
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΓΙ£<Ι» 1*1*011011  Α.

'Π γεφυροποιΐα συνδέεται τοιουτοτρόπως μετά τοΰ πο
λιτισμού, ώστε παρατηροΰμεν ότι όσον ό πολιτισμός άνα- 
πτύσεται τόσον αύξάνει ό αριθμός χαΐ τελειοποιείται ή κα
τασκευή τών γεφυρών, καί τανάπαλιν ό αριθμός και ή ποι- 
ότης τών γεφυρών εΐναι γνώρισμα τής εθνικής έν τώ πο- 
λιτίσμώ περιόδου. Λαοί όργώντες πρός τήν ακμήν άφίνουσι 
σταθερά ίχνη έπι τής ένώσεως τών ύδατίνων τής γής αύτών 
χωρισμάτων. Καί λαοί τών οποίων τήν Θύραν κτυπά ή πα
ρακμή έγκαταλείπουσι τά έργα τών προηγουμένων χρόνων 
εις πτώσιν καί εις έρήμωσιν. Μεταξύ όλων τών δημοσίων έρ
γων αί γεφύραι πρό πάντων καί αί οδοί άποτελοΰσι τό Οερ- 
μόμετρον, τρόπον τινά, τής κοινωνικής καταστάσεως, τής 
οποίας φωτογραφοΰσΐ τήν εικόνα.

’Ολίγα γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας περί τής αρχαίας 
γεφυροποιίας. Καί άναφέρονται μέν γεφύραι τοΰ Δαρειου, 
τοΰ Εέρξου κλπ. ώς έκείνη π. χ. δι’ ής ό τελευταίος ήνωσεν 
τόν Ελλήσποντον, άλλ' αί γέφυραι τής άρχαιότητος,έν τή 
άγνοια τής τότε τέχνης νά κατασκευάζη μεγάλων διαστάσεων 
οικοδομικά τόξα, έξ άπαντος περιωρίζοντο είς μικράς πε- 
ριοχάς. Έάν έκ τής άτελείας ταύτης τής αρχαίας οικοδο
μικής βιομηχανίας ετίθεντο πολλοί εις τάς γεφύρας πόδες, 
ηύξάνετο ούτως ή Αντίστασις κατά τοΰ ρεύματος τών πο
ταμών καί προητοιμάζετο ή ταχεία τών γεφυρών πτώσις. 
Τό πιΟανώτερον τής περιόδου ταύτης σύστημα συνίστατο 
εις τήν παντελή απουσίαν τών θολωτών γεφυρών καί εις 
τήν διά ξύλων κατασκευήν των. Αί λίθινα', γέφυραι άνή-
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ζουσιν είς μεταγενεστέραν περίοδον, τήν Ρωμαϊκήν. Οί Ρω
μαίοι ύπήρξαν οί πρώτο·, ζατασκευασταί στερεών καί με
γαλοπρεπών γεφυρών, τινες τών όποιων έσώζοντο υπέρ τά 
χίλια μετά Χριστόν έτη. Ερείπια αυτών ακόμη καί σήμερον 
προκαλούσι τόν θαυμασμόν.

Έν γένει αί γέφυραι διαιρούνται, ώς έκ τοΰ κυρίου διά 
τήν κατασκευήν αύτών ύλικου, είς τρεις κατηγορίας, είς λί
θινους, ξυλίνας καί σιδηράς. Καί αί μέν λίθινοι άνήκουσιν 
είς σημαντικωτάτην καί μάλλον διαοεοομένην χρήσιν. Ή 
άπογραφή αύτών Οά έδιδε τό συμπέρασμα μιας τών μεγαλει- 
τέρων κοινωνικών επόψεων, τάς οποίας έπιγινώσκει ή ιστο
ρία τών δημοσίων έργων. Αί δέ ξύλιναι γεφυραι παριστώσι 
τοιούτους οικονομίας λόγους, ώστε ακόμη καί σήμερον 
ή κατασκευή αύτών καθίσταται είς πολλάς περιστάσεις προ- 
τιμωτέρα. Ή τελειοποίησις τών νεωτέρων ξύλινων γεφυρών 
συνίσταται είς τόν συνδυασμόν λιθίνων ποδών πρός ξυλίνας 
έπιγεφυρώσεις, άνωθεν τής υψηλότερα; τών ρεόντων ύδάτων 
άναβάσεως. Αί δέ σιδηραΐ γέφυραι άποτελοΰσιν Ιδιαίτερον 
προβιβασμόν τής έν τοΐς νεωτέροις χρόνοίς γεφυροποιί’ας 
καί κυριωτάτην σελίδα τοΰ μάλλον προωδευμένου πολιτι
σμού. Συνίστανται είς τήν άντικατάστασιν τοΰ ξύλου διά τοΰ 
σιδήρου κατά τάς έπιγεφυρώσεις, έχουσι τά τόξα των σι

δηρά καί κατά διαφόρους όρους τά ύποστηρίγματά των έ- 
πίσης. Ή πρώτη σιδηρά γέφυρα ζατεσκευάσθη έν ’Αγγλία 
τώ 1793 έπί του ποταμοΰ Βερμούθ.

Ί’πό είδικωτέραν τής γεφυροποιί’ας έποψιν, ύπάρχουσι 
διάφορα είδη γεφυρών μετά τάς συνήθεις. Αί ζρεμασταί γέ
φυραι άποτελοΰσι τό αρχαιότερου είδος. Μόλις προήχθη- 
σαν οί άγριοι είς βαθμόν τινα ήμερότητος καί έπομένως πο
λιτισμού, εύρον φυσικωτάτην τήν ιδέαν τής ένώσεως αποτό
μων οχθών ορμητικού χειμάρου διά σχοινιών, τά όποια ή 
πρώτη φυσική των άνάπτυξις προχείρως τοΐς έχορήγει. ’Ο
ποία διαφορά μεταξύ τών αρχαϊκών αύτών κρεμαστών γεφυ-

ρών καί τών νεωτέρων τής καθ’ημάς τέχνης μεγαλουργη- 
μάτων ! Μεταξύ τών διαφόρων λαών ό τών Ηνωμένων Πο
λιτειών προπορεύεται είς τήν κρεμαστήν γεφυροποϊίαν. Κα
τόπιν δέ αυτού έρχεται ό ’Αγγλικός καί ό Γαλλικός. "Ο,τι 
διακρίνει ιδιαιτέρως τήν κρεμαστήν γεφυροποϊίαν είναι ή έ- 
λαφρότης αύτής καί ή εύθηνία είς τήν κατασκευήν καί διατή- 
ρησίν της. Είς τά δύο άκρα αύτών ύψούνται εκατέρωθεν άνά 
δύο στερεοί είς τήν όχθην τών ποταμ,ών οβελίσκοι, άπό τής 
κορυφής τών όποιων κρέμανται άλλεπάλληλα σιδηρά έλά- 
σματα ή άλύσεις,τών όποιων τά άκρα τελεϊόνουσίν είς εύθείαν 
δΓ όλα γραμμήν καί προσδένονται στερεώς έπί τοΰ έπιπέδου 
τής γεφύρας κατά μήκος εκατέρωθεν. Ή κρεμαστή λοιπόν 
γέφυρα τώ όντι κρεμάται άπό τών είρημένων τεσσάρων ο
βελίσκων ζαί ή έλαστιζότης αύτής, μεθ’ όλας τάς έπι- 
στρώσεις, γίνεται αισθητή ζατά τό μέσον ιδίως τής προ- 
εζτάσεως αύτής. ’Εννοείται άφ’ έαυτοΰ, πόσης χρησιμότητος 
είς τό είδος τοΰτο τών γεφυρών είναι ό σίδηρος διά τών 
παντοίων αύτού προσαρμογών.

Αί σωληνοειδεϊς γέφυραι άποτελοΰσιν ιδιαιτέρως περι- 
σπούδαστον είδος. Κολοσαΐοι σίδηροί σωλήνες τίθενται οί 
μέν έντός τών δέ, άπό τεχνικών μεταξύ αύτών συνδυασμών, 
ζαί στηριζόμενα τά άκρα αύτών έπί ίσχυροτάτων κατά 
τάς οχΟας τών ποταμ-ών θεμελίων σχηματίζουσιν έντός τοΰ 
άξονος τοΰ κεντρικού σωλήνος κενόν, διά τοΰ όποιου διαβι
βάζονται διά καταπληκτικής έντυπώσεως οί σιδηρόδρομοι. 
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκει ή μεγαλοπρεπής γέφυρα, 
ήτις ένόνει τήν ’Αγγλίαν μετά τής Ιρλανδίας ώς σιδηρά 
τρόπον τινά σήραγξ.

Αί έπί πλοίων γέφυραι έχουσιν έν τη ιστορία τό υπό
δειγμα τής υπό τών Ηερσών γεφυρώσεως τοϋ Ελλησπόν
του. Άπό διαστήματος είς διάστημα Οέτουσι κατά τό ρεΰ- 
μα τοΰ ποταμοΰ άνάλογον αριθμόν πλοίων επ' άγκύραις 
καί άλλαις άσφαλείαις στερεότητος καί άκινησίας. Άκολού- 
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Οως ένουσι τά πλοία διά ξύλινων ή σιδηρών έπιγεφυρώσεων, 
και ιδού ή γέφυρα καθίσταται μεταξύ τών δύο οχθών 
πλήρης. Άνάλογον τι έχει ή διά πασσάλων γεφύρωσις τών 
ποταμών, ώς ή έπι τοΰ Ρήνου ένεργηΟεισα ύπό του Καίσαρος.

Αί περιστροφικά! γέφυραι λειτουργοϋσι διά μηχανής, ήτις 
έζ τής έτέρας τών οχθών τοΰ ποταμού ώθεΐ πρός τήν έ- 
τέραν τόν προτεινόμενον βραχίονα τής γεφύρας, μέχρις ού 
ούτος ένωΟή μετά τοΰ έκεϊ στερεώματος. "Οταν πρόκειται 
πλοίο; \ά άναβή ή καταβή τόν ποταμόν, ή μηχανή ένεργεΐ 
άντιστρό.ο ς, έλκύουσα δέ τόν βραχίονα τής γεφύρας πρός 
έαυτήν άφίνει τό άναγκαϊον διά τό πλοΐον [άνοιγμα καί 
διευκολύνει τήν ποταμοπλοΐαν. Τοΰ είδους τούτου γέ
φυρα εΐναι παρ’ ήμΐν ή ένοΰσα τήν Εύβοιαν μετά τής Στε
ρεός. Πολλοί εις κατασκευήν τοιούτων γεφυρών συνδυασμοί 
ύπάρχουσιν. Κατά τήν έπί τοΰ Κερατίου κόλπου π. χ. γέ
φυραν έν Κωνσταντινουπόλει, ή ένωσις τών δύο μεμαζρυ- 

σμένων οχθών έκτελείται διά είδους πλωτών κατασκευών, εις 
τό μήκοςτών όποιων,οσάκις πρόκειται νά διαβώσι πλοία,ένερ- 
γεΐται άνοιγμα διά μηχανημάτων, τά όποια έλκουσι πρός 
τά έξω τά είς τό κέντρον τοΰ κόλπου ένούμενα άκρα τής 
γεφύρας.

