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Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α
Μηνιαία Κατάστασής τής Ελληνικής Πιστωτικής Τραπέζης το5 Λαοδ 

καί Στατιστική τ6ν εργατιών αυτής από \ ης Ίανουαρίοο μέχρι 28 
Φεβρουάριου, ύπό A. Β α μ π 2. — Τίνι τρόπψ δύναται νά βελτιώση 
ό έργάτης τήν Οέσιν του, ϋ-ο Άρ. Δ ο σ ίο ο .— Ή  Σύναξις τ&ν 
Πρεσβυτέρων, ΰπο Σ. Ν. Β. — Τό Άλφαβητάριον το3 ’Εργάτου ύπά
Έδμόνδου Άβοΰ, μετάφρασις έκ το3 ΓαλλικοΟ Α. Β Άπάντησις
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Ελληνικής Πιστωτικής Τραπέζης 
τοϋ ΛαοΟ πρό; τινας κατ’ αύτοΟ μομφάς ανωνύμου τινός.

Συνός,υμη ετήσια χςοπΛηρωτέα έν Ά θήνοις

Διά τούς έν ΕΑΑΑΔΙ συνορομητάς Δραχ. 6. Διά τους έν τφ ΕΞΩΤΕΡΙΚί) φράγχ. <0.

Είς οίανδήποτε εποχήν τοϋ έτ·ας γίνει τις συνδρομητής λαμβάνει τά προεκδεδομέν* 
φυλλάδια του έτους καί πληρώνει τήν συνδρομήν ολοκλήρου τοΒ τρέχοντος έτους.
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Μέχρι ζ%ς 1 ’Ιανουάριου’

Μ έτοχοι 287  
ΜετόχαΙ 654  

Μέχρι της 31 Ίανουαρίου*

Μ έτοχοι 520  
ΜετΌχηϊ 7 07

Μέχρι της 28 Φεβρουάριου·
Μ έτοχοι 549  
Μ ετοχαί 76 ί

Ή τοι, από 1 ’Ιανουάριου μέχρι 
τ'ής ‘28 Φεβρουάριου έγένοντο μέ
τοχοι νέοι 62 , λαβόντες μετοχάς 91 
έ'τι δέ 7 παλαιοί μέτοχοι Ιλαβον 
μετοχάς 19 , ώστε αί μετοχαι ηΰ- 
ξησαν έν τω διαστηματι τοΰτω κα
τά 110.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μέχρι της 1 Ίανουαρίου·

Κεφάλαιο}' iza-ipixor xai ΐιποθψα-
τ ιχό ν ··  .................... 18 ,(77 . 11

Δ ά ν ε ια ........................... ...  2,700
Τ ajusuzi/pior■ · · ·  · ·  2 4 7 . 80

'T d o .b r  2 1 ,1 2 4 3 1

Μέχρι της 31 Ίανουαρίου-

Κ irpri.iacor έταιριχόν xai ή.το&εμα-
z-txor ..................................  20,4 41.26

Δ ά ν ε ια ...................................  2 ,7 0 0 . —

Τημιεντέ/ριον · · · ·  · ·  188.90

Τό ό.Ιον δ ξ .% · 2 3 , 3 50.16

Μέχρι τ·?)ς 28 Φεβρουάριου*

Κεφά.Ιαιον izaipixor xai άηνθεμα-
zixbr  ·  ...........................  92 ,951 .86

Δ ά ν ε ια ................ .. ·· 6 ,2 0 0 .—'
Ταμιευτήριον · * · · · · 664 .85

Τό odor · · 29,786.71

Τό ολον δέ τοϋ πραγματοποιη
μένου και μή έταιρικοΰ και άποβε- 
ματικοϋ κεφαλαίου ανέρχεται ήδη 
εις δρ. 7 8 ,7 3 4  και λ. 96 , τό όποιον 
έλπίζομεν, ώς και άλλοτε είπομεν, 
κατά πάσαν πιθανότητα νά συμπλη- 
ρωθη εντός τοϋ τρέχοντος έτους. 
Έάν δέ έξακολουθήσωσιν ot συμπο- 
λιται ημών έγγραφόμενοί μέτοχοι 
όπως μέχρι σήμερον, άμφότεροι δέ, 
παλαιοί καί νέοι, να καταθέτωσι τα-



κτικώς είς λ/σμόν των μετοχών των, 
τά κεφάλαια τής εταιρίας θέλουν ύ- 
περβή τάς 100 ,000  δραχ.

Όφείλόμεν δέ να άναμνησωμεν 
εις όλους τούς κυρίους μετόχους ο* 
τι ή πρόοδος τής εταιρίας μας δηλ. 
τό συμφέρον αυτών έναπόκειται κα
τά μέγα μέρος εις αύτούς. Η  έταί- 
ρία ήμών, ώς πάσα έπιχείρησις, έχει 
τους έναντιοφρονοΰντας είτε έκ πε
ποιθήσεων, είτε έκ συμφέροντος, εί
τε έξ άλλων λόγων, επομένως έχει 
ανάγκην και αποστόλων και υπερα
σπιστών παντα^οΰ τής πόλεως, οϊ- 
τινες να έρμηνευωσιν εις πάντας τά 
προσγινόμενα έκ τής έταιρίας ταύτης 
ώφελήματα εις τους μετόχους, τήν 
,κατάστασιν αύτής και νά προτρέ- 
πωσι πάντας νά συμμετάσχωσιν 
αύτών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.

Περί τό τέλος μαίου 1870  ήρ- 
ξαντο αί έργασίαι τής εταιρίας ταύ
της· ήτοι ήρξαντό οί κύριοι μέτοχοι 
άλλοι μέν καταβάλλοντες τάς με- 
τοχά ςτω ν, άλλοι δέ καταθέτοντες 
μικρά ποσά εις λογαριασμόν τών 
μετοχών αυτών.

Ά πό τής έποχής δέ ταύτης μέ 
pt τής 28 φεβρουαρίου ε. ε. δηλα- 
ή. έν τώ διαστήματι 9 μηνών πα- 

ρέσχεν εις τό έμπόριον, είς τήν βιο
μηχανίαν καί εις τάς άλλας υποθέ
σεις τών συμπολιτών ήμών εις δά
νεια καί άνανεώσεις δανείων τά κε- 
οάλαιον δραχμών 4 1 ,6 9 4  καί; λε
πτών 12.

Βεβαίως τό ποσόν τβϋτο δέν εί
ναι μέγα, άλλ’ έάν άναλογισθώμεν 
τό βραχύ άπό τής ιδρύ^εως τής ε
ταιρίας ταυττς 3\ά&&τΰα, έάν έξε- 
τάίω,κεν τόν σκοπόν αύτής, όφεί-

ϊ

λομεν νά όμολογησωμεν οτι δέν έΤ- 
ναι ασήμαντος ή ύπηρεαία αΰτη, έν 
τόπω μάλιστα όπου ή ελλειψις τών 
κεφαλαίων, έκ τής έλλείψεως πρό 
πάντων τής πίστεως προερχομένη, 
άφίνει τήν έργασίαν άνεϋ κεφαλαίου 
καί έκθέτει τον πτωχόν οικογενειάρ
χην καί πάντα τόν έν προσκαίρω 
ανάγκη ευρισκόμενον είς τούς όνυ
χας ολίγων τινών άνθρώπων.

Διά τής τακτικής δημοσίεύ- 
σεως, άπό καιρού είς καιρόν, ό
λων έν γένει τών πράξεων τής έ- 
■atpίας ταύτης καί τής καθη

μερινής αύτής καταστάσεως , ι
δίως δέ στατιστικής τών χορηγου
μένων δανείων, του ποσοΰ, τής προ
θεσμίας, καί τής χρήσεως αύτών, 
θέλομεν κρατεί τούς συμπολίτας ή
μών έν γνώσεί τής προόδου τής ε
ταιρίας ταύτης, τών έλλείψεων αΰ- 
τής, τών ώφελειών τάς όποιας πα
ρέχει είς τήν κοινωνίαν, έν ω συνά
μα θά περισωθ'?) καί ή ιστορία τής 
εταιρίας ταύτης άπό τής ίδρύσεώς 
της, καί θά διαφωτίζη τούς άναλαμ- 
βάνοντας τήν ίδρυσιν τοιούτων ε
ταιριών,καί θά καθοδηγή τους οιευ- 
θύνοντας τάς ίδρυμένας ΐνα μιμών- 
ται τά έν ταύτη καλά, οιαφυλάτ- 
τωνται δέ καί άπομακρύνωνται έξ 
όσων ήμεΐς έπλανήθη μεν.

Αί 4 1 ,6 9 4  δρ. καί 12 λεπτά διε- 
τέθησαν είς 225 δάνεια καί άνανεώ- 
σεις δανείων οδτω:
Τον ’Ιούνιον 1870  δάνεια 6

» ’Ιούλιον , » » 16
» Αύγουστον » » 19
χ> Σεπτέμβριον » » 21
» ’Οκτώβριον » » 11
» Νοέμβριον » » 24
» Δεκέμβριον » » 46
» ’Ιανουάριον 1871 » 31
» Φεβρουάριον » » 51

Τό όλον . . . .  225

Έκ τών 225 τούτων είναι:
Λ ττο δ ρ α χ . 1 0 25 δ ά ν ε ια 12

3) 26 Β 50 Β 32
J) » 51 » 100 » 60
Ό 101 2 0 0 » 43
D Χ> 201 » 300 Β 40
Ό » 301 Β 400 » 21
» X) 401 Β 5 0 0 » 12

υ 501 )) 600 Β 2
» ΐ> 601 Β 700 Β 2
» V 701 » 8 00 » —

» 801 S 900 Β 1

Τό όλον · · · 225

Τά 225 ταΰτα δάνεια καί αί α
νανεώσεις δανείων έγένοντο είς 48  
ιδιαίτερα έπαγγέλματα,-ύπαγόμενα  
είς έξ κατηγορίας, ήτοι είς βιομη- 
χάνους, έμπορους, κτηματίας, έρ- 
γάτας καί υπαλλήλους ιδιωτικούς, 
λογίους, στρατιωτικούς καί ύπαλ- 
λήλους δημοσίους.

