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ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΩΝ ΓΙΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

"Οσοι έχουσιν ύπερβολικήν ιδέαν περί τών αγαθών απο
τελεσμάτων τοΰ έν ιαίου τών Τραπεζών έπί έκδόσεως 
κυκλοφορούντων γραμματίων, ούδέν εμποδίζει ίνα έπισκε- 
φθώσι τά έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις συμβαίνοντα. 
Έκεΐ τό προνόμιον δέν ήχεΐ καλώς εις τά ώτα τοΰ δημο
κρατικού λαοΰ· ό συναγωνισμός είναι ή κλεΐς τής οικονο
μικής προαγωγής έν παντί καί έπί τής τραπεζικής ιδιαι
τέρως. Άπό 506 Τραπεζών εν έτει 1834 ηύξήθησαν αύ
ται κατά τό 1861 είς 1601, ήτοι έν ίιαστήματι 27 έτών 
ύπερετριπλασ-.άσθησαν. Πόσον ή άνάπτυξις αύτη τών πι
στωτικών πηγών συνδέεται πρός τήν όλην τής 'Ομοσπον
δίας έπίδοσιν, περιττόν νά ά-σδειχθή ιδιαιτέρως.

Ίό σύστημα έφ’ ώ αί περί ών ό λόγος Τράπεζαι έλει- 
λούργησαν κατά τό προμνησΟέν διάστημα άνήχεν ή είς τήν 
άνώνυμ,ον έταιρίαν ή εις τήν όμόρρυθμον, τουτέστι καθό
σον ή σύστασίς τής Τραπέζης έστηρίζετο έπί κυβερνητι
κής έγχρίσεως, οί συνέταιροι ηΰθύνοντο μέχρι μόνης τής 
μετοχής των, καθόσον δέ ουτοι δέν είχον προμηθευθή τοι- 
αύτην έγκρισιν ηύθύνοντο δι’ όλης τής περιουσίας αύτών. 
Τό σύστημα τοΰτο είχε τι τοπικόν, διότι έκάστη Τράπεζα 
περιωρίζετο έν τή Πολιτεία, καθ’ ήν συνιστάτο ή ένεκρί- 
νετο.

Κατά τό 1863 ό τραπεζικός τής ’Ομοσπονδίας όργανι- 
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σμός έλαβε γενικώτερον χαρακτήρα. Χωρίς νά προσβάλη 
τάς προϋπάρχουσας Τραπέζας ό νόμος τής 23 Φεβρου
άριου ήνοιξε τό στάδιο·/ είς τάς Έθνικάς λεγομένας Τρα
πέζας, τών όποιων ή λειτουργία εκτείνεται πρός ό’λας τά 
Πολιτείας. Κατά τόν νέον νόμον πρός σύστασιν τοιαύτη 
Τραπέζης απαιτούνται πέντε τούλάχιστον συνέταιροι, τό 
κεφάλαιον διαιρείται είς εκατόν δολλαρίων μετοχάς, πρέ
πει δέ νά ύπερβαίνη τάς 200,000 δολ. έν πόλεσι, τών ό
ποιων ό πληθυσμός είναι ανώτερος τών 50,000, καί τάς 
100,000 δολ.έν πόλεσιν όλιγανθρωποτέραις· έπί πληθυσ
μών όμως κατωτέρων τών 6,000 έπιτρέπεται ώς έξαίρε- 
σις καί ή μέχρι 50,000 δολ. κατάπτωσις τοΰ αναγκαίου 
πρός σύστασιν τής Τραπέζης κεφαλαίου. Έν γένει άμα 
τη συστάσει τής Τραπέζης καταβάλλεται τό ήμισυ τοΰ 
κεφαλαίου της, τό υπόλοιπον δέ διαιρείται είς πέντε μέρη, 
καί καταβάλλεται διαδοχικώς κατά τούς πρώτους πέντε 
μήνας.

"Αμα όργανισθή ή Τράπεζα, καταθέτει παρά τή Κυβερ
νήσει χρεώγραφα τής 'Ομοσπονδίας, λογιζόμενα 10 τοΐς 
»»Ιθ όλιγώτερον τής αγοραίας άξίας αύτών, καί λαμβάνει 
εϊς άντάλλαγμα τής παρακαταθήκης ταύτης ανάλογα 
τραπεζικά γραμμάτια, ούχί άνω τών 500,000 δολλαρίων, 
έκδιδόμενα ύπό τής Κυβερνήσεως ομοιόμορφα κατά τό χρώ

μα, σχήμα, γράμματα κλπ. πρός χρήσιν όλων τών Έθνι
κών Τραπεζών. Έπί τών γραμματίων τούτων δέν υπολεί
πεται είμή ή ύπογραφή καί ή σφραγίς τής λαμβανούσης 
αύτά Τραπέζης, ϊνα περιβληθ? ή ολοκληρία τής κυκλοφο
ρικής ίδιο τη το ς.

ΙΙρός τόν σκοπόν τής τοιαύτης προςτάς Τραπέζας προ
μήθειας εις τραπεζικά γραμμάτια, ή Όμοσπονδική Κυ- 
βέρνησίς κατασκευάζει ούχί άπεριόριστον άριΟμόν τραπε
ζικών γραμματίων, ώς ήθελεν εικάσει τις έκ πρώτης ό- 
ψεως. Άπαιτεΐται ή παρέμβασις τού Χομοθέτου, ίνα έκά- 
στοτε άναπτύσσηται ό κανονικός αριθμός, όστις τοιουτο 

τρόπως άπό 30 εκατομμυρίων δολλαρίων άνέβη τελευταί
ο·? είς 382. "Ωστε εντεύθεν προκύπτει είδος τι νομοθετικού 
τών Τραπεζών περιορισμού διά τής έξαντλήσεως τών χο- 
ρηγητέων τραπεζικών γραμματίων. Τά γραμμάτια ταΰτα 
διαιρούνται είς δέκα τάξεις, ήτοι είς 1, 2, 3, 5, 10,20, 
50, 100, 500, 1000 δολλαρίων. Ή άναλογία τής έκδό- 
σεως καί τής πρός τάς τραπέζας διανομής τών μεγάλων 
καί μικρών γραμματίων είναι ότι τά άπό 1—5 δολ. ποσά 
δένούνανται νά ύπερβώσι τό έκτον τής όλης κυκλοφορίας.

Τά κυκλοφορικά γραμμάτια τών έν ταΐς ‘Ηνωμέναις 
Πολιτείαις Τραπεζών δύο έχουσιν εγγυήσεις· ή πρώτη εί
ναι τό ενεργητικόν αύτών καί ή δεύτερα ή προμνησθεΐσα 
είς όμοσπονδικά χρεώγραφα παρακαταθήκη παρά τή 
Κυβερνήσει, ήτις είς ούδεμίαν εύθύνην, έκτός τής φυλά- 
ξεως τής παρακαταθήκης ταύτης, ύπόκειται. Πρέπει ιδιαι
τέρως νά σημειωθή, ότι όσον άφορα τούς έπί τή όψει άνοι 
κτούς εις χρέωσιν λ)σμούς τών Τραπεζών, ύποχρεοΰνται 
αύται ίνα έχωσι έν τώ ταμείω τω/ 15 τοΐς τούλάχι
στον εις μέταλλον καί ότι έν γένει άπαγορεύεται ίνα τό 
παθητικόν αύτών (έκτός τής κυκλοφορίας είς τραπεζικά 
γραμμάτια,τών παρακαταθηκών, άποδοχών καίμερισμάτων 
όφειλομένων τοΐς μετόχοις) ύπερβαίνη τό σύνολον τοΰ κα- 
τατεθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Έκ τών άνωτέρω έξάγεται 
ότι ή έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τραπεζική κυκλοφο
ρία διατελεΐ ύπό τούς δυνατούς τής προνοίας όρους.'Όσον 
αφορά τήν έποψιν τής άναγκαστικότητος, έκάστη Τράπε
ζα είναι ύπόχρεως ίνα είς πρώτην ζήτησιν άνταλάσση τά 
γραμμάτια της ή είς νόμισμα ή εϊς (όπισθοπράσινον 
greenback) χαρτονόμισμα τής ‘Ομοσπονδίας. Ώστε ή ύ- 
παρξις τού τελευταίου δίδει τήν κυρίαν έπί τού προκειμέ
νου διεύθυνσιν, δι’ ήν όμως δέν εύθύνεται ό ύπό έξέτασιν 
τραπεζικός οργανισμός, άλλά τά κοινωνικά αίτια,έξ ών τό 
χαρτονόμισμα κατέστη απαραίτητον δεινόν. Έπί τού ό
λου σημαντικώ τατος είναι ό μεταξύ τών Εθνικών έν ταΐς
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Ήνωμέναις Πολιτείαις Τραπεζών ύφιστάμενος σύνδεσμος, 
ζαθ’ον τά γραμμάτια πάσης κανονικώς έργαζομένης Τρα
πέζης είναι πρός δλας δεκτά. Τοιουτοτρόπως άποτελεΐται 
καθ’ δλην την χώραν ισχυρότατου σύμπλεγμα πιστωτι
κής οίκον ομίας, τής οποίας μελετητέον τάς γενικάς τάσεις.

Άπό τοΰ άνά χείρας οργανισμού ή τραπεζική έν ταΐς 
‘Ηνωμέναις Πολιτείαις άνάπτυξις έλαβε τεραστίανάπό τοΰ 
1863 έπίδοσιν. Κατ’ αύτήν δέν ύπολογίζονται αί άρχαιό- 
τεραι Τράπεζαι, άλλά μόνον αί συνεπεία τοΰ νόμου τής 
25 Φεβρουάριου 1863 καταρτισθεΐσαι. ‘Ο έπόμενος πίναξ 
είναι άζριβής τοΰ όλου οικονομικού φαινομένου είκών (είς 
έκατομ. δολ. παραλειπομένων τών δεκάδων χιλιάδων)·. 
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Κατά τά δύο πρώτα 
βησαν αί μάλλον καταπληκτικοί πρόοδοι, είς τάς όποιας 
πάντως ουσιώδες κέκτηται μέρος ή ώς έκ τής έπελθούσης 
μεταβολής έπιγενομένη άναδιοργάνωσις πολλών προηγου
μένων τραπεζικών καταστημάτων. Άπό τοΰ έτους 1863 
εις τό έτος 1864 ό άριθμός τών μέν Τραπεζών άνέβη άνω 
τοΰ επταπλασίου, τώυ δέ κεφαλαίων άνω τοΰ δωδεκαπλα- 
σίου, τών δέπροκαταβολών καί προεξοφλήσεων άνω τοΰ 
δεκαεπταπλασίου, τών δέ παρακαταθηκών άνω τοΰ δεκα- 
τετραπλασίου. Κατά τήν έπομένην δωδεκαετίαν 1863—76 
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είς τό στάδιον τής σταθερότητος καί τής έν αύτώ κανο- 
νικοτέρας άναπτύξεως· καί δέν παρίστανται μέν τοιαϋτα 
άλματα οΐα τά έυ τή ποοηγουμένη διετία σημειωθέυτα, 
έμπεδοΰνται δμως τά άποτελέσματα καί προάγεται ή έυ 
αύτοΐς κοινωνική έργασία, δι’ όλης τής ποικιλίας τής ο
ποίας είναι δεκτικοί οί οικονομικοί αριθμοί διά μέσου τώυ 
οικονομικών περιστάσεων. Αί Τράπεζαι έκεΐναι, αιτινες (66 
τώ!863 καί 208 τώ 1876) ήρχισαν τώ 1863 οιά κεφα
λαίου Ί έκατομ. δολ. χαρτοφυλακίου 5 410 έκατομ. 
παρακαταθηκών 8 έκατομ. καί τώ 1864 διά κυκλοφο
ρίας 45 ~ έκατομ., άνεβιβάσθησαν τώ 1875 έπί κεφα
λαίου μέυ είς 504 έκατομ. έπί χαρτοφυλακίου δέ τώ 
1875 είς 984 — έκατομ. έπί παρακαταθηκών τώ 1874 
είς 669 έκατομ καί έπί κυκλοφορίας τώ 1873 εις 339 
έκατομ.

Καί τοιαύτη μέν ή πρός τήν κοινωνίαν τραπεζική ερ
γασία· ύπάρχει έυ τούτοις καί ιδιαιτέρα έποψις πρός τόν 
δημόσιον θησαυρόν. Έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
’Αμερικής δλαι αί ιδιοκτησίας κινηταίή ακίνητοι, θεωρούν
ται έπίσης ίεραί καί έπίσης εις τά δημόσια βάρη ύποκεί- 
μεναι. ‘Υπολαμβάνεται δέ καί ώς άντιζύγιόν τι ή διά τής 
τραπεζικής κυκλοφορίας, κατά τό μάλλον ή ήττον, φορο
λογική λειτουργία. Τοιουτοτρόπως έπί τών ’Εθνικών τής 
τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζών ύπάρχουσι τρεις ειδικοί φό
ροι καθ’ έξαμηνίαν πληρονόμενοι· | τοΐς θ|θ έπί τών ζυ- 
κλοφορούντων τραπεζικών γραμματίων, -’· τοΐς θ]θ έπί 
τών παρακαταθηκών, καί λ τοΐς 0]q έπί τών κεφαλαίων, 
τά όποια δέν εΐναι τοποθετημένα είς δημόσια χρεώγραφα. 
‘Υπολογιζομένων τών κατά τό 1876 κυκλοφορούντων 
τραπεζικών γραμματίων είς 291 Yj έκατομ. δολ. καί τών 
παρακαταθηκών είς 65! j τοΐς 0|0 έκ τών μέν καί 2 
τοΐς 0]q έκ τών δέ, ιδού έκ μόνων τώυ δύο τούτων πη
γών 3 περίπου έκατομ δολ. διά τάς δημοσίας άνάγζας.
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ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ·

Έάν άποβλέψη τις είς τάς έν τή πρακτική μεθόδους 
τής ψηφοφορίας, άπανταχοΰ σχεδόν οί εκλογικοί σύλλο
γοι διαιρούνται είς δύο στρατόπεδα, έξ ών τό μέν περιέχει 
τάς πλειοψηφίας, τό δέ τάς μειοψηφίας. Άρχεται ό εκλο
γικός αγών καί ·ή δύναμις τών αριθμών φέρει τήν νίκην 
είς τούς π7.είονας. Είς μάτην οί ελασσόνες επικαλούνται 
τά έν τή γνώμη αύτών τυχόν ύπάρχοντα ελατήρια τοΰ 
έν γένει όρθοΰ καί τοΰ κοινή συμφέροντος. Εΐναι ασθενέ
στεροι καί πρέπει νά ύποταχθωσιν είς τόν νόμον τοΰ ισχυ
ρότερου.

Αύτός εΐναι ό ύπέρτατος νόμος τής άνθρωπότητος, δ- 
στις κατά τάς έποχάς καί τάς χώρας ποΰ μέν αποκαλύ
πτεται τυραννικός, ποΰ δέ βαρβαρικός, άπανταχοΰ δέ εί
ναι κατ’ έξοχήν θετικός. Διότι είς τήν ίσχύν ανήκει ή αρ
χή, καί τό φέρον τήν πλάστιγγα τής δικαιοσύνης βαρύ 
ξίφος τής πολιτείας δέν είναι διά χεΐρας έκνευρίσμένας. 
Έντεΰθεν όμως δέν έπεται, ότι παρά τω Ορόνω τής εθνι
κής ισχύος δέν ύπάρχει τόπος καί διά τήν φωνήν τοΰ λό
γου, όθεν δήποτε ούτος άρέσκεται νά άποζαλύπτη τά δι ■ 
δάγματά του, είτε άπό τών πολλών είτε άπό τών όλίγων. 
Τοιουτοτρόπως άναπτύσσεται ή έννοια τής χρησιμότατος 
τών μειοψηφιών. Μή έχουσαι τήν ίσχύν διατηροΰσι τήν 
συμβουλήν. Πρέπει έπ' άγαθώ τής κοινής ύποθέσεως νά 
δοθή αύταΐς πάσα πρός τοΰτο εύχολία.

Έντεΰθεν τό έπικρατοΰν έν τή έζλογική πρακτική σύ
στημα τής έζμηδενίσεως τών μειοψηφιών πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώς ήκιστα σύμφωνον πρός τάς λογικάς τής πολι
τείας άρχάς. Δέν πρέπει δέ νά λησμονηθή καί ό κίνδυνος 
τής έν τή έκμηδενίσει ταύτη άπομακρύνσεως έκ τής πολ- 
λιτιχής μηχανής δεξιωτάτων πο7Λάκις μηχανικών, οίτινες 

μή ύποστηριζόμενοι ύπό τών άγνοούντων αύτούς πολλών, 
ήδύναντο διά μείζονος εκλογικής μετοχής τών μειοψη 
φιών νά χορηγήσωσιείς τό κοινόν τήν βοήθειαν τής μεγάλο- . 
φυίας των. Καί δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι σημαντικώτα- 
τον εΐναι τό σύμπτωμα τών νεωτέρων χρόνων, καθ’ δ αί 
έκ τής έκλογής παλαίστρας αποχωρήσεις εύρύνονται έπί 
μάλλον καί μάλλον, άκριβώς ινα περιλάβωσιν έκείνους οΐ- 
τινες ύπό πάσαν έποψιν έπρεπε νά χρησιμεύωσιν ώς οδη
γοί τών έκλογικών συλλόγων διά τήν ηρεμίαν τής σκέ- 
ψεως καί τήν προκατασκευήν τής πολιτικής εμπειρίας. 
Έν γένει ό μεταξύ πλειοψηφίας ζαί μειοψηφίας άγών έχει 
τι δημαγωγικόν, όπερ άπογοητεύει όσους δέν ένθαρρύνον- 
ται ύπό τής βροντώδους τοΰ πλήθους βοής.