Άφίνοντες τά τής τεχνικής κατασκευής τών γεφυρών είς 
τόν κύκλον τών ειδικών έπί τοΰ θέματος τούτου έρευνών, 
δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν τήν προκειμένην μελέτην διά 
τής άπογραφής τών μάλλον έκτεταμένων γεφυρών, τάς ό
ποιας, τό γε νΰν έχον, γνωρίζει ή άνΟρωπότης, λαμβάνον
τες τάς πληροφορίας έζ τοΰ έν Γαλλία δημοσιευομένου 
σΔελτίου τών Δημοσίων Έργων». Κατ’αύτάςτά μήκη τών 
σπουδαιοτέρων γεφυρών εΐναι είς μέτρα κλιμακηδόν ώς 
έξής: Γέφυρα Πάρκερσβουργ 2,147 μέτρα, Άγιου Λουδο
βίκου έπί τοΰ Μισουρή 1,993, έπί τοΰ "Οχιό παρά τή Λουι- 
σβίλλ 1,625, έπί τοΰ Έαστ-ρίβερ 1,500, έπί τοΰ Δελαβάρ 
(Φιλαδέλφεια) 1,500, Βικτωρία έπί τοΰ Αγίου Λαυρέντιου

1,500, έπί τοΰ Βόλγα παρά τώ Συσράν 1,485, Όλλανδ- 
Διέπ παρά τώ Μορδύκ 1,479, έπί τοΰ ΙΙονγαβούδα (’Ινδία) 
1,130, Δνίστερ παρά τώ Κιόβω 1,081, έπί του Ρήνου 
παρά τή Μαγεντία 1,028, έπί τοΰ Δνίπερ έν ΙΙουλτάβα 
(Ρωσσία) 974,έπί τοΰ Μισισιπή παρά τώ Κινσύ 972, έπί τοΰ 
Μισουρή παρά τή Όμάχα 850, έπί τοΰ Βέϊσχελ παρά τώ 
Διρχάω 837, έπί τοΰ Δουνάβεως παρά τώ Στάδλεν 769, 
έπί τοϋ ΙΙάδου παρά τώ Μεζάνα-Κόρτη 758; Ταμάρ έπί τοΰ 
Σαλτάρχ 665, έπί τοΰ Αέκ παρά τώ Κουΐλενβουργ 665, 
έπί τοΰ Μισισιπή παρά τή Δουβίκ 536, έπί τοΰ Γκουραί 
(’Ινδία) 529, Βρετανία παρά τώ Βανγόρ 464, έπί του Σαόν 
παρά τώ Φριβούργω 382, έπί τοΰ Θέϊς παρά τώ Σζεγε- 

δίν 355.

KOVIIi-V AA.IVEIA..

Τά δάνεια, άπερ βαρύνουσι τήν 'Ελληνικήν έπικράτειαν, 
δύνανται νά διαίοεΟώσιν είς δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, είς 
δάνεια χρεωλυτικά καί δάνεια μή χρεωλυτικά. Τά τελευταία 
αποτελούνται : ά) έκ τοΰ δανείου τών 60 έκαταμμυρίων διά 
τό όποιον ήγγυήΟησαν αί τρεις Δυνάμεις Αγγλίας, Γαλλίας 
καί Ρωσσίας κατά τήν πρώτην έγκατάστασιν τής βασιλείας 
έν Έλλάδι, καί διά τό όποιον οφείλονται 100 περίπου εκα
τομμύρια δραχμών β') έζ τής οφειλής τοΰ Κράτους πρός 
τάς ναυτικός νήσους διά τάς έν τώ άγώνι τοΰ 1821 οαπά- 
νας ζαί καταβολάς αύτών, άναβιβαζομένης είς 18 περίπου 
έχατομμύρια δραχμών· γ') έζ τών έντοκων γραμματίων 
τής έπικρατείας, τά όποια χρησίμεύουσίν είς τάς προσωρι
νός χρηματικός χρείας αύτής, συμποσουμένων εις 9 περίπου 
εκατομμύρια· δ') έκ τών παντοίων δικαστικών καί άλλων 
παρά τώ δημοσίω ταμείω χρηματικών καταθέσεων, λόγω 
παρακαταθήκης, έγγυήσεωςκλπ. υπολογιζόμενων κατά προ- 
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σέγγισιν είς 15 εκατομμύρια· έ) έζ τοΰ πρός τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν χρέους, δι’ ό έδόθησαν ενέχυρου όμολογίαι τής 
έζποιήσεως τών φθαρτών κτημάτων τής έπιζρατείας,ύπολο- 
γιζομένου εΐς 2 εκατομμύρια· καί ς') έκ τοΰ πρός τήν ’Ε
θνικήν καί τήν Ίονικήν Τράπεζαν χρέους,δι’ δ έπετράπη ή α
ναγκαστική ζυζλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων αύτών, 
ύπολογιζομένου εΐς 70 περίπου έκατομμύρια. Τό σύνολον 
τών δημοσίων τούτων χρεών αναβιβάζεται είς 214 περίπου 
έκατομμύρια δραχμών.

Τά δέ χρεωλυτικά δάνεια αποτελούνται έζ τών έξής ιδιαι
τέρως: α') έζ τοΰ δανείου τών 4 έκατομμυρίων,έζ τοΰ οποίου 
οφείλονται 3 */ a έκατομμύρια δραχμών β') έκ τοΰ δανείου 
τών 6 έκατομμυρίων, έζ τοΰ όποιου οφείλονται 3 εκα
τομμύρια δραχμών γ') έζ τοΰ δανείου τών 10 έζατομμυ
ρίων, έζ τοΰ οποίου οφείλονται 7 */ 2 έκατομμύρια δραχμών 
δ') έκ τοΰ δανείου τών 25 έκατομμυρίων, έζ τοΰ όποιου ο
φείλονται 17 έκατομμύρια δραχμών ε') έζ τοΰ δανείου τών 
26 έκατομμυρίων, έκ τοΰ όποιου οφείλονται 24 */ 2 έζατομ- 
μύρια δραχμών ς') έζ τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων, 
έζ τοΰ όποιου οφείλονται 58 ’/· έζατομμύρια δραχμών ζ') 
έζ τοΰ δανείου τών 120 έζατομμυρίων, έζ τοΰ οποίου όφεί- 
λονται I 18 έζατομμύρια δραχμών η') έζ τοΰ δανείου τών 
έτών 1824 ζαί 1825, έζ τοΰ όποιου οφείλονται 21 1/2 
έζατομμύρια δραχμών θ') έζ τοΰ πρός τούς κληρονόμους 
τοΰ βασιλέως Όθωνος υπολοίπου χρέους 3 έζατομμυρίων 
δραχμών ι') έζ τοΰ περί σιδηροδρόμων δανείου τών 12 έζα
τομμυρίων δραχμών, ια') έζ τοΰ περί οδοποιίας δανείου τών 
20 έζατομμυρίων δραχμών, ζαί ιβ') έζ τοΰ περί ναυτικών 
παρασκευών δανείου τών 40 έζκατομμυρίων δραχμών. Τό 
σύνολον τών δημοσίων τούτων χρεών αναβιβάζεται εις 329 
περίπου έκατομμύρια δραχμών, λαμβανομένου έν τούτοις 
ύπ’ οψιν ότι τά τρία τελευταία δάνεια δέν είσήλθον έτι εΐς 
τό στάδιον τής πλήρους πραγματοποιήσεώς των.

Έάν προσθέσωμεν τό σύνολον τών ώς άνω χρεωλυτικών 
δανείων, 329 έζαττομύρια δραχμών, πρός τό σύνολον τών 
μή χρεωλυτικών δανείων, 214 έκατομμύρια δραχμών, προ
κύπτει ότι τό δημόσιον χρέος τής 'Ελληνικής έπικρατείας 
εΐναι άνώτερον τοΰ ήμίσεος δισεκατομμυρίου δραχμών, ανα
βιβαζόμενου εΐς 543 περίπου έζατομμύρια δραχμών. Ή δα
νειστική μηχανή έλειτούργησεν ιδίως κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον, τής όποιας τά δάνεια άπορροφώσι τό πλείστον 
τοΰ έν τώ προϋπολογισμό) τοΰ 1883 άναγραφομένου διά τήν 
ύπηρεσίαν τών δημοσίων χρεών ποσοΰ 21 9/)0 έκατομμυρίων 
δραχμών. Τό πλείστον αύτό είναι περίπου 96 τοϊς °/θ! Δέν ύ- 
πολείπεται είς τήν διαχειριζομένην τό Κράτος οικονομικήν 
πολιτικήν, είμή νά συμπληρώση τό έργον της, τοΰ όποιου 
αί τελιζαί συνέπειαι άγουσιν εύΟύ πρός τήν ζρίσιν, ήτις έζ 
τών αμαρτημάτων τής ζυβερνώσης τάξεως παρασκευάζεται 

έν τώ τόπω.

ΘΝΗΚΙΜΟΤΗΚΕΝ ΑΘΗΝΑΪΚ

Ή Ονησιμοτης έν Άθήναις ήκολούθησε τήν έξής πορείαν 
κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον, ζαί ’Ιούλιον έ. έ. Κατά 
τόν πρώτον μήνα άπεβίωσαν 1 39, ζατά τόν δεύτερον 142 
ζαί ζατά τό τρίτο / 207. Ή άνάπτυξις αύτη (68 θάνατοι 
πλειότεροι τόν Ιούλιον) έχει τι ένδειζτιζόν τόσον έζ τής πο
ρείας τών ώρών του ένιαυτου,όσον ζαί έζ τής όλης υγιεινής 
τών ’Αθηνών καταστάσεως. "Οσον άφορα τήν θνησιμότητα 
τοΰ ’Ιουλίου μηνός, ιδού πώς αύτη εκτυλίσσεται:

Έν γένει άπεβίωσαν 122 άρρενες ζαί 85 Οήλεις, τό όλον 
207, έξ ών 199 έν τή πόλει ζαί 8 έν τοΐς περιχώροις. Όσον 
άφορα τούς έν τή πόλει, 19 άπεβίωσαν έν τώ Δημοτικώ 
Νοσοκομεία), ζαί 180 έν ταϊς οίζίαις αύτών. Έκ τών τε
λευταίων 37 άνήκουσιν είς τό ά τμήμα τής πόλεως, 21 είς τό 
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β', 32 είς τό γ', 17 είς τό δ', 25 είς τό έ, χαί 28 είς τό ς·'.
Κατά λόγον ήλιχίας, 14 άπεβίωσαν έντός τοϋ πρώτου 

μηνάς τής ζωής, 56 άνω τοΰ [Ληνός μέχρι τοϋ έτους, 37 
άπό 1—5 έτών,'9 άπό 5—10 έτών, 5 άπό 10—15 έτών 
12 άπό 15—20 έτών, 7 άπό 20—30 έτών, 15 άπό'30—40 
έτών, 12 άπό 40 — 50 έτών, 8 άπό 50—60 έτών, 10 άπό 
60 — 70 έτών, 10 άπό 70—80 έτών, 6 άπό 80—90 έτών 
6 άπό 90—100 έτών χαί I έτών 105.

"Οσον άφορα τάς νόσους, έξ ών προέκυψαν αί περί ών 
ό λόγος άποβιώσεις, ιδού πώς κατατάσσονται αύται: Εϋφλο- 
γία 1 (θήλυ), τυφοειδής πυρετός 4 (3 άορενες 1 Οήλυ),διφθε- 
ρΐτιςί ΐ (6 α. 5 0.), λαρυγγίτης 1 (α.), ζοχκϋτις 8 (4 α. 
4 0.),κακοήθης πυρετός 5 (3 α. 2 θ.), έλώδης καχεξία 2 (0.), 
έγκεφαλωνοτιαία μηνιγγϊτις 2 (α.), μηνιγγϊτις 18, έξ 
ών 6 έζ φυματιώδους μηνιγγίτιδος (10 α. 8 θ.),άλλα νοσή
ματα έγζεφάλου 8 (ΰ α. 3 0.), έκλαμψία 2 (1 ο. 1 0.), 
βρογχΐτις 4 (3 α. 1 0.), πνευμονία 11 (6 α. 5 θ·), φΟίσις 
πνευμονιζή 1 2 (6 α. 6 0.), φυματίωσις 9 (6 α. 3 0.), άλλα νο
σήματα τών άναπνευστιζών οργάνων 4 (α.), νόσοι τής καρ
διάς 3 (2 α. 1 θ.), νόσοι τοϋ γαστροεντερικοΰ σωλήνος 39, 
ήτοι 10 έκ γαστροεντερικοΰ ζατάρρου, 21 έξ έντεριζοΰ, 2 έζ 
δυσεντερίας, 2 έκ περιτονίτιδος, 1 έκ φυματιώσεως τών 
έντερων, 2 έκ καρκίνου τοϋ στομάχου καί 1 έζ μή όρισθεί
σης αιτίας, (23 α. 16 0.), νόσοι τοϋ ήπατος 4 (3 α. 1 θ.), νό
σοι τών ουροποιητικών καί γεννητικών οργάνων 4 (3 α. 1 
0.), γεροντικός μαρασμός 9 (4 α. 5 0.), άτροφία 1 0 (4 α. 6 
0.), οξύς ρευματισμός τών άρθρων 1 (θ.), άτελής άνάπτυ- 
ξις 6 (α), πρόωρος τοκετός 2 (1 α. 1 0·.), έπιλόχιος πυρετός 
2 (0.), δηλητηρίασις I (0.), 3 έξ αγνώστου αιτίας ( I α. 2 0.), 
21 έζ διαφόρων νοσημάτων ήτοι 11 έκτυχαίου συμβεβηζό- 
τος, 2 έκ γαστρικού πυρετοϋ, 1 έκ γαστρομηνιγγίτιοος, 2 
έκ γαγγραίνης, 1 έζ καρκίνου τοϋ μαστοϋ, 1 έζ συνεσφιγ- 
μένης ζήλης, I έζ τραύματος έρυσιπέλατος,Ι έζ μυκητώδους 
φλεγμονής τής κατ’ ΐσχίον άρθρώσεως καί 1 έξ ασιτίας.
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ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙίΠΡΑΞΕΚ.

'Ως προκύπτει έκ τής έσχάτως δημοσιευθείσης ζυβερνη- 
τηκής καταστατικής τών τελωνιακών εισπράξεων τής 'Ελ
ληνικής έπικρατείας, τό ολικόν ποσόν αύτών, ζατά τό άπό 
1 Ίανουαοίου μέχρι 31 ’Ιουλίου έ. έ. έπτάμηνον, αναβιβά
ζεται είς δραχ. 12,336,268, έκ τών όποιων 10,284,406 
άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν, 912,674 εις τήν έξαγωγήν, 
114,972 είς τήν διαμετακόμισιν, 88,190 είς τά λαθρεμπό
ρια κλπ., 741,560 είς τούς έγγειους φόρους καί 93,363 
είς τά δικαιώματα. Αί ζατά τό αντίστοιχον έπτάμηνον 
τοϋ έτους 1882 τελωνιακαί τής 'Ελληνικής έπικρατείας 
εισπράξεις άνέβαινον είς οραχ. 11,520,711, έξ ών 9,945, 
832 άνήζον είς τήν εισαγωγήν, 390,091 είς τήν έξαγω
γήν, 95,188 είς τήν διαμετακόμισιν, 62,539 είς τά λαθρε
μπόρια κλπ., 949,01 5 είς τούς έγγειους φόρους, ζαί 78, 
044 είς τά δικαιώματα. "Ωστε καθόσον μεταβαίνομεν άπό 
τής πρώτης έπταμηνίας τοϋ 1882 είς τήν πρώτηνέπτα- 
μηνίαν τοϋ 1883, παρατηρεΐται αύξησις τών τελωνιακών 
εισπράξεων ζατά δραχ. 715,557.

Ιδιαιτέρως αί τελωιαζαί εισπράξεις κατά ’Ιούλιον 1883 
διαιρούνται ζατά κεφάλαια ώς έξής: Εισαγωγή δραχ. 1,639, 
142, ’Εξαγωγή 47,563, Διαμετακόμισις 16,843, Λαθρε
μπόρια ζλπ. 15,502, “Εγγειοι φόροι 8,433,Δικαιώματα 19, 
394. Έ ζατά λόγον τών έν τώ μηνί τούτω εισπράξεων 
σημαντιζότης τών διαφόρων τελωνείων τοϋ Κράτους παρί- 
σταται ζλιμακηδόν ώ; έξής·. Πειραιώς δρ. 590,142 (εισα
γωγή 572,853), Σύρου 256,032 (εισαγωγή 239,637), Πα- 
τρών 251,051 (εισαγωγή 248,053), Βόλου 152,828 (ει
σαγωγή 150,402), Κέρκυρας 112,204 (εισαγωγή 81,123). 
Τά λοιπά τών τελωνείων έρχονται κατόπιν, ύπολογιζομέ- 
νων τών τελωνιακών έκάστου εισπράξεων έλαττον τών 100 
χιλ. δραχμών. -------
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Πϊ’Ί ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ· Ι ΔΛΦΟΓϊ.

Ή σημασία τοϋ έδάφους είς τήν γεωργικήν βιομηχανίαν 
είναι τόσον ύπέροχος όσον ή γενική πείρα δεικνύει καθ’ 
όλας τάς περιόδους αυτής. Μεταξύ τής ά.:λής εμπειρικής 
καί τής επιστημονικής άναλύσεως τοϋ φαινομένου τούτου 
ύπάρχιι ικανόν στάδιον εις περαιτέρω τελειοποίησιν τής γε
ωργικής βάσεως τής κοινωνίας. "Οσον άφορα είδικώς τό γε
ωργικόν έδαφος καί τούς κατ’ αύτό οικονομικούς όρους, ό 
Lefour προέβη είς επιστημονικός έρεύνας άξίας ιδιαιτέρου 
διαφέροντος. Ιδού οί σχετικοί καθορισμοί τοϋ συγγραφέως 
τούτου :

"Εδαφος εΐναι τό στρώμα τό μάλλον πρός τήν επιφάνειαν 
τής γής χρησιμεΰον είς τά φυτά ώς ύποστήριγμα καί ώς τό
πος τής άναπτύξεως τών ριζών αύτών. ’Ονομάζεται δέ φ υ- 
τ ι κ ό ν έδαφος τό μέρος τοϋ στρώματος, είς τό όποιον αί 
ρίζαι εκτείνονται, καί ά ρ ό σ ι μ ο ν τό συνήθως ύπό τών 
διαφόρων γεωργικών έργαλείων μετακινούμενου.

Τό ύπαρόσιμον έδαφος είναι τό άμέσως κάτωθεν τοΰ φυ
τικού καί άροσίμου έδάφους εύρισκόμενον στρώμα τής γής, 
καί άλλοτε μέν εΐναι έκ τής αύτής, άλλοτε δέ διαφόρου φύ
σεως. Αύναται, κατά τάς περιστάσεις καί τήν καλλιέργειαν, 
νά μεταβληθή έν μέρει εις έδαφος, έπενεργεί δέ πάντοτε 
κατά τό μάλλον ή ήττον έπί τής ποιό ιητος τοΰ έδάφους.

Τό έδαφος καί τό ύπαρόσιμον έδαφος έσχηματίσΟησαν δα
πάνη τών γαιών τών άποτελουσών τόν φλοιόν τής γήινης 
σφαίρας, καί τών ύλών τών προερχομένων έκ τής άποσυνθέ- 
σεως τών οργανικών σωμάτων.

Τό έδαφος σύγκειται έξ ύλών ορυκτών,καί έξ ύλών οργανι
κών, ήτοι λειψάνων φυτών καί ζώων, κατά τό μάλλον ή 
ήττον όιαλελυμένων, περιέχει δέ προσέτι ύδωρ και αέρια.

Αί κυριώτεραι όρυκταί υλαι, αί σχηματίζουσαι συνήθως 
τό σύνολον τοϋ έδάφους, εΐναι ή ά ρ γ ι λ ο ς, ή χ α λ ι κ ή 
καί ή τ ι τ α ν ώ δ η ς. Εύρίσζονται είς αύτό προσέτι, άλλ’ 

είς έλαχίστην άναλογίαν, σόδα, πάτασσα, μαγνή
σια, ό ξ ε ί δ ι ο ν τοΰ σιδήρου, θειον, φώσφο
ρος καί χ λ ώ ρ ι ο ν, είς κ α τ ά σ τ α σ ι ν ά λ ά τ ω ν.

Ή ά ρ γ ι λ λ ο ς εΐναι σ ύ ν 0 ε σ ι ς έκ λ ε υ κ α ρ γ ί λ- 
λ ο υ, καί χάλι ζ ή ς λεπτοτάτης, σχηματίζουσα, είς 
ύγράν κατάστασιν, ζύμην μαλακήν καί λιπαράν, ίζα- 
νώς ευπλαστον ζαί κολλώδη. Είς ξηράν δέ κατάστασιν 
λαμβανομένη, είς μάζαν στερεόν καί πυκνήν, παρέχει 
είς τήν γλώσσαν γευστικήν έντύπωσιν ιδιαιτέραν, ζα- 
λουμένην άργιλλώδη. Ή άργιλος επιπολάζει είς τινας 
βράχους σχιστώδείς, διά τοϋ πυρός δέ μεταβάλλεται είς κέ

ραμον.
Ή χ α λ ι κ ή ύλη ύπάρχει συνήθως έπί τοϋ έδάφους είς 

κατάστασιν άμμου ή κόνεως.Ζηρά ούσα εΐναι στιλπνή,σκλη
ρά είς τήν άφήν,καί τρίζει είς τούς όδόντας. Υγρά οΰσα δέν 
σχηματίζει ζύμην, καί όλίγον κολλά είς τήν χεΐρα. ΊΙ χα- 
λική παρουσιάζεται ακόμη ύπό μορφήν -χονδρής άμμου, χα- 
λικίων καί λίθων, άτινα σπινθηροβολοϋσι διά τής έπενερ- 

γείας τοϋ χάλυβος.
Ή τιτανώδης ύλη ύπάρχει συνήθως είς κατάστασιν 

άνΟρακικοΰ, ζαί φαίνεται γαιώδης ζαί λευζοειδής. Άν χύση 
τις οξύ έπί τοϋ άνθραζιζοΰ, γεννάτε', άμέσως άνάζεσίς. Είς 
λιθώδη κατάστασιν δέν σπινθηροβολεί ύπό τήν ένέργειαν 
τοΰ χάλυβος. Καυθεϊσα ή άνΟραζιζή τίτανος,σχηματίζει τήν 
άσβεστον τ ί τ α υ ον, τήν κοινώς λεγομένην άσβέστην.

At όργανιζαί ύλαι τοΰ έδάφους συνίστανται είς λείψανα 
φυτών καί ζώων, τών οποίων ή άποσύνΟεσις παράγει τήν 
φυτικήν γήν. Αύται μετασχηματίζονται άκολούθως 
είς άλατα καί άέρια, τών όποιων τά ούσιωδέστερα είς τήν 
βλάστησιν εΐναι τό ανθρακικόν όξύ καί τό άμμωνιαζόν, τό
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οξυγόνο·; ζαί τό ύδρογόνον, χορηγούμενο'; έπίσης ύπό τοΰ 
ΰδατος. Έπί τών οργανικών ύλών στηρίζεται κυρίως ό 
πλούτος τοΰ έδάφους. Άλλ’έννοείται πάντοτε, ότι αί ϋλαι 
αύται ύπάρχουσιν εΐς κατάστασιν διαλύσεως, συγχωρούσαν 
τήν εύκολο·; άποσύνΟεσίν των.

Τό ΰοωρ λαμβάνει έπίσης ουσιώδη επιρροήν έπί τοΰ έδά
φους, μεταβάλλον τάς φυσικάς αύτοΰ ιδιότητας ζαί δίαλύον 
τά ζατάλληλα εΐς βλάστησιν άλατα. ΊΙ έλλειψίς του κα
θιστά τά έδάφη άγονα, καί ή αφθονία του δέν είναι εΐς 
αυτά όλιγώτερον έπιβλαβής. Έπί τέλους τά αέρια τής ατ
μόσφαιρας έχουσι·; έπίσης ένέργειαν,όλιγώτερον μέν εύκολο; 
νά πραγματοποιηθή, άποτελεσματιζήν όμως ώς πρός τήν 
γονιμότητα τών γαιών. Τά αέρια ταϋτα είναι τό οξυγόνο·;, 
τό άζωτο·; ζαί τό άνΟραζιζόν όξύ.

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΛΓΩΓΙΙ ΛΓΕΛΑΛΛΎ.

