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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ

Έν τών κυριωτέρων προσόντων, τά όποια διακρίνουβί τά 
πολύτιμα μέταλλα και χαθιστώσι μίαν τών κυριωτέρων βά ■ 
σεων της έξ αύτών νομισματοποιίας, είναι ή απέναντι όλων 
σχεδόν τών άλλων αντικειμένων μεγαλειτέρα στερεότης αύ
τών. Ή σκωρία δέν τά καταλαμβάνει- διέρχεται ό άήρ και τό 
ύδωρ επ' αύτών, χωρίς νά ένεργήση εις την ουσίαν των ούδε
μίαν μεταβολήν. Τό πυρ αύτό, έν ούχι ύπερβολική έντάσει, 
μεταβάλλει μέν τό σχήμα των, όλίγιστον όμως έπηρεάζει τήν 
τιμήν των άν πρόκειται περί άργΰρου, κα'ι ούδαμώς σχεδόν άν 

πρόκειται περί χρυσού. Όλίγα όξέα έχουσιν έπί τών πολυτί
μων μετάλλων διαλυτικήν επιρροήν.

Και όμως δ,τι αί δυνάμεις τής φύσεως δέν ένεργούσιν, αί 
χεΐρες τών ανθρώπων τό κατοοθόνουσιν. Ή χρήσις τών νομι
σμάτων έν τή διαρκείς τοΰ χρόνου επιφέρει τήν διά τής τρι
βής έλάττωσιν τοΰ βάρους αύτών, είς τρόπον έχοντα ούκ όλί- 
γην έπιρροήν εις τήν αξίαν των. ‘Τπελογίσθη ύπό τοϋ Jacob, 
ότι ή έκ τής χρήσεως τριβή τών νομισμάτων φθείρει κατά μέ
σον όρον ένιαυσίως 2.38 τοΐς 1000. Εϊδικώτερον δέ άνεβιβά- 
σθη ύπό διαφόρων ή κατ' έτος τοιαύτη νομισματιχή φθορά, 
κατά μέσον όρον, εις μέν τά γαλλικά πεντόφραγκα κατά 
0,00016, εις δέ τά Αγγλικά πεντοσελίνια κατά 0,00018, 
καί σελίνια κατά 0,00456, εις δέ τά γερμανικά φλωρίνια 

κατά 292 τοΐς 1000.
Ή διεύθυνσις τοΰ περί τά νομίσματα κλάδου τής δημοσίας 

έν Γαλλία υπηρεσίας έδημοσίευσε πολύτιμα έξαγόμενα τών 
κατά τό παρελθόν έτος μελετών της, οσον άφορα τήν έκ 
τής χρήσεως τριβήν τών νομισμάτων. ’Επειδή δέ καί /.ατά 
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το 1884 είχον ένεργηθή παρόμοιαι μελέται, ύπάρχουσι σημεία 
συγζρίσεως τοΰ φαινομένου τούτου κατά τήν τελευταίαν πεν
ταετίαν, δηλαδή έν περιόδω σχετικώ; μικρά. Μεγαλείτερα δια
στήματα χρόνου άναγκαίως χαρακτηρίζονται ύπό μείζονος 
φθορά;. 'Όπως έν έ'τει 1884 ούτω καί κατά τό 1 888 ή Γαλ
λική Τράπεζα συνήθροισε προσδιορισμένου αριθμόν νομισμάτων 

έκ τή; έν τή πρωτενούση και ταϊς έπαρχίαι; τής Γαλλία; κυ
κλοφορίας. "Ινα περιορισθώμεν είς μόνα τά γαλλικά είκοσό- 
φραγκα, ό άριθμό; αύτών άνήρχετο είς 4,825, τά όποια κα- 
τετάχθησαν εϊ; τέσσαοας κατηγορία;, α') τά έ'χοντα βάρος 
άνώτερον τών 6 γραμ., 4645, ήτοι ύπέρ τήν έν τή νομισμα- 
τοποιία έπιτρεπ-μένην ελύειψιν τών 2 χιλιοστών τοΰ κανονι
κού βάρους, β') τά έ'χοντα βάρος 6 γραμ., 4645 μέχρι 6 γρ., 
4387. έντό; δηλαδή τών ορίων τή; έκτεθείση; κανονικής ανο
χής, γ') τά έ'χοντα βάρος 6 γρ., 4387 μέχρι 6 γρ., 4065, 
έντό; τών ορίων ήτοι τή; κανονικώς άνεκτή; φθορά; τών 7 
χιλιοστ., καί 5') τά έ'χοντα βάρος όλιγώτερον τών 6 γρ., 
4065, ήτοι ΰπό τήν κανονικήν τή; φθορά; ανοχήν.

Καί τά μέν βαρέα νομίσματα τή; πρώτης κατηγορία; άπό 
1,17 τοΐς ο/ο τώ 1884 κατέπεσαν εϊ; 0,84 τφ 1888, τά δέ 
καλά νομίσματα τή; δεύτερα; μέν κατηγορία; κατέπεσαν έν 
τή ανοχή τή; νομισματοποιί’κς άπό 48.46 τοϊ; ο/ο τώ 1884 
εις 36.42 τώ 1 8*,  τής δέ τρίτη; κατηγορία; άνέβησαν έν 

τή άνοχή τή; νομισματοτριβής άπό 43.40 τοϊς ο/ο τώ 1884 
εί; 54.8 τώ 1888. τά δέ ελαφρά νομίσματα τή; τετάρτη; 
κατηγορίας άνέβησαν, ύπό τήν άνοχήν τής τριβής, άπό 6.96 
τοϊ; ο ο τώ 1884 εις 7.86 τώ 1888. Εντεύθεν προκύπτει, οτΐ 
καθόσον μεταβαίνομεν άπό τοΰ έτους I 88 4 εϊ; τό 1888,τά μέν 
βαρέα νομίσματα τής πρώτη; καί δευτέρα; κατηγορία; γίνον
ται σπζνιώτερα, τά δε ελαφρά γίνονται συνηθέστερα, έπί τή 

αυτή έκατέρωθεν αναλογία τών 12.37 τοΐς ο ο. Έκ τής αύ- 
τής έρεύνης προέκυύεν, 'ότι τό κατά μέσον ορον βάρος τών εί- 
κοσοφράγκων, σχετικώ; πρό; τό κανονικώς άπαιτούμενον βά
ρος αύτών, κατέπεσεν άπό 997.1 χιλιοστών τώ 1884 εί; 
996.6 τώ 1888. Επομένως ή έκ τή; τριβής απώλεια τοΰ 

είκοσοφράγκου ανέρχεται κατά μέσον δρον εί; 3 χιλιοστ., 4 τοΰ 

κανονικού του βάρους.
Έπί 50,000,000 είκοσοφράγκων (άξια;ένό; δισεκατομμυρίου 

φράγκων) ύπελογίσθησαν εί; 3.930,000 είκοσόφραγκα (αξίας 

78,600,000 φρ.) τά ελαφρά. "Ινα άνακτήσωσι ταΰτα τό κα
νονικόν των βάρος,δέον νά άναχωνευθώσιν, προστιθεμένου έκά- 
στω αύτών χρυσού 9 χιλιοστ., 9 τοΰ νομισματικού τίτλου, 
άζία; 778,140 φρ. άναβιβαζομένης εί; 954,990 φρ. διά τοΰ 

συνυπολογισμοΰ καί άλλων τινών προσθέτων δαπανών.
Περισσοτέραν φθοράν έβεβαίωσεν ή έξέλεγξι; έπί τών χρυ

σών δεκαφράγκων καί πεντόφραγκων. Σχετικώ; πρός τό κα
νονικόν αύτών άρος, ή έκ τής χρήσεω; αύτών κατά μέσον 
ορον φθορά, καθ’οσον μεταβαίνομεν άπό τοΰ έτους 1 88 ’> εί; 
τό έτος 1888, ύπελογίσθη κατά τά πρώτα εί; 7 χιλιοστ. ,1 
καί κατά τά δεύτερα είς 11 χιλιοστ. ,1. Ίνα άνακτή- 
σωσι τά νομίσματα ταΰτα (άξια; 100,000,000 φρ.) τό κα
νονικόν αύτών βάρος, απαιτείται χρυσός αξίας 984,060 φρ. 
διά τά δεκάφραγκα καί 500,904 φρ. διά τά πεντόφραγκα.

Συνυπολογιζομένων τών ανωτέρω δαπανών, προκύπτει ότι, 
πρός άποκατάστασιν τού κανονικού νομισματικού βάρους τών 
είκοσοφράγκων, δεκαφράγκων καί πεντόφραγκων, απαιτείται 
νά δαπανήση ή Γαλλία εί; χρυσόν 2,439,914 φρ., είς τά 
όποια δέον νά προσεθώσι καί τά έ'ξοδα τή; νομ.ισματοποιήσεως.

