
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ.

Το έπιτήδευμα, οπερ έκαστος άσχεΐ, έχει ειδικήν έπι τής 
ζωής αύτοΰ έπιρροήν. ’Άλλα έπιτηδεύματα προσαρμόζονται 
πλειότερον πρός τήν μακροζωίαν καί άλλα πλειότερον πρός 
τήν βραχυζωίαν. Διότι ή ζωή φθείρεται άναλόγως τοΰ περιέ
χοντας έν φ λειτουργεί. Κακοί υγιεινής δροι ές άπαντος άνοί- 
γουσι ταχύτερου τό βασίλειον τοϋ ΙΙλούτωνος εις τούς θνη
τούς, και τ’ άνάπαλιν όρθή υγιεινή αναπτύσσει πλειότερον 
τόν μέσον τής ζωής αύτών δρον.

Κατά τόν Κ. Neisoil, ύπολογίσαντα 1,147,243 έ'τη συλ
λήβδην ζωής άπό παρατηρήσεων τών έν Άγγλίιφ άλληλα- 
σφαλιστικών έταιριών έν έτει 1872, έπι εκατόν άνθρώπων 
άσκούντων έκαστον τών κατωτέρω σημειουμένων έπιτηδευ- 
μώτων, ή μέση κατ’ έτος θνησιμότης έχει ώς έξής. Κατά 
τήν μεταλλευτικήν 1,80 έάν έςάγωσι σίδηρον : 1,82 έάν 
άνθρακα : 1,99 έάν κασίτερον: 2,50 έάν μόλυβδον: 3,17 
έάν χαλκόν. Κατά τήν μεταλλουργικήν 1,39 — 1,80 έάν έρ- 
γάζωνται τόν σίδηρον : 1,61 - 1,99 έάν τόν κασίτερον : 2,13 
— 2,17 έάν τόν χαλκόν: 2,30 — 2,50 έάν τόν μόλυβδον. 
Κατά τήν κεραμικήν 2,57. Κατά τήν σιδηροδρομικήν 1,66 
έάν είναι έπιστάται τής σιδηροδρομικής ελξεως: 1,69 έάν υπάλ
ληλοι γραφείου: 1,79 έάν οδοτηρηταί: 1,90 έάνθυρωροί τών 
άμαξών καϊ φύλακες τών φραγμών: 2,06 έάν μηχανικοί καϊ 
θερμασταϊ. Κατά τήν περϊ τάς τροφάς βιομηχανίαν 1,80 
έάν άλαντοπώλαι: 1,89 έάν ιχθυοπώλου'. 1,98 έάν κρεο-
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πώλαι: 2,25 έάν όρνιθοπώλαι: 2,15 έάν ζυθοπώλαι: 2,50 
έάν οίνοπώλαι χαι πνευματοπώλαι: 2,45 έάν χάπηλοι καί 
παντοπώλαι: 2,70 έάν διευθυνται ξενοδοχείων. Ή θνησιμό- 
της τών έπομένων έπιτηδευμάτων ύπελογίσθη ώς έξής μέν, 
άν είναι προσηλωμένοι σταθερώς είς τήν υπηρεσίαν οικογέ
νειας ; κηπουροί 0,93, θαλαμηπόλοι 1,67, άμαξηλάται 
1,84, ώς έξής δέ, άν έξασκώσι χατά τύχην τά έργα αύτών: 
κηπουροί 1,12, θαλαμηπόλοι 2,66, άμαξηλάται 2,62. Έπι 
τών έλευθερίων λεγομένων έπαγγελμάτων παρετηρήθη ή έξής 
Ονησιμότης· ιερείς διαμαρτυρομενοι 1,06, ιερείς τής Άγγλι- 
κανικής εκκλησίας 1,10, ίερεϊς καθολικοί 1,83, δικηγόροι 
1,19, ιατροί 1,29, χειρουργοί και φαρμακοποιοί 1,91.

Άπό έτέρων παρατηρήσεων, στηριζομένων είς τήν πείραν 
σημαντικής έν Σκωτία έταιρίας άσφαλιστικής τής ζωής προ
κύπτει ή έπομένη κλίμας Ονησιμότητος κατά τά κατωτέρω 
έπιτηδεύματα έπι χιλίων ζώντων· 12 γεωργοί, 15 ίιποδημα- 
τοποιοί και υφανται, 16 παντοπώλαι, 17 κλειδοποιοί και ξυ
λουργοί, 20 μεταλλευταί, 21 αρτοποιοί, 23 κρεοπώλαι, 28 
οίνοπνευματοπώλαι. Έν γένει έν ’Αγγλία ιδού πώς κατά τόν 
Κ. FaiT υπολογίζονται οί Ονήσκοντες, μεταξύ χιλίων ζών
των, έν τώ έξοχικφ καί τώ άστικώ πληθυσμώ : ήλικία 35 
-—45 έτών, χωρικοί 9, αστοί 12· ήλικία 45 — 55 έτών, χω
ρικοί 12, αστοί 17· ήλικία 55—7 5 έτών, χωρικοί 25, αστοί 
29· ήλικία 65 — 65 έτών, χωρικοί 55, αστοί 68 · ήλικία 
75—85 έτών, χωρικοί 148, αστοί 174· ήλικία άνω τών 
85 έτών, χωρικοί 324, άστοί 418.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ.

Όταν έν έτει 878 δ Βυζαντινός Αΰτοκράτωρ Βασίλειος 
άπηγόρευσε πάντα τόκον έν τή έπικρατεία αύτοϋ, παρέβαινε 
μέν τάς άρχάς τής πολιτικής οικονομίας τάς όποιας ήγνόει, 

έπέβαλλεν δμως γενικώς είς τούς υπηκόους του τάς άρχας 
τής έκκλησίας, τάς όποιας αί Σύνοδοι κατά διαφόρους έποχάς 
εϊχον πρός τούς κληρικούς διατυπώσει. Ή γενική αυτή άπα- 
γόρευσις τών τόκων διήρκεσε μέχρι τής έπομένης βασιλείας, 
καθ’ήν δ διάδοχος τοϋ Βασιλείου Λέων επέτρεψεν έκ νέου τήν 
τοκοληψίαν. Επειδή δ'μως ή διάταξις τοΰ Βασιλείου και ούχί 
τοΰ Αέοντος περιλαμβάνεται έν τή Έξαβίβλω τοΰ Άρμενο- 
πούλου, δ είσαγαγών τό βιβλίον τοϋτο ώς νόμον τοΰ Ελλη
νικού κράτους νόμος τής 23 Φεβρουάριου 1835 μεγάλας έκί- 
νησεν έν προγενεστέρα τής παρούσης έποχή συζητήσεις περί 
τής έτι καί νΰν ισχύος τής έκτεθείσης Βυζαντινής τών τόκων 
άπαγορεύσεως, έξηρτήθη δέ ή τών τόκων άναβίωσις έκ μό
νων τώ ι έθίμων κατά τήν πρόνοιαν τοΰ νόμου τοΰ 1835, μέ- 
χις ού τέλος λεπτολόγος ερμηνεία τής Έςαβίβλου καί γενι- 
κωτέρα έπισκόπησις τής νεωτέρας έν Έλλάδι νομοθεσίας κα- 
θιέρωσεν έν τή νομολογία τά τών τόκων δικαιώματα.

Έν τούτοις μένει πάντοτε έκκρεμές τό ζήτημα τής άπα- 
γορεύσεως τών τόκων είς τούς κληρικούς. Καθ’ ολας τάς 
περιόδους τής συντάξεως τής Έλληνικής πολιτείας τά Συν
τάγματα αύτής, ώς π. χ. τό τοΰ 1864 έν άρθρω 2, έσπευ- 
σαν νά διακηρύξωσιν όσον άφορα τήν Εκκλησίαν, τήν άπα- 
ρασάλευτον τήρησιν τών ιερών άποστολικών καί συνοδικών 
κανόνων. "Οθεν κατ’ αύτούς διαρρήδην είναι άπηγορευμένον 
είς τούς κληρικούς τοΰ λαμβάνειν τόκους. Δέν είναι δέ άπο 
σκοποΰ ή άμεσος είς τούς κανόνας τούτους αναφορά.

1) Κ α ν ώ ν ΜΑ' τών 'Αγίων ’Αποστόλων.— «’Επίσκοπος 
ή πρεσβύτερος ή διάκονος, τόκους άπαιτών τοϊς δανειζομένοις, 
ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω.»

2) Κ σνών ΙΖ' τής Α' έν Νίκαια Οικουμενικής Συνόδου. 
— «Επειδή πολλοί έν τψ Κανόνι έξεταζόμενοι, τήν πλεονε
ξίαν καί τήν αισχροκέρδειαν διώκοντες, έπελάθοντο τοΰ θείου 
γράμματος λέγοντος «τό άργύριον αύτοϋ ούκ έδωκεν έπί τό
κω» καί δανειζοντες έκατοστάς άπαιτοΰσιν, έδικαίωσεν ή 
άγια καί μεγάλη Σύνοδος, ώς εϊτις εΰρεθείη μετά τόν δρον
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τοΰτον τάχους λαμβάνων, έχ μεταχειρίσεως ή άλλως μετερ-
χόμενος τά πράγμα ή ήμιολίας άπαιτών ή δλως έτερόν τι
έπινοών αισχρού κέρδους ένεκα, καθαιρεθήσηται τοϋ κλήρου
καί άλλότριος τοϋ Κανόνος έσται.»

3) Κανών Γ τής ΣΤ' έν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενι
κής Συνόδου. — «’Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, τό
κους ή τάς λεγομένας έκατοστάς λαμβάνων, ή παυσάσθω ή 
χαθαιρείσθω.»

4) Κανών Δ' τής έν Ααοδικείιφ Συνόδου. — «Περ'ι τοΰ 
μη δεϊν ιερατικούς δανείζειν, και τόκους καί τάς λεγομένας 
έμιολίας λαμβάνειν.»

6) Κανών Κ' τής έν Καρθαγένη Συνόδου.—«Ήρεσεν ίνα 
κληρικός έάν χρήματα δφ έν χρήσει, τά χρήματα λάβη· έάν 
είδος, δσον δέδωχε λάβη.»

Ούτως έ'χουσι τά έκκλησιαστικά νόμιμα κοινώς πρός τούς 
έν τω κόσμω κληρικούς καί πρός τούς άπομεμακρυσμένους 
αΰτοΰ μοναχούς. Ή ισχύς τών νομίμων τούτων κατά θεω
ρίαν μέν είναι άφιλονείκητος· ούτε δύναται νά ίσχύη ένώπιον 
τών δικαστηρίων τής πολιτείας πρός τούς έκκλησιατικούς δ,τι 
άφαιρεϊ άπ’ αυτών τό έχκλησιαστικόν αξίωμα, διότι, ώς Γδο- 
μεν, ή τοκοληψία έπάγει καθαίρεσιν. Έν τή πρακτική δμως 
οί κανόνες έσίγησαν καί άπό διαφόρων δικαστικών θεμάτων 
παρετηρήθη πληρέστατη μεταξύ τοΰ πολιτικοΰ καί τοΰ έκ- 
κλησιαστιχοΰ νόμου άντίθεσις, άναγνωρισθέντος τοϊς κληρικοϊς 
τοΰ προς τοκοληψίαν δικαιώματος.

Είναι καί τοϋτο μία έκ τών πολλών ένδείξεων τής μονο
μερούς τόσον έν τή εκκλησία οσον καί έν τή πολιτεία; πορείας 
τών πραγμάτων. Ή αρμονία τών γενικών σκοπών είναι τό 
δυσχερέστατου τών τής βιωτικής έργων. Και φαίνεται ειμαρ
μένη τις ή διά μέσων τών παραφωνιών προαγωγή καί συντή- 
ρησις.

Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος μηνός άρχισαν αί έργα ■ 
σίαι τής κατασκευής τών ’Αθηναϊκών ιπποσιδηροδρόμων, δη
λαδή τήν παραμονήν τής ήμέρας καθ’ ήν έπρόκειτο νά κα- 
ταςή ύπερήμερος ή άναλαβοϋσα τήν κατασκευήν αυτών Εται
ρία «Societe des Laminoirs, Forges et Fonderie de 
Jemmapes, V. Demerbe et Cie a Jemmapes. Ιδού 
πώς ίχουσι τά κατά τήν έπιχείρησιν ταύτην κατά τήν άπό 
21 Σεπτεμβρίου 1880 σύμβασιν τής έταιρίας ταύτης μετά 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, έπικυρωθεϊσαν διά τοΰ ΟΙΈΓ. 
νόμου τής 30 Δεκεμβρίου 1880, δημοσιευθέντος έν τή έφη- 
μερίδι τής Κυβερνήσεως τή 6 ’Ιανουάριου 1881 :

1. ’Επιτρέπεται είς τήν Εταιρίαν,έχουσαν τήν νόμιμον αύ
τής κατοικίαν έν Άθήναις, νά κατασκευάση ίδίαις δαπάναις 
καί έπί κινδύνω αύτής, έπί τών κάτωθι σημειουμένων δημο
τικών καί δημοσίων τοϋ Κράτους όδών, σύμπλεγμα ίπποσιδη- 
ροδρόμων πρός μεταφοράν έπιβατών καί έμπορευμάτων. Έάν 
δέ δέν ΰπάρχωσι δημόσιαι ή δημοτικά· οδοί, ή Έταιρία Οά 
κατασκευάση ταύτας δι’ έξόδων της καί θ’ αποζημίωση-τά 
καταληφθησόμενα έδάφη κατά τούς περί οδοποιίας έν ίσχύϊ 
νόμους. Τό σύμπλεγμα σύγκει.ται έκ τών ακολούθων μεταξύ 
των συναφών γραμμών.—Ή πρώτη άρχεται άπό τής πλα
τείας τής Όμονοίας, διατρέχει τήν όδόν ’Ακαδημίας, κατέρ
χεται παρά τούς Βασιλικούς σταύλους καί φθάνει είς τήν πλα
τείαν τοΰ Συντάγματος, διατρέχουσα δέ τήν όδόν Φιλελλή
νων άπολήγει είς τούς Παριλισσίους κήπους.—Ή δευτέρα άρ
χεται άπό τής αυτής πλατείας τής Όμονοίας, διατρέχω τήν 
όδόν Πατησίων, διασχίζει τό ομώνυμον προάστειον καί απο
λήγει είς τόν άγιον Αουκάν.— Ή τρίτη άρχεται έπίσης άπό 
τής πλατείας τής Όμονοίας, διατρέχει τήν όδόν ΚολοχυνθβΟς, 
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και απολήγει είς τό ομώνυμον προάστειον.— Ή τετάρτη άρ
χεται άπό τής πλατείας τής Όμονοίας, διατρέχει τήν όδόν 
Αθήνας και, καμπτόμενη καθέτως, απολήγει διά τής όδοϋ 
Ερμου εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν. — Ή πέμπτη άρχεται 

άπό τής πλατείας τοΰ Συντάγματος, διατρέχει τό χωρίον 
’Αμαρούσιου και άπολήγει εις Κηφισίαν.—Ή έκτη άρχεται 
παρά τήν ’Αγγλικήν εκκλησίαν και άπολήγει μεταξύ τών 
δύω Φαλήρων.—Ή έβδομη ένόνει τό πα>.αιόν μετά τοΰ νέου 
Φαλήρου άκολουθοϋσα τήν άκτήν. — Ή όγδοη άρχεται άπό 
τής πλατείας τής Όμονοίας, διατρέχει τήν όδόν Πειραιώς 
καί, καμπτομένη κατ’ όρθάς, άπολήγει διά τής όδοϋ Άσω- 
ματων εις τήν παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν μικράν έκ- 
κλησιαν τών Άσωμάτων. — Ή έννάτη συνίστησι τό άναγ- 
καιον σύμπλεγμα διά τήν έσωτερικήν ύπηρεσίαν τοϋ Πει
ραιώς και τών πέριξ, έκτός τής γραμμής τής ένούσης διά 
τής κρηπίδας τό Τελωνεϊον μετά τοϋ σιδηροδρομικού σταθ
μού. ’Εν τούτοις ή Κυβέρνησις δέν δύναται ν’ άπαιτήση τήν 
κατασκευήν τοϋ συμπλέγματος τούτου, είμή μόνον άν συν- 
δεθή τοΰτο μετά τοΰ τών ’Αθηνών. Έάν όμως άλλη τις έται
ρία προσεφέρετο νά άναλάβη τήν κατασκευήν του συμπλέγ
ματος τοϋ Πειραιώς, ή Κυβέρνησις δύναται νά τό παραχω- 
ρήση είς αύτήν.

2. Καθ’ ήν περίπτωσιν ή Κυβέρνησις ήθελεν άποφασίσει νά 
έγκρίνη τήν κατασκευήν ίπποσιδηροδρόμων έπϊ τών όδών Έρ
μου καί Αιόλου, μόνη ή παρούσα Έταιρία έχει τό δικαίωμα 
τής κατασκευής αύτών.

3. Ή Έταιρία αύτη έχει τό δικαίωμα νά σχηματίση έτέ- 
ραν 'Εταιρίαν διά τήν κατασκευήν καί τήν χρησιμοποίησιν 
τοΰ συμπλέγματος, οπερ τή παραχωρειται. Τό καταστατικόν 
τής Έταιρίας δέον νά ύποβληθή ύπό τήν έγκρισιν τοϋ ΰπουρ- 
γοϋ τών Έσωτερικών καί δημοσιευθή συμφώνως πρός τό άρ
θρον 37 τοΰ Εμπορικού κώδικας.

4. Αί γραμμαί θά κατασκευασθώσιν έντελώς καί θά τε- 
θώσιν είς ένέργειαν έντός τριών έτών άπό τής δημοσιεύσεως 

τοΰ νόμου τοΰ έγκρίνοντος τήν παρούσαν παραχώρησιν. Αί 
έργασίαι άρξονται έντός έννέα μηνών.

