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Λογω τών εορτών και άλλων περιστα 
τικών έβράδυνεν ή έ'κδοσις του φύλλου Σε
πτεμβρίου. Σήμερον έκδίδομεν είς διπλοϋν 
τεύχος 32  οελίδων τά φύλλα Σεπτεμ
βρίου κα! Οκτωβρίου μαζί.

Εις πάντας τούς συνεργάτας συνδρομη
τές και άναγνώστας της «Ίσρ. Επιθεω- 
ρήσεως» εύχόμεΟα άν και κατόπιν έορτής, 
χρόνια πολλά και καλά.

Εύχαριστοϋμεν πάσας τάς Διοικήσεις 
τών Κοινοτήτων καί τούς ίδιώτας οί όποιο ι 
έπροθυμοποιήθησαν μέχρι τοϋδε νά μας έμ- 
βασουν τήν συνδρομήν των. Έλπίζομεν δέ 
οτι θέλουν σπεύσουν έξ ίσου και αί λοιπαι 
κοινοτητες και ιδιώται, διότι ή καΟυστέρη- 
σις τής συνδρομής δυσχεραίνει πολύ τήν 
έγκαιρον έκδοσιν τοϋ φύλλου. Ή  «Ίσρ . 
Επιΰ'εωρηαις» δέν έκδίδεται ύπό έπιχει- 

ρηματίου πλουσίου έκδοτου, μόνον εισό
δημα εχει τήν συνδρομήν τών φίλων της 
όμοδόξων και μή.

Εύχαριστοϋμεν ιδία τούς άναγνώστας 
ήμών και φίλους οι όποιοι έστειλαν ύμΤν 
έξ ΙΙπείρου, Κερκύρας, ΙΤατρών, Θεσσα
λονίκης, ’Αμερικής, Εύρώπης κτλ. κ.τ.λ. 
συγχαρητήρια έπισκεπτήρια, άντευ/ομέ- 
νους τά βέλτιστα.

Η ΤΤΤΟΒΕΙ Ι Ι  Μ Π Ε Τ Λ Ι Ι
Εξακολουθεί εις Κίεβον ή πολυθρύλητος δίκη 

τοΟ δυστυχοΰς Μπείλίς— τοΰ δευτέρου τούτου 
Δρεϋφούς— ή όποία θά άπομείνν) δίκη κατά 
της βαθείας διαφθορας καί άμαθείας ή όποία 
βασιλεύει μεταξύ τών κατωτέρων ρωσσικών

Γράμματα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξής : 
Διεύθυνσιν « Ίσραηλιτικής ’Επιθεωρήσεως » δδός

’Αποστόλου Παύλου 39 ’Αθήνας.
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τάξεων τάς οποίας περιγράφει ό Γκο'ρκι 
καί τοϋ φανατισμού καί της διαφθορας τών 
ΐθυνουσών τάξεων. Παρ’ ολην τήν προσπά
θειαν τών άρχών, νά καταπνίξουν τήν αλή
θειαν, ή αλήθεια θριαμβεύέι σήρ,ερον καί ή 
Κυβέρνησις ή όποια έπετρεψεν τοιαύτην έ- 
παίσχυντον παρωδίαν της δικαιοσύνης αρχίζει 
νά φοβείται τάς συνεπείας της απερισκεψίας 
της, άφοΰ καί αύτά τά άντισημιτικά φύλλα 
έννοοΰν τό άδικον τό όποιον προσγίνεται εις 
τήν χώραν των διά της άποκαλύψεως τοσαύ- 
της αδικίας, τοσούτου φυλετικοΰ μίσους καί 
τοσούτου φανατισμού καί έν συνόλω τοσαύτης 
ηθικές καταπτώσεως. Ή  Ρωσοία ήδη χωρίζε
ται είς δύο αντίθετα στρατόπεδα τών θιασω
τών της αλήθειας καί τών τοϋ ψεύδους. Ή 
δίκη θέλει εξακολουθήσει ακόμη έπί τινας 
ημέρας ή δέ άπόφασις,άθωωτική ή μή,θά έ'χει 
εξίσου ευχάριστα άποτελέσματα. Διότι έάν ή 
ρωσσική δικαιοσύνη κηρύξν) τήν άθο)ώτητα 
τοϋ άπό δύο έ'τη μαρτυροΰντος θά δείξγ] είς τόν 
κόσμον ό’τι πασα έλπίς άναγεννήσεως καί άν- 
Ορωπισμοΰ δέν άπωλέσθη έν τ*?ί άχανεΐ αύτο- 
κρατορί^:.’Αλλά καί δν κκταδικασθγί ό Μπεϊλίς 
τότε ή· διαίρεσις τών δύο τάσεων, τών φιλε
λευθέρων καί τών φωτοσβεστών, συμβολιζο* 
μενη έν τώ όνο'ματι τοΰ έβραίου μάρτυρος, θά 
γίνγ) άφαιτηρία νέων σφοδρών αγώνων πρός 
άπελευθέρωσιν πνευματικήν τών 150 εκατομ
μυρίων υπηκόων τοϋ Τσάρου, τών σ τενόντων 
ύπό τό μεσαιωνικόν κράτος της πενίας καί 
της άμαθείας, ούχ ήττον ή τά 6 έκατομμύρια 
τών Έβραίων.

Ό τύπος ολοκλήρου τοΰ κόσμου συμπαθεί 
πρός τόν μάρτυρα τοΰ Κίεβου. Οί λόγιοι παν
τός τοΰ κόσμου έδημοσίευσαν διαμαρτυρίας 
κατά τνίς μισαρας συκοφαντίας τοΰ αίματος. 
Γάλλοι, "Αγγλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, ’Α 
μερικανοί Ρώσσοι κ .λ . κ .λ . Είναι λυπηρόν, 
ότι λόγω τί|ς ανωμάλου καταστάσεως της χώ
ρας μας, οί λόγιοι τοΰ Έλληνισμοΰ δέν συμ-



μετέσχον τής τοιαύτης παγκοσμίου διαδηλώ- 
σεως, καθώς άλλοτε ή ελληνική κοινή γνώμη 
είχε συμμερισθν) τόσον έξαιρετικώς τήν γενικήν 
άγανάκτησιν κατά τήν ύπόθεσιν Δρεϋφοΰς.

Ή  συμμετοχή αυτη είς τούς αγώνας ύπέρ 
τής Αλήθειας και τής Δικαιοσύνης, τονώνουν 
τήν ηθικήν ύπόστασιν ενός έθνους.Έκ τών έλλη- 
νικών εφημερίδων, ή «Κραυγή» Πατρών γρά
φει Οζρρζλεως καί μέ ΰψιστον πνεύμα έλληνο- 
χριστιζνικον οτι «υιοθετεί την Δ*.αμ.αρτυρίαν 
τοΰ Σιω ικοΰ Συνεδρίου κατά της συκοφαντίας 
τοΰ αίματος, δια άρθρου άξιου λόγου, τό όποιον 
άναδημοσιεύομεν 1.

Η υ-όθεσις Μπεϊλίς έδωσεν αφορμήν είς 
νέζς σπουδαίας διαμαρτυρίας κατά της συκο
φαντίας τοΰ αίματος, έκ μ,ερους των έγκριτο - 
τέρων προσωπικοτήτων τοΰ καθολικοΰ καί λου- 
θηοανοΟ δόγματός. ΊΙ Α. Μ. ό Β ασ ιλ εύς  
των Ε λλήνων fs covozavz ivog  άντιποο^ωττεύει 
λα(/.:τρώς ττ)ν Ελλαδκ εις τΥ)ν ύψν]Χ·/)ν ταύτην 
συναυλίαν.

Ο ημετερος πεφωτισμ.ενος Βασιλεύς εις 
την ακρόασιν την οποίαν εσχάτως έ'δωκεν εις 
τόν Αοχιραββΐνον Θεσσαλονίκης, έξ άφορμ.ής 
τοΰ τελευταίου επεισοδίου της Θεσσαλονίκης, 
περι ου εν τω αριθμώ G<o τής α Ίσραηλιτικης 
Επιθεωρήσεως» είς τό άρθρον «οί Εβραίοι ώς 

καννιβζλοι κατηγορούμενοι» ειπεν· «Δ ύνασθε  
να  βεβα ιώ σετε  όλον  τόν  έ β ρ α ϊκ ό ν  π λ η θ υ 
σμ όν  ό τ ι  η  σ υ κ οφ α ν τ ία  τ οΰ  α ΐμ α το ς  δέν θ ά  
έπ α να λ η φ θ ί )  είς τό Κ ράτος  μ ο ν .  ΑΙ έλλη-  
ν ικ α ί  άρχα ί γ νω ρ ίζ ο υ ν  κ αλά  δ τ ι  π ρ ό κ ε ιτ α ι  
π ε ρ ϊ  σ υ κ ο φ α ν τ ία ς  μ ν σ α ρ ά ς  κ α ί  μ ε σ α ιω ν ι 
κής . Ισως α μ α θ ε ίς  τ ινες φ α ν α τ ικ ο ί  τή ν  π ι 
σ τ εύουν  α κ ό μ η ,  αλλά β ε β α ιω θ ή τ ε  ό τ ι  α ί  έλ- 
λη ν ικ α ί  α ρ χα ι  δέν θ α  δ εχ θ ο ύ ν  π ο τέ  κ α τ η 
γ ορ ία ν  ά θ ρ ω π ο θ ν σ ί α ς .

Περι της δίκης τοΰ Κίεβου ή Α. Μ. έπρό- 
σθεσεν ; «Είμαι πεπεισμένος οτι είς τήν θορυ
βώδη δίκην Μπεϊλίς ή όποία διεξάγεται τώρα 
εν Ρωσσίο:, ή ρωσσική δικαιοσύνη θά άνα/.α- 
λυψνι εις τό τέλος τήν αλήθειαν».

Ό Καρδινάλιος καί ακαδημαϊκός Γάλλος 
Δυσέν εις ωραιαν επιστολήν δημοσιευθεΐσαν 
είς τόν «Χρόνον» ΓΙζρισίων, λέγει μεταξύ 
άλλων οτι, «καθώς οί ΓΙάπαι καί οί Επίσκο
ποι ο̂ί όποιο, ώμ ίλη σαν περί τοΰ θέματος, π ι
στεύει οτ« πρόκειται πίρί παραλόγου μύθου, 
όμοιου τών συκοφαντιών αί όποΐαι διεδίδοντο 
άλλοτε περί τών χριστιανικών αγαπών καί ο
μοίως άστηρικτου».

Ή  Αύτοΰ Έκλαμπρότης ό κ. Μπούρν ό 
καρδιναλιος αρχιεπίσκοπος τής Ούεστμ-ίνστερ 
γράφει εις τόν άρχιραββΐνον Λονδίνου οτι «μαν-

- 1t T!> “,ρ9ρ°ν το5 * Σ**ελλαρ!ου τής .Κραυγής» 
αναδημοσίευσεν ή . ’Αστραπή» καί μετά ωραίου προ- 
οιμ!ου καί διαμαρτυρίας ή «Νέα ερευνά» Χανιών.

θανει μετα λύπης οτι επαναλαμβάνεται έν 
Ρωσσία ή συκοφαντία τής ανθρωποθυσίας καί 
πιστοποιεί οτι η καθολική Εκκλησία άνεγνύ- 
ρισεν αείποτε δτι παρόμ,οιαι κα^ηγορίαι δέν 
ειχον θεσιν είς τήν θρησκείαν καί τάς έβραϊ- 
κάς ιεροτελεστίας».

Ό  Επίσκοπος διαμαρτυρόμενος Ούγγρος 
Μπαλτάσαρ λέγει. «Δηλώ δημοΟία ό - τ ι  
αίιν κατηγορίαν τοϋ αίματος θεωοώ 
ακίχος διά τον Χρτϋτιαν dyov. Είς 
μά-mv εις αύτάςτάς δίκας περίθρη- 
ίίκεντικών φόνων dt^oudi τόν Ε
βραϊσμόν έπί τον έδωλίου τών κα
τηγορουμένων. Ό πραγματικός κα
τηγορούμενος εϊναι όχρίίίτιανιΟρός· 
δηλαδη ό χρίΰτιανκίμός ό ανίκανος 
νά εχη πί<ίτιν έν τΛ ιδία αύτοϋ αλή
θεια, ο οποϊος άντί νά μεταχειοί- 
ζεται έντιμα δπλα, νά αγωνίζεται 
έν τω πνευρατικώ πεδίω. μεταχει
ρίζεται την £ίαν, καθώς έκαμνεν ή 
εΐδωλολατρικίι θρησκεία,διά νά πεί- 
dn τους άντιθέτους του. Όχρ^τια- 
νιΰρος εκείνος αποκλείει τό <̂>ώς της 
αλήθειας και τό θάλπος τϋς αγάπης 
και χωρίς τάς αρετός ταύτας τάς ό· 
ποιας ή είδωλαλατρεία δέν διεζεδί 
κη<ίε ποΐε δια ιδικάς της, ό χρ^τι- 
ατ^ρός είναι κατώτερος τΛς είδω- 
λολατρείας.

Ό ,Iouδaϊdμός έιιπνε'εται άπό 
τούς doφoϋς νομούς, περί ών αύτός 
ο Χριστός ελεγεν οτι ηλθεν όχι διά 
νά τους διaλύdIl, άλλά διά νά τους 
έκπληρ(ί^η, νά τους έκπληρώΰη έν 
τ$ αγάπη. Ό Χρ^τός λοιπόν άπο 
d ρέφεται πάντα χριάτιανόν ό όποιος 
παρ^τάνει τόν άνθρώπινον φόνον 
ώς έκδήλωΰιν τοϋ έβραΐκοΰ πνεύμα· 
τος. Μέόλην την άγανάκτησιν τ η ς  
«ίυνειδήΟεώς μου, άποκρούω πασαν 
άλληλεγγύην μέ χριστιανισμόν το- 
σοϋτον μυσαρόν, τοΰοϋτον έκφυλον. 
Άναλ,ογιζόρενος τάς κτηνώδεις πρά- 
I εις τίις 'Ιερας’Εξετάσεως πρός τους 
προγόνους μου, στρέφομαι μέ δλην 
την ζέσιν άδελφικιίς άγάπης ποός 
τόν καταδιωκόμενον ’Ιουδαϊσμόν.

Παντοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου έμει
ναν διαμαρτυρίαι κατα τής δίκης τοΰ Κιέβου, 
ύπό Ισραηλιτών καί μή. Μεταξύ τών μεγά
λων Κοινοτήτων αί όποΐαι διεμαρτυρήθησαν 
συγκαταλέγεται καί ή τών Ίσραηλιτικών Σω
ματείων τής Κοινότητος Θεσσαλονίκης πρός 
τόν εγχώριον καί ξένον τύπον καί τόν πεπο- 
λιτισμένον κόσμον.

Είς τό Παρίσι έγεινε μεγάλη διαμαρτυρία

είς τήν αίθουσαν Βαγράν είς τήν οποίαν έλα
βε̂  μέρος ό ΙΙρεσανσέ πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου 
τών Δικαιωμάτων τοΰ ’Ανθρώπου πρώην βου- 
λευτης και ο αρχηγός τών γάλλων σοσιαλι
στών Ίωρές.

« 0 Ιωρές έστιγμάτισε μέ τήν πύρινον 
ευγλωττίαν του τήν ατιμίαν της παρούσης 
οίκης, χαι ώμίλητεν περι τοϋ μεγαλείου 
φυλής, ή όποία ύπερηφανεύεται διά τούς 
—.πινοζα της, τους Λασσάλ και τους Μάρξ 
αύτής^και ή όποία διεσπαρμένη είς τόν κό
σμον̂  διαδίδει παντοΰ τό βαθύ συναίσθημα 
τής ό'καιοσυνης καί του δικαίου έξ ών έμ- 
φορεΐται η.

Γό παρισινόν συλλαλλητήριον έξέδωκε τό 
έξής ψήφισμα :

Οι πεντακισχιλιοι πολίτιδες καί πολΐ- 
ται συνελθόντες είς τήν αίθουσαν Βαγράν 
διαμαρτύρονται κατά τής άτιμου δίκης 
ή όποία γίνεται ύπό τήν γελείαν καί τε
ρατώδη πρόφασιν τής ανθρωποθυσίας 
κατα τοΰ Εβρκίου Μπεϊλίς.

Διατρανοΰσι τήν πλήρη αλληλεγγύην 
ή όποία ενώνει τήν εργατικήν τάξιν τών 
Παρισίων και τής Γαλλίας καθώς και 
πάντας τούς προοδευκικούς και εύσυνει 
δήτους ανθρώπους μέ τον κατηγορούμε 
νον τού Κιέβου καί τούς Έβραίους τής 
Ρωσσίας τούς απειλούμενους έν τφ  προ 
σωπω του. Καί διαλυόμενοι φωνάζουν. 
“Πόλεμος είς όλους τούς φωτοσβέστας, 
είς όλους τούς φανατισμούς είς όλας τάς 
βαρβαρότητας».

Επειδή ε/ας καθολικός παπα; «Δραναΐ- 
της λεγόμενος ήμφισβήτησεν έν τνί παρούσν) 
δικνι τήν γνησιότητα έκθέσεως Καρδιναΐ 
λίου είς τό "Αγιον Όφφίκιον καί μ ι5£ς εγκυ
κλίου^ τοΰ Πάπα Ίννοκεντίου Α', εγγράφων 
δηλουντων τό ψευδές, τό συκοφαντικόν τής 
κατηγορίας τοΰ αίματος, ό λόρδος Ρότσιλδ έ- 
,ήτητε δ ι’ επιστολής είς τόν Καρδινάλιον 
Μερρυ Ντέλ Βζλ ύπουργόν τοΰ Πάπα νά άπο- 
φανθί) εαν τα εν λογω έγγραφα είναι γνήσια, 
δ Κ αρδ ιν ά λ ιο ς  ά π ή ν τ η σ ε ν  δ τ ι  ε ίν α ι  α υ θ ε ν 
τ ικ ά  τό δέ π ρω τό τ υ π ο ν  εύρ ίσκ ε τα ι  εις τό 
Β α τ ι κ α ν ό ν .

Π κατα τοΰ Μπεϊλίς κατηγορία είναι παι
δαριώδης άπό τάς πρώτας δε στιγμάς τής δί
κης άπεδείχθη τό σαθρόν αύτής. Ό Μπεϊλίς 
ητο ήσυχος, εργατικός, ούδέν προηγούμενον 
ειχε με το θΰμα η με την οίκογένειάν του.
Ό Ίουσκίντσκυ είναι νόθον τέκνον. Μία γυ- 
vat/toc τ*/]ς υ,χτωτατ>)ς  κο ινω ν ιχ ^ ς  ύ7Γ0'Ττάθτ.ν)ς 
Ί] Τ<τε|/.τ&εριακ ε ις  τν ιν ο ικ ία ν  τ*^ς όττοίας έ ^ ύ -

χναζε συμμορία ληστών καί έκφύλων, έκ τής 
υποστάθμης εκείνης, τήν όποιαν περιγράφει ό 
Γκόρκη ή γυναίκα αύτή είχεν ύπανδρευθή 
ενα άνδρατής ποιότητός της, τόν Τσεμπεριάκ. 
Μετά τόν φόνον αί πρώται ερευναι έστράφη- 
σαν ποός τήν γυναίκα αύτήν καί τούς συντρό
φους της, τόσον μάλλον ποΰ τό θΰμα έπερίμε- 
νε μίαν κληρονομιάν. Υπήρξε καί μάρτυς ό 
οποίος έβεβζίωσεν 5τι τήν νύκτα τοΰ 'φόνου 
είύεν είς τό σπίτι τής Τσερεμπιάκ σάκκον ό 
οποίος^περιείχε κατά τήν άντίληψίν του π τώ 
μα. Εύρεθησαν καί τεμάχια φορέματος αίμα- 
τωμένου. Προσέτι τό πτώμα έφερε πολλά 
τραύματα είκοσι ή τριάντα καί διαφόρων εί- 

, V’c ■̂ οιπ°ν έντυπον τό όποιον κατηγορεί 
τόν Εβραίον έπί ανθρωποθυσία περιείχε τήν 
περιγραφήν καί τόν άριθμόν τών τραυμάτων 
μίαν ήμέραν προτοΰ γείνγ) ή αύτοψία ί' Ε ν
νοείται οτι αί περιστάσεις αυται θά έ'θετον 
τήν άνάκρισιν εύθύς αμέσως έπί τών ιχνών 
των κακούργων έν χώρο: πολιτισμένν). ’Αλλά, 
τό κακούργημα έκεΐνο είχε γίνει ή έπρόκειτο 
να έκμεταλλευθοΰν ακριβώς διά νά ένοχοποι- 
οΰνται οι Εβραίοι χάριν διωγμοΰ καί λεηλα
σιών, ^καθως προκύπτει άπό μίαν έπερώτησιν 
γενομένην εις τή/ αύστριακήν Βουλήν καί είς 
αύτήν την Δούμζν, οπου ρητώς ό βουλευτής 
Μζλιουκώφ κατήγγειλεν ετερον βουλευτήν ό 
οποίος είναι και ο πολιτικώς ένάγων τής δί
κης OTt είναι συνέταιρος ληστών.

Δυο τίμιοι άνδρες, ό διευθυντής τής ποι
νικής αστυνομίας τοΰ Κιέβου Μισέτκσυ καί ό
αστυνομικοςΚρζσσοβσκυ,επεληφθησαν τής πρώ
της άνακρίσεως άκολουθοΰντες τά άληθή ί'χνη. 
ΓΙρουφυλάκισαν λοιπόν τήν μητέρα τοΰ παιδός, 
τήν Βέρα Τσεμπεριάν καί τόν άνδρα της. Έ 
πειτα τούς άφησαν προσωρινώς καί προύφυλάκι- 
σαν συμ,μοριαν ληστών εν σχεσει ουσαν μέ τήν 
Τσεμπεριάκ. Ό ευσυνείδητος ύπάλληλος άνε- 
κάλυψεν άκόμη τά ενδύματα τοΰ θύματος παρά 
τοΐς λησταΐς καί τά παρέδωσεν έν θριάμβω είς 
τόν ανακριτήν. Τότε αί άρχαί βλέπουσαί δτι 
ο αστυνομος το παρακαμε, ωσεί έπρόκειτο 
πεοι δικαιοσύνης και έπαυσαν αύτόν καί τόν 
βοηθόν του Κρκσόβσκυ, οίτινες δέν ήθελον νά 
παραόεχθοΰν τήν ανθρωποθυσίαν.

Εν τοσουτφ ο Μπευλίς είχε προφυλακισθή, 
στ/ιριζεται δε η κατηγορία εις την μ.αρτυρίαν 
τών δύο Τσεμπεριάκ (τών φονέων κατά τάς 
μεγαλειτέρας πιθανότητας !) οί όποιοι είπον 
άπλούστατα δτι τρία παιδία των 6, 8 καί 9 
έτών τούς είπαν δτι ό Μπευλίς είχε πάρει μαζύ 
του τόν Ίουσκίντσκυ είς τόν κλίβανον τοΰ κε- 
ραμοποιείου δπου είργάζετο. "Οταν ό ανακρι
τής εζήτησε νά ί'δν) τά τρία παιδία τώ είπον 
οτι τά δύο άπέθανον, τό μικρότερον 6 έτών 
μόλις ήδύνατο ν ’ άρθρώσν) λέξιν.

Καί τό κατηγορητήριον λέγει ήρωϊκώς :



« ’Επί τί) βάσει τών μαρτυριών τούτων, κατη- 
γοροΰμεν τόν Μπείλίς κ λ  » Όποία αηδία.

’Εννοείται δτι οσον προχωρεί ή Stxvj το- 
σοΰτον άποδεικνύεται τό γελοΐον τής κατηγο
ρίας καί έπιβεβαιοΰνται αί ύπο'νοιαι κατά τών 
αληθινών κακούργων.

’Ανακρίσεις δημοσιογράφων άνε κάλυψαν 
επίσης τούς κακούργους ά λλ ’ είς μάτην. Δέν 
πρόκειται να ευρεθοΰν κακούργοι ενός φόνου α 
θώου. Δια τοΰτο δεν συγκινοΟνται αί ρωσσικαί 
αΡΧα ι> 011 °ποΐζι τόσους φόνους διαπράττουσι 
συστηματικώς με την Σιβηρίαν καί άλλα μέ
σα, άλλά πρόκειται νά ενοχοποιηθώ 6 Μπείλίς 
καί δ ι’ αύτοΰ ολος ό εβραϊκός λαο'ς.

Ό πολιτισμένος κόσμος είναι ώς έκ τού
του αναστατος. Καί καθώς έγράφομεν έν άρyyj 
τοΰ άρθρου μία καταδίκη τοϋ Μπείλίς θά γινή 
αφετηρία αγώνων γιγαντιαίων έν Ρωσσία μέ
χρι θριάμβου ίσως τής άληθοΰς έλευθερίας έν 
τ·?) διεφθαρμένν) έκείνν) Νέα Βαβυλώνι.

Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΑΝ ΤΙΣΗΜ ΙΤΙΣΜ ΟΝ
Αί σκηναι τας όποιας προϋκάλεσαν άγνω- 

στοι τινες εν Θεσσαλονίκη, άπό τήν κατοχήν 
τον ελληνικού στρατού, ονκοφανιήσαντες τους 
'Εβραίους δτι έδηλητηρίασαν τους εύζώνους, 
ή γελοία συκοφαντία την οποίαν άγνωστοι, π ά 
λιν , ιοως δε οι α ν ιο ι  διεδοοαν οτι οι Έβραΐοι 
εφονευσαν δια χρήσιν θρησκευτικών χριστιανό- 
παιδα, ο οποίος ειρηοθω εν παρόδω εύρέθη εν 
οικία χριστιανική, τό τελευταΐον επεισόδιον τε
μαχίων σημαιών τουρκ ικών , τών οποίων έγει- 
νεν πρόχειρος χρήσις δια την προφύλαξιν εκ 
τών ηλιακών άκτΐνων κυριών τοϋ γυναικονίτου 
μιας συναγωγής, δίδουν τό ενδόσυμον να π ι-  
στενσωμεν οτι άγνωστοί τινες Ισως ξένο ι 
ηροηαγανδ ιστα ί τοϋ αντ ισημ ιτισμόν ίσως 
εντόπιοι εχοντες τοϋ έλληνος μόνον τό δνομα, 
επιδιώκουν να ψαρεύουν είς τα θολά εξ Ατα- 
βικοϋ άντιεβραϊκοϋ μίσους ή τό π ιθανόιερον  
χαριν ιδιοτελών συμφερόντων. Δ tv έκάμνομεν 
λόγον περι τής τάσεως ταύτης τών άληθών  
τούτων εχθρών τής ελληνικής πατρίδος, έάν 
δ & ε βλέπομεν πόσον έπιπολαίως, δυστυχώς ό 
ελληνικός τύπος παρέχει ευήκοον ονς είς τας 
διλετταντικάς ταύτας διαδόσεις, αί όποΐαι π ι-  
στευόμεναι προκαλοϋν τόν γέλωτα και τό τρί- 
ξυμον τών χειρών τών εν κρυπτφ  συκοφαντών.

Ετ.ικαλονμεθα ώς εκ τούτον την πατριωτι 
κην άντιληψιν τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου, παρακα- 
λοϋντες εν δνόματι τοϋ έβραϊκοΰ πληθυσμοϋ τής 
Ελλάδος, να βεβαιώσουν είς τό εξής δεόντως 

και άντικειμενικώς τας ειδήσεις τών τριόδων τής

Θεσσαλονίκης δπου σκοπεύει, ώς φαίνεται να 
ίδρυση την έδραν του το Αντισημικόν έπιτελεΐον 
δια ύποχ{λονίον δράσεως, έκμεταλλενόμενον τό 
ενφλεκτον τοΰ ελληνικού λαοΰ. Την έπιφύλαξιν 
δέ ταύτην συμβουλενομεν δχι μόνον δια την d- 
οφάλειαν ή την υπόλ.ηψιν τών 'Ισραηλιτών, αί 
όποΐαι χάριν τής ελληνικής Διοικήσεω; και τής 
ελληνικης Δικαιοσύνης ονδολως κινδυνεύουν, 
άλλα χάριν τής ειρηνικής σνμβιώσεως, δρον  
Απαραιτήτου, δια τήν προαγωγήν ενός τόπου , 
και χάριν τής καλής φήμης τοΰ τύπου μ α ς , 
την όποιαν εκθέτουν τυχόν λερδοσκόποι τινές, 
εμπορικοί σήμερον αϋριον δέ ίσως πολιτικοί. 
Είναι γνωστόν ήδη άπό δισχιλίων έτών ιστο
ρίαν οτι αι καθ  Εβραίων έκτοϊ,ευόμεναι συ- 
κοφαντίαι τελειώνουν πάντοτε με ενα «γιαγνις 
όλντοΰ ο. Πρός τί λοιπόν ό μάταιος θόρυβος , ό 
δννάμενος να υ τοσκαι/;»; τα θεμέλια μ ιάς κο ι-  
νονίας ; Δύναται και ένας έβραΐος να ύποπέσγ] 
είς παράπτωμα , άλλα τότε πρέπει τό αδ ιάφ ο 
ροι '» τό άναγγέλον τοΰτο νά τιτλοφορείται με 
τό δνομα τοΰ τυχόντος έβραίου και δχι καθώς  
εΐθισται «Οί έβραΐοΐΌ.

Επομένως, είς τό πρόσφατον επεισόδιον 
τοϋ τεμαχίου τής σημαίας, ώφειλον οί ρέπορ- 
τερ να μάθουν τό δνομα τοΰ νεωκόρου και 
τοΰτον νά παραδώσουν είς τήν κατακραυγήν 
τών Τούρκων... Εγραψα τών Τονρκαιν κατά 
λάθος, καί ένώ ετοιμάζομαι να διορθώσω τήν 
λέξιν, συλλογίζομαι δτι δεν έσφαλα , καί δτι 
καθώς ή γλώσσα καί τό χέρι πολλάκις άμαρ- 
μαρτάνουν τάληθη λέγει. Διότι πράγ-  
ματι αν τις επρεπε να ττροοβληϋβ διότι εκομ - 
ματιάσθησαν αί ύπερήμανοι Τυνρκικαϊ σημαΐαι, 
δια χρήσιν μπερτέδων ουτοι έπρεπε να είναι οι 
τουρκοι. °Ενας ελλην επρεπε να ΐδη μ ϊ  ενχα- 
ρίστησιν τό γεγονός.

