
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΊΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ I

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΓΗΣ Ε11ΙΚ ΡΑΊΈΙΑΣ·

Έν τή άπολύτω τής Πολιτικής Οικονομίας έννοια, τό 
Κράτος δέν έχει σκοπόν τήν παραγωγήν χρημάτων, άλλά 
τήν χρήσιν μόνον αύτών. Αί βιομηχανικά: επιχειρήσεις 
άνήκουσίν εις ιδιωτικούς τών άτόμων συνδυασμούς. Εις

νην βιομηχανίαν, δέκα δμως εκατομμυρίων έθνος δέν δύ
ναται νά συμπεριληφθή έντός τών ορίων κοινού έργοςα- 
σίου. Καϊ είναι μεν πρόχειρος ή άρχή τής πολλάκις δι’ 
άντιπροσώπων ένεργείας τής βιομηχανικής έπιχειρήσεως, 
δσον δμως σμικρύνονται αί μετοχικά*, μερίδες, τόσον ή 
έπιτήρησις τών ιδιοκτητών αύτών έξασθενεϊ καί τό δλον 
μεταπίπτει είς είδος τι άντιπροσωπικής καλλιέργειας, τό 
όποιον ούχί σπανίως έδοκίμασαν καί αύται αί κυρίως δη
μόσιοι τών λαών ύποθέσεις.

Τοιοΰτος εΐναι ό κανών έν τούτοις ή πρακτική τών 
εθνών εφαρμογή έχει καί τάς εξαιρέσεις αύτής. Έάν έπΐ- 
στήσωμεν τήν προσοχήν είς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, 
βεβαίως είναι αύτη βιομηχανική έπιχείρησις, πωλούσα τούς 
μεταβιβαστικούς καρπούς της είς τούς επιστολογράφους. 
’Από τής ταχυδρομίας δέ μέχρι τής σιδηροδρομίας ή ά- 
πόστασις εΐναι, κατ’ άρχήν, ούσιωδώς μικρά. Όπως ή 
επικράτεια μεταβιβάζει έπιστολάς, τίνος ένεκα νά μή με
ταβιβάζω, καί άνθρώπους καί έμπορεύματα ; Τοιουτοτρό
πως επανέρχεται μέν ή προμνησθείσα άτολυτος τής Πολι
τικής Οικονομίας έννοια, ίνα έξετάση τούς άρμονικω- 
τέρους ορούς τής ιδιωτικής καί άπό συναγωνισμού ταχύ-
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δρομίας ζαί σιδηροδρομίας, συμπίπτει δέ ή έποψις τοϋ δη

μοσίου συμφέροντος εις τήν προς άμφοτέρας, χατά τό 
μάλλον ή ήττον, άνάμιξιν τής πολιτείας, χωρίς νά λη- 
σμονήσωμεν ζαΐ τήν φορολογικήν μηχανήν, ήτις π. χ. έν 
'Αγγλία μέν έζ τής ταχυδρομίας αντλεί 170 περίπου ε
κατομμύρια δραχμών τώ 1876, ένΒελγίω δέ έζ τής σιδη- 
ροδρομίας 22 εκατομμύρια δραχ. τώ 1871.

Άφίνοντες ζατά μέρος τήν έξέτασιν τών γενικών άρ
χών, παρατηροΰμεν έπί τής σιδηροδρομίας ότι αύτη ώς 
έπιχείρησις τής Έπικρατείας είναι είς 
πλήρη ή μερικήν έφαρμογήν έν χώραις ούδαμώς καΟυ- 
στερούσαις εις τό στάδιον τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. Μάρ
τυρες τό Βέλγιον καί ή Γερμανία (ΙΙρωσσία, Βυρτεμ
βέργη, Σαξωνία, ΒάδενΧ Χωρίς δέ νά λησμονήσωμεν τάς 
έπί μάλλον καί μάλλον ενδεικτικά- πρός τήν αύτήν δι- 
εύθυνσιν τάσεις τής συγχρόνου διοικητικής πρός δημοσιο- 
ποίησιν, τρόπον τινά, τών σιδηροδρόμων, π. χ. έν Λύ· 

στρο-ουγγαρία, δέν είναι άπό σκοπού είς τήν εγκυκλοπαι
δικήν τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως άποστολήν ή με
λέτη τής δημοσίας σιδηροδρομίας έπί τού έθνους εκείνου, 
τό όποιον γενναιότερον μέχρι τοΰδε τήν έφήρμοσεν. ’Εν
νοώ τό Βελγικόν.

Ή πολιτική τοΰ Βελγίου σύνταξις είναι σύγχρονος τής έν 
Έλλάδιζατά τό 1833 συντελεσθείσης. ΙΙόση όμως διαφορά 
διευθύνσεων! Τό μέν Βέλγιον όργά πρός τήν συντεταγμέ- 
νην έθνικήν άποκατάστασιν, ή δέ ’Ελλάς προτάσσει μα- 
ζρούς άγώνας τών αναγκαίων είς τήν ϋταρξίν της πολι
τειακών τύπων. Έάν μεταξύ τών ζεφαλαιωδεστέρων τής 
έθνικής οικονομίας θεμάτων ή συγκοινωνία κατέχη τά 

πρωτεία, παρατηροΰμεν ότι ένώ κατ' αύτήν ή Ελλάς 
διατελεΐ άκόμη έν σπαργάνοις, τό Βέλγιον, ήδη άπό τοΰ 
1834, πρώτον έν τή ηπειρωτική Εύρώπη ρίπτεται τόλμη· 
ρώς είς τό στάδιον τής σιδηροδρομίας, διά τήν όποιαν α
φειδώς τό δημόσιον ταμεΐον δαπανά. Έκτοτε μέχρι τέ· 

λους 1875 ή δημοσία τών Βελγικών σιδηροδρόμων έπΐ- 
χείρησις άπερρόφησε, κατά τόν Κ. II. Marichal, 484,016, 
203 φράγκα, έκ τών όποιων 348,027,613 είς σιδηρο
δρομικός γραμμάς, κτίρια, σταθμούς καί παραρτήματα, 
135,270,686 είς υλικόν καί 717,904 είς διαφόρους σχε
τικός δαπάνας. Ίσως τις έρωτήση περί τών χρηματιστι- 
ζών έντεΰθεν κερδών τής έπιχειρήσεως. Άφ’ ένός μέν 87, 
738,850 φράγκα άποτελοΰσι τό καθαρόν κέρδος αύτής, 
άφ’ έτέρου δέ ή νΰν άξια τοϋ ακινήτου καί κινητού άλικου 
της, περιλαμβάνουσα 2,024 χιλιομέτρων σιδηράν οδόν, 
ύπερβαίνει, καθ’ όλους τούς υπολογισμούς, τό διλιούνιον 
φρ. Δύναται λοιπόν νά είπη τις, οτι ή δημοσία έν Βελγίω 
σιδηροδρομία, ώς έπιχείρησις, έστέφθη ύπό λαμπράς επι
τυχίας, άνεξαρτήτως τών έμμεσων, έπί τής καθόλου ε
θνικής οικονομίας, αποτελεσμάτων αύτής, είς ένδειξιν τών 
οποίων άρκεϊή κατωτέρω μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας καί

Βελγίου σύγκρισις τών σιδηροδρομικών δρομολογίων καθ’

εκατοστόν χιλιομέτρων:
»α ταςις β' ϊ'

Γερμανία, σιδηρόδρομοις Ρήνου 9,90 φρ. 7.50 5 —
» » Άλσατ. Αοραίν. 10,— » 6,70 4,30

Γαλλία, ’Αρκτικός 12,30 » 9,20 6,75

Βέλγιον, δημόσιος 7,20 » 5,40 3,60

Καί ταΰτα μέν περίτήν μεταβίβασιν τών προσώπων. Ό
σον δ’ αφορά τάς βαρείας πραγματείας, έκάστη χιλιάς 
χιλιογράμμων πληρόνει έν Γερμανία 10 ( φρ-—14 έν 
Γαλλία 6 —16, έν Βελγίω 4 ‘j„—10 '|,. "Ωστε ή εύ-
Οηνία τής σιδηροδρομικής κίνήσεως διατελεΐ ύπό όρους, 
περί τε τά πρόσωπα καί τά πράγματα, κατά πολύ εύνοί- 
κωτέρους έν Βελγίω. Καί επειδή ή κίνησις είναι ή ζωή, 
έντεΰθεν εξηγείται ή άναλόγως μεγίστη τής Βελγικής εΰ- 

ρωστία, χωρίς κατ’ αύτήν νά λησμονήσωμεν ζαί τάς ιδι
ωτικός σιδηροδρομικός επιχειρήσεις, αιτινες εργάζονται 
παρά -.τ δημοσία, ύπολογιζόμεναι είς 1475 χιλιόμετρα.
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"Οσον άφορα τήν δημοσίαν τής Βελγικής έπικρατείας 
σιοηροδρομίαν, περί ής ήδη πρόκειται, έκ τών 2,024- χιλιο
μέτρων αύτής 655 κατεσκευάσθησαν άμέσως ύπό του 
Κράτους, 351 ήγοράσθησαν παρ’ αύτοϋ καί 1,018 ζατα- 
σζευασθέντα ύπό εταιριών καλλιεργούνται ύπό τοϋ Κρά
τους. Καθ’ δλην τήν σιδηροδρομικήν ταύτην έκτασιν ύ
πάρχουσι 424 σταθμοί, κυκλοφοροΰσι δέ 929 άτμάμαξαι, 
έκ τών οποίων 190 μέν εΐναι δυνάμεως 80 ίππων, 739 δέ 
δυνάμεως, ζατά μέσον όρον, 179 ίππων. Αίλοιπαί άμαξαι 
ύπολογίζονται είς 4-328, έκ τών όποιων 1807 ύπηρετιζαί, 
724- άνθραζοφόροι, 2797 ζοιναί δι’ έπιβάτας ζαΐ 28560 
δι’ έμπορεύματα.

Κατά τό 1875 οί δημόσιοι τοϋ Βελγίου σιδηρόδρομοι 
διέτρεξαν 30,499,389 χιλιόμετρα, άναλογοϋντα καθ’ έ
ζάστην άτμάμαξαν είς 31,803. Τό άζαθάριστον εισόδημα 
τής έργασίας ταύτης άναβιβάζεται είς 89,124,045 φρ. 
ήτοι 3,98 καθ' έκαστον χιλιόμετρον, έκ τών όποιων πρός 
εϋρεσιν τοΰ καθαρού πρέπει νά άφαιρεθώσι τά έξοδα, άνα- 
λογιζόμενα είς 59,921,181 φρ. ήτοι 2,63 κατά χιλιόμε. 
τρον. Ή άναλογία τοϋ καθαρού εισοδήματος εΐναι 1,35 κα
τά χιλιόμετρον. Άφίνοντες κατά μέρος τά χιλιόμετρα τής 
κινήσεως καί λαμβάνοντες ώς βάσιν τών όπολογισμών 
μόνα τά χιλιόμετρα τής έκτάσεως (2,024), καθ’ έκαςον 
τούτων άναλογοϋσιν άκαθάριστα μέν έσοδα φρ. 45322,19, 
καθαρά δέ 15325,56, άντί 29996,63 είς δαπάνας. Ιδού 
ή 'σχέσις τών τελευταίων έπί τοϋ άκαθαρίστου εισοδή
ματος κατά τήν εξαετίαν 1870—75: τω 1870=55, 
29 τοΐς ο)ο, τω 1871=52,03 τοΐς ο)ο, τώ 1872=59,95 
τοΐς ο)ο, τώ 1873=72,03 τοΐς ο)ο, τω 1874=67,89 
τοΐς ο)ο, τώ 1875=66,17 τοΐς ο)ο.

Ό άριθμός τών προσώπων, τά όποια οί έν λόγω σιδηρό
δρομοι μετεβίβασαν ζατά τό 1875, ύπολογίζεται είς 31, 
409, 441, έκ τών οποίων 12,983,635 είχον άπλά είσιτή. 
ρια καί 18,425,806 άνόδου καί επανόδου· σημείωτέον ότι 
αί είς 20 τοΐς ο)ο κατά τά τελευταία εκπτώσεις άποτελοΰσι

Ιδιαιτέραν εύζολίας έποψιν. Έκ τής μεταφοράς τών προ
σώπων είσεπράχθησαν 27,764,263 φρ· Προσθετέον και 
1,502,670 φρ. εισπραχθέντα έκ τής ειδικής μεταβιβάσεως 
στρατιωτικών, έργατών, μεταναστών κλπ. ήτοι 3,5.51, 
571 άτόμων.Ώστε τό δλον τών μέν μεταβιβασθέντων προ
σώπων συμποσοϋται είς 34,961,012, τών οε άπ αύτών
εισπράξεων είς 29,266,993 φρ. Έν γενει τό εκ τής με- 
ταβιβάσεως τών προσώπων εισόδημα τών δημοσίων τοΰ 
Βελγίου σιδηροδρόμων αναλογεί είς 32,84 τοΐς ο)ο έπί 
τοϋ όλου εισοδήματος αύτών.Τό παχύτερον λοιπόν μέρος 
άνήκει είς τήν μεταφοράν τών έμπορευμάτων, θέμα ζατά 
τό όποιον ή καθ’ ημάς μοναδική σιδηροδρομική μεταξύ 
’Αθηνών καί Πειραιώς έπιχείρησις δέν ήδυνήθη έτι νά ώ

φεληΟή.
Τό σημαντιζώτερον είδος τών ύπό τών δημοσίων τοΰ 

Βελγίου σιδηροδρόμων μεταβιβασθέντων τώ 1875 πραγμά
των άνήκει είς τάςλεγομένας χονδράς πραγματείας,βάρους 
14,150,413 τόνων, τό έκ τών όποιων εισόδημα ύπολογί
ζεται είς 49,950,672 φρ. (56,05 τοΐς ο)ο έπί τοϋ δλου ει
σοδήματος). ’Ακολούθως έρχονται αί άποσζευαί, τά ζώα, 
τά χρηματοδέματα άντί 1,269,598 φρ. (1,42 τοΐς ο)ο έπί 
τοϋ δλου), καί τελευταία τά σκεύη τών έπιβατών άντί 
878,118 φρ. (0,99 τοΐς ο)ο έπί τοϋ δλου).

Βεβαίως οί άνωτέρω καρποί τής έν τή επιχειρηματική 
βιομηχανία άναμίξεως τοΰ Κράτους είναι άξιοι καί πρώ
των καί δευτέρων μελετών. Ούσιώδες πάντοτε μέρος έ- 
ξαοταται έζ τοϋ έπιζρατοϋντος καθ’έζάστην χώραν κυβερ
νητικού χαρακτήροςκαί έν γένει έζ τοϋ πνεύματος τής δι
οικητικής τάξεως. Ώστε καί ή βιομηχανική έποψις (a 
coiltrario) τοϋ κανόνος ατά τοΰ Καίσαρος τώ Κάίσαρι» 
έχει τάς εξαιρέσεις της έν τή άπεράντω τών άνθρωπίνων 

πραγμάτων ποικιλία.
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ΕΓΚΛΙ1ΜΑΤ1ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

Πρυς τους if rjj xsptyepela. τ&ν ir Άθήναις Έφιτύν 
παρά ΠΛηρρΐΛειοΰίχαις Κ. Κ. Είσαγγΐ.ΐιϊς.

Ή πρός τό έγκλημα ροπή άποτελει περιεργώτατα 
άμα δέ καί διδακτικότατα φαινόμενα, τά όποια συσχετι- 
ζόμενα πρός τήν περίοδον ήν διατρέχει ό πολιτισμός τής 
άνθρωπότητος, εΐναι άξια ιδιαιτέρας μελέτης παντός μέν 
πρός τά κοινά άποβλέποντος, έξαιρέτως δέ τοΰ διαχειρι- 
ζομένου τό ποινικόν τούτων μέρος. Ύπ’ άμφοτέρας τάς 
επόψεις τά συγκροτοΰντα τήν Είσαγγελικήν ’Αργήν πρό
σωπα άνήκουσιν είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τής πολιτειο- 
νομικής κλιμακος.

Έντεϋθεν δέν διστάζω ινα προκαλέσω τήν προσοχήν 
τών Κ. Κ. Εισαγγελέων τής περιφέρειας έπί τής έκτυλι- 
ξεως τών βαρυτέρων ποινικών πράξεων, τάς όποιας τό 
καθόλου έγκληματικόν ρεΰμα ρίπτει μεταξύ τών διαφό
ρων χωρών έπί τής ήμετέρας. Έν πρότοις άπαιτεΐται ινα 
οί Κ. Κ. Εισαγγελείς τεΟώσιν είς άμεσον γνώσιν τών, 
σχετικώς πρός τήν εγκληματικήν ταύτην κατά τόπους 
διανομήν,εξαγομένων τής Καταστατικής, διά τό τέλοςτής 
έξ άνωτέρας περιωπής, τρόπον τινά, έπισκοπήσεως τών 
παρ’ ήμΐν φαινομένων καί έρεύνης τών κατ’ αύτά αίτιων.

Μεταξύ τών διαφόρων χωρών άρζοΰσιν αί έπόμεναι, έν 
ταΐς όποίαις ή βαρεία εγκληματική ροπή διαμοιράζεται 
κατά μέσον ό ρον ένιαυσίως ώς έξής, καθ’ έκαστον έκα- 
τομμύριον άνθρώ-ων. έν παρενθέσει σημειούμεναι έπο- 
χαί εΐναι κοιναί πρός όλους τούς -ίνακας, αί πρώται γή- 
λαι τών όποιων τεριλαμβανουσι τάς σχετικώς ύπό εύνοϊ- 
κωτέρους άριθμητικούς όρου; διατελούσας χώρας, ένώ α[ 
δεύτεραι τάς ούσιωδώς ύπό χείρονας:

1) Δολοφονίαι, έσκεμμέναι άνθρωποκτονίαι και φαρ- 

μακεΐαι·
Β'.

'Ρωσσία (1861) ................31
Ελλάς (1873).................... 34

Α'.

Βαυαρία (1863—66) ··· · 5,5 
Βυρτεμβέργη (1859—65) 5.8
Πρωσσία'(1855—59) ·· 7,7 
Γαλλία (1861—65) ··· · 8.2
Σαξωνία (18GO—63)·· - · 18,6 
Αγγλία (1862—64)·· .-19.9

2) Βιασμοί καί άποπλανήσεις

Α'.

Ιταλία (1864) .................57
•Ισπανία (1859—60) ••••88

Βυρτεμβέργη......................... Ο
Ελλάς · · ...........................· · 26

3) ’Εμπρησμοί·

Α'.

