Ρ Δ Ε Ν
Είς την κρισιμωτέραν στιγμήν τοΰ έλλη- 

νοβουργαρικοΰ πολέμου ήκούσθη ύπέρ τών ελ
ληνικών δικαίων στεντόρεια ή φωνή τοΰ πρύ
τανεως τών γερμανών δημοσιογράφων, τοΰ 
Μαξιμιλιανοΰ Χάρδεν. Τών φιλελλήνων απάν
των σχεδόν βουβκθέντων έ'πρεπε νά εόρεθη άν
θρωπος άνήκων είς την φυλήν τών προφητών 
ινα λάβη τό θάροος, νά εί'πη την αλήθειαν καί 
δλην την άληθειαν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 
ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Πρόκειται νά γείνη συστηματικωτέρα η εργα
σία τών άνασκαφών έν Παλαιστίνη. Αί διά
φοροι άρχαιολογικαί άποστολαΐ θά διανέμον
ται την εργασίαν είς ήιάφορα κέντρα αρχαιο
λογικά. Προ'κειται πρωτίστως νά γίνουν ερευ- 
ναι περί της προελεύσεως τών Φιλισταίων, οί 
όποιοι κατά τάς τελευταίας έρευνας, δεν φαί
νονται αύτό^θονες, άλλά κατακτηταί τές χώ
ρας, έλθθ'·τες πιθανόν διά θαλάσσης. Λαμβά- 
νεται συγχρόνως πρόνοια, δπως άνασκαφαί γ ί
νουν ό'χι μόνον είς γνωστά ιστορικά σημεία 
άλλά καί είς μικρότερα καί απόκεντρα κέντρα.

0 ΔΡ- ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΚΑΜΙΝΚΑ
Ό Ραββΐνος Δρ Άρμάνδος Καμίνκα έκ 

Βιέννης έ'καμεν έ'κκλησιν είς τούς πανταχοΰ 
Ραββίνους ΐναέπισημως καί έν σώματι διαμαρ- 
τύρωνται έναντίον τών μεσαιωνικών μεθόδων 
της Ρωσσίας, ή όποία, έξαντλήσασα δλα τά 
τυραννικά μέσα ίνα δαμάση τό άγέρωχον ε
βραϊκόν στοιχεΐον τό έν τη έμπροσφυλακη της 
προόδου καί τοΰ κατά τές απολυταρχίας άγώ- 
νος, έπιχειρεΐ νά προσάψη κα τ ’ αύτών την 
μομφήν της ανθρωποθυσίας, της οποίας άπέ- 
δειξ αν τό γελοΐον πάντες οίφοιστηρες της έπι- 
στημης καί της θρησκείας, Πατριάρχαι καί 
ΓΙάπαι τές Χριστιανοσύνης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συνηλθεν κ α τ ’ αύτάς έν Παοισίοις ύπό την 

προεδρίαν τοΰ διάσημου θεϊστοΰ Μπουτρού, μέ
λους της Γαλλικής ’Ακαδημίας, Συνέδριον 
θρησκευμάτων, είς τό όποιον έ'λαβον μέρος 16 
έ'θνη καί 26 θρησκεύματα. Σκοπός τοΰ Συνε
δρίου είναι «νά ένωση πρός άποτελεσματικωτέ- 
ραν κοινήν δρασιν πάντας τούς αίσθανομένους 
έν τφ  μέσω τών διαφορών τών θρησκευτικών 
τύπων, την αύτήν διάπυρον ανάγκην πνευμα
τικές άναγεννησεως, την αύτήν πείναν καί τήν 
αύτήν δεΐψαν δικαιοσύνης καί αγάπης, ανθρώ
πινης αδελφότητος καί άλληλοσεβασμοΰ.»

Μεταξύ τών άντιπροέδρων ήτο καί ό διά
σημος Ραββΐνος Καΐσαρ Σέλιγμαν έκ Φραγκ- 
φούρτης;

Μεταξύ τών ίσραηλιτών ελαβε τόν λό

γον καί ό Ραββΐνος Λου  ̂ Γερμάν Λευη της 
Μεταρρυθμιστικης Συναγωγής Παρισίων ώμι- 
λήσας περί θείας συγκινήσεως καί τές αδελ
φότητος. Ό  διάσημος έλληνιστής, μέλος τοΰ 
’Ινστιτούτου καί βουλευτής Θεόδωρός Ρεϊνάχ 
εις τών αντιπροέδρων τοΰ Συνέδριου, επεσυρε 
τήν προσοχήν της σοφής όμηγυρεως επι τές 
μισαρας προσπαθείας της Ρωσσίας νά άναστηση 
έν πλήρει είκοστφ αίώνιτην συκοφαντίαν της 
χρήσεως ύπό τών έβραίων χριστιανικοΰ αίματος, 
συκοφαντίαν όμοίαν εκείνης διάτήν όποιαν τοσα 
ύπέφερον οί πρώτοι χριστιανοί. 'Ο διάσημος 
ελληνιστής εληξε λέγων δτι είναι βέβαιος οτι 
διερμηνεύει τά αισθήματα παντός τοΰ Συνε
δρίου διαμαρτυρόμενος. Τούς λόγους τοΰ Ρεϊ- 
vay έκάλυψαν αί ομόθυμοι έπευφημίαι τών αν
τιπροσώπων τών 26 θρησκευμάτων.

0 ΜΕΓΑΣ ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ ΑΣΣΕΡ
Άπέθανεν είς ηλικίαν 75 έτών έν Χάγη ό 

παγκοσμίου φήμης νομομομαθης Τοβιας Μι
χαήλ Κάρελ Άσσέρ. Ό  Άσσέρ άνέκεν είς οι
κογένειαν, ή όποία άπ4 τέσσαρας γεννεάς οί- 
δει διάσημους νομομαθείς καί καθηγητάς 
Πανεπιστημίου. Ή  μητηρ τοΰ άποθανοντος 
ήτο αδελφή τοΰ Γκοδφροά Ύπουργοΰ της Δικαι
οσύνης. Ή το ό Άσσέρ μέλος τοΰ Συμβουλίουτης 
’Επικρατείας. Ύπήρξεν είς τών ιδρυτών της 
α ’Επιθεωρήσεως Διεθνοΰς Δικαίου» καί τοΰ 
« ’Ινστιτούτου τοΰ Διεθνούς Δίκαιου» του 
όποιου πολλάκις έχρημάτισεν πρόεδρος. Έ λα- 
βεν ένεργόν μέρος είς τό Συνέδριον της Χά
γης καί πολλάκις διωρίσθη διαιτητής είς ζη
τήματα Διεθνοΰς Δικαίου. Ή το διάσημοςσυγ- 
γραφεύς, έ'ργα του δέ μετεφράσθησαν εις πλει- 
στας τών εύρωπαΐκ,ών γλωσσων.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α  

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ1
"Ας περιορισθώμεν είς τήν Ελλάδα καί τήν 

Ιτα λ ία ν . Περί της Ελλάδος εϊναι γνωστόν 
δτι τά Μέγαρα είναι έβραιοσημιτική λέξις ση- 
μαίνουσα κατοικία, Σαλαμίς είναι της ιδίας 
ρίζης έξ ής καί ή πόλις Σαλήμ αργότερα ‘Ιε
ρουσαλήμ, σημαίνουσα ειρήνην, ή Καδμεία, 
πόλις τοΰ Άνατολίτου (Κάδμου). Κέρκυρα, 
έβραιοφοινικική λέξις σημαίνουσα κάμηλος, 
διότι ώς κάμηλος έφάνη ή Κέρκυρα τήν στιγ
μήν καί είς τό μέρος, δπου πρωτάραξαν οί 
Φοίνικες. ’Επίσης καί ή λέξις Σχερία τνίς Κέρ
κυρας είναι εβραϊκή σημαίνουσα έμπορεΐον.