Ό  άν ι ισημ ι: ισμός , άγνωστος άκόμη έν 
Ελλάδι, 'έκαμε τήν έμφάνησίν του έν Ευρώπη 

προ 35 περίπου ετών. Τα Αποτελέσματα δε 
αύτοΰ δεν ε'ιναι τόσον ευχάριστα, ώστε να εν ■ 
θαρρυνόμεθα, να είσάξωμεν αύτόν εν τή πατρ ι
ό ι μας κ α θ '  ην μάλιστα στιγμήν έχομεν άνάγ- 
κην ένώσεως καί περισυλλογής. Είς τήν Γαλ
λίαν, δπου τόν έλανσάρισαν, οί Ίησουΐται, ό 
ΡθΓ0 Do L ac  όνομαστί, δια τοΰ Δρυμόν τοΰ 
κατασκοπον έπί αυτοκρατορίας καί λιβανωτού 
μετα ταΰτα τών Έβραίων (είς ενα άρθρον του 
εις τον e Temps» παρομοιάζει δ Δρυμόν τόν 
Έβραΐον  Pereire είς Ναπολέοντα τόν Μέγαν) 
έλαβεν Αντίθετα Αποτελέσματα εκείνων, τά ό
ποια ηλπιζον οι διάδοχοί του. Αντί να έξορι- 
σθοΰν σι Εβραίοι, έξεδιώχθησαν τα διάφορα 
φανατικα ταγματα καί έψηφίσθη δ νόμος τοϋ 
χωρισμού Εκκλησίας καί Κράτους, ό όποιος 
εστερησε τήν Καθολικήν Εκκλησίαν 50 ε κ α 
τομμυρ ίων κυβερνητικής έπιχορηγήσεως.

Ή  νπόθεσις Δρενφονς ίδημ ιουργήθη  δια

να φυγουν οί Εβραίοι άπό τόν στρατόν, καί 
ουδέποτε ώς σήμερον υπάρχουν τόσοι Έβραΐοι 
άξιωματικο ί είς τήν Γαλλίαν !

Καί τοΰτο φνσικώς διότι δ Αντισημιτισμός 
έστηρίζετο είς τήν παρανομίαν, καί 6 γαλλικός 
λαός είναι φιλοδίκαιος καί ίπποτ ικός .

Αλλ’ όποιος σάλος, όπόσαι καταστροφαί, 
τών όποιων τα άποτελέσματα βαρύνουν Ακόμη 
σήμερον είς τήν Γαλλίαν προτοϋ δια τών Κλε· 
μανσώ, τών Ζολά καί τής λο ιπή ; επίλεκτου 
όμάδος τών Γάλλων (μεταξύ τής όποιας ό Ψυ 
χάρης, ό Παλαιολόγος καί τόσοι άλλοι "Ελλη
νες έδόξασαν τήν ελληνικήν παράδοσιν τής Α
λήθειας καί τής ελευθερίας) ή Γαλλία δυνηθή  
να Απαλλαγή τοΰ άντισημιτικοΰ άγους ·

Αρκεί να Αναφέρωμεν τήν νπόθεσιν τοΰ 
Παναμά , έπιχειρήσεως έντιμοτάτης, εύρεθείσης 
είς στιγμιαίαν κρίσιν. °Εν άρθρον τοϋ Δουμόν 
έδωσε τό σύνθημα δτι επρόκειτο περί εβραϊκής 
έπιχειρήσεως, περι ftτής μεγαλειτέρας κατα· 
χρήσεως τοϋ α ίω νος τ>.

Σήμερον δτε έπερατώθη τό γιγάντειον ερ 
γον, τοΰ οποίου τό ήμ ισν εϊχον Αποπερατώσει 
οί Γάλλοι Αποδεικνύεται δτι οί ’Αμερικανοί έ ■ 
ξώδενσαν δια τό έτερον η μ ιαν ίσα χρήματα καί 
έδαπάνησαν ίσον χρονικόν δ ιάστημα τών Γάλλων.

Συμπέρασμα : Ή  Γαλλία έχασε τόν 77α να- 
μάν τό Αντιπροσωπεΰον σήμερον Αξίαν 10 δ ι
σεκατομμυρίων δια λίγα αρθρα τοϋ Δρυμόν.

Δεν είναι περίεργον ώς έκ τούτου εαν ό έν 
Γαλλία Αντισημιτισμός είναι σήμερον πτώμα  
*α! εαν ό « Ελεύθερος Λόγος» τοΰ Δρυμόν, 
έλλείψει συνδρομητών , επικαλείται τήν έγγρα- 
φήν συνδρομών Από τονς έναπομείναντας άκό 
μη  ήλιθίονς.

Είναι Ανάγκη να νπομνήσωμεν δτι ό νΰν 
Κάϊζερ ώς πρώτον μέλημά τον έθεσεν, Ανελ- 
θώ ν εις τόν θρόνον, να κατασυντρίψω τ αν Αν
τισημιτισμόν έν τώ προσώπφ τών δύο Αρχηγών 
του, τοΰ ίεροκήρνκος Στέκερ τόν όποιον δπέ 
πεμψε κακήν κακώς εκ τής Αυλής τον, καί τόν 
Χαμμερσ τάϊν διευθυντήν τής μισελληνικής 
« Έφημερίδος τοΰ Σταυροϋν , τόν όποιον έσυ- 
ρεν είς τα δικαστήρια ώς καταχραστήν καί ε κ 
βιαστήν,,κα ί τόν όποιον συνέλαβε δια τής Ε λ 
ληνικής Κυβερνήσεως, ύπουργεύοντος τοΰ κ. 
Σ κ ο ν ζ έ ;

Καί δτι ό Κάϊζερ έσωσε τήν γερμανικήν 
βιομηχανίαν καί τό έμπόριον κατασυντρίβων 
τόν Αντισημιτισμόν Από τήν Αφετηρίαν του, Αρ
κεί πάλιν έν παράδειγμα. Τό γεγονός δτι δια 
τής ησυχίας τήν οποίαν έξησφάλισεν είς τους 
'Εβραίους ό αντοκράτωρ Γονλιέλμος, ήδννήθη  
νή Αναπτύξω τό κολοσσιαΐον εργον του, μ ία  
τών μεγαλειτέρων επιχειρηματικών προσωπ ι
κοτήτων τών νεωτέρων χρόνων,ό μέγας Μ π άλ
λ ιν, ό νΰν διευθυντής τής «Hamburg-Ame

rica», ό δημιουργός τοϋ έμπορικοϋ ναντιν.οϋ 
μεγαλείου τής Γερμανίας,

Το εβραϊκόν ζητημα δέν είναι άθυρμα  μέ 
τό όποιον δύ·αται να πα ίζy  τις Αποινεί, καί 
χρήζει μελέτης τής τε Αφετηρίας του καί τών 
Αποτελεσμάτων τον.

Πάντως, ή ιστορία δισχιλίων έτών Απέδει- 
ξεν δτι τα Κράτη κερδίζουν έκ τής εβραϊκής 
συνεργασίας πνευματικής τε καί υλικής καί χά 
νουν τΑνάπαλιν. « Ένας Γάλλος, δ Maurice 
L.loch πιστεύομεν,Απέδειξεν δτι αί στιγμαί Ακμής 
ενός έθνους Αντιστοιχοΰν μέ τας έποχάς, καθ ' 
ας τό έβραϊκόν στοιχεΐσν Απολαμβάνει ίοότητος 
και δικαιοσύνης, καί αί τής παρακμής μέ τας 
έποχας Αντιεβραϊκών δ ιωγμών» .

Είναι φυσικόν δτι εν Κράτος χάνει μή  έκ- 
μεταλλενόμενον τα άριστα αυτοΰ στοιχεία· μ ή 
πως ή οθωμανική αυτοκρατορία δέν παρασκευ ■ 
αζει την αδοξον πτώσίν τγ]ς καταδιώκονσα τό 
ελληνικόν στοιχεΐον ;

Ταΰτα '{ράφοντες, γνωρίζομεν δτι ουδέποτε έν 
Έλλάδι νπήρξεν Αντισημιτισμός, τ,ντε έάν είσδύ 
σω ο ι ι  ο ελληνικός λαος έχων ταςαύτα: Αρετας ευ - 
θυκρισ ίας τοϋ Γαλλικοΰ θα Ανεχθή έπί πολύ αϊ
τόν. Γνωρίζομεν δτι υπό τό φώς τοϋ Παρθενώ- 
νος, το φωτιζον Ακόμη τό ελληνικόν πνεύμα έκαλ 
λ.ιεργήθησαν αι νψηλοτεραι Αρεταί τής έρεύνης 
και τής φιλοσοφικής Ανοχής καί ιστορικοί φι ■ 
λοεβραϊκαί συμπάθειαι, αί λαβο ϊσα ι τήν υψη ■ 
λοτέραν αύτών έκφρασιν μέ τήν τ ιμητικήν υπο 
δοχήν είς τόν Ραββί τής 'Ιερουσαλήμ Σαούλ 
έκ Ταρσόν.

Εμβαθυναντες μόνον είς τήν Ιστορίαν τοϋ 
Αντισημιτισμού, ήθελήσαμεν δια τούτον να ρή 
ξωμεν φωνήν κινδύνον κατα τής κ α θ ’ ήμετέ- 
ραν γνώμην, τασεως όμάδος επιτηδείων πα ι-  
ζούσης έν τώ κρνπτώ μέ τά ηθικά καί υλικά 
συμφέροντα τοΰ ελληνισμού καί τήν ενπιοτίαν 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

Ή ’1(}£>αηλ»·ηκΰ ΈπιΟεώρηιίις.

ΜΑΘΗΜΑ Ι Ι Ε Α Μ Σ Μ Ο ΐ
Α Γ ίΟ  Τ Η Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Ν

Εινε γνωστόν ότι η μεταζύ Ρωσσίας καί 
’Αμερικής εμπορική σύμβασις ή όποία έ'ληγε 
tvjv πρωτην τταρελΟοντος Ίανουαρίου δέν άνε- 
νεώθη, διότι ή Ρωσσία χπγ τε ι  άπό τη ν’Αμε
ρικήν νά μή έπιτρέψν) ή κατόπιν ιδιαιτέρας 
άδειας τήν εί'σοδον είς τήν Ρωσσίαν είς τούς 
ίσραηλίτας άμερικανούς υπηκόους.

Κατόπιν νέας άποπείρας έπαναληψεως τών 
εμπορικών σχε'τεων εκ (Λερούς τνίς Ρωσσίας, 
οί «Τάϊμς» πληροφορούν οτι, ό Πρόεδρος τής 
’Αμερικής κ. Ούίλσων είδοποίησεν έκ νέου 
τήν Ρωσσικήν Κυβέρνησιν οτι αδυνατεί νά ά-



νανεώσν] τήν σύμβασιν διότι ή ’Αμερική εν
νοεί νά μένη πιστή εις τό δημοκρατικόν αυ
τής Σύνταγμα, και δέν δύναται νά ύπογράψϊ) 
συνθήκην μή άναγνωρίζουσαν ίσα δικαιώματα 
εις ολους τούς άμερικανούς υπηκόους.

ΤαΟτα λέγων ό κ. Ούί'λσων δέν άγεται 
άπό κομ.ματικόν συμφέρον χάριν τών Έβραίων 
ή έκ πείσματος άφοΟ αναγνωρίζει ό ί'διος οτι 
ή μή άνανέωσις τής εμπορικής συνθήκης βλά
πτει τά συμ.φεροντα άμ.φοτέοων τών Κρατών, 
άλλά άπό λόγους ιδανικούς τούς οποίους μας 
αποκαλύπτει ό πρό τριών ημερών άπαγγελθείς 
λόγος τοϋ Προέδρου είς τήν Πολιτείαν τής 
Άλαμ,πάμας.

Κατά σχετικόν τηλεγράφημα ό Πρόεδρος 
Ούί'λσων ώμίλησε περι ηθικής καί ιδεαλισμού 
τα οποία πρεπει νά εμπνέουν τήν ’Αμερικήν 
καί κατέκρινε τήν πολιτικήν τήν συμφεροντο
λογικήν καί ύλιστικήν τής Εύρώπης.

«Είναι επικίνδυνον καί εξευτελιστικόν, 
ειπεν ό Πρόεδρος Ούί'λσων, νά στηρίζτ) εν Κρά
τος τήν εξωτερικήν του πολιτικήν έπί ύλικών 
συμφερόντων. "Ολα τά εθνη τής ’Αμερικής 
θά σχηματίσουν μίαν οικογένειαν ή όποία θά 
άφιερωθϊ) έν τι) άνθρωπότητι είς τάς άρχάς 
τάς έχούσας άφετηρίαν τήν έλευθερίαν».

Όποιαν υψηλήν διδαχήν άποτελοϋν οί λό
γοι ουτοι, τών οποίων έφαρμ-ογή εΐναι ή πρός 
τήν Ρωσσίαν πολιτική, έκ μ.έρους τής- υλιστι
κής θεωρουμένης ’Αμερικής, είς τήν γεγηρα- 
κυϊαν αύτήν Εύρώπην, τής οποίας οί ιθύνοντες 
τόσας διαπράττουν άδικίας καί έναντίον τής 
ελευθερίας τών έθνοτήτων (ορα ’Ήπειρον καί 
Αγιον ’Όρος) καί εναντίον τής έλευθερίας τής 

συνειδήσεως ! (ορα ύπόθεσιν Μπεϊλίς).

Η  Ε Ι Ρ Η Ν Η
Περϊληι|τις λό γο ν  έκφω νηθέντος έν τη  Σ υνα

γω γή  Ρονέν (Γ α λ λ ία ς )  ΰπό το ϋ  ϊ ’αθ- 
6 ϊν ο ν  ΙΝαθάν Λ ε υ η ·>

Πόσον εύμορφα φαίνονται στα δρη επάνω 
τα πόδια τον Αγγελιοφόρον, ηοϋ φέρνει τό μή -  
ννμα τής ειρήνης , τό άγγελμά τής ευτυχίας και 
τής σωτηρίας, ποΰ στην Σιών λέγει : εφθασεν 
ή Βασιλεία τοϋ Θεοί5 σου. (Ή σα ΐα  52).

’Ό ντως, ό ’Ισραήλ και είς το πλέον μεμα -  
κρυομένον παρελθόν ύπήρξεν εις τών πρωτερ
γατών τής ειρήνης. Ήγάπησε τήν ειρήνην, τήν 
επόθησε, τήν εϋεώρηπε πάντοτε ώς τό μεγα- 
λείτερον τών Αγαθών. ’Αναμφιβόλως περιέβαλε 
μέ τήν Αγάπην του ετι περισσότερον τήν Τορά, 
την θείαν αυτήν Γραφήν, ή όποία ύπήρξεν ό 
κλήρος του. Δι' αυτήν ύπέστη Αναριθμήτους 
διωγμούς και διειήρησεν αύτήν μέ θυσίαν Ακό
μη  τής ζωής.

Ά λλ’ ή θρησκευτική αυτή διδασκαλία eh a i  
μέγας, ισχυρός παράγων ειρήνης, ή κηρύττουσα  
τήν στενήν, τήν Αρχικήν Αδελφότητα δλων τών 
Ανθρώπων. Οί δπαδοι και εκτελεσταί της, οί 
προπαγανδισταί της Ανα τόν κόσμον, ώφείλουν 
να συντελοϋν παντι σϋένει, καθώς οι σοφοί μας  
τό κηρύττουν υψηλά, είς τήν κατάργησιν τής 
βίας ή όποία καταπιέζει τό δίκαιον, δια τόν 
τελειωτικόν θρίαμβον τής όμονοίας και τ ή ς  εί- 
ρήνης. Καί-αί διαθέσεις αυται, αί τάσεις αΰται 
αί άκρως είρηνικαί τοϋ Έβραϊσμοΰ Αναφαίνον
ται Από τών πρώτων στιγμών ."Οντως Ανα τρέ
χων τις εις τήν Αφετηρίαν τοϋ λαοϋ τοϋ Ισ
ραήλ, οποίαν μας τήν παρασταίνει ή Γραφή, 
Εκπλήττεται τις Αναμφιβόλως δια τήν διάφορόν ή 
όποία υπάρχει μεταξύ τής Εμφανίσϊως τοϋ 'Ισ
ραήλ επι τής σκηνής τής Ιστορία;, και εκείνης 
τών άλλων εθνών τής Αρχαιότητος. Τα άλλα 
εθνη θεωροϋντα τήν δόξαν τών δπλων ώς τήν 
ώραιοτέραν, και τόν πόλεμον ώς τό νόμιμον  
δικαίωμα τής βίας και τής τόλμης, προπάντων  
ώς τό ευγενέστερον τών Επαγγελμάτων, Εφιλο- 
τ ιμήθησαν να δοξάσωσι τήν κοιτίδα τοϋ γένους 
των, μέ ήρωας, ημιθέους Ανδραγαθσϋντας και 
άκαταπαύστως καταγινομένους είς αίμοχαρεΤς 
Αγώνας. Ό  'Ισραήλ, Απεναντίας, ειρηνικός τό 
πνεϋμα, Ανατρέχει είς φυλάρχους οίκογενειάρ- 
χας, επιδιδομένονς είς ειρηνικός εργασίας, εις 
τήν κτηνοτροφίαν, εις τήν βοσκήν κα) μή  έχον
τας άλλην φιλοδοξίαν παρεκτός να ζώσι σύμ 
φωνα μέ τό θρησκευτικόν εκείνο ιδανικόν, τό 
όποιον θεωροΰν ώς τήν φωτεινοτέραν τών Αλη - 
θειών. Ό  Αβραάμ, ό πρώτος και σεβασμ ιώ - 
τερος τών πατριαρχιών, διακρίνεται πρό παντός 
δια τήν Αφιλοκέρδειαν, τήν Αγαθότητα, και τήν 
Αγάπην τον δια τήν ομόνοιαν και τήν εΙρήνην. 
Χάριν ταύτης εχωρίσθη Από τόν Ανεψιόν τον 
Λώτ τόν όποιον ΰπερηγάπα. Επεμβαίνει υπέρ 
αυτών τών Σ οδόμω ν  μέ τους γείτονάς του 
συντηρεί είρηνικοτάτας σχέσεις, και περιστοι
χίζεται πανταχόθεν Από σεβασμόν καί εκτ ίμη-  
σιν. Ό  Ιακώβ είναι κ α τ ’ εξοχήν ό ενάρετος 
σκηνίτης, ειρηνόφιλοι: Εκ φύσεως, είς πλήρη  
Αντίθεσιν μέ τόν Ήσαν, τόν βίαιον, τόν ζώντα  
Από κυνήγιον. Οί δύο Αδελφοί, άλλως τε, μή  
δυνάμενοι να συνεννοούνται, χωρίζονται. Ά λ-  
λοϊος ό δρόμος των, Αλλοΐοι οί πόθο ι των. 
Μόνος ό ’Ιακώβ είναι ό θεματοφύλαξ τής 
πατριαρχικής παραδόσεως.

Ο ’Ιακώβ μετωνομάσθη Ισραήλ, σημαίνει 
δέ ή λέξις ό πρός θ εόν  μαχόμενος, οΐωνει ό 
Αγωνιζόμενος πρός Επίτευξιν ιδανικού; τοΰ θειον 
ίδανικοϋ τής Αγάπης και τής ειρήνης.

Και ιδού δτι Εφθάσαμεν είς τό κύριον θέμα  
τοΰ λόγου μας. Διότι ζωντανή είκών τοϋ Πα- 
τριάρχον ’Ιακώβ, ό λαός τοΰ ’Ισραήλ, άγρυ
πνος φρουρός τοϋ Νόμου τοϋ Σ ινά τοΰ κηρύτ-  
τοντος συγχρόνως τήν τε νπαρξιν τοϋ Θεοΰ και

τήν στενήν και Αρχικήν Αδελφότητα τών Ανθρώ
πων κα'ι τό καθήκον ν' Αγαπώσι και βοηθώσιν  
Αλλήλους, δέν ήδύνατο ή να Αποτροπιάζεται 
τόν πόλεμον κα'ι τα. παρομαρτάνοντα μέ αυτόν 
κακά. Ό  'Ισραήλ δ'ιν Επεθύμησε ποτέ τόν 
πόλεμον δια τόν πόλεμον, ώς πηγήν δηλ.αδή 
σφαγών και λεηλασιών, προστρέξας μόνον είς 
τά δπλα ίνα Αποκρούη τας κ α τ ’ αύτοϋ προσ-  
βολάς. Κα} φυσικώς, διότι εγκατασταθείς είς 
τήν χώραν τών προγόνων μετα δουλείαν πολλών 
αιώνων, Επεδόθη είς τήν καλλιέργειαν τών 
Αγρών, ή όποία ευημερεΐ μόνον δια τής ειρή
νης. Και ή Αγάπη τής πατρφας γής, ή πεί- 
αμων εργασία του, σννετέλεσαν ώστε ή χώρα 
τοΰ 'Ισραήλ να Αποβή χώρα στάζονσα μέλι κα'ι 
γάλα, τοί'θ ' δπερ και πλειότερον Ενίσχυεν τήν 
πρός τήν ειρήνην τάσιν του.

Ό πο ία  δέ διαφορά, είρήσθω εν παρόδφ, 
παρουσιάζει ή χώρα εκείνη σήμερον.1 Έ ρημω-  
θεϊσα, καταστραφεϊσα άπό τόσους πολέμους, 
Αραιώτατα κατφκημένη, εχει Επανέλθη είς τήν 
προτέραν άγονον κατάστασιν, μόνην δ' ελπίδα 
Αναγεννήσεως εχουσα τήν επάνοδον εκείνων 
τών όποιων αί Εργατικαί χεΐρες Ασμένως θα  
τήν καλλιεργήσουν και τών όποιων αί πιστα'ι 
καρδία ι ουδέποτε έπαυσαν να τήν Αγαπώσι. · . 
Διότι είς τήν χώραν ταύτην, τήν μ ικρήν κα'ι 
φίλην, ό 'Ισραήλ ειχεν Αφιερώσει μίαν λατρείαν, 
μίαν Αγάπην Απεριόριστον, ή όποία ουδέποτε 
εσβέσθη. Τό νά ζή Εντός αυτής Εν ειρήνη, μέ 
τόν καρπόν τής Εργασίας του, ητο τό άντικεί- 
μενον τών ευχών του, τών ώραιοτέρων τον 
ονείρων. Ό  δέ προφήτης, ινα περιγράψη τόν 
’Ισραήλ ενημεροϋντα, δέν ενρίσκει καλλιτέραν 
εικόνα εί μή να μάς τόν παραστήσι ; Αναπαυό- 
μενον είς τήν σκιάν τής Αμπέλου του και τής 
συκής του.

Και αύτός ό Δαβίδ παραθέτει παρομοίαν  
εικόνα, Εκθειάζουσαν τήν ειρηνικήν εργασίαν 
ώς τήν ύψίστην ευδαιμονίαν, λέγων:  « Εύτυχής 
κα'ι ευδαίμων ό τρώγων τόν καρπόν τής Εργα 
σίας τ ουη .

Βεβαίως <5έν ήτο εύκολος ή επίτευξις τής εί· 
ρήνης-Οί λαοί,οί περικυκλοϋντες τ ό ν ’ Ισραήλ,δέν 
τόν άφηναν να γευσθή Αναπαύσεως κα'ι ησυχίας. 
Άλλ' ουδέποτε μδλα ταΰτα επανσεν ό ’Ισραήλ 
να προσβλέπη πρός τό ιδανικόν τοΰτο τής 
φυλής του, τήν ειρήνην, να ποθ ί) τόν Αγγελιο
φόρον τόν άγγέλοντα είς τα δρη τής ‘ Ιουδαίος 
τήν ευτυχίαν, τήν σωτηρίαν κα'ι τήν ειρήνην, 
τήν Βασιλείαν τοΰ Θεοϋ. Δια. τόν ’Ισραήλ ή 
Βασιλεία τοϋ Θεοΰ εΐναι ισοδύναμος μέ Β α 
σιλείαν τής Ειρήνης Έπρέσβευεν δτι ή Αδι- 
κία, αί καταπιέσεις, οί πόλεμοι θέλουν παύσει 
μίαν ήμέραν , δτι οί λαοί πάντες, σνμφιλιωθέν- 
τες, φωτισθέντες άπό τήν άλήθειαν, θέλουν 
συζήσει νπό τό θειον σκήπτρον τής ειρήνης.

Οί προφήται τοΰ ’Ισραήλ προανήγγειλαν
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τοΰτο μέ ύπέροχον πίστιν κα'ι Εν τφ  μέσφ  γε
γονότων, τα όποια εν τούτοις εφαίνοντο δια- 
ψεύδοντα τοΰτο «Θά ελθη ήμέρα λέγουν,καθ' 
ήν ή γνώσις τοϋ Θεοΰ θα π ληρο ί τήν γήν καθώς  
ταϋδα τα  πληροΰσι τόν ’Ωκεανόν ('Ησ. 11 ,9).  
Κα'ι πολυάρ ιθμα εθνη θα προσέλθουν και θα  
ε ίπ ο ΰ ν  ”4? υπάγωμεν και ας άναβώμεν τό 
δρος τοΰ Κυρίου, ας άναβώμεν είς τό δρος τοΰ 
Θεοΰ τοϋ ’Ιακώβ, ινα μάς διδάξη τούς δ ρό 
μους του καί βαδίαωμεν είς αυτούς. Διότι Εκ 
Σιών ελεύσεται Νόμος καί δ λόγος Κυρίου εκ 
'Ιερουσαλήμ . . . Καί δλοι οί λαοί θα μεταβά
λουν τα ξίφη αυτών είς δρέπανα καί τα Ακόντια 
αυτών είς ΰνία Αρότρου' καί ουδείς λαός θέλει 
σηκώσει τό ξϊφός του Εναντίον άλλον καί δέν 
θά διδαχθοϋν πλέον τόν πόλεμον. Τέλος έκα
στος θα παρακάθηται είς τήν σκιάν τής Αμπέ- 
λον καί τής σνκής τον Αφόβως» .

Παρ' όλα ταΰτα, παρα τό ιδανικόν τοΰτο τό 
ειρηνικόν, δέν πρέπει να νποθέσωμεν δτι ό 
'Ισραήλ Απεστρέφετο τόν πόλεμον Εκ δειλίας. 
Διότι ή Ιστορία μάς διδάσκει δτι ό λαός ήμών  
άντεμετώπισε μετα θάρρους καί ήρωϊσμοϋ τόν 
θάνατον επί τοΰ πεδίου τών μαχών, οσάκις ή 
άνάγκη τό Εκάλει. Μάλιστα ονδέν έθνος δέν 
νπεβλήθη είς τόσας θυσίας δια τήν ΰπεράσπισιν 
τής πατρίδος του ή τής πίστεώς του. Ού^έν 
τέλος άντέταξεν Αντίστασιν τόσον ήρωϊκήν το- 
σοϋτον Απέλπιδα δσην ή 'Ιερουσαλήμ εναντίον 
τών λεγεώνων τών Ρωμαίων. ‘Η  Ιερουσαλήμ  
επεσεν αυτόχρημα Επί τών πτωμάτων τών υπε
ρασπιστών του. Καί ποϋ δύναταί τις να Ανευρη 
μαχητας γενναιοτέρους τών Ενδόξων Μακκα- 
βαίων ; Ιζατα λαοΰ τοιούτου δέν χωροϋν νπό-  
νοιαι δειλίας.

Ό  'Ισραήλ ποθε ί τήν ειρήνην, διότι οί ίερο- 
φάνται τής φνλής τον έδειξαν αντφ  τό μάταιον 
τής βίας, δτι αντοκρατορίαι καί λαοί παρέρχον
ται δταν δέν βασίζονται είς ενα υψηλόν ιδανι
κόν, δτι τέλος τό πνεϋμα θέλει κυριαρχήσει τής 
ϋλης. Ή  ίσραηλιτική διδασκαλία κηρύττει τήν 
Αγάπην, τήν ομόνοιαν, τήν ειρήνην. Πρώτη Εν 
τφ  κόσμω εκήρυξε τας σωτηρίους αύτας Αλή
θειας : "O n υπάρχει Πατήρ, δημιουργός τοϋ
παντός καί πάντων τών Ανθρώπων, πατήρ  
πλήρης Αγάπης. °Οτι δ Θεός ουτος λατρεύεται 
δια βίου Ενάρετου κα'ι άγνοΰ, δτι ή λατρεία 
αυτη θα λάβη τήν τελευταίαν καί εύγενεστέραν 
εκφρασίν της Εν τή δμονοία , εν τή ειρήνη, εν 
τή ενώσει δλων τών Ανθρώπων.

’Ιδού ποΰ δ ’Ισραήλ στηρίζει τήν πρός τήν 
βίαν καί τόν άδικον Αποστροφήν του, καί τήν 
πίστιν είς τήν αιωνιότητα αύτοϋ καί τόν θ ρ ίαμ 
βον τής ειρηνικής του διδασκαλίας.

ΝΑΘΑΝ ΛΕΥΗΣ
Ραβϊνοι έν Rouen.



Γ ' .
Σιωνισταί ύπίίρξαν ό Παγκόσμιός Ίσραηλι- 

τικός Σύνδεσμος των Παρισίων,όταν ίδρυε μίαν 
Γεωργικήν Σχολήν ε ίς ’Ιάφφαν και όΈδμόνδος 
/τέ Ρότ σιλδ όταν ίδρυε τάς έβραϊκά? αποικίας 
της Παλαιστίνης. Άπό της άρχης δέ της Δια- 
σπορας μέχρι σήμερον, πάντες οί Έβραΐοι, ό 
Ίεουδας Άλεβύ έν Ισπανία , ό Δόν Ίωσέ 
Νασση,οί καλλιεργήσαντες την εβραϊκήν γλώσ
σαν άπό τοϋ Γκαονημ μέχρι της Σχολής τοΰ 
Μενδελσώνος καί τοΰ Σμολένσκη προτοΰ ύπάρξν) 
άκόμη ή λέξις Σιωνισμός, ύπνίρξαν σιωνισταί. 
ΙΙας δέ Έβραΐος, άνθέλν) νά είναι ειλικρινής,θά 
όμολυγήσν) οτι είναι Σιωνιστής, διο'τι είναι 
άΛυνατον, άφύσικον νά παραδεχθν) κανείς άνδρα 
διατηροϋντα τόν ανθρωπισμόν του καί μη εν
διαφερόμενον διά τούς εγγύς πρός αύτόν, διά 
την φυλήν του, διά τό έθνος του. . Ή  άρνησις 
τοΰ έμφυτου τούτου συναισθήματος είναι απόρ
ροια δειλίας, προερχομένης έκ παρεξηγησεως, 
ή όποία άποτελεΐ φαϋλον κύκλον. Ή  παοεξή- 
ξήγησις προέρχεται έκ τνίς έσφαλμένης ιδέας 
ό'τι η Πατρίς πρέπει νά άποτελνίται άπό άν- 
θρωπους έ'χοντας τό αύτό θρήσκευμα, τήν αύ
τήν γλώσσαν, μόνον κοινάς παραδόσεις. Ένώ 
ή Πατρίς, είναι ή άγάπη πρός ώρισμένην χώ
ραν με συνολον καθηκόντων καί δικαιωμάτων 
τεινόντων είς τήν εύημερίαν ταύτης, εις έπέ- 
κτασιν τοΰ έδάφους της, οταν λόγοι ίστοοικοί 
και πολιτισμοΰ άπαιτοΰσι τοΰτο, καί τήν προ
αγωγήν αύτνίς είς τό πεδίον τνίς τέχνης καί 
της επιστήμης. Ώς έπί τό πλεΐστον ή ΙΙα- 
τρις, άποτελεΐται άπό τό αύτό έθνος άλλ’ δχι 
πάντοτε. Πολλαί δέ εθνότητες άποβλέπουσαι 
είς τόν άνωτέρω σκοπόν δύνανται νά διατη- 
ροΰν έκάστη ιδιαιτέρας παραδόσεις, πολλάκις 
καί ιδιαιτέραν γλώσσαν, καί τινας ιδιαιτέρους 
πόθους,οταν εύρίσκωνται έν αρμονία μετά πρός 
τήν κοινήν πατρίδα καθήκοντα καί τήν πρός 
αύτην άφοσίωσιν. Τοϋτο άπαιτεΐ καί αύτό τό 
ύψηλόν συμφέρον της Πατρίδος, διότι τά φυ
λετικά καί θρησκευτικά μίση διαιροΰν τήν Πα
τρίδα καί εμποδίζουν τήν προαγωγήν αύτης 
εις την άμιλλαν τών έθνώ/. Ό Αύτοκράτωρ 
Γουλιελμος καλώς εννόησε τοΰτο, θέσας πρώ
τον μελημα αύτοΰ άνελθών είς τόν θρόνον νά 
έκκαθαρίσν) τό Γερμανικόν έ'δαφος άπό τό άν- 
τισημιτικόν άγος.