'Υπάρχει καί έτέρα έποψις άξία· ιδιαιτέρας σκέψεως. 
Ένώ σχηματίζονται αίέκλογικαί ομάδες, όσοι έννοοΰσι νά 
άσκήσωσι τό έκλογιζόντων δικαίωμα πρέπει νάκαταταχθώ- 
σιν είς μίαν έξ αύτών έπί ποινή ματαιοπονίας. Πρόκειται 
δηλαδή περί τής μειοψηφίας τών μειοψηφιών, ήτις καί 
αύτή πρέπει νά έχη τήν φωνήν της έν τή ορθή τής πο
λιτείας άποκαταστάσει. Έάν π. χ. ύποθέσωμεν ότι ύπάρ- 
χουσιν έν Έ7Λάδι πέντε χιλιάδες οπαδοί τής κατ’ έξοχήν 
πολιτικής επιστήμης, τίνος ένεκα αί ψήφοι αύτών διά τίνος 
έζλογικοΰ συνδυασμού νά μή μετρηθώσιν ιδιαιτέρως ; Υ
ποθέτω τόν άντιπρόσωπόν των άπέναντι τοΰ άντίπροσώ- 
που τής μάλλον όπισθοδρομικής έπαρχίας. Ούδέ έναρίθμι- 

ος εΐναι έν αύτή.
Τοιαΰται είναι αί γενικαί σκέψεις έπί θέματος, του ο

ποίου τό ενδιαφέρον δέν έχει άνάγκην ιδιαιτέρας άποδείξε- 

ως. Μεταξύ τών διαφόρων μελετών άρκοΰσιν, έπί τοΰ πα
ρόντος, δύο νεώταται, τάς οποίας ή πολιτική έπιστήμη 

οφείλει είς τούς Κ. Κ. Hare καί Daily.
Α'.—Κατά τό σχέδιον τοΰ Hare έκαστοςέκλογεύς γρά

φει κατά πρώτον έπί τοΰ ψηφοδελτίου του τό όνομα τοΰ 
ύποψηφίου εκείνου, τόν όποιον προτιμά πλειότερον παντός 

' -
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άλλ ου· κατόπιν γράφε’, τά ονόματα έζείνων, τούς οποίους 
έπιβοηθητιζώς επιθυμεί νά είσέλθωσινείς τό Κοινοβούλιον, 
έν τή σειρά την οποίαν τώ διαγράφουσιν αίσυμπάθειαί του.

Κατά τήν διαλογήν έκαστον ψηφοδέλτιον λογίζεται 
δι’ έν όνομα. "Αμα ύποψήφιος τις ένωση είς τό πρόσωπόν 

του τόν άπαιτούμενον ψήφων αριθμόν, άνακηρύσσεται 
ώς εκλεχθείς.’Ακολούθως τά ψηφοδέλτια, τά όποια περί- 
έχουσι τό όνομα του, λογίζονται ύπέρ τοΰ δευτέρου έν αύ- 
τοΐς ονόματος· άμα δέ συμπληοωθή καί πρός τοϋτο ό νό
μιμος άριθμός τών ψηφοδελτίων, τά ύπόλοιπα λογίζον
ται ύπέρ τοΰ τρίτου ονόματος, καί ούτω καθεξής.

Τοιουτοτρόπως έκαστον ψηφοδέλτιον αξίζει τήν γνώ
μην, τήν όποιαν έσκόπει νά έκφράση.‘Υποθέτω κόμμα δια
θέτου 50,000 ψήφων Οά άναδείξη τόσους αντιπροσώ
πους, όσα εΐναι τά διά τήν έκλογήν έκαστου άπαιτούμενα 
ψηφοδελτίων νόμιμα ποσά. ‘Επομένως ή εκλογή καθίστα
ται ακριβώς αναλογική, χωρίς νά άποβάλη καί τόν προ
σωπικόν χαρακτήρα της, διότι έκαστος έκλ ογεύς συντρέ
χει είς τήν έκλογήν κατά τό μέτρον τών ατομικών συμ
παθειών του καί δή έν αύστηρώ τούτων ύπολογισμώ.

‘Η άπλότης καί ή όρθότης τοΰ εκλογικού τούτου συ
στήματος εΐναι τοιαύτη,ώστεόΜΐΙΙέθεώρησεναύτό ώς μίαν 
τών μεγαλειτέρων έν τώ ήμετέρω αίώνι άνακαλύψεων τής 
πολιτικής. Πρός εντελή καρποφορίαν τοΰ συστήματος 
τούτου άπαιτεΐται ίνα ή εκλογική περιφέρεια μή ή ούτε 
ύπέρ πολύ μικρά, ώστε αί παραλλαγαί τών διαφόρων γνω
μών νά εκμηδευίζωνται μή δυνάμεναι νά συγκροτήσωσι 
καθ’έαυτάς τόν νόμιμον αριθμόντών ψήφων, ούτε ύπέρ πο
λύ μεγάλη, ώστε νά άπόλλυται ό έκλογεύς είτε έν τοΐς 
άριθμοΐς τών ύποψηφίων είτε έν τή άγνοια τών κατά τού
τους προσόντων.

Β'.—Κατά τό σχέδιον τοΰ Baily έκαστος έκλογεύς ψη
φίζει ένα μόνον ύποψήφιον. Άπαιτεΐται δέ ίνα έκαστος 
υποψήφιος καταθέτη έπισήμως’καί δημοσιεύη προηγουμέ

νως κατάλογον τών συνυποψήφιων του έζείνων, πρός τούς 
όποιους, μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ διά τήν έκλογήν αυ- 
τοΰ άπαΐτουμένου νομίμου άριθμοΰψήφων, εννοεί ίνα ύπο- 
λογισθώσι διαδοχιζώς αί πλεονάζουσαι έπ’ όνόματί του 
ψήφοι. Τοιουτοτρόπως ύποτιθεμένου ότι ύποψήφιός τις 
λαμβάνει 5,000 ψήφων ζαί ότι διά τήν έκλογήν του άρ- 
κοΰσι μόνον 1000, αί ύπόλοιποι 4,000 διατίθενται ζατά 
σειράν είςτά όνόματατοΰ δημοσίευθέντος ζαταλόγου του, 
μέχρι συμπληρώσεως του δι’ έκαστου τών ύποψηφίων 
τούτων νομίμου ψήφων άριΟμοΰ. Τό αποτέλεσμα εΐ
ναι ότι συγκεντροΰται ή έγκλογική δύναμις είς τούς 
αρχηγούς τών κομμάτων, οΐτινες διαθέτουσι, τρόπον τινά, 
τάς περισσευούσας αύτοϊς ψήφους, κατά τάς ιδιαιτέ
ρας αύτών ή τοΰ κόμματος ιδέας.

Ή μέθοδος αύτη σχετίζεται ούσιωδώς πρός τό σύστη
μα τής έμμεσου έκλογής. Οί πολΐται προτιμώντες τόν 
μάλλον εις αύτούς συμπαθή ύποψήφιον, έγζαταλείπουσιν 
είς αύτόν τήν διάθεσιν τών ψήφων των. Δέν πρόκειται βε
βαίως νά είσέλθη τις ήδη είς τήν συζήτησιν τών πλεονε
κτημάτων τής αμέσου καί έμμέσου έκλογής. Άρκεϊ τό 
έν τή πρακτική συμβαίνονδιότι οί πλεΐστοί τών έκλογέων, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, διευθύνονται ύπό οδηγών, είτε 
έν τή ζοινότητι, είτε έν τή έπαρχία, μέχρις αύτοΰ τοΰ όλου 

κράτους.
Όπως καί άν έχη, διά τής μεσολαβήσεως τοΰ προμνη- 

σθέντος καταλόγου τών ύποψηφίων, έάν ύποθέσωμεν ότι 
τοιοΰτοι πάντως εΐναι έν πάση εκλογική περιφερεία οί δη- 
μοτιζώτεροι, Οά συμβή ώστε αί ζυριώτεραΐ λεπτομέρειαι 
είς τάς ιδέας νά έχωσιν αντιπροσώπους έν τώ έκλογιζώ 
άγώνι καί μάλιστα έλπίδας τελικής έν αύτώ έπιτυχίας. 
Έν πρώτοις έκαστος ύποψήφιος Οά φιλοτιμήται νά έγγρά- 
φη έν τώ έαυτοΰ καταλόγω τούς μάλλον έν ύπολήψει· 

τό όνάματά των εΐναι τόσα συστατικά τής έν τή κοινω
νία θέσεως αύτοΰ. Ακολούθως, έπειδή αί έγγραφοί τοΰ αύ
τοΰ ονόματος έν διάφορο ις ψηφοδελτίοις συνυπολογίζονται 
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διαοοχικώς άπό ονόματος είς όνομα, δύναται διά μόνης 
τής όδοΰ τής ύπολήψεως νά συγχεντρώση είς εαυτόν ζαί 
ό ήττον επιτήδειος είς τούς εκλογικούς αγώνας τόν άπαι- 
τούμενον άριθμόν ψήφων.

Ή διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων έκλογιζών συστη
μάτων εΐναι ότι έν μέν τώ τοΰ Hare ύπερέχουσι μάλλον οί 
έζλογεΐς, έν δέ τώ τοΰ Daily οί διευθυνταί τών κινούμε
νων κατά τόπον Ιδεών. Έν τώ πρώτω ή έκλογική περιφέ
ρεια πρέπει νά εΐναι κατά τό μάλλον ή ήττον περιωρισμένη 
μέχρις 15—20 έκλεξίμων, έφ’ όσον δέν δύνανται οί εκλο
γείς νάέγγράφωσίν έν τοΐς ψηφοδελτίοις των 200 π. χ. 
ονόματα άντιπροσώπων τοΰ δλου έθνους· έν τω δευτέρω ό
μως συστήματι ή έκλογική περιφέρεια δύναται νά εΐναι 
ούσιωδώς μείζων, έξ ουπερ μεγαλείτερος άριθμός γενικών 
ανθρώπων κέκτηται πλείονας πιθανότητας έπιτυχίας.

Άμφότερα τά συστήματα άποβλέπουσιν είς τόν σκοπόν, 
ϊνα έζάστη γνώμη, άναλόγως τών οπαδών της, έχη τούς 
άντιπροσώπους της έν τώ έθνιζώ συνεδρίω. Τό γε νυν έ- 
χον, έν αύτώ μόναι αί πλειοψηφίαι έκπροσωποΰνται. Διά 
τάς μειοψηφίας ύπολείπεται ή δόξα τών έπιλαχόντων. 
Έν γένει τό ιδανικόν αποτελεί ή άντιπροσώπευσις μάλλον 
τών άρχών ή τών προσώπων. Έάν π. χ. έν τινι περιφέ
ρεια 200 χιλιάδων κατοίκων δύνανται νά συναθροισθώσΐ 
τόσαι έζλογικαί ομάδες, όσαι άρζουσι πρός είσαχωγήν 2— 
3 οπαδών άλλου διοικητικού συστήματος παρά τό έν ένερ- 
γεια, τίνος ένεκα νά κλεισθη ή πολιτική οδός είς τήν Ι
δέαν ταύτην ; Βεβαίως ή κυρία διεύθυνσις άνήκει είς τήν 
ίσχύν, καί οί πλείονες εΐναι ισχυρότεροι τών όλιγωτέρων. 
Έρχονται έν τούτοις περιστάσεις, καθ’ άς οί μεγάλοι ά- 
ριθμοί καταπλήσσονται ύπό τήν έπιρροήν τού μεγάλου 
αύτών όγκου. Τότε ζητείται ή νέα ιδέα, ήτις πρόκειται 
νά έκτελέση τόν φυσικόν νόμον τής άνανεώσεως. Ή νέα 
αυτή ιδέα υπάρχει έν τώ κοινωνιζώ σώματι, έκτος άν κα- 

τεδιχάσθη τούτο ύπό τής φύσεώς είς απώλειαν. Τοιου
τοτρόπως αποκαλύπτεται ή δεξιότης τού συντάξαντος 
την πολιτείαν, καθόσον έξησφάλισε τήν λειτουργίαν τής 
ιδέας ταύτης, έκ μαζράς χειρός, άπό δοκιμασίας τούτέστί 
έν τή πολιτική μηχανή έν τοΐς χρόνοις τής γαλήνης. 
Ή μέθοδος αύτη έχει τι κοινόν πρός τά άποθεματικά τών 
έπιχειρήσεων κεφάλαια, τά όποια καθ’ όσον φθείρεται ή 
παλαιά δύναμις ζατά τοσοΰτον δημιουργοΰσι τήν νέαν.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΥΔΑΤΑ·

Τό ζήτημα τών ’Αθηναϊκών ύδάτων συνδέεται τοιουτο
τρόπως πρός τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής πρωτευού- 
σης, ώστε ή έζεϊνα πρέπει νά αύξήσωσιν ή ό πληθυσμός 
αύτής είναι καταδεδικασμένος είς στασιμότητα έν μέλλον- 
τι, ζατά τό μάλλον ή ήττον, προσεχεΐ. Έπομένως εύεξή- 

γητος είναι ή μέριμνα πάντων έπί ζητήματος τοσοΰτον 
ζωτικού. Ήρχεσεν ή έφετεινή ξηρασία, ίνα γεννήση πλεί- 
στας δυσχερείας είς τήν ύπηρεσίαν τών ημερησίων τοΰ ά- 
στεος άναγκών. Ούδέν έμποδίζει, ίνα τό φυσικόν σύμπτω
μα έπαναληφθή· έν γένει δέ καί ύπό εύνοικοτέρους διά τό 
ύδωρ χειμερινούς όρους, παρ’ εκείνους τούς όποιους συ
νήθως άπαντώμεν έν τώ κλίματι τής ’Αττικής, πολλώ ά
π έχει τής ’Αθηναϊκής ζωής ή άφθονία, τήν όποιαν εΐχεν 
ύπ’ οψιν ό ποιητής όταν έλεγεν «άριστον μέν ύδωρ, 

χρυσός δέ....»
Όθεν πρόκειται νά άνασχολήσω τούς έμούς άναγνώ- 

στας έπί νέας τίνος άναζαλύψεως, τής οποίας ή χρησι- 
μότης εΐναι προφανής ού μόνον περί τάς πηγάς τοΰ ’Α
θηναϊκού ύδραγωγείου άλλά ζαί πρός όλας έκείνας,τάς ό
ποιας όπωςδήποτε διακρίνει ή σμιζρότης τής χορηγουμέ- 
νης ύδατίνης ποσότητος.
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Έν γένει τά υδατα της ξηράς συναθροίζονται έκ τών 
άνω πρός τά κάτω· όταν άπαντήσωσιυ άδιαπέραστον στρώ
μα γης, εξέρχονται εις τήν επιφάνειαν ζαίάποτελοΰσι τάς 
πηγάς· άπ’ εναντίας μέχρις ού εύρωσι τοιοΰτον στρώμα, 
άζολουθοΰσι τήν ύπόγειον ροήν των. Έν τή περιφερεία 
ταύτη ϊνα προμηθευθή τις ύδωρ, πρέπει νά ζητήση τό α
φανές ρεΰμα αύτοΰ,που βαθύτερου χαί ποϋ όλιγώτερου βα

θύ. "Εκαστον ούτω φρέαρ είναι τεχνητή πηγή, τήν όποιαν 
κατασκευάζει ό άνθρωπος εις τό πείσμα τοϋ έλλείποντος 
άδιαπεράστου στρώματος, τό όποιον άν υπήρχε Οά άπώθει 

αύτό τήν πηγήν τών ύδάτων εις τήν επιφάνειαν.
"Εκαστος έννοεΐ, ότι έν τή ύπογείω ταύτηδιευθύνσειτών 

ύδάτων έπικρατεΐ, ένεκα τοϋ ύπ’αύτήν εδάφους, τόση ποι
κιλία όση ζαΐ έπί τής έπιγείου. Έάν κατασχευάση τις ά
ριθμόν τινα τεχνητών πηγών (φρέατα) έπί τής ύψηλοτε- 
ρας τοϋ ύπογείου ρεύματος ύδροστασίας και δι’ όριζον- 
τείου όχετοΰ έξαγάγη τά άναχαλυφΟέντα ϋδατα εις τήν 
έπιφάνειαν, ιδού ότι ή ξηρά τό πριν έπιφάνεια θέλει μετα- 
ταβληθή εις ύγράν, άναλόγως τής συναθροισθείσης ύδατί- 
νης ποσότητος. Έάν άποβλέύωμεν είς τά περίχωρα τών 
’Αθηνών, αύτή εΐναι ή καταγωγή τών ύδάτων της. Ούδα 
μοϋ φαίνεται έξωτεριζή δι’ αύτά φυσική πηγή. Άπ’ έναν- 
τίας ή γενομένη έξαζρίβωσις τοϋ Άδριανείου ύδραγωγείου 
μαρτυρεί, οτι έξ ύπογείων πηγών καταρτίζονται αί προ- 
μήΟειαι του. Εΐναι δυνατόν αύται νά αύξήσωσι ανεξαρτή
τως τής, άπό τών άνωτέρω στρωμάτων τής γής, τοιαύ- 
της ή τοιαύτης άποταμιευτιχής δυνάμεώς των ;

Υποθέτω ότι αί ύπόγειοι τοϋ Αθηναϊκού ύδραγωγείου 
πηγαί εΐναι τόσα άνοιχτά φρέατα, έζ τών όποιων, έν έλ- 
λείψει τεχνητής ροής, πρέπει έκαστος νά ύδοεύηται. Κα
θώς άπέδειξεν ό μηχανικός Κ. Donet, ή πίεσις τοϋ ατμο
σφαιρικού άέρος, έζ τοϋ μέρους όθεν εισέρχονται τά ύδα- 
τα καί έζ τοϋ μέρους όθεν πρέπει νά έξαχθώσι, ίσοδυναμεΐ 
πρός εμπόδιου δέκα μέτρων, τά όποια θά έπληροϋντο υδα-

τος έν τοΐς φρέασι, έάν ήσαν ταΰτα ερμητικώς πεφραγμέυα. 
Έκ τοΰ ότι αί φρεάτινοι πηγαί τοϋ ’Αθηναϊκού ύδραγω- 
γεΐου δέν εΐναι άνοιζταί ώς τά κοινά φρέατα, δέν έπεται 
ότι διατελοϋσι ζαΐ ύπό τούς όρους τής ερμητικής περι- 
φράξεως, τούς οποίους Οέλομεν ίδεΐ έν τώ κατωτέρω συ- 
στήματι. Μάρτυς ή έν καιρώ βροχής θόλωσις τών ήμετέ- 
ρων ύδάτων καί τό μέγα κενόν τοϋ ύδραγωγείου, έντός 
τοΰ όποιου, δι’ όλης τής λειτουργίας τοΰ ατμοσφαιρικού 
άέρος, χύνεται τό ϋδωρ τών ύπογείων πηγών αύτοΰ.

