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Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ . 

Πανεπιστήμιον του "Οθωνος· 
Από τον πλοΰτον, τήν δύναμιν και τάς γνώσεις προέρχεται ή ευδαιμο

νία κατά μέρος του άνθρωπου και τών κοινωνιών ολοκλήρων έν γένει. Ο 
π λ ο ύ τ ο ς δεν είναι μοναδικός και άπλοϋς, άλλα συνίς-αται εις κινητόν $ 
άκίνητον, δημόσιον η μερικόν, ύλικόν ή άϋλον, και εις κεφάλαιον η 
πρόσοδον. I I γή, ή οικία, ή πινακόθετος ςοά, τά πολυτελή σκευή, τό επάγ
γελμα του ιατρού", η του συνηγόρου κτλ. είναι αληθής πλούτος , καθώς 
πάσα άλλη τέχνη , και αυτή ή υγεία, τήν οποίαν τόσον άσωτα καταδα-
πανώμεν, και ή καλή είς τήν κοινωνίαν διαγωγή. Διαφέρει δέ μόνον ο τοι
ούτος πλούτος άπό τον συνη'θη, καθότι δέν άλλάσσει οΰτε φθείρεται σχεδόν 
ποτέ. 0 χρυσοχόος παραχωρεί βέβαια είς άλλον τους άγορας-άς τών φι-
λοτεχνημάτων του , άλλά δεν παραχωρεί συγχρόνως και τό πλεονέκτημα 
της τέχνης του. Ευρίσκονται είς μεγάλας πόλεις, καθώς ή Λόνδρα καΐ τά 
Παρίσιον, τρυφηλοί και άβροδίαιτοι άνθρωποι, οί όποιοι ήθελον δώσει αύ-
θωρει 10,000 δραχμάς δια νά έ'χωσι τήν άνΟηραν ύγείαν και την εΰ-
ρωστον κρασιν δημότου τινός χυδαίου, όστις περιπατεί γυμνοπόδαρος [/ή 
γνωρίζων κατά ποίον τρόπον θέλει κερδη'σει τον έπιούσιον της ημέρας ά'ρτον 
"«ι ό'μως ό άνθρωπος ούτος του όχλου δεν ήθελε ποτές-έρζει νάπωλιίση εις 
αυτούς την ύγείαν η τήν κρασίν του, και αν ήτο δυνατόν νά τό εκτέλεση. Από 
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δύο έργάτας εξίσου επιτηδείους και όμοιομ/ισθους, δ μεν έχει τά αναγκαία καί 
καταντά πλούσιος - ό δέ μαραίνεται είς τήν έ'νδειαν. Διατί αρά γε αύτη ή 
διαφορά; επειδή ό μεν έχει καλήν διαγωγήν, το όποιον είναι μέγα πλεο
νέκτημα , η μάλλον μέγας πλούτος, ό δέ ά'λλος περιφέρεται ανόητος και 
άκατάτατος - άλλα τί είναι ή καλή διαγωγή αύτη; 1. τό να έργάζηταί τις. 
2 . τό να οίκονομη όσα κερδαίνει. Οστις τωόντι εργάζεται χωρίς να οίκο
νομη, η οικονομεί χωρίς να έργάζηταί, έχει μόνον τά ήμισυ της άρετης, τήν 
οποίαν όνομάζομεν καλήν άγωγήν η εύαγωγίαν. 

έ κ τούτων πληροφορούμεθα ώς βέβαιον πράγμα ό'τι είναι διαφόρων 
ειδών πλούτοι, και ό'τι ό'ς-ις έχει μί*ν τε'χνην, δέν πρέπει νά Οεωρηθΐ; ποτέ 
ώς δυστυχής άνθρωπος. 

Ανάγκη δέ πάσα νά όμολογη'σωμεν οτι ό'ιτις έχει δύο η τριών ειδών πλούτον 
είναι περισσότερον πλούσιος και βεβαιο'τερον εύτυχη'ς. Τό νά λαμβάνωμεν 
τόκους άπό χρήματα έτοιμα δέν μας εμποδίζει νά ένεργώμεν και μίαν 
τε'χνην. Υποθέτω ό'τι ό ς-οιχειοθε'της τυπογραφείου τινός γνωρίζει καί την 
βιβλιοδετικών" αυτός έχει τότε, κατά την παροιμίαν, δύο χορδάς εις τό 
τόξον του, και κάνεις δεν δύναται νά άρνηθη ό'τι είναι μέγα ευτύχημα. 
Αλλά και ό πλούσιος κατά τά κτήματα , αν έργάζηταί μέ τάς χείρας η 
μέ την κεφαλήν του, και αυτός τότε θέλει έχει ομοίως δύο χορδάς εις τό 
τόξον και ό ιατρός ομοίως, ός-ις γνωρίζει την άγρονομίαν, και ό πολιτικός, 
ό'ς-ις έξωρισμένος είς τήν Σιβηρίαν, δύναται μέ τάς όρυκτολογικάς γνώσεις 
του νά εύρη μεταλλεϊον χρυσού εις τό ό'ρος Αλταϊ. 

Η δ ύ ν α μ ι ς αναλογεί και αύτη μέ τόν πλούτον - είναι δέ διαφόρων ειδών 
δυνάμεις. 0 πατήρ έχει δύναμιν εις τον υίόν , ή σύζυγος εις τον άνδρα, ό 
δεκανεύς εις τόν 7ρατιώτην, όδανεις-ής εις τους χρεώτας, ό διδάσκαλος ε·!ς 
τους μαθητάς , ό βασιλεύς ε:ς τους υπηκόους, καθ' ό'σον ανάγεται εις τους φό
ρους και εις την ύπακοήν τών νο'μων τέλος ή κοινή γνώμη έχει δύναμιν προς 
κύτους τους βασιλείς και αρχηγούς τών εθνών. I I δύναμις δέ αύτη λαμ
βανομένη απολύτως σύγκειται άπό πολλάς δυνάμεις, όθεν εκείνος έχει 
πλειοτε'ραν δύναμιν, ό'<τις τήν ενεργεί εις πλειότερα πράγματα, ό πατήρ 
οικογενείας, 07ΐς έχει την έπιρροήν αγαθού και τιμίου ανδρός, έχει πλειο
τε'ραν δύναμιν , παρ'έ κεϊνον, ό'στις έ'χει απλώς την νόμιμον και φυσικην 
δύναμιν πλούσιος δέ έν ταύτώ και πεπαιδευμένος πολίτης έχει πλειο-
τέραν δύναμιν, παρ' έκείνην, τήν οποίαν έμελλε νά έ'χη, αν πρόσφερεν εις 
τήν κοινωνίαν τήν παιδείαν μόνην, η την περιουσίαν του. 
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Τό αυτό τούτο συμβαίνει και εις την έ π ι σ τ ή μ η ν . 11 έπιστη'μη δεν είναι 
ενική , άλλά διαιρείται εις πολλάς καί διαφόρους- εκείνος δέ είναι έπις-η-
μονικώτερος, ό'ςις γνωρίζει πλειότερα πράγματα - μέ άλλας λέξεις εις την 
ποικιλίαν τών γνώσεων συνίταται κυρίως ή αληθής παιδεία. 

Οτε είπαμεν κατ' αρχάς ό'τι από τόν πλούτον, την δύναμιν καί τάς 
γνώσεις, ώς άπό τρίκρουνον πηγήν, προέρχεται ή ανθρώπινος ευδαιμονία, 
δέν ένοη'σαμεν ποτέ ότι μένουσι δια παντός χωρισμένα τά «τοιχεΐα ταύτα. 