"Οσον άφορφ είς τήν ’Ιταλίαν, οί έκ Πα
λαιστίνης άναχωρήσαντες Σεχαρδίν έ'δωσαν 
τό ό'νομα είς τήν Σαρδηνίαν. Οί Έτρούσκοι

(οί Tursch τών επιγραφών, Τιράς τΫίς Γραφής 
καί Ταρσάϊμ τοΰ Ταλμούδ) ομόφυλοι τών Χητ- 
ταίων ήλθον έκ Παλαιστίνης καί τνίς -Μι- 
κρας’Ασί&ς είς ’Ιταλίαν,καίεδωσανείς τάςνεας 
έδρας των τά ονόματα τών πόλεων ή τών 
θεών των.Ούτω τνίς πόλως Corneto TarCJlli- 
tlia, αναφαίνεται ό έθνικός θεός τών Χ ιττιτών 
Ταρχοΰ, Κατάνια έκ τοΰ Κατα ("^χάτα , Χ ιτ- 
τ ιτα ). ’Επίσης καί ή πόλις Άσκολι κατά τόν 
Αβραάμ Σαρόβσκη έκ της παλαιστινιακής πό
λεως Ά σκελάν. Μεταξύ Παλαιστίνης καί Έ λ- 
λζδος καθώς καί Ιταλίας αί σχέσεις ύπηρξαν 
συχναί άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους. Ιίερι 
Δανιτών συνταυτιζομένων μέ τούς Δαναούς 
είπομεν ήδη αρκετά.

ΕΒΡΑ Ι ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΦΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

"Ας μή άποροΰν οί άναγνώσται μας μέ τόν 
τίτλον .Πρόκειται περί άληθοΰς κινδύνου λ ό γ ω  
ά μ ε λ ε ία ς .  Τό άρχεΐον τές Ίσραηλιτικης 
Κοινότητος Κέρκυρας, εν τών άρχαιοτερων τοΰ 
παγκοσμίου έβραϊσροΰ,κινδυνεύει νάκαταστοα- 
φη, νά άπολεσθη! Τό Άρχεΐον περιείχε μέχρι 
τινός πολυτιμώτατα έ'γγραφα, πιστοποιοΰντα 
τήν σημασίαν της Κοινότητος, την ιστορικήν 
αύτές δρασιν, τά προνόμοια τά όποια έ'τυχε 
άπό τήν Δημοκρατίαν της Βενετίας, τό ήρωΐ- 
κόν μέρος τό όποιον έ'λαβε κατά τήν πολιορ
κίαν τ^ς Κέρκυρας τό 1610, δτε ή ανδρεία 
τών ήμετέρων προγόνων συνετελεσε νά σωθη 
ή Κέρκυρα άπό ξένήν έπιδρομήν.

Ό διάσημος γεομανός ιστορικός Γκρεγορό- 
βιος είς βιβλίον του περί Κερκύρας λέγει ρη- 
τώς δτι, «διά νά γράφη κανείς την 
ιστορίαν της Κερκύρας πρέπει νά 
(ϊυρ6ον5.ευθη τά σπουδαία αρχεία τΛς 
εβραϊκής Κοινότητος. *0 δέ πρώην άρ- 
χιραββίνος Κερκύρας κ. Ναθάν Λευές σήμερον 
κατέχων τήν έδραν τές Ρουέν έν Γαλλία, 
ήδυνηθη νά γ(>άφη ιστορίαν τές Κοινότητος έκ 
τές μόνης μελέτης τοΰ Αρχείου, ιστορίαν τήν 
όποιαν προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν.

Ε πιτρέπεται είς τήν Ίσραηλιτικήν Κοινό
τητα Κερκύρας νά καταδικάση είς τήν κατα
στροφήν, οτι πολυτιμώτερον εχει, τάς περγα- 
μηνάς τές κοινοφελοΰς δράσεως αύτές \

Έάν τό ταμεΐον τές Κοινότητος δέν είναι 
είς θέσιν νά καταβάλλη τά έ'ζοδα της κατατά- 
ξεως τών πολυτίμων έγγραφων καί τήν άπο- 
ζημίωλιν τοΰ καταλλήλου προσώπου διά τήν 
εργασίαν ταύτην, άς γίνη τοΰτο δ ι’ έράνων. 
Ά λλά  δέν είναι άνάγκη τούτου, ουδέ πρόκει

ται περί πολύ μεγάλου ποσοΰ. Ά ς γίνη έν 
μικρόν δάνειον μέ μικράς δεκαδράχμους μετο- 
χάς, πληρωτέας έντός τριετίας. Είς τό εργον 
τοΰτο, άλλως θά πρωτοστατήση άφεύκτως καί 
ό Σύλλογος ή «Όμόνοια» καθώς ό «Νεος 
Σύλλογος» Θεσσαλονίκης μαζη μέ τάς διασκε
δάσεις τών μελών του, λαμβάνει καί πασαν 
πρωτοβουλίαν διά τήν προαγωγήν τές εκεί 
Κοινότητος.

Ά λλά  γρήγορα, είς τό έ'ργον εως δτου είναι 
ακόμη καιρός. Μόνον αί βάρβαροι κοινωνίαι, 
έγκαταλείπουν είς τήν καταστροφήν τά μνη
μεία τοΰ παρελθόντος. Καί αύτή ή Κοινότης 
Κάιρου συνέλεξε είς Μουσεΐον-Βιβλιοθήκην τα 
αρχαία της έ'γγραφα.

Ή  Ί ό ρ α η λ . Έ χιΟ εώ ρηόις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Οί Έβραΐοι Θεσσαλονίκης, 

άπό τήν άφιξιντών πρώτων τραυματιών τοΰ 
πολέμου, έ'δειξαν δτι έμφοροΰνται άπό τα εύ- 
γενέστερα αισθήματα,συνεισφεροντες υπερ τές 
περιθάλψεως τών τραυματιών,έγγραφόμενοι ως 
νοσοκόμοι καί θέτοντεςείς τήν διάθεσιν τώνάρ - 
χών, ίνα χρησιμοποιηθώσιν ώς νοσοκομεία, τά 
Σχολεία αύτών καί τά κοινοτικά νοσοκομεία.

Δέν άμφιβάλλομεν, δτι ή κοινωνία αυτη έν 
τώ πόνω θέλει σφύξει στενώτερον τούς δεσμούς 
μεταξύ Ελλήνων καί Έβραίων τές μακεδο
νικής μεγαλουπόλεως, ώστε νά έξαλείψη είς 
τό μέλλον πασαν τυχόν παρεξήγησιν.

Ά λλά  καί άλλα έπισυμβάντα γεγονότα, 
οφείλουν νά συνδέουν άδιαρρήκτως τούς δύο 
προοδευτικωτέρους λαούς της Α νατολές. Ή  
κοινή δουλεία τήν όποιαν ύπέστησαν άπό την 
Βουλγαρικήν κατοχήν οί κάτοικοι Σερρών, Δρα- 
μας καί Καβάλλας· δουλεία ή όποία έ'λαβε την 
άγριωτέραν έ'κφρασιν μέ τήν καταστροφήν τών 
Σερρών, άφήσασαν είς τήν έ'νδειαν δλους της 
τούς κατοίκους.

Σημειώνομεν μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστηση/ 
δτι πολλοί ελληνες τών Σερρών εύρον άσυλον 
είς έβραϊκάς οικίας, άπό τόν βουλγαρικόν διωγ
μόν. Οί έβραΐοι ουτοι άπεκρυψαν τούς συμπο- 
λίτας των ελληνας μέ κίνδυνον τές ζωές των. 
Τήν ώοαίαν δέ ταύτην συμπεριφοράν μαρτυ
ρεί έπιστολή τοΰ Μητροπολίτου Σερρών είς 
τήν Ίσραηλιτικήν Κοινότητα.