* *
*

Ειπομεν εις αλλο κεφάλαιον δτι ό «άντιση- 
μιτισμός» είναι απόρροια τών παρεξηγήσεων 
τών έκ της νέας καταστάσεως τών Έβραίων 
|/.ετά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν, παρεξηγή
σεις δμως τάς οποίας έδημιούργησεν έν πλεί-

στοις ή κακοπιστία. Νά έξηγηθώμεν. Τό μ ί
σος τό κατά τών Έβραίων, άγνωστον εις τόν 
άρχαΐον κόσμον τνίς Ελλάδες είναι δημιούρ
γημα τνίς ρωμαϊκές αύτοκρατορίας, μή άνεπο
μένης ώς μή έννοούσης αύτήν τήν πνευματι
κήν αυτοκρατορίαν τήν οποίαν οί Έβραΐοι άν- 
τετασσον είς τήν ΐδικήν της. Έκ τοΰ ρωμαϊ- 
κοΰ κόσμου τό μίσος αύτό πολλάκις αδιάλλα
κτον μετεδοθη είς τόν λοιπόν κόσμον, καί δι- 
αιωνίσθη είς τινας κοινωνίας μέχρι σήμερον. 
Είνε δέ περίεργον τό έξης "Οτι καί όταν c 
εβραϊκός ιμπεριαλισμός έπεκράτησε διά τοϋ 
Χριστιανισμοΰ καί ό λέων τοΰ ’Ιούδα έθριάμ- 
βευσε τνίς λυκαίνης τοϋ Ρωμύλου τό μίσος διε- 
τηρήθη. Πώς δε τοΰτο Πώς, άφοΰ ό ρωμαϊ
κός κόσμος παρεδέχθη έπί τέλους τάς δοξα
σίας μιας φυλνίς, έξα/.ολουθεΐ νά θΐωρνί ταύτην 
καθώς καί πρότερον, ώς άντίπαλον j Φρονοΰ- 
μεν μάλλον δτι ή συνέχεια τοΰ μίσους είναι 
τεκμηριον δτι αί ήθικοφιλοσοφικαί άρχαί της 
περιφρονημενης φυλής, δέν είσέδυσαν άκόμη 
βαθέως εντός της ψυχής του προσήλυτου, μέ 
άλλα λόγια οτι ό ρωμαϊκός κόσμος έχει έκ- 
χριστιανισθν) μόνον κα τ ’έπίφασιν. Καί μήπως 
δεν έχομεν άλλως τε μύρια παραδείγματα 
τούτου, μέ τήν άπάθειαν τών τνίς Εσπερίας

> f , ,  / λ , Γκέντρων ενώπιον τόσων ωμοτήτων και εναν- 
τίον χριστιανών διαπραττομένων ; Έάν ή χρι
στιανική άγάπη είχε πράγματι γεν ν] κτήμα 
τοϋ ρωμαϊκοϋ κόσμου, πρώτον άποτέλεσμα αύ
της θά ήτο ή έκδήλωσις συμπαθείας διά τόν 
λαον ο όποιος είργάσθη έπί αιώνας ίνα είσάγν) 
τήν ιδέαν τ^ς άγάπης είς τήν άνθρωπότητα, 
καθώς δ έν είναι ό υνατόν οπαδός της καθαρας 
φιλοσοφίας νά μή έχν) θαυμασμόν πρός τόν έλ- 
ληνικόν λαόν τόν δημιουργήσαντα αύτήν ά- 
σχετως εάν ό υψηλότερος μύστης της φιλοσο
φίας ταύτης ό Σωκράτης κατεδικάσθη ύπό τα- 
κτικοϋ έλληνικοΰ δικαστηοίου (1.)

Καί μέ νει σήμερον τό φαινόμενον, δτι μία 
κοινωνία, δσον περισσότερον πλησιάζει ποός 
τον Χριστιανισμόν τοσοΰτον χειραφετείται τοΰ 
ενάντιον τών Έβραίων μίσους. Είναι άνάγκη 
νά άναφέρωμεν παραδείγματα Είναι γνωστόν 
ότι οί Ρώσσοι ήσπάσθησαν τόν Χριστιανισμόν 
χάριν πολιτικοΰ σκοποΰ διϊδόντες δ ι’αύτοΰ τήν 
κληρονομιάν τνίς Βυζαντινής Αύτοκρατορίας 
καί τήν άποροόφησιν τοΰ Έλληνισμοΰ. Σκέψις 
γελοία βεβαίως διότι ό Ελληνισμός είναι άει-

(*) Λέγομεν τοϋτο Stoxt έάν ή καταδίκη τοϋ Σω- 
κρατους επισημοποιείται ύ π ’ αύτής τής Ε λλην ική ς  
ιστορίας, αί έβραϊκαί πηγαί οΰδέν άναφέρουσι περί 
τής καταδίκης του Ίησοΰ Χρίστου, οϋτως ώστε οί 
Έβραΐοι νά δύνανται νά δηλώσιν άγνοιαν περί τής 
καταδίκης αύτής τής όποιας μόνον έ'ξωθεν εχουσιν ε “ -  

δησιν, τοΰΟ’ δπερ οί ’Αθηναίοι εδικαιούντο νά διατεί- 
νωνται εαν φέρ’είπεΐν, τήν καταδίκην τοΰ Σ(«κρ>τους 
ανεφερον Αιγυπτιακαί ή Ρωμαϊκα! πηγαί καί όχι έλ- 
ληνικαί.

θαλες φυτόν άψηφοΰν τραχύτητα έδάφους και 
κακοκαιρίας. Ά λ λ ’ ή μωρά αύτή σκέψις δέν 
έμπνεει όιά τοΰτο ολιγώτερον τήν πανσλαυϊ- 
στικην πολιτικήν καί εξηγεί είς τούς νουνε
χείς την πολιτείαν τνίς Ρωσσίας άπό τήν άφύ- 
πνισιν τοΰ νεωτέοου Έλληνισμοΰ μέχρι σήμε
ρον με τάς σημερινάς άποπείρας παραβιάσεως 
τοΰ Αγίου "Ορους και τήν έπιδιοιχθεΐσαν έ- 
πιδίκασιν της έλληνικωτάτης Καβάλλας είς 
τήν Βουλγαρίαν. Λοιπόν οί Ρώσσοι συμπερι- 
φερονται πρός τούς Εβραίους δπως συμπεριε- 
φερετο ό ρωμαϊκός κόσμος πρός τούς πρώτους 
Χριστιανούς. ΙΙοία μεγαλειτέρα άπόδειξις OTt 
δεν είνε Χριστιανοί

Αύτη ή μορφή τοϋ κατά τών Έβοαίων δι- 
ωγμοΰ είναι ή άρχέγονος, είναι ή τοΰ Φαραώ, 
ή τών έθνικών κκτά τών Χριστιανών, έν γέ- 
νει τό μίσος λαών μειονεκτούντων ήθικώς 
καί πνευματικώς κατά λαών ύψηλοτέρων συλ
λήψεων.

Ό δέ Αντισημιτισμός, είναι ή μορφή άν- 
τιπολιτευσεως κατά τώ/ Έβραίων, της κακό
πιστου μειονότητος τών πολιτισμένων κοινω
νιών ή όποία εκμεταλλεύεται τάς εμφύτους 
φυλετικάς διαφοράς καί τήν άτελειαν μιας νο
μοθεσίας έν μέρει, ίνα ένσπείρν) τό μίσος καί 
την διχόνοιαν, έπί έλπίδι έπικρκτήσεως είς 
τον αγώνα τοΰ βίου. Μεγαε Γάλλος συγγρα- 
φευς, τοΰ οποίου δέν ένθυμούμεθα τό δνομα, 
ειχε γράψει άλλοτε είς τόν «Φιγαρώ» δτι άν- 
τισημΐται είναι μόνον οί άποτυχόντες εις τήν 
βιοπάλην. Ά λλά μή καί ό πρό τίνος μεταστάς 
αρχηγός τοϋ σοσιαλαστικοΰ κόμματος έν Γερ
μανίά δέν άπεφθέγξατο δτι αό άντισημιτισμ.ός

r r * , ,  ,  'είναι ο σοσιαλισμος των ανόητων j » .
Έκ τοΰ δυτικοϋ άντισημιτισμοΰ, τοΰ οποίου 

αι μυσαραί εκδηλώσεις δέν έλαβον ποτέ βιαίαν 
εζωτερικευσιν,διότι περιωρίσθη είς δημοσιογρα- 
φικάς διαμάχας, είς κομματικούς άγώνας καί 
εμπορικούς διαγωνισμούς έλαβεν άφετηρίαν 
μδλα ταΰτα, ό νεώτερος σιωνισμός, καί οχι 
άπο τοΰ βιαίου άντισημιτισμοΰ της Ρωσσίας, 
καί τοΰτο διότι ό άνθρωπος βαρύτερον φέρει 
τήν ηθικήν πίεσιν ή τήν υλικήν καί διότι ύψη- 
λότερον άναπτύσσεται τό φρόνημα είς μερη 
ελεύθερα. Λιά τοΰτο ή ιδέα της χειραφετή- 
σεως της Εβραϊκής φυλής έγεννήθη είς μίαν 
τών πρωτεουσών τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ,είς 
την Βιέννην καί είς τόν νοΰν τοΰ πλέον ύψη- 
λόφρονος τών νεωτέοων έβραίων, τοΰ Θεοδώρου 
Χέρτσλ.

(Έ π ετα ι συνέχεικ)

Μ. X.

Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ

Η Σ Υ Κ Ο Φ Α Ν Τ ΙΑ  Τ Ο Ϊ  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ !
ΤΟ ίΝ ΒΙΕΝΝΗ ΣΙΩΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τήν 7 Σεπτεμβρίου έ. έ. έν Βιέννη καί έν 
τν) αίθουσν) «Α ικατερ ίνη ') συνηλθον περί τούς 
Γ.00 άντιπρόσωποι έξ ολων τών μερών τοΰ 
Έβραϊκόσμου, δπως συσκεφθοΰν περί τνίς άπο- 
καταστασεως τοΰ ‘Εβραϊκοΰ Λαοΰ είς τήν γην 
τών Πατέρων των, τήν Παλαιστίνην. Ή  αί'- 
θουσα δύναται νά περιλάβν) 4,000 θεατάς, 
αλλ οι συνελθόντες Έβραΐοι, δπως παρακο
λουθήσουν τάς έργασίας τοϋ Συνεδρίου ύπερέ- 
βησαν τάς G,000. Ό λα ι αί φυλαί τοΰ ’Ισραήλ 
έξ δλων τών χωρών καί δλων τών κλιμάτων 
διακρίνονται έκεΐ. Ό Εύρωπαΐος ’Ισραήλ μέ 
το φράκο καί τό ύψηλόν του καπέλο, ό Έβραΐος 
τνίς Γαλλικίας μέ τό « κ α φ τα ν » και ό Καυκά- 
σιος της Ρωσσίας Κοζάκος μέ τήν άρειμάνιόν 
του σπάθην.

Τό Συνέδριον τοΰτο είνε τό ΙΑ', άφ ’ δτου 
οί Έβραΐοι άκολουθοΰντες τό πρόγραμμα τοΰ 
μεγάλου των άναγεννητοΰ Θεοδώρου Χέρτσλ 
άνέλαβον τήν πραγμάτωσιν τοϋ Έβραϊκοΰ ίδα- 
νικοΰ περί όργανωσεως καί συνενώσεως δλων 
τών Έβραίων είς μίαν έθνικήν άποκατάστασιν 
και είς μίαν κοινωνικήν καί πολιτικήε ζωήν έν 
Παλαιστίνη.

Ό Δό/.τωρ ”Οθων Βάρβουγ Πρόεδρος της Ε κ 
τελεστικής Επιτροπής τοϋ Σιωνισμοΰ άνοίγει 
τάς συνεδριάσεις μέ θαυμάσιον λόγον περί τοΰ 
σκοποΰ τοΰ Σιωνισμοΰ, περί τών εργασιών του 
έν Παλαιστίνν] πρός άποκατάστασιν τοΰ γέ
νους τών Έβραίων καί πρός τήν πρόοδον τοΰ 
κοινωνικοΰ, τοΰ πολιτικοΰ, τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
καί γεωργικοΰ βίου αύτών.

Καί είναι ό'ντως ή έργασία αυτη θαυμαστή. 
Έπάλαισαν κατά εμποδίων άνυπερβλήτων. 
Έπάλαισαν κατά προλήψεων άρχαιοτάτων, 
κατά της άντιδράσεως της πολιτικές, κατά 
συμφερόντων ποικίλων. Ά λλά τό εργον των 
έ'λαβε τόν δρόμον του. Αύτή ή Τουρκία δέν 
φέρει πλέον εμπόδια είς τήν άποκατάστασιν 
των καί θ^ττον ^ βράδιον θά έννοήθη δτι ό 
εν Παλαιστίνν) Εβραϊσμός θά ήναι μέγας πα
ράγων διά τά οικονομικά της καί στύλος της 
πολίτικης της ύπάρξεως.

Δέν δυνάμεθα έν τν) «Κραυγνί» νά άναγρά- 
ψωμεν τάς δηλώσεις τών επιφανών έν τν) έπι- 
στημν) και τφ  πλούτο) Έβραίων περί τνίς Ε 
βραϊκής ταύτης κοινωνικοπολιτικης κινήσεως, 
ή'τις τείνει νά φέρν) είς άνάστασιν τήν εύγε- 
νεστέραν καί σεβασμιωτέραν φυλήν της άνθρω- 
πότητος, ή όποία, ώς διεκήρυξεν ό Βάρβουργ



α ισ θ ά ν ε τ α ι  έ α υ τή ν  έν άρμον ίφ  μ έ  δλον  τδ 
α ν θ ρ ώ π ιν ο ν  γένος !  Σκοπός τής «Κραυγής» 
είναι νά είπν) ολίγα περί τής σ υ κ οφ α ν τ ία ς  
τοϋ  α ΐμ α τ ο ς  καί νά υίοθετήσ7) τήν διαμαρτυ
ρίαν τοϋ Συνεδρίου κα τ ’ αύτής απέναντι τοϋ 
Χριστιανικού κόσμου, ό όποιος έξακολουθεΐ ά
κόμη νά πιστεύϊ) εί^ αυτήν καί νά διαο-ύργ] 
τους Έβραίους ώς Καννιβάλους καί άνθρωπο- 
φάγους !

Ή  κοινή πίστις, δτι οί Έβραϊοι αρπάζουν 
Χριστιανόπαιδας, τούς σφάζουν, λαμβάνουν τό 
αίμά των καί τό αναμιγνύουν με τά άζυμα 
των ευτυχώς δέν είναι Ελληνικής έπινοίας, 
άλλά Ρωμαϊκής. Τοιαύτην τερατουργίαν, δέν 
ήδύνατο νά έπινοήσγ) ή Ελληνική φαντασία.

Κατά τούς πρώτους αιώνας τοϋ Χοιστια- 
νισμοϋ, πριν η ό Κωνσταντίνος κηρύζν) τόν 
Χριστιανισμόν θρησκείαν τοϋ Κράτους, οί' Χρι
στιανοί καί ’Ιουδαίοι έθεωροϋντο ύπό τών εθνι
κών ώς μία αί'ρεσις καί μία φυλή. Οί Έβραϊοι 
άλλως ήσαν ό πυρήν τοΰ Χριστιανικοϋ πληρώ
ματος καί οί πρώτοι κήρυκες τής νέας θρη
σκείας. Μή δυνάμενοι νά έκτελώσι τά χριστια
νικά των καθήκοντα ελευθέριος έπενόησαν τάς 
περιφήμους κατακόμβας τής Ρώμης. Έν αύ- 
ταΐς έν πάσϊ) μυστικότητι καί μακράν τών βε- 
βήλων όμμάτων έτέλουν τά τής λατρείας των.

Ή  αναίμακτος θυσία, ή θεία μυσταγωγία 
ή μετάληψις ύπήρξεν ή αφορμή τής προλήψεως 
ταύτης κατά τών ’Ιουδαίων. Διότι οί Ρωμ,αΐοι 
έξελάμ-βανον τούς Χριστιανούς μάλλον ώς Ίου 
δαίους καί ώς Ιουδαίους τούς κατεδίωκον. Ή  
φιλοπεριέργεια ταχέως άνεκάλυψεν, δτι οι Ίου- 
δαιοχριστιανοί είς τάς κατακόμβας των κά- 
μνουν θυσίας αίματος. Αί φράσεις «Λάβετε 
φάγετε , τ οΰ τό  έστ ι τδ σώ μά  μ ο υ  Λ άβετε , 
η ίε τ ε ,  τ οϋ τό  έστ ι τδ α ΐμά  μ ο υ » έξελαμβά- 
νοντο γραμματικώς., Έντεϋθεν ή κραυγή, οί 
Έβραϊοι τρώγουν σάρκας καί πίνουν αίμα αν
θρώπινον.

Ματαίως οί πρώτοι Χριστιανοί καί οί πρώ
τοι Πατέρες τής Εκκλησίας διεμαρτύροντο 
κατά τής συκοφαντίας ταύτης έπικαλούμ,ενοι 
τήν Θείαν Γραφήν, διαγράφουσαν τόν άγνότε- 
ρον βίον τών Έβραιοχριστιανών καί τήν θυ
σίαν τοϋ Χρίστου, ήν έτέλουν πρός άνάμνησιν 
τοΰ πρώτου Χριστιανικοϋ δόγματος. Τοιαύτην 
μεταφυσικήν καί τοιοΰτον ΐδανισμ.όν δέν ήδύ- 
ναντο νά έννοήσουν οί είδωλολάτραι Ρωμαίοι. 
Ό χ ι, τρώγετε σάρκας καί πίνετε αίμα ανθρώ
πινον ! άπήντων οί Εθνικοί. Ενεργείτε αν
θρωποθυσίας !

Έ φ ’ δσον ό χριστιανισμός έξηπλοΰτο καί 
ελαβε τήν θέσιν τής κυριάρχου θρησκείας, έπί 
τοσοϋτον καί οί χριστιανοί άπεχωρίζοντο τών 
Έβραίων καί διεκρίθησαν είς δύω θρησκείας 
ντιθέτους, τόν Χριστιανισμόν κο?ί τόν Μωσαϊ- 
μόν.

Τότε οί χριστιανοί οί όποιοι ηύξήθησαν διά 
τοΰ Ρωμ,αϊκοΰ πληθυσμοΰ έπέρριψαν τήν πρό- 
τερον κοινήν συκοφαντίαν κατά μόνων τών 
Έβραίων.

Έ κτοτε έπί δισχίλια έτη επικρατεί ή πρό- 
ληψις, δτι οί Έβραϊοι πίνουν αίμα χριστια
νικόν, ένφ αφορμή τής συκοφαντίας ταύτης 
είναι αύτών τούτων τών χριστιανών ή ιεροτε
λεστία τής θείας Μεταλήψεως !

Κατά τής συκοφαντίας ταύτης δικαίως άγα- 
νακτοΰν καί έξεγείρονται οί Έβραϊοι.

Δυστυχώς καί ή Πολιτεία καί ή Εκκλησία 
δέν είργάσθησαν δραστηοίως πρός έκρίζωσιν 
τής τερατουργίας ταύτης άπό τάς πεποιθήσεις 
τοΰ δχλου καί τής άμαθείας.

Ήδη είναι καιρός νά καταπολεμηθί) ή τοι- 
αυτη πρόληψις ή όποία καταισχύνει καί τόν 
πολιτισμόν καί τό έ'θνοςμας. Οί Έβραϊοι πά
σχουν ό'χι μόνον αδίκως, άλλά καί έξ αίτιας 
τών χριστιανών καί τοΰ χριστιανικοϋ δόγμα
τος. Καί οί χριστιανοί οφείλουν νά έπανορθώ- 
σουν τήν αδικίαν καί νά άπονείμουν δικαιο
σύνην είς τούς Έβραίους, είς τήν άλήθειαν, 
είς τόν Θεόν.

Πρό πάντων οί "Ελληνες. ’Οφείλουν τήν 
δικαιοσύνην ταύτην είς τούς συνεργάτας των 
πρός διάδοσιν τοϋ χριστιανισμοΰ. ’Οφείλουν 
τήν δικαιοσύνην ταύτην είς τούς απογόνους 
τών Προφητών, τών 'Αγίων "Αποστόλων, τών 
'Αγίων. Οί Έβραϊοι εδωκαν τήν θρησκείαν 
καί τά βιβλία των είς τόν κόσμον. Οί "Έλλη
νες έ'δωκαν τήν φιλοσοφίαν καί τά βιβλία των. 
Έβραϊοι καί "Έλληνες είναι τά δύω προνομι- 
οΰχα πνεύματα τοΰ κόσμου, αί δύω εύγενέ- 
στεραι φυλαί καί τά άγιώτερα όργανα τώ '1 θείων 
βουλών. Ή  μία φυλή κάθηται έκ δεξιών καί 
ή έτέρα έξ αριστερών τοΰ Θεοΰ. Είναι άδελ- 
φαί. "Ας δώσο^ τάς χεΐρας. Ά ς  έκριζώσουν 
τάς προλήψεις, αίτινες καταισχύνουν τόν αν
θρωπισμόν. Τί τά θέλετε τά Πανεπιστήμια 
καί τά γυμ-νάσια, τί τήν θέλετε τήν Θρη
σκείαν, δταν υποκύπτετε είς τοΰ δχλου τάς 
προλήψεις καί τόν στραγγαλισμόν τοΰάληθοΰς 
θρησκευτικοΰ πνεύματος j Άποπλύνατε έκ τών 
θρησκευτικών πεποιθήσεων ενα ρΰπον ρυπαί- 
νοντα τό άνθρώπινον ήθος καί τό ανθρώπινον 
πνεϋμα.

Καί τότε θά ήσθε αληθείς χριστιανοί!
Έ χ τής «Κραυγής» Μ. Σ. Σαχελλαρίδου

ΣΙΩΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Φράγκα 685,736

’Από ’Ιανουάριον 1913 μέχρι τέλους Σε
πτεμβρίου τό εισόδημα τοϋ Έβραΐκοΰ Έθνικοϋ 
Κεφαλαίου άνήλθεν είς φρ. 685,736 δηλαδή
195,000 περισσότερον άπό τήν άντιστοιχοΰ-

σαν περίοδον τοΰ παρελθόντος έ'τους. Έ λπ ί- 
ζεται δτι μέχρι τέλους τοΰ έτους αί είσφοραί 
θά φθάσουν τό έκατομμύριον.

Ή Ελλάς (αί Κοινότητες τής Παλαιας 
Ελλάδος) συνεισέφερον φρ. 2650 ένώ ή Βουλ

γαρία περί τα. φρ. 900, ή Σερβία 187 ή δέ 
Τουρκία (άφαιρουμένη τής Παλαιστίνης) μό
λις 1500. Λίαν δικαίως δέ τό έπίσημον όργα- 
νον τών Σιωνιστών έξαίρει τό γεγονός ύπέρ 
τής χώρας μας τονίζων οτι καί ή Ελλάς ούχ 
ήττον τών λοιπών βαλκανικών χωρών έδοκι- 
μ-άσθη ύπό τοϋ πολέμ,ου καί έξάγει ώς έκ τού
του τό συμπέρασμα δτι νεον έπιφυλάσσεται 
μέλλον διά τόν Σιωνισμόν εκ τής ανξήσεως 
τών 'Ελλήνων Ισραηλ ιτών  έκ τής μεγεθύν - 
σεως τής Ελλάδος.»

Ιδού πώς οί έν Έλλάδι Σιωνισται γίνον
ται άφορμή χαρ&ς τών έ'ξω άδελφών μας διά 
τήν αυξησιν τής πατρίδος μας.

Ό Βαρώνος Έδμ. όνδος ντέ Ρότουλ ήγόρασε 
μέγα οίκόπεδον έν Παλαιστιννι. έν τώ όποίφ 
έ'λαβε τήν άδειαν νά κάμγις άρχαιολογικάς 
άνασκαφάς, έξ ών έλπίζεται νά έ'λθουν είς φώς 
πολλά ευρήματα τής εβραϊκής ιστορίας. Θά 
κτισθή καί Μουσεΐον διά τά εύρεθησόμ,ενα κει
μήλια.

Έκ τών 20 άπολυθέντων τοΰ Έβραΐκοΰ 
Γυμνασίου Ίόππης οί έξ ένεγράφησαν φοι- 
τηταί άνωτέρων Πανεπιστημιακών Σχολών, 
ληφθέντος ΰ π ’ό'ψει τοΰ απολυτήριόν των.

Άποκαθισταμένης τής ειρήνης, δέ έκδόσω- 
μεν τό*πρόγραμμα τοΰ Τ αξε ιδ ίου  ε ίς Π αλα ι
σ τ ί ν η ν  τνί συνεργασία τοΰ ίατροΰ Κοφφίνα και 
«Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως». θά  έκδοθώ- 
σιν ούχί όλιγώτεροι τών 1000 άριθμ.ών καί θά 
έξαχθώσι έκ τής κληοωτίδος τούλάχιστον 30 
άριθμ.οί άποτελοΰντες σεβαστόν καραβάνιον προ
σκυνητών.

Τό Μέγα Εβραϊκόν Πολυτεχνεΐον τής Χάϊ- 
φας θέλει αρχίσει τά μαθήματα του τόν προ
σεχή Άποίλιον. Τό Κτίριον έστοίχισε περί 
τά 2 εκατομμύρια, δύναται δέ νά περιλάβ·/) 
2000 μαθητάς.

Καθώς τύ Γυμ-νάσιον τής Ίάφφας, θα προ- 
σέλθουν είς τό Πολυτεχνεΐον μαθηταί έκ τών 
αρίστων οικογενειών τής Ρωσσίας, καί έκ τών 
εκατομμυριούχων άκόμη, ούσών είς θέσιν νά 
έκτιμήσουν τήν έργασίαν τών ‘Εβραϊκών αύτών 
καθιδρυμάτων.

Πρός έπικοδόμ.ησιν δέ τών όμοδόξων μας, 
οί όποιοι μένουν έκστατικοί είς τό άκουσμα 
τών Σχολείων τοΰ Βερολίνου, τών Παρισίων 
κλ, άναφέραμεν ?ν παράδειγμα. Ό γνωστός

μεγαλέμπορος έκατομμυριοΰχος Πέρσιτς,ό πρό 
τίνος έμπορευόμ.ενος έν ΙΙειραιεΐ έ'χει τόν υιόν 
του έσωτερικόν είς τό Γυμνάσιον Ίάφφας !

Περί τοΰ Πανεπιστημίου δέν έλήφθη άκό
μη άπόφασις. Ά λλά γίνεται σύντομος προπα
ρασκευαστική έργασία πρός τοΰτο. Υπάρχουν 
διάφορα σχέδια, τά όποια συνοψίζονται είς δύο 
κατηγορίας.

Νά ίδρυθγ) Πανεπιστήμιον έκ τών ένόντων 
μέ μικρά μέσα, ή μέγα Πανεπιστήμιον τοΰ 
όποιου ή έπιστημονική έργασία νά έπιβάλλη- 
ται είς τόν έπιστημονικόν κόσμ,ον, νά υψών·/) 
τό γόητρον τοΰ Έβραϊσμοΰ τής Παλαιστίνης, 
έν ένδεχομέν·/5 έπειμένν) λύσει τοΰ ζητήματος 
Συρίας καί Παλαιστίνης ; Εννοείται δτι τό 
δεύτερον είναι προτιμ-ότερον, τοσούτω μάλλον 
δτι τότε αόνον θά προστρέξουν καί φοιτηταί 
ό'τι ύπάρξει μία ιατρική ή νομική σχολή πε
ριωπής.

Πρός τοΰτο άπαιτοΰνται περί τά 50 έκα- 
τομμύρια, 10 διά τό κτίριον μ.έ χημικά καί 
έπιστημονικά εργαστήρια κλ. καί 40 έκ τοΰ 
τόκου 5 °/0, τά 2 εκατομμύρια χρησιμεύσουν 
πρός συντήρησιν τοΰ Σχολείου. Ά λλά  σημειω- 
τέον δτι, έάν εύρεθοΰν τά 50 αύτά εκατομ.μύ-' 
ρια, ποσόν άσήμ-αντον άλλως τε διά τόν παγ
κόσμιον Εβραϊσμόν, λύεται καί τό ζήτημ,α 
κατά μέγα μέρος τής έξαγορας τής γής καί 
τοΰ άποικισμοΰ τής χώρας έν μεγάλν) κλίμακι. 
Διότι τά 40 εκατομμύρια θά διατεθοΰν πρός 
άγοράν γαιών καρποφόρων καί άστυκών κτη
μάτων.

Πρός τούτοις τά 2 εκατομμύρια διά τήν 
συντήρησιν τοΰ Πανεπιστημίου καί δ,τι θέλουν 
έξοδεύσει 1000 ή 2000 φοιτηταί, θά προσ- 
δώσουν πλοΰτον καί αύξησιν πληθυσμοΰ είς 
τήν Ιερουσαλήμ.

Τό «κόκκινο διαβατήριον» διά τούς Έ 
βραίους τούς μεταβαίνοντας είς Παλαιστίνην 
κατηργήθη. Είναι εύτύχημα τοΰτο διά τήν 
Τουρκίαν δτι κατήργησε μέτρον βάρβαρον τό 
όποιον έθετεν αύτήν έν ί'σν) μοίρα μέ τήν Ρωσ- 
σίαν ή όποία άπαγορεύει τήν είς Ρωσσίαν ε ί
σοδον είς άνδρας τής περιωπής τοΰ Μπρανδές 
διότι είναι Εβραίοι.

