
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ..........................  Α ραχμάς 7 .5 0  |j

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ..........................  φ (>· Χ6· 8

ΕΚΑΙΑΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ || ,4 ' “ ™  * £ % £ '
Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ. ·0 λίου έκ δικηγόρων έν ’Α ΰή να ις .

w v y v W v

Λ ιΰ  r.atiov α ίτ η ό ιν  :
“ Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ιι ΛΟΠΝΑ_ι

ΕΤΟΣ Γ' — ΑΡΙΘΜΟΣ 98 Έν ’Αθήναις τη. 24 Μαίου 1908 I

’ E s o m a i τη ς  ί ν .η ς  κ α ι νπ ενΟ υνο ι 
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ
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H ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ

"Ενα άπό τά σημαντικώτερα γνω
ρίσματα τοΰ σημερινού πολιτισμού 
είναι, οτι καθένας είναι ελεύθερος νά 
έκφράζη τάς σκέψεις του, δτι δέν 
αναγνωρίζεται είς τά ζητήματα της 
σκέψεως καμία αυθεντία, δτι καμία 
ίδέα ή θεσμός δέν έχει τεθή τόσον υ
ψηλά, ώστε νά μή έπιτρέπεται ν’ ά- 
σκηθή επ’ αύτοΰ έλευθέρα κριτική.

Τό δικαίωμα τοΰτο της έλευθερίας 
τοΰ λόγου, τδ όποιον άπεκτήθη μετά 
πολλούς άγώνας καί θυσίας καί συν
δέεται άναποσπάστως μέ δλας τάς 
άλλας θεμελειώδεις δημοκρατικάς έ
λευθερίας, άναγνωρίζεται δητώς και 
άπδ τδ σύνταγμά μας.

Μόλα ταΰτα τάς τελευταίας ημέ
ρας ειδομεν πράγμα παράδοξον, τδν 
ύπουργδν τής παιδείας νά καλή δια
πρεπείς επιστήμονας καί λογογρά
φους διά νά τούς έπιβάλη έπί ποινή 
άπολύσεως πώς νά σκέπτονται, ποιαν 
γνώμην νά έχουν έπί σπουδαιοτάτου 
ζητήματος, τοΰ γλωσσικοΰ.

Τήν παράνομον αύτήν ένέργειαν 
τοΰ κ. ύπουργοΰ δέν δικαιολογεί τδ 
γεγονός, δτι έκεΐνοι, τών οποίων ζη 
τεΐ νά σκλαβώση τήν σκέψιν, εινε 
δημόσιοι ύπάλληλοι. Ή δικαιοδοσία 
του εκτείνεται μόνον έντδς τοΰ κύ
κλου τής έκτελέσεως τών καθηκόντων 
των· έκτος δέ τοΰ κύκλου τούτου είναι 
κατά κανόνα οί ύπάλληλοι έλεύθεροι 
δπως καί οί άλλοι πολΐται, έφ’ δσον 
τηροΰν άξιοπρεπή διαγωγήν. Πώς 
θά ήτο δυνατδν νά άπαγορευθή είς 
άνωτάτους ύπαλλήλου; καί μάλιστα 
είς εκείνους, είς τούς οποίους έχει 
άνατεθή ή καλλιέργεια καί ή διάδο-

σις τών επιστημών νά τούς άπαγο
ρευθή ή έκπλήρωσις τοΰ ανθρωπίνου, 
τοΰ στοιχειωδεστάτου κοινωνικού κα
θήκοντος νά εκφράζουν δημοσία τάς 
σκέψεις των; Χωρίς τήν έκπλήρωσιν 
αύτοΰ τοΰ καθήκοντος, πώς είνε δυ
νατδν νά γίνη καί τδ έλάχιστον βήμα 
προόδου είς ένα τόπον;

Έλπίζομεν, δτι ή άνωτάτη διοι
κητική αρχή θά κατανοήση τδ παρά
νομον τοΰ δρόμου, τδ όποιον ποιδς 
ήξεύρει είς ποίας σκοτεινάς παρακι
νήσεις ύπείκουσα ήθέλησε πρδς στιγ
μήν ν’ άκολουθήση.

Ά λλ ’ έάν ή ένέργεια τοΰ κ. ΓΓ- 
πουργοΰ μάς προκαλη άγανάκτησιν 
καί μάς άναγκάζη νά διαμαρτυρηθώ- 
μεν, περισσότερον δυσάρεστον αίσθη
μα μάς προκαλοΰν μερικοί έκ τών 
άσχολουμένων είς τδ ζήτημα, οί ό
ποιοι, μή περιοριζόμενοι είς τήν δι 
άμερολήπτου συζητήσεως ύποστήρι- 
ξιν τών ίδεών των, καταφευγουν είς 
έπιθέσεις κατ’ ατόμων καί καταβιβα- 
ζουν ουτω τδ ζήτημα άπδ τής γενι- 
κότητός του είς έμπαθή προσωπικόν 
αγώνα, έπί πλέον δέ μερικοί ανα- 
μιγνύοντες άδικαιολογήτως μετά τοΰ 
γλωσσικοΰ ζητήματος άλλα έθνικά 
ζητήματα καί έπισείοντες ανυπάρ
κτους έθνικούς κινδύνους, ζητούν α
κόμη μίαν φοράν νά παραπείσουν καί 
φανατίσουν άπλοϊκούς άνθρώπους.

Τδ γλωσσικόν ζήτημα είνε πράγ
ματι έθνικώτατον, άλλ’ ή έθνωφελής 
του λύσις ήμπορεΐ νά προέλθη έξ αύ
τοΰ τούτου, δχι έπιβαλλομένη έξω
θεν άπδ άλλους άσχέτους ύπολο- 
γισμούς. Τί γλώσσα ύπαρχει δια να 
σκεπτώμεθα καί νά έκφράζωμεν τούς 
στοχασμούς μας· ή καλύτερα έξυπη- 
ρέτησις τοΰ σκοποΰ τούτου καί μόνη 
έπέβαλε παντού καί πάντοτε τήν έθνι-

κώς συμφέρουσαν λύσιν τουούτων ζη
τημάτων* ή Ελλάς δέν εινε δυνατόν 
νάποτελέση έξαίρεσιν τοΰ κανόνος 
τούτου.

Ή γνώμη δτι τεχνητώς δημιουρ- 
γεΐται τδ ζήτημα σήμερον, ζήτημα 
τδ όποιον ύπάρχει άπδ αίώνων, καί 
δτι ύφίσταται καί ό έλάχιστος κίν
δυνος νά έπιβληθη ύπδ μεμονωμέ
νων ατόμων είς ένα λαδν ώρισμένη 
γλώσσα, δέν αρμόζει είς το στόμα 
σοβαρών επιστημόνων. Εκείνο ποΰ 
έπρεπε νά προκαλέση σκέψεις, είνε 
δτι τά καλύτερα πνεύματα, ποΰ 
έγέννησεν ή νεωτέρα Ελλάς, ηκο- 
λούθησαν είς τδ γλωσσικόν ζήτημα 
διάφορον δρόμον απο έκεΐνον τον 
όποιον έχάραξε τδ Κράτος. Ή αλή
θεια δέν άπεκαλύφθη είς κανένα· μό
νον διά τοΰ έλευθέρου άνταγωνισμοΰ 
τών ίδεών ήμπορεΐ νά φανερωθή. "Ο
σοι ένδιαφέρονται διά τοΰτο, καθή
κον έχουν νά έκφράζουν δημοσία, 
έξυψούμενοι ύπεράνω τών προσώπων, 
τάς γνώμας των περί τής γλώσσης, 
ή καί καλύτερα άκόμη, άν δύνανται 
νά προικίζουν τδ έθνος μέ γενναία 
καί βιώσιμα έργα διά νά τοΰ δεικνύ
ουν ούτω έμπράκτως πώς πρέπει νά 
γράφη ώς νά τοΰ οδηγούν τήν σκέψιν. 
Ιδού ή Ρόδος, ιδού καί τδ πήδημα.

Ή προσφυγή είς ύβρεις, συκοφαν
τίας καί βίαια μέτρα, άποδεικνύουν 
μόνον ένα πράγμα, δτι ύπάρχει έλ- 
λειψις επιχειρημάτων καί αγαθής 
προθέσεως.

Α . ίΐα ϊΐα να ιίτα ό ίο ιτ  οικηγάρος 
Π. Ά ρ ο β α ν τ ινό ς  δικηγόρο;
<■>. Π ετ| ΐεζ«ς δικηγόρος 
Κ . Γ ρ ια ν ίβ ά ν λ λ ό κ ο ν λ ο ς  δικηγόρο;
'Α ν τ . ΓαζΛς δικηγόρος 
Ά λ ε ξ .  Κ . Μ υλ ω νβ ς  δικηγόρος 
Α- Α ελμ οΰζο ς Λ^-Φ ιλοσοοίας.

Ο Μ  1 M U V K
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Ή  γ ν ώ ι ιη  τ ο Ρ έ π ιτ η ς  Λ·»:«ιο<ϋ·νης 
ντ .ο νο γο ΰ

Ή  πρότασις, τήν οποίαν είς το τελευ- 
ταΐον ήμών φύλλον διετύπωσεν δ  έν Ά - 
θήναις δικηγόρος κ. Σπ. Ί . θεοδωρόπου- 
λος, δπως μεταβληθή δ τρόπος είσπρά
ξεως τοΰ φόρου έπιτηδεύματος των δι
κηγόρων, υπέρ ής καί ή «Δικαιοσύνη» 
έκηρύχθη, εύρεν ευμενή ηχώ είς τάς 
στήλας έγκριτων οργάνων τοΰ Αθηναϊ
κού τύπου, ώς ή «Εστία», ή «Πατρίς», 
δ  «Χρόνος» κλπ.

Ό δέ γαλλόφωνος «Ελληνικός Κό
σμος» έσχε καί τήν ευτυχή έμπνευσιν νά 
ζητήση καί τήν γνώμην τοΰ έπί τής Δι
καιοσύνης Ύπουργοΰ, τοΰ όποίου τάς 
«δηλώσεις», κατά τήν έν λόγω συνάδελ
φον, έκρίναμεν καθήκον νά παραθέσωμεν 
ένταΰθα έν μεταφράσει:

Δέν δύναται νά ύποστηριχθή σπου- 
δαίως ή άπαλλαγή τών δικηγόρων 
άπδ τοΰ φόρου τοΰ έπιτηδεύματος. 
Ούδέν υπάρχει τδ ασυμβίβαστον με
ταξύ τοΰ φόρου τούτου καί τοΰ χα- 
ρακτήρος τών δικηγόρων ώς δημο
σίων υπαλλήλων. Διότι οί δικηγόροι 
δέν προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 
είς τδ Κράτος ώς άλλοι δημόσιοι 
ύπάλληλοι. Εργάζονται ύπέρ εαυτών 
καί ούχί ύπέρ τοΰ Κράτους ή τοΰ 
δημοσίου θησαυροΰ.

