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μένα·. άποδεκταί παρά τών ιθυνόντων τό κράτος, πρός ζάλυψιν 
τών ελλειμμάτων τών προϋπολογισμών αύτοΰ. I Ιαρ ’ ήμϊν 
βιομηχανία κυριολεκτικός δέν υπάρχει, ούτε είναι εΰζολον νζ 
ύπαρξη, άφοϋ στερούμεΟα τών πρώτων υλών. Νά προστατεύη 
δέ τι; βιομηχανίαν τώ όρω τοΰ περιορισμ,οΰ τών προϊόν
των έν τοϊς όριο·.; τή; έπικρατείας μόνον, Οχ ήτο φανερά εΤ- 
τΐ)-τί'ΐ. II προστασία δέον νά έχη ύπ’οψει καί τήν έξωγωγήν, 
ήτις δέν είναι δυνατή, όπου τα βιομηχανικά προϊόντα, ένεκεν 
τή; έλλειυεω; τών πρώτων ύλών καί άλλων λόγων. στοιχΐ- 
ζουσι διπλάσιε·»: περισσότερον τών παραγομένων έν τή αλλο
δαπή, όπου ή βιομ.ηχανία άζμκζει ζαί ό καταναλωτή; φυσι
κός προσφεύγει, εύρίσκων έζεΐ τό συμφέρον του. Ώστε παρ’ 
ήμϊν αί προστατευτικά’, όρμαί δε'ον να περιορισΟώσι μάλλον 
έπί τής γεωργίας. Είς αυτά; δέ ανήκει ή κατά τήν τελευταίαν 
σύνοδον τή: Βουλής ψηφισΟείσα αύξησις τοΰ δασμού έπί τών 
έξωΟ.εν είσαγομι'νων δημητριακών καρπών.

Τό εξωτερικόν έμπόριον, ζζτζ τοϋ; δημοσιευΟέντας πίνα
κας, ύπερέβη έν μεν τή εισαγωγή, τό λήξαν έτος, κατά 20, 
000,000 δρ. περίπου εκείνο τοΰ έτους 1888, ενώ έν τή εξα
γωγή παρετζ,ρήΟη αύξησις 3,000.000 δρ. εί; τά έλαια, τοϋ; 
σπόγγου;, τά κουκούλια, τόν καπνόν, τζ βαλανίδια, τόν τά
πωνα ζτλ. ΤΙ σταφιδοπαραγωγέ, τοΰ 1889 ηύξησεν ώσαύ- 
τω; συμποσωΟεΐσα εί; 280.000,000 λίτρα; έπί 850,000 
στρεμμάτων φυτειών. Εϋγαρίστω; δ’ίδομεν, ότι ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία έξήλΟεν ολίγον έκ τή; γνωστής νωθρότατος καί 
ότι σζεύεις σοίαραί γίνονται περί συστάσεως μεγάλης οίνοποι- 
τίζής έιαιρίας.

Έν γένει τά κατά ςηρχν μέσα τής συγκοινωνία; έξηκολού- 
Οησαν, κατά τό έτος 1889, να. πολλαπλασιάζωνται μετά τοΰ 
αύτοΰ πυρετού. Εκτο; τή; παραχωρήσεως τής μεγάληςγραμ.- 
μή; 1 Ιειραιώς-Λαρίσση; τοΰ μεθοριακού ήμών σιδηροδρόμου, 
ούτινο; αΐ έργασίζι άρχΟνται κατ'αυτά; καί όστι; Οκ δώση 
νέαν ','ΐήν εί; οικονομικά; Επιχειρήσει;, πλείσται άλλα·. γραμ- 
μαί συνετελέσΟησαν, έζτελ.οΰνται. ή παραχωρούνται εί; δια
φόρους έταιρίας. Καί ή κίνησι; τή; έμ.πορικής ναυτιλίας πα
ρουσιάζει επίσης αύξησιν. Νέα ατμόπλοια προσετέΟησαν ούζ 
ολίγα εί; τόν ολικόν αριθμόν τών ατμήρων σκαφών. ΙΙάντα 
τά καινουργή ταΰτα. ατμόπλοια τυγχζνουσι φορτηγά. Μόναι 
αί ατμοπλοϊκα: ήμών εταιρία·, μένουσι δυστυχώ; έν κα- 
ταστάσ-.ι στασιμότητας. Τό μέλλον ανήκει είς τήν σύστασιν 
μιας μεγάλη: άτμοπλοίζή; έλληνική; έταιρία:. τήν όποιαν παν-

ταχοΟεν περιμένουσιν οί ζαιοοί. Ένώ αί ύπζρχουσαι ατμοπλοϊκαι 
έταιρίαι καρκινοβατούσιν, οί ίδιοκτήται τών ελληνικών φορ
τηγών ατμόπλοιων,οί έν τώ έξωτερικω πρό πάντων διαμένον- 
τες, προστοριζουσιν εαυτοί; σπουδαία κέρδη καί άζαταπαύ- 
στως προβαίνουσιν εί; κατασκευή; νέων τοιούτων. Υπολογί
ζεται σήμερον, οτι ό αριθμό; τών φορτηγών ελληνικών ατμό
πλοιων Οά. ύπερβαίνζ, τά πεντήκοντα. ών πλεϊστα μεγάλη; 
χωρητικότητος 2,500—3.500 τόννων, καί, ζαΟ’ά; πληρο
φορία; έχομεν, ό αριθμό; ούτο; ήθελε σπουδαίω; κατά τό 
λήξαν έτος αυξήσει. έάν μή, έπήρχετο σημαντική ϋύωσι; τών 