Έλάβομεν διά τό Έβρ. Έθν. Κεφ. παρά τοΰ 
κ. Χισκιά Σακκή δικ. παρέδρου δρ. 5

Παρά τοΰ ίδίου διά τό 'Εβραϊκόν
Πανεπιστήμιον » 5

Παρά Μ. X. διά τό Εβραϊκόν Πα-
νεπιστήμιον » 10

Σημ .  Ή  Ίσρ. Έπιθεώρησις δέχεται ει
σφοράς ύπέρ τοΰ Έβραΐκοΰ Πανεπιστημίου 
Ιερουσαλήμ.
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Θ εοσαλο ν ίκ η , Σεπτέμβριος. — Αί διαδόσεις 
αυτών τών ημερών, όλονέν Υποδεικνύονται 
υπερβολικοί. 'Υπάρχουν οί ευφάνταστοι.”Οπω; 
υπάρχουν κοι οί άρεσκόμενοι, είτε έξ ιδ ιοσυγ
κρασίας, είτε εξ επαγγελματικού συμφέροντος, 
είς την εντύπωσήν, την προξενονμένην έκ τοι-  
οντων διαδόσεων. ”Επειτα, ημείς οί “Ελληνες, 
οΐ ενταύθα, έκ της παλαιας Ελλάδος προερχό
μενοι και μετά τον πόλ.εμον έγκατασταθέντες, 
δέν εχομεν άκόμη καλά, καλά σννηθίση νά ζώ-  
μεν έντός περιβάλλοντος διεθνοΰς οϋτως είπεΐν, 
δπως ή Θεσσαλο’ ίκ η . Το πολυμερές τοϋ π λη 
θυσμόν της και ιδίως τό άγνωστον τών δ ια 
θέσεων τών Τούρκων και τών 'Εβραίων ε υ 
κόλως μας διαθέτουν ύπόπτως πρός αύτους 
και πάσα δ ιάδοσι;, τείνονσα είς ένίσχνσιν πά -  
σης υποψίας, μας ευρίσκει εύπιστου ; . Πρέπει 
νά παρέλθη άρκετός άμόμη  χρόνος, νά έμβα- 
θύνωμεν πο/.υ είς την ψυχολογίαν τών συμπο 
λιτών μας, νά καταλάβωμεν άριστα τήν διανοη- 
τικότητά των, διά νά είμπορέσωμεν νά ϊχω  
μεν Ακριβείς Αντιλήψεις περι έκαστη; παρου- 
σιαζομένης περιστάσεως και νά μη διατρέχω - 
μεν τόν κίνδυνον να γινώμεθα, άπό καιροϋ είς 
καιρόν, Ανόητα θύματα, είτε επιτηδείων φαρ-  
σέρ, είτε υπερβολικών ε ίδησεομανών. Χρειά
ζεται νά γίνωμεν ψυχραιμότεροι και νά νπο-  
τάσσωμεν τόν πατριωτισμόν μας είς τά πράγ 
ματα, διά τής Αληθινής έκτιμήσεως αυτών. 
Ποτέ νά μην τόν έξάπτωμεν έδώ είς την Θεσ
σαλονίκην, έξ Ανυποστάτων φημών, διότι τοϋτο 
είναι έπικίνδυνον. Και ποτε νά μη  λησμονώμεν, 
εχομεν συμφέρον νά διάγωμεν Αδελφικώς μετά 
τών Εβραίων κα\ τών Τούρκων, μέ τους ό 
ποιους θά  συζήσωμεν είς τήν πόλιν ταύτην, 
δπου πρέπει νά συγκρατήσωμεν τονς Αλλοδό- 
ξονς τούτους πληθυσμούς, Απολαύοντα; ευη
μερίας και Ασφαλείας υπό τήν αίγΐδα τοϋ 'Ελ
ληνικού Κράτους.

Με τοιαντας προθέσεις έμπνεόμενοι, ποτε 
δεν θά Απατηθώμεν. Ή πατήθημεν κατά την 
παρελθόνεα χειμώνα, δταν Αφελέστατα έπιστεύ- 
σαμεν, τήν ψευδή διάδοσιν, δτι 'Εβραίος δή ■ 
θεν ποτοπώλης έδηλητηρίασε τά εύζωνάκια 
μας. Ή πατήθη  τελευταίως ή Αστυνομία μας  
έδώ, δταν πρός στιγμήν έπίστενσεν, δτι επρεπε 
ν ' Αναζητήση είς οικίαν 'Εβραίον Απολεσθεΐ- 
σαν κορασίδα. Είναι μωρόν νά πιστεύηται δτι 
διό πασαν Απώλειαν παιδίσκης πρέπει νά ζη-  
τήται 'Εβραίος ένοχος. Μήπως έν Άθήναις  
δεν χάνονται κ α θ ’ εκάστην π α ιδ ία ; Ή πατή -

θημεν  επίσης τελενταϊον, πιστενσαντες τήν Αφε- 
λεστάτην διάδοσιν, δτι ύψώθησαν Τουρκικαί 
σημαΐαι είς τήν έναντι τής Εθνικής Τραπέζης 
'Εβραϊκήν συναγωγήν, έπί τής κεντρικωτέρας 
όδοϋ Σαμπρή πασσα τής Θεσσαλονίκης. 'Ενώ 
πράγματι είχαν Αναρτηθή είς τά μεγάλα παρά 
θυρα τοΰ γνναικωνίτον. ώς πρόσκαιρα παρα 
πετάσματα, πρός προφύλαξιν έκ τών ηλιακών 
Ακτινών ερυθρά πανία έκ παλαιών σημαιών, 
ευρισκομένων έν τή συναγωγή, ώς έξηκριβώθη  
κατόπιν, Αφοΰ δμως πρότερον ή ψετδής δ ιά- 
δοσις εκαμε τόν γνρον της καί εφερε τά μ ο 
χθηρά Αποτελέσματά της. Ή πατήθημεν, διότι 
επίσης έπιστενσαμεν, δτι κατά τάς ημέρας τ α υ - 
τας τώγ εορτών τοϋ νέου ετονς, τοΰ Ισραηλι- 
τικοϋ, οΐ 'Εβραίοι έφόρεσαν πάλιν φεσάκια, 
προοιωνιζόμενοι δήθεν έπιτνχεΐς πολεμικός 
τουρκικός επιχειρήσεις , ένώ πράγματι τά φε
σάκια εϊχον φορέση, διότι κατά τάς ημέρας 
τών εορτών, εΐθισται κεκαλομμένη οΐ Έβρόΐοι 
νά προσενχωνται, ρίπτοντες κάλνμμα έπί κεκα - 
λνμμένης κεφαλής, καί έκ τούτον προετίμων, 
κατά τάς ήμέρας ταντας, τήν φεσοφορίαν, ώς 
διευκολννονσαν τήν έν ταίς σνναγωγαΐς, κατά 
τάς προοενχάς κάλνψιν τής φεσοφορούσης κε
φαλής , ένώ ή πιλοφορία θά παρείχε δυσκολίας.

Σειρά παρεξηγήσεων. 'Αλλεπάλληλοι πλάνα ι.
’Απειλητικοί δμως διά τήν δημοσίαν τάξιν.
’Ενοχλητικάί δέ διά τόν εχοντα Ανάγκην τε
λείας ηρεμίας εμπορικόν πληθυσμόν τής π ό -  
λεώς μας. Πρέπει δ κόσμος έδώ, ό Ακραιφνώς 
Ελληνικός, νά μάθΐ] νά βασανίζη, πρίν ή Απο- 
δεχθή, σίανδήποτε τοιαύτης φόσεως εϊδησιν. 
Προχθές διεδόθη, δτι δύο ίσρατλϊται, είς τό 
κέφι, έηώναζον άδοντες « Κάτω ό 'Ελληνικός 
στρατός. Ζήτω ό Τουρκικόςΐ), δτι συνελήφθη- 
σαν, καί έ ι ιμωρήθησαν . Καί ή εΐδησις αυτη, 
ή Αναξία καί μνείας, έπανελαμβάνετο πιιρά τών 
προκατειλημμένων ώς βάσιμος καί Αφήνετο νά 
πιοτευθή

Τίποτε δμως Από αυτά <5έν είναι Αληθές. 
Είναι δλα μϋθος . Τό Αληθές είναι δτι οΐ Έ  
βραΐοι, καί αυτοί Ακόμη οΐ Τοΰρκοι, τής Θεσ
σαλονίκης, είναι Ανίκανοι νά έπαναστατήσωσι. 
Καί ε'ιναι Ανίκανοι πρωτίοτως , διότι καί οΐ μέν 
καί οΐ δέ είναι ευχαριστημένοι Από τήν 'Ελλη
νική διοίκησιν. Άλλά καί διότι οί Τούρκοι καί 
οΐ 'Εβραίοι ουδέποτε επαναστατούν■ Αέν υπάρ 
χει είς τήν ιστορίαν παράδειγμα τοιαύτης έπα- 
ναστάσεως. Ε'ναι πάντοτε οί καλλίτεροι. οΐ 
νομοιαγέστεροι δήλα δή, τών υπηκόων εννο- 
μονμένον Κράτους.

'Η Αληθινή ψυχολογία τών καλών αυτών  
συμπολιτών μας είναι αΐ'τη. ”Εχονν πολλά υ 
ποφέρει Από τόν πόλεμον, ιδίως καταστροφάς 
υλικάς. ’Ά νθρωποι μεγάλης περιουσίας δυσκο
λεύονται σήμερον νά ζήσουν. Πάσχουν. Τά δύο 
τρίτα εχονσιν νπαστή καταστροφάς. "Εν αΐ-

σθημα κυριαρχεί είς δλον τον πληθυσμόν, τόν 
τουρκικόν καί τόν εβραϊκόν νής πόλεώς μ α ; ,  
ό πόθος τής ειρήνης καί τής κοινωνικής έπα· 
ναλήψεως τών ειρηνικών έργων, πρός Ανόρθα>- 
σιν τών ζημ ιών καί βελτίωσιν τής καταστάσεως.

Μήν πιστεύετε, δτι οί Τοΰρκοι τής πόλεώς 
μας είναι πάρα πολυ Αφελείς άνθρωποι, ώστε 
ν ’ Αναμένωαι έδώ τήν άφιξιν τοΰ Τουρκικον 
στρατοΰ Από τήν Κωνσταντινονπολιν Αυτοί 
ιδίως γνωρίζουαι πολν καλά τήν έν Τουρκία 
κατάστασιν καί δέν εχουσι καμμ ίαν έμπιστοσύ- 
νην είς τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν. Αέν περι- 
μένουαι πλέον τίποτε άπό ’κε ι . Τό πήραν Από- 
φασιν, δτι οΐ Τοΰρκοι ’έφυγαν διά παντός ΑπΟ 
τήν Θεσσαλονίκην καί δτι ή Τουρκία, ενεκα 
τής εσωτερικής της καταστάσεως είναι πλέον 
Ανίκανος νά τήν Ανάκτησή· Τά αυτά γνωρίζου-  
σιν, έπίσης καλοί, οί Έβραΐο ι. °Ολοι λοιπόν, 
θέλονσι τήν ειρήνην, καί τρέμουν τόν πόλε
μον , τοΰ όποιου τάς δεινός συνεπείας σκληρώς 
έδοκ ίμασαν.

Άλλά δέν υπάρχουν καί οΐ φ ανατ ικο ί ; Καί 
ποιος λέγει δχι ; Υ π ά ρ χ ο υ ν  καί μεταξν τών 
Τούρκων , καί Ακόμη περισσότερον μεταξύ τών 
Ε βραίων. Ά λλ ’ ημείς ψυχολογοΰμεν τό κ ο ι 
νωνικόν σύνολον, τήν μεγάλην πλειονότητά τονς 
καί ούχί τονς ελάχιστους φανατικούς, ών ή 
έπίδρασις είναι μηδαμινή , καί οί όποιοι, άλλως 
τε, μόνον ευσεβείς πόθους δύνανται νά τρέφωσι 
καί πλέον ον. Αύτούς, άλλως τε, ε ίμπορεΐ ή 
Αστυνομία νά έποπτεύγ], Αθορνβως καί χωρίς 
καμμ ίαν διάδοσιν, έμβάλλονσαν είς σνγκίνησιν 
τόν πληθνσμόν, δπως τό πράττγ) βεβαίως. 
Άλλά δέν Αρκεί τοΰτο Πρέπει νά καταδιώ- 
κωνται ποινικώς οί διαδίδοντες ψενδεΐς είδη - 
σε ι ;  τεινονσας νά καταστήσωσι καχύποπτον τήν 
θέσιν τοϋ Ίσραηλιτικοϋ καί τοϋ Τονρκικοΰ 
στοιχείου, πρέπει δέ καί ό Τύπος νά παύσγι Α- 
ναγράφων πάσαν τοιαύτην εϊδησιν, μη έπ ισή* 
μως έξηκριβωμένην.

Ό  ' Ελληνιφός Λαός, δ φύσει εϋγενής καί 
Ανεξίθρησκος, ό νπερόχως φιλόξενος καί $2- 
τρουϊστής, είναι λίαν ευαίσθητος είς πάν ό,τι 
θίγει τόν Ακραιφνή πατριωτισμόν τον. Χρειά
ζεται μεγάλη προσοχή νά μή θίγεται ή ευαι
σθησία αύτή καί μάλιστα έν Θεσσαλονίκη, οπου  
μετ '  Αλλοθρήσκων καί Αλλογενών συζή. Πρέ
πει δ Ελληνικός Ααός νά τό μάθη , νά τό π ι-  
στενση, δτι οΐ συμπολΰταί του αυτοί τής Θεσ
σαλονίκης είναι νομοταγέστατοι, είναι Ανίκανοι 
νά έπαναστατήσουν, καί δτι τό δνειρον τής με-  
γάλης τουλάχιστον πλειονοψηφίας αυτών είναι 
νά ζήσουν εϋηαεροΰντες καί προαγόμενοι ύπο  
τήν ευνομίαν τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους. Η 
έπίγνωσις τών πραγμάτων τούτων είναι π ο λύ 
τ ιμον στοιχεΐον διά τό μέλλον τής Θεσσαλο
νίκης!

Γ. ΚΟΦΦΙΝΑΣ

e,uhh \mrnm επηγομ tie? 
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Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, 17ην τρέχοντος, 
έγένετο ένταϋθα συνέλευσις τών μελών του μεγάλου 
Έδραΐ*οΰ Συνδέσμου «Federation of Oriental 
Jews of America». Είς τήν συνέλευσιν ταύτην πα- 
ρευρέθη καί ό ένταϋθα άπό τίνος παρεπιδημών δια
κεκριμένος Ισραηλίτης έμπορος Βόλου κ. Μ. Η. 
Γκανης προσκληθείς είς αύτήν ΰπέ τοϋ Προέδρου 
τοΰ Συνδέσμου κ. Joseph Gedalecia, οπως γνωρίσν) 
τούς Προέδρους καί αντιπροσώπους τοϋ ειρημένου 
Συνδέσμου ώς καί τάς ένεργείας τ^ς ένταϋθα Ίσ- 
ραηλιτικης Κοινό ιητος.

Ό κ. Γκανης διατελέσας έπί μακρόν χρόνον 
υποδιευθυντής τοϋ έν Βόλω υποκαταστήματος της 
Τραπέζης ’Αθηνών καί έπί 2τη έμπορευόμενος έν 
'Ελλάδι, είναι είς θέσιν νά γνωρίζν) κάλλιον παν- 
τ}ς άλλου τά έν Έλλάδι συμ&αίνοντα, ώς καί τάς 
συνθήκας, ύφ ’ άς ζώσιν οΐ έν Έλλάδι Ίσραηλΐται,

Όλίγον δέ μετά τήν ύπο τοΰ Έλληνικοΰ στρα
τοΰ κατάληψιν τ^ς Θεσσαλονίκης ό κ. Γκανης με· 
ίέδη έκε~ οπως έκ τοΰ συνεγγυς μελετήσγι τήν νέαν 
κατάστασιν τών πραγματων καί πρός αρσιν τών 
■παρεξηγήσεων έπομένως ήτο είς θέσιν όπως διαφώ
τιση καί τά μέλη τοϋ συνδέσμου περί της άληθείας 
τών έν Θεσσαλονίκνι συμβάντων, τά όποια τόσον 
διεστραμμένα παρέσιηταν πρό τίνος καιροϋ ένταϋθα 
διάφοροι ξένοι συμφεροντολόγοι.

★ ★ /
Ό κ. Γκανης, έπωφεληθείς της περιττασεως

ταύτης, ώμίλησε πρώτον μέν περί τών ’Ισραηλιτών 
μεταναστών τών έρχομένων είς ’Αμερικήν έξ Ε λ
λάδος καί ’Ανατολής, ειτα δέ καί περί τών Ίσραη- 
λιτώ/ τών διαμενόντων είς Θεσσαλονίκην καί τά 
λοιπά μέρη, άτινα κατελήφθησαν ύπό τοϋ Ελλη - 
νικοϋ στρατοΰ.

Περί τών μεταναστών ειπεν οτι, όσοι έξ αύτών 
έρχονται ένταϋθα, είναι είς άθλιεστατην κατάστασιν, 
στερούμενοι καί αύτοΰ τοΰ άρτου δι ’ εαυτούς καί 
τάς οίκογενείας των καί μή δυναμενοι να ζήσωσιν 
είς τά μέρη, όπόθεν έρχονται. 'Ως τοιοΰτοι ειπεν, 
είναι άξιοι πάσης ύποστηρίξεως καί περιθάλψεως, 
διότι ουτοι κατορθώνουσιν έντός δλίγου διά της εύ- 
φυΐας καί της έργατικότητός των νά προοδεύωσι καί 
γείνωνται προστάται ά'λλων δυστυχούντων ομοθρή
σκων των.

ΙΙροκειμένου περί τών έν Θεσσαλονίκγι ’Ισραη
λιτών, ό κ. Γκανης είπεν έπί λέξει τά έξης :

«Είμαι είς θέσιν νά σας διαδεβαίώσω, αγαπητοί 
μοι αδελφοί, οτι τά όσα έγράφησαν είς τάς ένταϋθα 
’Αμερικανικάς εφημερίδας, έκ πλάνης βεβαίως ύπο 
καλοθελητών της Ελλάδος διαδοθέντα έπίτηδες καί 
άπο σ*οποϋ, ήσαν ύπερβολαί καί ψεύδη ανυπόστατα. 
Επουσιώδη τινά συνέδησαν τάς πρώτας ήμέρας τής 

καταλήψεως της Θεσσαλονίκης- σας βεβαιώ δέ ότι, 
έάν έπήρχετο Γαλλικός ή ’Αγγλικός στρατός, θά 
συνέδαινον ίσως πολύ περισσότερα- δέν θα συνέβαινε 
δέ οϋτε τό παραμικρόν, έάν οί έκέΐ αδελφοί μας 
Ίσραηλΐται έγνώριζον τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
καί άνεφέροντο άμέσως είς τάς έκεΐ Ελληνικάς



άρχάς. Αί Έλληνικαί άρχαI αμέσως Σλάβον δρα- 
κόντια μέτρα κατά παντός οστις ήθελεν άδικήσν) 
όμοθρησκον μας έκχά, δέ τών Ελληνικών αρχών 
και ό έκεϊ Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννά
διος συνετέλεσε πολύ, συνδεόμενος αδελφικώς μετά 
τοΰ έν θεσσαλονίκν) Σεδασμιωτάτου Άρρχιραδίνου 
μας κ. Μεήρ.

«Πρέπει δθεν νά μείνητε ήσυχοι διά τους Ίσ- 
ραηλιτας οι όποιοι είχον τήν εΰτυχίαν νά εϋρεθώ 
σιν εις τά μέρη τά όποϊα κατέλαδεν ή 'Ελλάς,διότι 
είς τήν Ελλαδα, ώς γνωρίζετε, υπάρχει πλήρες 
Συνταγματικόν πολίτευμα, τό όποιον λειτουργεί καί 
εφαρμόζεται έξ ’ίσου είς δλους ανεξαιρέτως φυλής κα\ 
θρησκεύματος, οίιδεμια δέ διαφορά υπάρχει μεταξύ 
των Ισραηλιτών καί Χριστιανών, και ζώμεν έν 
Ελλαδι παντες έν ήσυχία άπολαύοντες τών αγα

θών και δικαιωμάτων τοϋ Συντάγματος, δπως καί 
οί Χριιτιανοι άνευ διακρισεως. και παρακαλώ νά 
μέ πιστεύσητε διότι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος, ή Κυδέρνητις και όλαι αί Έλληνικαί άρχαί 
δίδουν τήν μεγαλειτέραν προσοχήν δταν πρόκηται 
περί ’Ισραηλιτών, διότι δέν έπιθυμοϋν ποτέ, οίίτε 
έκ παρεξηγήσεως νά άδικηθΐ) Ισραηλίτης.

«Διά νά άντιληφθήτε δέ πόσον φιλελεύθερον Κρά 
τος είναι ή Ελλάς, σας άναφέρω καί τά έξης 
Οταν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, τότε 

διάδοχος τοϋ Ελληνικού θρόνου, είσήλθε νικητής 
είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων καί ε&ηρεστήθη νά 
παρευθεθή είς τήν δοξολογίαν ήν οί ομόθρησκοί μας 
Ικαμαν είς τήν έκεϊ Συναγωγήν, έπειδή δέν είδε 
μεταξύ τών Ελληνικών Σημαιών ας ειχον έν τή 
Συναγωγή και τήν ’Εθνικήν ήμών σημαίαν ήρώτη - 
σεν : «ΙΙοϋ είναι ή ΰμετέρα Εθνική Σημαία ; Μή
πως μέχρι τοΰδε δέν σας έπετρέπετο ;» Καί έξέ ■ 
φρασεν τήν έπιθυμίαν του διτως θέσουν ταύτην άδελ- 
φοποιημένην μετά της Ελληνικής Σημαίας, 8 καί 
£πραξαν θαυμάταντες συγχρόνως τήν έλευθερίαν τοΰ 
Ελληνικού Έθνους όχι βεβαίως διότι οί Ισραηλϊται 

τών Ιωαννίνων δέν έγνώριζον τό τοιοΰτον, άλλά 
διότι δέν έπιστευον μέχρι τοΰ σημείου τούτου. Φαν- 
τάζεσθε οθεν άγαπητοί μοι άδελφοί, πόσον καλά θά 
ζήσωσιν οί ομόθρησκοί μας εις τήν Ελλάδα.

«Μετα λύπης μανθάνω όμως ένταϋθα, οπερ κα'ι 
δέν πιστεύω νά έχεται άληθείας, δτι πολλοί τών 
ομοθρήσκων μας μεταναστεύουν έκ Θεσσαλονίκης 
δι αλλα μέρη. Έάν είναι αληθές, σας βεδαίώ ότι 
έγκληματοΰσι κατά τών οικογενειών των καί θά τό 
μετανοήσουν λίαν ταχέως, καί, δυστυχώς, θά είναι 
άργα, διότι άν φοδώνται δτι θά έλαττωθή τό έμπό
ριον, άπαντωται οίκτρώς, τούναντιον θά διπλασιασθή 
έντός ολίγου χρονικού διαστήματος κα\ θά εύημε- 
ρήσωσιν έάν μείνωσιν έκεϊ. Έάν εισθε είς θέσιν νά 
τους προτρέψητε νά μείνωσιν έκεϊ θά τουςεΰεργε· 
τήσητε »

Ο λόγος τοΰ κ. Γκανη ένεποίησε βαθυτάτην έν · 
τύπωσιν καί, ώς έπληροφορήθημεν, μέλλει νά δοθή 
πρός δημοσιευσιν αγγλιστί είς τόν ’Αμερικανικόν 
τύπον.

Έκ τής * Άτλαντίδος»
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Άπό τινων έτών παρετηρεϊτο καταπληκ
τική άραίωσις τοΰ Ίσραηλιτικοΰ λαοΰ τής πό- 
λεώς μα;. Ή  πρός τόν Νέον-κόσμον οδός, ώ- 
δήγησε τό ήμισυ περίπου τοΰ πληθυσμοΰ πρός 
τήν έκεΐ εύημεροΰσαν καί προκόπτουσαν ύφ ’ 
ολας τάς επόψεις χώραν. Έ νφ πρό οκταετίας 
ή πόλις μας ήρίθμει περί τάς 500 οικογέ
νειας, σήμερον μόλις 250 ύπάρχουσι,

Και κατά μέν τά προηγούμενα ετη έδικαιολο- 
λογεϊτο πως ή άθρόα μετάβασις πρός τήν ’Α
μερικήν τοΰ Ίσραηλιτικοΰ λαοΰ. Ά φ ’ ένός 
μέν ή οικονομική κρίσις ή'τις ύπήρχε καί τό 
γλίσχρον ημερομίσθιον τό όποιον έλάμβανεν ό 
έργάτης,’ οστις δέν ήδύνατο νά άντεπεξέλθη 
είς τάς πολλαπλας τοΰ σημερινοΰ βίου άνάγ- 
κας, άφ ’ ετέρου δέ ή περιφοόνησις καί ό έξευ- 
τελισμός τοΰ Ισραηλίτου έκ μέρους τής προ- 
κατόχου κυβερνήσεως, ή'τις πλήν έλαχίστων 
τινων έξαιρέσεων τούς λοιπούς έθεώρει ώς ε ί 
λωτας, Είνε άληθές δτι καί νΰν υπάρχει ποια 
τις νέκρα καί ακινησία, άλλά τοΰτο είνε φυ
σική συνέπεια έτησίου πολέμου καί εξαμήνου 
στενής πολιορκίας έξαντλησάσης καθ’ ολοκλη
ρίαν τά πενιχρά μας βαλάντια. Τοΰτο δμως 
δέν πρέπει νά άπαγοητεύν) καί άπελπίζη τόν 
έργατικόν κόσμον, καί ώθν) εις τόν εκπατρι
σμόν, διότι ύπό τήν αιγίδα τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως καί τοΰ πλήρους Έλληνικοΰ Συν
τάγματος, ενθα οί νόμοι έφαρμόζονται άμερο- 
λήπτως καί άκριβοδικαίως πρός πάντας αδια
κρίτως φυλής καί θρησκεύματος, θά ευρωσι 
προστασίαν καί καταφύγιον δλαι αί έργάτιδες 
χεϊρες.

Είνε μεγάλη απερισκεψία, νομίζω, νά έγ- 
καταλείπγ) τις τήν αγαπητήν του πατρίδα, 
καί νά μεταβνί μήνας μακράν αύτής χάριν ικα
νοποιητικής τίνος αμοιβής! Μικρά σκέψις δύ- 
ναται νά πείσν) πάντα περί τούτου. Έάν εις 
τήν Αμερικήν, ώς ισχυρίζονται λαμβάνει ό 
εργάτης ημερομίσθιον δύο δολλαρίων δ ι’ έργα
σίαν 16ωρον ύπό συνθήκας άνθιγυεινάς έργα- 
ζόμενος έντός αποθηκών άνηλίων καί ύπογείων 
κατατηκόμενος ουτω καί καταστρέφων τήν 
υγείαν του, άναντιρρήτως τά τρία ·]̂ τέσσαρα 
φράγκα τά όποϊα κερδίζει είς τήν πατρίδα 
του, είνε ασύγκριτης άνώτερα λαμβανομέ- 
νων ύ π ’ ό'ψιν τών συνθηκών ύφ’ άς έργάζεται. 
Εκτός τούτου άς μή τά θεωρώμεν δλα ρόδινα 
τά τής Αμερικής.
Τά μάλιστα άπαγοητευτική είνε ή έπιστολή 
ένός Ισραηλίτου σταλεϊσα έσχάτως πρός τούς 
οικείους του, δ ι’ ης έξορκίζει αύτούς νά μή 
στείλωσιν έκεϊ τόν μικρότερόν του αδελφόν, 
άναθεματίζων τήν ώραν καθ’ ·ήν έ'φυγε. Ή  
Αμερική είνε ϋάνατος· θά προσπαθήσω, έξα-

κολουθεϊ γράφων, νά έξοικονομήσω τά έξοδά 
μου καί θά έπανέλθω είς τήν αγαπητήν μου 
πατρίδα, καί έκεϊ άς άποθάνω. Τό ανωτέρω 
παράδειγμα άς μή έκληφθή ώ ; μονομερές, καθ’ 
δσον τό πλεϊστον τών έργατών διεκτραγωδεί 
τήν οΐκτράν κατάστασίν του.

Καί ύπό έίποψιν θρησκευτικήν οί εύσεβεϊς 
και πιστοί τηρηταί τοΰ Μωσαϊκού νόμου καί 
τών προφητικών παραδόσεων άδικοΰνται έν τγί 
Αμερική, δπου τό χειμαρρώδες νεωτεριστικόν 
πνεϋμα τής άθεΐας καί τοΰ ύλισμοΰ έπε- 
δρασε πολύ καί έπί τών δυστυχών Ίσραηλι- 
τών, άναγκάζον αύτούς νά συμμορφώνται πρός 
τάς απαιτήσεις τοΰ Άμερικανικοΰ πολιτι- 
σμοΰ. Τό Σάββατον κατελύθη ή δέ προσευχή 
έν τνί Συναγωγνί είνε ό'λως περιττή διά τούς 
πλείστους. Ιδού λοιπόν τά ύλικά καί ηθικά 
ώφελήματα τής Αμερικής. Οί τελευταίοι δύο 
λόγοι είνε ισχυροί, ώστε νά πείσωτι πάντα 
φιλότιμον καί εύσεβή Ισραηλίτην οτι ή μετα- 
νάστασις καί ό έκπατρισμός είνε ή αιτία πολ
λών κακών.

"Αλτ! λοιπόν εις τήν μετανάστασιν.

’Ιωάννινα Σεπτέμβριος  Ν. Σ.

0  ΑΡΧΙΡΡΑΒΒΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π Ρ Ο Σ  ΤΗ Ν  «ΕΣΤΙΑΝ»

Θ εσσαλον ίκ η , Τρίτη 8 ’Οκτωβρίου.
’Επέρασα και πάλιν τούς ίδιους στενούς δρο 

μάκους με τα παλαιά νδροπ ικά σπίτια, δρο 
μάκους τονς οποίους χωρίς Αποτέλεσμα εϊχα 
διάβα κα* κατα την ημέραν τοϋ Μεγάλου Έξι- 
λασμοΰ, δια νά φ&άοα) είς την κατοικίαν τοϋ 
Άρχιρραβίνου Θεσσαλονίκης, Έκλαμπροτάτον κ .
’Ιακώβ Μεΐρ. 01 Άρχιρραβϊνοι τ ιτλοφορούν
ται, δπως κο\ οι Καρδινάλιοι, μέ τον τίτλον 
Eminence (έκλαμπροτης)· διά τοϋτο το σεβα- 
υμιότης κα'ι τό σοφοϊερολογιότης, ποΰ διαρκώς 
προτάσσονται τών ονομάτων των είς τάς εφη
μερίδας μας είνε εντελώς εξω τών διατάξεων 
τοϋ Ραβινικοϋ Ώρωτοκόλλον.

”Ενας γραμματεύς μέ εισάγει είς τό γραφεΐον 
τοϋ Άρχιρραβίνου. Εινε κα&ιομένος και σννο- 
μιλει μέ ενα πνενματικόν τον τέκνον της αυτής 
μέ την Έκλαμπρότητά του ηλικίας. Μοΰ δίνει 
τό χέρι μέ Αγαθότητα κα'ι μέ προσκαλεΐ νά κα 
θίσω Απέναντι του. Έν ώ μοϋ προσφερει τσι
γάρο κα'ι διαβιβάζεται ή διαταγή τοϋ σχετικόν 
καφέ, εξετάζω την ενφυα μορφήν τον, δλο- 
στρόγγυλον, Ανατέλλουσαν μέσα Από πλονσίαν 
λευκήν γενειάδα, μέ τό μουστάκι κομμένο Ακρι
βώς επάνω Από τό δριον τον άνω χειλού. Προ

σέχω επίσης είς τά μεγάλα, Εκφραστικά κα'ι σε- 
λαγίζοντα Από Ιερατικήν πονηριάν μάτια του.