5. Αί γραμμαί κατασκευάζονται συμφώνως πρός τό σχέ
διον, τό ύποβληθησόμενον ύπό τής Έταιρίας καί έγκριθησόμε- 
νον ύπό τοΰ υπουργού τών Έσωτερικών, έντός έννέα μηνών 
άπό τής ήμερομηνίας τής ύπογραφής τής παρούσης συμβά
σεως. Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει· 1) τό γενικόν διάγραμ
μα τών παραχωρουμένων γραμμών 2) τας λεπτομέρειας τών 
διαφόρων μερών τής όδοϋ· 3) τήν έγκάρσιον κανονικήν τής 
γραμμής τομήν, έν ή θά έξεικονίζωνται καί αί έργασίαι έπι 
καί υπό τό έδαφος- 4) τήν έγκάρσιον τομήν τών σιδηρών 
ράβδων 5) τό σχήμα τών κλειστών καί άνοικτών όχημάτων 
διά τήν μεταφοράν τών τε έπιβατών καί τών έμπορευμάτων. 
Έκτός τούτων ύποχρεοϋται ή Έταιρία νά σημειώση έπί τών 
διαγραμμάτων τάς θέσεις τών ίδρυθησομένων σταθμών καί 
γραφείων, ών ή άνέγερσις ήθελεν έπιτραπή, τά στόματα τών 
δχετών, τά φρέατα, τούς σωλήνας τοΰ υδατος ή τοΰ φωταε
ρίου, τέλος παν δ,τι ήδύνατο νά έπιοράση είς τήν τοποθέτη- 
σιν τών έργων καί τήν τακτικήν λειτουργίαν τοϋ ίπποσιδη- 
ροδρόμου. Διαρκούσης τής κατασκευής τών έργων καί τοΰ 
χρόνου τής έκχωρήσεως,ή Έταιρία δύναται νά προτείνη οίας- 
δήποτε τροποποιήσεις κρίνη άναγκαίας καί χρησίμους πρός 
όφελος τής συγκοινωνίας, άλλά δέν δύναται νά τάς έκτελέση 
ή μετά προηγουμένην έγκρισιν τοϋ Υπουργείου τών Έσωτε
ρικών. Τούναντίον, ούτος δύναται νά διατάξη τήν έκτέλεσιν 
τροποποιήσεων, αιτινες ήθελον φανή ωφέλιμοι έκ τής πείρας 
καί τής προόδου τής τέχνης, ή δέ Έταιρία δέν δύναται νά ά- 
παιτήση άποζημίωσιν δια τάς τροποποιήσεις ταύτας.

6. Αί γραμμαί θά ώσιν άπλαϊ, έκτός τών σημείων τών άπο- 
συναντήσεων. Έν τούτοις, τη έγκρίσει τοϋ Ύπουργοΰ,ή Έται
ρία δύναται νά θέση καί διπλάς γραμμάς είς τάς εύρείας οδούς 
καί τάς πλατείας. Τό πλάτος τοΰ δρόμου έσεται 1μ. 44· τή 
ειδική δμως έγκρίσει τοϋ Ύπουργοΰ, ή έταιρία δύναται νάκα- 
τασκευαύση τας γραμμάς μέ άπόστασιν ένός μόνον μέτρου.
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At ραβδβι ΐεθησονται είς τό αύτό επίπεδον του έδάφους άνευ 
έξοχών η κοιλοτήτων. Ή κανονική τομή τών όδών δέν δύνα
ται να τροποποιηθώ ούτε κατά πλάτος, ούτε κατά μήκος άνευ 
έγκρίσεως τοΰ Ύπουργοΰ τών Εσωτερικών. Ή προτεινομένη 
ράβόος είναι ή γνωστή ύπό τό ονομα αράβδος τοΰ συστήμα
τος Demerbe.» Αί γραμμαι Οά κατασκευασθώσιν έπί τών 
όδών, τό δέ έδαφος Οά έπανενεχΟή είς τήν αρχικήν αΰτοΰ κα- 
τάστασιν, δηλαδή αί οδοί Οά χαλικοστρωΟώσιν, έάν ήσαν χα- 
λικόστρωτοι, και Οά λιθοστρωθώσιν, έάν ήσαν λιθόστρωτοι. Ή 
Εταιρία Οελει τηρεί' έν καλή καταστάσει τό μεταξύ τών έλα- 
σμάτων μέρος τής όδοΰ καί εκατέρωθεν αύτών έπί μ.0,45, έάν 
ή όδός ήναι χαλικόστρωτος, καί έπί μ.Ο,25, έάν ήναι λιθό
στρωτος.

7. Η άνέωςις χανδάκων είς τάς οδούς πρός τοποΟέτησιν τών 
γραμμών οέον νά έκτελήται μεθ’ όλης τής δυνατής ταχύτη- 
τος καϊ τών άναγκαίων προφυλάξεων. Ή κυκλοφορία δέον, εί 
δυνατόν, νά άποκαθίσταται έν τή αύτή ήμέρεκ.

8. II Εταιρία έγγυάται διά τήν καλήν και στερεάν έκτέλε- 
σιν τών έργασιών της. Τά υλικά πρός κατασκευήν τών γραμ
μών Οά ώσι τής καλλιτέρας ποιότητος καί κατάλληλα πρός 
τόν προορισμόν των.

9. Αί έργασίαι τής κατασκευής καί συντηρήσεως Οά έκτε- 
λώνται ύπό τόν έλεγχον τών μηχανικών τοΰ Κράτους καί δέον 
νά έμποδίζωσιν οσον οίον τε όλιγώτερον τήν έλευθέραν καί 
ασφαλή κυκλοφορίαν.

1(). Καθόσον περαιοΰνταιαί έργασίαι έπί τμημάτων αρκούν
τως έκτεταμενων, όπως παραδίδωνται είς τήν κυκλοφορίαν, 
Οά παραλαμβάνωνται υπό τών μηχανικών τών έπιφορτισμέ- 
νων τήν έξελεγξιν αύτών. Έν τούτοις τό πρωτοκολλάν των 
δέν έχει κϋρος, είμή μετά τήν έγκρισιν τοΰ Ύπουργοΰ τών Ε
σωτερικών, μεθ ήν ή έταιρία δύναται νά χρησιμοποιήση τά 
μνησθέντα τμήματα καί νά εισπράττη τά κάτωθι οριζόμενα 
κόμιστρα.

11. Πρός άποζημίωσιν τών δαπανών καί τών βαρών, άτινα 

ή παρούσα παραχώρησις συνεπάγεται, έπιτρέπεται εις τήν 
'Εταιρίαν νά εισπράττη κατ’άνώτατον δρον (δν δέν δύναται νά 
ύπερβή καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής παραχωρήσεως) κόμιστρα 
κατά τό έξής τιμολόγιον· 1). Διά τήν μερικήν ή ολικήν δια
δρομήν ένός πρώτου σταθμού, Α’ διά τήν πρώτην θέσιν και 
και τούς έξώστας, δρ. ν. 0,15· Β' διά τήν Δευτέραν θέσιν 
καί τό ύπερώον δρ. ν. 0,10· διά τήν διαδρομήν έκάστου συνε
χούς σταθμού, εί’τε διά πρώτης, είτε διά δευτέρας Οέσεως 
δρ. ν. 0,10 έπί πλέον. 2) Δι’ ενα δρόμον έκτός τής πόλεως, 
οίονδήποτε καί άν ή τό σημεΐον τής άναχωρήσεως έν τή πό- 
λει, έάν ή άπόστασις δέν ύπερβαίνη τά τέσσαρα χιλιόμετρα, 
Α' διά τήν πρώτην Οέσιν καί τούς έξώστας, δρ. ν. 0,50· Β' 
διά τήν δευτέραν θέσιν καί τό ύπερώον, δρ. ν. 0,35· δι έκα
στον συνεχές χιλιόμετρον, εί’τε διά τήν πρώτην, είτε διά τήν 
οευτέραν Οέσιν, δρ. ν. 0,10 έπί πλέον. Παιδία μικρότερα 
τών τεσσάρων έτών, φερόμενα έπί τών γονάτων, μετα
φέρονται άμισθί. Τά μέχρις οκτώ έτών πληρόνουσι τό ήμισυ 
τών κομίστρων.Ή Έταιρία δύναται νά έκδώση εισιτήρια συν
δρομής είς καταβιβασμένας τιμάς. Αί τιμαί δύνανται νά δι- 
πλασιασθώσι διά τούς δρόμους άπό τήςέννάτης έσπερινής ώρας 
τόν χειμώνα, καί τής ένδεκάτης τό θέρος. Ή Εταιρία οφείλει 
νά χορηγή εισιτήρια μεταβιβαστικά οιά τους έπιβάτας, οί’τι- 
νες έπιθυμοΰσι νά μεταβιβασθώσιν άπό μιας γραμμής είς τήν 
άλλην. Οί έπιβάται δύνανται νά μεταφέρωσιν μεθ’ εαυτών δέ
ματα, άρκεϊ μόνον νά τά φέρωσιν είς τάς χεϊρας και να μή 
ένοχλώσι δι’ αύτών τούς συνεπιβάτας των. Ή τιμή τής με
ταφοράς τών πραγματειών δριζεται διά τα δέματα, τα έ'χοντα 
βάρος πλέον τών εκατόν χιλιόγραμμων, είς δρ. ν. 0,04 ανα 
εκατόν χιλιόγραμμα, δι’ έκαστον χιλιόμετρον. 'Γής διατάξεως 
ταύτης έξαιροΰνται τά δέματα, ών τό βάρος υπερβαίνει τας 
δύω χιλιάδας χιλιογράμμων.

12’. "Ενδειξις τών Σταθμών: 1) Ή πλατεία τής ‘Ομονοίας. 
2) ‘Ο σταθμός τοΰ Σιδηροδρόμου. 3)Ή πλατεία τοΰ Συντάγ
ματος. 4) Οί παριλίσσιοι κήποι. 5) Τό οριον τής πόλεως έπί 
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τής όδοΰ Φαλήρου. 6) Ή πλατεία τοϋ Πανεπιστημίου. 7) Ή 
είσοδος τών Πατησίων. 8) Τό προάστειον τοϋ Άγιου Λουκά. 
9) Τό δριον τής πόλεως έπι τής όδοΰ Κολοκυθοϋς. 10) Τό 
προάστειον τής Κολοκυθοϋς. 1 1) Τό δριον τής πόλεως έπι τής 
όδοΰ Κηφισσίας (‘Ριζάρειος Σχολή.)

13. Καθ’ ήν περίπτωσιν ή 'Εταιρία ήθελε κρίνει εύλογον νά 
καταβιβάση τάς άνωτέρω τιμάς, δέν δύναται νά τάς ύψωση 
πάλιν είμή μετά παρέλευσιν τριών μηνών. Έξαιρετικώς, κατά 
τάς πανηγύρεις και τάς έορτάς, ή Έταιρία δύναται νά κατα- 
βιβάση τάς τιμάς, έάν τό Οεωρή ώφέλιμον.

14. ‘Η μεταφορά τών έπιβατών δέον νά έκτελήται μετά 
προσοχής, ακρίβειας και ταχύτητος. Πρός τούτο ή Έταιρία 
όφείλει νά τηρή έν ένεργεία καθ' δλας τάς ώρας τοΰ έτους ώρι- 
σμένον αριθμόν αμαξών και ίππων, όπως έπαρκήείςτάς άπαι- 
τήσεις τής ταχτικής ύπηρεσίας, συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τής Διοικητικής ’Αστυνομίας.

Αί τιμαίτής μεταφοράς δύνανται νά άναθεωρώνται κατά δε
καετίαν ύπό τοΰ ‘Υπουργοΰ τών Εσωτερικών, άκουομένης καί 
τής Έταιρίας. Καθ'ήν περίπτωσιν ήθελε προκύψει διαφορά τις 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου μεταξύ τοΰ ‘Υπουργοΰ και τής 
Έταιρίας,ή ύπόθεσις τακτοποιείται διαιτητικώς. “Εκαστονμέ- 
ρος ονομάζει ένα διαιτητήν έν περιπτώσει δέίσοψηφίας, δ πρό
εδρος τών Έφετών διορίζει καί τρίτον.

1G. Απαγορεύεται εις τήν Εταιρίαν, έπί ποινή προστίμου 
πεντακοσίων τούλάχιστον νέων δραχμών, νά συνάπτη, άνευ 
τής συγκαταθέσεως τής Κυβερνήσεως, συμφωνίας μετά βιο- 
μηχάνων, ή οίωνδήποτε εργολάβων διά τήν μεταφοράν έπιβα
τών ή πραγματειών, έάν έν τή συμβάσει ταύτη δέν περιλαμ
βάνονται πάντες οί άλλοι βιομήχανοι ή έργολάβοι τοΰ αύτοϋ 
είδους, δηλαδή ή Έταιρία δέν δύνανται νά δώση τήν προτί
μηση* εις ούδένα ιδιαιτέρως.

17.01 στρατιώται καί οί ύπαξιωματικοί τοΰ κατά γήν καί κατα 
θάλασσαν στρατοΰ, έν στολή, πληρόνουσι τό ημισυ τών κομί
στρων· οί μηχανικοί, οί υπάλληλοι οί έπιτετραμμένοι τήνέπί-
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βλεψιν τών έργασιών τής Έταιρίας,καί οί κλητήρες έν υπηρε
σία μεταφέρονται αμισθί έφ' όλου τοΰ συμπλέγματος· δέν δύ
νανται όμως νά εύρεθώσι περισσότεροι τών τεσσάρων έν τή 
αύτή άμάξη. Έν περιπτώσει πυρκαϊας, τό πρός σβέσιν αυτής 
αναγκαίου ύλικόν μεταφέρεται αμισθί.

18. ‘Η Έταιρία δφείλει νά διορίση άρκοΰντα άριθμον πρα
κτόρων καί όδοστατών,είς οΰς νά άναθέση τήν αστυνομίαν καί 
συντήρησιν τών γραμμών τοΰ ίπποσιδηροδρόμου.

19. Τό σχήμα τών διαφόρων άμαξών, τών προωρισμένων 
είς τήν ύπηρεσίαν, δέον νά ύποβληθή ύπο τήν έγκρισιν τοϋ‘Υ
πουργοΰ τών Εσωτερικών. Αί άμαξαι τών έπιβαιών θά ώσι 
κατασκευασμένοι κατά τό τελευταίον σύστημα καί τα τελειό
τερα σχέδια. Θά ήναι αίωρημέναι έπί έλατηρΐων καί κεκλει- 
σμέναι διά κρυστάλλων κατά τόν χειμών. Τό μεγαλείτερον 
πλάτος των δέν δύναται νά ύπερβή τα 2μ. 20. Αί άμαξαι 
αυται Οά ύπόκεινται είς τάς παρούσας καί μελλούσας διατά
ξεις τής ’Αστυνομίας καί Οά έχωσι θέσεις δύω τάξεων.

20. ‘Η συντήρησις τών γραμμών καθώς καί τοΰ ύλικοϋ καί 
ή ύπηρεσία τής κυκλοφορίας τών ίπποσιδηροδρόμων ύπόκειν- 
ται ύπό τόν έλεγχον καί τήν έπίβλεψιν τοΰ ‘Υπουργού τών Ε
σωτερικών. Παν ό,τι άφορα τήν ύπηρεσίαν τών ίπποσιδηροδρό- 
μων, τήν άποσκευήν, τήν κυκλοφορίαν καί τήν σταθμευσιν 
τών άμαξών ύπόκειται είς τος γενικάς διατάξεις τής Αστυ
νομίας. τάς τε ύπαρχούσας καί τας έκδοΟησομένας.

21. ‘Η Έταιρία δέν δικαιούται είς άποζημίωσιν καθ’ήν πε
ρίπτωση», ένεκεν μέτρων δημοσίας τάξεως, ή’Αστυνομία ήθελε 
κρίνει άναγκαϊον να διακόψη πρός ώραν τήν κυκλοφορίαν, ή 
δταν κατα συνέπειαν έργασιών έκτελεσθησομένων έπί τών οδών 
ή ύπό ταύτας ύπό τής Κυβερνήσεως, τοϋ δήμου ή ιδιωτών 
έχόντων τήν άδειαν τών άρχών, ή κυκλοφορία Οά διεκόπτετο 
πρός ώραν.

22. Έάν ή ύπηρεσία τών ίπποσιδηροδρόμων διακοπή ένε
κεν έργασιών κατα τας οδούς ή δημοσίας άγυιάς, ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας έπιβάλλει τά άναγκαϊα μέτρα, δπως αί έρ-
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γασίαι αύται έκτελεσθώςιν ίσον οιόν τε ταχύτερον, ϊνα μή 
βλάπτωνται τά συμφέροντα τής Έταιρίας διά τής παραχω- 
λύσεως τής έλευθέρας κυκλοφορίας τών άμαξών της.

23. ‘Η Κυβέρνησις έπιφυλάττεται έαυτή τό δικαίωμα, άχουο- 
μέτης καί τής Έταιρίας, νά συνομολογή νέας παραχωρήσεις 
σιδηροδρόμων, διαχλαδουμένων έπι τών τής παρούσης συμβά
σεως, ή τούτων προεκβαλλομένων. Οί προνομιούχοι τών δια
κλαδώσεων χαι τών έπεχτάσεων τούτων δύνανται, έπί τή πλη
ρωμή διοδίων, δρισθησομένων άκολούθως, και δ··νάμει συμβι
βασμού των μετά τής Έταιρίας τών ίπποσιδηροδρόμων,τηροϋν- 
τες δέ καί τάς διατάξεις τής ’Αστυνομίας, νά περιτρέχωσι διά 
τών αμαξών των τας γραμμάς ταύτας καί τ' άνάπαλιν. Έάν 
ή Έταιρία καί οι προνομιούχοι τών διακλαδώσεων τούτων δέν 
ήθελον δυνηθή νά έλθωσιν είς συνεννόησιν έπί τής έκτελέσεως 
τού ορού τούτου, ό ‘Υπουργός τώνΈσωτερικών αποφασίζει έπί 
τών διαφορών, αιτινες ήθελον άναφυή.

24. Έπιτρέπεται εις τούς έξελεγκτάς ή φύλακας, τούς έπι- 
τετραμμένους τήν συντήρησιν καί τήν ύπηρεσίαν τών ίππο- 
σιδηροδρόμων, νά όρκίζωνται ένώπιον τού Είρηνοδίκου, όπως 
άποκτώσι τό δικαίωμα τοϋ νά συντάττωσι πρωτόκολλα, καθ’ 
ήν περίπτωσιν ήθελον συμβή παραβιάσεις τών διατάξεων τής 
’Αστυνομίας καί τής Έταιρίας τών σιδηροδρόμων.