οί; αγγλικοί; ναυπηγείο·.;. Ούχ ήττον γνωρίζομεν 
Οά προβώσιν είς νέα; παραγγε- 

άμα ύηφισΟή παρά τή; Βου- 
,ον πε:ί εςισώσεω; τοΰ

Έκ

τιμών έν 
καλώς,ότι οί ίδιοκτήται ούτοι 
λία; ατμήρων σκαφών, άμέσω, -. 
λή; τό ζητηΟέν παρά τούτων νοιζοσχέδι· 
ελληνικού πρό; τόν αγγλικόν νόμον περί συγκρούσεω 
τής έξισώσεως μάλιστα ταύτης Οά εξαρτηίΐή ή άποφασισΟεΐσα 
ήδη μεταξύ τών ιδιοκτητών σύστασι; άλληλεγγύου μεγάλη; 
ασφαλιστικής έταιρίας. ήτις Οχ άπαλλαξη, άμέσω; τοϋ; ίδιο- 
ζτήτα; τούτου; τοΰ νά πληρώνωσι πρό; τά; αγγλικά.; ασφαλι
στικά; έταιρίας δι’έκαστον άτμόπλοιον άπό 40—50,000 δρ.

Έκτο; τών άτμ.οπλοίων ζαί ή ιστιοφόρο; ναυτιλία έλαβε 
κατά τό λήξαν έτο; ού μιζράν ώΟησιν. ΙΙολλά. μεγάλα πλοία 
πζρηγγέλΟησαν εσχάτως έν τοϊ; ναυπηγείο·.: Σύρου, ζαί άλλα 
ακόμη ύπαρχε·, ελπίς νά. διαταχΟώσιν, αφού ή ιστιοφόρο; ναυ
τιλία ούδέποτε έπαυσε τοΰ νά. ή διά τοϋ; "Ελληνα; ή κατ’ ε
ξοχήν κερδοσκοπική έπι/ είρησις. Είς τήν ώΟησιν ταύτην σπου
δαίω; θέλει συντελέσει ή ταχεία ύήφ'.σι; τοΰ περί ύποΟήκης
τών πλοίων νομού.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ.

(') Κχτά τήν ίγγζ.ιζτ,ν νσμνΟετιζν :'ν r -υγζσ',νσ:·*:  τό νζϊίτιον
π/.·.:ν< ?5ν εΰδύ·:-ζ·. κιτί τύ ϋλ-.ν, κζτί τήν :>ζ.τ,ν:ζ.τ,ν (’Εμτ·,·.. X·,.,·
if.Oj. ?|ί> «»· ί07 -·, ■’.Τ.Ι·-.·.·.■/ ι,··,., :->ι·;,:-ι.. τή: ·,ζ.·.ζή; τ',υ ζ-
ξίζ;. Ε» τή; ϊ·.χ·;»;.ΐς 5μ··>: τζότη; ϊ’νζ: πζι-.ϊϊνί; £*.;  όπο:»: ιΰόννκ; ΰζό- 
z.i-.ντ»·. τά :>λην·.ν.ά ·,ι · > π·:,ι·.πτ·.'. ;ε: τυγζτ-,ύτιω; μετ' άγγλικών, ενώ 
τά ίλζ.ην.ζά Οά άπ',ζημ:ώντ»ι έν μέ,'.::, συγζιου^μιζϊ έ; ότζιτιντητο; τών 
άγγ/ων -/.οιίνχιον.
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ΜιΛίτη ίπΐ τ&ν σωφρονιστιχων συστημάτων ύπό τοΰ χ. Π. ΑΓΓΕΛ. 
ΑΘΑΝΑΤΟΥ δικηγόρου, 1889, φυλ. είς 8ον. — Μελέτη πλήρης έν
νοιας, άφορώσα ιδίως είς τά έν Γαλλία, ’Αγγλία καί Βελγίω κρατοΰντα 
έπί τοΰ ζητήματος τών φυλακών, έκ τής βαθείχς τών όποιων έν έπι- 
στήμη καί έφαομογή έπισκοπήσεως απολήγει εις τόν διοργανισμόν τών 
φυλακών τής Έλλχδος. Μεταφέροντες ωδε τό συμπέρασμχ τοΰ συγγρα- 
φέως, έλπίζομεν είς τον δρόμον τής αλήθειας ήτις τόν ένέπνευσε:

«Συνούίζων νομίζω άναγκχίαν τήν διοργάνωσιν και διαίρεσιν τών φυ
λακών μας ώς έξής : 1) Είς έζετχστικάς διά τούς υποδίκους άμφοτέρων 
τών φύλων, έν ίδιαιτέροις τμήμασι. 2) Είς φύλακας έπανορθωτιχάς διά 
τούς είς φυλάκισιν κατχδικαζομένους μέχρις 1 ή 2 ετών, δι’ άμφοτε’ρας 
δέ τάς κατηγορίας ταύτας νά χρησιμοποιηθώσε καταστήματα είς τήν πε
ριφέρειαν έκάστου πρωτοδικείου, έφαρμοζομένου τοΰ άπομονωτικοΰ συ
στήματος έν τω τμήματι τών υποδίκων, τοΰ κοινοΰ δέ έν τώ τών κα
ταδίκων. 3) Είς σωφρονιστικάς ή ποινικάς φύλακας, Οσον τό δυνατόν 
μακράν τών μεγάλων κέντρων τοΰ Βασιλείου χειμένας πρός κάθειρξιν τών 
εις φυλάκισιν άνω τοΰ 1 ή 2 έτών καί είς έγκληματικήν ποινήν κατα
δίκων, πλήν τών είς δεσμά τοιούτων, οιτινες νά άποστέλλωνται είς τήν 
έπί τούτω έπ'ι νήσου τινο; άκατακήτου συστηθησομένην σωφρονιστικήν 
αποικίαν. 4) Είς Sv τουλάχιστον σωφρονιστικόν σχολεϊον, έν ώ νά έκ- 
παιδεύωνται έν ίδιαιτέροις τμ,ήμζσιν οί άνήλικοι κάτω τών 1 6 έτών, οι 
τε κατάδικοι καί οί άθωούμενοι δΓ έλλειύιν διακρίσεως, είσχγομένης κα
ταλλήλου έργασίας όπως έκμχνθάνωσιν επάγγελμά τι. Διά τάς γυναίκας 
καταδίκους δύναται ή νά συσταθή παρ’ έκαστη φυλακή ιδιαίτερον τμήμα 
ή προορισθή μία φυλακή δι’ όλας τάς καταδίκους, ών ό ,'ριθμός είναι 
έλά.χιστος. Γενικώς δέ νά είσαχΟή είς ολας τάς φυλακάς ανάλογος δι’ 
έκάστην κατηγορίαν έργασία, τό προϊόν τής όποιας νά χρησιμοποιήται 
πρός συντήρησιν τών φυλακών, μικροΰ δέ μέρους αύτοΰ άποταμιευομέ- 
νου καί χρησιμεύοντος ώς κεφαλαίου πρός διανομήν βοηθημάτων είς τούς 
άπορωτίρους τών άποφυλακιζομένων. Νά κχταρτισθή προσωπικόν ιδιαί
τερον διά τήν εσωτερικήν λειτουργίαν τών φυλακών, κεκτημένον είδικάς 
τινας γνώσεις, τής στρατιωτικής φρουράς περιοριζομένης είς τήν έξωτερι- 
κήν φύλαξιν. Νά περιορισθή ή άπονομή χαρίτων είς εξαιρετικής περι
πτώσεις, άντικαθισταμένη ύπό τής προσωρινής άποφυλακίσεως ύπό ό'ρον. 
Νά γίνηται έπιμεμελημένη ή έκλογή διευθυντών τών φυλακών, προτι- 
μωμένων τών επιστημόνων καί τών συνταξιούχων στρατιωτικών, διδο- 
δομένης αύτοϊς πλειοτέρας ελευθερίας ένεργεία; κχΐ μεγαλειτέρας ευθύνης. 
Νά διορισθώσι παρ’ έκαστη φυλακή έφορευτικαί έπιτροπαί πρός έλεγχον



ΟΙΚΟΚΟΚΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΣ
τής διευθΰνσεως αύτών, εκτός δέ τούτων φιλανθρωπικά! έταιρίαι διά τόν 
άνωτέρω έζηγηθέντα σκοπόν, -ήτοι την προστασίαν τών άποφυλακιζομέ- 
νων καταδίκων, έπ'ι τέλους δέ τό σπουδαιότερον, νά μηδενισθή διά κα
ταλλήλων αποκεντρωτικών μέτρων ή ίπ'ι τών φυλακών έπίρροιχ τής πο
λιτικής- »

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣ ICNOMIA-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ)

Ή Οικονομική Επιθεώρησές

Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολεϊται περί τήν μελέτην τοΰ έΟνικοϋ βίου έν γένει καί 

ιδίως ύπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν έποψιν.

’Αρχισυντάκτης: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΤΟΣ 130¥—ΦΥΛ- 146ν

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜ11Σ
(προπληρωτέας έν Άθήναις)

15 δραχμαί διά τήν ΈΛ.Ιάύα

20 φράγκα διά τήν ij.bfatijr.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1889

Έν τφ γραφείφ τής Διευθύνσεως—όδδς Πινακωτών 10—-ω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως άντΐ δρ. 

13 δι' έκασ τον τών έτών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Π ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ, ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΤΩΝ 10
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Ή Εύρωπαϊκή Λιπ.Ιω/ιατία ir ΈΛ.Ιάίι ύπδ τοϋ ζ. Χαριλάου Α, 
ΛΙίλετοτιούλου, 1888, φυλ. είς So'*.  — Μελέτη πολίτικη και ιστο
ρική, περύαμβάνουσα τήν νεωτέραν ζωήν τής Ελλάδος άπό τών χρό
νων του Καποδιστρίου μέχρι τών καθ’ήμας χρόνων,ζαΐ διαζρινομένη άπό 
γλαφυροϋ καλάμου ζαί βαθείας έννοιας. Άναγινώσκομεν έν σελ. 126 αύ
τής: «Έάν μή ή κοινή συνείδησις παντελώς διεστράφη, έάν ύπάρχη 
τοιαύτη δυναμένη νά έπιβληθή είς κυβερνώντας κα'ι πολιτευόμενους, έάν 
μή τό προσωπιζόν συμφέρον ζατέπνιξε τέλεον πάσαν εύγενή όρμήν, πά
σαν ύψηλήν ιδέαν, παν γενναΐον αίσθημα, έάν μή τό έλλΤΜζόν έθνος, 
οπερ μετά τοσούτους αιώνας άνέστη έζ τοϋ τάφου, κατεδικάσθη νά έ- 
πανέλθη πάλιν είς τόν τάφον, έάν θέλη νά μή απόδειξη, οτι στερείται 
πάσης πολιτικής εύφυιας ότι έγένετο έθνος σοφιστών ζαί ζερδοσζόπων, 
νά μή ιδη εαυτό περιφρονούμενον ύπό φυλών άλλων αγενών ζαΐ τέως ά- 
γνώστων, έάν μή πέπρωται πάλιν νά παραστή εϊς τήν άφευζτον τής 
’Ανατολής μεταβολήν άνευ κυβερνήσεως άληθοϋς, άνευ συμμάχων, άνευ 
τών αναγκαίων ύλικών ζαΐ ηθικών έφοδίων, λεία τής πνευματικής ή 
και τής πολιτικής άναρχίας, παίγνιον τών έθνών και γέλως έθναρίων, έάν 
θέλη νά μή άζούση, ώς ή ένδοξος ζαΐ ΐπποτιζή άλλ’ άτυχής ένεκα τής 
άβουλιας αύτής Πολωνία, τό φοβερόν εκείνο finis Greciae, ίσως είναι εί
σέτι καιρός νά συνέλθη είς έαυτό, νά ίδη ποΰ κεΐται τοϋ ζαζοϋ τό αί
τιον, νά αναμόρφωση, άλλ’ άληθώς καί σπουδαίως, τά ήθη και τούς θε
σμούς του, νά μεριμνήση περί τής σωτηρίας του ...»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
Ή Οικονομική Επιθεώρησές

Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολε’.ται περ'ι τήν μελέτην τοΰ έΟνικοΰ βίου έν γένει κα» 

Ιδίως ΰπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν εποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

(προπληρωτέας έν ΆΟήνχις)

15 δραχμαί διά τήν Έ.Ι.Ιάύα

29 φράγκα διά τήν ά7.ώ<Ια.-;/>·.