Γαλλία ..............................5,3
Βυρτεμβέργη .....................8,3
Βαυαρία ..............................8,3

4) Πλαστογραφία'.·

είς ασέλγειαν

IV.

Βαυαρία ......................... 65,6
Σαξωνία ......................... 86,5
Βέλγων (1850—60) ·· 96
Γαλλία ......................... 98,5
Πρωσσία..........................114
Σουηδία (1855—58) -·274

Β'.

Πρωσσία ..........................15,2
Ελλάς..............................24
Σαξωνία ........................ 63,3

Α'.
Βαυαρία ......................... 8,6
Γαλλία.............................10,3
•Ελλάς .............................12

Β'.
Βέλγων ......................... 30,5
Σαξωνιία......................... 44,3
Πρωσσία........................
Βυρτεμβέργη .................1^0

5) Ληστρικά: πράξεις καί βαρεΐαι κλοπαι-

Α’.
Βυρτεμβέργη .....................®
Γαλλία  ..............................V

Β'.

'Ελλάς .....................V. .. 40
Βαυαρία............................. 91
Πρωσσία ........................ 222
Σαξωνία·· ··■·.-.·· -·,.·337
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6) ‘Απλαΐ χλοπαί·

A'. Β'.

Ποωσσία ........................ 276 | 'Ελλάς.............................. 708
Σαξονία............................. 398 [ Γαλλία ......................... 790
Βυρτεμβέργη ....................553 I Βαυαρία .......................-·2198

Τοιουτοτρόπως έπι έξ εγκληματικών κατηγοριών, ή
Ελλάς διατελεΐ ζατά τέσσαρας έν τή στήλη, ήτις περι
λαμβάνει τούς χείρονας όρους. Μέχρι τινός ένομιζετο ότι 
ή 'Ελληνική ζωηρότης συμβιβάζεται πλειότερον πρός τάς 
εις βρασμόν ψυχικής ορμής αναιρέσεις. Καί τω όντι κατά 
κατά τό 1873 είσήχΟησαν ένώπιον τών Κακουργιοδικείων 
τής Ελλάδος 256 άναιρέσείς καί 158 άπόπειραι αναιρέ
σεων. Έν τούτοις έκ τοϋ πρώτου πίναζος προκύπτει ότι 
ή Ελλάς άνήκει εις τάς τρεις μεσημβρινός χερσονήσους 
τής Εύρώπης ούχί μόνον γεωγραφίκώς, άλλά καί έκ τής 
έπόψεως τοϋ αιματηρού δόλου. Τό φαινόμενον εΐναι άρ- 
χαιότερον ή νεώτερον, δέν έρευνώ· αρκεί ότι είναι σοβα- 
ροτάτου χαρακτήρος.

Έπίσης τά πάθη τής καταστροφής, τής αρπαγής καί 
τής κλοπής παριστώσι βαρύτερον τόν ισολογισμόν τής 
Ελλάδος, χωρίς έν τούτοις νά λησμονηΟή ότι ώς πρός 
τούς έμπρησμούς μέν ίσταται αΰτη μεταξύ Πρωσσίας καί 
Σαξωνίας, ώς πρός τήν ληστείαν δέ καί τήν βαρείαν κλο
πήν έρχεται κατόπιν τής Σαξωνίας, Πρωσσίας καί Βαυα
ρίας, ώς πρός τήν απλήν δέ κλοπήν έπεται τής Βαυαρίας 
και τής Γαλλίας. Ή ειδική αΰτη σύνταξις τών μάλλον 
προωδευμένων χωρών πρός τήν ήμετέραν εΐναι βεβαίως 
παρηγορητική, δέν έλαττόνει όμως τήν σημασίαν τής αρ
χικής παρατηρήσεως, διότι πρόκειται περί χώρας, ήτις 
επιτέλους δύναται νά περιορίση τούς έμπρησμούς τώνδα
σών της καί νά επιθεώρηση τούς έαυτής άκτήμονας, οΐτι- 
νες είς ούδεμίαν δύνανται νά ύποβληθώσι σύγκρισιν πρός 
τούς απειροπληθείς τής κεντρικής καί δυτικής Εύρώπης.

Ύπό τήν έποψιν τών σαρκικών παθών, ή θερμότης τοϋ 

ήμετέρου κλίματος, μεθ’ δλην τήν πρώιμον άνάπτυξιν 
τής ειδικής έν αύτω ηλικίας, ασκεί παρ’ ήμΐν μικράν έ
πιρροήν σχετικώς πρός τά έγκληματικά φαινόμενα, τά ό
ποια π. χ. ή παγετώδης Σουηδία παριστά άνω τοϋ δεκα
πλάσιου, χωρίς νά μείνη απαρατήρητος ή ολοσχερής απου
σία αύτών έζ Βυρτεμβέργης, ήτις άφ’ έτέρου, όσον άφορα 
τάς πλαστογραφίας, διατελεΐ ύπό δεινοτέρους τών λοιπών 
χωρών όρους, κατά τό ύπερδεκαπλάσιον προϊσταμένη π.χ. 

τής Ελλάδος.
Άπό τών άνωτέρω παρατηρήσεων δύναται τις νά προ- 

βή εις τήν μελέτην τών λόγων, είς ούς οφείλεται ή τοι
αύτη έν Έλλάδι άνάπτυξις τών έγκληματικών τάσεων, 
τών οποίων ό έν ταΐς πρώταις κατηγορίαις προβιβασμός 
εΐναι κατά πάντα λόγον σημαντικός, καί ή έν ταΐς έπομέ- 
ναις κατάστασις δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς αμετάθετος. 
Ποια εΐναι τά γενικά έν τή έπικρατεία αίτια, τά όποια 
μάλλον εύθύνονται είς τήν όρμητικότητα τοΰ εγκλημα
τικού ρεύματος έν ταΐς πρώταις περιπτώσεσι και ποια πρός 
τάς δευτέρας ; Ποία εΐναι ή σχέσις τής προσωπικής συγ- 
κροτήσεως τών αύτορργών τοΰ έγκλήματος ύπό τήν έπο- 
ψιν τής ηλικίας, τής περιουσίας, τοϋ έπαγγέλματος, τής 

έκπαιδεύσεως, τής οικογένειας, τής άνατροφής> τοϋ φυσι

κού χαρακτήρος ;
Όθεν παρακαλώ τούς Κ. Κ. Εισαγγελείς, ϊνα έπί έκά- 

στης παρά τή ύπηρεσία αύτών κατηγορίας σχετικής πρός 
τά άνωτέρω έγκληματικά θέματα, καθώς καί πρός τά με
ταξύ τών λοιπών κατά τήν κρίσιν των βαρύτερα, διευ- 
θύνωσι τήν άνακριτικήν ένέργειάν έπί τήν άπόδειξιν ού 
μόνου τών δεδομένων πράξεων άλλά καί τών κατ’ αύτάς 
ελατηρίων, διά τής έκτεθείσης άλληλουχίας,προσθέτοντες 
καί όσας άλλας άπό τών περιστάσεων κρίνωσιν άναγκαί- 
ας πληροφορίας. Τό δέ σύνολον τών τοιούτων έφ’ έζά
στης υποθέσεως ειδικών μελετών θέλουσιν έκάστοτε μοί 

ύποβάλλει οί Κ. Κ. Εισαγγελείς μετά τήν έκδοσιν τοΰ πα- 
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ραπεμπτίζοΰ βουλεύματος, όπως βαθμηδόν χαταρτισθή 
ούτως ή αναγκαία ύλη πρός εύρυτέραν ζαΐ άπό τών πραγί 

ματων άναθεώρησιν τής έν ίσχύΐ ποινικής τοΰ τόπου τά
ξεως, ζατά τόν έπί ταύτης θεμελιώδη τής Ευαγγελικής 
Αρχής προορισμόν.

Έν Άθήναις τήν 9 ’Ιουνίου 1877.

‘Ο παρ’ Έφίταις Εΐσαγγελεύς
A. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

Ιϊ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ A UIIAOBOHOEIA·

Κατά τάς ένώπιον του Αγγλικού Κοινοβουλίου παρου- 
σιασθείσας έσχάτως επισήμους εκθέσεις, ό άριθμός τών έν 
Αγγλία άλληλοβόηθητικών εταιριών, είς συνεργασίαν ζαΐ 
κατανάλωσιν, άνήρχετο έν έτει 1875 είς 1168, έζ των ο
ποίων 5 άνήκουσίν είς τήν ’Ιρλανδίαν, 237 είς τήν Σκω
τίαν, και 926 είς τήν κυρίως ’Αγγλίαν (μετά τής Ούαλ- 
λίας). Εις τούς άριΟρ/ούς τούτους περιλαμβάνονται μόναι 
αι έταιριαι έκεϊναι, αΐτινες προσήγαγον τάς εκθέσεις αυτών 
είς τήν , έπί τούτω ειδικήν Αρχήν (Registrar). Έν 
τούτοις ύπάρχουσι καί άλλαι, αί’τινες δέν συνεμορφώθησαν 
πρός τήν νομικήν ταύτην διάταξιν, πιθανώς πλείονες τών 
300. Εν γένει αί έν τή Μεγάλη Βρετανία έπιτυχοΰσαι έ- 
ταιρίαι τής άλληλοβοηθείας άνήζουσι μάλλον είς τήν τά- 
ξιν τών καταναλωτικών εταιριών, καί μεταξύ αύτών έξέ- 
χουσιν ιδίως αι άφορώσαι είδη τροφής παντοπωλικά.

Παραλείποντες τάς Ίρλανδικάς έταιρίας διά τήν πάντη 
μιζράν σημασίαν των, άς μελετήσωμεν κατά μέρος τάς 
σχετικάς έργασίας τής άλληλοβοηθείας έν τή κυρίως 'Αγ
γλία καί τή Σκωτία.

Α. Αγγλία.—Αι 926 τοιαύτης φύσεώς έταιριαι τής 

’Αγγλίας (μετά τής Ούαλίας) περιελάμβανον κατά το τέ
λος του 1875 μέλη 420,024. Διαρκοΰντος τοΰ έτους έ
νεγράφησαν μέν 73,454 νέα μέλη, διεγράφησαν δ'έζ των 
παλαιών 36,700, ώστε ηύξησεν ό άριθμός αύτών άπό τοΰ 
1874 κατά 36,754. Τό μετοχικόν κεφάλαιον ήτο ζατά 
τό τέλος τοΰ έτους 4,477,938 λιρ. στερλ. Ή άπό τοΰ 
προλαβόντος έτους αύξησις αύτοϋ άναβαίνει είς 423,547 
λιρ. στ. Αί 926 έταιριαι αύται έπλήρωσαν κατά τήν^ διάρ
κειαν τοΰ έτους 14,070,569 λιρ. στ. πρός άγοράν διαφό
ρων ειδών, είσπράξασαι άπό πωλήσεις 16,176,57θ,ύπολο· 
γισθέντος τοΰ έν ταΐς άποθήκαις αύτών περισσεύματος εις 
1,856 397 λ. στ.Τό όλον τών έτησίων έξόδων άνήλθεν εις 
714,604λ.στ.τών δέ πληρωθέντων τόκωνέπίδανείων κλπ. 
είς 216,218. Τό άποθεματιζόν κεφάλαιον τών έν λόγω 

έταιριών άνήρχετο έν συνόλω ζατά τό τέλος του έτους, 
είς 220,011 λ. στ. αί δέ είς άνοικτόν λ)σμόν έταιρικαι 
δοσοληψίαι εις 11,858,301, ήτοι 5,659,035 χρέωσις καί 
6,199,266 πίστωσις. Ή ακίνητος περιουσία αύτών έξε- 
τιμήθη είς 1,894,646, λ. στ. Διενεμήθησαν δέ έντός τοΰ 
έτους 1,136,425 λ. στ. είς μερίσματα καί 10,454 εις εκ
παιδευτικά έπιχορηγήματα, άναβιβασθεντος τοΰ καθαρού 
περισεύματος τών έτησίων κερδών εις 1,248,602 λ. στ.

Β'. Σκωτία.—Αί 237 έταιριαι τής Σζωτικής άλληλο
βοηθείας περιελάμβανον τώ 1875 μέλη 59,260, εκ τών ο
ποίων 5,302 είχον έγγραφή κατά τό έτος τοΰτο. Ιό μετο
χικόν κεφάλαιον αύτών συνεποσοΰτο ζατά τό τέλος τοΰ έ- 
τουςείς 323,052 λ. στ. αύξηθέν έπί τοΰ προλαβόντος έτους 
κατά 36,000. Διαρκοϋντοςτοΰ έτους 1875,ήγόρασαν αί 
έταιριαι πραγματείας μέχρις άξίας 2,017,518 λ. στ., ή 
πώλησις τών όποιων είσήνεγκεν είς τά εταιρικά ταμεία 
2,277,812λ.στ.,λαμβανομένου ύπ’όψιν ότι έμειναν είς τό 
τέλος τοΰ έτους έν ταΐς έταιριζαΐς άποθήκαιςζαι πραγμα- 
τεΐαι άξίας 241,888 λ. στ. Τό όλον τών ένιαυσίων οαπα- 
πανών άνέβη είς 103,825 λ. στ., τών δέ πληρωθέντων τό-
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κων έπί δανείων χλπ. εις 16,416. "Οσον άφορα τά καθα
ρά κέρδη, ΰπελογίσθησαν ταΰτα είς 176,6β0 λ. στ. ’Ανά
λογα πορίσματα καί έπί τών λοιπών κατά τήν ’Αγγλίαν 
είδιζώτερον έκτεθέντων θεμάτων.

Άπό τών άνωτέρω δεδομένων προκύπτει, ότι η δόνα- 
μις τής άλληλοβοηθείας κέκτηται πρακτικότατα, άξίαν νά 
έλκύση τήν προσοχήν όλων τών λαών. Καταπλήττεται 
έκαστος έπί τοΐς έν ’Αγγλία άποτελέσμασίν αύτής. Ούδέν 
όλιγώτερον, πρόκειται περί 125 j-j καί επέκεινα εκατομμυ
ρίων δραχμών, τά όποια ό οβολός τών μικρών έργατών 
συνεκέντρωσεν, είς προβιβασμόν τής οικονομικής δυνάμεως 
των. 'Η έκτασίς της είς άγοράς, πωλήσεις, κέρδη, άποτα- 
μιεύματα κλπ. υπερβαίνει τό διλιούνιον.

Β.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ή διά τών γάμων κατάρτισις τής οικογένειας άποτε- 
λεΐ τήν κατ’ εξοχήν κοινωνικήν βάσιν, έπί τής οποίας ό 
πληθυσμός τοΰ ανθρωπίνου γένους άναπτύσσεται ζαί ή 
όλη αρμονία τοΰ μεγάλου προορισμού του επιδιώκεται. 
Ενδιαφέρουσα ούτως είναι ή μελέτη τής έκτυλίξεως τοΰ 
κανονικού περί τούς γάμους φαινομένου, χάρις δέ είς τάς 
άπογραφάς τών έτών 1872—75, πρόχειρος εΐναι ή σχε
τική ύλη ζατά τό πλεΐστον τής Εύρώπης,έξαιρουμένων τής 
’Ισπανίας, Πορτογαλίας καί Τουρκίας, καθ’ άς αί προσή
κουσα·. πληροφορίαι, δσον μέν άφορα τάς δύο πρώτας χώ
ρας, ζαθυστεροΰσι, δσον δέ άφορα τήν τελευταίαν, εντε
λώς έλλείπουσι.

Έκ τών άπογραφιζών έργασιών τής προμνησθείσης τε
τραετίας οί έν Ευρώπη τελεσθέντες ένιαύσιοι γάμοι ύπο- 

λογίζονται είς 2,402,893, διαμοιραζόμενοι κατα τας οια 
φόρους χώρας ώς έξής κλίμακηδόν :

Χώρα·. Γάμοι
— -—

'Ρωσσία 659,042
Γερμανία 406,744
Γαλλία 319.383
Ιταλία 213,938
'Αγγλία 202.468
Αύστρία 189,778
Ουγγαρία 118.113
Βέλγων 40,015
Ρουμουνία 31,527

Χώραι Γάμοι·
— —

'Ολλανδία 31,192
Σουηδία 30,727

Σκωτία 26.120
’Ιρλανδία 25,208
Ελβετία 22,286
Φινλανδία 15,934
Δανιμαρκία 15,915
Νορβηγία 14,163

‘Ελλάς 10,250

Άλλ’ οι άνωτέρω άριθμοί έχουσί μάλλον έννοιαν από
λυτον. ‘Η ειδική αύτών πρός έζάστην χώραν σημασία 
έξαρτάται έζ τής άναλογίας τών γάμων πρός τούς υπάρ
χοντας πληθυσμούς. Τοιουτοτρόπως άφ’ ένός μέν οί 

659,042 γάμοι τής Ρωσσίας άνήκουσιν είς 65 εκατομ
μύρια άνθρώπων, οί 406,744 τής Γερμανίας είς 42 έκα
τομ. άνθρώπων, ζαί οί 319,383 τής Γαλλίας είς 36 έ- 
ζατομ. άνθρώπων άφ’ ετέρου δέ οί 15,915 γάμοι τής Δα- 
νιμαρζίας είς 1 — έκατομ. άνθρώπων, οί 14,163 τής 
Νορβηγίας είς 1 έκατομ. άνθρώπων ζαί οί 10,250 τής 
‘Ελλάδος είς 1 έκατομ. άνθρώπων. ‘Υπό τήν έποψιν 
τών μεταξύ γάμων ζαί πληθυσμού άναλογιών, Ιδού πώς 
καθ’ έκατοστύν άνθρώπων διανέμονται οί γάμοι κλίμακη- 
δόν έν ταΐς περί ών πρόκειται Εύρωπαιζαΐς χώραις:

Ουγγαρία................ 1,08
'Ρωσσία.................... 1
Γερμανία ............... 0,97
Αύστρία ·■········ 0,80 
Γαλλία...................... 0,88
’Αγγλία. .............Ο.§6

Δανιμαρκία................ υ.ου
'Ολλανδία..................0.83
Φινλανδία................ 0,83
Ελβετία................ 0,82
’Ιταλία................ 0,79
Νορβηγία........ 0,78
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Βέλγιον.....................0,76
Σκωτία.....................0,76
ΣουτΛία......................0,71

'Ελλάς.................... 0,68
’Ρουμουνία.................. 0,66
Ίρλανίία................ 0.47

Έχ ποιων λόγων ή Ελλάς ανήκει εις τάς τελευταίας 
βαθμίδας τής κλίμαχος τών Ευρωπαϊκών γάμων; Αρά 
γε καθυστερεί ή περί τούς γάμους επιτήδεια ήλιζία, ή ή 
οικονομική τών οικογενειών άποκατάστασις αποβαίνει 
παρ’ ήμΐν δυσχερέστερα; Ώς πρός τό πρώτον οί άπογραφι- 
κοί τής ήμετέρας χώρας πίνακες παριστώσι τήν γόνιμον 
τοϋ έθνους ηλικίαν έν σχετική, ζατά τό μάλλον ή ήττον, 
αναλογία πρός τάς λοιπάς. Ή κυρία ευθύνη βαρύνει πρό 
πάντων τόν οικονομικόν τής'Ε?<λάδος πολιτισμόν· ένω πρό 
25ετίας ό διπλασιασμός τοϋ ‘Ελληνικού πληθυσμού υπε- 
λογίζετο εις 50 περίπου έτη, αναβιβάζεται ήδη εις 112. 
’Εν τούτοις μεταξύ τών δύο άκρων τής περιόδου ταύτης 
άπαντώνται όροι κοινωνικής ζωής, μόλις πρός άλλήλους 
αναγνωριζόμενοι.