Ή περί ής ό λόγος άναχάλυψις τών συνεπειών τής ά- 
τμοσφαιρικής πιέσεως έπί τών αντιστοίχων τοΰ ρέοντος 
ϋδατος έπιφανειών έχρησίμευσεν εις τόν διαχεκριμμένον ά-
γρονόμον Κ. CliefdebiOD,iva μόρφωση τόέπόμενον σύστη
μα, τό όποιον είναι κοινόν τόσον πρός τάςρπογείους πηγάς 
(φρέατα), όσον καί πρός τάς έπιγείους. Είς τό μέρος καθ’δ 
άναβρύει τό ύδωρ σχηματίζεται ζώνη μετά σκεπάσματος 
ερμητικώς χεχλεισμένη, έπί τής οποίας προσχολλάται 
σωλήν κεζλιμμένος είς διεύθυνσιν 50—100 μέτρων άρκεΐ 
άπό άκρου είς άζρον τοΰ σωλήνος διαφορά ύψους 2 μέ
τρων. 'Ακολούθως αντλείται τό ύδωρ έφάπαξ έντός τοΰ 
σωλήνος καί σχηματίζεται σίφων έπί τώ έξής πορίσματι:

Ύπεράνω μιζροΰ άλσους, γράφει ό Κ. Chel’debiei), ύ- 
πήρχεν ύγρά γή, έντός τής οποίας ένηργήθησαν άνασζα- 
φαί πρός εΰρεσιν ϋδατος. Αί άνασκαφαί, ποοχωρήσασαι 
μέγρι τοΰ ύπογείου βράχου, άπεζάλυύαν άπλα καταστα
λάγματα καί άσθενεστάτην φλέβα ύδατος, τό όποιον συ- 
νηθροίζετο έντός τής κοίλης βάσεως τών άνασζαφών, διό- 

τι μετά πολλάς δοκιμάς άπεδείχθη, οτι αντλούμενου έ- 
χρειάζετο 36 ώρας, ϊνα έζ νέου εις τό αύτό ποσόν έντός 
τοΰ κοιλώματος άποταμιευθή. Ή δύναμις αύτη τής έντός 
τών 36 ωρών ύδατίνης άποταμιεύσεως ύπελογίσθη είς 300 
λίτρας, επομένως είς έν ήμερονύκτιον τό συναθροιζόμενου 
ύδωρ άνέβαινεν είς 200 λίτρας, ποσόν ούσιωδώς σμικρον 
ϊνα καθ’ εαυτό χρησιμοποιηθώ
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Άλλά τότε παρέστη ή μέθοδος τοϋ σίφωνος, δστις διά 
σωλήνος έκτάσεως C0 μέτρων άπό τής πηγής, κλίσεως 
2 καϊ διαμέτρου 0,0'12, ήρχισε τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν του. Άπό έξ ήθη έτών κατήρτισεν αύτη πηγήν διαρ
κή, άνευ ούδεμιάς διακοπής, παρέχουσα 36 έκατόλιτρα 
υδατος κατά 24 ώρας, ήτοι 18 φοράς πλειότερον του ό
σον παρείχε προηγουμένως τό προμνησθέν κοίλωμα τών 
άνασκαφών.

Τοιαΰτα πορίσματα απανταχού είναι άξια τής ΐδιατέρας 
μερίμνης τών γαιοκτητών, οΐτινες διασκελίζουσι υγρά μέ
ρη τών ιδιοκτησιών των, μή υποπτευόμενοι τήν υδατίνην 
δύναμιν, τήν οποίαν δύνανται έξ αύτών νά ώφελ-ηθώσιν. 
Έξαιρέτως ή διοίκησις τών Αθηναϊκών ύδάτων πρέπει νά 
έπιστήση τήν προσοχήν της έπί τής έν λόγω άναζαλύ- 
ψεως. Διότι άπό τοΰ έκτεθέντος περί τήν ατμοσφαιρικήν 
πίεσιν μηχανισμού προκύπτει αύξησις τής παραγωγικό- 
τητος τών πηγών εις τό είκοσαπλάσιον σχεδόν, τό όποι
ον, καϊ εις τό ήμισυ άν περωρισθή καί είς τό τρίτον διά 
τάς πηγάς τοϋ Άδριανείου ύοραγωγείου, πάντως ανάγε
ται εις σημαντικωτάτην έποψιν τής τοΰ ήμετέρου άστεος 
οικονομίας.

ΦΙΛΟΔΙΚΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-

Βεβαίως είς διάγνωσίν τής έν τίνι τόπω κοινωνικής έπί 
δεδομένου θέματος καταστάσεως πρέπει νά λαμβάνωνται 
ύπ' οψιν μάλλον τά έν τω προάγεσθαι έθνικά πορίσματα 
παρά τά έν παρακαταθήκη, ούτως είπεϊν, άποτεταμιευμένα- 
οιότι αί μέν άποθήκαι είς παρωχημένους όρους άνήκουσιν, 
ή δέ έν ένεργεία ζωή αποτελεί τόν σφυγμόν τής έπικρα- 
τείας.

"Οπως καί άν έχη, προκειμένου νά έξακριβωθή κα
τά προσέγγισιν ό βαθμός τής έντάσεως τής έν ‘Ελλάδι 
φιλοοικίας, δυνάμεθα νά λάβωμεν ώς βάσιν τά κατά τό έ
τος 1871 πορίσματα τής δημοσιευθείσης έπισήμου δικα
στικής καταστατικής, έν τοΐς όποίοις έπί μέντων πολυμε
λών δικαστηρίων (Άρειος Πάγος, Έφετεϊα, Πρωτοδικεία), 
συναντώνται αί άπό προηγουμένων έτών 17,971 έχκρεμεις 
δίκαι μετά τών κατά τό έτος τοϋτο έγγραφεισών 61,132, 
τό όλον δίκαι 79,103, έπί δέ τών μονομελών (Ειρηνοδι
κεία) αί κατά τό αυτό έτος είσαχθεΐσαι δίκαι άναβιβάζονται 
είς 94,204. ’Εννοείται ότι έν τοΐς άριθμοΐς τούτοις δέν συμ
περιλαμβάνονται αί ποινικαί ύποθέσείς, οτι έπί τών πολυ
μελών δικαστηρίων δύναται είσί διπλαί πολλάζις έγγρα
φοί καί οτι έπί τοϋ όλου δέν πρέπει τις νά νομίση ότι ό έν 
έτει 1871 καθ’ όλα τά δικαστήρια τής 'Ελλάδος άριθμός 
173,307 δικών, άφορα έν γένει νέας δίκας. Εΐναι τοσαύτη 
ή ποικιλία τής διαδικαστικής εισαγωγής αύτών, ζατά τά 
διάφορα νομικά στάδια, ώστε επιτρέπονται σπουδαΐαΐ ώς 
πρός τήν ακρίβειαν τής γενικής παρατηρήσεως άμφιβολίαι.

Άλλ’ ώς προεΐπον, ή αριθμητική αύτη προΰπόθεσις εΐ
ναι ή μάλλον κανονική, δπως χρησιμεύσηώς άφετηρία είς 
σπουδήν τοΰ κοινωνικού τής φιλοδικίας φαινομένου. 'Επο
μένως έξεταστέαι αί άναλογίαι αύτής πρός τόν τής επι
κράτειας πληθυσμόν. Έπειδή δέ γνωρίζομεν έκ τής άπο- 

γραφής τοΰ 1870, ότι άναβιβάζεται ουτος είς 1,437,894, 
κατοίκους, έκάστη τών προμνησθεισών 173,307 δικών αντι
στοιχεί πρός 8 ’ σχεδόν άνθρώπους. Έάν δέ συνδυάσωμεν 
τάς δίκας ταύτας πρός τήν οικογενειακήν έποψιν, ύπολο- 
γιζομένων τών έν Έλλάδι οικογενειών είς 327,809, ιδού 
ότι, κατά μέσον όρον, έπί δύο οικογενειών ή μία έχει τόν 
ένα πόδα είς τά δικαστήρια.

’Εξαιρούμενων τών 1479 δικών ένώπιον τοϋ Άρείου 
Πάγου, αιτινες άνήκουσιν είς όλην τήν έπικράτειαν, δυνά
μεθα νά σπουδάσωμεν τό άνά χεΐρας φαινόμενου, καθ’ δσον 
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τοΰτο έζτυλίσσεται έν έτει 1871, άπό τών απολειπόμενων 
έν τοΐς έτέροις δικαστηρίοις δικών, κατά τάς διαφόρους το- 
πικάς περιφέρειας. Διαιρούμενης ούτω τής ‘Ελλάδος είς 
τέσσαρας μεγάλος Έφετείων περιφέρειας, έν μέν τή τών 
’Αθηνών, περιλαμβάνουση πληθυσμόν 451,065, άνήζουσι 
55,448 δίκαι, έν δέ τή τοΰ Ναυπλ'ου έπί πληθυσμού 495, 
191 άριθμοϋνται 60,049 δίκαι, έν δέ τή τών Πατρών έπί 
πληθυσμού 346,576 ύπολογίζονται 36,892 δίκαι, έν δέ 
τή της Κέρκυρας έπίπληθυσμοϋ 143,557 άνήζουσι 19,439 
δίκαι. ’Αναλογώ; ό έν τή πιριφερεία τοΰ Έφετείου Κερκύ- 
ρας πληθυσμός είναι μάλλον φιλόδικος, καί ό έν τη περι
φέρεια τοϋ Έφετείου Πατρών μάλλον συμβιβαστικός, 
θέλομεν ΐδεϊ ζατ’έπαρχίας άκριβεστέραν έκτύλιξιντοΰ συμ
πτώματος τούτου.

Τιθέμενων ζατά μέρος τών ένώπιων τών Έφετείων 
14,920 δικών, έζ τών οποίων μία άναλογεϊ πρός 59 ’ μέν 
κατοίκους έν τη περιφερεία τοϋ Έφετείου Αθηνών (7599 
δίκαι, 451065 κάτοικοι), πρός 105 δέ κατοίκους έν τή 
τοΰ Έφετείου Ναυπλίου (4732 δίκ. 495,191 κατ.), πρός 
168 i δέ κατοίκους έν τη τοΰ Έφετείου Πατρών (2054 
οίκ. 346576 κάτ.), πρός 263 | δέ κατοίκους έν τη τοϋ 
Έφετείου Κέρκυρας (535 δίκ. 143557 κάτ.),—αί άπολει- 
πόμεναι 156,908 δίκαι άνήκουσίν είς τά Πρωτοδικεία καί 
τά Ειρηνοδικεία, ήτοι 62704 είς τά πρώτα καί 94204 είς 
τά δεύτερα. ’Ιδού πώς διανέμονται άμφότεραι πρός έζάστην 
Πρωτοδικείου περιφέρειαν.

Περιφέρεια Δίκαι.

Πρωτοδικείου. Πληβυβμός Πρωτοδ. 1 έπ: κατ. Ε'.ρηνοδ. I1 έ-ΐ κατ
— — — — — —

’Αθηνών 136804 11136 14 12112 11 1
Σύρου 123299 3989 31 2442 50
Χάλκινος 82541 1997 411 3657 21 1
Λαμίας 61517 2560 24 4730 13 {
Παρνασσός 46904 1117 42 2835 16 ψ

Περιφέρεια Δίκαι.

Πρωτοδικείου. Πληθυσμός Πρωτοδ. I έπί κατ. Είρηνοδ. 4 έπί κατ.

Ναυπλίου 127820 7832 161 7911 16
Σπάρτης 105851 2977 35| 7317 14 s
Καλαμών 130417 6615 19J 10080 13
Τειπόλεως 131740 4390 30 7249 18
Πατρών 98495 5826 17 6937 11 j

2
Μεσολογγίου 121693 2378 51 6790 18
Αευκάδος 30765 1199 25^ 2980 10 13
Ζακύνθου 44557 1335 33{ 1683 26 1

3
Ηλείας 51066 1235 41 2055 24 3

*4
Κεφαλληνίας 67509 2086 32ψ 2871 23 £

3
Κερκύρας 76048 5401 14 2847 9

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος πληροφορ.ούμεθα, ότι ή μέν
νήσος τής Κερκύρας διατελεΐ είς τήν κορυφήν τής πυρά-
μίδος τήςφιλοδικίας, διότι έπί 14 άνθρώπων είς κρούει τήν 
Θύραν τοΰ ΙΙρωτοδιζείου ζαί έπί S άνθρώπων είς κρούει 
τήν θύραν τοΰ Ειρηνοδικείου. Παρά τή νήσω τής Κερκύ
ρας, έζ τής έπόψεως τών δικών τοΰ Πρωτοδικείου, συμ- 
βαδίζουσιν αί Άθήναι (άρχαίας συνάφειας ίχνη), έν αίς 
έπίσης ύπολογίζεται μία δίκη έπί 14 ανθρώπων τής πε
ριφέρειας. Δύο δέ έπαρχίαι, τής Στερεάς Ελλάδος καί τών 
Κυκλάδων, διατελούσι είς τήν κατωτάτην βαθμίδα· είναι 
τό Μεσολόγγιον έπί τών δικών τοϋ Πρωτοδικείου ζαί ή 
Σύρος έπί τών τοΰ Ειρηνοδικείου.

Έν γένει έπί τών Πρωτοδικείων φιλοδικότεραι είναι έν 
τή επομένη σειρά αί περιφέρεια». Κερκύρας (1 δίκη έπί 14 
κατοίκων), Αθηνών (1:14 |), Ναυπλίου (1:16 |), Πατρών 
(1:17) κλπ· ήττον δέ φιλόδικοι αί περιφέρεια: Μεσολογ
γίου (1:51), ΓΙαρνασσίδος (1:42), Χαλχίδος (1:41 ;), Η
λείας (1:41), Σπάρτης (1: 35 ·;) κλπ. Άπό δέ τής έπό
ψεως τώυ δικών τοϋ Ειρηνοδικείου φιλοδικότεραι είναι αί 
περιφέρεια», τής Κερκύρας (4:9), Αευκάδος (1:10 “), ΆΟη-

ΕΪΟΣ □—ΦΤΛ. 56—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18*7 58
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νών (1:11 1), Πατρών (1:11 |·) ζλπ· ήττον δέ φιλόδικοι αί 
περιφε'ρειαι Σύρου (1:50), Ζακύνθου (1:26 j), Ηλείας (1: 
24 ψ), Κεφαλληνίας (1:23 Δ), Χαλκίδος (1:21 ζλπ.

Βεβαίως τόποι, έν οίς αί συναλλαγαί εύρίσκονται εϊς 
μείζονα άνάπτυξιν, παρέχουσι πλείονα εις τούς δικαστι
κούς αγώνας τροφήν. Άλλ’ ό σκοπός μου δέν εΐναι ή έ- 
ξέτασίς τών αίτιων. Άρκεϊ μοι ή έζ τών ένόντων βεβαίω- 
σις τοΰ φαινομένου τής έν Έλλάδι φιλοδικίας. Κατά πό
σον συντρέχουσι είς τήν συγκρότησιν αύτοϋ αί συναλλα
κτικά- άνάγκαι, αί νομοθετιζαί ελλείψεις ή αί προσωπιζαί 
τάσεις, άλλου χρόνου μελέτημα.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
ΕΝ ΕΤΕ1 1877.

Χάρις είς τό έν Βιέννη σταθερώς έδρεϋον Διεθνές Σιτο- 
λογικόν Συνέδρων, τοΰ όποιου αί συναθροίσεις άπό τοΰ 
1873 τελούνται περωδιζώς κατ’Αύγουστον μήνα, γνωρί- 
ζομεν ζατά προσέγγισιν τήν, ζατά τό ένεστώς έτος, έπι 
τών σιτηρών παραγωγικήν δύναμιν τοΰ σημαντιζωτέρου 
μέρους τής Ευρώπης. Έάν ή ύποβληθεΐσα είς τό Συνέδρων 
έ'κθεσις τής δωρισΟείσης πρός γενικήν έξέλεγξιν έπιτρο- 
πής ζαθυστερη πρός ικανόν έτι άριΟμόν χωρών, είτε λόγω 
άκριβείας, είτε ένεκα άπολύτου έλλείψεως άπογραφιζών 
πληροφοριών, παραλειπόμενοι αί χώραι αύται έκ τής προ- 
ζειμένης οίονεί λογοδοσίας τής γεωργικής έργασίας τής 
άνθρωπότητος, άποτελοΰσι ένδεικτικόν σημεΐον τής έν τω 
μέλλοντι διευθύνσεως τοϋ Βιενναίου Συνεδρίου, άναλόγως 
τών τοπικών άπαντα·/οϋ περιστάσεων. Όπωςδήποτε αί 
συγκεντρωμένοι ήδη πληροφορία-., άπό τόσης ποικιλίας 
τόπων καί κλιμάτων, δύνανται νά δώσωσι τήν, ζατά μέσον 
όρον, γενικήν έννοιαν έπί τής καθολικής σιτοπαραγωγής 

τοϋ 1877,

ΑΥΣΤΡΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ.—Έάν άναλύσωμεν τήν παρα
γωγικήν δύναμιν αύτής άπό τεσσάρων δημητριακών ειδών, 
ήτοι τοϋ σίτου, τής σικάλεως, τής κριθής ζαί τήςβρώμης, 
παρατηροϋμεν, ά) έπί του σίτου, ότι έν γένει κατ’ άμφό
τερα τά τμήματα τής αύτοκρατορίας ταύτης προκύπτει, 
σχετικώς πρός τήν κατά μέσον όρον ένιαυσίαν παραγω
γήν, περίσσευμα κατά τό έτος 1877 έν μέν τή Ούγγαρία 
3,750,000 έκατολίτρων, έν δέ τή λοιπή χώρα 1,500,000, 
ήτοι έν δλω 5,250,000· ώστε έπειδή ζατά μέσον όρον, 
καθ’ έκαστον έτος, ή Αύστρο Ουγγαρία εξάγει τέσσαρα 
περίπου έκατομ. έζατολ. σίτου, επεται ότι δύναται νϋν νά 
έξαγάγη δέκα περίπου εκατομμύρια, συνυπολογίζομένου 
δηλαδή ζαί τοΰ προεκτεθέντος περισσεύματος τής έφετει- 
νής παραγωγής.—β') Έπί τής σικ άλεως ύπολογίζεται 
περίσσευμα ζατά τό έτος 1877, σχετικώς πρός τήν κατά 
μέσον όρον ένιαυσίαν παραγωγήν, περί τά 3,000,000 έ- 
ζατόλιτρα, εξίσου σχεδόν διανεμόμενα μεταξύ Ουγγαρίας 
ζαί τής λοιπής χώρας- λαμβανομένης δέ ύπ’ όψιν τής έν 
τή δεκαετία 1864—74 μέσης εις σίκαλιν έξαγωγής, δύ
ναται αΰτη νά περιλάβη νϋν περί τά 4 έκατομ. έζατολ.— 
γ') Έπί τής κριθής δέν φαίνεται εύνοηθεισα ή Αύστρο
Ουγγαρία έν τή έφετεινή παραγωγή· έάν έν τ-.σι έπαρχίαις 
ύπάρχει περίσσευμα, έν άλλαις άπαντάται έλάττωσις. Ό
πως δήποτε ή έζ τών προτέρων έτών μέση ένιαυσία έξα- 
ξωγή της είς ζρ-.θήν ύπολογίζεται είς δύο περίπου έκατομ. 
έζατολ.—δ') έπί τής βρώμης ή Ουγγρική παραγωγή ύ- 
πήρξεν ήττον εύτυχής τής έν τή λοιπή χώρα· κατ’ άμφό
τερα τά τμήματα ύπολογίζεται περίσσευμα δύο περίπου 
έκατομ. έζατολ· ώστε λαμβανομενων ύπ’ όψιν καί τών 
έζ τοϋ προηγουμένου έτους παρακαταθηκών, δύναται ή 
έξαγωγή νά άναβή νϋν μέχρι 4 έκατομ. έζατολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.—Έν γένει ή έφετεινή εσοδεία εΐναι κα
τώτερα τής κατά μέσον όρον ένιαυσίας παραγωγής. Τοι- 
τοτρόπως λογιζομένης ταύτης είς 100, παρήχθη κατά τό 
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έτος 1877 έι μέν τή ΙΙρωσσία σίτος 94,7, σίζαλις 98,7, 
ζριΟή 83,7, βρώμη 83,0, πατάται 96,4' έν δέ τώ Άνο- 
βέρω σίτος 85, σίζαλις 101, ζριθή 82, βρώμη 83, πα. 
τάται 87· έν δέ τή έπαρχία τοΰ Ρήνου σίτος 1 ΙΟ ζαι σί- 
καλίς 94 περίπου- έν δέ τώ μεγάλοι δουκάτω τής Βά- 
οης σίτος ζαΐ κριθή 85 περίπου, σίζαλις περί τά 400- έν 
τώ Παλατινάτω σίτος 77 περίπου, σίζαλις 85, κριθή 90, 
βρώμη ύπέρ τά 100’ έν Βυρτεμβέργη σίτος 95, σίζαλίς 
105, κριθή 75, βρώμη 90· εν τή Φραγ-κονία καί Σουαβία 
σίτος καί κριθή 100 περίπου έν τή πρώτη καί 85—>90 έν 
τή δεύτερα,σίζαλίς ζαΐ βρώμη 100 σχεδόν έν τήΆνω καί 
Κάτω Βαυαρία σίτος 115, σίζαλις καί βρώμη 90, κριθή 
70- έν τή μεσημβρινή Βαυαρία σίτος περί τά 117, σίζαλις 
102, κριθή 125 τούλάχιστον, βρώμη 103 περίπου- έν τή 
Σαξονία σίτος καί σίζαλις περί τά 100.