Ή προτεινομένη μεταβολή δι’ εί- 
δικοΰ ένσήμου συγχίζει τδν φόρον 
τοΰ έπιτηδεύματος τών δικηγόρων 
μετά τών τελών τής δίκης. Βεβαίως 
παρ’ ήμΐν τά δικαστικά τέλη είναι 
άνίσως ώς παραλόγως κεκανονισμένα, 
άλλ’ ή διόρθωσις τούτου δέν πρέπει 
νά συγχέεται μέ τήν ύποχρέωσιν τών 
δικηγόρων ώς έπιτηδευματιών νά 
πληρώσουν φόρον.

Τό συζητητέον είναι δπως μετα. 
βληθή δ τρόπος τής φορολογίας τών
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(De lege lata)

[Παρατηρήσεις έπί τής γνωμοδοτήσεως τοΰ κ. Εισαγγελέως του Αρειου 
Πάγου περί'τοΰ ζητήματος τοΰ διορισμοΰ των ψαλτών  ̂και νεωκόρων,_επι 
τής περί ταΰτης κρίσεως τοΰ βουλευτοΰ κ. X. Βοζίκη και επι των περι της εν 
λόγω κρίσεως παρατηρήσεων τοΰ Σ. Έπισκοπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου.]

Ή  μικρά ώδε συγκριτική παραβολή άρκεΐ νά καταδείξη, δτι ή D ec la ra t io n  
αΟτη είνε μετεφρασμένη έν τοΐς πλείστοις καί έ π ί  λ έ ξ ε ι  έκ των ρηθεντων βαυα
ρικών νόμων, οί'τινες έδημοσιεύθησαν έκεΐ ύπό τούς τίτλους: ^

»') Edict iiber die aussern Rechtsverhaltnisse der Lmwohner 
des Konigreichs Baiern, in Beziehung auf Religion imd Kirchliche 
Gesellschaften (Zweyte Beylage zur Verfassungs-Urkunde des

P't U Conventio inter Sanctissimum Dominum Pium VII Summum 
Pontii'icem et Majestatem Suam Maximilianum Josephum Lavariae 
Regem (δηίλοσιευθεΐσα ώς παράρτημα της § 103 του άνω εόικτου).

γ ') Edict iiber die innern Angelegenheiten der Protestantischen 
Gesammtgemeinde in dem Konigreiche (δημοσιευθέν όμοιως ώς παρκρτη- 
uoc της § 103 τοϋ άνω έδίκτου).

ϋατ<*«ταιτι*ός τοΰ 3 3 -  B * u a p t* o l νόμοι
\ RT 3  —Die Synode besteht § 2 .—Dasselbe (das Ober-Con- 

aus fiinf Mitgliedern. Diese sind sistorium) besteht: 
ein President und wenigstens a) aus einem Prasidenten des 
zwei Rathe. Die beiden ubrigen Protestantischen Glaubens- Be-

Mitglieder Konnen ebenfalls Rathe 
seyn: die Staatsregierung behalt 
sich jedoch vor, nach ihrem Er- 
messen statt derselben einen oder 
zwei Beisitzer zu bestimmen. Aus- 
serdem Konnen 1 oder 2 Supple- 
ant-Riithe oder Beisitzer ernannt 
werden, welche jedoch errt im 
Verbinderungsfalle eines activen 
Mitgliedes Zutritt haben. Die Er- 
nennung geschieht durch die 
Staatsregierung.

A rt. 5.— Der Geschaftsgang ist 
c o lle g ia lis ch . Bei Berathungen ents- 
cheidet die Majoritat. Bei Glei- 
chheit der Stimmen hat der Pra- 
sident eineentscheidende fetimme. 
Alle Mitglieder haben den Bes- 
cliluss zu unterschreiben. W ar 
einer oder mehrere anderer An- 
sicht. so Konnen sie im Sitzungs- 
protokoll die Griinde ihrer ab- 
weichenden Meinung niederlegen.

kenntnisses.
b) aus vier geistlichen Ober- 

Consistorialrathen,unter welchen 
Einer der reformirten Religion 
ist.

c) aus einem weltlichen Rathe.
d) aus dem notwendigen Unter 

- P e r s o n a l .........................................
[Τον όργανιομον

του βαυαρ ικόν  Κ ονοιστορίου]

§ 22.—SammtlicheGegenstande 
werden m ittelst gemeinschaftli- 
cher Berathung in formlichen 
Sitzungen behandelt; in jeder 
Woche soli eine Sitzung nach 
der Bestimmung des Vorstandes 
gehalten werden.

§ ‘2 3 .—Der Vorstand halt, wie 
in andern C o lle g ien , die Umirage, 
spricht die Beschliisse nach der 
Einheit oder Mehrheit der Stim - 
men aus, und lasst dieselben in 
das Sitzungs-Protokoll eintra- 
gen. Bey sich ergebender Stim- 
men-Gleichheit ist die Stimme des 
Vorstandes entscheidend.

[ ‘ Ο μοίως τον αυτόν].
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δικηγόρων, 6 οποίος είνε σήμερον έν 
πολλοΐς ανισος καί λό γψ  της διαφο- 
ρας τών κατά τόπους δικαστηρίων 
κα ί λ ό γ φ  της διαφοράς είς τήν π ε 
λατείαν μεταξύ τών δικηγόρων τής 
αύτής πόλεως.

Έ ν  γένει δμως παρατηρώ δτι ο ί 
δικηγόροι φορολογούνται ούχί βα- 
ρέως.

Αυται είναι αί γνώμαι τάς οποίας έν 
σχεσει πρός τό ζήτημα διετύπωσεν έν 
τή συνεντεύξει του ό έπί τής Δικαιοσύ
νης Ιπουργός, είς τών αρμοδίων πρός 
λύσιν τοΰ ζητήματος.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου δ κ. Σπ. 
Θεοδωρόπουλος, προκληθείς ύφ’ ήμών, 
μας απεστειλε τάς κατωτέρω γραμμάς.

Φ ίλε χ ύ ρ ιε  Σ υ ν τ ά κ τ η .
’Όχι μόνον διότι, μέ προκαλεΐ ό « Ε λ 

ληνικός Κοσμος», αλλά και έξ ύποχρεώ- 
σεως οφείλω εξηγήσεις τινάς μετά τάς | 
πρός τήν σύνταξιν αύτοΰ δηλώσεις τοΰ 
άξιοτίμόυ έπί τής Δικαιοσύνης Υ πουρ
γού, αϊτινες περιέχονται εις τό σημερι
νόν υ π ’ άριθ. 129 φύλλον τής γαλλο- 
φώνου συναδέλφου υμών.

Εν πρωτοις ουδαμοΰ τοΰ άρθρου 
μου περι τοΰ φόρου έπιτηδεύματος τών 
δικηγόρων διετύπωσα άξίωσιν περί ά 
παλλαγής ήμών από τοΰ φόρου έπιτη 
δεΰματο;· τοΰτο θ ’ άπετέλει πλήρη όίρ- 
νησιν στοιχειώδους ΰποχρεώσεως τά- 
ξεως δλης πολιτών πρός τόν Φίσκον, 
άντικρυς έναντίαν πρός γενικήν άρχήν 
τής δημοσιονομίας (ϊδε καί Leroi-Beau- 
lie n : Science de finances, τόμ. A ', 
σελ. 413). \ περ μ ε τα τρ οπ ή ς  καί ούχί 
υπερ άπ αλ λα γή ς  συξητοΰμεν.

Τό ότι δέ οί δικηγόροι, ώς δημόσιοι 
υπάλληλοι, υπέρ τοΰ Κράτους έργάζον- 
ται εισφεροντες τά φώτα αύτών ύπέρ 
τής έπικρατήσεως τής Δικαιοσύνης, ήτις 
αποτελεί μίαν τών θεμελιωδών βάσεων 
αύτής τής ύποστάσεως τοΰ Κράτους ώς 
τοιούτου, ούδείς νομίζω δύναται ν ’ αμ
φισβήτηση- όλως δ’ έπουσιώδες δτι α
μείβονται διά τάς υπηρεσίας αύτών 
πρός τούς έπιζητοΰντας τοΰ Δικαίου τήν 
προστασίαν πολίτας· μή δά καί οί άλ
λοι δημόσιοι υπάλληλοι, οί άπ ’ εύθείας 
πρός τό Κράτος προσφέροντες τάς υπη
ρεσίας αυτών (διοίκησιν, δικαιοσύνην, 
στρατόν κλπ.) δέν αμείβονται διά τήν ύ
πηρεσίαν αύτών ταύτην;

Συγχυσις δε τοΰ φ ο ρ ο σ ή μ ο ν ,  τό ό
ποιον 4α έπικολλάται είς τά δικόγραφα 
μετά τών δικαστικών τελών δέν, διαβλέ- 
πων πώς εινε δυνατόν νά ύπάρξη.

Χαίρω, δτι συμφωνεί μετ’ έμοΰ καί 
ή Δ ικα ιοσύνη  και πάντων—ελπίζω 
—τών συναδέλφων, δ κ. 'Υπουργός ώς 
πρός τόν χαρακτηρισμόν τής τελικής φο
ρολογίας ήμών ώς άνίσου—πρόσθες καί 
παραλόγου—πλειοδοτών δέ θίγει, λίαν 
δικαίως, καί τήν διαφοράν μεταξύ τών 
δικαστηρίων τών διαφόρων πόλεων.

Άλλά περί άξιοπρεπείας τίποτε ; 
Περαίνων εύχομαι ί'να άλλοι συνά

δελφοι έμπειρότεροι μελετήσωσι τό ζή

τημα τοΰτο καί έξενέγκωσι τάς γ ναι μα, 
αυτών—διατί δχι καί ό Δικηγορικός 
Σύλλογος ’Αθηνών ;—καί ούτω διά τής 
έρεύνης προκύψη τό δίκαιον και τό πρέ- 
πον καί πληρωθή ή σπουδαιότατη καί 
πανθομολογουμένη άνάγκη τής μετα 
βολής.

Μ εθ’ ύπολήψεως
Ύμέτερος 

ΣΓΓ. !. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος έν Άθήναις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΥ
’Λθΐϊναχ 25 Μαίου.

Κύριε ουντάκτα !