Έν τώ γραοείω τής Διευθύνσεως—όδδς Πινακωτών 10—πω- 

λοΰνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως άντι δρ 

15 δι’ έκαστον τών έτών.
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Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ....................................................... » 114

7/ ά I Ιη ΙογραγΙα π tipi τοΐς Μιχρασιατοΐς ύπό τού ζ. 'Ιωακείμ. 
Βαλαβάνη, 1889, φυλ. εις 8ον. — 'ζλνάγνωσμχ πλήρες χάριτος, 
άποζαλύπτ·ν σελίδας τινάς τής ζωής μεμαζρυσμενων τοΰ έλληνισμοΰ 
κοινοτήτων. Λεπτομέρειαι τινές χζρακτηρίζουσι τήν χφελείαν των. Τοι
ουτοτρόπως άναγινώσκομεν έν σελ. 22 περί τοΰ χωρίου Άραβανίου τά 
έξής : «Εις τών δημογερόντων, συνήθως ό πρεσβύτερος, αναλαμβάνει καί 
συναθροίζει εϊς ώρισμένας ήμ.έρα; τάς επιστολές δλου τοΰ χωρίου, έγ- 
κλείει αύτάς έν φακέλοις καί, μεταβζίνων έπι τοΰ Ανάριου του εϊς Νίγδην 
(τΑ Κάστρο), ήμίωρον περίπου άπέχουσαν, τάς παραδίδει είς τό αυτόθι 
ταχυδρομείου». Ευδαίμων περίοδος έθνικοΰ βίου, καθ' ον οί δημοτικοί 
άρχοντες έπί όνων καθήμενοι εΰρίσκουσι τόν δρόμον τής χρησιμότητός των.

Ήμιρο.Ιόγιοτ 1889 ύπό διαφόρων λογιών, επιστασία τοΰ κ. 2£π. Λ. 
Λουκά γυμνασιάρχου, 1889, φυλ. εις δον. —Ό τίτλος δέν έξη- 

γεΐ τό περιεχόμενον. Μετά τινας σελίδας ήμερολογικάς εύρίσκει τις έν τω 
άνά χεϊρζς φυλλαδίφ σειράν δημοσιευμάτων άξιων πολλοΰ λόγου- Με- 

λίται καί ποιήματα, Ιστορικά καί περιγραφικά, οικονομικά και κατα
στατικά, δύσκολου είναι έν όλίγοις νά σημειωθώ τό όλον, μετά τήν ανε
ξήγητου μάλιστα έλλειψιν πίνακας τών περιεχομένων.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]Ή Ο'κονομ'κή Έπ'.θεώ^ησ'.ς

Έκδίοοται κατά μήνα.

Άσχολεϊται περί τήν μελέτην τοϋ έΟνικοϋ βίου έν γένει κα> 

Ιδίως ύπό οικονομικήν, δημοσιονομικήν και καταστατικήν έποψιν.
Άρχισιντάχτης: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ζροτό.ηρωιέζς έν ΆΟήναις.

15 δραχμαΐ διά τήν

20 φράγκα διά τήν «././όιία.τ,ρ-.

ΕΤΟΣ 13’*- ΦΥΛ- 148’*

Έν τώ γραφείφ τής Διευθύνσεως—οδός Πινακωτών 10—πω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως σ.ντι δρ. 

15 δι' έκαστον τών έτών.

Μ A ϊ Ο Σ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Η ΔΙΕΓβΓΝΧΙΧ, ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΤΩΝ 10
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11. ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΚΙ1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ............. » 152
12. ΔΑΝΕΙΟΝ 125 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ.............. » 154
13. ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ύπό τοϋ α. Λ. . . » 160

Ιστορία τής Τίρ ον μεταφρασθεϊσα έζ τοϋ γαλλιζοϋ ύπό τοϋ ζ. Αημ. 
διδασζάλου, 1888 εϊ; 8θν.—Μετάφρασε; έπιμεμελη· 

μένη/μετά χρησίμων σημειώσεων, συγγραφής τοϋ ιατρού ΛΙ. Χαλώνη, 
έζδόΟείσης γαλλιστί έν Παρισίοις τφ 1809. Άποσπώμεν έζ τή; σελ. 6 

τά έςής: «Βλέπω έν γένει, ότι οί περιηγηταί οί δημοσ.εύσαντε; τάς περί 
τη; Έλλάδο; διηγήσεις των, ήθέλησαν μάλλον νά διδάζωσιν ήμας, όποιοι 
τινε; ήσαν άλλοτε οί Έλληνες, ή ό,τι είναι έπΐ τών ήμερών μας, φρον- 
τίσαντες μόνον νά άναζητήσωσιν ήρειπωμένα μνημεία. χωρίς νά έξετά- 
σωσι παντελώς όποια είναι τάήθη ζαί τό πολίτευμα τής σημερινής Ελ
λάδος. "Ωστε άναγινώσζων τις τά συγγράμματα αύτών, ήθελε νομίσει 
ότι αί χώραι αύται είναι νϋν έρημοι ζαί ούχί άξιαι τών βλεμμάτων τοϋ 
παρατηρητοϋ είμή μόνον διά τά άπαντώμενα είσέτι ίχνη μεγαλείου άπό 

