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ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ TQN ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΟΡΙΪΙΗ

Μεθ’ ολ’/jv τήν εμπορικήν καί βιομηχανικήν άνάπτυξιν 

τών νεωτέρων χρόνων, φαίνεται, δτι ή προσφορά τών κεφα
λαίων είναι μεγαλειτέρα τής προσφοράς τών έργασιών. ’Εν
τεύθεν εξηγείται ή σταθερώς προβαίνουσα ύποτίμησις τών 
κεφαλαίων, ή άπό έτους δηλαδή είς έτος παρατηρουμένη 

έλάττωσις τοΰ τόκου, τόν όποιον πληρώνουσιν οί μεταχειρι- 
ζόμενοι ξένα κεφάλαια, ώς άντίτιμον της χρήσεως αυτών.

Ή αφθονία αΰτη τών κεφαλαίων καί ή μεγάλη κατά συ
νέπειαν προσφορά αύτών πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς μία τών 
ούχί άσθενεστέρων αιτιών, έξ ών τά κράτη παρεδόθησαν είς 
τήν δανειστικήν δρμήν, ήτις χαρακτηρίζει τήν νεωτέραν πε
ρίοδον. Οί κεφαλαιούχοι καί οϊ διαχειρισταί αύτών ϊστανται 
σήμερον πολύ πλησιέστερον τής Ουράς τών υπουργών, παρ’ 

δσον πρό πεντήκοντα έτών. Ό πειρασμός λοιπόν τής λάμ · 
ψεως τοΰ χρυσοϋ έχει εύρύτερον στάδιον ένεργείας. Είς πρώ
την στενοχώριαν τό κράτος δέν έχει παρά νά άποταθή είς 
τούς πολιοοκοΰντας αύτό χρηματιστάς. Τό δάνειον συνομο- 
λογεϊται, ή πολιτική μηχανή διευκολύνεται κα’ι τό βάρος 
άπό τών ώμων τής ζώσης γενεάς συναθροίζεται είς τούς 
ώμους εκείνων, αί όποΐαι έρχονται κατόπιν. 'Αμφιβάλλω άν 
υπάρχη εύκολώτερον σύστημα διοιζήσεως τών έπιζρα- 
τειών. Νά διοικ9| τις τό παρόν διά δαπάνης τοΰ μέλλοντος, 
έχει τι Οαυματουργικόν, τό όποιον, ώς φαίνεται, απανταχού 
ελκύει. Διαφέρει ή έποψις τοΰ κατά πόσον είναι πατριωτι
κόν τό έργον. ’ Αρκεί νά ύποθέσγ τις, οτι ή διοικητική αύτη 
μέθοδος έπιρρ^τει άλλεπάλληλα δανειστικά βάρη έπί τών
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έρχομένων γενεών, ϊνα κρίνγ περί τοϋ τιναγμού, ον δύναται 

νά αίσθανθίϊ ή άσθενεστέρα έν τή συμπλοκή τών περιστάσεων, 
αΐτινες ύφαίνουσι τήν έθνικήν ζωήν.

Δύναται νά είπη τις, δ’τι το φαινόμενον τής δανειστικής 
δρμής είναι παγκόσμιον. Έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων, τά 
πλεΐστα τών κρατών πλέουσι έντός τοϋ ωκεανού τών δα
νείων καί δέν αισθάνονται άλλο ό'ριον παρά τήν χρηματικήν 

πίστιν, τής δποίας είναι άξια. Αδύνατον είναι ή κατάστα- 
σις αΰτη νά μή προετοιμάζη μεγαλας μεταβολάς έν τώ μέλ- 
λοντι.Αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεϊ μεταστάθμευσιν τών οικο
νομικών δυνάμεων τής κοινωνίας, τής όποιας ό πλοϋτος 
λαμβάνει έξόχως κινητόν χαρακτήρα. Έν δίαστήματι δέκα 
καί ίξ έτών άπό τοϋ 1870 μέχρι τοϋ 1886 τά ευρωπαϊκά 
κράτη, κατά τάς ειδικά; έοεύνας τοϋ Neymark, συνωμολό- 
γησαν νέα δάνεια 40 διλιουνίων δραχμών. Ιδού πώς διανέ
μονται ταϋτα κλιμακηδόν καθ’έκαστον κράτος: Γαλλία 

12,000 εκατομμύρια, Ρωσσία 1 1,020, Γερμανία 4,349 (καί 
είδικώτερον Πρωσσία 3,217, αυτοκρατορία 526, Σαξωνία 

388, Βυρτεμβέργη 194, Άμβοϋργον 24), Αυστροουγγαρία 
4,019 (Αύστρία 1,770 καί Ούγγαρία 2,249),’Ιταλία3,132, 
Ισπανία 1,300, Βέλγιον 1,089, Ρουμανία 701, Ελλάς 
270, Σερβία 244, Σουηδία 181. Προστιθέμενα τά νέα ταϋτα 
δάνεια είς τά προγενέστερα δάνεια τής Εύρώπης άναβιβά- 
ζουσι τό δημόσιον χρέος αύτής είς 1 17,112,000,000 δραχ.

Πρός πληρωμήν τών τόκων καί χρεωλυσίων τοϋ κολοσ- 
σαίου τούτου ποσοϋ δαπανώνται κατ’έτος 5,343,200,000 
δραχ. περί τάς όποιας αί εύρωπαϊκαί έπικράτειαι κατατάσ
σονται κλιμακηδόν είς εκατομμύρια ώς έξής: α') Γαλλία 
1336.0, β') Ρωσσία 1038.0, γ') ’Αγγλία 737.5, δ'/ Αύ- 

στροουγγαρία 597.7, (Αύστρία 389.9, Ούγγαρία 206.8), 
ε') ’Ιταλία 532.0, στ) Γερμανία 377.7 (καί ειδικότερου 
Πρωσσία 220.0, Βαυαρία 61.1, Σαξωυία 33.2, Βυρτεμβέργη 
21.5, γερμανική αύτοκρατορία 20.1, γερμανικά κράτη 11.ο, 
Άμβοϋργον 8.7, Βάδη 2.1), ζ') Ισπανία 274.1, ή) Πορ- 
τογαλλία 89,3, θ’) Βέλγιον 86.5, ι') 'Ολλανδία 69.5, ιά)

Ρουμανία 59.2, ιβ ) Τουρκία 55.4, ιγ') Ελλάς 30.0, ιδ') 
Σουηδία καί Νορβηγία 22.1, (καί είδικώτερον ή πρώτη 16.1, 
ή δευτέρα 6.0), ιέ) Σερβία 13.7, ις-') Δανία 12.4, ιζ') Ελ

βετία 1.8.
Ή πρός έκαστον κάτοικον τών άνωτέρω έπικρατειών ά- 

ναλογία τοϋ ένιαυσίου βάρους τόκων καί χρεωλυσίων τών 
δημοσίων χρεών καθιστά τήν έπομένην είς δραχμάς κλίμακα: 
α') Γαλλία 34.95, β') ’Αγγλία 19.89, γ') Πορτογαλλία 
18.96, δ') ’Ιταλία 17.23, ε') 'Ισπανία 16.48, ς-') 'Ολλαν
δία 16.3, ζ') Ελλάς 15.96 (έν τώ προϋπολογισμώ τοϋ 1888 
άναβαίνει είς 18.9, ΰπεράνω δηλαδή τής δ' βαθμίδος τής 

Ιταλίας), ή) Αυστροουγγαρία 15.81, θ') Βέλγιον 15,67, ι') 
Ρουμανία 11.01, ιά) Ρωσσία 10.33, ιβ') Γερμανία 8.23, 
ιγ') Σερβία 7.19, ιδ') Δανία 6.24, ιέ) Σουηδία καί Νορβη
γία 3.35, ις·) Ελβετία 0.63. ’Αξιοσημείωτος είναι ή βαθ- 
μίς, τήν οποίαν εις τάς άνωτέρω δύο κλίμακας κατέχει ή 
Ελλάς, μή λαμβανομένων μάλιστα ύπ’ όψιν τών νεωτέρων 
δανείων της. Άπό δέκατης τρίτης, οσον άφορά τά ύπ’ αύτής 

ένιαυσίως πληοονόμενα λόγω τόκων καί χρεωλυσίων ποσά, 
καθίσταται έβδομη,όσον άφορά τήν πραγματικήν τών ποσών 

τούτων άναλογίαν καθ’ έκαστον κάτοικον τής έπικρατείας. 
Μάλιστα προβιβάζεται είς τετάρτην ύπό τοϋ προϋπολογι
σμού τοϋ 1888, άναβιβάσαντος τό λόγω τόκων καί χρεωλυ

σίων όφειλόμενον ένιαυσίως ποσόν άπό 33.0 εκατομμύρια 
εις 37.4. Τοιουτοτρόπως έν τή δανειστική πολιτική ή'Ελ
λάς άφίνει πολύ όπισθέν της δέκα καί τρεις έπικρατείας, με
ταξύ τών οποίων Ιδιαιτέρως τρεις αύτοκρατορίας, Αύστρο- 
ουγγαοίαν, Ρωσσίαν καί Γερμανίαν, δύναται μάλιστα νά καυ- 
χηθή οτι ύπερέβη τήν τελευταίαν άνω τοϋ διπλάσιου. Τί νά 
εϊπγ ή Ελβετία, τήν οποίαν ή Ελλάς ύπερέβη 28 φοράς 
έν τή τών δανείων δόξγ! Βεβαίως κάτι ό χρόνος κυοφορεί 
έν τή ίλιγγιώση ταύτη δανειστική όρμή τής ελληνικής 

έπικρατείας, άλλ’ ή έξέτασίς του δέν άνήκει είς τήν παρού
σαν ώραν.

Κατά κανόνα ή τοποθέτησις τών έθνικών δανείων ένερ- 
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γεϊται, ώς έπί τό πλεϊστον, διά τής παρεμβάσεως τραπεζι
τών, οΐτινες, άπότελοϋντες χρηματιστικάς ομάδας, συναλ
λάσσονται μετά τών δανειζόμενων επικρατειών, άναλαμβά- 
νοντες αυτοί έπ’ άμοιβ-75 την εΰρεσιν τών κατά μέρος δανει
στών, οΐτινες, άγοράζοντες τάς ομολογίας τοϋ δανείου, κα- 
ταβάλλουσι τό άντίτιμον του. Έξαίρεσιν άποτελοϋσιν ή 
’Αγγλία καί ή Γαλλία, αΐτινες ένεκα τών ειδικών ορών, ύφ’ 
οΰς διατελεϊ ή δημοσία πίστις αυτών, άκολουθοϋσιν έτέοαν 
μέθοδον, την της άμέσου πρός τό κοινόν τών δανειστών έκ- 
δόσεως τών ομολογιών τοϋ έθνικοΰ δανείου, άνευ δηλαδη πα
ρεμβάσεως τραπεζιτών. Ή πρακτική τής ’Αγγλίας είναι ά- 

πλουστάτη. Προκηούττει δάνειον έπί τόκω π. χ. 4 τοϊς ο/ο 
καί ύπόσχεται, οτι μεταξύ τών ζητησόντων τάς ομολογίας 
αύτοϋ θά προτίμηση έκείνόυς, οΐτινες προσφέρουσι άνώτερον 

κεφάλαιον. 'Εννοείται πόσον ή μέθοδος αύτη είναι εύθηνο- 
τέρα (διά τήν έλλειψιν τών μεσολκβούντων χρηματιστών), 
άλλά συγχρόνως καί παρακεκινδυνευμένη διά· κράτη μή έ
χοντα τήν οικονομικήν εύρωστίαν τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας.

Δύο γνωρίσματα συναντώνται έν τή καλλιτέρα τοϋ έθνι- 
κοϋ δανείου διομολογία- άφ’ ένός ό εύθηνότερος τόκος καί 
άφ’ έτέρου ή είς άνωτέραν τιμήν πώλησις τών ομολογιών 
αύτοϋ. Ό τόκος συνομολογεϊται έπί τής ονοματικής άξίας 

τών ομολογιών, ή δέ τιμή, εί; ήν αύται πωλοϋνται, άποτε
λεϊ τήν πραγματικήν αύτών άξίαν. Όσον άκμαιοτέρα είναι 
ή έπικράτεια, τόσον ή πραγματική άξία τών έκδιδομένων 
ομολογιών της προσεγγίζει τήν έπ’ αύτών άναγραφομένην 

ονοματικήν. Έάν ή πραγματική καί ή ονοματική άξία τών 
έκδιδομένων δμολογιών είναι ή αύτή, ό πραγματικός τόκος 

είναι ό άναφερόμενος έν ταϊς δμολογίαις. Άλλ’ έάν ή πραγ
ματική άξία τών ομολογιών είναι κατωτέρα τής ονοματι
κής, δσον καταβαίνει, τόσον ό πραγματικός τόκος άναβαί- 
νει. "Ας ύποθέσωμεν, δτι ή πραγματική άξία τών έκδιδομέ- 
νων ομολογιών τοϋ εθνικού δανείου είναι είς τό ήμισυ τής έν 
αύταις άναφερομένης ονοματικής, τό άποτέλεσμα είναι δτι ό 

πληρονόμενος τόκος είναι διπλάσιος Έάν ομολογία όνοματι- 

κής οφειλής 100 δραχμών πληρόνη τόκον π. χ. 5 τοϊς έκα- 
τόν, ευθύς ώς διά τήν ομολογίαν ταύτην λαμβάνει τό κρά

τος μόνον δραχμάς 50, ό τόκος είναι 5 τοϊς πεντήκοντα 
δηλαδή I 0 τοϊς ο/ο. ’Εκείνο είς τό οποίον άποβλέπουσιν αί 

δανειζόμενα! επικράτεια·., είναι πρό πάντων τό είσπραττόμε· 
νον έκ τής τοποθετήσεως τών δμολογιών των κεφάλαιον. 
Δοθέντος ό'τι τοϋτο είναι δσον ένεστι άνώτερον, έρχεται ευ
θύς τό ζήτημα τοϋ τόκου. Κατά τήν διαρρύθμισιν αύτοϋ 
άπαντάται ή μεγαλειτέρα ποικιλία. Ή ’Αγγλία έχει δάνεια 
πρός 3 καί πρός 2 */ 2 τοϊς ο/ο, ή Αύστρία πρός 4 τοϊς ο/ο 

μεταλλικόν, πρός 5 τοϊς ο/ο είς τραπεζικά γραμμάτια, άκό- 
μη δέ λαχειοφόρα άνευ τόκου, ή Ρωσσία πρός 6 καί πρός 5 
τοϊς ο/ο, ή ’Ολλανδία πρός 3 '/,, π?°ί 3 καί πρός 2 */,  τοϊς 

ο/ο, ή ’Ιταλία πρός 5, πρός 4 ,/ι και πρός 3 τοϊς ο/ο, ή Σουη
δία καί Νορβηγία πρός 4 */.,  πρός 4 καί πρός 3 */,  τοϊς ο/ο, 

ή Πορτογαλλία πρός 5 καί πρός 4 τοϊς ο/ο, ή Πρωσσία πρός 

4 καί πρός 3 ‘/, τοϊς ο/ο, ή Ρουμανία πρός 7, πρός 6 καί 
πρός 5 τοϊς ο/ο, ή Σαξωνία πρός 3 */.  καί πρός 3 τοϊς ο/ο, 
ή Βυρτεμβέργη πρός 4'/,, πρός 4 καί πρός 3*/.  τοϊς ο/ο, 
ή Δανία πρός 3 */.  τοϊς ο/ο, ή Ελλάς,μέχρι τοϋ 1885, δά

νειον τών 25 έκατομ. πρός 9 καί πρός 8 τοϊς ο/ο, τών 4 
έκατομ. πρός 8 τοϊς ο/ο, τών 6 έκατομ. πρός 7 τοϊς ο/ο, 
τών 26, τών 10, τών 60 έκατομ. πρός 6 τοϊς ο/ο, τών 

120 καί τών 170 πρός 5 τοϊς ο/ο.
'Ίνα δώσωμεν γενικήν έννοιαν περί τής σχέσεως, ήτις ύ- 

πάρχει μεταξύ άφ’ ένός τών ένιαυσίως πληρονομένων ύπό τών 
έπικρατειών λόγφ τόκου καί χρεωλυσϊου καί άφ' έτέρου τοϋ 
ονοματικού κεφαλαίου τών όφειλομένων παρ’ έκάστης δημο
σίων χρεών, άρκεϊ ή πρόχειρος κατά μέσον δρον σύγκρισις 
τών συμβαινόντων έν Γερμανία, Αύστροουγγαρία καί Έλ
λάδι. Έν Γερμανία ή αύτοκοατορία καί τά δμόσπονδα κράτη 
αύτής πληρόνουσιν ένιαυσίως 377.7 έκατομμύρια δραχμών, 
άτινα άναλογοϋσιν έπί τών 8,954 έκατομμυρίων, είς ά άνα- 
βιβάζονται τά δημόσια χρέη των,πρός δρ. 4.21 τοϊς ο/ο. Ή 
Αύστροουγγαρία πληρόνει ένιαυσίως 596.7 έκατομμύρια 
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δραχμών, άτινα άναλογοΰσιν έπί τών 12,466 εκατομμυ
ρίων, είς 5 αναβιβάζονται τά δημόσια χρέη της, πρός δραχ. 
4.78 τοΐς ο/ο. ΊΙ δέ 'Ελλάς έπλήρωνε μέχρι τοΰ 1885 έ- 
νιαυσίως 33 έκατομμύρια δραχμών, άτινα άναλογοΰσιν έπί 
τών 440 έκατομμυρίων, εις 3 μέχρι του 1885 άνεβιβάζετο 
τό ονοματικόν κεφάλαιον τών δημοσίων χρεών της, πρός 
δρ. 7.50 τοΐς ο/ο, άναβαίνοντα μέχρις 8,50 τοΐς ο/ο, άμα 
ώς λαμβανόμενα ύπ' οψεν τά διά τοϋ χρεωλυσίου άποσβε- 
σθέντα έκ τών αρχικών δανείων ποσά, άφαιρεθώσι ταΰτα έκ 

τοΰ εΐρημένου αθροίσματος τοΰ ονοματικού κεφαλαίου. Πό- 
Οεν ή άντίθεσις αύτη τών γερμανικών καί αΰστροουγγοικών 
δανείων πρός τά ελληνικά; Προφανώς έσταθμίσθη ή πίστις 

τών ενδιαφερομένων επικρατειών καί έπί τήν άξίαν αύτής 
έτέθη διατίμησες ύπό τής χρηματιστικής άγοράς.