>·; βιοίΛΥ,χάνου; έδόθτ,σαν δάνεια 86
Β έαττόρου; β » 63
9 κττ,αατίας » β 5
Β στρατιωτικ. (2/3 συνταζιούχ.) 32
» υπάλληλους ήτ,αοσίου; 

λογίους, διδασκάλ.ους, διδα-
7

»
σκαλίσσας....................... 14

Β έργάτας, υπάλληλους κατα
στημάτων, ΰττηρέτας κλπ. 18

Τό ολον..................  225

Αί 4 1 ,6 9 4  δρ. καί λεπ. 12 έκυ- 
κλοφόρησαν κατά τήν εξής άναλο- 
γίαν:

Εις βιθ[Λτ,χάνίυί.................. 12 ,104:60
» έμπορου;.......................  13 ,243
» χττ,αατίας ................. 3 ,083 :94
» έργάτας καί ΰ~αλλη-

λ.ους ιδιωτικούς · · · · 3 ,670 :30
» στρατιωτικού;  7 ,547 :28
» δηαοσίους ΰ-αλληλου; 1,080.
» λογίους, (διδασκάλου; δι-

δασκαλίσσας)  965.

Τό ό'λον· · ·· 41 ,694 :12

Έκ τοΰ πίνακος τούτου βλέπο- 
μεν ότι κατά πρώτον λόγον ή βιο
μηχανική τάξις καί ή έυιποοική τής

πόλεως ήμών έλαβον τά περισσό
τερα δάνεια· δεύτερον οι στρατιωτι
κοί καί ιδίως οί στρατιωτικοί συν
ταξιούχοι, οίτινες, οικογενειάρχαι 
κατά τό πλεΐστον, ύπό μυρίων πιε- 
ζόμενοι άναγκών, προεπώλουν μέ- 
χρι τοΰδε τάς συντάξεις αύτών είς 
ίδιώτας μετερχομένους τούς τοκι- 
στάς πληρώνοντες 5 ή 10 δραχ. είς 
τάς 100 διά 15 ήμέρας ή ένα μήνα 
τό πολύ· ήτοι έξοικονόμουν τάς ά- 
νάγκας τής οίκογενείας των πλη
ρώνοντες τόκον 120 τοΐς 0]q κατ’ 
έτος, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τήν 
προαφαιρεσιν τοΰ τόκου, τήν άναγ- 
καστικήν άγοράν τροφίμων άντί με* 
τρητών, έάν ό τοκιστής ητο παν*- 
τοπώλης.

Πρωτίστως όμως, ώς φαίνεται εκ 
τών άνωτέρω, ή εταιρία αΰτη συν
τρέχει είς τάς άνάγκας τής βιομη- 
χάνου καί έμπορικής τάξεως, ήτοι 
θέτει είς κυκλοφορίαν κεφάλαια π α 
ρ α γ ω γ ι κ ά ,  τά όποΐα είναι ή ζωή 
καί ό αχώριστος σύντροφος τής έρ- 
γασίας, έφ^ς θεμελιοΰται ή ευημε
ρία τοΰ άτόμου καί τής κοινωνίας 
όλης. Ουτος δέ είναι ό κύριος σκο
πός τών Πιστωτικών Τραπεζών τοΰ 
Ααοΰ.

Α. ΒΑΜΠΑΣ.

ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ ΔΤΝΑΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΤ.

Ούδέν συντείνει πλειότερον νά 
διατηρή τάς έργατικάς τάξεις είς 
κατάστασιν κοινωνικής μειονεξίας, 
όσον ή έντελής ελλειψις πόρων ού
δέν ήθελε συντελέσει πλειότερον νά 
καταστήση καλλιτέραν τήν θέσιν 
τοΰ έργάτου, ή ή κατοχή μικροΰ 
κεφαλαίου, έξ εκατοντάδων τινών 
δραχμών,τάς οποίας πάςτιςδύναται 
νά συνάθροιση έντός όλίγων ετών, 
λεπτόν ποός λεπτόν.
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Πολλάκις ομως τήν σήμερον ά
μα νοήμων και ένεργητικός εργά
της (όπως ύπάρχουσι πολλοί τοιόϋ- 
τοι) συλλάβη τήν ιδέαν ν’ άναλάβη 
έπιχείρησίν τινα όι’ ίδιον λογαρια
σμόν, αμέσως καί βαναύσως εμπο
δίζεται εις τά σχέδιά του, υπό της 
οχληράς χαί θλιβερωτάτηςσκέψεως, 
ότι ήθελε χρειασΟή ολίγα χρήμα- 
τα, έν ώ αΰτός τίποτε δέν εχει. Ή  
βιομηχανία εκείνη ή όποια τώ προσ- 
εμειδία, και διά την οποίαν ήσθά- 
νετο εαυτόν ικανόν, τό έμπόριον ε
κείνο εις το όποιον ητο βέβαιος ότι 
ήθελεν επιτύχει,—  ανάγκη νά μή 
σκεφθή καν πλέον περί αύτων. Ή  
περίστασις τής όποιας «μέλλε νά 
έπωφεληθή διαφεύγει αύτώ, και η 
άθυμία τόν καταλαμβάνει. Λρκεΐ 
νά έγερθή ζωηρά τις συζήτησις με
ταξύ αύτοΰ και του κυρίου του, ιδού 
άποπέμπεται και περιορίζεται, προς 
στιγμήν τουλάχιστον, εις ανεπαρκή 
βοηθήματα, άτινα δέν θέλουσιν εσως 
επιτρέψει αύτώ ν’ άνακτήση ποτέ 
τά ένεχυριαζόμενα ήδη πράγματά 
του, και βεβαίως δέν θά τόν έμπο- 
δίσωσι νά καταχρεωθή εις τούς μι
κρεμπόρους.

Ά λ λ ’ οίαδήποτε καί αν ήναι ή 
αιτία τής διαβατικής άλλ’ εΰτελοΰς 
στερήσεως, ούδέν είναι άθλιέστεοον, 
οΰδέν σκληρότερον τήςκαταστάσεως 
εργάτου βεβαρυμμένου υπό οίκογε- 
νείαξ, και όταν ακόμη έχη παρέλ- 
Οει ή στιγμή τής μεγίστης στενοχώ
ριας· ή έαχάτη δυστυχία άφησε τά 
έΐίυτής ιχνη, έσφράγισε τά πάντα 
3*ά τοΰ ειδεχθούς άπεικονίσματός 
της. Επομένως πόσα πράγματα 
πρέπει νά οιορθωθώσι! πόσα άντι- 
χείμενα ν’ άντικατασταθώσι! Τά έν-
ύματα έφ.θάρησαν* αλλά τί νά 

οροντίση τις πρώτον; Παντού όφεί- 
- εΙ· έχει έλλειψιν πάντων οί μι- 
κοέαποοοι ένεον&ΰσΐ μεγάλάς κοα-

i  ► » k * -  i  i  ^  4  -

τήσεις έπί. των ημερομισθίων, καί 
πωλοΰσιν αΰτω παν τό χρειώδες 
άντί μεγάλου κέρδους, οιά ν’ ά- 
ναχτήσωσι τάς ποοκαταοολάς τω ν  
ό δυστυχής εργάτης, οαμασθείς υπό 
του καμάτου, τής απελπισίας και. 
τής πείνης, δέν είναι πλέον άνθρω
πος, είναι δοΰλος, ον άνευ θελήσεως.

Και αν άκόμη ήθελε μάθει ότι 
ήδύνατο νά εύρη που. καλά ημερο
μίσθια, ότι εις τό δείνα, ή δείνα μέ
ρος οί έ^γάται ζητούνται και πλη
ρώνονται καλώς, δέν δύναται νά με- 
ταβή έκεϊσε ot’ ελλειψίν ολίγων 
τινών δραχμών.

Ό  υιός έχει καλλίστας φυσικάς 
διαθέσεις διά τό επάγγελμα τοΰ πα- 
τρος* διά μιχράς άναπτύΗεως τών 
διαθέσεων τούτων ήθελε διακριθή 
εις τήν τέχνην του. Ά λ λ ’ όχι! Ή  
οικογένεια εξακολουθεί αύξάνουσα, 
ή δ’ άνέχειά της είναι μεγάλη· τό 
δυστυχές παιδίον θυσιάζεται· άπο- 
στέλλεται όλως νέον άκόμη εις τά 
έργοστάσιον, τό βαναυσουργεΐον, 
τάς σκληρας εργασίας τών χειρωνά- 
κτων, διά νά κερδίση τον επιούσιον 
άρτον.