πολλοΰ ήδη χρόνου εξαφανισμένου. Τά πονήματα δε, περί ά οί σοφοί 
ένησχολήθησαν. ίνα δώσωσιν ήμ.ϊν γνώσεις άζριβεϊς περί παντός ό,τι έχει 
σχέσιν τινα πρός τήν σεμνοτέραν αρχαιότητα, είναι άναντιρρήτως άξια 

πολλών επαίνων, ζαί ύπό τήν έπούιν ταύ’-ην πρέπει νά θεωρώνται άπεί- 
ρως ώφέλιμ.α. ’Αλλά Οά έδιζαιοΰτο τις. έάν, παραμελών τούς νεωτέρους 
Έλληνας, ζαταγίνεται μόνον περί τούς προγόνους αύτών; Νομίζουσιν 

ότι τά ίχνη τών λαμπρών χρόνων της Ελλάδος εύρίσζονται μόνον έν τοϊς 

ακρωτηριασμένο’.; μνημείοις, τοϊς έν γή ζεχωσμένοις μαρμάροις, τοϊς νο- 
μισματοσήμοις ζαί τοΐς τάφοις· άλλά διατί νά μ.ή ύπάοχωσιν έν τοϊς Έλ- 
λησιν αύτοϊς, ών τά ήθη ζαί ό χαρακτήρ δύνανται νά μας έξειζονίζωσιν, 

εί ζαί άτελώς τή άληθ-ίζ ζαί δυσδιαζρίτως, τά ήθη ζαί τόν χαραζτήρα 

τών πατέρων των : »



Ή Οικονομική Έπιθεώρησις

Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολεϊται περί τήν μελέτην τοϋ έΟνικοϋ βίου έν γένει καί 

ιδίως ϋπο οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν έποψιν.
Άρχισυκτιίχζης: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

(προπληρωτέας έν Άθήναις)

15 δραχμαΐ διά τήν 'E-i.icitia

20 φράγκα διά τήν ά.Ι.Ιοδαπήϊ-.

ΕΤΟΣ 13"—ΦΪΑ· 149"

ΙΟΓΝΙΟΣ 1889

Έν τφ γραφείω τής Δ'.ευΟύνσεως—όδδς Πινακωτών 10—πα>- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως άντί δρ. 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

η ArererNxis, οδοχ πινλκωτιιν 10



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΝΕΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 125 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ . Σελ. 161
2. ΠΕΡΙ ΥΠΑΞΙΩΜΛΤΙΚΩΝ.................................... » 174
3. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ύπό τοϋ κ.

Π. A. Α................................................................. » 176
4. Ο ΕΚ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΟΙΝΟΣ ύπό τοϋ κ. Ρ. » 186
5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜ

ΒΟΥΛΙΩΝ ύπό τοΰ κ. Γ....................................... » 187
6. ΓΔΑΤΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΗΗΝΩΝ ύπό τοΰ κ. Γ. » 188
7. ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.............. » 191
8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . . » 194
9. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ. » 197

10 ΛΑΧΕΪΟΝ ΤΗΣ Δ' ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ύπό τοϋ κ. Α. » 199

Annuaire Stalistique de la Belgiyuc 18* m' annee 1887, par 1c 
Ministere <le l’lntericur et de Γ Instruction Publique, Bruxelles, 

1888. in-8.
Δεκαειηρίς (1877—1887) τοΰ tv Κωνσταντινούπολή 'Ελληνικού 

Συλλόγου «Έρρ,ήςο, 1889, φυλ. είς 12ον.
ΈπετηρΙς (1887—1888) τοΰ αύτοΰ Συλλόγου, 1889, φυλ. είς 12ον.



Ή Ο ίκονοαική Έπιθεώρησις

Έκδίδοται κατα μήνα.

Άσχολέϊται περί τήν μελέτην τοϋ έΟνικοϋ βίου έν γένει και 

ιδίως ύπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν κα'ι καταστατικήν έποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(προπληρωτέας έν ΆΟήναις)

15 δραχμαΐ διά τήν ΈΛ.Ιάδα

20 φράγκα διά τήν ά.Ι.Ιούαπιρ·.

Έν τφ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως—οδός Πινακωτών 10—πω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως άντί δρ. 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

11 ΔΙΕίβίΝΕΒ ΟΔΟΓ. Π1ΝΑΚΩΤΟΝ ΙΟ



ΙίΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σελ. 201
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΝΟΜΟΥ* ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΟΣ - 217
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΛΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΙΣ ΕΙ1ΙΚΡΑ-

ΤΕΙΑΣ................... ............................ » ?-2Ό
4. ΔΗΜΟΣΙΑ! Ε1Σ11ΡΛΣΞ1Σ ΤΤΕΤΡΑΜΗΝΟΙ’ 1889

ύπό του κ. II. . . . ....................................................·· 231
5. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ύπό τού /.. Η. ΑΓΓΕΛ.

ΑΘΑΝΑΤΟΥ· ............................ » 236

ifitteiltuujrii der Internationalen Kriminalistischen Vcreinigung, 
έτος Ιον, γ>\. lov. μαίου 1889, είς 12ον,έν Βερολίνω I 889. Περιοδικόν 

έξοχου ένδιαφε’ροντος. έκδιδόμενον ύπό τής «Διεθνούς Έταιρίας τοϋ Ποι
νικού Δικαίου». Περιεχόμενα: 1) Καταστατικόν αύτής, 2) κατάλογος 
τών μελών αύτής, 3 σκοποί αύτής, ί) διάφοροι σημειώσεις, 5) πρό
γραμμα τής πρώτες συνόδου αύτής, (>) εκθέσεις τών κ. κ. Prins καί l.a- 
luascll έπί τοϋ πρώτου ζητήματος, τών κ- κ. I.iszl καί Garofalo έπί 

τοϋ δευτέρου καί τοϋ κ. .lagemaun έπί τοϋ τετάρτου.
ΙΙί'ά Φϋ.Ι.ΙηΓ,ήρας τής φθοροποιοί υπό τοϋ κ. ΕΙ. Γ. I ’ενναδόου» 

τμηματάρχου ε’πίτής γεωργίας, 1889, φυλ. εις 8ον. Άποτελεϊται έκ σελ. 
II 1 κα1. πραγματεύεται, μετά επιστημονικής άκριδείας, τά σχετικά φαι

νόμενα τής καταστρεπτικής τών αμπέλων νόσου.