Έάν κρίνωμεν έκ τών γενικών τάσεων της διεθνούς τών 
δημοσίων δανείων τοκοφοοίας, ό όλως ίδιάζων τύπος τών 
έν Άγγλί^, 'Ολλανδία καί έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής, έπί τόκω 2 */  τοΐς ο/ο δανείων, ανήκει βεβαίως 
εις άπώτερον διά τάς λοιπά; χώρας μέλλον. "Ο,τι συνδέεται 
μάλλον πρός τό παρόν καί υπόσχεται γενικωτέραν άνάπτυ- 
ξιν είναι ό τόκος τών 3 */>  τοϊί °/°· Τόν άπαντώμεν έν τοΐς 
δανείοις τής Γερμανίας, τής Πρωσσίας, τής Σαξωνίας, τής 
Βυρτεμβέργης, τής Δανίας, τής 'Ολλανδίας, τής Σουηδίας, 
τής Νορβηγίας καί τοΰ Βελγίου. 'Οποία άπόστασις μεταξύ 
τοΰ τόκου τούτου καΐ τοΰ ελληνικού ! Άρκεϊ νά σημειω- 
θώσιν αί κατά τήν 22 Δεκεμβρίου 1887 τρέχουσαι άξίας 
χρεωγράφων τινών έν τώ χρηματιστηρίω τών Παρισίων ·’ 
αγγλικά 102.80, ολλανδικά 100.50, σουηδικά καί νορ
βηγικά 99.95, βελγικά 102.50, ελληνικά 81.40. Ένώ 

τά άλλα έπί τόκφ 3 καί 3 */,  τοΐς ο/ο εύρίσκουσιν άγορα- 
στάς ΰπεράνω τοΰ άοτίου, δηλαδή άνω τών 100 τοΐς ο/ο, 
τό ελληνικόν δάνειον έπί τόκω 6 τοΐς ο/ο μόλις εύρίσκει 
άγοραστάς πρός 81.40 τοΐς ο/ο. Ή δανειστική λοιπόν πο
λιτική έχει φυσικούς ορούς, τού; όποιους δέν δύνανται νά 
ύπερπηδήσωσιν οί διαχειρισταί της, αρμόζει δέ είς τάς άπο-

καλύψεις τών άριθμών αύτής νά όδηγώσι τούς άνευ πυξίδος 

πλέοντας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΪ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τό λήξαν έτος θέλει καθέξει έν ττί οικονομική ιστορία τής 
'Ελλάδος τήν πρωτεύουσαν θέσιν. Μετά τήν έκθεσιν τοΰ 

κράτους ήμών είς τάς έκ τών προγενεστέρων καί τής τε
λευταίας εξωτερικής πολιτικής ύπερβολικάς διά τάς δυνά
μεις τής χώρας δαπάνας, δι’ ών τά οικονομικά ήμών έξε- 
τροχιάσθησαν τής κανονικής των όδοϋ, παρουσιάσαντα τά 
συνεχή μεγάλα ελλείμματα, άτινα άνήλθον είς 120 έκα
τομμύρια καΐ πλέον, καί μετά τήν έκ τής τρομεράς πολε
μικής άνεμοζάλης καθησύχασιν τών πνευμάτων, ήτο φυσι
κόν ολως νά έπιδοθή σπουδαίως ή πατρίς ήμών εις έξεύρεσιν 
τών μέσων, δΓ ών θά ήδύνατο νά έπουλώση τάς έκ τής οί- 
xorojiixijt: ψωριάσιως γεννηθείσας πληγάς.

Οί περί τά οικονομολογικά παρ’ ήμΐν διατριβοντες, είτε 
πολιτευόμενοι ήσαν ουτοι είτε μή, οίτινες τά τής άνυψώ- 
σεως τοΰ Κράτους έκ τής οικονομικής κρίσεως έμελέτων, 
διηρέθησαν είς δύο στρατόπεδα. Καί οί μέν περί τήν κυ- 
βέονησιν παρεδέχθησαν τήν γνώμην, καθ’ ήν τά συνεχή τοΰ 
προϋπολογισμού ελλείμματα ήδύναντο νά περιορισθώσι, καί 
μάλιστα νά έκλείψωσι, διά τής προσθήκης νέων φόρων ή 
διά τής μετατροπής τών παλαιών έπί τό καταθλιπτικώ- 
τερον, οϋτω δέ νά έπιτευχθή, εί δυνατόν, καΐ τό ίσοζύγιον. 
ΟΙ δέ περί τήν άντιπολίτευσιν έφρόνουν καΐ πιστεύουσιν, 
ότι ή ποθουμένη τακτοποίησις τών οικονομικών μας δέν ήτα 

δυνατόν νά έπιτευχθ?) άλλως είμή μόνον διά τής πρόσκαι
ρου έν μέρει αναστολής τών πληρωμών τών τόκων καΐ χρεο
λυσίων τών δανείων μας. Καΐ άμφότερα μέν τά μέσα ταΰτα 
παραδέχεται ή οικονομολογική επιστήμη, άλλ' έκ τούτων 
τό πρώτον θεωρείται τακτικόν καί κανονικού, οσάκις μάλι
στα δέν τυγχάνει έπιβαρυντική ή φορολογία, τοΰθ' όπερ δέν 
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συμβαίνει δυστυχώς παρ’ ήμϊν, ένφ τό δεύτερον εκλαμβάνε
ται ώς έκτακτον και μάλλον τής τελευταίας ανάγκης μέσον.

Διά τών βουλευτικών εκλογών τής 4 ’Ιανουάριου π. ε. 
έγνώσθη, οτι ή πλειοψηφία τοΰ έθνους έπροτίμησε τό πρώ
τον έκ τών δύο συστημάτων, ταύτό δέ συνεπώς άπεφάσισε 
και ή πλειοψηφία τής Βουλής, ψηφίσασα τόν ύποβληθέντα 

αυτή πρό μιας δεκαπεντάδος μηνών προϋπολογισμόν τοΰ 
1887, κατά ’Απρίλιον δέ 1887 τάς σχετικάς τροποποιήσεις 
τών φορολογικών νόμων καί κατά τήν 2 Νοεμβρίου τοΰ αύ- 
τοΰ έτους τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1888. Κατά τήν συνε- 
δοίασιν ταύτην τής Βουλής ή κυβέρνησις παρέστησεν, δτι τά 
οικονομικά τής 'Ελλάδος ήρξαντο νά εισέρχονται είς ομα
λήν ίδόν, ό'τι αί έπαγγελίαι αύτής έπηλήθευσαν, κατά τό 
παρελθόν έτος, καί δτι τό άχρι τοΰδε άγνωστον παρ’ ήμΐν 
ισοζύγιον έφευοέθη έπί τέλους, άλλ’ ό'τι δέν άφησε καί τό 
έπαγγελθέν περίσσευμα τών 387,000 δραχμών, διαφοράν 
βεβαίως άνεπαίσθητον, απέναντι τών ώσεί διά μαγείας κα- 

τορθωθέντων.
Τούς λόγους τούτους ή κυβέρνησις έστήριξεν ούχί έπί α

πολογισμού τινός, καθότι ή χρήσις τοΰ 1887 δέν είχε λή
ξει, έφόσον διαρκεϊ μέχρι τοΰ έλευσομένου Οκτωβρίου έπί 
μήνας 22, άλλ’ έκ τών προηγουμένων γνωστών έξήγαγε 

συμπεράσματα περί τών άγνωστων, καί εύρεν, οτι έκ τών 
προϋπολογισθέντων 94,895,000 δρ. θέλει βεβαιωθή τό ολον 
σχεδόν τοΰ ποσοϋ, έκτος δύο καί πλέον έκατομμυρίων, ήτοι 
ποσόν άνερχόμενον τά 92,0(10,000 περίπου. ’Επειδή όμως τά 

βεβαιούμενα δέν εΐσπράττονται καθ’ δλοκληρίαν, άλλ' υπο
λείπεται πάντοτε καθυστέρημα διακυμαινόμενον μεταξύ 6 

'[ —7 */,  τοϊς ο/ο, ύπελόγισεν δτι τό ποσόν τών είσπραχ- 
θησομένων, μετά τήν άφαίρεσιν τών καθυστερημάτων τού
των, Οά άνέλθη βεβαίως εις 85,000,000 περίπου. Ώστε 
άφοΰ θά είσπραχθή τό ποσόν τών 85 έκατομμυρίων μόνον, 
ένφ προϋπελογίσθη εκείνο τών 95,000,000 καί πλέον, έπρεπε 
νά εύρεθώμεν άπέναντι έλλείμματος 10,000,000. Άλλ'άλ- 
λως έδοξε ταΐς περιστάσεσι, καθότι διά μέν τοΰ δανείου 

τών 135,000,000, τοΰ τελευταίου συνομολογηθέντος πρός 
τακτοποίησιν τών μή παγίων δανείων ήμών, έπήλθεν οι
κονομία εις τό Δημόσιον Ταμεΐον δρ. 6,070,000, διά δέ τής 
άπολύσεως τών στρατιωτών έκ τών τάξεων των έπήλθεν 
άλλη οικονομία σπουδαία είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ ύ
πουργείου τών Στρατιωτικών, καί είς τήν οικονομίαν ταύτην 
προστιθέμενα! άλλαι τινες μικρότεραι τοιαΰται έν τοϊς λοι- 
ποϊς ύπουργείοις, καθώς καί ή έκποίησις ποσότητάς τίνος 
ύλικοΰ πολέμου, έπαρουσίασαν καί άλλο σημαντικόν ποσόν 
4,300,0(10 δραχμ. ήτοι έν συνόλω 10,000,000 περίπου, 
τά όποια δέον νά άφαιρεθώσιν έκ τοΰ προϋπολογισθέντος 
ποσοϋ διά τό 1887, ήτοι έκ τών 95 σχεδόν εκατομμυρίων, 
καί οΰτω μένει ποσόν δαπανών άνερχόμενον είς τά 85,000, 
000 δρ. τό όποιον ή κυβέρνησις διεβεβαίωσε τήν Βουλήν, 
οτι άνκμφιβόλως θά είσπραχθή μέχρι τής λήξεως τής χρή

σεως τοϋ οικονομικού έτους 1887.
Τοιαύτη τυγχάνει ή κυβερνητική τών οικονομικών τής 

χώρας πραγμάτων άπεικόνισις κατά τό λήξαν έτος. Υπο
λείπεται ή άπόδειξις τής έσωτερικής ύποστάσεώς της. Δι
καίως δέ άνησυχοΰσιν οί άπαισιόδοξοι, ώς ούδεμιάς έπί τού 
παρόντος παρουσιαζομένης έλπίδος καλλιτερεύσεως τών οι
κονομικών τής χώρας, καθόσον, έάν λάβωμεν ύπ’ δψει τήν 
υπερβολικήν τραχύτητα τών φορολογικών νόμων, έάν έξετά- 
σωμεν τά τής μαστιζούση; τόν τόπον χρηματικής κρίσεως, 
άφοΰ μάλιστα ΐδομεν οτι τό ισοζύγιον κατά τό έτος 18 87 

θέλει μόλις έπιτευχθή, ένεκα τής έλαττώσεως τών δαπανών 
κατά δέκα εκατομμύρια δραχμών, άλλά τήν όποίαν έλάτ- 
τωσιν δέν θά δύνανται δυστυχώς νά παρουσιάζωσι τακτικώς 
κατ' έτος οί κυβερνώντες τήν 'Ελλάδα, δπως έξασφαλίζωσι 
τά ισοζύγια αύτών, θά βεβαιωθώμεν, θτι τά προσωρινά 

ταϋτα κατευναστικά τού οικονομικού τής πατρίδος πυρετού 
μέτρα δέν είναι δυνατόν νά καταπαύσωσιν έξ όλοκλήρου τήν 
πάθησιν, άλλ' δτι είς άλλα τοιαϋτα δραστικώτεοα, τακτικά 
καί διαρκή, έγκειται ή ριζική θεραπεία.

Περί τών μέτρων τούτων έν ίδίοις άρθροις θέλει πραγμα- 
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τευθή ή «Οικονομική Έπιθεώρησις», άλλ’ είναι δυνατόν 
καί άπό τοΰδε νά ύποδειχθώσι τά κυριώτερα έκ τούτων. 
Καϊ μεταξύ τών πρώτων κατατάσσομεν την άνάπτυζιν τών 

παραγωγικών δυνάμεων τοϋ τόπου, ειτα άνακηρυσσόμεθα 

ύπέρ τής έπί τό οίχονομιχώτερον άκόμη διοιχήσεως τής ήμετέ- 
ρας χώρας, διά τοΰ περιορισμού τοΰ αριθμού τών ύπαλλή
λων καϊ δι’άλλων ευλογών οικονομιών. ’Ιδιαιτέρως άναθεω- 
ρήσεως δεϊται ό έν ίσχύϊ στρατιωτικός τοΰ τόπου οργανι
σμός πρός έλάττωσιν τοΰ άριΟμοΰ τών στελεχών, άνατι- 
θεμένων είς τούς αξιωματικούς τοΰ στρατοϋ άλλων ύπηρε- 

σιών, ένεργουμένων σήμερον παρά πολιτικών ύπαλλήλων, διά 

τό οΐκονομικώτερον.
"Οταν κράτος τι ώς τό ήμέτερον, άριθμούν δύο μόλις 

έκατομμύρια κατοίκων, άφ’ ένός μέν μισθοδοτεί 7,000 πο
λιτικών ύπαλλήλων, άλλας τόσας στρατιωτικών, όλίγας 
έκατοντάδας ναυτικών, στρατιώτας καί ναύτας άνω τών 
22,000 άνδρών, άφ’ έτέρου δέ άποτίει τόκους χρεών άνερ- 
χομένων εΐς 500,000,000 περίπου καϊ τά χρεωλύσια τού
των, μέ ελέφαντα προϋπολογισμόν, καταβροχθίζοντα διά 
τής προβοσκίδος του εκατόν σχεδόν έκατομμύρια, δέν πρέ
πει τότε νά ζητή τήν έπίτευξιν τών ισοζυγίων—αληθή 
τετραγωνισμόν τοΰ κύκλου—διά τής επιβολής φόρων έπί 
φόρων, άλλ' οφείλει νά διασκέπτηται περί οικονομιών, καί 
μόνον περί οικονομιών, καθόσον διά τούτων μόνον τά έπερ- 
χόμενα ισοζύγια λαμβάνονται ύπ’ όψει παρά τών δανειστών 

έκείνων, ών έχομεν τήν άνάγκην άκόμη, καί οΐτινες Οά μάς 
προσφέρωσιν ίσως ήμέραν τινα τό μέ μετριώτερον τόχον μέγα 
δάνειον, διά τοΰ οποίου Οά δυνηθώμεν νά έξοφλήσωμεν τά 
ύπάρχοντα μέ μέγαν τόκον τοιαϋτα, όπως, διά τής μετά' 
τροπής ταύτης, τακτοποιήσωμεν ασφαλώς καϊ έπιτυχώς το 
οικονομικόν μέλλον τής πατρίδος ήμών.

Ε. Εμπειρικός
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ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ

Πρός εκπολιτισμόν έθνους τίνος άναγαιότατον στοιχεϊον 
τυγχάνει ή τόΰ Λαοΰ καλή κατάστασις. Τοΰ γενικού δέ 

τούτου κανόνος ή σημασία εγκαίρως κατενοήθη καϊ παρ’ 
ήμϊν. Τό άνώτατον έν Έλλάδι έκπαιδευτήριον πολλάς έκα
τοντάδας έπιστημόνων παρέδωκεν, άπό τής συστάσεώς του, 
είς τούς κόλπους τής κοινωνίας, καϊ οί έπιστήμονες ούτοι 
έγένοντο ό κυριώτερος παράγων τοΰ σημερινού παρ’ ήμϊν πο
λιτισμού. Έάν δέ τά τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου δέν εύ- 
ρίσκοντο είς νοσηράν δυστυχώς κατάστασιν, πιθανώς καϊ ή 
πρόοδος τοΰ ήμετέρου κράτους θά ήτο έπαισθητοτέρα καί 
μάλλον αποτελεσματική. Τά κακώς έχοντα έν τώ άνωτάτφ 
τών Μουσών τεμένει φαίνεται, ίίτι εϊλκυσαν τήν γενικήν προ
σοχήν, μεταρριθμίσεις δέ εύρίσκονται ύπό μελέτην,αί όποΐαι 
θά ηΰχόμεθα νά έπεκταθώσι καί έπί τής μέσης καί κατωτέ- 
ρας έκπαιδεύσεως, καθόσον έκ τούτων νέαι κατακτήσεις πρός 
τήν ηθικήν τού κράτους ήμών άνάπλασιν δύνανται νά έπι- 
τευχθώσιν.

Άλλ’ άρά γε δέν θά ήτο συνετόν, όπως ή πολιτεία προ- 
νοήση καί περί τής κατ' επάγγε.Ιμα έκπαιδεύσεως, λαμβά- 
νουσα τά κατάλληλα μέτρα περί τής εισαγωγής ταύτης έν 
Έλλάδι ; Ή χώρα ήμών έχει απόλυτον άνάγκην τής κα- 

λουμίνης βιομηχανικής καί έμποριχής ίχπαιδεΰσεως, άνάγκη 
δέ ή Ιδέα αύτη νά έπαναλαμβάνηται συνεχώς ένώπιον τής 
κοινωνίας, όπως ριζωθώ είς τάς κεφαλάς πάντων τών πολι
τών. Ό ’Αλέξανδρος Δουμάς (πατήρ) έλεγεν, ότι «αί ιδέαι 
όμοιάζουσι μέ τά καρφία- όσον πλειότερον κτυπά τις έπ’ αύ
τών, τοσοΰτον περισσότερον τά έμπήγει». Έάν δέ ύπάρχη 
Ιδέα τις, ήτις είναι καιρός πλέον νά είσέλθ-ρ είς τά πνεύμα
τα καί τάς συνειδήσεις τών κυβερνώντων τήν χώραν ήμών 
ιδίως, αύτη είναι εκείνη τής άνάγκης τής βιομηχανικής, 
έμπορικής καϊ γεωργικής άνυψώσεως τοΰ τόπου.