Βλέπομεν εξ εναντίας συχνάκις ό'τι οί αυτοί ά'νθρωποι έχουσι δύο άπό 
αυτά , ενίοτε δέ καί τά τρία συγχρόνως. Καί τήν σήμερον τω όντι ευρί
σκονται καί άλλοτε ήκμασαν πολλοί μεγά.Ιοι ά'νδρες καί ώς σοφοί καί ώς 
πλούσιοι καί ώς δυνατοί. Πολλάκις δέπερί τάαύτά πράγματα, ό μέν έχει 
τήν έπιςη'μην, ό δε τήν δύναμιν, ό δέτήν κτήσιν, παρ. χ. εκείνος έχει άγρόν 
έσπαρμένον μέ σεύτλα - ούτος δύναται νάτόνλάβη μέ μισθόν, ώς χρέος, η ώς 
χάρισμα, τρίτος άλλος γνωρίζει τήν άξίαν του τόπου τούτου , όποΤα κο-
πρεύματα επιδέχεται, πόσον δύναται νά άποδώση άν τά σεύτλα μετα-
βληθώσιν είς σάκχαρ, τί κατά<τημα φέρει κέρδος πλησίον αυτού, καί άλλα 
όμοια. 

Τήν ση'μερον ή επιστήμη φέρει είς τόν πλούτον όπόιοσδη'ποτε αν 
ΰποτεθη - αυτή είναι ό έπιτομώτατος της ευδαιμονίας δρόμος, καί ή ψαλίς 
τρόπον τινά τού θόλου, ό'που ς-ηρίζεται ο νεώτερος πολιτισμός. A t γνώσεις 
φέρουσι τήν δύναμιν, ή δέ δύναμις τόν πλούτον. 

Ò Ούάτ γεννημένος ευφυής καί μεγαλεπη'βολος άνθρωπος ε fr (όριζε 
τΑ,ν έλαστικήν δύναμιν τού ατμού. Επειτα έόυτήθη νά τον έφαρμόση είς 
τάςμηχανάς καί ακολούθως επ.Ιούτησε, δηλ. απέθανε κύριος πολλών εκα
τομμυρίων. 

Ó Ναπολέων λοχαγός τού πυροβολικού, è γνώριζε τόνπόλεμον, κατ 
ολίγον εϋρήκεν άφορμήν νά απόδειξη ό',τι έγνώριζεν καί έδυνήθη έπειτα 
νά ένεργηση. Αφού δέ ενέργησε πρώτον έκυρίευσε τό Τουλών ώς νά έκέρ-
δαινε πολλούς θησαυρούς- μετά δέ δεκαέξ χρόνους ό'λην τήν Εύρώπην, 
εκτός μόνης της Αγγλίας. 

Τόν συλλογισμόν τούτον δυνάμεθα νά μεταφέρωμεν άπό τά μεγάλα εις 
τά μικρά πράγματα. Επειδή αν ή μάθησις, είτε ή αξία, κατά τινα συγγραφέα, 
φέρη τόν άνθρωπον είς τόν πλοϋτον και είς αύτ>,ν τήν βασιλείαν, θέλει τόν 
καταρτίσει πολύ εύκολώτερον κύριον 800 ή 1200 δραχμών τόκου, μέλος 
του δημοτικού συμβουλίου, δήμαρχον τού τόπου, μετ' ολίγον δε, καί άντι-
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πρόσωπον. Δίν λέγόμεν ύπουργόν, επειδή ή εκλογή τών υπουργών γίνεται 
κατά τυχην καί δια τήν ανάγκην τών περις"άσεων, ένώ ή ψήφος του λαου 
είναι κυρίως ή άσφαλες-άτη τής αξίας άπόδειξις, κα'ι άςιοζήλω τον τής αρετής 
βραβεϊον. 

Επειτα ενδέχεται ή ^.άθησις να μή ηναι πολλά βαθείαΓ Καθείς πρέπει να 
γνωρίζη καλώς τα έ'ργον του· ό νομοδιδάσκαλος χρεως-εί να γνωρίζη καλώς 
τους νόμους, τα δέ λοιπά όλα επιπόλαιους* ό ξυλουργός καί ό οικοδόμος συμ
φέρει να γνωρίζωσι τήν γραμμικήν γεωμετρίαν , καί δέν ζητούμεν άπό 
αύτοΰς ούτε άς-ρονομίαν, ού'τε άλγεβραν. 

Αί γνώσεις, τών οποίων έχουσι χρείαν όλοι οΐ άνθρωποι, είναι έκεϊναι, 
περί τών όποιων γίνεται συχνότερον λόγος είς τήν συναναστροφήν καί είς 
τά βιβλία, τών οποίων ή έλλειψις μας καταδικάζει να μή καταλαμβάνωμεν 
απλούστατα πράγματα καί να μένωμεν σιωπηλοί, ένώ άλλοι περιμένουσιν 
άπό ημάς άπόκρισιν , ΐ να λέγωμέν τινα παραλογισμόν καί άνοησίαν δια 
να καταςαθώμεν έτι μάλλον καταγέλας-οι. 

Ουτω π. χ . δέν συγχωρείται να μ ή γνωρίζωμεν τί είναι άραιόμετρον, 
πρό<-υπον, πλατίνα, Πολυνησία, Χρις-όφορος Κολόμβος κτλ. καί δμως πό
σοι μεταξύ ημών καί γραμματικοί τών δικαστηρίων ό'ντες , ίσως δέ καί 
συνήγοροι καί εισαγγελείς, v.aà μεγαλέμποροι, καί γραμματειών διευθυνταί, 
δέν έ'χουσιν άμυδράν ιδέαν, τ ί σηυ,αίνουσιν αύται αί λέξει;! 

Δια νά αναπλήρωση αυτήν τήν έ'λλειψιν ή Κυβέρνησις του Βασίλειος 
ηύδόκησε νά συςτίση το κεντρικόν εκείνο κατάς-ημα τών γνώσεων, τό όποιον 
ώνομάσΟνι προ πολλού πανεπιστήμιον. Λυπούμεθα Οτι δεν συμφωναύμεν 
μέ εκείνους, οί όποιοι είς σχολαστικάς πάντοτε καί μικρολόγους συζη
τήσεις κατατρίβοντες τον πολύτιμον χρόνον, πρόβαλον νά τό όνομάσωμεν 
προκριτοίτερον πανδιδακτη'ριον. Επειδή δέν ενοη'σαμεν διόλου τήν διαφοράν, 
καί έπιμένομεν πάντοτε εις τα πράγματα, κατά δεύτερον μόνον λόγον 
φροντίζοντες περί τών ονομάτων, θέλομεν αναπτύξει συντόμως είς τούς 
ακολούθου; αριθμούς το αντικείμενο*; τών μαθημάτων, τά όττοΐα μέλλουσι νά 
παραδοθώσιν είς το πανεπίΓ-ζίμιον. Ó μακρός ούτος τών ανθρωπίνων γνώ-

0ή 

φορον αυτών έκ φύσεως κλίσιν καί δεξιότητα. Ανθρωποι πεπαιδευμένοι άνεδέχ-
θησαν τό έργον της εθνικής αυτής διδασκαλίας· οί λόγοι των θέλουσι δια-
δοθή καί είς όλην τήν Ελλάδα δια τών εφημερίδων, δια τών βιβλίων καί 
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μάλις-α δια τών μαθητών. Εφ' όσον δε αύξάνουσιν αί χρεΐαι, θέλει αύξηθή 
βέβαια καί ό αριθμός τών δημοσίων τούτων τής έπις-ήμης άποςόλων καί 
τό Ελληνικόν έ'θνος φωτιζόμενον βαθμηδόν , θέλει καταντη'σει ίσως ποτέ 
ΧΛτά τήνεύνομίαν, τάς γνώσεις καί τήν βιομηχανίαν ένάμιλλον τών άλλων, 
τά όποια είς αυτό κυρίως χρεωστούσι όλον τόν πολιτισμόν καί τήν π « -
ρουσαν εύδαιμονίαν των. (3.) 