— “Ηθελα νά σας συγχαρώ, Εκλαμπρότατε, 
διά τάς προσπαϋείας τάς οποίας κατεβάλατε 
δπως αί σχέσεις μεταξύ τον Ίονδα ϊκοϋ και τοϋ 
Ελληνικού στοιχείου καταστοϋν Αδελφικαί.

— Ενχαριοςώ, διότι, ώς βλέπω, Ετιμώνται 
αί προσπάθεια ί μ ο υ ■ ϋ ά  παρετηρήοατε δέ κα'ι 
σείς, πόσον εγκάρδιος εϊνε ή ουμβίωσίς μας μέ 
τονς νέους κατόχους τής πόλεως. *Αλλως τε, 
πρέπει νά ξέρετε δτι Εγώ Ανέκαθεν ήμουν φί
λος τών Έλλήνων τής Θεσσαλονίκης μέ αννέ- 
δεε δέ στενή σχέσις τόσον μέ τόν μακαρίτην  
Μητροπολίτην σας, δσον καί μέ τόν παρόντα. 
Έπ'ι Τουρκοκρατίας, οί Ίσραηλϊται Θεσσαλο
νίκης ήμεθα τό Επικρατοϋν οτοιχεΐον κα'ι κατά  
συνέπειαν δ λόγος μας ήκονετο περισσότερον Από 
τόν ίδ ικόν σας. *Ελεγα λοιπόν τοϋ Δεσπότη : 
Δέσποτά μον ,  δταν βέλ^ς νά σέ συντρέξω είς 
τίποτε πλησίον τών Τουρκικών Αρχών, νά μοϋ  
τό είπής διά νά σέ βοηΰήσω ώ ; Αδελφός» . Τό 
ίδ ιον, δταν τοΰ Επερνοϋσεν, εκαμνε καί ό Δε
σπότης διά τους Ίσραηλίτας. Τώρα, ώς βλέ
πετε, τά πράγματα Αντεστράφησαν. Ε π ικρα 
τείτε σεϊς και κατά συνέπειαν ήλϋεν ή σειρά σας 
νά μοϋ  λέγεται Εκείνο πον επανελάμβανα Εγώ 
τοϋ Δεσπότη.

>►<
Ό  Εκλαμπρότατος φορε ΐ μαϋρο καλπάκι καί 

κά ιω  Auto τό μαϋρο ράσον τον ξεγλυστρά ενα 
μεταξωτό Αντερί χρώματος ίοχρόου. Αριστερά  
του, είς τήν γωνιάν, σύρει τάς κυβικός γραμ-  
μάς του ενα μεγάλο χρηματοκιβώτιον. Ό  Ά ρ-  
χιρραβϊνος δμιλεΐ καλά τά Γαλλικά, φαίνεται 
ενδιάθετος καί ή κονβέντα τραβη. τόν δρό 
μον της :

— Λέγουν μερικοί δτι τρέφομεν ιδέας Αντι- 
κειμένας είς τήν σημερινήν κατάστασίν τών 
πραγμάτων, Εξηκολούθησεν ό Εκλαμπρότατος.  
Μά πήτέ μου ,  σας παρακαλώ , γιά κουτούς μας 
περνοϋνε ; Δέν βλέπομε τ ί γίνεται γύρω μος ; 
Κοιμώμαστε ; ’ Ητο ποτέ δννατόν νά ειχεν ν -  
πόσταοιν ή κατηγορία δτι μ ία  Συναγωγή τής 
πόλεως Εστολίσΰη μέ Τουρκικός σημαίας ;

— Αυτό είχε πράγματι τηλεγραφηϋή.
— Ναι, άλλά είχε τηλεγραφηϋή Από ιδ ιώτην, 

και διά τος μή Επισήμους ειδήσεις ϋ ά  συμφω 
νήσετε καί σείς, δτι α ί  Εφημερίδες καί μάλ ιστα  
αί Ά ΰηναϊκαί, πρέπει νά δεικνύουν Επιφύλαξιν. 
Αί οημαΐαι αντα'ι ενρίσκοντο είς τόν γννα ικω-  
νίτην μιας Σνναγωγής, ποϋ Ανοίγει μ ιά  φορά  
τόν χρόνο. Δέν τός είδαν ; Έλησμόνησαν να 
τάς βγάλουν ; Τί εγινε ; Παρ ’ ολίγον νά γεν- 
νηΰή  ζήτημα. Είναι δννατόν νά τάς έβαλαν Ε
πίτηδες διά νά προκαλέσονν τούς "Ελληνας ; 
Φρονείτε δτι δέν ΐ)ά Ελογαριάζαμε τήν οργήν 
τοΰ στρατοΰ δ ι ’ ενα τέτοιο πραξικόπημα !  Καί



σάς επαναλαμβάνω πάλη· :  γιά κοντούς μάς  
περνοΰνε ;

Διεβεβαίωσα τόν ’Εκλαμπρότατοι· οτι έπρό- 
κητο  περι άτυχο?ς αυμπτώσεως και δτι σ υμ 
φωνώ πληρέστατα με την γνώμην τ ο ν ·

Χρειαζεται μεγάλη προσοχή, έξηκολούθη-  
σεν, δπως μη  δημιονργοϋνται λόγοι δυσαρε
σκειών μεταξύ υμών και ήμών. Πρό δύο μ η 
νών ενρισκομην ο ιη ν  Ευρώπη, δταν έγεννήθη 
ή ιστορία τοϋ πα ιδ ιοϋ . . . .

— Τίνος παιδιοϋ ;
Ενος χριστιανόπαιδος τής Θεσσαλονίκης. 

Είπαν οτι το επήραν οί Εβραϊοι άλλα το παιδί 
αυτο την άλλην ήμέραν εΰρέθη εις γειτονικόν 
σπίτι, χριστιανικόν.

— Ησαν μεγάλα τα καρφιά τοϋ βαρελιού 
πού έπρόκειτο να τό κνλίσετε ;'

Ό  Άρχιοραβΐνος έγέλασε και ε'ιπε :
— Και να φαντασθη κανε'ις "τι ύπάρχουν άν

θρω πο ι ποΰ τα πιστεύουν.
— Παραπεμπω τήν Έκλαμπρότητά σας είς 

τήν ύπόθεσιν τοΰ Κιέβου, ή όποια εξακολουθεί 
άκόμη.

— Και έκεϊ κάποιο παιδί έπήραν πάλιν οι 
Έβραϊοι, έτόνισεν δ ’Λρχιρραβϊνος μέ θ υ 
μηδίαν.

— Η ιδέα είναι διαδεδομένη πολύ είς τήν 
Δνσιν, κα\ ε ί; αυτό συνετέλεσε τό καθολικόν 
ίερατεΐον.

■— Τήν έόημιούργησεν 6 μεσαίων, παρετή
ρησε ή Έκλαμπρότης του. "Αλλως τε και δια 
τονς Χριστιανούς δέν έλεγαν οι εϊδωλολάτραι 
ότι θ υ ι ιάζουν  άνθρώπονς είς τα μυοτήριά των ; 
Σήμερον είς την Κίναν οι αντόχθονες δέν π ρ ο 
σάπτουν είς τους Ιεραποστόλους τήν αύτήν ά -  
στείαν κατηγορίαν ;

— ”Ωστε τό ίδιον στίγμα έπερρίφθη κατα 
τών δύο πνευματωδεστέρων και άδελφών θ ρ η 
σκευμάτων, τοϋ Χριστιανισμόν καί τον ϋ ίω - 
σαϊομοΰ ■

— Πολυ σωστά, σννεπέρανεν ό Ά ρχιρραβ ΐ-  
νος, και δέν βλέπω ποϋ βασίζεται αυτή ή γι- 
νομένη πάντοτε μεγάλη διαστολή μεταξύ Χρι
στιανισμόν και Μωσαϊσμοϋ Μήπως δ πρώτος  
δέν προήλθεν άπό τόν δεύτερον ; Ό  Χριστός 
δεν ητο Ισραηλίτης ;

— Ποιος λέγει ΰχι, "Ισως μ ίλ ισ τα ,  Έκ~) αμ -  
πρότατε, να μή ύπήρχε καμμ ία  εντελώς δ ια 
φ ορά , αν εζς τήν Σύνοδον τών 'Ιεροσολύμων, 
τήν όποιαν συνεκρότησαν οι Απόστολοι τοϋ  
Κυρίου, έπεκράτει ή γνώμη τοΰ Πέτρου κα'ι 
όχι ή γνώμη τοϋ Παύλου.

—Μα άκριβώς ό Παϋλος ήθελε να σας πα- 
ρασνρη άπό τοϋ Μωσαϊσμοϋ δια νό σας χω 
ρίση' και τό κατώρθωσε.

— Ήμεΐς τουλάχιστον, δσον Αφορά τα φ ι 
λικά α ισθήματα, σας παρουσιάζομε)’ τό π α ρ ά 
δειγμα τών έν τή Παλαιό. Έ λλ ίδ ι  Ισραηλιτών,

δια να πεισθήτε δτι τίποτε δέν χωρίζει τό 
Κράτος απο σας. Οί Ίσραηλϊται στρατιώται 
είναι πολ.ύ καλοί και έξ ίσον γενναίοι, καθώς 
έ μάθατε .

— Τώρα. εϊπεν δ ’Λρχιρραβϊνος, θά  έχετε 
πολλούς Ίσροηλίτας είς τόν στρατόν. Δέν πρέ 
πει δμως νά βιασθήτε. ’Αφήσατε νά μάθουν  
προηγουμένως τήν Ελληνικήν γλώσσαν, νά 
συνηθίσουν μέ τήν νέαν κατάστασίν, και έπειτα 
θά δήτε δτι γνωρίζουν νά έκπληροϋν τό κ αθή 
κον των.

— ’Έπειτα θά  εξοικειωθοϋν παρετήρησα, μέ 
τόν στρατιωτισμόν. *0 Πανοιωνισμός, 'όπως λέ
γουν, έποη>θαλμΐ(£ τ\ν Παλαιστίνην.

— Έν δσφ  τήν Παλαιστίνην κατέχουν οί 
Τοϋρκοι, ήμεΐς δέν θά θελήσωμεν νά τούς εκ
τοπίσω μεν. Μαζή των έπι τόσους αιώνας τό
Εβραϊκόν στοιχεΐον έζησεν εύτνχιαμένον, και 

διά τοΰτο ήμεΐς δέν ζητοΰμεν, τής Τουρκίας 
ύπαρχούσης, νά κάμω μεν κράτος Ανεξάρτητον. 
Ζητοϋμεν μονον νά υάς δοθή έ'να είδος αντονο- 
μίας, πάντοτε υπό τήν Τουρκίαν. °Ενα είδος 
αύτοδιο ικήσεως...

— Και δταν ή Τουρκία , νπείκονσα είς τό 
φυσικόν κα'ι μοιρα ΐον κατρακύλισμά της πρός  
τήν ’Αραβίαν, άφήση τήν Π/.λαιστίνην έλευ- 
θέραν :

— Τότε θά  τήν ζητήσω μεν ήμε ΐς , ποϋ έχο
μεν περισσότερα δικαιώματα και άπό τήν Γαλ
λίαν και άπό τήν Αγγλίαν και άπό οίονδήποτε 
άλλο κράτος.

Ή  κουβέντα έστράφη κατόπιν είς τόν άεί- 
μνηστον Βασιλέα Γεώργιον, δ ύποΐος τόσον 
συνεπάθει τούς Ίσραηλίτας.

Ποσον ητο φίλος μου,ε ϊπεν δ Ε κλαμπρό 
τατος. Πόσον μ ά ς  άγαπούσ.ε !  Άλλά κα'ι ό Β α 
σιλεύς Κωνσταντίνος μάς άγαπά πολύ. Είς αυτό 
τό ζήτημα είνε τό παιδί τοΰ πατέρα του. Ό  
ίδιος έπ έναντι μας εις καλωσννην. Είμαι καθυ  
ποχρεωμένος είς τήν Μεγαλειότητά τον, καθώς  
έπίσης και είς τάς έν Θεσσαλονίκη άρχάς. Σάς 
παρακαλώ νά γράψετε , οτι έγώ και οί Ίσραη-  
λΰται τής Θεσσαλονίκης εΐμεθα ευχαριστημένοι 
άπό τήν διοίκησιν. Θά γράψετε έπίσης δτι, αν 
καμμ ιά φορά παρουσιάζεται ένας άνόητος καί 
καμνη μωρίας, δεν ε*ινε λογικόν ον τε δίκαιον 
αι πράξεις του να βαρύνουν έπ 'ι τοΰ συνόλου 
τον Ίσραηλιτικοΰ πληθυσμοΰ τής πόλεως.

— Πόσοι Ίσραηλϊται κατοικοϋν τήγ Θεσ
σαλονίκην ; »

= Μ α  θά  είνε ογδόντα χιλιάδες.
— Γνωρίζει ή Έκλαμπρότης σας τόν κ. Χαΐ- 

μην, τόν έν Άθήναις Ανταποκριτήν τής « Τρι- 
μπούναςτ) ;

— Ναι, ηνε πολύ γνωστός μου.
— Ό  κ. Χαΐμης λοιπόν μοΰ  είπε τήν ή μ έ 

ραν π οϋ  έπρόκειτο νά έλθω είς Θεσσαλονίκην,

οτι οί έδώ ομοεθνείς του έχουν σαράντα ειδών 
πολίτιχάς ιδέας.

—Μή τό πιστεύετε, Απήντησε γελών δ Ά ρ·  
χιρραβϊνος. "Ολοι έδώ έχομεν μ ίαν μόνον γνώ 
μην , και αυτή είνε ή πλήρης εύχαρίστησίς μας 
δια το φιλελεύθερον τής Ελλην ική ; δ ιο ική-  
σεως. π. Ρ.

Σημ. Ο κ. Χαϊμης σχετικώς μέ τήν άο- 
ριστίαν τής φράσεως «σαράντα πολιτικάς γνώ- 
μας» άπηύθυνεν επιστολήν έίς τήν Εστίαν 
τνίς 15 Ό/.τωβρίου έξηγών οτι ή διαφορά τών 
γνωμών πρεπει να έννοηθή εις τά ζητήο.ατα 
της εσωτερικές πολιτικές. Ό κ. Χαίτης έ ν - 
νοοΰσε να έπικρίντ) τνιν τάσιν μερίδος του τύ-' 
που να άποδωσν] είς ολόκληρον τόν εβραϊκόν 
πληθυσμόν τάς σκέψεις ένός ή τινων, ένώ εί
ναι γνωστόν οτι, οί Έβραϊοι ώς πολΐται, διαι
ρούνται εις τας πολιτικάς των σκέψεις ανεξαρ
τήτως τής φυλής ή του θρησκεύματος των. 
Ουτω, παρά την κοινήν γνώμην, οί πλείστοι 
τών Εβραίων Θεσσαλονίκης, άνήκοντες εις τήν 
εργατικήν σοσιαλιστικήν ομάδα,έψήφιζον μέ τό 
έλληνικόν πολιτικόν κέντρον) ένω ή Νεοτούρ- 
κοι είχον καί οπαδούς καί εφημερίδας μεταξύ 
τών Ελλήνων. Τόν δε Καράσσον, διά τοΰ ό
ποιου τάς σκέψεις καί τά έ'ργα, θά ήθελον τ ι- 
νες υπευθυνους δλους τούς Έβραίους δέν έξελέ- 
γετο βουλευτής άπό τάς ψήφους τών Έβραίων.

ΒΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Δρος Ιω σήφ  Σ α σ ο ά ν ο β ιτ ς .  Πρός τόν Ε 
βραϊκόν λαόν διά τήν Βιβλιοθήκην τής Ι ε 
ρουσαλήμ.
Ό συγγραφεύς είναι ό ιδρυτής τνίς Έβραϊκης 

εθνικής Βιβλιοθηκης της ‘Ιερουσαλήμ είς τήν ό
ποιαν απο ·;τη αφιερώνει τον καιρόν του καί τάς 
οικονομίας του. Έσκεφθη ότι δεν ύπάοχει πο
λιτισμένος λαος μη φειδομενος τών πνευματι
κών προϊόντων του. Ή συλλογή λοιπόν τών 
βιβλίων τοΰ Έβραϊ/.οΰ λαοΰ πρέπει νά βαίνη 
παραλλήλως μέ τήν ενωσιν τοΰ λαοΰ. Έν τφ  
Εβραϊκφ λαφ , τοΰ διανοητικωτέρου τών 

λαών, έκάστη οικογένεια είχεν άλλοτε τήν ε
βραϊκήν βιβλιοθήκην της. Έκ τών διασημωτέ- 
ρων άναφέρεται ή βιβλιοθήκη τοΰ Σαμουήλ 
Άναγκίδ κατά τόν ΙΑ ', αιώνα ή τοΰ πρίγκη- 
πος Ισαακ ”Ιβν Άλβαλία, τών Ίαχιά έν *1- 
σπανι^. τοΰ Δαλμέδιγο είς τήν Κρήτην.

Τά έβραϊκά βιβλία τούτων καθώς έπίσης τά 
τών βιβλιοθηκών, Μαρκιανΐίς της Βενετίας, 
τής Αμβροσιανής τοΰ Μιλάνου τνίς Μεδικιαίας

τής Φλωρεντίας κατεστράφησαν άπό τοΰ φα
νατισμού τοΰ Μεσαίωνος, διότι οί έχθροί τών 
έβραίων κατέστρεφον καί τά βιβλία των. ΙΙαο’ 
ολα ταΰτα, οι προπάτορες μας, μέ πρώτην 
εύκαιρίαν έπανελάμβανον τάς συλλογάς. Τόν 
17ον αιώνα ήτο όνομαστή ή Βιβλιοθήκη τοΰ 
Δαβίδ Ό ππενχέϊμ ή όποία άγοοασθεΐσα αντί 
πινακίου φακής αποτελεί σήμερον μέρος χωρι
στόν της βιβλιοθήκης τίίς 'Οξφόρδης."Ενας Ί -  
σπανοεβραϊος Ίσάκ Δά Κόστα έχάρισε τήν βι
βλιοθήκην του είς τό Βρεττανικόν Μουσεΐον. 
Ά λλα ι βιβλιοθηκαι :Ή  τοΰ Ιωσήφ Μιχαέλ μέ 
4 ,500 τόμους καί 8G0 χειρόγραφα τοΰ 1300 
επωληθη. Ή  τοϋ Ρόσενταλ έδωρήθη είς τήν 
Βιβλιοθηκην τοΰ Άμστελοδάμου. Διότι σήμε- 
ρνν μέ τήν παρακμήν της Έβραϊκης παρ’ έ- 
βραίοις, αι Βιβλιοθήκαι πωλοΰνται ή δωροΰνται 
είς τάς δημοσίας τών διαφόρων χωρών. Ά λ λ ’ 
είναι καιρός ό εβραϊκός λαός νά σκεφθή Si' ε
αυτόν. Δια τοΰτο ο Σασσάνοβ'.ς ίδρυσε τήν βι
βλιοθήκην τνίς Ιερουσαλήμ,ίνα έκεϊ ώς κέντρον 
έβραϊκης δράσεως καί σκέψεως, στέλλουν τά χ-  
τομα και αί Κοινότητες τά ένυπάρχοντα παρ’ 
αυτοϊς βιβλία, τών οποίων θαττον ή βράδιον 
ηθελον άποχωρισθ·/]. Αύτός ό συγγραφεύς μή 
φειδόμενος θυσιών ήγόρασεν έξ ιδίων πλέον 
τών 1G.000 πρωτων έκ.όο'τεων ί\ giπζνίων βι- 
βλίων. Σήμερον ή βιβλιοθήκη περιέχει 3G141 
τόμους. Ά λλά μετά τόν θά/ατον τοϋ θεοδώ
ρου Χέρτσλ ή Βιβλιοθήκη παραμελεΐται, καί 
ελλείψει μέσων πρόκειται νά κλεισθνί. Πρός 
τοΰτο ο ιδρυτής αύτης απευθύνει θερμήν έ'κ- 
κλησιν είς τούς άπανταχοΰ Έβοαίους ίνα δεί
ξουν δτι άποτελοΰν λαόν έννοοΰντα νά ζ'Τι, 
στελλοντες βιβλία ή χρήματα είς τήν διεύ
θυνσήν :

Bibliothcque 
Nationale Israelite.—Jerusalem

Θεωροΰμεν περιττόν νά συστήσωμεν ^ργον 
τοσοΰτον ιερόν. Αί Κοινότητες καί οί ίδιώται 
οί διαθετοντες έβραϊκά βιβλία, τά όποϊα μχ- 
λιστα δεν κάμνουν χρίίσιν, άς τά στέλλουν εί; 
Ιερουσαλήμ ίνα έκπληρωθί) σκοπός τόσον υ
ψηλός καί εθνικός.

Κέρκυρα  ΑΡΧΙΡ. ΓΟΓΣΤΑΒΟΣ Κ\λΟ

HETRAGTEZ-VOU8. ‘Υπό τούτον τόν τίτλον 
ό Κερκυραΐος λόγιος ομόδοξος Δρ. Λάζαρος Β:* 
λέλης ήρχισε δημοσιεύων σειράν κριτικών άρ
θρων είς τό «Vessillo Israelitico» . 'Γά μέχρι 
σήμερον δημο.σιευθέντα είναι κυρίως είπειν 
προοιμιον ύπό μορφήν οίωνεί πνευματικής αυ
τοβιογραφίας, μέ διάφορα δοκίμια ποιητικά 
τοΰ ίδιου συγγραφέως, έξ ών άποδεικνύεται 
δτι ό Βΐλέλης έ'καμε καλάς σπουδές καί κα*



λώς χειρίζε ται τον κάλαμον εις 6 γλώσσας 
τών οποίων κατέχει τας φιλολογίας.

Τά δοκίμια ταϋτα είναι εισαγωγή είς τό 
κυρίως εργον τό κριτικόν των γνωστών παπυ ■ 
ρων τών εύοεθέντων είς την Έλεφαντούπολιν, 
τά όποια ό Βελέλης θεωρεί πλαστά, έργα κεο- 
δοσκόπου. Έθεώρησε δέ απαραίτητον ό Βε
λέλης την ρηθεΐσαν εισαγωγήν ινα άποδείξν) 
είς τούς λογίους τούς επισήμους ών, πλεΐστοι 
νομίζουσι οτι έχουν τό μονοπώλιον τνίς σοφίας 
καί τό δικαίωμα τοΰ «αύτόςέφα» οτι δέν είσ- 
ηλθεν είς τόν κόσμον τ?ίς κριτικής έρεύνης 
απαράσκευος άλλά κατόπιν κόπων καί πολυε- 
τοΟς έξελίξεως.

Έκ του ρηθέντος προοιμίου παραθετομεν 
τούς έξης στίχους οί όποιοι είναι ώραία μετα- 
φρασις άρχαιας έβραιογαλλικνίς έλεγείας.

Βαρεία στενάζει ό Ισραήλ ,  
τά στήθη του μανίζουν,
Θλίβεται γιά τονς μάρτυρες, 
ποϋ άτρόμητοι καήκαν,
Και μάλαμα δε μπόρεσε  
νά ηώσγι τή ζωή τονς.
Θεέ, γιά δες πώς τρέμονμε, 
το μάτι πώς δακρύζει'
Τά βάσανά μας διάταξε 
γοργότατα νά πάψονν,
Γιατί μάς Αφανίζουνε 
ά <5έ μάς προστατέψης.
Καπνός έγίνηκ ' ή χαρά, 
ή Αθώα μας ευτυχ ία !
Σοφοί ποϋ τά μερόννχτα 
οκνφτατε ατά χαρτιά μας 
Κ ' εϊταν ζωή οας ή Γραφή, 
πεθάνατε γιά κείνη !
Πώς χάθηκεν ό 'Ράβ Ίσάκ  
ηοϋ στο Καστέλλι πέρα 
Έδίδασκε κ 'εσύγγραφε 
πηήδειες ερμηνείες,
Και γιά τήν πίστι τον 
άφησε βλησίδια καί κονάκ ι!
Στά ξύλα τόν Ανέβασαν 
τή φλόγα π ’ άναλάμπει 
Σά βλέπει ή γυναικούλα τον 
πικρή φωνίτσα βγάζει :
« Ό  δόλιος μου  άντρας πέθανε, 
μαζ ί τον θέ νά πάω.ι>
Τάγόρι του τό π}ό μικρό  
σάν τό καλάμι τρέμει'
— <ιΓιατί δειλιάζεις Αδερφέ ; 
τοϋ λέει ό π»ό μεγάλος 
Δες τήν παράδεισο γιά μας 
τις πόρτες πώς Ανοίγει/»
Είπαν τής νύφης τοϋ 'Ραββί, 
τής λυγερής κ νρονλας :
«Τήν πίστη σου άλλαξε, κοντή, 
τόν άρχοντα δε βλέπεις,

Πονκαψε ό έρωτας γιά σέ, 
κα'< λνώνοντας προσμένει ;»
Μα κείνη νΐάτα κα'ι τιμές 
τίποτες δέν ψηφάει,
Καί λέει : « Γδάρτε μεη θαρρετά .
«τό Θέο μον  δέν ΑρνΙοϋμαι,
Κι' άλλο γαμπρό δέν π οθνμώ ,
Απ' τό Θεό μονάχα» .
Τον Ίσάκ Κόεν τέλος ή σειρά 
γιά τό ααρτύριο φτάνει,
Κ ι' Απ' τό σταυρό ατό θάνατο 
τοϋ λένε νά διαλέξη,
Ν' Αλλάξγι πίστι άν ήθελε, 
ή τή ζωή νά χάση.
« Παπά μή μέ σκαντάλιζε, 
κ '  ήσυχο τό κορμ ί μου  
"On' ό Θεός ίγύρεψε, 
άσε νά τον προσφέρωί),
'Απάντησε κ '  έχύθηκε εύτύς 
Ajτά' στά ξύλα.
Και στή φωτιά 'κεΐ Ανάμεσα 
π ' Ασκώνετο τριγνρον,
Σάν δντας φίλοι χαροποι 
σέ πανηγϋρι τρέχονν 
Καί μέ γελονμενη καρδιά  
γελονν καί ξεφαντώνουν.
"Εψαλλαν μεγαλόφωνα 
τα' έλευτεριάς τροπάρι'
Κ ι ’ άμορφο θάμπλεκαν χορό 
τά πόδια τονς τά μαϋρα,
Άνισωστάς δέν τάχανε 
μέ σίδερα δεμένα.

Κάμε, Θεέ, ξεδίκιωση κα'ι κρίση τών δχτρώ μας- 
Τή μάνητά σου ξέσπασε σ ' δποιονς μάς τνρα- 

Σκληρά δίχως καϊμό. [γνάνε
"Αν ε ϊν ' βαρειά τά κρίματα που φταίξαμε σέ σένα, 
Περίσσια και τά βάσανα π '  Απ' τήν καρδιά μας

[βγάζουν
“Απειρο στεναγμό.

El M accubi. Ή  γυμναστική εταιρεία ό 
«Μακκαβαΐος» Θεσσαλονίκης έξέδωκεν επ ’ εύ- 
καιρία τοΰ Νέου Έβραϊκοΰ έτους τομίδιον ίου- 
δαιοϊσπανικόν αρκετά ενδιαφέρον. Περιέχει 
ποιήματα είς τήν εβραϊκήν, Έπιθεώρησιν εβραϊ
κήν τοΰ I. Ρ . Μόλχου, άρθρον περί τοΰ Πανε
πιστημίου Ιερουσαλήμ, ύπό Άσέρ, διήγημα 
ΊΙλία τοΰ Έλληνος, Ιστορία τί;ς διοργανώ- 
σεως τνίς Εταιρείας ό «Μακκαβαΐος». Χαιρε- 
τίζομεν εύφροσύνως τά πρώτον τοΰτο δοκίμιον 
πνευματικής εργασίας τών Θεσσαλονικεων Έ 
βραίων τό λαμβκνον άφετηρίαν άπό τήν Ε λ 
ληνικήν Διοίκησιν.

νΕ ρ γα  κ α ί  ή α έ ο ο ι  ύπό Πολυβίου Λε- 
κοΰ. Είναι ή ιστορία της δράσεως τοΰ κ. Λε- 
κοΰ ύπέρ τοΰ Έλληνικοΰ εμπορίου καί της 
βιομηχανίας. Ό  κ. Λεκός αναφαίνεται άπό-

στολος τνίς ιδέας του δραστήριος καί άκούρα- 
στος, συλλεξας είς τόν δρόμον του ό'χι μόνον 
ανθη, συγχαρητήρια άρχών καί αύτοΰ τοΰ 
Πρωθυπουργοΰ, άλλά, ώς άληθής απόστολος 
μιας ιδέας και άκάνΟας. Ό κ.Λεκός αςάκολου- 
Οήσνι το εργον του τό εθνικόν καί κοινοφελές,

Μ. X.

0 ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΑΤΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ! TOY Α1ΗΙΑΤ0Ι

(Περικοπή ίκ τής ·Σιύ,ν» τής 29 Ιουνίου 1883)

Η  (ίΣιωνί) κατά καθήκον χριστιανικόν οφεί
λει νά προτρέψη τονς Χριστιανούς... νά παύ- 
σωσι τάς τοιαντας κατά τών Έβραίων συκο
φ α ν τ ία ς .  Ύ πήρξέ ποτε εποχή, κ α θ ' ήν οί Χρι
στιανοί εϊχον τοιαντην θέσιν, θέσιν τοντέστι 
κοινωνικής σμικρότητος καί ταπεινότητος, Απέ
ναντι τών Αγέρωχων Ρωμαίων, οϊαν εχονσι σή
μερον οί Έβραΐοι Απέναντι τών Χ ριστιανών  
Αλλά τότε τί εμηχανενθησαν οϊ είδωλολάτραι, 
καί ίδια οΐ ιερείς τών ειδώλων πρός εντελή 
έξωνχωσιν των Χριστιανώνj ' Εσνκοφάντησαν 
τονς Χριστιανούς εις τόν τότε αντοκράτορα τών 
Ρωμαίων 'Αντωνΐνον δτι ετέλονν θυέστια δεί
πνα ό εστιν οτι εσφαζον ανθρώπους και ετρω- 
γον αύτών τάς σάρκας, κα'ι επινον αυτών τό 
αίμα' κα'ι ταύτην τήν συκοφαντίαν έξύφαναν 
κατα τών Χριστιανών οί είδωλολάτραι επωφε- 
ληθέντες εκ τών διαδόσεων οτι οί Χριστιανοί 
συνερχόμενοι είς λατρείαν τοϋ Θεοϋ αύτών, 
επιτελονσι θνσίαν και μεταλαμβάνονσι έκ τοϋ 
σώματος κα'ι τοϋ αίματος τοϋ Σωτήρος αύτών 
Ίησοϋ Χρίστον.