Ευτυχώς παρ’ ήμΐν, έν Ελλαοι, 
δέν είναι πολυάριθμος ή τοιαύτη 
τάξις τών εργατών. Όπωσοήποτε 
όμως πολλοί είναι οι στερούμενοι 
οιουδήποτε κεφαλαίου. Ας το ειπω- 
μεν λοιπόν μετά παρρησίας· υπάρ
χει πράγματι τοιαύτη διαφορά με- 
μαξύ τοΰ μηδέν απολύτως εχειν και 
τό έξουσιάζειν όλίγας έκατοντάοας 
δραχμών, οϊα μεταξύ δουλείας καί 
έλευθερίας.

Εις τοΰτο λοιπόν τό αποτέλεσμα, 
τήν κατοχήν κεφαλαίου τίνος πρέ
πει νά τείνωσιν άδιαλείπτως αι 
προσπάθειαι τοΰ εργάτου, εάν πράγ
ματι καί σπουδαίως θέλη νά βελ
τίωση τήν κοινωνικήν θέσιν του· 
και άοεύκτως θέλει επιτύχει εις τοΰ
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το, εάν συγκατατεθή ν’ άπέχη γεν-  
ναίως τών δαπανηρών και βλαβε
ρών έκείνων ηδονών, εις τάς όποιας 
δι’ ηθικήν αδυναμίαν , αργίαν καί 
ιδιοτροπίαν σπαταλά χαλόν μέρος 
τών κερδών του.

Έ άν ύπελόγιζέ τις τό ποσόν τής 
ησυχίας, τής άσφαλείας, τών ηθι
κών ευχαριστήσεων, τής ευτυχίας 
τέλος, όπερ άντιπροσωπεύουσιν ό- 
λαι έκεΐναι αί ώραι τής αργίας, τάς 
οποίας διέρχεται τις εις τά οινοπω
λεία και άλλαχοΰ, μακράν τής γυ- 
ναικός του, τών τέκνων του, τής οι
κίας του, μετά τοϋ πρώτου τυχόν
τος, ουδέποτε πλέον ήθελεν έπι- 
θυμήσει νά εϊσέλθη εκ νέου εις τά 
τοιαΰτα καταγώγια τής διαφθοράς, 
και ταχέως τό πτωχόν βαλάντιόν 
του ήθελε πληρωθή χρημάτων. Καθ’ 
έβδομάδα ήθελε φέρει τά ε ξ ή κ ο ν 
τ α  λ ε π τ ά  του εις τήν Πιστωτικήν 
Τράπεζαν τοΰ Ααοΰ, καί ήμέραν 
τινά ήθελε χαίρει ικανήν πίστιν, ό
πως άναλάβη υπό καλούς όρους τήν 
προσμειδιώσαν έκείνην βιομοχανίαν, 
τό έμπόριον έκεΐνο εις τό όποιον η
το βέβαιος ότι ήθελεν επιτύχει, καί 
ουτινος ή ιδέα έπλήρου άλλοτε λύ
πης τήν καρδίαν του.

’Ιδού πώς έξαρταται άπό αύτοΰ 
τοΰ εργάτου νά βελτιώση τήν κοι
νωνικήν θέσιν του.

[ Έ κ  τ ο ΰ  Γ α λ λ ι κ ο ύ ]

ΑΡ. ΔΟΣΙΟϊ.

Η  Σ Γ Ν Α Ε ΙΣ  ΤΩΝ Π Ρ Ε 
ΣΒΥΤΕΡΩΝ-

Κατα-ληκτικάν αληθώς φαινόν.ενον είναι 
εις έθνη η δύοντα ή μόλις πλαττομενα ή 
πικρά ειμαρμένη παντά; μεγάλου και ω
ραίου σκοπού, ό [Λανιώόης διωγμός ον ΰφί- 
σταται ή άρετή ή ζώσα η ή αληθής διά
νοια, ενώ σύναμα, έν Co) αΰτω δν .ονίτι

y ρόνω, τοϋ οίθ’̂ τ ί“ θτε τοιούτου έθνους ά
ξαντες άναφωνοΰσιν εύλαβώς περ; άρετ·?,;, 
νοος, τιμ ΐς, Γ α λιε ίας. Ετόλμτ,ίέ τις έν 
τοιαύτΥ) δυίττ'νω κοινωνία, τταραττλανν,Βείς 
άτ:ό τοΰ έκ,δ/,λουμένου άττάντων έρωτος δτ,- 
8εν ποός τό αγαθόν καί άλν,θές r, ένδίδωιι 
εις ίδιους γενναίο-υς καί αληθώς ανθρωπίνους 
παλμούς, έτόλμ/ισε νά χωρνίσνΐ Sv βηυ.α 
έττί τά πρόσω; ΐδοΰ άντί στεφάνων αί ύ
βρεις, άντί ^αρας καί εύγνωμοσυν/,ς τ&τα 
πικρία καί πας άγενης κατά τούτου αγών.

Καί ΐνα μ·/·, άλλα τε πολΛά καί ποικίλα 
ΰπομνν'σωμεν, τρανως καταδείκν^σι ττ,ν 
πένθιμον ταύτ^.ν άλγ'θειαν ή έπί τΫ,ς χρι- 
στιανικωτάττ,ς άποπείρας τΫ,ς τών Πρεσ
βυτέρων Συνάςεως δλως άπροσδόκν,τος καί 
είσέτι άπίθα'Λς συμπεριφορά ττ,ς ΐμετέρας 
ίερας λ,εγομενης Συνόδου. Εν Αθτ’ναις άπό 
βουλΐς πεφωτισμένης καί συνειδησεως εΰαγ- 
γελι/.ωτάτΥ,ς, συνεσττ, πρό τίνος έταιρία τών 
εγγάμων ιερέων υπό τό όνομα Σύναζις των 
πρεσβυτέρων, σκοπούσα τό μεν ττν κατά 
τάς Κυριακάς έν ταΐς ε/.κλν,σίαις θρησκευτι
κήν εύπαίδευσιν τών παίδων διά διδαχών 
ποικίλων, εις τά λεγάμενα Κυρια/.ά αΰτΫς 
Σ/ολεΐα, τά δε τήν άνόρθωσιν έπί τά εΰ- 
πρεπέστερον του ΰν-ετερου χ.οσυ.ι/.οϋ /.λ'/ίρου 
διά της έ'μφρονος χρηυΛτικης συνεισφοράς 
τών μελών τ ις  ‘Εταιρίας έπ’ έλπίδι συν- 
τάςεως. Τίνος αληθώς εις τό βήμα τοΰτο 
τών ιερέων, τίνος δέν άνεσκίρτν,σεν ή καρδία 
ότι τά ίερώτερον καί i'J.t νεκρικώτερον στοι- 
χεΐον ταϋ έθνους τοΰτο, οί ιερείς, ήθελαν έπί 
τέλους γείντ, πράγματι οί άληθεΐς άπόστο- 
λ,οι τών φώτων τοϋ χριστιανισμού, ηθελον 
άπό της τυπι/.ης καί άπύρου πλέον άναφω- 
νήσεως τύπων τινών τ/,ς ίερας λ.ειτουργίας 
άναλάβ/, ήρέμα καί άγίως τήν ηθικήν κατά 
Χριστόν μόρφωσιν τής άπαλοτάτης καί ά- 
γνοτάτης ηλικίας, ής τήν καθόλου ηθικήν 
μόρφωσιν τοιοΰτον, εϊπερ τι καί άλλο, πα- 
ρημέλησαν έν ‘Ελλάδι σήμερον καί άρ^ον
τε; καί διδάσκαλοι καί γονείς; Τίνος φι-
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λοχρίστου καί φιλοπόλιδος άνδρός ή καρδία 
δέν άνέπνευσεν εύφοοσύνως δτι μετ’ ό) ίγον 
δ άμισθος ήμών κλήρας διά των ίδιων του 
χειρών x«l προβλέψεων ήούνατο νά ράψ-/; 
τά τέως συρόμενα κατά γης ράκη του, άμα 
δέ καί μορφωθνί πλειότερον και πάραιτηβή 
ένταυτώ χαμερπών τινων άλλων καί δλως 
απρεπών είς το δεΐον σχήμα επαιτειών; 
Ούδενός βεβαίως, ούδενός. ’Εντεύθεν δέ oy. 
μόνον πλεΐστα επίτιμα μέλη εσπευσαν ά- 
πανταχόδεν της γης νά έγγραφώσιν είς τήν 
σεμνήν καί άγίαν έταιρίαν ταύτην, κατατι
θέμενα ασμένως τον οβολόν των καί άνα- 
μένοντα μνριοπλάσιον την αμοιβήν είς τά 
στηδη τών τέκνων των, άλλά καί αύτής 
τής ιερας λεγομένης Συνόδου τά σπλάγχνα 
συνεκινηδησαν καί διά της ύπ’ άριθ. 1050  
π . ε. εγκυκλίου της ένέκρινε το καταστα
τικόν τής έταιρίας, όπου ή ιερά Σύνοδος συν 
άλλως υπέρ το μάννα τοϋ ουρανού γλυκυ- 
τέροις λόγοις ομολογεί δτι: «δέεται προς 
τον "ϊψιστον ΐνα εύοδώστ; τό εργον τοϋτο 
πρός δ άτενίζουσιν αί ελπίδες της πατρίδας 
κτλ. κτλ.»