Υ Γ Ι E I N H Τ Ω Ν Π Α Ι Δ Ι Ω Ν . 

Ó άήρ , τόν οποίον άναπνέουσι τά παιδία, πρέπει νά ήναι καθαρός καί 

μετριόθερμος. 

Τό φώς είναι άναγκαιότατον είς τήν ζωήν. 0<~ις άνατραφη είς σκοτεινόν 
μέρος, θέλει γένει χλωμός ώς τά φυτά, τά όποια δέν βλέπουσι ποτε τόν 
ή'λιον. Τά ομμάτια του παιδίου πρέπει νά προφυλάττωνται άπό τήν εύθυ-
βολίαν τών άκτίνων του ηλίου· επειδή ό έκ τούτων προερχόμενος ερεθισμός 
θέλει τό βιάσει νά ίλλωπή ή συχνοσφαλνά τά βλέφαρα , νά παραβλωπή 
(άλλοιθωρίζη) ή καί νά άμβλυωπη ενίοτε. 

Οταν τά παιδία δύνανται νά περιπατήσωσι, πρέπει νά τά συνειθίζωμεν 
νά ύποφέρωσι τό ψύχος καί νά ζε7«ίνωνται μέ τά παιγνίδια. Οσω πλειό-
τερον τά κρατούμεν κλεισμένα, τόσω εύκολώτερον άρρωτούσι καί πάσχουσιν. 
Οταν ό άήρ κοκκινίζη τό δέρμα των, έχομεν λόγον νά συμπεράνωμεν ότι 
αυτό θέλει είναι πολλά λεπτόν έξ εναντίας δέ θέλει άποβή μελαγχρινόν, αν> 
ό άήρ τό λευκαίνη. 

Καθ' ήμέραν μετά τό έξύπνημ,α άα33ς τό παιδίον νυμνόν ολίγας τινάς 

στιγμάς - ας κίνηση τά μέλη του είς τον ήλιον ή έμπροσθεν τής θερμάς-ρας 

(έςίας). Τρίψε του μάλις-α ελαφρώς τόσώμα διά νά εύκολύνης τήνδια7υνοήν. 
άλλ' έμπόδισον το ρεύμα τού αέρος άπό τί;ν κοιτίδα του (κούνια·;), ή οποία, 

πρέπει νά μένη άνοικτη'. 

Τό παιδίον ωφελείται πλειότερον άπό τόν αέρα τών αγρών καί χωρίων, 
παρά τόν αέρα τών πόλεων. Απόφευγε έξαιρέτως TOUC χαμηλού; καί καθύγρους 
τόπους, όπου ό άήρ δέν άνανεούται, καθώς τά έλη καί τά R-άσιμα ύδατα, όθεν 
αναδίδονται κακοήθεις αναθυμιάσεις. Πρόκρινε δε τά ξηρά καί υψηλά μέρη, 
βλέπων πόσον εύζωστον είναι τό παιδίον τού βουνού. Οποιον είναι ελαφρά" 
ένδυμένον καί γυμνοκέφαλον υπόκειται ε?ς όλιγωτέρας άρρωτίας, 

Η κατοικία τών παιδίων πρέπει νά ήναι εκτεθειμένη πρός ανατολάς ή 
προς νότον οί τοίχοι αυτής νά μή ήναι υγροί, ή δέ κλίνη τών παιδίων νά.· 
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άπέχη άπό αυτούς. Ο άήρ πρέπει νά άνανεόνεται, ό'ταν ό καιρός δέν γ,ναι 
ούτε ψυχρός, ούτε υγρός· άλλα ποτέ μή άνά|ιης εκεί πΰρ ειμή είς έτίαν. 

Η κεφαλή τών παιδίων πρέπει νά μένη σκεπασμένη έως ού απόκτηση 
μαλλία· χονδρά κεφαλοδέσματα συγκεντρίζουσι τήν θερμότητα , έμποδί-
ζουσι τήν διαπνεομένην ύλην , ήτις είναι πολλή κατ' aur/jv τήν περίοδον 
της ζωής, και εύκολύνουσι πολύ τούς άχώρας, τό.λεγόμενον άμπέλιον, τόν 
έμπυοφύτην κτλ. Αρκεί εν σκέπασμα άπό πανίον λινόν έχον έπάνωθεν φλα-
νέλαν · τριγύρω δέ τών σιαγόνων ή τού, λαιμού τα παιδία δέν συμφέρει νά 
έ'χωσι τίποτε. 

Οταν βα*-άζωμεν τά παιδία δέν πρέπει νά τά θλίβωμεν, επειδή κινδυ-
νεύομεν τότε νά βλάψωμεν τά μέλη των και νά τά κατας·ηθ"ωμεν ^ραβοδί-
βολα* όθεν μή σήκωσης ποτέ παιδίον άπό τά χέρια. 

Οταν τό παιδίον έχη μακρά μ α λ λ ί α , ή κεφαλή άς μένη άσκεπης έν 
καιρώ θέρους. Σκιάδιον ψιάθινον άρκεϊ να τό φυλάξη άπό τού ηλίου τόν 
καύσωνα. Τά όποχιτώνια (υποκάμισα) καί άλλα ιμάτια πρέπει νά έχωσι 
πλατείας τήν τρύπαν τού λαιμού καί τάς χειρίδας (μανίκια) (Ακολουθεί·) 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α . 
Χ ρ η σι ς τών πτωμάτων. 

Είπαμεν ήδη προλαβόντως πόσον ό χημικός της Γαλλίας Παγέν κατ-
ές-ησεν ωφέλιμα είς τίμ βωμηχανίαν καί εις τον γεωργίαν τών ζώων τ α 
πτώματα, τά όποια είς τούς βαρβάρους τόπους σηπόμενα μολύνουσι τόν 
αέρα, καί επιβουλεύονται τών ανθρώπων αυτών τήν ύγείαν. 

Τό παράδειγμα τού φιλάνθρωπου και άγχίνοος χημικού , τόν όποιον 
ώνομάσαμεν, ίμιμη'θησαν καί πολλοί άλλοι είς τήν Γαλλίαν. Ευρίσκεται 
δέ εςαιρέτως έργατη'ριον μέγιτον είς τήν παρά τούς Παρισίους πολίχνην 
λεγομένην C h a l o n s - sur - M a r n e . Εκεί τα ζώα έκδέρονται, όλατατενον-
τίόδη μέρη μεταβάλλονται εις κόλλαν τό αίμα καί τά εντόσθια θάπτονται 
είς τήν γήν, ό'που μεταβάλλονται είς παχύτατο·; κόπρευμα - τό δέ έπίλοιπον 
σώμα όλον τού ζώου βράζεται πολλάς ώρας δια νά χωρισθώσιν αί σάρκες 
άπό τά όστά· τό λίπος (πάχος) συναγμένον είς τήν επιφάνεια·; πωλείται 
είς τούς άμαξηλάτας, οί όποιοι τό μεταχειρίζονται ώς άλειμμα τού χοί-
νικος τών τροχών, ή είς τούς λαμπαδοποιούς , οί όποιοι χύνουσι τά λεγό
μενα άλειμματοκη'ρια· τάός-ά χρησιμεύουσιν είς τούς κατασκευαστάς δια-
φι'ρων κοκκαλίνων πραγμάτων, η είς τον κατασκευήν τού ζωικού άποκαύ-
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ματος, περί τού οποίου άλλοτε είπαμεν λέγοντες περί σακχαροποιίας, αί 

δέβρασμέναι σάρκες δίδονται ώς τροφή εις τούς χοίρους καί τα κατοικίδια 

πτηνά. 