Τό ερώτημα τ ί οφείλει νά ττράς·/] τό
δικαστήριον, εάν ή άγωγή .ή. καί γενι-' ’  ̂ ' * * ' » , κωτερον, το σικογοαφον το εισαγωγικόν
ttjc οικτ)ς όεν εττε^οθν] ττρος. τον εναγό-

Γ f  ΐ \  \ \ /αονον, ευρίσκει κζυαρχν και σαον) ατταν- 
τησιν εν τ*?ί ΙΊολ. Δικονοαία. Το άρθρον 
592 ορίζει! έπ ί λέξει : «Έ άν ό εναγό
μενος κλ. κλ. δέν έμφανισθή', το δικα- 
στήριον κατα προτασιν τοΰ ένάνοντο.
·/) καί αύτεπαγγελτω ;,' εξετάζει ποό 
πάντων αν ή κλησις έπεδόθη κατά τά 
άρθρα 540-542 κατά τόν προσήκοντα 
χρόνον. Έάν ύπάρχ·/] έλλειψι;, καταδι
κάζεται ό ένάγων εί; τήν Πληρωμήν των 
εξόδων καί 8 '.a x ie e s t * c  v i a  κ λ ή -  
ots.»

11 αποφασις την οποίαν επικρίνετε, 
εύρεν δτι ή $φεσι; έπεδόθη πρό; δικη
γόρον μή εχοντα πληρεξουσιότητα ποό; 
παραλαβήν τη ;, ήτοι ό'τι ή έ'φεσι; δεν 
επεδόθη νομίμω; πρό; τόν εφεσίβλητον. 
έφαρμόζουσα δέ τό άρθρον 592, κατε- 
όίκασε τόν εφεσείοντα ε ί; τά έ'ξοδα καί 
όιέταςε νεαν κλησιν.

Μεγάλην χάριν θά σα; οφείλω κ. συν- 
τάκτα έάν ή «Δικαιοσύνη» ύπεδείκνυε 
τι άνευρε πλημμελε; εν τή άποφασει, 
διότι πιθανόν επι τελου; καί νά έπλα- 
νηθην, καί είμαι περίεργος νά αάθω τί 
ε'πρεπε νά πράςο) διά νά μή επισύρω 
την μομφήν οτι, to; άλλοι συνάδελφοί 
αου, καί έγώ άπεμακρύνθην τη ; άπλης 

αβιαστου λυσεω; τοϋ ζητήι/.ατο; ν. ο - 
νον χ.αι μόνον διά νά κοοεσω τήν νοση- 
ράν δίψαν τη ; δικφημήσεω:. τήν οποίαν 
στηλιτεύετε εϊ; τά ; παρατηρήσει; σχ;.

"Ολω; πρόθυμος 
Ιίί«ω ν Πρινάρης

διότι ή άπόφασις ήν ό έν Τρικκάλοις δικηγό
ρος κ. Ά π . Βλιτσάκης έθεώοησεν άςίαν έπι-Α π . Βλιτσάκης έθεώοησεν αξίαν έπι 
κρισεως, αρκετά σαφώς παρέ/ει το ένοόσιαον 
να πιστεύση τ ις , ότι δεν παραπέμπει τήν 
ΰπόθεσιν είς το δικαστήριον τοΰ πρώτου βαθ
μ ο ί, άφ οϋ  ά π έ χ ε ι ν ά  δικάΟι^ μέχρι νέας 
νομίμου κοινοποιήσεως τής έφέσεως καί έπο- 
μένιυς άφοϋ δέν άπορρίπτει τήν Ιφεσιν ταύ
την, αλλα την κρατεί. Έ άν επομένως ή έκ- 
κληθεϊσα άπόφασις ϋποτεθή προδικαστική 
περί αποοειζεως, ύποτεθή δέ συγχρόνως οτι ό 
έκκαλεσας δεν κοινοποιεί* έκ νέου τήν ειοεσιν, 
κατά τίνα  τρόπον θά δυνηθή ό έφεσίβλητος 
νά κίνηση την διαδικασίαν τής άποδείςεως 
καί τήν ΰπόθεσιν έν γένει ; Αί σκέψεις αυται 
μάς παρεκινησαν νά παραθέσωμεν τάς δλίγας 
εν τω  ποοηγουμένω φύλλω παρατηοήσεις ή
μών διά τών όποιων, καί αύθις έπαναλαμβάνο- 
μεν, οτι ουδ’ επί στιγμήν έσκέοθημεν νά θέ- 
σωμεν υπό αμφισβήτησιν τόσον τήν μόριοω- 
σιν του Εισηγητοΰ τής άποφάσεως έκείνης 
Πρωτοδίκου κ. Κιμωνος Πρινάοη, πεοί τού 
οποίου ουόεις συντρεχει λόγος νά έχωμεν ή- 
μεΓς αντίθετον τής γενικώς περί αύΐοΰ κρα- 
τουσης αριστης ιδέας, όσον καί τήν καλήν αύ
τοΰ ποόθεσιν. Λέν παύομεν όμιως πιστεύοντες 
έκει'νο οπερ ό μέγας Jhering άμιμήτως παρέ- 
στησε, γράψας έπί παρεμφερούς περιπτώσεως, 
οτι δ αποπειρώμενος νά έφαρμόζη θεωρίας 
αντικειμενας προς τά πράγματα, κα τ’ ούδέν 
Οίαφερει έκείνου οστις κατασκευάζει ώοολό- 
γιον άψογον καθ’ δλα, δπερ όμως έχει τό 
μειονεκτημα νά μ ή ... δεικνύη τάς ώοας

ΕΞΗΓΟΐΜΕΘΑ

-̂* Δ. Ομολογοΰμεν οτι εν ταίς σχετικαΓς 
διαταςεσι δεν ανεκαλύψαμεν διάταςιν ΰποδει- 
κνύουσαν τήν έφαομογήν τοΰ άοθρ. 592 καί 
:ν τη  περιπτώσει τής επιδόσεως τής έοέσεως 

άκύρως. Έ φ ’ δσον άρα ή έφαρμογή τής δια- 
τάςεως του άρθρου τούτου ούτε άμέσως έπι- 
βαλλεται ούτε διά παραπομπής υποδεικνύε
τα ι, επ ι τοσοΰτον εύρισκόμεθα είς τήν άνάγ
κην, άν μή δ ι’ άλλους λόγους, άλλά τούλά
χιστον διά τό παοασκευασθεν δικονομικόν ά- 
προχώρητον, νά έμμείνωμεν είς τάς έν τώ 
προηγούμενο) φυλλω παρατηρήσεις. Τό άποο- 
'/.ω Ρ'Ί'Τ&ν °2 τοΰτο είνε καθ’ ήμας κατάδηλον,

Έν τφ προηγουμένω ήμών φύλλω καί 
έν τη ειδική στήλη, έν ή διά βραχέων 
πάντοτε θίγομεν έπίκαιρα ζητήματα καί 
δικαστικά γεγονότα τής εβδομάδας, έρρί- 
ψαμεν σκέψεις τινάς έπί τών πασιγνώ- 
στως συμβαινόντων εϊς τά άνακριτικά 
γραφεία. Αί σκέψεις ήμών βεβαίως δέν 
άπέβλεπον είς τά συμβαίνοντα έν ’Αθή- 
ναις μόνον βεβαίως δέν προεκλήθησαν έκ 
δύο προσώπων καί έκ δύο συμβάντων, εί 
καί έσχον αυτά ώς άφορμήν, Γνα, διά 
πολλοστήν φοράν, έκδηλωθώσιν άπό τών 
στηλών μας. Βεβαίως δέ Ιχομεν ύπ’ δψιν, 
δτι ύπάρχουσι καί χρηστοί δικαστικοί 
ύπάλληλοι, ήρωϊκώς καί μαρτυρικώς 
δι εξάγοντες καθ’ ήμέραν, άπό πολλών 
έτών, τόν βαρύν καί άχαριν άγώνα τής 
γραφειοκρατίας, ήτις συνέχει καί συσκο
τίζει καί τήν Ποινικήν Δικαιοσύνην τοΰ 
κλεινού Χαρτοβασιλείου.

’Αλλά πρέπει τις νά μή ζή έν Έλλάδι, 
διά ν’ άγνοή, δτι, άν έν γένει ή Ποινική 
Δικαιοσύνη δέν έκπληροΐ τόν προορισμόν 
της, είοικώς ή Άνάκρισις καί παραπαίει 
καί κακουργεί. Δικασταί καί δικηγόροι 
βεβαιοΰσιν, δτι είνε έντροπή καί νά λέ- 
γηται παρ’ ήμΐν Μυστική ή Άνάκρισις. 
Βεβαιοΰσιν, δτι ούχί σπανίως δικογραφίαι 
προσκομίζονται έκ τών άνακριτικών γρα
φείων είς τούς οίκους συνηγόρων, πολι
τευόμενων, έγκληματιών. Βεβαιοΰσιν, δτι 
υπάρχουσιν άνακριτικοί γραμματείς κα- 
τορθοΰντες νά χρηματίζωνται πολλάκις 
παρά τε τών κατηγορουμένων καί τών 
παθόντων, άμφοτέρους κρατοΰντες ένη- 
μερους τών άνακριτικών πορισμάτων, 
αμφοτερους συμδουλεύοντες περί τών 
άναγκαίων δι’ έκαστον μαρτύρων καί

περί τών θεμάτων, περί ών δέον νά έξευ- 
ρεθώσι μάρτυρες. Μία δέ τοιαύτη κατά- 
στασις βεβαιότατα καθιστα άδικαιολό- 
γητον αύτήν τής Πολιτείας ταύτης τήν 
υπαρξιν.

Είνε έκτος πάσης συζητήσεως, δτι δ 
άνακριτικός γραμματεύς πρέπει νά είνε 
τής άπολύτου έμπιστοσύνης τοΰ Άνακρι- 
τοΰ καί άπολύτως άπ’ αύτοΰ νά έξχρτα- 
ται· Άλλά λέγοντες τοΰτο ήμεΐς δέν 
έθεωρήσαμεν παντελώς άθώους τούς 
Άνακριτάς διά τήν πλέον ή αξιοκατά
κριτον κατάστασιν. Διότι δέν καυτηριά
ζεται τό πρώτον άπό τών στηλών ήμών 
ή τακτική τής ένεργείας πλείστων καί 
σπουδαιότατων άνακριτικών πράξεων 
ύπό μόνων τών γραμματέων, ύπογρα- 
φόντων έπειτα τών άνακριτών τυφλοΐς 
όμμασι. Διότι άν ήδύνατό τις νά έχη 
ύπ’ δψιν ολας τάς άδειας δλων τών κ.κ. 
ανακριτών καί δλας τάς δήθεν αύτών 
άνακριτικάς πράξεις, βεβαίως πολλάς 
αύτών θ’ άνεκάλυπτε γενομένας καθ’ άς 
ήμέρας άπουσίαζον είς τάς ιδιαιτέρας 
πατρίδας των. Διότι ένω οί κ. κ. άνακρι- 
ταί διακηρύττουσι διαμαρτυρόμενοι δτι 
ούδεμίαν έχουσιν έμπιστοσύνην πρός 
τούς γραμματείς αύτών, άφήνουσιν δμως 
τάς κλείδας τών γραφείων των είς τούς 
άναξίους έμπιστοσύνης ύπαλλήλους.' Διότι 
ένφ οί κ. κ. άνακριταί δυσανασχετοΰσι 
διά τήν άληθώς κολοσσαίαν έργασίαν, 
ήτις άνατίθεται αύτοΐς, ούχ ήττον σχε
δόν κατά κανόνα δέν εύρίσκονται εις τά 
γραφεΐά των κατά τάς έργασίμους ώρας, 
καθ’ ας άναπληροΰνται όλοκλήρως ύπό 
τών άναξίων έμπιστοσύνης ύπαλλήλων 
των. Είνε άληθές δτι άλλοι έχουν δέσε: 
τάς χεΐράς των, άλλά τοΰτο δέν είνε λόγος 
δτι πρέπει αύτοί καί δταν δέν κοιμώνται 
νά κλείωσι τούς δφθαλμούς.