ΟΙ El 11 Ί ΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΦΟΡΟΙ·

Έν γένει ή διάθεσις τών φόρων αποτελεί μίαν τών δυσ- 
χερεστέρων επόψεων τής έπιστήμης τοϋ δημοσίου Οη 
σαυροϋ. Μεθ’ δλον τό βάρος τών φόρων, αίσθητότερον εΐ
ναι τό βάρος τής είσπράξεως αύτών, όταν οί ιδρώτες τοϋ 
φορολογούμενου λαού έκρέουσιν ώς τό ύδωρ άπό δοχείων 
συντετριμμένων.

Τό έν ΐσχύϊ σόστημα τών ένοικιάσεων άνήκει εις τήν 
έννοιαν ταύτην. Πρόκειται κατ’ αύτό ιδίως περί τών δη

μητριακών καρπών, τής πρώτης ταύτης διά τήν υπαρξιν 
τών πληθυσμών ύλης. Αί άσχ'μ’αΐ τού συστήματος 
τούτου βαίνουσιν εις έπίτασιν. Καί εφέτος έπσναληπτικαί 

δημοπρασίαι, παραδοχή κατ’ αύτάς ώς πλειστηριαστών 
άνθρώπων άφερεγγύων, καταχρέων πρός τό δημόσιον καί 
ανηλίκων· παράτασις τών δημοπρασιών μέχρι τέλους τής 
συγκομιδής τών πρωίμων, έν δέ τω μεταξύ έπιστατοφύ- 
λαζες, άρπάζοντες καί ξεσχίζοντας· εις τό τέλος περιμένει 
ή καθυστέρησις τοϋ ενοικίου, άντί δέ τούτου παράδοσις είς 
τήν ’Εφορίαν χιλιάδων πλαστών διπλοτύπων βεβαιώσεως. 
Ιδού τά κατ’ επιφάνειαν άποτελέσματα τοϋ συστήματος. 
Τά δέ αφανή ; Τό μέν δημόσιον ταμεΐον κενόν, οί δέ κλέ· 

πτοντες αύτό όμιλοϋσιν έσαεί περί τιμιότητος.
Άλλά δέν εΐναι μόνα ταΰτα τά κακά άποτελέσματα 

τής οιαθέσεως καί βεβαιώσεως τών δημοσίων προσόδων 
κατά τόν έπιχρατοϋντα νόμον. Μετ’ ολίγον οί δημόσιοι 
εισπράζτορες Οά χαταδιώξωσι τούς διαφόρους φορολογου
μένους πρός άπότισιν τών έν τοΐς πλαστοΐς διπλοτύποις 
τών ενοικιαστών φαινομένων φόρων των. Οί ένοιζιασταί 
συνεννοούνται μετά τών είσπραζτόρων, πρός έπίσπευσιν 
τών εισπράξεων διά πάσης καταπιέσεως. Οί φορολογού
μενοι διαμαρτύρονται, οωνάζουσιν. 'Η περί τόν είσπρά- 
ζτορα στρατιωτική κουστοδία θύει καί απολύει· οί Ταμίαι 
έπιζητοΰσιν ενισχύσεις τών είσπραζτόρων· έζ τών φορολο
γουμένων οί μέν προσφεύγουσιν είς άναζοπάς ένώπιον τών 
ειρηνοδικείων, οί δέ είς καταγγελίας έπί πλαστότητι τών 
διπλοτύπων. Εννοείται όπόσος χρόνος άπόλλυται είς όλα 
ταΰτα, όποϊαι άσχολήσεις πολιτικής καί ποινικής δικαιο
σύνης, καί όποια διαφθοράς μέσα τίθενται είς ενέργειαν.

ΙΙοϊος ό αίτιος ; Δεν ύπάρχει αμφιβολία ότι τό ήμισυ 
τούλάχιστον τών τοσούτων δεινών οφείλεται είς τό ά
θλιον φοοολογικόν σύστημα ήμών. Καί βεβαίως έπήλθε 
μέν περιστολή τις διά τής καταργήσεως τών άποθηκα- 
ρίων, καί έτι μάλλον περιωρίσθη διά τού νόμου τών δη
λώσεων, ιδίως τών φυτειών άλλά πάντοτε τό κακόν μέ
νει μέγα· διότι έπί τών δημητριακών καρτών, ήτοι έπί τής 
πολυπληθεσ τέρας τάξεως, τής γεωργικής, ισχύει ό πα
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λαιός νόμος. Ανάγκη λοιπόν ζαί ώς πρός τοϋτο ό'.ορ- 
θώσεως χαΐ δη κατεπειγούσης.

Κατ’εμέ κριτήν, φρονώ, ότι σύστημα διαθέσεως, βε- 
βαιώσεως χαΐ είσπράξεως τών έν λόγω φόρων, άλλοΐον 
τοϋ ύπάρχοντος, Οά έμείου χατά πολύ τά ενεστώτα άφό- 
ρητα δεινά. Αί επόμενα: βάσεις φαίνονται μοι ίχανώς πρός 
μεταρρύθμισιν ένθαρρυντιζαί.

1°·' Ή ένοικίασις τών φόρων έπί τών δημητριακών 
καρπών νά γίνηται εις χρήματα.

2^ Έκαστου φορολογικόν τμήμα νά άποτελήται άπό 
τήν περιφέρειαν έκάστου χωρίου.

3®ν Νά καταργηθή τό σύστημα τών επανειλημμένων 
δημοπρασιών καί τών προφορικών πλειστηριάσεων, είσα- 
γομένου τοΰ συστήματος τών εγγράφων προσφορών ώδέ 
πως; Τήν 10 Μαίου οί Έφοροι διά προκηρύξεώς των, τοι- 
χοζολουμένης εις τάς έδρας τών Δήμων τής έπαρχίας ζαί 

προφορικώς έν αύταΐς διαλαλουμένης διά χήρυκος, νά όρί- 
ζωσι τά φορολογικά τμήματα ζαΐ τόν ζατώτατον όρον τής 
δι’ έκαστον προσφοράς, άναλόγως τών ζατά τά τέσσαρα 

προηγούμενα έτη ένοιχιάσεων ζαΐ τών ζατ’αύτά τιμών τών 
σιτηρών (ζατά μέσον όρον). Οί θέλοντες νά συναγωνισθώ- 
σιν είς τάς ενοικιάσεις ύποχρεοΰνται μέχρι τής 19 Μαίου 
νά παραδώσωσιν είς τόν Έπαρχον ή τόν Είρηνοδίκην τοΰ 
Δήμου των εγγράφους έσφοαγισμένας προσφοράς, σημει- 
οΰντες έπί τοΰ περιτυλίσσοντος φαζέλλου «προσφορά διά 
τό τμήμα δείνα ύπό δείνα». Τήν 20 Μαίου ό Έπαρχος, ό 
Έφορος ζαί όΤαμίας συνέρχονταιείς τό επαρχιακόν κατά
στημα, τή 9η ώρα π. μ. ζαί άποσφραγίζουσι τούς φακέλ- 
λους καθ' έκαστον φορολογικόν τμήμα. Οί τάς προσφο
ράς ύποβαλόντες όφείλουσιν έπί ποινή άπορρίψεως των νά 
παρευρίσκωνται,είτε αύτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, 
εις τό επαρχείου ζατά τήν άποσφράγισιν τών προσφορών. 
Μετά τήν άποσφράγισιν όλων έκάστου τμήματος, κα
λείται q τήν άνωτέραν προσφοράν δοΰς, νά υπογράψη τό 

ένοικιαστήριον, νά δώση τούς αναγκαίους έγγυητάς του 
ζαί νά παραδώση τάς ζτηματοσημειώσεις του. Τούτου δέ 

άπόντος, ή μή παρέχοντας τάς άνωτέρω εγγυήσεις, κα
λείται αύθωρεί ό επόμενος, ζαί οϋτω καθεξής. Ύπό προ
σωπικήν εύθύνην τοϋ Ταμίου, ούδείς είναι δεκτός ώς ενοι
κιαστής ή έγγυητής, άν όφείλη είς τό Δημόσιου ποσόν α
νώτερου τών δρ. 100 έξ οίουοήποτε λόγου. Οί Ταμίαι, έ
χοντες τό δικαίωμα τής αναγωγής κατ’ αύτών, καταδιώ
κονται, άμα οί ρηΟέντες άναζαλυφθώσι χρεώσται πρός τό 
Δημόσιον. Πριν ή υπογράύη τό ένοικιαστήριον, οφείλει ό 
ένοικιαστής νά ζαταβάλη είς τόν Ταμίαν, έπί ποινή άπο- 
κλεισμοΰ παντός έζ τής άνωτέρας προσφοράς του δικαι
ώματος, τό τρίτον τής προσφοράς του. Τά λοιπά δέ δύο 
τρίτα καταβάλλονται είς δύο ίσας δόσεις, είτε παρ’ αύτοΰ 
ή τοΰ έγγυητοΰ του ή τρίτου είς λ]σμόν του, ή μέν τήν 

20 Ιουλίου, ή δέ τήν 30 ’Οκτωβρίου. Αί κτηματοσημεί- 
ώσεις τοΰ ένοικιαστοΰ καί έγγυητοΰ του, έκδιδόμεναι παρά 
τοΰ Δημάρχου, πιστοποιούντος έυ αύταΐς, ύπό ιδίαν αύτοΰ 
εύθύνην, καί τήν άξίαν τών έν αύτοϊς κτημάτων, συνοδευό- 
μεναι καί ύπό πιστοποιητικού τοϋ οικείου ΰποθηζοφύλακος, 
ότι τά έν αύταΐς ακίνητα είσίν έλεύθερα πάσης υποθήκης, 
είσίν άπαραδεζτοι ζαί ό ποιήσας τήν προσφοράν άποκλεί- 
εται παντός δικαιώματος, άν τά έυ αύταΐς κτήματα είσίν 
άξίας ήσσονος τοΰ διπλάσιου τών άπολείπομένων δύο τρί
των τοΰ ενοικίου, ή ώσιν έπ’ αύτών γεγραμμέναι οίαιδή- 

ποτε ύποθήκαι.
4ον. Οί ένο·. ιαζόμενοι φόροι βεβαιοΰνται κατά τάς δια

τάξεις τοΰ παγίου φορολογικού νόμου, είσπράττονται δέ 
παρά τών ενοικιαστών, άμα τή έπί τών άλωνίων βεβαιώ
σει ζαί τή άμέσως έπί τού άλωνίου έζδόσει τοΰ περί βε- 
βαιωσεως διπλοτύπου, είς είδος. Πάσα μεταγενεστέρα ά- 

παίτησις εινε άπαράδεκτος.
Απλήν νύξιν προτιθέμενος να δώσω έπί τοΰ σπουδαίου 

τούτου μέρους τής φορολογικής ήμών νομοθεσίας, δέν έθϊ- 

ETOS 5*-ΦΤΛ. ο4—ΑΤΓΟΪΣΤΟΧ 1877. 17 
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ώρησα αναγκαίου νά κατέλθω είς μείζονας λεπτομέρειας, 
καί νά καταρτίσω πλήρες τοίοΰτον σύστημα, δπερ άλλως 
τε απαιτεί τήν συνδρομήν τών φώτων καϊ τής μακράς 
πείρας τής ύπηρεσίας. Εν τούτοις οφείλω ίσως νά δικαιο
λογήσω τάς άνωτέρω έκτεθείσας άρχάς. Ιδού αί σκέ
ψεις μου.

Προτιμώ τήν εις χρήματα ένοικίασιν καί τήν προπλη
ρωμήν του τρίτου τοΰ ενοικίου καϊ τάς λοιπάς ύπέρ τοΰ 
δημοσίου εγγυήσεις, διότι ούτως έχομεν ένοικιαστάς πραγ
ματικούς καί άξιοχρέους.

Προτιμώ τοΰ συστήματος τών προφορικών ζαϊ έπανει- 
λημμένων δημοπρασιών τό σύστημα τών εγγράφων προσ
φορών, διότι ούτως έχομεν ένοικιαστάς περιεσζεμμένους, 
καί έν μια ήμερα δυνάμεθα νά ένοικιάσωμεν όλα τά φο
ρολογικά τμήματα τής μεγαλειτέρας έπαρχίας, εύκολύ- 
νοντες ούτω τήν ύπηρεσίαν, άπαλλασσομένην έζ τής πο
λυγραφίας.

Προτιμώ τά μικρά φορολογικά τμήματα, διότι καί τά 
χρήμα ολίγον παρ’ ήμΐν είναι, καί τά μεγάλα άπαιτοΰυ 
συνεταιρισμούς, επιβλαβείς είς τό είδος τοΰτο πάντοτε σχε
δόν άποδειχθέντας διά τήν έλλειψιν τής αναγκαίας μεταξύ 
τών συνεταίρων καλής πίστεως· άλλως τε τά μεγάλα τμή
ματα άπομακρύνουσι τόν συναγωνισμόν πρός βλάβην τοΰ 
Δημοσίου, και οί ένοιζιασταί τούτων καταπιεστικότεροι 
έδείχΟησαν πρός τούς φορολογουμένους.

Προτιμώ τήν είς είδος ύπό τών ένοικιαστών φορολο
γίαν, διότι ούτως άπαλλασσόμεθα τών αύθαιρέτων πρω
τοκόλλων τών τιμών, καί ζαθιστώμευ τούς^ε-νοίκιαστάς 
μάλλον μεμετρημένους άνευ τή; ελάχιστης αύτών ζημίας, 
και τέλος απαλλάσσομε·/ τούς φορολογουμένους τών επα
κολούθων καταπιέσεων καϊ ενοχλήσεων είσπραζτορωυ ζαί 
στρατιωτών.

Τέλος παρατηρώ, ότι ύπό τόν ίσχύοντα νόμον τής δια- 
εως, βεβαιώσεως ζαί είσπράξεως των έν λόγφ φόρων, 

τό τρίτον αυτών έτησίως μενει ανείσπρακτου, πολλαί δέ 
έπακολουθοΰσι καϊ παντοϊαι ζημίαι καί έριδες μεταξύ Δη
μοσίου καί ένοικιαστών, καί τούτων πρός φορολογούμε
νους, είς φθοράν τοΰ έθνίκοϋ πλούτου άπολήγουσαι.

Διά δέ τοΰ προτεινομένου συστήματος φρονώ, ότι ούδέ 
τό εικοστόν τών συμβαινουσώυ καθυστερήσεων θελομεν 
τοΰ λοίποΰ έχει, καί τά ολέθρια άποτελέσματα τά έκ τών 
καθυστερουμένων παρεπόμενα θέλουσιν έκλείψει.

Κ. ΒΩΒΟΣ.

Ρ11ΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ.

"Οταν ό ’Αννίβας, οδηγών τά νικηφόρα στρατεύματα 
του, έστρατοπέδευσευ ένώπιον τής Ρώμης, έξεθηκεν είς 
πλειστηριασμόν τά καταστήματα τών έν αύτη τραπεζιτών, 
καί άγοραστής δέν εύρέθη. Έν τούτοις έθεσαν καί οί 'Ρω
μαίοι τό στρατόπεδό·/ του είς δημοπρασίαν καϊ πρόθυμοι 
έσπευσαν οί άγορασταί. Κατά πόσον είναι αληθής ή πα- 
ράδοσις αύτη τών άρχαίων χρόνων δέν ερευνώ. Άρκεΐ ότι 

πίστεως, τήν όποιαν 
αύτών έτι τών συμ-

σύμπτωμα δέν είναι 
σύνηθες είς τόυ κόσμου. Ή δημοσία πίστις είναι φίλη τής 

κατά ροΰν διευθύνσεως

είναι έπιβλητιζή είζών τής δημοσίας 
φιλοτεχνεί ό πατριωτισμός ζαί κατ’ 
φορών τής τύχης.

Έν τούτοις τό οικονομικόν τοΰτο

-·τ» -----------J-
ισχύος ζαί τέκνου τής κατά ροΰν διευθύνσεως τών κοινών 
ύποθέσεων. Άπαγε, νά μη αναγνώριση τις ζαϊ εξαιρέσεις. 
Άλλ' αύται άνήκουσίν εις ύψηλοτέραν τών ανθρωπίνων 
σφαίραν, ώς εκείνην έν τή οποία ζατα τό προμυησθέν θέμα 
έκυοφορεΐτο τό μεγαλείο·/ τοΰ Ρωμαίκοΰ λαοΰ. "Οσου 
αφορά τόν κανόνα, είναι ούτος έντελώς πεζός. Δέν έπεται 
έντεΰθεν ότι δεν έχει τά προμηνύματά του ζαί ότι τά ση. 
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μεϊα του δέν είναι έξόχως διδακτικά. Τοιουτοτρόπως νΰν 
ό λόγος περί τής χρηματιστικής πίστεώς τής 1’ωσσίαςκαί 

Τουρκίας, όπως αύτη έν τω μέσω τοϋ ένεστώτος πολέ
μου διαγινώσκεται άπό τών οικείων χρεωγράφων.