Πολλάκις έσζέφθημεν τίνος ένεκα τό γάλα τών εγχω
ρίων τής Ελλάδος αγελάδων ούδαμώς χρησιμοποιείται έν 
τή περί τό γάλα ποικίλη βιομηχανία, μόλις δέ έπαρζεϊ είς 
τήν συντήρησίν τών μόσχων. Τό τελευταίο·; ανάγεται εΐς 
τήν ανεπαρκή καί ελαττωματικήν τροφήν καί λοιπήν δίαιταν 
τών έν Έλλάδι κτηνών ζαί ιδιαιτέρως τών άγελάδων. "Ολαι 
αί σχετίζαί πρόοδοι τής Ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας είναι βι
βλίο·; έρμητιζώς κλειστόν διά τήν χώραν ήμών. "Οσον όμως 
άφορα τήν γαλακτοπαραγωγήν, πολύ βεβαίως έπηρεάζει 
έπϊ του προκειμένου ή άγρια τών Ελληνικών άγελάδων ζα- 
τάστασις, έκ τής όποιας άνΟίστανται αύται είς τήν άμελ- 
ξιν. Άλλά ζαί ή μή άμελξις τών άγελάδων συντρέχει έτέ- 
ρωΟεν εΐς τήν παράτασιν τής άγριότητος αυτών, ώστε είναι 
δύο όροι άμοιβαίας έν τή γαλακτοπαραγωγή τών άγελάδων 
έπιδράσεως.

"ίνα έννοήση τις τήν σημασίαν τής καθυστερούσες έν 
Έλλάδι άπό τών άγελάδων γαλακτοπαραγωγής, άρκεΐ νά 
σημειωΟή ότι κατά τό 1863 ύπελογίζοντο είς 52,000 αί αγε
λάδες τής Ελλάδος ζαί ότι έάν έπί τοΰ άριΟμοΰ τούτου ά- 
ναλογίσωμεν τήν έζ 1,062 οκάδων γάλακτος ένιαυσίαν 
ζατά τόν Δομβάλ παραγωγήν έζάστης άγελάδος, ιδού ότι 
έζ τών άγελάδων τής Ελλάδος ζαΟυστεροΰσιν ένιαυσίως 
55,000,000 οκάδων γάλακτος καί έπέζεινα, δηλαδή άξια, 
πρός·40 λεπτά κατ’όζαν κατά μέσον όρον έπί τών διαφό
ρων ειδών τής γαλακτοκομίας, δραχμών 22,000,000 ! Καί 
ή παρατήρησις είναι δεκτική μειζόνων έτι διαστάσεων, έάν 
ληφΟή ώς μέτρον τής καΟυστερουμένης έν Έλλάδι άξίας τής 
γαλακτοπαραγωγής τό έν Αγγλία έξ έζάστης άγελάδος 
παραγόμενον ένιαυσίως γάλα, διότι ύπολογίζεται τούτο είς 
2,800 όκάδας, άποτέλεσμα ένδειζτικόν τής έκεϊ άνωτάτης 
άναπτύξεως τής ζτηνοτροφιζής βιομηχανίας. Έπί τή βάσει 
ταύτη τής ένιαυσίας γαλακτοπαραγωγής, ή ζαθυστέρησις 
αύτής έν Έλλάδι άπό τοΰ είρημένουτών άγελάδων άριΟμοΰ 
άναβιβάζεται άνω τών 145,000,000 οκάδων γάλακτος, 
δηλαδή εΐς άξίαν, ζατά τόν είρημένον μέσον όρον, δραχμών 

58,000,000!
Έν τή άπολιτίστω ζαταστάσει, έν ή διατελεϊ παρ’ ήμϊν ή 

κτηνοτροφία, έν γένει ή δυσχέρεια τής άμέλξεως τών ημιά
γριων τής χώρας άγελάδων έχει ιδιαιτέραν σημασίαν. Ή 
άγελάς έν τή καταστάσει ταύτη άνΟίσταται διά τρόπου ά- 
καταγωνίστου πρός τόν έπιχειροΰντα νά τήν άμέλξη. Με
ταχειρίζονται προηγουμένως τόν μόσχον αύτής καί ώς συ
νέχειαν τής άμέλξεως, τήν οποίαν ούτος φυσιζώς ένεργεϊ 
έπί τών μαστών τής άγελάδος, έξαζολουΟεΐ άτελώς ή ύπό 
τών άνθρώπων άμελξίς. Άλλά καί ό τρόπος ούτος καθυ
στερεί έν Έλλάδι άπό τών συναφών έπί τοΰ όλου δυσχε
ρείων, άφίνεται δέ ό άπό τοΰ γάλακτος τών άγελάδων πό
ρος τής έθνικής οικονομίας έντελώς άζαλλιέργητος.
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Ή άμελξις τών αγελάδων τών διατελουσών έν τή ζατα- 

στάσει, τήν όποιαν έχομεν ύπ*  ό’ψΐν, έχρησίμευσεν ώς θέμα 
ιδιαιτέρας μελέτης τοΰ Ρεμπουλιώ, τής όποιας ή εκΟεσις 
έχει ώς έξής :

« Έν Ά).γερία, καθώς καί εις πολλά άλλ« θερμά κλίμα 
τα, καθίσταται αδύνατος ή άμελξις τών αγελάδων, πριν ή 
βυζασΟώσιν έπ’ όλίγας στιγμάς ύπό τοΰ μόσχου. Οί χωρι
κοί δεν άμφιβάλλουσι ποσώς, ότι ή άγελάς έχει τήν ικανότη
τα νά δίδη ή νά κράτη τό γάλα της, κατ’ άρεσκείαν, καί νά 
τό δίδη οσάκις βλέπη τόν μόσχον αύτής πλησιάζοντα. Ή 
γνώμη αΰτη είναι φανερώς εσφαλμένη, άλλά τό πράγμα έφ’ 
ου στηρίζεται εΐναι αληθές. Καί τωόντι,άν βελήση τις νά ά- 
μέλξη τήν αγελάδα, ώς έν Γαλλία, χωρίς προηγουμένην 
τινά ενέργειαν, αποτυγχάνει όλοτελώς. Λί άγελάδες τής 
’Αλγερίας δέν εΐναι γαλακτοφόροι ώς αί έν Γαλλίφ, καί τοΰ
το έννοεΐται εύκόλως, άμα παραβληΟή ό τρόπος τής διατρο
φής εις τούς δύο τόπους,

«Άλλ’ έν Γαλλία καί αί κακώς τρεφόμεναι άγελάδες δίοου- 
σι τό γάλα των καί δέν παρίσταται ποτέ ή ανάγκη τής με- 
σολαβήσεως τοΰ μόσχου. Ό λόγος τής ύπαρχούσης διαφο
ράς δέν είναι λοιπόν μόνη ή διατροφή. Νομίζω (καί αυτή εΐ
ναι γνώμη συμφωνούσα μέ έκείνην τήν όποιαν έδωσαν προ- 
λαβόντως οί περιεργασθέντες τάς έξεις τών χονδρών ζώων 
εις τούς θερμούς τόπους περιηγηταί) νομίζω ότι αί ήμέτε- 
ραι άγελάδες παρουσιάζουσι μάλλον παρεκτροπήν τής φυ
σικής καταστάσεως, καί ότι ή ευκολία μέ τήν όποιαν δίδου- 
σιν ήμΐν τό γάλα των διά μέσου άπλουστάτων έλξεων εϊς 
τούς μαστούς, εΐναι ευκολία άποκτηΟεΐσα καί καταστάσα 
μεταδοτική. Τήν ευκολίαν ταύτην Οά άποκτήσωσιν άραγε 
μίαν ημέραν αί άγελάδες τής ’Αλγερίας ; Δέν δυνάμεθα άπό 
τοΰδε νά τό βεβαιώσωμεν. Άλλ’ ότι ήμποροΰμεν νά είπωμεν 
εΐναι ότι παρομοία μεταβολή, ήτις πρέπει νά συμπληρωΟή 
ύπό περιστάσεις πολύ έναντίας, εΐναι έργον μακροΰ χρόνου.

Πρέπει όμως οί έν Αλγερία άποικοι νά ύποκύψωσιν έπί 
τοσούτον ώστε νά άκολουθήσωσι τήν πρακτικήν τών ιθαγε
νών, δηλαδή νά διατηρώσι τούς μόσχους οίτινες ούσιωδώς 
όλιγοστεύουσι τήν ποσότητα τοΰ γάλακτος, καί οίτινες άλ
λως τε, κακοτρεφόμενοι μέ τό μικρόν μερίδιο ν τό όποιον τοΐς 
άφίνουσι, χειροτερεύουσι κατά τήν ποιότητα, όταν πωλώνται 
είς τούς ζρεοπώλας ; "Οθεν ένόμισα ότι ήδύνατο νά άντι- 
κατασταΟή ή έκμύζησις τοΰ μόσχου δι’ έκμυζήσεως ένεργου- 
μένης ύπό τοΰ βουτρόφου. ΚατεσκευάσΟη πρός τοΰτο μικρόν 
τι έργαλεΐον, κατά τό σχήμα τοΰ τουρκικού τσιμπουκιού, 
έχοντος τόν πήλινον λουλάν του καί τόν ξύλινον σωλήνά 
του. Ή μόνη διαφορά μεταξύ δύω τοιούτων εργαλείων 
εΐναι ότι εις τό τελευταΐον ό λουλάς, όστις πρέπει νά ήναι 
άνάλογος πρός τόν όγκον τοΰ μαστοΰ τής άγελάδος, καί 
έντός τοΰ όποιου ό μαστός είσάγεται, φέρει πέριξ τών χεί- 
λέων εΐδός τι περιτραχήλιου έκ διπλού δέρματος, προσκολ- 
λωμένου πέριξ τοΰ μαστοΰ, καί ότι ό σωλήν πρός τό μέρος 
τοΰ στόματος φέρει κλείΟρον, κλειόμενου έν τώ άμα, οσάκις 
ή άναπνοή παύη, είς τρόπον ώστε δύναται τις άνευ δυσκο
λίας, νά διακόπτη τήν έκμύζησιν. "Αμα κατά τόν τρόπον 
τούτον τρέξη όλίγον γά’λα, άρκοΰσι τότε αί διά τών χειρών 
μεθοδικαί έλξεις τών μαστών, ίνα εξακολούθηση ή έκροή 

τοΰ γάλακτος.»

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗ*ΔΗΜΟΤΙΚΗ*  ΠΑΙΔΕΥίΕΩ*  

ΧΟΡΗΓΙΑ!.

Ή συνδρομή τοΰ Κράτους πρός τούς άπορους δήμους, 
διά τήν έν αύτοΐς στοιχειώδη έκπαίδευσιν, περιλαμβάνει άρ- 
χήν τής όποιας ή άνάπτυξίς άνάγεται είς τήν μεγάλην θε
ωρίαν τής πολιτείας. Μεταξύ τών διαφόρων τμημάτων, τά 
όποια άποτελοΰσι τήν έπικράτειαν, ό κοινωνικός σκοπός άνα- 
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λύεται είς αλληλεγγύην, ήτις οσον πλειότερον λειτουργεί 
τόσον ή αρμονία έμπεδοΰται ζαΐ τό έθνιζόν μέλλον προβι- 
βάζεται.

Διά τό ένεστώς έτος ή μηνιαία έζπαιδευτική συνδρομή 
τοΰ δημοσίου θησαυρού τής έπικρατείας πρός τούς απόρους 
δήμους τών παλαιών έπαρχιών αύτής έζανονίσθη διά του 
άπό 22 Αύγουστου 1883 β. διατάγματος, άπό τοΰ σχετικού 
κεφαλαίου τοΰ προϋπολογισμού, ώς έξής κατ’ έπαρχίας: 

α') Νομός ’Αττικής καί Βοιωτίας. — Επαρχία ’Αττικής 
481 δρ. Αιγίνης 99, Μεγαρίδος 111, Θηβών 215, Λεβα- 
δείας 162.

6") Νομός Εύβοιας. — ’Επαρχία Χαλκίοος 221, Ξηροχω
ρίου 117, Καρυστίας 518, Σκοπέλου 74.

γ') Νομός Φθιώτιδος ζαΐ Φωκίδος.— ’Επαρχία Δωρίδος 
649, Αοζρίδσς 250, ΙΙαρνασίδος 243.

δ') Νομός ’Ακαρνανίας ζαΐ Αιτωλίας----- ’Επαρχία Με
σολογγίου 333, Ναυπακτίας 327, Ευρυτανίας 512, Βάλτου 
510, Τριχωνίας 228, Βονίτσης 210.

ε') Νομός Άχαϊας καί Ύίλιδος. — ’Επαρχία ΙΊατρών 
113, Αίγιου 99, Καλαβρύτων 928, ’Ηλείας 528.