Άναμφιβόλως ύπάρχουσιν έκεΐνοι, ούς 
δεν αποβλέπουσιν αί γραμμαί αδται— 
εύχόμεθα δέ νά ώσιν δσον τά δυνατόν 
πλείονες — άλλ’ αύτοί έχουσι καθήκον 
ούχί νά διαμαρτύρωνται καθ’ ήμών, άλλά 
νά καυτηριάσωσι μεθ’ ήμών έκ τοΰ έμ- 
φανοΰς καί μετά παρρησίας καί θάρρους. 
Δυστυχώς άπό τών κατ’ ιδίαν μεμψιμοι- 
ριών περιπίπτομεν είς τήν άνοχήν άπό 
έξεως· άλλοίμονον άν άπό τής άνοχή; 
καταπέσωμεν είς τήν έκζήτησιν δικαιο
λογιών καί καλυμμάτων, τρις δέ άλλοί
μονον άν ζητήματα γενικώτατα, άφ’ 
ών έςαρτάται αύτή ή δικαιολογία τής 
πολιτικής μας αυθυπαρξίας, θεωρηθώσιν 
ώς έχοντα άφετηρίαν καί σκοπόν τήν 
διέγερσή προσωπικών φιλοτιμιών καί 
διαμαρτυρήσεων.

Βεβαίως καθίσταται περιπόρφυρος ή 
γραφειοκρατική σεμνοτυφία, άναγινώ- 
σκουσα τάς άνωτέρω γραμμάς. Ά λλ ’ 
αύτή ακριβώς είνε έπί τοΰ προκειμένου 
ή έχθρά ήμών, διότι ή σεμνοτυφία εύ- 
μορφοσκεπάζει τήν κακίαν, προστατεύει 
τήν άνηθικότητα, σαβανώνει δέ τήν άρε- 
τήν καί κρατεί αιχμάλωτον τήν δικαιο
σύνην. Διά νά μή έκτεθή ή ύπηρεσία, 
ώς έλέγομεν καί είς τό προηγούμενον 
ήμών φύλλον, καλύπτονται έγκλήματα 
οχι ολίγα, έχει δέ παραλύσει έντελώς ή

A rt . 8.—Von clem Prasidenten, 
den Rathen und Beisitzern ist 
folgender Eid zu leisten :

Ich schwore T reu e  dem Ivonis:

A rt . 9. —in alien inneren An- 
gelegenheiten der Kirche handelt 
die Synode unabhangig von der 
weltlichen Gewalt.

W egen der hoheitlichen Ober- 
auisicht der Staatsgew alt iiber 
alle innerhalb des Staates vorfal- 
lende Handlungen. Ereignisse und 
\rerbaltnisse ist dieselbe jedocb 
berechtigt, von dem Yerbandel- 
ten E in sich t  zu n eh m en ,  und v o r  
E in h o lu n g d e r  G en eh m ig 'u n gder Sta- 
atsregierung (des Placet) d a r f  
K e in  Synodalbeschluss bek am it ge- 
macht oder v o llz o g en  v ie rd en . Im 
Eingange der Ausscbreibung sol- 
cher Bescblusse ist jederzeit der 
erhaltenen Genebmigung Ervvah- 
nung zu thun.

A rt X\ .—Arcbiepiscopi et E- 
piscopi coram Regia Majestate 
juramentum fidelitatis emittent 
sequentibus verbis expressum :

Ego juro et promitfo ad Sancta 
Dei Evangelia obedientiam, et 

f i d e l i t a t em  Regia; Majestati . . .
[Τοϋ μετά τοΰ Πάπα C on co rd a t] .

§ 57.—Da die hoheitliche Obe- 
raufsicht iiber alle innerbalb der 
Grenzen des Staats vorfallenden 
Handlungen, Ereignisse und \'er- 
haltnisse sicb erstreckt, so ist die 
Staatsgew alt berechtigt, von 
demjenigen, was in den Versam- 
ml ungen der Kircben-Gesellscba- 
ften gelebrt und ver bandelt wird, 
K en n tn i s s  ein zuz ieh en .

§ 58.— Hiernach d u r fe n  K e in e  
Gesetze, Verordnungen oder son- 
stige Anordnungen der Ivirchen- 
Gewalt nach den bieriiber in den 
Koniglichen Landen schon langst 
bestebenden General - Mandaten 
o h n e  allerbochste E in sich t u n d  Ge- 
n e h m ig u n g  p u b l i c i r t  und vo llz og en  
Ίv e r  d en . Die geistlichen Obrig- 
keiten sind gehalten, nachdem 
sie die Konigliche Genehmi^uno·

A r t . 10.— Zu den inneren An- 
gelegenheiten derKirche gehoren, 
unter den in Art. 11, 12 und 17 
anzugebenden naheren Bestim- 
mungen:

1) Die Glaubenslehre,
2) Die Form und Feier des 

Gottesdienstes,
3) Die geistlicbe Amtsfuhrung,
4) Der religiose Unterricbt.
5) Die Prufung und Ordination 

der Kirchendiener,
7) Die Einweihung der zum 

Gottesdienste gehorendenGeratb- 
scbaften und Gebaude, und

8) Die Ausiibung der Gericbts- 
barkeit in rein geistlichen Sachen, 
namlich in Sachen des Gewissens 
oder der Erfullung der Religions 
—und Kirchen—Pflichten, nach 
ihren Dogmen, dogmatischen Bii- 
chern und ihrer darauf gegriin- 
deten \rerfassuns'.

zur Publication (Placet) erhajten 
haben, im Eingange der Aus- 
schreibungen ihrer Verordnungen 
von derselben jederzeit Erwah- 
nung zu thun.

S 38.—Jeder... Kirchen Gesell- 
schaft, Ivommt. . .  die Befugnis 
zu . . .  alle innern Kircben—An- 
gelegenheiten anzuordnen.

Dahin gehoren die Gegen- 
stande:

a) der Glaubenslehre,
b) der Form und Feyer des 

Gottesdienstes,
c) der geistlichen Amtsfiihrung,
d) des religiosen Yolks-Unter- 

richts,
e) der Ivirchen-Disciplin,
f) der Approbation und Ordi

nation der Kirchendiener,
g) der Einweihung der zum 

Gottesdienste gewidmeten Gebau
de und der Ivirchhofe,

h) der Ausiibung der Gerichts- 
barkeit in rein geistlichen Sa
chen: namlich des Gewissens oder 
der Erfullung der Religions—und 
Kirchen—Pflichten einer Kirche, 
nach ihren Dogmen. symbohschen
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πειθαρχική έξουσία, ή κυριωτάτη δύνα- 
μις διά τήν ώθησιν καί στερέωσιν έκα
στου έπί τήν έκπλήρωσιν τών νομίμων 
αύτοΰ δποχρεώσεων καί καθηκόντων.

ΑΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΓΑΑΟΓΟΣ Α8Η Ν !
5Αξιότιμε κ. συνάδελφε,

Καλεΐσθε είς συνεδρίασιν τοΰ Δικη
γορικού Συλλόγου ’Αθηνών τήν 24ην 
Μα'ιου ημέραν Σάββατον καί ώραν 
5ην μ. μ., έν τη αιθούση τοΰ Πρωτο
δικείου ’Αθηνών καί μετά τήν συνε- 
δρίασιν, δπως συσκεφθώμεν και έκ- 
φράσωμεν γνώμην περί τοΰ καταλλή
λου ή μή τοΰ Βου καί Γου ορόφου 
καί τών παραπλεύρων διαμερισμάτων 
τοΰ Αου ορόφου τής έν <5δφ σταδίου 
οικίας τοΰ κ. Ίωάννου Κ. Σημαντήρα, 
δπως έγκατασταθώσιν έν αύτοΐς τδ 
Έφετεΐον καί δ ’Άρειος Πάγος καί 
αί Είσαγγελίαι αύτών.

Ή σύσκεψις αΰτη γενήσεται συνέ
πεια τοΰ ύπ’ άριθ. 14810 έγγράφου 
τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, δια- 
βιβασθέντος ήμΐν διά τοΰ κ. Είσαγγε- 
λέως τών έν ’Αθήναις ’Εφετών.

’Αθήνησι τή 20 Μαίου 1908
Ό  Πρόεδροί τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 

’ Ιωάννης Ευκλείδης
Ό  Γρι/,μματεΰς 

Π. Κ α  ρ  α  π  ά  ν  ο  ς

Αί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
ε ινε  εις τήν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δΐΗαστοϋ η άλλον δι
χαστικόν προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην η έπ ιΰ 'ν -  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τον δίκαιον.