Ή Οικονομική Επιθεώρησές

Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολέϊται περί τήν μελέτην τοΰ έΟνικοϋ βίου έν γένει καί 

ιδίως ύπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν και καταστατικήν έποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΙ’ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

-ρο’ό.τ,ρωτικζ ί·, Ά9ή·/χ·.ς

15 δραχμαΐ διά try Έ,Ι.Ιάόα

20 φράγκα διά try ά.ΚΙοδσ^ή>·.

Έν τφ γραφείφ τής Διευ&ύνσεως—δδδς Πινακωτών 10— πω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως άντί δρ. 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΙΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Άρρσι,τταχζης : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ETOS 13Μ—ΦΪΆ· 151°’

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1889

11 ΔΙΕΓβΓΝΣΙΣ, ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΤΏΝ 10

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΙΕΙΡΛΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟ!’ ύπό τοϋ κ. Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ... Σελ. 241

2. ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ........................ » 273
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ............................................ » 275
4. Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΕΙΙΟΨΙΝ.................. » 275
5. ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ................................... » 279
6. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ............................................................. » 280

Milteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereini- 
gUDg, έτος Α', φυλλ. 2ov, ίουλίου 1889, είς 12ov, έν Βερολίνφ 1889. 
— Περιεχόμενα : ’Εκθέσεις τοϋ κ. Gauckler έπί τοϋ 4ου ζητήματος, τοϋ 
κ. Moldenhawer έπί τοϋ 4ου, τοϋ κ. van Hamel έπί τοΰ 3ου, τοϋ κ. 
Loucas έπί τοϋ 3ου, ’Επιστολή τοϋ κ. Getz έπί τοΰ 4ου, κατάλογος 
νέων μελών, σημειώσεις διάφοροι, έκΟεσις έπί τών προόδων τής ποινικής 
νομοθεσίας.

Οικονομική όιαχείρισις των ύπηρεσιών τής γραμμής καί τής χρήσεως 
τοΰ Σιδηροδρόμου Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου, μελέτη γενομένη 
εντολή τής διευθύνσεως αύτοΰ κατά ίούνιον καί αΰγουστον 1888, ύπό 
τοΰ κ. II- Ε. ϋρωτοηαπαδάκη, μηχανικού πτυχιούχου τής Πο
λυτεχνικής καί τή; Μεταλλευτικής Σχολής τών Παρισίων, καθηγητοΰ 
παρά τή Στρατιωτική Σχολή τών Εύελπίδων καί τή Ναυτική Σχολή 
τών Δοκίμων, 1889, φυλ. είς 8ον.

Slatistique de la Belgique, Apercu de la situation du royaume 
dresse en avril 1889 par les soins de la Commission centrale de 
Statist!que de Belgique. Βρυξέλλαι, 1889, φυλ. είς 8ov.



Ή Οικονομική Έπιθεώρησις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολεΐται περί τήν μελέτην τοϋ έΟνικοϋ βίου έν γένει καί 

ιδίως ύπδ οίκονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν έποψιν.

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

'Αρχισυντάκτης: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(προπληρωτέας έν ΆΟήναις)

15 δραχμαΐ διχ τήν ΈΛΛάδα

20 φράγκα διά τήν ά.Ι.ίοδαπήκ.

ΕΤΟΣ 13’—Φϊ*Α·  Ι52ον

Έν τφ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως—οδός Πινακωτών 10—πω· 

λοΰνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως άντί δρ; 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1889

Η ΔΙΕΓθΓΝΣΙΣ, ΟΛΟΣ ΦΕ1Δ1ΟΤ 16

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΙ’......................Σελ. 281
2. ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ ύπά τοϋ κ. Σ.

Α............................................................................... » 284
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ύπά τοϋ κ. Π.............. » 300
4. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΛΕΚΤΕΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ . . » 302
5. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ................. » 304
6. ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ ......... » 305
7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙ

ΣΜΑΤΑ ..................................................................... » 306
8. ΟΔΟΠΟΙΙΑ...................................................................... » 308
9. ΩΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝ ΒΕΛΓΙΩ

ύπά τοΰ κ. Α. Γ......................................................... » 311
10. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ^ΕΝ ΣΥΡΙΑ ΤΡΙΠΟ-

ΛΕΩΣ.............................................. ....................... » 313
11. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ................. » 316
12. ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΙΡΟΥΣΙΙΣ........................ » 318

Ενριτήριον νόμων καί διαταγμάτων ύπά τοΰ κ. II. Άγγελο- 
πούλου Αθανάτου δικηγόρου, 1889, φυλ. είς 8ον. — Έργον χρη- 
σιμώτατον, άζιον πάσης συστάσεως. Περιλαμβάνει τούς κυριωτέρους νό
μους καί Β. διατάγματα άπά τοΰ 1833—1888.

Ρωμαϊκόν Δίκαιον ύπά L. Arndts, μεταφρασθέν καί πολλαϊς σημειώσεσιν 
αΰξηθέν ύπά τοΰ κ. I- θ. Κ,υρεαχοΰ δικηγόρου, 1889, είς 8ον.— 
Πρόκειται περί δοκιμωτάτου Εγχειριδίου τοϋ Ρωμαϊκοΰ δικαίου, περιλαμ
βάνοντας μετ’ άκρας σαφήνειας καί μεθοδικότητος τό σύνολον τοϋ άστυ- 
κοϋ δικαίου τών Ρωμαίων ύπό τε θεωρητικήν καί πρακτικήν εποψιν. Τά 
έργον τοΰ ελληνος μεταφοαστοΰ είναι τφ δντι άξιον πολλοΰ λόγου, έκδί- 
δεται δέ κατά φυλλάδια, έκ τών όποιων έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΰδε τά 
•πρώτα πέντε.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Ή Οικονομική Έπιθεώρησις

Εχδίδοται κατά μήνα.