Τό μέλλον άνήκει είς τούς έργαζομένους, οί δέ αιώνες, 
καθ’ οΰς οί έργαζόμενοι έθεωροΰντο παρά «τών έκλεκτών» 
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ώς κλάσις τις ύποδεεστέρα, παρελθόν άνεπιστρεπτεί. Σήμερον 
διά τής έργασίας κανονίζονται τά τοΰ ύλικοΰ βίου τών α

τόμων, καθώς και πάντα τά ζωτικά έν τώ κράτει ζητήμα
τα, ούδ’ αυτών τών εθνικών έξαιρουμένων, καθότι διά τής 

ευημερίας αυτών τά έθνη εκπολιτίζονται καί προοδεύουσι. 
Διά τήν πρόοδον όμως τής γεωργίας, του εμπορίου καί τής 

βιομηχανίας κράτους τινός απαραίτητος καθίσταται ή κατ’ 
επάγγελμα έκπαίδευσις άμφοτίρων των γύΐων. Έάν στρέψω- 
μεν δεξιόθεν καί αριστερόθεν τήν προσοχήν ήμών έπί τών 

εύημερούντων έν βιομηχανία, έμπορίω, γεωργία καί τέχναις 
εθνών, θά ίδωμεν ό'τι ή τών νέων ηλικιών κατ’ έπάγγελμα 
έκπαίδευσις ένωρίς απέδειξε τά ευεργετικά άποτελέσματά 

της, ύπεστηρίχθη δέ διά παντός μέσου άπό πολλών χρόνων, 
καθ’ ήμέραν λαμβάνουσα έκτενεστέρας άκόμη διαστάσεις καί 
τελειοποιήσεις. Ουτω δέ ό μετά τής κατωτέρας, έστιν οτε 
μάλιστα καί μέσης έκπαιδεύσεως, συνδυασμός τής κατ’έπάγ
γελμα ύποχρεωτικής διδασκαλίας έπήνεγκε τούς άγλαεστέ- 

ρους καρπούς. Παϊδες άπό 9 μέχρι 13 καί 14 έτών έν τοΐς 
πρακτικούς τούτοις σχολείοις διδασκόμενοι, καταγίνονται εις 
έκμάθησιν οίασδήποτε τέχνης, δι’ής έξερχόμενοι τών προο
δευτικών τούτων περιβόλων, δύνανται νά εϋρωσιν άμέσως 

έργασίας, κερδαίνοντα καί παράγοντα ωφέλιμα. Έν Γαλλίίγ 
έπισκεπτόμενός τις τάς έμπορικάς πόλεις Havre, Rouen, 
Bordeaux, Grenoble καί άλλας, έκπλήσσεται παρατηρών έν 

ταϊς σχολαϊς τά έν αύταϊς εκτεθειμένα άναρίθμητα άρι- 
στουργήματα τέχνης, τά παραχθέντα ύπό τών μικρών χει- 
ρών τής παιδικής ηλικίας. Λειτουργοϋσαι μηχαναί μικρού 
μεγέθους, διαφόρων ειδών καί προορισμών, έπιπλα ποικίλα, 
μικραί ο’ικίαι, γέφυραι, εργαλεία διάφορα, ένδύματα καΐ άλ
λα άπειράριθμα είδη, κατασκευασθέντα παρά τών μικρών 
τούτων έργατών, θαυμάζονται έν ταϊς έκθέσεσι ταύταις, καί 
μετά ταΰτα πωλοΰνται πρός όφελος τών σχολών τού
των καί τών δήμων.

Καΐ είναι πράγματι ΰπερβολικώς εύχάριστον καί συγκινητι
κόν τό νά βλέπγ τις συγκεντρωμένα εις τό αύτό μέρος όλα έ- 

κεϊνατά έργα τής έργαζομένης παιδικής ηλικίας, δι’ών προε

τοιμάζεται αυτή είς γενεάν μεγάλων καί σοβαρών έργατών καί 
έργατίδων, δυναμένην, διά τής έξακολουθήσεως τοΰέκλεχθέν- 
τος έπαγγέλματος, νά παραγάγη τά τελειότερα προϊόντα 

τής τέχνης, άτινα είσί γνωστά είς πάντα τά πέρατα τοΰ 
κόσμου, καί τά όποια, καί παρ’ ήμΐν είσαγόμενα πολλάκις 
διά τάς άνάγκας τοΰ βίου, ύποκινοΰσι τήν χορδήν τής έλπί- 
δος, έπί τή Ιδέα ότι έσεται ποτέ καί είς τό ήμέτερον κρά
τος δυνατή ή έφαρμογή καί ή παραγωγή τών αυτών. Ή μι
κρά λοιπόν έκείνη γενεά, έξασφαλίζουσα τό μέλλον διά τής 
έργασίας, άπό τής πρώτης ήλικίας της, προσθέτει είς τήν 
πατρίδα άνυπολόγιστον παραγωγής κεφάλαιον, όπερ έπιπρο- 
σθούμενον έπιφέρει πόρον ικανόν πρός ευημερίαν καΐ πρόοδον. 

Έπί τής γενεάς δέ ταύτης, ήτις μανθάνει νά παράγ-ρ έγκαί- 
ρως καί έντέχνως πράγματα χρήσιμα, δύναται μετ’ έμπι- 

στοσύνης νά έπαναπαυθή τό μέλλον τοΰ κράτους.
Τής γενεάς ταύτης έχει άνάγκην ή ήμετέρα 'Ελλάς, δέν 

θά άποκτήσωμεν δέ αυτήν άνευ τής ύποχρεωτικής κατ’ έ
πάγγελμα έκπαιδεύσεως. ΟΙ νέοι πολΐται έσονται άναγκαίως 
ήθικοί καί άνεξάρτητοι, ύπολογίζοντες δέ έπί τών χειρών 
των τό μέλλον των, θά θέσωσιν άναμφισβητήτως φραγμόν 
εις τά δεινά τής ρουσφιτοκρατίας, ύφ’ ής καταπιέζεται σή
μερον καταθλιπτικώς ή πατρίς. Αύτή είναι ή γενεά έφ’ ής, 
ώς έπί ίσχυροΰ μοχλοΰ, βασιζόμενοι οί άληθεϊς τοΰ κρά
τους κυβερνήται θά δυνηθώσι νά άνασηκώσωσι τήν χώραν έκ 
τής είς ήν δια^ελεϊ πτώσεως, όδηγοΰντες αύτήν είς τήν έμ- 
πρέπουσαν μεταξύ τών προοδευτικών έθνών Οέσιν.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΊΊΚΑ1 ΠΡΟΜΗΘ1ΕΑ1

Είς τρεις κατηγορίας δύνανται νά διαιρεθώσι τά διάφο
ρα κράτη, όσον άφορά τήν νομισματικήν αύτών οικονομίαν. 
Ή άποτελοΰσι τήν λεγομένην Λατινικήν "Ενωσιν,ή χωρίς νά



16 01 KO NON IΚII Ell 1θ ΕΩΡΗΣΙΣ

είναι μέλη αύτής έχουσι νομίσματα αντίστοιχα πρός τό νό
μισμά της, ή είς ούδεμίαν διατελοΰσι τοιαύτην επικοινωνίαν.

Α' κατηγορία. — Ή Λατινική Ένωσες είναι είδος νομι
σματικής έταιρίας μεταξύ πέντε έπικρατειών, Γαλλίας, Βελ
γίου, ’Ελβετίας, ’Ιταλίας καί ‘Ελλάδος, έπί τώ σκοπώ τής 
έν αύταΐς κυκλοφορίας ένός καί τοΰ αύτοϋ νομίσματος, ύπό 
γράμματα μέν καί σύμβολα ιδιαίτερα έκάστης έπικρατείας, 
ύπό τίτλον δέ ποιότητος, ποσότητος καί άξίας κοινόν πρός 

ό'λας τάς συνεταιρισθείσας έπικρατείας. Τό κύριον νόμισμα 
τής Ένώσεως ταύτης είναι τό πεντόφραγκον (πεντόδραχμον), 
εϊτε είς χρυσόν εϊτε είς άργυρον, και τά είς χρυσόν 1 Οδρα- 
χμα, 20δραχμα, 50δραχμα καί ΙΟΟδραχμα.

Παραλείπομεν τά είς άργυρον καί χαλκόν συμπληρωτικά 
νομίσματα τών δραχ. 2 καί 1, τών λεπτών 50, 20, 10, 5, 
2 καί I, τά όποια μόνον, πρός συμπλήρωσιν τών περί τάς πλη
ρωμάς λ/σμών, είς μικράς ποσότητας είναι δεκτά. Ό πυ
ρήν της προκειμένη; διεθνούς έταιρίας ύπήρξεν ή Γαλλία, 
είς ήν οφείλεται ό κύριος νομισματικός τύπος, ύπό τόν όποιον 
άπό τοΰ 1795 μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1886, λέγει ό Fo- 
ville, έξετύπωσεν αΰτη κολοσσαίας ποσότητας νομισμάτων. 
Είς 14,242 έκατομμύρια δραχμών αναβιβάζεται η άξία τών 

νομισμάτων τούτων, έκ τών όποιων (8,746 είς χρυσόν καί 
5,520 είς άργυρον). “Οσον άφορ£ τά λοιπά μέλη της Ένώ
σεως, μέχρι της 31 ’Ιουλίου 1885 έξετύπωσαν ταϋτα τάς 
έξης νομισματικάς ποσότητας: ’Ιταλία 1,285 έκατομμύρια 
δραχμών (571 είς χρυσόν, 714 είς άργυρον), Έέλγιον 1,113 
έκατομμύρια (584 είς χρυσόν, 529 είς άργυρον), ‘Ελλάς 38 
έκατομ. (12 εις χρυσόν, 26 είς άργυρον), Ελβετία 33 έκα
τομ. (5 είς χρυσόν, 28 είς άργυρον). — Τά έν ταΐς έπικρα- 
τείαις τής Λατινικής Ένώσεως κυκλοφοροΰντα νομισματικά 
κεφάλαια ύπολογίζονται ώς έξης : Γαλλία 8,000 έκατομ
μύρια δραχμών (4,000,000 είς χρυσόν, 4,000,000 είς άρ
γυρον), ’Ιταλία 1,070 έκατομ. δρ. (730 είς χρυσόν, 340 είς 
άργυρον), Βέλγιον 693 έκατομ. δρ. (360 είς χρυσόν, 333 
είς άργυρον), ’Ελβετία 128 έκατομ. δρ. (70 είς χρυσόν, 58
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εί; άργυρον), "Ελλάς 26 έκατομ. δρ. διατελοΰσα ύπό αναγ
καστικήν κυκλοφορίαν.

Β' κατηγορία. — Περιλαμβάνει αΰτη κυρίως την Ίσπα 

νίαν μέ τό νόμισμά τη; «πεζέτα», την Φινλανδίαν μέ τό νόμι 
σμά της «μάρκα», την Ρουμανίαν μέ τό νόμισμά της «λέϋ» 
καϊ την Σερβίαν μέ τό νόμισμά της «δινάρκ. Τά νομίσματα 
ταϋτα «σοδυναμοΰσι πρός τό φράγκον (δραχμήν) τής Λατι
νικές Ένώσεως. Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλαι έπικράτειαι ά- 
νήκουσαι ε·ς την κατηγορίαν ταύτην, ώ; ή Αϊτή μέ τό νό
μισμά της «γούρδ», ή Χιλή, ή Ι1ερουβ·'α, ή Αργεντινή μέ τά 

νομίσματά των «πιάστρα», τά όποια είναι απομιμήσεις τών 
αργυρών πεντόφραγκων.

Γ' κατηγορία. — Περιλαμβάνει τάς έπικρατείας τής με- 
γελειτέρας νομισματική; ποικιλίας. Κατατάσσομεν αύτάς 
κλιμακηδόν κατά τό μέγεθος τής άξίας τοΰ κυρίου νομίσμα
τος έκάστης: Αίγυπτος (λίρα αιγυπτιακή) δρ. 25.62, Αγ
γλία (λίρα στερλίνα) 25.22, Κίνα (τάελ ή λιάγγ) δρ. 7· 
56, Πορτογαλλία (μίλρεϊ) δρ. 5.60, Μεξικόν (πιάστρον) 
δρ. 5.43, Ήνωμέναι Πολιτεϊαι (δολλάριον) δρ. 5.34 άρ
γυρος, 5.18 χρυσός, ’Ιαπωνία (ύέν) δρ. 5.16, Ρωσσία (οού- 
βλιον) δρ. 4, Βρασιλία (μίλρεϊ) δρ. 3.83, Αυστροουγγαρία 
(φλωρίνιον) δρ. 2.50 χρυσός, 2.47 άργυρος, ’Αγγλική ’Ινδία 
(ρούπια) δρ. 2.37,‘Ολλανδία (φλωρίνιον) δρ. 2.10 άργυρος, 
Δανία, Σουηδία, Νορβηγία (κουρόν) δρ. 1.39 χρυσός, Γερμα
νία (μάρκ) δρ. 1.23 χρυσός, Τύνις (πιάστρ) λεπτά 62 άρ
γυρος, λεπτά 60 χρυσός, Τουρκία (γρόσιον) λεπτά 23. Με
ταξύ τών άνωτέρω έπικρατειών πρός τρεις ύπελογίσθησαν 
ώς έξής τά κυκλοφορούν τα έν αύταΐς νομισματικά κεφά
λαια: Ινδία 5,258 έκατομμύρια δρ. (είς άργυρον), Ηνωμέ
να! Πολιτεία: 4,53υ έκατομ. δρ. (3,040 εί; χρυσόν, 1,490 
εί; άργυρον), Γερμανία 3,148 έκατομ. δρ/*  (2,005 ε·ς χρυ
σόν, 1,143 είς άργυρον).

Έν γένει όσον άφορ? τήν παγκόσμιον νομισματικήν κυ
κλοφορίαν, κατά τάς πρό τίνος δημοσιευθείσας ύπό τής διευ- 

θύνσεως τοΰ νομισματοκοπείου τών Ηνωμένων Πολιτειών 
ΕΤΟΣ 12—ΦΤΑ. 133 —ΦΕΒΡΟΤΑΡ1ΟΣ 1888- 2 
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έρεύνας, έπί Π επικρατειών (έκτός τής Κίνας καί άλλων 
τινών, έν αίς δ έλεγχος ύπήρξεν άδύνατος) κατά την τριε
τίαν 1881-83 ένομισματοποιήθη χρυσός μέν άξίας 69, 
368,000 λιρών στερλινών, ήτοι ένιαυσίως κατά μέσον δρον 
23,212,000, άργυρος δέ άξίας 66,297,000 λ. στ. ήτοι 
ένιαυσίως κατά μέσον δρον 22,099,000. ‘Η διαφορά τών 
άριθμών τούτων είναι άνάλογος τής προβαινούσης προτιμή- 
σεως τοϋ χρυσοϋ έν τή νομισματική κυκλοφορία.

Άπό τών αύτών πληροφοριών ή έν έτει 1884 γενική κα- 

τάστασις τνίς παγκοσμίου νομισματικής κυκλοφορίας ύπε- 
λογίζετο έπι χρυσοϋ μέν εΐς 658,721,000 λίρας στερλίνας, 
έπι άργύρου δέ ε'ις 550,922,000 λ. στερ. (462,136,000 
πλήρους νομισματικήςδυνάμεως κα1. 88,786,000 περιωρι- . 
σμένης). Εΐς τά ποσά ταϋτα προσθετέου καί τά είς τεμά
χια χρυσοϋ καί άργύρου καθώς καί είς νομίσματα κατατε
θειμένα έν τοΐς ταμείοις επικρατειών καί τραπεζών ποσά, 
υπολογιζόμενα άπο χρυσοϋ μέν είς 207,622,000 λ. στερ. 
άπό άργύρου δέ είς 184,292,000. Έπομένως τό δλον τών 
εΐς κυκλοφορίαν, άμεσον ή έμμεσον, διατελούντων νομισμά
των καί τεμαχίων χρυσοϋ και άργύρου άναβιβάζεται είς 

1,601,557,000 λίρας στερλίνας, ήτοι είς 40,038,925,000 
δραχμάς, ποσόν ποοκαλοϋν τήν έκπληξιν τών αιώνων. Ή έν 

αύτώ άναλογία τοϋ χρυσοϋ πρός τόν άργυρον είναι 54 πρός 
46 τοϊς ο/ο, ένφ κατά τό 1870 ήτο 52 πρός 48. Ή έλάτ- 
τωσις τών νομισματικών δρων τοϋ άργύρου, καθόσον άπό 
τοϋ 1870 προβαίνομεν είς τό 1884, είναι συνάμα καί αίτιον 

καί άποτέλεσμα τής καταστάσεως τής άργυράς νομισμα- 
τοποιίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Ή έφεύρεσις τοϋ τηλεφώνου είναι πολύτιμον κόσμημα 
τής νεωτάτης τοϋ άνθρωπίνου γένους προόδου. Άνήκει είς 
τάς ημέρας ήμών καί έν όλιγίστφ χρόνφ έλαβε τοιαύτην

έπίδοσιν ή δΓ αύτοϋ πνευματική συγκοινωνία, ώστε δέν 
ύπάρχει πόλις,βαδίζουσα έν τή όδώ τοϋ πολιτισμού,ή οποία 
νά μή έχη τήν βοήθειαν τοϋ δοαστηριωτάτου αύτοϋ οργά
νου. Τό τηλέφωνον συναγωνίζεται είς τό πλευρόν τοϋ τηλε
γράφου. Ένώ ούτος,θετών είς κίνησιν τόν ηλεκτρισμόν,άπο- 
τυπώνει διά σημείων εΐς τάς άποστάσεις τόν έμπεπιστευμέ- 

, νον αύτή στοχασμόν, τό τηλέφωνον μεταβιβάζει αύτούς 
τούς ήχους τής φωνής, είς τρόπον ώστε δύνανται δύο φίλοι 
νά κατοικώσι μακράν άλλήλων άαί έν τούτοις δΓ αύτοϋ νά 

συνομιλώσιν.
Ή μεγαλειτέρα τηλεφωνική συγκοινωνία άπαντάται έν 

ταϊς ‘Ηνωμένα·.; Πολιτείαις. Δέν ύπάρχει πόλις έκεϊ, έν τή 
. όποίή τό τηλέφωνον νά μή προσφέρη τάς ύπηρεσίας του. 

"Ινα δώσωμεν γενικήν έννοιαν περί τών διαστάσεων, τάς ό
ποιας δσημέραι λαμβάνει ή τηλεφωνική συγκοινωνία, άρ- 
κοϋσιν αί έξής περί τοΰ έτους 1885 πληροφορίαι τοϋ κ. 
Preece, ύποβληθεϊσαι πρό τίνος ένώπιον τή; έν Αονδίνω ’Η
λεκτρικής Έταιρίας.Είς 325,574 ύπελογίζοντο έν ταϊς Ήνω- 
μέναις Πολιτείας τά έν χρήσει τηλέφωνα. Έν Καναδή ό 
άριθμός αύτών άνήρχετο είς 18,000, καί σημειωτέον δτι ό 
πληθυσμός τής χώρας ταύτης ύπολογίζεται είς 3 έκατομ
μύρια. Έν Αγγλία ό άριθμός τών τηλεφώνων δέν δύναται 
νά συγκριθή πρός τούς άνωτέρω, διότι μόλις άνεβιβάζετο 

είς 13,000.
Έν γένει ή κατά τό 1887 κατάστασις τής τηλεφωνικής 

συγκοινωνίας έν Εύρώπη είχεν ώς εξής: Αγγλία συνδρομη- 
ταί 20,426,γραμμοσυμπλέγματα 1 83,Σουηδία συνδ. 12,864, 
γραμ.148,Γαλλίασυνδ.9,487,γραμ.28,'Ιταλία συνδ. 9,183, 
γραμ. 28, Ρωσσία συνδ. 7,585, γραμ. 37, Ελβετία συνδ. 
6,570, γραμ. 54, Βέλγιον συνδ. 4,674, γραμ. 14, Αύστρία 
συνδ. 4,200, γραμ. 13, Νορβηγία συνδ. 3,930, γραμ. 21, 
'Ολλανδία συνδ. 2,872, γραμ· 9, 'Ισπανία συνδ. 2,218, 
γραμ. 8, Δανία συνδ. 1,837, γραμ. 6, Ιίορτογαλλία συνδ. 
890, γραμ. 2. Έπί τοϋ δλου 87,219 συνδρομηταί καί 566 

γραμμοσυμπλέγματα. Τή 1 ίανουαρίου τοϋ 1 886 μέν ύπελογί- 
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ζοντο 57,724 συνδ. και 229 γραμ., τοΰ 1883 δέ 25,708 
συνδ. καί 138 γραμ. Έντός πέντε έτών ύπερετριπλασιάσθη- 
σαν οί συνδρομηταΐ και έτετραπλασιάσθησαν τά γραμμοσυμ- 
πλέγματα τώ 1885 ύπήοχον έν Βερολίνω 4,248 τηλέφωνα,έν 
Λονδίνω 4,193, έν ΓΙαρισίοις 4,054, έν Στοκχόλμη 3,825, 
έν Ρώμη 2,054, έν Μάντσεστερ 1,171, έν Λίβερπουλ 1,169, 
έν Γλασκώβ 1,046. ΓΙολλαΐ πόλεις έν ’Αγγλία, Βελγίω καΐ 
Έλβετίβ: συνδέονται προς άλλήλας διά τηλεφωνικών γραμ
μών, υπάρχει δέ καΐ μία διεθνής τοιαύτη μεταξύ Παρισίων 
καΐ Βρυξελών, ούσα καΐ ή μάλλον έκτεταμένη, [Ζήκους 320 
χιλιομέτρων διά σύρματος όρειχαλκίνου.