Από ενός χρόνου μέχρι τούδε οί Κύριοι Καρτελέ καί Λωνουά (Cartclet 
et Launois) αγόρασαν 1,400,000 ό<-ά, τά όποια δέν εΐχον κάμμίαν τιμήν 
είς τόν τόπον πρό 4 χρόνων. Τήν σήμερον δέ πωλούνται 3 φράγκα τά 
100 , έκ τού οποίου προέρχεται ή ποσότης 40,000 φράγκων διαμοιρα
σμένη εις τήν πενε7άτην τάξιν . ?ίς κοινωνίας, ήτις καταγίνεται νάσυνάγνι 
τα τοιαύτα όστά είς τάς γωνίας τών δρόμων. Τά 1,400,000 αυτά όστά 
καυμένα έ'δωκαν 900 λίτρας άποκαύματος ζωικού, τό οποίον μεταβαλλόμε-
νον εις κόνιν πωλείται 10 φράγκα τό έκατόγραμμον, καί έκ τούτου πάλιν 
γίνεται ποσότης 90,000 φράγκων, τών οποίων τό μέγις-ον μέρος δίδοται 

-εις τούςέργάτας, οί όποιοι συντρίβουσι, καίουσιν, η άλήθουσι τά ός-ά ταύτα. 
Εσφάγησαν δε είς τό Clialons 800 ίπποι, οί όποιοι έπληρώθησαν 8,800 

φράγκα. Τό έργαστη'ριον τών είρημένων ήδη βιομηχάνων άγορασεν 7 ώς 
8,000 λίτρας κερατοειδών κοκκάλων πρός 1 4 φράγκα τά εκατόν ή τ ιμή 
δέ τούτων κατειργασμένων άνέβη είς τά G0 φράγκα τά εκατόν. Τό έργα
στη'ριον Ιπώλησεν ομοίως 3,000 λίτρας ελαίου άπό τά βωδινά ποδάρια 
πρός 1 φράγκοντήνλίτραν. 1500 λίτρας πάχους πρός 10 σολδία καί 30,000 
λίτρας πηκτής (gélatine) προς 14 σολδία. 

Τό αίμα, αί σάρκες, τά άκροκώλια καί διάφορα άλλα μέρη ξηραίνονται 
είς κλιβάνους (φούρνους), συντρίβονται εις κόνιν, και ένόνονται μέ άνθρα-
κοφορον γην δια νά χρησιμεύσωσιν ώς κόπρευμα ποΛούμενον 5 φράγκων 
τό έκατόλιτρον. 68 άνθρωποι εργάζονται είς τό νεοφανές τούτο κατά^ημα, 
τό δέ ημερομίσθιο·; αυτών αναλογεί με 1 φράγκο·; κα'ι 15 σολδία. 

Εν συντόμω ή προκειμένη βιομηχανία άνέβασεν είς 200,000 φράγκου 
τιμήν πράγματα, τα όποια έρρίπτοντο μέ καταφρόνησιν καί ήσαν δια 
παντός χαμένα καί είς τήν φύσιν καί είς τήν τέχνην, διέσπειρεν όλ,ην αυτήν 
τήν ποσότητα είς τήν καματηράν τάξιν τών πτωχών, εκαθάρισε τον τόπον 
άπό δυσιόδεις καί νοσοποιούς αναθυμιάσεις , καί άνοιξεν είς τήν γεωργίαν 
νεαν πηγήν ευδαιμονίας (Εταιρ. Γεωρ. της Βίάρνας). 

Τοιαύτα είναι τά αποτελέσματα τών επιστημονικών γνώσεων, όσαι εφαρ
μόζονται εις τάς τέχνας. Ας συγκρίνη ήδη ό ανάγνωσης τήν άςίαν των 
μέ τάς ξηράς λέξεις της διδασκαλικής φιλολ.ογίας, μέ τά παραμύθια, τά 
όποια οί νέοι της Ελλάδος άγαπώσι καί συνείθισαν νά καταχ/ορίζωσι χα» 
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νά διαβάζωσιν είς τάς εφημερίδας, χαί μέ τά άνο<7α "Λ τούλάχις-ον ανω
φελή βιβλιάρια, τά όποια φιλοτιμούνται νά μεταφράζωσι. ( 2 . ) 

ΙΙερι καταργήσεως τής επαιτείας. 

Μόνον διάτήςσυ7ασεω; τών φιλάνθρωπων εταιρειών Θέλομεν καταντήσει 

ποτέ νά γνωρίσωμεν πόσον είναι μάταιαι αί διαφοραί τών φρονημάτων, αί 

όποΐαι μας χωρίζουσι καί νά έξαλείψωμεν τάς προλήψεις- μόνον έφαρμό-

ζαντες είς τάς εταιρείας αύτάς τό έκλεκτικόν σύςημα, θέλομεν ιδεί ποτε 

καί είς τήν πολιτικήν εισαγόμενους τους κοινοβουλευτικούς τύπους. 

Εις τήν Αγγλίαν όλαι αί. συνελεύσεις, καί τά συμπόσια αυτά, έχουσι 
άντιπαρας-ατικόν τινα χαρακτήρα, άπό τόν όποιον ωφελείται πολύ ή δη^ 
μόσιος ηθική καί ευταξία. 

Τα πάθη βέβαια δέν συγχωρούσιν ακόμη νά συνερχιομεθα εις κοινάν 
τόπον δια νά έτοιμασθώμεν περί τών δημοσίων συμφερόντων είς τήν δη-
μηγορικήν άπαγγελίαν , ή νά συνειθίσωμεν εις τήν γλώσσαν του νομοθε
τικού βήματος 1 επειδή ολίγοι τινές θέλουσιν άντιποιηθή τό μονοπωλεϊόν 
τίνος γνώμης χωρίς συζήτησιν, νομίζοντες ότι ύπερέχουσι τους λοιπούς. 
Ο χ ι , δέν είναι τοιούτοι οί κανόνες τών κοινοβουλευτικών συνεδρίων καί του 
πολιτικού βήματος* είναι τό πολύ πολυ ή εύγλωττία τούέκκλησιας-ικουά'μ-
βωνος,· οί άνθρωποι αυτοί όμιλούσιν ώς οί διδάσκαλοι του γυμνασίου, άλλα 
δέν βουλεύονται πώς νά εύρωσι τήν άλήθειαν. 

Δυνάμεθα όμως νά έφαρμόσωμεν τους κοινοβουλευτικούς τύπους εις συν·* 
ελεύσεις έχουσας σκοπόν τήν εύεργεσίαν. Η άγαθοποιΐα γινομένη άπό κοινού 
εμπνέει άμοιβαίαν άγάπ/ιν καί ύπόληψιν. 

Η ιδέα αύ'τη χρησιμεύει νά έφαρμοσθη είς τάς μεγάλας όπωσούν πόλεις 
καί μάλιστα τήν καθέδραν , διά νά συνειθίσωσιν οί ευκατάστατοι καί εις 
τήν πράξιν τών κοινών καλών. 

Η γενομένη προς τους έπαίτας είτε ζητιάνους βοήθεια, άφου μας ένοχλή-» 
σωσιν η1 μας άπατήσωσιν είναι ό χειρότερος τής διανομής του ελέους τρόπος. 
Επειδή είναι αδύνατον νά διακρίνωμεν τόν άληθη πτωχόν άπό εκείνον, 
ό'ς-ις έχει τήν έπαιτείαν ώς επάγγελμα. Δι'ά νά βοηθήσωμεν δέτήν δυς-υχίαν, 
ώς πρέπει, ανάγκη νά τήν γνωρίζωμεν κατά πάντα καί νά έπισκεπτώμεθα 
τό καταγώγιον του πένητος διά νά ίδώμεν όλην του τήν αθλιότητα. 