Το γεγονδς δτι έν έτέρα στήλη 
•ύπδ τδν τίτλον «Μία διαμαρτυρία» 

δημοσιεύομεν έπιστο- 
Τ ο  φΧέγον χήν σχεΧιζ0μένην κα-

, ',χ τά τδ πλεΐστον μέ τδ 
γλωσσικδν καλούμενον ζήτημα, φε- 
ρουσαν δε τάς ύπογραφάς τών νεω- 
τέρων καί έκ τών μάλλον εύελπίδων 
έπιστημόνων μας, βεβαίως δέν έχει 
τήν σημασίαν δτι ή έφημερίς ήμών 
έξέκλινε τοΰ προορισμοΰ της καί συν
έλαβε τήν άπόφασιν νά λύση ή νά 
άναμιχθή ζωηρότερον είς ζήτημα 
δπερ έκφεύγει τοΰ κύκλου της, δπως 
δέν δύναται νά έχη τήν σημασίαν δτι 
>οι ύπογράψαντες τήν δημοσιευομέ- 
νην σήμερον έπιστολήν έκηρύχθησαν 
σηααιοφόροι τούτου ή έκείνου τοΰ

γλωσσικού ιδιώματος, δπερ έν γένει 
ή έν τή νομική γλώσση πρέπει νά 
έπικρατήση. Τόσον άρα τούς γρά- 
ψαντας δσον καί ήμας, τδ κίνησαν 
αίτιον είνε τδ πρωτότυπον φαινόμε- 
νον, καθ’ δ μία τών κορυφών τής έκ- 
τελεστικής έξουσίας, δ έπί τής Παι
δείας υπουργός, κατέρχεται είς τδν 
γλωσσικόν καλούμενον άγώνα, ούχί 
ώς άνθρωπος τών γραμμάτων ή έν 
γένει ώς Έλλην ένδιαφερόμενος, 
άλλ’ ώς χειριζόμενος μίαν έξουσίαν 
καί ώς άγωνιζόμενος δυνάμει ταύτης 
καί μόνης νά χαράξη λύσεις, δπερ δε 
τδ δεινότερον, καί νά έπιβάλη ταύ- 
τας. Τά έκ τοΰ διαβήματος τούτου 
άτοπα, άρκεεά ζωηρώς περιγράφου- 
σιν οί συντάξαντες τήν έν λόγφ δια
μαρτυρίαν, ούτως ώστε δεν υπολεί
πεται είς ήμας ή νά έπιδοκιμάσωμεν 
τά γραφόμενα, έφ’ δσον ταΰτα σχετί
ζονται μέ τήν πρώτην ταύτην δψιν 
τοΰ ζητήματος, τήν ατενώς πολιτεια
κήν ή καί νομικήν. Εναπομένει άρα 
ή δευτέρα δψις, ή γενικωτέρα, ή άπο- 
βλέπουσα τήν ουσίαν τοΰ ζητήματος 
ώς τοιούτου, δι’ ήν δμως, έπαναλαμ- 
βάνομεν, παν άλλο ή καταλλήλους 
θεωροΰμεν τάς στήλας τής έφημερί- 
δος ήμών.

Έν πάση περιπτώσει, τδ ζήτημα 
άν ή γλώσσα τοΰ Καλλιγά ή Κρασσά 
ή άλλη τις, πρόκειται νά έπικρατήση 
ώς γραφόμενη ή ώς νομική γλώσσα 
τοΰ μέλλοντος, είνε ζήτημα έξελί- 
ξεως άποκλειστικώς, ήν έξέλιξιν ουτε 
νά αναχαίτιση οΰτε νά μετατόπιση 
θά δυνηθή οίαδήποτε προπαγάνδα, 
πολλφ δ’ ήττον μία 'Υπουργική έπι- 
τίμησις ή καί διαταγή!

Φαίνεται δτι εγκαίρως επανήλθεν έκ 
Ιΐερκύρας ό Πρωθυπουργός διά ν’ ά- 
ναστείλν) την δημοσίευσιν τών δικαστι

κών προβιβασμών,
Δικαστικοί τούς οποίους διέ-

7tj}o6t(ia<Sjioi πραςεν ό κ. υπουρ
γός της Δικαιοσύ

νης. Κατά τό πλεΐστον περιέχονται δι- 
κασταί, οί όποιοι όμοθύμως ένδεικνύον- 
ται ύπό του δικαστικού κόσμου δικαιού
μενοι προαγωγές, άλλά παρεισφρύουν 
και άλλοι καταπατοΰντες αρχαιότητα 
κρατίστων συναδέλφων, ένώ καθ’ εαυ
τούς δέν έδείχθησαν ανώτεροι τοΰ μέ
τριου. Φοβούμεθα ότι καί άν ματαιωθή 
ή έπιχείρησις αΰτη τού κ. ύπουργοΰ 
της Δικαιοσύνης, παρέχεται μία ακόμη 
αφορμή εις τούς δικαστάς νά πεισθώσιν 
ότι δέν εινε μόνον τά έκ της ύπηρεσίας 
δικαιώματα, τά όποια εξασφαλίζουν 
τήν προαγωγήν, άλλά ύπέρ αύτά θά

ήτο πρακτικώτερον νά έξασφαλίσωσι τήν 
εύνοιαν τοΰ έκάστοτε ΐσχυροΰ. Έν τού- 
τοις ό κ. ύπουργύς εινε έν τάξει. Είπε 
καί έλάλησεν έν τή Βουλή, ότι χρειά
ζονται νομοθετικά μέτρα διά τήν περι
στολήν της ύπουργικής αύθαιρεσίας. Καί 
φαίνεται, ότι ήτο πολύ ειλικρινής,

’Εάν ομωςδέν πλανώμεθα,ύπάρχει διά- 
ταξις νόυ.ου καθ’ ήν Πρωτόδικης δέν δύ- 
ναται νά προαχθή είς Πρόεδρον Πρωτο

δικών ή είς ’Εφέτην 
Άναπόφενν.τοι εάν προηγουμένως 

(Jirvsitetai δέν διέλθη τοΰ κρι
τηρίου της όλομε- 

λείας τοΰ ’Εφετείου καί δέν έγκριθή ώς 
λέγουν ύπ ’ αύτοΰ. ’Εάν επίσης δέν πλα-I
νώμεθα, ούδέ εις ανεξαιρέτως Πρωτό
δικης, έ'χων συμπληρώσει τόν ύπό τοΰ 
νόμου όριζόμενον χρόνον τής ύπηρεσίας, 
ύπάρχει δστις νά μή ε?νε έφωδιασμένος 
καί μέ τήν έ'γκρισιν ταύτην.

Τά δύο ταΰτα εάν, συνδυ αζόμενα μέ 
τήν κίνησιν τών τελευταίων ήμερων, 
καθ’ ήν τά διατάγματα τής προαγω
γής είς Προέδρους Πρωτοδικών τριών ή 
τεσσάριον, περιπλανώνται άπό τών συρ- 
ταρίων τοΰ κ. έπί τής Δικαιοσύνης ύ
πουργοΰ μέχρι τών ανακτορικών προθα- 
λάμων καί τάνάπαλιν, καταλήγουν είς 
τό ερώτημα : ’Εάν αί όλομέλειαι τών 
διαφόρων ’Εφετείων μας έδεικνύοντο εύ- 
συνειδητότεραι κατά τήν έκπλήρωσιν 
τής εντολής, ταύτης, ήν τό Κράτος ώς 
πρός άποκεντρωτικάς έπιτροπάς άνέθε- 
σεν είς αύτάς, τό αύτό Κράτος, ή μάλ
λον ή συναλλαγή θά εύρισκεν έκάστοτε 
εύκαιρίας παρεμφερείς πρός τάς τών ήμε- 
ρών αύτών δπως μας παρουσιάζνι τό 
θέαμα αύτό τό όλιγώτερον εμετικόν ;

"Ολα δέ αύτά δέν μας έ'πεισαν ακόμη 
δτι καί ώς άντιπροσωπεύοντες ύπηρε
σίας καί ώς μέλη κοινωνίας τόσον στε

νής καί ώς χαρα- 
Καϊ έπ» « λ ο ν ς .  κτήρες κατέστημεν 

κατ’ άνάγκην άνί- 
κανοι νά άνευρίσκωμεν τούς τελειοτέ- 
ρους; "Οταν τοΰτο τεθή ώς δεδομένον, άς 
ά γ κ υ ρ α βολήσωαεν έπί τέλους είς τό σύ
στημα τής κατ’ άρχαιότητα όχι προα
γωγής, άλλά αύςήσεως τοΰ μισθού. 
Τοιουτοτρόπως τό ήμισυ τούλάχιστον 
τών φιλοδοξιών τίθεται κατά μέρος. ·

-----------ρ— “
Ό  ■/., ΙΙταισματοδίκης Τρικκάλων έ-

φεΰρε μίαν άληθώς πρωτότυπον υ.έθοδον
διαδόσεως τών Λαχείων τοΰ Στόλου.

Συνιστα ε ί ς
’Αντί yovo5paj;uov τούς άθωουμε-

νους νά άγορά-
ζωσι τοιαΰτα καί. ώς επόμενον, πάντες
σπεύδουν ένθουσιωδώς νά συμμορφώνται
είς τάς ύποχρεώσεις τής άμφειροβαροΰς
αύτής συαβάσεως καί...εξαγορά,ωσι τήν
άθώωσίν των άντί μονοδράχμου. Διότι

βεβαίως, εν τή συνειδήσει των τούλά
χιστον, ή άναγκαστική αΰτη εισφορά 
λαμβάνει τόν τύπον λύτρων, ένώ ή Δι
καιοσύνη εκπίπτει είς έπαίτιδα φέ- 
ρουσαν τήν Πειθώ καί τήν Βίαν. Υπο
λείπεται ήδη τό στερεότυπον συγχαρη
τήριον τοΰ κ. ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών πρός τόν ενθουσιώδη ύπάλληλον, 
καί τό πρόστιμον τοΰ κ. Εισαγγελέως 
διά τόν έπικίνδυνον πατριωτισμόν τοΰ 
Δικαστοΰ.

Άπηυθύνθη ήμΐν παράπονον, διότι· 
δήθεν κατεκρίναμεν τάς αποφάσεις τοΰ 
ένταΰθα Πλημμελειοδικείου, κηρύξαντος 

άκυρα τά πρακτικά 
Παρεξήγη<ίις κατ’ ερήμην δικών, 

καθ’ δσον δέν άνε- 
γράφετο έν αύτοΐς, δτι συνεπλήρωσαν 
τό δικαστήριον δικηγόροι, κωλυόμενων 
τών λοιπών δικαστών καί τών έμμισθων 
καί αμίσθων παρέδρων. Προδήλως πα- 
ρεξηγήθημεν διότι δέν ήτο δυνατόν νά 
κατακρίνωμεν τάς αποφάσεις έκείνας, 
συμφωνοτάτας πρός ρητάς διατάξεις καί 
τής Ποινικής Δικονομίας καί τοΰ Δικα- 
στικοΰ Όργανισμοΰ. Σκοπόν είχομεν 
ήμεΐς νά καταδείξωμεν τό αξιοκατά
κριτον δίλημμα, έν ώ εύρισκόμεθα ώς 
έκ τής άχαρακτηρίστου άμελείας μεθ’ 
ής ώχ άδερφικώς έφαρμόζομεν δλους 
τούς νόμους καί δταν πρόκηται περί ζωής 
καί έλευθερίας. Διά τοΰτο καί έλέγο- 
μεν, οτι τά πρακτικά θά ώσιν άναγ- 
καίως r4 η  « λ α ο τ ά . Διότι δέ
αί αποφάσεις έκεΐναι ήσαν όρθόταται 
καί νομιμώταται, δέν μας άπηγορεύετο, 
νομίζομεν, νά κατακρίνωμεν τόν τρόπον 
καθ’ ον στρατολογοΰνται οί δικαστικοί 
ύπάλληλοι καί ύπαλληλίσκοι, νά κατα- 
δικάσωμεν ώς πλαστήν τήν αναγραφήν 
κωλυμάτων πάντοτε μή έξακριβουμένων, 
πλειστάκις έν γνώσει ανυπάρκτων. Ή  
άναγνώρισις τής ακυρότητας δέν δικαιο
λογεί τήν πλαστογραφίαν, καθώς ή κα
ταδίκη τής πλαστογραφίας δέν επιδο
κιμάζει τήν άκυρότητα.