Δύναταί τις εΐπεϊν, ότι, ώς τόσα άλλα γενικής κυκλοφο
ρίας στοιχεία τοϋ κοινωνικού πλούτου, οΰτω καΐ τής τηλε
φωνικές συγκοινωνίας ή κατά τόπους εισαγωγή καί καλ
λιέργεια ανήκει είς τόν μεγαλουργόν τοϋ συνεταιρισμού μο
χλόν. Κατά τό 1882 ή έν Νέα Ί’όρκγ διεθνής τηλεφωνική 

έτάιρία έπεχείρησε τήν σύστασιν τηλεφώνων έν τή πρωτευ- 
ούση τής ρωσσικής αύτοκρατορίας καΐ, πριν τελειώση τό 
δεύτερον έτος, όλα τά τμήματα τής ΙΙετρουπόλεως συνεκοι- 
νώνησαν τηλεφωνικώς μετά τού κέντρου αύτής καΐ κατ’ α
κολουθίαν πρός άλληλα. Είς 1,500 βέρστια ύπελογίζετο 
κατά τά τέλη τοΰ 1884 ή έκτασις τών διασχιζόντων τήν 

πόλιν τηλεφωνικών συρμάτων. Δέν υπήρχε κατάστημα σπου
δαίου, κατά τό μάλλον ή ήττον,δημοσίου ή ιδιωτικού συμ
φέροντος, έν τώ όποίφ τό τηλέφωνον δέν ήτο προσηρτημέ- 
νον. Είς ανάκτορα, ύπουργεϊα,στρατώνας,φύλακας, τραπέζας, 
τελωνεία, σιδηροδρόμους, μεγάλα εμπορικά καΐ βιομηχανι
κά καταστήματα, έργοστάσια, ξενοδοχεία, θέατρα κλπ. α
πανταχού ή τηλεφωνική συγκοινωνία έγκαθιδρύθη είς πρό
χειρον παροχήν τών ύπηρεσιών αύτής.

Καθόσον ή χρήσις τής τηλεφωνικής συγκοινωνίας έχει 
τι άμεσον,άπό τοϋ στόματος δηλαδή του όμιλοϋντος είς τήν 

μίαν άκραν τοϋ σύρματος μέχρι τοϋ ώτός τού άκούοντος είς 
τήν άλλην, προφανής είναι ό τόν όποιον εντεύθεν προκαλεΐ 
οργανισμός συνδρομητών ποιουμένων τήν τοιαύτην χρήσιν.

Ή έγκαθίδρυσις αΰτη έχει τι πάγιον. Ό κύριος τού τόπου, 
έν ω είναι προσηλωμένου τό τηλέφωνον, πληρώνει τό κανο- 
νιζόμενον ύπό τής έπιχειρήσεως δικαίωμα καΐ τοιουτοτρό
πως όσον πλείονας συνδρομητάς έχει ή έπιχείρησις τόσον ή 
έγκατάστασίς της παριστά βεβαιότερον συμφέρον. Δέν έπε- 
ται έκ τούτου,ότι αποκλείεται ή εύρυτέρα χρήσις. Τοιουτο
τρόπως έκτός τών Ιδιαιτέρων διά τούς συνδρομητάς τηλεφω
νικών γραφείων όργανίζονται έντός τών πόλεων καΐ γενικά 
τηλεφωνικά γραφεία, έν οίς δύναται έ'καστος προσερχόμενος 
νά όμιλή πρός όποιονδήποτε σημεϊον όδηγούσι τά τηλεφω
νικά σύρματα τής έπιχειρήσεως. Έν τώ κατά τήν Οέσιν Νεύ- 
σκη τής Πετρουπόλεως τοιούτω γραφείφ δύναται δ βονλό- 
μενος,άντΐ 25 κοπέκ, νά τηλεφωνήση κατά πάσαν διεύθυνσιν 
πρός οίονδήποτε τών 600 συνδρομητών τής έπιχειρήσεως. 
Δέν πρέπει νά έκλάβη τίς, οτι ό όρος τής τηλεφωνικής συν
δρομής σχετίζεται άναγκαίως πρός Sv πρόσωπον, διότι δύ
ναται νά είναι συνδρομητής έν κατάστημα, μία οικία, καΐ 
όλοι οί έν τοϊς ίδιαιτέροις διαμερίσμασιν αύτών νά ποιούνται 
κοινήν τοϋ τηλεφώνου χρήσιν. Είτε ό Ιδιοκτήτης τής οικο
δομής συνενοεΐται μετά τής τηλεφωνικής έπιχειρήσεως, είτε 
οί ένοικιασταΐ τής οικίας συνεταιρίζονται πρός τούτο, τό 
ακριβές εΐναι, ότι τό προσαρτώμενον έπί τοϋ κτιρίου τηλέ
φωνον καθίσταται όργανον επικοινωνίας, τοϋ οποίου ή άζία 
ανευρίσκεται είς τό αντίτιμου, όπερ πληρόνουσιν οί χρήσται. 
Τοιουτοτρόπως κατά τά τέλη τοϋ 1884 ό άριθμός τών καθ’ 
εβδομάδα τηλεφωνημάτων ανέβαινε είς 15,800 έν ΙΙετρου- 

πόλει, ένώ οί συνδρομηταΐ δέν ύπερέβαινον τούς 600.

Ό μεταξύ τηλεγράφων καΐ τηλεφώνων συναγωνισμός δέν 
ελειψε νά προκαλέση τήν προσοχήν τοϋ δημοσίου θησαυρού, 
ένδιαφερομένου διά τά τηλεγραφικά εισοδήματα. Πάντοτε ό 

τηλέγραφος θέλει έχει τήν προέχονσαν θέσιν, έν τώ διττή! 
αυτή! κύκλω τής πνευματικής συγκοινωνίας, ενεκα τοϋ έν- 
τελεστέρου τρόπου τών μεταβιβάσεων, τάς οποίας- έκτελεΤ. 
Όταν Sv λεπτόν τής ώρας, διά τής αύτοματικής συ
σκευής Wheatstone, δύναται νάμεταβιβάζη 400 λέξεις,εκα-
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στο; έννοεϊ τήν άπόστασιν,ήτις μεταζύ τών δύο ανταγωνι
στών ύπάρχει. Ιδού τί είς συμβιβασμόν μεταξύ τηλεγραφι
κές και τηλεφωνικές συγκοινωνίας, καθιερώθη τφ 1884 έν 
'Αγγλία :

Ή κυβέρνησις επιφυλάσσεται πάντοτε τύ δικαίωμα, καθ’ 
όποιονδήποτε μέρος τοϋ κράτους, νά έξασκήση άύτη την 
τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν η νά παραχώρηση την έξάσκησίν 

της είς άλλους καί χωρίς πρύς ταϋτα νά έχη έπιρροήν τινα 
προηγουμένη συμφωνία η παραχώ'ρησις. ’Απαλλάσσονται αί 
τηλεφωνικαί έταιρίαι τής ύποχρεώσεως, είς ήν ύπεβάλλοντο 
μέχρι τοΰδε, νά καταθέτωσι παρά τή, κυβερνήσει δείγματα 

τών όποιων ποιούνται χρήσιν τηλεφωνικών συσκευών. Έν γέ- 
νει καταργεϊται πας περιορισμός τής άκτίνος, έν τή οποία, 
δύνανται αί τηλεφωνικά! επιχειρήσεις νά έξασκώσι τά 
έργα των. Αί τηλεφωνικά! έταιρίαι όφείλουσι νά έχωσιν ίδια 

τηλεφωνικά σύρματα, απαγορευόμενου είς αύτάς νά ποιώσι 
χρήσιν τών τηλεγραφικών συρμάτων τής. κυβερνήσεως. ’Απα
γορεύεται είς τάς τηλεφωνικής έταιρίας νά μεταβιβάζωσιν 
οΰδαμοϋ έγγραφα τηλεφωνήματα. Έπιτρέπεται όμως εις 
αύτάς ή οπουδήποτε ϊδρυσις ειδικών γραφείων διά προφορι- 

κάς ανταποκρίσεις. Αί τηλεφωνικά! έταιρίαι ύποχρεοϋνται 
είς τήν πρός τό κράτος, λόγφ τής άσκήσεως τοϋ άνήκοντος 
αύτώ νομήματος, πληρωμήν 10 τοΐς ο |ο τοϋ ακαθαρίστου 
εισοδήματος των.
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Προ ολίγων ήμ,ερών ή έφημερίς τής Κυβερνήσεως έδημο- 
σίευσε κατάστασιν τών δημοσίων εισπράξεων καί δαπανών 
κατά τό πρώτον δεκάμηνου τής χρήσεως τοϋ έτους 1887. 

Ώς γνωστόν, ή διάρκεια έκάστης χρήσεως είναι 22 μηνών, 
«ρχομένη άπό τής πρώτης ημέρας τοϋ έτους καί λήγουσα 
τήν 31 όκτωβρίου τοϋ έπομένου έτους. Θέλομεν, έπί τή, 
βάσει τοϋ έπισήμου τούτου δημοσιεύματος, πραγματευθή

Ιδιαιτέρως τά άναγόμενα είς έκάτερον τών δύο μεγάλων 

τμημάτων τοϋ προϋπολογισμού.

Λ'. Εεσπράξεες.

Ό προϋπολογισμός τοϋ 1887 άνεβίβαζε τά έσοδα τής 

έλληνικής έπικρατείας είς δραχμάς 94,656,907. Έκ τού
των κατά τό άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 31 Όκτωβρίου 1887 
διάστημα έβεβαιώθησαν έν τοϊς ταμείοις καί τελωνείοις 
63,528,085, έπομένως κατά τό ύπολειπόμενον διάστημα 
τής χρήσεως πρέπει νά βέβαιωθη τό υπόλοιπον τοϋ προϋπο" 
λογισμού ποσόν, συγκείμενον έκ δραχμών 31,128,822, έάν 
ό προϋπολογισμός ήτο αλήθεια. Ή έν τφ σταδίφ τής βε- 
βαιώσεως καθυστέρησις τοϋ τρίτου τών προϋπολογισθέντων 
έσόδων τής έπικρατείας είναι αύτο καθ’ εαυτό σημαντικόν 
γεγονός, καθίσταται δέ σημαντικώτερον έτι καθόσον μετά- 
βαίνομεν άπό τοϋ σταδίου τής βεβαιώσεως εις τό στάδιον 
τής είσπράξεως, διότι κατά τούτο ή καθυστέρησις προβιβά- 
ζεται έπί μάλλον καί μάλλον. ’Από 94,656.907 δραχμών, 
είς άς προϋπελογίσθησαν τά έν έτει 1887 δημόσια έσοδα 

τής Ελλάδος, μόλις είσεπράχθησαν κατά τούς πρώτους δέκα 
μήνας τοϋ έτους τούτου δραχμαί 54,654,254, έπομένως 

καθυστέρησαν 40,002,653 ήτοι τά 4|9.
Ίσως ύποθέσει τις,ότι αί δύο αύται καθυστερήσεις έλέγχου- 

σιν απλώς τόν βαθμόν τής άκριβολογικής άξίας τών προϋπο- 
λογιστικών προϋποθέσεων. Έν τούτοις νά καταπίπτωσιν αύ
ται είς τό τρίτον έν τω σταδίφ τής βεβαιώσεως καί σχεδόν 
είς τό ήμισυ έν τώ σταδίφ τής είσπράξεως, άπορεΐ τις πώς 

νά χαρακτηρίση τό είδος αύτό τής έπί τών προϋπολογισμών 
κοινοβουλευτικής έργασίας. Δέν πρόκειται περί παρεκκλίσεων 

είς έκατοστά. Πρόκειται περί δεκάδων έκατορμυρίων, έν ταΐς 
όποίαις αύτή ή όλοκληρία τοϋ προϋπολογισμού διασπάται· 
Υπάρχει καί άλλη έν τούτοις έπούις ή τής βεβαιώσεως καί 
είσπράξεως κατά τό ύπολειπόμενον διάστημα τής χρήσεως. 
Θά κατορθωθή άρά γε έν αύτφ νά βεβαιωθώσι 31,128,822 
δραχμαί καί νά είσπραχθώσι 40,002,653 : Όσον αφορά 
τήν ϋποτιθεμένην είσπραξιν μετά τήν 31 όκτωβρίου 1887, 
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τό κυβερνητικόν δημοσίευμα, οπερ έχομεν ύπ’ οψιν, αναβι
βάζει τό ποσόν αυτής εΐ; 8,873,830. Είναι ή διαφορά μεταξύ 
βεβαιωθέντων και είσπραγθέντων, εί; ήν δέν συμπεριλαμ.βά- 

νεται ό έπί τοΰ οίνου φόρο;, ή βεβαίωσις τοϋ όποιου ένεργεΐ
ται βραδύτερον. Τό ζήτημα άνάγεται εί; τήν γονιμότητα τών 

πρώτων καί τελευταίων μηνών τή; χρήσεως. Ά; περιμένωμεν 
τό άποτέλεσμα, ίνα μή καταφύγωμεν εί; τά; έκ τών προτέρων 
έτών σχετικά; άναλογία;.

Έκ τών εννέα κεφαλαίων τοϋ προϋπολογισμού, έν τφ Α' 
τώ τών αμέσων φόρων, άπό προϋπολογισθέντων 21,042,800 
έβεβαιώθησαν 10,936,777 και είσεπράχθησαν 7,449,896, 
έπομένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων πρό; τά προϋ- 
πολογισθέντα μέν αναβιβάζεται εί; 14,192,904, πρό; τά βε- 
βαιωθέντα δέ εί; 3,486,881. Έν τώ Β' κεφαλαίω, τώ τών 

έμμέσων φόρων, άπό προϋπολογισθέντων 47,944,700 έβε
βαιώθησαν 34,742,172 και είσεπράχθησαν 33,883,215, ε
πομένως ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων πρό; τά προϋπο- 
λογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 14,061,485, πρό; τά βε- 
βαιωθέντα δέ εί; 858,947. Έν τφ Γ' κεφαλαίω, τώ τών δη

μοσίων καταστημάτων, άπό προϋπολογισθέντων 2,007,000 
έβεβαιώθησαν 1,648,191 και είσεπράχθησαν 1,619,863, 

έπομένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων προ; τά προϋ- 
πολογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 387,137, πρός τά βεβαιω- 
Οέντα δέ εί; 28,328. Εν τώ Δ' κεφαλαίω, τω τών δημοσίων 
νομημάτων καί κτημάτων, άπό προϋπολογισθέντων 4,818,540 
έβεβαιώΟησαν 2,7 ί 1,889 καί είσεπράχθησαν 2,517,944, 

έπομένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων πρό; τά προϋ- 
πολογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 2,300,596, πρό; τά βε. 
βαιωθέντα δέ εί; 170,945. Έν τώ Ε' κεφαλαίω, τώ τών έκ- 

ποιήσεων έθνικών κτημάτων, άπό προϋπολογισθέντων 6,037, 
000 έβεβαιώΟησαν 3,365,195 και είσεπράχθησαν 409,554, 
έπομένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων προ; τά προϋ- 
πολογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 5,628,311, πρός τά βε- 
βαιωθέντα δέ είς 2,955,6 41. Έν τώ ΣΤ' κεφαλαίω, τώ τών 
διαφόρων εισοδημάτων, άπό προϋπολογισθέντων 8‘775,002 
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έβεβαιώΟησαν 7,591,890 και είσεπράχθησαν 6,534,708, 

έπομένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων πρός τά προϋπο- 
λογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 2,240,294, πρό; τά βε- 
βαιωθέντα δέ εί; 1,057,182. Έν τφ Ζ' κεφαλαίφ, τφ 
τών εκκλησιαστικών εισοδημάτων, άπό προϋπολογισθέντων 
521,000 έβεβαιώΟησαν 451,129 και είσεπράχθησαν 192,921, 
έπομένω; ή καθυστέρησι;. τών εισπραχΟέντων πρό; τά προϋ- 
πολογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 328,079, πρό; τά βεβαιω- 
θέντα δέ εί; 258,208. Έν τώ Η' κεφαλαίφ, τώ τών έσόδων 
κεκλεισμένων χρήσεων, άπό προϋπολογισθέντων 2,800,000 έ
βεβαιώθησαν 1,997,252 καί είσεπράχθησαν 1,997,252, έπο
μένω; ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων καί βεβαιωθέντων 
πρό; τά προϋπολογισθέντα άναβιβάζεται εί; 802,748. Έν τώ 

Θ' κεφαλαίφ, τώ τών άνανεουμένων έσόδων, άπό προϋπολογι- 
σθέντων 110,000 έβεβαιώθησαν 112,423, καί είσεπράχθησαν 
29,439, επομένως ή καθυστέρησι; τών εισπραχΟέντων πρός 
τά προϋπολογισθέντα μέν άναβιβάζεται εί; 80,561, πρός τά 

βεβαιωθέντα δέ εί; 82,984.
Μεταξύ τών διαφόρων άρθρων τών είρημένων εννέα κεφα

λαίων τοϋ προϋπολογισμού τά; μεγαλειτέρα; καθυστερήσεις 
παριστώσιν είδικώτερον οί έξής φόροι: Φόρο; έπι τών άροτρι- 
ώντων κτηνών, προϋπολογισθέντα 2,760,000, βεβαιοιθέντα 
2,497,424, είσπραχθέντα 1,02 4,006. Φόρο; έπι τοϋ έλαίου, 
προϋπολ. 400,000, βεβαιωθ. 136,936, είσπραχθ. 210. 