Τό έργον τούτο ζητεί καρτερίαν καί άφοσίωσιν, καί δέν είναι ενός ούτε 
-»ού τυχόντος· πρέπει νά τόάναδεχθη ολόκληρος εταιρεία. 

& • 1 5 3 « 5 $ 

Ο σκοπός τοιαύτης εταιρείας έπρεπε νά ήναι νά δώση έργασίαν μέν είς 

τόν φιλόπονον, βοήθειαν δέ είς τόν άρριο<τον ή άνάπ/;ρον άνθρωπον. 

Η εταιρεία αύτη ώνομασμένη ευεργετική έτότης έπρεπε νά συνέρ-

χηται είς τήν δημαρχίαν καί νά έχη πρόεδρον τόν δήμαρχον, ταμίαν δέ καί 

γραμματέα κατ' έκλογήν, καί κλήτορα έπιφορτισμένον νά διανέμ·/] τήν 

βοήθειαν τής κοινότητος. 

0 γραμματεύς ήθελε κρατεί κατάλογον τών μελών τής εταιρείας, καί 

τών πενομένων οικογενειών μέ τήν σημείωσιν τής ηλικίας, του φύλου, τοϋ 

επαγγέλματος, του αριθμού τών τέκνων, καί τής γινομένης βοηθείας. Αύτη 

δέ ήθελε συνίΓ-ασθαι είςάρτον, κρέας, όσπρια, ενδύματα, υποδήματα, σκε

πάσματα κλίνης, ξύλα κτλ. κατά τήν χρείαν. 

Ή ευεργετική ίγότης ήθελεν έπιμεληθη προσέτι καί περί της ανατροφής 

αυτής τών παιδίων , ύποχ ρέουσα τούς γονείς νά τά ς·έλλωσιν εις τά κοινά 

ή ιδιαίτερα σχολεία, όποιον τό άξώλογον καί κατά πάντα άξιομίμητον του 

εύεργετικωτάτου Κ.· Χ ί λ λ . 

Η εταιρεία ήθελε προμηθεύει προσέτι έργασίαν καί είς τους άργους 

μένοντας δυστυχείς. Τούτο δέ δύναται νά κατορθωθη τόσω εύκολώτερον, 

όσω τήν ύποθέτομεν συγκειμέν/ιν άπό έμπορους , τεχνίτας καί διαφόρων 

άλλων επιτηδευμάτων καί τάξεων ανθρώπους. 

Οί πόροι τής εταιρείας δύνανται νά λαμβάνωνται" 

1. Από χρηματικήν συνεισφαράν , τής όποιας ή ποσότης μένει άπροσ-

διόρις-ος διά τους πλουσίους, καταντά δέ ώςτήν μίαν δραχμήν κατά μήνα, 

διά νά συνέλθωσι πολλοί είς τό κοινόν τούτο έργον. 

2 . Από προσφοράς εκουσίους. 
4 . Από κληροδοσίαν φιλόθεων καί ευσεβών ανθρώπων. 
5 . Από εκτάκτους συνεισφοράς τών μελών όλων. 
6. Από βοήθειαν τών καταγμάτων διατριβής καί ευθυμίας, όποιον τό 

θέατρον, οί χοροί κτλ. 
Τοιαύτην έταιρείαν συνερχομένην είς γενικάς καί μερικάς συνελεύσεις, 

ενθυμούμεθα ότι είδομεν προ χρόνων είς τό Στρασβούργ" είχε δέ σκοπόν νά 

έξαλείψη τήν έπαιτείαν , άποβάλλουσα τους ξένους έπαίτας, έφαρμόζουσα 

τους κατ' αυτών νόμους , προσδιορίζουσα καταφύγιον εργασίας καί περι

θάλψεως διά τούς άξιους ελέους καί υγιείς πτωχούς , καί όσα άλλα φθά-

σαντες εΐπαμεν. 
Κατά τήν άναφοράν τής είρημένης εταιρείας , ή ενδυμασία, ή τροφή, 
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ή κατοικία και τχ λοιπά ενός τοιούτου πτωχού δεν υπερέβαινε καθ' ^μέ-
ραν τό ήμισυ της δραχμής. 

Τούτο αποδεικνύει ποσόν όλίγω δύσκολος είναι ή αγαθοεργία οταν καλώς 
διοικήται. (3.) 

Γάμοι δι' απόκρυφων γραμματίων 
Λ ί εφημερίδες της Αμερικής γνωστοποιούσι κατά ποίον τρόπον έτελέ-

σθησαν εις το ϋ1ι<ιΐ"1θ3ΐ;ο\νΐι μεταξύ τίνων μηνών 12 γάμοι, οϊτινες προ-
ετοιμάσθησαν τήν 21 Δεκεμβρίου 1835 . 

Πλήθος ανθρώπων ήταν συναγμένον εις έ'να γάμον. Εκεί εις έξ αυτών 
πρόβαλε νά έκλεχθη πρόεδρος σεβάσμιος, ότις νά φυλάξη τό μυς-ικόν, και 
επιφορτισμένος νά λάβη εις τό τέλος τής νυκτός άπό όλους τους ανύμφευ
τους άνδρας ή γυναίκας γραμμάτια περιέχοντα τό ίδιον αυτών όνομα, πλη
σίον δε αυτού και εκείνο τού υποκειμένου , τό όποιον ήθελον νά λάβωσιν 
ώς άνδρα ή γυναίκα, ί ί πρότασις αύτη ήρεσε" καθείς έγρο.ψί τό όνομα του 
εις τό γραμμάτιον και τό έγχείρισεν εις τον Πρόεδρον. Συνέβη δέ έκ τούτου 
νά νυμφευθώσι 1 2 άνδρες και 1 2 γυναίκες. Από τά 1 2 ταύτα ζευγάρια 
7 άνδρες ώμολόγησαν έπειτα έπ'ι λόγω τιμής ότι ποτέ δεν ήθελον τολμήσει 
νά ζητησωσι τήν χείρα τών γυναικών των χωρίς αυτό τό παράξενον, άλλ' 
ά<-είον και περίεργον παιγνίδιον. (3.) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Φωτισμός. 
Ολοι γνωρίζομεν ότι διάφορα λιπαρά σώματα χρησίμεύουσιν εις τήν 

λυχνοκαίαν άλλ' ολίγοι βέβαια μεταξύ ημών εις τήν Ελλάδα είδον η' 
ήκουσαν έργαλεΐον, τό όποιον νά άναδίδη φώς λαμπρότατον χωρίς κάμ-
μίαν άπό τάς παχείας αύτάς ουσίας. 

Τήν έφεύρεσιν του περιέργου τούτου αντικειμένου χρεωστεϊ ήδη άπό τό 
1823 έ'τος ή βιομηχανία εις τήν άγχίνοιαν και τήν φαντασιαν τού χ η 
μικού ϋ Λ ο Γ ε ι η Ο Γ . Λυτός τωόντι πρώτος έπενόησε νά άνάψη τον ύδρο-
γόνον αέρα διευθυνόμενον εις μικρόν σπογγάριον πλατίνας \ τό οποίον μένει 
διάπυρον, ω7ε άρκεϊ νά μεταδώσνι φώς εις τό προσεγγιζόμενον έναυσμα, 
ίσκαν ή άλλο ό'μοιον. 