’Εν τούτοις κάδαρμά τι ές εκείνων άτινα 
συνενοϋσι πρός την παραφροσύνην άνήκου- 
στον κυνός θρασύτητα καί αναίδειαν, βυ
ζαντινός τις τύπος βδελυροϋ καί μηχανορρά- 
φου καλογηρου, μόλις ένωτισδείς την ευ
σεβή καί φιλάνθρωπον έταιρίαν τών Πρεσ
βυτέρων, παραιτεϊ τήν αιγίδα η λεοντήν 
τοϋ τοσοϋτον αγαστού καί ώς μή ώφειλε 
φιληθέντος Λυκούργου Λογοθέτου της Σύρου 
ϋφ’ ήν ένείδρευεν, άφικνεΐται είς Αθήνας, 
συσπειροϊ περί εαυτόν κόμμα τι καλογήρων 
ύπό παντοίων μιαρών παθών έλαυνομένων 
κατά τής χρηστής Συνάςεως τών Πρεσβυτέ
ρων, παραπείθει διά ποιων, ό Θεός οιδε, πα
ραστάσεων μασσονικών λεσχών καί λ.όυδη- 
ροκαλβινικών συνόδων τόν άγαδόν Μητρο- 
πολίτην, ούτος δέ άφιέμενος ώς έρημον καί 
άτερμάτιστον δκάφος, άνευ δηλονότι ψυχής 
καί βουλήσεως, είς τήν λύσσαν τών περί τό

δεοστυγές κάθαρμα καλογόρων, έκδ£δ«σι 
σήμερον εγκύκλιον ηΐις μονονού αναθεματί
ζω τήν Σύναςιν τών Πρεσβυτέρων, άνευ 
τινός ρητής καί ένδέσμου κα-ϊηγορίας κη
ρύσσει -την ευαγή έταιρίαν ώς λαοφβόρον, 
αντικανονικήν, έκνομον καί άπόκρυφον, συν
επώς δέ, έπί άπείλτ, τών νόμων τής πο
λιτείας καί τών ιερών κανόνων, άκυρον καί 
μή. οΰσαν 1

‘II απροσδόκητος αύτη η μάλλον απο
τρόπαιος εγκύκλιος τής ιερας Συνόδου δά έ- 
φαίνετο είς πάντας ώς εργον ηλιθίου τινός η 
κακίστου άν μή έφερε τήν υπογραφήν τοΰ 
Μητροπολίτου Αθηνών. Αλλά πώς, πρός· 
Θεοΰ, νά ύπολάβϊΐ τις δτι δυνατόν έν τή ιε
ρά συνόδω νά συμβαίντ, δ,τι συμβαίνει το- 
σούτον παρά πασαν δέμν; καί ελεεινότατα 
είς μόνον περίπου τους έξηχρειωμένους πολί
τικους κύκλους, δηλονότι πάσα ραδιουργία 
καί συκοφαντία πρός έκδίκησιν παθών ανίε
ρων ; Λιότι απορεί τις αληθώς τίσι ποτέ 
πειδομένη λόγοις ή Σύνοδος καταδικάζει καί 
άποδιοπομπεΐται τήν Σύναξιν τών Πρεσβυ
τέρων, άφοϋ χθες έτι ηύλόγησεν έν άνεκλα- 
λήτοι αγαλλιάσει αυτήν, άφοϋ παρεδέχθη 
καί έπεκύρωσε τό ύποβληδέν αύτνί καταστα
τικόν τής Συνάςεως, άφοϋ ή έταιρία αύτη 
συνιστάτάι κυρίως καί διευθύνεται άπό μέλη 
πιστά τής ’ Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί λει- 
τουργοός αυτής, οΰχί δ’ άπό ξένους ή λαϊ
κούς μεταπηδώντας παρανόμως καί άντικα- 
νονικώς είς τά καθήκοντα τών ιερέων καί εις 
τους ναούς τοϋ ‘ϊψίστου, άφοϋ έν τή κατά 
τής Συνάςεως έγκυκλίω ταύτγ, τής Συνόδου 
ούδείς φέρεται σπουδαίος καί σαφούς κατη
γορίας λόγος, άλλ’ αόριστοι μομφαί καί προ
φητικοί τρόμοι καί, τά σκληρότερον όλων 
καί άδικώτερον δι’ έγγραφα τής ιερας λεγο- 
μένης Συνόδου, επίτηδες μέχρι γελοίου δια
στροφή τών όμολ,ογιών τοϋ καταστατικού τής 
Συνάςεως τών Πρεσβυτέρων, "ΐνα δέ κατα
φανή τοϋτο όπόσον είναι αληθές, δτι δηλαδή 
όποιον καί όπόσον πνεϋαα διαστροφής τών
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πραγμάτων ώδήγησε την κατά τών Πρεσβυ
τέρων άπόφασιν τής Συνόδου, άρκεΐ νά ση- 
μειώσωμεν μόνον τόδε: έν τφ  άρθρω 14 τοΰ 
καταστατικού τής Συνάςεως τών Πρεσβυτέ
ρων προκειμένου περί τής συνωδά πρός τάς 
πιδανότητας τής διαρκείας τοϋ βίου παρ ή- 
μΐν, την επιστροφήν τυχόν έταιρικής κα- 
ταθέσεως, τούς τοιούτους η τοιούτους τόκους 
κλπ. εύρεσιν τής δσον οιόν τε άκριβεστέρας 
κλίμακος τών συντάξεων, ή έταιρία σοφώς 
προ νοούσα επιφυλάσσεται ΐνα έντός τής πρώ
της δεκαετίας τό λεπτότατον καί βαδύτα- 
τον τοϋτο ζήτημα τοϋ υπολογισμού άναθεω- 
ρηθή ύπό ειδικών έν Λονδίνω μαθηματιχ& τ  
έν τούτοις έν τνί σοφωτάτη ταύτνι προνοία 
τής έταιρίας ποίαν νομίζετε πέτραν σκανδά
λου καί μυστηριώδη σκοπόν εύρεν ή ιερά 
Σύνοδος ; Οτι, πρός τοΐς μυρίοις άλλοις, λέ
γει ή χαταδικαστική έγκύκλιος τής Συνό
δου, ή ‘Εταιρία αύτη επιφυλάσσεται νά τα- 
κτοπονή τούς Λογαριασμούς της  έν Λον
δίνω · · · ·

"Οταν αί άρχαί ένός έθνους χρωμεναι αύ- 
δαιρέτως πάνττ;, άπό λόγους μικρούς βεβαίως 
καί κακίστους·, τοΐς ίεροΐς δικαιώμασιν άπερ 
άπένειμεν αύταϊς ή πίστις καί ή άγαθή έλ- 
πίς τής πατρίδος καταστρέοωσι καδιδρύμα- 
τα τοσοϋτον ιερά καί σωτήρια, ένεκα λόγων 
άληδώς άχυρίνων καί αηδών, μένει τις έπί 
μακρόν απορών τί νά σκεφθή, ή δ’ άγα- 
νάκτησι; φέρει είς τά χείλη του ένα μό
νον λόγον πρός τάς άρχάς έκείνας: αίσχος!

Σ. Ν. Β.

ΤΟ Α Α Φ Α Β Η Τ Α Ρ ΙΟ Ν
ΤΟΤ ΕΡΓΑ ΤΟ Γ.

ΊΓ π 4  
ΕΛΜΟΝΔΟΤ ΑΒΟΤ.

Εισαγωγή.

Πρό τεσσάρων η πέντε έτών ήλ- 
θον είς αλληλογραφίαν έκ τύχης 
μετά τινων εργατών παρισινών. Ού- 
δένα έγνώρισα προσωπικώς- άλλα 
μοί έγραψαν καί εγώ τοΐς άπήντη- 
σα δι’ επιστολές μακράς ητις έκο- 
κλοφόρησεν είς τά εργοστάσια· ε- 
πειτα εις έξ αύτών, όστις έφαίνετο 
έξασκών υπεροχήν τινα έπί τών 
ά)νλων, έκ της δεξιότητος και τών 
γνώσεων του, μο'ι άπέτεινε τήν έ- 
ξί,ς περίπου πρότασιν :

«Θέλετε νά συνδέσητε μεθ’ ήμών 
φιλίαν ασφαλή καί διαρκή ; Κάμε- 
τέ μας μίαν ύπηρεσίαν τήν οποίαν 
ούτε οί ρήτορες μας, ούτε οί διά
σημοι δημοσιογράφοι μας έσκέφθη- 
σαν ποτέ νά μας προσφέρωσι. Δη
μοσιεύσατε εν μικρόν βιβλίον τό 
όποιον νά μας διδάσκη, κατά τινας 
ώρας άναγνώσεως, παν ό,τι μας εί
ναι απαραίτητον νά γνωρίζωμεν. .

«Δέν σας ζητοΰμεν διά τούτου 
περίληψιν τής παγκοσμίου έπιστή- 
μης. Διότι υπάρχουν τόσα πράγ
ματα έν τώ κόσμω τά όποια δέν 
μας ένοιαφέρουσιν ! Ά λ λ ’ ό κοινός 
νοΰς μάς λέγει ότι άνθρωπος μέ κα
λήν θέλησιν ήούνατο, μέ μικράν 
προσπάθειαν, νά περιλάβη έντός 
διακοσίων ή τριακοσίων σελίδων 
πάσας τάς πρακτικάς αλήθειας τάς 
όποιας Ιχομεν ανάγκην νά γινώ- 
σκωμεν.

«Ή  κατάστασίς μας δέν είναι 
ευάρεστος, καί τό χείριστον, τίποτε
δέν μας κάμνει νά έλπίζωμεν οτι
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Got καλλιτερεύση, διά τά τέκνα μας 
ή τούς έγγόνους μας.