"Εγγειοι φόροι είσπραττόμενοι είς τά τελωνεία, προϋπολογ. 
5,431,800, βεβαιωθ. 3,246,205, είσπραχθ. 3,246,205. 
Φόρος έπι τών ζώων, προϋπολ. 3,600,000, βεβαιωθ. 3,940, 
478, είσπραχθ. 2,091,343. Φόρος έπι τών επιτηδευμάτων, 

προϋπολ. 3,240,000, βεβαιωθ. 1,062,782, είσπραχθέντα 
387,258. Φόρο; έπί τών οικοδομών, προϋπολ. 2,520,000, 
βεβαιωθ. 86 1,735, είσπραχθ. 110,098. Φόρο; έπί τοϋ εισοδή

ματα; άνωνΰμων εταιριών, προϋπ. 300,000, βεβαιωθ. 58,225, 
είσπραχθ. 58,225. Τελωνιακά τέλη, προϋπολ. 27,555,683, 

βεβαιωθ. 20,939,0 19, είσπραχθ. 20,939,619. Ύπερτιμησις 
τών έν τοι; τελωνείοι; εί; μεταλλικόν είσπραττομένων τελών
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εισαγωγής καΐ έξαγωγής, προϋπολογ. 4,020,852, βεβαιωθ. 
3,032,963, είσπραχθ. 3,032,963. Τό χαρτόσημον, προϋπο- 
λογ. 7,650,000, βεβαιωθ. 6,412,842, είσπραχθ. 6,412, 
843. Τέλη παιγνιοχάρτων, προϋπολογ. 500,000, βεβαιωθ. 
132,266, , είσπραχθέντα 108,622. Δικαίωμα καταναλώσεως 

πνευματωδών ποτών, προϋπολ. 900,000, βεβαιωθ. 314,193 , 
είσπραχθ. 276,918. Προξενικά τέλη, προϋπολογ. 600,000, 
βεβαιωθ. 410,785, είσπραχθ. 357,505. Δικαίωμα κατανα
λώσεως καπνού κατά τούς νόμους ΑΣΞ' κα’ι ΑΥΚ' και έξω
θεν είσαγομένου, προϋπολ. 3,254,252, βεβαιωθ. 1,719,089, 

είσπραχθ. 1,328,478. Μονοπώλιον σιγαροχάρτου, προϋπολ. 
1,577,265, βεβαιωθ. 857,254, είσπραχθ. 857,104. Μο
νοπώλιον πυρείων, προϋπολ. 700,000, βεβαιωθ. 474,447, 
είσπραχθ. 418,839. Μονοπώλιον πετρελαίου, προϋπολογισθ. 
4,000,000, βεβαιωθ. 2,276,470, είσπραχθ. 2,489,831. 
Μεταλλεία κα’ι ορυκτά, προϋπολογισ. 654,780, βεβαιωθέντα 
135,333, είσπραχθ. 121,609. Μονοπώλιον τοΰ άλατος προϋ
πολογ. 2,100,000, βεβαιωθ. 1,098,317, είσπραχθ. 1,098, 
317. Τά δάση, προϋπολ. 938,950, βεβαιωθ. 700,002, είσ
πραχθ. 663,914. Προσωρινά! δόσεις γαιών καΐ φυτειών, προ- 
ΰπολογισθ. 2,250,000, βεβαιωθ. 2,226,607, είσπραχθέντα 
201,918. Παγιαι δόσεις γαιών καΐ φυτειών, προϋπολογισθ. 
2,000,000, βεβαιωθ. 549,i31, είσπραχθ. 71,608- Χρεω- 
λυτικοΐ τόκοι δόσεων γαιών καΐ φυτειών.προϋπολ. 1,000,000, 
βεβαιωθ. 62,49 1, είσπραχθ. 111. Δικαστικά έξοδα, προϋ
πολογ. 600,000, βεβαιωθ. 699,559, είσπραχθ. 207,356. 
Εισπράξεις λόγφ πολιτικών συντάξεων, προϋπολ. 1,050,000, 
βεβαιωθ. 30,872, είσπραχθ. 227,481. Χρηματικόν τίμημα ’ 
άπαλλαγής ή έξαιρέσεως στρατευσίμων, προϋπολ. 600,000, 
βεβαιωθ. 151,154, είσπραχθ. 139,722.' Δημόσια έσοδα κε- 

κλεισμένων χρήσεων, προϋπολ. 2,800,000, βεβαιωθ. 1,972, 
7J7, εισπραχθεντα 1,972,979. Παραλείπομεν τά μικροτέρων 
καθυστερήσεων άρθρα.

Β'. Λαπάναε.
Ο προϋπολογισμός τοΰ 1887 άνεβίβαζε τά έξοδα τής ίπι-
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κρατείας είς 94,269,188 δραχμάς, είς τάς οποίας προσθετέον 
καΐ 25,486,233 έξ ειδικών πιστώσεων (2,500,000 διά του 

\ΥΞΘ' νόμου κα’ι 22,986,233 διά τών βασιλικών ιαταγμά- 
των τής 4 Ιουλίου, 1, 6, 21 καΐ 25 Αύγουστου, 18 καΐ 25 
Σεπτεμβρίου 1887). Έκ τοΰ όλικοΰ αθροίσματος τών δρ. 119, 
755,421, άπό τής 1 Ίανουαρίου μέχρι τής 31 Οκτωβρίου 

1887, έπληρώθησαν 53,733,840, έπομένως διά τό υπόλοιπον 
διάστημα τής χρήσεως ύπελείποντο πρός πληρωμήν 66,021, 

581, πάντοτε ύπό τήν αϊρεσιν τής άληΟείας τοΰ προϋπολογι
σμού’ καΐ τών κατ’ αύτόν πιστώσεων. Πρός πληρωμήν τοΰ 

ποσοΰ τούτου ύπήρχον κατά τήν 31 ‘Οκτωβρίου 188/ έν τοΐς 
ταμείοις τής έπικρατείας δρ. 900,414, αίτινες είναι ή κατά 
τήν ημέραν ταύτην διαφορά έπί πλέον τών πραγματοποιηθει- 
σών εισπράξεων (54,654,254) πρός τάς πραγματοποιηθείσας 
πληρωμάς (53,733,840). Έάν ποοσθέσωμεν καΐ τά κατά τό 

κυβερνητικόν δημοσίευμα μετά τήν 31 ‘Οκτωβρίου 1887 είσ- 
πράξιμα έκ δρ. 8,873,830, άπερ ειχον βεβαιωθή έν τή φορο
λογία, καθώς καΐ δρ. 87,269,539, τάς όποίας τό αύτό δη
μοσίευμα παριστδ ώς είσπραχθείσας έκ τών δανείων τών 1,0 
έκατομμυρίων (16.596,258) καΐ τών 135 εκατομμυρίων 
(70,673,281), άποτελειται άθροισμα δρ. 97,043,783, είς τό 

όποιον άρκεΐ νά προστεθώσι καΐ τά έκ τής, ώς εν αρχή εζετε- 
θη, καθυστερούσης βεβαιώσεως τών δρ. 31,128,822 βεβαιω- 

Οησόμενα καΐ είσπραχθησόμενα έν τώ ύπολοίπω τής χρήσεως 

1887 διαστήματι, ΐνα άποκζλυφθή ή ολοκληρία του κεφα 
λαίου όπερ δύναται νά μεταχειρισθή τό κράτος πρός εκπλή- 

ρωσιν τών ύποχρεώσεών του.
Ό προϋπολογισμός τών δαπανών τής έλληνικής έπικρατείας 

διαιρείται είς δέκα τέσσαρα κεφάλαια. ‘Ιδού πώς καθ έκαστον 
αύτών διαμοιράζονται τά προϋπολογισθέντα, πληρωθεντκ 
καΐ όφείλόμενα: Α') Χρέος έξωτερικόν προϋπολογισθέντα 
1,102,650, πληρωθέντα 231,346, όφείλόμενα 871,304: 
Β') Χρέος έσωτερικόν προϋπολογισθέντα 37,301,206, πλη
ρωθέντα 19,103,067, όφείλόμενα 18,198,139. Γ') Συντά
ξεις- προϋπολ. 4,201,780, πληρωθ. 757,118, όφείλόμενα
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3,444,662. Δ') Χορηγία πρός τον βασιλέα και τόν διάδοχον' 
προϋπολ. 1,212,500, πληρωθ. 826,042, όφειλ. 380,458. 
Ε') Βουλή· προϋπολ. 401,058, πληρωθ. 58,328, όφειλόμ. 
343,33 '. ΣΤ') Ύπουργεϊον έξωτερικών"προϋπολ.2,9 18,437, 
πληρωθ. 773,239, όφειλ. 1,425,198. Ζ') Ύπουργεϊον δι- 
καιοσύνης· προϋπολ. 3,918,952, πληρωθ. 1,814,723, όφειλ. 
2,104,229.11') Γπουργεΐον εσωτερικών προϋπ. 8,059,294, 

πληρωθ. 4,590,105, όφειλ. 4,069,129. Θ') Ύπουργεϊον εκ
κλησιαστικών και δημοσίας έκπαιδεύσεως" προϋπολ. 3,179, 
033, πληρωθ. 1,449,029, όφειλ. 3,730,004*.  I') Ύπουργεϊον 

στρατιωτικών- προϋπολ. 18,074,069, πληρωθ. 11,057,784, 
όφειλ. 7,010,285. ΙΑ') Ύπουργεϊον ναυτικών προϋπολογισθ. 
9,398,005, πληρωθ. 8,032,644, όφειλ. 1,365,361. ΙΒ') 
Ύπουργεϊον οικονομικών" προϋπολογ. 2,047,155, πληρωθέντα 
653,960, όφειλ. 1.393,195. ΙΓ') Έξοδα διοικήσεως καί 
είσπράξεως τών φόρων προϋπολογισθ? 6,672,368, πληρωθ. 
2,402,995, όφειλ. 4,269,373. ΙΔ') Διάφοροι πληρωμαί' 
ύποδιαιρεϊται είς έπιστροφάς χρημάτων προϋπολ. 188,644, 
πληρωθ. 53,990, όφειλ. 126,054, είς Αποζημιώσεις προϋπολ. 
270,360, πληρωθ. 79,408, όφειλ. 190,952, εις συμψηφι
σμόν πιστωτικών γραμματίων προϋπολογ. 35,250, πληρωθ. 
17,637, όφειλ. 17,613, είς Απόδοσιν κεφαλαίων οδοποιίας 

προϋπολ. 4,250,000, πληρωθ. 1,831,744, όφειλ, 2,418, 
256.—Τελευταϊονκεφάλαιον άποτελεϊ έν τώ κυβερνητική δη- 
μοσιευματι ή άπόσβεσις τών χρεωλυτικών δανείων τών 4, 0 
και 25 έκατομμυρίων,δια τήν οποίαν, ώς είρηται, τά Β. δια
τάγματα τής 21 αύγούστου καί 18 σεπτεμβρίου 1887 έ/ο- 
ρήγησαν πίστωσιν 16,652 060, πληρωθ. 612 καί όοειλόμενα 
16,651,448.

ΙΠΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Είναι άςιοπαρατήρητον, οτι ένώ ή ιδέα τών ίπποσιυηροδρό- 

μ.ων είναι αρχαιότερα τής τών σιδηροδρόμων, ή εφαρμογή αύ- 

τής έγένετο κοτά πολύ μεταγενέστερον. Κατά τόν 18ον αιώνα 
ό Άγγλος μηχανικός Oulram, έθετο έπι τών ξύλινων όδών 

τών μεταλλείων σιδηρά έλάσματα, ίνα εύκολύνη τήν κίνησιν 
τών φορτηγών αμαξών. Κατά τό 1767 ό Γάλλος Cugnot έ- 
κίνει έπι τών όδών τών Παρισίων τήν άτμοκίνητον άμαξάν 

του, καθώς καί ό Evans τω 1803 είς τάς οδούς τής Φιλαδέλ
φειας τήν έαυτοϋ. Έπήλθεν ή κατάπληξις τής μεγάλης σιδη- 
ροδρομίας τοΰ Stephenson, καϊ έλησμονήθη ή ιδέα τής έπί τών 

ύπαρχουσών όδών μικράς. Όταν αύτη άνέκυψεν έκ τής λήθης, 
έδημιουργήθησαν οί ίπποσιδηρόδρομοι, τό κοινόν όνομα τών 
όποιων «Tramway» ύπενθυμίζει τόν Αρχικόν αύτών έπινοητήν.

Ή πρώτη συστηματική έφαρμογή τής έπι τών κοινών όδών 

ίπποσιδηροδρομίας Απαντάται τώ 1852 έν ταΐςΉνωμέναις ΙΙολι- 
τείαιςτής ’Αμερικής,είς τήν κατασκευήν τής Από Νέας Ύόρκης 
είς Harlem γραμμής. ’Ακολούθως έρχονται οί ίπποσιδηρόδρομοι 
τών Βερσαλιών τώ 1856, τής Κοπενάγης τώ 1863 και 
μετ’ αύτούς οί τής 'Ολλανδίας καί τής Ιταλίας. Έν ούδεμια 
χώρα ή ιπποσιδηροδρομία έλαβε τοσαύτην άνάπτυξιν οσον έν 

τή μεγάλη Δημοκρατία τής Αμερικής. Ή έκτασις τών γραμ
μών της ύπολογίζεται είς 5,000 χιλιόμετρα, έκ τών όποίων 
τφ 1884 ή Νέα Ύόρκη περιεϊχεν 790, ή Μασαχουσέτη 500 
καί ή Πενσυλβανία 858. Κατά τό 1882 οί ίπποσοδηρόδρο- 
μοι τών Ηνωμένων Πολιτειών μετεβίβασαν 1,212 Εκατομμύ
ρια Ανθρώπων διά 18,000 αμαξών και 100,000 ίππων. Εν 
τή μεσημβρινή ’Αμερική ή έκτασις τών ίπποσιδηροδρόμων ύ
πολογίζεται είς 1,500 χιλιόμετρα, μέγα μέρος τών όποίων α

νήκει είς τό Buenos-Ayres.
Μεταξύ τών διαφόρων τής Εύρώπης επικρατειών ή 'Ολ

λανδία παριστά τήν μείζονα άνάπτυξιν περί τούς ίπποσι- 
δηροδρόμους, οϊτινες θεωρούνται έκεϊ μάλλον ώς τελειοποίη- 

σις τής κινήσεως, παρά ώς μέσον ταχείας μεταφοράς. Κατά 
το τέλος τοϋ 1884 αί γραμμαί τών ολλανδικών ίπποσιδη- 
ροδρόμων ύπελογίζοντο είς 625 χιλιόμετρα μετά 106 ατμο

μηχανών καί 1017 Αμαξών, έξ ών 712 δι’έπιβάτας καί 
305 δι'εμπορεύματα. Κατά τό έτος 1883 ot όλλανδικοί
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ίπποσιδηρόδρομοι μετεβίβασαν 24,269,000 έπιβάτας καί 
παρήγαγον εισόδημα 6,561,300 δραχμών, έξ ών 6,263,500 
έξ έπιβατών καί 297,800 έξ εμπορευμάτων. Σημειωτέου δέ 

δτι έν 'Ολλανδία συναγωνίζονται οί σιδηρόδρομοι καί πρός 
τήν εύρυτάτην συγκοινωνίαν τών ποταμών καί διωρύγων.

Έν Αγγλία οί ίπποσιδηρόδρομοι άπό 256 χιλιομέτρων 
τώ 1876 άνέβησαν είς 410 τψ 1878, είς 1210 τώ 1884, 
είς 1300 τώ 1885. Κατά μέν τό έτος 1878 μετεβίβασαν 
146 εκατομμύρια άνθρώπων διά 1124 άμαξών, 9,222 ίπ
πων καί 14 άτμομηχανών, είσέπραξαν 1,145,465 λίρ. στερλ. 
έδαπάνησαν 868,815 καί έσχον καθαρά έσοδα 230,956. 

Κατά δέ τό έτος 1885 μετεβίβασαν 364 έκατομμύρια άν
θρώπων διά 3,168 άμαξών, 23,308 ίππων καί 327 άτμο
μηχανών, είσέπραξαν 2,613,438 λίρ. στερλ. έδαπάνησαν 
1,975,579 καί έσχον καθαρά έσοδα 637,859. Τό μετοχι
κόν κεφάλαιον τών Ιπποσιδηροδρομικών εταιριών τής ’Αγ
γλίας ύπολογίζεται είς 12,421,765 λίρ. στερ., εΐς τό όποιον 
προσθετέον καί τό άπό δανείων κεφάλαιόν των έκ 4,712,288 
λιρ. στερλ. Έκ τών πρώτων είναι κατατεθειμέναι μόνον 
8,703,684 λ. στ. καί έκ τοϋ δευτέρου 3,1 13,902.

Άξία παρατηρήσεως ή είς τήν ίπποσιδηροδρομικήν συγ

κοινωνίαν καθυστέρησις τοϋ Λονδίνου. Ένώ τοϋτο είναι κατά 
τόν πληθυσμόν δεκαπλάσιον τής Βίρμιγκαμ, μόλις έχει δι
πλάσιάν ταύτης έκτασιν σιδηροδρομικών γραμμών. Συγκρι- 
νόμενον δέ πρός τό Μάντσεστερ, καί είς τόν αριθμητικόν ετι 
τών γραμμών τούτων ύπολογισμόν, καθυστερεί τό Λονδΐνον, 
έφ’ δσον τό ίπποσιδηροδρομικόν σύμπλεγμα αύτοϋ υπολογί
ζεται είς 30 περίπου μίλια, ένώ τό τοϋ Μάντσεστερ έντός 

καί έκτός τής πόλεως άναβαίνει είς 55. Αιτία τοϋ φαινο
μένου τούτου είναι ή ύπεράνω παντός υπολογισμού συσσώ_ 

ρευσις τοϋ πληθυσμού έν Αονδίνω (4,804,000,000), ώς έκ 
τοϋ οποίου ή ίπποσιδηροδοομική κίνησις, έν ταϊς κεντρικαϊς 
όδοϊς αυτού,άποβαίνει δυσκολότατου έργον έν τώ μέσω τών 

τόσων κινούμενων έκατομμυρίων.
Έν Γερμανία κατ’ άρχάς έδοκίμασε μεγάλας δυσχερείας ή 

ίπποσιδηροδοομία, ϊνα έγκλιματισθή. Κατά τήν τελευταίαν 
έν τούτοις δεκαετίαν έλαβεν αυτή μεγάλην άνάπτυξιν. Αί 
γραμμαί αύτής άπό 483 χιλιομέτρων τώ 1879 έντός 24 

πόλεων, άνέβησαν τώ 1883 είς 903 χιλιόμετρα έντός 48 
πόλεων, έχουσαι 8,1()0 ίππους καί 69 άτμομηχανάς, μή 
ύπολογιζομένης τής έκτός τών πόλεων ίπποσιδηροδρομίας. 
Οί έκτός τών Γερμανικών πόλεων ίπποσιδηρόδρομοι άνήκου- 
σιν είς 43 έταιρίας, τό κεφάλαιον τής ίδρύσεως τών οποίων 
ανέρχεται είς 125 έκατομ. δραχμών, μετεβίβασαν δέ 164 
έκατομ. άνθρώπων τώ 1883 καί 190 έκατομ. τω 1884, έκ 

τών όποιων 76 έκατομ. άνήκουσιν είς τήν πόλιν τού Βερο
λίνου, έν τή όποια ή Ιπποσιδηροδρομική συγκοινωνία κατε- 
νίκησε τήν ύπό τών λεωφορείων καί τών άμαξών.