* Το νε'ον τοϋτο |ΑΕ7»λλον ιϋρίϊχεται (χά),ιατα ϊΐ; τΐ·* λρχτώαν {"ωοιίαν, ί/α. χ?ωρ.α λ£υχο>. 
βάρος ίί πλειο'τερον παρά τ« λο'.πά όλα - τιμάται χαι ί ι * ττ,ν σττανιοητ,τά του, χα! ί ιά πολλά; 
Χτ,|ΐικϊς χρείας, είς τάς ί : » ί α ; ιι.ο'νον Ιπτ,ρετεϊ, Οί Ρώσιοι ε'τΰιτωϊαν χα! νή/.·.»|Με άΐΓ»ιτλ7.τ!γ*ν· 
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Αλλοτε μετεχειρίζοντο τόν ήλεκτρικόν σπινθήρα δια τού ηλεκτροφόρου 
λεγομένου εργαλείου θέλοντες νά άνάψοισι τόν είρημένον ύδρογόνον άέοα. 

Ó Δεβερενικός λύχνος συνίσταται εις μικρόν τινα κώδωνα ύάλινον, ό'που 
γεννάται κατά συνέχειαν ύδρογονικός άήρ άπό τήν συνάφειαν τού ύδατος 
μέ τό Οειϊχ,όν όξύ καί τόν εκεί κρεμάμενον ζίγκον. Τόυδωρ κατ'αυτήν, τήν 
περίς-ασιν διαλύεται εις τούς δύο άέιας , άπό τους οποίους συντίθεται, τόν 
ύδρογόνον καί τόν όξυγόνον, ώς είπαμεν άλλοτε," ώ>ε ó μεν όξυγόνος ένού-
μενος μέ τόν ζίγκον αποτελεί σώμα λεγόμενον άπό τούς χημικούς όξεί-
διον , τό οποίον συνάπτεται μέ τό θείίκόν όξύ καί ouvtrà νέον σώμα άλλο σύν-
θετον λεγόμενον άλας (θείίκόν ζίγκον, χρήσιμον εις τήν ίατρικήν), ύ δέύδρο-
γόνος άναβαίνων διά τίνος ς-ενοΰ σωλήνος καταντά ώς τό πλατινικόν σπογ
γάριον, τό όποιον ευθύς άνάπτει* τόν δε σωλήνα τούτον ανοίγει και κλείει 
τις διά τίνος στρόφιγγας, (κανέλλας) οσάκις θέλει, ώστε ύ εύφλεκτος άήρ, 
περί του οποίου λέγομεν, αναβαίνει όταν ύπάρχη χρεία. 

Εσχάτως λαμπτ/;ροποιοί Γάλλοι έτελειοποίησαν τήν μηχανήν ταύτην 
τόσον, ώτε 6'ταν άνοίγ/,ται ή είρημένη «τρόφιγξ προχωρεί μεταξύ αύτή?καί 
τού σπογγαρίου μικρόν λυχνάριον ύποτρεφόμεναν μέ έ'λαιον, τού οποίου ή 
Ορυαλλίς άνάπτεται ευθύς άπό τήν πύρινον γλώσσαν τού υδρογόνου δια
βαίνοντας το σπογγάριον. 

Η τέχνη κατώρθωσε νά βάλη όλα τά συστατικά μέρη τής ωφελίμου 
ταύτης μηχανής είς λαμπρά αγγεία υάλινα ή φαρφουρένια, ώςε ήδη τά 
τοιαύτα >-ολίζουσι μεταξύ τών άλλων επίπλων τού; πολυτελείς τών πλου-
σίιον θαλάμους κείμενα επάνω τών τραπεζών. Ενεργούσι δέ τέσσαρες καί 
πέντε μήνας κατά συνέχειαν χωρίς νά έ'χη τις ανάγκην νά τά έγγίση. 

Τοιαύτα λαμπτηροφόρα αγγεία ευρίσκονται ήδη καί εις τάς Αθήνας άπό 

τίνων μηνών μετακομισθέντα άπό Παρισίους ή άπό τάς μεγάλας της Γερ

μανίας πόλεις. 

Είδομεν δέ εν έκ τούτιον καί εις τήν δημοπρασίαν τών σκευών τού πρώην 

πρέοοεως τής Παυαρίας εις τήν Ελλάδα Κ . Κο'βελ. (3.) 

Νομισματική. 
Ó περίφημος Γάλλος στρατηγός Αλλάρδ , άγαπώμενο; καί τιμώμενος 

κατ'εξοχήν ήδη τόσους χρόνους (άπό τά 1815) είς τάς Λνατολικάς Ινδίας 

από τόν βασιλέα τού Δαχωρίου, ύστις χρεωςεΐ' είς αυτόν όλην τον ς-ρατιω-

τικήν καί πολιτικήν δυναμιν, δεν άμελησεν έφ'ό'σον διέτριψεν έκείτάσυμ-
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φέροντα της επιστήμης. Επειδή έπιστρε'ψας εσχάτως προς καιρόν εις τήν 
Γαλλίαν τήν πατρίδα του έφερε πολύτιμον συλλογήν νομισμάτων , τα 
όποια πρόσφερεν εις τον Βασιλέα , αυτός δέ άνέθηκεν εις τήν δημόσιον 
βιβλιοθήκην. 

0 πολύτιμος ούτος αρχαιολογικός θησαυρός σύγκειται 1. άπό νομίσματα 
Ελληνικά τών Μακεδόνων Βασιλέων τής Βακτριανής και Βορείου ίνδίας. 

2. άπό νομίσματα των αυτών Βασιλέων, επάνω τών οποίων εις τό έν 
μέρος ευρίσκονται Ελληνικαί έπιγραφαί , εις δέ τό άλλο Βακτριαναί. 
3. άπό νομίσματα ομοίως δίγλωσσα τών Σκυθών, όσοι έπόρθησαν τούς 
τόπους τούτους. 4. τέλο; άπό διάφορα άλλων διαφόρων εποχών νομίσματα, 
όπου φαίνονται κατ' ολίγον έκλείποντα και έςαλειφόμενα τα ίχνη τού Ελληνι
κού πολιτισμού , φέρονται δέ συγκεχυμένους σύμβολα και έπιγραφαί Περσών 
ίνδών και Ελλήνων. 

Πρό ολίγων έτιχρόνο>ν μόλις έγνωρίζομέν τινα νομίσματα τών Ελλήνων 
Βασιλέων τ ή ; Βακτριανής" ό'3εν ή συλλογή αύτη του Αλλάρδ αύξησε τόν 
νομισματικόν πλούτον, άν και οί Αγγλοι και Ρώσσοι προχωρήσαντες πολύ 
εις τά ενδότερα τής Ασίας έπρεπε κατά τούτο και αυτοί να συνεισφέρωσι. 

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α . 
Περί πτωχεύσεως. (Σννε'γεια.) 

Λ μα διαταχθή ή έναρξις τής πτωχεύσεως, έμβαίνουν εις ένέργειαν τα 
έξης διάφορα μέτρα, τών όποιον σκοπός είναι να διχτηρηθή ή ακέραιους 
τής περιουσίας τού οφειλέτου. 

Α . 0 πτοιχεύσας έμπορος άπαλλοτριούται άπό της ημέρας ταύτης τής 
διοικήσεως όλων τών πραγμάτοιν του, είτε κινητά, εί'τε ακίνητα είναι, είτε 
υπάγονται εις τό έαπόριόν του, είτε είναι ανεξάρτητα από αυτό· και αυτά 
δε τα πράγματα , τα όποια ήθελαν όπωςδήποτε τω προσκτηθη μετά τήν 
πτώχευσίν του, έμβαίνουν εις τό όλον τής περιουσία;, τής όποιας ή διοί-
κησις άφηρέθη άπό τόν πτωχεύσαντα. 