«Ύπέστημεν πολλάς δοκιμασίας 
έκ διαφόρων θεωριών άλλ’ ή έκ 
τών κοινωνικών επαναστάσεων πεί
ρα έδίδαξεν είς πάντας ήμάς τί κο
στίζει μία οχλαγω γία, καί δτι αί 
άπερισκεψίαι αυται πληρώνονται 
κατά πρώτον καί πρό πάντων ύπό 
τών πτωχών.

«Μας ειπον ακολούθως δτι ή θε
ραπεία όλων τών δεινών ήμών έκει- 
το έν τώ είρηνικώ συνεταιρισμώ, 
κατά τόν αγγλικόν τρόπον ή θε
ραπεία αδτη είναι άλλη δοκιμασία· 
■πνές προστρέχουσιν είς αυτήν, άλ
λοι δχι.

«Άνθρωποί τινες πεφωτισμένοι, 
καί ύπάρχουσι μεταξύ ήμών πλειό- 
τεροι ή όσοι πιστεύεται, βεβαιοΰ- 
σιν ότι ήδυνάμεθα νά άντικαταστή- 
σωμεν τήν τεχνητήν ΰψωσιν τών 
ήμερομισθίων διά τής έλαττώσεως 
τών δαπανών. Είναι βέβαιον ότι 
ήμεΐς πληρώνομεν τά πάντα είς με- 
γαλειτέραν τιμήν παρά οί πλούσιοι, 
διότι ήμεΐς άγοράζομεν λίανικώς 
καί τά τρόφιμα φθάνουσι μέχρις 
ήμών διά μακράς σειράς μετα
πρατών.

«Δέν υπάρχει μέσον νά λείψωσιν 
οί μεταπράται ; Ά ρ ά  γε εκατόν έρ- 
γάταί συνεταιρίζομενοι ΐνα προ- 
μηθεύωνται τά είς εαυτούς καί τάς 
οίκογενείας των τρόφιμα δέν άντι- 
προσωπεύουσι, πάντες όμοΟ, τήν 
οικίαν ενός πλουσίου ; Οι στρατιώ- 
ταΐ'̂  'συνεταίροι ύπό τήν σημαίαν, 
δαπανώσιν όλιγώτεραν τοϋ ενός 
φράγκου καθ’ έκάστην, καί ζώσι 
καλώς. a

«Έάν ή ένωσις ούναται νά συν- 
τελέση το'.αΰτα θαύματα, θέλει κά

μει καί άλλα· τό κεφάλαιον μάς 
επιβάλλει τούς νόμους του, καί 
μάς λέγουσιν δτι θέλει βασιλεύσει 
έφ’ήμών μέχρι συντελείας τών αιώ
νων. Ά λ λ ά  διά τής συναθροίσεως 
καθ’ έκάστην μιάς δεκάρας, άρά γε 
δέν θέλομεν φθάσει, πάντες όμοΰ, 
νά σχηματίσωμεν έν κεφάλαιον ; 
Καί άφοΰ γεννηθή τό κεφάλαιον, 
δέν θά είμεθα είς κατάστασιν νά 
έργαζώμεθα διά λογαριασμόν μας, 
χωρίς νά μοιράζωμεν τά κέρδη μέ 
άλλον τινά ;

«Φρονείτε δτι είκοσιν έργάται, 
γινώσκοντες πάντες τό εργον των, 
δέν άποτελοΰσιν ενα έργοςασιάρχην ;

«Τό δυστύχημα είναι δτι πάσα  
δοκιμή κοστίζει ακριβά, πρό πάντων 
δτε πρέπει νά βαοίζη τις ψηλαφών, 
έπί μή χαραγμένης όόοΰ. Ή  άμά- 
θειάμας μάς δένει χεΐρας καί πόόας.

«Δέν υπάρχει επιστήμη τις τής 
κοινωνικής οικονομίας ; Διατί δέν 
μάς έδίδαξαν αυτήν ποτέ ; Τήν 
γνωρίζετε ; Δύνασθε νά μάς τήν δι
δάξετε ; Δέν άπαιτώμεν πραγμα
τείαν επιστημονικήν, άλλ’ ώρας τι- 
νάς οικιακής συνδιαλέξεως περί 
πλούτου, περί κεφαλαίου, περί ει
σοδήματος, περί έργασίας, περί η
μερομισθίου, περί παραγωγής, περί 
φόρου, περί νομίσματος, καί περί 
άλλων τίνών τοιούτων, περί τών ό
ποιων καθ’ έκάστην μάς όμιλοΰσιν, 
άλλά ποτέ μέν διά νά μάς άποθαρ- 
ρύνωσι , ποτέ δέ διά νά μάς έξα- 
πατήσωσιν,άλλ’ούδέποτε διά νά μάς 
τάς έξηγήσωσι καί νά τάς καθαρί- 
σωσι παντός άμφιβόλου.»

Άπεκρίθην είς τόν ανταποκριτήν 
μου δτι έδεχόμην τήν πρότασίν του, 
καί έσκέφθην δτι ή άπλή αύτη συγ
γραφή, χωρίς νά περιέχη νέας ι
δέας, ήδύνατο νά γίνη ωφέλιμος
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καί είς άλλους συμπολίτας μου 
εκτός τών εργατών τών Παρι- 
σίων (1).

ΕΛΑ. Π1ΣΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ Ο ί  Λ Α Ο Υ·

ΤΟΑΙΟΙΚΠΤΙΚΟΤί ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» ΑΥΤΗ5.

Είς δύο συνεχή φύλλα, τή; 4 καν 5  I- 
σταμένου, ττ,ς εφημερίδας «Αυγής,» εόη- 
μοσιεύδη «ρδρον, άνευ ΰπογοαφής, άλλ υ~ό 
τα στοΐ'/εΐα Α καί Β, S'- οΰ ό γράυας 
ποοσπαδεϊ νά διασαλεύστ; την καδ έκάστην 
·παγ»ι^£ν$ν νπόλτίύιν καί πίστιν τής ‘Ε
ταιρίας ταύτης, μεμφόμενος δτ,6εν ταϋ δ«»- 
κητικοΰ αυτής συμβούλιου ταΰτα:

Α') “θτι, ένφ έν τώ 25  ά,οδρω τοΰ Κα
ταστατικού κέρδη τής ‘Εταιρίας είναι οί 
λαμβανόμενοι τόκοι καί ή προμήθεια 1)4 
τοΐς 100, προμήθεια, ώς φαίνεται, δέν ε- 
τυχε νά λτ,φβτ, καδόλου.

Β') "θτι, ένώ κατά τό ίδιον άρδρον, 
πρέπει ν άφαιρεδώσιν άπό τά κέρδη ττ,^ 
‘Εταΰίας οί τόκοι τών ξένων κεφαλαίων, 
περί τών τάκων τούτων ούδόλως γίνεται

(1) Σ. Μ. ’Επειδή τοΰ Βιβλίου τούτου Οέ- 
λομεν μεταφράσει τά κυριώτερα κεφάλαια, 
ΐνομίσαμεν καλόν νά προτάξωμεν, συντετμη- 
μένον, τόν -πρόλογον το3 συγγραφέως, ?■.’ ου 
καταφαϊνωνται τίνα τά έπασχολοΰντα τόν 
εργατικόν τη; Ευρώπη; κόσμον ζητήματα, 
και τόσον ετι εχεϊ, οπου πληΟύς οίκονομο- 
λογικίϋν συγγραμμάτων ύτιάρχουσιν, αισθά
νονται τήν ανάγκην βιβλίων συντόμων καί 
άπλ&ν, περί συνεταιρισμών, παραγωγή:, ά- 
πόταμιεύσεως, κεφαλαίου κ.λ. τά όποια νά 
y ρησιμεύωσιν ώς όοτ,γοί εις τους προσπα- 
θοϋντας νά καλλιτερεύσωσι τήν Οέσιν των. 
Τό βιολίον τοΰτο οέν είναι γεγραμμένον 
άπό είοικοϋ οίκονομολόγοο, άλλ’ οϋχ ήτ- 
τον εκθέτει μετά τοσαύτης ακρίβειας καί σα
φήνειας ανευ επιστημονικών δρων καί θεω- 
ciov όσα ένόμισε καλάν νά πραγματευΟή 
έν αύτψ, ωστε οιά τούς συμπολίτας ήμών 
τούς στερουμένους παντός οίουοήποτε τοιού- 
τον Βιβλίου είναι πολύτιμον άιτόκτημα.

λόγος, ούδ’ άναφέρεται έπί -όσον καιρόν 
τά Συμβούλιου έδανείσδη τάς δραχμάς ταύ- 

. τας, ένω - τό Καταιτατικόϊ διατάττει νά 
τ,ναι topwuivY, ν; τροδεσμία.

Γ') *Οελ έδα-άνττεν είς έξοδα διοι/.'ί- 
σεως υπέρ τά ώpi^viva.

Δ.') "Οτι τά έςοδα τΐ,ς έγκαταστάσεως. 
δεν εγένοντο σύμφωνα πρός τας άναποφεύ- 
κτους δαπάνας τί,ς ‘Εταιρίας* και

L/) "Οτι τό διοικν,τικόν .συμβούλιον γ,- 
χ-ολοϋ'ίτ,'ε «ύστημα αμδαιρεσίας καί περι- 
φροννίιεως πρός τούς μετόχους, όειχδεν κα
κή: πίστεως κ.τ.λ.