ς') Νομός Μεσσηνίας----- ’Επαρχία Καλαμών 125,
Μεσήνης 200, ΙΙυλίας 162, Τριφυλίας” 115, ’Ολυμπίας 150. 
, </) Νομός Λακωνίας.— ’Επαρχία Ααζεδαίμονος 300, 
’Επίδαυρου Αιμηρας 261, ΓυΟείου 84, Οίτύλου 319.

η) Νομός ’Αρκαδίας.— ’Επαρχία Μαντινείας 270, Με- 
γαλοπόλεως 246, Γόρτυνος 404, Κυνουρίας 393.

θ') Νομός Άργολίδος ζαΐ Κορινθίας. — ’Επαρχία Ναυ- 
πλίας 211, Άργους 230, Κορινθίας 673, “Ύδρας 150, 
Τροιζηνίας 264, Σπετσών 282, Κυθήρων 311.

ί) Νομός Κυζλάοων.— ’Επαρχία Έρμουπόλεως 307, Τή
νου 308, Άνδρου 429, Κέας 176, Νάξου ζαΐ Πάρου 465, 
Μήλου 301, Θήρας 452.

ία) Νομός Κερζύρας. — ’Επαρχία Κερκύρας 222, Μέ
σης 196, Ορους 267, ΙΙαξών 54, Αευκάδος 141.

ιβ') Νομός Κεφαλληνίας----- ’Επαρχία Κραναίας 396,
Χάμης 434, ΙΙάλλης 174, Ιθάκης 207.’

ιγ') Νομός Ζακύνθου. —’Επαρχία Ζακύνθου 49.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ THC ΑΡΧΑΙΟΛΟ ΓΙΚΗί ETAIPIAC-

'Η ΐδρυσις τής ’Αρχαιολογικής Έταιρίας εΐναι σύγχρο
νος τώ Έθνιζώ Πανεπιστημίω. Διά τήν Ελλάδα πάντοτε 
έσεται αχώριστος ή ιδέα τής άναστάσεως τ:ΰ παρελθόντος 
άπό τής άναπτύξεως τού μέλλοντος. ’Επιστήμη νέα ζαΐ σο
φία αρχαία εΐναι δύο όροι έξ ών κατασκευάζεται ό Ελληνι
κός σκοπός. Πόσα περιέχει ό όρος τής αρχαίας σοφίας J 
Όλα τά έργα τοΰ Ελληνικού παρελθόντος ζαΐ ιδιαιτέρως 
τής μεγάλης περιόδου αύτού άνήκουσιν εις τήν ιστορικήν 
κληρονομιάν τής ήμετέρας φυλής. Δύνανται νά δίαίρεθώσιν 
είς δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, έξ ών ή μέν περιλαμβάνει 
τά βιβλία ή δέ τά μνημεία ύπό τήν γενιζωτάτην έννοιαν 
αύτών, είτε έπί κτιρίων άναγινώσζεται ή ιδέα των είτε έπί 
αγαλμάτων είτε έπί σκευών καί έν γένει έπι τών παντοίων 
τής κλασσικής άρχαιότητος συντριμμάτων.

*Η σωτηρία άμφοτέρων τών κατηγοριών, είς άς ύπάγον- 
ται τά έργα τοΰ 'Ελληνικού παρελθόντος, άνήζειείςτήν ύψη. 
λοτέραν έννοιαν τής διοικητικής έπιστήμης, ήτις περιβάλ
λεται ούτω τόν χαρακτήρα άκριβώς έθνικής έπιστήμης- 
Ή διαδοχή τών ιδεών άποτελεϊ τήν καθολικήν οδόν τής έρ
γασίας του άνθρωπίνου πνεύματος. Διακόψατε τήν οδόν ταύ
την καί ιδού ή άνθρωπό της Οά άναγζασθή νά άρχίση άπ’ 
άρχής· *Ω στε ή πρόνοια τής άπό τά σκότη τοΰ παρελθόν
τος χρόνου έπαναφοράς τών ύπό τό βάρος αύτού συντετριμ.- 
μένων ιδεών, καθ’ οίανδήποτε τύπον σώζονται τά τεμάχιά 
των, εΐναι έργασία ισην τής οποίας δέν γνωρίζομεν έκτος 
έκείνης ήτις ώφελεΐται έκ τών καρπών αύτής, ίνα δημιουρ- 
γήση νέους διά τήν πρόοδον ορίζοντας.

Ή μέν αρχαιολογική έργασία ύπό τήν γενιζωτάτην αύ-

ΕΤΟΣ Ιί—ΦΤΔ. 129—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ <885. 25
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τής έννοιαν ανοίγει τάς λησμονημένας τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος οδούς, ή δε πανεπιστημιακή έργασία κατασκευάζει 
τούς νέους αγωγούς διά τών οποίων ή εθνική ζωή προχωρεί. 
Δέν υπολείπεται είμή νά προστεθη καί ή τεχνική έργασία ύπό 
τόν καθολικόν χαρακτήρα αύτής, όπως άποτελεσθή ό τρί- 
πους έφ’ ού στηρίζεται τό κατ’ έποχάς μεγαλείον τής άν
θρωπό τητος.

Άλλά δέν έχομεν σκοπόν νά είσέλθωμεν είς τήν φιλοσο
φικήν άνάπτυξιν τών δρων τούτων τής κοινωνικής προόδου. 
ΙΙεριοριζόμενοι είς τόν αρχαιολογικόν καί μάλιστα είδικώς 
είς τήν οικονομικήν λειτουργίαν αύτοΰ έν τή συγκεκριμμένη 
αποστολή τής ’Αρχαιολογικής Έταιρίας, Οέλομεν εκθέσει 
τά τών έσόδων καί έξόδων αύτής κατά τήν εικοσαετίαν 1859 
—1878 έπι τή βάσει τών πρακτικών αύτής, άφίνοντσς τήν 
άνάλυσιν τών έκτελεσΟέντων κατά τήν περίοδον ταύτην έρ
γων της είς άλλον είδικότητος κύκλον.

1859
1860
1861 
1862
1863
1864
1865
1866 
1861 
1868 
1869 
1810 
1811 
1812
1813
1814
1815
1816 
1811 
1818

Τό δλον

Έσοδα

11,481
15,119
18,104
10,605
11,905
2,935
8,881

12,042
• 8,511

12.569
10,515
25,150

9,501
29,114
28,808
50.8 H
55,214
52,182
56,155
51,549

588,556

9 >836 
'°·419 
'9,δ6/ 
'0,67ΰ 
4'>327
4>2θβ

^>0S6
8,9β7 
,ο,297 

, 9l·968

2°’90g
4 4 >392

^°,909

"· 4 99
46>93ι

7Γ. δρ. 499,562

Ή έπί πλέον διαφορά τών έξόδων πρός τά έσοδα έκα- 
λύφθη διά τοΰ λαχείου όπερ τό Β. διάταγμα τής 19 Νοεμ
βρίου 1874 προεκήρυξεν ύπέρ τών αρχαιοτήτων. Άπό τοΰ 
1875—1878 έπωλήΟησαν έκ τοΰ λαχείου τούτου 106, 625 
κλήροι πρός 3 νέας δραχμάς έκαστος, καί είσέπραξε μέν ή 
Αρχαιολογική Έταιρία 319,875 νέας δραχμάς έξ αύτών, 
δμως δέον νά άφαιρεΟώσι τά διά τούς κερδαίνοντας κλή
ρους καθωρισμένα ποσά καί τά διά τήν πώλησιν τών κλή
ρων έξοδα· ούτω δέ άπέμειναν είς καθαρόν όφελος τής ’Αρ
χαιολογικής Έταιρίας περίπου 127,950 νέαι οραχμαι, ήτοι 
παλαιαί 1 43,304, τάς όποιας δέον νά προσθέσωμεν είς τό 
έν τώ άνωτέρω πίνακι άθροισμα τών έσόδων της, τά όποια 
ούτω άναβιβάζονται, κατά τήν περί ής πρόκειται εικοσαετίαν 
1859—1878, είς π. δραχμάς 531,860, άπέναντι τών έκ 
π. δρ. 499,562 έξόδων της.

Έάν κατατάξωμεν τούς διαφόρους πόρους τής Άρχαιο- 
λογίκής Έταιρίας κατά τήν σημαντικότητα αυτών, πρώτοι 
έρχονται οί άπό τών έκάστοτε συγκεντρουμένων κεφαλαίων 
αύτής πόροι, οίτινες άνεβιβάσθησαν κατά τήν έν λόγω πε
ρίοδον είς π. ορ. 212,474. ΊΙ μεγαλειτέρα συγκέντρωσις 
κεφαλαίων άπανταται κατά τό έτος 1875, ότε είσήγαγεν είς 
τό ταμεον τής έταιρίας δρ. 34,512,καί ή μικροτέρα κατά τό 
έτος 1864, δτε είσήγαγεν 484. Κατόπιν έρχονται οί άπό 
τοΰ έκτεθέντος λαχείου πόροι, οίτινες, ώς έρρέθη, είσήγαγον 
είς τό εταιρικόν ταμεΐον κατά τήν τετραετίαν 1875 — 78 
π. δραχ. 143,304, τής γεναιοτέρας τάσεως άπαντωμένης 
κατά τό πρώτον έτος 1875 δτε έπωλήΟησαν ύπερτριπλά- 
σιοι κλήροι τών κατά μέσον δρον καθ’ έκάτερον τών δύο 
τελευταίων έτών πωληθέντων, είς άπόδειξιν τής σημασίας 
τοΰ πρώτου πάντοτε ένΟουσιασμ,οΰ. Οί άπό τών τακτικών 
συνδρομών τών μελών τής έταιρίας πόροι άναβιβάζονται 
είς π. δρ. 124,559, τής γενναιοτέρας μέν τάσεως αυ
τών άπαντωμένης κατά τό έτος 1861, δτε είσήγαγον εΐς
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τό ταμείου τής εταιρίας 10,791, τής χλιαρωτέρας δέ ζατά 
τό έτος 186 ί, ότε είσήγαγον είς τό έταιριχόν ταμείου 2,320· 
Οί άπό τών έκτακτων συνδρομών πόροι άναβιβάζονται είς 
7·· ®ραχ. *>7,886,  τής γεναιοτέρας τάσεως αύτών άπαν- 
τωμένης ζατά τό έτος 1875, ότε είσήγαγον είς τό ταμείου 
τής έταιρίας 12,636, καί τής χλιαρωτέρας ζατά τό έτος 
1876 ότε είσήγαγευ 962, χωρίς νά μνημονεύσωμευ τό έτος 
1864 όπερ ούδέν είσηγαγε. Οί έζ πωλήσεως ύλιζοϋ κλπ. 
άχρηστων τα εταιρία πόροι άναβιβάζονται είς π. δρ. 8,869, 
τό πλεϊστον τών όποιων άνάγεται είς τό έτος 1878, ότε έπω- 
λήΟησαν αντικείμενα άντί 5,487 δρ. διπλάσια σχεδόν τών 
καθ’ όλα τά λοιπά τής περιόδου έτη. Οί από τών εισιτηρίων 
είς τό Μουσεΐον τών Μυζηναίων άρχαιοτήτων πόροι άνεβι- 
βάσΟησαν είς π. δρ. 1400 ήτοι είς 305 ζατά τό πρώτον έτος 
τής έπιβολής των (1877) και 1095 ζατά τό επόμενον.