Β ' . Κατά τό άρθρον 448 τού εμπορικού νόμου, ή πτώχευσις κατα
βαίνει απαιτητά (exigibles) όλα τα χρέη τού οφειλέτου και πρό τής προ
θεσμίας αυτών. Τούτο όμως δεν παράγει συμψηφισμόν μεταξύ τοιούτου 
χρέους και δανείου επίσης απαιτητού. Ούτω; , εάν, ό πτώχευσα; έμπορος 
χρέωση χίλια; δραχμάς πληρο>τέας μετά ένα μήνα εις τόν Παΰλον, οςις 
αμοιβαίως χρεωθεί εις τόν έμπορον χιλίας δραχμάς πληρωτέας αμέσως, 
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δεν ημπορεί να γίνη συμψηφισμός μεταξύ τών δύο τούτων επίσης απαι
τητών χρεών , καθότι άν και τά χρέη τού έμπορου άποκαθίς-ανται δια τής 
πτωχεύσεως άναγκα^ικώς απαιτητά, δεν δύνανται όμως νά εξοφληθούν 
ολοσχερώς προς ένα δανεκτήν, 'όςι; έτυχε νά ευρέθη συγχρόνως χρεώστης 
του πτωχεύσαντος , χωρίς νά παραβιασθούν αί γενικαί περί πτο^χεύσεως 
διατάξεις, κατά τάς οποίας δεν επιτρέπεται νά γίνη ολοσχερής πληρωμή 
πρό; ένα δανειστήν προς βλάβην τών επίλοιπων. Τούτο δέ τό ατόπημα 
ήθελε λάβει χο>3αν άν έπί τού προκειμένου θέματος έσυγχωρεΐτο ό συμ
ψηφισμός , καθότι ό Παύλος ήθελε πληροιθή ολοσχερώς τό δάνειόν του. 
Οφείλει λοιπόν ό χρεώς·η; ούτος νά μέτρηση τάς παρ' αυτού χρεο^ςΐιυμένας 
χιλίας δραχμάς εις τό όλον τής περιουσίας τού πτωχεύσαντος, έπιφυλαττό-
μενος νά λάβη ώς πρό; τάς χιλίας δραχμάς , αί όποϊαι τώ χρεω<τούνται, 
τό έπί της περιουσίας ταύτης αναλογούν εις τοιαύτην ποσότητα μερίδιον. 

Γ ' . Καθίστανται απαιτητά και αυτά τά προνομιούχα ενυπόθηκα ί| δι' 

ενεχύρων ήσφαλισμένα χρέη. 

Α ' . Αν ό πτοιχεύσας έχη καϊ άλλους συνυποχρέους εις τήν πληρωμήν 
τού ποσού, τό όποιον ή πτοίχευσίς του κατες-ησεν άπαιτητόν, οΐ συνυπόχρεο* 
δέν ημπορούν νά αναγκασθούν εις τό νά τό πληρώσουν πρό τής προθεσμίας, 
έκτος μόνον άν τό δάνειον πηγάζη άπό συναλλαγματικής, εις διαταγών 
γραμμάτιον, ή άλλο τοιούτον έμπορικόν συμβόλαιον, τού οποίου ή κυριότης 
μεταβιβάζεται δι' όπισθογραφήσεως. Εις ταύτην τήν περίπτοισιν ή πτώ-
χευσις ενός τών οφειλετών αναγκάζει και τούς επίλοιπους ή νά πληρώσουν, 
ή νά δώσουν έγγόησιν. 

Αλλ ' ή ύποχρέιοσις αύτη άφορα τούς μεταγενε<τέρους τού έμπορου (όςτς 
έπτώχευσεν) όπισθογράφους, καθότι αυτοί, οί όποιοι μετεβίβασαν τό συμ
βόλαιον μέ τάς προγενεςέρας των ιδικών των ΰπογραφάς, ύποτίθενται ότι-
έγγυήθησαν τό άξιόχρεων εκείνων, άπό τού; οποίου; τό έλαβον. 

Ε ; Επειδή έγγιζούσης τής πτωχεύσεως (/ι δανεισταί τού εμπόρου δύ
νανται νά ζητήσουν νά εξασφαλισθούν διά πληρωμών, τών οποίων ή προ
θεσμία δέν έληξεν εισέτι, ή δ"ι' ιδιαιτέρων συντηρητικών μέτρων , καθώς 
ενδέχεται και ό έμπορος αυτός νά ένεργήση οίκονομικάς απαλλοτριώσεις 
διά νά διατήρηση τοιουτοτρόπως μέρη τινά τής περιουσίας του μέ βλάβην 
τών δανεικών του, εΐδομεν ότι οί τελευταίοι ημπορούν νά ζητήσουν τήν 
άκύρωσιν τών πράξεων, αί όποϊαι έγιναν πρός βλάβην τών δικαιωμάτων 
των. Κ,αί επειδή ή άπόδειξις τού τελευταίου, όρου είναι ώς έπί τό πλεΐ<το* 
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δύσκολος, πολλάκις δε καταντά και αδύνατος, ό νόμος καθιέρωσε τεκμήρια 
τίνα δόλου, των οποίων ή παρουσία επιφέρει τήν άκύρωσιν των περιεχουσών 
αυτά πράςεων. Τα τεκμήρια ταύτα εξετέθησαν ανωτέρω καί εύοίσκονται 
λεπτομε:έστερον εί; τα άρθρα 4 1 3 , 444 , 4 4 5 , 44G καί 447 του εμπο
ρικού Κώδηκος. 

§· Β'. 

Αυτά είναι τα μέσα τα όποια ό νόμος έχορήγησεν εις τους δανειστάς 
πρός διατη'ρησιν τής άκεραιότ-.ςτος τής περιουσίας τοΰ' πτωχεύσαντος όφει-
λίτου των. Είναι καιρός ή'ίη να έκδέσωμεν καί εκείνα, τα οποία έκαστος 
αυτών έχει προς διατη'ρησιν των ιδιαιτέρων δικαιωμάτων του. 

Α . Εντός τριών ήμερων, άο ής, κατά το άρθρον 47G του εμπορικού 
Νόμου, ο'ι πράκτορες τής πτωχεύσεως εγχειρίσουν εις τον έπ' αυτής είση-
γητήν τον ίσολογισμον τής περιουσίας του εμπόρου, συντάττει αυτός τον 
κατάλογον τών δανεικών , ός-'.ς διευθύνεται εις το έμποροδικεΐόν, καί τους 
συγκαλεί δίέπκτολών καί δια προγραμμάτων τοιχοκολλημμένων καί είς 
τάς εφημερίδας καταχωρισμένων αυτή ή πρόσκλησις δύναται μάλ'-7α να 
γείνη κατά τάς περι^άσεις καί προ τής συντάξεως του ισολογισμού. 

I I έκτίμησις τής ανάγκης ταύτης ά-όκειται είς τον είσηγητήν, oç-ις δύ
ναται να άποφασίση περί τούτου, είτε αυτεπαγγέλτως, ε"τε κατ' αϊτησιν 
τών δανεικών. 

Β ' . Οί ούτω συγκαλεσΟέντες δανεΐ7αί συνέρχονται ενώπιον του ειση
γητού - πάς δέ 8ςις ήθελεν εμφανισθή ώς δανεικής είς τήν συνέλευσιν ταύτην, 
κα! του οποίου τα έγγραφα ήθελαν μετά ταΰτα άποδειχθή πλα<?ουργηθέντα 
έκ συμφώνου με τον πτωχεύσαντα , υπόκειται είς τάς ποινάς , τάς οποίας 
ό νόρ.ος επιβάλλει εις τους συναιτίους δολίας χρεωκοπίας. 

Γ1. Οί συνελθόντες δανειςαι, παραδίδουν είς τον είσηγ/ιτήν τριπλούν 
κατάλογον τών κατ' αυτούς ικανών προς έκπλήρωσιν τών έργων του προ
σωρινού συνδίκου, το δέ δικαςν'ριον διορίζει έκ τού καταλόγου τούτου τούς 
συνδίκους, οί όποιοι αναλαμβάνουν τήν διοίκησιν τής πτωχεύσεως. 