’Επειδή όφείλομεν εύδύνας ττρός τους 
συνεταίρους ήμίίν, άναδεντας ήμΐν τήν διεύ- 
δυνσιν καί τήν ΰ-εράσπιτιν τών συμφερόν
των τή; ‘Εταιρίας, διά δε τών ανωτέρω 
καδ’ ήμών μορφών δυνατόν τά συμφέροντα 
τής ‘Εταιρίας, νά πάδωσι, κλονιζομενίς τής 
πρός αυτήν ύπΟ/,-ήφεοΛ; τών συμπολιτών 
ήμών, δεωροΰμεν ύ^ό τοΰ καβή/.οντος έπι- 
βαλ'λόρνον ήμΐν ν’ άπχντήσωμεν δ^λθσίαν 
εις τάς δτ,μασία καΟ ήμών άπευδυνδείσας. 
αιτιάσεις. Και,

άΊ Εν τώ 17 άρδρω τοΰ Καταστατι
κού ή προμήθεια ορίζεται είς 1)2 τοΐς 100,. 
καί ού/ί είς 1)4* f/) ούδέν άρίΐρον ταύ Κα
ταστατικού ορίζει τόν -^ορισμόν ττ,ς; προ- 
μτ,δείας άπό τούς τόκους έν τώ ίσολ.ογισμώ.

‘Ο άρδρογράφος επομένως άνέγραψεν, έν 
τί; κατηγορία αύτού, άρδρον, μή ύπαρχον 
έν τώ Καταστα-τικώ, καί ύπεβίβασε τήν 
πρθ;7.ή0ειαν κατά 1)4 τοΐς 100, άγνωστον 
διά τίνα λόγον.

Ούδέν άρδρον τοΰ Καταστατικού ορίζει 
τήν διάκρισιν τή; προμτ(6είας άπό τών τό
κων* διότι τούτο γίνεται μόνον, όταν εκ 
τής προμήθειας δεραπεύωνται είδικαί ‘Ε
ταιρίας τι-Λς άνάγκαι* χ. έάν ή ‘Εταιρία 
ήμών έδάνειζε πρός 12 τοις 100 , ελάμ- 
βανε δέ καί 6 τοΐς 100 έπί πλέον τακτι- 
κώς,η κάι είς ώρισμένας περιστάσεις,άλλά τό 
6 τοΐς 100 τούτο ώριζε δι’ έςοδα διαχειρί- 
σειος, r, πρός αύξησιν τού ,άποδεματικού κ,ε- 
φαλαίου, r, πρός άλλην τινά ανάγκην, τότε 
ώφειλε νά έγγράφτ,ται κεχωρισμένως Ϊνα μή 
άδικηδτ, ή δικαιούχος μερις. Ευτυχώς εν τή 
ήμετέρα ‘Εταιρία πολύ φρονίμως ούδεμία 
τοιαύτη ανωμαλία ύ,τάρχει. Τό 1;2 τοΐς 
100 δε, οπερ ή ‘Εταιρία ήμών 'λαμβάνει, 
δι' ούδεμίαν ιδιαιτέραν ανάγκην χρησιμεύει.
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Αλλ’ έπειδή έπί τών ευκολιών, άς ή ‘Ε
ταιρία, παρέχει, πάντες σχεδόν οί μέτοχο', 
έχουσιν ίσα περίπου δικαιώματα καί. άλ- 
ληλοδιαδόχω; δικαιούνται νά μεταλάβωσιν 
αύτών, ό δέ δανειζόμενος καί μή έξοφλών 
το δάνειόν του, κατά τήν λ,ήςίν του, στερεί 
τρόπον τινά καί ζημιοϊ άλλον συνέταιρον, 
όστι; ήθελε λάβει τό κεφάλαιον τοΰτο καί 
τό μεταχείρισή ομοίως εις τό έμπορων ή 
εις τήν βιομηχανίαν του, διά τοΰτο πληρό- 
νει, κατά τ/,ν άνανέωσιν, τό 1)2 τοΰτο 
τοΐς 100 , έκ τοΰ όποιου ωφελείται μικρόν 
οπωσδήποτε ό άλλος αδικούμενος μέτοχος. 
‘Ομοίως θά ή το άνάγκτη νά φαίνηται χω 
ριστά ή προμήθεια καί χωριστά οί τόκοι, 
έάν ή ‘Εταιρία ήμών είχεν έργον νά εΰρίσκτ; 
κεφάλαια, τά όποια νά μεταδανείζ·/) με 
όσον τόκον τά ευρίσκει, άλ.λά λαμβάνουσα 
προμήθειαν 6 τοΐς 100. Επειδή όμως δα
νείζεται μέν ξένα κεφάλαια με συμφέροντα, 
άλλά διάφορον έκάστοτε τόκον, δανείζει δέ 
πάντοτε ώρισμένως πρός 12 τοΐς 100, 
ακολουθούσα, κατά τοΰτο, τάς πλείστας
καί καλλίστας τών έν Γερμανία Π'.στωτι- 

ν Γι „ 'κών Τρα~ε,ών τοΰ Ααοΰ, αιτινες ηνωσαν
τήν προμήθειαν καί τούς τόκους εϊς ένα ώ- 
ρισμένον τόκον, άνάλογον πρός ττ,ν ευημε
ρίαν αυτών καί αύξομεωύμενον κατά τάς 
περιστάσεις, διά τοΰτο δεν ΰφίστατο ή ά- 
νάγκη τοΰ χωρισμού τής προμήθειας καί 
τών τόκων, έν τώ ισολογισμώ, καί ούχί 
διότι προμήθεια δεν έλήφθη.

β'.) Εις οϋδεν άρθρον τοΰ ήμετέρου Κα
ταστατικού ορίζεται, ότι έν τώ ισολογισμώ, 
-?! έν τή λογοδοσία, πρέπει ν’ άναφέρη τό 
Συμβούλων εις ττιν Γενικήν Συνέλευσιν διά 
πόσον χρόνον συνωμολόγησεν έκαστον δά
νειον.

Τά άρθρον 14, §§ β καί γ, ορίζει αλη
θώς, ότι ή a ‘Εταιρία συνομολογεί μέ τρί- 
»τους δάνεια έπί τόκω καί προθεσμία ώ- 
»ρισμέν7;,Β α δέχεται παρακαταθέσεις χρη- 
»μάτων, έπί τόκω ή άνευ τόκου έ~ί ώρι- 
«σμένω χρόνψ'Β άλλά διά τούτου καθοδη
γούνται άπλώς οί διευθύνοντες, ϊνα μήποτε 
δεχθώjiv έπ άορίστω γρόνω  δάνεια, ή 
παρακαταθέσεις, ή με ανοιχτόν λο γα 
ριασμόν, κά: ή ‘Εταιρία δέν εύρεθή τυχόν 
ποτέ εις θέσιν νά έπιστρεψτ, ταΰτα, έν 
ημέρα αΙφΫιόίως ήθελον τ?, ζητηΟή. ‘II δέ 
προνοητική δ'.άταξι; αυτή τΛ  Ινχταστα-

τικοΰ είναι μία έκ τών σπουδαιοτέρων ο
δηγιών, άς ό Σοΰλτσε-Λελιτς αναγράφει 
πρός τους ιδρύοντας καί διευθύνΟντας έν 
Γερμανία Πιστωτικάς Τραπέζας τοΰ Ααοΰ, 
συμβουλεύουν μάλιστα, ϊνα αί προθεσμίαι 
ώσιν όσον τό δυνατόν μακρότεραι. Εάν 
λοιπόν ό γράψας τό άρθρον έν τι, αΑύγ-7,» 
έμελέτα τά περί τών Τραπεζών αύτών, 
δέν ήθελε διαστρέψει τό άρθρον 14 τοΰ Κα
ταστατικού. Αλλά καί έάν μετά προσο
χής άνεγίνωσκε τά 16 άρθρον : «ή ‘Εται- 
Βρία δανείζει βραχυπρόθεσμα δάνεια μέχρι 
»τριών μηνών, i x l  ώρισμένΐ] προθεσμία ,» 
ήθελε κάλλιον κατανοήσει, ότι ή Εταιρία 
ημών, όπως, ούτε δανείζεται, ούτω ούδέ 
δανείζει επ’ άορίστω χρόνω , ή ire' ά -  
νοιχτώ .Ιογαριασμώ, αλλά διά 2 , διά 
5, διά 10 ημέρας, διά 3 μήνας ώρισμέ- 
ru r . ΙΙιθανόν όμως καί έκ τούτου νά εςα- 
νάγη ό γράψας τήν διατριβήν έν ττ, αΑύ- 
γΐ,,Β ότι τό Συμβούλων οφείλει ν άναφέρνί 
εις τήν Συνέλευσιν διά πόσον χρόνον έδα- 
νείσθη έκαστος μέτοχος.

Εν τή δευτέρα ταύττ, κατηγορία ΰ~άρ- 
χει καί τις άλλη, ότι δηλαδή δεν έσημειώ- 
θησαν έν τώ ισολογισμώ οί πληρωθέντες 
τόκοι πρός τους δανειστάς. Λεν έσημειώ- 
θησαν τόκοι, διότι δέν είχον πληρωθή έτι. 
Εάν δέ είχον πληρωθή καί δέν έσημειώ- 

θησαν, βεβαίως θά έννοη ό γράψας τό άρ
θρον έκεΐνο, ότι δεν έζημιώθησαν έκ τού
του οί μέτοχοι, άλλ’ οί καταρτίσαντες τόν 
ισολογισμόν. Ηδύνατο δε όπωσδήποτε ό 
γράψας τήν διατριβήν, πριν ή κατηγορήσω, 
ήμών τήν έλλειψιν ταύτην, νά έρωτήστ; τάν 
πρώτον παρατυχόντα έμπορον, έάν σημειώ- 
ν/,, έν τοΐς καταστίχοις του, ώς πληρωθέντα 
όσα δέν έπλήρωσε.

