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Ψενχος έκαζοσζόν δέκαζον evvazov ||| 

ΑΘΗΝΗΣΙ, 20 ’Απριλίου 1914 '

Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΦΑΚΗΣ \ι·
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ j

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΚάκηΟι τής 'Εμποοικής και Βιομηχανικής 

* Ακαδημίας
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ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΣΙΣ

Αυστηρά έπιστημονική παρατήρησες γενομένη έν ταίς 
θερμοΰς χώραις (έν ’Αφρική, Περσία, Ίνδίαις και Τουρ
κία) ένθα αΐ μεθυστικά! ιδιότητες τής Ινδικής καννάβεως 
καί τοΰ έξ αυτής κατά διαφόρους τρόπους σκευαζόμενου 
χασίς (haschisch) είναι έκπαλαι γνωστοί, ή δε χρήσις αυ
τόν λίαν διαδεδομένη, έδειξε προ πολλοΰ όποια είναι τά 
δλέθρια τής χ,ρήσεως τον χασίς άποτελέσματα. Έκ των γε- 
νομένων έν Ίνδίαις ύπ' άγγλων Ιατρών (O’Birest, Ra
leigh, O’Shauguessy, Es’dade) παρατηρήσεων, έκ των 
πειραμάτων τον Leautaud, έκ των παρατηρήσεων τοΰ 
Mongieri έκ των πολυαρίθμων πειραμάτοον τοΰ Μ. Mo
reau καί έκ των ύπ' αυτού τούτου-γενομένων παρατηρή
σεων κατά τό ταξείδιόν του άνά την ’Ανατολήν, έκ των 
πειραματικών έρευνών τον V. Schroff καί Fronmuller 
καί έξ άλλων παρατηρήσεων άλλο)ν έρευνητών συνάγονται 
τά έξης άσφαλή πορίσματα·

a) orι το χασίς διαταράσσει την λειτουργίαν τοΰ πεπτι
κόν καί κυκλοφορικού συστήματος*

β) άτι βλάπτει την αϊ'σθησιν καί την κίνησιν 
γ) δτι διαταράσσει τάς ψυχικάς λειτουργίας καί 
δ) δτι παρ'άλλοις τών ανθρώπων άλλως νποτνπουται 

ή τον χασίς ένέργεια.
Η έπί τον κυκλοφορικού συστήματος δράσις φέρει 

έγίοτε καί συγκοπήν, ή δε τών ψυχικών λειτουργιών δια- 
ταραχή άγει μέχρι νψίστης μανίας. Αί διαταραχαί τον νευ
ρικού συστήματος, άς διεγείρει έν τή ζωική οικονομία ή 
τον χασίς χρήσις είναι Ιδιάζουσαι, τά Ινδάλματα καί αι ρο- 
παλ τών διά χασίς μεθυσκομένων δεικννουσι συχνότατα 
την συνήθη Πνευματικήν ένασχόληαιν καί τόν ή&ικόν χα
ρακτήρα τού μεθυσθέντος ή νποτυπούσι τά διανοήματα 
καί τά πάθη, νφ* ών κατέχεται ό άνθρωπος κατά τί/ν 
ήμέραν τής μέθης, ή καθ' ήν στιγμήν τά συμπτώματα τής 
δηλητηριάσεως ήρξαντο έκδηλούμενα. Οϊ χασισοπόται γε
ν ό μεν οι μανιακοί δύνανται νά πράξαισι παντοειδείς βιαιό
τητας καί φόνους.

Έκ τής τοιουτοτρόπου τού χασίς ένεργείας κατά τήν 
όξείαν δε αυτού μέθην ή δηλητηρίασιν, τής ύπεγειρούσης 
δήλα δή τούς λογισμούς καί τά πάθη, νφ* ών κατέχεται

ό μεθυσκόμενος, γίνεται εννόητον διατί μεταξύ φαυλοβίων 
ή έν φυλακαϊς κρατουμένων σνμβα'νουσιν έκ τής χρήσεως 
τού χασίς έριδες, βιοπραγίαι κα\ φόνοι κα> πόσον είναι κιν
δυνώδης ή τού χασίς χρήσις παρά τή κοινωνική ταντη 
ΐλνι.

Ενίοτε ή έκ τού χασίς μέθη φέρει τόν μεθυσθέντα είς 
αυτοκτονίαν ή είς τήν έκτέλεσιν πράξεοον άπαγορενομέ
νω ν υπό τής ηθικής.

Πάντες οι συγγραφείς είναι σύμφωνοι στηριζόμενοι έπί 
πολυαρίθμων παρατηρήσεοον παρά τοίς ανατολικούς λαοίς, 
δ η ή έπί μακρόν χρήσις τής ουσίας τούτης «χασίς» έξα- 
σθενεί καί άτροφεί τό σώμα, αμβλύνει τον νούν καί φέρει 
τήν υποχονδρίαν τόν ϊδιαττισμόν καί τήν μανίαν. (Ά χασι- 
σοπόται έχουσι τό βλέμμα απλανές, άνεν έκφράσεως, τήν 
(φυσιογνωμίαν βλακώδη.

Κατά τάς στατιστικάς παρατηρήσεις Καΐρου καί Βεγ
γάλης οι πλεΐστοι τών μανιακών βλακών έγένοντο τοιούτοι 
έκ τής καταχρήσεοος τού χασίς.

Είναι λοιπόν άναμφίλεκτον δτι ή τού haschisch χρήσις 
δρά όλεθρίως, νποσκάπτονσα μικρόν καί κατ’όλίγον τήν 
ευεξίαν σοψατός τε καί πνεύματος καί άποβαίνουσα πηγή 
κακού είς τήν κοινωνίαν.

Αιά τούς σοβαρούς τούτους λόγους ή αστυνομία όφεί- 
λει αύστηρώς νά έπιβλέπη καί άπαγορεύη άμειλίκτως τήν 
χρήσιν τού χασίς ήτις άτυχώς καί παρ' ήμίν άπό πολλοΰ 
ήρξατο λαμβάνουσα έπικινδύνους διαστάσεις, Ιδία παρά 
τοίς κοινωνικούς άποβράσμασι, νυκτοβίοις καί φυγοπήνοις 
Η αστυνομία έμπνεομένη υπό τού υψηλού αισθήματος 
τής προστασίας καί αυτών τούτων τών έκθέτων τής μοΐ- 
τας θυμάτων τής χασισοποτίας δέον νά στρέψη ακούρα
στοι’ τήν μέριμναν της προς αποκλεισμόν λαθραίας εισαΜ 
γωγής τής έπαράτου ταύτης ουσίας, νά καταπολεμήση τήν 
εμπορίαν της καί είσδύουσα, ώς έργον αυτή, εις τάς τρώ- 
γλας καί τά κρησφύγετα ένθα συναγελάζονται οί άκληροι 
ούτοι τής Κοινωνίας νά καταστείλη ένεργώς τήν χρήσιν 
της, σπουδαίαν παρέχουσα οϋτω υπηρεσίαν κοί ωφέλειαν 
πάσιν ανεξαιρέτως διά τής προλήψεως καταστροφής μεν 
πολλών ο'έτινες παρασύρονται πλειστάκις άκουσίως καί 
απλώς μόνον κατ’ άπομίμησιν, δι’ άδυναμίαν θελήσεως 
καϊ έλλειψιν συναισθήσεως τού κινδύνου είς ον έμπίπτουσι, 
διά τής προστασίας δε τών λοιπών μελών αυτής άπό 
τών έπιθέσεων τών χασισοποτών, οΐτινες, ώς άνω εΐρηται,
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παηά; οονι: γη·όιη.,·ο, όόιακρίτω- .τηλλήχι; ηοοηβιαλονοιν 
arid. Έν ivavtla .ινρι.’τιο'ιοει ότ Ihi έλ//// άτοχ/ή κηι 
τιναι αία η μακράν ά.αυ οήητρυν, χαά ψ' da wjuhooinv 

/,■ tfj κοινωνία μη- ττλνίοικ τι'.τοι·; ίκψόλων, μιαν τήξη' 
όποιαν .τρι'κ rj)v τών άττάχηόων tvjlaoiniou·

ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
ror οπλιςμοτ the χωροφυλακής

Κ αϊτοί εις τί/ν συνείδηση· τον χόσιιον έχει ιόριμάσει προ 
πολλοί' ή γνιόμη περί έπιβαλλοιιενης αλλαγής τον οπλισμοί) 
τών έιπλιτών τής γγοροη υλακής χαιτοι lx τών τελεντακον 
ννχηιγοοιον πολέμων διετ ραντοθη ΐ/ αεινότατα, on ο οπ/λ· 
ημός, or ήδη </ έρει αντη, όχι μόνον δεν έιντ αποκρίνεται 
;τούc ιό* OtjUtOIVUs σννθήκας καί τον προορισμόν ενός 
Σο)ματυς μαχίμουy άλλ* Ini πλέον είναι λίαν έπιχινδννοϊ 
πρός τον (γέροντα, καθόσον τίθησιν ανιόν είς λίαν μειο- 
νεχτtxljV θέσιν έναντι τον αντίπαλον τον, Ινιο με τον ση
μερινόν ιστορικόν τον Γκρα ό γ<ορο(/ύλαξ έμφανιξομενος 
π ου τον λ/jmov (οπλισμένου δι ’ εν Ον βόλον Μά/αγχερ δεν 
δνναται νά βάλ/j χατ* αντον ποσώς οντε νά όχυριοθή οπι- 
οΟεν χορικόν δένδρον, διότι ή διατρητιχί/ δύναμή χαι το 
βεληνεκές τον όπλου τον ληστοο νπερέχουσι χαζά τρόπον 
άνεπίδειχτον σνναγ<ονισμον. Καίτοι Ιν τελεί Βασιλικόν 
Διάταγμα in' ίσχάτων δήμοοιενΟέν Ιχανόνιοε τον όπλι- 
πμόν των δη/ατών πόντιον των όπλων καί των υπηρεσιών 
τον Στρατεύματος μόνον, διά το Σώμα της Χώροι/ υλακής 
ονδε/ιία 1λψ/0η πρόνοια. Άλλ* Ιροηώμεντονς αρμοδίους, 
είναι όντως Σώμα Μάχιμον και η Λ’<ορθ(/ υλακή ;

Αριθμεί έν εαντή άνδοας ονδαμώς νστερήσαντας nor 
λοιπών ανΛρΛϊ' τον Στρατόν είς τέις δια</ όρους δυσγε- 
ρεϊς στιγμάς καΟ* ας Ιδοκιμάξετο η τύχη τον Μ*·γάλον 
'Γλληνισμον, διακριθέντας δ' Ιν πολλοίς και μετ' ενη-ήμου 
μνείας περιλαμβανόμενους Ιν ταΐς ΙκΟέοεαι τών Στο μ α
ταργών; Καί έλησμονήθησαν λοιπόν αί κρατεραί μάχαι 
ας Ίδωκαν οί Κρήτες χοίροι/ υλακές μετά τών επίσης άν- 
δοείιον ονναδέλι/ ΐον των είς τά οδοί/ ράγματα τής Πεσσα- 
λονίκης πρδς τοί'ς Βουλγάρους; Ι/ατί λοιπόν ή τόση περι- 
(γρόνηοις χαι άκηδεία τών άρμοδίιον προς τ 1/ν χ/οροη υλα
κήν μας; Διότι περιη ρόνησις βεβαίως καί ένοχος παράλει- 
ιγις είναι ή παντελί/ς παρασπόπησις τής γγόροι/υλακής, 
των 1 παξκοιιατικο>ν της, lx τον Βασιλικόν Διατάγμα
τος τον κανόνισαντος τον δπλισιιόν τον Στρατεύματος. 
Ένω Λε οί αυτοί καί διά τους 1 παξ κυματικούς μας νφί- 
στανται λόγοι όπιος άντικαταστ ήοιυσι διά τής σπάθης τί/ν 
ίκπεσονσαν πλέον έκ τής κοινής σννειδήοεως fjOfixarji- 