Έληξεν ή σύνοδος τοΰ Κακουργιοδι- 
κείου ’Αθηνών τοΰ μηνός Μα'ιου μέσω 
άμοιβαίων φιλοφρονήσεων καί συγχαρη-

.  τηρίων ΠοοέδρουΚ α κ ο νο τ ιο δ ικ ε ιο ν  \ , 1 k ,
και Κνορκων οια 

’ Α θ η νώ ν  < ·,. > /τ η ν  ευου οικίαν
καί τήν μετά ζήλου έκπλήρωσιν τοΰ 
καθήκοντος. Τό βέβαιον εινε δτι οί κ.κ. 
’Ένορκοι έδείχθησαν άρκούντως τολμη
ροί είς τινας δίκας άναλαβόντες τήν εύ- 
Ούνην καταδίκης.

“Αν είς τάς άποφάσεις ταύτας άφε- 
ώρων τά πρός αύτούς συγχαρητήρια θά 
έπετρέπετο νά διαφωνήσωμεν διά τήν 
σκοπιμότητα αύτών, ούχ ήττον δέν δύ- 
ναταί τις νά άρνηθή, δτι καί οί τής Συ
νόδου αύτής ένορκοι μετά πολλής ά;χε- 
ροληψίας έπετέλεσαν τό εργον αύτών.

A r t . 13.— ........................................
Die Staatsgewalt ist sogar bere- 
chtigt, nicht allein von alien sol- 
chen Anordnungen Einsiclit zu 
nehinen, sondern auch durch 
eigene Verordnungen da b ei a lle s  
dasjenige zu h in d e rn ,  was dem 
offentlichen W olile nachteilig 
seyri Konnte.

A r t . 14.—Solche Gegenstande 
gemischter Natur sind unter an- 
deren insbesondere:

1. Anordnungen iiber den aus- 
seren Gottesdienst, dessen Zeit, 
Ort, Anzahl, ect.

2. Die Errichtung undAbschaf- 
fung oder Beschrankug Kloster- 
lichen Einrichtungen.

3. Die Anordnung, Beschran- 
kungoder Abschaffung der nicht 
zu den wesentlichen Theilen des 
Cultus gehorigen Feierlichkei- 
ten. Ceremonien, Processionen, 
Feiertage und dergleichen mehr.

4. Die Besetzung der Kirchen- 
amter und die Ertheilung der 
Erlaubniss zu Priester—und Dia-

Biichern und darauf gegriindeten 
Verfassung.

§ 78.—Der Staats-Gewalt steht 
die Bel'ugniss zu, nicht nur von 
alien Anordnungen iiber diese 
Gegenstande Einsicht zu nehmen, 
sondern auch durch eigne Veror
dnungen dab ey  a l le s  dasjenige zu 
h in d e rn , was dem offentlichen 
W olile nachtheilig seyn Konnte.

§ 76.—Unter Gegenstanden ge
mischter Natur werden diejeni- 
gen verstanden...................................

Daliin gehoren:
a) alle Anordnungen iiber den 

aussern Gottesdienst, dessen Ort, 
Zeit, Zahl.

b) Beschrankung oder Auf lie- 
bung der nicht zu den wesentli
chen Theilen des Cultus gehori
gen Feyerlichkeiten, Processio
nen, Neben-Andachten, Cereino- 
nien, Kreuzgange und Bruders- 
cliaften.

c) Errichtung geistlicher Ge- 
sellschaften und sonstigen Insti
tute und Bestimmung ihrer Ge- 
liibde.

Gonen—Weihen.
5. Die Einteilung der Sprengel 

der verscliiedenen Kirchlichen 
Behorden.

6. Anordnungen iiber geistliche 
Bildungs — Verpflegungs — und 
Strafanstalten.

7. Gegenstande der Gesundheits 
-Polizei. insofern sie zu gleicher 
Zeit auf Kirchliche Anstalten 
Bezug haben.

8. Ausserordentliche Kirchliche 
Feierlichkeiten, zumal wenn die
sel ben an W erktagen oder aus- 
serhalb der Kirche statt haben 
sollen.

9. Ehegesetze, insofern sie den 
biirgerlichen V ertrag nicht be- 
treffen.

A r t . 16.— ...................................
Die Bisthiimer sollen auf geho- 

rige W eise dotirt und d ie  Erzbis- 
ch o fe  und Bisliofe auf Vorschlag 
der Synode v o n  d e r  S ta a t s r e g i e r u n g  
e r n a n n t  . .........................................

d) Organische Bestimmungen 
iiber geistliche Bildungs-Verp
flegungs — und Straf-Anstalten.

e) Eintheilung der Diocesen, 
Decanats — und Pfarr-Sprengel.

f) Alle Gegenstande der Gesund- 
heits-Polizei, in soweit diese 
Kirchliche Anstalten mit be- 
riihren.

(Πρβλ. καί § 19 des Anhang. zu 
den 103ten | des Edictes iiber die 
aussern Rechtsverhaltnisse ect.)

[Τοΰ Έ όίκτου περ ί τών &ρησκευμάτο>ν]

A r t . IX .—Sanctitas S u a . . .  in 
perpetuum concedet I n d u ltu m  no- 
m in a n d i  ad Vacantes Archiepis- 
copales et Episcopales Ecclesias 
Regni Bavarici dignos et idoneos 
Ecclesiasticos Viros . . . . ,

[Τοΰ Concordat.]
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Επίσης καί ό προεδρεύων έφέτης κ. 
Βελλίνης άβροτατος άπό ανατροφής ηύ- 
λαβήθη την ελευθερίαν των συζητησεων 
και προσεπάθησε ν’ άποφύγη τόν πει
ρασμόν της υποβολής της ιδίας αύτοΰ 
γνώμης. Τό εργον δέν φαίνεται εύχαοές. 
’ Ισως τό άνυ—ομονον τοΰ Ελληνικού 
χαρακτήρας δέν καθιστα απολύτως δυ
νατήν την ουδετερότητα, ητις πρέπει 
νά χαρακτηρίζη τόν πρόεδρον. Ά λλ ' εν 
τοιαύτη περιπτώσει καί ή προσπάθεια 
τουλάχιστον πρός αποφυγήν άπό τοΰ 
έκτροχιασαοΰ τούτου μετριάζει έπαι- 
σθητώς το κακόν και παρέχει την ελ
πίδα, οτι τό μέλλον έ'σεται αμεινον.

"Ε νεκα ά νεπ α ρ κ ε ία ς  τ ο ν  jjoijiov ά να γ -  
κ α ίό ιιεβ α  νά ά να β ιίλω ^ κ ν  δ ιά  τό προ- 
(ίενές ^ ί ιλ λ ο ν  to δείττερον u ipoc τή ς  « ε 
ρ έτη ς  τοΰ  έν  "Αρτη Ε ίρ η νο δ ίκ ο ν  κ .  
Ί ω ά ν .  Λ . Ο ίκ ο νο μ ίδ ο ν .

Μ ΙΑ  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Δημοσιεύομεν άμέσως κατωτέρω πρόσ

φατον εγκύκλιον τοΰ Υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης ούχί διότι εΐμεθα τής γνώ
μης, δτι εινε πιθανή ή έκ ταΰτης βελτίο)- 
σις τών έν τή ποινική προδικασία λαμ- 
βανόντων χώραν και τών οίκτροτάτων 
συνθηκών υπό τάς οποίας αί ποινικά! 
υποθέσεις άγονται μέχρι τοΰ ακροατη
ρίου, άλλ’ δπως άπτοτέραν επιδείξοομεν 
τήν κατάστασιν. Τό παράδειγμα, τό έν 
τή έγκυκλίφ ταΰτη φερόμενον, δτι διευ
θύνονται πρός μικροσκοπικήν ή άλλην 
έξέτασιν είς τά διάφορα εργαστήρια άν- 
θρώπινα σπλάγχνα ευρισκόμενα είς τά 
τελευταία τής σήψεως στάδια, αρκεί νά 
παράσχη ολόκληρον καί ζωντανήν καί 
πολλά λαλοΰσαν τήν εικόνα, νά μάς πεί
ση δέ δτι ποινική δικαιοσύνη, ήτις π ιθα
νόν νά εινε είς θέσιν νά επίδειξη δικα- 
στάς θεωρητικώς μόνον μορφωμένους 
καί ξηρούς τών άρθριδίων τοΰ ποινικοΰ 
νόμου ή τής δικονομίας έρμηνεντάς, ήτις 
δμως οΰτε ένα κατά κυριολεξίαν άνακρι- 
τήν, ώς οΰτος τήν σήμερον νοείται δύνα- 
ται νά παρατάξη, ή οποία στερείται τε
λείως ιατροδικαστών, δτι δικαιοσύνη τοι
αύτη μόνον τής παρφδίας τόν τίτλον έ'χει 
τό δικαίωμα ν ’ άξιοι.

Ή  έν λόγω εγκύκλιος έ'χει ώς εξής :
’Αφορμήν λαβόντες εκ τε τών ύποβαλλο- 

μένων ήμΐν π ινάκων άποζημιώσεως πραγμα- 
τογνωμόνων ούς διορίζουσιν αί διάφοροι άνα- 
κριτικαί άοχαί προς ένέργειαν -χημικών καί 
άλλων τοξικολογικών αναλύσεων πρός άνακά- 
λυψ ιν δηλητηρίων, ώς καί έκ τών παρατηοή- 
σεων τοΰ έν τώ  ΈΘνικώ Πανεπιστήμια) ν η - 
jj-είου περί τών αποστελλομένων αύτώ ποός 
έξέτασιν σπλάγχνων, περί ών ύπάρχει υπό
νοια ότι είσι δηλητηοιασαένα, κρίνομεν δέον 
πρώτον μέν νά καταστήσωμεν γνωστόν ότι έν 
τώ  ΙΙανεπκτημ ίω  δέν υπάρχει εν χημεΐον, 
αλλά διάφορα, καί δή τό τοξικοολογικόν, έκ 
τής αοριστίας δε τής διευθύνσεως, ήν τιθέασιν 
αί δικαστικαί άρχαί «πρός τό χημεΐον τοΰ Πα
νεπιστημίου » δύνανται ν ’ άπολεσθώσι τά 
αποστελλόμενα, ’έτι δέ ότι ή ένεργουμένη ού
τως ανάλυσις, όπως πλήρες εχη τη νομικόν 
κΰρος, δέον νά ένεογήται ύπό ώρισμένως κα-

A r t . 18.—Als weltliche, nach 
weltlichen Gesetzen zu beurthei- 
lende und ausschliesslich von 
der weltlichen Gewalt anzuord- 
nende und zu richtende Gegen
stande sind zu betrachten :

1.—Vertrage, testamentarische 
Dispositionen und andere biirger- 
licheHandlungen derGeistlichkeit

‘2.—Bestimmungen iiber bewe- 
gliclie und unbewegliche Gutqr, 
Renten, Nutzungen und sonstige 
Rechte der Kirchen, Kloster und 
geistlichen Personen.