γ ’.) Αί πιστωτικαί Τράπεζαι είναι καθ- 
ιδρύματα όλως ιδιόρρυθμα, χρήζοντα ιδιαι
τέρας μελέτης. Εις πάσας τάς μετοχικάς 
‘Εταιρίας διαιρείται τά έταιρικόν αύτών 
κεφάλαιον εις ισας μερίδας, καί έξ αύτών 
λαμβάνει ό βουλόμενος οσας θέλει* ούόέν 
λεπτόν καταβάλλει ούδείς άνω τοΰ όρισ- 
θέντος αντιτίμου τής μερίδος ή μετοχής 
ταύτης. Εις τάς ΙΙιστωτικάς Τραπέζας ομως 
τοΰ Ααοΰ, έκτος τοΰ αντιτίμου τής μετοχής, 
ήν έκαστος οφείλει νά καταοάλλτ;, ή να 
συμπλήρωσή, ύποχρεοΰται νά πληρώστ, καί 
δικαίωμα εισόδου, άμα τη έγγραφη του ύς
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μετόχου. Πρός τίνα σκοπόν δ έ ; Λιότι εις 
τάς άλλ ας Τραπέζας ή ‘Εταιρίας ή κατα
βολή τών μετοχών γίνεται αμέσως, καί έ- 
ττομένως εύθΰς έν τ7, ιδρύσει των άρχονται 
έΐόωμένως τών έργασιών αύτών εχουσαι 
τά πρός έγκατάστασιν κεφάλαια καί τά 
πώς δωίκησιν άπαιτούμενα κέρδη ικανά 
άαέσως. Εϊς τάς Πιστωτικάς Τραπέζας τοΰ 
Ααοΰ όμως, έπειδή έκαστη μετοχή πρό
κειται νά συμπληρωθή μικρόν κατά μικρόν, 
καί ώς έπί τό πλεΐστον διά τών άνά 60 
λεπτά έβδομαδικών καταβολών, είναι αδύ
νατον νά έπαρκέσωσι, κατά τους πρώτους 
μίνας, κατά τά πρώτον έτος καί πλέον, εις 
τά έξοδα καλώς όπωςδήποτε ώργανισμε- 
νης διοικήσεως καί γραφείου, τά κέρδη, δη
λαδή οί τόκοι χιλίων, δισχιλίων, ή καί εΐ- 
κοσακισχιλίων δραχμών. "θθεν ώρίσθη δι
καίωμα εισόδου 2 , 3, 4 δραχμών, όπερ 
χρησιμεύσει κυρίως έν άρχτ, διά τάς πρω- 
τας άνάγκας τής έγκαταστάσεως καί τής 
διοικήσεως' διότι όπως διά νά έμφυτεύσν; 
καί καλλιεργήστι ό κτηματίας άμπελον, 
μέχ ρις ού δώσει αύτώ καρπόν, έχει άνάγ- 
κην κεφαλαίων, δηλαδή εργαλείων καί 
χρημάτων πρός πληρωμήν τοΰ κόπου τών 
εργατών, ουτω καί ή καθίδρυσις τής ‘Εται
ρίας έχει ανάγκην κεφαλαίων, δηλαδή οι
κήματος, επίπλων, έργατών' τά δέ κεφά- 
λ.αια ταΰτα, μή έχουσα άλλα, λαμβάνει έκ 
τοΰ δικαιώματος τής εισόδου, άνϊπάφους 
τηροΰσα τάς έταφικάς μερίδας. Τό δικαίω
μα  δέ τοΰτο τής εισόδου σχηματίζει καί 
τήν πρώτην βάσιν τοΰ άποθεματικοΰ τής 
‘Εταιρίας κεφαλαίου, ήτοι τής κοινής πάν
των τών μετόχων περιουσίας, ές ής καλύ
πτεται πάντοτε καί έν τώ μέλλοντι πάσα 
ζημία. ’Εάν όμως ό γράψας τήν έν τι, 
βΑύγτ,ο διατριβήν είχε σκεφθή, Q Tt δύ- 
ναται νά ίδρυθη ποτέ ‘Εταιρία τοιαύτης φύ- 
σεως, καλώς καί κανονικώς ένεργοΰσα, καί 
δυναμένη νά τραφη, κατά τά πρώτα αυτής 
βήματα, άπό τά ευτελή αύτής κέρδη, ήμεΐς 
ούδέ έσκέφθημεν τοΰτο, ώς μέτοχοι, ούδ έν- 
τόλήν τοιαύτην άνελάβομεν ύπά τών εκλο
γέων συνεταίρων ήμών, ήτοι νά συατηθή 
Ταμεΐον, νά ΰπάρχτι Ταμία; τακτικός, άπά 
πρωίας μέχρι εσπέρας έργαζόμενος, νά ϋ- 
πάρχτι εϊσπράκτωρ άπά βαθείας αυγής τήν 
πάλιν διατρέχων, τά δέ κατάστημα καί ot 
υπάλληλοι ουτοι νά πληρωθώσι μέ 191

δρ. καί 3 λεπτά, δι’ 7 μηνών έργασίαν, 
ώς ό άρθρογράφος υπολογίζει, ήτοι νά δα- 
παν/,θώσι 9 δρ. δι’ ένοικων τοΰ Καταστή
ματος, 9 δρ. εις μισθόν τοΰ ταμία καί 9 
τοΰ κλητηρος. Τούτου δ ’ ενεκα έν τη ανα
θεωρήσει τοΰ Καταστατικού ώρίσθη, έν 
άρθρω 28 , ότι τά έξοδα τής διοικήσεως 
δέν δύνανται νά ΰπερβώσι τά 1)4 τών κερ
δών της ‘Εταιρίας· άλλά μέχρις ου τά 
κέρδη αύτής είναι τόσα, ώστε τά 1)4 αύ
τών νά μή έπαρκή εις τάς δαπάνας τε- 
λ.είας καί καλώς ώργανισμένης δωικήσειος, 
τό Α. Συμβούλων άναπληροΐ διά τοϋ κον
δυλίου τών εκτάκτων δαπανών τά έλλεί- 
ποντα' όταν δέ τά κέρδη τής Εταιρίας αύ- 
ξηνθώσιν έπί τοσοΰτον, ώστε τό 1)4 νά 
κριθί, πολί», τότε τά Λ. Συμβούλων ελατ
τώνει αύτά κατά τάς άνάγκας άναλόγως.

Επειδή λοιπόν η ώφειλον νά περιπέσω- 
σιν εϊς τά άτοπα ταΰτα αί ‘Εταιρίαι τοΰ εί
δους τούτου, καί νά καταστραφώσιν εύθΰς 
έν τ ϋ , σ'Λτάσει αύτών, ώς ίσως ό έν τ/, s Αύ- 
γ*7,Β άρθογράφος έπιζητεΐ, η νά μή συστη- 
θώσι ποτέ τοιαΰται, διά τοΰτο έρχεται τό 
δικαίωμα της εισόδου, ώς μόνον μ  ίσον  
σνντηρήσεως, μ ε τ ' αύστηράς xai x a .h r  
οικονομίας, ενεχα τής ΐό ίας αντοΰ τού
τον εύτε.Ιείας, όπερ καί καταναλισκόμενον 
ολόκληρον ούδαμώς αποθαρρύνει ή ένδιαφέ- 
ρει καν τόν μέτοχον, όστις έννοεΐ λίαν φυσι- 
κώς την χρήσιν αύτοΰ. Αλλά καί άν ό λό
γος ούτος μή υπτρχε, μεγαλειτέρα ανάγκη 
διά μίαν ‘Εταιρίαν ΰφίσταται, μεγαλείτερος 
κίνδυνος ή δ τής πτώσεως καί τής όλοσχε- 
ροΰς καταστροφή; αύτής; Πότε λοιπόν τό 
δικαίωμα τής εισόδου, ώς άποθεματικόν κε- 
φάλαιον θεωρούμενον, ήθελε χρησιμεύσει κα- 
λήτερον, ή ότε πρόκειται νά υποστήριξή τήν 
‘Εταιρίαν εις τά πρώτα αύτής βήματα, ότι 
πανταχόθεν σαλεύεται ύπά τής άγνοια;, τής 
κακοβουλίας, καί ύπό τών έχόντων συμφέρον 
εις τήν καταστροφήν αύτής;