ΕΛΒΕΤΙΑ.—Ή έν τή χώρα'ταύτη τών Άλπεων πα
ραγωγή δύναται νά διαιρεθή εις δύο ζώνας, τήν αρκτικήν 
πρός τόν Ρήνον καί τήν ορεινήν πρός τάς Άλπεις· έπί 
τοΰ όλου, ζατά πάσαν πιθανότητα, ό παραχθείς χατά τό 
1877 σίτος ίσοδυναμεΐ πρός μέσην ένιαυσίαν παραγωγήν, 
100 τοΐς ο]ο περίπου· ή σίζαλις 50 τοΐς ο,ο· ή κριθή καί 
ή βρώμη όλιγώτερον έτι.

ΓΩΣΣΙΑ.—Ή έφετεινή τής εύρείας ταύτης χώρας πα
ραγωγή δύναται νά διαιρεΟή εις διάφορα τμήματα· έν τώ 
άνατολικώ τοΰ Σαρατόβ, Άστραχάν, Σαμάρα, Πάνσο καί 
Ταμπόν εΐναι ανώτερα τής άπό πολλών ήδη έτών έπί μέ
σης ένιαυσίας παραγωγής 100, έν τώ τμήματι τής ΙΓο- 
δολίας παρήχθη κατά τό ένεστώς έτος σίτος 115, σίζα- 
λις 80, ζριθή καί βρώμη 75· έν τή κεντρική καί μεσημ
βρινή Ρωσσία σίτος 125, βρώμη 100, ζριθή καί σίζαλις 
ύποδεεστέρα- έν τή Βεσσαραβία σίτος καί σίζαλις άνω 
τών 100, χριθή ύποδεεστέρα.

ΡΟΥΜΟΥΝΙΑ—’Εν γένει παρίσταται εύρωστος ή έφε- 
ετινη τής χώρας ταύτης εσοδεία. Επαινούνται Ιδιαιτέρως 

ό σίτος έν Μολδαβία καί ή σίζαλις τόσον διά τήν ποιότητα 
όσον ζαι διά τήν ποσότητα. Κατόπιν έρχονται ή κριθή 
καί ό αραβόσιτος τής μεγάλης Βλαχίας, ένω ή κατά τήν 
μιζράν Βλαχίαν παραγωγή αύτών ύπολογίζεται ούσιωδώς 
ύποδεεστέρα.

ΓΑΛΛΙΑ.—Ή ζατά τό ένεστώς έτος έσοδεία τής χώ
ρας ταύτης κατετάχΟη εις πέντε κατηγορίας. Έπί τοΰ σί
του ύπήρξε καλλίστη είς2 νομούς, καλή είς 1G, μέση είς 
29, μέτρια είς 32 καί κακή είς 9- έπί τής σιζάλεως καλ
λίστη είς 4 νομούς, καλή είς 10, μέση είς 15, μετρία είς 
32, καί κακή είς 1Γ έπί τής βρώμης καλλίστη είς 4 νο
μούς, καλή είς 27, μέση είς 29, μετρία είς 21 καί κακή 
είς 2· έπί τής ζριθής καλλίστη είς 5 νομούς, καλή είς 
14, μέση είς 13, μετρία είς 27 καί κακή είς 7.

’ΑΓΓΛΙΑ.—‘Η έφετεινή έσοδεία αύτής ύπολογίζεται 
έπί τοϋ σίτου ζατωτέρα τής μέσης καί μάλιστα χειρότε
ρα, ζατά τινας, τής τοϋ τελευταίου έτους· έπίσης καί έπί 
τής ζριθής, όπωσοΰν δέ καλλίτερα έπί τής βρώμης.

ΕΛΛΑΣ.—Δέν εμποδίζει ή ζαθυστέρησις αύτής έν τή 
γεωργική Καταστατική, ϊνα άποταθώμεν είς τό έξωτερικόν 
της έμπόριον, δπως συλλάβωμεν τήν άπαιτουμένην γενι
κήν έπί τοΰ προκειμένου έννοιαν. Κατά τήν τριετίαν 1872 
—74, έξήγαγει ή ήμετέρα χώρα σίτου κοιλά 1792, ζρι- 
Οής 3202 καί αραβοσίτου 402, είσήγαγε δέ σίτου κοιλά 
8,420,622, ζριθής 465,385 καί αραβοσίτου 902,206. 
Αύτή εΐναι άπό μακρών έτών ή κανονική κατάστασις. 
Εΐναι τόσον άσημαντος ή έξαγωγή καί τόσον ένδειζτική ή 
εισαγωγή περί τής σημασίας τών έξωθεν θρεπτικών ύλών, 
ώστε ή μεταξύ γεωργικής παραγωγής καί άνθρωπίνου πλη
θυσμού άναλογία ού δεΐται περαιτέρω διά τήν Ελλάδα 
σχολίων.
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ΑΓΡΙΑΙ ΕΛΑΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-

'ϊ’πήρξεν άρχαιοτάτη παράδοσις έν Έλλ άδι, δτι ·η έ
λαια έοωρήθη είς αύτήν ύπό τής Θεάς. Ούτε οί μεταξύ 

τής Αθήνας ζαί τοΰ Ποσειδώνος αγώνες έθαυματούργησαν 
τό δένδρον τής ελαίας, ούτε οί έξωθεν πανάρχαιοι οίκισταί 

τήν μετεφύτευσαν έν τώ ήμετέρω κλίματι. Ή ελαία είνα£ 
ιθαγενές τής ‘Ελλάδος φυτόν. Μάρτυς ή ακαλλιέργητος 
έξοχή της, έν τή όποια μεταξύ θάμνων θαλερών καί θέ

σεων έρημικών ύψώνει ή άγρια έλαια τήν ειρηνικήν μετά 
τίνος γλυκείας μελαγχολίας κεφαλήν της.

Ή καλλιέργεια τής ελαίας, καθ’όλας τάς έποχάς,ένερ- 
γεϊται διά μεταφυτεύσεως ή δι’ έκχερσώσεως. Τό πρώτον 
σύστημα συνίσταται είς τήν άπό τόπου είς τοπον μεταφο
ράν νεαρών ημέρων ή άγριων δενδρυλίων, ώς π. χ. έν Με- 
γάροις έξωθεν τών όποιων παρατηρεί τις ολόκληρα φυ
τώρια έκ τών τελευταίων παρασκευαζόμενα είτε πρός έμ 
ποριαν είτε πρός φυτείαν προσεχή. Τό δεύτερον σύστημα 
συνδέεται ούσιωδώς πρός τήν έμφάνισιν τών πυκνών πλη
θυσμών, διότι τόπος άραιώς ζατωζημένος ολίγον ένδιαφέ* 
ρεται είς τήν έπίτασιν τής έπί τοϋ φυσικού πλούτου ’βιο
μηχανικής δραστηριότατος αύτοϋ. Έπί τοΰ συστήματος 
τούτου ό "Ελλην νομοθέτης είργάσθη τώ 1856 μετά δια- 
φέροντος άναλόγου πρός τήν έξοχον σημασίαν τής γεωρ
γικής τοϋ τόπου άναπτύξεως.

Κατά τήν νομοθετικήν ταύτην έργασίαν πρόκειται ίοίως 
περί τών έθνικών άγριελαιών, τών κειμένων τούτέστι έν
τός έθνικών κτήσεων. Είναι κατά πάντα λόγον αί σημαν
τικότατα!· ενεκεν τοϋ τρόπου, δι’ ού έσχηματίσθη ή νεω
τέρα ιδιοκτησία, αί μή έπιδεκτικαί προχείρου καλλιέργειας 
γαΐαι έγκατελείφθησαν είς τόν δημόσιον θησαυρόν τών 
σκοτεινών οικονομικών περιόδων. Κατά τόν νόμον τής 16 
’Οκτωβρίου 18 56 έθνικαί άγριελαϊαι, περιεχόμενα! έντός 

άκαλλιεργήτων τόπων κατά δέκα τούλάχιστον έν έκαστω 
στρέμματι {1000 πήχεων), παραχωροΰνται πρός έξημέ- 
ρωσιν είς τόν πρώτον αίτήσοντα· ό κλήρος αποφασίζει έπι 
συγχρόνων αιτήσεων. Άλλά καί άν περιεχωνται έν τώ 
στρέμματι όλιγώτεραι έλαΐαι μέχρι πέντε ζατ’έλάχιστον, 
δύναται ή Κυβέρνησις διά Β. διατάγματος νά ένεργήση 
τήν αίτουμένην παραχώρησιν, έν τόποις άνεπιδέκτοις πά
σης άλλης καλλιέργειας καί μή ύπό δασών κεκαλυμμένοις· 
έκ τής διαστολής δέ ταύτης συνάγεται ότι έπί δέκα κατά 
στρέμμα άγριελαιών δύνανται καί δασώδεις περιφέρειαι νά 
παραχωρηθώσι. "Οσον άφορα τήν όλην παραχωρητέαν έκ- 
τασιν, δέν δύναται αύτη ούτε έλάσσονα τών 50 ούτε πλεί
ονα τών 1000 άγριων έλαιοδενδρων νά περιέχη.

Έντός πέντε μέν έτών άπό τής παραχωρήσεως οφείλε! 
ό λαβών αύτήν νά έκχερσώση τάς παραχωρηθείσας αύτώ 
γαίας, έζριζόνων τούτέστι τούς θάμνους, βάτους καί άλλα 
περιττά φυτά, έντός δέ τριών έτών οφείλει νά έγζεντρί- 
ση τά άγρια έλαιόδενδρα ζαί τά μεταξύ αύτών κείμενα 
7»οιπά δένδρα, φυτεύων συγχρόνως τά κενά διαστήματα 
δι’ έλαιών καί άλλων προσοδοφόρων δένδρων, έν γένει δέ 
οφείλει νά έπαναλαμβάνη τάς έργασίας τής έκχερσώσεως, 
έγκεντρίσεως καί έμφυτεύσεως μέχρις έντελοϋς έξημερώ- 

σεως ζαί καλλιέργειας τοϋ κτήματος.
Έάν ό πρός δν έγένετο ή παραχώρησις δέν έξετέλεσε 

τάς άνωτέρω υποχρεώσεις του, τό δημόσιον καταφεύγει 
είς τά δικαστήρια, τά όποια μετά προσήζουσαν βεβαίωσιν 
τής ζαθυστερήσεως άποφαίνονται τήν επιστροφήν τοΰ 
κτήματος είς τό έθνος, άνευ τίνος άποζημιώσεως διά τάς 
τυχόν γενομένας έργασίας ζαί άλλα έξοδα έζτός τών οι
κοδομών, ύποχρέου μάλιστα τοΰ είς δν είχε παραχωρηθή 
τό κτήμα, ϊνα άποζημιώση αύτός τό δημόσιον διά πάσαν 
έπιζήμιον έκκοπήν ή έζρίζωσιν άγριελαιών καί άλλων 

δένδρων.
Άπ’ έναντίας έζτελουμένων τών προμνησθεισών ύπο- 
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χρεώσεων, ό καλλιεργητής καθίσταται μετά παρέλευσιν 
δώδεκα έτών άπό τής παραχωρήσεως -ιδιοκτήτης τοϋ ή- 
μίσεος τοϋ κτήματος, πραγματοποιούμενης τής διανομής 
διά κλήρου ένώπιον τοΰ νομάρχου,τοΰ οικονομικού έφορου 
τοΰ δημάρχου καί τών αίτησαμένων καλλιεργητών. Τό εις 
τό δημόσιον άνήκον ήμισυ έκποιεΐται κατά τόν νόμον περί 
φθαρτών κτημάτων, προτιμωμένου όμως είς τήν άγοράν 
ταύτην τοΰ καλλιεργητοΰ, έάν πρό τής διαμονής έζφρά- 
ση τήν τοιαύτην έπιθυμίαν του, ότε έχτιμάται διά δύο 
πραγματογνωμόνων (έν διαφωνία αύτών διορίζει τό δικ α- 
σ-ήριον έπιπραγματογνώμονα) ή άξία τοΰ δλου καί πλη- 
ρόνει ό καλλιεργητής τήν ήμίσειαν, κατά τό πεμπτημό- 

ριον μέν τοΐς μετρητοϊς μετά τήν έκδοσιν τοΰ παραχω
ρητηρίου καί πρό τής παραδόσεως τούτου εις αύτόν έντός 
10 ημερών άφ’ ής είδοποιηΟή έπισήμως ύπό τοΰ αρμοδίου 
Οικονομικού ’Εφόρου, τό ύπόλοιπον δέ άτόκως είς 10 έ- 
τησίας δόσεις, κατά πάσαν πρώτην Σεπτεμβρίου άπό τοΰ 
έπιόντος έτους, δεκτών ούσών κατ’ αύτό τών ομολογιών 
τής έπί Κυβερνήτου συστηΟείσης Τραπέζης,τών φαλαγγι
τικών καί άλλων δημοσίων γραματίων.

ΊΤ πρόνοια τοΰ νομοθέτου δέν αφορά μόνον τό μέλλον, 
άλλά και τάς είς τό παρελθόν τή άδεια ή μή τής Κυβερ
νήσεως γενομένας έγκεντρίσεις έθνιζών άγριελαιών. Ίσως 
μάλιστα τά ένδιαφερόμενα έκ τούτων συμφέροντα έχρησί- 
μευσαν ώς πρώτη έπί τοϋ προκειμένου αφετηρία. "Οπως 
καίάν έχη, οί προγενέστεροι έγκεντρίσαντες έξομοιοΰνται 
πρός τούς μετά τόν νόμον τοιούτους, κατά δέ τά προ- 
εκτεΟέντα συγκροτείται καί πρός εκείνους ή ιδιοκτησία,έάν 
παρήλθον μέν δώδεκα έτη άπό τής έγκεντρισεως, αί πε- 
ριέχουσαι δέ τάς άγριελαίας γαΐαι έξεχερσώΟησαν έντε
λώς ζαί συνεπληρώθησαν κατά τά κενά αύτών. Έάν δέν 
παρήλΟεν ή δωδεκαετία, συγχωρεΐται ή συμπλήρωσις της 
ζαίμε-ά τόν νόμον έάν δέν έγένετο ή έντελής έκχέρσω- 

σις καί ή συμπλήρωσις τών κενών, χορηγοϋνταιπρός τού

το έξ πλήρη έτη.
Κατά πόσον' ό νόμος ούτος έλειτούργησε μέχρι τοϋοε, 

άπόκειται είς τήν οικονομικήν τοΰ Κράτους Διοίκησίν, ϊνα 
δώση τάς προσηκούσας εξηγήσεις, τόσον άναγκαίας έφ’ ό
λων τών θεμάτων, είς τά όποια ένδιαφέρεται ή έθνική ιδι
οκτησία καί ή τοϋ δλου δημοσίου σκοποϋ προαγωγή. Ό, 
τι γνωρίζομεν, κατά πάσαν πιθανότητα, είναι ό προβιβασ
μός τών καλλιεργουμένων έν ‘Ελλάδι έλαιοδένδρων άπό 
2 εκατομμυρίων τω 1834 είς 8 εκατομμύρια τώ 1854. 
Κατά τήν επίσημον τής Ελληνικής Γεωργίας καταστα
τικήν έν έτει 18G3 οί καλλιεργούμενοι έλαιώνες τής χώ- 
χας συνεποσοϋντο είς 370 000 στρέμματα, άποτελοΰντες 
27,1 τοΐς ο’ο έπί τής όλης έκτάσεως τών καλλιεργούμε

νων δενδροφυτειών.
Ή κατά τήν παρούσαν δεκαετηρίδα έξαγωγή τοϋ 

Ελληνικού έλαίου,—άνεξαρτήτως τής προσθήκης τών Ίο- 
νίων νήσων, έν αις αί άγριελαϊαι δέν μετέχουσι τής έν τή 
Στερεά ‘Ελλάδι καί τή Πελοπονήσω σπουδαιότητος, τό 
έλαιον δέ είναι ούσιωοέςατος κλάδος παραγωγής,—δύναται 
νά δώση γενικήν τινα έννοιαν περί τής έν διαστήματι 15 
σχεδόν έτών περαιτέρω ώθήσεως τής έλαιοκαλλιεργείας. 
Βεβαίως μένει πάντοτε αμφίβολος ή έκτασις τών πράγμα
τι έξημερωΟέντων άγριελαιώνων. Έν τούτοις πάντως έ
χουσι ζαί οί καρποί αύτών τό μέρος των έν τή επομένη 
π. χ. κινήσει τοϋ έξωτερικοΰ ημών έμπορίου. Τώ 1870 
έξήχΟησαν3,819,399όκ. έλαιον(4,627,633δρ.), τώ 1871 
όκ. 9,213,257 (δρ. 10,694,331), τώ 1872 όκ. 2,592,543 
(δρ 2,970,603),τω 1873 όκ. 6,384,471 (δρ. 6,710,692), 
τώ 1874 όκ. 2,919,412 (δρ. 2,888,364).