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΩ

Ή τοκογλυφία είναι μία τών πληγών, ύφ’ ών κατατρυχε- 
ται όμολογουμένως ή κοινωνία ήμών, ούχί δέ αδίκως παραβάλ- 
λουσί τινες αύτήν πρό; δαμόκλειον σπάθην, ήτις έπικρέμαται 

πρό πάντων τή; κεφαλή; τή; παρασυρομίνης έκ τών κακών 
παραδειγμάτων νεολαίας. Καί όντως όλίγιστοι νέοι έκ τώνπε- 
ριδιαβαζόντων. μετά τήν πέμπτην έσπερινήν ώραν, τήν όδόν 
Σταδίου, δέν διήλθον είσέτι, άπαξ ή πολλάκις, τής όδοΰ οί-
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χίας τίνος τών όψιπλούτων τοκογλύφων. Οί πλεΐστοι είναι κα- 
τάχρεοι. Τά πινάκια τών δικαστηρίων μαρτυροϋσι τό τοιοΰτον. 
Καθ’ έκάστην δικάζονται υποθέσεις έκ συναλλαγματικών, ούκ 

εύκαταφρονήτων ποσών. Οί δέ γονείς, όπως μη προσάώωσι 
μομφήν έαυτοΐς και τή οικογένεια των, άποτίουσι τήχρέη ταϋτα 
τών υιών, οιτινες πολλάκις δέν έχουσι λάβει απέναντι τής 
ολικής όφειλής ούτε τό ήμισυ, ούτε τό τρίτον, εστιν ότε ούδ" 
αύτό τό τέταρτον. ’Εκτός όμως τής κατηγορίας ταύτης τών 
θυμάτων τούτων τής τολογλυφίας, χάριντών όποιων ζητείται 
παρά τινων ή κατάργησις τής προσωπικής κρατήσεως, ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω, ύπάρχουσι και άλλα τοιαΰτα πολυαριθμό- 

τερα έν τε τή πρωτευούση καί ταΐς έπαρχίαις. ’Επί τής κα
τηγορίας ταύτας τών θυμάτων, ό δανειστής δέν βασίζεται έπί 

τής προσωπικής κρατήσεως συναπτών τό δάνειόν του, άλλ’ 
έπί τοϋ προσφερομένου ενεχύρου ή τής υποθήκης, καΐ ούτω 
δανείζει τώ παρουσιαζομένφ οφειλέτη, τό ζητούμενον ποσόν έπ’ι 
τόκω 15, 90 /.αΐ 95 τοΐς ο ο. Μετά δέ ή δύο έτη παραγ- 
γέλλει δικαστικόν κλητήρα νά έπιδώση τήν επιταγήν, ζητεί 
έκτοτε νέους τόκους έπί τοϋ άρχικοϋ κεφαλαίου και τών τό
κων, καί. ούδέν παράξενον, έάν μετά πενταετίαν ιδη ό δυ
στυχής οφειλέτης τό δάνειόν του διπλασιασθέν καΐ μετ’ ού 
πολύ τό ένυπόθηκόν του πωλούμενον Λ’ ir κομμάτι ψωμί, 
όπως μεταχειρισθώμεν τήν γνωστήν τών οφειλετών τούτων 

φράσιν.
Ή άθλια αύτη κατάστασις, ήτις πρό μακροϋ ίσως χρόνου 

επικρατεί παρ’ ήμϊν, άπέσπασεν έσχάτως τήν προσοχήν τοϋ 
κοινοϋ. Δέν γνωρίζομεν όμως διά ποιους λόγους τό βλέμμα 
πάντων σχεδόν τών αρμοδίων έσταμάτησε? έπί τών δανειζομί · 
νων νέων, οιτινες έξ ανοησιών παραφερόμενοι ώς έπι τό πλεΐστον 
καταχρεοϋνται, μικρός δέ λόγος έγένετο περί τών άλλοιν τής 
τοκογλυφίας θυμάτων. Ιίάντες, κατά το μάλλον καΐ ήττον, 
αί πραγματευθέντες το ζήτημα έν τή δημοσιογραφία ώς μόνον 
μέσον θεραπείας τής κακής ταύτης καταστάσεως εύρον τήν κα- 

τάργησιν τχς προσωπικής κρατήστως. ήτοι τήν άρσιν τοϋ πα- 
?εχομένου τώ δανειστή δικαιώματος όπως φυλαχίζη τόν όφει-
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λέτην έπί σκοπώ τής έζαναγκάσεως αύτοΰ πρός άπότισιν τοϋ 
χρέους. Έκ τής ώς μοναδική; όμως παρά τινων θεωρουμένης 

διεκβάσεως ταύτης, πρός έξολόθρευσιν τών έπαγγελομένων τόν 
τοκογλύφον ά.τό τοϋ προσώπου .... τής Ελλάδος, πιστοϋ- 
ται οτι τό έπζγγελμα τών απλών τοκιστών, ήτοι τών δανει
στών τών ζητούντων νά κυκλοφορώσι έπωφελώς τό χοήμα των, 
καΐ τό έπάγγελμα τών τοκογλύφων, ήτοι τών δολίων δανει

στών τών τοποθετούντων καΐ τά έλάχιστα αύτών κεφάλαια 
έπί ύπερόγκοι; τόκοις, συγχέονται ύπό τών άσπζζομένων 
τήν διά τής κζταργήσεως τής προσωπικής κρατήσεως λύσιν 

τοϋ τοκογλυφικοϋ ζητήματος.
Έν πρώτοι; τό ζήτημα του δανειζειν έπ’ι τόκω δέν είναι 

έξ έκείνων, άτινα δέν διήγειρον τρομερόν σάλον άπ’ αύτών τών 
αρχαιότατων χρόνων. 01 νόμοι τοϋ Σάλωνας έπέτρεπον τά το- 
κοφόρα δάνεια, ένώ έκεΐνοι τοϋ Κάτωνος άπηγόρευον αύτά(*).  
Ό ’Αριστοτέλης ένόμιζεν άκτιρυσικ/,κ τήν έκ τοϋ χρήματος 
παραγωγήν νέου χρήματος. Έ.αντίον τοϋ τόκου είχε κηρυχθή 
καΐ ό Πλούταρχος. Οί πατέρες τής έκκλησίας ειχον τάς αύ- 
τάς έναντίον τών τόκων ιδέας.Ό άγιος Βασίλειος έφρόνει, οτι 
οί δανείζοντες πλουτίζονται έκτής πενίας τών άλλων (!), ό δέ 

άγιος Χρυσόστομος παρέβαλλε τήν λήύιν τόκων πρός τήν άνευ 
σποράς συγκομιδήν; «τίπαραλογώτερον τοϋ θερίζειν άνευ άγροΰ, 
άροτρου καί βροχής ; . . . . ·.· Καί μετά τήν άρχαίαν εποχήν 
τζύτην αΐ ύπέρ καΐ κατά τοϋ τόκου αμφισβητήσεις έξηκολού- 
θησαν. Ό τόκος ειχεν ύπέρ αύτοΰ τάς πολιτιστικής καΐ προ
στατευτικής ιδέας, διότι τό έμπόριον, ή βιομηχανία καΐ αΐ 
έπιστήμαι ύπερεμάχουν, άλλ’ είχε καΐ εναντίον του τή; θρη
σκευτικής άρχάς. διότι ή Εκκλησία τόν έπολέμει. Καΐ έφ’ όσον 

μέν κατόπιν, δια τής πζρελεύσεως τοϋ χρόνου καΐ τής παρα
δοχής τών ύγειών άρχών, οί πατέρες τής έκκλησίας ήλασσον 

γνώμην έπί τή; πζραγωγικότητο; τοΰ κεφαλαίου, έπί τοσοϋ-

(I) Ο Κίτων ζκίτο: πϊ?ίίζλ>.ι την τοΖ'Ζ.ϋ.ντίαν πρ',ς τήν io/.w'.v· χν.ιΐνκ: 
3cSa:ov 5τ: ήτο τ·.ον = τύ; τοκογλύφο;. '<· is Ητοϋτοί Ηχνιιζι τζτά; 48—55 

τοΐς ΐζατνν!
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τον νέοι πολέμιοι, οί κοινωνισταί, άνεφαίνοντο και έπέπιπτον, 
έκ διαφόρων συμφεροντολογικών παθήσεων όρμώμενοι, κατά 

τοϋ κεφαλαίου και τών τόκων. ΊΙ σχολή τών σοσιαλιστών, 
τόν πόλεμον κηρύξασα κατά τοϋ κεφαλαίου, έγραψεν έπι τής 

έρυθράς της σημαίας τάς λέξεις: ι'ΛοχζψζΙα ϊιναι χ.ίοχ^.^
At κοινωνιστικαί όμως ίδέαι αύται δέν έπεκράτησαν, ούτε 

ελπίς υπάρχει νά έπικρατήσωσι, μ' Σλας τάς λαμπρά; καί σο
φάς θεωρίας τών έξοχωτέρων τής σχολής ταύτης διδασκάλων, 
τό δέ κεφάλαιον ή τό χρήμα, παραγόμενον ύπό τοϋ ανθρώ

που καί ούχί ύπό τή; φύσεως, ώς λέγει ό σοφός νομοδιδάσκα
λο; Troplong, χρησιμεύει ότέ μέν ώς έμπόρευμα, ότέ δέ ώς 
σήμα άξιων, παρά πάντων θεωρούμενον ώς τό κατ’έξοχήν αρι
στούργημα τοϋ πολιτισμού, τό νέας οδούς άνοϊγον εί; τήν γε
νικήν δραστηριότητα, νέας πηγά; εις τήν εργασίαν καί νέα 

μέσα πρός άπόκτησιν τών άναγκαίων πόρων είς τάς άποκλη- 
ρωθείσας τοϋ πλούτου κλάσεις.