"Οσον άφορα τά έξοδα τής εταιρίας, ή σημαντίζωτέρα 
κατηγορία αύτών περιλαμβάνει φυσικώς τάς άνασκαφάς, 
αί διά τάς οποίας δαπάναι ύπολογίζονται είς π. δρ. 295,903. 
Ή μεγαλειτέρα έντασις τών εργασιών τούτων άπαντδται έν 
έτει 1876, ότε άνέβη ή δι’ αύτάς δαπάνη είς δρ. 53,311, ζαί ή 
μικρότερα έν έτει 1864, ότε έδαπανήθησαν 1,156, άφινο- 
μένου τοΰ έτους 1868 ότε ούδέν διά τοιαύτας έργασίας έδα- 
πανήθη. Κατόπιν έρχονται αί πρός αγοράν αρχαιοτήτων 
δαπάναι, ύπολογιζόμεναι είς π. δρ. 101,492· ή μεγαλειτέ- 
ρα έντασις αύτών απαντάται ζατά τό έτος 1876 ότε ήγο- 
ράσΟησαν αρχαιότητες άξίας δρ. 15,663 ζαί ή μικρότερα 
κατά τό έτος 1864, ότε ήγορασΟησαν άντί δρ. 1,414, ζατά 
τά έτη 1859 ζαί 1866 μή άγορασΘεϊσαι διόλου. Αί είς μι
σθούς ύπαλλήλων τής έταιρίας δαπάναι ανέρχονται είς π. 
δρ. 25,620· τό άνώτερον ποσόν ζατά τό έτος 1878, ήτοι 
δρ. 5,474, καί τό ζατώτερον ζατά τό έτος 1864, ήτοι 696. 
Αί διά τάς έπισχευάς ζαί περιτοιχίσεις τών αρχαιοτήτων 
δαπάναι άναβιβάζονται είς π. δρ. 23,163· τό άνώτερον 

ποσόν αύτών ζατά τό έτος 1878, ήτοι 9,295, ζαί τό ζατώ
τερον ζατά τό 1864, ήτοι 35, κατά τά έτη 1867—1870 
καί 1874 ούδενός έπί τη αίτια ταυτη δαπανηΟέντος. Αί διά 
τό γραφείου τής έταιρίας δαπάναι άναβιβάζονται είς π.δρ. 17, 
666· τό άνώτερον ποσόν ζατά τό έτος 1 870, ήτοι 2,31 5, κα'· 
τό ζατώτερον τώ 1865,ήτοι 178. Αίοιάτό Μουσεΐον δαπάναι 
ανέρχονται είς π. δρ. 14,223· τό άνώτερον ποσόν ζατά τό 
έτος 1878, ήτοι 4,251, ζαί τό κατώτερον ζατά τό έτος 
1 864, ήτοι 81, ζατά τά έτη 1859 — 62 ούδενός δαπανηΟέν

τος έπί τή αιτία ταύτη.

ΧΙΛΙΙί>θΠΧΙ·^Γ«Γ1Ι.

"Εχομεν ύπ’ όψιν τήν έν τή τελευταία δεκαπενταετία, 
1868—1882, σιδηροπαραγωγήν είς τρεις κατ’ έξοχήν σι- 
δηροπαραγωγούς έπικρατείας, έν ’Αγγλία, έν ταϊς Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, ζαί έ*  Γερμανία. Κατά τό 
έτος 1868 ή μέν ’Αγγλία παρήγαγε 4,970,206 τόνους, 
αί δέ Ηνωμένα’. Πολιτεαι 103,000, ή δέ Γέρμα· ία 1,053, 
260, ζαί αί τρεις όμοϋ 7,626,466 τόνους. Κατά τό έτος 
1873 ή μ^ν’Αγγλία παρήγαγεν 6,566,45! τόνους, αί δέ 
■Ηνωμένα’. Πολιτεία-. 2,868,278, ή δέ Γερμανία 2,174,737, 
καί αί τρεις όμοϋ 11,609,466 τόνους. Κατά τό έτος 1877 
ή μέν ’Αγγλία παρήγαγεν 6,608 664 τόνους, αί δέ Ηνωμέ
να! Πολιτεία! 2,314 585, ή δέ Γερμανία 1,421,665, ζαί αί 
τρεις όμοϋ 10,344,916 τόνους. Κατά τό έτος 1882 ή μέν 
’Αγγλία παρήγαγεν 8,493,287 τόνους, αί δέ Ηνωμένα*.  
Πολιτεία-. 5,178,121, ή δέ Γερμανία 3,170,957, καί αί 
τρεις όμοϋ 16,842,365 τόνους. Καθόσον μεταβαίνομεν έν 
τή προκειμένη περιόδω άπό τής μιας τετραετίας είς τήν έτέ- 
ραν, παρατηροϋμεν ότι ή σιδηροπαραγωγή τών έν λόγω 



374 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ ΘΕΡΙΙΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ 375

τριών έπικρατειών άπό 7·/10 εκατομμυρίων έν έτει 1868 
άνέβη εις 11 °/)0 τώ 1873, χαταβάσα δέ εις 10 3/10 τώ 
1877 άνέβη εις 16 8/10 τώ 1882, δηλαδή ύπερεδιπλασιάσΟη 
άπό τής άρχής εις τό τέλος τής δεκαπενταετίας.

Μεταξύ τών τριών επικρατειών γεναιοτέραν τάσιν εις 
αυξησιν τής σιδηροπαραγωγής παριστώσιν αί Ήνωμέναι 
ΙΙολιτεΐαι τής'Αμερικής, περί τοΰ σιδήρου τών οποίων έ- 
πραγματεύΟημεν ζαί κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον 
έν φυλλ. 127 σελ. 286. ’Από 103,000 τόνων έν έτει 1 868 
ή σίδηροπαραγωγή τών Ηνωμένων Πολιτειών καί άνέβη 
είς 2,868,278 τώ 1873, καταβάσα δέεις 2,314, 585 
τώ 1877 άνέβη εις 5,178,121 τώ 1882, δηλαδή ύπερεπεντα- 
κονταπλασιάσΟη άπό τής άρχής είς τό τέλος τής δεκαπεν
ταετίας. Κατόπιν τών Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται ή Γερ
μανία, τής οποίας ή σίδηροπαραγωγή άπό 1,053,260 τόνων 

τώ 1 868, άνέβη εις 2,174,737 τώ 1873, καταβάσα δέ εις 
1,421,665 τώ 1877 άνέβη εις 3,170,957 τώ 1882, δηλαδή 
ύπερετριπλασιάσΟη άπό τής άρχής είς τό τέλος τής δεκα
πενταετίας. "Οσον άφορα τήν ’Αγγλίαν, ή σίδηροπαραγωγή 
καί τών τριών τμημάτων αύτής (’Αγγλία, Σκωτία, ’Ιρλαν
δία) άπό 4,970,206 τόνων έν έτει 1 868, άνέβη είς 6,566» 
451 τώ 1873, είς 6,608,664, τώ 1877 καί είς 8,493,287 
τώ1882, δηλαδή παρ’όλίγον έδιπλασιάσΟη άπό τής άρ
χής εις τό τέλος τής δεκαπενταετίας.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τόν χάλυβα, ή εύρωστία τής 
παραγωγής ήκολούΟησε τήν έξής οδόν. Έν ’Αγγλία άπό 
633,733 τόνων έν έτει 1878 άνέβη είς 1,235,785 έν έτει 
1882, δηλαδή έδιπλασιάσΟη, καί έν ταΐς Ήνωμέναις Πο7.ι- 
τείαις άπό 508,000 τόνων έν έτει 1878 άνέβη είς 1,241, 
000 κατά τό έτος 1882, δηλαδή ύπερεδιπλασιάσΟη. Έν 
γένει κατ’ άμφοτέρας τάς έν λόγω έπικρατείας ή παραγω
γή τοϋ χάλυβος άνέβη άπό 1,141,733 τόνων έν έτει 1878 
είς 2,476,785 έν έτει 1882· αύξησις ζατά 1,335,052 τό

νους έν διαστήματι πενταετίας.

Έάν άπό γενικής άφετηρία; έπισκοπήσωμεν τήν σιδηρο- 
παραγωγήν κατά τάς τελευταίας αύτής τάσεις, παρατηροϋ- 
μεν ότι ή πλησμονή τών προϊόντων αύτής δέν ύπήρξεν άνά- 
λογος πρός τήν βιομηχανικήν κατανάλωσιν τοϋ σιδήρου. 
Έν άλλαις λέξεσιν ή προσφορά ύπήρξεν ούσιωδώς μεγαλει- 
τέρα τής ζητήσεως, ζαί έπομένως έπήλΟε πτώσις είς τάς 
τιμάς τοϋ σιδήρου. Τό φαινόμενου τοΰτο άπανταται ζωη
ρότερου έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, έν ταϊς όποίαις αί 
μέν σιδηροκάμινοι άπό 455 ζατά τό τέλος τοϋ 1881 κατέ- 
βησαν είς 334 ζατά τό θέρος τοϋ 1883, αί δέ τιμαί τοΰ σι
δήρου άπό 25 δολλαρίων ζατέπεσεν είς 21. Έν τούτοις ζαί 
έν ’Αγγλία ζαί έν Γερμανία παρατηρεΐται ή αύτή τάσις 
Έν ’Αγγλία αί σιδηροζάμινοι άπό 561 ζατά τάς άρχάς 
τοΰ τρέχ. έτους χατέβησαν νΰν είς 535, ό άζατέργαστος δέ 
σίδηρος τοϋ Κλέβελανδ πωλείται ζατά 6 δηνάρια εύθηνότε- 
ρον τοϋ όσον έπωλεΐτο πρό ολίγου σχετιζώς χρόνου. Καί έν 
γένει, όσον άφορα τήν κατανάλωσιν τοϋ σιδήρου έν ’Αγγλία, 
ένώ ζατά τήν πρώτην έξαμηνίαν τοϋ 1882 ύπελογίζετο αΰ
τη είς 2,244,565 τόνους, κατά τήν πρώτην έξαμηνίαν τοΰ 
1883 ύπελογίσΟη είς 2,218,925. ’Ιδιαιτέρως δέ ή έξαγω
γή άπό 2,094,839 τόνων ζατά τήν πρώτ'ζν έξαμηνίαν τοΰ 
1882 ζατέπεσεν είς 1,972,379 ζατά τήν πρώτην έξαμη

νίαν τοϋ 1883.
Λ. Γ.

ΘΕΡΙίΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ·

Δέν πρόκειται περί ύπερασπίσεως ή ζ.αταζρίσεως τοϋ μη
χανικού οργανισμού τής νεωτέρας βιομηχανίας. Λί μηχα- 
καί ύπάρχουσι διότι ύπάρχουσι, ζαί έφευρίσζονται διότι τό 
ανθρώπινον πνεύμα δέν όκνεΐ. ΤΙ άνθρωπότης έκτυλίσσει άρ- 
χήΟεν τόν βίον της άπό σταθμού είς σταθμόν πάντοτε μηχα- 



376 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΘΕΡΙΣΤΙΚΑ! ΜΗΧ4ΝΚΙ 377

νωμένη. ΊΙ μηχανή είναι τό κατ’ εξοχήν σύμβολον τοΰ άν
θρώπου άπό τοΰ στοιχειωδέστερου έργαλείου, τό όποιον ο
λόκληρον τό λοιπόν βασίλειον τών ζώων δέν ήδυνήθη νά 
έφεύρη, μέχρι τοϋ συμπλέγματος τών θαυμάσιων μηχανών, 
αΐτινες κινοΰσι τήν έκπληξιν όλων τών αιώνων.

Μεταξύ τών διαφόρων προσαρμογών τής μηχανικής, 
εκείνη ήτις άναφέρεται εΐς τήν γεωργικήν έχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν, ότι αποτείνεται εΐς μιαν τών μεγαλειτέρων τοΰ 
ανθρωπίνου γένους άναγκών. Ή παραγωγή τών θρεπτικών 
ύλών καί ή λοιπή παρασκευή των χαρακτηρίζει τήν άνάγκην 
ταύτην. Έν γένει ή γεωργική μηχανική άποτελεϊ εύρείαν 
τοΰ έν ω ζώμεν μηχανικοΰ αίώνος σελίδα. Έν τοΐς δϊαφό- 
ροις μηχανήμασιν αύτής κυρίαν έχει θέσιν ή θεριστική μηχα
νή περί ής ό νΰν λόγος. Διάφορα είδη θεριστικών μηχανών 
έπενόησε μέχρι τοΰδε ή ευφυΐα. Μεταξύ όλων διακρίνονται α[ 
μηχαναί τοΰ Wood, τοΰ Peltier, τοΰ Lallier τοΰ Durand, τοϋ 
Mac-Cormiek, τοΰ Samuelson, τοΰ Manny-Roberts κλπ. Ίνα 
δώσωμεν γενικήν έννοιαν τής λειτουργίας τών μηχανών 
τούτων, θέλομεν πραγματευθή ιδιαιτέρως περί τής θεριστι
κής μηχανής τοϋ έξ Ή.λινόης τών Ηνωμένων Πολιτειών 
καταγομένου Mac Conniek.