και αντ/' οπλον μ&χρον δνοχεραίνοντος τί/ν ευκινη
σίαν τον διοικονντοςκαι νποχρεονντος αυτόν νά περιστέλλί) 

τ ην οη ειλομένην έπιβλεφιν επί τών άνδρών τον, νά δυθή 
καί εις αντοί ς τό περίστροφον, ίίτινα έδόθησαν εις τους 
ομοιοβάθμονς τιον λόγιας και έπιλοχιας, τουναντίον ονδέν 
εληφθη μετρον, αλλ έςακολονθεΐ ί/ αντί/ άδιαι/ορία οΐα 
και περί τον ιιιατισμον νψισταται. Άλλοίμονον όικος όταν 
τοσαύτη καί τοιαύτη έπιδείκννται έχθρότης προς τό Σώμα, 
άπο το δποΐον τό Κράτος σόμπαν 6 λαός άξιοJ νά τη- 
ρήοη άπαραοάλεντον τί/ν δημοσίαν τάξιν καί ασφάλειαν, 
ν<\ παριαταται πανταχον αξιοπρεπές καί μέ ανιαπάονη- 
σιν υπέρ τον καθήκοντος, ι'νιο εξ άλλον ονδείς κρίνει άξων 
<»\ν /.-τ' αάχιατό»· νά ηοχυλη»!} .τmi Droa:τεΐας τών όνο 
ηοβαοών Ιλλείψκον τον, ότ:λ:σ]ΐ.ο\> */7Λ *:*>·>

Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ
rVwo 9)ρς '8- 8Κ. ΏιαΜίνά Μοιράρχου,

(Σΐ'νιχ/κι ry. τον 1 ISor τννχονς) ^

εΐκόνεί είί τλ

ίϊ, ^, 25»

Λί εί/'Μτ; ί>Γ»vuvrui νά καταταχΰωσιν
ί-πο τΓ'πυι»;. Καταταζτεα f’ic τά;κολπώσεις η
πΊ'ο*ιΐ’λοκι^ί|ς εκείνΐ| εΐκών έν τΓ| οποία η νοητη γοααμη 
η έ'νοΓ'σα πάντα τά σημεία συμπτώσεων τών κόλπω^ν, προ
εκτεινόμενη Λεν σ ο νταντά έν τη προόΛιμ της ουδεμίαν 
ί)ηλυεώή γραμμήν ήτις να τέμνη εκείνην εις γωνίαν κατά 
μάλλον και ήττον ορθήν (—·>7) να σίΜ’τελη ,δέ και εις 
τον σ/ψιοτιαμον κν t(o xfvtyo) fixovo^ χΐ'χλοΐ’ τίνος )] 
έλικας εστο καί άτελοι'ς (Σχ. ο*.)

Ίίνέναντία περιπτιόσει ή πυραυλοειδιής είκών 9ά κατα- 
τάσσηται εις τά κλειστά σχήματα. Έν τώ Σχ. oS καί έν 
τώ κεντρί;» εϊκόνος όπάρχει ατελής κι»κλυς καί ή νοητή 
γοαιιμη αν να ντά άκρι|)ώς δόο γραμμας όφ ιόν τέμΐ’εται 
είς ορθήν περίποο γωνίαν. Τοιουτοτρόπως έχομεν έν τώ 
Μ τριγιονικήν εικόνα ίιποκαΟιστώσαν τό δεότερον δέλτα, 
αναγκαίο ν όπως έχωμεν κλειστί|ν εικόνα.

'Αρχέτυπον 9. (Σχ. ;»*,>). Τις τοΓ'το περιλαμβάνονται 
αί εικόνες αί άποτελοόμεναι έκ δόο κέντρων εϊκόνος καί 
δόο δέλτα, άποτελοόμεναι τυυτέστιν έκ διπλής κολπώσεως, 
«όν ή μία εόκρινώς έπιβαίνει τής έτέρας, προσλαμβάνοοσα 
τό σχήμα καμπής (Σχ. 4<>).

’’Άλλοτε αί δόο κολπώσεις τΐ'λίσσονται έναλλας διατί- 
ίΐέμεναι οότος όίστε τό άνοότερο ν άκρο λ' τής μιας εορίσκεται 
πλησίον τυό κατώτεροί' μέροος τής άλλης (Σχ. 41).

Είς πάσαςτάς κλειστάς εικόνας παρατηρεΐται μία σπείρα 
-*>■ ήτις δυνατό ν νά είναι μικρά, νά εόρίσκηταί δε περιο
ρισμένη έν τώ μέση» τής εϊκόνος (Σχ. 42).

'^(ρχέτυωον 0. Σημειοόται έν τέλει τό αρχέτυπον 
τούτο οσάκις έλλείπυυσιν αί χεΐρες, υί δάκτυλοι,αί φάλαγ
γες, ή μέρη μόνον αυτών ές οΰ ό τόπος είναι ατελής καί 
μή έρμηνεόσιμος οσάκις ό τόπος τυγχάνει μη έρμηνευσι- 
μος ές αιτίας ουλών. -'Οσάκις λόγιο άγκυλώσεως ή άλ
λης βλάβης οί τόποι δεν είναι δυνατόν διηνεκώς καί απο
λύτως νιί ληφΟώσιν.

Κεψ. IV.

II πίνακας έΗακμιβώοεως ταυτότητος καί Yt 
κιν*χοήήκτ(» Ή Πκχτνλοοχοπιχή έξίχρί· 

βωοκ τής ταυτότητος.
Έν τώ δελταρίιο καί παράπλευρος έκάστου τόπου Οά

ιησομενης __
μητικην ταξιν εν^ πινακοθήκη ως κατωτέρω ίίά ειπωμεν.

Διά τών δέκα αριθμιον Οά ήδυνάμεθα νά καταοτίσωμεν 
ένα μόνον αριθμόν ούτινος πρώτον ψηφίο ν Οά" ήτο τό 
αρχέτυπον τοΰ αντίχειόος της μιας χειρός καί τελευταίοι· 
το αρχέτυπον τοΰ λιχανοΰ της έτέρας χειρός.

<· τοιο,'το( δα ήδόνατιί τις νά συμβουλεόση χάριν 
απλοτητος. Λ/.λ έν τη πρακτική έφαρμυγή ή 'ποι
κίλη συχνοτης των διαιρόρων τόπων έν τοίςΆιαφόοοις
( (γχτριΟΙ^, υπ))γορεοαε τον καθορισμόν συνθηιιατικου 
κα νονος:

Εκ των δέκα ψηφίων θά καταρτισθώσι συιιψώνως τή
yrn'r'1?08'» «ρ^μοι ή Σειρά; τό Τμήμα,κα< ο Αριθμός του Ιμηματος,
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Ή Σειρά άποτελεΐται εκ τριών ψηφίων άτι να παρι- 
στώσι τά αρχέτυπα τοΰ λιχανοΰ, τοΰ άντίχειρος και τον 
παράμεσου τής άριστεράς χειρός.

To Τ μ ή μ α άποτελεΐται έκ τριών ψηφίων άτι να παρι- 
στώσι τά αρχέτυπα τοΰ λιχανοΰ, τοΰ άντίχειρος καί τοΰ 
παραμέσου τής δεξιάς. Ό αριθμός άποτελεΐται έκ τεσ
σάρων ψηφίων άτι να παριστώσι τον μέσον καί τον μικρόν 
τής άριστεράς, τον μέσον καί τον μικρόν τής δεξιάς.

Έκ τούτου προκύπτει ότι διά την ταξινόμησιν A-rasti > 
έχει μείζονα σημασίαν ή άριστερά χειρ, έκ δέ των δακτύ
λων πρώτον 6 λιχανός, ειτα δέ ό άντίχειρ καί ό παράμε
σος καί τελευταίο ν 6 μέσος μετά τοΰ μικροΰ.

II αρά δ ε ι γ μα.—Δοθέντος ότι τά εξής σύμβολα είναι 
τά επόμενα άτόμον τινός.

’Αριστερά χειρ Δεξιά χειρ

<> 2 4 X 4 5 1 4 Γ» 4
Θά έχωμεν:

Σειρά.................................... 2US.
Τμήμα............................... 156
’Αριθμός............................... 4444

Κατά τάς άμφιβόλους περιπτώσεις, καθ’ άς δηλάδή τά 
άρχέτυπα ύφ’ α δέον νά ύπαχθώσιν οί τύποι είναι δυο ή 
καί πλείονα, θά σημειώμεν ψηφία με κλασματικάς παρα
στάσεις. Ουτω π.χ. οσάκις ύφίσταται αμφιβολία μετάξι' 
τών άρχετύπων 4, 5 καί Γ» (μία άμφίβολος πυραυλοειδ ής 
εικών με άριθμόν γραμμών μεταξύ κέντρου καί δέλτα μ ή 
έξηκριβωμένων εάν είναι 15 ή 16) θά θέσωμεν παραπλευ- 
ρο>ς τοΰ τύπου.

4 5 6
Καθ’ ήν πέρίπτωσιν έχομε ν κλάσματα, οί συνδυασμοί 

γίνονται ώς εξής.
Σειρά 2θ 

Τμήμα 16 11 η 
’Αριθμός Τμήματος , 4.4

Ύπάρχουσι περιπτιόσεις καθ’ άς δεν δυνάμεθα νά ύπα- 
γάγωμεν τον τύπον υπό ούδέν άρχέτυπον.

Iqv ’Έλλειψις τοΰ τύπου άνευ ούδεμιάς ένδείξεως.
2ον ’Έλλειψις τοΰ τύπου διότι ο δάκτυλος ή το περιτε- 

τυλιγμένος ή έπασχε.
4 ον Τύπος άνεριιήνευτος άνευ ένδείξειος, έξ ού άγνοεί

ται άν τύ άνερμήνευτον είναι διηνεκές ή παροδικόν.
4.0 ν. Έλλειψις τύπων διότι ώς έκτης έντισι γραφείοις 

διαφοράς συστήματος ταξινομήσεως δέν απεικονίζονται και 
οί δέκα τύποι.

Όσάκις έξακριβοΰται τοιοΰτο τι έν τή διά τό άρχέτυ
πον θέσει τίθεται έρωτηματικόν σημείο ν, όπερ ύποδηλοί. 
τό δυνατόν τών δέκα άρχετύπων.

Ενίοτε υπάρχει άφορμή νά υποψιάζηται τις ότι οί τύ
ποι τών χειρών άντηλλάγησαν κατά θέσιν ότι δηλ. άπει 
κονίσθησαν οί τής άριστεράς εις τ ,ν θέσιν τών τής δεξιάς 
καί τάνάπαλιν.

Έξακριβουμένου τοΰ σφάλματος, τουθ: όπερ επιτυγχά
νεται διά τών φύλλων ελέγχου, έκτελειται ή δέουσα διόρ- 
θιοσίς. Άλλ’ ένίοτε, προκειμένου περί δελταρίων προερ- 
χομένων έξ άλλων γραφε ων ή έξέλεγξις τυγχάνει' άδυ- 
νατος. Τότε έκτελοΰμεν δύο ταξινομήσεις δι έκαστον τύ
πον, δν θεωρούμε ν ώς άνήκοντα εις άμφοτέραςτάς χεΐρας. 
Έν τή περιπτώσει ταύτη δέν σχηματίζομεν κλάσματα,

αλλα γράφομε ν εν άρχετυπον έξ ένό; μέρους και έν εξ 
άλλου.