Ώστε τό χρήμα, διδόμενον παρά τίνος τινί, χρησιμεύει είς 
τοϋτον, κατά γενικόν κανόνα, πρός παραγωγήν έτέρου χρή
ματος. Έάν δέ ό δανείζων τό χρήμα του δέν συντελή αμέσως, 
διά τής ατομικής του έργασίας, πρός τάς νέας διά τοΰ δανει- 
σθέντος χρήματός του παραγωγής, δέν έπεται ότι δέν έχει καί 
τό δικαίωμα τής μερική; συμμετοχής έπί τών κερδών, άφοϋ ή 

παροχή του έκείνη ήτο τό κύριον έλατήριον τών χρηματικών 
προσαυξήσεων τοϋ δανεισθέντος. Έάν μάλιστα έμβριθέστερον 
έξετάση τις τό ζήτημα, θά εύρη ότι τό δικαίωμα τοΰτο τοΰ δανει- 

στοϋ πρός άπόκτησιν χρηματικής τίνος ποσότητες, ώς έκ τοϋ 
γενομένου δανείου, δέν είναι αύτή καθ' έαυτήν μερική συμμε
τοχή εις τά κέρδη τοϋ οφειλέτου, άλλ’ είναι τίμημα τής γε- 
νομένης έπί τινα χρόνον μεταβιβάσεως τής κυριότητος τοϋ 

χρήματος τοΰ δανειστοΰ, όπερ ό όφειλέτης ένόμισεν ότι θά ήτο 
έπωφελές, έάν εΰρίσκετο, κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, 
έν τή κυριότητί του.

Ή παρά τοΰ Προυδώνος ϋποστηριχθεΐσα θεωρία ύπέρ τής 

κατά χαριστικόν τρόπον παροχής δανείων δεν φαίνεται ήμϊν 
λογική. Ό σοφός ούτος κοινωνιστή; παρεδέχετο, ότι ό δανεί- 

ζων χρηματικόν τι ποσόν δέν στερείται ούδεμία; ώφελείας έν 

τφ δανείω, διότι δανείζει τι ούτινο; ή δέν έ'χει ανάγκην ή 
δέν δύναται νά ποιήση παραγωγικήν χρήσιν. Άλλ’άν δεχθώ - 
μεν τήν άρχήν ταύτην ώς όρθήν, διατί τότε νά μή θεωρήσω» 

μεν ώσαύτω; ώ; λογικήν τήν δωρεάν πώλησιν πράγματός τί
νος, έξ έκείνων άτινα ό πωλητής έχει έν μεγάλη αφθονία έν 
τή κυριότητί του ; Άλλως τε, έάν τό χρήμα ώφείλε νά προσ- 
φέρηται δωρεάν παντί τώ βουλομένω, κατά τήν θεωρίαν τοΰ 
Προυδώνος, τοΰ μετά τοσούτου εκλεκτού πνεύματος συγγρά- 
ψαντος τάς αΟΐχο^ο/αχάς τζ.Ιάΐας», τότε, νομίζομεν, ούδέποτε 

θά προσεφέρετο ώς δάνειον, καί έν τοιαύτη περιπτώσει ή πί
στες βεβαίως θά έφθινεν άπό υαρασμόν. Άλλά διά τών θεω

ριών τούτων τών κοινωνιστών, ου μόνον ή πίστις θά έπασχε 
δεινώς άλλά καί ή ιδιοκτησία δέν θά άνεγνωρίζετο. 'Ενώπιον 
δέ τοιούτων κινδύνων δέν ήτο δυνατόν, άφοϋ άνεγνωρίσθη ή 
ιδιοκτησία, παρά νά έπισημοποιεϊτο ή νομιμότης τοϋ δανείου 

καί τοΰ τόκου.
Τήν μικράν ταύτην ιστορικήν παρέκβασιν έθεωρήσαμενάναγ- 

καίαν διά τό ζήτημα, οπερ έξετάζομεν ένταΰθα. Έξ αυτής 
άπορρέει ώς λογική συνέπεια ή σκέύις, ότι ό έκ τών δανείων 

προερχόμενος τόκο; είναι άναφαίρετον δικαίωμα του δανειστοΰ 

καί oTt ώ; τοιοϋτον έχει καθήκον ό νομοθέτη; νά τό προστα
τεύη. Άλλά ποιαν άλλην προστασίαν ήδύνατο αρά γε νά τόΰ 
χορηγήση έκτός έκείνης τών υποθηκών καί τών ενεχύρων ; 
*Οπου δέ τοιαΰτα προστατευτικά παραρτήματα δέν ύπάρχου- 
σιν, έπι τίνος άσφαλείας θά στηριχθή ό δανειστής διά τήν εμ
πρόθεσμον έπιστροφήν τοΰ χρήματός του ; Ό νομοθέτη; έν 

τή ευθυδικία. του έπρονόησεν, όπως διά τής προσωπικής κρα- 
τήσεως τοϋ οφειλέτου έξασφαλίζηται ό δανειστής, καί έφήρ- 
μοσε ταύτην έπί τών έμπορικών πράξεων ιδίως άνευ διαστολής 
προσώπων, διότι αί πράξεις αύται. ώς έπί τό πολύ, συνάπτον- 
Tat άνευ τής συμπαρομαρτήσεως άλλων έξασφαλίσεων.

Ή προσωπική κράτησι; έν τούτοι; δέν είναι έφεύρημα νεω- 
τέρων έποχών. Ύποθέτουσιν, ότι καθιερώθη ύπό τών όώύεχα 
.ιινάχων, οίτινε; έδιδον τώ δανειστή απόλυτον δικαίωμα έπί τοΰ 
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προσώπου και τών πραγμάτων τοΰ οφειλέτου. Οΰχ’ ήττον δέον 
νά σημειώσωμεν ένταϋθα,ότι μεταξύ τής αρχαίας καί τής νεω- 

ιεοας προσωπικής κρατήσεως ύπάρχει μεγάλη διαφορά, ήν 
παραβλέπουσι συγγραφείς τινες τής σήμερον, διότι εκείνη μέν 

ούδέν άλλο ήτο εί μή δικαίωμα άμεσον καί άπόλυτον έπΐ τοΰ 
προσώπου, ένώ αΰτη τυγχάνει δικαίωμα έμμεσον, χρήσιμον 
μόνον πρός ίζαναγΧασμίτ τοΰ όφειλέτου προς πληρωμήν. Έπΐ 
τοΰ άπλοΰ έν τούτοις εξαναγκαστικού μέτρου τούτου διηρέ- 
Οησαν αί γνώμαι τών συγγραφέων, καί άλλοι μέν διϊσχυρί- 
σθησαν ότι τά δίκαια τής άνθρωπότητος καί ή ηθική δέν 

έπιτρέπουσιν, όπως ό άνθρωπος κατακρατήται καί φυλακίζηται 

χαριν τών χρηματικών συμφερόντων έτέρου, άλλοι όμως άντέ- 
λεξαν οτι χάριν τοΰ συμφέροντος τοΰ εμπορίου έν γένει καί 
τής πιστεως δέον νά χορηγώνται αΐ εγγυήσεις πασαι εις τούς 
δανειστάς, ούδ' αυτής τής προσωπικής κρατήσεως εξαιρούμε
νης, διότι φρονοΰσιν ότι μόνον διά τού τρόπου τούτου δύναν

ται οί κεφαλαιούχοι νά θέτωσι τό χρήμα των είς τήν τοσοΰ- 
τον ευεργετικήν διά τό έμπόριον καί τάς συναλλαγάς έν γένει 
κυκλοφορίαν.

Προκειμένου πράγματι περί τών εμπορικών πράξεων καί 
τών συναλλαγών έν γένει, εμφανίζεται ε'ις τό μέσον τό φάσμα 
τής πίστιωζ, τής μεγάλης δυνάμεως ταύτης ήτίς προσφυώς 
παραβάλλεται κατά τό μέγεθος πρός βαβυλώνειον πύργον,στη- 
ριζόμενον, άντΐ έδραίων θεμελίων, έπΐ τής καλής ΰπολήψεως 
έν γένει και τής τιμιότητας τοΰ οφειλέτου. Διά τής πίστεως 

ταύτης κατορθοΰται όπως γενικεύηται πάντοτε ή χρήσις τών 
ύπαρχόντων κεφαλαίων, όπως πολλαπλασιάζηται ό αριθμός 
τών επικερδών έπιχειρήσεων καί όπως ό πλούτος αύξάνη κατά 

γεωμετρικόν λογον. Ως δέ γνωστόν παρ’ ήμϊν, ή πίστις έβα- 
σισθη ανέκαθεν έπΐ τοΰ θεσμού τής προσωπικής κρατήσεως. 
Ανευ τής προσωπικής κρατήσεως, λαμ.βανομένων ύπ' οψιν 

ίξεων καί περιστάσεων τοπικών, ή πίστις θά έναυάγει παρ’ ή
μϊν καί αΐ υποθέσεις θά είσήρχοντο είς τό στάδιον τής παντε
λούς στασιμότητος. ΊΙ προσωπική κράτησις έδωσεν είς τό έμ- 

πόριον έν μέρει τήν ώθησιν, ήν βλέπομεν σήμερον, καί τας 
προόδους, άς πά.ς τις δύναται ψηλαφητός νά θίξη.