δ ”) Εις τήν μομφήν, ότι τό Συμβούλων 
δέν έδαπάνησε διά τά έξοδα τής Εγκατα- 
στάσεως σύμφωνα πρός τάς άναποφεύκτους 
τής ‘Εταιρίας άνάγκας, ό γράψας τήν δια* 
τριβήν, ΰποχρεούμεθα μετά λύπης νά ειπω- 
μεν, ότι παράποτε δείκνυται κακής πίστεως. 
Ούδέποτε δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ο·α έν 
συνειδήσει ό κατήγορος ήμών φρονεί, ή 
έτα,ρική περιουσία τών μετόχων δέν έδρεπε
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νά άσφαλίζηται έντός κιβωτίου σιδηρού, α
φού καί ό ελάχιστος έμπορος θεωρεί τοΰτΟ 
άναγκάϊον, δτι ό ταμίας καί ό διευθυντής έ- 
ττρε-ε νά γράφωσιν έπί των γονάτων αύτών, 
καί ούχί έπί τραπεζών. ’Αλλ ό άρθογράφος 
αριθμών δσα έδαπανηθησαν St’ έγκατάστασιν, 
λ ένε ι: επ ιχ .Ια  xai α.Ι.Ια α ναγκαία
σχεύη δραχ. 1 ,691 ,10  .» Βεβαίως τό νά 
μετασκεόάστ] το σιδηρούν τοΰ W erlheim  /.ι- 
βώτιον είς σκεύος πηΛινον ίσως·, τό νά 
σιωπήστι σκοπίμως, δτι δύο σιδηρά κιβώτια 
ήγοράσθησαν και ύπάρχουσιν άςίας δραχ. 
1 150 , δέν είναι όρθόν, ώς δεν είναι επίσης 
ακριβές το νά ρίπτ/; αυτά εις τήν όδόν, ώς 
άχρηστα  m /J ira  σκεύη, τό νά ρίπττ] είς 
τήν εστίαν, ώς άχρηστα κάυσόζυλα, τά γρα
φεία καί τάς τραπέζας τοΰ Ταμείου, καί δ,τι 
άλλο χρήσιμον, διά τοΰ συλλογισμοί, οτι 
πασα ή γενομέννι δαπάνη διά τήν άπόκτη- 
σιν αύτών οφείλει νά καταλογισθίί εις τας 
ζημίας τοΰ πρώτου (έπταμήνου) της ‘Ε
ταιρίας έτους! Κατά τά δόγματα τοΰ άρ- 
θρογράφου, ή Εθνική Τράπεζα έπρεπε το 
μέγαρον τοΰ κεντρικοΰ Καταστήματος αύ
τ ή ς , τά ΰποκαταστ/ματα αύτής, τό κεφά- 
λαιον, οπερ έχει διαθέσει διά' τά σιδηρά κι
βώτια καί άλλα έπιπλά της, έπρεπε νά τά 
άποσβέσνι είς εν έτος ; Λοιπόν ό βιομήχανος, 
ό ίδρύων έργοστάσιον μετά μηχανών, ύι ών 
υπολογίζει νά έργασθή έπί έτη μακρά, θέλει 
καταλογίσει τήν δι’ αγοράν αύτών άξίαν είς 
τάς ζημίας τοΰ πρώτου έτους; Τοιοΰτον τι 
διδάσκει καί απαιτεί παρ’ήμών δ γράψας τό 
άρθρον έκεΐνο έν τη «Αύγή.» ©εωρεΐ τό με- 
ταβληθέν χυκ.Ιοφοροϋν κεψά.Ιαιον ■, είς 
Λ άγιον χεφάΛαιον ώς άπολεσθέν, και 
τό άφαιρεϊ έκ της περιουσίας της ‘Εται
ρίας, κατάλογίζων αύτό μονονού ώς ζη
μίαν, άνευ τινός ένδοιασμόΰ άποφαινόμε- 
νος δτι «αί δαπάναι (της έγκαταςάσεως καί 
διοικήσεως) έξηντλησαν δλον σχεδόν τό άπο- 
θεματικόν κεφάλαιον.»

Παράδοξος αληθώς λογική, ή λογική, ή 
καταστρέφουσα Try ιδιοκτησίαν, ή μή άνα- 
γνωρίζουσα πά γιο ν  χεφά.Ιαιον (capital 
fixe) είς τόν κτηματίαν, είς τόν βιομήχανον, 
είς τόν έμπορον, ή αναιρούσα δηλαδή τό μέ- 
γιστον τοΰ κοινωνικού πλούτου, δ,τι αί γε- 
νεαί πασαι άπεθησαύρισαν, διά τών πρώτων 
κοινωνικών αρετών, Τής ίζποταμίίΰϋξνς 
καί τής προνοΐας.

’Ενταύθα ήδυνάμεθα νά περάνωμεν τήν 
άπάντησιν ήμών, πρός άναίρεσιν τής έν τή 
β Αυγή» διατριβής, παραβλέπονΐες τάς άλ- 
λας υποδέσεις καί σκέψεις, άς έν τελε* φέρει 
ό συντάκτης αύτής, διότι «ύται ούδέν έπί 
τών γεγονότων λέγ&υσιν, έκ δέ τής άναιρέ- 
σεως ταύτης πίπτει καί ή «τ’. αύτοΰ μορφή, 
Ϋ,ν μετά τοσαύτης ύπετυπωσεν άβρότητος 
κατά δεκατριών συμπολιτών του, λΐ,σμονη- 
σας καί ένταύθα, δτι τά μέλη τού Συμβου
λίου δεν είναι Εένα πρός τήν ‘Εταιρίαν, δέν 
εχουσιν ϊδια καί άλλα συμφέροντα, άλλά 
μέτοχοι καί αΰτοί, κη'δονται τής ‘Εταιρίας, 
κηδόμενοι τής ιδίας αύτών περιουσίας. Γο
νείς τέκνων οί πλεΐστοι, εύλογοΰσι τήν ωραν, 
καθ’ ήν ή ‘Εταιρία αυτή ίδρύθη καί μέλλει 
τό καθ’ έαυτήν νά συνεισφέρω είς ττ,ν ηθικήν 
καί Ολικήν βελτίωσιν τής κοινωνίας μας, είς 
ήν αύτοί καί τά τέκνα αύτών θέλουσι ζήσει,

Τελευταΐον όφείλουσι τά με"< η τοΰ Συμ
βουλίου ν’ άποκρούσωσι καί έτέραν τίνα έμ
μεσον μομφήν, f ιπτομένην κατά τινων ί ί  αύ
τών, δι’ ανοικείου επαίνου έτέρων. Πάντες οί 
Σύμβουλοι θεωροΰσιν εαυτούς, ώς άδελφούς, 
πρός τό αύτό κοινόν άπάντων τών Συνεταί- 
ρων συμφέρον έργαζομένους, ούτε όπάρχουσιν 
έν τούτοις οί θεωρούντες έαυτούς άνωτέρους 
τών συναδέλφων των. Εάν προέκειτο περί 
έρμηνείας συγγραφέων ή περί γνωμοδοτήσεων 
φιλολογικών, ίσως οί περί «λογίων» μελ.ών 
τοΰ Συμβουλίου υπαινιγμοί τοΰ διατριβογρά- 
φου τής «Αύγής» έδύναντο νά έχωσι χώ 
ραν. Προκειμένου δμως περί ζητημάτων 
πρακτικών, καί ύποκυπτόντων είς τήν κρί- 
σιν παντός οικογενειάρχου ή νοήμονος άπλώς 
πολίτου, ή τοιαύτη διάκρισις είναι άστοχος 
δλως, έάν μή έρρίφθη έπί τυ,δες, δπως χαλα
ρώσω σύνδεσμον, στηριζόμενον έπί αδελφικής 
αγάπης καί έπί τοΰ αμοιβαίου ζήλου, πρός 
εύδοκίμησιν τοΰ άρξαμένου έργου.

*Εν ’Αθηναις, τή 7 Μαρτίου 1871.

Τό δ ιο ικητικόν ΣυμΰούΜ ον

Α. Βαμπας διευθυντής, Β. Γιαννούλης, Δ. 
Οθωναΐος, Λ. Ζωϊόπουλος, Δ. I. Κομποθέ- 

κρας, 2. Μαλάκης, Χρ. Τσαντίλας, 2. Βασι- 
λειάδης, Γεώργιος ’ΐγγλέσης, ®. 2χντορι- 
ναϊος, Κ. Φρεδερΐκος, Κ. Πρινόπουλος, Τι-, 
μολέων I. Φιλήμων.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χννδρομ^ταί έγγράφονται έν Άθήναις παρά τώ Καταστήματι τής Έ λλ  
νιχής Πιστωτικής Τραπέζης τον Λαόν, έν ταΐς έπαρχίαις παρά τοΐς ταχ< 
άρομιχοϊς έπιστάταις xai τοΐς άνταποχριταΐς ήμών.

Ή  συνδρομή πληρώνεται έν Άθήναις άμα τή έγγραφή τίνος ώς σννάρομ 
τον, έν όέ ταΐς έπαρχίαις συγχρόνως με την αΐτηαιν τής αποστολής τι

A i ουνδρομαι πληρώνονται έπί αποδείξει όιπλοτνπω φερονση την σφρα. 
γίδα τοϋ συντάκτου.

Πάσα. επιστολή μή άπηλλαγμένη ταχυδρομικών τελών είναι άπαραδεχτο^

Ai έπιστολαί επιγράφονται : «Πρός τήν Αιενθννσιν τής Ε ρ γ α σ ί α ^  
εις ’Αθήνας.»

Ή ’Ε ρ γ α σ ί α  θέλει στέλλεται είς πάσας τάς έφημερίδας τών Αθηνών 
τών έπαρχιών καί τον έξωτεριχον, αΐτινες ήθελον άποδεχθή νά άνταλλάσσωσιν

Ή  Αιεύθννσις τ ή ς ' Ε ρ γ α σ ί α ς  δέχεται, όμολογοΰσα χάριτας τω έπι 
ς-τίλλοντι, πάσαν διατριβήν άναγομένην είς τό είδός της.

<ψύλλον.