Δ ' . Μία τών πρωτινών υποχρεώσεων τών δανειςών, είτε άνεγγύων, είτε 
ενυπόθηκων, είτε προνομιούχων, είναι να ζητήσουν τήν έξέτασιν τών δανείων 
των, όθεν κατά πρόσκλησιν τών συνδίκων, οφείλουν να εμφανισθούν εντός 
τεσσαράκοντα ήμερων αυτοπροσώπως, ή δια πληρεξουσίων είς τούς συνδί
κους τής πτωχεύσεως , δια να δηλοποιήσουν έν τίνι δικαιώματι, καί τίνος 
ατοσότητος είναι δανε^αί , έφ' ω καί παραδίδουν είς αυτούς, ή καταθέτουν 
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ε ;ς το γραφεΐον τού έμποροδικείου τα δανεις-ικά των έγγραφα, λαμβάνοντες 

άπόδ'.'.ξιν παραλαβής. 

Δια να γίνουν δεκτά τα δάνεια ταύτα, δεν είναι άναπόφευκτον να έπι-
Γ-ηρίζωνται πάντοτε είς έγγραφα, τά όποια ημπορούν να άπωλέσθησαν, η 
καί ποτέ να μή υπήρξαν οφείλει όμως ό δανειστές να δηλ.ώση εις τοιαύτην 
περίπτωσιν καί τάς αποδείξει; δι'ών δύνανται να βεβαιωθούν. Επίσης δέ 
είναι δεκτά καί παρακατατίθενται τά ιδιωτικά έγγραφα ώ; καί τά δημόσια. 

Κ. Ϊ Ι έξέτασις τών δανείιον γίνεται άντιπαρι^αμένων τού δανειστού η 
τού πληρεξουσίου αυτού, καί τών συνδίκων , καί ενώπιον τού εισηγητού, 
ό'7'.ς κάμνει τήν περί Τούτου έκθεσιν. 

Αν το δάνειον δέν διαφιλονεικήται, τό παραδέχονται οί σύνδικοι καί ούτως 

αποτελεί ' μέρος τών χρεών του πτωχεύσαντος, εντός δέ οκτώ ήμερων 

οφείλει ό δανεΐ7ής να βεβαιιόση ενόρκως ενώπιον τού είσηγ/ιτοΰ, ότι τό δά

νειον του είναι άδολίευτον καί άληθινόν. 

Ç \ Πάς δανε·.7^ς, τού οποίου τό δάνειον έξετασθέν έβεβαιώθη δι'όρκου, 

δύναται να παρευρίσκεται εί; τήν έξέτασιν τών λοιπών δανείων , καί να 

κάμη όποιαςδήποτε αντιρρήσεις είς τάς γενομένας ή γενησομένας εξετάσεις 

αυτών. 
Ζ ' . Εάν τό δάνειον άαφισβητήται όλον ή μέρος αυτού, ό εισηγητής δύ

ναται κατ'αϊτησιν τών συνδίκων να διάταξη τον δανεις-λν να παρουσιάσνι 
τα πρός ύποστηριξιν τού δανείου του έγγραφα , δια να παρακατατεθώσιν 
είς τό γραφεΐον τού έμποροδικείου- δύναται δέ καί χωρίς κλήσεως νά παρα-
πίμψτΐ τούς διαφερομένους βραχυπροθέσμιος (à b re f délai) είς τό έμπορο
δικεΐόν δια ν' άποφασίση. Εάν ή διαφορά δεν ήναι τής αρμοδιότητος του 
έμποροδικείου, φέρεται ενώπιον τών πολιτικών δικαστηρίων. Κα ί εάν δέ ύ 
εισηγητής ήθελε —αραπέμψη τήν συζήτησιν αυτής είς τό έμποροδικεΐόν, τό 
μέρος, τό όποιον νομίζει τό δικαςηριον τούτο άναρμόδ'ιον, δύναται να προ-
τείνη τήν περί τούτου έν7ασίν του. 

I I . Τό δικαςήριον εξετάζει περί τ ή ; γνησιότητος τών δανείων, καί επί 
τούτω ημπορεί να παραδεχθη πάν είδος πληροφοριών δυναμένων να τό 
φωτίσουν. Η έλλειψις τών είς πολιτικά; δίκας άναγκαίιον αποδεικτικών 
μέσων δεν άρκεΐ να αιτιολόγηση τήν άπόρριψιν τού δανείου, άν άλλως τα 

πράγματα τό αποδεικνύουν άδολίευτον. 
θ ' . Η έξέτασις αύτη οφείλει νά τελειιόση εντός δεκαπέντε ήμερων άπό 

τής παρελεύσεως τής πρός έμφάνισιν τών δανειςών παραχωρούμενης τεσ-
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(Ταρακόνθημέρου προθεσμίας. Àv δέ δι' αμέλειαν τών συνδίκων , μείνουν 
τινά δάνεια άνεξέταςα εντός ταύτης τής προθεσμίας, οφείλουν οί δανεις·αί 
να ζητήσουν άπό τόν είσηγητήν ΐήν έκδοσιν διαταγής πρός τους συνδίκους 
διά νά ενεργήσουν τήν περί ής ό λόγος έξέτασιν, καθότι εάν οί δανεισταί 
παραμελήσουν τήν ζήτησιν ταύτην, καταριθμούνται μεταξύ τών άνεξετά-
ς-ων δανείων, καί δέν χαίρουν επομένως τάς εγγυήσεις καί τά πλεονεκτή
ματα του νόμου. 

ί. Μετά τάς ανωτέρω προθεσμίας, και έπ' αναφορά του εισηγητού, 
όοίζει τδ έμποροδικέίον νέαν πρός έξέτασιν προθεσμίαν, καί ή άπόφασις αύτη 
δημοσιεύεται διάτων εφημερίδων. Οσοι δέ δέν εμφανισθούν καί δέν κάμουν 
τήν ενορκον διαβεβαίωσιν εντός της παρά τής αποφάσεως ώρισμένης προ-
δεσμίας, αποκλείονται τών γενησομένων διανομών. 

Λύνανται ό'μως νά κάμουν άνακοπήν μέχρι τής τελευταίας διανομής τών 
χρημάτων , συμπεριλαμβανομένης καί αυτής. Η ανακοπή αύτη δέν είναι 
ανάγκη νά είσαχθΫ) ώς αγωγή είς τό δικατηριον. Αρκεί νά παρουσίαση ό 
δανεικής τήν αίτησίν του είς τόν είσηγητήν , καί νά άναφέρη πρός αυτόν 
ότι έναντιοΰται είς τό νά νά γίν/) εις τό έξης κάμμία διανομή χωρίς τής 
προσκλήσεως αυτού , καί νά ζήτηση τήν έξέτασιν τού δανείου του. À.V τό 
δάνειόν του άναγνωρισθή , τό βέβαιοι ενόρκως, καί ούτω συμπεριλαμβά
νεται είς τάς έπομένας διανομάς , άλλα δέν ημπορεί νά απαίτηση τίποτε 
έκ τών γενομένων ή καί μόνον άρξαμένων ήδη διανομών, α'ι όποϊαι θεω
ρούνται αμετάκλητοι ώς προς αυτόν, καί έάν ήθελεν είσθαι αυτός πρότερον 
ά'γνωςος, ή ήθελε λάβη τήν ιδιότητα τού δανειτού μετά τήν έ'κπνευσιν τών 
πρός έξέτασιν προθεσμιών. 

ή ανακοπή* οποιωνδήποτε δανειςών δέν εμποδίζει τήν σύνταξιν τού 
συμβιβασμού ή τόν διορισμόν τών ορφικών συνδίκων. (Ακολουθεί). 
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