3. — Verordnungen und Erken- 
ntnisse iiber alle biirgerlichen und 
als gemeine Polizeiiibertretungen, 
Vergehen oder Verbrechen zu be- 
trachtende Handlungen der Geis
tlichen.

4.—Ehegesetze, insofern sie den 
biirgerlichen Vertrag und dessen 
W irkungen betreffen.

5.—Anordnungen iiber die Ein- 
richtung der Geburtssterbe-und 
Trauungsbiicher als Register des 
Civilstandes, ferner iiber die Ein- 
richtung und Beweiskraft der 
Kirchenbticher und anderer pfar- 
ramtlichen Documente; endlich.

τονομαζομένων καί όρκιζομένων κατά τόν νό- 
μον πραγματογνωμόνων. 'Επομένως συνιστώ- 
μεν ύμΐν καί ταΐς άνακοιτικαΐς άρχαΐς, όπως 
όσάκις παρουσιάζεται τοιαύτη ανάγκη άπο- 
σ τ ίλλητε τά πρός έξέτασιν ή άνάλυσίν αντι
κείμενα πρός τόν εισαγγελέα r  jv ένταΰθα 
πλημμελειοδικών μετά τής παρα> νήσεως ΐνα 
ουτος διορίζη (ορισμένους τοιούτους ειδικούς 
πραγματογνώμονας, οΐτινες καί νά έκτελώσι 
τήν ανακριτικήν παραγγελίαν. Τοιούτους δέ 
ύποδεικνύομεν τούς α ') Κ. Ζ έγγελην. διευ
θυντήν τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Έ θν. Πανε
πιστημίου, καί Κ. Μπασιάν επ ιμ ελητήν- β') 
Ά ναστ. Δαμβέργην, διευθυντήν, καί Τ. Κο- 
μνηνόν, έπ ιμελητήν τοΰ Φαρμακευτικού Χη
μείου τοΰ Έ θν. Πανεπιστημίου’ γ ')  Γ. Βά- 
φαν, διευθυντήν, καί I. Γεωογιάδην, έπιμε- 
λητην ιατροδικαστικού έογαστηοίου (όδός Σό- 
λωνος έντός τοΰ Χημείου) δ ') ΌΟ. Ρουσό- 
πουλον, διευθυντήν τής ’Εμπορικής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών (πλατεία Κ άνιγγος)- ε ')  Πέτρον 
Ζαλοκώσταν χημικόν (όδός Φιλελλήνων) καί 
Τ-') Ν. ΙΙαζαολήν καθηγητήν τής χημείας έν 
τή  Σχολή τών Εύελπίδων (όδός Μητροπό- 
λεως). ΙΙροστίθεμεν δ ’ ότι έν έκάστη τοιαύτη 
πραγματογνωμοσύνη ορθόν κρίνομεν νά διοοί- 
ζηται καί είς ιατρός, διότι κατά τάς δηλητη
ριάσεις πβοουσιάζονται πολλάκις είς τά 
σπλάγχνα χαρακτηριστικαί αλλοιώσεις, περί 
ών ό χημικός δέν είνε αρμόδιος ν ’ άποαιανθή. 
ΙΙλήν τούτου, προκειμένου πεοί αποστολής 
σπλάγχνων πρός άνίχνευσιν δηλητηρίων, συ- 
νιστώμεν τά έξής :

α ') Τό τελείως στεγανόν κλείσιμον τών δο
χε ίω ν, έν οίς ταΰτα άποστέλλονται, διότι 
πολλάκις συνέβη ένεκα ούχί τελείου κλεισ ί
ματος, ώστε τά προϊόντα τής σήψεως διέδιδον 
καί κλειστοΰ οντος τοΰ δοχείου, άαόρητον δυ
σωδίαν, ώς τοΰτο έβεβαίωσεν ήμΐν ό παραλα
βών ταΰτα έν τώ  Έ θν. Π ανεπιστημίω καθη
γητής κ Ζ έγγελης. Τοΰτο δυσχεραίνει τήν 
’έρευναν ώς εκ τής έπερχομένης ένεκα τούτου 
τάχιστης προόδου τής σήψεως. Διά τοΰτο τά 
σπλάγχνα πρέπει νά τίθενται έντός καταλ
λήλου δοχείου έκ πορσελάνης ή ύέλου, χωρη- 
τικότητος ούχί πολύ μείζονος τοΰ περιεχομέ
νου, ινα μή συνεγκλείηται πολύς αήρ, συντε- 
λών είς τήν πρόοδον τής σήψεως.

β ') Ή  νεκροψία καί αποστολή νά γίνετα ι 
τάχιστα , ϊνα μή ή άποσύνθεσις προχωρή καί 
καθίσταται ώς έπί τό πολύ αδύνατος ή άνί- 
χνευσις τών φυτικών καί έν γένει οργανικών 
δηλητηρίων, cmva κατά τήν προκεχωρημένην 
σήψιν αποσυντίθενται· καί γ ')  Ό  ένεργών τήν 
νεκροψίαν ιατρός πρέπει νά συναποστέλλη 
άντίγραφον τής σχετικής έκθέσεως αύτοΰ, άνα- 
φερούσης τάς τυχόν υποψίας του περί βρι
σμένου δηλητηρίου, πρός δέ καί ο ,τι κ&ιτά 
τήν νεκροψίαν παοετήρησε καί δή τυχόν 
οσμήν φαρμάκου τινός ή άλλην, καθώς καί 
τή ν  χημικήν άντίδρασιν ήν ευρεν (οξυνον ή 
αλκαλικήν).

Τής παοούσης πέμπομεν αντίτυπα όπως 
κοινοποιηθή και τοΤς κ . κ. άνακριταΐς.

Έ ν ’Αθήναις, τή  18 Μαρτίου 1908 
Ό  'Υπουργός 

Δ . Κ. Β οκοτόπονλος

Κ ϊ τ α β χ ε τ ή ρ ι ο ν
Τής έν ’Αθήναις εδοευούσης ανωνύμου έ- 

ταιρειας ύπό τήν έπωνυμίαν Εμπορική Τρά
πεζα τής Ελλάδος έκποοσωπευουμένης ύπό 
τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ αύτής Γρηγορίου Έ μ- 
πεδοκλή κατοίκου ’Αθηνών 

Κατά
Βασιλείου Γ . Ραζή κατοίκου Πειραιώς νΰν δ’ 
αγνώστου διαμονής

Πρός τόν κ. 'Υπουργόν έπ\ τών Οικονομι
κών ως αντιπρόσωπον τοΰ Δημοσίου καί τόν

§ 6 4 . —Zur Beseitigung aller 
kiinftigen Anstande werden nach 
solchen Beziehungen als weltliche 
Cegenstande e rk la r t :

a) Alle Vertrage und letztwil- 
lige Dispositionen der Geistlichen.

b) Alle Bestimmungen iiber lie- 
gende Giiter u. fahrende Habe, 
Nutzung, Renten, Rechte der K ir
chen und Kirchlichen Personen.

c) Verordnungen und Erkenn- 
tnisse iiber Verbrechen und S tra- 
ien der Geistlichen. welche auf 
ihre biirgerlichen Rechte einen 
Einfluss haben.

d) Ehe-Gesetze, in so ferne sie 
den biirgerlichen Vertrag und 
dessen W irkungen betreffen.

e) Privilegien. Dispensationen, 
Immunitaten, Exemtionen, zum 
besten ganzerKirchen-Gesellscha- 
ften, einzelner Gemeinden oder 
Gesellschafts-Genossen, oder der 
dem Religions-Dienste gewidme- 
ten Orte und Giiter, in so ferne 
sie politische oder biirgerliche 
Verhaltnisse beruhren.

7) Allgemeine Normen iiber

κ. Ταμίαν τών εισπράξεων έπαρχιακών έσό- 
δων ’Α ττικής.

Δυνάμει τής ύ π ’ άριθ. 1921 καί άπό 29 
’Απριλίου 1908 άδειας τοΰ κ. Προέδρου τών 
έν ’Αθήναις Πρωτοδικών, κατάσχομεν είς χεΐ- 
οας τοΰ κ. Ταμία τώ,/ έπαρχιακών έσόδων 
’Α ττικής, ώς τρίτου δρ. 700, κατατεθείσας 
ύπό τοΰ άνακοιτοΰ τών έν ’Αθήναις Π λημμϊ- 
λιοδικών κ. Ευαγγέλου Μίχα ώς άνηκούσας 
είς τόν άντίδικόν μας Βασίλειον Γ. Ραζήν, 
δυνάμει τοΰ ύ π ’ άριθ. 2045 γραμματίου τοΰ 
Ταμίου επαρχιακών έσόδων ’Α ττικής, ώς κα- 
τασχεθείσης έπ! τοΰ ύπαλλήλου Β. Γ . Ραζή, 
Π αναγιώτη Δρινοπούλου, πρός έξασφάλισιν 
μέρους τής κατά τοΰ είρημένου αντιδίκου μας 
Β. Γ. Ραζή άπαιτήσεώς μας έκ δρ. 12.500, 
τών τόκων καί εξόδων αύτών, άς δ ι’ απατης 
καί πλαστογρααιήσεως είσεπραξε παρά τοΰ έν· 
Πειραιεΐ υποκαταστήματος μας καί σας πα- 
ραγγέλομεν ΐνα κρατήτε ταύτας είς χείράς 
σας μέχρις ού τό αρμόδιον δικαστήοιον, ένώ 
πιον τοΰ όποιου, δϊ)λοΰμεν άμα ύμϊν ότι θά 
έγείρωμεν τήν περί κύρους κατασχέσεως α
γω γήν μας, άποφανθή.

'Αρμόδιος δικαστικός κλητηο έπιδότω j 'j -  

μίμως άντίγραφον τής παρούσης τώ  κ. 'Υ 
πουργώ έπί τών Οικονομικών, ως αντιπροσώ
που τοΰ Δημοσίου καί τώ κ. Ταμία έπαοχια- 
κών έσόδων ’Α ττικής.