Κατα τής Αδικον έκείιης σνκοφαντίας, ητις 
εξηγειρε τήν οργήν κα'ι τήν Αγανάκτησιν τοϋ 
Αυτοκρατορος κατα τω ν Χριστιανών, κα'ι έγέ- 
νετο πρόξενος μεγάλης εις εκείνονς ζημίας. Απο
λογείται είς τόν Αύτοκράτορα ό άγιος Ιουστί
νος, ο φίλοσοφος και μαρτυς και καταδείκνυσι 
το ψζνδές και δλως Αννπόστατον τής καταγγε
λίας κατα των Χριστιανών οτι δήθεν ετέλονν 
θρέοτια δείπνα ' ό βονλόμενος Αναγνώτω τάς 
Απολογίας τοϋ πρώτον φ  λοσόφον τής Χριστι
ανικής Εκκλησίας άγιου Ιουστίνου, δπως ϊδη 
κα'ι μάθη λεπτομερώς τά κατά τήν συκοφαντίαν 
εκείνην.

Ά λ λ '  ενώ  οί είδωλολάτραι εποίουν τοιαϋτα 
κατα τών τότε Χριστιανών, επιτρέπεται είς ημάς 
τονς Χριστιανούς, εις ή μάς ατό γένος τό εκλε
κτόν, τό βασίλειον ίεράτενμα, τό έθνος τό 
άγιον, τόν λαόν είς περιποίηση· τόν προωρισμέ- 
νον δπως εξαγγέλη τάς Αρετάς τον εκ σκότους 
αν τόν καλέσαντος Χριστοϋ είς τό ϋ  αν μαστόν 
αντοϋ φώ ς (Α ’ . Πέτρ. β’ , 9 ) επιτρέπεται, λέ

γομε ν είς ήμάς τονς Χριστιανούς νά έξυφαί- 
νωμεν κατά καιρούς τοιανιας συκοφαντίας, καί 
να γινώμεθα πρόξενοι αιματηρών σκηνών, κα'ι 
κοινωνικών εξεγέρσεων εναντίον έθνους τό ό
ποιον νπέστη τα πάνδεινα καί ε μείνε πάντοτε 
στερεόν και Ακλόνητον είς τας ίεράς αύτοϋ πα
ραδόσεις, και πολν περισσότερον επιτρέπεται νά 
καταφερώμεθα εναντίον εθνονς εξ ον προήλθεν 
ή σωτηρία ήμών, εθνονς, τό όποιον επί α ιώ 
νας είργάσθη και εδεήθη, καί ίθυαίασεν, δπως 
καταβιβάση τόν Θεόν είς τόν άνθρωπον ;

Τ Ο  Τ Α Λ Μ Ο Τ Δ

‘Yijrn* ά αύτοΰ διδάγματα. 
Έπίδραϋτς της ίιΟικΛς αυτόν έπι 

τών 'Εβραίων.

Πόσα δέν έγράφησαν κατά της όγκωδεστά- 
της ταύτης καί έπιπονωτάτης τήν μελέτην 
ραββ ινικης συλλογής παρ’ εκείνων ποό πάντων 
οΐτινες ούδέν γνωρίζουσι περί αύτνκ/ Ό λόγος 
της κατά τοΰ Ταλμούδ καταφορας ύπό τών Αν
τιπάλων τών Έβραίων έγκειται είς τό οτι ά- 
κριβώς είς αύτό όφείλουσιν οί Έβραΐοι έν πολ- 
λοϊς τήν διαιώνισιν της φυλής των. Κατά τούς 
πρώτους τφ  ό'ντι χρόνους της Διασπορας τών 
Έβραίων, ό ’Ιουδαϊσμός καί ώς θρησκεία καί 
ώς φυλή διέτρεξε τόν έσχατον κίνδυνον. Τό 
Ταλμούδ διά τών λεπτομερεστάτων αύτοΰ ύ- 
γιεινοηθικών διατάξεων καί διά τάς μάλλον 
άσημάντους περιπτώσεις τοΰ βίου τοΰ ’Ισραη
λίτου, ή'γειρε σωτήριον φραγμόν μεταξύ τοΰ 
μονοθεϊστικού καί χρηστοήθους λαοΰ τοΰ ’Ισ
ραήλ καί τών έθνών τών πρεσβευόντων τότε, 
τό πλεΐστον μέρος, άνήθικον είδωλολατρι- 
κήν θρησκείαν. Διότι, είρήσθω δέ τοΰτο ά 
παξ διά παντός, τό Ταλμούδ δέν κάμνει μνείαν 
περί Χριστιανών,οΰς οί συντάκται αύτοΰ ούδό- 
λως ή πολύ ολίγον έγνώρισαν, έν έποχί) μάλι
στα καθ "ήν Έβραΐοι καί Χριστιανοί ύφίσταντο 
τούς ίδιους διωγμούς έν τφ  ρωμαϊκφ κράτει.

Κατά τοΰ προπυργίου λοιπόν τούτου τοΰ 
Ίουδαϊσμοΰ ήτο φυσικόν νά έπιτίθηνται οί 
εχθροί άύτοΰ — οΐτινες ύπ^ρξν.ν πανταχοΰ καί 
πάντοτε στείροι κοινωνικοί κηφηνες καί δια
στροφείς τνίς θρησκευτικής διδασκαλίας χάριν 
κοσμικής ώφελείας· καί εί'δομεν αύτό κατα- 
καιόμενον μέν κατά τόν μεσαίωνα, συκοφαν- 
τούμενον δέ μέχρι σήμερον άν καί, είοήσθω έν 
παρόδίρ, δέν έλειψαν αύτφ καί έξοχοι άπολο- 
γηταί καί ουτοι μεταξύ τών φωστήρων της 
επιστήμης— ώς ό Ρευκλΐνος άλλοτε καί νΰν 
τόσοι επιφανείς.

Είς τήν έλληνικήν γλώσσαν ούδέν άπολύ- 
τως έγράφη σύγγραμμα περί Ταλμούδ καί Ί -



ουδαϊσμοϋ. Έξεδόθησαν δμως άτυχώς φυλλά- 
δαι τινες μεταφράζουσαι άνεξελέγκτως πρός 
διαστροφήν τών φιλελευθέρων συναισθημάτων 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δσα έφεΰρε κατά τοΰ Ταλ- 
μούδ καί τοϋ Ίουδχϊσμοΰ ή μισαρχ φαντασία 
τών ξέ·. ων κερδοσκόπων.

Έσυκοφκντήθη τό Ταλμούδ ώς τά χείριστα 
διδάσκον, την μισαλλοδοξίαν προπάντων. Είνε 
τοΰτο αληθές Άπαντώμεν άνενδοιάστως- 
οΟ-'ίέν τούτου ψευδέστερον.

Τά Ταλμούδ ού μόνον διδάσκει την θρησκευ
τικήν άνο/ήν εις ΰψιστον βαθμόν άλλά ούδε- 
μίαν κδν όιάκρισιν κάμνει μεταξύ εύσ3?ών ίσ-  
ραηλιτών κα'ι μή, διδάσκει δέ τήν άγάπην 
πάντων τών ανθρώπων άνευ διακρίσεως,

Ά ς άναφερωμεν και κείμενα.
« Ό έθν.κός ό άκολουθών τόν νόμον τοΰ Θεοΰ 

»θεωρεΐται ίσος πρός τόν Μέγαν ΆρχιΡρέα. 
«Είναι γεγραμμένον τώ ο ν τι έν τώ Λευϊτικώ 
» ( 1 8 .5 ) Ό  άνθρωπος δ έκτελών τά παραγ- 
«γέλματά μου άποκτ^ τήν ζωήν δέν λέγει «οί 
«ιερείς οί Λευΐται ή οί Ίσραηλϊται» άλλ ’ ά- 
«πλώς Ά δαμ  ό άνθρωπος» (Καμά φυλ. 8) Έν 
«Σιφο^ δέ κεφ. Μχαρέ Μοτ άναγινώσκομεν·
» Ό Θεός εύεργετεΐ, τούς αγαθούς. Τονς άγα- 
τ>·&ονς elwvA γραμμένον καί ούχί τούς Ίσρχη- 
»λίτας, άρα τούς άγα&ονς πάντων τών έθνών.

» Ή  άρετή καί ή εύσέβεια δέν άποκτώνται 
» διά κληρονομιάς, δπως γίνεται τις έκ διαδο- 
»χης ίερεύς ή Λευίτης.'Έκαστος καί ό εϋνικος 
δύναται νά γίνν) δίκαιος)').

Άναγινώσκομεν προσέτι- Οί έκτός της Πα
λαιστίνης έθνικοι δέν είναι είδωλολάτραι άλλ ’ 
άπλώς άκολουθοΰσι τά έ'θιμα τών πατέρων των 

'Ορκίζομαι είς τόν ουρανόν καί εις τήν γην, 
λέγει ραββΐνος τις, 5τι έβραΐος ή ειδωλολάτρης, 
άνήρ ή γυνή, δοΰλος ή δούλη, πάντες Οέλουσι 
κριθη κατά τά έ'ργα αυτών καί έπί πάντων 
δύναται νά έπικάθηται τό πνΕΰμα τό θεΐον. 
( Ίαλκούτ 2 0 .2 ). Μία τοιαύτη έ'ξοχος θρη
σκευτική άνοχή ύπάρχει άραγε είς πολλά άλλα 
συγγράμματα τόσον αρχαία;

Άναφέρομεν τέλος ώς κορωνίδα τοϋ φιλε
λεύθερου πνεύματος τοΰΤαλμούδ τό είς τό στόμα 
πάντων τών ’Ισραηλιτών πάσης χώρας, πρό
χειρον ταλμουδικόν ρητόν :

«Οί δίκαιοι π ά σ η ς έ θ ν ό τ η τ ο ς  θά χαί- 
ρουσι της αιωνίου μκκαριότητος.»

Τί δέ διδάσκει τό Ταλμούδ διά τήν πρό? 
τόν πλησίον άγάπην;

Έν τώ Ταλμούδ Γκιτίν άναγινώσκομεν (61 
α). Ή κοινωνική άγάπη επιβάλλει νά τρέφω- 
μεν τούς πτωχούς τούς άλλοεθνεΐς μετά τών 
πτωχών τών Ισραηλιτών, νά έπισκεφθώμεν τούς 
ασθενείς τούς άλλοεθνεΐς καθώς τούς ίσραηλί
τας, νά άποδώσωμεν τάς τελευταίας τιμάς 
είς τούς νεκρούς όμοδόξων μας καί μή.

Έθικός τις παρουσιάσθη ενώπιον τοϋ Ίλ-

λέλ τοΰ μεγάλου διδζσκάλου τοΰ Ισραήλ τόν 
όποιον ό Ρενάν έπωνομάζει άδελφόν πρεσβύ- 
τερον τοΰ Ίησοΰ, καί τώ είπεν, δτι θά έ'γινεν 
Έβραΐος έάν ό Ίλέλ έδέχ ετο νά τώ διδάξν) τόν 
ιουδαϊκόν νόμον είς δσον χρόνον ήδυνατο νά 
ί'σταται δρθιος έπί τοΰ ένός ποδός. Δέχομαι 
άπήντησεν ό μειλίχιος διδάσκαλος μειδιών· 
ιδού δλος ό Νόμος· Α γάπα τόν πλησίον· δ σύ 
μισείς έτέοω μή ποιήσνις. Τά λοιπά είσίν σχό
λια . Πήγαινε νά τά μελετήσνις. (Σαβάτ. σ. 31).

Έν Ραβότ’ σελ. 28 . α. εύρίσκομεν. « Καί 
»κγαπήσης τόν πλησίον σου ώςσεαυτόν. Τοΰτο 
«είναι ή μεγάλη βάσις τοΰ Νόμου. Ούαί είς 
«τόνλέγοντα. Μέ περιφρονοΰσιν άς περιφρονησω 
«καί εγώ τόν πλησίον μου. Μέ καταρώνται άς ή 
«κατηραμένος καί ό πλησίον μου. ’Ά ς σκεφθί)
» ταΰτα λέγων ποιον περιφρονεΐ, ποιον καταρ&- 
» ?αι· περιφρονεΐ καί καταραται τον φεροντα 
» ;ν  έχυτώ τήν θείαν εικόνα».

Δύο Ραββΐνοι συζητοΰντες περί της βάσεως 
της θρησκείας, ό μέν είπεν· δτι τό παν 
βασίζεται έπί τοΰ παραγγέλματος της τοΰ 
πλησίου αγάπης καί ό έτερος είπεν δτι τό παν 
στηρίζεται εί; τό ρητόν : «Καί έ'πλασε ο θεος 
τόν ά ν  θ ρ ω π ο ν »  δηλαδή δτι οί άνθρωποι 
έχουσι μόνον μίαν τήν καταγωγήν. (Βερεσιτ 
Ραβά κεφ. 24). Ιδού δέ τέλος κα'ι αί έξης 
λέξεις ύψίστης έννοιας όφειλόμεναι είς τόν με- 
γαν έθνομάρτυρα Ραβί Άκιβά «Προσφιλές ον 
τώ δντι είναι ό ά ν θ ρ ω π ο ς  διότι έπλάσθη 
κα τ ’ εικόνα Θεοΰ, έ'κτακτος άγάπη έξεδηλωθη 
αύτώ διότι έπλάσθη κα τ ’ εικόνα Θεοΰ (Άβότ 
3 .19). Ό Άκιβα έξκίρει τόν άνθρωπον αδια
κρίτως φυλής καί θρησκεύματος.Είς τά ή'δη μνη- 
μονευθέντα ρητά τοΰ Ταλμούδ περί ανοχής 
καί αγάπης παρελείψαμεν άλλα διδάγμα
τα τοΰ Ταλμούδ περί συμπαθείας πρός τα 
ζώα περί καρτερίας, περί έκπαιδεύσεως, περι 
εργασίας, περί έπιεικείας, κατά της υποκρισίας 
κτλ. κτλ. τά όποια δύνανται νά χρησιμευωσι
ώ ; υπογραμμόν τοΰ βίου παντός άνθρωπου.

♦ *
♦

Ποία δέ ύπήρξεν ή έπίδρασις τοΰ Ταλμούδ 
έπί της διαπλάσεως της ιουδαϊκής ψυχής; τα 
διδακτικά βιβλία τώ δντι πολύ επιδρώσιν έπι 
της ψυ^ής ένός έ'θνους· μέγας δέ παιδαγωγός 
έ'λεγεν δτι ήδύνατονά κρίνν) ενα λαόν έκ τών άνα- 
γνωστικών αύτοΰ βιβλίων. *0 Ισραήλ έπίΐΒ  αίω- 
νων έτράφη μέ τό Ταλμούδ.Ποία λοιπόν ύπήρξεν 
ή έν τί) κοινωνία δράσις τών υίών καί απογόνων 
τών ταλμουδιστών εί μή ταλμουδιστών αυτών 
τούτων Οί «Εβραίοι, είναι γνωστόν οτ ιέτε- 
θησαν πάντοτε έπί κεφαλής τών φιλελεύθε
ρων ιδεών συγγράφοντες, δημοσιογραφοΰντες, 
ή πολιτευμένοι. Toiit juif estliberal. Π2ς 
ίουδαΐος έστι φιλελεύθερος είπεν ό Ρενάν καί 
άλλοι έπιφκνεΐς. Είναι γνωστοί ίνα πε- 
ριορισθώμεν εις τούς συγγρόνους ήμών οί

Brandes οί Nordau οί Bamberger οί 
Λομβρόζο οί Μετσνικώρ οί Έρλιχ οί Marx 
οί Lasselle οί Luzzatti κλ. κλ. κλ. οί εκλε
κτοί ουτοι, πρός ους ή άνθρωπότης προσβλέπει 
μ ε τ ’ εΐ'δους τινός εύλαβείας. Ή πληϊάς τών 
άποστόλων τούτων τνίς αγάπης, ών ή ψυχή 
είναι τό άπόσταγμα πλείστων αιώνων ιουδαϊ
κής άγωγής, δέν άνήκει τυχαίως είς τήν φυ
λήν τήν ιουδαϊκήν, ήτις μοιραίως φέρει έν 
εαυτί) τά σπέρματα τών ύψηλών άνθρωπίνων 
ίόανικώνΰφ ’ ών ένεπνεύσθησαν οί προφήται, 
καί οί συνεχισταί αύτών οί Ταλμουδισταί.

Μ. X.

ΕΚ ΤΟΤ ΕΒΡΑ Γ Κ Ο Γ  ΚΟΣΜΟΤ

Έ6οαΐδες Σουφραζέττες.

’Αγγλία. ΑίΈβρα ίδες σουφραγίσται έ'/.αμαν 
κατά τάς παοελθούσας έορτάς μίαν διαδήλωσιν 
έναντίον δύο υπουργών έβραίων, τοΰ Κ.Σάμουελ 
τών Ταχυδρομείων καί τοΰΊσαάκ Γενικόν εισαγ
γελέα ένώ οί δύο 'Υπουργοί παρηκολούθουν τήν 
λειτουργίαν είς μίαν τών μεγάλων Συναγω
γών τοΰ Λονδίνου. Σηκωθεΐσαι δρθιαι έρώνα- 
ξαν. Ό Θεός νά συγχωρήσν] τόν Κ. "Ερβερ 
Σάμουελ καί τόν κ. Ρούφους Ισαάκ οί όποιοι 
άρνοΰνται τήν χειοαφέτησιν τών γυναικών. Νά 
τούς συγχωρήσνι διότι έπιτρέπουν νά ύποβάλ- 
λωνται είς βασανιστήρια αί γυναίκες. Ή  λει
τουργία διεκόπη, άλλά μ ετ ’ ολίγον αί σου- 
φραγίσται έ'φυγαν άπό τήν Συναγωγήν, άφοΰ 
έλήφθη σημείωσις τών ονομάτων των.

— Ό  Βασιλεύς της Α γγλίας έτίμησε κατά 
τάς τελευταίας Έβραϊκάς έορτάς τόν κ. καί 
τήν κ. Λεσπόλδον ντέ Ρότσιλδ παοακαθή- 
σας είς γεΰμα είς τό μέγαρόν των.

— *0 γερμανός συγγραφεύς Κοούτ είς τό 
εργον του Εστεμμένοι καί μή φίλοι Έβραίων, 
διηγείται οτι ό Βασιλεύς Έδουάρδος της Α γ 
γλίας ώφειλε τόν θρόνον εις τόν πρώην Άρχι- 
ραββΐνον Λονδίνου Ναθάν Ά δλερ. Ή  Βασί
λισσα Βικτωρία ήτο έ'γκυος οτε άσθενήσασα 
διετάχθη ύπό τών ιατρών νά μεταβη είς τήν 
Ιτα λ ία ν . Ό  άρχιραββΐνος Άδλερ ένεθυμήθη 
τότε δτι διάταξις τοΰ άγγλικοΰ Συντάγματος 
άπαγορευει ρητώς νά άνέλθουν έπί τοΰ θρόνου 
βασιλικοί πρίγκηπες γεννηθέντες έκτός τνίς 
Α γγλίας. Μετέβη τότε ό Άρχιραββΐνος καί 
ειδοποίησε τόν ‘Γπουργόν τών Εξωτερικών 
εις τόν όποιον ή πχρατήρησις έ'/.αμε μεγίστην 
έντύπωσιν. ‘Ως έκ τούτου ή Βασίλισσα έπέ- 
στρεψε πάραυτα είς τήν ’Α γγλίαν, δπου μ ετ ' 
ολίγον έ'δωσεν εις τό φώς τόν μετά ταΰτα Βα
σιλέα Έδουάρδον.

Ύπονργός τΛς Δικαιοσύνης 
Έβοαΐος.

Δ'.ωρισθη πρώτος Λορδος τίίς Δικαιοσύνης 
δηλαδή 'Υπουργός τίίς Δικαιοσύνης τής Α γ 
γλίας ό Σέρ Ρούφους Ισαάκ έκ τών διαπρε- 
πεστέρων δικηγόρων τής Α γγλίας, κατέχων 
μέχρι τοΰδε τήν θέσιν τοΰ Γενικοΰ Είσαγνε- 
λέως. Ό  Σέρ Ρούφου είναι μόλις 53 έτών.
Π θεσις όε τοΰ Γενικοΰ Είσαγγελέως τοΰ 

Κράτους κατελήφθη επίσης πάλιν ύπό Εβραίου, 
τοΰ Σερ Ίζων Σιμόν. Άμφότεροι συγκαταλέ
γονται μεταξύ τών διαπρεπεστέρων μελών τίίς 
Εβραϊκής Κοινότητας Λονδίνου. “'Οσον άφορ£ 
είς τόν Λόρδ Ίσαά*, αί έφημερίδες παρα- 
τηροΰν δτι ύπό οικονομικήν έποψιν ό Σέρ Ρού
φους έκαμε πολύ κακή δουλειά, διότι ό μισθός 
του είναι μόλις 200,000 φρ. έτησίως, ένώ ώς 
δικηγόρος έκέρδιζε τουλάχιστον 500,000.

Φλωρεντία. Εις τήν Κοινότητα Φλω
ρεντίας είσή/θη ή διδασκαλία τής* Εβραϊκής 
ώς γλώσσα ζωντανή. Είναι τό πρώτον βήμα 
ποΰ γίνεται εις τήν ’Ιταλίαν , διά τήν άναγέν- 
νησιν τής Εβραϊκής.

Αΐ'ίΙτοία. “Ένας Εβραίος τής Τεργέστης 
εκοατησε κλειστό το Κατάστημά του όχι μό
νον τό Ροσσασά καί τό Κιπούρ άλλά καί δλας 
τάς εννέα ημέρας τοΰ Σουκόθ, θέσας είδοποίη- 
σιν είς τούς τοίχους τοΰ Καταστήματος του, 
ευρισκομένου εις μίαν τών κεντρικωτέρων οδών. 
«Κλειστό λόγω έορτής». Ό ομόδοξος αύτός 
ώνομάζεται Νισήμ Σαλέμ.

— Ό Καρδινάλιος αρχιεπίσκοπος τής ”Ολ- 
μουζ συνέθεσε ποίημα είς τήν κλασικήν Ε 
βραϊκήν γλώσσαν, τό όποιον έ'στειλεν είς -ιόν 
τόν ραββϊνον Κάντερ ώς εύχαριστήριον διά τά 
συγχαρητήρια τοΰ ραββίνου διά τάς έορτάς τοΰ 
Ίωβιλαίου τοΰ Καρδιναλίου.

— ’Ιταλία. Εις τάς βουλευτικάς έκλογάς ό 
άριθμός τών έβραίων βουλευτών ηύξήθη κατά 
τ ι. Έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών άποτελε- 
σματων ο αριθμός αύτών δέν φαίνεται μικρό
τερος τών 17, ί'σως προσεγγίσν) τούς 20 . Ό 
άριθμός αύτός είναι καταπληκτικός προκειμέ- 
νου περι πληθυσμοΰ έβραΐκοΰ μικροτέοου τών 
50,000, ένω ή άναλογία τών βουλευτών έν 
Ίταλί^ είναι ά/.ριβώς 1 πρός 50 ,000 . Έ τ ι 
δέ καταπληκτικωτέρα θά φανί) ή έξοχος θέσις 
τών Έβραίων Ιταλών έάν άναλογισθτ, τις δτι 
ο αριθμός τών Εβραίων γερουσιαστών άνέρ- 
χεται είς 14 πάντων μεταξύ τών έξοχοτήτων 
τής πολιτικής καί τής έπιστήμης.

— ‘Ο Μας Νορδάου έ π ’ εύκαιρέ τής με- 
ταβάσεώς του είς Μιλάνον προσκληθείς ίνα 
κάμν) διάλεξιν διά τήν πρώτην έκατονταετη- 
ρίδα τής γεννήσεως τοΰ Βέρδη, έπεσκέφθη τόν 
εκεί Σιωνικόν Σύλλογον, οπου τφ  έγεινε με



Η Λ Ι Α Σ  Μ Ε Τ Σ Ν Ι Κ Π Φ
Ό  παλα ιότερος συνεργάτης τοΰ ΙΙΐ'.στέρ είς τό δμώνυμον Ί νσ τ ιτο ΰτο ν . Έ κ  τώ ν διάσημο τέρων 
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γαλοπρεπής ύποδοχή. *Ως γνωστόν εν Ίταλί?. 
υπάρχουν σιωνισταί καί μή σιωνισταί, οί τε
λευταίοι νομιζοντες οτι εύρίσκεται είς άντί- 
φασιν ή ιδέα της πατρίδος έκαστου Ισραηλί
του μέ τήν ιδέαν τοΰ Σιωνισμοΰ. Σχετικώς 
πρός τοϋτο ό Μάξ Νορδάου έξεφράσθη ώς έξνίς. 
α *0 Σιωνισμός δέν είναι συνεταιρισμός μέ 
σκοπόν τήν αγαθοεργίαν πρός πτωχούς. Ό 
Σιωνισμός είναι επάνοδος είς τόν εβραϊσμόν καί 
ώς έκ τούτου οί ίταλοί σιωνισταί, καίτοι μη 
επανερχόμενοι είς τήν χώραν τών προγόνων, 
εργάζονται ούχ ήττον υπέρ αυτών, διά τήν 
συντήρησιν τοΰ έβρα'ίσμοΰ, διά τήν αξιοπρέ
πειαν της φυλής των καί τοΰ λαοΰ των. Αί 
έννοιαι τνίς φυλής καί τοΰ λαοΰ δέν καθωρί- 
σθησαν εισέτι ακριβώς ύπό της επιστήμης. ‘Ως 
έκ τούτου άποβαίνουσιν άγονοι αί συζητήσεις 
έάν οίΈβραΐοι αποτελοΰν φυλήν,έθνος ή άλλο τ ι.

"Οταν οί αδελφοί μας θά έ'χουν δημιουργή- 
ση έν Παλαιστήνη νέα έργα πολιτισμού καί 
μαθήσεως, τότε καί πάντες οί Έβραΐοι της 
’Ιταλίας θά είναι υπερήφανοι τών αδελφών των 
καί μέ τό άναβιοΰν ενδιαφέρον διά τόν Εβραϊ
σμόν θά άναγεννηθΐ) είς αύτούς καί ή αξιο
πρέπεια, ή πίστις είς τήν φυλήν των. Δέν υ
πάρχει ούδέν τό άσυμβίβχστον μεταξύ τοΰ Σι- 
ωνισμοΰ καί τοΰ ίταλικοΰ πατριωτισμού. Τό σι
ωνικόν κίνημα εργάζεται ύπό τό φώς τοΰ ή
λιου, αί συνεδριάσεις του δέν είναι μυστι/.αί,

πας τις δύναται νά πεισθή περί τνίς νομιμο
φροσύνης τών σκοπών του, οί όποιοι μέλλουν 
νά ώφελήσουν τούς Εβραίους χωρίς νά ζημιώ
σουν κανένα.

Ό Μάξ Νορδάου έβεβαίωσε τούς σιωνιστάς 
Μιλάνου OTt θά συμμετάσχη τοΰ προσεχοΰς 
Συνεδρίου, καί οτι δύναται νά παύση υπάρχων 
έν τη ζωη, ούδέποτε δμως θελει παύσει ών 
σιωνιστής. Τέλος ύπεσχέθη οτι θέλει έπανέλ- 
θη ταχέως εις τό Μιλάνον ινα όμιλήση έκτε- 
νώς περί Σιωνισμοΰ.

— Μεταζύ τών νέων γερουσιαστών τούς ο
ποίους διώρισεν ό Βασιλεύς της ’Ιταλίας δύο 
είναι Ίσραηλΐται, δύο έξοχότητες δημιουργι- 
καί, ό μέν της ιατρικής, ό δέ της νομικής ε 
πιστήμης. Ό πρώτος είναι ό καθηγητής Μπε- 
λόμ Πεσκαρόλο έκ 'Γουρίνου, ό δέ ό I. Πίν- 
κερλε εις τών προέδρων τοΰ Συμβουλίου της 
Έπικρατείας.

Γ α λ λ ία .  Φέτος έπ ’εύκαιρία τών μεγάλων 
έορτών τοΰ Τισρί ένεγκαινιάσθησαν είς τό Πα
ρίσι δύο μεγ'αλοπρεπεΐς Συναγωγαί, έξ ών ή 
μία έκτίσθη τη γενναιοδωρίγ τοΰ Βαρώνου 
Έδμόνδου ντέ 'Ρότσιλδ.

— Ό διάσημος φιλόσοφος Ερρίκος Μπέργ- 
κσον είναι ύποψήφιος της Γαλλικής ’Ακαδη
μίας. Ή  έκλογή του θεωρείται βεβαία εις 
τούς φιλολογικούς κύκλους.

— Είς έοώτνιμα τοΰ «Χρόνου» τών \\ν,·

ρισίων είς άκαδημαϊ '.όύς καί διασήμους λογί- 
ους περί τών τριών βιβλίων, τά όποια θά έ- 
διάβαζαν κατά προτίμησιν είς τάς διακοπάς, 
ή ΙΙχλαιά Γραφή ελαβε τρεις ψήφους, ών αί 
δύο ανήκουν εις δύο μυθιστοριογράφους πεφη- 
μισμένας, τάς κυρίας Daniel Lesueur καί 
Myriam H arry καί ή τρίτη είς τόν πρώην 
υπουργόν καί ακαδημαϊκόν Ρ ιμπώ . Τό Εύαγ- 
γελιον έλαβε μίαν ψνίφον τήν τοΰ Δεσανέλ ά- 
καδημαϊκοΰ.

— Περί τούς είκοσι νέους ίσραηλίτας, επέ
τυχαν φέτος καί είσήχθησαν είς τήν Πολυτε
χνικήν Σχολήν καί τό Σχολεΐοντοΰ Σαίν-Σύρ. 
Ούδέποτε είσνίλθον τοσοΰτοι. Ιδού τό άποτέ- 
λεσμα της άντισημιτικης εκστρατείας τοΰ 
Δρυμόν.

— Επίσης ούδέποτε ώς σήμερον έπαί- 
χθησαν έργα έβραίων συγγραφέων είς τά θέα
τρα τών Παρισίων. Ή  γεννεά τοΰ Δεννερύ, 
Δρεόφούς, Κρεάνζ καί δεκάδων άλλων έβραίων 
έχει σήμερον ανταξίους συνεχιστάς μέ τούς ε
δραίους δραματουργούς Βαλαμπρέγκ, Τριστάν 
Μπερνάρ, ΓΙιέρ Βόλφ,Φερνάν Βανδερέμ,Μπερν- 
στάϊν, Άρνοβέλδ, Πόρτο Ρίς, Noziere, ΙΙθ- 
main Coolus κτλ. κτλ. κτλ.

Ι σ π α ν ί α .  Κατά τό ταξείδιόν του είς 
Ισπανίαν ό πρόεδρος τνίς Γαλλικής Δημοκρα
τίας έπεσκέφθη είς Τολέδον μίαν παλαιάν οι
κίαν διττών αναμνήσεων έλληνικών καί εβραϊ
κών . Είναι ή οικία τοΰ Σαμουήλ Λευη Τα
μείου Πέτρου τοΰ Σκληροΰ. Τήν οικίαν ταύ
την κατώκησε μετά ταΰτα ό μέγας Έ λλην 
ζωγράφος Θΐοτοκόπουλος, λεγόμενος II Greco, 
καί εις ταύτην συνεστήθη μουσεΐον τών αρι
στουργημάτων του.