Ά λ λ ’ ό πόλεμος καί αί συνέπειαι αύτοΰ δέν 
έ'λαβον μόνον ώς άποτέλεσμα τήν Έλληνοε- 
βραϊκήν ταύτην προσέγγισιν άλλά καί τήν ευ- 
ρυνσιν τών έλληνικών όρίων καί δή τές περί 
τήν Θεσσαλονίκην χώρας, τοΰθ’ δπερ ήτο ή 
εύχή τοΰ έμπορικοΰ κόσμου της Θεσσα7.ονικης. 
Ούτως ώστε νέος όρίζων διανοίγεται* είς την 
δρασιν πάντω ν.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Οί Ίσραηλΐται Βόλου ύπέγρα- 
ψαν πρόςπερίΟαλύιν τών οικογενειών τών έφε
δρων δρ. 1,500 μηνιαίως.

— Καί είς συνεισφοράς ύπέρ τοΰ Σιωνισμού



ή Κοινότης Βόλου πρωτοστατεί. Και τοΰτο 
είς τά ό'μματα τοΰ έβραΐκοΰ κόσμου είναι άπό- 
δειξις οτι οί έν Έλλάδι ίσραηλϊται εύημεοοΰν 
και λαμβάνουν ώς έκ τούτου οί έν τ·?) Ε σπε
ρία ομόδοξοι την ιδέαν οτι η Ελλάς είναι 
χωρα, οπου έλευΟέρως δύναταί τις νά πρεσβεύν) 
ό'τι πιστεύει, άλλά καί χώρα δράσεως καί 
πλούτου.

Τ ά  Ε β ρ α ϊ κ ά  ί ί ^ ο λ ε ι α  Ί ω α ν ν ί ν ω ν

ΗΠΕΙΡΟΣ. Μας γράφουν έξ Ίωαννίνων οτι 
πολν άποσχολεΐ την Κοινότητα τό ζήτημα 
τοΰ Ραββίνου καί ούχί όλιγώτερον το ζητημα 
τών Ίσραηλιτικών Σχολείων. Ποιον θά είναι 
τό σύστημα έκπαιδεύσεως τό όποιον θά έπι- 
κ ρ α τ ή σ τ ) ,

Θά διατηρηθί) τό Σχολεΐον τής Ά λ λ κ ί ν ς ,  
θα το διατηρηστ) ή ιδία παρισινή εταιρεία μετά 
την προσάρτησιν τής χώρας είς Κράτος φρον- 
τιζον δια την έκπαίδευσιν j ’Αποδίδει τό Σχο
λεΐον δσους έδικαιοΰτο νά περιμέντ) η Κοινό- 
της καρπούς ; Άνταποκρίνεται ή έκεϊ παρε
χόμενη έκπαίδευσις εις τάς άνάγκας τάς ση- 
μερινάς ύπό έβραϊκήν καί έλληνικην εποψιν. 
’Ιδού τό πολύπλοκον ζητημα,· τό όποιον μέ 
ηρεμίαν πνεύματος καί τήν ευθυκρισίαν δύνα- 
ται νά λυθή.

Έν πρώτοις, είναι άναμφισβήτητον οτι ή 
Ελληνική Κυβερνησις φροντίσασα δ:ά τά μου
σουλμανικά καί ίσραηλιτικά Σχολεία Θεσσα^ 
λίας καί ψηφίσασα ί'διον Νόμον, θέλει ψηφίσγ) 
τοιοΰτον καί διά τά όμοειδή Σχολεία τής 
Ήπείοου.ι

Τώρα έξαρταται άπό τήν Ίσραηλιτικήν 
Κοινότητα Ίωαννίνων, ίνα ό ψηφισόμενος νό
μος είναι ανώτερος τοΰ Θεσσαλικοΰ καί άντα- 
ποκριθή πληρέστερον πρός τάς σημερινάς άνάγ
κας. Έν πρώτοις τό Σχολεΐον πρέπει νά πε- 
ριλάβν) τάξτις μέχρι ποώτης Γυμνασίου, νά 
όρίσγι δέ ό Νόμος ώστε οί διορισθησόμενοι δι
δάσκαλοι τής έβραϊκης ώσι τελειόφοιτοι Έ - 
βραϊκοΰ Διδασκαλείου, ίνα ή Εβραϊκή διδαχθή 
ώς γλώσσα ζωντανή, καθώς γίνεται έν Θεσ- 
σαλονίκγι.

Βέβαια, δεν είναι σωστόν νά παυθοΰν οί νΰν 
υπάρχοντες καί άπό πολλών έτών ύπηρετοΰν- 
τες διδάσκαλοι τής έβραϊκης. οί όποιοι θά πα
ραμείνουν είς τήν θέσιν των. Οί νεώτεροι έξ 
αύτών ίνα διδαχθοΰν τήν νέαν μέθοδον, άς 
ύποχρεωθοΰν νά μεταβοΰν έπί τρεις τουλάχι
στον μήνας είς Θεσσαλονίκην, οπου θά δι- 
δαχθοΰν τήν νέαν μέθοδον παρά τοΰ έκεϊ Ε 
βραίου παιδαγωγοΰ κ. Έ πστάϊν, ό όποιος δέ
χεται προθύμως τοΰτο. Οί τυχόντες διπλώμα
τος παρά τοΰ μεγάλου τούτου παιδαγωγού θά 
ήδύναντο νά διωρισθώσι τακτικώς μέ δικαίω
μα συντάξεως, καί άπολαμβάνοντες μισθόν 
πλήρη δημοδιδασκάλου.

Εννοείται οτι γλώσσα διδασκαλίας θά είναι 
ή έλληνική καί ό'χι ή γαλλική, ή όποία ομως 
θέλει διδαχθ'/ί πρακτικώς ώς ζωντανή γλώσ
σα διά διδασκάλων τής Ά λλιάνς.

Έπελθούσης τής ειρήνης, ή διεύθυνσις τής 
« Ίσραηλιτιχής Έπιθεωρήσεως» τίθεται είς 
τήν όιάθεσιν τής Κοινότητος Ίίυαννίνων διά 
την σύνταξιν έκθέσεως και έν άνάγκγι Νομο
σχεδίου ύποβληθησομένου είς τήν Σεβ. Κυ- 
βέρνησιν.

Είναι δέ αναμφίβολον οτι ό έκλεκτός άνήρ, 
έν τών φωτεινότερων πνευμάτων τής ελληνι
κής πολιτικής ή Α. Ε. ό Γενικός Διοικητής 
τής ’Ηπείρου κ. Ζωγράφος θέλει παρέσχει πα
σαν ύποστήριξιν είς τήν έβραϊκήν Κοινότητα 
Ίωαννίνων έπί τοΰ ζητήματος τούτου.

^ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΩΝ
Ή «Ίσραηλιτική Έπιθεώρησι» κατακτ^ 

όσημέράι πλειότερον τάς συμπαθείας όμοδό
ξων καί μή. Μεταξύ τών ύποστηρικτών τοΰ 
φύλλου, λαμβάνομεν τήν εύχαρίστησιν νά 
προσθέτωμεν σήμερον τόν φίλτατον όμόδοξόν 
μας ’Αθηνών κ. ’Αλφρέδον Ρότσιλδ ό όποιος 
έ'στειλεν ήμϊν τήν εξής έπιστολήν.