Έν Γαλλία παρεχωρήθησαν τή ίπποσιδηροδρομία 708 
χιλιόμετρα, έξ ών καλλιεργεί αυτή μόνον 640, έκ τών όποιων 
250 άνήκουσιν είς τήν πόλιν τών ΙΙαρισίων μετά 5,000 
ίππων. Ή έν αύτή γενική έταιρία τών λεωφορείων κατά μέν 
τό έτος 1884 εΐσέπραξε 21,157,507 δραχ. έκ τών λεωφο
ρείων της, 13,574,258 έκ τού Ιπποσιδηροδρόμου της καί 
1,805,193 έκ τού σιδηροδρόμου της, τό δλον 36,536,960’ 
κατά δέ τό έτος 1885 εΐσέπραξε 19,900,853 δραχ. έκ τών 
λεωφορείων της, 13,049,924 έκ τοϋ Ιπποσιδηροδρόμου της 

καί 1,678,799 έκ τού σιδηροδρόμου της, τό δλον 34,628, 
799. Έλάττωσις τώ 1885 κατά 1,908,161 δρ. τό πλείστον 

τής οποίας άναλόγως βαρύνει τήν διά λεωφορείων συγκοι

νωνίαν τής μεγάλης πόλεως.
Έν ’Ιταλία οί ίπποσιδηρόδρομοι υπολογίζονται είς 1200 

χιλιόμετρα, έκ τών όποιων 1000 άνήκουσιν είς τήν έξοχήν 

καί 200 είς τά; πόλεις Τουρίνου, Μιλάνου καί Νεαπόλεως· 
Η έν τή έξοχή κίνησις ένεργεΐται δι’ ατμομηχανών καί ή 
έν ταϊς πόλεσι δι’ ίππων καί ήμιόνων, ένιαχοϋ δέ καί δι’ 

άτμομηχανών.
Έν Βελγίω οί ίπποσιδηρόδρομοι ύπελογίζοντο τώ μέν 

1874 είς 62 χιλιόμετρα, τώ δέ 1882 εις 150, έκ τών 
όποίων μόνον αί Βρυξέλλαι είχον 71 χιλιόμετρα μετά 625 
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ίππων, ή Λιέγη 17 χιλιόμ. μετά 135 ίππων- μεταξύ τής 

πόλεως ταύτης καί τής Ζεμάπης έλειτούργουν 12 άτμομη- 
χαναΐ έπί 7 ’/, χιλιομέτρων. Ή ίπποσιδηροδρομική συγκοι
νωνία είσήλθεν καί είς άλλας πόλεις τοϋ Βελγίου, έν τώ 
όποίω άπαντώνται ίπποσιδηροδρομικαΐ άμαξοστοιχίαι ποιού
σα·. ΧΡ^σιν !'-0Cl τών κοινών σιδηροδρόμων αύτών ώς μεταξύ 
Λιέγης,καί Βίζης.

Απανταχού οί ίπποσιδηρόδρομοι, κατά τό μάλλον καί 
ήττον, δεικνύουσι σταθερά σημεία έπιδόσεως, άπό τής Αυ
στρίας, έν τή πρωτευούση της όποιας μετεβίβασαν 30 έκατ. 
ανθρώπων τώ 1881 καί 36 έκκτομ. τώ 1884, τής Ρωσσίας 
έν ή οί ίπποσιδηρόδρομοι έχουσιν έκτασιν 6(J 0 χιλιομέτρων, 
της 'Ισπανίας έν γ έχουσιν έκτασιν 100 καί της έν Αυ
στραλία Νέας Ουαλίας, έν ή έχευσιν έκτασιν 34, μέχρι τής 
Τουρκίας (Κωνσταντινούπολις), Ελλάδος (Άθήναι καί περί
χωρα, Πειραιεύς), Πορτογαλλίας (Λισαβών), έν αίς οί ίππο- 
σιδηροδρομία εις κανονικήν λειτουργίαν διατελεϊ, κινουμένη 

μάλιστα έν τ·7| τελεύταίφ πόλει δι’ ήμιόνων.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έν Άγγλί^ ένώ η παραγωγή τών χαλκορυχείων, άπο 1, 
409,400 λιρ. στερλ. τώ 1864, κατέπεσεν εις 202,000 τώ 
1884, τών μολυβδορυχείων άπό 1,148,000 κατέπεσεν είς 
452,000 καί τών άργυρορυχείων άπό 176,000 κατέπεσεν 
είς 68,000, άπ’έναντίας τών άνθραζωρυχείων ή παραγωγή, 
άπό 23,197,000 λ. στερλ. τώ 1864,άνέβη είς 43,466,000 
τώ 1884. ΊΙ άνάπτυξις αύτη τής παραγωγής τής κατ’ ε
ξοχήν πρώτης ύλης της νεωτέρας βιομηχανίας, συνδυαζομένη 

πρός τήν εύθηνίαν αύτής καθώς καί πρός τήν εύκολίαν τής 

άπανταχού κυκλοφορίας της, άποτελεϊ έν τών κρισιμωτέρων 
σημείων τής παγκοσμίου προόδου.

Είναι περίεργον, ό’τι ή παραγωγική δύναμις τών άνθρα
κωρυχείων τής ’Αγγλίας δέν συνδέεται πρός τόν άριθμόν 

τών φρεάτων αύτής. Κατά τό 1880 έγκαταλείπονται 66 
φρέατα έκ τών κατά τό 1879 υπαρχόντων έν ένεργεία, καί 
όμως ή παραγωγή τοϋ γαιάνθρακος κατά τό 1880 υπερβαί
νει κατά 13 έκατομ. τόνων τήν τοϋ 1879. Έν διαστή- 

ματι μείζονος χρονικής περιόδου τό φαινόμενον τοΰτο έκτυ- 
λίσσεται χαρακτηριστικότερου. Ούτω τά φρέατα άπό 4002 
έν έτει 1876 περιορίζονται είς 3554 τώ 1884, καί όμως ή 
παραγωγή τοϋ γαιάνθρακας κατά το έτος τοΰτο υπερβαίνει 
τήν τοϋ 1876 κατά 30 έκατομ. τόνων. Ή μέση παραγωγή 
καθ’ έκαστον ,ορέαρ ήτο έν έτει μέν 1876 τόνοι 33,320, έν 
έτει δέ 1883 τόνοι 44,170, διαφορά έπί πλέον 33 τοΐς ο/ο.

Άπό τοϋ 1870 μέχρι τοϋ 1883 ή γαιανθρακοπαοαγωγή 

τής 'Αγγλίας ηυξησε κατά 53 έκατομμύρια τόνων. Μόνη ή 
αύξησις αύτή είναι άνωτέρα τής όλης άνθρακοπαραγωγής έν 
Γερμανία, τοιπλασία τής έν Γαλλία, όκταπλασία τής έν Αύ- 
οτρία καί δεκαπενταπλασία τής έν Ρωσσία. Διαφέρουσιν αί 
Ήνωμέναι ΓΙολιτεΐαι τής ’Αμερικής, τών όποιων ή γαιαν- 
θρακοπαραγωγή ηύξησεν, έν τώ χρονικό διαστήματι 1870 
—1882, κατά 55 έκατομ. τόνων, δηλ. περισσότερον τής 
άγγλικής. Σημειωτέου, δτι ή αύξησις τής παραγωγής έν 
Άγγλίορ οφείλεται μάλλον είς τήν έκτασιν τής έκτός αύτής 

έξαγωγής τών γαιανθράκων της, έφόσον κατά 12 έκατομ. 
τόνων ύπερέβη ή έξαγωγή τώ 1884 τήν τοϋ 1870. Άπ’ ε
ναντίας ή αύξησις τής παραγωγής έν ταϊς ΊΙνωμέναις Πο- 
λιτείαις οφείλεται ιδίως είς τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν τοϋ 
γαιάνθρακος αύτών, μόλις άναβιβαζομένης τής έξαγωγής 

του είς τό τής άγγλικής. Δέν πρέπει έκ τούτου νά υπό
θεση τις, ό’τι ή Αμερική είναι μικρός διά τήν Αγγλίαν άν- 
ταγωνιστής. "Οταν πολλαχοϋ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
καί πρό πάντων έν ΙΙενσυλβκνία ό γαιάνθραξ παράγηται καί 
πωλήται πολύ'εύθηνότερον ή έν Άγγλίφ, είς το μετ' ολί
γον μέλλον άπόκειται νά άποφανθ·^ περί τοϋ συναγωνισμού 
μεταςύ τών δύο οχθών τοϋ ’Ατλαντικού Ωκεανού, όπως έπί 
τόσων άλλων άντικειμένων ούτω καί έπί τοϋ γαιάνθρακος.

Είναι περίεργος ή έν τϋ) γαιανθρακοπαραγωγη τής Άγ- 

ΕΤΟΧ 12 —Φ)Λ. 133 —ΦΕΒΡΟΓΑΙΊΟΣ 188». Λ
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γλίας άντίθεσις τοϋ ημερομισθίου τών εργατών πρός τήν πα
ραγωγικότητα αύτών. Κατά την δεκαετίαν 1871—1884, 
ένώ ή ένιαυσία κατά μέσον όρον παραγωγή άνέβη καθ’ έκα
στον έργάτην άπό 232 είς 318 τόνους γαιάνθρακος, τά έρ- 
γατικά ημερομίσθια τών άνθρακωρυχείων τής δυτικής Σκω
τίας άπό 4 3/,( σελινίων τώ 1877 κατέπεσαν είς 4 τφ 1884. 
Ή αύξησις τής καθ’ έκαστον έργάτην παραγωγής άναλογεΐ 
πρός 40 τοϊς ο/ο καί εΐναι τόσφ μάλλον σημαντική, όσφ 
άπό τοΰ 1874 μέχρι τοϋ 1883 ήλαττώθη ό άριθμός τών έν 
τοΐς άνθρακωρυχείοις έργατών κατά 24,000.

Ή κατά μέσον όρον έγγειος πρόσοδος τών ιδιοκτητών τών 
άνθρακωρυχείων ύπολογίζεται έν Άγγλίιγ είς 6 δηνάρια 

κατά τόνον, έπομένως τής όλικής άξίας τοΰ κατά τό 1884 
παραχθέντος γαιάνθρακος άναβαινούσης είς 42 */,  έκατομ. 
λ. στερλ., ή άναλογία τής έγγειου προσόδου είναι 4 έκατομ. 
λ. στ. ήτοι 9 εκατοστά τής άξίας. "Οσον άφορά τήν φορο
λογίαν, είς ήν υποβάλλεται ή μέχρι 12 έκατομ. τόνων άνα- 
βιβαζομένη έτησίως κατανάλωσις τοΰ γαιάνθρακος έν Λον- 
δίνφ, έκαστος τόνος πληρόνει 13 δηνάρια, προσδιορισμένα 

είς βελτίωσίν τής πόλεως κατά διαφόρους έπόψεις καί πε- 
οιοχάς αύτής. Τό έκ τής πηγής ταύτης έν έτει 1861 είσ- 
πραχθέν ύπό τοΰ Λονδίνου ποσόν άνήρχετο είς 7,658,000 

λιρ. στερλ.
Π.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ή κατάστασις τής εμπορικής ναυτιλίας άνήκει είς μίαν 
τών ευρυτερων επόψεων τοΰ καθολικού συμφέροντος. Καθό
σον ή θάλασσα εΐναι ή παγκόσμια τής άνθρωπότητος οδός, 
ολα τά ζητήματα, τά άναγόμενα είς τήν χρήσιν τής όδοΰ 
ταύτης, περιβάλλονται έζόχως σημαντικόν χαρακτήρα. Οί 
άριθμοί τών οργάνων τής μεγάλης περί τήν θαλασσοπορίαν 
βιομηχανίας δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς τό πρακτικόν πόρι- 

βμα, έπί τοϋ οποίου άναπτύσσονται οί όροι τής έν τ·7| βιομη

χανία ταύτν) προαγωγής.
Κατά τάς ύπό τοΰ έν Νορβηγία κεντρικού γραφείου τής 

καταστατικής δημοσιευθείσας πληροφορίας, ή Εύρώπη μετά 
τών άποικιών αύτής καί ή ’Αμερική τήν 1 ίανουαρίου 1886 
ύπελογίζοντο έχουσαι 103,757 πλοία άνωτέρας χωρητικό
τητος τών είκοσι τόνων. Έκ τών πλοίων τούτων 87,742 
ήσαν ιστιοφόρα χωρητικότητος έν όλφ 12,807,600 τόνων, 
καί 16,015 άτμοκίνητα χωρητικότητος 7,699,900 τόνων. 
Δυνάμεθα, παρακολουθοϋντες τήν άπό τοΰ 1816 μέχρι τού 

1886 σχετικήν άνάπτυξιν τής ιστιοφόρου καί άτμοκινήτου 
έμπορικής ναυτιλίας, ύπό τήν έποψιν τής χωρητικότητος, 
νά συλλάβωμεν γενικήν έννοιαν περί τού άνταγωνισμοΰ τών 
δύο αύτών κλάδων τής θαλασσίας βιομηχανίας. Τφ 1816 

άτμοκίνητα τόνων -4,500, ιστιοφόρα τόνων 3,415,100’ τφ 
1826 άτμοκίνητα τόνων 57,000, ιστιοφόρα τόνων 3,069, 
300’ τφ 1836 άτμοκίνητα τόνων 170,400, Ιστιοφόρα τό
νων 4,237,100’ τφ 1851 άτμοκίνητα τόνων 791,100, Ι
στιοφόρα τόνων 7,544,200’ τώ 1865 άτμοκίνητα τόνων 3, 
541,500, ιστιοφόρα τόνων 11,804,000' τώ 1879 άτμοκί
νητα τόνων 1 3,038,600, ιστιοφόρα τόνων 13,620,200’ τώ 
1886 άτμοκίνητα τόνων 22,413,90(1, ιστιοφόρα τόνων 11, 
807,700. Ή πάλη λοιπόν άπέβη ύπέρ τής άτμοκινήτου ναυ
τιλίας, τά πλοία τής όποιας ύπό τήν έποψιν τής χωρητι
κότητος, έν διαστήματι 70 έτών (1816—1886) άπό 4, 
500 τόνων άνέβησαν είς 22,313,900, ένώ τά πλοία τής 
ιστιοφόρου ναυτιλίας κατά τήν αύτήν περίοδον άνέβησαν 
άπό 3,415,100 τόνων είς 1 1,807,700. Όπολλαπλασιασμός 
τών άτμοκινήτων είναι έπί 5 χιλιάδας, ένφ ό τών ιστιοφό
ρων είναι έπί 3 μονάδας. Άπόστασις γιγαντιαία, ύπερβαί- 

νουσα τά όρια πάσης συγκρίσεως.
Δέν πρέπει έκ τούτου νά συναγάγωμεν, ότι ή ίστιοφόρος 

ναυτιλία άνάγκη νά προετοιμασθη είς τήν σύνταξιν τής δια
θήκης της. Πάντοτε Οά ύπάρχωσι βαρέα καί ογκώδη έμπο- 
ρεύματα, τών όποίων ή μεταφορά θέλει είσθαι εύθηνοτέρα διά 
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τών ιστιοφόρων πλοίων. Έπομένως ή χρησιμότης τούτων 
ουδέποτε δύναται νά έκλειψη. Τοιουτοτρόπως παρετηρήθη έν 

ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής, ότι άπό τοΰ 
1877 μέχρι τοϋ 1885 μόλις κατέπεσεν ή γενική χωρητικό- 
τ·/)ς τών ιστιοφόρων πλοίων άπό 5,075,832 τόνων εΐς 2, 
062,258, ένώ ή γενική χωρητικότης των ατμοκίνητων κα
τέπεσε πολύ πλειότερον, -ήτοι άπό 7,89,726 τόνων τώ 1876 
εΐς 532,973 τφ | R87. Τό αύτό φαινόμενου απαντάται και 
έν Νοοβηνία, τά ιστιοφόρα τής όποιας άπό 1,37 4,824 τό
νων τώ 1877, μόλις μετά δεκαετίαν, τώ 1887, κατέπεσαν 
είς 1,345,993.

Οί άριθμοί ούτοι έχουσι πολλήν. τήν έννοιαν Ή ίστιο- 
φόρος ναυτιλία έχει τήν δύναμιν τής επιμονής καί τοϋτο 
δέν είναι μικρόν σημεΐον. Έν γένει ή έλάττωσις τής Ιστιο

φόρου ναυτιλίας ανάγεται μάλλον εΐς τάς μικροτέρας τών 
1000 τόνων χωρητικότητος πλοία. Ή χωρητικότης έχει 
μεγάλην σχέσιν πρός τήν δαπάνην, τήν όποιαν επιβάλλει ή 
κίνησις τών πλοίων, καθόσον δέ μεταβαίνομεν άπό τής 

Ιστιοφόρου ναυτιλίας είς τήν ατμοκίνητου, ή διαφορά τής 
δα πάυης ταύτης είναι μάλλον σημαντική πρός όφελος τής 

Ιστιοφόρου καί βάρος τής ατμοκίνητου. Τοιουτοτρόπως ύπε- 
λογίσθη ή αναλογία τοΰ πληρώματος πρός τά ιστιοφόρα 
πλοία καί τά ατμοκίνητα, ένφ δέ άφ’ ένός έπί τών Ιστιο
φόρων,μέχρις 100 τόνων, ή αναλογίά αυτή είναι 20 τοϊς ο/ο, 
μέχρι 200 τόνων 5. 1 τοϊς ο/ο, μέχρι 1200 τόνων 2 τοϊς 
ο/ο, μέχρι 3,000 τόνων καί ύπεράνω 1. 4 τοϊς ο/ο, άφ’ έτέ
ρου έπί τών ατμοκίνητων ή αναλογία τοΰ πληρώματος, μέ
χρι 50 τόνων είναι 18 τοϊς ο/ο, διά τά χωρητικότητας δέ 
3,360 τόνων, καί ύπεράνω ατμοκίνητα είναι 3. 7 τοϊς ο/ο. 
Ή οικονομία αύτη περί τήν δαπάνην τής ανθρώπινης έργα
σίας μεγάλην άσκεϊ επιρροήν έπί τής Οαλκσσίας βιομη
χανίας.