Κνΐοτεέκ παραδρομής άπεικονίξονται δίς οί τύποι τή; 
αυτής χειρός. -Ές έν τοις κατόπ ν θά ίδωμεν, εάν οί 
τύποι είναι τής άριστεράς θά έκτελέσωμεν μίαν τα'ξινό- 
μησιν, ήτις καίπερ άτελής δύναται νά χρησιμεύση" εάν εί
ναι της δεξιάς, τό δελτάριον δέν δύναται νά ταξινομηθή. 
τοΰ τοιούτου δέ γίνεται μνεία έν αύτώ τώ δελτάριο).

Ή σειρά, τό τμήμα καί ό αριθμός θά σημειώνται δι’ 
ίδιαζούσης μελάνης (ή εοώίρά είναι μάλλον άντιληπτή)·- 
εις τύ προς τοΰτο μέρος τοΰ δελταρίου καί ιδία έν τή άνω 
καί άριστερά γωνία τής έμπροσθεν προσόψεως.

Τοιουτοτρόπως συιιπληροΰται ή διά τό)· κατρτισμόν 
τΐ|ς πινακ δος ή πινακίδων έξακριβώσξως'τής ταυτότητο; 
άπαιτουμένη εργασία.

(Ακολουθεί)

Ερωτήματα και απαντήσεις

— Εάυ χωρικμυλαξ τις, άπου τού τοπίου τής φρουράς του, 
ι/ο'ευ αδΓίας, ήί)ελι· διαπράξπ κακούργημα ή πλημμύλημιτ. δπτρρ 
ι)α ήτο. της άρμοδιοτητος του Στρατοδικείου, έάυ ευρίσκέτό 
παρών έν τώ τοπίο τής φρουράς του, ποιου Δικαστηρίου είυαι 
αρμόδιον.

— sj5 :/ ο χίοροφυλαξ άπουσιάζη τού τόπου της φρουράς του 
άυευ άδειας καί ή απουσία του αυτή δέν έχει τήυ διάρκεια)', ήν- 
ο νόμος απαιτεί διά τήυ υπαρξιν τού αδικήματος τής λιποτα
ξίας, θειορεΐται παρωυ υπο τάς σημαίας, δέ-υ απαλλάσσεται δί)ευ 
τή; δικαιοδοσίας τού Στρατοδικείου διά τό κακούργημα ή τό 
πλημμέλημα (ίπερ ήθελε διαπράξει. εις οίουδήποτε τόπου και 
άυ ευρισκετο, διαρκούσης τής (Απουσίας ταύτης έκ τού τόποι· 
τή; φρουρά; του. "Ως προς τήυ έυ λόγιο δέ άποτ»σίαυ, αυτή απο
τελεί πειθαρχικήν παρά[>ασιυ καί κολάζεται διά πει Οαρχικής 
τιμωρίας.

ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
{ΣννΙχρια fx τοΓ' 1 lSov τ?ί'χονς')*

SfCnjideq σωέρμαζος

Έν περιπτώσει βιασμού, άποπείρας βιασμού ?ί προ
σβολής τής αϊδοΰς, εάν ό αστυνομικός άνακαλύψη είτε 
έπί τοϋ έσωρρούχου ή έπί τών ένδυμάτιον τοΰ θύματος 
είτε έπί τοΰ κατηγορουμένου ίχνη σπέρματος, οφείλει 
νά εξασφάλιση την συντήρησιν αυτών, επομένως δέον νά 
προβη εις κατάσχεσιν τών κηλιδωμένων πραγμάτων.

Sfcnjideq έκ κηρίου

‘Η έξέτααις τών κηλίδων έκ κηρίου εύρεθεισών έπί 
τοΰ εδάφους δύναται νά μάς βεβαίωση περί τοΰ δρόμου 
τον οποίον διέτρεξεν δ κακοΰργος. Διά νά κρατήσωσιν< 
ορθόν τό κηρίον τά πλεΐστα τών προσώπων, άτι,να δέν 
έ'χουσι κηροπήγιον, άφίνουν νά ρεύση έπί τίνος επίπλου, 
έπί θερμάστρας, έπί βιβλίου την στεαρίνην την οποίαν 
αναλύει ή φλόξ, όπως κολλί]σουν τό κάτω άκρον τοΰ 
κηρίου έπί τοΰ χρησιμοποιηθέντος αντικειμένου. 'Ο κλέ- 
πτηί μόλις συντελέση τήν πράξίν του τό αναλαμβάνει 
άποσπών τοΰτο άποτόμως. Συνέβη ώστε έντός τοΰ θυ
λακίου κλέπτου, ν* άνεύρουν τό άκρον κηρίου τοΰ οποίον 
τό μέρος τό οποίον είχε κολλήσει έφηρμόζετο θαυμασίως 
έπί τών ιχνών τοΰ επίπλου όπου τό είχε τοποθετήσει.

3Τνρέϊα

Τά πυρεία καί τά υπόλοιπα τεμ άχια αυτών τά ενρε- 
θένι:α εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος, έκ τοΰ μεγέθους 
αυτών, έκ τοΰ σχήματος έκ τοΰ.χρώματος κ.τ.λ. δύνανται 
νά διυσσυν σπουδαιοτάτας ενδείξεις τής προελεύσεως των.
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"Οπωσδήποτε δυνάμεθα ν' άνακαλύψωμεν τον έμπορον 
δστιςτάΕπιόλησεκαι τδ πρόσωποντό οποίον τα ηγορασε.

3Tz0eja.
Τό σχήμα τού πτυέλου δΰναται ν αποδείξη,εαν το προ 

σωπον τό όποιον έπτυσεν άφήκε τούτο να πέση καθετως
έπί τού Εδάφους ή τόέξετόξευσε μακράν- ό αριθμός των
ιύρεχΊέντων πτυέλων Ενδεικνύει την συνήθειαν τού πτνειν 
και δΓαυτού δΰναται ν’άνευρεθή ό Εγκληματίας-

Έκ τής ιατρικής άναλΰσεως τού πτυέλου ενός κακούργου 
δΰναται νά διαπιστωθή εάν ούτος πάσχη ή είναι προσβε
βλημένος άπό τοιαΰτην ή τοιαΰτην ασθένειαν.

1 ’βκκρίμμαζα καί Ούρα.

Δεν είναι παράδοξον, ουδέ σπάνιον κακούργοι νά εκ
πληρώσουν την φυσικήν των ανάγκην εντός ουροδοχείιυν 
ή άλλων δοχείων ή επί τού εδάφους των μερών τά όπ οια 
Επισκέπτονται -

Ή χημική έξέτασις των Εκκριμμάτων καί τών ούρων 
δΰναται νά παράσ/η ενδείξεις τής φυσιολογικής καταστά- 
τών κακοΰργων. Έξ άλλου ό χάρτης τον όποιον μετε- 
χειρίσθησαν προς καθαρισμόν φέρει ασφαλώς αποτυ
πώματα τών δακτύλων . Ό χάρτης ούτος δΰναται νά είναι 
άπόσπασμα έι^ημερίδος ή βιβλίου τού οποίου δΰναται νά 
άνακαλυφθή ό ιδιοκτήτης. Δυνατόν επίσης νά είναι χει
ρόγραφον άπευθυνόμενον εϊς τον κακούργρν ή αυτού τού 
Ιδίου κ. τ. λ. Φαντάζεται τις πόσον είναι χρήσιμον νά δια- 
τηρώμεν τάϊχνη τού είδους τούτου. Εσχάτως άνεκαλΰφ- 
θησαν έν Παρισσίοις λωποδΰται έκ τής χημικής άναλΰ
σεως τών κοπράνων τιον τά όποια είχον άφήσει εις τον 
τόπον τής κλοπής.

* ΊίΙίΒΟ',μίμμαζα ΐΒούρων καί σψάρων.

'Η κατάσχεσις υπολειμμάτων πούρων ή σιγάροιν δυ
νατοί νά παράσχη σπουδαίας Ενδείξεις διά τό σήμα τού 
Εργοστασίου την ποιότητα, την προέλευσιν τού πουροί' 
καί τού σιγάρου, Επίσης τά ίχνη τού αποτυπώματος τής 
πίπας ν. τ. λ. θ’ άνευρεθώσιν ευκόλως

dC?ip0ypa?a

Χειρόγραφα εγκαταλειφθέντα υπό κακούργων δέον νά 
κατάσχωνται, αλλά συμβαίνει ώστε ό κακούργος νά καύση 
Επί τόπου έγγραφα τά όποια έχει συμφέρον νά έξαφα- 
νίση. ’Έχει λοιπόν καθήκον ό αστυνομικός νά Ερευνήση 
καί δλως ιδιαιτέρως εντός τών θερμαστρών τής κατοικίας 
νού θύματος μήπως υπάρχουνάπηνθρακωμένα έγγραφα. 
Έν τοιαΰτη περιπτώσει δέν πρέπει νά τά θίξη, αλλά νά 
περιμένη την άφιξιν τού άνακριτού ή τού πραγματογνώ- 
μονος τής Εισαγγελίας, διότι μέ τάς προόδους τάς οποίας 
έκαμε σήμερον ή χημεία άναγινοόσκονται καί τά άπην
θρακωμένα χειρόγραφα.

('Ακολουθεί)

Είς την Γ ερμανίαν υπάρχει αστυνομική διάταξις κατά 
τήν όποιαν προς πρόληψιν τών ατυχημάτων δέον υί ίδιο-
0 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ κΤΐ1ται,τ“ν οικιτυν τας θΰ-

ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ yUF “υ™ν’, τυί> τους διάδρομους η ιδιαι-
τέρα διαμερίσματα τά όποια άγυυσιν είς την κατοι
κίαν τών ενοίκων από την είσοδον άφ’ ότου έττέλΟη τό 
σκότος μέχρι κατ’ ελάχιστο ν ορον της 10ης ώρας της νυ- 
κτός η πέραν ταυτης μέχρι τού κλεισίματος της έξωθύρα; 
αρκούντως νά φωτίζωσι.

Σ. Σ. Η διάταξις αυτή δΰναται νά έψαρμοσθη κας 
παρ ημιν. εις οικίας πολυοροφους έΐΌικιαζομένας είί 
πολλούς ένοικους.

Ίο άεοόπλανον τό οποίον αναμένει να χρησιμοπό- 
τοιήση ή άνθοωπότης ώς μέσον ταχείας συγκοινωνίας 

1 ■' ' ήοχισε να χρήσιμοποιηται δια
ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ Την λαθοειιπορίαν. Το τοιοΰ- 

ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ τ0 παρετήρήθη είς τά Γαλ- 
λο-Βελγικά σύνορα οπού αεροπλάνα άναχωροϋντα έκ 
Βελγίου ιιετέβαι,νον etc Γαλλίαν πληρη εμπορευμάτων 
τά όποια ‘άπεβίβαζυν είς άπόκενρα και,ακατοίκητα μέρη. 
"Οταν πλησιάση είς ταύτα το αεροπλα νον^ δεν καμνει τήν 
προσγείωσιν αμέσως, αλλά περιπλανάται, επί τινα λεπτά 
καί κατασκοπεύει τό έδαφος και τά περιξ μ ή τυχο ν ν- 
πάρχει κανείς άνθρωπος εκεί. Οτανδέ ο οδηγος βεβαιωθή 
περί τής παντελούς έλλείψεως τοιουτιυν τότε κατέρχεται 
καί αποβιβάζει τά λαθρεμπορικά εμπορεύματα.