Φίλε κνριε Αιενθνντά.
Συνειμμένως εύρίσκετε έπιταγήν Δρ. 100 

ύπέρ τοΰ άξιολόγου περιοδικοΰ Σας.
Παρακαλώ νά θεωρήσητε τήν συνδρομήν 

ταύτην ώς έτησίαν οθεν νά μοί στέλετε πάν
τοτε τήν σχετικήν άπόδειξιν.

Ό  ,νμέτερος φίλος 
λ .  ΡΟΐΣΙΛΑ.

Ό  κ. Ούμβέρτος Βιτέρμπος έκ Τεργέστης 
άπέστειλεν ήμϊν δλως αύθορμητως τέσσαρας 
συνδρομάς μελών τής οίκογενείας του.

Είς τήν εύγενή άμιλλαν συμμετεσχον κ α τ ’ 
αύτάς ό Ραββΐνος Σολομών Δευή καί Μωϋσής 
Ισραήλ έκ Κάιρου οί άδελφοί Μούλλυ έξ ’Α
λεξανδρείας και ό κ. Μάρκος Βειλέλης έκ Πα- 
τ(.ών.

Τους πάντας ευχαριατονμεν θερμώς.
Έκ τών πολλών επιστολών τάς όποιας ή 

«Ίσραηλιτική Έπιθεώρησις» έ'λαβεν περί τής 
αξίας τοΰ έ'ργου της, δημοσιεύομεν τάς έξής 
περικοπάς επιστολής διασήμου ίσραηλί του, είς 
θέσιν νά κρίνγ) περί ίσραηλιτικοΰ περιοδικοΰ.

*0 γράφων είναι ό Δρ. Άλφρέδος Graden- 
w itz  έκ Βερολίνου.

«Λαμβάνω ίσραηλιτικάς έπιθεωρήσεις είς 
τάς σπουδαιοτέρας γλώσσας* ά λλ ’ άφίνοντες 
κ α τά  μέρος τά έβ ρα ϊστ ί σ υ ν τε τα γ μ έ ν α  περια-

όικά, δέν γνωρίζω άλλην έπιθεώρησιν τόσον 
ένδιαφέρουσαν καί έλκυστικήν καθώς ή ίδική 
σας. Θα προσθέσω δτι «Έπιθεώρησις» φέ- 
ρουσα τόν χαρακτήρα τής ίδικής σας δέν ύπήρ- 
χεν, και θά ήτο έξόχως ευχής εργον ίνα καί 
άλλαι χώραι, ή Γερμανία μεταξύ τών άλλων 
έχ.δωσουν παρόμοια ό’ργανα, τόσον είνε α
ληθές δτι ό'χι μόνον τά χριστιανικά έθνη,άλλά 
και το πλεΐστον τών Έβραίων τής Δύσεως, 
δεικνύουν λυπηράν άγνοιαν τοΰ έκπολιτιστι- 
κοΰ ρόλου καί τών προτερημάτων τής εβραϊ
κής φυλής.

Ή  έπιστολή αυτη σταλεΐσα πρό τίνος 
δέν έδημοσιεύθη διότι άποστέργομεν τήν ρε
κλάμαν ΰημοσιεύομεν δέ ταύτην σήμερον 
κατόπιν ά/.ρίτων παρατηρήσεων τινών δλως 
απείρων περί τής πορείας τοΰ φύλλου.»

Η «ΙΣΡ. ΚΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ»

Ε Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Σ  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Σ  
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Φ Ι Λ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Σ

Παντοΰ τοΰ κόσμου είναι καθιερωμένη ή 
προπληρωμή τής συνδρομής, καί έκεϊ δπου τάς 
έφημεριδας ή περιοδικά έκδίδουν έταιρεΐαι 
μέ ύπέρογκα κεφάλαια. Πκρ’ ήμϊν δπου ή έ'κ- 
δοσις έξαρτ&ται άπό τάς θυσίας καί τό ιδανι
κόν ένός ατόμου, ή προπληρωμή είναι καί δρος 
έκ τών ών ούκ άνευ διά τήν άποόσκοπτον έ'κδο- 
σιν τοΰ φύλλου. Ιδ ία σήμερον, ενεκεν τής 
κρίσεως τής ενεκεν του πολέμου, ή διαχείρη- 
σις τής « Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως» αισθά
νεται τήν ανάγκην άμέσων πόρων. ΙΊοός τοΰτο 
κάμνει έ’κκλησιν είς τους φίλους αύτής ίνα 
στείλουν διά ταχυδρομικής επιταγής τήν δε- 
κάδραχμον συνδρομήν των είς τήν διεύθυνσιν 
τής «Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως» όδός’Απο- 
στόλου Παύλου 39 ’Αθήνας.Δέν πιστεύομεν νά 
είναι σοβαρός λόγος καθυστερήσεως ή σημερινή 
κρίσις· άπεναντίας,ή ύπάρχουσα κρίσις δέν εί
ναι δίκαιον νά έπιβαρύνν) τήν διαχείρησιν 
τοΰ φύλλου μέ τά συνολικά έξοδα τής έκδό- 
σεως, ένώ ή δεκάδραχμος συνδρομή δι’ ένα 
έκαστον συνδρομητήν είναι ασήμαντος

Υ . Γ. ΓΙαρακαλοΰμεν τόσω θερμότερον τούς 
φίλους συνδρομητάς, καθόσον ή «Ίσρ. Έ πι- 
θεώρησις» ελπίζει νά λάβν) τά μέσα ν ’άντιπρο- 
σωπευθγί είς-τό Συνέδρων τής Βιέννης ίνα πε- 
ριγράψγ) είς τό φύλλον τά κατ’ αύτό.

ΕΠΙ ΤΟΤ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Ε Ι Ρ Η Ν Η

«Είρηνη ύμΐν» ιδού ό έβοαϊκός χαιρετισμός, 
ιδού ό υψιστος σκοπός τοΰ έβραΐκοΰ πολιτισμού. 
’Αλλ’ ή Α γία  Γραφή είναι πλήρης περιγρα
φών πολέμου, διότι είναι μοιραΐον ή ειρήνη 
μεταξύ τών ανθρώπων νά προσκταται διά τοΰ 
πολέμου.

Ή  Ελλάς σήμερον διά τής ανδρείας τοΰ 
Μεγάλου αύτής Βασιλέως καί τής περινοίας 
τοΰ πρώτου αύτοΰ Συμβούλου κ. Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου, γίνεται είς τό έξής αξιοπρεπές στοι- 
χεΐον ειρήνης έν τγί ’Ανατολή καί τώ Κόσμω. 
Τά άθλα τοΰ πολέμου θέλουν συνεχίσϊ) είς τό 
έξής τά άθλα έπί τοΰ πεδίου τής έκπολιτιστι· 
κής ειρηνικής δράσεως, έν τή όποία δέν θέλουν 
ύστερήσν) πρός δόξαν τής Ελληνικής Πατρίδος 
οί "Ελληνες Ίσραηλϊται, καθώς δέν ύστέρησαν 
έπί τοΰ πεδίου τών μαχών.

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α

Ι Σ Ρ Α Η Λ Η Τ ΙΚ Η Σ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Ή  Ίσραηλιτική Κοινότης ’Αθηνών άπέ- 

στειλε πρός τόν Βασιλέα καί τόν Πρωθυπουρ
γόν, διά τοΰ προέδρου της κ. Κωνσταντίνη, 
τά έξής συγχαρητήρια τηλεγραφήματα :

Α . Μ. β α σ ι λ έ α

Ε ις  τό ατρατόηεδον

Ό  Ίσραηλιτισμός τής Ελλάδος, άποτελών 
άναπόσπαστον μέρος τής μεγάλης Πατρίδος, 
έκφράζει εύγνωμόνως τόν θαυμασμόν του διά 
τάς περιφανείς νίκας και το συντελεσθεν ύπό 
τής ‘Υμετέρας Μεγαλειότητος ύπερ τοΰ Έ 
θνους γιγάντειον έργον.