25. Έάν, διά λόγους τάξεως ή δημοσίου συμφέροντος, ή 
Κυβέρνησις ήθελεν άναγνωρίσει τήν άνάγκην ιού νά καταρ- 
γήση ολας ή μέρος τών γραμμών πρό τής ύπό τοΰ άρθρου 37 
όριζομένης προθεσμίας, ή’κατάργησις δέν δύναται νά γίνη είμή 
διά Β. Διατάγματος, τήπροτάσει τοϋ ‘Υπουργικού Συμβουλίου. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή Έταιρία έχει δικαίωμα άποζη- 
μιώσεως δέκα χιλιάδων φράγκων δι’ έκαστον χιλιόμετρον γραμ
μής, έάν ή κατάργησις γίνη τό πρώτον έτος τής ύπάρξεώς 
της· τό ποσόν τούτο μειούται κατά 250 φράγκα άνά χιλιό
μετρου δι’ έκαστον έτος άπό τού δευτέρου έτους. Έκτός τού
του ή Έταιρία έχει τό δικαίωμα νά άναλάβη τό τε κινητόν 
καί τό άκίνητον αύτής ύλικόν.
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26. Αί διάφορά·., αιτινες ήθελον άναφυή κατά τήν ερμη
νείαν τών δρων τής παρούσης στμβάσεως, δικάζονται ένώπιον 

τών έπιτοπίων δικαστηρίων ώς έπείγουσαι.
27. Δύναται νά έπιτραπήτήΈταιρία νά μεταχειρισθή άτμα- 

μάξας άνευ θορύβου καί καπνού ώς κινητικήν δύναμιν· αΰται 
δμως θά ώσι τοΰ τελειοτέρου συστήματος τοϋ ήδη έν χρήεσεε 

εις άλλας πόλεις.28. Αί μηχαναί, οί ίπποι καί αί άμαξαι τού ίπποσιδηρο- 
δρόμου, ώς καί αί σιδηραϊ ράβδο·, καί τά παρεπόμενα καί δλον 
τό ύλικόν διά τήν κατασκευήν καί τήν χρησιμοποίησιν τών 
ίπποσιδηροδρόμων είναι έλευθέρα παντός φόρου τελωνιακοϋ, 

δημοτικού ή λιμενικού.
29. Επιτρέπεται εις τήν Εταιρίαν νά συστήση, τή προη

γούμενη έγκρίσει τοΰ ‘Υπουργού, έπι τών όδών καί πλατειών 

μικρούς σταθμούς διά τήν ευκολίαν τοΰ κοινού.
30. ‘Η Έταιρία ύποχρεοϋται νά καταθέση είς τό Κεντρικόν 

Ταμεϊον έγγύησιν έκ 30 χιλιάδων φράγκων, πρό τής ύπογρα- 
φής τής παρούσης ύπό τοΰ ‘Υπουργοΰ τών Έσωτερικών, είς 
μετρητά, φέροντα εις τήν Εταιρίαν τόκον έτήσιον 6 J° ή ομο
λογίας τής Κυβερνήσεως, έκδεδομένας μετά το 1862. ‘II κα- 
τατεθεϊσα έγγύησις θέλει έπιστραφή τή έταιρία μετά τήν έκτέ- 
λεσιν έργων άξίας 100 χιλιάδων φράγκων, ή έάν ή παρούσα 
σύμβασις δέν ήθελε ψηφισθή ύπό τής Βουλής.

31. Έπιτρέπεται τή Έταιρία νά έκδώση μετοχάς,άντιπρο- 
σωπευούσας τό κεφάλαιόν της, καί νά τας ύποβάλη είς δη
μοσίαν έγγραφήν καί κυκλοφορίαν έντός τού Κράτους καί έν 

τω έξωτερικφ.32. Έάν ή Κυβέρνησις άποφασίση μετά τήν λήξιν τής 
προθεσμίας τής συμβάσεως νά χαταργήση τό δλον ή μέρος 
τών ύπαρχουσών γραμμών, ή Έταιρία ύποχρεοϋται νά έπανα- 
φέρη τό έδαφος, ΐδίαις δαπάναις, είς τήν αρχικήν αύτοΰ κα- 
τάστασιν, χωρίς νά δύνηται νά άπαιτήση διά τοΰτο άποζη- 

μίωσίν τινα ούτε τήν επιστροφήν τοΰ ύλικοΰ.
33. Έάν ή Έταιρία δέν ήθελεν ύποβάλει έν τώ ώρισμένφ 
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χρόνω τά σχέδια, ή δέν ήθελεν αρχίσει ή περαιώσει τάς έργα
σίας της έντός τής ώρισμένης προθεσμίας, ή έάν δέν ήθελεν 
έκτελέσει τάς άλλας ύποχρεώσεις, αϊτινες τή έπιβάλλονται διά 
τής παροόσης συμβάσεως, ό Υπουργός τών Έσωτεριχών έ'χει 
τό δικαίωμα νά κηρύξη αύτήν έκπτωτον τοϋ προνομίου τής 
παραχωρήσεως. Άμα κηρυχθή ή έκπτωσις, ή Κυβέρνησις δύ
ναται, άκουομένης και τής Έταιρίας,νά διατάξη τήν ολοσχερή 
ή μερικήν κατάλυσιν τών έργων, ή τήν διατήρησιν καί χρη- 
σιμοποιησιν αύτών έπι βάσεων, άς ή Κυβέρνησις ήθελεν ορίσει. 
Εν περιπτώσει καταλύσεως, αί οδοί άποκαθίστανται, καί δλον 
τό ύπό τών ίπποσιδηροδρόμων κατεχόμενον έδαφος έπαναφέ- 
ρεται εις τήν πρώτην αύτοϋ κατάστασιν, δαπάναις καί τή 
φροντίδι τής Έταιρίας. Έν περιπτώσει διατηρήσεως τών ήδη 
κατεσκευασμένων γραμμών,ή Έταιρία οφείλει νά παραχώρηση 
τά ήδη τοποθετημένα ύλικά εϊς τάς παρά τών πραγματογνω- 
μόνων δρισθησομένας τιμάς.

34. Έν περιπτώσει μερικής ή ολικής καταλύσεως τής ύπη- 
ρεσίας τών ίπποσιδηροδρόμων, ή Έταιρία οφείλει νά λάβη τά 
αναγκαία μέτρα πρός προσωρινήν έξασφάλισιν τής κυκλοφο
ρίας καί νά άναδιοργανώση ακολούθως τακτικώς τήν ύπηρεσίαν. 
Εαν μετά παρέλευσιν εξ μηνών ή άναδιοργάνωσις αύτη δέν 

πραγμστοποιηθή, ή έκπτωσις δύναται έπίσης νά κηρυχθή.
35. Αί διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων παύουσι τοΰ 

νά ώσιν έφαρμόσιμοι, καί ή έκπτωσις δέν δύναται νά έπέλθη, 
έάν αί ύποχρεώσεις δέν ήθελον δυνηθή νά πραγματοποιηθώσι, 
συνέπεια άνωτέρας βίας, προσηκόντως βεβαιωμένης,

36. Έπί δύω έτη μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ Νόμου, τοΰ έγ- 
κρινοντος τήν παρούσαν παραχώρησιν, ή Έταιρία δύναται νά 
προτείνη καί άλλας γραμμάς έν τώ συμπλέγματι τών ’Αθη
νών, Πειραιώς καί τών πέριξ, αϊτινες δέν έμπεριέχονται έν τώ 
1 άρθρω. Αί νέαι αύται γραμμαι θέλουσι παραχωρηθή τή Έται
ρία ύπό τούς όρους τής παρούσης συμβάσεως.

37. ‘Η Κυβέρνησις παραχωρεί τή Έταιρία τήν κατα
σκευήν καί χρησιμοποίησιν τών ύπό τής παρούσης συμβά- 

σεως ύποδεικνυομένων ίπποσιδηροδρομικών γραμμών υπό τους 
έν αύτή διατετυπωμένους όρους έπί τεσσαράκοντα έτη άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ Νόμου, τοϋ έγκρίνοντος τήν παρα- 
χώρησιν.

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Έχομεν ύπ' όψιν τάς τραπέζας τοϋ Λαοϋ, ώς ώργάνισεν 
κατά πρώτον αύτάς έν Γερμανία ό Schulze-DelilZSCllC και 
καθ’ ά κατόπιν δ έν έτει 1868 εΐδικώς ψηφισθείς νόμος έκα- 
νόνισεν. Ή βάσις έφ’ ής έγεννήθη καί, δύναται τις νά εΐπη, 
ήνδρώθη ή ιδέα τών τραπεζών τοϋ Λαοϋ είναι κατ' έξοχήν 
ή άλληλεγγύη τών άποτελούντων τους συνεταιρισμούς τού
τους προσώπων. Ή άλληλεγγύη δεκαπλασιάζει καί έκα- 
τονταπλασιάζει τήν οικονομικήν δύναμιν τών στερούμενων 
μεγάλης ποσότητος αύτής. Εκατόν άνθρωποι χιλιοδράχ- 
μου περιουσίας, συνεταιριζόμενοι έπί τή βάσει τής άλλη- 
λεγγύης, δέν κατασκευάζουσι οικονομικήν δύναμιν έκατόν χι
λιάδων δραχμών άλλ' ένός έκατομμυρίου. “Εκαστος έχει όπι- 
σθέν του τήν έγγύησιν τών 100 χιλιοδράχμων (100X100, 
000=1,000,000).

Άλλά συμβαίνει τό περίεργον φαινόμενον οτι, έκτός όλιγί- 
στων έξαιρέσεων, αί κατά τό σύστημα τοϋ Schultze-De- 
lilzsche ίδρυθεϊσαι έκτός τής Γερμανίας τράπεζαι του Λαοϋ 
άπεμακρύνθησαν τής αρχικής βάσεως τής άλληλεγγύης το- 
σοϋτον άποτόμως, ώστε δέν έβράδυνε νά τεθή καί έν Γερμα
νία ύπό συζήτησιν ή μεγάλη τής άλληλεγγύης άρχή. Έάν 
ύποθέσωμεν συνεταίρους έχοντας τήν αύτην έκαστος οικονο
μικήν πίστιν, ή άλληλεγγύη στηρίζεται έπί τής ίσότητος και 
αί συνέπειαι αύτής, καλαί ή κακαί, μοιράζονται εις όλους έξ 
ίσου. Άλλ’ ή κοινωνία είναι πλήρης ανισοτήτων και οί έ
χοντες πλείονα θά σκεφθώσι πολλάκις άν πρεπή νά τά Ου-
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σιάσωσιν είς τήν αλληλεγγύην τών έχόντων ολίγα. Έκ τού
του έξηγεΐται απανταχού ή άπομάκρυνσις τών εύπορων ίκ

τών τραπεζών τοϋ Λαοϋ, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή έν αύταις
είσοδός των θά παρείχε πολυτιμότατα έφόδια εύρωστίας και
μείζονος προκοπής.

Ή παρατήρησις αυτή δέν δύναται βεβαίως νά άτονίση τό 
μεγαλείον τοΰ Οπό τήν αλληλεγγύην συντελεσθέντος κατορ
θώματος τών λαϊκών συνεταιρισμών, διότι πολλο'ι αύτών άρ- 
χίσαντες έξ έλαχίστων έφθασαν είς τά έκατομμύρια, είναι ό
μως ικανή νά χρησιμεύση είς τροποποίησιν τοΰ άρχικοΰ θε
σμού πλησίον δέ τών άλληλεγγύων συνεταιρισμών νά λει- 
τουργώσι και άλλοι μή αλληλέγγυοι. Τοιοΰτο τούλάχιστον 
είναι τό σημεϊον τής συναντήσεως τών έν Γερμανάφ έπί τοΰ 
θέματος τούτου τελευταίων οικονομικών συζητήσεων, προκει
μένου περί άναθεωρήσεως τοΰ νόμου τοΰ 18,68. Αί συζητή
σεις ανάγονται είς τρία προγράμματα, ύποβληθέντα είς τό 
Κοινοβούλιον τής χώρας ύπό τύπον προτάσεων νόμου. Τό 
πρώτον ανήκει είς αύτόν τόν Sclllllze-Delitzsclie καί απο
βλέπει είς τήν άπό τών μαθημάτων τής πείρας συμπλήρω- 
σιν τοΰ νόμου τοΰ 1868, οστις τή είσηγήσει αύτοϋ είχε ψη- 
φισθή. Έν τώ σχεδίω τούτφ διατηρείται ή άρχή τής αλλη
λεγγύης τών άποτελούντων τάς Τραπέζας τοΰ Λαοΰ συνεταί
ρων ώς κρηπίς τοΰ δλου οικοδομήματος, κατά τήν έφαρμο
γήν δέ αύτής ορίζεται οτι τά χρέη τής έταιρίας πληρόνει τό 
ταμεΐον τής έταιρίας, έν περιπτώσει δέ πτώσεως αύτής οί 
έκκαθαρισταί της διανέμουσι τό χρέος της μεταξύ όλων τών 
συνεταίρων, καί άν μεταξύ αύτών είναι τινες αναξιόχρεοι τό 
μέρος αύτών διαμοιράζεται μεταξύ όλων τών λοιπών· τοιου
τοτρόπως δέν διατρέχουσιν ιδιαίτερον κίνδυνον οί εύπορώτεροι 
τών συνεταίρων. Κατά τό νέον σχέδιον ό προκείμενος νομι
κός Οργανισμός περιλαμβάνει μόνους τούς συνεταιρισμούς τής 
πίστεως, τής άγορας πρώτων υλών, τής παραγωγής, τής κα
ταναλώσεως καί τής οικοδομής, αποκλείονται δέ ρητώς έξ 
αυτοΰ οί συνεταιρισμοί τής ασφαλείας, απαγορεύεται εις τόν 

συνεταιρισμόν νά ήναι μέλος έτέρου συνεταιρισμού, δργανίζε- 
ται παρά τώ διοικητή τής έταιρίας τριμελές έπιτηρητικόν 
συμβούλιον μετά ειδικών έκάστου μέλους καθηκόντων, καί δέν 
έπιτρέπεται είς τούς συνεταίρους ή πρό τής λήξεως τοΰ έ'τους 
τής έταιρικής διαχειρίσεως άπομάκρυνσις αύτών, ήτις δέον νά 
γνωστοποιήται έγγράφως πρό ένός μηνός.

Τό δεύτερον πρόγραμμα ανήκει είς τδν Mirbach καί έπι- 
διώκει τήν κατάργησιν τής απολύτου αλληλεγγύης μεταξύ 
τών συνεταίρων, έκτεϊνον τήν εύθύνην αύτών μέχρι κατ’ έλά- 
χιστον δρον τοΰ διπλάσιου τών μετοχών των, δυναμένων 
τών έταίρων νά άναδεχθώσι καί πλείονα, έφ’ ω ύποχρεοΰνται 
αί έταιρίαι νά δημοσιεύωσι τόν αριθμόν τών μετοχών των 
καί τό άθροισμα τής άνω αύτών άλληλεγγύου εύθύνης τών 
μελών αύτών. Μεταξύ τής απολύτου καταργήσεως τής αλ
ληλεγγύης καί τής σχετικής καταργήσεως αύτής εΰρέθη έπί 
τέλους ή συνύπαρξις άμφοτέρων, διότι οί τών αντιθέτων προ
γραμμάτων ΰποστηρικταί έδέχθησαν κατ’ άρχήν τό δυνατόν 
τής λειτουργίας συνεταιρισμών έπί πλήρη άλληλεγγύη πλη
σίον συνεταιρισμών έπί εύθύνη περιωρισμένη.

Τό τρίτον πρόγραμμα ανήκει είς τόν Ackermann καί 
έπιδιώκει πρό πάντων τήν διαφώτισιν έπί τοΰ θέματος τών 
συνεταιρισμών τοΰ Λαοΰ. Ιδού τά αντικείμενα περί ά στρέ
φεται ή προτεινομένη έξέτασις: Περιορισμός τών έργασιών 
τοΰ συνεταιρισμού έντός ώρισμένης τοπικής περιφέρειας, πε
ριορισμός τοΰ άθροίματος τών διανεμομένων είς τούς έταιρους 
μερισμάτων έπί σκοπφ ένισχύσεως τού άποθεματικοϋ κεφα
λαίου, άπαγόρευσις τής έπί άκινήτων καί δημοσίων χρεω
γράφων κερδοσκοπίας, άπαγόρευσις τών άνοικτών λογαρια
σμών είς τά μέλη τής διευθύνσεως τοϋ συνεταιρισμού, ύπο- 
χρέωσις τών διευθυντών είς έγγυοδοσίαν, ύπο τής γενικής τοΰ 
συνεταιρισμού συνελεύσεως προσδιορισμός τών δημοσίων χρεω
γράφων έφ’ ών έπιτρέπεται ή δόσις προκαταβολών, προσδιο
ρισμός τού άνωτάτου δρου τής χορηγητέας είς έκαστον έταϊ- 
ρον πίστεως, άνάθεσις είς τήν δημοτικήν άρχήν δικαιώματος 
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έπιτηρήσεως τών συνεταιρισμών και έπισκέψεως τών λογαρια
σμών των, εύθύνη τών οφειλετών τοΰ συνεταιρισμού διά δύο 
τούλάχιστον ύπογραφών, άπόφασις εταιρικών συμφωνιών διά 
τής ψήφου τούλάχιστον πέντε μελών τής διευθύνσεως, άπα- 
γόρευσις του νά είναι τις συγχρόνως μέλος δύο ή πλειόνων 
όμοιων συνεταιρισμών, έξέλεγξις τοϋ καταλόγου τών Οφειλε
τών τοΰ συνεταιρισμού άνά πάσαν τούλάχιστον τριμηνίαν 
ύπό τοϋ διοικητικού συμβουλίου. Τά στοιχεία ταΰτα άνά- 
γονται είς τήν κανονικήν λειτουργίαν καί άνάπτυξιν τής ιδέας 
τοΰ συνεταιρισμού τοΰ Λαού. Έν τούτοις ήδύνατο νά παρα
τήρηση τις, οτι ή άνάμιξις τής δημοτικής Άρχής είς τάς 
ύποθέσεις τοΰ συνεταιρισμού άποτελει εποψιν, τής οποίας οί 
έκ τής πολιτικής κίνδυνοι είναι 8,τι αντίθετον πρός τόν κοι
νωνικόν σκοπόν τών τοιούτων ενώσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

■Θέλομεν πραγματευθή περ'ι τών έν τή χρηματιστική τών 
’Αθηνών άγορα τρεχουσών τιμών τών έθνικών δανείων τής 
Ελλάδος άπό τής άρχής τοΰ έτους 1881 μέχρι τέλους Αύ
γούστου τοΰ έτους αύτοΰ. Σκοπός είναι ή οικονομική έκτίμη- 
σις τής Ελλάδος κατά τό θερμόμετρου τής χρηματικής -πί
στεως αύτής άπό τών παλμών τής έν τή πρωτευούση αύτής 
πιστωτικής έν γένει ζωής.