Είναι άξιον παρατηρήσεως, Οςί ή κατασκευή νέων πλοίων, 
είτε ιστιοφόρων είτε ατμοκίνητων, παρουσιάζει, κατά τήν 
τελευταίαν περίοδον, σπουδαίους κατά τό μάλλον καί ήττον

ένδοιασμούς. Ύπελογίσθη, οτι έν ταϊς έμπορικωτέραις έπι- 
κοατείαις ή ναυπηγία τών μέν ατμοκίνητων πλοίων άπό 
1,001,414 τόνων έν έτει 1883 κατέπεσεν είς 616,390 τώ 
1884 καί 308,324 τώ 1885, τών δέ ιστιοφόρων ύπολογι- 
ζομένη είς 412,460 τόνους τώ 1883, άνέβη είς 435,1 15 τώ 
4884, κα'ι κατέπεσεν είς 386,453 τφ 1885. Ή ναυπηγική 

έλάττωσις είναι λοιπόν μεγαλειτέρα παρά τοϊς άτμοκινήτοις. 
" Έν γένει ή έντασις τής ναυπηγίας δύναται νά Οεωρηθή ώ'ς 

τό θερμόμετρου τής ναυτικής βιομηχανίας. Έάν λάβωμεν 
ώς βάσιν τά μεγάλα έν Clyde άγγλικά ναυπηγεία, έν αύ- 
τοϊς τώ 1883 κατεσκευάσθησαν πλοΐα χωρητικότητος 
419,664 τόνων, τώ 18.84 τόνων 296,854 καί τώ 1885 

τόνων 193,458' έλάττωσις κάτω τοΰ ήμίσεως.—Ή χρήσις 
τοΰ χάλυβας είς τήν νεωτέραν ναυπηγίαν δύναται νά προ- 
στεθή ώς αξιοπαρατήρητος λεπτομέρεια, διότι έπί μάλλον 
καί μάλλον προβαίνει’ άπό 10 */ 4 τοϊς ο/ο τώ 1 »7 9 ή χρή
σις τοΰ χάλυβος άνέβη έν τοϊς είρημένοις ναυπηγείοις είς 
17 */.  τοϊς ο/ο τω 1880, είς 19 ‘/2 Ι88^» ει»
27 τοϊς ο/ο τω 1882, είς 31 τοϊς ο/ο τώ 1883, εί; 45 
τοϊς ο/ο τφ 1884 καί είς 4δ τοϊς ο/ο τώ 18&5

Κατά τό άπό πληροφοριών τοΰ γραφείου Veritas δημο- 

σιευθέν γενικόν εύρετήριον, τήν 1 ίανουαρίου 1887 έν Ευ
ρώπη καί ’Αμερική, τά μέν ιστιοφόρα πλοΐα άνω τών 50 
τόνων ύπελογίζοντο είς 41,058, χωρητικότητος τόνων 
12,174,046, τά δέ ατμοκίνητα άνω τών 10ι) τόνων είς 

7,898, χωρητικότητος τόνων 22,642,664. Οί υπολογισμοί 
ούτοι παριστώσι τήν διαφοράν μικροτέραν μεταξύ ιστιοφό
ρων καί ατμοκίνητων, σχετικώς πρός τήν, ώς έζετέθη, ύπο- 
δεικνυομένην ύπό τοΰ γραφείου τής νορβηγικής καταστατι

κής, άλλ’ ή διαφορά αύτη έχει μάλλον σχέσιν πρός τήν μο
νάδα τής χωρητικότητος τών πλοίων, τήν όποιαν αί δύω 
άπογραφαί λαμβάνουσιν ώς βάσιν. ’Ιδού πώς ή τοΰ γενικού 
εύρετηρίου άπογραφή διένειμε κλιμακηδόν, κατά λόγον χω
ρητικότητος, τούς άριθμούς τών πλοίων καθ' έκάστην τών 

ύπό έξέτασιν επικρατειών :
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Ιστιοφόρα' 'Αγγλία πλοία 14,034, τόνων 4,510,035, 
’Αμερική πλ. 5,903, τόν. 1,975,128, Νορβηγία πλ. 3,603, 
τόν. 1,345,993, Γερμανία πλ. 2,137, τόν. 796.623, ’Ιτα
λία πλ. 2,703, τόν. 782,297, Ρωσσία πλ. 2,148, τόν. 
464,160, Σουηδία πλ. 1908, τόν. 390,550, Γαλλία πλ. 
2,048, τόν. 365,443, 'Ελλάς πλ. 1379, τόν. 279,444, 
'Ισπανία πλ. 1411, τόν. 262,024.

Ατμοκίνητα' Αγγλία πλοία 4,872, τόνων 4,219,546, 
Γαλλία πλ. 433, τόν. 481,356', Γερμανία πλ. 542, τόν. 
450,331, ’Αμερική πλ. 402, τόν. 367,076, 'Ισπανία πλ. 
341, τόν. 252,885, ’Ιταλία πλ. 179, τόν. 154,155, ‘Ολ
λανδία πλ. 162, τόν. 132,911, Σουηδία πλ. 367, τόν. 
1 1 1,352, Ρωσσία πλ. 219, τόν. 105,166, Νορβηγία πλ. 
271, τόν. 101,851, Αυστρία πλ. 110, τόν. 92,778.

"Οσον άφορα την Ελλάδα, οί αριθμοί ούτοι δέν περιλαμ- 
βάνουσι την κάτω τών 50 τόνων μικράν ιστιοφόρου ναυτι
λίαν της, ό συνυπολογισμός της οποίας θά άνεδείκνυεν αυ
τήν ούχί απλώς εις τό πλευράν τής Γαλλίας, άλλ’ ύπεράνω 

τών πλείστων επικρατειών της Εύρώπης. 'II ατμοκίνητος 
ναυτιλία της 'Ελλάδος διατελεϊ ύπό ιδιαιτέρους όρους, τούς 
οποίους εξηγεί ή πρώτη, τρόπον τινα, άρχή τοΰ σταδίου 
της. ’Εάν παρετάθη αύτη έπί πολύ χρόνου διάστημα, κατά 
νεωτέρους υπολογισμούς, τούς όποιους έχομεν ύπ’ όψιν, τά 
εμπορικά άτμοκίνητα τής Ελλάδος συμποσοΰνται νΰν είς 
63, καί τό φαινόμενου της στροφής τών ελληνικών κατά 
θάλασσαν κεφαλαίων πρός την ατμοκίνητου συγκοινωνίαν 
ύπόσχεται μείζονα άνάπτυξιν καί στερεότητα έν χρόνφ προ- 
σεχεΓ.

Έν τη μεγάλη τής Οαλασσίας βιομηχανίας παλαίστρα 
βεβαίως είς πολλά καθυστερεί ή Ελλάς. Όπου όμως κέν- 
τρον τι έδόθη αύτη ένεργείας ειδικής, δέν έλειψε νά δείξη 
τήν δύναμιν τοΰ συναγωνισμού της. Τοιουτρόπως έκ δημο- 

σιευΟεισών πληροφοριών τής Αύστροουγγρικής προξενικής 
ύπηρεσίας γνωρίζομεν τήν κίνησιν τών πλοίων (είσοδος καί 
έξοδος) έν τώ στομίω τοΰ Δουνάβεως, κατά τήν τελευταίαν 

εβδομάδα τοΰ όκτωβρίου 1885. Ή ελληνική ναυτιλία είναι 
πρώτη είς τόν άριθμόν καί τήν χωρητικότητα τών ιστιοφό
ρων πλοίων, διότι έπί 116 τοιούτων, χωρητικότητος 21,580 

τόνων, ή έλληνική σημαία ήρίθμει 56 πλοία τόνων 1 1,358, 
ή τουρκική πλ. 45, τόν. 6,616, ή ρωσσική πλ. 7, τόν. 966, 
ή ιταλική πλ. 4, τόν. 927, ή αύστροουγγρική πλ. 3, τόν. 
1491 καί ή γερμανική πλ. 1, τόν. 222,—είναι όιυτόρα είς 
τήν χωρητικότητα τών άτμοκινήτων πλοίων, διότι έπι 
συνόλου τόνων 220,71 1 ή άγγλική σημαία ήρίθμει 62,333, 
ή έλληνική 16,596, ή αύστροουγγρική 16,065, ή γαλλική 
11,844, ή νορβηγική 5,744, ή ιταλική 3,824, ή ρωσσική 
1,829, ή γερμανική 1,436 καί ή ολλανδική 1039,—είναι 
τρίτη εϊς τόν άριθμόν τών άτμοκινήτων πλοίων, διότι έπί 

220 τοιούτων ή άγγλική σημαία ήρίθμει 152, ή αύστροουγ
γρική 22, ή έλληνική 15, ·η γαλλική 10, ή ρωσσική 8, ή 
νορβηγική 6, ή ιταλική 4, ή γερμανική 2 καί ή έλλανδική 1 .

Οί άριθμοί ούτοι έχουσι τήν άξίαν δείγματος τής έντά- 
σεως, ής είναι επιδεκτικός ό έξόχως ναυτικός χαρακτήρ τής 
Ελλάδος. Έάν ύπάρχη ζήτημα, τό όποιον ένδιαφέρει είς τά 

καίρια τό έλληνικόν έθνος, είναι τό ζήτημα τό ναυτικόν. 

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου ό χρόνος ύφανε τό μεγαλεΐον 
τοΰ έλληνισμοΰ είς τό παρελθόν, Οά τό ύφάνη καί είς τό 
μέλλον. Δύνανται οί ναυτικοί οροί τής 'Ελλάδος νά τροπο- 
ποιηθώσι, χωρίς νά καταστραφή ή φύσις αύτής. Πρέπει οί 
διοικηταί της νά φράξωσι τούς κόλπους της, νά καταστρέ- 
ψωσι τάς άκτάς της, νά μεταφίρωσιν αύτήν έκ τής καρδίας 

τής Μεσογείου θαλάσσης έν τφ όμφαλφ τής ’Ασίας ή ’Αφρι
κής, ϊνα παύση 7-ειτουργοΰν τό δαιμόνιου πνεύμα, τό οποίου 

ό Δημιουργός ένεφύσησεν έπί τής γής της.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

Οί φόροι έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τή; ’Αμερικής 
διαιρούνται είς φόρους τή; 'Ομοσπονδίας καί εις φόρους το
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πικούς. Οί τελευταίοι υποδιαιρούνται εις φόρους τών πολι
τειών (ή "Ομοσπονδία περιέχει 38 τοιαύτας έκτός τών ιδιαι

τέρων περιφερειών), εις φόρους τών επαρχιών, τών δήμων, 
τών πόλεων, σχολικών διαμερισμάτων κλπ. Καί οί μέν φόροι 
τής 'Ομοσπονδίας προέρχονται κυρίως έκ τών τελωνείων, 
τών δικαιωμάτων τήςκαταναλώσεως κλπ., οί δέ τοπικοί φόροι 
έπιβ αρύνουσι την ακίνητον κτήσιν καί ιδίως την γεωργικήν.

Κατά τό έτος 18S0 είσεπράχθησαν έν ταϊς ΊΙνωμέναις 
Πολιτείαις φόροι δραχμών 3,231,386,655, έξ ών 1,667, 
663,056 άνήκον είς τήν τάξιν τών ομοσπονδιακών καί 1, 
563,753,605 είς τήν τάξιν τών τοπικών. Ή αναλογία τής 

φορολογίας ταύτης πρός έκαστον κάτοικον τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών είναι 64 δρ. έπί τοΰ γενικοΰ αθροίσματος τών 
ομοσπονδιακών καΐ τών τοπικών φόρων, 33 έπί μόνων τών 
πρώτων καί 31 έπί μόνων τών δευτέρων. Έάν, παραλείπον- 
τες τούς τοπικούς φόρους τής 'Ελλάδος, τούς ιδιαιτέρως 
κατά δήμους έπιβαλλομένους, άναλογίσωμεν μόνους τούς 

αμέσους και έμμέσους δημοσίους φόρους αύτής, άνευ δηλαδή 
τών λοιπών είς δεκάδας έκατομμυρίων ούχ ήττον αναβιβα
ζόμενων δημοσίων παροχών της, πρός έκαστον κάτοικον τής 

έπικρατείας, παρατηροΰμεν, ό'τι επιβαρύνεται ούτος, κατά 
μέσον όρον, έν τώ προϋπολογισμώ τοΰ 1887 διά δραχμ. 
33.66 καί έν τώ τοΰ 1888 διά δραχμ. 34.17, ήτοι διά 
ποσοΰ άνωτέρου εκείνου είς τό όποιον ύποβαλλεται ό "Αμερι
κανός πολίτης. Έάν δέ ό αναλογισμός γίνη έπί τοΰ ολου 
τών ζητουμένων ύπό τοΰ έλληνικοϋ κράτους παρ'έκάστου 
Έλληνος, τό βάρος τούτου ύπεοακοντίζει τό τοΰ "Αμερικανού, 
άναβαϊνον είς δραχ. 45.79 τώ 1887 καί είς δραχ. 46.10 

τώ 1888. 01 αριθμοί ουτοι ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν είς 
τούς διαχειριζομένους τήν "Ελλάδα καί κραδαίνοντας διηνε- 
κώς έπί τής κεφαλής της τό φορολογικόν φάσγανόν των, έκ 
τής ιδέας οτι δέν φορολογείται αΰτη έπαρχος. Καί όμως 
ένώ πληρόνει πλείονα σχετικώς ή Ελλάς, οποία έν τή εύδαι- 

μονία άπόστασις μεταξύ αύτής καί τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής !

Ή έπιβολή τών τοπικών φόρων ένεργεϊται όμοιομόρφως 
σχεδόν καθ' ολας τάς Πολιτείας τής ‘Ομοσπονδίας. 
Κατά χρονικά διαστήματα ενίοτε δύο έτών, διατιμώνται 
τά άνήκοντκ είς ΐδιώτας κινητά καί ακίνητα κτήματα διά 

συνδυασμού τών δηλώσεων τών ιδιοκτητών καί τών εκθέσεων 

ώρισμένων ποαγματογνωμόνων. "Εξαιρούνται τά κτήματα 
τά άνήκοντα είς σχολεία, έκκλησίας καί έν γένει εις φιλαν
θρωπικούς καί κοινής ώφελείας σκοπούς. Εϊς τινας Πολι
τείας ύπάρχουσιν εξαιρέσεις τινές διά τούς απόρους, καί είς 
άλλας ύπάρχει όριόν τι άξίας, κάτω τοϋ οποίου μία επιβάλ
λεται φορολογία. Ώς φορολογητέα κινητά θεωρούνται ού μό
νον τά όργανα τής παραγωγής, άφινομένου μέρους τής άξίας 
αύτών αφορολογήτου, άλλά καί τά τής προσωπικής χρήσεως, 
έργατικά καί πρός τροφήν τών ανθρώπων κτήνη, άξιαι 
πιστωτικαί, κλειδοκύμβαλα, γραφεία, ραπτομηχαναί, τι
μαλφή, σκεύη οικιών παντός είδους κλπ. "Άμα προσδιορισθή 
ή φορολογητέα αξία, έπιβάλλεταιό φόρος τόσον τοίς έκατΰν 
έπί τοΰ κεφαλαίου καί τά είσπραττόμενα οΰτω ποσά διαμοι
ράζονται μεταξύ τής Πολιτείας, τής έπαρχίας, τοΰ δήμου 

καί τού σχολικού διαμερίσματος κατά τάς έξής αναλογίας : 
Πολιτεία 16.66 τοΐς ο/ο, έπαρχία 22.25 τοίς ο/ο, δήμος 

48.60 τοίς ο/ο καί σχολικόν διαμέρισμα 12.49 τοίς ο/ο.
Ή αναλογία τής διά τών τοπικών φόρων φορολογίας τών 

ακινήτων καί τών κινητών ύπελογίσθη έν έτει -1880 είς 
77-13 τοΐς ο/ο έπί τών πρώτων καί 22.87 τοΐς ο/ο έπί τών 

δευτέρων. Είναι χαρακτηριστικόν, οτι ή έκτίμήσις τών φορο
λογικών αντικειμένων ακολουθεί αντιθέτους διευθύνσεις, καθ’ 
όσον μεταβαίνει τις άπό τών ακινήτων είς τά κινητά καί 
άπό τών δηλώσεων τών ιδιοκτητών είς τάς έξελέγξεις τών 

κρατών. Έπί μέν τών άκινήτων (οίκίαι, άγροτικά κτήματα, 
σιδηρόδρομοι, μεταλλεία κλπ.) ένώ αί δηλώσεις τών ιδιοκτη
τών άνήγαγον,τήν φορολογητέα·? άξίαν είς περίπου 13 δι
σεκατομμύρια δολλαρίων, ή έπελθούσα έξέλεγξις άνεβίβασε 
τήν άξίαν ταύτην είς τό διπλάσιον ήτοι είς 26 δισεκατομ
μύρια. Έπί δέ τών κινητών, ένώ ό μεταξύ τών δηλώσεων
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καί τών έξείέγξεων συνδυασμός άνεβίβασε την φορολογητέαν 
άξίαν είς 3 δισεκατομμύρια δολλαρίων, έν τούτοις ή 

πραγματική άξία αυτών υπολογίζεται έν ‘Αμερική είς τό τε
τραπλάσιον, ήτοι εις 15 δισεκατομμύρια- Αιτία είναι, οτι ή 
άπόκρυψις τών κινητών είναι άπείρως εΰκολωτέρα της τών 

ακινήτων.

W0AP0MIKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΪΡίΙΠΙΙ

Τό ύπουργεΐον τών δημοσίων έργων τής Γαλλίας έδημο- 

σίευσεν έσχάτως λίαν ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τής 
σιδηροδρομικής καταστάσεως τών διαφόρων έπικρατειών τής 

Ευρώπης. Έν συνόλω αί γραμμαΐ τών Ευρωπαϊκών σιδηρο
δρόμων κατά τήν 31 δεκεμβρίου 1886 είχον έκτασιν 201, 

537 χιλιομέτρων, έκ τών όποιων 6.616 ήτοι 3.16 τοϊς ο/ο 
προσετέθησαν διαρκοϋντος τοΰ έτους 1886. Κατωτέρω έκθέ- 
τομεν, πώς διανέμονται μεταξύ τών έπικρατειών τής Ευρώ
πης, ύπό στοιχεϊον Α τό σύνολον τών σιδηροδρομικών γραμ
μών, ύπό στοιχεϊον Β οί έν έτει 1886 προστεθέντες καί ύπό 
στοιχεϊον Γ ό πληθυσμός τών κατοίκων κατά τετραγωνικόν 
χιλιόμετρον, ϊνα συνδυασθώσι πρός αυτόν οί οροί τής σιδη
ροδρομικής συγκοινωνίας.