Συνέβη όμως μεταξύ τών δανειζόντων νά εΰρεθώσι και κα
κοήθεις έπιχειρηματίαι, οίτινες, δυνάμει τοΰ τόσον συντελε- 
στικού είς τήν έλληνικήν πίστιν θεσμού τής προσωπικής κρα
τήσεως, ήνέωξαν δανειστικά καταστήματα, ή έν κρυπτώ και 
παραβύστω ο'ι δειλότεροι έξασκοΰσι τά τοΰ επαγγέλματος των 
σχηματίσαντες, ώς διαδίδεται, έταιρίας φαυλοβίων, συνάπτουσι 
σχέσεις μετά τών θυμάτων των, εκμεταλλευόμενοι τούς άπει
ρους ή τούς βλάκας πλουσίους νεανίας τών επαρχιών ή τής 
πρωτευούσης, τούς όποιους παραπείθουσι πρός υπογραφήν συν
αλλαγματικών έκ σπουδαίων ποσών,άντΐ τών ολίγων δραχμών, 
άς τοϊς μετροΰσι και αϊτινες συνήθως δέν χρησιμεύουσι πρός 
άλλο τι, εί μή πρός διαφθοράν. Είς προστασίαν λοιπόν τών 

νεανίσκων τούτων καί τιμωρίαν τών κακοηθέστάτων τοκογλύ
φων των πρετείνεται ή κατάργησες τής προσωπικής κρατή
σεως. Ύπέρμαχοι πρός τούτο φαίνονται αί θεσμοθεσίαι τών 
λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, παρά τοϊς πλείστοις τών όποιων 

ό θεσμός τής προσωπικής κρατήσεως ότέ μέν καταταογεϊται 
μετά πολυχρόνιον ίσχύν, ότε δ’ έπαναφέρεται μετά όλιγοχρο- 

νιον κατάργησιν.
Καί όσον μέν άφορα τό έξωτερικόν έπιχείρημκ τούτο, όπερ 

είναι καί είς τών σπουδαιότερων ισχυρισμών, παρατηροΰμεν οτι 
όπου ό θεσμός τής προσωπικής κρατήσεως κατηργήθη ή κκ- 
τήντησε περιττός, έκεϊπροηγήθη ή κοινωνική ήθικοποίησις, ό 
εκπολιτισμός καί ή τακτική τοΰ θεωρεϊν πρωτίστως ώς ΐεράν 
τήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων, ή διαφθορά δέν έφαίνετο 

μέχρι σκανδάλου άνεπτυγμένη, ούδέ ή μβγα.ΙομανΙα είχε κυ·. 
ριεύσει τά πάντα, ούδέ ή νεολαία κατηνάλισκεν τόν καιρόν της 
είς οία παρ’ ήμϊν. 'Όπου οί κοινωνικοί ούτοι όροι δέν ειχον 

συμπληρωθή ή όπου ούτοι διεταράχθησαν, βλέπομεν τους νο- 
μοθέτας καταργοΰντας μέν προσκαίρως τήν προσωπικήν κρά- 
τησιν, έπαναφέροντας δέ αυτήν ταχέως, ώς συνέβη τετράκις 
έν Γαλλία έν διαστήματι 40 έτών, παραπλησίως δέ καί έν 
άλλοις έθνεσιν. "Οσον δέ άφορα τόν έτερον ισχυρισμόν, όστις
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άνχφέρεται είς τήν προστασίαν τών είρημένων νέων καΐ τήν 
τιμωρίαν τών γνωστών τοκογλύφων, νομίζομεν οτι προτιμώ- 
τερον Βά ήτο άν έπρατείνετο ή αύστηρά, χρηματική ιδίως, τι
μωρία τής αποδεδειγμένης τοκογλυφίας και άν έδίδετο τοΐς 

γονεΰσι τών νεανιών τούτων ή συμβουλή, ίνα έπιτρέπωσι πολ
λάκις τήν φυλάκισιν τών τέκνων των πρός σωφρονισμόν των.

Ώ; S/ουσι νϋν τά πράγματα, ή κατάργησις τοϋ θεσμοΰ τής 
προσωπικής κρατήσεως παρ’ ήμϊν, Οά έπιφέρη μετά πάροδον 

ού πολλοϋ χρόνου τήν κατάπτωσιν τής πίστεως άφιπταμένης 
μακράν ήμών. Πάντες οί όφειλέται, είτε εύποροι είτε άποροι, 
εκτός σπανίων εξαιρέσεων, εχοντες είς τό στόμα τήν φράσιν 
• ούκ άν λάβης παρά τοϋ μή ε/οντος», θά καταστήσωσι τούς 
άΟώους καΐ ηθικούς δανειστής των καθ' έκατοντάδας θύματα. 
Δέν ύπολείπεται είμή ή προτεινομένη όπισΟενεργός δύναμις 

τοϋ καταργοϋντος τήν προσωπικήν κράτησιν νόμου, ίνα έν- 
νοήση τις τήν εκτασιν τής απειλούμενης πιστωτικής κατα
στροφής.

Ούτω δέ αί χάριν τής τιμωρίας τών τοκογλύφων διά τοΰ 
μέσου τούτου έπισυμβησόμεναι ο'ικονομικαί ζημίαι εσονται με
γάλης σπουδαιότητος, ένώ αΐ ώφέλειαι Οά συμποσοϋνται είς τήν 
διάσωαιν εύαρίθμων τινων κουφών νέων. Οι νομίζοντες άλλως τε, 
οτι διά τής κκταργήσεως τής προσωπικής κρατήσεως 0άέκλειψή 
παντελώς ή γνωστή κλάσι; τών τοκογλύφων, φρονοϋμεν ότι 
έσφαλμένως ποιοϋσι τούς εαυτών υπολογισμούς,άφοΰ είναι γνω
στόν δτι καί τότε θά μένωσιν ελεύθεροι οί δανεισταΐ νά δα- 
νείζωσιν, είτε δι' ένε/ύρων είτε δΓ υποθηκών, κατά τό δοκοϋν» 
αύτοΐ πάντοτε κατά τάς περιστάσεις προσδιορίζοντας τό τί
μημα τοϋ τόκου, διότι, ώς γνωστόν, τοϋτο δέν είναι δυνατόν 
νά καθυποβληθ ή φυσικώς είς προσδιορισμόν διά νόμου. Ό νό
μιμος προσδιορισμό; τοϋ τόκου σημαίνει πλάνην οικονομικήν (').

(· Κχνονίζων ύ νου-Λίτς; τ 4 τΐμημ» τνΰ τόζ.Ου, όπιο Ssv tivji i/,λο ι: μί, τ’, ένοικων τών /'.ηιικτων, ίίν ίυνί|ΐ’9χ vi ίννοήοωμιν ;,.i τ;νχ; λόγον; όέν 
’>i δύνϊτχι vi sptioiiosijr, και τί :ν·.ιζ.:νν τών οίζ.ών ζτλ. 'Λτι·. ίί <>ί ·?Γιχ- 
νεν ξϊ; τχ; ζχχυλωτίρχ; τζνχίνίολ'.γιχ;.
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Ό μόνος βέβαιος καΐ ασφαλής κανονισμός είναι εκείνος, οστις 
επιβάλλει δπως ή τιμή τών πραγμάτων καΐ τών τόκων, άντί 
αύθαιρέτως νά κανονίζηται ύπό τή; έξουσιας, άπορρέή έκ 
τών σχέσεων αΐτινες πηγάζουσιν έκ τής προσφοράς καί τής 
ζητήσεως. Είς τού; νόμους τών δύο τούτων ταλαντευομένων 
πλαστίγγων καθυποτάσσονται καΐ αύται άλλως τε αί κυβερ
νήσεις κατά τήν σύναψιν τών δανείων των. Ή προσφορά καΐ ή 
ζήτησις, κανονίζουσαι τό τίμημα τοϋ τόκου, όπως καΐ όλων 

τών πραγμάτων, έπιφέρουσι συνεχώς τήν έκπτωσιν τών τι
μών. Ώστε λογικώ; συνάγεται, οτι καΐ μετά τήν προτεινομέ- 
νην κατάργησιν τοϋ θεσμοϋ τής προσωπικής κρατήσεως (ήτις, 
δέον προσέτι νά δηλώσωμεν, ότι δέν είναι δυνατόν νά ή γενι
κή, διότι καΐ αύτοΐ αί σφοδρότεροι ύποστηρικταί τής καταρ- 
γήσεως τή; προσωπικής κρατήσεως θέλουσι νά διατηρηθή αύτη 
διά τινας περιστάσεις, ιδίως δέ διά τάς πρός τό δημόσιον όφει- 

λάς, άφοΰ μάλιστα εύρίσκουσι δύσκολον, ε’ι μή άδυνατόν, άνευ 
ταύτης τήν εισπραξιν τών φόρων κτλ.) δύναται νά βασιλεύ·/; 
άκόμη έπ’ι πολύ ή κλάσις τών τοκογλύφων, έ’στω καί έπί δια
φόρου τάξεως οφειλετών.