■ W·

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Δ'.λττ;'.; nsoi μ5"*λλικών Οδάτων, 

λεμ.ονοδοποιείο>ν χ.τ.λ,
(Συνεχεία εκ τον 118ου τενχονς)

νΑρ. ί. "Οπου προς παραγοογήν ανθρακικού όξέος 
γίνεται χρήσις μαγνησίου, γύι[>ου, θεϊκού οξέος καί υδρο
χλωρικού οξέος πρέπει νά ύπάρχωσι δύο φιάλαι προς 
πλύσιν Εκ τών οποίων ή πρυντη νά Εμπεριέχη έλαφράν 
διάλυσιν σόδα^, ή δέ δεύτερα ύδωρ. Τό περιεχόμενον 
τών φιαλών τούτ«>ν πρέπει ν’ ανανεούται από καιρού 
εις καιρόν.

"Αρ. S. "Ολαι αί επικασσιτερώσεις (γανώματα) καί 
όλα τά ενωτικά τεμάχια είς τά μηχανήματα πρέπει ν’ άν- 
ταποκρίνωνται προς τάς διατάξεις τών ά'ρθρων 1,2 καί 
.Ί τού νόμοι· περί ιιολυβδούχων καί 'κασσιτερούχων αντι
κείμενων.

’ Αρ. ί). Δέν επιτρέπεται ή λειτουργία τών τοιούηον 
εργοστασίων πριν ή Εξετασθώσι ταύτα υπό πφΤΧΥματο
γνωμόνων από άπόψεως Εγκαταστάσεως ώς καί τά τοπο- 
Οετηθέντα εν αύτοΐς μηχανή μ ατατα εάν είναι καλώς κα- 
τεσκευασμένα καί κατάλληλα προς χρήσιν. Ή σχετική 
άδεια πρός λειτουργίαν παρέχεται υπό τής ’Αστυνομικής 
αρχής μετά τήν υποβολήν τΰς έκθέσεως τών πραγματο- 
γνωμόνων.

- "Αρ. ]0. Τά μηχανήματα δέον άνά έκάστην τριετίαν 
νά εξετάζονται ύπό πραγματογνωμόνων ώς πρός τήν αν
τοχήν αυτών καί τό γάνωμα. 'Η έξέτασις γίνεται διά δο
κιμών μέ πίεσιν δι* ύδατος καί δη είς μηχανήματα τά 
όποια δέν είναι προωρίσμένα διά πίεσιν άνωτέραν τών 
πέντε ατμοσφαιρών (ήτις δέον νά είναι καί ή άνωτάτη) 
μέ πίεσιν διπλάσιάν, είς όλαδέ τά άλλα μηχανήματα μέ 
πίεσιν ήτις υπερβαίνει τήν πίεσιν λειτουργίας κατά πέντε 
ατμόσφαιρας. 'Η έξέτασις τού γανώματος πρέπει νά γί- 
νηται καί είς εκείνα τά μετάλλινα αγγεία καί αγωγούς 
διά τών οποίων διερχόμενα τά αεριούχα ποτά φθά- 
νουσιν Εκτός τού τόπου τής κατασκευής των: Δέον δε ή 
Εξέτασις νά επεκταθή καί είς τά διυλιστήρια. Ή γενο- 
μένη έξέτασις δέον νά γνωστοποιηθή εις τήν αστυνομικήν 
αρχήν έάν τούτο ζητηθή,

ν *^®· ^i παραγιυγοι άεριουχιον ποτών κ.τ.λ. πρέπει 
νάφροντίζωσι περί τής καθαριότητος τών φιαλών τόσον 
της ποολήσεως, δσω καί τής μεταφοράς δλων τών μη- 
χανιιματων^των τής παραγωγής καθ’ δλα των τά μέλη 
καθώς και όλων τών δοχείων τής ένα,τοθηκεύσεως. Πρός 
κα\ αρισμον καί πλυσιν τών φιαλών καί μηχανημάτων 
πρεπει να γίνηται χρήσις μόνον άπεσταγμένου ύδατος 
και δη άμεμπτου κατά τήν έννοιαν τού άρθρου 2 τής 
παρουσης διαταξεως. Δέν πρέπει νά χρησιμοποιώνται
πο?ηθεΐσ«τ0ς ^ °ποίων υποστάθμη στερεό-
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’Αρ. 12. Ή έξετασις των έργοστασίων,το^ν μηχανη
μάτων κ.τ.λ. κατά τάς άνω διατάξεις γίνεται δαπάναις 
τής αστυνομικής αρχής, ώς πραγματογνώμονες διά· τάς 
Εξετάσεις ταΰτας αναγνωρίζονται οι έπόπται τής βιοτε
χνίας και εκείνοι έκ των μηχανικών οι όποιοι άνήκουσιν 
εις τούς συλλόγους προς έπίβλεψιν των ατμολεβήτων 
καί λοιπών μηχανημάτων.

’Άρ. 13. Διά τήν ασφάλειαν των εργατών κατά παντός 
κίνδυνου κατά την σφράγισιν των φιαλών των γεμιζο- 
μένων μέ άνθρακοΰχα ίίδατα πρέπει αί φιάλαι νά περι
βάλλονται μέ κοφινοειδές συρματόπλεγμα, οΐ δέ έργάται 
νά φέρωσιν εις τούς οφθαλμούς κατάλληλα προφυλαχτικά 
δμματοϋάλια καί προς προφυλαξιν των χειρών περιχει- 
ρίδας από δέρμα ή από άλλο ισχυρόν υλικόν.

’Άρ. 14. Πάσα παράβασις τής διατάξειος ταύτης τι- 
μωρεΐται κ.τ.λ.

Ολοι υί αστυνομικοί τής Ευρώπης είναι εφοδιασμέ
νοι μέ λυχνίας μικράς τής τσέπης τάς οποίας μεταχειρί

ζονται κατά τήν νύκτα διά 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ! παρατηρήσεις, ερευνάς καί

προς φωτισμόν τών έν τω 
σκότει ευρισκόμενό)ν αντικειμένων. Εσχάτως δέ έν Γερ
μανία άγεκαλύφθη έν ιδιαίτερον σύστημα αυτών, κατά 
τό όποιον προσαρμόζονται επάνω εις ρεβόλβερ ούτω 
πως, ώστε ό δείκτης τής δεξιάς χειρός τού κρατούντος 
αυτό νά δύναται νά πίεση τήν σκανδάλην του καί νά πυ
ροβόληση. Έκτος όμως τού πλεονεκτήματος τούτου έχει 
καί έν έτερον μέγιστο ν προτέρημα καθ’.δ ενώ φωτίζει τά 
πέριξ αντικείμενα τά έν τώ σκότει ευρισκόμενα, ό κρα
τών αυτήν αστυνομικός είναι αόρατος. Ούτιο δέ δύναται 
νά πυροβολήση καταδιωκόμενον τυχόν έγκληματίαν έκ 
τού ασφαλούς χωρίς αυτός νά διατρέχη ούδένα κίνδυνον, 
ν’ άναπυροβοληθή έπιτυχώς διότι είναι αόρατος. Ή λυ
χνία αύτη φέρει τύ όνομα < Πόλ~Δράϊζε > έκ τού ονόμα
τος τού έφευρέτου της, όστις τυγχάνει νά είναι άνιότατος 
υπάλληλος παρά τή αστυνομία τού Βερολίνου. Ή αξία 
της είναι δύο καί ήμισυ μάρκα. Δέν είναι ανάγκη νομί- 
ζομεν νά εΐπωμεν ότι πρέπει καί ή αστυνομία μας νά έ- 
φοδιασθή από τοιαύτα νυκτερινά όπλα.

-----· ^ g@3^ sS=e·—    

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΟΛΕΜΩΝ

Διά. τού φύλλου 43 τεύχους Α'. έ. έ. τής Έφημερίόος τής Κι- 
βερνήσεωςέδημοσιεύθη το έκτελεστικόν Β. Δ. τού Ν. 00 περί 
αναμνηστικού μεταλλίου τού πολέμου 1912 - 1913. — Κατ’ auco 
συνιστάται διπλούν αναμνηστικόν εθνικόν μετάλλιον α) δια τήν 
κατά τή; Τουρκίας εκστρατείαν (1912-1913) καί β) διά τήν 
κατά τή; Βουργαρίας (1913). Τά μετάλλια εξ ορειχάλκου θά 
άπονεμηθώσιν αποκλειστικά); μόνον εις πάντα στρατιωτικόν ή 
έξομοιούμενον αιτώ "Ελληνα ή αλλοδαπόν, ύπηρετήσαντα υπό 
τά δπλα έν τώ Στρατώ, Βασιλ. Ναυακώ, ’Εθελοντικοί; σώμασι 
και έν τή Χωροφυλακή, όιά_μέν τον πρώτον πόλεμον από 13 
Σ)βοίου 1912 μέχρι 30 ’Απριλίου 1913 διά τον δεύτερον άπο 20 
Φεβρουάριου μέχρι20 ’Ιουλίου 1913. Ίί απονομή αυτών γίνεται 
6ιά διπλώματος, θά φέρονται δέ κ /.τά το στήθος επί τού ίμα- 
τίου ώς και τά παράσημα, παρά μέν τών Αξιωματικών καί άν- 
θυπασπιστών τού Στρατού ξηράς καί θαλάσσης ώς αναπόσπαστο ν 
μέρος τής μεγάλης στολής καί έν στολή εκστρατείας μόνον διά 
τάς επισήμους τελετάς καί παρατάξεις, παρά δε τών οπλιτών 
κατά τάς Κυριακά; καί έορτά;, τάς έπισήμους τελετά; καί παρα
τάξεις καί κατά τάς ένοπλους υπηρεσίας (φρουράς, κηδείας, 
κλπ.). Έκτος τών περιπτύξεων τούτων, πας στρατιωτικό; παν
τός βαθμού έν στολή (μικρά θ εκστρατείας) έχων μετάλλιο ν, θά 
η)έρη πάντοτε εις τήν θέσιν τών παρασημο)ν τεμάχίβν ταινίας.

όμοιας προς τήν τού μεταλλίου. Τά μετάλλια ταύτα είναι αύ, 
στηοώς προσωπικά, μετά δέ τον θάνατον τού κατόχου δέν έπι- 
στρέφονται εις τήν υπηρεσίαν, αλλάμένουσινώ; κληρονομιά τή: 
οικογένειας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ©ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Έν τώ ύπ’ άοιθ. 39 τεύχ. Β' έ.έ. τής Έφημερίόος τής Κυ- 
βερνήσεως έδημοσιεύθη τό από 4 Μαρτίου έ. έ. Β. Δ. περί τού 
ώ; άνω αντικειμένου, έχον ούηο:

Άρθρον 1.—Κανονίζομεν έξάρτησιν τών αξιωματικών καί 
άνθυπασπιστών δι’ εκστρατείαν, μεγάλας ασκήσεις φρουράς 
καί ένοπλους μετά στρατεύματος παρατάξεις, έκ σκύτους έπι
ξάνθου, φερομένην άνιοθεν τής στολής, ή καί τής χλαίγης, οσά
κις φέρεται αυτή.

"Αρθρον 2. — Ή εξάρτησες άποτελειται έκ τού ζωστήρος, έκ 
δυο ιμάντων διερχομένων διά τών δύο ώμων καί διασταυρουμέ
νων όπισθεν, από τών όποιων άναρτάτο.ι όζωστήρ^έκ τού σπα- 
θοφορίου καί τή: περιστροφοθήκης, άνηρτημέντον έκ τού ζυ>- 
στήρος.