Ή φυσιολογική διαφορά τής τοιαύτης ή τοιαύτης καθ’ 
έκαστον τών άνωτέρω έτών έλαιοπαραγωγής έξασχεΐ με
γάλην έπιρροήν έπί τής ειδικής σημασίας τών άνά χεΐρας 
άριθμών. Άρκεΐ ή παρατήρησις δτι κατά τό 1874 τό έ-
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λαίον κατείχε τήν τετάρτην Οέσιν έφ’ ολον τοϋ έξαγωγι- 

κοϋ ήμών εμπορίου. Τό φαινόμενον τοΰτο φέρει ζατά νουν 
άρχαίους χρόνους, καθ’ούς ή εξαγωγή τοΰ ελαίου τής’Α
θηναϊκής δημοκρατίας άπετέλει τήν ζυριωτέραν τών οι
κονομικών βάσεων τής διεθνούς ανταλλαγής. Κατά τήν 
έποχήν εκείνην ή καλλιέργεια τής ελαίας έπετρέπετο είς 
μόνους τούς καθαρούς καί ή συλλογή τών καρπών της 
ιδιαιτέρως εις τάς παρθένους. Ό Σόλων άπηγόρευε τήν 
έκρίζωσιν τών έλαιών ζαΐ είς τόν Ιδιοκτήτην αύτόν, έκτος 
δύο διά τάς δημοσίας τελετάς καί τάς κηδείας, έπί ποινή 
προστίμου 100 δραχμών καί ίσαξίω αμοιβή πρός τόν 
καταγγελέα, δι’ έκαστον δένδρον. ‘Π οικονομική σημασία 
τής έλαιοκαλλιεογείας πρός τοιούτους τόπους, οιος ό τής 
’Αττικής έξηγεΐ μέγα μέρος τής διοικητικής κατ’ αύτήν 
προσοχής. Αύτός ό Άρειος Πάγος διώριζε τούς έπιθεωρη- 
τάς τών ελαιώνων και έδίζαζε τά κατ’ αύτούς άνομήματα.

Αί παρατηρήσεις αύται, τόσον άπό τής νεωτέρας όσον 
καί άπό τής άρχαίοτέρας ήμών ζωής, άνήκουσιν είς τό 
εύρύ μέλλον τής όσημέραι έπιτεινομένης παρ’ υμϊν έλαιο- 
καλλιεργείας. ‘Π άγρια έλαια ΐσταται έν τώ μέσω ώς αι
ώνιον σύμβολον τής διευθύνσεως, τήν οποίαν ή φυσιολο
γική τής ‘χώρας συγκρότησις παρέχει είς τήν γεωργικήν 
βιομηχανίαν. Τόποι έν οις ή έλαια φύεται αύτομάτως καί 
ό κόπος τής συλλογής τών καρπών αύτής αποτελεί πλέον 
τοΰ ήμίσεος τής καλλιέργειας της, βεβαίως δέν δύνανται 
νά παραπονεθώσιν έπί σκληρότητι τής φύσεως. Τί νά εΐ- 
πωσιν οί αρκτικοί εκείνοι λαοί, τών οποίων οί διά μακρών 
αγώνων παρασκευαζόμενοι γεωργικοί καρποί κυνδυνεύουσι 
τήν έκ τοΰ παγετώδους βορρά καταστροφήν έν αύτω τώ 
σταδίω τής συγκομιδής των !

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ.

Έκ τοΰ δημοσίου προϋπολογισμού τής ‘Ελλάδος δυνά
μεθα νά μελετήσωμεν ιδιαιτέρως τό περί φυλακών τμήμα 
αύτοΰ. Διά τήν ύπηρεσίαν τών παρ’ ήμΐν εξεταστικών καί 
ποινικών φυλακών οί κατά τήν τελευταίαν τριετίαν προϋ· 
πολογισμοί τής έπικρατείας παριστώσι τήν έπομένην ά- 
ξιοπαρατήρητον έλάττωσιν : Κατά μέν τό 1874 δραχ. 
1,147,355,—κατά δέ τό 1875 δρ. 1,126,653,—κατά δέ 
τό 1876 δρ. 1,093,827. Πώς! Αί πολυείδεΐς, κατεπείγου- 
σαι καί όντως βαρεϊαι τών Έ/Ληνιζών φυλακών άνάγκαι ά· 
ποβάλλουσιν άπό έτους είς έτος τήν άνθρωπικήν καί διοι
κητικήν σημασίαν των διά τούς κινοΰντας τήν Κυβερνητι
κήν Οικονομίαν ; Άλλά νομίζω, ότι τό φαινόμενον τοΰτο 
είναι κατ’ αντίστροφον λόγον πρός τό ενδιαφέρον, όπερ 
όσημέραι ή κοινωνία αισθάνεται έν έαυτή έπί τοΰ μεγά
λου τών φυλακών ζητήματος, καί ότι ή Κυβερνητική Οι
κονομία δέν έλαβε τά τελευταία μαθήματά της, ούτε άπό 
τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ ούτε άπό τήν φοβεράν τής ειρκτής 

διδασκαλίαν...
Έάν λάβωμεν ώς θέμα τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1876, 

παρατηροΰμεν ότι διά μέν τούς ύποδίκους άπαιτοΰνται έν 
Έλλάδι δρ. 273,245,διά δε τούς καταδίκους δρ. 820,582. 
Καί τάς μέν πρώτας διαχειρίζεται τό Ύπουργεϊον τής 
Δικαιοσύνης, τάς δέ δευτέρας τό ‘Υπουργεϊον τών ’Εσω
τερικών. ‘Η κατ’ είδος διάθεσις τών ποσοτήτων τούτων 
έχει ώς έξής.

Φυλά καί ‘Υποδίκων.—Λ') Είς ένιαύσια ενοίκια ι
διωτικών κτιρίων πρός χρήσιν φυλακών δρ. 16855. Ήτοι 
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ά) δι’άνδριζάς φυλαχάς δρ. 22,855· τά μείζονα ενοίκια έν 
Σύρω χαΐ έν Σπάρτη (1) άνά δρ. 1800, έν ΆΟήναις (Γχαρ- 
πολα) δρ. 1680, έν Χαλκίδι 1560, έν Καλάμαις 1500, 
έν Μεσολογγίω 1380, έν Λαμία 1200, έν Λευκάδι 900, 
έν Πύργω 720, έν Κυπαρισσία 600, έν Ναυπλίω 480. β ) 
Διά γυναικείας φύλακας δρ. 2,208· τό μεΐζον ένοίχιον έν 
Σύρω δρ. 600, έν Χαλκίδι, Ναυπλίω ζαΐ Μεσολογγίω άνά 
δρ. 240, έν Πύργω ζαί Άμφίση άνά δρ. 180, έν Κυπαρισ
σία 150, έν Καλάμαις 120, έν Πάτραις 90 καϊ έν Τριπό- 
λει 48. γ’) Δι’ ένοεχομένας άλλας ένοιζιάσεις δρ. 1027. 
δ') Εΐςέπισκευάς παντός είδους τών έν χρησει έξεταστι- 
κών φυλακών δρ. 6000.

Β') Είς μισθούς προσωπικού δρ. 30,490, έξ ών διά τό 
άνώτερον τής έπιστασίας τών φυλακών δρ. 20,290· ήτοι 
ά) διά 18 έπιστάτας (3 πρός δρ. 80 ζατά μήνα, 7 πρός 
δρ. 70 ζαί 8 πρός δρ. 60) ζαί 8 ύποεπίστάτας (πρός δρ. 
50) τών άνδριζών φυλακών, τό δλον δρ. 19,420 κατ’έτος· 
β ) διά 6 έπιστατρίας τών γυναικείων φυλακών (2 πρός 
δρ. 10 κατά μήνα, 2 πρός δρ. 8 ζαί 2 πρός δρ. 6 ! ) τό 
δλον 576·γ )δι’ αντιμισθίαν προσωρινών αντικαταστατών 
δρ. 394.—Τό ύποδεέστερον τής ύπηρεσίας προσωπικόν ά- 
ποτελεΐται έκ 17 ύπηρετών, δι’ ούς (πρός δρ. 50 κατά 
μήνα) άπαιτοϋνται δρ. 10,200.

Γ') ‘Π συντήρησις τών ύποδίζων περιλαμβάνει τό χον- 
δρότερον ποσόν. ‘Υπολογιζόμενων έκείνων είς 1300 άτο
μα περίπου, προσδιορίζεται ή περί αύτά δαπάνη είς δρ. 
219,900. Έξ αύτών ά) ή τροφοδοσία ύπολογίζεται εις 
δρ. 187,200 έπί τή βάσει τών άπό 16 Ίανουαρίου 1839, 
23 Ίανουαρίου 1840 καί 20 Δεκεμβρίου 1854 διαταγμά
των, κατά τά όποια έκαστος ύπόδικος λαμβάνει είς άρτον 
ζλπ. 40 λεπτά καθ’ έζάστην πρέπει είς τό ολικόν τοϋτο 
ποσόν τοϋ ένιαυτοΰ νά προστεθώσι καίδρ. 1560, διανεμη- 
τέαι άναλόγως μεταξύ τών διαφόρων τοϋ κράτους έξετα- 
στιζών φυλακών διά χορήγησιν προσθέτου τροφής κατά 

τάς ημέρας τοϋ Πάσχα, κατά τό άπό 3 ’Απριλίου 1835 
διάταγμα· β') ή θεραπεία τών άσθενούντων ύποδίζων έρ
χεται κατόπιν, ύπολογιζομένη καθ’ δλον τό έτος είς δρ. 
13,540· γ') ή πλύσις τών ενδυμάτων τών ύποδίζων δρ. 
6000- δ') ό φωτισμός τών φυλακών δρ. 5600. έ) ή αγορά 
σκευών πρός χρήσιν τών ύποδίζων δρ. 3000- ς·) αντι
μισθία ιερέων ζαΐ δαπάναι ιεροπραξιών έν ταΐς φυλαζαΐς 
δρ. 2000’ ζ') ή αγορά ένδυμάτων διά τούς άπορωτέρους 

τών ύποδίζων δρ. 1000.
Φ υ λ αζ α ί Κ α ταδ ί κ ω ν.—Α') Έκτος τών δημοσίων 

ποινικών φυλακών ή άνάγκη τής ύπηρεσίας είς μισθώσεις 
ιδιωτικών κτιρίων πρός τοιοϋτον σκοπόν ύπελογίσθη ζατά 
τό 1876 είς δρ. 33,234, έν αϊς περιλαμβάνεται ά) μικρόν 
μέρος διά τάς φυλαζάς τών διά χρέη κρατουμένων, β') 
20,000 δρ. δι’ άποζημιώσεις καί έπισζευάς τών μισθού με
νών οικιών, καί γ') 7314 δρ. διετές ένοίχιον τών φυλακών 
Πύργου άπό 1 Ίανουαρίου 1874 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

1875 (2),
Β ) Ή έν γένει ύπηρεσία τών ποινικών φυλακών, άπο- 

τελουμένη έξ 110 προσώπων, ύπολογίσθη είς δρ. 87,048 
διανεμομένας ώς έξής ; Σωφρονιστήριο·? Κερκύρας 24 πρό
σωπα, 25224 δρ. Σωφρονιστήριο·? Κεφαλληνίας 13 πρό
σωπα, 10140 δρ. Σωφρονιστήριο·? Ζακύνθου 14 πρόσωπα, 
9492 δρ. Φύλακα: Ιθάκης 7 πρόσωπα, 3300 δρ. Διά τήν 
λοιπήν ‘Ελλάδα 52 πρόσωπα, 38892 δρ. ‘Υπάρχουσι κατ’

(1) (2) Είναι αξιοπερίεργου, δτι ή Σπάρτη καί ό Πύργος, πόλεις 
ούσιωδώς δευτερεύουσαι, ύπερτεροΰσι τάς λ.οιπάς ώς πρός τήν υ- 
περτίμησιν τών διά φυλαζάς μισθωμάτων. Ή φυλακή Γκαρπολά 
έν Άθήναις άντί 1680 δρ. κατ’ έτος, καί ή μέν φυλακή Σπάρτης 
άντί δρ. 1800 ή δέ φυλακή Πύργου άντί 3657 ! 'Υποθέτω δτι 
πολλοί άναγνώσται έχουσί πλείονα έτι περιέργειαν, τήν όποιαν ά- 
τυχώς μόνα τά συμβόλαια καί αί κατ’ αύτά ποικιλ.όταται περι
στάσεις δύνανται νά εύχαριστήσωσι.
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αύτήν 4 χεντρικαί φυλακαί καταδίκων Πύλου, Ρίου, 
Ναυπλίας καί Χαλκίδος, έκάστη τών οποίων έχει ένα ε
πιστάτην αντί δρ. 80 κατά μήνα, καί ένα βοηθόν άντί δρ. 
60. Απέναντι τής έλεεινότητος τών μισθών τούτων, έν 
τω Σωφρονιστηρίω Κερκύρας ό μέν διευθυντής λαμβάνει 
δρ. 400 ό δέ υποδιευθυντής δρ. 200 (ύπάρχει ζαΐ επιστά
της ιδιαίτερος τών ποινικών καί τών διά χρέη φυλακών 
αντί δρ. 80 μετά 2 φυλάκων άνά δρ. 45 έκαστος), έν τώ 
Σωφρονιστήρια) Κεφαλληνίας ό διευθυντής δρ. 200, έν τώ 
τής Ζακύνθου δρ. 180. ΓΟσον άφορα. τήν φυλακήν ’Ιθά
κης, υπάρχει έπιστάτης άντί δρ. 70. Κατά δέ τήν θρη
σκευτικήν καί ιατρικήν επικουρίαν, έν Κερκύρα μέν ό ίε- 
ρεύς άντί δρ. 72 καί ό ιατρός άντί δρ. 150, έν Κεφαλ
ληνία δέ άμφότεροι άνά δρ. 50, έν Ζακύνθω δέ δρ. 60 ό 
ά καί 50 ό β', έν ’Ιθάκη δέ 20 δρ. ό ά καί 30 ό β'. Κατά 
τό λοιπόν κράτος ή ιερατική καί ιατρική αυτή έργασία 
έν όλω δρ. 5000.

Τό ύποδεέστερον προσωπικόν άποτελεΐται έν μέν τω 
Σωφρονιστηρίω Κερκύρας έξ 1 γραφέως (δρ. 80) 1 άρχι- 
φύλακος (δρ. 80), 8 τεχνιτών φυλάκων ά τάξεως (άνάδρ. 
70 έκαστος), 9 όμοιων β’ τάξεως (άνά δρ. 60) καί 1 
κουρέως (δρ. 20)· έν δέ τω Σωφρονιστηρίω Κεφαλληνίας 
έξ 9 τεχνικών φυλάκων ά τάξεως (άνά δρ. 55 έκαστος) 
καί 1 γυναικοφύλακος (δρ. 50)· έν δέ τώ Σωφρονιστηρίω 
Ζακύνθου έξ 8 τεχνιτών φυλάκων ά τάξεως (άνά δρ. 55 
έκαστος), 1 γυναικοφύλακος (δρ. 30), 1 κουρέως (δρ.25) 
καί 1 ψάλτου (δρ. 6)· έν δέ τή φυλακή ’Ιθάκης έξ 1 άρ- 
χιφύλακος (δρ. 6θ), 2 φυλάκων (άνά δρ. 40) καί 1 κου 
ρέως (δρ. 15). Όσον άφορα τάς λοιπάς τοϋ κράτους φύ
λακας 16 ύπηρέται (άνάδρ.4θ έκαστος κατά μέσον όρον).

Πρός πλήρη άπαρίθμησιν τοϋ προσωπικού πρέπει νά 
σημειωθώσι δύο έπιστατοΰντες ύπαξιωματικοί έν ταΐς φυ- 
λακαϊς Παλαμιαίου (άνά δρ. 25), 1 έπιστάτης τών έλα- 
φροποίνων έν Καλάμαις (δρ. 50), 2 ύποεπιστάται τών έν 

Άθήναις καί έν Πάτραις φυλακών (άνά δρ. 60), 5 έπιμί- 
σθια (άνά δρ. 15) είς έπιστάτας εξεταστικών φυλακών 
διά τήν επιστασίαν αύτών καί έπί τών ποινικών φυλακών. 
Υπάρχει καί δι’ έκτακτον προσωπικόν, ζατά τάς χρείας 
τής ύπηρεσίας, ποσότης όλική(δρ. 1000. Ιδιαιτέρα οφεί
λεται μνεία ά) όσον άφορα τάς έπιστατρίας τών γυναι
κείων φυλακών Αθηνών καίΝαυπλίας (άνά δρ. 5θ),Χαλ
κίδας (δρ. 25), Μεσολογγίου καί Λαμίας (άνά δρ. 15), 
Πατρών, Καλαμών, Σπάρτης καί Πύργου (άνά δρ. 1θ), 
Κυπαρισσίας (δρ. 12 ψ), Τριπόλεως (δρ. 6 ! ) καί β ) όσον 
άφορα τούς έπιστάτας τών διά χρέη φυλακών ’Αθηνών, 
Σύρου καί Πατρών (άνά δρ. 60), Τριπόλεως, Καλαμών, 
Λαμίας, Ναυπλίου, Σπάρτης, Μεσολογγίου, Αευκάδος, 
Πύργου, Άμφίσσης καί Κυπαρισσίας (άνά δρ. 60).