ΙΙρός έξολόθρευσιν τής τοκογλυφίας φρονοϋμεν, οτι προτιμώ- 
τερον θά ήτο, άντί τής καταργήσεω; τή; προσωπικής κρατή
σεως σήμερον, νά έφρόντιζον ci αρμόδιοι περί δύο τινων. ά) περί 
τής οσον δυνατόν είς έκτενέστερον βαθμόν διαδόσεως τών πι
στωτικών καταστημάτων, δι’ ιόν καΐ ή προσφορά τών κεφα
λαίων αύξάνει καί οί τόκοι μετριάζονται, κανονιζομένης πάν
τοτε έπ’ι τό ελαττον τής τιμής των, καΐ β) περί τής έπιβο- 

λής ούχί αύστηροτέρων ποινών έκείνων άς ό ποινικός νόμος 
παρεδέχθη (άρθ. 434) κατά τών τοκογλύφων, άλλάμεγα- 
λειτέρων χρηματικών προστίμων καί, εί δυνατόν, δημεύσεων 
τοϋ δανεισθέντο; τοκογλυφικώς κεφαλαίου. Καΐ τό παράδειγμα 
δέ τοϋ γαλ. ποιν. νόμου, δι’ ού ή προσωπική κράτησις δέν επι
βάλλεται παρά έπί δανείων ύπερβαινόντων τά 500 φρ. κανόνι- 
ζομένης πάντοτε τής ποινής άναλόγως τοϋ ποσοϋ, ήτοι τρεις 
μήνας έπί πλέον, άνά πάσαν προσθήκην 500 φρ., θά ίγίνετο 
αφετηρία έπωφελοϋ; μεταρρυθμίσεως.

I
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Οταν κράτος τι εύρίσκηταί εϊς τάς άρχάς άκόμη τής εκ
πολιτιστικής του σταδιοδρομίας, παρ' ώ δυστυχώς κατόρθωμα 

θεωρείται έάν ό οφειλέτης δυνηθη, νά άποφύγη την πληρωμήν 
τών όφειλομένων ύπ αύτοΰ, καί παρά τω όποίφ τό σμήνος 
τών δικηγόρων εΐθισται νά έξευρίσκη πάντα τρόπον πρός έγερσι*  
δικών,καταστρατήγησιν τών δανειστών κλπ.,δέν όφείλει,νομί
ζομεν, νά προβαίνη τοσοΰτον ταχέως εϊς κατάργησιν θεσμών, 
οίτινες δέν βλέπομεν νά <·>σι καί πράγματι τοσοΰτον αύστηροί, 
άφοΰ διά τούςπένητας όφειλέτας ισχύει τόσωτήριον εύεργέτημα 

τής ίκστάσιως τών Υπαρχόντων, άλλ' άπ' έναντίας θεωρούν
ται άναγκαιόταται ύπό πάσανέποψιν πρό; κανονικήν λειτουρ
γίαν τής κοινωνικής μηχανής και ιδίως τοΰ εμπορίου, ένεκεν 
τής απειλής ήν έξασκοΰσιν έπί τοΰ δφειλέτου. Δέν δυνάμεθα 
ούχ' ήττον παρά νά δεχθώμεν, οτι ό θεσμός τής προσωπικής 

κρατήσεως μετέχει τοΰ όπισθοδρομικοΰ, ώς και έκεϊνος τής 
θανατικής ποινής μετέχει τοΰ Απάνθρωπου καί τοΰ βαρβάρου. 
IΙρό; άπόδειξιν μάλιστα τούτου δέν είναι Αναγκαίου νά ποιή- 

σηταί τις μακράς σχετικάς μελέτας, όπως κατόπιν κηρυχθή 
κατά τών θεσμών αύτών. Οί θεσμοί ούτοι, αύτοί άφ' έαυ- 
τών, είσιν αντιπαθητικοί. Έ ίδιότης των όμως αύτη δέν κω
λύει ήμας νά άναγνωρίσωμεν αύτούς ώς αναγκαίους, καί 
έάν δέν παραδεχθώμεν αύτούς ώς τοιούτους διά μακρότατον 

χρόνον, κατ' έλάχιστον όμως προσωρινώς και μέχρι τής προσ- 
δοκωμένης άναπτύξεως τή; κοινωνίας ήμών, έξ ή; έλεύσεται 
ήμαρ, οτε άφ' εαυτών θέλουσι καταπέσει, ούτως είπεϊν, φυ- 
σικώς. Αύτός μέν είναι ό πόθος, ή δέ πρακτική άνάγκη έχει 
τάς ιδιαιτέρας έπί τοΰ παρόντος Απαιτήσεις της.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ.

ΑΛΙΕ Γ Γ1Κ Η ΒIΟ.VIΗX AN IΑ

Πρό ένός έτους έν Γαλλία διά τοΰ νόμου τής 1 μαρτίου 
1888 άπηγορεύθη εϊς τούς ξένους ή αλιεία εϊς τά παράλια 
τής Γαλλίας καί 'Αλγερίας,μέχρι τριών θαλασσίων μιλιών πρός 

τό πέλαγος άπό τής χαμηλοτέρας Ακτής· όσον άφορ? τους 
κόλπους, ό ύπολογισμό; τών τριών μιλίων κανονίζεται άπό εύ- 

θείας γραμμής, Αρχομένης άπό τοΰ πλησιεστέρου μέρους τής 
εισόδου μέχρι τοΰ σημείου καθ’ ο τό άνοιγμα δέν ύπερβαίνεί 
τά δέκα μίλια. Έάν ό πλοίαρχος ή ναΰται ξένου πλοίου ρί- 
ψωσι δίκτυα ή όπωςδήποτε άλιεύσωσιν έν τή απαγορευμένη 

ταύτη έκτάσει τών γαλλικών θαλασσών, τιμωρείται ό πλοί
αρχος διά προστίμου 16 —250 φρ., διπλασιαζομένου έν περί- 
πτώσει ύποτροπής, λογιζομένης τοιαύτης έάν κατά τά δυο 
προηγούμενα έτη κατεδικάσθη έπ'ι παραβασει τοΰ προκειμέ- 

νου νόμου.
Οί πλοίαρχοι τών πολεμικών πλοίων τής Γαλλίας κα'ι έν 

γένει οί έπί τής θαλασσίας Αστυνομίας Αξιωματικοί αυτής βε- 
βαιοΰσι δι’ έκθέσεως των τάς παραβάσεις καί όδηγοΰσι τούς 

παραβάτας και τά πλοία αύτών έντός τοΰ πλησιεστέρου γαλ
λικού λιμένος, αί αρμόδιαι τοΰ όποιου άρχαί κατάσχουσι τά 
αλιευτικά εργαλεία καί πωλοΰσι κατά τάς έπί τοότω διατυ
πώσει; τά προϊόντα τής παρανόμου αλιείας, παραδίδουσαι τό 

τίμημα αύτών εί; τό ταμεϊον τών έργατών θαλάσσης, μεχρις 
ού Αποφασίσει τό δικαστηρίου, ή καταδικαστική τοΰ όποιου 
άπόφασις συνεπάγει τήν δήμευσιν τών κατασχεθέντων έργα
λείων, τά όποια, άν μέν είναι άπηγορευμένα, καταστρέφονται, 
άν δέ ο>χί, πωλοΰνται καί τό τίμημα αύτών μετά τοΰ τιμή
ματος τών πωληθέντων προϊόντων είσάγεται είς τό ταμεϊον 

τών άπομάχων ναυτικών.
'Αρμόδιον δικαστήριον εινζι τό πλημμελειοδικείου τής πε

ριφέρειας, είς ήν υπάγεται ό λιμήν, έν τφ όποίφ όδηγοϋνται 
οί παρανόμως άλιεύοντες. Εάν ούτοι δέν καταδιωχθώσιν έντός 
τριών μηνών άπό τής πράξεώς των, λογίζεται αύτη πζραγε- 
γραμμένη. Τά πρωτόκολλα, δι' ών βεβαιοΰται ή παράβασις 
αύτών, άποτελοΰσι τελείαν Απόδειξιν μέχρι προσβολής των έπί 
πλαστογραφία, έν έλλείψει δέ αύτών είναι δεκτοί καί μάρτυ
ρες. Ό παρά πλημμελειοδίκαις είσαγγελεύς διευθύνει τήν κα
τηγορίαν, δυναμένων καί τών αρμοδίων ναυτικών άξιωματικών 
νά ύποβάλλωσι προτάσεις ένώπιον τοΰ δικαστηρίου. Έάν ό 
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καταδικασθεί; δέν πλήρωσή τά έπιβληθέντα αύτώ πρόστιμον 
καί έξοδα, κρατείται τό πλοΐόν του μ-χρις ολοσχερούς πληρω
μής ή μέχρι τριών μηνών διά τήν πρώτην παράβασιν καί μέ
χρι; *ξ  μηνών έν περιπτώσει ύποτροπής. Έάν άνακόψη ή έκ- 
καλέση τήν άπόφασιν, δύναται νά επιτυχή παρά του δικα
στηρίου τήν άφεσιν τοΰ πλοίου του, καταθετών τό ποσόν τής 
καταδίκης του καί ολα τά έξοδα.

Έκ τής Αλιευτικής ταύτης διά τούς ξένους άπαγορεύσεως 
τών γαλλικών θαλασσών δέν εμποδίζεται ό έντός αύτών πλους 
τών ξένων Αλιευτικών πλοίων. 'Ιδιαίτερα διατάγματα Οά κα- 

νονίσωσι τήν κατ' αύτά θαλασσίαν Αστυνομίαν, τής οποίας αί 
παραβάσεις βεβαιοΰνται καί δικάζονται κζ.τά τά άνω έκτεθέν- 
τα, επιβαλλόμενου αύτοϊς προστίμου 16—100 φρ. Έν γένει 
ή προκειμένη νομοθεσία διατηρεί έν ΐσχύι τάς μεταξύ Γαλ
λίας καί άλλων εθνών συμβάσεις καί τούς πρός έκτέλεσιν αύ. 
τών νόμους.

ΤΑΙΪΙΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ TQl 1889

Πρό ολίγου ή «Έφημερί; τής Κυβερνήσεως» έδημοσίευσε 
τήν ύπό τοΰ ϋπουργικοΰ συμβουλίου έγκρισιν τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ ταμείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, τόν 
όποιον ή διοικούσα αυτό έπιτροπή κατήρτισε διά τό έτος 
1889. Κατ' αύτόν Αναβιβάζονται τά μέν έσοδα είς 2,471, 
200 δρ., τά δέ έξοδα εις 3,179,155, έπομένω; ύπάρχει έλ
λειμμα 707,955 δρ., περί τών οποίων έπεφυλάχθη τό ΰπουρ_ 
γικόν συμβούλων, ίνα ζητήσγ, παρά τής Βουλή; τά; αναγκαία» 

Αναπληρωματικά; πιστώσει;. Σχετικώ; πρό; τό έτος 1888 
παρατηρεΐται έπαισθητή έλάττωσις κατά τό 1889 έν τώ 
προϋπολογισμώ τή; δημοτική; έκπαιδεύσεως,Αναβαίνουσα κατά 
μέν τά έσοδα εί; 285,800 δρ., κατά δέ τά έξοδα είς 422, 
275. Έπΐ τοϊς έξοδοι; τοΰ 1888 τό έλλειμμα τοΰ 1889 υπερ
βαίνει λοιπόν τό έν έκατομμύριον (1,130,230 δρ.).

’Έσοδα.—Διαιρούνται ταΰτα τφ 1889 εις έξ κεφάλαια, 
α') συνδρομή δημοσίου κατά τόν προϋπολογισμόν τοΰ κράτους 
300,000 δρ. (άντΐ 350,000 τώ 1888), β) εισφορά τών 

δήμων 2,000.000, γ') χορηγία έκ τών τόκων τών εί; τήν 
διάθεσιν τοΰ ύπουργείου τή; έκπαιδεύσεως διατελούντων κλη
ροδοτημάτων, τών μή ζαθωρισμένων είς ειδικούς σκοπούς 50, 
000, δ') ποσοστόν 5 τοΐς ο/ο έπί τών ετησίων εσόδων 
τών ιερών μονών 120,000, ε') ιδιαιτέρα καταβολή έκ τοΰ 
κληροδοτήματος τοΰ επισκόπου Ιεραπόλιως πρός Ουστασιν δη
μοτικών σχολείων κορασίων έν Ά,δρφ 200, τό όλον 2,471, 
200 δρ.

’Έξ<»ϊ»-Λ.— Τό σημαντικώτερον κεφάλαιον αύτών Αφορ^ 
είς τήν συντήρησιν τών συνεστημένων δημοτικών σχολείων, 
Αναβιβαζόμενου εί; 2,827,850 δρ., ήτοι α') μισθοί 1688 
τακτικών δημοδιδασκάλων, έξ ών 275 πρωτοβάθμιοι πρός 
140 δρ. κατά μήνα 402,000 δρ., 72(1 δευτεροβάθμιοι πρός 
100 δρ. κατά μήνα 864,000 δρ., 693 τριτοβάθμιοι πρός 80 
δρ. κατά μήνα 665.280 δρ., μισθός διορισθησομένων διδα
σκάλων έκ τών έκτος ύπηρεσίας διατελούντων καί τών Απο- 
φοιτοιντων έκ τών διδασκα>είων 50,000 δρ., ύπερβάλλον μι
σθού 15 πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων καί δημοδιδασκαλισ- 
σών διευθυνουσών σχολεία άρρενων έν ’ θήναις, Σύρω, Πά- 
τραι; καί Κέρκυρα πρό; 40 δρ. κατά μήνα 7.200 δρ., β')άπο- 
ζημίωσι; λόγφ ιδιαιτέρας κατοικί»; 1 C.88 τακτικών δημοδιδα
σκάλων άμφοτέρων τώνγενών, πληρωνομένη κατάμήνα είςτού; 
κατοικοΰντα; έκτο; τών σχολείων,7 1 προϊστάμενοι σχολείων έν 
πρωτευούσαι; νομών πρός 500 δρ.35,500 δρ., 177 υφιστάμε
νοι έν τοϊς αύτοϊ; προς 400 δρ. 70,800 δρ., 207 υφιστάμε
νοι έν πρωτευούσαι; πρώην επαρχιών πρός 300 δρ. 62,100 
δρ., 1233 δημοδιδάσκαλοι έν άλλοις σχολείοις πρό; 120 
δρ. 1 47,960 δρ., διά διορισθησομένον; έντός τοΰ 1889 δρ. 
15,000, γ') άποζημίωσι; 350 γραμματοδιδασκάλων, ύπηρε- 
τούντων είς εγκεκριμένα σχολεία δι’ έλλειψιν πτυχιούχων δη
μοδιδασκάλων, πρός 400 δρ. κατ’έτος 40,000 δρ., δ ) Απο- 
ζημίωσις υπηρετών σχολείων, 79 έν πρωτευούσαι; νομών πρό;
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25 δρ κατά [χήνα καί 129 έν πρωτευοόσαις τών πρώην επαρ
χιών πρός 20 δρ. κατά μήνα (άφκιρουμένων τών κενών θέσεων) 
37,260 δο., ε') έπιχορήγησις διά γραφικήν ύλην είς δημο
τικά σχολεία, 71 έν πρωτευοόσαις νομών πρίς 30 δραχ. κατ 
έτος, 129 έν πρωτευοόσαις πρώην έπαρχιών πρός 20 δραχ
μάς, 1604 έν δήμοις καί χωρίοις πρίς 10 δρ. 20,750 δρ., 
ς·’) μισθώματα δημοτικών σχολείων 190,000 δρ., ζ') επι
σκευή διδακτηρίων άνηκόντων είς τό δημόσιον, τους δήμους 
ή τάς κοινότητας, 30,000 δρ., η') έπιπλα, διδακτικά βιβλία, 

πίνακες καί λοιπόν ύλικόν σχολείων, προμήθεια νέων και έπι- 
σκευή ύπαρχόντων, 20,000 δρ., θ') έζοδα έσιθεωρήσεων 10, 

οοο δρ.
'Γά' λοιπά έζοδα τής δημοτικής έκπαιδεύσεώς έχουσι κλι- 

μακηδόν ώς έξης: 1) γραμματοσχολεϊα 120,000 δρ. είς άπο- 
ζημίωσιν 300 γραμματοδιδασκάλων, ΰπηρετούντων είς μή 
συνεστημένα δημοτικά σχολεία πρός 400 δραχμάς κατ έτος. 
2) έζοδα βεβαιώσεως καί είσπράξεως έσόδων 50,000 δρ.,ητοι 
είς ποσοστά ταμιακών υπαλλήλων έπι τής είσπράζεως τών 
έσόδων τοΰ ταμείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεώς κατά τό άρ· 
θρον 1 1 τοΰ ΑΧΜΑ' νόμου 50,000 δρ. καί είς βιβλία τα

μιακών ύπαλλήλων 500 δρ., 3) έζοδα διοικήσεως καί υπηρε
σίας τοΰ ταμείου 32,680 δρ., ήτοι μισθός τών κατά το άρ
θρον 12 τοΰ άνωτέρω νόμου ύπαλλήλου πρός 240 δρ. κατα 
μήνα 2,880 δρ., άποζημίωσις τοΰ ύπηρέτου τοΰ γραφείου τής 
έπιτροπής πρός 40 δρ. κατά μήνα 480 δρ., έξοδα γραφείου 

έπιτροπής, βιβλία, έ'ντυπα κλπ. 1000 δρ., γραφική έπιχορή- 
γησις 236 δευτερευόντων διατακτών είρηνοδικών τοϋ κράτους, 
επιτρεπόμενων ύπό τοΰ είρημένου νόμου, άνά δρ. 120 έκάστω 

28,320 δρ
Τά είς βάρος τοΰ προϋπολογισμού τοϋ 1889 καθυστεροϋντα 

έξοδα τοΰ 1888 αναβιβάζονται είς 148,125 δρ. ήτοι εις μι
σθούς τακτι.ών δημοδιδασκάλων 28,825, είς άποζημίωσιν 
ιδιαιτέρας κατοικίας αύτών 3,000, είς «νοίκια διδακτηρίων 
35,200, είς άποζημίωσιν 300 γραμματοδιδασκάλων ΰπηρε
τούντων είς μή συνεστημένα δημοτικά σχολεία διά τήν β
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εξαμηνίαν τοΰ 1888 πρός 200 δρ. έκάστω 60,000, είς άπο- 
ζημίωσιν γραμματοδιδασκάλων ύπηρετούντων είς συστημένα 
δημοτικά σχολεία 20,000, είς έξοδα έπιθεωρήσεως καί ύπη

ρεσίας σχολείων 1,100.
Α-

ΔΙΕ0ΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝ ΤΗι ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ) ΕΚΘΕΣΕΙ

Η Παγκόσμιος Εκθεσις, τήν όποιαν ή Γαλλική Δημοκρα
τία τελεί νΰν έν Παρισίοις, είναι μία τών μεγαλειτέρων εορτών 
τοϋ άνθρωπίνου γε'νους. Δέν είναι μόνη ή βιομηχανική εργασία 
αύτοΰ, ήτις εκλήθη είς τούς τελούμενους αγώνας. II ιδέα τής 
ελευθερίας αποτελεί τήν κορωνίδα τοΰ όλου επινοήματος. Ή 
Γαλλική Έπανάστασις τοΰ 1789 συναθροίζει τού; λαούς είς 
τήν εκατονταετηρίδα της. Δεν απαιτείται μεγαλείτερος τίτλος 
εί; τήν άνάμνησίν των.