Ό ζωστήρ άποτελειται έκ λωρίδος μήκους περίπου 1,20 μ., 
πλάτους Ο,Οόό, καί πάχους 0,003, ένισχυμένης καί τό αριστερόν 
άκρον έπιμήκους 0,47* εις τήν άριστεράν άκραν φέρει κόρπην 
όρειχολκίκην μετά δύο περονών εις τό άνω μέρος φέρει τρία όια- 
τόνια έξ ορειχάλκου, έφ’ ών πορπούνται έναλλάξ τά τρία άκρα 
των ιμάντων, εις τό κάτω μέρος φέρει δύο διατόνια έξ ορειχάλ
κου, έφ“ ών πορπούται τό σπαθοφόριον, επί δέ τής εμπρόσθιας 
επιφάνειας, προς μέν τύ αριστερόν μέρος κομβίον όρειχάλκινον 
καί μίαν κινητήν διεμβολήν, έφ’ ών στερεούται ή γλωχίς τού 
ζοιστήρος, καί έν άγκιστρον έξ ορειχάλκου, έφ’ ου δύναται ν’ 

— άναρτηθή τύ σπαθοφόριον, προς δέ τό δεξιόν μέρος κινητήν 
διεμβολήν καναλήγουσαν εις τό άνο) μέρος εις. διατόνιον όρει- 
χάλκινον.

Κίς τά δύο ακραία διατόνια πορπούνται δήο άκρόπορπ
Οί δύο ιμάντες αποτελούνται έκ λωρίδων μήκους περίπου 

0,83, πλάτους 0,031, καί πάχους 0,003* τό μέν έν άκρον πορ- 
πούται έπί τών άκροπόρτων, τό δέ έτερον διέ κεφαλωτού κομ
βίου έπί τών δύο μεσαίωνδιατονίων τού ζωστήρος.

Τό σπαθοφόριον άποτελειται έκ τού κυρίως σπαθοφορίου, έκ 
δύο τεμαχίων δέρματος έν σχήματι ορθογωνίου, έρραμένοον 
κατά τάς μεγάλας μόνον πλευράς, έπί τή5 εμπρόσθιας επιφά
νειας φέρει κομβίον όρειχάλκινον, έπί δέ τής οπίσθιας καί εις 
τήν άνω πλευράν διατόνιον όρειχάλκινον προς άνάρτησίν του* 
διαγωνίως καί κατά τάς δύο επιφάνειας είσίν έρραμμένα τά 
άκρα δύο ιμάντων μήκους 0,23, οΐτινες διερχόμενοι διά τών έπί 
τού ζωστήρος προς τούεο υπαρχόντων διατονίων, πορπούνται 
εις τό μέσον -περίπου* διά τής προς τά δεξιά άγκυρίδος διέρχε
ται επίσης έτερος ίμάς μήκους 0,5;ό χρησιμεύων διά τήν στερέω
ση' τού ξίφους, καί όσης πορπούται έπί τού έξ ορειχάλκου 
κομβίου τού σπαθοφορίου.

Ή περιστροφοθήκη έκ σκύτους έπιξάνθου, φέρει εις τήν όπι
σθεν έπιφάνειαν σταθεράε διεμβολήν, δι9 ής άναρτάται προς τό 
δεξιόν μέρος τού ζωστήρος, μεταξύ τών δύο τελευταίων προς 
δεξιά ιμάντων, εις τό αριστερόν άκρον τής διεμβολής φέρει όρει- 
χαλκινον άγκαστρον, όπερ άγκιστρούμενον έπί τού ζωστήρος 
τηρείσταθεράν τήν θέσιν της.

Έπί τή;αριστεράς πλευράς φέρει γλωχΐνα, ή τις πορπούται 
έπί κομβίου όρειχαλκίνου ί»πάρχοντος εις τό κάλυμμα τής περι- 
στροφοθήκης, όπισθεν δέ όρειχάλκινον διατόνιον δυνάμενον έν 
ανάγκη νά χρησιμοπσιηθ ή προς έξάρτησι ν τής περιστροφοθήκης 
δι’ ίμάντος άπ’ ευθείας διά τού ώμου.

Άρθρον 3.—Κατά τήν έκσταατείαν, μεγάλας ασκήσεις καί 
ό.σκήσεις φρουρά;, άναρτώνται εις τον ζωστήρα τά δίοπτρα καί 
τύ χαρτοθυλάκιο ν, άμφότερα έκ σκύτους έπιξά νθου.

’Άρθρον 4.- Ή έξάρτησις τού ξίφους τή: μεγάλης στολής 
καταργειται.

"Η θήκη τού ξίφους θά φέρη εις τό εξής μίαν μόνον σταθεράν 
μεταλλικήν διεμβολήν φέρουσαν άγκυρίδα καί δακτύλιον άναρ- 
τήσεως, άναρτάται δέ έν μικρά καί μεγάλη στολή έκ ζοιστήρος 
φερομένου πάντοτε υπό τό χιτιόνιονδι* ενός μόνου ίμάντος πορ- 
πουμένου εις τήν άγκυρίδα. Ό ίμάς έξαριήσεως φέρει εις το 
άνω μέρος άγκιστρον προς έξάρτησιν τού ξίφους, είναι δέ έκ 
σκύτους μελανός στιλπνού διά πάντα: τούς αξιωματικούς, πλήν 
τών τού ιππικού καί χιυροφυλακής. ϊτινε: έν μεγάλη στολή φέ- 
ρουσι τοιούτον άργυροποίκιλτον.
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ΣΤΟΛΗ ΑΐΙΟΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΠΑΣΠΙΣΤΑΝ

To Υπουργείο V τών' 

Στρατιωτικά; Αρ/α; τήν υπ 

ακόλουθον δια τα/η ν. του

ϊίο.ιτιωπκών έ'ξέήυικς πγ>; α,τάσι.; τα;
:ϊ4971 , ,

ό,οιδ. Hoot. - * *■· **·

\.
Έγκ. 284

εομηνεία; (Hr/.τάχεων Η
π ·οϊΤ(,ολ ,.τ .n'lic-o)· «καλή; αξΜΟ.Λακών χ ά >^Α£ΐ«Α*. 
hMo:ncu«/Vr>; διά γιΓ. ΙΚου τή; 2) M ono;. *. κ. τ.-υ/ου, τη.
Ήχο1);. , . .. , ,

«ΙΙΊτιι αί μ.··/ρι τ.ιύ.ν ίσ/.ΰ ιυτ.ΐ' διατιφι; .τ;ρι Πίολη; αι μη
τροπ >ποιηί)είσαι ftui τού απσ 1η; Φ^βρου.χ^^ίου c. ε.^ · ιί^α
γιΐΆΓυς π^ρί τροπ >π ηήσοίος τή; στολή; Αξιωματικών κ η Αν- 
ί) υπασπιστών > π Αρ.αμενουσιν εν ισ/υί

Επειδή ή/έρί)ηι αν άπορίαι n vc; όσον αφορά τήν λευκήν \)ε- 
νήν στολήν καί τύ σημεΐ >ν υπηρεσίας τών Αξιωματικών καίρινην

’ΛνΟυπατπιστών γνωρίζομεν ύμίν τά εξής*
1) Συμφώνω; τώ άοι)ρυ> 9. ή μεγάλη καί μικρά λευκή Οορινη 

στολή διατηρείται ώ; μέχρι σήμερον μετά τυ>ν έξη; τροποποιή
σεων

α')Τά έπώμιαείνε όμοια προς τα τή; μικρά; χειμερινής στο
λής, άλλα μ ή έρραμένα (κινητά).

β') Τά κομβία πεπλατυσμένα.
γ) Το λευκόν πηλήκιον σχήματος όμοιου τού τή; στολής εκ

στρατείας μετά λευκής μετάξινη; ταινίας υφής ο>ς τή; τού πηλη
κίου εκστρατείας, άνευ άλλων διάσημων βαί)μού.

2ον. Συμφωνιο; τώ άρΟρω 7 σημείον υπηρεσίας δΓ άπαντα; 
τούς Άξιιοματικυύς έκτος των τού "Ιππικού καί τής Χωροφυλα
κής είνε ή άργυροπ οίκιλτος ζιόνη άλλα μόνον διά τήν μεγάλην 
καί μικράν χειμερινήν κ ιί θερινήν στολήν.

"Υπό των αξιωματικών τού πυροβολικού φέρεται ή παλάσκα 
μόνον έν μεγάλη επίσημοι χειμερινή καί θερινή στολή, οσάκις 
κατά την περίστασιν ταυτην φέρεται τό σημείου υπηρεσίας (άο- 
γυροποίκιλτος ζιόνη).

"Η παλάσκα παραμένει ως σημειον υπηρεσία; τών άξιοηι /πι~ 
κών τού ιππικού καί τής χωροφυλακής.

.‘Ιον) Λιά τούς αξιωματικούς τής χωροφυλακής υποχρεωτική 
χλαίνη υπηρεσίας βίνε ή έν χρήσει έξ ερέας γλαυκοφαίου μακρά 
χλαίνη, άλλ’ έχουσα τά αυτά έπυόμια ώς τά τού χιτοινίου. επί 
δέ τού περιλαίμιου έπιρράματα καί κομβία ώ; τά κεκ ανονισμένα 
διάτα διάφορα δπλα, άλλα των οριζόμενων διά την χωροφυλα
κήν χρίσματος καί κομβίων.

Εις τούς αί»τούς επιτρέπεται τό φέρει ν μετά τής μικρά; στο
λή; βραχειαν χλαίνην έξ ερέα; βαΟυκυάνου ανάλογο ν τή κεκ ι- 
νονισμένη διά τά διάφορα δπλα.

4ον) Συμφοινως τφ άρθρα) 8 αί ταινίαι ώς καί τά παράσημα 
φέρονται έν μεγάλη ή μικρά λευκή θερινή στολή, καί)' όν τρό
πον καί εί; τήν μεγάλην καί μικράνχειμερι νήν στολήν .

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΔΙΙΙΛ ΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣf

Το "Υπουργείου τών Στρατιωτικών παρατήρησαν ότι έξ ε
σφαλμένης ερμηνείας έπιζητεϊται ή έπέκτασι; τής διατάξεω; 
περί εφαρμογής τού διπλασιασμού τού χρόνου καί έπί άλλων 
περιπτυόσεων, άσχετων πρός έκείνας ψς οποίας οί Νόμοι περί 
συντάξεων προβλέπουσιν 6Γ εγκυκλίου διαταγής του γνωρίζει, 
δτι ή εφαρμογή τού διπλασιασμού τού χρόνου τής εμπολέμου 
καταστάσειος χωρεϊ είδικώς δΓ όλας ανεξαιρέτως τάς περιπτώ- 
σεις τάς προβλεπομένας υπό τών Νόμςον πέρί στρατκοτικών καί 
ναυτικό)ν συντάξετον καί μόνον δι' αυτά; τάς συντάξεις. Συνε
πώς εμπόλεμος κατάστασις δΓ ήν χιορει διπλασιασμός χρόνου 
είναι 5 Όκτωβρίου 1912 μέχρι 1 Νοεμβρίου 1913, δηλ. εν έτο; 
καί 2ο ήμέραι τών τελευταίων δύο πολέμιον. Λιά δέ τον .πόλεμον 
του 1897 θεωρείται δυτλούς ο χρόνο; από ό ’Απριλίου μέχοι 

Σεπτεμβρίου τού έτους εκείνου.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

,ΓϊηΒ\Λ' Τ '*> Ψ Μα0τίουί·ί· άρθρο ν « ιού από 8 Ιουνίου 
ΙΗΐυ u. Λ. -τυρί αρμοδιοτητος καί καθηκόντων τού αρχηγού τΰ- 
ΧοίροφυΛακής κ.λ.π. αντικατέστη ώς εξήν : 0 Άρ/ηγο; rtV
Χιοροφυλακής ύ,ς ,τρός τά; άδειας εχει την δικαιοδοσίαν Λιοι- 
κιμου Μεραρχίας έπί πάντων τών υπό τά; 6ιαταγά; του διατε- 
/.ουντων αξιωματικών καί άνΟυπασπιστών . δικαιούται διά. >·ά 
7.1'ρηγή ηδηαδειαν μέχρι 4*> ημερών.