Λ’. Ρωσσιζά χρεόγραφα.—Δέν πρόκειται περί τών 
τριών δανείων, τά όποια έξέδωκεν ή Ρωσσική κυβέρνησις 
άπό τής κηρύξεως τοΰ Ρωσσοτουρζιζού πολέμου, μεταξύ 
τών όποιων έν είναι έξωτερικόν καί δύο εσωτερικά (τό 
δεύτερον 200 έκατομμύρια ρούβλια), καθώς ούδε περί τής 
έπί μάλλον καί μάλλον έπιτάσεως τής χαρτονομισματικής 
κυκλοφορίας, πρός τήν όποιαν ό πόλεμος ώθεϊ τά Ι’ωσ- 
σικά οικονομικά. Πρόκειται περί έξ άρχαιοτέρων δανείων 
ά) τοΰ 4 ΐ τοϊς ο)ο έτους 1849, β) τοΰ 5 τοϊς ο)ο 186'2, 
γ') τοΰ 4 τοϊς ο'ο 1867, δ') τοΰ 4 τοϊς ο ο 1869, έ) τοϋ 
3 τοϊς ο)ο 1870, ς-') του 4 ’ τοϊς ο)ο 1873. Τό γ' καί 
ο') έξεδόΟη είς ονομαστικήν άξίαν 500, τά λοιπά είς 100. 
Ιδού ή γλώσσα τών κατ’αύτά τιμών τοΰ Παρισινού Χρη
ματιστηρίου κατά τους έπομένουςχρονικούς σταθμούς :

Ήμ,έραι Δάν. ά β' 7' 3' έ τ'
21 Ιουνίου 1877 67 77 357 ; 357 ί 82 73 ;
28 » » — 79 362 · 361 ; 85 74 1

5 Ιουλίου a — 79 363 ’ 363 I 85 75
12 » » — 78 3621 360 83’ 73
‘Ο πίναξ ού τος μαρτυρεί τ άσιν εις ύπερτηχησιν. Εΐναι
αυτή άνάλο;Ός προς τόν έπι-τιθέμενου1 κολοσαιόν τής ’Αρ-
κτου; Παραλείπω τής τελευταίας ήμέρας τούς έ-νδυα-
σμους.

Β. Τουρκικά χρεωγραφ α.—Πώς; ικανό ποιεϊ τάς; βα-
ρείας τοΰ ένεστώτος πολέμου άνάγκας ή Τουρκική κυβέρ- 
νησις είναι αίνιγμα δι’ όσους έπίστευσαν είς υπερβολήν τούς 
έπιθανατίους στεναγμούς τού ασθενούς. Καί εΐναι βεβαίως 
άξιοπαρατήρητος ή μεταξύ τοΰ τελευταίου Γαλλογερμα- 
νικοΰ πολέμου καί τοΰ νΰν Ί’ωσσοτουρκιζοΰ μεγάλη εις 
χρονικήν διάρκειαν διαφορά, διότι αποκαλύπτει έκπληκτι-
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ζάς άναλογίας καί άποδεικνύει ότι οί Ρώσσοι δέν έλαβον 
όλα τά μαθήματα έπί τοΰ Κριμαϊκού πολέμου. Πώς ! Οί 
Ρώσσοι απέναντι τών Τούρκων δέν εΐναι ό,τι υπήρξαν οί 
Γερμανοί άπέναντι τών Γάλλων !

"Οσον άφορα τήν χρηματιστιχήν τής Τουρκίας πίστιν, 
έχω ύπ’ οψιν επτά δάνεια αύτής· ά) τοΰ 6 τοϊς ο)ο έτους 
1860, β') 6 τοϊς ο'ο 1863, γ') 6 τοϊς ο)ο 1865, δ') 5 
τοϊς ο)ο 1865—74, έ) 6 τοϊς ο)ο 1869, γ') 6 τοϊς ο)ο 
1873, ζ ) 5 τοϊς ο)ο 1875. Τό δ' καί ζ' έξεδόΟη είς ονο
μαστικήν άξίαν 100, τά λοιπά είς 500. Ιδού ή γλώσσα 
τών κατ’ αύτά τιμών τοΰ Παρισινού Χρηματιςηρίου, κατά 

τούς επομένους χρονικούς σταθμούς :

Ήμίραι Δαν. ά β' γ' δ' ί ς' V
21 ’Ιουνίου 1877 48 52 ’ 49 8,65 43 43 J 7

28 3 s — 52 ί 49 8,60 44 ’ 43 8 1

5 ’Ιουλίου a 52 ’ 54 i 52 8,75 45 44 ‘, 71

12 » » 50 ’ 52 ‘ 50 8,90 45 45 —

Ό πίναξ διδάσκει οτι καί τά Τουρκικά χρεώγραφα μεθ’
δλην τήν κατάπτωσιν αύτών, άπό οϊκονομικοδιοιζητικών 
λόγων άνηκόντων ήδη είς τήν ιστορίαν, έχουσι' τι σταθερόν 
καί είς ύπερτίμησιν άγον. Βλέπουσι μακράν είοωλόν τ£ 
νίκης; Βλέπουσι τήν ειρήνην; Τό ακριβές εΐναι ότι ή έν 
’Ασία άμυνα δέν εΐναι μόνον πολεμικής σημασίας· είναι 
καί οικονομικής. ’Επίσης δέ καί ή έν Εύρώπη ορμητική 
τών πραγμάτων όδός διανοίγει τόν τεΟολωμένον ορίζοντα 
εις τήν προγνωστικήν τών χρηματιστικών έπισζόπησιν.

ΔΙΗίΟΣΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ-

Κατά τήν όποιαν διατρέχομεν μακράν, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, περίοδον κρίσεως, έν τε τή εμπορία καί τή βιο
μηχανία, προξενεί ίσχυράν έντύπωσιν ή άνευ νεωτέρων
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φόρων μεγάλη προαγωγή τών εισπράξεων τοΰ δημοσίου τής 
Αγγλίας θησαυρού. Ενώ έν οιαστήματι ένόςέτους, μέ/pt 
τέλους Ιουνίου 1876, είχεν είσπράξει ούτος' 77,212,443 
λ·.ρ. στερλ., κατά τό τελευταίου έτος, μέ/pt 30 ’Ιουνίου 
1877, εισέπραξεν 79,084,492, ήτοι έπί πλέον 1 872,049.

Συνήθως διαιρείται ό προϋπολογισμός τής Αγγλίας εις 
οεκα κεφαλαία, έκ τών οποίων, άπό τοΰ πρώτου εις τό 
δεύτερον έτος, τρία μεν ύπέκυψαν είς έλάττωσιν, επτά δέ 

μαρτυροΰσίν αύξησιν. "Οσον άφορα τά τελευταία, προί
σταται είς τήν κλίμακα τής αριθμητικής αύξήσεως ό έπί 
τής κινητής περιουσίας καί τοΰ εισοδήματος φόρος, διότι 
άπό 3,981,000 λιρ. στερλ. ένιαυσίας είσπράξεως μέχρι 30 
Ιουνίου 1876, άνέβη εις 5,613,000 ζατά τό επόμενον, μέ. 

χρι 30 Ιουνίου 1877, έτος· αύξησις κατά 1,632,000 λ. 
στ. 'Ακολούθως έρχονται οί τόκοι προκαταβολών άπό 580, 
000 λ. στ. είς 908,995· αύξησις 328,000. Τό ταχυδρο
μείου άπό 5,842,000 λ. στ. είς 6,134,000· αυξησις 292, 
ΟοΟ. Ό έγγειος φόρος καί έπί τών οικοδομών άπό 2,488, 
000 λ. στ. είς 2,606,000· αύξησις 118,000. ·Ο έπί τών 
ποτών κλπ. φόρος τής καταναλώσεως άπό 27,798,000 λ- 
στ. είς 27,900,000 αυξησις 102,000. Ό τηλέγραφος άπό 
1,270,000 λιρ. στερ. είς 1,320,000· αύξησις 5θ,000. Αί 
γαΐαι τοΰ στέμματος άπό 400,000 λ. στ. είς 410,000. 
αύξησις 10,01)0. Έλάττωσιν δέ υπέστησαν κατά 538,000 
λ. στ. τό κεφάλαιον «διάφορα», άπό 3,812,559 καταπε- 
σόν είς 3,274,497, τό τελώνιον κατά 76,000 λ. στ., άπό 
20,058,000 είς 19,982,000, ζαί τό χαρτόσημον κατά 
46,000 λ. στ., άπό 19,982,060 είς 10,936,000.—Έν γέ- 
νει ή αύξησις λογίζεται είς 2,332,111 λ. στ. καί ή έλάτ- 
τωσις εις 669.062· ή μεταξύ οέ αυτών σχέσις εΐ·.αι περί
που ώς 4: 1.

Αι ζατά τήν τρέχουσαν οικονομικήν χρήσιν τοΰ ’Αγγλι
κού προϋπολογισμού, άρχομένην άπό 1η«’Απριλίου έκάς-ου 
έτους, πρ-,ϋπολογισθεϊσαι εισπράξεις συνεουάσθησαν πρός
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, ζαί έν τώ σταδίω τών άναλο- 
άνεβιβάσθησαν καθ’ ύπόθεσιν 

-ι’ ολόκληρον τό έτος (1

τάς τών προηγουγένων έτών 
γιών ζαί τών περιστάσεων 
είς περίσσευμα 445,000 λ. στ. δι 
’Απριλίου 1877—30 ’Ιουνίου 1878). Έν τούτοις μόνη ή 
πρώτη τριμηνία τοΰ έτους τούτου άπέοειξε περίσσευμα κατά 
519,536, καί τούτο διά τής κανονικής τών εισπράξεων ά- 
ναπτύξεως! Τό περίεργον εΐναι δτι έπί φορολογικών κεφα
λαίων, καθ’ ά έπεριμένετο έλάττωσις, έκεΐ έφιλοτιμηθη νά 
ε'πιδειχθή ή γονιμότης τοϋ δημοσίου τής’Αγγλίας θησαυρού. 
Τοιουτοτρόπως έπί τών φόρων τής καταναλώσεως τών πο
τών κλπ. άντί είκαζομένης έλαττώτεως 250,000 λ. στ. 
δι’ όλον τό έτος, έπήλθε κατά μόνην τήν ά τριμηνίαν αύ- , 
τοΰ αύξησις 164,000. Έπί τών τελωνείων άντί ύποτιθε- 
μένης ενιαυσίου έλαττωσεως 72,000 λ. στ. μονή ·ή τριμη
νία αύτη παρέσχεν αύξησιν 60,000. Έπί τοΰ τηλεγράφου 
άντί έλαττώσεως 5,000 λ. στ. καθ’ δλον τό έτος, συνέβη 
αύξησις,ζατά τήν έν λόγω τριμηνίαν, 1 ·>,000 λ.στ. Ιδιαιτέ
ρως αξιοσημείωτος ή φορολογική τοΰ ταχυδρομείου εύ- 
ρωστία έν τή έννοια τών περισσευμάτων· οιότι άπό εικαζό
μενης αύξήσεως τών έξ αύτοΰ εισπράξεων κατά 10,000 
λ. στ. έφ’ όλου τού έτους, προέκυψεν έκ μόνης τής ά τρι

μηνίας αύτοΰ αύξησις 134,000. λ. στ.
Τά φαινόμενα ταύτα μαρτυροΰσι περί τών όρων τής έν 

τή ’Αγγλική επικράτεια οικονομικής ζωής.‘Η στερεότυπός 
Είρ ηνο-Σχολή, ήτις άπό τών οίκονομολογων μετεβη 
είς διαφόρους έπικαίρους σταθμούς τής κεντρικής τοΰ τό
που διοικήσεώς, άοαιρεΐ μέν δόξαν, πληροί δμως το βαλαν
τίου. Περί όρέξεως ούδείς λόγος. Τοιουτοτρόπως ένω ή 
λοιπή Εύρώπη αισθάνεται έπί μάλλον καί μάλλον τα απο· 
τελέσματα τών πολεμικών τής ’Ανατολής περιπλοκών καί 
προαισθάνεται τάς έξ αύτών έγγυτέρας πρός έαυτήν πιθα. 
νότητας, ή ’Αγγλία εμπορεύεται έ / πάση ήσυχίφ, άπο τής 
θαλασσίας άκροπόλεώς της, νομίζουσα δτι φιλοσλαβικαι 

τινες ή φιλρτουρκικαί έπερωτήσεις τοΰ Κοινοβουλίου, άρ- 
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κούσιν όπως στηρίξωσι τό εξωτερικόν τοΰ έθνους μεγα- 
λεΐον.

’Εκτός τής πολιτικής ταύτης έπόψεως, ήτις αποτελεί 
εΐοός τι έλξεως τού εξωτερικού έμπορίου πρός τήν ’Αγ
γλίαν καί έπομένως δρον προβιβασμού τών εισοδημάτων 
τοΰ δημοσίου θησαυρού αύτής, δέν πρέπει νά Οεωρήσωμεν 
ώς άσήμαντον καί τήν έκ τών συγχρόνων πολεμικών έρ
γων ώθησιν είς ειδικούς τινας κλάδους τής βιομηχανίας. 
‘Επομένως γνωστή είναι ή διεύθυνσις τών διαμαχομένων 

μερών κατά προτίμησιν πρός τήν ’Αγγλικήν άγοράν. 'Εν 
γένει ό πόλεμος, μεθ' όλας τάς τελικάς καταστροφάς, τάς 
όποιας προξενεί είς τήν καθόλου ανθρωπότητα, τής όποιας 
καταστρέφει ζαΐ τάς ύπάρξεις καί τά κεφάλαια καί τάς έρ. 
γατικάς δυνάμεις, βέβαιον εΐναι ότι, καθ’ δν χρόνον διαρ- 
κεΐ, παρέχει πολλάκις πυρετώδη οικονομικήν ένέργειαν, ή- 
τις δύναται νά δώση παχεϊς ένίοτε έμπορικούς ισολογισμού;.

Άλλ’ ή κυριωτέρα αιτία τής αύξήσεως τών εισόδημά 
των τής ’Αγγλίας ανάγεται μάλλον είς τήν φυσιολογίαν 
τής κρίσεως, .ήτις άπό μαζρού χρόνου μαστίζει τήν σύγ
χρονον οικονομίαν τών έθνών. Διελθοΰσα άπό έντάσεως εις 
έντασιν, περιέστη νΰν είς στάδιον ήπιώτερον. Έν αύτώ αί 
πολιτίζαί περιπλοκαί άποτελοΰσι λεπτομέρειαν καί δέν έπι- 
βάλλουσι τόν νόμον. Ύπεράνω αύτών ζεϊται ή οικονομική 
αρμονία, ήτις διά μέσου τών συμφορών γνωρίζει έπί τέ
λους νά εύρη τόν φυσικόν δρόμον της.

Ι1ΓΕΜΟΝΕΙΑ ΤΙΙΣ ΣΑΜΟΥ·

'Υπάρχει παρά τή μικρά ’Ασία μία ήγεμονεία ‘Ελλη
νική, ύποτελής είς τήν Τουρκίαν. Εΐναι ή Σάμος. Δέν έμ- 

ποδίζει ή μικρότης αύτής, ινα άπό καιρού είς καιρόν λαμ- 
βάνη μέρος είς τήν γενικήν έπιθεώρησιν τοΰ Έλ,ληνισμοΰ. 
Είναι έπί τοσοΰτον ούτος διεσπαρμένος, ώατε ή συνάθροισις 
τών στοιχείων του άποτελεΐ τήν πρώτην βάσιν ύπό πολ- 
λάς επόψεις, καί δή, έπί τού προκειμένου, τήν οικονομικήν.

Ό πληθυσμός τής Σάμου άνέρχεται κατά τήν άπογρα
φήν τοΰ 1876 είς 35,878 κατοίκους, αύξησας κατά 1010 
άπό τοΰ έτους 1875 καί κατά 8,753 άπό τοΰ 1828. Έάν 
είς 48 έτη ηύξησε κατά τό τέταρτον περίπου, ό διπλασια
σμός του ύποθέτει 192 έτη, έξ ούπερ συνάγεται, ότι ούδα- 
μώς διατελεϊ ύπό εύρώστους άναπτύξεως όρους, σχετικώς 
πρός τά αλλαχού κρατούντα (1). Τοιουτοτρόπως ένδείζτική 
εΐναι ή μεταξύ τών έτών 1875 καί 1876 κίνησις τού Σα
μιακού πληθυσμού, διότι έπί τών γάμων παρατηρεΐται έλάτ- 
τωσις κατά 64, έπί τών γεννήσεων αύξησις κατά 28 καί 
έπί τών άποβιώσεων αύξησις κατά 27.

Ύπό θρησκευτικήν έποψιν ό πληθυσμός τής Σάμου ανή
κει όλος εις τήν Ελληνικήν έκκλησίαν, έκτος 12 καθολι
κών, 2 Γρηγοριανών καί 1 διαμαρτυρουμένου. Έντός τοΰ 
άπογραφέντος π),ηθυσμού ύπάρχουσιν ύπήζοοι τής ’Ελλά
δος 500, τής Γαλλίας 13, τής ‘Ρωσσίας 9, τής Γερμανίας 
8, τής ’Αγγλίας 7, τής Ιταλίας 5, τής Αύστρίας 3. Κατ’ 
ακρίβειαν αλλοεθνείς τό γένος εΐναι μόνον 23.

Ή έκπαίδευσις τής Σάμου ένεργεϊται άπό 45 σχολείων 
δι’ 76 διδασκάλων (68 άνδρες, 8 γυναίκες) έπί 3072 μα
θητών (2319 άρρενες, 753 θήθΐεις), έζ τών οποίων άναλο- 
γούσιν 9 έπί 100 κατοίκων.

Ή δικαιοσύνη άπονέμεται κατά μέν τό άστυκόν της μέ
ρος ύπό ενός Έφετείου (107 άποφάσεις τώ 1876) καί ένός 
Πρωτοδικείου (863 άποφ.), κατά δέ τό ποινικόν ύπό Πλημ- 
μελειοδικών (178 άποφάσεις, 312 βουλεύματα), Κακουρ
γιοδικών (20 άποφ., 17 βουλ.) καί 6 Πταισματοδικείων 

(230 άποφ.)
(1) Έν Νοοβν,γία ό διπλασιασμός τοϋ πληθυσμού λ.ογίζεται είς 

51 έτζ, έν Αγγλία είς 63. έν Πρ<«σσία είς 80, έν τή έλευθέοα 
Έλλάδι είς 9-ί.
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Τό έξωτερικόν έμπόριον τής Σάμου έν έτει 1876 ύπο- 
Λογίζεται είς 20,505,736 γρόσια (10,8.95,388 εισαγωγή 
χαί 9,610,348 εξαγωγή), ήτοι 5 έκατομμύρια δραχμών 
(πρός 4 γρ. ή δραχμή). Τό κύριον τής εισαγωγής εΐναι σι

τηρά (2,916,040 γρ.), δέρματα ακατέργαστα (973,792 
γρ.), ζώα (479,865 γρ.), ξυλεία (305,463 γρ.), καπνός 
(274,420 γρ.) κλπ. Τό κύριον τής έξαγωγής σταφΐς (4, 
378,487 γρ.), οίνοι (2,241,749 γρ.), δέρματα κατειργα
σμένα (1,349,107), οινόπνευμα (452,354 γρ.), έλαιον 
(409,211 γρ.) κλπ.