Μεταξύ τών διαφόρων επόψεων, τά; όποια; ή καθόλου πρόο
δος έχει νά δείξη έν τή Παγκοσμίω ’Εκθέσει τοΰ 1889, ση- 

μαντικ'/,ν ζέκτγ)τχι θέσιν το τνευμα τού συνεταιρισμού. Δια- 
β αίνον τοΰτο τά όρια τών επικρατειών, τείνει τήν χεϊρα πρός 
τού; γνωρίζοντα; τήν δύναμιν του καί κρατεί το μέλλον τή; 
άνθρωπότητος είς τάς χεϊρας του. Ύπό τάς οδηγίας αύτοΰ οί 
μέν φραγμοί τών φυλετικών αντιπαθειών καταπίπτουσι, τά δέ 
ελατήρια τών συμφερόντων περιβάλλονται άρμονικώτερον χα
ρακτήρα. Είς τήν γόνιμον αύτήν ιδέαν άνήκουσι τά Διεθνή 
Συνέδρια, τά οποία μετ ολίγα; ήμερα; θέλει φιλοξενήσει ή 
ΙΙαγκόσμιος Εκθεσις τών ΙΙαρισίων. 'Εν προηγουμένω φυλ- 
λαδίω έπραγματεύθημεν περί τοΰ Παγκοσμίου Άποταμιευ- 
τικοΰ Συνεδρίου (’), όπερ θέλει λάβει χωράν κατά τήν 3/15 μέ
χρι τής 8/20 ιουλίου 1889. Καλούνται εί: αύτό οί παντός 
είδους ταμιευτικοί οργανισμοί. Είναι γενική συνάθροισες τοϋ 

πνεύματος τή; λαϊκής προνοίας.

(1) Έ. Οικονομικήν Έπιβεώρτ,σιν φ·Λ. 143 δίκεμβοίου 1888 σελ. 495.
ΕΤΟΣ 13. ΦΥΛ. 148—ΜΑΙΟΣ 1889. 11
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Εις εξήκοντα καί οκτώ άναβιβάζονται τά Διεθνή Συνέδρια, 
τά όποια θά συγκροτηθώσιν ύπό την στέγην της ΙΙαγκοσμίου 
Έκθέσεως, μεταξύ τών όποιων 54 μεν προσδιόρισαν ήδη τάς 

ημέρας της συγκροτήσεώς των, τά λοιπά δε πρόκειται νά το 
πράζωσι προσεχώς. Ή άπογραφή καί τών πρώτων καί τών 
δευτέρων δίδει την καθολικήν της διεθνούς συναντήσεως έν
νοιαν. Όσον άφορή τά πρώτα, θέλομεν άκολουθήσει τήν χρονο

λογικήν (ν. ε.) τής συγκροτήσεώς των σειράν.
Κατά μέν τόν ίούνιον I 889 θά συγκροτηθώσι τά έζής Διε

θνή Συνέδρια: τή 12-15 τό τής ναυαγοσωτηρίας, τή 17-2'2 

τό τών άρχιτεκτόνων, τή 18-27 τό τής εταιρίας τών λογιών, 
τή 24-29 τό τής προστασίας τών έργων τής τέχνης καί τών 
μνημείων, τή 26-28 τό τών εύθηνών κατοικιών, τή 28-2 

ΐουλίου τό τής άρτοποιίας.
Κατά δέ τόν ίούλιον τά εξής : τή 1-4 τό τής έπεμβάσεως 

τοϋ κράτους είς τό συνάλλαγμα τής έργασίας, τή 3-1 1 τό τής 

γεωργίας, τή 5-10 τό τής έπεμβάσεως τοΰ κράτους εις τας 
τιμάς τών πρός ζωάρκειαν εφοδίων, τή 8-12 τό τής τεχνικής, 
έμπορικής καί βιομηχανικής έκπαιδεύσεως, τή 11-13 τό τών 

εργατικών συλλόγων, τή 15-20 τό τών ταμιευτικών τής πρό
νοιας οργανισμών, τή 16-19 τό τής συμμετοχής τών εργατών 
είς τά κέρδη τών επιχειρήσεων, τή 16-26 τό τής βιβλιογρα

φίας τών μαθηματικών επιστημών, τή 25-31 το τής καλλιτε
χνικής ιδιοκτησίας, τή 29-31 τό τής μελέτης τών σχετικών 
πρός τόν αλκοολισμόν ζητημάτων, τή 28-4 αυγουστου τό τής 

δημοσίας πρός τους ενδεείς βοήθειας, τή 29 - 3 αυγ. τό τής 
χημείας, τή 31-3 αύγ. τό τής αεροναυτικής, τή 31-3 αύγ. 

τό τών περιστεροφίλων.
Κατά δέ τόν αύγουστον τά έξης: τή 1-5 τό τής θεραπευ

τικής, τή ι-ll τό τής ύγιεινής καί τής δημογραφίας, τή 4-1 I 
τό τής στενογραφίας, τή 5-8 τό τής βελτιώσεως τής τύχης 
τών τυφλών, τή 5-10 τό τής δερματολογίας καί σιφιλιδογρα- 
φίας, τή 5-10 τό τής άνωτέρα; καί μέσης έκπαιδεύσεως, τη 
5-1(1 τό τής ψυχιατρικής, τή 5-10 τό τής φυσιολογικής ψυχο
λογίας. τή 6-1 1 τό τών γεωγραφικών έργασιών. τή 6-17 το 

τής φωτογραφίας, τή 8-14 τό τής μελέτης τών μεταβιβάσεων 
τής έγγειου ιδιοκτησίας, τή 10-17 τό τής εγκληματικής αν
θρωπολογίας, τή 11-19 τό τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, τή 
12-19 τό τών ανωνύμων έταιριών, τή 16-21 τό τής κηπου
ρικής, τή 19-26 τό τής προϊστορικής ανθρωπολογίας καί άρ- 
χαιολογίας. τή 21 -23 τό τής ομοιοπαθητικής, τή 24 - 31 τό 
τών ηλεκτρικών, τή 27-28 τό τών αξιωματικών καί ύπαξιωμα- 
τικών τής πυροσβεστικής.

Κατά δέ τόν σεπτέμβριον τά έξής : τή 1-7 τό τής όδον- 

τοίανρικής, τή 2-9 τό τής χρονομετρίας, τή 2-11 τό τών με
ταλλείων καί τής μεταλλουργίας, τή 8-12 τό τών συνεργατι- 

, κών έταιριών καταναλώσεως, τή 9-14 τό τών οικοδομικών με
θόδων, τή 9-14 τό τών έν τή έργασία δυστυχημάτων, τή 

11-14 τό νομισματικόν, τή 16-21 τό τής ωτολογίας καί λα- 

ρυγγολογίας, τή 16-21 τό τής έφηρμοσμένης μηχανικής, τή 
19-24 τό τής κτηνιατρικής, τή 19-25 τό τής μετεωρολογίας, 
τή 22-27 τό τής χρησιμοποιήσεως τών ποταμίων ύδάτων, τή 
22-28 τό τοϋ έμπορίου καί τής βιομηχανίας.

Κατά δέ τόν Οκτώβριον τή 3-10 τδ τής υδρολογίας καί κλι
ματολογίας.

Γά λοιπά Διεθνή Συνέδρια είναι τά έξής: τό τής καταστα
τικής, τό τών λαϊκών παραδόσεων, τό τών εθνογραφικών επι
στημών, τό τής βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τό τής ειρήνης, τό 
τής ζωολογίας, τό τής φιλανθρωπικής βοήθειας έν καιρώ πο
λέμου, τό τής μελέτης τών άποικιακών ζητημάτων, τό τών 
γυναικείων έργων και θεσμών, τό τής έπεμβάσεως τοΰ κράτους 
είς τόν άποικισμόν καί εποικισμόν, τό τής εβδομαδιαίας άνα- 
παύσεως, τό τής ένοποιήσεως τής ώρας, τό τής ουρανίας φωτο
γραφίας, τό τής διαδόσεως τής γυμναστικής έν τή εκπαιδεύσει.