Έ λ ε κ θ έ ο ιο ν  ΙΙεν ιζέλον

Β ουκον ρέστω ν

Είς ύμας, εργάτην δευτέρου σταθμοΰ τής 
'Ελληνικής παλιγγενεσίας, ό Ελληνικός Ί - 
σραηλιτισμός έκφράζει τόν θαυμασμόν του, 
εύχόμενος ταχέως νά ί'δν) πραγματοποιούμενον 
καί τόν τρίτον καί τελευταΐον σταθμόν πρός 
δόξαν άί'διον τοΰ Έλληνισμοΰ, άντιπροσω- 
πεύοντος τήν έλευθερίαν, τήν ισότητα καί τήν 
δικαιοσύνην.



R E V U E  I S R 7 S £ L i I T E

POLITIQUE ET LITTERAIRE 

O R G A N E  D E S  I S R A E L I T E S  D E  Q R E C E

P A R T I E  F

u i s e  i i s t e f ? w j e v /

IDE M. DRBGOUMIS
Notre confrere 1 ’«Independant» de S a 

lonique a interviewe S. Ex. Etienne D ra
goumis Gouverneur general de la Mace
doine sur differentes cjuestions ayant trait  
a 1 ’avenir de Salonique. Nous d£tachons 
de cette importante in terwiew  tout ce 
qui peut interesser plus particulierement 
la coummunaute Israelite. Notons q u ’il 
resulterait des declarations de Son. Exc. 
que la Macedoine, meme apres la pro- 
chaine annexion au Royaume, conserve- 
ra , pour quelque temps encore (peut etre  
jusqu’aux nouvelles elections generales 
ou au vote de certaines lois) son admi
nistration actuelle sous un Gouverneur 
general.

Quant a Mr. Dragoumis, il est une des 
personnalites les plus eminentes de 1’IIel- 
lenisme par sa vaste erudition et sa lon
gue carr ie re  politique sans tache et sans 
reproche.Grand archeologue Mr Dragou
mis a revele  au monde savant plus d ’un 
m ystere du domaine archeologique. Son 
Excellence est un liberal de la grande ecole 
moderne deGam betta et de Clemenceau, 
dont il a plus d ’un point de rcssemblance 
par 1’eloquence serree et elegamment clas- 
sique, et le caractere rebelle a tout com- 
promis. Dans sa conscience hellenique, 
Mr. Dragoumis se rattache a la grande 
epoque classique, dans la quelle, (voyez 
Isocrate dans le Panegyrique) Hellenisme 
etait synonime de civilisation, et q u ’on 
appelait a.hellenei> l ’homme aux moeurs 
douces et a 1’esprit cultive et liberal, 
plutot que le descendant d ’une race par-  
ticuliere. Mr Dragoumis, j ’ai eu 1’occa
sion de le constater a plusieures reprises, 
a une sympathie particuliere pour la 
race  juive, et lorsqu’il exprime son con- 
ten tement de voir les habitants de Salo- 
nique, dont la majorite est israelite, col- 
laborer a l ’oevre commune d ’ordre et 
do reorganisation, il est profondement

sincere et fidele a la tradition do sa fa- 
mille.

En effet, le pere de M.Dragoumis qui 
a ecrit l ’histoire diplomatique la plus 
importante de la Rennaissance grecque, 
cite comme l ’exemple le plus typique des 
sympathies universelles que la Revolution 
grecque s ’etait gagnees, la par tie que les 
Israelites de l ’Allemagne avait prise en 
faveur du mouvement grec et parle no- 
tamment du discours que le grand R ab
bin de W estfa lie  avait prononce a ce 
propos au Temple israelite et la souscri- 
ption des ces memes Israelites en faveur  
des com bat tan ts bellenes.

II est hors de doute que, sous le Gou- 
vernatorat de M.Dragoumis, l ’liebrai'sme 
de Salonique ve r ra  s’initier ces mesures 
de garantie  pour le bon fonctionnement 
de cette importante Communaute I s r a e 
lite, avec «le re spe c l  d u  cu l l e  el des i r a d i -  
l i ons  j u i v e s n  conformement a la declara  
tion de M. Venizelos au «Jewish Croni- 
cle» de Londres. Les mesures que M. Dra 
goumis^appliquera pourront former plus 
t a r d l ’objet des lois que le Parlement 
d ’Athenes, nous soinmes surs, s’empres- 
scra de voter et qui seront un monument 
nouveau, (.levant les peuples civilises, 
de la largeur des vues des homines poli- 
tiques et du peuple grecs.

M. C.

EXTRAIT D E L ’IN T E R W IE W D E S E .
Μ·’· DRAGUMIS A L ’«IND£PENDANT»

— L ’extentondu territoire  de la Grece 
am enera certes des mocliiications dans 
les projets, economiques que vous aviez 
l ’ intention d ’appliquer a Salonique. Quels 
sont vos divers projets en conform ite 
avec la nouvelle situatiou creee par les 
victoires de l ’armee hellenique ?

— Mes projets out pour base le respect 
de ce qui est un droit acquis. Toutes les 
modifications quo j in trod u ira i ne con-

cerneront que la forme et rarem ent le 
fond. Le respect des moeurs, des coutu- 
mes, des privileges sera mon guide. Les 
Communautes conserveront leurs droits, 
et exerceront, bien entendu, leurs pri
vileges, sous la surveillance du Gouverne- 
ment qui aidera les communautes a vivre, 
sans aucune immixtion dans leurs affaires 
interieures. Le meme principe guidera  
le Gouvernement royal au moment oil il 
assumera la direction des affaires de la 
Macedoine, sans l ’intermediaire d ’un 
Gouverneur general.

Dans l ’accomplissement de ma tache, 
j ’ai trouve des auxiliaires precieux, dans 
les comitadgis et dans l ’armee bulgare  
dont les mefaits, dans diverses localites, 
et particulierement a Serres se sont re-  
tournes, pour nous, en veritables bien- 
faits. LaconduitedesBulgares, l ’incendie 
de Serres, les crimes qui y  out ete com- 
mis, contre tous les elements, sans dis
tinction, ont scelle la fusion des elements 
essentiels : Grecs, musulmans et Israeli
tes. Et cette union qui s ’est manifestee 
recemment a Salonique, de si belief agon, 
lors de l ’a rrivee  des convois des blesses 
grecs de la baitaille de Kilkitch, nous 
perm ettra  de nous lancer hardiment 
daus la voie perilleuse du progres.

Aux points de vue financier et econo- 
mique, les projetsou plutot les avant-pro-  
jets des services intelligemment diriges 
par Mr Collnas, serviront de guide, a 
1’avenir, au Gouvernement royal. Pour 
le moment ce sont pour amsi dire, des 
essais de laboratoire et rien de plus, 
mais ils peuvent servir d ’indication pour 
l ’avenir.

Les privileges
ties communautes

— Pouvez-vous nous dire, Excellence 
si, etant donne le passe de la Grece, la 
conduite de son Gouvernement envers 
les communautes religieuses du royaume, 
il est permis d ’esperer que les diverses 
communautes qui vivent dans les regions 
nouvellement conquises, continueront a 
jouir des privileges q u ’elles avaient  
acquis sous le regime otioman ?