Α'. — Δάνειον τών 6 έ κ α τ ο μ. δρ. Διά τό δάνειον 
τούτο τής 14 Φεβρουάριου 1863 έξεδόθησαν 60,000 όμολο- 
γίαι είς Ονοματικήν άξίαν 100 δραχμών, καταβληθεισών υπό 
τών δανειστών έξ ολοκλήρου. Κατά συνέπειαν τών κανονι- 
κώς τή ΊΟ Όκτωβρίου έκάστου έτους ένεργουμένων κληρώ
σεων, διά τών όποιων έξοφληύήσεται τό δάνειον είς 34 έτη, 
ό άριθμός τών κυκλοφορουσών έν άρχή τοΰ 1881 δμολογιών 
αυτοϋ άνήρχετο είς 47,670. Τό έτήσιον εισόδημα έκάστης

ΕΛΛΗΝΙΚΑΆΑΝΈίΑ.

ομολογίας είναι-δρ. 6, άντιστοιχοϋν πρός τόκον 6 τοϊς */0 έπί 
τοΰ όνοματικόΰ κεφαλαίου, πληρώνεται δέ τή 31 Δεκεμβρίου 
έκάστου έτους ύπό τοΰ Κεντρικού Ταμείου. Τδοϋ αί τρέχου- 
σαι τιμαί τών ομολογιών τοϋ δανείου τούτου κατά τάς-έπο- 
μένας ήμέρας:

1881 δρ. 1881 δρ·

22 ’Ιανουάριου 101 ‘/, 7 Μαίου 107 7,
29 103 14 108 72

5 Φεβρουάριου 103 20 » 108'72
12 103 7. 28 109 7»
19 103 7, 4 ’Ιουνίου 111
12 Μαρτίου 105 7, 11 111
49 » 105 Ί. 18 » 111
26 105 Ί, 25 112

2 Άπριλίου 105 7, 9 ’Ιουλίου 113
46 » 106 7* 16 » 113
22 » 107 23 115
30 » 108 30 . 116

5 Αύγούστου 116
13 116
20 116
27 116

Β'. — Δάνειον τών 25 έκατομ. φρ. Διά τό δάνειον
τοΰτο τής 12 Άπριλίου 1867 έξεδόθησαν 100,000 όμολο-
γίαι είς όνοματιχήν άξίαν 280 δραχμών, έκ τών όποίων
πράγματι οί δανεισταί δέν κατέβαλον είμή 224. Κατά συ
νέπειαν τών κανονικώς τή 15 Μαρτίου καί 15 Σεπτεμβρίου 
έκάστου έτους ένεργουμένων κληρώσεων, διά τών οποίων έξο- 
φληθήσεται τό δάνειον είς 28 έτη, ό άριθμός τών κυκλοφο
ρουσών έν άρχή τοϋ 1881 ομολογιών άνήρχετο είς 80,664. 
Τό έτήσιον εισόδημα τών δμολογιών τούτων είναι διάφορον, 
διότι έπί τών πρώτων μέν 59,799 συνεφωνήθη δρ. 22,40, 
δπερ άποτελει τόκον πρός 8 τοϊς */, έπί τοΰ δνοματικου κε
φαλαίου, έπί τών επομένων δέ άπό αριθμού 59,800 μέχρις
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100,000 συνεφωνήθη ορ. 25,20, δπερ άποτελεϊ τόκον πρδς 
9 τοϊς °/0 έπι "τοϋ δνοματιχοΰ κεφαλαίου. Τδ εισόδημα τοϋτο 
πληρώνεται ύπδ τής ’Εθνικής Τραπέζης έξ ήμισείας τή 15 
Άπριλίου καϊ 15 'Οκτωβρίου έκάστου έτους. ’Ιδού αί τρέχου
σα·. τιμαϊ τών ομολογιών τοϋ δανείου τούτου κατά τάς έπο- 
μένας ήμέρας:

1881 όμολ. ά όμολ. β 
δρ.— δρ.

15 ’Ιανουάριου 273 284
22 > 274 283 *Α
29 » 276 286
5 Φεβρουάριου 277 287 %
12 > 278 287
19 279 288
26 » 281 289

5 Μαρτίου 279 290
19 » 280 290 */a
26 » 280 289 ’/,

2 Άπριλίου 282 291 «/,
16 9 290 302
22 9 291 302
30 » 292 302

1881 όμολ. ά όμολ. β 
δρ.— δρ.

7 Μαίου 293 303
14 » 2917ο 304
20 > 289 303 ‘/ο
28 » 292 304 7,

4 ’Ιουνίου 292 Ί, 302 7.
11 > 294 304
18 > 294 304
25 > 294 304 7,

9 Ιουλίου 294 304 7ί
16 294 305
23 > 294 304
30 9 293 303
5 Αύγούστου 292 304

13 9 292 302
20 » 291 302
27 9 289 299

Γ'. — Δάνειον τ ώ ν 4 έ κ α τ ο μ. φρ. Διά τδ δάνειον 
τοϋτο τής 29 Μαίου 1871 έξεδόθησαν 16,000 όμολογίαι εις 
βνοματιχήν άξίαν 280 δραχμών, έκ τών όποιων πράγματι οί 
δανεισταϊ χατέβαλον μόνον 252. Κατά συνέπειαν τών κανο- 
νιχώς τή 15 Μαρτίου χαΐ 15 Σεπτεμβρίου έκάστου έτους 
ένεργουμένων κληρώσεων, διά τών όποιων έξοφληθήσεται τδ 
δάνειον είς 28 έτη, δ άριθμός τών χυχλοφορουσών έν άρχή 
τοΰ 1881 ομολογιών άνήρχετο είς 14,255. Τό έτήσιον ει
σόδημα έκάστης ομολογίας είναι δρ. 22,40 αντιστοιχούν

πρδς τόκον 8 τοϊς ·/, έπϊ του δνοματιχοΰ κεφαλαίου, πληρώ
νεται δέ ύπδ τής Έθνικής Τραπέζης έξ ήμισείας τή 15 Άπρι
λίου καϊ 15 ’Οκτωβρίου έκάστου έτους. ’Ιδού αΐ τρέχουσαι 
τιμαϊ τών ομολογιών τοϋ δανείου τούτου κατά τάς έπομένας 

ήμέρας:

1881

5 Φεβρουάριου 278
12 9 276
19 9 279
26 9 280

5 Μαρτίου 277
12 > 281
26 > 279

2 Άπριλίου 279
16 » 286
22 > 286
30 > 288

1881 δ?.
— —

7 Μαίου 283
14 289
20 > 286
28 » 288

4 Ιουνίου 288
11 288
18 9 287
25 9 289

9 ’Ιουλίου 287
16 286
23 9 288
30 » 289

5 Αύγουστου 288
13 9 289
20 9 289

‘27 » 288

Δ'. — Δάνειον τών 26 έκατομ. φρ. Διά τδ δά* 
νιον τοϋτο τής 30 Νοεμβρίου 1874 έξεδόθησαν 52,000 όμο- 
λογίαι είς όνοματικήν άξίαν 560 δραχμών, έκ τών όποιων 
πράγματι οί δανεισται χατέβαλον μόνον 453,60. Κατά συ
νέπειαν τών χανονιχώς τή 15 Μαίου και 15 Νοεμβρίου έκά
στου έτους ένεργουμένων κληρώσεων, διά τών οποίων έξο
φληθήσεται τδ δάνειον είς 44 ετη, ό άριθμός τών κυκλοφο · 
ρουσών έν άρχή τοϋ 1881 ομολογιών άνήρχετο είς 50,510. 
Τό έτήσιον εισόδημα έκάστης ομολογίας είναι δρ. 33,60 άν- 
τιστοιχοΰν πρός τόκον 6 τοϊς °], έπ1. τοΰ δνοματιχοΰ κεφα
λαίου, πληρώνεται δέ ύπδ τής Εθνικής Τραπέζης έξ ήμι·.
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σείας ip 15 Ίούνιοό καΙΊ5 Δεκεμβρίου ίχάατου έτουζ. ΊδΛ
α· τ?έχίοσαι τιμαί των ομολογιών τοΰ δανείου τούτοι» ζατά
τάς έπομενας ημέρας:

1881

15 Ίανουαρίου 387
5 Φεβρουάριου 391

19 393
12 Μαρτίου 399
19 398

2 ’Απριλίου 598
16 > 411
22 420
30 » 422

7 Μαίου 427
14 430
20 » 426
28 423

1881 φρ.

4 ’Ιουνίου 426
11 » 433
18
25

»
»

430 ι/3
432

9 Ίουλίου 429
16 431
23 * 430
30 » 430
13 Λύγούστου 428
20 » 427
27 > 427

Ε'. —Δάνειον τών 10 έχατομ. φρ. Διά τό δά
νειον τοϋτο τής 17 Δεκεμβρίου 1876 έξεδόθησαν 29,772 
όμολογίαι είς όνοματικήν άξίαν 250 φράγκων, έκ τών οποίων 
πράγματι κατέβαλον οί δανεισταί μόνον 197 1/a. Κατά συ
νέπειαν των κανονικώς τή 15 Μαίου και 15 Νοεμβρίου έκά- 
στού έτους ένίργουμένών κληρώσεων, διά τών όποιων έξοφλη. 
ΟήΛται τό δάνειον είς 44 έτη, ό αριθμός τών κυκλοφορουσών 
έν άρχή τόΰ 1881 ομολογιών άνήρχετο εις 29,268. Τό ετή
σιον εισόδημα έκάστης ομολογίας είναι δρ. 16,80 αντιστοι
χούν πρός τόκον 6 τοις β]0 έπί ι!οϋ όνοματικοϋ κεφαλαίου 
κάί πληρώνεται Οπό τής ’Εθνικής Τραπέζης έξ ήμισείας τή 
15 Ιουνίου καί 15 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Ιδού αί τρέ- 
χουσαι τιμαί τών ομολογιών τοϋ δανείου τούτου κατά τάς 
έπομενας ημέρας :

1881 φρ.
— —

15 Ίανουαρίου 190
22 Ρ 190
29 » 190

5 Φεβρουάριου 193
19 1’98
12 Μαρτίου 199
19 > 198
26 » 198

2 ’Απριλίου 200 η.
16 » 207
22 » 211
30 » 211

1881 φρ.
— —

7 Μαίου 213
14 Ρ 215
20 211
28 > 213

4 Ιουνίου 213
11 » 214
18 D 215
25 > 214

9 Ιουλίου 214
»6 Ρ 215
23 Ρ 214
30 » 213

5 Αύγουστου 213
13 Ρ 213
20 » 211

ή*. — Δ ά ν ε ι ο ν τ ώ ν 60 έκατομ. φ'?’. Διά το δά
νειον τοϋτο τής 3 Ίονουαρίου 1879 έξεδόθησαν 120,000 
όμολογίαι είς όνοματικήν άξίαν 500 φράγκων, έκ τών οποίων 
πράγματι κατέβαλον οί δανεισταί μόνον 392 1]2- Καί ™ £<*■ 
•νειον τοϋτο, ώς καί τά λοιπά, έξοφλεΐται διά κληρώιεων, α> 
τινες πρός αύτό ένεργοΰνται τή 20 Δεκεμβρίου, 20 Μαρτίου, 
20 Ιουνίου καί 20 Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, ύπολογισθεί- 
σης τής ούτω έξοφλήσεως τοϋ δανείου είς 40 ετη. Τό έτή
σιον εισόδημα έκάστης δμολογίας είναι φρ. 30 αντιστοιχούν 
προς τόκον 6 τοϊς °], έπϊ τοΰ όνοματικοϋ κεφαλαίου και πλη
ρώνεται ύπο τής Εθνικής Τραπέζης κατά τεταρτημόριου τή 
20 Ίανουαρίου, 20 Απριλίου, 20 Ιουλίου καί 20 ’Οκτωβρίου 
έκάστου έτους. Ιδού αί τρέχουσα-, τιμαί τών ομολογιών τοϋ 

δανείου τούτου κατά τάς έπομενας ημέρας:
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1881 1881

15
22

5
12
19
26

5
12
19
26

2
16
22
30

’Ιανουάριου
»

Φεβρουάριου
»

9

Μαρτίου
»

»
Απριλίου

»
»
»

Ζ'. — Δάνειον τών

7
14 

, 20 
, 28

11
18
25 

'.θ

23
30

5
13
20
27

Μαίου
9

Μαΐου
»

’Ιουνίου
9

9

9

Ιουλίου
»
9

9

Αύγουστου
»
9

9

120 έκατομ. φρ.
™ ΤΙ' Δ£Χψ6ρίΜ 188"· ‘««ν·’ 240,000 
Χν 373 Τ“τ'Χή’ άζ''α’ 500 ?ράϊχ“χ·ίχ «»·(ων 
το”δ.ν. "?L’ ησ*’ 7ωί χ“’“6άλ“’·ν οί &«..τ.ί. Κ.'. 
Ζ8 ™-7 ,ή ίξ?’λησ,ζ ίχ"”;’°·> 5- «λη?ώ«ω.

ΤόΊτΖοΓ" MS * Ι°7'°·“ ' Λ!ΧΒίχ5Ρ'ου Ι»’”™ ίχ«νί·
!’48;μ“ ίχάστ* ^.γί.5 τ?. 25

’’°*™ ,”Ρ’; τ6χοχ 5 Ί. i«i Χ=ΰ όνοματ,„ό χιφαλαίο,
1 'Ι“Μ'“ρί™ “1 ' i-xxvLC 

τώ’ x»vx.u 81, Μλ.
Χή, «χ,„,χή, τβ, δη!ίΜ.„, χρ£ωγρά

ΣΙΤΗΡΑ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ.

μί “8Τ’“ μ'λάι,"’* ,ά; ίπο.
ί« X* ίν ΑΟσχρο-Οόγγαρί, χχτά ,4 τρί. 

χον έτος παραγωγής τών σιτηρών, ήτοι είδικώς 1) σίτου, 2) 
σιχάλεως, 3) βρώμης χαι 4) κριθής. Θέλομεν πραγματευθή 
διαδοχικώς χαι περί τών τεσσάρων τούτων θρεπτικών ύλών, 
δπως χρησιμεύση τδ πόρισμα είς τήν μεταξύ τών έθνών άλ- 
ληλεγγύην τής συντηρήσεως διά μέσου τών διαφόρων κινή
σεων τοϋ έξαγωγικοϋ καϊ εισαγωγικού έμπορίου.

Α'. —Σίτος. Εις 10 έκατομμύρια στρεμμάτων αναβιβάζε
ται ή έν Αύστρία σπειρομένη σίτον γή, έκ τών οποίων 1 *]2 
μεν έκατομ. υπολογίζεται κατά 150,000 έκατολίτρων ύπο- 
δεέστερον τής κατά μέσον δρον καθ’ δλην τήν Αυστρίαν είς 
12 ‘[1β έκατομ. έχατολίτρων άναβιβαζομένης ένιαυσίας παρα
γωγής, 8 1]2 δέ έκατομ. ύπολογίζονται κατά 1,250,000 έχα
τολίτρων έπϊ πλέον. Τοιουτοτρόπως συμψηφιζομένης τής έλ· 
λείψεως πρδς τήν περίσσειαν, ή κατά τδ 1881 παραγωγή 
είναι κατά 1 περίπου έκατομ. έκατολίτρων άνωτέρα τής κατά 
μέσον δρον ένιαυσίας. ’Εν δέ τή Ούγγαρίρε ενώ άφ’ένδς ή χατά 
μέσον δρον ένιαυσία παραγωγή σίτου υπολογίζεται είς 20 
έκατομ. έκατολίτρων, άφ’ έτέρου ή κατά τδ έτος 1881 συν- 
τελεσθεισα κατέπεσεν είς 18 έκατομ. έκατολίτρων. Έπϊ 26, 
000,000 στρεμμάτων γής, τά όποϊα κατ’ έτος σπείρονται 
σίτον έν Ούγγαρία, 1 4,000,000 διετέλεσαν έφέτος ύπδ δρους 
έσοδείας έλλειποϋς. Συνυπολογιζομένων τών σιτοπαραγωγών 
κατά τε τήν Αύστρίαν χαϊ Ουγγαρίαν, προκύπτει δτι έπϊ 32, 
600,000 έχατολίτρων μέσης ένιαυσίας παραγωγής, κατά 
τδ ίτος 1881 παρήχθησαν μόνον 31,480,000.

Β'. — Σίκαλις. Ή καλλιεργηθεϊσα διά το προϊόν τοΰτο 
εκτασις έν μέν τή Αύστρία υπολογίζεται είς 20,000,000 
στρεμμάτων, έν δέ τή Ούγγαρία είς 15,000,000. Όσον ά
φορα τήν ένιαυσίαν μέσην παραγωγήν άναβιβάζεται αύτη είς 
25 έχατομ. έκατολίτρων διά τήν Αύστρίαν καϊ είς 20 έκα
τομμύρια έκατολίτρων διά τήν Ούγγαρίαν. Έν τούτοις χατά 
τδ έτος 1881 παρήχθησαν 25,920,000 έν Αύστρία καί 
20,000,000 έν Ούγγαρία, ύπάρχει δηλαδή πλεόνασμα μό
νον έκ τής πρώτης κατά 1,920,000 έκατολίτρων.
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Γ'. ~Β(^ώμη. Είς 18,000,000 στρεμμάτων Φλο
γίζεται ή είς παραγωγήν τον προϊόντος τούτου καλλιεργη
μένη γή ένΑύΑτρ^ καί εί* 20,000,000 ή έν Ούγγαρίφ. 
Ή ivrtW&ftt μέση παραγωγή Αναβιβάζεται εις 30 έχατομμυ- 
ρια έκατολίτρων έν Αύστρία καί είς 13 έκατομ. έκατολίτρων 
έν Ούγγαρία. Έν τδύτοις ή κατά τδ 1381 έπιτευχθεϊσα πα- 
ραγωγή ύπολογίζεται έίφ 31,800,000 έκατολίτρων διά τήν 
Αύστρίαν καί είς 11,000,000 διά τήν Ούγγαρίαν.