Άσχολεΐται περί τήν μελέτην τοϋ έθνικοΰ βίου έν γένει καί 

ιδίως ϋπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν έποψιν.

Άρχισυΐ ΐάκτηΐ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΤΟΣ 13” —ΦΥΛ· 153”
ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(προπληρωτέας έν Άθήναις)

15 δραχμαΐ διά τήν Έ,Ι.Ιάύα

20 φράγκα διά τήν ά.έΛΛι.τ^*·. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1889

Έν τφ γραφείφ τής Δ'.ευθύνσεως—οδός Πινακωτών 10—πω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως άντί δρ. 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

II ΔΙΕΓβΓΝΣΙΣ, ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΓ 16

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ ύπο τοΰ κ. Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ . . Σελ. 321

2. ΛΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. » 346
3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ύπό τοϋ κ. Α. . » 359

4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ύπό τοϋ κ. II. » 360

Monnaies (metalliques et fiduciaires) po'uls et mesures des divers 
etats du monde et leurs rapports exact avec les monnaies, poids 
et mesures de France, ύπό τοϋ κ. A. de Malarce φ·Α. εί; 4ov, 
Paris, 1889.

Die Antiken Stundenangaben ύπό τοϋ Δ»,; κ. Gustav Bilfin
ger, τό[Λ. 1 είς 8ov, Stuttgart, 1888.

Der Biirgerliche Tag, Untersuchungen uber deu Beginn des Ka- 
lenderlages im Classischen Alterum und ini Christlichen Miltelalter 
ύπό τοϋ Δ* ’·' κ. Gustav Bilfinger, τόα. 1 είς 8ο», Stuttgart, 
1888.



Ή Οικονομική Έπιθεώρησις

Έκδίδοται κατά μήνα.

Άσχολεΐται περί τήν μελέτην τοϋ έθνικοϋ βίου έν γένει και 

ιδίως ϋπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν και καταστατικήν εποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

(προπληρωτέα; έν Άθήνχις)

15 δραχμαΐ διά την Έ-Ι.Ιάδα

20 φράγκα διά την rf.ft&Jajwp-.

Έν τώ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως — δδδς Φειοίου 16 — πω- 

λοϋνται σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως άντΐ δρ. 

15 δε’ έκαστον τών έτών.



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΈΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΓΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ύπό τοϋ
κ. II. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.................. ΣΑ. 361

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΡΙΣΙΩΝ ύπό
τοϋ κ. Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ........................................ » 384

3. II Σ1Δ1ΙΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΙΙΝΩΜΕΝΑΙΣ ΙΙΟ-
ΑΙΤΕΙΑΙΣ ύπό τοϋ κ. Α.......................................... » 391

4. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ BIOMHXANTA ΗΠΕΙΡΟΥ.........  . 393
5. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ύπό τοϋ κ. Α............................................................... » 397
6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΠΛΕΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΓΕΡ

ΜΑΝΙΑ ύπό τοϋ κ. II................................................ » 399

Μαθήματα Μηχαπχης θεωρητικής καί έφηραοσ^-ένης ύπό τοϋ κ. II.
Ε· Πρωτοπαπαδάκη, τόμος 1, τεύχος 1 είς δον (Κινητική τοΰ 
Σημείου) 1889.

ΠτρΙ Σκωτίας, ύπό τοϋ κ. Λ. ΙΙοκέλα, <ρ·Α. εις 16ον, 1889.



OIKOKGWKH ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ I

Ή Οόωνο/Λίχη ’Επιθεώρησές

Έκδίδοται κατά μήνα.
Άσχολεΐται περί τήν μελέτην τοϋ έΟνικοϋ βίου έν γένει καί 

Ιδίως ύπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν εποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(προπληρωτέας έν Άθήναις)

15 δραχμαΐ διά την ΈΛ.Ιάδα
20 φράγκα διά την ά.Ι.Ιοόαπήγ.

Έν τώ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως — οδος Φειδίου 16 — πωλοϋν- 
ται σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έ"'-Οεωρήσεως άντι δρ. 15 

δι’ έκαστον τών έτών.

’Apj-iai/rrtiz-JK. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΤΟΣ 13ον—ΦϊΛ. 155·*

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 <880

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

I! ΔΙΕΓΗΓΝϊΙΣ, 1)402 ΦΕΙΔΙΟΓ 1ύ



ΙΙΙΝΛΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ................. ΣΑ. 401
2. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΒΑΡΝΗΣ............... > 411
3. ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ύπό τοΰ κ. II. ΛΓ-

ΓΕΛ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ............................................... » 418
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ύπό

τοΰ ΑΥΓΟΥ............................................................. » 423
5. ΝΕΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ύπό τοΰ

κ. Π.......................................................................... » 428
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΝ ύπό τοΰ κ. Α.............................................. » 428
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΥΧΗΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ύπό τοΰ κ.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ.................  » 431
8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΛΦ1ΔΟΣ ι ύπό τοΰ κ. Γ.................... » 436
9. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ύπό τοΰ κ. Γ...................................... » 440

Journal des Economistes, revue mensuelle de la Science economi
que et de la statistique. Sommaire du numero de Decembre 1889: 
La question de l’esclavage africain et la conference de Bruxelles.— 
A propos de la loi du 15 Juillcl 1889 sur le recrutement de far
mee.— La refonte des monnaies d’or en Anglelerre.—Les ban- 
ques et la circulation fiduciaire dans la republique Argentine. — 
Revue de l’Academio des sciences morales et politiques.—L’inter- 
gration economique, expose des doctrines anarchistes.— Les ou- 
vriers anglais a l’exposilion de Paris.—Le centenaire de Frederic 
List. — La simplification de l'orthographe au point de vue econo
mique.— Les frais de juistice, histoire d’un cheval. — Bulletin.— 
Necrologie. —Societe d’economie politique. — Comptes rendus.— 
Chronique economique. — Chronique financiere. —Bibliographic 
economique.