"Οσον άφορα τήν κίνησιν τών λιμένων τής Σάμου έν έ- 
τει 1876, ή άπογραφή τήν οποίαν έχω ύπ’ οψιν (Έπετη- 
ρΐς τής Ήγεμονείας τής Σάμου κατά τό έτος 1877) πε
ριλαμβάνει μόνους τούς έν τή νήσω κατάπλους, συμπο- 
σουμένους είς 3937 σκάφη,χωρητικότητος 52,521 τόνων. 
Έκ τών κατάπλων τούτων 53 μέν (τόνων 14585) άνήκου- 
σιν είς τήν άτμοκίνητον συγκοινωνίαν (52 σημαία ’Αγ
γλική καί 1 ’Ολλανδική), 3884 δε (τόνων 37,936) είς τήν 
ίστιοφόρον (2861 σημαία Σαμιακή, 863 Τουρκική, 139 
’Ελληνική, 6 'Ρουμουνική, 4 ’Αγγλική, 4 Σουηδική, 3 
'Ολλανδική, 3 Αύστριακή, 1 Γαλλική, 1 Γερμανική, 1 ’Ι
ταλική). Έκ τών κατάπλων τής Σαμιακής σημαίας δέν 
πρέπει νά συλλάβωμεν ύπερβολικήν ιδέαν περί τοΰ ναυτι
κού τής νήσου. Υπολογίζεται τούτο εις 271 σκάφη (τόνων 
5601) ήτοι 15 βρίκια, 14 γολέται, 28 βομβάρδαι καί 214 
τσερνίκια, περάματα κλπ. "Ωστε τό κύριον άνήκει είς τήν 
δραςηριότητα, ήτις διακρίνει τήν ‘Ελληνικήν ναυτιλίαν,άπό 
άκρου είς άκρον τών θαλασσών αύτής.

Ώς γενικόν πόρισμα τής οικονομικής καταστάσεώς τής 
ήγεμονεία; τής Σάμου έστω ό προϋπολογισγός αυτής (1 
Μαρτίου 1876 — 30 Απριλίου 1877), έν τώ όποίω τά μέν 
έσοδα ανέρχονται είς 3,033,729 γρόσια, τά δέ έξοδα είς 
2,923,429, έπί τή επομένη άμφοτέρωθεν άναλύσει. 
Έσοδα.—Περίσσευμα έκ τού προηγουμένου έτους 632,669 

γρόσια, τελώνιον 750000, έγγειος φόρος 700000, εισπρά
ξεις καΟυστερούντων 294760, φόρος οδοποιίας 221)000, 
εκπαιδευτική εισφορά 130000, άλας 130000, δικαστικά 
έσοδα 65000, ποιμνιακος φόρος 30000, φόρος οικοδομών 
καί επιτηδευμάτων 25000, ταχυδρομεία 15000, διάφορα 

21300.
Έξοδα. — Προηγείται ό φόρος τής ύποτελείας, 400 

000 γρόσια, χρέη διάφορα (;) 629396, έκτακτα έξοδα 
(;) 438365, έκπαίδευσις 343824, δικαιοσύνη 21Γ200, δη
μοσία άσφάλεια 210000, πρός τόν ’Ηγεμόνα χορηγία 200 
384, οικονομική ύπηρεσία 175200, έξωτερική ύπηρεσία 72 
180, Βουλή 42800, χορηγία Μητροπολίτου 36000 ταχυ- 
δρομεΐον 3.7600, άλυκαί 33000, τυπογραφεΐον 26620, δη

μοσία υγεία 25500, δημόσια έργα 19800, δημόσιος κή
πος 9000, φιλανθρωπικά έργα 6000, έξοδα τελετών 5000, 

έξοδα Συνελεύσεως 3000.
Τοιοΰτος εΐναι ό σκελετός τού οικονομικού οργανισμού 

χώρας, τήν οποίαν οί χρόνοι, καί οί πάλαι καί οί νΰν, 
κατεσκεύασαν πρόσκοπον τού ‘Ελληνισμού πρός τήν Μι- 

κράν ’Ασίαν.

ΧΡΙΙΣΙΜΟΤ1Ο1ΠΣΙΣ ΘΝΗΣΙΜΑΙΩΝ-

’Από τής έν Τιβέτ συνήθειας, καθ’ ήν μετά θάνατον έκ- 
τίθενται οί άνθρωποι έπί τών κορυφών τών όρέων, όπως έξ- 
αφανίσωσι τα λείψανα αύτών οί γΰπες, μέχρι τής περί ζων
τανών νεκροταφείων ιδέας τού σχολαστικού ύπάρχει βε
βαίως έλαχίστη ή άπόστασις. Δέν ένθυμοΰμαι δέ τόν καθη
γητήν εκείνον τής θεολογίας, όστις, ένώπιον σμήνους κο
ράκων, διασχίζοντος τάς ταλαιπώρευς σάρκας ίππου νεκρού, 
εξηγεί είς τούς έκπεπληγμένους μαθητάς του τήν πρόνοιαν
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τβΟ Ύψίστου είς έξαφάνισιν τών μολυσματικών αναθυμιά
σεων.

Ό σκοπός μου δέν είναι ή θρησκευτική ένταΰθα κατα
δίκη τών νομοθετών εκείνων, οίτινες όλιγωροΰντες πρός τά 

κινητά νεκροταφεία, προνοοϋσι σταθερώς περί τών έντός 
τής γής στερεών. 'Όσον άφορα τόν ή μέτερον νομοθέτην, 
διατελεϊ ούτος έν τώ μέσω, διότι βλέπω έν τώ άστυνομικώ 
νόμω τής 31 Δεκεμβρίου 1836 διατασσομένην «τήν κατό- 
ρυξιν τών έρριμένων έπί τής όδοΰ ή πλησίον κατοικιών, 
ζώων είς βάθος τούλάχιστον τεσσάρων ποδών, ή τήν άπο- 
μάκρυνσιν αυτών είς μεμονωμένα μέρη», δπερ ούσιωδώς 
έλαστικόν. Ένώ δέ μένει ύπό έξέτασιν κατά πόσον τά δύο 
ταΰτα νομοθετικά μέτρα πράγματι καί κανονικώς έκτελοΰν- 
ται παρ’ ήμΐν, δυνάμεθα νά μελετήσωμεν καί έτέραν κατά 
τό προκείμενον θέμα έποψιν. ’Εννοώ τήν ύπό τής νεωτέρας 
βιομηχανίας χρησιμοποίησή τών θνησιμαίων, ήτις συγχρό

νως καί τίς μιασματικός άναδόσεις έξουδετερόνει καί είς 
τόν έθνικόν πλοΰτον άπηλπισμένα τό πριν στοιχεία, προσ
θέτει.

Έν γένει πρόκειται περί τών εξημερωμένων κτηνών τών 
προωρισμένων είτε πρός έργασίαν είτε πρός τροφήν. Ιδού 
πώς διατίθενται τά σώματα αύτών, άμα τά έγκαταλείψει ή 
ζωή ή καταδικασθή αύτη ύπό τής έπιστήμης, έντός τοΰ έπί 
τούτω ειδικού τών Παρισίων καταστήματος, τό όποιον δύ
ναται νά χρησιμεύση ώς πρότυπον.

Οί ίπποι, οί τεθνηκότες ήδη ή οί καταδεδικασμένοι εις Οά 
νατον, μεταφέρονται άμέσως είς τό κατάστημα τοΰτο κεί
μενον είς τήν «κοιλάδα τών ’Αρετών» (!..), τό όποιον είναι 
έντελώς μεμονωμένον καί διαιρείται είς τρία μέρη, έξ ών 
τό μέν δέχεται τά ζώντα είσέτι κτήνη, τό δέ περιέχει τά 
σφαγεία, καί τό τρίτον χρησιμεύει είς τήν περαιτέρω κα
τεργασίαν. Κατά τόν Κ. Tarilieu τό αίμα τών φονευομέ- 
νων κτηνών συναθροίζεται, φέρεται είς λέβητας έν οίς ά- 
ποξηραινόμενον μεθίσταται είς κατάστασιν άοσμον, και πα

ραδίδεται ούτως είς τό έργοστάσιον τών χημικών προϊόν
των. "Οσον άφορα τά σώματα τών μετακομισθέντων ήδη 
νεκρών κτηνών ή τών έν τω καταστήματι φονευθέντων, τά 
μέν δέρματά των άφαιρουνται καί άποξηραινόμενα παραδί

δονται εις τους βυρσοδέψας, οίδέπόδες καί οί ταρσοί αύτών, 
άποκοπτόμενοι καί άποξηραινόμενοι, έπίσης μεταφέρονται 
εις τά έργοστάσια τών πηγματωδών (gelatilieiiSis) ύλών. 
'Η δέ έν τοϊς έντοσθίοις κόπρος τίθεται κατά μέρος Ιδιαίτερον.

’Ακολούθως διαιρείται τό σώμα είς τέσσαρα τέταρτα, τά 
όποια μεταφέρονται είς μεγάλους λέβητας ιδιαιτέρας κατα
σκευής, έν τοΐς όποίοις ψήνονται έπί 7—8 ώρας.'Ο προερ
χόμενος έντεΰθεν ζωμός μεταφέρει διά τίνος μηχανισμού 
τό πάχος είς δοχεία καί έπειτα χύνεται είς τόν ποταμόν, 
χρησιμεύων έν τώ μεταξύ είς τροφήν τών χοίρων. Καί τό 
μέν πάχος μεταβιβάζεται είς τά έργοστάσια τών σχετικών 
ύλών,τό δέ έψημένον κρέας, άφοΰ χωρισθή άπό τών οστών, 
τά όποια χρησιμεύουσιν είς τά εργοστάσια τοΰ ζωικοΰ άν 
θρακος, άποξηραίνεται καί άναμιγνυόμενον μετά τής κό

πρου άποτελεΐ ίσχυρώτατον λίπασμα.
Βεβαίως τοιαΰτα καταστήματα περιέχουσιν διά τούς έν 

αύτοις έργαζομένους ούκ ολίγον κινδυνώδεις όρους. Άλλά 
συγκεντρουμένης τής προσοχής κατορθοϋται, έπί τέλους,καί 
ή ύπηρεσία τής καθόλου ύγιεινής καί ό βιομηχανικός σκο
πός τής χρησιμοποιήσεως τών θνησιμαίων, τής όποιας ή 
έκτασις ίκανώς έν τοΐς άνωτέρω ύπεδείχθη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΙΙ ΓΗΣ ΑΝΗΡΩΙ11ΙΝΠΣ 
ΖΩΗΣ.

Πώς καταρτίζεται τό άνθρωπο-κεφάλαιον., έξηγοΰσιν οί 

αγώνες καί αί δαπάναι τής άπό τών νητ«α*ών ημερών 
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συντηρήσεως χαΐ ανατροφής τοϋ άνθρώπου. 'Όσω προά- 
γετα·. ή ηλικία, τόσω οί αγώνες ζαί αί δαπάναι πολλαπλα- 
σιάζονται πρός τόν τελικόν σκοπόν τής διαμορφώσεως τοϋ 
άνθρώπου, διά τής συμπράξεως τής οικογένειας καί τών 
ιδιαιτέρων έκάστου δυνάμεων. Έπί τέλους κατασκευάζε
ται ό εργάτης, ό βιομήχανος, ό επιστήμων, ό τεχνίτης, 
ό ιατρός έν γένει, ό έπαγγελματίας, ινα σχηματίση και 
αύτός νέαν οικογένειαν καί προσφέρει τόν πνευματικόν, 
ηθικόν καί ύλικόν οβολόν του είς τήν πατρίδα καί έν γέ- 
νει είς τόν άνθρωπότητα. 'Οποία απώλεια κατά τήν στιγ
μήν έκείνην, καθ’ήν κόπτεται τό ζωικόν νήμα του διά το- 
σούτων μόχθων παρασκευασθέντος άνθρωπο-κεφαλαίου ! 
Διά τό έθνος είναι ζημία ανεπανόρθωτος· άπαίτοϋνται πάν
τοτε νέαι δαπάναι πρός παραγωγήν νέων άνθρωπο-κεφα- 
λαιων. Διά τήν οικογένειαν δεν ύπάρχει άρά γε σωτηρία 
μερική ;

Βεβαίως, ύπό τήν έποψιν τών ηθικών αισθημάτων άβυσ
σος μεταξύ τών φευγόντων καί τών μενόντων. Υπάρχει 
δμως καί εποψις ύλικών συμφερόντων, τά όποια δύνανται, 
γεφυρούμενα έπί τοΰ άπληρώτου κενού, νά προστατευθώσι 
διά τής προνοίας.'Όπως κατά τών δυστυχημάτωντοϋ πυρός 
καί τής θαλάσσης ύπάρχει ή τής άσφαλείας βοήθεια, διά 
τί νά μή έπεκταθή αυτή καί κατά τών έκ τοϋ θανάτου οι

κονομικών καταστροφών-, Τά τέκνα, τά όποια έφερεν ό 
πατήρ είς τήν ζωήν, ή ή γυνή, μεθ’ ής ήνωσεν ό άνήρ τήν 
■’παρξίν του, καταστρέφονται άσυγκρίτω τω λόγω εύζολώ- 

■εί"- οιά τής συντριβής τοϋ οικογενειάρχου, παρ’ δσον έπί 
"ων ΟΛ^έλων βαλάντια τών, έπί τών πλεόντων ή οί- 
κοοομουμυων πραγμάτων, κοινών δανειστών.

Η άσφά/ίίβ 70y άνθρωπο-κεφαλαίου άποτελει σημαντι- 

κωτατην το^ νεωτέρου πολιτισμού έποψιν, καθ’ ήν ή έπι- 
φανεστέρα σε/<ς άνήκει είς τούς έλευθερωτέρους λαούς. 
Τοιουτοτρόπως, Χατά τόν Κ. Thoinereau, έν τω πρώτω 
ήμίσει τής παρεύσης δεκαετηρίδος ή καθ' δλην τήν οί-

τοϋ άσφαλιζομένου 
ζώντος έτι 
τά κατ’ αύ- 

άσοαλισθέν- I 
έάν ζή κατά τήν τεταγμένην ημέραν, ή ύπό

κουμένην άνθρωποασφάλεια περιέλαβε περί τά 30 οιλιού- 

νΐα δραχμών, διανεμόμενα ώς άκολούθως μεταξύ τών ση- 

μαντικωτέρων χωρών :
Ηνωμένα-. Πολιτεία», τής ’Αμερικής 16 -,’ο- διλιούνια 

δραχμών (τέλος 1871),—’Αγγλία 8 ήή διλ. δρ.—Γερμα
νία 2 ήΤ διλ. δρ. (τέλος 187'2)—Γαλλία 1 Ά διλ. δρ. 
(τέλος 1874·. Ιδιαιτέρως ύπολογίζεται είς άσφαλίσας τήν 
ζωήν του έπί 34 κατοίκων έν ταις Ήνωμέναις Πολιτείαις, 
έπί 48 έν ’Αγγλία, έπί 129 έν Γερμανία καί έπί 360 έν 

Γαλλία.
Αί έπί τής ζωής άσφάλειαι διαιρούνται είς τρεις κατη

γορίας. Ή. πρώτη περιλαμβάνει τάς εξασφαλίσεις κεφα
λαίων άπαιτητών κατά τόν θάνατον 
Ή δεύτερα αφορά είς κεφάλαια άπαιτητά 
αύτοϋ. Καί ή τρίτη έπαμφοτερίζει, διότι 
τήν κεφάλαια απαιτούνται ή ύπό τοϋ 

τος αύτοϋ, 
τών κή,ηρονόμων του, έάνπροαποθάνη. Μεταξύ τών τριών 
τούτων κατηγοριών ή μάλλον συνήθης και μάλλον ωφέ
λιμος πρός τάς οικογένειας είναι ή πρώτη, ή-έςασφαλί- 
ζουσα είς αύτάς, έπί τή άποοιώσει τοϋ στηρίγματος των, 
άνάλογον κεφάλαιον. II άναλογία στηρίζεται επί τών 
διαφόρων τής χώρας ηλικιών καί έπί τών πινάκων τής 
κατ’ αύτας σχετικής έντάσεως τής θνησιμότητας. Έπί 
άσφαλείας κεφαλαίου 10,000 φράγκων ιδού πώς αί κυ- 
ριώτεραι Γαλλικαί έταιρίαι ζανονίζουσ: καθ’ ολοκληρίαν 
τά διδόμενα ένιαυσίως άσφάλιστρα ;

Άπό ηλικίας 25 έτών φρ. 221· — άπό 30 έτών φρ. 
249·—’Από 3ο έτών φρ. 28 ί · — άπό 37 έτών φρ. 300· 
— άπό 40 έτών φρ. 32.8· — άπό 4ο έτών φρ. 387- — 
Περιττόν να σημειωθή, οτι όλος ό μηχανισμός στηρί
ζεται έπί τών ασφαλίστρων τούτων, έπί τής τοκοφό- 
ρου γονιμότητος τών συγκεφαλαιώσεων αύτών καί έπί 
τών κανονικών εκπτώσεων τών άσφαλιζομένων.
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1ά ασφάλιστρα ταΰτα, έζ τής έπόψεως τοΰ άσφαλι- 
ζομένου, ανάγονται εις τήν δύναμιν τής διά τό οικογε
νειακόν μέλλον οικονομικής προνοίας αύτοΰ, ήτις απο
τελεί τόν στέφανον τής έγζρατείας του απέναντι τών 
καταχρήσεων τοΰ παρόντος. Πρόκειται περί μικρών οι
κονομιών, αιτινες έξασφαλίζονται πρός μέλλοντας σκο
πούς, οιά πασης σταθερότατος, ύπό τήν αιγίδα τής δια- 
χειρίσεως τών μεγάλων κεφαλαίων, τά όποια αύται κα- 
τασζευάζουσί. Παραλείπω τήν διδακτικήν έποψιν, ήτις 
διά τής συνεχείας εισάγει έν τοϊς πληΟυσμοΐς τήν έξιν 
τοΰ άποταμιευτικοΰ πνεύματος μεθ’ όλων τών έκ τούτου 
συνεπειών. Πόση δύναμις ηθικού παραδείγματος έν τή 
αναπτύξει τοϋ οικογενειακού τούτου θεσμού ! Τόν άπεζά- 
λεσα οικογενειακόν, διότι βεβαίως είναι τό στήριγμα τής 
οικογένειας ζατά τών αιφνίδιων επιδρομών τοϋ ζατα- 
στρεπτιζοΰ θανάτου, όστις, κτυπών τόν ποιμένα, διασκορ
πίζει τό ποίμνιο ν.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