Άπανταχοΰ ή μηχανή αύτη έγένετο δεκτή μετά μεγά
λης ζωηρότητος. Έφευρεθεΐσα τώ 1842 καί ύποστάσα άλλε- 
παλλήλους δοκιμάς, περιεβλήθη διά προνομιακών διπλω
μάτων έν Αμερική, Αγγλία καί Γαλλία. Έν τή πρώτη δω
δεκαετία έπωλήΟησαν 2,500 τοιαϋται μηχαναί, καί ή κα
τασκευή των έλαβε μεγάλας κατόπιν διαστάσεις.

Ή μηχανή αυτή συνίσταται έξ ένός μεγάλου τροχοΰ είς 
τήν περίμετρον τοϋ όποιου ύπάρχουσιν έξοχαί, έμπηγόμεναι 
ολίγον είς τήν γήν, έμποδίζουσαι αύτόν νά όλισθαίνη, καί δί- 
δουσαι είς τήν μηχανήν μεγάλην άντίστασιν. Ό τροχός 
ούτος δανέμει τήν κίνησιν είς όλον τό σύστημα τής μηχανής. 
ΔΓ ιμάντος κινείται ή πτερωτή, στηριζομένου τοΰ σίτου έπί 

τοΰ πρίονος, τοΰ οποίου ή έργασία ούτως εύκολύνεται. Ό 
ίδιος τροχός μεταδίδει κίνησιν αντίθετον είς έτερον τροχόν 
συμπλοκής, τοΰ όποιου ό γωνιώδης άξων κινεί τήν έπί τής 
γωνίας προσηρτημένην ράβδον, ή δέ ράβδος αύτη, έφηρμο- 
σμένη ούσα άπό τοΰ άλλου άκρου είς τόν πρίονα, μεταδίδει 
είς αύτόν πριονιστικήν, κίνησιν διά τής όποιας θερίζει ουτος 
τόν σίτον είς τήν βάσιν του. Ό σίτος, άμα κοπή, στρέφεται 
διά τής ένεργείας τών πτερών έπί τής όπισθεν τοΰ πρίονος 
πλακός, όθεν έτερος έργάτης, έχων τούς πόδας άνοικτούς 
καί καθήμενος έπί στενής έδρας, σύρει δ;ά δίκρανου τά χειρό
βολα. Είδος δέ ύννίου, τεθειμένου είς τό άριστερόν τοϋ 
πρίονος άκρον, άνοίγει μεταξύ τοΰ σίτου δρόμον, καί προσ
διορίζει τό πλάτος τής θερισθησομένης λωρίδος.

Ή μηχανή ζεύγνυται είς δύο ίππους έμπροσθεν. Διά 
τήν κίνησιν καί τήν έργασίαν αύτής άπαιτοΰνται δύο άνθρωποι, 
εΐς αμαξηλάτης καί έτερος έργάτης διά τά χειρόβολα. Υπο
λογίζεται ότι δΓ αύτής ούναν εαι νά Οερισθώσι κατά μέσον 
όρον 10 στρέμματα είς 2 ώρας. Έπομένως διά δεκαώρου 
έργασίας δύναται ή έν λόγω θεριστική μηχανή νά θερίση 
αγρόν 50 στρεμμάτων. Ιδού διά τήν ήμερηοίαν ταύτην έρ
γασίαν τά έξοδα τής μηχανής : Δύο ίπποι καί εΐς αμαξηλά
της δρ. 8, εΐς έργάτης διά τά χειρόβολα δρ. 5, τέσσαρες έρ- 
γάτιδες ίνα δένωσι τά χειρόβολα δρ. 8 πρός 2 δρ. έκάστη, 
το όλον δρ. 21. Εντούτοις ίνα Οερισθώσι 50 στρέμματα 
άγροΰ διά τής άνθρωπίνης χειρός καί τής κόσσης άπαιτοΰν- 
ται πλέον τών 90 δραχμών. Έν Γαλλία ύπελόγιζον διά 
τόν κατ’ άποκοπήν θερισμόν 10 στρεμμάτων δραχμάς 1 8,έπο
μένως ό άγρόςτοΰ παραδείγματος τών 50 στρεμμάτων άπή- 
τει δαπάνην πενταπλάσιον. Έν Έλλάδι διά τοΰ συστήματος 
τής πληρωμής είς είδος έκ τοΰ γεωργικού προϊόντος φθάνει είς 
πολύ μεγαλείτερον ποσόν. Καΐάν δέ συνυπολογίσωμεν είς τά 
είρημένα έξοδα τής θεριστικής μηχανής τούς τόκους καί τό 
χρεωλύσιον τοΰ έκ δρ. 750 κεφαλαίου της, μένει τοιαύτη
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διαφορά ύπέρ τή γεωργικής έπιχειρίσεως καί τής θεριστικής 
μηχανής της, ώστε υπερβαίνει ή σύγκρισις πάντα λόγον.
J II.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Τά Πανεπιστήμια τής Γερμανίας άριθμοΰνται είς 21, έξ 
ών 10, δηλαδή τό ήμισυ σχεδόν, περιέχει μόνη ή Πρωσσία. 
Κατά τήν τελευταίαν έξαμηνίαν ό αριθμός τών φοιτώντωυ 
έν τοϊς Γερμανίκοϊς ΙΙανεπιστημίοι; άνήρχετο εις 25,084, 
απέναντι τών κατά τό παρελθόν έτος 23,834. 'Υπάρχει λοι
πόν αύξησις κατά 1260, ήτο·. 5,4 τοΐς °/0. Έκ τών φοιτη
τών τής τελευταίας εξαμηνίας 12,591 άνήκουσιν είς τά 
Πανεπιστήμια τής Πρωσσίας καί 12,493 είς τά τής λοι
πής Γερμανίας. Κατά τό παρελθόν έτος οί τών πρώτων 
φοίτηταί ύπελογίζοντο είς 11,948 καί οί τών δευτέρων είς 
11,886.

Όσον άφορα τήν κατά Σχολάς διαμοίρασιν τοΰ πληθυ
σμού τούτου τών φοιτητών, ιδού πώς παρίσταται αΰτη έν 
τή ύπ' όψιν άπογραφική άριθμήσει: Αί θεολογίκαί Σχο- 
λαί περιλαμβάνουσι 3,558 διαμαοτυρομένους (αύξησις σχε- 
τικώς πρός τό ηγούμενον έτος 1 5 τοϊς %) καί 811 καθολι
κούς (αύξησις 7 τοϊς °/θ). Αί νομικαί Σχολαί περιλαμβά- 
νουσι 5,426 άντί τών 5,603 τοϋ παρελθόντος έτους (μ-ίω- 
σις 3 τοϊς °/0). Αί ίατρικαί Σχολαί περιλαμβάνουσι 6,172 
άντί τών 5,303 τοΰ παρελθόντος έτους (αύξησις 16,4 
τοϊς °/θ). Αί φιλοσοφικοί Σχολαί περιλαμβάνουσιν 9,177 
άντί τών 9,073 του παρελθόντος έτους (αύξησις 4,8 

°/θ·
Μεταξύ τών διαφόρων Πανεπιστημίων τής Γερμανίας 

τό έν Βερολίνω περιέχει τόν μ-ίζουα αριθμόν τών φοιτητών 
(3,062), κατόπιν έρχεται τό έν Λειψία (3,097). καί τό τοΰ 
Μονάχου (2,295). Τόν μικρότερου αριθμόν περιέχει τό τής
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Ροστόκ. Ό μείζων άριθμός τών διαμαρτυρομένων φοιτητών 
τής θεολογίας άπανταται έν τώ ΙΙανεπιστημίω τής Λειψίας 
καί τών καθολικών έν τώ τής Βυρτεμβέργης. Ιϊλείονας σχε- 
τικώς φοιτη ιάς τής νομικής παρέχει τό Πανεπιστήμιου τοΰ 
Μονάχου (822) σχεδόν τό τρίτον τοΰ όλου άριθμοΰ τών φοι
τητών αύτοϋ-κατόπιν δέ τών φοιτητών τής νομικής έρχον
ται οί τής ιατρικής (707ήτοι 30 τοϊς °/0)·Τό Πανεπιστήμιο·/ 
τής Βυρτεμβέργης περιέχει, έπί 1085 φοιτητών, 600 φοιτη- 
ται τής νομικής Σχολής. Ό άριθμός τών φοιτητών τής ια
τρικής Σχολής έν τώ ΙΙανεπιστημίω τοΰ Βερολίνου άνέρ- 
χεται είς 773, ήτοι είς 11 τοϊ; θ/θ έπί τοΰ όλου.

ΤΛΧΙ’ΔΡΟ.ΐίΕΙ Ι ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Ό ταχυδρομικός οργανισμός τών έπικρατειών καί ή κα
νονική αύτοϋ λειτουργία άποτείνεται είς μίαν τών κυρίωτέ- 
ρων άναγκών τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. "Εχομεν ΰπ’ όψιν 
ένδεικτικωτάτους ύπό τήν έποψιν ταύτην αριθμούς έκ τής 
έν ’Αγγλία (’Αγγλία, Σκωτία, ’Ιρλανδία) ταχυδρομίας. Είς 
15,406 άνέρχονται νυν τά ταχυδρομικά γραφεία αύτής (αύ- 
ξησις κατά 488 άπέναντι τοΰ ηγουμένου έτους). Ό άριθμός 
τών γραμματοκιβωτίων ηύξήθη κατά 770, καί έν γένει είς 
30,100 ύπολογίζονται τά μέρη έν οΐς δέχεται ή έν ’Αγγλία 
ταχυδρομία έπιστολάς. Ό άριθμός τών έν τοϊς ταχυδρομι
κοί; γραφείοις εργαζομένων άναβιβάζεται είς 44,600, έξ 
ών 2,561 γυναίκες.

Κατά τήν έτησίαν έκθεσιν τής διευθύνσιως τών Αγγλι
κών ταχυδρομείων έν τή ένιαυσίω περιόδω 1882—1883 έ- 
στάλησαν καθ’άπασαν τήν χώραν 1,280,636,200 έπιστο- 
λαί, έξ ών 11 ,264,126 συστημέναι, 144,016,200 δελτάρια,
288,206,400 δεμάτια καί έγκύκλιοι, καί 140,682,600 έ- 
φημ.ερίδες. Κατά μέσον όρον άναλογοΰσι δι’ έκαστον άτομον 
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τοϋ Άγγλιζοϋ πληθυσμού 36 έπιστολαι άπένα<τι2ΐ άνα- 
λογουσών έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, 1 5 έν Γαλλία, 13 
ένΓερμανία,G έν Ιταλία καί 5 έν Ισπανία.Πλέον τών 5,650 
000 επιστολών έπεστράφησαν, ένεκα μή εύρέσεως τοϋ παρα
λήπτου, είς τό κεντρικόν γραφεϊον, έξ ών 562,291 έμειναν 
χωρίς ούτε ό είς δν άπεστέλλοντο ούτε ό άποστολεύς νά 
άναζαλυφΟή. ΙΙλέον τών 500,000 δελταρίων καί 477,978 
έφημερίδες έπεστράφησαν μή εύρεθέντος τοΰ παραλήπτου. 
Πλέον τών 26,000 έπιστολών έοόΟησαν είς τό ταχυδρομείο*?  
άνευ διευΟύνσεως, έξ ών τινές περιεΐχον χρήματα καΐ έπιτα- 
γάς άξίας 6,016 λιρών στερλινών, αίτιχες έκτος 150 λιρών 
έπεστράφησαν είς τούς αποστολείς. Περίπου 30,000 αντι
κείμενα έλύΟησαν έκ τοϋ περιβάλλοντος αύτά καλύμματος, 
καΐ ώς έζ τούτου δέν ήδύναντο νά φΟάσωσιν είς τόν πρός δν 
όρον. "Ινα νοήση τις τήν ικανότητα τών ’Αγγλικών ταχυ
δρομείων άρκε! ή παρατήρησις, δτι έν μόνον κατάστημα εδω- 
κεν έν μία μόνη ημέρα είς τό ταχυδρομεΐον 132,000 έπι- 
στολάς, έτερον δέ 167,000 δελτάρια.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ι·

1. — Ή μέταξα, ήτις πρό ολίγων έτών δέν έφαίνετο 
μεταξύ τών προϊόντων τής ’Αμερικής, ήρχισ-ν ήδη σπου- 
δαίως νά άναπτύσση τά έν τώ Νέω Κόσμω βιομηχανικά 
διπλώματα της. Κατά τό έτος 1881—82 ή μεταξοποιη- 
τική τής ’Αμερικής βιομηχανία, ένΟαρρυνομένη άπό διαφό
ρων διοικητικών καί φορολογικών μέτρων, προέβη μέχρι 
τοιούτου σημείου, ώστε είσήγαγεν είς τόν λιμένα τής Νέας 
Ύόρκης 3,532,683 λίτρας άζατεργάστου μετάξης καί 9, 
357,709 είς τούς λοιπούς τών Ηνωμένων Πολιτειών λι
μένας, έν όλω 12,890,392 λίτρας.