Δ ω ρ ε ά  Ε β ρ α ί ο υ .

’ Α μ ε ρ ικ ή . *0 μεταστάς μεγαλέμπορος 
Βενιαμίν Ά λτμαν έκληροδότησεν είς τό Μου
σεΐον της Νέας ‘Υόοκης τήν Συλλογήν του 
έ'ργων τέχνην, αξίας 75 ,000,000 φρ. ‘Η συλ
λογή περιέχει έ'ργα τοΰ Ραμβοάν, τοΰ Μαντέ- 
νια , τοΰ Μποτικέλλι, καί τοΰ Κελλίνι.

Ι σ π α ν ία .  Ή  άλλοτε κοσμοκράτειρα Ισ π α 
νία καί παρακμάσασα μετά τήν έξωσιν τών 
Έβραίων, μετέρχεται άπό εικοσαετίας παν μέ
σον ινα προσελκύση αύτούς είς τήν χώραν της. 
Εσχάτως διώρισεν καί καθηγητήν της Βιβλι
κής καί Ραββινικνίς φιλολογίας είς τό Πανεπι- 
στήμιον τ η ς  Μαδρίτν,ς καί προτίθεται νά έκ- 
παιδεύση Si’ έξόδων της αριθμόν νέων Ισραη
λιτών οί όποιοι νά γίνουν ραββίνοι και διδά
σκαλοι τών Κοινοτήτων τοΰ Μαρόκκου, ίνα δι’ 
αύτών προσηλυτισθοΰν οί έκεΐ Έβραΐοι είς τήν 
είς Ισπανίαν μετανάστευσιν. Καθηγητής διω- 
ρίσθη ό διάσημος Έβοαϊστής τοΰ Βερολίνου Δρ. 
Α. Σ. Ίαουδα.

Σ υρ ία .. Είς άλλην στήλην όμιλώμεν περί

τοΰ Πολυτεχνείου Χάϊφας. Τό Σχολεΐον τοΰτο 
κεΐται ύπό τήν επιστασίαν ιδίας Επιτροπής 
ής συμμετέχουσι πλεΐστα μέλη τνίς Χιλφεράϊν 
( Εταιρείας τών Έβραίων Γερμανών). Ή  πλειο
νοψηφία τής Επιτροπής, άπεφάσισε τελευ
ταίως παρ’ έλπίδα, τά μέν θρησκευτικά καί 
ιστορικά τοΰ Έβραίσμοΰ μαθήματα νά διδά
σκονται έβραϊστί, έν γένει δέ νά δοθη μεγάλη 
έπέκτασις εις τήν έβραϊκήν. Τά δέ έπιστνιμο- 
νικά μαθήματα νά διδαχθοΰν γερμανιστί. Συ- 
νεπεία τούτου τρία μελη της Επιτροπής ό 
καί πρόεδρος τοΰ Σιωνισμοΰ Τσλενώφ ό Λεβίν 
καί ό ΓΛίνσβεργ έ'δωσαν τήν παραίτησίν των. 
Έν γένει ή άπόφασις έκαμε χειριστήν έντύ- 
πωσιν εις τόν σιωνικόν κόσμον. Ή  έβραϊκή 
είναι ό'ντως ό δεσμός ό εθνικός μεταξύ τών 
Έβραίων τών πολυγλώσσων της Παλαιστίνης. 
’Αφ’ ετέρου ή έβραϊκή είναι γλώσσα άναλυτική 
καί πλέον εύκρινής καί καταληπτή της γερμα
νικής δ ι’ έπιστημονικάς μελέτας. "Ας έλπίσω- 
μεν οτι απέναντι της κατα/.ραυγης τοΰ σιω- 
νικοΰ κόσμου ή άπόφασις της Επιτροπής θά 
άνακληθή.

Ε Β Ρ Α Ϊ Κ Α !  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ι ΙΜ Ι

Είς ολας τάς Κοινότητας αί έορταί τοΰ Τι
σρί έτελέσθησαν έν πάσει τάξει καί κατανύξει, 
άν έξαιρέσωμεν τό στιγμιαΐον επεισόδιον τών 
σημαιών της Θεσσαλονίκης.

Έν ’Αθήναις καί Θεσσαλονίκη τήν τελευ- 
ταίαν ήμέραν της Σκηνοπηγίας, τών έορτών 
της Τορά, όμάς στρατιωτών ’Ισραηλιτών έλα
βε μέρος είς τήν λιτανείαν τών Ιερών Γρα
φών ψάλλουσα τούς πατροπαραδότους ψαλμούς 
καί εύχηθεΐσα ύπέρ τοΰ Βασιλέως καί τοΰ 
’Έθνους.

Τήν ήμέραν τνίς Μεγάλης Νηστείας, καθ’ 
ήν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος εύρίσκετο έν 
Θεσσαλονίκη, ή Α. Μ. προσεκάλεσε τόν Άρ- 
χιραββΐνον έπί της ’Αμφιτρίτης είς πρόγευμα. 
Ή  Α. Έκλαμπρότης Ιακώβ Μέϊρ έμήνυσεν 
είς τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα οτι λόγω της Νη
στείας έλυπεΐτο οτι δέν ήδύνατο νά δεχθη τήν 
'Τψηλήν πρόσκλησιν, ά λλ ’ οτι θά μετέβαινε 
παρά τη Α. Μ. τό εσπέρας μετά τό πέρας τνίς 
λειτουργίας.

Ό ταν τό έσπέρας ό Άρχιραββΐνος παρου- 
σιάσθη ενώπιον τνίς Α. Μ. είπεν είς τόν Βα
σιλέα δτι ήρχετο ά π ’ εύθείας άπό τήν Συνα
γωγήν δπου οί Ίσραηλΐται ένήστευσαν καί 
προσηυχήθησαν έπί 24 ώρας περιλαμβάνοντες 
είς τάς προσευχάς αύτών δεήσεις ύπέρ ευημε
ρίας τοΰ Κράτους ύπέρ της μακροβιότητος καί



δόξης του Βασιλέως καί της είρηνεύσεως τνίς 
άνΟρωπότητος.

Ή  Α. Μ. ηύχαρίστησε τον Άρχιραββΐνον. 
’Έ πειτα προκειμένου λόγου περί τών Ισραη
λιτών στρατιωτών ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
είπε τά έζ Ις βκρυσήμαντα.

2?£ς τόν 'Ε λληνικόν στρατόν οί στρατιώ - 
ται Ίσραηλϊτα ι έπολέμησαν ώς πατρ ιώ τα ι, 
πολλάκις dk ώ ς ηρωες. Ε ίς τας διαφόρους 
μάχας οί "Ελληνες Ίσραηλ ϊτα ι έπολέμησαν  
πολλάκις ένα ντ ίο ν  άλλων Ίσρα ηλ ι ώ ν  ε υ ρ ι
σκομένων ε ίς  τό α ντ ίθ ετο ν  στρατόπεδον■ 
Τοϋτο αποτελεί τρανήν άηόδειξιν ε ιλ ικρ ι
νούς κα ί άληϋΌϋς πα τρ ιω τισ μ ο ύ .

*0 Άοχιραββΐνος έβεβκίωσε τόν Βασιλέα 
περί τοϋ νομοτκγοΰς καί τοϋ πατριωτισμού 
της έβραϊκης φυλής. Οί έβραϊοι, είπεν, σύμ
φωνα πρός τάς διατάξεις τνίς θρησκείας των, 
είναι πιστοί καί νομοταγείς πολΐται τής χω
ράς ποΰ κατοικοΰν καί είναι πρόθυμοι νά ύπε- 
ρασπίζωνται πάντοτε τάς πατρίδας των, καί 
μέ την θυσίαν τής ζωής των, πολεμοΰντες 
πολλάκις έναντίον αδελφών των.

Τοΰ Άρχιρκββίνου παρατηρησαντο: δτι αί 
άρχαί θά ητο καλόν νά ησαν επιεικέστεροι 
πρός τούς νέους πολίτας τούς ύποπίπτοντας 
ενίοτε είς παραβάσεις νόμων λόγω άγνοιας η 
κακής θελήσεως ή Α. Μ. ό Βασιλεύς είπεν δτι 
είναι βέβαιος δτι αί Έλληνικαί άρχαί θά έμ- 
πνέονται εις τάς πράξεις των, άναφορικώς πρός 
τους Ίσραηλίτας άπό την μεγαλειτέραν επ ιεί
κειαν.

Περί τών δηλώσεων τοΰ Βκσιλέως διά την 
συκοφαντίαν τοΰ αΐματος γράφομεν εις τό κε- 
φάλαιον τής δίκης Μπεϊλίς.

Εις την Συναγωγήν ’Αθηνών, αί είσφοραί 
ύπέρ τής Κοινότητος υπήρξαν φέτος κατά τάς 
έορτάς τοΰ Τισρί εκτάκτως γενναΐκι φθάσασαι 
είς 3000 δραχμάς περίπου.

Οί γενναιότεροι τών συνεισφορέωνύπήρξαν οι 
κ. κ. Άσερ Λευή, Α. Κωνσταντίνης, Μπο- 
χώρ Σακκής, Δ. Άβδελας, Μπεράχας, κτλ.

Με τό αξίωμα τοΰ Χατάν Τορά καί Χατάν 
Μπερισέτ (τοΰ μέν κλείοντος τοΰ κύκλου τών 
εβδομαδιαίων αναγνωσμάτων τής Γραφής, τοΰ 
δέ άρχιζαν τος τόν νέον κύκλον) έτιμήθησαν 
κατά την εορτήν τοΰ Σιμχάτ Τορά (Εορτής 
τής Γραφής) οί κ. κ. Άβοαάμ ’Ασέρ Λευή, 
άναπληρών τόν άπουσιάζοντα πατέρα του ’Α
σέρ καί ό κ. Εμμανουήλ Σίλμπερμαν.

Ή  κοινότης οφείλει χάριτας είς τού; κ.κ. 
Μωϋσή Λευή έξ Ίωαννίνων καί τόν κ. Γκαμ- 
πάϋ. συνλειτουργησαντες προθύμω; ώ ; εύγε- 
νεϊς μέ τόν επίσημον λειτουργόν τής Κοινό
τητας.

Ό κ. Ιωσήφ Δέ Τσάβες λειτουργός ραβ- 
βινεύων τής κοινότητος ’Αθηνών είχε δώσει 
τήν παραίτησίν του πρό τών εορτών. Ή  πα- 
ραίτησις έγένετο δεκτή.

Έκ τών Κοινοτήτων, μόνη ή Κέρκυρα, εύ- 
τυχοΰσα νά έ'χν) άρχιρραβΐνον διπλωματοΰχον 
Ραββινικής Σχολής, Εύρωπαϊκής, ηύτύχησε νά 
άκροκσθγί τόν θειον λόγον κατά τάς έορτάς.

Ό Σεβασμ. Γουστάβος Καλό ώμίλησε σύν 
τοΐς άλλοις καί περί ειρήνης. Κατά καλήν 
σύμπτωσιν δημοσιεύομεν είς τόν παρόντα α
ριθμόν (ίΚόγον πζρϊ είρήνηςΊ) εύγενώς σταλέν- 
τα ήμϊν χάριν τής «Ίσραηλ. Έπιθεωρήσεως» 
παρά τοΰ πρώην άρχιρραβίνου Κερκύρας, νΰν 
δέ έν Γαλλί?. ευρισκομένου Σεβ. Ναθάν Λευής 
τόν όποιον καί θερμώς εύχαριστοΰμεν.

Διωρίσθη ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Κοινό
τητας ’Αθηνών ώς διδάσκαλος τής εβραϊκής 
είς τό συστηθησόμενον 'Εβραϊκόν Σχολεΐον ό 
κ. Χαήμ Καστέλ σπουδάσας είς τό Εβραϊκόν 
Σχολεΐον Ιερουσαλήμ καί είς τό Ραββινικόν 
Σχολεΐον Κωνσταντινουπόλεως. *0 κ. Καστέλ 
θέλει διδάξει τήν έβραϊκήν ώς γλώσσαν ζων
τανήν, διά τής νεωτέρας μεθόδου. Έλπίζομεν 
ώς έκ τούτου δτι ή πρωτεύουσα θά εχν) λύσει 
τό ζήτημα τοΰ έβραΐκοΰ Σχολείου καί μάλι
στα πρό πάσης άλλης Κοινότητος.

Είς τήν Κοινότητα Λαρίσσης έπρόκειτο 
κα τ ’ αύτάς νά προστεθν) μέλος σημαίνον ό κ. 
Χαήμ Δαβίδ μηχανικός ήλεκτρολόγος σπουδά
σας έν ΓΙαρισίοις καί λαβών τήν θέσιν Διευθυν- 
τοΰ τοϋ εργοστασίου τοΰ ήλεκτοικοϋ φωτισμοΰ 
τής πόλεως.

Έπέρασεν έξ ’Αθηνών έκ Λαρίσσης ό νέος 
Σακκής αδελφός τοϋ δικαστικοΰ παρέδρου, με- 
ταβαίνων είς Λίλλην ινα σπουδάσν) είς τήν 
έκεϊ Ήλεκτρολογικήν Σχολήν.

Τό άρθρον « Ά λ τ ’» είς τήν μετανάστευσιν 
οφείλεται είς φίλον τής «Ίσρ. Έφημερίδος», 
μή όμόδοξον καί διά τοΰτο τά λόγια του έ'χουν 
μεγαλειτέραν σπουδαιότητα δεικνύοντα εν 
ταυτφ όπόσης αγάπης τυγχάνουν οί Ίσραηλΐ- 
ται Ίωκννίνων άπό τούς συμπολίτας των. Ό 
γράφων Κ. Ν. Σ. συμφωνεί πληρέστατα μέ 
τόν κ. Γκανή, (ορα σχετικόν άρθρον).

Μας γράφουν έκ Χανίων :
Δύο νέοι ομόδοξοι, υπάρξεις εύγενεΐς καί 

προνομοιοΰχοι έ'δωσαν κα τ ’ αύτάς άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμου. Ό έκ Σμύρνης Λέων Μ. Ζ. 
Σίδης, νέος εύυπόληπτος λεπτής καί αριστο
κρατικής άγωγής καί ή χαριτόβρυτος δεσποινίς 
Έρριέτη Ρ. Ά λμπερτ, αδελφή τοΰ πολυτί

μου φίλου τής Ίσρ. Έπιθεωρήσεως καί πρωτερ
γάτου τής σιωνικής ίδέκς έν Κρήτη κ .’Άλμπερτ. 
Εις τό τόσον καλώς προσηρμοσμένον ζεΰγος 
εύχόμεθα ταχεΐκν τήν στεψιν καί βίαν εύτυχή 
καί ολβιον.

Ο ί  δ ι κ ο ί  μ α ς  έν  Ά μ ε ο ι κ η
Μας γράφουν έπίσης έκ Νέας 'Γόρκης οτι 

ό έκεϊ έγκατεστημένος αξιόλογος φίλος κ. Ι ά 
κωβος ’Ά γγελ έτέλεσε τούς γάμους μέ τήν 
άξιέραστον δεσποινίδα Παλόμπα Έλ'.ακίμ έκ 
τών άριστων ίσπκνοεβραϊκών οικογενειών τής 
Νέας Ύόρκης. Τά θερμά συγχαρητήριά μκς.

Μας γράφουν έπίσης μέ πολύν ενθουσιασμόν 
περί τοΰ Προέδρου τής Ένώτεως τών Α να 
τολικών Εβραϊκών σωματείων, τοΰ κ. Γαδε- 
λενσια, ώς άνδρός τά μάλλον δραστήριου καί 
εύεργετικοΰ, εις τόν όποιον οφείλεται είς 
μέγα μέρος ή δρασις τής Ένώσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 13 ’Οκτωβρίου (Τοΰ 
μονίμου συντάκτου μκς). ΤΗτο αληθώς συγκι
νητικόν τό θέαμα τών Ισραηλιτών στρατιω
τών, οΐτινες συνήλθαν χθες είς τήν Συναγω
γήν τοΰ Έρέρκ δπως άναπέμψουν εύχάς ύπέρ 
μκκροημερεύσεως τοΰ λαοφιλοΰς Βασιλέως μκς 
Κωνσταντίνου.

Αί εύχαί αυται άνεπεμφθησαν Ε λληνιστί 
κκί Έβραϊστί, έπί παρουσία τοϋ Σοφολογιω- 
τατου Άρχιρραβίνου κ. Μείρ, δστις πρέπει νά 
όμολογηθΐ) δτι μεγίστας καταβάλλει προσπά
θειας δπω; έξαλειφθ/j καί τό παραμικρόν ακό
μη ί'χνος πκρεξηγήσεως μεταξύ ’Ισραηλιτών 
καί Έλλήνων.

Οί Ίσραηλϊται στρατιώται, καίτοι στε
ρούμενοι ίδίκς πατρίδος εσπευσαν έν τούτοις 
κκί έκ Χαλκίδος καί έκ Κερκύρας καί έκ πολ
λών άλλων μερών τή ; Ελλάδος, δπου άπό 
μακρας σειράς έτών διαβιοΰν, είς τάς τάξεις 
τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ καί προέταξαν τά 
στηθη των πανταχοΰ δπου πκρέστη ανάγκη 
νά προασπίσουν τήν τιμήν τής χώρας τής ο
ποίας είναι σχεδόν (;) τέκνα.,

* *
Είς την Μακεδονίαν, είς τήν ’Ήπειρον, 

είς τόν όεύτερον πόλεμον, παντοΰ οί Ίσρκη- 
λΐτα ι στρκτιώται εύρέθησαν είς τήν πρώτην 
γραμμήν τοΰ πυρόί καί πάντοτε έπετέλεσαν 
τό καθήκον των μ ετ ’ άξιοθκυμάστου αύτα- 
παρνησεω; καί ανδρείας. 'Υπάρχουσι δέ πλεΐ- 
στα πκρκδειγματκ Ισραηλιτών στρατιωτών 
τρκυμκτισθεντω ι ή κκί εύρόντων έ’νδοξον τόν 
θάνκτον είς τό πεδίον τής μάχη:. Έν γενι- 
καΐς γραμμκΐς έπεδείξαντο άρίστην διαγωγήν, 
τό όποιον δέν παρέλειψε νά έξάρνι καί αύτός 
ο Βασιλεύς πρός τόν ένταΰθκ Άρχιρρκβϊνον.

Ακριβώς δι’δλα ταΰτα ή χθές τελεσθεΐσα

έορτή ένεποίησεν άοίττην έντύπωσιν καί συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα είς τήν ετι στενοτέραν σύ- 
σφιγξιν τών δεσμών μεταξύ τών δύο στοι
χείων. Είνε άναμφισβήτητον δτι οί δεσμοί ου- 
τοι έ π ’ έσχάτων εί 
τού; οποίου; έν άλλν] μας άντκποκρίσει άνε- 
νράψαμεν καί οΐτινες, εύτυχώς, ήρθησαν, διά 
νά μή παρεμβληθούν, ώς έλπίζομεν, καί πάλιν 
είς τό μέλλον.

Εκείνο τό όποιον είνε άξιον άναγραφής καί 
τό όποιον χρίζει ίδικιτέρκς πκρκτηρήσεως είνε 
τό γεγονός δτι οί Ίσρκηλΐται στρατιώται οί 
κατκγόμενοι ώς έπί τό πλεΐστον έκ τής πα- 
λαιας Ελλάδος, εύρισκόμενοι άπό τίνος έν- 
ταΰθα έν τω μέσω τών ομοφύλων των, δέν 
παύουν ούδ’ έπί στιγμή* έξαίροντες τά αγα
θά τής ελληνικής διοικήσεως καί έν γένει τής 
ίσοπολιτείας ής άπολαύουν. Είνε, ούτως εί- 
πεΐν, οί διαπρήσιοι κήρυκες τής ελληνικής κα- 
λωσυνης καί τοΰ έλληνικοΰ ίπποτισμοΰ. Είνε 
εκείνοι, τών οποίων κάθε ειλικρινής ομολογία 
βαρύνει κατά πολύ καί συντελεί υπερβαλλόν
τως είς τήν έπιτυχίκν τοΰ έπιδιωκομένου σκο-
ποΰ τής αρμονικής συμβιώσεως.

* *
★

Οί άνθρωποι αύτοί, πολεμήσαντες παρά τό 
πλευράν τοΰ Βκσιλέως καί έκτιμήσαντες Αύ
τόν καί ώ ; Μονάρχην κκί ώ ; Στρατηλάτην, 
άνέπεμψαν χθές εύχάς ειλικρινείς, εύχάς αΐ- 
τινες έζήρ^οντο άπό τά έγκατα τής ψυχής των.

Ό Άοχιρραβΐνος, συγκεκινημένος είς ά- 
κρον, μετά τό τέλος τής λειτουργία; τούς προ- 
σεφώνησε διά λόγου καλλιεποΰς καί ένθαυσιώ- 
δους, καί τοΐ; ύπέμνησε τήν λαμπράν ίδέκν 
ήν περί αύτών εχει ό δκφνοστεφή; Βκσιλεύς 
μκς, δστις είνε καί Βκσιλεύς ίδιαός των, καί 
οστις δέν έδίστασε νά δικκηρύζΥ) δτι ύπό τό 
σκήπρον Του τό Ίσραηλιτικόν στοιχεΐαν θά 
ζήσν) ώς αρμόζει ε ί; στοιχεΐον εύπειθές καί φι
λοπρόοδον ώς είνε αύτό.

"Ας έλπίσωμεν δτι ή Βκσιλική ύπόσχεσις 
θά χρησιμεύσγι ώς ή μεγκλειτέρκ έγγυησις πρός 
τούς Ίσρκηλίτας τής Θεσσαλονίκης περί τών 
καλών προθέσεων άς περί αύτών εχει τό νέον 
κκθεστώς, τό όποιον έ'χουν καθήκον κκί ύπο- 
χρέωσιν νά σέβωνται απολύτως, άφοΰ άπκξ 
διά πκντός συνεταύτισκν τήν τύχην^των μ ετ ’ 
αύτοΰ.

(Πατρις)
— Έφθκσεν ε ί; Θεσσκλονίκην ό διάσημος 

έβρκΐο; φιλόσοφο; κκί συγγρκφεύ;, διευθυντής 
τής «Revue» γνωστός δε ύπό τό όνομα 
Jean Finot.

Μας γράφουν έκ Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν τών δσων έγράφησ.αν έναντίον τών 

Έβραίων Μκκεδονίας, δέν θκ ήτο άσκο- 
πον νά άναγράψητε είς τήν «Ίσρ . Έ πιθεώ-

νον χαλαρωθή διά λόγους



ΔΑΝΙΗΛ ΜΠΕΣΟΣ
Λ ο χ ί α ς  τ ο ΰ  3 ο υ  Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ο υ  τ ά γ μ α τ ο ς  τ ω ν  ε ΰ ζ ώ ν ω ν

Έ λα β ε  μέρος ε ίς τάς διαφόρους μάχας τής έν 
Ή π ε ίρ φ  εκστρατείας έτραυματίσθη τή ν εσπέραν 
5 πρός 6 Δεκεμβρίου ε ίς  τήν γ ιγαντομαχίαν τοΰ 
Μ πιζάνη. ΔιαταχθεΙς παρά τής Δ ιο ικήσεως νά ά να - 
λάβτ] μέ 16 όπλίτα ς τήν περιφρούρησιν τής στενο- 
ποΰ τώ ν Κ ατσανοχωρίων εμεινεν έκεΐ άγρυπνος 
φ ύλαξ έπ'ι 15 ήμέρας παραμονεύων τόν εχθρόν εως 
δτε τό 3ον ανεξάρτητον τάγμα είσήλθε νικηφόρσν 
ιή ν  νύκτα  τής ?8  Νοεμβρίου είς τά  πανύψη λα  καί 
χιονοσκεπή όρη τώ ν Κ αστανοχωρίων. Ό  Μπέσος 
έξετιμδτο  δεόντως άπό τούς άνωτέρους του διά τήν 
πρόθυμον ά ν ιίλ η ψ ίν  του καί ψυχρα ιμ ίαν.

ρησιν» τό έξής τηλεγράφημα τής προσωρινής 
Διοικητικής Επιτροπής Σερρών πρός τό Γρα- 
φεΐον τοΰ Τόπου Θεσσαλονίκης δεικνϋον δτι 
τά αισθήματα τών Ισραηλιτών εϊνε πάντοτε 
αισθήματα πολιτισμένων καί δταν ακόμη αί 
δύσκολοι περιστάσεις επιβάλλουν εις τούς κοι
νούς τών άνθρώπων τόν εγωισμόν.

Τό τηλεγράφημα εχει οΰτω.
« Ή  προσωρινή Διοικητική Επιτροπή Σερ

ρών κα! περίχωρων παρακαλεϊ ύμας νά διερμη- 
νευσωμεν όιά τοΰ Τύπου θερμάς ευχαριστίας 
τών ομογενών πρός τούς συμπολίτας μας Ίσ
ραηλίτας διά τά επιδειχθέντα ύ π ’ αύτών φι-

λάδελφα αισθήματα κατά τάς προσφάτους δυ
σχερείς περιστάσεις».

-J- Ό Σερρών Ά π ό ϋ τ ο λ ο ς  
Δ Γχίνης, Ζαφ.Νιχολάον, Β·Χατζή Στογιάννον

Μας γράφουν εκ Τρικκάλων.
Τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου έτελέσθησαν οί αρρα

βώνες τοΰ κ. Ήλία Άλκαλάη έκ τών έγκρι- 
τοτέρων μελών τής Ίσραηλιτικής Κοινότντος 
Ίωαννίνων μετά τής σπανίων προτερημάτων 
δεσποινίδος ’Αρτεμίσιας Σιδοπούλου τοΰ μα
καρίτου Ίαουδα Σιδοπούλου ό έ'νθερμος ζήλος 
τοΰ οποίου ύπέρ πάσης ίσραηλιτικής κα! κοι
νωνικής προόδου είναι πασίγνωστος.

Σ. Γ. Ε. Συγχαίρομεν έγκαρδίως τόν φίλ- 
τατον κ. Άλκαλάη κα! τήν οικογένειαν Σιδο- 
πούλου άμφοτέρους έκ τών ένθερμοτέρων ύπο- 
στηρικτών τοΰ ήμετέρου φύλλου κα! έκ τών 
έγκριτοτέρων τών έν Έλλάδι όμοδόξων.

ΙΊερΙ τοΰ μακαρίτου λαμπροΰ φίλου μας Ία 
ουδα Σιδοπούλου θά λάβωμεν αφορμήν κα! είς 
τό μέλλον νά όμιλήσωμεν.

Σ ημ . Είς τήν σελίδα 120 άναδημοσιεύομεν 
την επιστολήν πρός τήν «Νέαν Ημέραν» 
τοΰ κ. Γ. Κοφφινόέ, διευθυντοΰ τών Οικονομι
κών υπηρεσιών τής Μακεδονίας, ό όποιος τήν 
εγραψε σχετικώς μέ τό ζήτημα τών σημαιών. 
Τί δέν έγράφη δ ι’ αύτό τό ζήτημα! Έ κ ά 
στη έφημερ'ις κα! μίαν έ'κδοσιν, πλειοδοτοΰσα 
τής άλλης ! Ή  πρώτη εγραψε περί παραπετα
σμάτων, ή άλλη περ! στολισμοΰ ολοκλήρου 
τής Συναγωγής (άλλη έπρόσθεσε: τής καθεδρι
κής Συναγωγής) διά τουοκικών σημαιών,άλλος 
είδε τούς έβραίους δλους φεσοφοροΰντας, ά λ 
λος τούς ή'κουσε φωνάζοντας Ζήτω ή Τουρκία 
άλλος οτι εύρέθησαν πολυβόλα είς έβραϊχά 
σπήτια ! ! ! ’ϋ ς  έκ τούτου αί εφημερίδες αύ- 
τα ί, συνεβούλευον τήν Κυβέρνησιν νά ατιμω- 
ρήσν) παραδειγματικά, άλλη νά σφύξγι τά λου
ριά» άλλη νά μιμηθΐ) τά πολιτισμένα Κράτη 
τής Ρουμανίας κα! Ρωσσίας ! ! ! ΓΙερί τίνος 
έπρόκειτο καί τινες οί επίφοβοι ουτοι έβραΐοι \ 
Μας τό λέγει ό Κύριος Κοφφινας.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΙΪΚΟΦΑΝΤΙΑΙ

Το (3 ιβλ ίον  ε ν ό ς  ν ε ο φ ύ τ ο υ  ( ! )

Είς τά τηλεγραφήματα τά σχετικά μέ τήν 
ύπόθεσιν Μπείλίς, άναφέρονται συχνά αί λέ
ξεις 'Γολμούδ κα! τό βιβλίον ενός νεοφύτου. 
Όσον μέν άφορ£ είς τά Ταλμούδ, σχετικώς 
με τάς κ α τ ’ αύτοΰ συκοφαντίας περ! τής δή

θεν επιβεβλημένης είς τούς Έβραίους χρήσεως 
αΐματος, επισημότητες παγκόσμιοι καί αύτός 
ό Κοκότσεφ συγγενής ή αδελφός τοΰ Πρωθυ- 
πουργοΰ τής Ρωσσίας απέδειξαν τό ψευδες 
τής κατηγορίας. Είς τόν σημερινόν δε αριθμόν 
δίδομεν πρός έποικοδόμησιν τών αναγνωστών 
μας περίληψιν τών υψηλών διδαγμάτων τοΰ 
Ταλμούδ. "Οσον άφορ^ είς τόν δήθεν ανώνυ
μον νεόφυτον ή κριτική—άν δέν άπατώμεθα 
κα! αύτός ό "Ελλην Αρχιεπίσκοπος Λάτας— 
άπέδειξαν δτι τό βιβλίον είναι μία πλαστο
γραφία, κα! δτι ούδέποτε ύπήρξεν ό έν λόγω 
Ραββΐνος. Διότι ποιος ήτο ό νεόφυτος, ποιον 
τά-χριστιανικόν .του ό'νομα, ποιον τό πρώην του 
έβραϊκόν είς ποίαν πόλιν έ'ζη, ποΰ τό πρωτό
τυπον ή τούλάχιστον είς ποιαν πόλιν έτυπώθη] 
Πότε δέ άνθρωπος έάν ήσπάσθη τόν χριστια
νισμόν πεισθε'ις έκ τής υψηλής αύτοΰ διδα
σκαλίας τής άγάπης, έ'γραψε τόσον γελοία, τό
σον μισαρά καί άσυνάρτητα j Τέλος είναι δυ
νατόν έβραΐος κα! δή ραββΐνος νά μή έγνώοιζε 
τό έβραϊκόν ήμερολόγιον κα! νά άναγράφν) δτι 
οί έβραΐοι τελοΰν τήν τάδε έορτήν τήν 9 Ιου
λίου ή τήν 14 Φεβρουάριου ένώ τό έβραϊκόν 
έορτολόγιον έ'χει σεληνιακούς μήνας οί όποιοι 
ουδέποτε συμπίπτουν μέ τούς ήλιακούς; Θά 
ήτο δυνατόν νά ήτο χριστιανοΰ, έ'ργον λεγον 
φερ’ είπεΐν δτι οί χριστιανό! τελοΰν τά Χρι
στούγεννα τήν 25 τοΰ Ραμαζανίου ή τι άλλο" 

"Οσον άφορ£ είς τήν τρίτην συκοφαντίαν 
ή τό τρίτον ψεΰδος, δτι δέν ήσαν αύθεντικά 
έ'γγραφα Παπών διαψεύδοντα τήν χρήσιν τοΰ 
αΐματος, άναγράφομεν είς άλλην στήλην, την 
άπάντησιν τοϋ πρώτου Ύπουργοΰ τοΰ Πάπα 
Καρδιναλίου Μερρύ ντέλ Βάλ δηλοΰντος τό αύ- 
θεντικόν τών έγγράφων, ών τά πρωτότυπα εύ- 
ρίσκονται είς τό Βατικανόν.

ΤΕΑΕΥΤΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τ Η Σ  Γ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Σ Μ Π Α Λ Ι Σ
Τηλεγράφημα τής «Ε σ τ ία ς »  τής 28 ’Οκτωβρίου

ΛΟΝΔ1ΝΟΝ, Δευτέρα, 2 μ. μ. (α π ’ εύ- 
θε!ας).— Ό έν Κιέβω ανταποκριτής τών αΤά- 
ϊμς» τηλεγραφεί δτι, συμπληρωθείσης τής έξε- 
τάσεως τών μαρτύρων κα! τών άγορευσεων τών 
συνηγόρων, ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου διά 
τόν κατηγορούμενον Ισραηλίτην, έπ'ι φόνω 
Χριστιανόπαιδος, θά έκδοθη σήμερον.

Κατά τηλεγράφημα τοΰ έν ΙΙετρουπόλει 
άνταποκριτοΰ τών «Τάϊμς», άπεφασίσθη παρά 
τής 'Ρωσσι/.ής Κυβερνήσεως οπως καταόιω- 
χθοΰν ποινικώς οί δικηγόροι, οί ύπογράψαντε' 
ψήφισμα έναντίον τής συνεχίσεως τής δίκης, 
οΐτινες ανέρχονται είς έκατόν εί'κοσιν έν ολω.

Τηλεγράφημα τής «Νέας Ημέρας» 
ΒΙΕΝΝΗ, 28 ’Οκτωβρίου. (Τοΰ άνταποκρι- 

τοϋ μας).— Τηλεγραφοΰσιν έκ Πετρουπόλεως 
δτι κατά τήν διεξαγομένην είς Κίεβον άντι- 
σημιτικήν δ^κην. ό συγγενής τοΰ Πρωθυπουρ- 
γοΰ Κοκότζεφ ομώνυμος καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου τής Πετρουπόλεως, κατέδειξε τό 
γελοΐον τής θεωρίας περ! θρησκευτικής ύπο- 
χρεώσεως έπιβαλλούσης δήθεν είς τούς Έβραί 
ους τόν φόνον Χριστιανοπαίδων.

Είς τό Ταλμούδ ούδέν σχετικόν άναφέρεται, 
τό δέ βιβλίον τοϋ μοναχοϋ νεοφύτου (·) δέν 
δύναται νά θεωρηθ'/j ώς έγκυρος πηγη.

Έν γένει ό Ρώσσος καθηγητής έπετέθη δρι- 
μέως έναντίον τών κατηγορούντων αδίκως τούς 
Ίσραηλίτας, τών οποίων έ'πλεξε τό έγ/.ώμιον 
ώς άνθρώπων εύφυών κα! δραστήριων.

Καθ’ ήν στιγμήν τό διπλοΰν τοΰτο φΰλλον 
πρόκειται νά τυπωθνί, άγγέλλεται ή άθώωσις 
τοΰ Μπευλές. Τόσον τό καλλίτερον διά τήν 
Ρωσσίαν κα! τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν.

Α γγέλλετα ι έπίσης ή συνομολόγησις τής 
Τουρκικής ειρήνης τήν όποιαν χαιρετίζομεν εύ- 
φροσύνως ώς αφετηρίαν νέας εκπολιτιστικής 
δράσεως τής πατρίδος μας.

ΔΩΡΙΑΙ Π Ε Ρ  TOT Ε.Ε.Κ.

’Άρτα

Χαιμ Σ. Δανιήλ δρ. 3, Κα Σίμχω X. Δα
νιήλ δρ. 1, Άσέρ Σ. Ίωχανάν δρ. 2. Ιωσήφ 
X. Κούλιας δρ. 1, Ιωσήφ I. Μεζάν δρ 0 ,50 , 
Τσαντΐκος Κούλιας δρ. 1, Δαυίδ Σ. Χατζής 
δρ. 1,50, Σολομών Δ. Χατζής δρ. 0 ,50 , Ί -  
σαακ I. Σαμπας δρ. 2 , Ήλίας I. Σαμπας δρ. 
2, Ιακώβ 1. Σαμπας δρ. 1, Ισαάκ Σούσης 
δρ. 2 , Γαβριήλ I. Σαμπας δρ. 2 . Κα Έσθήρ 
Γ. Σαμπα δρ. 1, Ιούδας I. Σαλώμ δρ.0 ,50 , 
Σολομών Μ. Χατζής δρ. 2, Μωϋσής X. Χα
τζής δρ. 2, Ραφαήλ 1. Ίωχανάν δρ. 2, Ι ω 
σήφ I. Ίωχανάν δρ. 1, ’Αβραάμ Ή λ. Μά- 
τσας δρ. 2 , Κα Χανούλα Α. Μάτσα δρ.0,50, 
’Ιακώβ II. Γκανής δρ. 1, Έλιέζερ X. Ήσή 
δρ. 1, Ραφαήλ I. Μιωνής δρ. 1, Ήλίας Μ. 
Μάτσας δρ. 1, Ιωσήφ Ρ . Τσαντικ δρ. 0 ,50 , 
Σιών Ρ . Γκιούλης δρ. 1, Αβραάμ I. Μάτσας 
δρ. 2, Ραφαήλ I. Άβδελας δρ. 12, Νισήμ 
I. Ιερεμίας δρ. 1, Ίεσούας I. Μεζάν δρ. 1, 
Αβραάμ I. Σαμπας δρ. 1, Μεναέμ Δ. Ζακάρ 
δρ. 1, Μωϋσής I. Ρεβιής δρ. 1, Δανιήλ I. I-



ωχκνάν δρ. 2 ,20, ΜωΟσής Σ. Σούσνις δρ. 1, 
Μπεσος X. Σάμπας δρ. 1, Μπέσος I. Σζμ- 
πας δρ. 2, Κζ Τελένια Μ. Σαμπα δρ. 1, 
Έζδρα Σ. Βαρούχ δρ. 1, Ραφαήλ Σ. Ίωχα- 
νάνδρ. 1, Ίω τήφΣ . Μιωνής δρ. 0 ,50 , Μωϋ- 
σής Ιερεμίας δρ. 0 ,50 , Δανιήλ Μ. Ιερεμίας 
V  0 ,50 , Ιακώβ Μ. Ιερεμίας δρ.0,30, Ίσ- 
δραήλ Α. Μεζχν δρ. 0 ,50 , Ίωχανας Ι.Ίω χα- 
ν«ς δρ. 1, Μορδοχαΐος Μ. Ζακάρ δρ. 1, Κα 
Ρεββέκα Μ. Ζζκάρ'δρ. 1, Κχ  Έσθήρ Α.Σαμ- 
πεθάϊ δρ. 0 ,50 , Βαρούχ Δανιήλ ip .  1, Κα 
Σάρρα Μ. Δανιήλ δρ. 1,35, ’Ιωσήφ Μ. Ζα- 
καρ δρ. 1,20, Ιωχανάν Σ. Ίωχανάν δρ. 2, 
Κα Λούλα Η. Μάτσα δρ.0.30, Δαυίδ Σ. Δα
νιήλ όρ. 0 ,95 , Δζνιήλ Βζρούχ δρ. 1, Χαιμ. 
Σ. Ίωχανάν δρ. 1, Βζρούχ Σαμπεθάϊ δρ. 1, 
Αβοαζμ Βζρούχ δρ. 1, ’Ισαάκ I. Άβδελας 

°Ρ· 0 ,50, Ιωχανάν Σ. Ίωχανάν δρ. 0 ,50 , 
Άαρών ] . Άαρών δρ. 0,50." Έν δλφ δραχ- 
μάς 82 ,30 .

Κντία Σιωνικά.

Καλάμαι
I. Ρ . Λευής δρ. 10.

Λάριασα

Ίσαζκ Φρανσές δρ. 1,45, Μωϋσής Ματα- 
λων 2,β0, Αβραάμ Μωϋσής 1,05, Κκ Έσθήρ 
Μισδραχή 1,80, Ρ,ζφζήλ Σαμπεθάϊ δρ.23 ,60 , 
’Ιωσήφ Σζ,.κής δρ. 1,65, Αβραάμ ’Ιούδας 
Κοεν δρ.0,60, Έλ'έζερ Μ Γιαμαλή δο.0,65, 
Δανιήλ Ίωσαφάτ δρ. 1,10, ’Αβραάμ Κοέν 
δρ. 1 ,45, Μωϋσής Άλγούσης 3 ,55, Ήλίας 
Α. Αμπελζνσής δρ. 1,80, Νισσήμ. Μαγρΐσσο 
Ρ· 0 .85 , Μωϋσής Έσκιναζής δρ. 0 ,30 , Σο

λομών Μωϋσής 1,10, Ραφζήλ Άμπελανσής 
όρ. 2 ,40 , Μιχαήλ Λευν5ς 18,60. Έν δλω 
δρ. 64 ,55 .

Βόλος

,  δωρεαι ύπέρ του Συλλόγου «ΙΙοζλέ Σιών» 
ων τό ήμ.ισυ διά τά «ΕΕΚ».

Δκυιδ Σ Ιούδας Δρ. 2 . Δαυίδ I. Δζυιδ 
Δρ. 2 . Ήλίας II. Σαμπεθάϊ δρ I. Χαΐμ Μ.
ί»° * 1  ̂ ’]ζκ“ ξ ΜολΧ° *Ρ· >· ΜωϋσήςΜισδραχής δρ. 1. ΣχΎίογ. Φ,ζτζής δρ. 1.
Βίκτωρ X. Λεβής δρ. 1. Σαλώμ Φρατζής δρ.

. Χαιμ Πολίτης όρ. J .  ’Εμμανουήλ Βεοά-
χας bp. 2. Χαιμ Μ. Κοέν δρ. ] .  Μ. Ι.Λευής
δρ. 2 . Ίσχάκ Φρατζής δρ. 1. Χ *^  Α. Κοέν
op. 1. Μωϋσής Νζχμίας δρ. 1 .Άαρών Άβδε-
λαςδρ . 1. Μκταθίας Φρατζής δρ. 2. ’Ιωσήφ
Σίόης δρ. 2 . ’Ιωσήφ Λευής δρ. 5. Χκιμ Κού-
λ ια ; δρ. 1 . Σαλώμ Φρατζής δρ. 1. ΊΙλίας
Σαμπεθάϊ δρ. 1. ’Ιούδας Α. Κοέν δρ. 1.
Ναχούμ Ιούδας δρ. 1. Ήλίας Σαπόρτας δρ.

Ιωσήφ Λεβής δρ. 1. Σιμεών Σαρφατήςδρ.
1. Ιωσήφ Σακκής δρ. 2. ’Ιούδας Μ. Λευής 
δρ. 2 . Δαυίδ Λευής δρ. 1, Χαΐμ Κοέν δρ. 1. 
Βίκτωρ Λευής δρ. 2 . Ισαάκ Πολίτ·/)ς δρ. 1. 
Χαιμ Σαμουήλ δρ. 1. Λέων Λευής δρ. 2. 
Αβραάμ Μ. Κοέν δρ. 1. Χα'ίμ Κούλιας δρ. 1. 
Μποχωρ Φριζήςδρ. 1. ’Ιωσήφ Πέσαχ δρ. 0 ,50 . 
ΙΙλ'-ας Σαμπεθαί δρ. 1. Σαλωμ Φρατζή δρ.

2. Ήλίας Δασκαλάκος δρ. 0 ,5 0 . ΜωϋσήςΆλ- 
χανάτ’/ις δρ. 0 ,50 . Συμεών Μ. ΙΙεσαχ δρ. 
0 ,50 . Χαιμ Α. Ασερ δρ. 1. Ι'ουλιέλμος Ναχ
μίας δρ. 1.

Έν δλω δρ. 61 *]2 δρ. 30 ,50 .
( Έ κ το ίί Γ ρ α φ ε ίο υ  tot? Σ υ λ λ ό γ ο υ  

• Ποαλί Σιών» Βόλον)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ
Διεν&ννσμένη νηο

Μ· ΙΣΑΑΚ I- ΑΛΣΕΧ 
Θε<ί(ίαλο νίκην

Γίνονται δεκτοί εσωτερικοί καί έξωτεοΐ'.οί 
μαθηταί :

Έμ.πορικν) διδασκαλία πλήρης.
I λώσσαι : Γαλλική, Ελληνική, Εβραϊκή, 

Γερμανική.
Νεα>τέρα μέθοδος κα'ι νέα εγκαϋίόρνσις.

Έργαστήριον καί Μουσεϊον.
  ·
Ηρότνπον οίκοτροφεΐον

Μ νιτρική έπιμ.έλεια— άρισται πληροφορίαι. 
Τό Σχολεΐον κεΐται είς τήν καλλιτέραν 

συνοικίαν.

'Οδός Παράλληλος 2 α  άαοβάΰ·ρα
Πλησίον τοϋ ΌτΏ. Σαντράλ.

Df JACQUES LEVY
de la faculte de Paris 

Patholoque,gynecologue et accoucheur 
Salonique, Pharmacie Raphael

ΙΑΚίΙΒΟΣ ΑΕΓΗΣ Ιατρός 

Διπλωμ.ατοϋχος Παρισίων 

Ιΐαθολο'γος, γυναικολο'γος μ,αιευτήρ 

Φαρμακεΐον Ραφαήλ, Θεσσαλονίκην

P A R T I E
R E V U E  IS R T K ^ L ilT 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

LES ISRAELITES ET LA GRECE

L’uin(i0pcntinnin organe des Israeli
tes saloniciens, a l ’occasion clu premier 
anniversaire de 1’occupation de Saloni
que par l ’armee grecque, rend un digne 
hommge a 1’esprit de justice et de libe- 
ralisme du gouvernement grec et a la 
mansuetude des armees helleniques a 
l ’encontre d ’autres guverncments et ar- 
mees balkaniques dont les excesont ete un 
douloureux dementi a notre civilisation 
du XX ciecle. Nous sommes heureux de 
ces declarations sopontanees dcnos core
ligionnaires et nouveaux concitoyens.qui 
feront taire tous les mensonges haineux 
debites contre notre pays depuis quelque 
temps. Si de petits incidents ont ete a 
rcg rette r ,  ils n ’ont rien a voir ni avec 
la legislation liberate de la Grece ni 
avec Fesprit liberal de son peuple et de 
son Gouvernement. Que nos braves core
ligionnaires d e la  Macedoine et des iles 
se mettent bravement a l ’oeuvre, cette 
oeuvre de traveil fecond dans tous les 
camps de 1’activite et de la pensee qni 
les renclra utiles a leur nouvelle patrie  
et a ’hebraisme. Leur mentalite emi- 
nemment europeene unie aux qualites 
ancestrales quiavaient rendu jadis FEs- 
pagne le plus grand E tat du Moyen age, 
leur en montrera aisement la voie.

Q u’ils montrent a la Patrie  grecque 
ι u 'en les appelant a jouir de tous les

vantages de citoyens libres ils en sont 
I autejnent dignes et que de leur cote 
la bonne volonte ne fera defaut en vue 
d inaugurer dans ce pays une ere d ’union 
et de prosperite.

Les anciens Hebreux se sont jadis as- 
similes a Jerusalem tont ce q u ’il y avait 
de bon dans le genie hellenique tandis 
que les Hellenes avaient aecceptes de 
leur cote la morale de Sion.

Que les deux races privilegiees, les ai- 
nes de Sem et de Japet se tendent une 
fois encore la main a la distance de 
deux mille ans, dans cette Thessalonique 
que le juif Saul de Tarse avait delivree  
des erreurs de Fidolatrie.

LA  R E V U E  IS R A E L IT E

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τοΰ όποιου ή υψηλή και φ ιλοεβραϊκή  ουνέντευ- 

ξ ις  μέ ιό ν  Ά ρχ ιραββ ΐνον Θεσσαλονίκης δημοσιεύ- 
μεν είς τό γαλλικόν.

LE GRAND RABBIN JACOB
M E - I - R  C H E Z  UE  R O I

S. Em. le Grand Rabbin avait ete in
vite  a un dejeuner a bord de FeAmphi- 
tr i te» ,p o u r  hier, a une heure de Fapres- 
midi. Comme e ’etait le jour du Grand 
jeune israelite, S. Em. s’est fait excuser 
et c ’est seulemeet hier soir, vers 6 heu
res 1)2 p. m. au sortir du Temple, que 
S. Em. R Jacob Mei'r s ’est renduea bord 
pour etre  reQue par S. M. le Roi Cons
tantin XII.

Vers 6 heures 20. S. Em. s ’embarque 
sur une mouche a vapeur au debarcadere  
de la Place de la Liberte. A bord de 
l ’«Amphilrite» Ribi Meir est regu par 
l ’aide-de-camp de Sa Majeste et quelques
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Ο ΑΡΧΙΡΑΒΒΪΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ χεδιασθεις άπό τήν κυρ ίαν Φλίρραν Κ αραβίαν

officiers de sa suite.On lui offre un cafe  
et bientot apres, S. Em. est introduite 
aupres de S . M . le Roi.

Des q u ’elle se trouve en presence de 
Sa Majeste, S. Em. le Grand Rabbin 
parle en ces term es:

«Majeste, jai l ’honneur et le plaisir de 
me presenter devant Elle, a une heure  
solennelle. Je  viens du temple oil durant  
25 heures de jeiine et de prieres, mes 
ouailles et moi avons prie comme clans 
tous les temples et leslieux de pr'iere de 
la ville pour la conservation des jours 
precieux de Votre Majeste».

Sa Majeste remercie le Grand Rabbin 
ainsi que toute la population israelite du 
loyalisme dont ils font preuve et parle  
ensuite de la question du crime rituel.

«Vous pouvez assurer toute la popu
lation israelite, dit Sa Majeste, que la 
calomnie du crime ne se repetera  jamais 
dans mon rovaume. Les autorites helle
niques savent bien que c ’est la une calom 
nie baineuse et moyenageuse. Peut-etre  
quelques ignorants, quelqucs fanatiques

v croient encore, mais. soyez certain 
que les autorites helleniques n ’accucille- 
ront jamais une accusation de crime r i 
tuel. Je suis convaincu que dans le pro- 
ces Beilis qui a lieu en Russie actuelle-  
ment et qui fait tant de bruit, la justice 
russe finira par decouvrir la verite».

Parlant du patriotisms des Israelites 
d eG re ce .S .  M. s ’exprime en ces termes:

«Dans l ’armee grecque les soldats hel
lenes de confession israelite se sont bat-  
tus comme des patriotes, parfois meme 
comme desheros.Dans les divers combats 
que nous avons livres a nos ennemis, les 
Israelites hellenes ont combatu souvent 
contre des Israelites qui se trouvaient 
dansle camp adverse. C ’est la  une gran
de preuve de patriotisme sincere et 
loyal».

S . Em. assure S. M. le Roi de la sin- 
cerite et du loyalisme des Juifs dans le 
monde. Les Israelites, dit S. Em. con- 
formement aux prescriptions de la re l i
gion sont les sujets loyaux et fideles du 
pays ou ils vivent et defendent toujours

ce pays, leur patrie, au prix de leur  
sang et meme contre leurs propres-freres.

S. M. le Roi demande enfin au vene
rable chef religieux si la population israe
lite de Salonique est contente de la 
conclude envers elle des autorites he lle 
niques.

S. Em. ayant observe que les au to ri
tes devraient appliquer la loi avec moins 
de severite  a 1 ’egard de ceux qui la 
transgressent par ignorance et non par 
mauvais vouloir, S. M. le Roi dit que 
certainement les autorites helleniques 
s ’inspireront dans leurs actes a 1’egard  
de la population israelite de Salonique 
de la plus large bienveillancc.

S. Em. le Grand Rabbin prit conge de 
S. M. le Roi vers sept heures. L ’audicnce 
a va it  dure une demiheure.

S . E. LE MINISTRE DE L ’ INTERlEDR
FT LES ISRAELITES

S, Exc. Mr Repoulis est quelque peu 
indispose e t c ’est dans son salon, au pre
mier etage du Splendid Palace que, par 
faveur speciale, il veut bien nous rece-  
voir. Notro premiere question est la 
suivante :

— Vous etes a Salonique, peut etre, 
pour la premiere fois. Serait ce indiscret 
de vous demander vos impressions sur 
Salonique, a tous les points de vue, de- 
puis votre a rrivee  parmi nous jusqu’a 
ce jour ?

— Je suis a Salonique depuis tres peu 
de temps et je ne suis pas encore entre  
en contact avec toute la population. Je 
puis cependant vous dire ce que je ne 
cesse de repeter a tous ceux que je vois : 
Salonique est une ville qui deborde de 
mouvement et qui a une vie tres inten
se. Sous notre administration clairvo-  
yante et intelligente, Salonique devien- 
dra un centre plus prospere et plus im 
portant, peut etre  le plus important de 
tout 1’Orient. Et comme les Israelites 
constituent ici 1 ’element le plus impor
tant et le mieux organise, au point de 
vue commercial, ce sont eux qui tire-  
ront, avant tous les autres, parti du 
nouvel e tat de choses.

Lorsque je quittai Athenes pour S a 
lonique, il circulait dans la capitale des 
bruits exageres sur une pretendue me- 
sintelligence qui existait entre  les divers

elements de votre ville. J ’ai constate 
par moi-meme que tous ces bruits etai-  
ent sans fondement. II est hors de doute 
que tous les elements de la population 
salonicienne ne se sont pas encore com- 
pletement amalgames, mais cela est tout 
a fait naturel. Voila une ville dans la-  
quelle divers elements ont vecu pendant 
des siecles, sans jamais se meler, se fon- 
dre, en vue d ’un ideal collectif. Ces e le
ments ont etc trop longtemps separes 
pour que 1 ’administration hellenique 
puisse les unir, en un faisceau solidaire 
en quelques mois d ’occupation. Mais 
tout cela va changer. A la  situation 
transitoire actuelle succedera bientot 
une situation normale et definitive. La  
Chambre votera sous peu, une loi san- 
ctionnant le statut definitif des regions 
conquises.Et a lors,la  vie politique creera  
dans les regions conquises et particu lie
rement dans votre ville, entre les divers 
elements de la population, des interets 
communs.Tous les habitants de Salonique 
sans distinction, seront des saloniciens 
hellenes qui lutteront en commun pour 
l ’interet superieur de la ville.

El les Israelites attaches a la prospe- 
r ite  de Salonique prendront une part  
active au developpement de cette ville. 
Leur collaboration avec les autres e le
ments creera, petit a petit, des traits  
d ’union, des liens solides qui rapproche-  
ront les differentes fractions de la po
pulation.

D ’ailleurs, 1 ’element israelite, qui a 
des qualites intellectuelles et morales 
eminentes, appele a la vie politique, s ’y 
taillera une belle place et s ’a ttachera  
ainsi, de plus en plus, au sort du pays 
ou il parviendra aisement a se faire  
ecouter. Sous la Constitution hellenique, 
qui tra ite  tous les elements du pays sur 
un pied d ’egalite, il est bien evident que 
tres vite le Israelites prendront consci
ence de leur force. Nul doute, d ’autre,  
part, que le Gouvernement grec ne com- 
prenne q u ’il est de son interet absolu de 
se servier de 1 ’element israelite qui dis
pose de forces morales, sociales et in
tellectuelles considerables.

Dans le cas particulier de Salonique, 
il ne s’agit pas seulement d’appliquer 
les principes de liberalisme de la consti
tution hellenique, mais bien de faire no
tre  possible pour que, dans l ’interet  
meme de 1 ’Etat,la  population israelite de 
Salonique se developpe le plus possible.



Ce sont la des declarations que j ’avais  
a coeur de faire . Et je ne vous cache 
pas que je suis heureux que vous soye« 
venusme les demander, car votre jou r
nal est ecoute ici par tout le monde.

De « l  ’in d e p e n d a n t»

BIBLIOGRAPHIE
Vienet de paraitre r0unis en une bro

chure d’une soixantaine de pages, et 
traduits en francais, les articles que M. 
Leon Maccas, doeteur en droit, a con- 
sacres aux Israelites de Salonique et 
dont nous avons fait mention dans no
tre dernier numero reproduisant leur 
conclusion

M. Leon Maccas, qui, dans ses artic
les de journaux et dans ses nombreux 
ouvrages juridiques et politiques, n'a 
jamais cess6 de plaider les causes justes 
et d’en faire ressortir la verite, a de
plore dans les «Israelites et la Grece». 
un grand talent de perspicacit6 politi
que, d’observation et de psychologie. 
II y donne uneprofonde analyse du ca- 
ractere Israelite et estiine que l'esprit 
positif et pratique qui distingue nos co- 
religionnaires de Salonique serait un 
precieux facteur pour le dcveloppement 
de la plus Grande Grece et la prosperite 
de Salonique.

Le jeune auteur de cette brochure, 
acquiert, par cette publication un titre 
de reconnaissance chez tous les Israe
lites. vivant en Gr6ce. Et il est a espc- 
rer que ses idees non seulement seront 
repandues par la propagation de son 
ceuvre, mais aussi seront prises en con
sideration par le gouvernement Grec, 
qui y trouvera les moyens d’obtenir la 
compete appropriation des Israelites de 
Salonique. La fait, d’ailleurs, que les 
articles de M. Maccas, parusd’abord en 
grec, dans l’Acropolis, ont ete, ensuite, 
traduits en francais et insercs dans le 
Messager d’Athenes, lorgane officieux 
du Ministere des Affaires Etrarig6res, 
(d’ou ils sont extraits en brochure spe
ciale), nous en donne, par anticipation, 
la garantie. * * *

NOTE Notre Redaction reviendra sur 
eet ouvrage.

BANQUE D ’ ATBfiNES
CAPITAL ENTIEREMENT VERSE OB. GO.OOO.CCO

SIKGli SOCIAL : ATHENES
Adresse teleyraphique Athenocles

S U C C U R S A L E S :

En Gr6ce : L e P ire e , Patras, S y ra , C alam ata,T ri- 
politza, Volo. Larissa, A grin ion , Karditza, S a 
lonique, C avalla , Serres, Jan in a , la Canee, IIc- 
rak lio n , Retliym no, Chios, Port-V atliy  (Samos). 

En Turquie : Constantinople (Succursale a Ga- 
lata avec  Agence a Stam boul), Sam so .n , Keras- 
sunde, Sm yrne, M ersine.

En E g y p te  : A lexan d rie , le Caire (avec b urean- 
annexe dans le q u a r t ir r  du M ousky), Zagazig, 

Au Soudan : Khartoum.
A C hypre : Lim assol.
En Allemagne : Hambourg (Co M onckeberg-

strasse 18).

En A ngleterre  : Londres (N° 22 Fenchurch s t r .) .

CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Franghiadis,\ice-president et conseilkr di ig.·- 
a deques J e  Bonnier con«eiller d i'igean l. Ep Em- 

St. birikos conseill r d.rigeant, Ch. ~Wehrung, Eust- 
Eut/enidis , L Zarifis, Em. Benachi, I. Botassis,
Baton de Neuflize, Marquis de Revearseux, Em 
Rodocanachi, M. Salvage, D. Stephanou.

DIRECTEUR GENERAL JEAN C. ELIASCO
La Banque d ’Athenes  fa it toutes les operations 

de banque tel les que : Escomptes.— Recouvrem ents 
—Avances su r T itre s e t  M erchand ises.—Emissions 
de le ttre s  de C red it, de Cheques et ordres de pai- 
em ents te legraph iques su r toutes les v ille s  de 
l ’Europe et des pays d ’O utre -m er.— Ordres de 
b o u rse .— Paiem ent de coupons — O uverture de 
comptes co uran ts.—Achat et vente de dev ises et 
m onnaies e tran geres . —Garde de t it r e s  contre mi - 
nime red evan ce .—Location de coffres-forts de tou
tes dim ensions ά des conditions Iris avan lageu - 
ses pou r  le public.

La Banque d ’ Athenes  reco it des fonds en com- 
pte de dep0ts en or et en b ille ts  de Banque aux 
taux su i v a n ts :

3 %  pour depots a vue
3 V j  %> ’  9 de 6 mois
4 %> » » d ’ un an.
5 %  “ * de 2 a n s e t  au-dessus.

Les depdts en or sont payes dans les monnaies
dans lesque lles les depdts ont ete effectues, les 
depfits en cheques sont payes en cheques de la 
Banque sur ses correspondents a P etranger. 
Les inter(5ts echus sont payes chaque sem estre a 
p a r t ir  du l e r  ju i l le t  de chaque annee.

Le Serv ice  specia l de Caisse d ’Epargne  qui fon- 
tionne tous les jours reco it des drpdts au taux 
de 4 «/„.



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

C A  C H E R
Saloniquis

Sur le quai

Inslifut p r a t iq u e  <le c o m m e r c e

ci.
externat-internat  

( langue hebraique vivante ) 
S a lo n iq u e  

Pr<'? du quni

NISSIM MATAT1A
A v o c a t 

Roggoti Ilan 29.
S a lo n iq u e

Ι Σ Α Κ  Μ Α Τ Α 0 Ι Α Σ
’Αναλαμβάνει παραγγείάας
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ECOLE FRANCO-ALLEMANDE
Enseignement 

Secondaire et commercial
Externat-internat en famille  

S a lo n iq u e
Hue Kasandjilar pres du Tcharcbi

MINOS C0NSTANTIN1I
I l l a i s o i i  « l e  r e p r e s e n t a t i o n  

p o n i m i e e i o n ,  c o m m e r c e  
ΜΙΝΑΣ ΚΑΝΣΤΑΤΙΝΗΣ  

’ Α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία ! ,  ’ Ε μ π ό ρ ιο ν

ΆΟήναι— A tlienes

ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
CONSERVATOIRE LOTTNER 

ΑΝ Π ΤΕΡΑ  ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

Α Θ Η Ν Α Ι - A T H E N E S

l i  « Ί σ ρ  Έ ια θ ε ώ ρ η σ ι ς »  τ ή ν  ο υ ν ισ τ φ  ιδ ια ι τ έ ρ ω ς

,a Revue recommande tout parliculierc  
rnent cettc ecole renommec.

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

Rue Sabri i'acha
%

S a lo n iq u e