—La Grece, dans le passe n ’a jamais 
touche aux privileges des communautes. 
Ce principe a guide la Grece lors de 
1’annexion de la Thessalie. L ’exode des 
musulmans de Thessalie, lors de l ’an- 
nexion de ce pays par la Giece, n ’est 
pas du aux lois grecques, mais bien a la

politique hamidienne qui tendait a faire  
affluer vers l ’Asie Mineure tout 1 ’element 
musulman qui ne vivait pas directement 
sous le sceptre du khalifait. Le ministre 
Tricoupis et ses successeurs ont suivi, 
depuis 1883, la meme politique de tole
rance et ont regie les questions relatives  
aux communautes, sur base des droits 
acquis. Une legislation speciale, inspiree 
de ce grand principe de tolerance, est 
encore en vigueur.

La communaute grecque fera excption 
a la regie generale : toutes ses institu
tions seront absorbees par le Gouverne
ment. Des autres communautes, musul- 
mane, israelite, etc. le gouvernement 
respectera les ecoles, les institutions 
diverses, etc.

Le service m iltlaire

— La question du service militaire des 
nouveaux elements acquis a l ’hellenime, 
est une de celles qui se poseront les 
premieres au Gouvernement central. 
Croyez-vous que cette question ait deja 
ete entrevue oflicieusement, par les 
cercles competents, et pensez-vousqu’elle 
sera solutionnee a l ’avantage de ces ele
ments ?

— Cette question, si capitale q u ’ elle 
soit, n ’a pu encore etre  envisagee. II est 
encore trop premature d ’y peneer. Ce- 
pendant,en procedant par analogie, com
me pour les privileges et droits acquis 
par les communautes, je puis vous dire 
q u ’il est presque certain que cette ques
tion ne pourra etre  re so lu eq u ’ a l ’avan
tage des interesses. Les musulmans de 
Thessalie ont etc exemptes du service 
militaire parce q u ’ils le desiraient. Les 
musulmans de Crete jouissent de la 
meme faveur et ce n ’est q u ’en 1914 q ’ils 
seront incorpores dans les cadres de 
l ’armee. II suffira que les nouveaux 
elements, acquis a 1 ’hellenisme, musul
mans ou Israelites, manifestent le desir, 
pour des raisons particulieres, d'etre dis. 
penses du service militaire pendant une 
periode de preparation sufiisante, 10 ou 
15 ans par exemple, pour que le Gouve
rnement lentral depose une loi dans ce 
sens, sur les bureaux du Parlement, 
lequel ne saurait manquer de la voter.

(L ’independant)



NOUYELLES D ORIENT
— La v i l l e  de Serres a e'te detruite par les 

Bulgares. Les 120 maisons I s r a e l i t e s  presque 
toutes sont en ruine avec la Synagogue et 1 e- 
cole.

— Le nombre des soldats israe'lites grecs s’e'- 
leva avec la nouvelle guerre a 800 environ.

-Ces soldats sont partages dans toutes les armes, 
II y  en a meme chez les euzones et la marine.

— La Communaute' d ’Athenes,vu 1 augmenta
tion extraordinaire des israe'lites grecs, qui 
de 5,000 qu’ils e'taient atteignent maintenant 
le chiffre d ’au moins 100,000 va elaborer un 
projet de loi sur «les e'coles israe'lites»en Grece, 
qu ’elle soumettra au Gouvernement. 11 est a 
soubaiter que ce projet de loi fasse l ’objet 
d une discussion se'rieuse au Congres des Com- 
munaute's israe'lites, qu ’on convoquera a Athe
nes apres la conclusion de la paix.

— Pendant le premier semestre les juifs de 
Grece,non compises les terres nouvellement oc
cupies,ont offert en faveur du Sionisme, outre 
les Schekels, la somme de fr. 2,325. On es- 
pfcre que cette somme sera doublee jusqu a 
la fin de I’anne'e.

— M.le Docteur Coffinas conseiller municipal 
de Volo repre'sentera les sionistes grecs au Con
gres de Vienne. Le docteur partira incessament 
accompagnee de Mme Coffinas ne'e Cohen de 
Tricala. Mme Cohen est une fervente sioniste.

LA PAIX entre les peuples balkaniques 
vient d 'etre  definitivement signee. Sou- 
haitons q u ’elle apporte nne nouvelle ere 
de bon sens, de justice et d ’humanite 
parmi tous les peuples d ’Orient. Sou- 
haitons que l ’accord oil se sont trouves 
l ’Allemagne et la France pour defendre  
les droits de 1 Ilellenisme, soit 1’avant-  
coureur d ’un accord complet entre les 
deux Grands Etats pour le bien de la 
civilisation.

Καί ή Ίσραηλιτικη κοινότης Ίωαννίνων 
άπέστειλε πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν τό ακό
λουθον τηλεγράφημα :

Α. Έξο^. ΙΙρωΟυπουργόν Βενιζέλον
’Α θ ή ν α ς

Ίσραηλιτική κοινότης Ίωαννίνων, συγχαί- 
ρουσα έπιτέλεσιν ειρήνης, έκφράζει άπειρον 
ευγνωμοσύνην ‘Τμετέρ^: Έξοχότητι, επινίκια 
δέ πανηγυρίζουσα άναπέμπει εύχάς ύπέρ δια- 
τηρησεως μεγαλείου καί εύημερίας πολυφίλη
του Πατρίδος.

’Αντιπρόεδρος 
Ιϋρ<ιιιλ Αεβΐίς

Σ Τ Ν Ε ΙΣ Φ Ο ΡΑ Ι Τ Ι Ι Ε Ρ  Τ 0 Τ  Σ Ι ίΙΝ ΙΣ Μ Ο Τ
Π ρ ο ϊό ν  «ί»ων%κΛν κ ι τ τ ΐω ν  Β ό λ ο ν

’Αβραάμ Λεβής Δρ. 2 .—Κα Ραχήλ Μ. Μεζάν. Δρ· 
2 ,60 . — ’Αδελφοί Σακκή Λρ. 5 ,05 .  — Κα Ξανθή Ζ. 
Μουρτζούκου Αρ. 3 ,7 0 .—Κα Ροζίνα I. Λεβή Δρ. 2 ,15; 
—Σαλώμ Μ. Φρατζής Δρ. 3 ,60 , —Χαχάμ Λεβή Δρ. 
2 ,15 .  — Σαμουήλ Κοέν Δρ. 4 .— Έσθήρ Ζ. Λεβή Δρ.
4 .75 . — Δωρ Μαυρίκιος Κοφφίνας Δρ. 3 ,2 5 .— ’Ιωσήφ 
Κωστής καί ’Αδελφοί Δρ. 1,25. — Σιμών Κοέν Δρ.
0 .60 . — Δαυίδ Ματαθίας Δρ. 3 ,30. — Μωϋσής Λεβής" 
2 ,0 5 .—Κα Λούνα Ή λ .  Κωστή Δρ. 2 ,6 5 .— Έργοστά- 
σιον Μουρτζούκου, Σιγάρα, Λεβή καί Σίας Δρ. 2 ,70. 
— Κα Φορτουνή Δ. Καλαμάρου Δρ. 13 ,75 .—Μωϋσης 
Πολίτης καί Σία Δρ. 4 ,5 0 .—Βεν. καί Ζαχ. Δασκα- 
λάκης Δρ. 1 ,1 0 .—Λέων Λεβής καί Βίκτωρ Πολίτης 
Δρ. i. — Κα Ζωή Ίωσ . Λεβή Δρ. 2 . —’Εμμανουήλ 
Βεραχάς Δρ. 0,ί»5.—Μάρκος Χαίμ Γκανής Δρ. 2,15.
— Άαρών Άβδελας Δρ. 2 ,4 5 .—Σίωνιστικός Σύλλογος 
«Ποαλέ Σιών» Δρ. 2 ,50. — Ζαχ. Μουρτζοΰκος καί Ζαχ. 
Λεβής Δρ. 1 ,15. — ’Αδελφοί Λεβή Δρ. 13. — Συναγω
γή Βόλου Δρ. 9,75.