Τ') Ή συντήρησίς τών καταδίκων περιλαμβάνει έν τω 
προΰπολογισμώ τά έξής θέματα: Τροφή (έπί τή αύτή καί 
κατά τούς υποδίκους προεκτεθείση βάσει), καθαρισμός εν
δυμάτων, ενδυμασία καί ύπόδυσις γυμνητευόντων καί 
στρωμνή, νοσηλεία καί φάρμακα, φωτισμός καί καθαριό 
της τών καταστημάτων, μεταζόμισις καταδίκων, σκεύη, 
δεσμά, κλπ. ‘Π έπί τοϋ όλου αύτών δαπάνη ύπελογίσθη 
είςδρ. 700,300- Έάν ύποθέσωμεν ότι οί έν ταΐς ποινικαΐς 
φυλακαΐς κρατούμενοι άναβιβάζονται κατά πάσαν πιθανό
τητα είς 2500, έκαστος κατάδικος άπαιτεϊ πρός συντήρη- 
ρησίν του δρ. 280 κατ’ έτος.

Έκ τής ΕΦΗΜΕΡ1ΔΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
(φ·Λ. II, ’Ιούνιος 1876).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡ1ΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό έξωτερικόν έμπόριον τής ‘Ελλάδος άπό τών κυ- 
ρίωτέρων δέκα καί έξ τελωνείων αύτής, κατά τάς τε
λευταίας δημοσιεύσεις τής επισήμου καταστατικής, άνε- 
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βιβάσΟη έν τή πρώτη εξαμηνία τοϋ 18'77 εις άξίαν ορ. 38, 
234,861, λογιζομένης όμοΰ εισαγωγής καί έξαγωγής, 
άντί 51,189,162 δρ. είς άς άνήλθε ζατά τήν άντίστοι- 
χον εξαμηνίαν τοΰ 1876. ‘Υπάρχει λοιπόν διαφορά πλέον 
τών 7 έζατομ. δρ. διά τήν ά εξαμηνίαν έ. έ, ιδιαιτέρας 
ουσα σημασίας τόσον διά τήν άπ’άρχής τοϋ έτους γενικήν 
τοϋ Εύρωπαϊζοϋ έμπορίου χαλάρωσιν, όσον καί διά τήν 
έγγυτέραν θέσιν ημών πρός τάς άνατολιζάς περίπλοκός· 
τό ‘Ελληνικόν έμπόριον ήδυνήΟη ού μόνον νά άνθέξη, 
άλλά ζαί περί πλέον νά προβιβασθή.

‘Η σημαντικωτέρα μερΐς τοϋ έμπορίου τούτου κατά 
τήν ά εξαμηνίαν τοϋ 1877 άποβλέπει είς τήν ’Αγγλίαν 16 

έκατομ. δρ. παραλειπομένων τών. δεκάδων χιλιάδων, 
κατόπιν δέ έρχονται ή Τουρκία 12 έζατομ. ή Αύστρία 
10, ή Γαλλία 6 ~-0, ή Ρωσσία 5 Α_, ή ’Ιταλία 4 2-0, ή 
Ρουμουνία 1 ή Αμερική ή Γερμανία 2-, ή Αίγυ
πτος ή ’Ολλανδία τόΒέλγων ύπό τό έζατομ.

Καί κατά μέν τήν εισαγωγήν τό περί ού πρόκειται έμ
πόριον τής ‘Ελλάδος άναβιβάζεται είς δρ. 45,618,710, 
πλέον τής άντιςοίχου έξαμηνίας1876 κατάτέσσαρα έζατομ. 
ορ. ζατά δέ τήν έξαγωγήν είς δρ. 12,616,151, πλέον τής 
αύτής άντιστοίχου έξαμηνίας ζατά τρία έζατομ. δρ. Έπί 
τής εισαγωγής προίσταται ή Αγγλία 11 έζατομ. δρ. 
παραλειπομένων τών δεκάδων χιλ.άδων, κατόπιν δέ έρχον
ται ή Τουρκία 1θ ·~ έκατομ. ή Αύστρία 7 ή Γαλ
λία 5 2_, ή Ρωσσία 5 Aj, ή’Ιταλία 3 Ε-, ή Ρουμουνία^, 
ή Αίγυπτος, ’Ολλανδία ζαί τό Βέλγιον άνά έζατομ. 
Έπί τής έξαγωγής προίσταται πάλιν ή’Αγγλία 4 *0- , έ- 
πονται δέ ή Αύστρία 2 , ή Τουρκία 1 ή Γαλλία
2—, ή Ρουμουνία -Δ , ή Γερμανία Δ., ή Αίγυπτος καί 
ή ’Ολλανδία ,γ.

Έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν μόνον τό κατά ’Ιούνιον 1877 
εξωτερικόν έμπόριον τής Ελλάδος, άναβιβάζεται τοΰτο 
εις δρ. 9,3ο3,933, άντί δρ.8,1θ6,914τοϋ Ιουνίου 1876 

τουτέστι έπί πλέον διαφορά ζατά 1 έζατομ. ’Ιδού πώς 
διαμοιράζεται τό έμπόριον τοΰτο μεταξύ τών διαφόρων 
ειδών κατά τήν εισαγωγήν ζαί τήν έξαγωγήν :

Α'.) Εισαγωγή.—ά) Δημητριαζοί καρποί άξίας δρ. 
2,652,264, τό πλεΐστον έζ Τουρκίας 1,379,722 καί έζ 
Ρωσσίας 1,094,004. β')'Υφάσματα άξίας δρ. 1,206,974, 
ήτοι βαμβακηρά 606,555, μάλινα 369,533, βαμβακομά- 
λινα 66,394, λινά 87,951, μεταξωτά 15,537, διάφορα 
61,004, τό πλεΐστον έξ ’Αγγλίας 647,805, Γαλλίας 
329,305, Αύστρίας 122,739 κλπ. γ ) Ξυλεία έν γένει ά
ξίας δρ. 457,686, ήτοι οικοδομήσιμος 300,660 (έξ Αύ
στρίας 222,815) ναυπηγήσιμος 29,467 (έκ Τουρκίας 
29,031), έζλεζτή 7,438 (έζ Τουρκίας 5,1 δδ',είς βαρελό- 
σάνιδα 66,406 (έξ ’Ιταλίας 25,293, έξ Αύστρίας 23,094 
καί έζ Τουρκίας 18,019), είς στεφάνια 47,796 (έξ Ιτα
λίας 38,691, Τουρκίας 8,500, καί Αύστρίας 605), είς 
σκεύη 5,919 (έξ Αύστρίας 3,832, Γαλλίας 9 02, ’Αγγλί
ας 620, Τουρκίας 565). ο) Παστά έν γένει άξίας δρ.329, 
639, ήτοι έξ ’Ιταλίας 174,660, ’Αγγλίας 68,831, ’Αμε
ρικής 33,723, Αύστρίας 23,1 68, Τουρκίας 18,970, Γαλ
λίας 9621 ζαί Αίγύπτου 666. έ.) Ζάζχαρι άξίας δραχ. 
300,213, ήτοι έξ Αύστρίας 124,979, Γαλλίας 76,516, 
’Αγγλίας 46,810, Ολλανδίας 40,201, 'Ιταλίας 7,547, 
Αίγύπτου 3,492, Τουρκίας 668. ς') Δέρματα άξίας δρ. 
253,116,ήτοι άζατέργαστα 162,085, ζαί κατειργασμένα 
9Ι,()31, άμφοτέρωΟεν τό πλεΐστον έκ Γαλλίας 102,791, 
έξ ’Ιταλίας 55, 290, ’Αγγλίας 49,265 καί Αύστρίας 
32,756. ζ ) Έλαίον έν γένει δρ. 234,723, τό πλεΐστον έξ 
'Αμερικής (πετρέλαιον) 157,091, έλαιον κοινόν έζ Ίουρ- 
κίας 18,581, καί λίνοσπέρματος έξ Αγγλίας 18,296. 
ή) Σίδηρος άξίας δρ. 234,141, ήτοι κατεργασμένος 192, 
()84, καί άζατέργαστος 42,057, άμφοτέρωΟεν τό πλεΐστον 
έξ Αύστρίας 79,861, Γαλλίας 71,795, καί ’Αγγλίας 
68,915. 0) Βαφαί καί στιύώματα άξίας δρ. 179,518, τό
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πλεΐστον έζ Τουρκίας 132,325 καί ’Αγγλίας 35,064. ί) 
Καφφέ; άξίας δρ. 171,4-18, τό πλεΐστον έζ Γαλλίας 
90,181, Αύστρίας 37,678, καί ’Αγγλίας 36,032. ιά) Ό- 
ρίζιον άξίας δρ.156,885, τό πλεΐστον έξ ’Ιταλίας 66,745, 
’Αγγλίας 58,54-0, ζαΐ Αύστρ·ας 25,665. ιβ') Ζώα έν γέ- 
νεί άξίας δρ. 135,4-35, τό πλεΐστον έζ Τουρκίας 134,925. 
ιγ') Ποτά έν γενει άξίας δο. 126,356 (ό οίνος διάδο. 14, 
859), τό πλεΐστον έξ Αύστρίας 57,424, ’Αγγλίας 50, 
958, ζαΐ Γαλλίας 10,413. to ) Χάρτης έν γένει άξίας 
δρ. 100,716, τό πλεΐστον έξ Αύστρίας 64,675, Γαλλίας 
20050, Ιταλίας 9,336 ζαΐ ’Αγγλίας 6,611. ιέ) Σχοινιά 
έν γένει άξίας δρ. 71,524, τό πλεΐστον έξ Αύστρίας 
60,085 καί Γαλλίας 5,976. ι-Α Κιγζάλιαι άξίας δραχ. 
52,574, τό πλεΐστον έξ Αύστρίας 31,223 ζαΐ Γαλλίας 
14,705. ιζ') Τυρός άξίας δρ.49,468 τό πλεΐστον έξ Τουρ
κίας 45,796 και Αύστρίας 2,162. ιή) Νήματα άξίας δρ. 
44,831, τό πλεΐστον έξ Αγγλίας 45,381. ιΟ )'Υαλικά ά
ξίας δρ. 43,3θ5, τό πλεΐστον έξ Αύστρίας 33,192 ζαΐ 
Γαλλίας 4,197. Παραλείπονται τά μιζροτέρας σημασίας 
εϊδη, τά όποια έν συνόλω άναβιβάζονται είς 1,080,489 δρ.

Β'. Έ ξ α γ ω γ η.—ά) Την πρώτην Οέσιν κατέχει τό 
έλαιον άξίας δρ. 821,747, τό πλεΐστον τοϋ όποιου πρός 
την Αύστρίαν 331,527, ’Αγγλίαν 234,327 καί ’Ιταλίαν 
156,870. β) Δέρματα άξίας δρ. 182,788 ήτοι άζατέργα- 
στα 112,498, τό πλεΐστον πρός την ’Αγγλίαν 104,877, 
ζαΐ κατειργασμένα 7θ,29θ, τό πλεΐστον πρός την Ρουμου- 
νίαν 64,400· γ') Νήματα άξίας δρ. 131,140, τό όλον πρός 
τήν Τουρκίαν, δ’) Σάπων άξίας δρ. 59,411, τό πλεΐστον 
πρός τήν Τουρκίαν 52,617. έ) ΙΙοτά άξίας δρ. 43,965, 
έξ ών εις μόνον τόν οίνον άνήκουσιν 42,9()1,τό πλεΐστον 
πρός τήν Ιταλίαν 34,248 καί τήν Τουρκίαν 5610. ς·') 
ΑΙαλλία άξίας δρ.37,701, τό πλεΐστον πρός τήν Αύστρίαν 
26,260 καί τήν Γαλλίαν 11,300. ζ' Σπόγγος άξίας δρ. 
26,220, τόπλεΐστον πρός τήν Γαλλίαν 12,750 καί τήν 

’Αγγλίαν 10,000. ΙΙαραλείπονται τά μιζροτέρας σημα
σίας εϊδη, τά όποια έν συνόλω αναβιβάζονται είς 119,637 

δραχμάς.
ΑΡ.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ 
ΑΣΥΛΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ.

ΆριΟ. 5212.

ΙΙρος robe ίν rij περίγελε Ια τώ>· ί>· 'Λθφαις ΈγετώΓ

.-ταρα Πρωτούιχαΐζ Κ. Κ. ΕισαγγεΛεΐζ.

'Π άνάπτυξις τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, έν οΐς ή 

νεαρά ηλικία συναθροίζεται καί εκπαιδεύεται είς τάς τέχνας 
καί τά γράμματα, άποτελεΐ έζ τής έπόψεως τών ορφα
νών περισπούδαστον θέμα είσαγγελιζής λειτουργίας. Έζ 
μόνου τοϋ ’Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα έξέοχονται ζα- 
τά'μέσον όρον ένιαυσίως περί τά20όρφανάήλικίας 16 έτών 
περίπου· ζαΐ έζ τοϋ ’Εθνικού Ορφανοτροφείου τών Κορα- 
σίων περί τά 15· σχετικά φαινόμενα άπαντώνται παρά τω 
έν Έρμουπόλει ’Ορφανοτροφεία) ΑΙπαμπαγιώτη, ώς ζαΐ έπί 

τών άλλων φιλανθρωπικών ύπέρ τής άπορου γενεάς οργα

νισμών.
'Π ποσότης αύτη τών ορφανών, έξερχομένη τοϋ περι

βόλου τών εύεργετιζών ζαΟιδρυμάτων, έζτίΟεται είς όλας 
τάς περιπετείας τής άζανονίστου ζωής, είτε τοϋ ατόμου 
αύτό καθ’ εαυτό είτε πρός τούς μ-0' ών τούτο έν πάση 
άπειρία συγκοινωνεί. Κίνδυνοι εΐναι διεσπαρμένοι παντα- 
χόΟεν πέριξ τοϋ άσΟ-νοΰς πλάσματος. "Αρα γε μέχρις ού 
τελειωΟή ή πνευματική του ϋπαρξις, δέν ύπάρχει δι’ αύτό 
οδηγός ; Υπάρχει. ΙΙερί αύτοΰ προνοεΐ ό νόμος, όστις εΐ 
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ναι ό φιλανθρωπότατος πάντων. Εννοώ τόν τής επιτρο
πείας θεσμόν, όστις δύναται νά σκιάση όλων τών τάξεων 
τά όοφανά, καί εκείνα τών όποιων ή πλούσια κληρονομιά 
εξεγείρει τό άπώτατον συγγενικόν φίλτρου,ζαί εκείνα τών 
όποιων ή πτωχεία αποκρούει τήν στοργήν τής διαλυόμε
νης οικογένειας.

Είναι αληθές ότι ό θεσμός ούτος δέν ύψώθη έτι έν τή 
πρακτική μέχρι τοΰ σημείου, καθ’ δ τόν έγνώρισαν οί αρ
χαίοι τής έλευθερίας λαοί. Άλλ’ ούδεμία αμφιβολία ότι 
όσφ προάγεται τό αξίωμα τοΰ πολίτου, τόσω καϊ ή προ
στασία τών άτελών τής κοινωνίας μελών θά άποτελέση 
πρός αύτό και πολυτιμότατου κόσμημα ζαί χρησιμοτά- 
την διά τό άγνωστον μέλλον αλληλεγγύην. Υποθέτω τόν 
σύνδεσμον τών εύπορων τάξεων πρός τάς άπορους, όταν 
έζεϊναι ενωρίς έκτείνωσι τήν έαυτώυ πρόνοιαν έπί τών 
έγκαταλελειμένωυ τής κοινωνίας μελών, έζ τών όποιων 
τοσάκις αί πολιτικοί συμφοραί ειδον έξερχομένους τούς 
ίσχυροτέρους βραχίονας.

Άλλά μετά τήν γενικότητα τοϋ θέματος έρχεται ζαί ή 
είδιζότης αύτοΰ, αποτελούσα ιδιαίτερον είσαγγελιζόν κα
θήκον. Πρός έκτέλεσιν αύτοϋ, τό γε νΰν έχον, παρακαλώ 
τούς Κ.Κ. Εισαγγελείς, ίνα ζητήσωσιν έκαστος, παρά τών 
Διοικήσεων τών έν τή περιφερεία του ύπαρχόντων ’Ορφα
νοτροφείων ζαί λοιπών έν γενει φιλανθρωπικών τής άπορου 
γενεάς ιδρυμάτων, δύο καταλόγους έξ ών ό μέν Α' θέλει 
περιέχει τά ονόματα τών έν αύτοϊς βιούντων ή χανονιζώς 
συναθροιζόμενων ορφανών, μετά σημειώσεως έν ιδιαιτέρα 
στήλη 1) τών τυχόν γνωστών οικογενειακών ζαί άλλων 
έκάστου περιστάσεων, 2’· τοΰ τόπου τής καταγωγής των, 
3) τής ηλικίας των, 4) τής τέχνης ή τής εκπαιδευτικής 
τάξεως είς άς άνήκουσι, 5) τοϋ χρόνου καθ’ δν πρόκειται, 
βεβαίως ή ζατά πιθανότητα, νά έξέλθωσι τοΰ ιδρύματος, 
6) άν ζώσιν έζτός αυτού, καί όποιον έργου, ποϋ ζαί παρά 
τίνι προσώπω μετέρχονται, — ό δέ Β κατάλογος θέλει 

περιέχει τά ονόματα τών κατά τήν τελευταιαν πενταετίαν 
έςελθόντων έζ τών έν λόγω ιδρυμάτων, μετά σημειώσεως 
έν ιδιαιτέρα στήλη 1) τών τυχόν γνωστών οικογενειακών 
καί άλλων έκάστου περιστάσεων, 2) τοϋ τόπου τής κα
ταγωγής των, 3) τοϋ έτους καθ’ δ έξήλθον, 4) τής ηλι
κίας ήν τότε διέτρεχον, 5) τοΰ τόπου έν ω ήδη διαμένουσι, 
G) τής τέχνης ήν έξέμαθον, 7) τών έργων άπερ μετέρ
χονται, 8) τών προσώπων, παρ’ οις νϋν έργάζονται.