Δ'.—Κ ρ ιθή. Ή καλλιέργεια τής κριΟήί κατέλαβε ίσην 
έκτασίν γής καί έν Αυστρία και έν Ούγγαρία, δηλαδή 10, 
000,000 στρεμμάτων. Κατά μέσον δρον ένιαυσιως ή μέν· 
Αύστρία άΟράγει 16 έχατομ. έκατολίτρων, ή δέ Ούγγαρία 
10 *]Λ έκατομ. έκατολίτρων. "Οσον άφορα τήν κατά τδ έτος 
1881 έΛΙΤ'ευχθεΓώαν παραγωγήν, ανέρχεται αΰτη είς 16,000,· 
000 έκίτολιτρων έν Αύστρία καί είς 9,900,000 έν Ούγ- 
γορίΤ.

ΣνγΧρίνοντες τήν έάι τών σιτηρών παραγωγήν κατα τα 
δύο κεφαλαιώδη τμήματα τής Α'ύστροουγγρικής Αυτοκρατο
ρίας, παρατηροΰμεν δτι έπί μόνου- τοΰ σίτου προέχει ή Ούγ
γαρία (έκατόλιτρα 18,000,0000:13,480,000), ένφ έπί 
τής σικάλεως, βρώμης και κριθής προέχει ή Αύστρία (έκατό
λιτρα σ. 25,920,000 + β. 31,800,000 + κ. 16,000,000 : 
σ. 20-,000,000φβ. 11,000,000-|-κ.9,900,000). Σχετικώς 
δέ προς τήν παραγωγικήν δύναμιν έκάστης τών δύο χωρών, 
παρατηροΰμεν δτι ένώ έν Ούγγαρία υπάρχει κα ·απ .ωσις j 
τήν μέσην ένιαυσίαν παραγωγήν κατά 2 έκατομ. έκα.ο ιτρων 
έπί Τοΰ σίτου, κατά 2 έκατομ. έκατολίτρων έπι τής βρώμης 
καί κατά 50(ίχιΧ. έκατολίτρων έπί τής κριθής, έν Αυστρία 
υπάρχει αύξησις παραγωγής άνω τών προηγουμένων μέσων 
ένιαυσίων όρων κατά 880,000 έκατολίτρων έπί τοΰ σίτου, 
κατά 1,920,000 έκατολίτρων έπί τής ιτ.κάλεως, κατα , 
000,000 ίΧατολίτρων έπΓ τής βρώμης. Τδ προϊον έφ '-■> 
πίιίτει ή παραγωγή τοΰ 1881 μετά τής μέσης ένιαυσίας εινΛ1 
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διά τήν Ούγγαρίαν ή' σίκαλίς (20 έκατομ. έκατολίτρων) καί 
διά τήν Αύστρίαν ή κριΟή (16 έκατομ. έκατολίτρων).

ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ.

Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου 1880 ένηργήΟη άπογραφή τοϋ 
Ελβετικού πληθυσμού, έκ τής δποίας προέκυψεν δτι αναβι
βάζεται ούτος είς 2,846, 104 κατοίκους. "Ινα κρίνωμεν περί 
τής είς Ανθρώπους άναπτύξεως τής Ελβετίας, αρκεί ή ση- 
μείωσις τών προηγουμένων άπογραφών. Οΰτω κατά τήν ά
πογραφήν τοϋ 1870 ό’Ελβετικός πληθυσμός άνέβαινεν είς 
2,669,095, κατά τήν άπογραφήν τοΰ i860 είς 2,510,494, 
κατά την άπογραφήν τοΰ 1850 είς 2,354,659, κατά τήν 
άπογραφήν τοΰ 1837 είς 2,190,258. Έάν λάβωμεν ώς βά- 
σιν συγκρισεως τάς τέσσαρας άπογραφάς τής τελευταίας 
τριακονταετίας (1850 —1860 — 1870 — 1880), παρατηροΰ
μεν δτι άπδ τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 1860 ηΰξησεν ο ’Ελβετι
κός πληθυσμός κατα 215,835 κατοίκους, άπδ τοΰ 1860 μέ
χρι τοΰ 1870 κατά 158,661 καί άπδ τοΰ 1870 μέχρι τοΰ 
1880 κατά 177,107. Ή γενναιοτέρα περίοδος τής αύξήσεως 
ύπήρξε κατά τήν δεκαετίαν 1850 μέχρι 1860, αί δέ έπό- 
μεναι δύο δεκαετίαι έκ μειζόνων άνθρωπίνων άριθμών άνα- 
χωροΰσαι είς έλάσσονα εφθασαν άνθρωπίνης αύξήσεως πορί
σματα. Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 1870—80 ή αΰ- 

ξησις λογίζεται είς 6 τοΐς °'ο.
Ή σημαντική αύξησις τής πυκνότητος καί άραώτητος 

τοΰ πληθυσμού παριστα τήν μεγαλειτέραν έν ’Ελβετία ποι
κιλίαν άναλόγως τής γονιμότητος ή μή τοϋ έδάφους, τδ ό
ποιον διατελεϊ ύπδ τους μάλλον άτοτόμόυς τής παραγωγής 
ορούς κατά συνέπειαν τής έξόχως δρεινής διασκευής τής χώ
ρας. Τδ καντώνιον Γκριζόν έχον έκτασιν 7,185 □ χιλιο
μέτρων άριθμεϊ 94,994 κατοίκους, ένώ ή Βαλ-βίλλ έχουσα
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εκτασιν 37 χιλιομέτρων άριθμεϊ 65,101 κατοίκους. Έν γέ- 
νει ή πυκνότης τοϋ 'Ελβετικού πληθυσμού κυμαίνεται κατά 
□ χιλιόμετρον μεταξύ 13 κατοίκων ώς έν Ούρί και 1000 
κατοίκων ώς έν Βαλ-βίλλ. "Οσον δ'άφορα τήν κατά μέσον 
όρον πυκνότητα τοϋ πληθυσμού έφ' όλης τής 'Ελβετικής χώ
ρας, ή τελευταία άπογραφή αναβιβάζει αύτόν είς 61),5 κα
τοίκους κατά □ χιλιόμετρον. Ιδιαιτέραν έννοιαν κέκτηται ή 
διαμοίρασις τοϋ ’Ελβετικού πληθυσμού μεταξύ πόλεως καί 
^ζοχήζ· Ούτως έν τώ καντωνίω τής Γενεύης G3 τοϊς 
αστοί καί 37 τοϊς °ί, χωρικοί, ένω έν τω καντωνίω Τεσίν 
11 τοϊς *]β αστοί καί 89 τοϊς 0'0 χωρικοί. Ή μεγαλειτέρα 
ποικιλία έν τή διαμοιράσει ταύτη άπανταται μεταξύ τών δια
φόρων καντωνίων, άνάλογος πάντοτε πρός τούς βιομηχανι
κούς καί γεωργικούς τών Έλβε τικών κοινοτήτων όρους.

Έάν άπό τών άνωτέρω μεταβώμεν είς τήν ειδικήν καθ' έ
καστον καντώνιον διανομήν τού Ελβετικού πληθυσμού, ό έ- 
πόμενος πίναξ περιλαμβάνει τώ έκάστω προσήκον :

Τδ δλον 2,846,104

ΚαντύποΓ κάτοικοι Κακΐώκιοκ κάτοικοι
Ζυρίχη 317,576 Σχιαφούζ 38,348
Βέρνη 532,164 "Απιντζίλ έξ«τ. 51,958
Λουχέρνη 134,806 "Λπεντζελ έσω τ. 12,841
Ουρί 23,694 Σαιν-γκάλ 210,491
ΣχβΙτζ 51,235 Γκριζδν 49,999
Όμπβάλδ 15,356 Άργοβία 198,645
Νίδβαλδ 11,992 Θουργοβία 99,552
Ι'κλάρις 34,313 Τεσοίν 130,777
Ζούγ 22,994 Βώδ 238,730
Φριμποΰργ 115,400 Βαλαί 100,216
ΣολαΙρ 80,424 Νωσχιατέλ 103,732
Βαλ-βίλλ 65,101 Γενιύη 101,595
Βαλ-καμπάνι 59,271
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΖΑΚΧΑΡΟΠΑΡΑΓΛΓΗ-

Όσοι νομίζουσιν οτι ή ζάκχαρις είναι προϊόν τών νεωτέρων 
χρόνων, δέν έχουσιν άσφαλή γνώσιν τής ιστορίας της. Έν 
πρώτοις τό έξ ού κατά κυριώτατον λόγον κατασκευάζεται 
ζακχαροκάλαμον άπανταται εις άγρίαν κατάστασιν έν ’Ινδία, 
ήτις καί έκ τής παρατηρήσεως ταύτης καί έκ διαφόρων Ιστο
ρικών πληροφοριών ύπήρξεν ή πρώτη εστία τής ζαχχαρο- 
ποιϊτικής βιομηχανίας. Τοιουτοτρόπως έν τή άρχαιότητι ή 
ζάκχαρις ήτο γνωστή ύπό τό όνομα «’Ινδικόν άλας.» Καί ό 
μέν Θεόφραστος, κατατάσσων τό μέλι εις τρεϊς κατηγορίας, 
άναφέρει ρητώς οτι ή τρίτη προέρχεται έκ καλάμων, ό δέ Άρ 
χιγένης άναλύει τάς ιδιότητας τοϋ ’Ινδικού άλατος κατά τό 
χρώμα καί τήν σκληρότητα, τά όποϊα ευρίσκει ομοια πρός τό 
κοινόν άλας, καί κατά τήν γευστικότητα τήν όποιαν ευρίσκει 
προσεγγίζουσαν τό μέλι, ό δέ Διοσκορίδης είδιχώτερον ανα
φέρει ότι «έν τή ’Ινδία καί έν τή Εύδαίμονι Αραβία,τό όνομα 
τής ζακχάρεως δίδεται είςειδός τι μέλιτος στερεού παραγομέ- 
νου έκ καλάμου, όπερ, έχον σχήμα προσομοιάζον πρός τό τοϋ 
άλατος, τιθέμενου έπί τών όδόντων Οραύεται ώς τό άλας.»

Άλλ’ ή χρήσις τής ζακχάρεως δέν ήτο κοινή έν τή άρ- 
χαιότητι. Τήν έγνώριζεν ή φαρμακευτική, καθώς άναφέρει ό 
Πλίνιος, ούχί όμως καί ή μεγάλη άγορά τών καταναλωτών. 
Τό ζακχαροκάλαμον έξήχθη έκ τής ’Ασίας ύπό τών 'Αράβων 
ή τών Σταυροφόρων, κατόπιν τών όποιων άπαντδται καλ- 
λιεργούμενον έν Κύπρφ καί Σικελία, έκ τούτων δέ μετηνέχθη 
κατά τάς άρχάς τοΰ 15ου αίώνος είς Μαδέραν καί είς τάς 
Καναρίους νήσους, μετά τήν άνακάλυψιν δέ τής ’Αμερικής είς 
τάς έν αύτή Ίσπανικάς καί Πορτογαλικάς άποικίας, έν αίς έ
λαβε μεγάλην άνάπτυξίν. Άπό τών άρχών τοΰ 16ου αίώνος 
ή καλλιέργεια τοΰ ζακχαροκαλάμου έπεξετάθη έν Άγίω Δο- 
μενίκφ, έν Βρασιλία, έν Μεξικφ, έν Περοΰ, έν Χιλή, έν δ’λαι^
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ταϊς Ίσπανιχαϊς νήσοις τής Αμερικής και έν ταϊς Άγγλι- 
χαϊς, Γαλλικαϊς, Όλανδικαϊς και Δανικαϊς άποικιαις, άπετέ- 
λεσε δέ έκτοτε τόν κύριον πλούτον τών χωρών τούτων.

Δέν πρέπει ένταϋθα νά νομίση τις δτι τό ζακχαροχάλαμον 
είναι ή μόνη πρώτη υλη έξ ής κατασκευάζεται ή ζάκχαρις. 
Όταν ήτο υπερτετιμημένη ή έκ ζακχαροκαλάμου ζάκχα- 
ρις, κατεσκευάζετο έν Γαλλία τφ 1810 ζακχαρώδης υλη 
άπό σταφυλών και ιδίως λευκών σταφυλών δλοι οί καρ
ποί οί έχοντες τό χυμικόν οξύ δύνανται νά χρησιμεύσωσιν είς 
τοιαύτην ζακχαρώδη κατασκευήν ώς τό μέλι, τά άπια, τό 
κόμι, τά γαιόμηλα, τά όσπρια κλπ. Μέχρι καί αύτών τών 
ξύλων, τών άχυρων και τών ρακών έ'φθασεν ή παραγωγική 
τής ζακχαρώδους ΰλης τέχνη. Άλλά τό κύριον, είς δ ή προ
κειμένη μελέτη άναφέρεται, εΐναι ή παραγωγή έκ του ζακχα- 
ροκαλάμου καί έκ τών είς τήν κρυσταλλώδη φύσιν αύτοΰ 
ιδιαιτέρως προσαρμοζομένων φυτών, μεταξύ τών όποιων τά 
κοκινογούλια κέκτηνται όλως προέχουσαν θέσιν. Τοιουτοτρό
πως δύναται νά καταταχθή ή κυρίως ζακχαροπαραγωγή είς 
τρεις κατηγορίας, 1) έκ ζακχαροκαλάμου, 2) έκ κοκινογου- 
λίων καί 3) έξ άλλων φυτικών ούσιών ώς σφενδάμνων, φοι
νίκων, σοργοϋ, άραβοσίτου, καστάνων, σαλγαμίων, καρό- 
των, κοκοβαλάνων, άνανά καί λοιπών τροπικών καρπών. Ή 
ειδική σημαντικότης τών τριών τούτων πηγών τής κυρίως 
ζακχαροβιομηχανίας έχει νΰν, καθ’ ά σημειεϊ ή Μέλισσα τής 
Νέας Αύρηλίας, καθ’ άπαντα τόν κόσμον ώς έξής '. Έκ ζακ
χαροκαλάμου παρήχθησαν 4,000,000 τόνοι ζακχάρεως, έκ 
κοκινογουλίων 1,670,000 καί έκτων λοιπών ούσιών 150,000.

Αί σημαντικώτεραι λοιπόν τής ζακχαροποιίας πηγαί είναι 
τό ζακχαροκάλαμον καί τό κοκινογούλιον. Καί ή μέν άπό 
τοϋ κοκινογουλίου ζακχαροπαραγωγή ένεργεΐται έν Εύρώπη, 
διανεμομένη ώς έξής κατά τάς έπομένας χώρας αύτής: 
Γερμανία 500,000 τόνοι, Γαλλία 425,000, Αύστρία 410, 
000, 'Ρωσσία 225,000, Βέλγιον, 'Ολλανδία κλπ. 110,000, 
τό δλον 1,670,000 τόνοι. Ή δέ άπό τοϋ ζακχαροκαλάμου
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παραγωγή ένεργεΐται έκτός τής Εύρώπης, Έιανεμομένη κλι- 
μακηδόν κατά τάς έπομένας χήρας ώς έξής : ’Αγγλική ’Ιν
δία 1,550,000 τόνοι, Κούβα καί Πόρτο 'Ρίκο 700,000 καί 
λοιπαί κτήσεις ’Ισπανικού 50,000, Αγγλικοί Άντίλλαι, Δε- 
μεράρα κλπ. 250,000, Κίνα, Χογκόγκ κλπ. 250,000, 'Ολ
λανδική ’Ινδία, Γιάβα κλπ. 220,000, Γαλλικοί Άντίλλαι, 
Γουϊάννη 175,000, Βρασιλία 130,000, Λουϊσιάνη 125,000, 
Μαυρίκιος 125,000, Νήσοι Φιλιππίναι 120,000, Αίγυπτος 
75,000, ΙΙεοοϋ, Μεσημβρινή ’Αμερική 55,000, Μεξιχόν 35, 
000, άλλαι χώραι 140,000, τό ολον 4,000,000 τόνοι.

Έν γένει ή ζακχαροποιητική βιομηχανία άνήκει είς τόν 
κύκλον τών μεγαλειτέρων τοΰ αΐώνος βιομηχανιών. Είναι ά- 
ξιον παρατηρήσεως δτι συμβαδίζει έπί μάλλον καί μάλλον 
μετά τής άναπτύξεως τοΰ πολιτισμού. Ό κόσμος ζητεί τό 
γλυκύ είς άντάλλαγμα τών πικριών δ·.’ ών τό έξαγοράζει. 
’Ιδού πώς διενέμετο καθ’ έκαστον κάτοικον τών έπομένων έπι- 
κρατειών έν έτει 1859 είς χιλιόγραμμα ή κατανάλωσες τής 
ζακχάρεως'.Ήνωμέναι ΠολιτεϊαιΆμερικής 17,Αγγλία 15 *]w, 
Ελβετία 7 ’]w, ’Ολλανδία 6, Γαλλία 5 1]ι#, Σαρδηνία 4 J]t0, 
Βέλγιον 3 ‘]1β, Πορτογαλία 3 *]„, Γερμανία 2 4]„, Αύστρία 
1 *|1β, Ισπανία ’]1β. ’Έκτοτε οί δροι τής προσωπικής κατα
ναλώσεως τής ζακχάρεως ύπέστησαν ιδιαιτέρας τροποποιή
σεις. Οΰτω τελευταϊον υπολογίζεται ή είς-λίτρας κατανάλω- 
σις τής ζακχάρεως καθ’ έκαστον κάτοικον τών έπομένων χω
ρών ώς έξής : Αγγλία 62, Ήνωμέναι Πολιτεϊαι Αμερικής 
41 ’]4, Γερμανία 19, Ρωσσία 7 κλπ. Αισθησιν προξενεί δ 
προβιβασμός τής Αγγλικής καταναλώσεως, ήτις άπό δεύτε- 
ρας έγένετο πρώτη καί άπό έπομένης τή τών Ηνωμένων Πο
λιτειών υπερέβη ταύτην κατά τό ήμισυ.
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Οί δημογέροντες τών Σπετσών, έρωτηθέντες ύπο τής Κυ
βερνήσεως τοϋ 1833 περί τών νομίμων, τά όποια προηγου
μένως ί'σχυον έν τή νήσω αύτών, ύπέβαλον είς τό ύπουργεϊον 
τήν άπό 22 Ίουλίου 1833 έκθεσίν των, ήτις, άνήκουσα είς 
τήν ιστορίαν τής έθνικής οικονομίας, δύναται νά άποτελέση 
σειράν προηγουμένων έν τή Οικονομική ’Επιθεωρήσει δημο- 
μοσιεύσεων σχετικών πρός άλλα τής έπικρατείας μέρη. Ή 
έ’κθεσις αυτή έχει ώς έξής :

1. Κάθε γονεύς όποϋ ήθελε νά κάμη συνοικέσιον, ήτον μέ 
μόνον τόν λόγον άμφοτέρων τών μερών έφυλάττετο δέ το
σοϋτον, ώστε πολλοί γονείς άμα έγεννώντο τά παιδιά των τά 
άρρεβώνιζον, εύθυμοΰντες καί συντρώγοντες καί συμπίνοντες.