κατ.
Α Β Γ

Γερμανία 38,422 χιλιομ. 895 χιλιομ. 90
’Αγγλία 31,375 ο 296 ο 115
Γαλλία 31,345 » 846 Β 72
Ρωσσία 27,698 » 1206 * 16
Αύστροουγγαρία 23,393 » 699 » 58
’Ιταλία 11,178 Β 822 99
Ισπανία 9,309 Β 129 * 26.8
Σουηδία-Νορβηγία8,839 » 388 » 8.4
Βέλγιον 4,532 > 129 Β 187
'Ολλανδία 2,865 Β 71 > 123

D

»

Ελβετία 2,788 Β 30 » 69 Β

Δανία 1,965 Β 23 9 »

Ρουμανία 1,940 » 286 41 *

Πορτογαλλία 1,529 Β 0 51 Ο

Τουρκία 1,390 ο 0 » 26 »

'Ελλάς 515 Β 147 »’ 32 Β

Σερβία 443 » 199 37 Β

Ύπό τήν έποψιν τοϋ γενικού συμπλέγματος τών σίδηρο
δρόμων ή Γερμανία προηγείται δλων τών λοιπών επικρα
τειών. Έχει τόσην έκτασιν σιδηροδρομικών γραμμών όσην 
δέν έχουσιν όμοΰ αί τελευταία·, τοϋ άνωτέρω πίνακος ένδεκα 
έπικράτειαι. Άφήκεν ό'πισθέν της τήν πατρίδα, δυνάμεθα 
νά είπωμεν, τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, τήν ’Αγγλίαν, 

ήτις φαίνεται οτι προσήγγισεν είς τήν, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, πλήρωσιν τών σιδηροδρομικών αύτής άναγκών. ΊΙ 
έποψις αδτη Ιδίως άναπτύσσεται περί τήν κατά τό έτος 
1886 προσθήκην τών νέων σιδηροδρομικών γραμμών. Έν 

τφ φαινομένφ τούτφ προίσταται ή Ρωσσία μετά 1206 νέων 
χιλιομέτρων έν τή άπεράντφ έκτάσει της, έπονται ή Γερ
μανία μετά 895 νέων χιλιομέτρων έν τ·?| άδιαλείπτω στρα
τηγική συμπληρώσει τοϋ σιδηροδρομικού συμπλέγματος της, 
ή Γαλλία μετά 846 νέων χιλιομέτρων έν τή κατά πόδας 

άκολουθία τοΰ έχθροϋ αυτής, τή ύπό τής βίας τών πραγμά
των έπιβαλλομέν/ι, ή ’Ιταλία μετά 822 νέων χιλιομέτρων, 
ή Αυστροουγγαρία μετά 699 νέων χιλιομέτρων, ή Σουηδία- 

Νορβηγία μετά 388 νέων χιλιομέτρων έν τή διακρινούση αυ
τήν εύθυνή σιδηροδρομία, ή ’Αγγλία μετά 296 νέων χιλιο
μέτρων δεικνυόντων τήν προεκταθείσαν τάσιν τής σιδηροδρο
μικής διαθεσιμότητας της. ’Ακολούθως έρχονται έν τή έξής 
σειρ? αί λοιπαί έπικράτειαι : Ρουμανία 286, Σερβία 199, 
Ελλάς 147, Ισπανία 129, Βέλγιον 129, 'Ολλανδία 71, 
Ελβετία 30, Δανία 23, ΙΙορτογαλλία 0, Τουρκία 0.

Μεταξύ τών δέκα καί επτά έπικρατειών, τάς οποίας πε
ριλαμβάνει ό άνωτέρω πίναξ, ή Ελλάς είναι προτελευταία 
μέν έν τγ τοϋ ύλικοϋ συμπλέγματος τών σιδηροδρόμων άπο- 
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γραφή, δέκατη δέ έν τή τών κατά τό έτος 1886 προστε- 
θεισών νέων σιδηροδρομικών γραμμών έπόψει. Όταν άνα- 

λογισθή τις την χρηματικήν κρίσιν, ήτις κατά τήν τελευ- 
ταίαν περίοδον λυμαίνεται τόσον τά δημόσια οσον καί τά 
ιδιωτικά οικονομικά έν Έλλάδι, δέν δύναται παρά νά στα
ματήσει τήν σκέψιν του πρός βαθϋτέραν μελέτην τοϋ σιδη
ροδρομικού τής χώρας φαινομένου. Έν γένει αί μεταξύ τής 

ξηράς καί τής παραλίας αναλογία: τών επικρατειών έχουσι 
πολλήν έπιοροήν εις τήν παρ' αύτοΐς άνάπτυξιν τής σιδη
ροδρομικής συγκοινωνίας. ΊΙ Ελλάς ύπό τήν έποψιν ταύτην 

εΐναι θαυμασίως άπό θαλασσίων γραμμών συγκοινωνίας πε
προικισμένη. Δέν έπεται έκ τούτου, οτι ή σιδηροδρομική 
ένωσις τών κέντρων της δέν δύναται νά συναγωνισθή πρός 
τήν διάτοϋ ύδατος συγκοινωνίαν αύτής. Άπόδειξι; ό μεταξύ 
Μάντσεστερ καί Λίβερπουλ τής ’Αγγλίας σιδηρόδρομος, 
όστι; ούτε κατέστρεψε τήν ύδατίνην μεταξύ αύτών συγκοι
νωνίαν ούτε ύπ’ αύτής κατεστράφη. Πάντοτε ύπάρχουσι βα
ρέα καί ευτελέστερα προϊόντα απέναντι άλλων έλαφροτέρων 
και πολυτιμοτέρων. Τά πρώτα άκολουθοΰσι τήν ύδατίνην 
οδόν, τά δεύτερα.τήν σιδηράν καί άμφότερα κερδίζουσι τά 

μέν εκ τής εύθηνίας, τά δέ έκ τής ταχύτητος τής μετα

φοράς.
Έκ τής έπόψεως τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμού, ό'στις 

έναλλάξ συντηρεί τήν σιδηροδρομίαν καί συντηρείται ύπ’αύτής, 
τό Βέλγιον κατέχει τήν πρώτην θέσιν, ύπολογίζον 187 κατοί
κους κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, έρχεται κατόπιν ή 
'Ολλανδία μετά 123 άατ. καί ή ’Αγγλία μετά 115 κατ. 
Αί λοιπαί επικράτεια', άκολουθοΰσι τήν έξής σειράν; ’Ιταλία 
99, Γέρμαν ία 90, Γαλλία 72, Ελβετία 69, Αύστροουγγα- 
ρία 58, Πορτογαλλία 51, Ρουμανία 41, Σερβία 37, Ελλάς 
32, ‘Ισπανία 26.8, Τουρκία 26, Ρωσσία 16, Δανία 9, 
Σουνιδία-Νορβηγία 8.4. Όταν λάβωμεν ύπ' οψιν, οτι δΐ’ 
άραιοτέρου πληθυσμού καϊ ούχί μικροτέρας έκτάσεως άκτών 
ή Δανία καϊ ή Σουηδία-Νορβηγία έχουσι ή μέν 1965 χι
λιομέτρων σιδηροδρόμους, αί δέ 8,839, άγόμεθα είς πολλά

4b 

περί τής Ελλάδος συμπεράσματα καί είς εύρυτέρας έτι έλ- 

πίδας έν τή τοϋ κλίματος αύτής άομονίορ καϊ έν τή κατά 
τό κέντρον τής άναφαινομένης νέας ζωής, μεταξύ ’Ανατο

λής καϊ Δύσεως, τοποθετήσει τής ήμετέρας χώρας έν τή 
όλοκληρΐικ τής αποστολής αύτής.

Άξιον παραττρήσεως, οτι κατά τήν 31 δεκεμβρίου 1886 

ένώ αί επικράτεια', τή; Εύρώπης, περιέχουσαι, πληθυσμόν 
340-,781,217 κατοίκων, είχον 201,537 χιλιόμετρα σιδηρο
δρόμων, αί Ηνωμένα·. Πολιτείαι τής ’Αμερικής, περιέχουσαι 
πληθυσμόν 50,445,330 κατοίκων,είχον, κατά τάς επισήμους 
έκεϊθεν έκθέσεις, 1 37,986 μίλια σιδηροδρόμων, έ’καστον τών 
όποίων. άποτελεΐται έκ 1609 μέτρων, ήτοι 222,019 χιλιό
μετρα σιδηροδρόμων. Παρίστανται λοιπόν αντιμέτωποι δύο 

πληθυσμοί, έξ ών ό εύρωπαϊκός εΐναι επταπλάσιος τοϋ αμε
ρικανικού καί ό’μως είναι ήττον σιδηροδρομικώς πεπροικι- 

σμένος. 'Ολαι αί αποταμιεύσεις τή; Ευρώπης εΐ; χρόνον, 
φώτα και χρήματα δέν άρκοϋσι νά άτενίσωσι τήν μεγάλην 
δημοκρατίαν τής ’Αμερικής. Τόσον μεγαλουργόν είναι τό 
ρέαν είς τάς φλέβας τοϋ λαοΰ αύτής νέον καί τό
πνεύμα τής έλευθερία;, τό όποιον ζωογονεί τήν ψυχήν του.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ EX ΑΑΧΟΜΕΙΙ

Τό άπό τίνος χρόνου ύπό τήν προστασίαν τής Ιίορτογαλ- 
λίας τεθέν μικρόν έν 'Αφρική παρά τόν κόλπον τής Γουινέας 
βασιλείαν τής Δαχομέης, χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως άπό 
δύο περί τήν φορολογικήν καί στρατιωτικήν σύνταξιν αύτοϋ 

λεπτομερειών, τάς οποία; περιγράφουσιν οί LaiTitte καί Bouclie 
έν ταϊς κατά τό μέρος τούτο τής μαύρης ηπείρου περιη- 
γήσεσιν αύτών. Έκτος τής τακτικής φορολογίας έπ: τοϋ 
έκ φοινίκων έλαίου καί έπί τών προϊόντων τής γής καί τής 
αλιείας, ύπάρχει έν ένεργεία καί είδος τι έκτακτου φορολο
γίας, τής οποίας τά θεμελιώδη στοιχεία εύρίσκομεν, κατά
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τό μάλλον και ήττον, ένστικτα έν τή καρδία όλων εκεί
νων, οίτινες ύπό διαφόρους τύπους απανταχού εκμε
ταλλεύονται τούς λαούς ώς κτήνη. Ευθύς ώς έπιθυμήση νέα 
εισοδήματα ό βασιλεύς, διασπείρει μυστικώς τούς υπαλλή
λους αύτοΰ οπουδήποτε ύποτεθή ύπάρχουσα ή φορολογική 

υλη, άπό συνθήματος δέ έξαίφνης έπίπτουσιν ουτοι κατά 
τών διεσπαρμένων έν τή χώρα άνθρώπων καί κυριολεκτικώς 
τούς άπογυμνώνουσιν. Έκ τής φορολογικής ταύτης μεθόδου, 
ήτις περιοδικώς τίθεται εϊς κανονικήν ενέργειαν, εννοείται 
ότι άπαλλάσσονται οί ισχυροί, εύρίσκοντες πάντοτε τό μέ
σον νά διαφεύγωσιν ώστε τοιουτοτρόπως τό βάρος επιπίπτει 
κυρίως έπί τών άσθενεστέρων τάξεων τής κοινωνίας.· Μετά 
τοϋ είδους τούτου τής φορολογίας συνδυάζεται έν Δαχομέ·/) 
καί τό σύστημα τών προστίμων, τά όποια άπό εύρείας κλί- 
μακος έπιβάλλονται δι’ άσημάντους άφορμάς. Οί καταδι
καζόμενοι είς τοιαϋτα εκβιάζονται πρός πληρωμήν διά κα

ταστροφής έν πρώτοις τής στέγης τής καλύβης των, άπα- 
γορευομένης εις αύτούς τής άνεγέρσεώς της πριν πληρώσουν. 
Ύπάρχουσι δέ πρόστιμα, διά τά όποια τίθενται οί καταδι
καζόμενοι έντός απογείου φυλακής, έχούσης τό σχήμα χοά
νης, έντός τής οποίας ύποβάλλονται κατά τάς περιστάσεις 
εις δίς καί τρις τής ημέρας ραβδισμούς. Όταν συμβή νά 
έξέλθωσι ζώντες έκ τής φυλακής, δέν είναι παρά σκελετοί, 

τών οποίων τά οστά καλύπτονται ύπό δέρματος καταπλη
γωμένου,

Ό δέ στρατός τής Δαχομέης άποτελεϊται έκ δύο σωμά

των, είς τό Sv τών όποιων κατατάσσονται άνδρες καί είς τό 
άλλο γυναίκες. Τό πρώτον σώμα περιλαμβάνει τοζότας έχον
τας βέλη, τών όποίων ή αιχμή είναι βεβαμμ,ένη εις δρα- 
στηριώτατον δηλητήριον, πεζικόν, ιππικόν καΐ πυροβολικόν, 
ώπλισμένα διά τουφεκίων μέ πυροβολόπετρας καί διά κανο
νιών τόσον κακής κατασκευής,' ώστε είναι έπικινδυνωδέ- 
στερα εϊς τούς κυρίους των παρά εις τούς έχθρούς των. Τό 
ιππικόν τής Δαχομέης έχει 'ίππους ομοιάζοντας μάλλον πρός 
όνους έκτος τής υπομονής. Σημαντικώτερον είναι τό σώμα
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τοϋ γυναικείου στρατού τής Δαχομέης. Αί άμαζόνες αύται 
ύπολογίζονται είς τρεις χιλιάδας καί άποτελοΰσιν άληθές 

σώμα έπιλέκτων, καταρτιζόμενον άπό συστηματικών άρ- 
παγών, τάς όποιας ή Δεχομέη ένεργεΐ έπί τών νεανίδων τών 
πέριξ αύτής χωρών. Συλλαμβανόμεναι αύται ύποβάλλονται 
είς άνατροφήν σύμφωνον πρός τό είδος τής ζωής, τό όποιον 
τάς περιμένει. Τά σώματά των άσκούμενα είς τά βιαιότερα 
τών γυμνασίων άποκτώσιν έπί τέλους έκτακτον δύναμίν καί 
εύλυγισίαν. Συνηθισμένα·, έκ νεαράς ήλικί-ας είς τούς κόπους 
καί τάς στερήσεις, ύποφέρο.υσι τήν πείναν καί τήν δίψαν 
μετά καρτερίας, ή όποια προξενεί έκπληξιν. Τό δέ πνεύμα 

αύτών, άνατρεφόμενον ώς μηχανή, άφοσιοϋται εις βαθύτατον 
σέβας πρός τόν βασιλέα καί είς τήν μάλλον άπόλυτον προς 
τάς θελήσεις του ύποταγήν. Τό φόρεμα τών άμαζόνων εΐναι 
αύτό έκεϊνο τό όποιον φέρουσιν καί οί άνδρες έν πολέμω, 

ήτοι περισκελίς μέχρι τών γονάτων καί χιτώνιον άνευ χει
ριδών μετά ζώνης περί τήν όσφύν. Ό βασιλεύς δέν φροντίζει 

περί τής τροφής αύτών, τήν όποιαν προμηθεύονται μόναι 
άπό τής άδιακόπου έργασίας των μετά τάς ώρας τών γυ
μνασίων, άσχολούμεναι προνομιακώς είς τήν κεραμικήν καί 
τήν παραγωγήν τής έπιζητήτου έν τώ τόπφ ύδροκολοκύν- 
θης, ώς καΐ μετά τών λοιπών κατοίκων είς τήν καλλιέργειαν 
τοϋ άραβοσίτου καί τών άλλων τής Δαχομέης φυτών. Δυ
στυχώς είναι παραδεδομέναι είς τήν κατάχρησιν τοϋ οινο
πνεύματος (ταφία), Sv ποτήριον τοϋ όποιου τάς κινεί είς 
οίκτον, ήμίσεια λίτρα μόλις φαιδρύνει τήν φυσιογνωμίαν 
των, άπαιτεΐται δέ ολόκληρος φιάλη, 'ίνα τάς φέρη είς εύ- 

θυμίαν.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

"Εχομεν ύπ’ οψιν τόν κατά τήν 31 δεκεμ.βρίου 1887 ισολο
γισμόν τής ’Εθνικής Τραπέζης. Άπό 81,166,196 δρ. τώ 
1873 άναβαίνει είς 258,986,503 τώ 1887, ήτοι έντός 15
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έτών ύπερετριπλασιάσθη. Τδ μεταλλικόν αύτής ήκολούθησε 
την εναντίαν διεύθυνσιν, διότι άπδ 20,562,073 δρ. τω 1873, 
κατέπεσεν έκ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας είς 9,519,003, 
τω 1887 καί είναι έπι ισολογισμού 259 έκατομμυρίων τδ εικο
στόν έκτον. Ή Γαλλική Τράπεζα τή 29 δεκεμβρίου 1887 έπί 

ισολογισμού 3,618,616,494 φρ. είχε μεταλλικόν είς χρυσόν 
καί άργυρον 2,309,552,012, δηλαδή τά δύο σχεδόν τρίτα.

Τά πρός τό κράτος δάνεια τής Έθν. Τραπέζης ανέρχονται 
είς δρ. 142,489,429, συμπεριλαμβανομένων και τών έκ δρ. 
17,675,560 πρός τό ταμεΐον τής οδοποιίας. Έκ τών δανείων 
τούτων 34,455,099 είναι είς χρεόγραφα, 17,088,443 είς 

χρυσόν και 73,270,325 είς τραπεζογραμμάτια. Όποια άλ
ματα άπό τοϋ έτους 1862, δτε τά πρός τό κράτος δάνεια τής 
Έθν. Τραπέζης άνέβαινον είς 2,820,000, καί άπό τοϋ έ'τους 
1852 δτε ήσαν 0! Προεξοφλήσεις δρ. 12,659,460, δάνεια έπζ 
υποθήκη δρ. 54,102,566, δάν. πρός γεωργούς δρ. 7,240,775, 
δάνεια πρός δήμους καί σωματεία δρ. 12,185,203 κλπ. Τώ 
1873 άπό κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων 37,386,664 δρ. 
τό έμπόριον είχε διά τάς προεξοφλήσεις του σχεδόν τό ήμισυ 
(16,663,269 δρ.) και τφ 1887 άπδ κυκλοφορίας τραπεζο
γραμματίων δρ. 105,611,508 δρ. δέν ύπάρχει διά τόν κύριον 
τής Έθν. Τραπέζης σκοπόν ούδέ τό δγδοον (12,699,460 δρ.).

'Όσον άφορα τήν έποψιν τοϋ μερίσματος τής Έθν. Τραπέ
ζης, τό κατά τήν τελευταίαν έξαμηνίαν διανεμόμενο·/ είς έκά- 
στην μετοχήν αυτής είναι δρ. 115 άπέναντι τοΰ έκ δρ. 130 
τής προηγουμένης έξαμηνίας. "Αξιόν παρατηρήσεως, οτι είς 
τήν ποσότητα τοϋ μερίσματος δέν έξασκεΐ άνάλογον επιρροήν ή 
ποσότης τής είς τραπεζογραμμάτια κυκλοφορίας. Κατά τό β' 
έξάμηνον τοϋ 1872 άνέβη αύτη είς 31,796,012 δρ. καί έν 
τούτοις τό τραπεζικόν μέρισμα ήτο δρ. 100. Κατά τό β' έξά
μηνον τοΰ 1887 ή κυκλοφορία τών τραπεζογραμματίων ύπερ- 
τριπλασιάζεται και μόλις τό τραπεζικόν μέρισμα αυξάνει κατά 
δρ. 15. Ενδεικτικόν σημεΐον περί τοϋ ποΰ κεΐται ή όδός τών 
πραγματικών είς τάς επιχειρήσεις κερδών.