Έζ τών καταλόγων τούτων, τούς όποιους θέλουσιν οί 
Κ. Κ. Εισαγγελείς προμηθευθή διά πάσης σπουδής, πα
ρακαλώ αύτούς, ιδιαιτέρως δέ τόν παρά τοΐς έν Άθήναις 
Πρωτοδίκαις έν τή περιφερεία τοϋ όποιου εύρωστότερου 
παρίσταται τό άνά χεΐρας φαινόμενου, ίνα κατασκευάσω- 
σιν πίνακα, περιλαμβάνοντα άφ’ ένός μέν τούς ημερόβιους 
ορφανούς, οΐτινες άκολουθοΰντες μαθήματα έυ ταΐς έσπε- 
ριναΐς Σχολαΐς τών Απόρων Παίδων, εΐναι άπό πλείστων 
δεδομένων κατά τό διάστημα τής ήμέρας αντικείμενου 
τής είδεχθεςέρας επιχειρηματικής έκμεταλλεύσεως άνθρώ
πων έπωφελουμένων τά μικρά τής παιδικής έργασίας ει
σοδήματα, άφ’ ετέρου δέ τούς κατηρτισμένους οπωσδή
ποτε άπό τής τών ’Ορφανοτροφείων μορφώσεως, τών ό
ποιων πολλοί έν τώ έργατιζώ άγώνι ιδρώτες ήφανίσθη· 
σαν δι’ έλλειψιν κανονικής προστασίας και ή οικονομική 
άποκατάστασις έζ διαφόρων του βίου περιπετειών καθυ
στερεί. Καί ένώ είς περαιτέρω έξακρίβωσιν του πίνακος 
τούτου θέλουσιν οί Κ.Κ. Εισαγγελείς συνδυάσει πρός τάς 
προμνησθείσας πληροφορίας τήν δέουσαν άπό τής Αστυ
νομικής Άρχής επικουρίαν, παρακαλώ αύτούς ά) ινα ζα
τά τό άρθρον 649 τής Πολιτικής δικονομίας διορίσωσιν 
άμέσως έπί έκάστου τών ορφανών τοΰ πίνακος έπίτροπον 
έζ τών ζατά τήν διαμονήν αύτών ιδιοκτητών,τραπεζιτών, 
δικηγόρων,ιατρών,έμπορων, βιομηχάνων ζαί λοιπών έπαγ- 
γελματιών, άρχόμενοι άπό τώ ν μεγ α λ ειτ έ ρ ω ν, 
β') ϊνα δώσωσιν αύτοϊς πάσαν πληροφορίαν ζαί διά τής έ- 
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πιτοπιου αστυνομίας βοήθειαν εις ’άνεύρεσιυ ζαΐ επικοινω
νίαν τών ύπό τήν έξουσίαν των τεθέντων ορφανών, γ ) 
ίνα έξηγήσωσιν αύτοις τά επιτροπικά καθήκοντα, κινού
μενης ιδιαιτέρως τής ένεργείας των είς τήν παρ’ έαυτοΐς 
έγκαιρον συνάθροισιν τοΰ περισσεύματος τών μικρών ήχε 
ρησίων εισοδημάτων τών ορφανών ζαΐ τήν έπ’ όνόματι 
τούτων κατάθεσιν αύτοϋ εις τό ταμιευτήριον τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Συγχρόνως παρακαλώ τούς Κ. Κ. Εισαγγελείς, ινα 1) 
έπιμεληθώσι τά τής εφαρμογής τών σχετικών διατάξεων 
τοϋ άπό 17 Αύγουστου 1861 νόμου ζαί ιδιαιτέρως τήν εις 
τό πρόσωπον τών αύτών επιτρόπων λειτουργίαν τοϋ άρ
θρου 36 τοΰ νόμου τούτου, όπως έντεΰθεν έφοδιασθή ή 
προκειμένη τοΰ επιτροπικού θεσμοϋ εφαρμογή διά τής 
πρακτιζωτάτης έπί τών ορφανών ποινικής έξουσίας, 2) 
ινα έπιστείλωσι πρός τούς αρμοδίους Είρηνοδίκας τάς α
ναγκαίας παραγγελίας, όπως ζατά τά νόμιμα δίδωσιν ά
παξ τού ένιαυτοϋ οί διορισθησόμενοι έπίτροποι λόγον τών 
ύπ’ αύτών πεπραγμένων, καί 3) ινα κατά τά τέλη τοϋ 
προσεχούς μηνός μοϊ γνωστοποι ί.σωσι τά άποτελέσματα 
τής γενικής ένεργείας των.

Καθόλου είπεΐν, ή είσαγγελιζή έπί τοΰ προκειμένου λει 
τουργία έχει τι έργώδες. "Οταν όμως διά τής άναπτύξεως 
τοΰ έκτεθέντος μηχανισμού κατά παν έτος τίθενται ύπό 
τήν σκέπην τοϋ επιτροπικού θεσμοϋ μόλις έκ τών όρφα- 
νιζών άσύλων έξερχόμενα τά ασθενή όντα, ίνα χειραγω- 
γηθώσι είς τήν πολύτροπου βιωτικήν οδόν ύπό τών μάλ
λον είς αύτήν προκεχωρημένων τής κοινωνίας μελών, δεν 
αμφιβάλλω ότι ό καρπός τής έργασίας, έν τή συνεχεία 
τοϋ χρόνου, Οά άποδείξη γλυκύτητας άξίας χριστιανιζω- 
τέρου ζαί πολιτικωτέρου μέλλοντος.

,Er 'άθήναις τί/ 26 Σεπτεμβρίου 1877.
Ό παρ' Έφέταις Είσαγγε.1ε!>ς

Λ. Κ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ-

μό.
δύ-
οί-

Έν τοΐς φυλ. 53 ζαί 54 τής Οικονομικής Έπιθεωρή- 
σεως έπραγματεύθημεν περί είκοσι νόμων, ύηφισθέντων 
ζατά τήν Έκτακτου (έ. έ.) Σύνοδον τής 'Ελληνικής Βου
λής. ’Αλλ’ ή νομοθετική γονιμότης αύτής προβαίνει έτι 
μάλλον διά τούτο είς συμπλήοωσιυ τής όλης μελέτης ά- 
παραίτητος ή έπιθεώρησις καί τών λοιπών του ήμετέοου 

Νομοθέτου έργων.
κά) Νόμος ΧΑΓ'τής27 ’Ιουνίου 1877.—Χορη

γεί άναπληρωτιζήυ πίστωσιυ (έ. έ.) είς τό Υπουργείου τών 
Ναυτικών έκ δρ. 112,000 ήτοι 12,000 διά μισθόν διαθε

σίμων καί 100,000 διά γαιάνθρακας.
ζβ) Νό μος ΧΑΑ' τή ς 29 Ί ουνίου 1877.—Κανο

νίζει τήν έν τή οικονομική ύπηρεσία πειθαρχικήν εξουσίαν, 
είς ήν ορίζονται ποιναι ή τής έπιπλήξεως, τοϋ προστίμου 
(μέχρις 100 δραχμών) καί τής προσωρινής παύσεως (μέ
χρι 30 ημερών)· ή τελευταία ποινή έπιβάλλεται ύπό 
νου τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών, ένώ αί λοιπαί 
ναΰται νά έπιβληθώσι καί ύπό τών προϊσταμένων τών 
κονομικών ’Αρχών, κατά τής άποφάσεως τών όποιων, εν
τός δέκα ημερών άπό τής κοινοποιήσεως αύτής, συγχω- 
ρεΐται προσφυγή είς τόν ‘Υπουργόν τών Οικονομικών, ό- 
στις έπικυροΐ ή άκυροι τήν άπόφασιν, έλαττώνει ή επεκτεί
νει τήν έπιβληθεϊσαν ποινήν, δυνάμενος έν γενει νά μετα- 
δώση πειθαρχικήν έξουσίαν καί εις τούς οικονομικούς ή 
άλλους εκτάκτους έπιθεωρητάς, καί έξασζών αύτήν ζαί 
έπί τών λειτουργών τών άλλων κλάδων τής διοικήσεως, 
όσοι συμπράττουσιν είς τήν βεβαίωσιυ τών φόρων, έχουσι 
τήν έ.τιτήρησιν ή έξέλεγξιν τής οικονομικής διαχειρίσεως 
καί όφείλουσι τήν συνδρομήν των είς τήν οικονομικήν υ
πηρεσίαν. "Οσον άφορά τήν προσωρινήν παΰσ'.ν αύτών καί 
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τούς στρατιωτικούς, δύναται ό Υπουργός νά άποταθή 
πρός τόν αρμόδιον ‘Υπουργόν, ζαί έν διαφωνία αποφα
σίζει τό 'Υπουργικόν Συμβούλιου.

Αί περιπτώσεις τής επιβολής τών πειθαρχικών ποινών 
εΐναι διάφοροι· ούτως έξάσκησις συν τή ύπηρεσία τέχνης ή 

εμπορίου, κατοικία έζτός τής έδρας, παραμέλησες ή πα- 
ράβασις καθήκοντος έζ ραθυμίας, οκνηρίας ή κουφότητος, 
κακοήθης διαγωγή, άπομάχρυνσις άνευ άδειας ή πέ
ραν τοιαύτης, ζημία έχ βραδείας έλεύσεως, απουσίας ή 
προώρου άυαχωρήσεως, άκυρότης ένεργείας, έκδοσις εν
τάλματος συλλήψεως ή φυλακίσεως ή παραπομπή εις 
δίκην έπϊ πλημμελήματι (άρθ. 22 ζαΐ 24 τοΰ Ποινικού 
Νόμου) ή κακουργήματι, απείθεια πρός τάς προϊστάμενος 
άρχάς, επίμεμπτος πρός αύτάς ή άλλας συμπεριφορά, 
τέλος ολιγωρία περί τήν έξάσζησιν τής πειθαρχικής έξου
σίας.

ζγ') Νόμος ΧΑΕ' τής 29 ’Ιουνίου 1877. — Πρό
κειται ιδίως περί έπεζτάσεως τών εύεργετημάτων τοϋ θε
μελιώδους νόμου περί διανομής τής εθνικής γής πρός ε
κείνους, οΐ'ίνες διά τών δηλώσεων των έζήτησαυ γαίας ή 
έξαιρεθείσας τής διανομής μέχρι τέλους Αύγούστου 1S77 
ή ζατεχομένας ύπό άλλων δηλωσάντων μέχρι τέλους τοΰ 
αύτοΰ μηνάς. "Οθεν χορηγείται εις αύτούς νέα τρίμηνος 
προθεσμία, άπό 1 ’Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1877, 
όπως δηλώσωσιν έτέρας έθνιζάς γαίας· τό αύτό δικαίωμα 

•χορηγείται ζαί είς πάντα "Ελληνα μή κάτοχον γαιών. 
’ χδ') Νόμος ΧΑΣΤ τής 29 ’Ιουνίου 1877.—Κατά 

τήν τελωνιαζήν νομοθεσίαν τοΰ 1861 ή διασάφησις χρη
σιμεύει ώς βάσις τής φορολογίας, άδιαφόρως άν περιλαμ- 
βάνη πλειότερα τών ύπαρχόντων πράγματι έμπορευμά
των ή άν κατατάσση αύτά εις άνωτέραν τελωνίου κλίμα
κα- άπ’ εναντίας δέ άν ή διασάφησις περιλαμβάνη όλιγώ- 
τερα τών ύπαρχόντων πράγματι ποσών ή κατατάσση αύ
τά είς ζατωτέραν τελωνίου κλίμακα, πληρώνεται διπλοΰν
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τό ποσόν τοΰ εισαγωγικού τέλους, όπερ ήθελε ζημιωθή τό 
δημόσιον, έάν δέν άνεκαλύπτετο ή διαφορά. Ό νέος νόμος 
έξαιρεΐ τά καθαρά λογιστικά λάθη, οιον έξ έσφαλμένης άν- 
τιγραφής αριθμών, κακής στίξεως αύτών, καταφανώς 
λελανθασμένου άριθμητιζοΰ ύπολογισμοΰ, καί άφορα ού 
μόνου είς τό μέλλον άλλά ζαί είς τάς έζζρεμεΐς ζατά τήν 
δημοσίευσιν αύτοΰ διαφοράς. Θά ήτο περίεργος ή έξαζρί- 
βωσις τής χρηματικής σπουδαιότητος τών διαφορών τού
των. Περί τοΰ λογιστικού λάθους άποφαίνεται τό ‘Υπουρ

γείου τών Οικονομικών.
κε') Ν ό μο ς ΧΛΖ τής 30 Ί ο’υ νίο υ 1877.—Χορη

γεί είς τό ‘Υπουργείου τών Οικονομικών άναπληρωτιζήυ 
πίστωσιν (έ. έ.) δρ. 4320 διά τό προσωπικόν τών Οικο
νομικών ’Επιθεωρητών.

ζς') Νόμος ΧΑΗ τ ή ς 30 Ί ο υ ν ί ο υ 1877.—Έπι- 
ζυροϊ τήν μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής Ελληνικής 
Άτμοπλοϊκής ‘Εταιρίας σύμβασιν τής 22 Ιουνίου 1876, 
τής όποιας ή ισχύς έκτείνεται έπί τριετίαν μέχρι τής 9 
’Ιουλίου 1880, ύποχρεουμένου τοΰ δημοσίου θησαυρού εις 
ένιαυσίαν πρός τήν έταιρίαν έπιχορήγησιν δρ. 630,000 
(370,000 έζ τοΰ ταμείου τής οδοποιίας ζαί 280,000 έζ 
τοΰ δημοσίου), πληρονομέυην ζατά μήνα είς δωδεκατημό
ρια, ζαί είς έγγύησιν πρός τούς μετόχους τής εταιρίας έ- 
νιαυσίου τόκου 5 τοΐς θ)θ έπί τοΰ ποσοΰ όπερ κατέβαλον 
έκ τών 3,000,000 δρ. κεφαλαίων των. Αί ύποχρεώσεις 
τής εταιρίας συνίστανται έν τοΐς έξής; ’Οφείλει νάδιατηρή 
οιά τών ιδιοκτήτων άτμοζινήτων της τήν έσωτεριζήν έν 
'Ελλάδι συγκοινωνίαν κατ’ είδικώς διαγραφόμενον δρομο
λόγιου, τό όποιον δύναται νά έπεζταΟή είς πυκνότητα ζαί 
γραμμάς, άπό συνενοήσεως τής εταιρίας μετά τής Κυ
βερνήσεως, έπί άποζημιώσει δρ 5 ζατά παν περαιτέρω 
διανυθησόμενον ναυτικόν μιλίου· έάν τρις έντός τοΰ έτους 
άνευ άζαταμαχήτου άνάγκης παράλειψη ή εταιρία τήν έχ- 
τέλεσιν προσεγγίσεως τίνος, ύπόζειται είς πρόστιμου, έπι- 
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βαλλόμενου ύπό τοΟ‘Υπουργού τών Εσωτερικών, ιχέχρε 
ορ. 500, όπερ διπλασιάζεται έν ύποτροπή· αί περί την έ
φαρμογήν τοΰ δρομολογίου διατυπώσεις ύπόκεινται εις 
τήν έγκρισιν τοΰ ‘Υπουργού τών ’Εσωτερικών τά ατμό
πλοια τής έταιρίας πρέπει νά είναι έν καλή καταστάσει 
μετά πληρώματος Ελληνικού· άπαγορεύεται ή προσέγγι- 
σις των εις άλλους παρά τούς διά τοΰ δρομολογίου ώρι- 
σμένους λιμένας, έντός τών όποιων οφείλει νά διατηρή 
πρακτορεία- δύναται έν τούτοις ή εταιρία νά έκτείνη καί εις 
τό έξωτερικόν τάς γραμμάς της άνευ βλάβης τών εσωτε
ρικών.

‘Η ‘Ελληνική ’Ατμόπλοια μεταφέρει καθ’ δλας τάς 
γραμμάς της δωρεάν μέν τήν επίσημον καί ιδιωτικήν αλ
ληλογραφίαν, τά δημόσια χρήματα, τό χαρτόσημου καί 
γραμματόσημον καθώς καί τούς ταχυδρομικούς ύπαλλή
λους τούς στελλομένους δι' ύπηρεσίαν, έπί έκπτώσει δέ 
(κατ’ αίτησιν τών αρμοδίων άρχών) τοΰ χεκανονισμένου 
ναύλου 30 μέν τοΐς ο, ο τούς ύποδίκους καί καταδίκους 
καί τούς δι’ ύπηρεσίαν στελλομένους στρατιωτικούς έν 
γένει ναυτικούς καί πολιτικούς ύπαλλήλους, 50 δέ τοϊς ο)ο 
τό άποστε)<λόμενον δημόσιον ύλικόν. Έκτός τών άνωτέ
ρω ύπηρεσιών δύναται ή Κυβέρνησις νά μεταχειρισΟή τά 
άτμόπλοια τής έταιρίας καί πρός ιδιαιτέραν χρήσιν έπί 
αποζημιώσει, κανονιζομένη δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας- έάν 
δέ αύτη γίνεται καΟ’ώρας, βεβαιούται τό ποσόν αύτών ύπό 
τού πλοιάρχου, άπό τού ημερολογίου τοΰ μηχανικού τοΰ 

ατμοκίνητου, καί ύπό τοΰ τυχόν διοριζόμενου έπ’ αύτοΰ 
ύπαλλήλου. Έάν έκ δημοσίου φορτίου πολεμοφοδίων πρό
κυψη ζημία, τό δημόσιον εύθύνεται είς τήν έν τοϊς βιβλίοις 
τής έταιρίας σημειουμένην άξίαν τών καταστραφέντων αν
τικειμένων. Έάν τό δημόσιον καθυστέρηση πέραν τρια- 
κονθημέρου τήν πληρωμήν οίαςδήποτε εκκαθαρισμένης 
κατ’ αύτοΰ άπαιτήσεως τής έταιρίας, πληρώνει τόκον 
8 τοΐς ο)ο.