2. Είς τά συνοικέσια, προικοσύμφωνα δέν έγίνοντο. Προ
γαμιαία'. δέ δωρεα’ι πολυτίμων πραγμάτων έκ μέρους τοϋ άν
δρός έγίνοντο κατά τήν στάσιν ένός έκάστου· ομοίως δέν έγί- 
νετο προικοπαράδοσις κάμμία· άλλά μετά τόν γάμον έθεω- 
ροΰντο τά ρουχικά, ή καί άλλα πολύτιμα (άν ήτον) μεταξύ 
τών συγγενών άμφοτέρων τών μερών, τά όποϊα ό πατήρ τής 
νύμφης ήθελε δώσει μ’ εύχαρίστησίν του· αύτά δέ έδίδοντο 
άνευ τινός άποδεικτικοϋ ώς είρηται· έξω δέ άφ’ οσα ό πατήρ 
έ’διδε τής θυγατρός αύτοϋ εύχαρίστως, δ γαμβρός δέν ήδύνατο 
νά ζητήτη τι περιπλέον.

2. Ό μέν πατήρ τοϋ άρσενικοϋ έχρεώστει άναλόγως τής 
στάσεως του νά τοΰ κάμη μίαν οίκί»ν ή είς ίδιον του τόπον 
(άν ειχεν) ή είς αγοραστόν, ή είς χαρισμένου παρά τοΰ πεν- 
θεροΰ του· έάν δέ ό πατήρ υστερείτο, ό υιός κατεσκεύαζεν 
οικίαν μόνος, έν ίδρώτι τοΰ προσώπου του.

4. Ό δέ πατήρ τοϋ θηλυκού έπροίκιζεν αύτό κατά τήν 
εύχαρίστησίν του, χωρίς ή θυγάτηρ νά ένέχεται πλέον άπό 
περιουσίαν πατρικήν ή μητρικήν.

5. Κάθε πατήρ όποϋ ή τέχνη δέν ήτο άλλη παρά ναύτης 
απλώς, ή πλοίαρχος, επερνε τόν υιόν του μεθ’έαυτοΰ άπό τούς 
έπτά χρόνους τής ήλικίας του, καί ύπηρέτει ώς μικρός ναύ
της τόν πατέρα του μέχρι τής ήλικίας τοΰ 15 ή 16 χρόνου· 
ύστερον έπήγαινε μόνος του δ υιός καί οσα έκέρδιζε τά έδιδε 
τοϋ πατρός του, ό δέ πατήρ έχρεώστει νά τόν ένδύη, καί εις 
τή* ύπανδρείαν του νά τοϋ κάμη πρώτα οικίαν (άν ήτο είς 
κατάστασιν), καί δεύτερον τόν γάμον ή πατρική οικία ήτο 
τοϋ μικροτέρου· όσα θηλυκά καί άν εϊχον, τά έπροίκιζε κατά 
τήν θέλησίν του· καί ήτο καιρός όποϋ ό πατήρ έλάμβανεν 
άλλην κατάστασιν, καί αί άνύπανδροι θυγατέρες έλάμβανον 
άλλην προίκα δηλ. ή μικροτέραν ή μεγαλητέραν- παρομοίως 
καί οί υιοί· καί ούτε αί προϋπανδρευμέναι θυγατέρες, ούτε οί 
γαμβροί, ούτε τά τέκνα του δέν εϊχον δικαίωμα ν’ άπαιτή- 
σωσι περισσότερόν τι άφ' ό,τι ό πατήρ των αύτοπροαιρέτως 
τοϊς έδωκε πρότερον.

6. Άποθνήσχοντος τοΰ πατρός οί υιοί έπεριλάμβανον τήν 
περιουσίαν του· άν ειχεν άνυπάνορους θυγατέρας έπρεπεν οί 
άδελφοί νά τάς ύπανδρεύσουν, δίδοντες καί έξ ίδιων, άν είχαν 
τον τρόπον, ή οί έχοντες τόν τρόπον τάς οικονομούσαν δπως 
έτύχαινεν, Οιανέμοντες οί αδελφοί έξ ίσου τήν πατρικήν ή μη
τρικήν περιουσίαν ή δέ οικία έμενε πάντοτε είς τον δεύτερον 
άδελφόν μέ κοινήν βλων εύχαρίστησίν, ώς λαβόντος ένός 
έκάστου τό άνάλογον αύτοϋ.

7. 'Εάν τις έχων τέκνα καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ άφινε 
περιουσίαν τινά, ή περιουσία αυτή έμενεν είς τήν έξουσίαν 
τής συζύγου του, ήτις μή έρχομένη εις γάμον έτέρω άνδρί, 
καί έπέχουσα τόπον άνδρός, ήδύνατο νά μεταχειρίζηται αύ
τήν, κατά τήν εύχαρίστησίν της, έωσότου οί κληρονόμοι 
ήσαν ανήλικες.

8. Έάν τις έχων τέκνα ήθελε τελευτήση έν δφειλήματι, 
τά τέκνα κατά χρέος έπρεπε έκδουλεύοντα ν’ άποδώσωσι τό 
πατρικόν χρέος· ώσαύτως χρέος ήν αύτοϊς άπαραίτητον, καί 
ζώσης τής μητρός αύτών, έάν ό πατήρ άφινε θυγατέρας, φέ-
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ρειν αύτάς εϊς γάμον, χαί προικίζειν αύτάς κατά δύναμιν.
9. Έάν τις άποθανών έν δυστυχία και είς χρέος, άφινεν 

οικογένειαν, μετά τον θάνατον δέ αύτοϋ άπέθνησκε και ή οί- 
κογένειά του, έάν ή γυνή ήθελε νά υπανδρευθή, τότε έπω- 
λεϊτο ή οικία και άπεδίδετο το χρέος τοΰ άνδρός, άποδοθέντος 
δε του χρέους, έάν έπερίσσευον χρήματα έλάμβανε και ή σύ
ζυγος τήν προϊκά της, έάν δέ μή, δέν έλάμβανε τίποτε.

10. Έάν τις άνήρ ήθελεν άποθάνη έν εύτυχία, άνευ κλη
ρονόμων, και ή γυνή ήθελε νά δευτεροΰπανδρευθή, τότε ή 
γυνή έλάμβανε τήν προϊκά της, καί τό έπιβάλλον μέρος αύτή 
τής ούσίας τοϋ άνδρός, κατά τόν Έκκλησιαςικόν νόμον, σύμ
φωνα μέ τήν γνώμην τών προυχόντων, τό δέ έπίλοιπον έμε- 
νεν είς τόν πατέρα τοΰ Οανόντος (άν έζη), ή είς τούς αδελ
φούς, ή τέλος είς τόν πλησιέστερον αύτοϋ συγγενήν.

11. Έάν στήρα τις γυνή, μείνασα χήρα, δέν ήθελε νά 
δευτερουπανδρευθή, ούδείς τών συγγενών τοΰ άνδρός ήδύνατο 
ν’ άποσείση αύτήν, άλλ’ ή περιουσία τοϋ άποθανόντος άνδρός 
της έμενεν είς τήν έξουσίαν της μέχρι τοΰ Θανάτου αύτής, 
όμοΰ μ' έναν έπίτροπον διορισμένον έκ τής οικογένειας τοΰ 
άνδρός· μετά τόν θάνατον δέ αύτής ή κληρονομιά διανεμου- 
μένη είς τούς πλησιεστέρους συγγενείς, τα μέν άνήκοντα αυτή 
έλάμβανον οί συγγενείς αύτής, τά δέ είς τόν σύζυγόν της τ' 
άνάπαλιν.

12. Ό έκ νομίμου αιτίας διαχωριζόμενος τήν σύζυγόν του, 
δέν έπέστρεφεν αύτή παρά μόνον τήν προϊκά της, τήν οποίαν 
μετά τόν θάνατόν της έκληρονόμουν τά τέκνα της· έάν δέ ό 
άνήρ δέν έγνώριζεν είς αύτήν νόμιμόν τινα αιτίαν άπό τάς 
μή κωλυούσας τό διαζύγιον, δέν ήδύνατο ποτέ νά διαχωρίση 
αύτήν, ώς ούδέ παλαιόθεν άχρι τοϋδε τοιοΰτον τι συνέβη.

13. Κάθε διαθήκη όποΰ έγίνετο, ή άπό πνευματικόν ή άπό 
ιερέα, ή και άπό άλλον πολίτην, έλογίζετο ιερά και άμετά- 
τρεπτος, καί ο!. παρευρισκόμενοι είς τόν άσθενή, έάν δέν ήξευ- 
ρον γράμματα, υπεγράφοντο διά του γραφέως.

14. Κάθε διαθήκη πατρός ήτον απαρασάλευτος καί πρός 

τους κληρονόμους πολλά δεκτή καί εύχάριστος καθ’ ο)ην τήν 
έκτασιν.

15. Κάθε διανομή κληρονομιάς δπου4διεφιλονεικεϊτο άπό 
τά μέρη, ή καθεστώσα άρχή τήν άφιέρωνεν είς τόν άρχιερέα, 
βστις προσεκαλεϊτο, και μετά δύο ή τριών προκρίτων άπεφά- 
σιζε κατά τόν Εκκλησιαστικόν νόμον, καί ούτως έλάμβανε 
τέλος ή ύπόΟεσις, χωρίς νά γείνη μεταξύ τών διαφιλονει- 
κουμένων μερών κάνέν έγγραφον έξοφλητικόν.

16. Ή άδιάθετος κληρομία έμοιράζετο μέ ειρηνικόν τρό
πον, άλλ’ έάν έτύχαινε νά μή σνμφωνοΰν τά μέρη, τούς κα- 
θησύχαζον οί κατά καιρόν δημογέροντες (πρόκριτοι) μετά 
τοΰ άρχιερέως· έάν δέ δ άποθανών δέν είχε τέκνα,ούτε γονεϊς, 
ούτε άδελφούς, έκληρονομεϊτο κατά μέν τήν πατρικήν κλη
ρονομιάν άπό τούς πατρικούς κληρονόμους, κατά δέ τήν μη
τρικήν άπό τούς μητρικούς.

17. Νόμος τοΰ Άρμενοπούλου δέν ήκούετο είς ταύτην τήν 
νήσον, άλλά μόνον τόν έκκλησιαστικόν έσέβοντο άπαντες, 
οστις ένεκρίνετο παρά τοϋ άρχιερέως, είς τάς πράξεις τοΰ 
οποίου άπαντες έδειχνον κάθε εύπείθειαν καί υποταγήν, χωρίς 
άνθίστασιν ή δυσαρέσκειαν.

18. Όρκον τις ποτέ δέν επερνεν, άλλ’ ούτε ήτον δεκτός 
είς κανένα ούτε ένάγοντα ούτε έναγόμενον.

19. Δέν ήδύνατο τις ποτέ νά πάρη οπίσω πράγμα πωλη- 
μένον, ούτε χωράφι, ούτε οικίαν, ούτε άλλο τι, άλλ’ έμενε 
πάντοτε είς τόν άγοραστήν οστις καί άν ήτον· ούτε ή ίδια 
άρχή δέν ήδύνατο νά κάμη τοϋτο, ή νά τόν ΰποχρεώση νά 
παραχωρήση αύτό τοΰ συμπλησιαστοΰ ή τοΰ υίοΰ, ή τοΰ άνε
ψιοΰ, ή τινός τών συγγενών.

20. Τινές είς τόν θάνατόν τους άφιναν διά ψυχικόν τους 
τοΰ έφημερίου τής ένορίας των, ή άλλου τινός ίερέως, δι' εν 
ή δύο σαραντάρια, έν μέρος γής, ή άλλου συγγενούς των ή 
άναδεκτοΰ των· τό τοιοΰτον δέ έγνωρίζετο καλώς δεδομένον 
άπό τόν άποθανόντα, κσί άμετάτρεπτον.

21. Όσα έγγραφα πωλήσεως έγίνοντο ή διά γήν, ή δι’ 
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οίχίαν, ό πωλητής έσυμφώνει τήν τιμήν τοΰ πράγματος 
μετά τοΰ άγοραστοΰ ιδιαιτέρως, καί έπειτα ένας απλώς γρα- 
φεύς ή ίερεύς, ή άλλος πολίτης, έκαμνε τό πωλητήριον έγ
γραφον, τό όποιον όπωςδήποτε και άν έγίνετο, ή μέ μάρτυ
ρας, ή και χωρίς, έθεωρεϊτο ώς ιερόν, καϊ ούδείς έκ τών κλη
ρονόμων, ούτε υιός, ούτε γαμβρός, ούτ’ άλλος συγγενής ή 
γείτων, δέν ήδύνατο νά τό διαλύση, άλλ’ έγνωρίζετο παρ’ Ο
λων ή πώλησις αυτή νόμιμος, καϊ πολλαϊ μέν έξ αύτών είναι 
και ανυπόγραφοι άπό τούς πωλοϋντας ίδιοκτήτας διά τήν 
άγνοιαν γραμμάτων ούτως οί άγορασταί ώκοδόμουν έπι τοΰ 
τόπου οικοδομάς, δπως ήθελαν, και ήσαν άπαρασάλευτοι, 
διότι ή πώλησις αύτη έξήρτητο άπό τήν θέλησιν τοΰ ιδιο
κτήτου, βστις ήτον ή κεφαλή, ή μέλος τής οικογένειας του.

22. Κάθε ομολογία ή δανειστοΰ, ή δανειζομένου έγένετο 
μέ μόνον δύω στήλας γραμμάτων, διότι έπεϊχε τόπον ή καλή 
πίστις, καϊ ήτον δεκτή εις άμφότερα τά μέρη, οποιοσδήποτε 
και άν ήτο ό γραφεύς· πολλάκις οί πλεϊστοι τών έντοπιων 
έδάνειζον μέ μόνον τόν λόγον τής απλής πίστεως, ώστε έγέ- 
νοντο καϊ συντροφίαι καϊ κατασκευαϊ πλοίων κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον, άνευ δηλ. έγγράφων συμφωνητικών (έκτός τών ιδιαι
τέρων κατάστιχων ένός έκάστου) καϊ ούτως εϊχον καλώς μό
νον μέ τούς παρευρισκομένους συγγενείς, οΐτινες έχρησίμευον 
ώς μάρτυρες νόμιμοι.

23. Κάθε κρίσις ή φιλονεικία δπου έπαρουσιάζετο εις τήν 
άρχήν δποιον τέλος έλάμβανεν ήτον ανέκκλητον, καϊ ούτω 
προσυπογραφομένη ή άπόφασις άπό τόν ευρισκόμενον Προε
στόν καϊ Καγγελάριον έσφραγίζετο ή μέ τήν σφραγίδα τοΰ 
αγίου Νικολάου, ή μέ τήν τών διαβατηρίων τών πλοίων· τήν 
άπόφασιν ταύτην ούδείς τών πολιτών ήδύνατο ν’ άρνηθή ή 
άκυρώση.

24. Όποια κρίσις καϊ άν έγίνετο άπό τούς κατά καιρόν 
Τουρκοδωικητάς, οί όποϊοι διωρίζοντο άπό τήν άρχήν, άπε- 
φασίζετο άπό τούς Προκρίτους τής νήσου ταύτης, οΐτινες τήν 
έσφράγιζον ώς άνωθεν μέ μίαν τήν τών δύω σφραγίδων, καϊ 

έπρόθετεν άνωθεν τοΰ έγγράφου τήν σφραγίδα του καί ό 
Τουρκοδιοικητής.

25. Κάθε πλοίαρχος Οέλων νά σύναξη σιρμαγιά, έ'στελλε 
τόν γραμματέα του ή έπήγαινε μόνος του, καϊ τά οσα έλάμ- 
βανε χρήματα έσημείωνεν εις τό κατάστιχόν του, καϊ είς 
άλλους μέν έ'διδεν άπόδειξιν, είς άλλους δέ δχι· καϊ μετά τήν 
άποπεράτωσιν τοΰ ταξειδίου του ένεχείριζε του γραμματέως 
του τό κέρδος μέ μίαν σημείωσιν, οστις τό διένειμεν είς καθ’ 
ένα, ό'που καϊ άν τόν εδρισκεν, ή είς τήν οικίαν του, ή είς 
τήν αγοράν, ή έντός μαγαζείου τινός, ή καϊ καθ’ όδόν· οσοι 
δέ έξ αύτών έζήτουν τήν σερμαγ^ά, ειδοποιούν τόν πλοίαρχον 
πρότερον, ό δέ πλοίαρχος έάν δέν εύρισκε τόν ίδιον, τήν έγ- 
χείριζεν είς τήν σύζυγον αύτοϋ μέ τήν καλήν πίστιν, χωρίς 
ν’ άπαιτήση έξοφλητικόν ή άπόδειξιν (καϊ άν είχε δώση), καϊ 
διελύετο ή μεταξύ των σχέσις τοιουτοτρόπως.