Ενώπιον τών όσημέραι αναπτυσσόμενων δημοσίων άναγ
κών, συγχρόνως δέ ζαΐ οικονομικών έκάστου έθνους μέ

σων, παρατηρεϊται κανονική τις απανταχού άνάπτυξις τών 
φόρων. "Οσοι νομίζουσι τήν τελευταίαν φορολογικήν έν 
'Ελλάδι έπίτασιν βαρυτέραν τοϋ προσήκοντος, βεβαίως 
θέτουσιν εις μέσον τούς εις ούς ανάγεται εθνικούς τής 
παρασκευής όρους. Εν τούτοις θέλουσιν απορήσει έπί τή 
Ελβετική πρακτική, ήτις, άνευ μεγάλης ί δ έ α ς ζαΐ 
έν τή ησυχία τής δημοκρατικής ομοσπονδίας, άνεβίβασε 
κατά κεφαλήν τους φόρους τηςάπόφρ. 8,91 τώ 1862 είς 

10,20 τώ 1872 καί 13,16 τώ 1876.—Καί ταΰτα μένέκ 
τής γενικής έπόψεως τοϋ Ελβετικού πληθυσμού, αναβιβα
ζόμενου κατά τό 1870 είς 2,635,000 ψυχάς. Έν τούτοις 
ή ‘Ομοσπονδία άποτελεΐται έξ είκοσι καί δύο δημοκρατικών 
τμημάτων, ζατά τά όποια ή φορολογική μηχανή δέν λει
τουργεί διά τής αύτής δυνάμεως, έπηρρεαζομένη, κατά τό 
πλεΐστον, έζ τής κατά τόπους οικονομικής άναπτύξεως. 
Τοιουτοτρόπως, ζατά τόν Κ. Chatelanat, μεταςύ τών 
προειρημένων τριών χρονικών περιόοων (έπι τή βασει τών 
πρός τάς δύο πρώτας σχετικών άπολογίσμών καί του προϋ
πολογισμού τής τελευταίας) είς πλήρη μέν άνάπτυξιν δια· 
τελοΰσι τά έξής τμήματα : Ζυρίχη άπό φρ. 7,40 τώ 1862 
είς 9,40 τώ 1872 ζαΐ 16,2 τώ 1876 : Βέρνη 9,4—12,4 
—14,0: Αουσέρνη 5,3—5,4—7,0 : Schwytz 3,8—4,3 
—6,2: Zug 5,4—5,8—6,2: Φρίμπούργη 11,7—18,1 — 
20,0 ·. Saint-Gall 6,2—6,3—9,6 : Άργοβία 4,8—5,3— 
7,5: Vaud 12,4—15,9—17,3: Γενεύη 20,8—34,4 — 

39,0 : Neuchatel 9,8—12,0.
Εις ένδυαστιζήν δέ άνάπτυξιν διατελοϋσι τά έξής τμή

ματα : -Glavis 9,3—8,8—11,0: Σολαίρη 11,3—8,2— 
13,0: Grisons 8,4—7,9—9,5: Θυργοβία 6,6—4,9— 
7,0; Tessin 9,4—5,5-12,0: Valais 7,4—5,7—18,8 : 
Bale 27,2—42,0—41,8. Κατά τά τμήματα ταΰτα ό μέν 
έλεγχος τών ύπολογισμών άπό τοϋ 1862 είς τό 1872 
μαρτυρεί έλάττωσιν, αί οέ πιθανότητες τοϋ προϋπολογι
σμού άνορθοϋσι τήν οικονομικήν διά τό 1876 σημασίαν· 
ώς πρός τό τελευταϊον τμήμα, έζ τής πρώτης έπόψεως 
άνήκει τούτο μάλλον εις τήν προοδευτικωτέραν τής φορο

λογίας έννοιαν.
Είς έλάττωσιν δέ διατελοϋσι τά έξής τμήματα ■_ Ούρί 

11, 7_4,9—8,3, Shaffhouse 6,9—6,9—5,6 ; Άπεν- 
τξέλη 5,2—3,8—5,0: Untevwalden 3,7—3,2. Έπειδήτά 
τμήματα ταΰτα ζατοικοΰνται υπό 140,537 ψυχών, έπε
ται ότι έπί τοΰ όλου Ελβετικού πληθυσμού (2,655,000)

ΕΤΟΣ 5>-ΦϊΑ. 54—ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1877. 18 
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μόλις τό καθυστέρησε·/ είς τήν γενικήν τής φορολο
γίας πρόοδον, άπό περιστάσεων ούσιωδώς τοπολογικών.

Η ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΒΪΡΣΟΔΕΨΙΚΙΙ.

Έπί βάρους 226,247,000 πουτίωυ(ΐ), τό όποιον ζατά 
τό έτος 1872 περιέλαβεν ή Ρωσσιζή έν όλω έξαγωγή, 
224,087 άνήκον είς προϊόντα τής βυρσοδεψιζής, τά όποια 
ζατά τό έπόμενον έτος προεβιβάσθησαυ είς 328,879 πού- 
τια, ήτοι όζάδας 4,275,427. Λαμβαυομένης ύπ’όψιν τής 
έκτάσεως τής χώρας ζαί τοϋ ποιμενιζοϋ χαραζτήρος τών 
στεππών αύτής, ό αριθμός ούτος τής δερμάτινης έξαγωγής 
της είναι υποδεέστερος τοϋ προσήκοντος. Μόνη ή Ελλάς 
κατά τό 1 374 είσήγαγε 2,525,299 δέρματα, έζ τών όποιων 
31,199 άνήκον είς τήν Ρωσσία·/ καί 1,214,670 είς τήν 
’Αγγλίαν. Όποια όμως βιομηχανική καί έμποριζή δύναμις 
παρά τή τελευταία, ίνα συγζεντρώνη πανταχόθεν ζαί έζ- 
πέμπη τά οικονομικά έφόδια ! "Οσον άφορα τάς έπιχωρίους 
προμήθειας, λογίζονται έπί 100 κατοίκων πρός μέν τήν 
Αγγλίαν 8 ίπποι ζαί 30 μεγάλα κερασφόρα ζώα, πρός δέ 
τήν Ρωσσίαν 23,5 έζ τών πρώτων καί 33,3 έζ τών δευ
τέρων. Ή ιππική προμήθεια τής 'Ρωσσίας εΐναι ή, σχετί- 
ζώς πρός τόν πληθυσμόν τών άνθρώπων, άνωτέρα έν Εύ
ρώπη, ύπολογιζομένη έν ταΐς τελευταίαις άπογραφαΐς είς 
20,107,000 ίππους- όσον άφορά τούς βόας κττ. άναοιβά- 
ζονται είς £8,545,000· πρόβατα 64,753,000* ζαί αίγες 
1,330,000.

Ή έν Ρωσσία βυρσοδεψική, ώς τόσαι άλλαι βιομηχανικαί

(1) Τό πούτιον ίσοίυναμεΐ πρό; 13 όκ. περίπου, ακριβώς δέ πρός 
16 χιλιόγραμμα 38.

ή δέ έπί τέ- 
τελειοποιηθεΐσα 

τούς

τής χώρας ταύτης άρχαί, συνδέεται πρός τό ίδιότυπον 
πνεύμα τοϋ μεγάλου ΙΙέτρου, όστις μετήγαγεν έζ Γερμα
νίας βυρσοδέψας,ίνα διοάξη τήν τέχνην είς τους υπηκόους 
του. Καί αί μέν άρχιζα! έζεΐναι μέθοδοι έτροποποιήθησαν 
βαθμηδόν κατά τάς άνάγζας τοϋ κλίματος, 
λους μορφωθεΐσα έγχώριος βυρσοδεψική, 
έτι μάλλον έν τώ τελευταίο) αίώνι, συνίσταται ζατά 
Κ. Κ. Kiltary ζαί Lesshall έν τοΐς έπομένοις.

Έν ποώτοις τά δέρματα τώυ ίππων άποτελοΰσι σημαν
τικά ποσά πρώτης δι’ αύτήν ύλης· έξ αύτών καί τών νεα
ρών δαμάλεων κατασκευάζονται τά μαλακά δέρματα. Ιδι
αιτέρως τά τών δαμάλεων άποτελοΰσι τό είδος τών δερ
μάτων τών λεγομένων Ρωσσιζών, καί τών όποιων μόνον 
μιμήσεις, ζατά τό μάλλον ή ήττον,εύτυχεΐς έγένοντο αλ
λαχού ώς π. χ. έν Γαλλία. Τό είδος τοΰτο είναι λευκόν ή 
μέλαν, ζατασζευαζομένου τοϋ πρώτου διά στυπτηρίας 

ζαί τοϋ ξύλου σανδάλ (έρυθροξύλου).
Έν γένει μετά τόν καθαρισμόν καί τήν έζδοράν των 

ρίπτονται τά δέρματα έντός λάκκων, περιεχόντων ύγρόν 
όνομαζόμενον όπάσζα, τό όποιον είναι μίγμα άλεύρου έκ 
σικάλεως καί-φλοιού δρυός, είς θερμοκρασίαν 15" Ρεω- 
μύρου. Κατόπιν άφαιρεϊται τό τρίχωμα τών δερμάτων, τά 
όποια δι’άλεύρου σικάλεως, έν θερμή καί όγρα ζαταστά- 
σει, κατεργάζονται έκ νέου, έξοιδαίνονται καί μεταβάλλον
ται είς χρώμα έρυθροϋν, άποβαλλομένης ούτω πάσης ουσ- 
σωδίας. Τότε ρίπτονται έντός κάδων ύδατος, θερμοκρα
σίας 25 Ρεωμύρου, έπί 2—3 ημέρας καί αναποδογυρί
ζονται δίς καθ’έκάστην. Μετά τήν προκαταρκτικήν ταύτην 
έργασία·/ άρχεται ή κυρίως βυρσοδεψία· τά δέρματα ύφί- 
στανται πέντε κατ’ έπανάληψιν κατεργασίας έν διαστή- 
ματι 20—22 ημερών, κατά πρώτον διά τής όπάσκας, έ
πειτα δέ διά τοϋ φλοιού τής δρυός καί τής ιτέας. Έν Μό
σχα μιγνύουσι μετά τού φλοιού τής δρυός θεϊκόν όξύ. 
Άλλ’ ή προτίμησις ανήκει πάντοτε εις τόν νέον τής δρυός 
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φλοιόν, όστις θεωρείται έν 'Ρωσσία ώς προσφορότερος οιά 

τήν κοινήν βυρσοδεψίαν, όντος άφ’ ετέρου τοΰ φλοιού τής 
ιτέας έν χρησει διά τήν κατεργασίαν τών λεπτοφυεστέ- 
ρων δερμάτων.

Έκ τών 53 Κυβερνείων τής Ρωσσίας, 12 μέν περιλαμ- 
βάνουσι 2,228 καταστήματα βυρσοδεψι ζής, 41 δέ 3,888. 
Έν γένειή κατά τό 1872 παραγωγήτών 6,116Ρωσσιχων 
τούτων βυρσοδεψείων άναβιβάζδται εις 150,000,000 φράγ
κων, έκ τών οποίων 109,000,000 άνήκουσιν είς τά βυρ
σοδεψεία τών 12 Κυβερνείων καί 41,000,000 είς τά τών 
λοιπών. Έν τοΐς πρώτοις Κυβερνείοις τήν πρώτην Οέσιν, 
δσον άφορα τά κατά μέσον όρον εισοδήματα έκάστου 
βυρσοδεψείου, κατέχει ή Πετρούπολις (250,000 φρ.), τήν 
δευτέραν ή Μόσχα (190,000), τήν τρίτην ή Βιάτκα (91, 
000), τήν τετάρτην ή Καλόγκα (90,600), τήν πέμπτην 
τό Καζάν (73,000) κλπ. Ό άριθμός τών βυρσοδεψείων 
διανέμεται έπί άλλης βάσεως· τοιουτοτρο'πως 656 έν Πο
λωνία (εισόδημα κατά μέσον όρον έπί έκάς·ου 14,200 φρ.), 
462 έν Πέρμ (12,700 φρ.), 256 έν Σιβηρία (38,000 φρ.), 
134 έν Βιτέβσκ, 112 έν Καζάν, 108 έν Βιάτκα, !04 έν 
Όρέλ, 101 έν/Γβέρ, 97 έν Πετρουπόλει, 88 έν Μόσχα 
κλπ. Τό φαινόμενον τούτο άνήκει είς τούς μεταξύ τής μι

κρά; καί τής μεγάλης βιομηχανίας αιωνίους αγώνας, έκ 
τών οποίων τά βιομηχανικά έργα διασπείρονται καί συγ- 
κεντρούνται κατά τήν φύσιν αύτών καί τήν δεξιότητα τών 
χρόνων καί τών τόπων.

ΑΡ.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Έν τώ ήγουμένω φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεω
ρήσεως έπραγματεύΟημεν περί τών δώδεκα πρώτων νό
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μων, τούς οποίουςέψήφισεν όΈλλην Νομοθέτης κατά τήν 
λήξασαν Σύνοδον τής Βουλής. "Ηδη θέλομεν έξακολου- 

θήσει τήν έπί τών λοιπών άνάλυσιν.
ιγ') Νόμος ΧΚΕ’ τής 22 Ιουνίου 1877.—Άφορα 

είς τόν προσωρινόν οργανισμόν τού ς-ρατοϋ/δςις διαιρείται 
είς δύο μεραρχίας, έκάστη τών οποίων διοικείται υπό ύπο- 
στρατήγου ή συνταγματάρχου καί άπαρτίζεται ύπό δύο 

ταξιαρχιών. Έκάστη ταξιαρχία, διοικουμένη ύπό συνταγ
ματάρχου ή άντισυνταγματάρχου, περιλαμβάνει δύο συν
τάγματα πεζικού, έν τάγμα εύζώνων, τμήματα ανάλογα 
πυροβολικού, ιππικού καί μηχανικού, καί τάς διαφόρους 

βοηθητικός ύπηρεσίας.
Έκαστον σύνταγμα πεζικού άποτελεϊται έκ 2 ταγμά

των καί έκαστον τάγμα πεζικού καί εύζώνων έκ 4λόχων 
—Επιτελείς τού συντάγματος· 1 άντισυνταγματ άρχης. 
διοικητής, 3 ταγματάρχαι έξ ών 1 ύποδιοικητής, 1 λο
χαγός ύπασπιστής συντάγματος, 2 ύπολοχαγοί ύπασπι- 
σταί ταγμάτων, 1 ιατρός, 1 ύπίατρος ή άνθυπίατρος (ά- 

παντες έφιπποι), 1 ύπολοχαγός έπί τού χρηματικού, 1 
άνθυπολοχαγός έπί τού ύλικού, 1 άνθυπολοχαγός σημαι
οφόρος, δλον 9.—Υποτελείς τού συντάγματος· 2 άνθυ- 
πασπισταί, 1 άρχιμουσικός, 1 λοχίας δεσμοφύλαξ, 1 λο- 
χίας οπλοποιός, 1 ύποδεκανευς ύποδεσμοφύ) αξ, δλον 6. 
—Σύνθεσις έκάστου λόχου πεζικού καί εύζώνων 1 λοχα
γός, 1 ύπολοχαγός, 2 άνθυπολοχαγοί, 1 έπιλοχίας, 8 
λοχίαι, 1 σιτιστής, 16 δεκανείς, 4 σαλπιγκταί, 16 ύπο- 
δεκανείς, 200 στρατιώται· δλον κατά λόχον μέν 250 άν- 
δρες, (έν οις 1 ράπτης, 1 άρβυλοποιός,Ι νοσοκόμος), κατά 
σύνταγμα δέ 2018άνορεςμετά9ίππων, κατά τάγμα δέ εύ
ζώνων 1009 άνδρες, συνυπολογιζομένων 1 άντισυνταγ- 
ματάρχου δίοικητού, 1 ταγματάρχου ύποδίοικητού, 1 ύ- 
πολοχαγοΰ ύπασπιστού, 1 ύπιάτρου (εφίππων), 1 ύπολο- 
χαγού έπί τού ύλικού, 1 άνθυπολοχαγού σημαιοφόρου, 1
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άνΟυπασπιστοΰ, 1 λοχίου δεσμοφύλαζος, 1 ύποδεζανέως 
ύποδεσμοφύλαζος.

Τό ιππικόν άποτελεΐζ·> σύνταγμα, διαιρούμενου είς δύο 
έπιλαρχίας, έξ ών ή μέν έχει 3 ϊλας, ή δέ 2.—-’Επιτελείς· 
1 άντισυνταγματάρχης (2 ίπποι), 3 μοίραρχοι (6 ίπποι), 
■1 ίλαρχος ύπασπιστής, 1 ιατρός, 1 κτηνίατρος, 1 υπί
λαρχος έπί τοΰ χρηματικού, Ί ανθυπίλαρχος έπί τοΰ ύ 
λιζοϋ, 1 ανθυπίατρος.—Υποτελείς- 2 άνΟυπασπισταί, 1 

αρχιμουσικός, 1 δεζανεύς άρχισαλπιγζτής, 1 λοχίας δε- 
σμοφύλαξ, 1 εκλεκτός ύποδεσμοφύλαξ (οι δύο τελευταίοι 
άνευ ίππων).—Σύνθεσις έζάστης ίλης- 1 ίλαρχος, 1 ύπί- 
λαρχος, 2 ανθυπίλαρχοι, 1 έπιλοχίας, 8 λοχίαι, 1 σιτι
στής, 16 δεκανείς, I δεζανεύς πεταλωτής, 1 δεζανεύς 
σελοποιός, 130 έζλεζτοίζαί ίππεϊς (έξ ών1Ο άνευίππων)· 
όλον κατ’ ίλην μέν 166 άνδρες (έν οις 1 σαγματοποιός, 
1 ράπτης, 1 άρβυλοποιός, 1 νοσοκόμος) ζαΐ 156 ίπποι, 
κατά σύνταγμα δέ 846 άνδρες, ζαΐ 70S ίπποι.