Έ ν δλω Δρ. 100 ,—
ΔΕΝΔΡΑ

Ο Κος Μωϋσής Πέσσαχ, ΡαββΓνος Βόλου (έπί τή 
μνήμγι τοΰ πατρός του Σιμών Πέσσαχ, Άρχιρραβίνου 
Λαρίσσης) Δρ. 7,50.

Ό  Κος ’Αλβέρτος I. Ά μ ώ ν  (είς μνήμην τοϋ πα 
τρός του Γ^ομτώβ Άμών) Δρ. 7,50.

Ο Κος Ίωσηφ Μωσέ διαμένων εν Μασσαλία (Γαλ
λία), όδος Lacepede, 27. 3 έλαιόδενδρα Δρ. 7 ,50. =  
Δρ. 22 ,50 .

Ό  Κος Σίμαντώβ Μ. Λεβής 2 στρέμματα γ«ς Δρ. 
100,00.

ΛΑΡΙλΣΑ (διάφορα)
’Αβραάμ Σ. Κοέν Δρ. 0,50. — ’Ισαάκ Σακκή Δρ. 1. 

—Σαούλ Κοέν Δρ. 1. — Βιτάλης Σακκής Δρ. 0 ,5 0 .— 
Βιτάλης Μ. ’Αβραάμ Δρ. 1 .—Μωϋσης ’Αβραάμ Δο.
1. —’Ισαάκ Κοέν Δρ. 1 .— Έζδρά Ή λ ίας  Δρ. 0,50.
— Παρίς Λευή Δρ. 2. — Ιούδας Σαμπεθάϊ Δρ. 5 . — 
Σαμουήλ Μισδραχής Δρ. 2. —Δανιήλ X. Μισδραχής 
Δρ. 0,50· —Δαυίδ Μισδραχής Δρ. 1 .—Μωϋσής Μισ- 
δραχής Δρ. 2. — ’Αβραμϊνος Μισδραχής Δρ. 2 ,50 .— 
’Αβραάμ X. Μισδραχής Δρ. 0.50. — Σιμών ΜαγρΓσος 
Αρ. 0 ,50. — Σαλβατωρ ’Αβραάμ Δρ. 1. — ’Ιούδας Πε- 
λοσώφ Δρ. 5 0 .—Δαυίδ Φά'ίς Δρ. 1. — Χαίμ Σιγούρα 
Αρ. 4. — Ή λίας ’Αζουβής Δρ. 5 0 .—Μιχαήλ Λευής 
ΔΡ· 1· — ’Ισαάκ Ά λχανάτης  Δρ. 2 .—Χαίμ Μισδραχής 
Δρ· 1. — Ίωσαφάτ Φρανσές Δρ. 0 ,50 .— ’Αβραάμ X. 
Μισδραχής ip. 1 .—’Αβραάμ Μ. ’Αζουβής Δ ρ . ' ΐ . — 
’ Ιακώβ Τουρών Δρ. 0 , 50—ΝισσήμΒέγας Δρ. 0 ,5 0 .=  
Δρ. 37.50.Διάφοραι δωρεαι συλλεγεΓσαι κατά τάς έορ- 
τάς τοΰ «Πουρήμ» Δρ. 30 Α. Μ. Κωέν εν δένδρον7 50.

ΠΡΕΒΕΖΑ (ΗΠΕΙΡΟΤ).
Χανεν Σαλωμ Δρ. 1 ,75 . — Χαίμ Ίακ . Κοέν Δρ. 

1)75. — Χαίμ Α. Ματσας Δρ. 1 ,75 .—Βετσαλέλ Α. 
Κοέν Δρ 1,75 — ’Αβραάμ Μ. Ζάφου Δρ. 1 ,75. —Έ - 
λιασάφ Α. Γκανής Δρ 1,75. — Δαυίδ Μ. Δαυίδ Δρ.
1 .75 .—Μωϋσής Β. ’Αλμπαλας Δρ. 1,75. — ’Ιωσήφ I 
Μάτσας Δρ. 1 , 7 5 . - - Σολομών I. Σαμπάς Δρ, 1,75. 
Μποχώρ Μ. Μάτσας Δρ 1 ,75 .— Χαίμ Μ Γιόμ-Τώβ 
Δρ. 1.75· — Ά β ισά ϊ  Ρ. Μπατίνος Δρ 1 ,75. — 'Ραφαήλ 
Σαδίκ Δρ. 1,75. — Σαδίκ Δ. Σαδίκ Δρ. 1 ,7 5 . - Μ ε ν α -  
χέμ Μ. Νιγρήν Δρ. 1,75 — Μεναχέμ Άαρών Δρ.
1.75. Δαυίδ Δ. Σαδίκ Δρ. 1,75. — Βενιαμήμ ΒεσΟν 
Δρ. 1,75. —Λέων Μάτσας Δρ. 1 ,75 .— ’Ιωσήφ Μ. Κοέν 
Δρ. 1,75· ’ Ισαάκ X. Μάτσας Δρ 1 ,75 .—Δαυίδ ·Λβρ. 
Ίω σ  Μάτσας Δρ. 1,75 — Ιακώβ ’Ισαάκ Δρ. 1 ,7 5 .=  
42. Διάφοροι.=Δρ. 2. Έ ν  ολω 356 50.

( Εκ τοϋ «Σιωνίκου Συλλόγου Βόλου»).

ID IE W E h T

erschein  walirend des XI. Zionistenkongresses in 
W ien  ( 2 . - 9 .  September 1913)

ills Taffcszeitung;

in seclis Numraern. Sie wird

cl on cin/.ts olTiziellen li onc;re.sburicM

bringen und ilire Leser iiber die Verliandlungen 
genau und schnells tens informieren .

l iezugspreise  :

Deutschland. Mk. 2 ,40  
Oesterreich-

Ungarn . .  . Kr. 2 .80  
Rusland . . . .  I’ib l. 1.30

Eugland. . . .  sli. 2 ,10  
H o lland Hfl. 1.70

V ere in ig te  Sta-
a t e n ................ Doll. 5 .7s

a l le  i lbrigen Lander Frs. 3 ,60 
B es te l l iu ngen  gegen V ere in s jndung  des Befrages 

(aucbin Briefm arken) sind zan den r ic l i tenu

V erlag “ Die W e lt,, 

Itorlin W  l a

Siichsische S tra s se  ii

H O T E L  C E N T R A L
Avec restaurant  

Sur le quai
Salon iq u e

V A R S A N O  E T  M O C H E
Restaurant

C A  C H E R
S a lo n ique

Sur le quai

S E L O M O  A B H A V A N E L  
Changeur  

Rue Sabri I acha
Salon ique  

l iislilut p ra t iq u e  de c o m m erce

a .  j s i ^ e E H
externat-internat  

( langue hebraique v ivante  ) 
S a lo n iq u e  

Pres du qiuii

MINOS CONSTANTINE 
Maison cle representation  

eonimi^ion, commerce

(A. CONSTANTINIS e o m m a n d i la i r e )  

ΜΙΝίΙΣ ΚΩΝΣΤΑΤΪΝΗΣ 
Άντιπροόωπεϊαι, Έμπόριον

(Α· ΚΩΝΣΤΑΤΪΝΗΣ μέλος έτερρόρνϋμον)  

Ά θ η ν α ι—  Athenes

M O N O T Y P E
(Americaine) 

Plus perfectionnee que la lynotype 

Choisie comme la meilleure  
par la Typographie nationale 

Represen tant : K. Tr imer i s
A thenes

NISS1M MATATIA
A v o c  a t 

Roggoti Han 29.
Sa lo n iq u e

Ή  Σ ιωνική εφημερίς

((DIE] W  E L T »

0ά έκδοθή ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ κατά τό διάστημα 
τοϋ Συνεδρίου (ΐ7·—23 Αύγουστου). Τιμή 
διά τήν ήμερησίαν εκδοσιν φρ. 3 .6 0 . Διά 
τούς συνδρομητάς 1 .60 .