Έ ν ’Αθήναις τή  5 Μαίου 1908
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τής ’Εμ

πορικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Α . Χ αρτο νλά ρ ης

’ Ε νώ π ιο ν  τώ ν  έ ν  ’ Α θ ή να ις  Π ρω τοδ ικώ ν

Α Γ Ω Γ Η
τής έν ’Αθήναις ιδρυμένης ανωνύμου εταιρείας, 

ύπό τήν έπωνυμίαν Εμπορική Τράπεζα 
τής Ε λλάδος καί έκπροσοιπουμένη ύπό τοΰ 
Γενικοΰ Διευθυντοΰ αύτής Γρηγ. Έμπεδο- 
κλέους, κατοίκου ’Αθηνών, 

κ α τ ά
Βασιλείου I1. Ραζή, κατοίκου Πειραιώς καί 

άγνωστου διαμονής. Γνωστοποιούμενη καί 
ποός τόν κ. ύπουργόν τών Οικονομικών- 
καί αντιπρόσωπον τοΰ Δημοσίου καί τόν· 
Ταμίαν έπαρχιακών εισπράξεων έσόδων 

• ’Α ττικής ώς τρίτους.
Ό  άντίδικος Β. Γ. Ραζής τό έπάγγελμα 

έμπορος τήν 24ην ’Απριλίου έ. ε. προσελθών 
έν τώ  έν Πειραιεΐ ύποκαταστήματι τής ήμε- 
τέρας Τραπέζης, παρέστησε ψευδώς κα ί δο- 
λ ίως τώ  Διευθυντή αύτής κ. Δ. Πετροκοκ· 
κίνω , οτι ή έμπορική επωνυμία Γ. Β. Ραζής, 
ής ήτο μέλος, ήτο κυρία καί κάτοχος 3-5,343 
οκάδων σίτου παραγωγής Βουλγαρίας έντός 
400 σάκκων, τόν όποιον, δήθεν, είχε φορτώ
σει, είς τό ύπό έλληνικήν σημαίαν ίστιοφόρον- 
«Ταχυδρόμος» πλοιαρχούμενον ύπό τοΰ- Α. 
’Αννίνου καί ήσ©αλισμένον, είς τήν ασφαλι
στικήν εταιρείαν «Γ ενική  εταιρεία θαλασσίων 
’Α σφαλειών», έδρεύουσαν έν Δρέσδη, έπέδει- 
ξε δ ’ αύτώ καί τήν ύπό χρονολογίαν 23 
’Απριλίου έ. έ . φορτωτικήν είς διαταγήν 
ιοέρουσαν τήν ύπογραφήν αύτοΰ- ώς φορτωτοΰ-· 
τοΰ ρηθέντος φορτίου καί τοΰ πλοιάρχου, έν ή 
είχεν επισυνάψει καί τό άπό 24 ’Απριλίου- 
έ. έ. ασφαλιστικόν συμβόλαιον τοΰ αύτοΰ- 
φορτίου διά φράγκα 15.0-00 καί διεπραγμα- 
τεύθη τήν είς τήν Τράπεζαν ποιλησιν τούτου 
άντί δρ. 12 ,500 .

Τών προτάσεων τοΰ έναγομένου, κριθεισών 
συμφερουσών, συνήβθη μ ετ ’ αύτοΰ οριστική 
σύμβασις πωλήσεως, δυνάμει τή.ς όποιας ουτος- 
μέν έπώλησε τό περί ου ό λόγος φορ-τίον, 
μεταβιβάσας δ ι’ οπισθογραφήσεως. τήν- ρηθεί- 
σαν φορτωτικήν καί τό ασφαλιστικόν συμβό- 
λαιον είς τήν διαταγήν τή ς Τραπέζης τήν-

6.—Allg'emeine- Norman iiber 
die Verbindlichkeit zur Erbauung 
und Erhiiltung· der Ivirchen-und 
geistlichen Gebaude.

A r t . 19 .—Mit ausAvartigen wel
tlichen oder geistlichen Behiirden 
darf weder die Synode noch eine 
apdere geistliche BehordeOder- ein 
einzelner Geistlicher· in; Corres- 
pondenz oder in; irgend ein ande- 
res unm-ittelbares Verhaltniss 
treten.

Τ Υ Π Ο ΙΣ  n .  A.

24ην Α πριλίου έ. t , ,  όπως τό παραλάβη, 
αύτη είς Ζάκυνθον οπού ήν προωρισμένον νά 
έκβοοτωθή, καί παρ-αδοθή, ή δε Τράπεζα τώ- 
έμέτρησε- τό συμφωνηθέν τίμημα τών δρ. 
12,500'. έν μέρει μέν είς συνάλλαγμά της 
επ ί Παρισίων έκ φρ. χρ. 6000, τό δ’ υπόλοι
πον είς χαρτονόμισμα καί διά συμψηφισμού’ 
ά ς  πρβϋπάοχον- παο’ αύτή χρέος του.

Τήν έπομένην ό’μως τών γεγονότων τού
τω ν, ήτοι τήν 25ην·’Απριλίου έ. ε. συνεπεία- 
είδοποιήσεως, κατόπιν μετοεγενεστέρας τής. 
άσφαλίσεως έρεύνης τοΰ ποάκτορος τής ασφα
λείας I. Α-. Μπότη, άπεκαλύφθη, οτι ό ένα- 
γόμενος παρέστησε τώ  Διευθυντή τού Ύ πο- 
καταστήματός μας ψευδή πράγματα1 ώς αλη
θή Ιπ ί-τώ  σκοπώ νά βλάψη τήν Τράπεζαν 
ποριζόμενος παράνομον- οφελος, διότι καί τό 
πωληθέν παρ’ αύτοΰ- φοοτίον άπεδείχθη ανύ
παρκτον- καί ή άπό 23 ’Απριλίου 1908 φορ
τω τική , ήν- μετεβίβασε τή Τοαπέζη λαβών 
τά ς δρ-, 12 ,500 ; είνε ψευδές τοΰ ίδιου κατα- 
σκδύασμα·, τής έν αύτή φαινομένης ύπογρα- 
οής τοΰ-- πλοιάρχου Α. ’Αννίνου πλαστής, 
τεθείσης- ύ π ’ αύτοΰ τούτου τοΰ έναγομένου, 
καθ’ ου καί ποινική ένεογεΐται δίωξις έπί τώ- 
άνω- έγκλήματι, τής απάτης καί πλαστο
γραφίας.·

Ε πειδή είνε υπόχρεος νά έπιστρέψη καί 
πληοώση ήμϊ'ν, τάς όποιας διά τού ώς ανω· 
τελεσθέντος έγκλήματός του έλαβε παρ’ ήμών 
δρ.. 1·2',500' καί τούς τόκους των.

Ε πειδή , πρός έξασφάλισιν μέρους τής κα τ’ 
αύτοΰ’ άπαιτήσεώς μας ταύτης ένηργήσαμεν 
δυνάμει τής ύ π ’ άριθ. 1921 και άπό 29 ’Α
πριλίου· έ. ε. άδειας τοΰ- κ. Προέδρου τών 
έ-νταύθα- Πρωτοδικών, διά τού άπό 5 Μαϊου 
κατασχετηρίου·μας. συντηρητικήν κατάσχεσιν 
ε ίς  χεΐρας τού τρίτου κ . Ταμία είσποάςεων 
έσόδων- ’Αττικής καί τώ ύπουργω τών Οικο
νομικών- ώς- άντιπροσώπω τού Δημοσίου, ίπ ι ι  
δρ. 700 άνηκουσών τώ  οφειλέτη μας και 
κατατεθεισών τώ  οηθέντι Ταμία ύπό τοΰ 
έν-εργοΰντος τήν κ α τ ’ αύτοΰ άνάκρισιν δικα- 
σ-τοΰ;—Καί δ ι’ όσους λόγους θέλομεν προσ
θέσει έν δέοντι.

Δ ιά  τ α ΰ τ α
Καλοΰντες πρός συζήτησιν τόν έναγόμενον 

μετά. τήν νόμιμον προθεσμίαν.

Έ  ξ α ι τ ο ύ μ ε 0 α

ΓΓή;λ παραδοχήν τής παρούσης, τήν έπικύ- 
ρωσιν τής κυρίας άπαιτήσεώς μας καί τήν 
ύποχρέωσιν τοΰ άντιδίκου νά μας πληρώση, 
διά τήν- άνωτέρω- αιτίαν δρ. 12,^00 έντόκως 
πρός 9 ο]ο έτησίως μέχρις έξοφλήσεως.

Τήν έπικύρωσιν τής είς χεΐρας τοΰ ανω
τέρω Ταμία εισπράξεων έσόδων ’Αττικής 
καί τοΰ-ύπουργοΰ τώ ν Οικονομικών ώς τρίτου 
έπιβληθείσης παρ’ ήμών κατασχέσίως, έπί 
τών-παρα τώ  πρώτω κατατεθειμένων δρ. 700 
τοΰ οφειλέτου μας καί τήν ύποχρέωσιν τοΰ· 
τρίτου νά μας πληρώση, ταύτας είς συμψη
φισμόν μέρος τής κυρίας άπαιτήσεώς μας.

Τήν προσωρινήν έκτέλεσιν τής έκδοθησο- 
μένης- αΛΤοαίάσ-εως.

Τήν προσωπικήν τού έναγομένου κράτησιν. 
Καί τήν-καταδίκην του εις τά  έξοδα καί τέλη .

'Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο
μίμως πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα τών ένταΰθα. 
Πρωτοδικών διά τόν αγνώστου διαμονής αν- 
τίδικον, δημοσιεύων άμα αύτήν, είς μιαν 
των- έντα-ΰθα εκδιδομένων έφημερίδων και- 
πρός- τόν Ταμίαν εισπράξεων έσόδων ’Αττικής: 
καί τόν κ. ύπουργόν τών Οικονομικών ως: 
τρίτων.·

’Αθήνα!, 5 Μαίου 1908.
Ό·πληρεξούσιος δικηγόρος: 

Αλ. Χ αοτουλάρης

die Verbindlichkeit ztw? Erbauung 
und Erhaltung der Kirchen und 
geistlichen Gebaude.

g) Bestimmungen iiber die Zu- 
lassung zu Kirchen-Pfrtinden.

h) Vorschriften iiber die Ein- 
richtung der Kirchen-Listen als 
Quellen: der Bevolkerungs-Ver- 
zeichnisse, als Register der Civil
standes und iiber die Legalitat der 
pfarrlichen Documente.

| 65i—I-n: alien- dieser Gegen- 
standen Kommt der Staatsgewait 
allein- die Gesetzgebung und Ge- 
richtsbarkeit zu.

[Τον Έ δίχζον]

I  17·.-....................
Verfiigungen: an. weltliche Be- 

horden Konnen sie nur durch die 
Regierung: bewirken.. . .

[T ov rcgo t. Κοναιοτορίον]

(Ά κ ο λ ο ν θ ε ϊ)

Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