Τό πυροβολικόν αποτελεί έν σύνταγμα, διαιρούμενον εις 
3 μοίρας, έκ 4 έκάστη πυροβολοστοιχιών,έξ ων 4 πεδιναί 
καί 8 ορειβατικοί μετά 6 πυροβόλων έκάστη.—’Επιτελείς- 
1 συνταγματάρχης, 1 άντισυντα f ματάρχης, 3 ταγμα- 
τάρχαι (μετά 2 έκαστος ίππων), 1 λοχαγός ύπασπιστής, 
1 ιατρός, 1 κτηνίατρος, 1 ύπίατρος, 1 ανθυπίατρος, 1 
ύπολοχαγός έπί τοΰ χρηματικού, 1 άνΟυπολοχαγός έπι 
τοΰ υλικού, 1 άνθυποζτηνίατρος.—‘Υποτελείς· 2 άνθυπα- 

σπισταί, 1 αρχιμουσικός, 1 δεζανεύς άρχισαλπιγζτής, 1 
λοχίας δεσμοφύλαξ, 1 πυροτεχνίτης ύποδεσμοφύλαξ (οι 
δύο τελευταίοι άνευ ίππων).—Σύνθεσις έκάστης πυροβο- 
λοστοιχίας- 1 λοχαγός, 2 ύπολοχαγοί, 2 άνΟυπολοχαγοί, 
1 έπιλοχίας, 8 λοχίαι, 1 σιτιστής, ΙΟ δεκανείς, I δεζα
νεύς πεταλωτής, 1 δεζανεύς σαγματοποιός, 2 πυροβολι- 
ταί σιδηρουργοί, 2 πυροβοληταί ξυλουργοί, 4 σαλπίγκταί, 
20 πυροβοληταί ά τάξεως, 40 πυροβοληταί β τάξεως, 
60 έλάται έν πεδινή πυροβολοστοιχία, 70 ήμιοναγοί έν ό- 

ρειβατιζή- όλον (έν ώ 1 ράπτης, 1 άρβυλοποιός, 1 σαγ
ματοποιός, 1 νοσοζ όμος ζατά πυροβολοστοιχίαν μέν έν 
τή πεδινή άνδρών 155 ζαΐ ίππων 127, έν τή ορειβατική 

άνδρών 165, ίππων 15 ζαΐ ήμιόνων 60, ζατά σύνταγμα 
δέ 1959 άνδρες, 650 ίπποι ζαΐ 480 ημίονοι, μετά 72 πυ
ροβόλων, 24 πεδινών καί 48 ορειβατικών.

Τό μηχανικόν αποτελεί έν τάγμα, διαιρούμενον εις 2 
μοίρας έκ 3 λόχων έκάστη.—’Επιτελείς· 1 άντισυνταγ- 
ματάρχης, 3 ταγματάρχαι έξ ών 1 ύποδιοίζητής, 1 ύπο
λοχαγός ύπασπιστής (έφιπποι) 1 ύπίατρος, 1 ύπολοχα
γός έπί τοΰ χρηματικού, 1 άνΟυπολοχαγός έπί τοΰ ύλι- 
κοΰ.—’Υποτελείς· 2 άνΟυπασπισταί, 1 λοχίας δεσμοφύ- 
λαξ, 1 ύποδεκανεύς ύποδεσμοφύλαξ, 1 λοχίας άγωγέων 

(έφιππος).—Σύνθεσις λόχου σκαπανέων, ύπονομοποιών, 
γεφ υροποιών ζαΐ τηλεγραφητών 1 λοχαγός, Ί ύπολο
χαγός, 2 άνΟυπολοχαγοί, 1 έπιλοχίας, 8 λοχίαι, 4 σι
τιστής, 16 δεκανείς, 4 σαλπίγκταί, 16 ύποδεκανεϊς, 44 
σκαπανείς ά τάξεως, 88 σ ζαπανείς C τάξεως- όλον ζα
τά λόχον μέν 182 άνδρες (έν οις 1 ράπτης, 1 άρβυλο
ποιός, 1 νοσοκόμος) μετά 5 ήμιόνων, ζατά τάγμα δέ 

1105 άνδρες, 6 ίπποι, 30 ημίονοι.
Οί νοσοκόμοι τοΰ στρατοϋ άποτελοΰσι δύο λόχους έν έ· 

ζάστω τών όποιων περιέχονται 1 λοχαγός, 1 ύπίατρος, 1 
άνΟυπολοχαγός, 1 έπιλοχίας, 1 άρχινοσοκόμος, 1 λοχίας 
σιτιστής, 4 λοχίαι άρχινοσοκόμοί, 12 δεκανείς Οαλαμάρ- 
χαι, 2 σαλπίγκταί, 16 υποδεκανείς Οαλαμάρχαι, 36 νο
σοκόμοι ά τάξεως, 74 νοσοκόμοι β' τάξεως- όλον άνδρών 
κατά λόχον μέν 150, κατά τήν διλοχίαν δέ 300.

Τοιαύτη μέν ή σύνθεσις τών διαφόρων σωμ άτων τοΰ 
'Ελληνικού στρατού, ή δέ συμπλήρωσις αύτών έρρυΟμίσΟη 
ώς έξής;—Εύζωνικά τάγματα- διά ζατατάξεως έΟελοντών 
μέχρις ηλικίας 3 5 έτών έζ τών μή συνεπεία του ΧΘ' νό
μου κ/.ηρωΟέντων έφέδρων, καί έπί μηνιαίο) μισθώ τοΰ έ- 
πιλοχίου καί λοχίου σιτιστοΰ δρ. 48, λοχίου 44, δεζανέως 
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δρ. 42, στρατιώτου δρ. 40.—ΙΙεζιχά συντάγματα·ά)διάτων 
ταχτικών εφέδρων τών τε ύπηρετούντων ζαί τών έν ταΐς 
έστίαις των διατελούντων, β') διά κατατάξεως ένιαυσίας 
έΟελοντών έκ τών μή κληρωθέντων εφέδρων καί έζ τών 
αγόντων ηλικίαν άπό 27 μέχρι 35 έτών, γ’) διά τών με
τά τήν συμπλήρωσιν τοΰ πυροβολικού, ιππικού καί μηχα
νικού κληρωτών τοΰ 1877, δ') πρός συμπλήρωσιν τών τυ
χόν ελλειμμάτων διά χληρώσεως έκ τών έζτάκτων εφέ
δρων ά τάξεως, μή ύπερβαινούσης τής ύπηρεοίας αύτών 
τό έξάμηνον καί ένεργοομένης τής προκαταρκτικής έκ- 
γυμνάσεώς των έν τοΐς έγγύτερον τών εστιών αύτών 
τάγμασιν ή λόχοις πεζικού.—Πυροβολικόν, ιππικόν καί 
μηχανικόν ά) διά τών καθυστερούντων κληρωτών τοΰ 
1875, 187G, 1877 καί τών προηγουμένων έτών, 6') 
διά τών τακτικών έφεδρων τών ύπηρετούντων καί τών έν 
ταΐς έστίαις των διατελούντων ζαί γ') δι’ έΟελοντών.— 
Οί λόχοι τών νοσοκόμων καταρτίζονται διά μεταΟέσεως 
στρατιωτών έκ τών ταγμάτων τού πεζικού, τά όποια άνα
λόγως συμπληρούνται. Οί ύπαξιωματικοί καί στρατιώται 
τών λόχων τών νοσοκόμων, οί μή ύπηρετοΰντες έν τοΐς 
νοσοκομείοις, λαμβάνουσι έπιμίσΟιον 10 λεπτά καθ’ έ- 
κάστην.

’Επιτρέπεται έν άπουσία τής Βουλής ή διά Β. διατάγ
ματος (ύποβλητέου είς τήν άμέσως έπομένην σύνοοον)με- 
ταβολή διατάξεων τού παρόντος νόμου καί συγκρότησις 
καί όργάνωσις πλειοτέρων τών έν τούτωόριζομένων σωμά 
των. ’Επιτρέπεται ή διά Β. διατάγματος πολιτογράφησις 
τριών αλλοεθνών αξιωματικών, βαθμού άνω τού συνταγ
ματάρχου, καί ή είς τόν στρατόν έπί πενταετίαν κατάτα- 
ξις αύτών. ’Εάν ό νόμος ούτος δέν άνανεωθή έντός τής 
επομένης τακτικής συνόδου τής Βουλής, καταργεΐται αύ- 
τοοικαίως άμα τή λήξει αύτής. Περιττόν νά σημειωθή 
ιδιαιτέρως ή σχέσις του πρός τάς συγχρόνους τού Ελ
ληνισμού περιστάσεις.

ιδ') Νόμος ΧΚΣΤ τ ή ς 27’1 ο υ ν ί ο υ1877—Προσ- 
διορίζει άποκλειστικώς τά διά τών επομένων νόμων ΧΚΖ' 
καί ΧΛ.Α.' ψηφισθέντα δάνεια 40 εκατομμυρίων δραχμών 
πρός αύξησιν τής δυνάμεως τοΰ στρατού χαί τοΰ ναυτι
κού, πρός προμήθειαν ιματισμού, αποσκευής, όπλων, πο
λεμοφοδίων, πλοίων καί πάντων τών πρός έξάρτησιν καί 
άσκησιν τής δυνάμεως ταύτης άπαιτουμένων. Έπί τούτω 
χορηγεί ό νόμος πίστωσιν 35,000,000 δρ. διανεμηθησομέ- 
νων ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου εις τά Υπουργεία 
τώνΣτρατιωτικών καίΝαυτικών,άναλόγως τών παρουσια- 
ζομένών αναγκών. Έκ τού ποσού τούτου δύνανται νά 
διατεθώσιν 5 εκατομμύρια εις έζτάκτους καί άπροβλέ- 
πτους άνάγκας.

‘Η χρήσις τών δανείων τούτων έζανονίσθη ώς εξής : 
Τά μένάρμόδια Υπουργεία έκδίδουσι τά χρηματικά έντάλ- 
ματα (οις προσαρτάται άντίγραφον τής άποφάσεως τοΰ 
'Υπουργικού Συμβουλίου,όριζούσης τόν λόγον καί τόν σκο
πόν τής δαπάνης) έπί τοΰ Κεντρικού Ταμείου,τό δέ Ύπουρ- 
γεΐον τών Οικονομικών έκδίδει τάς αναγκαίας έπί τής 
ΈθνιχήςΤρ απέζης έπιταγάς, προσαρτωμένας εις τά έντάλ· 
ματα, τά όποια ύποβάλλονται καί είς τήν θεώρησιν τοΰ 
παρά τώ Έλεγκτικ. ώ Συνεδρίω Επιτρόπου τής 'Επικρά
τειας, άτομιχώς ύπευθύνου διά πάσαν θεώρησιν ύπεράνω 
τής χορηγηθείσης πιστώσεως. "Οσον άφορα τάς έπί τοΰ 
έξωτερικοΰ παραγγελίας, έάν δέν εΐναι έφικτόν νά έπι- 
συναφθώσιν συγχρόνως τά δικαιολογητιχά τής δαπάνης, 
χορηγείται πρός τούτο δίμηνος είς τά αρμόδια Υπουργεία 
προθεσμία άπό τής πληρωμής τού έντάλματος. Έν γένει 
διά τάς παραγγελίας ταύτας έπιτρέπεται ή παρα τινι Εύ- 
ροιπαϊκή Τραπέζη κατάθεσις μέρους τών έν λόγω δανείων 
τών 40 έκατομ. δρ.

ιέ) Νόμος ΧΚΖ' τ ή ς 27 Ί ο υ ν ίο υΐ877.—Επιτρέ
πει τή Κυβερνήσει, ϊνα συνομολογήση δάνειον 20,000,000 
δραχμών δι’άνωνύμων ομολογιών, έκδοθησομένων διά μιας 
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ήδιαδοχιχώς είς πλείονας σειράς, είτε δι’εγγραφής, είτε διά 
συμβάσεως, έπί έζπτώσει κατ' άνώτατον δρον 25 τοΐς ο)ο 
(ώστε μένει ούτω πραγματικόν δάνειον 15 έζατομ. δραχ., 

τοΰ υπολοίπου δντος καθαρού τώνδανειστών κέρδους), έπϊ 
τάζω 9 τοΐς ο)ο ώς πρός τό πράγματι καταβ?»ηθησόμενον 
κεφάλαιον, έπί χρεωλυτιζη έξοφλήσει δι’έξαμηνιαίων κλη
ρώσεων έντός 40 ή καί όλιγωτέρων έτών ζαί έπί προμή
θεια τών ένεργησόντων τάς έγγραφάς (εκτός τών ταμιών 
τοϋ Κράτους) ή τών άναλαβόντων την πραγματοποίησή 
τών δανείων, 1 τοΐς ο)ο άν πρόκειται περί ονοματικού πο
σοΰ άνω τών 5 έζατομμυρίων, καί τοΐς ο)ο άν πρόκει
ται περί ποσοΰ μικρότερου.

Ή καταβολή τοΰ άντιτίμου έκάστης ομολογίας δύνα
ται νά γίνη είτε άμέσως είτε είς 2 ή 3 δόσεις έντός 50 
ημερών άπό τής έζοόσεως τοΰ δανείου, άτόζως ζαί έπί 
προσωριναΐςάποδείξεσιν άνταλλαχθησομέναις διά τών ομο
λογιών. Διά πάσαν καθυστέρησιν πληρόνεται τώ δημοσίω 
τόκος 8 τοΐς ο)ο, μετά 5 δέ ημέρας άπό τής προθεσμίας 
τής τελευταίας δόσεως, αί προκαταβληθεΐσαι δόσεις κα- 
ταπίπτουσι πρός όφελος τοΰ δημοσίου, έάν ολόκληρον τό 
άντίτιμον τής μετοχής δέν εΐναι καταβεβλημένον. Οί μετά 
τήν 50θήμερον προθεσμίαν έγγραφόμενοι ζαταβάλλουσιν 
άμέσως τό άντίτιμον τής ομολογίας ζαί τόν άπό τής έκ- 
δόσεως τοΰ δανείου τόκον αύτής. Τό άντίτιμον τών έντός 
τοΰ Κράτους διατεθεισομένων ομολογιών κατατίθεται ζατά 
■Ι είς νομίσματα ζαί κατά | είς γραμμάτια τής ’Εθνικής 
ή τής Ίονικής Τραπέζης.

Πρός πληρωμήν τών τόκων ζαϊ τοΰ χρεωλυσίου παρα- 
χωρεΐται ή έζ τοΰ χαρτοσήμου πρόσοδος, ήτις κατά δε
καπενθήμερον κατατίθεται έπί τόζω 3 τοΐς ο)ο είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν μέχρι συμπληρώσεως τοΰ δι’ έζάστην 
εξαμηνίαν άναγκαίου ποσοΰ, έπϊ προμήθεια τής Τραπέζης 
διά τάς πληρωμάς τών τοκομεριδίων ζαί άποσβενυμένων 
ομολογιών τοΐς ο)ο. Ή πρόνοια του νομοθέτου περί 

αναλογών καταθέσεων τής προσόδου τοΰ χαρτοσήμου, διά 
τάς έξωτεριζάς έξαμηνιαίας πληρωμάς, παρά τή Γαλλική 

ή Αγγλική Τραπέζη μαρτυρεί ούχί τόσον σαφή γνώσιν 
τών διεθνών χρηματιστικών σχέσεων.

Αί όμολογίαι έχδίδονται ύπό τοΰ Υπουργού τών Οικο
νομικών, ύπογράφοντος ζαί διά σφραγιστήρος, καί προ- 
συπογράφονται ύπό τοΰ δίευθυντοΰ τοΰ Γενικού Λογιστη
ρίου. Τό μετά τρεις μήνας τυχόν έναπομένον άδιάθετον 

μέρος τοΰ προκειμένου δανείου δύναται νά πραγματο
ποιηθώ; διά συμβάσεως μετά τής ’Εθνικής καί Ίονικής Τρα
πέζης, ώς ζαϊ τό έτερον δάνειον τοΰ ΧΑΑ' νόμου. Μετά 
τήν τελευταίαν κλήρωσιν τών δανείων πάσα έξ αύτοϋ 
άπαίτησίς παραγράφεται έντός 5 έτών. Τό κεφάλαιον καί 
ό τόκος τών δανείων τούτων εις ούδεμίαν ύπόζεινται φο
ρολογίαν.

ις')Ν ό μ. ο ς ΧΚΠ' τής 27’1 ουνίου 1877.—Κατ’αύ
τόν ή βεβαίωσις τοΰ φόρου τώνέπιτηδευμάτων άρχεται άπό 
τής 1 Αύγούστου έ. έ. ζατά τούς επομένους μέν ορισμούς 
δσον άφορα τάς πρωτευούσας (αΐτινες άποτελοΰσι τό 
σπουδαιότερον) τών Νομών ζαί’Επαρχιών,ζατα τούς πρό- 
τερον δέ ίσχύοντας ώς πρός τήν λοιπήν έπιζράτειαν, δια
τηρούμενης έν ίσχύϊ τής φορολογικής κλίμακος τοΰ νό
μου ΣΙΣΤ' τής 1G ’Απριλίου 1867. "Εκαστος έπιτηδευ- 
ματίας (έπί ποινή 10 λεπτών καθ’έζάστην δραχμήν φό
ρου) επιδίδει πρός τήν δημοτικήν άρχήν έντός τοΰ Αύ
γούστου έγγραφον δήλωσιν περί τοΰ 
ζαί τής θέσεως τοΰ καταστήματος 
’Επί τή βάσει τών δηλώσεων τούτων, 
φορολογικού καταλόγου ζαί άλλων έν γένει πληροφοριών

■ - ' '■> ' ί---»— Λ----------- .'.Ί 1

ι έντός τοΰ Αύ- 
έπιτηδεύματός του 
ή τοΰ οίκου του. 
τοΰ προγενεστέρου 

τ-Γ-γ- ι.......  , . . . . .. '
συντάσσει ό δήμαρχος κατάλογον, τόν όποιον αποστέλλει 
πρός τόν οικονομικόν έφορον, όστις μετά νέαν έξέλεγξιν 
τοΰ θέματος, άπό πάσης προνοίας, ζαϊ έπικουρίας δέ τών 
λοιπών άρχών, συντάσει τόν φορολογικόν κατάλογον. Οί 
μή δηλώσαντες καί μή είς προγενέστερον τοίοΰτον ζατά 
λογον εγγεγραμμένοι έγγράφονται είς ιδιαίτερον φύλλον 
ζαί τοΰ δημαρχικού ζαί τοΰ φορολογικού καταλόγου·
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κοινοποιείται οέ εις αύτούς ύπο τοΰ’Εφόρουή έγγραφή των 
έν τω φορολογιχώ χαταλόγω.