26. Τινές τών πλοιάρχων εδιδον ένίοτε καϊ αποδεικτικά, 
καϊ δταν άπέδιδον τά χρεωστούμενα χρήματα είς τούς δανει- 
στάς πολλάκις δέν έλάμβανον όπίσω αύτά, ή διότι εκείνην 
τήν στιγμήν δέν εύκολύνοντο νά τά εύρωσιν, ή οί μή είδότες 
γράμματα άνέβαλον τόν καιρόν, καϊ ουτω πολλά έξ αύτών 
ένώ έπληρώθησαν, είναι χωρίς έξόφλησιν διά τήν μεταξύ αυ
τών καλήν πίστιν.

27. Ούδείς τών απλών ναυτών δέν ήδύνατο νά ζητήση 
μερίδιον ένός ταξειδίου εύτυχοΰς, μείνας άπό τό πλοΐον πριν 
τής άποπερατώσεως τοΰ ταξειδίου, άκοντος τοΰ πλοιάρχου· 
(έκτός άν ήθελε μείνη μέ τήν θέλησιν τοΰ πλοιάρχου, ή ώς 
άσθενής, ή δι’ άλλας τινάς αιτίας).

28. Ήτο συνήθεια δεκτή είς δλους, τό νά μοιράζωσι μετά 
τοΰ πλοιάρχου οί ναϋται, τό όποιον έκ τής πραγματείας έλα
βον κέρδος, ή καθ’ όδόν, ή είς γήν ξένης έπικρατείας, ή άμα 
ήθελον φθάσει είς τήν πατρίδα των δέν ήδύνατο δέ κανείς 
τών ναυτών νά παρουσιασθή είς τήν έπιτόπιον άρχήν, ή είς 
τούς προκρίτους νά ζητήση μερίδιον ένός ταξειδίου πρό και-
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ροϋ άποπερατωθεντος, άλλ’ έπρεπε νά παρουσιασθή χατά τήν 
έποχήν τοϋ ταξειδίου.

29. Τά είς τον λιμένα μας, ή ύπδ τήν διοίκησίν μας 
ύπάρξαντα, καί τά νΰν ευρισκόμενα πλοία, άπαντα ανήκουν 
είς ημάς· έκ τών κατά καιρόν δέ περιστάσεων πολλοί τών 
ήμετέρων πλοιάρχων, καθώς καί τών δύο ναυτικών νήσων, 
διά νά φέρωσι σημαίας αλλοεθνείς, ώς ρωσσικήν, άγγλικήν, 
αύστριακήν κτλ. έκαμον οίκονομικάς πωλήσεις πρδς άσφά- 
λειαν τής θαλασσοπορίας των, και έπειδή ένιοι έξ αύτών δέν 
έλαβον άποδεικτικά, διά τά οικονομικά έγγραφα, ώς έφημεν, 
άλλοι δέ καί λαβόντες, έκ τών συμπιπτουσών περιστάσεων 
τά έχασαν, έξαιτοΰμεν οτι, έάν έκ τών άτόμων έκείνων τών 
άλλοεθνών έπί τών οποίων έγινεν αυτή ή οικονομική πώλη- 
σις ήθελον παρουσιασθώσιν δψέποτε νά τάς άπαιτοΰν ώς άλη- 
θεΐς, νά μήν είναι δεκταί δι’ δλου, ούσαι γεγενημέναι κατά 
τδν όποιον ειπομεν οικονομικόν τρόπον, καί είς τοΰτο άπαντες 
έγγυούμεθα.

30. "Οσα έγγραφα ήθελον παρουσιασθώσι έσφραγισμένα 
ές άρχής τής έπαναστάσεως, διά τής σφραγίδος τής κοινό- 
τητος, ήτις διαιρείται είς πέντε κομμάτια, νά ειδοποιείται ή 
κατά καιρόν δημογεροντία διά νά τά έπεξεργάζηται, διότι πα· 
ρεμπίπτουσα ή σφραγίς αυτή είς διάφορα άτομα, ούχί μόνον 
ψευδή καί άνύπαρκτα πολλά έξ αύτών πιθανόν νά ύπάρχω- 
σιν, άλλά καί κατά χάριν γινόμενα διά τάς περιστάσεις· διό 
καί εινε ύποπτα καί άμφίβολα άπαντα.

(Έπονιαι «! δπογριφβί.)
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Είς τδ πλευρδν τών άγριων φυλών τής ’Αμερικής αί Ήνω
μέναι Πολιτεϊαι χάριν άσφαλείας προ ολίγων δεκαετηρίδων 
ειχον άνεγείρεε παρά τή λίμνη Michigan μικρόν φρούριον 
έπί μικροσκοπικοΰ σταθμοΰ, τόν όποϊον οί διαβαίνοντες ίερα-
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πόστολοι καί μικρέμποροι ώνόμαζον Chicago. Κατά τδίτος 
1830 δ συνοικισμός ούτος ήτο άπλώς άθροισμα στρατιωτών 
καί διαβατών. Μετ’ ολίγα έτη ήρχισε νά άποκτφ έγκατε- 
στημένους κατοίκους, οΐτινες τώ 1837 άνεβιβάσθησαν είς 
4,000, έφ’ ώ καί άνεγνωρίσΟη ή Chicago ώς δήμος. Μετά 
30 έτη τώ 1867 ό πληθυσμός της άνέβη είς 225,000, τψ 
1874 μετά τήν φοβεράν τοϋ 1872 πυρκαϊάν τήν καταστρέ- 
ψασαν τό τέταρτον τής πόλεως δ πληθυσμός της άνέβη είς 
300,000 καί τώ 1880 είς 500,000. Έν διαστήματι δη
λαδή 44 έτών έσχηματίσθη έκ τοΰ μηδενός πόλις ήμίσεως 
έκατομμυρίου κατοίκων ! Τοΰτο έχει ίκανώς τδ θαυμάσιον, 
έάν δέν ήσαν πολλά τά τοιαϋτα φαινόμενα έν τή μεγάλη και 
εύρώστω τοΰ Νέου Κόσμου χώρα. Τοιουτοτρόπως πρό όλίγου 
είς τέσσαρας ήμέρας έκτίσθη έν ταϊς Ηνωμίναις 
Πολιτείαις τής ’Αμερικής ή πόλις West Virginia City, 
ήτοι έντός μέν τών πρώτων 48 ώρών έχαράχθη τδ σχέδιον 
αύτής, έκτίσθησαν καταλύματα διά μίαν χιλιάδα κατοίκων 
καί έννέα αίθουσαι κοινοτικής ζωής ήσαν είς πλήρη κίνησιν, 
τήν δέ τρίτην ήμέραν ίδρύθησαν δύο τράπεζαι καί ήριθμοΰντο 
ήδη πολλά ξενοδοχεία, τήν δέ τετάρτην ήμέραν έξεδόθη τδ 
πρώτον φύλλον έπιτοπίου ήμερησίας έφημερίδός, παραλειπο
μένων τών ετέρων λεπτομερειών καί τών άκολοΰθως έπενε- 
χθεισών φυσικω τώ λόγω τελειοποιήσεων είς μείζονας δια
στάσεις.

Έν γένει ή τοποθεσία τής Chicago κέκτηται μεγίστην 
έπιρροήν είς τήν τεραστίαν τής πόλεως άνάπτυξιν. Διά τής 
λίμνης Michigan συγκοινωνεί μετά τεσσάρων έτι άλλων 
λιμνών καί είναι τοιουτοτρόπως ή πόλις έπί τών δχθών είδους 
τίνος μεγάλης μεσογείου θαλάσσης πλευστής καί ένουμένης 
μετά τής άνοικτής θαλάσσης διά τοΰ ποταμού 'Αγίου Λαυ
ρέντιου, μεταφέροντος τά πλοία τών ωκεανών είς τήν εύτυχή 
πόλιν, άνεξαρτήτως τών λοιπών άρτηριών αιτινες κατασκευά- 
ζουσι διαφόρους πρός τό έσωτερικόν ενώσεις αύτής. Τό άπο
τέλεσμα είναι δτι ή Chicago άποτελει τήν μεγαλειτέραν
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τοϋ κόσμου ολοκλήρου άγοράν είς σιτηρά, κτήνη καί ξυλείαν,
σημαντικωτάτην κατέχουσα έπίσης Οέσιν είς τό έμπόριον καί
τήν βιομηχανίαν.

Όσον άφορα τά σιτηρά, αρκεί ή παρατήρησις οτι πολύ 
ύπολείπονται τής Chicago οι τέσσαρες μεγαλείτεροι τοϋ 
παγκοσμίου σιτεμπορίου λιμένες. Τοιουτοτρόπως ένω ή Chi
cago τω 1880 έξήγαγε 3,200,000 τόνων σίτου καί αρα
βοσίτου, ή Νέα Τόρκη έξήγαγε 2,400,000, ή Λιβερπούλ 
είσήγαγεν 1,200,000, τό Λονδϊνον 1,150,000 καί ή Μασ
σαλία 680,000. Έν γένει ή σιτεμπορική τής Chicago 
άγορά διατελεΐ είς άδιάκοπον καί γενναίαν πρόοδον· ένφ τφ 
1868 είς 23 έκατομμύρια έκατολίτρων ΰπολογίζοντο τά άπο- 
τεταμιευμένα έν ταΐς κολοσαίαις άποθήκαις της σιτηρά, τώ 
1880 άνεβιβάσΟη ό άριθμός ούτος είς 55 έκατομμύρια έκα
τολίτρων, τούτέστι άνω τοϋ διπλάσιου. Αί σιταποθήκαι τής 
Chicago δέονται ιδιαιτέρας μνείας, καθόσον είναι τά μεγάλα 
κέντρα πρός ά πανταχόθεν διευθύνονται τά σιτηρά τής περίοι
κου χώρας, δπως καθαρισΟώσι, ζυγισθώσι, καταταχθώσι καί 
έτοιμασθώσι πρός φόρτωσιν καί έξαγωγήν. Έκάστη αύτών 
άποτελεϊ άπειρον σειράν έξ όπτοπλίνθου οικοδομών, έχουσών 
έξ πατώματα, καί δύναται νά περιλάβη μέχρις ήμίσεως έκα
τομμυρίου έκατολίτρων.

Έπί τοΰ έν Chicago έμπορίου τών κτηνών οί έπόμενοι 
άριθμοί είναι ίκανώς χαρακτηριστικοί. Ένω ή άγορά τής 
Μασσαλίας δέχεται ένιαυσιως έν σχεδόν έκατομμύριον κτη
νών καί ή άγορά τών Παρισίων 2 έκατομμύρια, είς τήν άγο
ράν τής Chicago έν έτει 1880 έκομίσθησαν πλέον τών 8 7)0 
έκατομμυρίων, ήτοι 7 έκατομ. χοίρων, 1 έκατομ. βοών, 
336,000 προβάτων κλπ. Είς πρόσκαιρου τοποθέτησιν τοϋ 
άπειρου αύτοϋ ποσοΰ τών κτηνών έσχηματίσθη ιδιαιτέρα τρό
πον τινα πόλις παρά τή Chicago μετά δένδρων, ξενοδοχείων, 
σιδηροδρόμου, ταχυδρομείου, τηλεγραφείου, χρηματιστηρίου 
καί άλλων έφοδίων τοϋ άχανοΰς αύτοϋ συνοικισμού. Είς 
14,000 έργάτας υπολογίζονται οί έν τοΐς σφαγείοις άσχολού- 

μενοι έργάται. Τό δέ κρέας παρασκευάζεται πρός μεγάλας 
τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου άποστολάς άπό δλων τής τέχνης τών 
μηχανισμών, δι’ άλατος, καπνοΰ, πάγου κλπ.

Έπί τοΰ έμπορίου τής ξυλείας ή πρώτη έν τω κόσμφ θέ
σις τής Chicago σχετίζεται πρός τάς απείρους έκτάσεις τών 
έν ταΐς γειτονικαΐς περιφερείαις δασών, διά τάς προμήθειας 
τών όποιων ένασχολεΐ ή πόλις κεφάλαιον πλέον τών 420 έκα
τομμυρίων δραχμών. Εις μόνος έμπορος έν έτει 1879 διέθεσε 
ξυλείαν 80 έκατομμυρίων □ ποδών, ολόκληρον ναυτικόν έχων 
είς τήν κυριότητά του, άτμοκίνητον καί ίστιοφόρον. Ύπάρ- 
χουσιν δέ 94 τοιαϋτα κολοσσαΐα ξυλουργεία, τά όποια μόνον 
είς σανίδας έν έτει 1880 έπώλησαν πλέον τών 1 ‘/, δισεκα- 
νομμυρίων □ ποδών άπό μηχανικού πρίωνος είργασμένας. 
Παντός είδους ξυλεία περιέχεται είς τό μέγα τής Chicago 
έμπόριον, άπό τής άπλουστέρας χρήσεως μέχρι τών τελείως 
παρεσκευασμένων ξύλινων οικιών, είς άς δέν υπολείπεται είμή 
νά στηθώσι, δπως έπιτευχθή πλήρης ή τής σχετικής βιοτι
κής διακονία.

ΊΙ λοιπή έμπορική καί βιομηχανική άνάπτυξις τής πόλεως 
έχει πλείστας άναλογίας πρός τάς έκτεθείσας τρεις κεφαλαιώ
δεις τοΰ πλούτου αύτής πηγάς, αϊτινες βεβαίως ούχί είς μά- 
την κέκτηνται τά πρωτεία πρός πασαν άλλην τής ύφηλίου 
πόλιν. Παντός είδους μηχανικά έργοστάσια, μετάλλων, αν
θράκων, μηχανών ιδιαιτέρως πρός τήν γεωργίαν προσηρμο- 
σμένων. Έν μόνον έργοστάσιον έν έ'τει 1880 παρήγαγεν 
1 3,000 τοιαύτας μηχανάς. Ή κατά τό αύτό έτος εισαγωγή 
καί έξαγωγή τής Chicago κέκτηνται ιδιαιτέραν σημασίαν 
υπολογιζόμενα! είς έκατομμύρια καί δισεκατομμύρια. Τοιου
τοτρόπως είσήγαγεν μέν ή πόλις 192 έκατομμύρια μοδίων 
(έκαστον μόδιον=3 έκατόλιτρα) λινοσπόρου, 2 έκατομ. 
τόνων γαιάνθρακος, 2 έκατομ. μοδίων πατάτα, 1 2llg έκατομ. 
βαρέλας άλατος, 40 έκατομ. λιτρών έρίου, έξήγαγε δέ 1 5/ι0 
δισεκατομμύριον λιτρών χοιρέίου κρέατος,358 έκατομ. λιτρών 
λίπους, 71 έκατομ. λιτρών δερμάτων, 60 έκατομ. λιτρών 
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βουτύρου. Έν γένει ή προκειμένη είχών τής ευτυχούς πόλεως 
δύναται νά συμπληρωθώ διά τών έν έτει 1880 έπομένων έρ
γασιών τής πιστωτικής της οικονομίας: 364 έκατομμύρια 
δραχμών ίδιωτικαί καταθέσεις έν ταΐς τραπέζαις αύτής καί 
και 9 l/t δισεκατομμύρια δραχμών μεταφοραί έν τφ Συμψη- 
φιστηρίφ (Clearing house) αύτής έχουσι τι έκπληκτικώς 
έπιβάλλον.

ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Βεβαίως δέν έχομεν κατά νουν νά έλέγξωμεν, σκοποΰμεν 
απλώς νά βεβαιώσωμεν ιστορικήν αλήθειαν δι’ έκείνους οί 
όποιοι έννοοϋσι τάς άπό τοιαύτης πηγής ώφελείας. Τά κοινο
βουλευτικά σώματα διακρίνονται έκ πολλών στοιχείων, τών 
όποιων ή φιλεργία δέν είναι το μικρότερον. Έπιθεωροϋντες 
τάς έργασίας τών κοινοβουλευτικών σωμάτων τής Εύρώπης, 
έσταματήσαμεν μετ’ ένδιαφέροντος είς τό κεφάλαιον τών έρ
γασιών τής Γαλλικής Έθνοσυνελεύσεως, άφ’ ής αύτη συνήλ- 
Οεν έν Βορδώ τη 12 Φεβρουάριου 1871 μέχρι τής 11 Μαίου 
1875. Κατατάσσονται αύται είς επτά τμήματα, ήτοι ά) 
νομοσχέδια και προτάσεις μετά πλήρους έκθέσεως, β') νο
μοσχέδια μετά συνοπτικής έκθέσεως, γ') έργα έπιτρόπων πρω
τοβουλίας καί προτάσεις ένώπιον αύτών, δ') έργα ειδικών έπι- 
τροπών και προτάσεις ένώπιον αύτών, έ) έργα έπιτροπών ένώ
πιον τών οποίων παρεπέμφθη ή μελέτη ζητημάτων τοπικού 
ένδιαφέροντος, ς') έργα έπιτροπών άνακριτικών και ζ') σχέδια 
καί προτάσεις ύποβληθέντα είς τό προεδρεϊον.