Τί Ο I Κ 1 Λ A
-Πο ί row ήιιεη~»· ά>·έονο >.· από τονς ι’πονομον; τον Μάάνου eva 

rhr aHhUk ονόμαη Φ. ΤζΜ* » όποιος είχε την υπομονήν να
τaJu’tv,, εντός αϊτών επί μήνα όΐόκΐηοον, ζο,ναπο τα υπολείμματα* 
το,:· Axabaoam, 'καί παίαίο,ν κα»εκάοτηνκατα των φοβερά» ποντυ- 
Χ·7,ν οί όπ'οϊο, οκ'.ηοώ; τών Μάγκανον. Εξετασ&εις ο Τζελλα πο,ς 
νί,οέ&>> ίντο: τών ϊπονόμο»·, άπήντηοεν δτι μιαν νύκτα είχα κοιμηϊή 
ε’ϊωδι τον Μ ήτοι πολίτικου μπγάοου καί καιΤην ώραν εκοιματο owe- 
λήφΰη νπ > το ιών άνΰοώπων οι όποιοι τον ϊοριψαν ατ^ο το ατόμων 
των νπονόαων εντός αντων. Προσεπάΰηοε να ενρη διέξοδον α/λ 
ΐνεκα του οκότονς τό όποιον επεκράτει εντός τών υπονόμων δεν το 
κατόηΟωοε. Καταληφθείς υπό μεγάλης απελπισίας περιεπλανατο επί 
μήνα'ολόκληρον εντός αυτών ζητών να άνελθ}/ εις την επιφάνειαν. 
Κατα. καλήν τον τύχην είδε τελευταίως εν γώς και εκείνο τον ωδή- 
γηοεν όπιος εύρη τήν έξοδον καί οιοθή. ^ ρι

Σημειοηεον δε ότι οί υπόνομοι του Μιλάνου σχηματίζονσιν εν δι-

__Εις μίαν γέφυραν τοΰ Σηκονάνα εν Παοισίοις την Ποντ -Νεφτα
αστυνομικά όργανα σννελαβον εσχάτους τόν Φ. Λεφόρι ηλικίας 75 ετών 
πολνμήχανον εγκληματίαν, οπαδόν μιας συμμορίας σταθμενονσης εις 
τό όρος τής Άγιας Γενοβεφας, ό οποίος είχε διαπράζει τόσα εγκλή- 
μ,ατα όοα εΐνε τά ετη τής ίο>ής του.

— 'Ο Δήμος τής Άβινίου εν Γαλλία κατεδικάσθη νά πληρώση εις 
τήν Κα Pet 2,300 φράγκα διότι είχε παραχωρήσει ό δήμαρχος τής 
πόλεως ταυτης τό οικογενειακόν της κενοτάφιον εις άλλο πρόσωπον.

—Εις τήν Βαλτιμόρην τής Αμερικής 6 ιατρός Χάρτλεν καί ή δίς 
'Άονετ εννμφευ&ησαν διά τής αλληλογραφίας. Άντήλλαξαν πρός άλ- 
λήλονς μερικάς έπιστολάς διά τών όποιων εθηκαν τους όρους του γά- 
μιν τ<ον και άφον εμειναν σύμφωνοι τότε εξετέλεσαν αυτόν.

—Εις τά Γαλλικόν Κογκό όταν άποϋάνη εις νυμφευμένος, ή χήρα 
ονζνγός του άναοτα έπί τής ϋνυας τής οικίας μίαν σημαίαν. ·ΒΕφ* δσόν 
δε κυματίζει αυτή δεν έχει δικαίωμα νά ννμφενϋή. "Αν όμως ή ση
μαία ο/ιοιίή υπό τον άνεμόν ή αλλιος πως καταστραφή τότε δικαιούται 
αυτή νά υπανδρενϋή διότι ή καταοτροφή τής σημηίας είναι ενδειξις 
iΜας θελήσειος πρός γάμον.

—Εις τήν ΓαΟ,ίαν κατεδικάισΟη εις αρχαίος αστυνομικός κατηγο
ρούμενος έπί λαθρεμπορία όνόματι δε Ύεντνιλλέρ.

— Ύ) διευθυντής τών κεντρικών φυλακών τής πόλειος Άμονόοα ίυ 
Αμερική είσήγαγε τήν γυμναστικήν καί άλλβς ασκήσεις εις νποχονν&τ 
τικόν μάθημα διά τους καταδίκους. ”Ηδη ασκούνται οντοι καί τήν 
ποδοσφαίρησινf λών τένις καί άλλα γυμνάσματα.

—Συλληφθεις εις διάσημος δυναμιτιστής έν Αμερική ώμολόγησεν 
ενώπιον τον άρ/ιδικαστον ότι είχε λάβει εντολήν από μίαν μυστικήν 
εγκληματικήν εταιρίαν ν' άνατινάξη επτά γέφυρας, μίαν υπόγειον σή
ραγγα διαφόρου; οικοδομάς. 'Ως αμοιβήν δέ θά έλάμβανε από 50-150 
φράγκα δι* εκάστην τοιαντην πράξίν του.

—Εις τήν Κούβαν ή αστυνομική αρχή άνεκάλνφεν ότι οί ιθαγενείς 
μαύροι κάτοικοι τής νήσον θυσιάζουν μικρά παιδιά εκ τής λευκής φυ
λής εις τον βωμόν τον θεού το>ν.

hav καταδικασθή τις εις τήν ΙΙεοσιαν, εις θάνατον διά φόνονf 
διάνα έκτελεσθήή τ.οινή του πρέπει οι συγγενείς του θύματος νά 
πληρώσουν τόν δήμιον όστις απαιτεί δι9 έκάοτην έκτέλε&ιν θανατικής 
ποινής 500 δέρματα ζώων. Έάν δέ υπολογισθή ότι ή άξια έκαστου 
δέρματος κατα μέσον οοον είναι Η φράγκων, δια μιαν θανατικήν έκτέ- 
afoiv λαμβάνει, 4.000 φράγκων. Αυτά γράφει μία έφημερίς Γαλλική 
έκδιδομένη εις τήν Τεχεράνην πρωτεύουσαν τής Περσία

-—Εις τήν Καρλαρονψ’ τής Γερμανίας άνεκαλνφθη οτι δύο αστυ
φύλακες έκερδοσκόπονν άπο τά λειτουργονντα εις τήν πόλιν ταύτην 
χαρτοπαίγνια, προειδοποιοννιες τους χαρτοπαίκτας όσάκις έποόκειτο 
να ενεργηθή καταδίίοξις αυτών.

/α·, , , ί 9 ----- * ir^lc^r!/ ^/s i α\Μας παοου-
σ,ασΰη εις τον πρόεδρός, της Κοινότητος άτομσν τι ώς επιθεωρητής
της αατννομ,ας. Εχ·. ήμερος awiτρωγε καί σννέπινε μετά τσΰ ττοοί- 
<\>°ν ο,ς Λ,·ο *«4« φαο, οπότε ένεφανίο&η ό πραγματικός έπι&εο>- 
ρητης και αεεκαα'ψ,ϊη οτ, ο πρώτος ϊ,το Ψνγόδ,κος καταδικαο&είς 
α'.Οπε εις απεκασιν.

— Ηδη επι τοοοντο)· προώδενοεν ή χειρουργική Άοτε και εν Ευ
ρώπη και Αμερική &εραπενονοιν βεβλαμένα μέλη, τοΰ σώματος διά 
αιτικαταστασειος αντων δΓ άλλων λαιιβανοιιέν,Μ, ___

• * -------/—* πασχοντος μεΑονς.
νι ΓΕ/ς Τ:] Ι?*·0^ Αμερικής άπεατάλη άπό τήν Βαναοίαν ώς τα- 
/υδρομικ,,ν δέμα εν κορασιον ήλικίας 8 έτών γο,οίς νά πά&η ή υγεία 
του η να χάση τας αισθήσεις τον. 11 1 7
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εν Βρνξέλλαις δε 6 Μπολαεοτ δνναχαι να καπνίζη εν σιγάρον επί 2 1)2 
ώρας χωρίς να τό αφή ο η νά σβέση. 9 Εν Βερολίνο) ό Γονλκ καπνίζει 
18 σιγαρέττα επί δύο ώρας χο)ρίς νά πίη ή νά πτνσση. Εν Νέα ΓΥόοκη 
ό Σιγνιον ανοίγει 109 στρείδια εντός 6 λεπτών.

—'Από τάς φνλακάς των Γαλλικών αποικιών ονχνά γίνονται δρα
πετεύσεις καταδίκων. Οντως κατά μίαν στατιστικήν έδραπέτενσαν τό 
μεν 1910. 96 κατάδικοι, κατά τό 1911 785 καί κατά τό 1902. 794.

—Εις την 'Αμερικήν γίνεται χρήσις κινηματογράη;ον*ώς μάρτνρος 
διάποινικάς δίκας. Οντως εσχάτως εις μίαν απεργίαν ειξ τό Κολοράδο 
έ‘χρησιμοποίησή 6 κινηματογράφος καί έλήφ&ησαν πολλαί σκηναί χρή
σιμοι διά την δικαστικήν έκτί/ιησιν λόγιο τών σνμβάντων εκτρόπο>ν.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣ€ΙΣ
Δ ά Β} Δ. επετράπη νά σννέλ&ωσιν εις γάμον of Λνι)νπασπιοταί 

τής Χωροφυλακής, κ. κ. Κονβάκις Νικ. μετά τής δεσποινίδος Χρυ
σής Ν. Κωσταντονδάκη, Μητραλιάς Παν. μετά τής δεσποινίδος 
Ασπασίας Σπ. Βικίτον.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ
Προήχθησαν κατ’ εκλογήν έπ’άνδραγαθία εις ενωμοτάρχην ό 

έφιππος ΰπεν. Μανωλόπουλος Δημ. (Λαρίσσης) εις ύπενωμοτάρ- 
χας οι χωροφ. Μουλαρόκωστας Γ. (Εύβοιας), Πάνου Χαραλ. 
(Αίτωλ-.νίας) Γιογουλας, Χρ. [Φθκυτ-Φωκίδος). Χαγιάννης Σπ. 
Τσάκαλος Άθ. Χαρακλιάς Κ. (Άττικυβοιωτίας), Μπουλιέρης 
Σπ. (Κυκλάδιον), Φραγκούλης Εύάγ. (Λακωνίας), Κωστόπουλος 
Λθ., Τραγόματος ΙΙαν., Ρούσος Νικ., Μπουκουβάλας Γ., Κα- 

στανιώτης Κ.,Καμπίτσης Χαρ.,Καραβίτης Παν., ΜουζάκιςΣπ.. 
ΙΙαναγόπουλος ΓΙαν., (Εδέσσης).Σβώλος Δημ., Μπακάλης Άθ.. 
Τάγκος* Χρήστες Καί Ευθυμίου Λάμπρος. — Ή προαγωγή λογίζε- 
ται από 1ΐ|ς Μαΐου έ. έ. διά δέ τον Ευθυμίου από 1ης ’Απρι
λίου έ. έ.

ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΙ
Ο κ. “Υπουργός γώνΛΟΙκονομικών έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν 

του εις τούς κ. κ. Β. Μωράκην, Γ. Ζερβουλάκον Μοιράρχους.
1 . Δούκαν. Άρ. Καλούτσην. Άνθυπασπιστάς, Παν. Κατσουλά- 
κον, Ί. Κουρκουλάκον Ένωμοτάρχας, Δ. Τερέζην. Θ. Παπα- 
γεωργίου Ύπενωμοτάρχας διά τήνάοκνονκαί δραστηρίαν κατα- 
δίιοξιν τού λαθρεμπορίου.

Τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έπήνεσε τούς ύπεν. Τσα- 
καμπίκαν Κ., ’Ορεινόν Άνδρ. καί χωρ. Χ-ογο θετήν Έ.. Κοντόν 
X.. Δεσύπρην Α., Γιαννακάκον Κ. καί άνθυπασπ. Ιίετρόπουλον 
Φ.. (ονόμασε δέ I τάξειος χωροφύλακας τούς Πόντζιον Νάσον 
καί Σαγιάκον Β. δι’ εξαίρετους υπηρεσίας.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Λπεβλήθησαν τού Σώματος οί χιυροη). Μουκάκος Τ ., Μακρό- 

ποί’λος Άθ., ΤομαράςΓ., Ιίουλιάσης Σπυρίδων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
Άπεστρατεύθη τη αιτήσει του δι’ άρχαιότητα υπηρεσίας..ό 

Λνθύπασπιτής τή; χωροφυλακής Χωροφυλακής Χασκότης Γ. 
προαχθείς άμα εις ’Ανθυπομοίραρχον.

ΣΥΝΤΑ ΞΕΙΣ
Διά Β. Δ. άπενεμήθη : εις τή>' Ευθυμίαν χήραν τού έν πολεμώ 

φονευθέντος Ενωμοτάρχου Κατσαφάδου Θεοδ. καί τον άνήλι- 
κον υιόν του Ίωάννηνέτών 4'μηνιαία σύνταξις έκ δοα/. 87,80.*

— Εις τον άπόστρατον Ταγματάρχην χωροφυλακής Καράν- 
τζαν Άγαμέμν. μηνιαία σύνταξις δραχ. 184,80.

— Εις τον άπόστρατον ’Ανθυπομοίραρχον Σκόνδραν Γεώργ. 
μηνιαία σύνταξις δρ. 58.

— Εις τον άπόστρατον χωροφύλακα Π τάξεως Καραντζΐκον 
Άλέξ. μηνιαία σύνταξις δραχ. 87.80.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γο Λρχηγεΐον χωροφυλακή; όΓ εγκυκλίου διαταγή; του προ; :ά; Λ 
νωτέρα; Διοικήσει; Χωροφυλακή; καί ’Αστυνομικά; ΛιευΟύνσει; του Κρά 
του; εντέλλεται Γνα εν ται; προ; αυτό άναφοραι; των μνημονεύο)σι του 
αριθμού πρωτοκόλλου καί χρονολογία; -ών προγενεστέρων σχετικών.

φ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τό 'Τπουργεΐον τών Εσωτερικών οιεταςεν ίνα αί Αστυνομικαί ΛιευΟύν 
τει; υποόάλλωσι τά; αιτήσει; ιματισμού μόνον κατά τήν Ιην έκαστου μη 
νος καί όχι κατ’ άλλα; ήμερα; διά νά συγκεντρώνται ουτω άπασαι καί 
ό'ατάσσηται ή χορηγία άναλόγω; του υλι/.ου όπερ δια,τιΟεται.

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΙ
‘Η Α. Μ. ύ Λύϋοκράτιυρ τής Γερμανίας έπ’ εύκαιρίρ τή; έν 

Κερκύρρ έφετεινή; διαμονής του άπένείμε διάφορα παράσημα 
εις τούς άποτελέσαντα; τήν έν Αχίλλειο) Ανακτορικήν φρου
ράν Του. Οίίτω άπενεμήθησαν εις τον 'Υπομοίραρχον κ. Ά ν
το) νιάδην Φίλ. παράσημον ’Ερυθρού Αετού 4ης τάξεως, εί; 
τούς Ένωμοτάρχας Δρακιονάκην Έ.. Βασιλάκην Γ.. Έπιτρο- 
πάκην Έμμ. καί Γιαννακόπουλον I. Χρυσά μετάλλια τού ερυ
θρού αετού, εις τούς Ύπεν. Χριστοδουλάκην Γ., Βαβουρανά- 
την Ί., Καληωράκην Άρ.. Καρπαθιωτάκην Θ.. Τζαγκαράκην 
Γ., Γεωργίου Ν. καί Ρούσσινον Σπ. Χρυσά μετάλλια τού Στέμ
ματος, εις τεσσαράκοντα δέ περίπου Κρήτας Χωροη ύλαχας 
αργυρά-μετάλλια τού Στέμ.ματος.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΗΓΕΙΟ/ ΤΗΣ ΧΩΡΟ ί>ΥΛΑΚΗΣ

Διωρίσθη Διευθυντή; τώ\' γραφείων' τού ’Αρχηγείου τή; 
Χωροφυλακή; ό Ταγματάρχης κ. Ίωαννίδης Άνδρε ας αντί τού 
Άντισυνταγματάρχου κ. Ζάχου. άπαλλαγειπος κατόπιν τού προβι
βασμού του, υπασπιστής δέ τού Αρχηγού ό Μοίραρχος κ. Άγ- 
γελίδης Δημήτριος

ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατ’αυτά; έκδίδεται Βασιλικόν Διάταγμα γενικών μεταθέ
σεων τών αξιωματικών τής Χτοροφυλακής. κατόπιν τών τελευ
ταίων προβιβασμών, αί νέαι αύται τοποθετήσεις γενήσονται 
επί τή βάσει τή; νέας χωρογραφική; κατανομής.

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Εις τό ύπ’ άριθ. 77 έ. έ. τεύχους Ά'. φύλλον τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη τό ακόλουθον Β. Διάταγμα, 
περί συστάσεως Ανακτορικής Φρουρά;:

Άρθρον 1. Συνιστάται ’Ανακτορική Φρουρά ής ή σύνθεσι; 
είναι ή ακόλουθος:

Δύο κατώτεροι αξιωματικοί τού Πεζικού 
Δύο Έπιλοχίαι
Τέσσαρες Λοχίαι ~ ^
’Οκτώ Δεκανείς
Δύο Σαλπιγκταί καί f
εκατόν Στρατιώται..

Άρθρον 2. Ή άνιυτέρω δύναμις τών οπλιτών' τής Ανακτορι
κής Φρουράς αποτελεί δύο ουλαμούς.

"Εκαστος ουλαμός απαρτίζεται έξ 
Ενός Έπιλοχίου 
Δύο Λοχιών 
Τεσσάρων Δεκανέων 
Δύο Υποδεκανέων 
Ενός Σαλπιγκτού καί 
ΙΙεντήκοντα στρατκοτών.

ΓΗ Διοίκι^σις τής ’Ανακτορικής Φρουράς ανατίθεται τή Ή- 
μετέρρ Διαταγή εις ένα τών 'Υπασπιστών Ημών, δστις έχει καί 
τήν οικονομικήν έπίβλεψιν αυτής.

Ούτος βοηθεΐται, ώς πρός μέν τό διοικητικόν παρά τού άρ- 
χαιοτέρου τών δύο ’Αξιωματικών τού Πεζικού, ώς πρός δέ τό 
οικονομικόν παρά τού ετέρου αξιωματικού, εις ον ανατίθεται κο.ί 
ή διαχείρισις αυτής.

’Άρθρον 4. Ή ’Ανακτορική Φρουρά καταοτίζετσ.ι έξ εθελον
τών. οιτινες νά έχωσιν υπηρετήσει εις τό στράτευμα, καί ανα
κατατασσόμενα) ν έξ αυτών καί έξ ύπηρ^τούντων εις τό Στρά
τευμα οπλιτών, προτει νομένιον παρά τού οικείου Σωματάρχου, 
κατόπιν σ.ίτήσε('>ς τού ’Αρχηγού τού Στρατκοτικού Βασιλικού
Οίκου. ( „ \

’Άρθρον 5. Άπαντες οί ανωτέρω δέο\' \'ca υη έχωσιν ύπερβη 
τό 25ον έτος συμπεπληριομένον.

1) Νά έχωσιν ανάστημα τουλάχιστον 1.80.
2) Νά γνωρίζωσιν άνάγνωσιν. γραφήν καί τ(/.ς τεσσαρας πρά

ξεις τής αριθμητικής.
8) Νά έχωσι διαγωγήν εξαίρετοι', μηδέποτε καταδικασθεντες 

εις εγκληματικήν ποινήν. ^
4) Νά έχωσι πρότασιν τού Διοικητού τού Συντάγματος εις ο 

υπηρέτησαν.
’Άρθρον θ. Οί έν γένει κατατασσόμενοι και άνακατατα.σσο- 

μενοι άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν να υπηρετησωσιν εν τη 
Ανακτορική Φρουρά επί τετραετίαν, δύναται δέ η υπηρεσία 
το)ν αύτη νά διαρκέση μέχρι τού 40ού αυτών έτους συμπεπληρω- 
μένου. Μετά τό ΙΟόν έτος, εάν ή έν τή Φρουρά διαγωγή των 
υπήρξε ν εξαίρετος, τή προτάσει τού Διοικητού τής Φρουράς Ύ- 
πασπιστού ΗΙμών. μετατίθενται εις τήν Χιοροφυλακην. e’u ην 
ύπηρετούσι μέχρις ότου αποκτησωσι το δικαίωμα τιμ συιτα- 
ξεο)ς,
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Αοθρον 7. Ό Λρχ.ινο; τον Στρατιωτικού 
,ιώνόϊχου και » διοιχών τψ 'Ανακτορικήν Φρουράν Ημετε- 
πο- 'Υπασπιστή:. γνωμοδοτούσι πεοι τού άν ot παρουσΐ(^°1ιεν(}1 
ποο' κ'ιτάταΤιν κ-κτηντοι τ' άπ χιτοιιμενα προσόντα προ; κατα- 
ruEi’v ϊν τή Ανακτορικό Φρουρά, ίπίση; περί τη; προαγωγή; 
Τά,'ν εν αί-τή ΰπηρετοι-ντων. πρι τή; άνακατατα£εω; αυτών, ω; 
και περί τή; απολύσει»; των ακαταλλήλων εφαρμοζόμενων των 
διατάξεων τον Κανονισμού Υπηρεσίας Σωμάτων και ^τρατκο- 
τικών Καταστημάπυν.

"Αρθρον S. Οί μισθοί τών έν τή ’Ανακτορική Φρουρά υπη- 
ριτούντων οπλιτών rtcri\· οί ακόλουθοι:

Έπιλο/ίου κατά μήνα............................... (\>αχ.
Λοχίου ............................... ' ·*Γ>
Λεκανεω; ............................,· · ’^
Σαλπιγκον. Ύποόεκινέω; καί Στρατιώτου κατα μήνα Ορ. Η·> 

Οί μεΟ’ εκάστην τετραετίαν ανακατατασσόμενοι λαμβάνουσιν 
έπιπ/.εον όρ. Γ> (πέντε) κατά μήνα. , ,

Ή αύξησιζ αυτή γίνεται διά την πριότην καί την δεύτερα ν 
άνακ ιτάταξιν μόνον, διά τάς λοιπας ουδέν δικαιιομα επαυ^η- 

τής μισθοδοσίας τον έχουσι ν οί ανακατατασσόμενοι οπλιται. 
"Αρθρον 9. ΙΙλήν τού άνιο μισθού, συμφιόνιος τφ άπρ 18 Ια

νουάριου 11)12 Β. Δ.. χορηγούνται παρά τού Δημοσίου 75 λεπτά 
xaO’ έκαστη ν διά τον ιματισμόν έκαστου των οπλιτών τή^
Φρουράς. , . ,

Ή δέ σιολή τή; Λνακτορική: φρουράς θέλει κανυνισθή δι
ιδιαιτέρου Β. Λ.