2. — Τό έξωτερικόν έμπορων τής ’Αγγλίας άνεβιβάσθη 
κατά τό τελευταϊον έτος είς 241,500,000 λίρας στερλίνας, 
έξ ών 75,800,000 άνήκουσιν είς μόνην τήν άπό τοΰ βάμ- 
βακος καί τών κατ' αύτόν τεχνουργημάτων εμπορίαν. "Ο
σον άφορα τό μετά τής Αίγύπτου ’Αγγλικόν έμπόριο/ τής 
πρώτης εξαμηνίας τοϋ 1883,ζατά μέν τήν έζ τής Αίγύπτου 
είςτήν’Αγγλίαν εισαγωγήν άνήλΟενείς 5,660,000 λιρ.στερ
λίνας, ζατά δέ τήν έζ τής ’Αγγλίας είς τήν Αίγυπτον ει
σαγωγήν άνήλΟεν είς 1,977,000. Σχετιζώς πρός τήν πρώ- 
την εξαμηνίαν τού 1882 ύπάρχει αύξησις 775,000 λιρ. 
στερλ. κατά τήν έξ Αίγύπτου εισαγωγήν ζαί 610,000 κατά 
τήν έξ ’Αγγλίας.

3. — ’Εν Γαλλία ένώ τώ 1879 οί ζατασκευασταί παι- 
γνιοχάρτων ύπελογίζοντο είς 39 καί οί έμποροι αύτών είς 
1 3,422, τώ 1882 ό αριθμός τών μέν κατασκευαστών ά
νέβη είς 60, τών δέ έμπορων εις 13,911. Οί φόροι, τούς 
όποιους ή Γαλλική ζυβέρνησίς είσέπραξεν έν έτει 1882 έπί 
τών παιγνιοχάρτων, αναβιβάζονται είς 2,362,000 δραχμάς.

4. — Εις μόνος κλάδος τής αλιευτικής έν Σκωτία, ό 
περί τήν άλιείαν τής άρέγκας ζαταγινόμενος, ένησχόλησεν 
99,396 έργάτας ζατά τό έτος 1882, ύπολογίζονται δέ είς 
ήμισυ σχεδόν έζατομμύριον άνθρώπων τά άπό τής βιομη
χανίας ταύτης ζώντα μέλη τών άλιευτιζών οικογενειών.

5. — Έν δέτή Ιταλία οί περί τήν ύποβρύχιον συλλογήν 
τοϋ κοραλίου άσχολούμενοι ύπολογίζονται είς 4,200 έπί 
οϋΟ λέμβων, άναβιβαζομένου είς 56,000 χιλιόγραμμα τοϋ 
ποσοΰ τής ένιαυσίας συγκομιδής, άξίας 4 i]l0 έκατομμυρίων 
δραχμών περίπου.

5. —Ό αριθμός τών έν ΙΙαρισίοις φορολογούμενων κυνών 
ανέρχεται είς 200,000, έξ ών διά μέν τούς πρός φρούρησιν 
χρησιμεύοντας πληρώνουσίν οί κύριοι αύτών 5 δραχμών 
ετήσιον φόρον, διά δέ τούς πρός τέρψιν 10.

6. —Ό γαιάνΟραξ, τόν όποιον περιέχει ή χώρα τής Δημο
κρατίας τής Πενσυλβανίας,ύπολογίζεται είς 9,600,000,000. 
Διά τρεις αιώνας ή ποσότης αύτη θεωρείται αρκετή έν τή 
ένεστώση τής άτμοκινήτου βιομηχανίας προοδευτική είς 
γαιάνθρακα καταναλώσει. Έν γένει τά άνΟρακούχα στρώ
ματα ύπολογίζονται είς περιφέρειαν 320,000 τετραγωνι- 
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χών μιλιών χαί λαμβανεται ώς βάσις τοΰ υπολογισμού τοΰ 
γαιάνθρακος ό μέσος όρος 30 ποδών βάθους χαθ’ άπασαν 
τήν έκτασιν του άνθραχούχου έδάφους.

7· —’Από τοϋ έτους 1870 μέχρι του έτους 1880 οί 
κάτοικοι τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής ηυξησαν 
κατά 11,594,495, έκτων όποιων 2,812,191 είναι μετανά- 
σται. Π έτησία αύξησις του πληθυσμοϋ είναι 3 τοΐς °/0, έ
πομένως ό διπλασιασμός αύτοϋ γενήσεται εΐς 33 έτη.

8. Αί Ιολανδιζαί πτωχεύσεις ήκολούθησαν τάς έξής 
τάσεις. Αί μέν κηρύξεις αύτών άπό 323 έν έτει 1880 ζά- 
τέβησαν εις 233 τώ 1881 ζαί ζατέπεσαν εΐς 190 τώ 1882, 
ο? δε συμβιβασμοί αύτών άπό 305 έν έτει 1880, ζατέβησαν’ 
εΐς 226 τώ 1881 ζαί εΐς 216 τω 1882. Οί αριθμοί ούτοι 
μαρτυροϋσι οικονομικήν έν τή νήσω βελτίωσίν.

9. — Η άςια τσϋ έν Αονδίνω φωταερίου άπό 4 σέλινων 
κατά κυβικόν πόδα έν έτει 1869 κατέβή είς 3 σελ. 2 πέν. 
έν έτει 1882. Προήχθη δε έπί τοσοΰτον έκτοτε ή φωταεριο- 
ποιητική βιομηχανία, ώστε ένώ εΐς τόνος λιθάνθρακος ζατά 
τό 1869 παρήγεν 8,438 κυβικούς πόδας φωταερίου, ζατά 
τό 1882 παρήγαγεν 9,417.

10. —Έν Γαλλία ύπάρχουσιν 1563 φιλανθρωπικά κα
ταστήματα, έξ ών 364 είναι νοσοκομεία 789 νοσοκομο-άνα- 
χωρητήρια ζαί 41 0 άναχωρητήρια,ήτοι ένάνά 24,000 κατοί
κους. Τό προσωπικόν τών καταστημάτων τούτων συνίσταται 
έξ 28,670 προσώπων, ήτοι 2,787 ιατρών καί χειρουργών, 
3,050 ύπαλλήλων, 11,286 καλογραιών καί 11,555 ύπηρε- 
τών. ΙΙεριέχουσι 164,955 ζλίνας,έξ ών 71,192 δια τήν ύπη
ρεσίαν τών ασθενών, 54,243 διά τούς αναπήρους, γέροντας 
και άνιάτους, 16,050 διά τά ύπό προστασίαν παιδία και 23, 
459 δια τό προσωπικόν. Όσον άφορα τά κυρίως νοσοκομεία, 
εισέρχονται έν αύτοΐς κατ' έτος 360,000 άτομα,παραμένου- 
σι κατά μέσον δρον 40,000 άπό τ„ϋ ένός είς τό έτερον έτος, 
καί γενικώς εΐπεΐν ό αριθμός τών νοσηλευομένων' είναι 90 
πρός 10,000 κατοίκους.

~ τϊ*  τελευταίας έν Γερμανία άπογραφής πλη- 
ροφορούμεΟα, ότι αί έν τή αύτοκρατοοια ταύτη χήραι ανέρ
χονται εις 1,901 ,540,ένώ οί έγγαμοι ανέρχονται’είς 7,719, 
362. Δηλαδή έπί τεσσάρων έχουσών τον άνδρα των γυναι-
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χών ύπάρχει μία ήτις τόν έστερήΟη. Ή άνα) ογία τής χη
ρείας αυτή έχει τί φοβερόν.

12. —Έν Βρασιλία ύπάρχουσιν έτι 1,346,648 δούλοι. 
Ότε έδημοσιεύθη ό νόμος τής 28 Σεπτεμβρίου 1871 περί 
τής βαθμηδόν άπελευθερώσεως αύτών ύπήρχον εγγεγραμ
μένοι έν τοΐς δημοσίοις βιβλίοις 1 ,547,660 δούλοι, ώστε 
είς διάστημα 10 έτών ό αριθμός ήλαττώθη κατά 200,000 
περίπου, ήτοι κατά ί s/j τοϊς % έτησίως. Κατά τήν ανα
λογίαν ταύτην Οά χρείασΟώσιν 60-70 έτη μέχρις εντελούς 
έξαλείψεως τής δουλείας εκ Βρασιλίας. Εύτυχώς ό άριθμός 
τών άπελευθερώσιων αύξάνει άδιακόπως. Έν συνόλω ήλευ- 
Οερώθησαν ύπό τοΰ κράτους 12,893, ύπό ιδιωτών 56,056 
καί ύπ’ αύτών τών ιδίων μαύρων 1851. Μέση άξια έκάστου 
δούλου είναι δραχμαί 1875, ώστε ή άξια τών νΰν ύπαρχόν- 
των είναι 2 δισεκατομμύρια δραχμών.

13. — Οί μισθοί καί τα έξοδα τής παραστάσεις τών πρέ
σβεων καί πληρεξουσίων ύπουργών τής 1 αλλιχής Δημο
κρατίας ώρίσθησαν ώς έξής; 284,000 φράγκα δια τόν έν 
ΐίετρουπόλει πρεσβευτήν, 198,000 διά τόν έν Αονοίνω, 
169,000 διά τόν έν Βιέννη, 139,000 διά τόν έν Βερολίνω 
καί Κωνσταντινουπόλει, 115,000 διά τον έν Μαδρίτη, 109, 
000 διά τόν έν Ρώμη, χαί 60,000 διά τόν έν Βέρνη πληρε
ξούσιον ύπουργόν. Ύπάρχουσιν 9 πληρεξούσιοι ύπουργοί 
πρώτης τάξεως μετά 30,000 φρ. μισθού καί 43 δευτέρας 
τάξεως μετά 24,000 φρ., έξαιρουμένων τών δαπανών της 
παραστάσεως. Οί άπεσταλμένοι δευτέρας τάξεως Ααμβα- 
νουσι τούς έξής μισθούς : Έν ΙΙεχίνω 60,000 φράγκα, έ> 
Μεξιχώ 55,000, έν Βασιγχτώνι, Τοκίω (Ιαπωνία) καί Ριω 
Ίαχειρω 49,000, έν Βουένος “Αύρες 45,000, έν Τεχεράνη 
36,000, έν Άθήναις 30,000, έν Βρυξέλλαις, Χάγη και Αι- 
σαβώνι 29,000, έν Βουχουρεστίω 25,000, έν
(Χιλή) 20,000, έν Βελιγραδίω 1 1,000, έν Ταγχέρη 8,000.

14. — Κατά τό τελευταϊον έτος παρεχωρήθησαν έν ταϊς 
Ήνωμέναις Ηολιτείαις τής ’Αμερικής 20,518 ^διπλώματα 
βιομηχανικών έφευρέσεων, έζ τών οποίων 11 35 άνήκουσιν 
είς ξένους, ήτοι '399 είς Άγγλους, 228 είς Καναδίους, 219 
είς Γερμανούς, 129 είς Γάλλους, 35 είς ’Ελβετούς, 32 ει, 
Αύστριαζούς, 20 είς ’Ιταλούς, 11 εις Βέλγους καί άνά
είς Δανούς, Σουηδούς καί Ρώσσους.
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