Τό ύπό τής έταιρίας είσαγόμενον καί καταναλισκομε- 
νον ύλικόν πρός οικοδομήν, άπαρτισμόν, επισκευήν, ενέρ
γειαν καί συντήρησιν τών ατμόπλοιων, τών εργοστασίων 
καί τοΰ ναυπηγείου της είς ούδεμίαν ύπόκειται δημοσίαν 
καί δημοτικήν φορολογίαν. Τά ατμόπλοιά της έξομοιοΰν- 
ται πρός τά πολεμικά- έν γένει δέ έφαρμόζεται πρός αύ
τά ό νόμος περί Οαλασσίας άστυνομίας. Άπαγορεύεται 
είς τούς ύπαλλήλους της ήμεταφοράίδιωτικής αλληλογρα
φίας έκτός τής έπισήμου τής έταιρίας. ΙΙαραλείπονται αί 
λοιπαί λεπτομέρειαι έκτός τής γενικής παρατηρήσεως,ότι 
ή Κυβέρνησις έχει τό δικαίωμα νά διορίζη έν ‘Ερμουπόλει 
Επίτροπον πρός έπιτήρησιν τής έκτελέσεως τών υποχρεώ

σεων τής έταιρίας.
κζ') Νόμος ΧΑΘ'τής 30 Ί ουνί ου 1877.—’Επιτρέπει 

τήν έκ τών πόρων τής επαρχιακής καί δημοτικής οδοποιί
ας πληρωμήν (έπί άποδόσει) τών άναγκίων δαπανών διά 
τήν συντέλεσιν τών έθνικών οδών άπ’Αγρίνιου μέχρι .Με
σολογγίου, άπό Ζαβέρδας μέχρι Βονίτζης, καί διά τήν πρό

χειρον τακτοποίησιν τής άπό Αεβαδείας είς Λαμίαν.
κή) Ν ό μ ος ΧΜ' τ ή ς 3 Ίου \ ί ο υ 1877.—’Επιβάλ

λει φόρον έπί τών έξαγομένων Ελληνικών νομισματικών 
κερμάτων 12 τοϊς ο ο έπί τής ονομαστικής άξίας αύτών, 
όριζομένηςέπί τού κατά νόμον ολικού βάρους αύτών. ’Επι
τρέπει τώ ‘Υπουργώ τών Οικονομικών τήν καί περαιτέρω 
αύξησιν τοΰ φόρου τούτου.’Απαγορεύει τήν είς τά πρακτο
ρεία τών άτμοπλοϊκών εταιριών παραδοχήν καίέν γένει έπί 
πλοίων φόοτωσιν χρηματοδεμάτων(έκτός κερμάτων άξίας 
κατωτέρας τών 50 δραχμών)άνευ άδειας τής τελωνιακής 
άρχής καί άνευ έπισήμου σφραγίσεώς των. Ιίάσα έξαγωγή 
νομισμάτων χρυσού ή άργύρου, κυρίων ή συμπληρωτικών, 
ύποβάλλεται είς τάς έν τω τελωνίακώ οργανισμοί διατυ
πώσεις. ‘II παράβασίς αύτών έπί μέν τών νομισμάτων έ- 
πιφέρει τήν πληρωμήν φόρου 12 τοΐς ο Ιο, έπί δέ τών άρ- 
γυρών κερμάτων τήν ποινήν τοΰ λαθρεμπορίου.
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Έκτος τής άνωτέρω όπίσθοδρομιζής, ζατά τό μάλλον 
ή ήττον, πρόνοιας ό νόμος διατίμα τά άργυρα νομίσμα

τα τής νέας δραχμής άξίας 20 τοΐς ο)ο πρός τήν παλαιάν 
δραχμήν άντί 25 τοΐς ο'ο. "Οσον άφορα ιδιαιτέρως τά 
κέρματα, διατάσσει τήν κυκλοφορίαν αύτών έπί τή ύπο- 
χρεώσει τοϋ δημοσίου,ινα έντός τριών μηνών άπό τής άρ- 

σεως τής άναγκαστιζής κυκλοφορίας άνταλλάσση αύτά 
άντ’ άλλων νομισμάτων ζατά τήν άνωτέρω διατίμησιν.

κΟ) ΝόμοςΧΜΑ' τής 3 ’Ιουλίου 1877.—’Επιτρέ
πει εις τήν Κυβέρνησιν, ίνα συνομολογήση τήν παράδοσιν 
τής Ναξίας σμύριδος είς τούς τόπους τής καταναλώσεως 
ή τήν άποθήκευσιν αύτής έκεΐσε ζαί έν Πειραιεΐ πρός πώ- 
λησίν. Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δέν επιτρέπεται 
πώλησις είς τιμήν μή άποφέρουσαν τω δημοσίω καθαρόν 
κέρδος δρ. 12 | κατά στατήρα, συμπεριλαμβανομένων 
ζαί τών τής έξορύξεως ζαί λοιπών εξόδων μέχρι φορτώ- 
σεως είς τούς έν Νάξω όρμους. Έν τούτοις έζ τών άνω
τέρω δέν διακωλύεται καί ή πρότερον ίσχύουσα κανονική 
τάξις τής έκποίησεως τοϋ περί ού πρόκειται δημοσίου ο
ρυκτού· ώστε ύπάρχουσι τρεις διά τήν οιάθεσιν αύτοϋ ο
δοί. "Οσον άφορα τάς άναγζαίας δαπάνας διά τήν μετα
γωγήν ζαί άποθήκευσιν, Οέλουσιν αύται όρισΟή οιάΓ>. Δια
τάγματος ύπό τήν έγκρισίν τής Βουλής.

λ')ΝόμοςΧΜΒ' τής 3 ’Ιουλίου 1877.—Χορη
γεί άναπληρωτικήν πίστωσιν (έ. έ.) είς τό ‘Υπουργεΐον 
τής Δικαιοσύνης έκ δρ. 7,G00 έξ ών 6300, διά τό προ
σωπικόν καί 1300 διά τό ύλικόν τοϋ Άρείου Πάγου.

λά) Νόμος ΧΜΓ' τής 3 ’Ιουλίου 1877.—Χορηγεί 
άναπληρωτικήν πίστωσιν (έ. έ.) εις τό ‘Υπουργεΐον τών 
Ναυτικών έκ δρ. 20,000 δι’ έξοδα ναυαγίων.

λβ') Νόμος ΧΜΔ' τ ή ς 3 ’Ιουλίου 1877.—'Ορί
ζει τήν πρός έζάστην ψυχήν τοΰ πληθυσμού τής έπιζρα- 
τείας άναλογίαν τών χάλκινων νομισμάτων είς δρ. 3 άν- 
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τί τών 2, τάς οποίας έπέτρεπεν ό νόμος τής 10 Απρι

λίου 1867.
λγ')Ν ό μ ο ς ΧΜΕ' τ ή ς 7 Ί ο υ λ ί ο υ 1877.—Επι

τρέπει είς τήν Κυβέρνησιν, ινα διά τήν ύπό τοϋ νόμου τής 

30 Μαρτίου 1841 όριζομένην προσυπογραφήν τών γραμ
ματίων τής Εθνικής Τραπέζης διορίζη ειδικούς Επιτρό
πους έκ τών έν ένεργεία διοικητικών, οικονομικών καί 
δικαστικών ύπαλλήλων βαθμού ούχί κατωτέρου τοΰ τμη- 

ματάρχου ή έφέτου.
λδ') Ν ό μ ος ΧΜΣΤ τή ς 8Ίο υ λί ο υ 1877.—Κυροΐ 

τά άπό 9 ’Οκτωβρίου 1874 καί άπό 18 Φεβρουάριου 1875 
δύο Β. Διατάγματα καί τήν άπό 8 ’Ιουνίου 1876 άπόφα- 
σιν τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου περί μεταβολών είς τό 
Τελωνιακόν δασμολόγιον. Κατά τό άρθρον 7 του άπό 13 
Φεβρουάριου 1867 POST νόμου έπρεπε νά ύποβληθώσι 
τά άνωτέρω κυβερνητικά μέτρα είς τήν νομοθετικήν έπι- 
ψήφησιν έντός δύο μηνών. Καί όμως παρήλθον έτη ολό
κληρα ! Έν γένει πρόκειται περί μεταρρυθμίσεως τού ίσχύ- 
οντος τελωνίακού δασμολογίου, τό όποιον έπί τής εισα
γωγής τών επομένων ειδών έκανονίσθη κατά τήν άζό- 

λουθον φορολογικήν κλίμακα:
Κατ’όκάν βάκεται βερνιζωταίκαίέπιμετώπίδια έξ αύτών 

δρ.1 j, έπιμετωπίδια έκ χάρτου βερνιζωτούλεπ.75. Καπνός 
κοπανιστός (τουμπεκί) λεπ. 70, είς σιγάρα (πούρα) δρ. 1 
Βιργινίας καί έν γένει διά ταμβάκον δρ. 1, είς φύλλα ή 
κομμένος ή σιγάρα διά χάρτου τυλιγμένα δρ. 1 -1. Κηρός 
παντός είδους, στεατικόν οξύ καί πάσα άλλη κηρώδης ού- 
σία λεπ. 30, είς λαμπάδας καί σπερματσέτα λ. 65. 
Κορδέλλαι μεταξωταί ζαί βελούδιναι λεπ. 20, μεταξο- 
βάμβακοι καί λινομέταξα', καί μαλλινομέταξαι καί τρι- 
σύνθετοι λεπ. 7, μάλλινοι καί μαλλοβάμβακοι λ. 4. Κο
σμήματα μετάλλινα, δακτυλίδια κλπ. μετά λίθων μιμητών 
ή άνευ λίθων, δρ.2,20. Κτένια παντός είδους, βελονοθήκαι 
κλπ. έκ πάστας, μετά ή άνευ μετάλλων, δρ. 2. Νάτρον 
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πρός καθαρισμόν ενδυμάτων λ. 5. Ξύλινοι κρουνοί καί 
καρφία δι’ ύποδηματοποιούς λ· 20. Ξυλεία διά καρεκλο- 
ποιούς λ. 5. Παιγνίδια τών παίδων ξύλινα, χάρτινα ή κε- 
καλυμένα διά δέρματος έζτός τών πήλινων δρ. 1,80. έκ 
μολύβδου, σιδηροφύλλου ή λευκοσιδήρου λ. 90. Πήλινα 
σκεύη, ανθοδοχεία, καπνοδοχεΐα κλπ. πρός στολισμόν αι
θουσών, πρός συσκευήν καφφέ, ή παιγνίδια τών παίδων 
κλπ. λ. 30, τραπέζης, λεκάναι ύδροχόαι λ. 10, πίθοι έν 
γένει, πιάτα κοινά λ. 3, σκεύη λευκά έκ πορσελάνης παν
τός είδους λ. 30. Τροχοί (άζόναι) λ. 8. ‘Υαλία τών παρα
θύρων λ. 10. ‘Υέλινα δοχεία, σφαΐραι ύέλινοι λ. 50. ‘Υ
φάσματα βαμβαζηρά, ρηγάτα, δαμωτά, δίμητα, πανία 
λευκασμένα, μίσκια λ. 75, γρεναντίναι καί γάζα δρ. 3, 
φέλπα δρ. 2 λάπαι καί ύφάσματα δικτυωτά, πλεκτά διά 
παραπετάσματα δρ. 2, καναβάτσα λ. 40, τυπωτά καλεμ- 
κεριά δρ. 3 Α,δαντέλλαι μέ χάνδρας ώςκαί αί χονδραί λιναί 
ή λινοβάμβαζοι’τό δράμι λ.1 5,μάλλινοι δέ ζαί μαλλινοβάμ- 
βαζοι λ.5. Βάμβαξ μετά φλοιού ή μή ζαί σπο'ρου λ. 2, άνευ 
σπόρου λ. 7. Μέταξα κατειργασμένη καί ΐμπρισίμιον δρ.
20. ‘Υποδήματα μεταξωτά καί μεταξοβάμβαζα δρ. 20. 
Σεράπια παντός είδους (ζαί τά φαρμακευτικά) δρ. 1. 
Άζοναι λ. 4. "Αλειμμα χοίρειον λ. 30. Αύγοτάραχα δρ. 
1,20. Βιβλία άγραφα, δεμένα ή άδετα λ. 50. Βούτυρον 
λ. 40. Κιμεντία γή λ.3. Μαραθόσπορος λ. 4. Γλυκάνισος 
λ. 30. Δέρματα άζατέργαστα βοών, μόσχων, καμηλών 
καί βουβάλων, χωματόπαστα έξ Ινδίας προερχόμενα λ.2. 
Ασκοί έρραμμένοι άμεταχείριστοι καί γεντέκια λ. 10. 
Δίσκοι έπηργυρωμένοι, έκ pack long, argentoil, άπλοι ή 
μέ κοσμήματα χαραζτά ή σφυριστά δρ.8. Δυναμίτις λ. 50. 
Κάλτσαι μάλλινοι, λιναί ζαί μαλινοβάμβαζοι δρ. 3. Κά

τοπτρα op. 1, πρός χρήσιν χωρικών, στρογγύλα έκ λευ- 
κοπαφύλλου κττ. λ. 50. Λαιμοδέται μεταξωτοί, μαλλινο- 
μέταξοι άνδρών δρ.2Ο, γυναικών δρ.24. Νήματα τετράπλε- 
κτα άλεύκαστα λ.45, λευκασμένα λ.70. Όσπρια παντός εί

δους λ. 5. Σίδηρος κατειργασμένος είς καρφία λ. 20. 
Σκεύη έπηργυρωμένα, έζ packlong ή argon toil δρ. 8, 
έλάσματα έζ των μετάλλων τούτων δρ. 1, σύρμ.α δρ. 1 1, 
Σχοινιά ευκά ή ζα τραμωμένα λ. 50, έκ σπάρτου λ. 5, 
παραγάδια κλπ. σπάγγοι έν γένει λ. 30. Μανδήλια λινά, 
μεταξωτά ή ήμιμέταξα δρ. 16. Τοΰλι βαμβακηρόν ή μάλ- 
λίνον καί διά πίλους γυναικείους δρ 6. Φορέματα διά παΐ- 
δας πλεκτά, μάλλ ινα ή μικτά, περιτυλίγματα τοΰ λαιμού 
κλπ. δρ. 5. Χαβιάρι μαΰρον δρ. 1 |, χόζινον λ. 15. Ψα- 
ριζά, καπνιστά ζαί ξηρά έν γένει λ. 60, τσίροι, ρέγκαι 
κλπ. λ. 20, σαρδέλαι σωλωμοί, λαζέρδαι κλπ. λ.15 ,μπα- 

καλαιοι κλπ. ταράνια λ. 10.
Έπί τών επομένων ειδών ή εισαγωγή τελωνίζεται κατ’ 

άλλο μέτρον. Κέραμοι καί τούβλα ή χιλιάς δρ. 10, 
τούβλα Νεαπόλεως χρωματιστά έπίσης. Μυλόπετραι συν- 
δεδεμέναι διά σιδηρών στεφανίων ή άλλων δεσμών πρός 
χρήσιν άτμομυλων τό ζεύγος δρ. 40. Ξυλεία ναυπηγή
σιμος κατ’ έζτίμησιν πρός 6 τοΐς ο)ο. Όμπρέλλαι μετα- 
ξωταί, μεταξοβάμβακοι, μάλλινομέταξαι ή λινομέταξοι 
έζάστη δρ. 1 ζ, μάλλινοι δέ ή μαλλινοβάμβακοι λ. 45, 
βαμβακηραί, λιναί ή λινοβάμβακοι λ. 30. Σιδτροΐ σωλήνες 
δι’ ύδραγωγεϊα, ώς ζαί πλάζες καί καρφία εις κατασκευήν 
ατμολεβήτων ό στατήρ λ. 25. Περιλαίμια, περιχειρίδια, 
βαμβακηρά ή λινοβάμβαζα άνδρών ή δωδεκάς λ. 60, πε
ριλαίμια μετ’ επιστήθιων άνευ έπιχειριδίων ή δωδεζάς δρ. 
1,20. ’Επικαλύμματα τραπεζών μάλλινα ή μαλλινοβάμβα- 
ζα ή δωδεζάς δρ. 3,25. Σανίδες δι’ οικοδομήν ζαί σταφι- 
δοζιβώτια έζάστη λ. 15, πόντιδες, μεσόποντοι καί καδρό
νια έκαστον λ. 40, πέταυρα, σκόρτες ζλπ. ζαί διά φουν- 
τώματα βαρελίων έκαστον λ. 6. Καπέλα μάλλινα ή σύμ· 
μικτά ύύηλά, ώς καί τάέξ άλλου ύφάσματος στολισμένα 
ή μή, άνδρών ζαί παίδων έκαστον δρ. 1, μεταξωτά μετα
ξοβάμβακα, τούλινα, κρέπινα, βελλούδινα γυναικών καί 
ζορασίων, κλειστά ή μή, έκαστον δρ .10. Κασκέτα άνδρών
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ή παίδων έχ τσόχας καί άλλων ύφασμάτων ή δωδεκάς 
ορ. 5, έπ χάρτου δέ βερνιζωτού δρ. 3. Βούρτσαι τριχών, 
πτερών καί βρυούλων ή δωδεζάς δρ.2. Μηχαναί ραπτικής 
χειροκίνητοι έκαστη δρ.8, ποδοκίνητοι καί χειροποδοχίνη- 
τοι ορ. 16. ΙΙροσωπίδες έξ ύφάσματος ή δωδεζάς δρ. 1. 
Μπαούλα έζ. λινού καί ξύλου ή χαρτονιού, σκεύη ταξειδίου 
έζ τάπητος μετά συνεχομένου κιβωτίου ή μετά πολλών 
δερμάτινων χωρισμάτων έκαστον δρ. 2, λοιπά σκεύη τα
ξιδιού έκαστον δρ. 1. Κλειδοκύμβαλα καινουργή ή μή έ

καστον δρ. 100. Άμαξίδια χειροκίνητα έκαστον ορ. 6, 
ποδήλατα επί 2 ή 3 τροχών έκαστον δρ. 10.

Τά μή κατονομαζόμενα έν τώ τελωνιακω δασμολογίω 
φάρμακα φορολογούνται κατ’ έκτίμησιν 5 τοΐς ο ίο. Τό έ- 
ξαγωγίζόν τέλος τών ρακών έλαττούται κατά τό ήμισυ- 
καταργεϊται δέ τό έπί τών τεθραυσμένων ελαιοπυρήνων 
επίσης δέ καί τό έπί 30,000 όζ. χαννάβεως κοί 10,000 
όζ. στυπίου δι’έκαστον εγχώριον σχοινοποιεϊον έπί πεντα
ετίαν από τής συστάσεως αύτοΰ. ’Επίσης έλεύθεραι τέλους 
αί σιδηραί άγκυραι, άλυσσεις καί άντλίοι διά τά πλοία, 
αί πρός περιχάλκωσιν τών υφάλων αυτών πλάκες καί 
φύλλα έζ χαλκού ή ψευδαργύγου καί οί πρός ταύτην ήλοι.

Έζ τών μέχρι τούδε έξετασΟέντων τριάκοντα τεσσά
ρων νόμων προκύπτει ό γενικός χαραχτήρ τής από τού 
εαρος 1877 πνευματικής τού έθνους διευΟύνσεως. Τέσσα- 
ρες νόμοι άνήκουσιν εις τήν διάΟεσιν τής δημοσίας περι
ουσίας, επτά εις τήν φορολογίαν, δέκα εις τήν οικονομι
κήν έν γένει διαχείρισιν, τέσσαρες εις εθνικά δάνεια, δύο 
εις τήν νομισματικήν κυκλοφορίαν, δύο εις τήν συγκοινω
νίαν, δύο εις τήν εσωτερικήν ασφάλειαν καί τρεις εις τήν 
στρατιωτικήν σύνταξιν τού τόπου. ‘Υπό πάσαν έπούιν τά 
οικονομικά καί τά στρατιωτικά άποτελούσι τόν άξονα, 
περί τόν όποιον έστράφη ή πολιτική μηχανή. Καί όμως 
πόσον έτι υπολείπεται μέχρι τού σκοπού !