"Αοθρον 10. ΙΙερί συσσιτίου τών οπλιτών τή; Ανακτορικής 
Φρουρά; ίσχύσυοιν αί εν τώ Γενικφ Κανονισμφ τής υπηρεσίας 
τών Σωμάτιοΐ’ καί Στρατίιυτικων Καταστηματιον διαλαμβανό
μενοι διατάξεικαταβαλλόμενου τού αντιτίμου συσσιτίου εκ 
τού μισθού αυτών.

^’ Αρθρον 11. ΓΩ; έξοδα γραφείου τής ’Ανακτορική; Φρουράς 
τό Δημόσιον χορηγεί πέντε δραχμάς κατά μήνα.

νΑρθρον 12. Έν περίπτωση έπιστρατεύσειος οί εις την Α
νακτορικήν Φρουράν άνήκοντες παραμένουσιν έν αυτή καί λο
γίζονται ώ; π ιρόντες εις τό στράτευμα.

9 Εν Κεοκυοα τή 21 Μαρτίσν 19 14

Το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ

Ν, Τ. Κριτσάν. Of 9 Ανθνπασ πιστοί τής Χωροφυλακής εχουοι σύν
ταξιν ' Υ πολοχαγου μετά Ιετή, Λοχαγού μετά δετή αρχαιότητα έν το) 
βαθμώ των, πάντοτε δ'ε μετά 25ετή υπηρεσίαν Ν. 3789 τον 1911. Of 
9 Ενωμοτάρχαι αποστρατευόμενοι μετά δΟετή ηλικίαν εχουοι σιψταξιν 
Ανθν πολοχαγου δΟ—90 δρ. (ΛΓ. ΒΤθΗ' τον 1896). Of άφιέμενοι 
εκονοίως ή στερούμενοι προσόντα»· ανακατατάξου ή άπαιτονμένης σω
ματικής Ικανότητας μετά Ιδετή υπηρεσίαν λαμβάνονσι τά 1δ)2δ τής 
πνντάξεοκ ήν ϋά ελάμβανον αναλογίας του βαθμόν των Ιάν ειχον απο
κτήσει τό ποός σύνταξιν δικαίωμα. (Ν. ,ΑΧΙΔ’ του 1887).

Γ. 77. Θεσσαλονίκην. 01 χωροφν λχες οί δόντες εξετάσεις, άλλ9 ών 
τά ονόματα δεν έϊημυσιεΰθησαν εις τοι·ς προαχθεντας τον 118 τεύχους 
δεν ελαβον προβιβάσιμον βαθμόν.

Σ. Φ. Θεσσαλονίκην. "Ελνπήθημεν σψόδρα διά τά γραφόμενα, δυ
στυχώς τίποτε δεν δνναται νά γίνη ini του παρόντος.

Μ. X. 'Ηράκλειον. Λεν δικαιούσθε νά ζητήσητε τά πληρωθέντα 
νοσηλεία, έφ' όσον ενοσηλεύθητε εις Στρατ. θεραπεντήριον και όχι 
ε·ς Στρατ. Νοσοκομεΐον.

Β. Κ. ΓΗγουμενίτσαν. Κατά νόμον δικαιούνται προοθέτον μισθο
δοσίας, άίΐά τοι ς λόγους καθνστερήσεως δεν εϊμεθα εις θέσιν νά 
γνοχη’ζωμεν. Οι προβιβασμοί χωροφυλάκων έδημοσιεΰθησαν. Ο! τών 
* Ενωμοταρχών εις ΑνΟιπασπιστάς έγένοντο κατ' εκλογήν.

Ν. Τ. Νεάπο \ιν. Κατά Νόμον οί εχοντες απολυτήριον Γυμνασίου 
κα· τά λοιπά προσόντα κατατάσσονται με βαθμόν c Υπενωμοτάρχου 
άνεν εξετάσεων. Οί πτυχίουχοι ή απόφοιτοι Νομικής με βαθμόν Ένω- 
μοτάρ/ου κατ^π ν εξετάονο)ν. ΙΙάντες δ'ε κατόπιν ποοσκλήσειος 9Αρχη
γείου δημοσιευόμενοιf δι *Εφημεοίδος Κυβεονήσεως

.4. ΙΙ.^Τσεπέλοβ ον. Ου5ε'ις πλέον δύναται νά ποοαχθή εις 9Ανθυ
πασπιστήν ανεν εξττ ίσεων. Τό δικαίωμα τοΰ ' Υπουργοί· ένασκηθεν 
εφάπαξ κατά Νόμον 116 έξηντλήθη.

Β, ΚυΓκοι·. Ηεοσαλ. ΙΙάντες ποοαγόμενοι εις Υπενωμοτάοχην ή
Ενωμοτάρχην υπόκεινται εις κηάτησιν διαφοράς μισθού κατά τον Ιον 

μήνα υπεο Μ. Τ.
Κ. Μ. Χέρβια.— Ουδέ μία π'σέτι οκέψις περί veojv εξετάσεων διά 

βαθμόν "Ενωμοτάρχου, πχντοτε όμως οι προβιβασμοί έν τω μέλ- 
ληντι θά γίνωνται δι εξετάσεων κατά Β. Δ. του 1907.

Μ. Λ. ΊΙμάχλειον.—Και άλλος υπό τάς αύτάς συνθήκας με 
έζήτησαν νά επανέλθη εις την χιοροφνλακήν. 7ο ζήτημα 

είναι υπο οκέφιν του 'Υπουργείου, Καλόν είναι νά υποβάλητε την 
αιτησίν αας ίεοα^χικώς'

S. \· Σΰρο ν.—Τψ’απάντηση’ βΐέπεζί,έν τφ παρόν η Μ#/*· Β*· 
ήαίως διπλαοιάζειαι διά τονς νπηοετήααντας *ατα το, 1W7.
' Α. Κ. Ρ«ψ*νην. — 'Ο προαχ&εις περί ον εσώτατε εχει αριΰμον Μη-
tomov 222 ποοεο/εται δ'ε εκ τής άστνφνλακής.

V. Γ. Βέρροιπν. —Ό προαχ&ε',ς Ιωάννης εχη αρ,&μον μητοωον
mm.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ 60,000,000

ΕΔΡΑ €Ν ΑΘΗΜΑΙΣ

ΥΙΙΟΚΑΤΑΣΤΑΜΑΤΑ

ΚΝ ΕΛ.ΥΑΑ1 : Έν ΙΙειραιεϊ, Πάτραι;, Σνρφ, Καλάμαις, Τρι 
πό?.ει, Βόλφ, Δαρίση. Άγρινίφ, Καρδίτση, Θεσσαλονίκη 
Καβάλλρ, Σέρραις. Ίωαννίνοις. Χανίοις. Ήρακλείφ, Ρε 
δύμντρ, Χίω καί Λιμένι-Βαθέος (Σάμου).

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνστανινουπόλει ('Υποκατάστημα ένΓα- 
λατμ μετά ΙΙρακτορείου έν Σταμποΰλ). Άμισψ, Κερά- 
σούντι, Σμύρνη καί Μερσίνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καίριο (μετά παραρτήμα
τος έν τή συνοικία Monskv). Ζαγαζίκ. Έν Σουδάν: έν 
Χαρτούμ.

ΕΝ ΚΥΠΡΩ : Έν Λεμεσφ.
ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Έν ’Αμβούργο) %(Doinhoi - Monckeberg 

Strafse 18).
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ : Έν Λονδίνιρ (Ν° 22 Fenchurche Street). 

Αιοιχητιχόν Συμβούλιον.

Στέφ. Φραγκιάδης, ’Αντιπρόεδρος καί ΔιοικίΤ>ν Σύμβουλος, Ιο)- 
άννης Μπόταοσης, *Ιάκωβος Μπονιέ. Διοικφν Σύμβουλος, 
9Επαμ. Εμπειρικός. Διοικώ ν Σύμβουλος, Κ. Βέρουγχ, Ενατ. 
Ευγενίδης, Λ. Ζαρίφης, *Εμμ. Δ. ΛΙπενάκης, Βαρόνος Δε JVe- 
φλίζ, Μαρχήσειος δ'ε Ρεβερσο), 9Εμμ. Ροδοκανάκης. Μιχ. Σαλ- 
βάβος, Διον. Στεφάνου.

Γενικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΤΗΛΕΓΡΛΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ :

ληιινλ τκιιχ« — ATHBNOOLBS
r 11 Τράπεζα Αθηνών έκτελει πάσαν Τραπεζιτικήν έργασιαν, 

ήτοι προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματι
κών, προκαταβολάς επί χρεωγράφιον καί εμπορευμάτων, εΐρ- 
πράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρειογριίφιον, φορτεοτικών, 
συναλλαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξιυτερικσύ, έκ- 
τελει χρηματιστικάς έντολάς,εκδίδει έπιταγάς.πιστωτικάς έπιστο- 
λάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληριυμών έν τε τφ έσωτερικφ 
καί έξιοτερικφ, ανοίγει τρεχοντας λογαριασμούς ήγγυημένους. 
δέχεται καταστάσεις χρεωγράφιον προς φύλαξιν αντί έλαχίστων 
δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβιοτίεον δια- 
φόριον διαστάσεων υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η Ίράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια εις χρυσόν καί εις έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού 
πληρώνουσα τόκον*:
λ ο]ο εις πρώτη ν ζήτηση· 1 ο Jo διά καταθ. ενός έτους. 
δ11 i ο Jo διά καταθ. ές μη νιον ;> ojo ^ δύο έτών καί επέκεινα

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είναι άποδοτέαι εις όνόμισμαένηργή- 
θησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques) ομοίως αποδίδονται δι’ 
επιταγών (ehequcs) τή; Τραπεζης έπί τών έν no έξιοτερικφ Αν
ταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληριόνονται καθ’ έξα- 
μηνίαΐ'απύ 1η; Ιανουάριου καί 1))ς ’Ιουλίου έκαστου έτους.

Διά τά.. εις τό Ταμιεντηριόν της, τό όποιον λειτουργεί καθ 
εκαστην κατάθεσης ο>; κ ι.ί δια τά; χάριν αγαθοεργών σκοπών, 
πληρώνει τόκ >ν 1 ο]ο.

, jVTxt ο?» χ· κ. ΧυνδρομηταΙ νί
Γ/αγγέλλωοιν etc τήν AteuOuvotv μ,ας πϊσχν 
αλλαγήν ο»εο()6ν5εο); χων χάρςν χής iveXXt* 
rxo^c λήψεο>ςτο3 φύλλου, οπαρ
άλλως εςακολο^Οεϊ αποοχελλόμενον ε&ς χήν 
γνωστήν r^tv χο:αύχην καεί συνεπώς ούΠε- 
1ΐ·£αν ^πέχομεν ευθύνην Sc’ ένδε/ομ,ένκν άπώ· 
λεεάν του.
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