Η Οίζί»ο^.Γζη Επιθίώρησις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Έκδίδοται κατά μήνα.

'Ασχολεΐται περ'ι τήν μελέτην τοϋ έθνικοΰ βίου έν γένει και 
Ιδίως ύπό οικονομικήν, δημοσιονομικήν και καταστατικήν έποψιν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 1

Αρχισυντάκτης. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΙΜΙΙ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(πρόπήήρω-έας έν Άθήναις)

15 δραχμαΐ διά τήν Έ.ΙΛάΰα

?0 φράγκα διά τζ,ν ά.1.1ο<1α^ή>·.

ΕΤΟΣ 13«—ΦΪΛ. ISO *

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1890

Εν τφ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως— οδός Φειδίου 16 — πωλοϋν- 
ται σώματα πλήρη τής «Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως» άντι δρ. 

15 δι’ έκαστον τών έτών.

II ΔΙΕΓβΓΝΣΙΣ, ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 16

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β I Β A I Ο Γ Ρ Α ΦI Α

1. ΔΗΜΟΤΑΙ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......................................... Σ»λ. 441
2. ΙΣΘΜΟΣ ΤΟΓ ΣΟΥΕΖ............................................... » 443
3. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ύπό τοΰ κ. II.

A. Α........................................................................... » 454
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ύπό

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ύπό τοϋ
ζ.. Γ.......................................................................... » 465

6. Ι1ΥΡΚΑΙΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΩ 1889 ύπό τοΰ ζ.. Γ. . » 466
7. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ ΕΚΘΕΣΕΙ

ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ύπό τοΰ ζ.. Λ............................ » 467
8. ΠΑΓΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ύπό τοΰ ζ.. Π. . » 470
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ ύπό τοΰ κ. Ε.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ........................................................ » 476
10. ΠΙΝΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΚΑΙ 

13ου ΕΤΟΥΣ............................................................ » 478

Νομιχι'ι ΒιβΛιηθήχη, Κωύηΐ·. Χαρτοσήμου ύπό τοΰ κ. Γεωργίου Ν. 
Φιλαρέτου, δικηγόρου παρ' άπασι τοΐς έν Άθήναις διζ.αστηρίοις, 1889, 
τόμ. είς 1 2ον.—Πρόκειται περί χρησιμωτάτου έργου, τό όποιον προσφέρει 
ό διακεκριμένος νομικός είς αληθή τής κοινωνίας ανάγκην. Άποσπώμεν 

ε’κ της εισαγωγής αύτοΰ τά έξης :
«Άλλά δει τόν αληθώς δημοκρατικόν όράν, όπως τό πλήθος μή λίαν 

άπορον ή. Τοϋτο γάρ αίτιον τοΰ μοχθηράν είναι τήν δημοκρατίαν. Τε- 
χναστέον ούν, όπως άν εύπορία γένοιτο χρόνιος (Αριστοτέλης).

«Είς δύο διαιροΰμεν μέρη τήν εισαγωγήν έν τώ Α^, περιέχοντι τήν 

ιστορικήν έπισκόπησιν, Οέλομεν μετά τοΰ αναγνώστου, ώς έπί ύψηλής 
σκοπιάς, ρίψει βλέμμα ταχύ όσον οίόν τε έπί τών αμέσως ή έμμέσως πρός 
τόν θεσμόν τοΰ χαρτοσήμου σχετιζομένων γεγονότων, άτινα έλαβον χώ
ραν άπό τής έποχής τών .-rpt’iarcla»' τοΰ Άττικοΰ δικαίου μέχρι τής ψη- 
φίσεως τοΰ έν ίσχύϊ νόμου περί χαρτοσήμου- έν τω Βω, περιέχοντι δογ
ματικήν έρευναν, Οέλομεν ώς έν σχεδιαγράμματι ύποδείξει τάς περί τής 
φορολογίας έν γένει καί είδικώτερον τοΰ χαρτοσήμου θεμελιώδεις διατά
ξεις τής δημοσιολογίας καί τής Πολιτικής οικονομίας, δίδοντες καί τούς 

ορισμούς τών συνηθεστέρων λέξεων, ών γίνεται χρήοις έν τω νόμω, έξε- 
τάζοντες δέ ταΰτοχρόνως καί τό σπουδαιότατου κοινωνικόν άμα καί πο
λιτικόν ζήτημα περί τοΰ αδικαιολογήτου τής επιβολής δικαστικών τελών 

ούτω έπαχΟών καί μάλιστα άνευ άναλόγου αντισταθμίσματος καλή; καί 
ταχεία; απονομής τής δικαιοσύνης.»



Η Οϊζονο/ζικη Έπιθεώρισις

Έκδίδοται κατά μήνα.

Ασχολεΐται περί τήν μελέτην τοΰ έθνικοΰ βίου έν γένει καί 
ιδίως ΰπδ οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστατικήν έποψιν.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

(προπληρωτέας έν Άθήναις)

15 δραχμαί διά την Έ.ΙΛάΰα

20 φράγκα διά την ά,ΙΛοδαπή»·.

Έν τώ γραφείφ τής ΔιευΟύνσεως — όδδς Φειοίου 16 — πωλοΰν- 
ται σώματα πλήρη τής «Οικονομικής Έπιδεωρήσεως» άντ’ι δρ. 

15 οι’ έκαστον τών έτών.