Σύνδρομα! γίνονται δεκταί είς τό γραφεΐόν 
μας καί εις τήν Δ ιεΰθυνσ ιν:

Die W e l t  
Sachsischestr. 8 Berlin W .  15

Ι Σ Α Κ  Μ Α Τ Α Θ Ι Α Σ
’Α ν α λ α μ β ά ν ε ι  παραγγελ ίας

ενεργεί αποστολάς  
Θεόόαλονίκη

£COLE FRANCO - ALLEMANDE
Enseignement 

Secondaire et commercial 
Externat-internat on famille  

S alon ique  
Rue Kasandjilar pres du Tcharcbi



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κεφάλαιον καταβεβλημένον 

Χοχ. 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

rnOKATASTIIMATA :

Έ ν Έ λ λ ά δ ι : Έ ν Πειραιε?, Πάτραις, Σύρψ 
Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρίιση, ’Α -  
γρινίω χαί Καρδίτσ^.

Έ ν  Κ ρ ή τη  : Έ ν Χανίοις, Ή ρ ιχ λ ε ίφ  κα 
Ρεθύμνω.

Έ ν Τ ο νρ κ ία  : Έ ν  Κων(πόλει, ( 'Υ π ο κ α τά 
στημα έ· Γαλατρί μετά Πρϊκτορείου έν 
Σταμπούλ), Ά μ ισ ώ ,  Τραπεζουνη, Κερα^ 
σοΰντι, Πάφροι, Σμύρνη, Χίω, ΜΕρσίνη, 
Άδάνοις, Ταρσοί, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλ^ι, Ξάνθη, Δε*εαγάτς χαί Ίω αν-  
νίνοις.

Έν ΑΙγίτπτω ! Έ ν  Άλνξανδρεί^ (μετά π α 
ραρτήματος έν τη συνοικία Midan ),Καιρω 
(μετά παραρτήματος έν τη συνοικί? Mous- 
k y ) ,  Ζαγαζιχίΐι), Mavooupft, Μίτ-Γχάμερ, 
Τάντ^ χαί Μπενί-Σουε'φ.

Έ ν Α ο ν δ ίν φ , (No. 22 Fenchurch S treet ) ,  
έν Ά μ β ο ν ρ γ φ  (Domhof, Monckeberg- 
strasse 18), έν Α ε ς ιη ό ό φ  (Κύπρου), έν 
Α ιμ έν ι-Β α θ έο ς  (Σάμου), έν Χ αρτούμ  
καί έν Α ιμένι-Σ ο ι/δάν (Σου δάν).

Δ ιο ικ η τ ικ ό ν  Σ νμ δο ίτλ ιο ν
Σ. Φραγκιάδης, Πρόεδρος, Ί ω .  Μπότασης, 

’Αντιπρόεδρος. Κ. Βεροογκ Ε. ’Εμπειρικός, 
Ε. Εύγενίδης, Δ. Ζαρίφης, I. Ήλιάσκος, Δ; 
15. ΉλιόπουΛος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Α. 
Μπενάχης, Βαρώνος Δε Νεφλίζ, Έ μ μ . Ροδο- 
χανάχης, Μαρκήσιος Δε Ρεβερσώ, Μιχ, ΣαΛ- 
βάγος Διον. Στεφάνου.

Ό  Γενικός Διευθυντής
Ζ, Κ .  ΛΙάχΟας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική 

Ά ϋ 'η ν α ΐχ ή  A thenocles

‘Η Τ ράπεζα ’Α θ η ν ώ ν  έχ τελ ε ΐ  πόίσαν 
τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις
έμποριχών γραμματίων χαί συναλλαγματικών 
Προχαταβολάς ξέπί χρεωγράφων χαί έμπορευ 
μάτων, Είσπράεις τοκομεριδίων, παντ6ς είδους 
χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, 
γραμματίων έσωτερικοΰ χαί έξωτερικοΰ. Έ κ - 
τελεΓ χρητματιστικάς έντολάς, ’Εκδίδει έπιτα 
γάς, πισπωτικος έπιστολάς καί τηλεγραφικάς, 
έντολάς πληρωμών εν τε τώ έσωτερικΰ» καί τα) 
έζωτερικώ, ’Ανοίγει τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυη- 
μένους, Δέχεται καταθέιεις χρεωγράφων πρός 
φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοι
κιάζει ϊιαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφό
ρων διαστάσεων unb ορούς λίαν εΰνοϊχοΰς διά 
κοινόν.

BANQUE D'ATHENES

SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΒ

Capital e n l i e r em en t  v e r s e  dr .  60,000,000

Reserv es  dr .  10,480,000

SIEGE SOCIAL : ATHENES 

SUCCURSALES :

En Gr6ce: Le P iree , Patras, Sy ra ,  Calamata, T ripo li-  
tsa ,  Volo et Lar issa , Agrinion et Carditsa.

En Cr6te: La Canee, Gandie et Retymno.
En Turquie :  Constantinople (Succursa le  a Galata 

avec Agence a Stamboul), Samsoun, Trebizonde, 
Kerassunde, Bafra, Sm yrne , Chio, M ers ine , Adana, 
Tarsous, Sa lon ique , Serres , Cavalla , X anth i,  De- 
deagatch et Jann ina .

En Egypte : A lexandrie  (avee  bureau -annexe  dans 
le qu ar t ie r  Midan), Le Caire (avec bureau annexe 
pans le quart ie r  du Mousky), Zagazig , Mansourah, 
Mit-Hamr, Tantah et Beni-Souef.

A Londres: (No 22 Fenchurch s t ree t ) ,  a Hambourg 
Domhof, Moncke-pergstrasse 18), & Limassol
(Chypre) ,  a Port-Bathy (Samos) et a K h a r 
toum et a Port-Soudan (Soudan).

B alance au 18)31 M ars 1 9 1 3
A C T I F

Di s p o n i b i l i t e s  :

Expfecas en Caiese et dans les Banq .11604636.73 Drs.
Dans les banques en Europe et

traites sur l ’Etranger 7715622. — 19320258.73

Portefeuille-Eecompteset Avances s/effels 
A v a n c e s  s u r  G a r a n t i e s

17961760.58

par l it res 
Ϊ merchandises et autres

58051998.38

garanties 
» premiferes hypothfeques 

Comptes courants debiteurs 
Rentes,Fonds d'Etats Obligat. 
Fortefeuille-Titres et coupons 
Participations flnancierts 
Immeubles 
Uobilier, instal lations, coffres-forts etc.

689562^3.73 
9481135.41

17667429.48
8958544.48

136492427.52 
19400996.33

26625973.96 
2539950.05 
7544092.40 
1297228.94

] ) r  231182088^51

P  A S S 1 F

Capita 11 ntiSrement rers6 
Comptes de depots a vue Ur.

» D a ic l ieance »
> »  » de long. »

Caisse d’^pargne »
Comptes courants cr id iteurs  
Comptes h l ’ Etranger 
Comptes provisoires et divers

Le Directeur General
Z. O. M ATSAS

25807509.71
46884533.07
27106432.64
14039116.73

Drs.

60COUOOO.—

113837592-15 
—  24479959.48

27089363.— 
5775173.88

Dr._231182088.51

L’Inspecteur General 

|‘h . E . (Econoinou