Κατά του καταλόγου τούτου επιτρέπονται ενστάσεις 
εντός 15 ήμερων άπό της δημοσιεύσεως χαίέχθέσεώς του, 
διχαζόμενα! υπό έπιτροπής συγχειμένης έκ του Νομάρχου 
ή Επαρχου, τοϋ Προέδρου του ΙΙρωτοδικείου ή, όπου 
οεν υπάρχει τοιοΰτον, τοϋ Είρηνοδίκου και τοΰ προέδρου 
τοΰ δημοτικού συμβουλίου. Συμπαρευρίσχονται δέ οί δύο 
πλειοψηφήσαντες κατά τήν δημοτικήν εκλογήν δημοτικοί 
σύμβουλοι, έκ τών έν τή πόλει οίκούντων,άνευ ψήφου έκτός 
όταν έλλείποντος τοΰ προέδρου τής Έπιτροπής, άναπλη- 
ροΟσι τοΰτον όιαδοχιχώς. Ό οικονομικός έφορος είναι εί- 
τηγητής τής Επιτροπής, πρόεδρος δέ ό Νομάρχης ή ό 
Πρόεδρος τών Ιίρωτοοικών, ή ό Έπαρχος, ή ό Ειρηνοδί- 
κης, ών έκαστος άποκλείει τόν επόμενον χαΐ τούς νομί
μους άναπληρωτάς τών προηγουμένων.Τά μέλη τής ’Επι
τροπής καί ό Εφορος λαμβανουσι διά πάσαν συνεορίασιν 
5 δρ. έν ταΐς πρωτευούσαις τών Νομών καί 3 έν ταΐς τών 
Επαρχιών. ’Αριθμός συνεδριάσεων ορίζεται μέχρις 20 μέν 

έν ’Αθήναις, Σύρφ, Πάτραις, μέχρι 10 δέ άλλαχοΰ.
Ο κατάλογος κηρύττεται έκτελεστός υπό τής ’Επιτρο

πής μέχρι τής 20 Δεκεμβρίου καί ισχύει έπί τριετίαν, 
μετά τήν όποιαν άνανεοΰται κατά τόν αύτόν τρόπον. Έν 
τούτοις συγχωρεϊται άναθεώρησις τοΰ καταλόγου τούτου 
και μετά τό πρώτον έτος αύτοΰ (περιοριζομένης τής άπο- 
ζημιώσεως τής έπιτροπής εις τό ήμισυ), 1) έάν πρόκειται 
νά προστεθώσι νέοι έπιτηδευματίαι, 2) έάν μετ’αύτό έγέ
νετο έπέκτασις ή μετάΟεσις τοΰ έπαγγέλματος τοΰ έπιτη- 
δευματιου είς άνώτερον φόρον ή έπιτήδευμα, 3) έάν έπήλ- 
θεν έγκατάλείψις τοΰ έγγεγραμμένου έπαγγέλματος ή 
μετάΟεσις εις κατώτερον (δτε άπαιτεΐται αιτησις τών έν- 
διαφερομένων), καί 4) ένεκα Θανάτου ή πτωχεύσεως.

Ίπό την έγκρισιν τής νομοθετικής έξουσίας, πρό πά
σης είσπράξεως, επιτρέπεται ή διά Β. Διατάγματος προσ
θήκη ^έων έπιτηδευμάτων, μή όνομαζομένων έν τώ περί 
έπιτηδευμάτων νόμω, ή διάκρισις τών έμπορευομένων είς 
πωλητάς όλικώς, ήμιολικώς ή λιανικώς, καί ό ορισμός 
τοΰ άνήκοντος φόρου, καθώς έν γένει χαίό κανονισμός αύ
τοΰ πρός τους καπνοπώλας, οινοπώλας, πνευματοπώλας, 
τοχιστάς, τραπεζίτας χαί δικηγόρους.

'Ο φόρος είσπράττεται ύπό τοΰ Ταμία (είς τόν όποιον 
πέμπεται ό φορολογικός κατάλογος ύπό τοΰ Εφόρου) 
εις δύο ισας δόσεις καθ’ εξαμηνίαν, λογιζομένης ταύτης 
αδιαιρέτου, κατά τόν 'Ιανουάριον ώς πρός τήν α. και τόν 
’Ιούλιον ώς πρός τήν β'. Οί μετά τήν 31 Δεκεμβρίου κα- 
θυστεροΰντες έπιβαρύνονται διά προσθέτου φόρου 10 λεπ. 
καθ’ έκάστην δραχμήν φόρου ύπέρ τοΰ δημοτικού ταμείου.

ιζ') Ν ό μ ο ς ΧΚΘ' τής 26’1 ουνίου 1877.—Δι’αύ- 
τοΰ υπάγονται αί έν Λευχάδι άλυκαίείς τό μονοπώλιον τοΰ 
Κράτους, άποδιδομένου ύπό τοΰ δημοσίου εις τήν οιαχει- 
ριζομένην μέχρι τοΰδε αύτάς κοινότητα τοΰ καθαρού ει
σοδήματος, όπερ αύτη είσέπραττε έξ αύτώ/ έτησιως. έπί 
τή βάσει τού μέσου όρου τών έτών 1858—62, καί ορι
ζόμενου τοΰ τμήματος τοΰ έν αύτή άναλισκομένου άλα
τος (μέχρι 275,000 οκάδων) είς 5 λεπ. κατ’όκάν. Είς 
τάς νήσους τοΰ Ίονίου Κράτους, αιτινες δέν έχου- 
σιν ιδίας άλυκάς, παραχωρεΐται τό καθαρόν έσοδον 
όπερ έτησίως έκάστη αύτών εισπράττει εκ τοΰ μονο
πωλίου τοΰ άλατος, κατά τόν μέσον όρον τής αύτής πεν
ταετίας. Τό έν ταΐς άποθήκαις τών άλυκών τής Αευκάδος 
ευρισκόμενον άλας μεταβαίνει είς τήν κυριότητα τοΰ δη
μοσίου, δπερ θέλει πληρώσει είς τήν κοινότητα τήν κατά 
μέσον όρον (1858—62) πρός έκαστον κοιλόν άνήκουσαν 
παραγωγικήν δαπάνην. Διά Β. Διατάγματος Οελει κατά 
τά άνωτέρω όρισθή τό έτήσιον χρηματικόν χορήγημα, τό 
άυτίτιμον τοΰ ύπάρχοντος άλατος, αί προθεσμία! τών 
πληρωμών, τό προσωπικόν τής διαχειρίσεως καί ό μισθός 

αύτοΰ. ,
ιή) Νόμος ΧΑ' τ ή ς 27 Ί ο υ ν ί ου 1877. — Κατ 

αύτόν ό τόκος τής ύπερημερίας έπί πάσης οφειλής τοΰ 
δημοσίου λογίζεται είς 8 τοϊς ο)ο (έκτός εναντίας συμ
βάσεως, ειδικού νόμου ή τελεσιδίκου άποφασεως), αρχεται 
δέ άπό τής έπιοόσεως τής αγωγής. Τόκος έπί τόκου (ως 
καίέπί τών έκκαθαρίσμένων καρπών) πληρόνεται από τής 
μετά τήν τελεσιδικίαν επιταγής καθώς καί άπό τών κατόπιν, 
μεσολαβούσης όμως μιας πάντοτε ολοκλήρου χρήσεως.

Κατά τόν νόμον τοΰτον αί τών δημοσίων ύπαλληλων 
καίύπηρετών χαιτών στρατιωτικών έν γένει προσωπικά', 
άγωγαί κατά τοΰ δημοσίου ένεκα άπολύσεως, καθυστερη - 
σεως μισθών καί άλλων άποδοχών ή παραβάσεως τών περί
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προβιβασμών ή καταστάσεως τών αξιωματικών τοϋ στρα
τού της ξηρας καϊ τής θαλάσσης νόμων, παραγράφονται 
τών μέν στρατιωτικών καϊ ναυτικών μετά εν έτος, τών δέ 
λοιπών (καθώς και αί προερχόμενα» έκ τών νόμων περί 
καταδιώξεως τής ληστείας) μετά διετίαν, άφ’ής έγεννήθη 
τό πρός αγωγήν δικαίωμα, έκτός έάν άνεγνωρίσθη ή ά- 
παίτησίς παρά τοΰ δημοσίου, ότεπαραγράφεται μετά πεν
ταετίαν άπό τής άναγνωρίσεως. Δι’ όσας απαιτήσεις άρ- 
χαιοτέρας τοΰ νόμου ύπολείπεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτοΰ διετία πρός παραγραφήν, άρκεΐ τοσαύτη- άλλως 
έφαρμόζεται ή κατά τά πρότερον ΐσχύοντα. "Οσον άφορα 
τήν πενταετή παραγραφήν του λογιστικού νόμου, άρχεται 
αΰτη άφ’ής τό πρώτον έγεννήθη τό πρός άγωγήν δι
καίωμα.

ιθ') Νόμος ΧΑΛ' τής 29 ’Ιουνίου 1877. — Κυροΐ 
ούτος τήν άπό 19 ’Ιουνίου 1877 σύμβασιν μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως καί τής Εθνικής καί Ίονικής Τραπέζης. 
Κατ’ αύτήν αί Τράπεζα», δανείζουσι πρός τήν Κυβέρνησιν 
20 εκατομμύρια παλαιών δραχμών, τό ήμισυ είς νομί
σματα καί τό ήμισυ είς τραπεζικά εαυτών γραμμάτια, 14 
εκατομμύρια ή ’Εθνική καί 6 ή Ίονική. Ή χορήγησις τοΰ 
δανείου τούτου ένεργηΟήσεται δι’ ανοικτού λ)σμού έπί έτη- 
σίω τόκω 2 τοΐς ο)ο, καθ’ εξαμηνίαν κανονιζομένω (30 
Ιουνίου καί 31 Δεκεμβρίου).

Άπό τής ήμέρας τής συμβάσεως άνεστάλη ή έξαργύ- 
ρωσις τών γραμματίων τής ’Εθνικής καί Ίονικής Τραπέ
ζης, κηρυχθέντων ώς νομίμων νομισμάτων καί κυκλοφο
ρίας υποχρεωτικής, έπί τή ονοματική των άξία, τών μέν 
τής ’Εθνικής έν τή λοιπή επικράτεια έκτός τής Έπτανή- 
σου, τών δέ τής Ίονικής έν μόνη τή Έπτανήσω. Έπομέ
νως τά γραμμάτια ταύτα θέλουν δίδεσθαι καί λαμβάνεσθαι 
είς όλας άνεξαιρέτως τάς παρά τοΰ δημοσίου ταμείου 
πραγματοποιουμένας πληρωμάς καί εισπράξεις καθώς έπί
σης καί μεταξύ Ιδιωτών, τραπεζών, εταιριών, σωματείων 
πάσης φύσεως καί οίωδήποτε τίτλω, μή λαμβανομένης 
ύπ’ όψιν άλλης συμφωνίας προΰπαρχούσης.

Έφ’ δσον δίαρκεΐ ή αναγκαστική αΰτη κυκλοφορία, ή 
μέν ’Εθνική Τράπεζα δέν δύναται νά έχη είς κυκλοφορίαν 
τραπεζικά γραμμάτια άξίας πλέον τών 47 εκατομμυρίων 
παλαιών δραχμών, ή δέ Ίονική πλέον τών 12 έκατομ. 

συμπεριλαμβανομένων είς τά άνωτέρω ποσά καί τών μέ
χρι τοϋδε είς κυκλοφορίαν γραμματίων, καί ύποχρεουμέ- 
νων τών Τραπεζών ίνα κατά μήνα δημοσιεύωσι δι’ έφημε
ρίδων τήν κατάστασιν αύτών. Έντός τών άνωτέρω όρων 
(έπομένως ούχί πέραν τών έπιτραπεισών είς τραπεζικά 
γραμμάτια ολικών ποσοτήτων), έπιτρέπεται είς μεν τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν νά έ/η είς κυκλοφορίαν τραπεζικά 
γραμμάτια τών δέκα νέων δραχμών μέχρις άξίας 6 έχα
τομ. ν. δρ. συμπεριλαμβανομένων καί τών άχρι τούδε είς 
κυκλοφορίαν υπαρχόντων, είς δέτήνΊονικήν νά έχη έπί
σης παρόμοια μέχρις άξίας 2 έκατομ. ν. δρ. Διά τήν εύ- 
κολίαν τής κυκλοφορίας έπιτρέπεται ή είς δύο ίσα τεμά
χια κατά πλάτος δια/ώρισις τών γραμματίων τούτων καί 
ή ιδιαιτέρα έκάστου τεμαχίου κυκλοφορία (άντί 5 ν. 
δρ.=5,60 π. δρ.).

ΊΤ άναστολή τή; έξαργυρώσεως καί ή αναγκαστική 
κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων θέλουσι διαρκέ
σει έως ού ή Κυβέρνησις αποδώσει είς τάς Τραπέζας όλο- 
σχερώς τό παρ’ έκάστης γενόμενον πρός αύτήν δάνειον 
ή άπόδοσις κανονίζεται, ώς πρός τό ήμισυ τοΰ δανείου καί 
τούς τόκους τοΰ ήμίσεως τούτου, είς νομίσματα κατά τήν 
έν ίσχύϊ διατίμησιν, ώς πρός τό λοιπόν δε και τούς τό
κους του εις οικεία έκάστης Τραπέζης γραμμάτια.

Άν πρό τής κατά τά άνωτέρω έξοφλήσεως τού δανείου 
δυνηθώσιν αί Τράπεζα», νά πραγματοποιήσωσιν είς λ'σμόν 
τοΰ δημοσίου έτερον δάνειον, χορηγείται αύταΐς τό δι
καίωμα τής πραγματοποιήσεως ταύτης υπό τούς όρουςτοΰ 
ΦΕ' νόμου τής 30 Νοεμβρίου 1874 (Ί) καί έπί αναλόγιο

(1) Διά τοΰ νόμου τούτου έπετράπζ είς τήν Κυβέρνησιν νά δα- 
νεισθή 26 έκατομ. νέων δραχμών 29, 120,(100 π. δρ.) ονοματι
κόν κεφάλαιον έπί τόκφ 6 τοΐς ο)ο καϊ χρεωλυσίφ ψ τοΐς ο)ο 
πληρωτέου καθ’ εξαμηνίαν καϊ έξοφλητέον ούτως, δι’ εξαμηνιαίων 
κληρώσεων, έντός 44 έτών, πρός άπόσβεσιν έξ διαφόρων οφειλών 
τοΰ δηυιοσίου, έκ τών όπσίων μόνη ή Έθνι/.ή Τράπεζα είχε λαμ- 
βάνειν 13.703,080 δρ. Δ·.ά τήν υπηρεσίαν τοΰ δανείου τούτου είχε 
κανονισθή ή συγκέντρωσις τών εισοδημάτων τών τελωνείων Κεφαλ
ληνίας, Κατακώλου καϊ Ιναλαμών, καθώς καϊ τοΰ μετά τήν υπηρε
σίαν τοΰ ετέρου δανείου τών 28 έκατομ. δρ. άπομένοντος πλεονά
σματος τών τελωνείων Πατρών,’Αθηνών καϊ Πειραιώς, παρά τζ. Έθνι- 
κρ Τραπέζη, ήτις άπό ειδικής συμβάσεως άφ’ ένός μέν άνεδέχθη τήν
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έγγυήσεί έχ τοϋ φόρου τοΰ χαρτοσήμου. Τό πραγματικόν 
κεφάλαιον του νέου τούτου δανείου έσται όσον ήθελεν ά- 
παιτηθή πρός ολοσχερή έξόφλησιν τής έζ τής συμβάσεως 
τής 19’Ιουνίου 1877 ύφισταμένης οφειλής τοϋ Δημοσίου 
πρός τάς Τραπέζας, θέλει δέ διατεΟή ολόκληρον πρός τήν 
έξο'φλησιν ταύτην.

Άναλόγως των διά τό δάνειον τώ* 20 έκατομ. π. δρ. 
ύπό τής Κυβερνήσεως ένεργουμένων πρός τάς Τραπέζας 
καταβολών εις ίδια αυτών γραμμάτια, έλαττοϋται τό άνή
κον έζάστη ποσόν έζ τής προμ.νησθείσης κατ’ άνώτατον 
δρον είς τραπεζικά γραμμάτια κυκλοφορίας των. 'Οσάκις 
δέ διά τόν αύτόν λόγον άποδίδονται εις τάς Τραπέζας νο
μίσματα ύπό τής Κυβερνήσεως, αί Τράπεζαι ύποχρεοϋνται 
νά τά φυλάττωσινέν τοΐς ταμείοις των, χωρίς νά δύνανται 
να ποιήσωσι χρήσιν αύτών.

Αί έπϊ τοϋ προκειμένου δανείου μεταξύ τών Τραπεζών 
και τής Κυβερνήσεως σχέσεις δέν έχουσι τι κοινόν πρόςτά 
έξ άλλου λόγου ύπάρχοντα δάνεια, τών οποίων ή υπηρε
σία περιορίζεται έν τή σφαίρα τών ιδία συνομολογηθέντων 
πόρων.

κ’) Νόμος ΧΛ.Β' τ ή ς 29 Ί ο υ υ ί ο υ 1877.—Μέχρις 
ου κυρωθή ύπό τής Βουλής ή έν τώ πρηγουμένω νόμω 
μετά τών Τραπεζών σύμβασις, ή Κυβέρνησις έλαβε τό 
μέτρον, ινα διά Β. διατάγματος άναστείλη έπί 11 ημέρας 
(20—30 ’Ιουνίου 1877) τήν έξαργύρωσίν τών γραματίων 
τής ’Εθνικής καί Ίονικής Τραπέζης, έκ ποονοίας μή τυ
χόν έν τω μεταξύ έξαχθή έκ τών τραπεζικών ταμείων τό 
μεταλικόν. "Οθεν ό προζείμενος νόμος άφορά είς τήν ζύ- 
ρωσιν του εκτάκτου τούτου κυβερνητικού μέτρου.

άνευ προμήθειας παρά τοΐς καταστήμασιν αύτοις παραδοχήν τών 
εγγραφών παντός θέλοντας νά λάβη ομολογίας έζ τοϋ προκειμένου 
δανείου, άφ’ έτερον δέ άνευ ευθύνης της έχορήγησε τήν μεσολάβησίν 
της εις τήν έζ τών ώς άνωτέρω συγζεντρουμένων κεφαλαίων πληρω
μήν τών τόκων ζαί τών κληρουμένων ομολογιών. Έν γένει τό δά
νειον τούτο διηρέΟη είς 52,000 ομολογίας (500 φρ.) έπί έζπτώσει 
19 τοΐς ο|ο ζαί καταβολή τοΰ άντιτίμου αύτοϋ είς δύο δόσεις. 
Παραλείπονται αί λοιπαί λεπτομέρειαν