"Οσον αφορά ιδιαιτέρως τά καθέκαστα τών έργων, ιδού 
πώς έχουσι ταΰτα έν τή προεκτεθείση περιόδω: Ή Συνέλευ
σή έπελήφθη 1390 σχεδίων καί προτάσεων νόμων, έξ ών 
988 σχέδια και προτάσεις έπεψηφίσθησαν, 74 κατεψηφίσθη- 
σαν, 118 άπεσύρθησαν, 46 έμειναν έν καταστάσει σχεδίου έπί 

τής ούσίας, 26 έν καταστάσει περιληπτικού σχεδίου, 78 ύπε- 
βεβλήθησαν είς τήν μελέτην τών ειδικών έπιτροπών, 39 
υπεβεβλήθησαν είς τήν μελέτην τών έπιτροπών πρωτοβουλίας, 
18 υπεβεβλήθησαν είς τήν μελέτην τών έπιτροπών δημοσίου 
ένδιαφέροντος, 3 σχέδια ή προτάσεις έν τοϊς γραφείοις. Διά 
τήν έξέτασιν τών διαφόρων σχεδίων διωρίσθησαν 410 έπιτρο
παί, ήτοι 289 έπιτροπαί έπιτετραμμέναι τήν μελέτην σχε
δίου ή προτάσεως ώρισμένης, 34 έπίτροποι πρωτοβουλίας, 34 
έπιτροπαί άναφορών, 32 έπιτροπαί δημοσίου ένδιαφέροντος, 
5 έπιτροπαί προϋπολογισμού, 1 έπιτροπή τοϋ στρατοΰ, 1 έπι
τροπή τής άποκεντρώσεως, 1 έπιτροπή τών χαρίτων, 4 έπι- 
τροπαϊ λογιστικοί, 9 έπιτροπαί άνακριτικαί. Έν γένει 7,805 
άναφοραί ύπεβλήθησαν είς τήν μελέτην τών έπιτροπών τών 
άναφορών, αϊτινες έποίησαν έκθέσεις έπί 2,584, παρέπεμψαν 
2,245 είς είδικάς έπιτροπάς καί άπεμάκρυναν 457 έλλείψει 
νομιμοποιήσεως. Είδικώς δέ ή έπιτροπή τών προϋπολογισμών 
ύπέβαλεν έκθέσεις τω 1871 μέν 33, τώ 1872 δέ 54,τφ 187 3 
δέ 46, τω 1874 δέ 61, μέχρις 11 Μαίου 1875 δέ 53. Αί 
όκτώ άνακριτικαί έπιτροπαί κατέθεσαν 122 έκθέσεις, ή έπι
τροπή δέ τής άποκεντρώσεως καί ή τών συνταγματικών νό
μων έκάστη άνά 3 έκθέσεις.

ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Έν γένει ή άπονομή τής δικαιοσύνης είναι τό πρώτον θε
μέλιον τής κοινωνικής τοϋ άνθρωπίνου γένους ζωής. ’Άνευ 
δικαιοσύνης, ούδεμία τάξις καί άνευ τάξεως ούδεμία πρόοδος. 
Άφαιρέσατε τήν δικαιοσύνην άπό τής κοινωνίας τών άνθρώ
πων καί ιδού μεταβάλλεται αυτή είς άγέλην άλληλοκαταβι- 
βρωσκομένων θηρίων. Άλλά τοϋτο δύναται τις νά ε?πη είναι 
γενικόν θεώρημα άναπίδεκτον άμφισβητήσεως διά τά μέλη 
τής αύτής κοινωνίας καί διά τάς σχέσεις αύτών πρός μέ
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λη άλλοτρίων έπικρατειών. "Οσον δμως άφορα τάς σχέσεις 
τών άλλοδαπών προς άλλήλους, αί νομοθεσίαι τών έθνών 
έχουσι πολύ έτι στάδιον ένώπιον των ί'να φθάσωσι είς τήν γε
νικήν τής ένότητος τοϋ ανθρωπίνου γένους ιδέαν. Κατά τοϋτο 
ή 'Ελληνική νομοθεσία δέν δύναται νά θεωρηθή ώς ύπέρ πολύ 
καθυστερούσα, διότι ανοίγει τάς πύλας τής δικαιοσύνης καί 
προς τούς αλλοδαπούς οιά τάς προς άλλήλους σχέσεις έν Ικα- 
νώς εύρεία κλίμακι, εί’τε κατά συνέπειαν συνθηκών, είτε προ- 
κειμενου περί έμπορικών υποθέσεων, διεκδιχήσεως άκινήτων, 
διαχειρίσεως ύποθέσεων, έκτελέσεώς συμβολαίων έν »ή ημε
δαπή, άποζημιώσεως έκ κολασίμων πράξεων έν αύτή ένεργη- 
θεισών, λήψεως προφυλαχτικών μέτρων κλπ. Έπί τής τελευ
ταίας περιπτώσεως, τής όποιας ή έν τω προαγομένφ όση
μέραι οιεθνεΐ έμπορίω έπανάληψις περιβάλλεται ιδιαίτερον χα
ρακτήρα, ήγέρθη τό ζήτημα άν τά ήμεδαπά δικαστήρια δύ
νανται νά δικάσωσι μεταξύ άλλοδαπών έπί κατασχέσεων 
ένεργουμένων κατ’ άλλήλων έν τή έπικρατεία. Τό ζήτημα δέ 
τοϋτο δύναται νά μελετηθή υπό δύο έπόψεις, τήν τοϋ δικονο- 
μικοϋ δικαίου καί τήν τοΟ διεθνούς δικαίου.

Λ·'. — Έν γένει τό άρθρον 1025 τής πολιτικής δικονομίας 
αναγράφει τήν άρχήν, ότι «πας δανειστής» έπομένως καί ό 
αλλοδαπός δανειστής «έχει τό δικαίωμα νά λάβη άπ’ εύθείας 
κατα τού Οφειλέτου αύτοϋ δλα τά μέτρα δσα είναι πρόσφορα 
και συγχωρητά πρός έξασφάλισιν» τών δικαιωμάτων των· 
μεταξύ δέ τών μέτρων τούτων τό άρθρον 1034 τής αύτής 
Οικονομίας βρίζει καί τήν συντηρητικήν κατάσχεσιν «έάν δ 
οφειλέτης είναι άλλοδαπός ή ύπάρχει διάφορος μεταξύ αύτοϋ 
καί τοϋ δανειστοΰ κατοικία». Κατηγορηματικώτερον έ’τι έκ- 
φράζονται τά άρθρα τής αύτής δικονομίας 27 καί 19 $ 4, 
διότι κατ αύτά αλλοδαποί δύνανται νά καταδιωχθώσι παρ’ 
άλλοδαπών διά κατασχέσεως πραγμάτων αύτών έν τή ημε
δαπή εύρισκομένων, δτε τό διχαστήριον, είς τοϋ όποιου τήν 
περιφέρειαν εύρισκεται τό κατασχεθέν, είναι άρμόδιον είς έκ- 
οικασιν τών τυχόν έγερθεισών διαφορών. Τούτου δοθέντος, καί 

συνδυαζομένων τών προσημειωθέντων άρθρων πρός άλληλα, 
άφοϋ δύνανται τά έν Έλλάδι πράγματα τού άλλοδαποϋ νά 
κατασχεθώσιν υπό άλλοδαποϋ, επόμενον είναι δτι καί αύτή 
ή κυρία άπαίτησις τού άλλοδαποϋ, έφ’ ή ένηργήθη ή κατά- 
σχεσις, δύναται νά κριθή υπό τοΰ δικαστηρίου, είς ού τήν πε
ριφέρειαν εύρισκεται το κατασχεθέν πράγμα κατά τό σαφέ- 
στατον γράμμα τού άρθρου 19 § 5 τής αύτής δικονομίας.

Β'. — Έκ δέ τής έτέρας έπόψεως τής τοΰ δικαίου τών 
έθνών, ό κατά τά έν ’Αγγλία παραδεδεγμένα πατριάρχης τών 
έν αύτώ διδασκάλων Vattel (βιβλ. 2 κεφ. 8 103) άνα-
γράφει τήν βαθμηδόν υπό πάντων σχεδόν τών έθνών καί τών 
συγγραφέων παραδεκτήν γενομένην Οεμελιωδεστάτην άρχήν, 
δτι «αί μεταξύ τών αλλοδαπών διαφοραί πρέπει να διαλύων- 
ται ύπό τοΰ δικαστοΰ τοϋ τόπου καί κατά τούς νόμους τοϋ 
τόπου», συντάσσεται δέ ό περικλεής συγγραφεύς πρός τήν έν 
’Ελβετία πρακττικήν καθ’ ήν ώς δικαστής τοΰ τόπου θεωρεί
ται «ό τοϋ τόπου έκείνου, έν ω β έναγόμενος εύρισκεται κατά 
τήν γένεσιν αιφνίδιας τινός διαφοράς». Έν γένει ή άρχή τής 
έπί τών άλλοδαπών έμπορικών πλοίων έπεκτάσεως τής δι
καστικής τοΰ τόπου έξουσίας είναι άφιλονείκητος. Κατά τον 
Bluntschli (§ 319) «τά πλοϊα τά εισερχόμενα έντός τών 
ύδάτων ξένης έπικρατείας, τά άγκυροβολούντα έντός ξένου 
λιμένος, τά άναβαίνοντα ποταμόν ξένης χώρας ύπόκεινται είς 
τήν κυριαρχίαν αύτής, ένόσω μένουσιν έντός τής θαλασσιας 
περιφέρειας της». Σημαντικωτάτη είναι έπί τοϋ προκειμέ
νου θέματος ή τελευταία νομολογία αύτοϋ τοϋ Άνωτάτου άγ- 
γλικοϋ δικαστηρίου (Court of appeal in Chancery) δπερ 
κατά τό 1873 διέταξε τήν κατάσχεσιν άλλοδαποϋ πλοίου 
έπί αιτήσει αλλοδαπού κατ’ άλλοδαποϋ (HaiTlbourg) είς 
έκτέλεσιν συμβάσεως περί πωλήσεως τοΰ πλοίου, δπερ έν τφ 
μεταξύ είχε καταπλεύσει είς λιμένα Αγγλικόν (ίδ. Revue 
de droit international et de legislation comparee 
έτος 1874 φύλ. 4ov)

Ή Αγγλική αύτη νομολογία στηρίζεται είς άσφαλεστα- 
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τας νομιχάς βάσεις, χατά τάς όποιας έκτός τής άποκτήσεως 
ακινήτων ίν Άγγλίεε, ώς πρός τά λοιπά άστυκά δικαιώματα, 
οί αλλοδαποί έξομοιοΰνται πρός τούς ήμεδαπούς (Franque- 
ville, Institutions de Γ Angleterre κεφ. 2 § 2) μέχρι 
καί αύτής τής προσωπικής έν Άγγλίηε κρατήσεως αλλοδα
πού ύπό αλλοδαπού (1 και 2 Viet. κεφ. 110).

’Απέναντι τής προμνησθείσης ad 11OC ’Αγγλικής λύσεως 
τοΰ ζητήματος, δτι κατασχετόν τό ξένον πλοΐον ύπό ξένου 
δανειστοΰ έν ξένη έπικρατεία, ή έναντία Γαλλική ύπό τών 
Έφετείων Αίχ (1831) καί Douai (1844) δοθεϊσα μικράς 
αποβαίνει σημασίας, ού μόνον διότι άλλα Έφετεια καί έν 
Γαλλίοι καί έν Βελγίω (Liege 1843) δέν συμμερίζονται αύ
τήν, άλλά διότι, ένω κατ’ άρχήν έν Γαλλία είναι γενικώς πα
ραδεδεγμένου δτι μεταξύ άλλοδαπών έπιτρέπεται εις τήν έγ- 
χώριον δικαιοσύνην νά διατάσση συντηρητικά μέτρα (κατασχέ
σεις κλπ.), οσον άφορά τά πλοία υπεστηρίχθη ή έν λόγω με
ταξύ τών άλλοδαπών έξαίρεσις, διότι ώς παρατηρεί ό Fcelix 
(*ομ. 1 g 162) έπρόκειτο περί κατασχέσεως άλλοδαποΰ 
πλοίου έχ μέρους άλλοδαποΰ δανειστοϋ, δστις είχε λάβει άπό 
τόνάλλοδαπδν όφειλέτην του ένέχυρα εύρισκόμενα έν Γαλλία. 
Τοιουτοτρόπως ή Γαλλική έξαίρεσις έχει τι ούσιωδώς έχ 
τού πραγματικού αύθαίρετον καί άπό ιδιαιτέρων περιστάσεων 
έξαρτώμενον. Παραλείπομεν δ’ δτι έμελετήθη, τούλάχιστον 
ύπό τού Έφετείου ΑΪΧ, ύπό εποψιν δλως παροδικήν (Dalloz, 
droit civil 234).

Μεταξύ τών δύο τούτων νομολογιών, τής μέν ’Αγγλικής 
σταθεράς, τής δέ Γαλλικής άμφιβόλου, ή ένεργεία τής Έλη- 
νιχής δικαιοσύνης, σύμφωνος πρδς τήν ίσχύουσαν έν τή χώρα 
νομοθεσίαν, καθά ήδη άνεπτύχθη προηγουμένως αυτή, προ
σεγγίζει μάλλον τήν ’Αγγλικήν έφαρμογήν, καί άνήκει ού
σιωδώς είς τήν νεωτέραν άνάπτυξιν τής έν τώ δικαίφ τών 
έθνών όσημέραι τελειουμένης προστασίας δλων τών τής άν- 
θρωπογενείας μελών, μόνον καί μόνον διότι είναι τοιαϋτα, 
ανεξαρτήτως δηλαδή άπό φυλετικών καί έθνικών λόγων, καθ’ 

ά λίαν εύγλώττως τό έν Leipzig Άνώτατον ’Εμπορικόν Δι- 
καστήριον άνέγραψεν έν τή άπό 19 Δεκεμβρίου 1871 άπο- 
φάσει του (ΐδ. Revue de droit international, 1874, 
φυλ. 3).

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ.

Έάν κρίνωμεν έκ τών διδομένων τοΰ έν έτει 1880 ίλληνι- 
κοϋ προϋπολογισμού, έπί 47,716,857 δραχμών καθολικών 
έσόδων τής έπικρατείας 16,950,400 άνήκουσιν είς τήν φο
ρολογικήν τού τελωνείου μηχανήν. Ή άναλογία είναι 28,21 
τοΐς ®/0· Καθόσον τά τελώνια σχετίζονται άμέσως πρδς τήν 
διεθνή συναλλαγήν καί είναι πράγματι φορολογικοί έπ’ αύ
τής σταθμοί, θά ήτο χρησιμωτάτη ή γνώσις τών κατά πά
σαν έπιχράτειαν ύφισταμένων τελωνίων τούλάχιστον κατά 
‘ ήν έννοιαν μέσου τίνος δρου αύτών. Άλλά τοιαύτη έρευνα 

“προϋποθέτει τήν κατάστρωσιν στοιχείων περιβαλλομένων υπό 
μεγάλων δυσχερειών περί τε τήν άκρίβειαν καί τήν κατά τό
πους κυβερνητικήν οικονομίαν.

Ή μέθοδος τής άναλογίας τού τελωνιακοΰ μέρους τών δη
μοσίων προϋπολογισμών πρδς τήν ολοκληρίαν αύτών, τήν 
όποιαν έν άρχή διά τήν 'Ελλάδα ύπεδείξαμεν, είναι ύπδ δια
φόρους όψεις προχειροτέρα καί είς γενικά συμπεράσματα πλη- 
ρεστέρα. Ένώ δέ περί τής ’Ελλάδος οί ύπολογισμοί ήμώ» 
άνήκουσιν είς τδ έτος 1880, διά τάς λοιπάς τών επομένων’ 
έπικρατειών άναφερόμεθα είς έποχήν κατά εϊκοσιν έ’τη άρ-' 
χαιοτέραν (1859), άπδ τής όποιας κατά τδ μάλλον ή ήττον . 
συνέβησαν μέχρι τοΰδε διάφοροι τελωνιακαί τροποποιήσεις. 
Όπως καί άν έχη, δ πίναξ είναι ίκανώς ένδεικτικός :



384 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΪΙΣ.

Ήνωμ. Πολιτεϊαι 93,07 τοΐς0/, 
Νορβηγία . . . 59,02 
Σουηδία .... 30,22 
’Ελβετία . . . 35,43 
Μεγάλη Βρετανία32,90 
'Ελλάς (1880) 28,21 
Σαξωνία. . . . 15,31 
Βαυαρία. . . . 13,36

Σαρδηνία
Γαλλία . 
Ρωσσία . 
Ισπανία . 
Πρωσσία. 
Βέλγιον . 
Αύστρία . 
'Ολλανδία

12,75 τοϊς %
11,71
11,25
10,56

. 9,88

. 8,52

Κατά μέρος τιθέμενης τής άποστάσεως έν τή ζατά τά τε
λωνεία χρονολογική μεταξύ 'Ελλάδος και τών λοιπών έπι· 
κρατειών συγκρίσει, άποστάσεως έν ή μεγάλαι συνέβησαν 
μεταβολαί καί ύπό πολιτειακούς καί ύπό δημοσιονομικούς 
λόγους ώς π. χ. έν Γαλλία, δέν δυνάμεθα νά εϊ'πωμεν οτι ή 
’Ελλάς μικρόν μέχρι τοΰδε έβάδισεν έν τή τελωνιακή δδψ. 
"Ερχεται κατά πόδα τής ’Αγγλίας καί τών πλειότερον έτι 
ταύτης έπιβαρυνομένων έπικρατειών. Έτέρωθεν αί ύπό έλαφρο- 
τέρους ορούς διατελοϋσαι έπικράτειαι δέν είναι αί όλιγώτερον 
έμπορικαί, έάν κρίνωμεν έζ τοϋ Βελγίου καί τής ’Ολλανδίας. 
Άλλ’ έν γένει ή τελωνιακή φορολογία κέζτηται εύκολίας. αϊ
τινες πάντοτε έρμηνεύθησαν έν τή πρακτική ύπέρ αναπτύξει·*' 
αύτής. Καί τά πράγματα τής κυβερνητικής οικονομίας β?* 
δίζουσι κατά τό πνεύμα τών καιρών, οΐτινες διά μέσου αδιά
κοπων νευρικών συγκινήσεων συμπληροϋσι τό τής κοινωνικής 
καί δημοσίας βιωτικής στάδιον.

Ό,τι αποτελεί τό σύστημα τής τελωνιακής έπιτάσεως ολι
σθηρόν καί έπώδυνον είναι οσάκις τά πρώτα στοιχεία τής 
ζωής καί ό πολύς τών καταναλωτών κόσμος, δηλαδή αί άπο- 
ρώτεραι τής κοινωνίας τάξεις, ιδιαιτέρως έπιβαρύνονται. Τότε 
οί έχοντες τά μεγάλα εισοδήματα αισθάνονται όλιγώτερον τό 
τελωνιακόν βάρος καί οί έχοντες τά μικρά εισοδήματα κα
ταπιέζονται είς τά θεμέλια αύτά τής ύπάρξεώς των. "Εργον 
λοιπόν έξοχου τών δημοσίων οικονομικών κυβερνήτου είναι ή 
ευρεσις τοϋ δ ι κ α ί ο υ μέσου, είς δ πρέπει ή πολιτεία νά 
άτενίζγι διηνεκώς.