II πολεμική άποζημίωσις, τήν όποιαν έλαβεν ή Γερμανία 
έκ τής έκβάσεως τοΰ γαλλογερμανικοΰ πολέμου, έσχε σημαν
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τικήν έπιρροήν, οσον άφοργ. τήν άπόσβεσιν τών χρεών τής πρώην 
βορείου γερμανικής ομοσπονδίας. Έπληρώθησαν πάντα καί δέν 

έμεινε κατά τά τέλη τοΰ 1874 είμή ύπόλοιπον, ίσον τώ μη- 
δενί, 24,000 μάρκων πρό; αποπληρωμήν. 'Εντούτοις μετά 

παρέλευσιν τριών έτών ή διέπουσα τήν Γερμανίαν προσωπική 
πολιτική ίνεκαίνισε διά τού άπό 14 ίουνίου 1877 αύτοκρατο- 
ρικού διατάγματος νέαν δανειστικήν περίοδον καί δή μετά τρό
που, όστις ήρχισε τελευταίου νά ένασχολή σπουδαίως τάς σκέ

ψεις τών Γερμανών.
ΊΙ ορμή, μεθ’ ής ή γερμανική αύτοκρατορία είσήλθευ άπό 

τού έτους 1877 εις τήν δανειστικήν οδόν, ήκολούθησε τήν έξης 
άπό έτους είς έτος άνάπτυξιν. ’Από 16,300,000 μάρκων (τό 
μάρζ. = 1.25 δραχ.) τώ 1877 άνέβησαν τά δάνεια αυτής 

είς 72,203,600 τώ 1878, είς 138,860,700 τω 1879, εί; 
218,057.600 τώ 1880, είς 267,786,500 τώ 1881, είς 319, 
239,000 τώ 1882, =ίς 348.951,500 τώ 1883, είς 373,125, 
200 τώ 1884, είς 410,000,000 τώ 1885, εί; 440,000,000 
τώ 1886, εί; 486,201,000 τώ 1887, είς 818,787,000 τώ 
1888, είς 1.238,61'ι,517 τώ 1889 ίαμα πραγματοποιηθώ- 
σιν αί ψηφισθίΐσαι τώ 1888 πιστώσεις έκ. 325,435,000 μάρκ. 
καί αί έν τώ προϋπολογισμώ τοΰ 1889/90 έξ 90,392,517). 
Έν διαστήματι 13 έτών ή γερμανική αυτοκρατορία έδαυείσθη 

1 '/; δισεκατομμυρίου μάρκων 1 Τό πλεϊστον άν όχι τό όλον 

τοΰ κολοσσαίου τούτου ποσού αφορά τόν στρατιωτικόν οργανι
σμόν τής χώρας. II νίκη λοιπόν δέν άρκεϊ. Καί ένα τήν άπο- 
κτήση τις καί ίνα τήν φυλάξη, είναι έξίσου πολυδάπανου.

Χωρίς νά ύπολογισθώσιν αί κατά θάλασσαν δαπάναι, ένώ 

πρό τής νέα; συγκροτήσεως τής γερμανικής αυτοκρατορίας, ο 
στρατιωτικό; προϋπολογισμός τών χωρών αυτής ανέβαινε τω 
1868 εί; 199,252,719 μάρκα, μετά 20 έτη τώ 1888/89 
άνέβη είς 362,465,016. Κατά μέν τήν πρώτην περίοδον ή 

στρατιωτική τή; ξηρά; δαπάνη άνελόγει έν Γερμανία πρός 7 
δρ. καθ’ έκαστον κάτοικον αύτής, κατά δέ τήν δευτέραν περίο
δον πρός 10 δρ., τής άπογραφής τού 1885 άναβιβασάσης είς 

16,855,701 τόν πληθυσμόν τή; Γερμανίας. Έάν τό ποσον 

τών 362,46.>,016 μάρκων, ισοδυναμούντων πρός 153,081. 
295 δρ. εις χρυσόν, άναλογίσωμεν πρός τόν κατά ξηράν στρα

τόν τή; Γερμανίας, συμποσούμενον είς 468,409 άνδρας, δΓ 

έκαστον στρατιώτην κατά μέσον όρον δαπανά. ή γερμανική αυ
τοκρατορία 967 δρ. Τφ 1881 έδαπάνα 843.75.

Έν γε'νει ή πολεμική κατά ξηράν καί θάλασσαν δαπάνη τής 
γερμανική; αυτοκρατορία; αναβιβάζεται έν τω προϋπολογισμοί 
τού 1888/89 είς 488.554,102 μάρκα. Έάν συνυπολογίσωμεν 

καί τά. είς απομαχικά; συντάξει; 26,359,414 μάρκ., άναβαί- 
νει το άθροισμα τών φανερών πολεμικών δαπανών εί; 514, 
913,·) 16 μάρκα, ήτοι είς 643,637,897 δρ. εί; χρυσόν ! Καί 

ταύτα χωρίς νά ύπολογίσωμεν τάς ύπολανθανούσα; πολεμικά: 
δαπάνα;, εις κατασκευήν στρατηγικών σιδηροδρόμων κλπ.

Γο λαχειοφόρον δάνειον τών 20 χρυσών εκατομμυρίων, περί 
τοΰ όποιου έξεδόθηό νόμος τής 2 φεβρουαρίου 1889, άπέτυχε 
μεν είς τό πρώτον πείραμα τή; συμβασεω; τή; κυβερνήσεως 
μετά τή; όμαδο; τών έν Βιέννη χρηματιστών, αποτελεί όμω; 
πάντοτε θέμα εκκρεμές διά τήν περαιτέρω τού τόπου μελέτην. 
Τό δάνειον τούτο επιγράφεται ύπέρ τή; ’Αρχαιολογική; Εται
ρίας, καί είναι πράγματι εθνικόν δάνειον. Επιτρέπεται μέν, έν 
τώ I αρθρω τοΰ νομού, νά συνομολογήση ή Αρχαιολογική 
Έταιρία τό δάνειον τούτο καί παρίσταται έν τω 2 αρθρω το 
δημόσιόν ώς εγγυητής αύτής. άλλά συγχρόνως έν τώ άρθρφ τούτοι 
ορίζεται, ότι τά χρήματα τού δανείου αυτού κατατίθενται έν 
τώ δημοσίω ταμείω καί έν τώ αρθρω 3 ρητώς άνακηρύττεται, 
οτι άποτελούσι ταύτα δημόσιόν χρέος πρό; τήν εταιρίαν. Πρό
κειται λοιπόν άκριβώ; περί περιστροφικού δανείου. II ’Αρχαιο
λογική Εταιρία δανείζεται άπό τους έραστά; τοΰ λαχείου και 
τό προϊόν αυτού δανείζεται ήκυβέρνήσις παρά τή; Αρχαιο
λογικής Έταιρίας. Οί δανεισταί ταυτη; είναι εμμέσως δανει- 
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σταί τής κυβερνήσεως. ΊΙ έγγύησις αύτής είναι διά τού; οφθαλ
μούς στακτή, ήτις εχει τό αγαθόν ότι δέν βλάπτει. "Εχει μά
λιστα καί κάτι φιλότιμου, διότι μεταδίδει εί; τόν οφειλέτην 

την μεγαλοπρέπειαν τοΰ έγγυητοΰ, χωρίς νά θέλω νά εϊπω τι 
σκοτεινόν, διότι θά ήδίκουν τήν διαυγή άντίληψιν τών δανειζόν- 
των. Ιδού πώς έχει τό κείμενον τοΰ νόμου :

1. ’Επιτρέπεται είς τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν νά συ
νομολογήσω δάνειον λαχειοφόρον, άτοκον, ονομαστικού κεφα
λαίου μέχρις 20.000,000φράγκων χρυσών, εξοφλούμενου μετ’ 
αμοιβών εί; περίοδον ούχί κατωτέραν τών 65 έτών, διά κα- 
ταβολής, κατά τήν δευτέραν τριμηνίαν έκαστου έτους, έτησία; 
δόσεωςμή ύπερβαινούσης τά 4 °/0 τοΰ πραγματικού κεφαλαίου.

2. Τό δημόσιον έγγυάται διά τό έν τφ προηγουμένω άρθρφ 
δάνειο/, καί τήν κατά τούς ανωτέρω όρους τακτικήν πληρω
μήν τών μέχρι τής άποσβέσεως όφειλομένων ετησίων δόσεων 

τών χρεωλύτρων, τών λαχνών καί τών αμοιβών, άν κατατεθή 
είς χρυσόν έν τώ δημοσίω ταμείω έκ τοΰ πραγματικού κεφα
λαίου ποσόν τού όποιου ή έξόφλησις, συμπίπτουσα μετά τής 
τοΰ ήγγυημένου δανείου, νά άποτελεσθή διά μόνη; τής έκ τού 
δημοσίου καταβολής τή; κατά τό προηγούμενου άρθρου απαρ
τιζόμενη; έκ τοΰ χρεωλυτρου καί τών αμοιβών έτησία; δόσεως. 
Τό ποσόν τής έκ τού δημοσίου ταμείου καταβαλλομένης έτη- 
σια; όόσεως, αντί χρεωλυτρου καί αμοιβών τού άνωτέρω δα
νείου τή; ’Αρχαιολογικής Έταιρίας, αποτελεί τόν τόκον καί τό 

χρεωλυτρου τοΰ εί; αύτό κατατεθή σομένου μέρους τοϋ πραγμα
τικού κεφαλαίου τού δανείου.

3. Μετά τήν εί; τό δημόσιον ταμεϊον κατάθεσιν τοΰ έν τώ 
προηγουμένω άρθρφ ποσοΰ, τό ύπόλοιπον τού πραγματικού κε
φαλαίου τοϋ έν τώ άρθρω I δανείου παραδιδομένου εις τό δη
μόσιον ταμεϊον αναγνωρίζεται δημοσίαν χρέος πρός την ’Αρ
χαιολογικήν Εταιρίαν, άποφέρον ετήσιον τόκον είς μεταλλικόν 
πρό; 5 % τό έτος.

4. Τά κατά τά άρθρα 2 καί 3 κατατεθησόμενα εί; τό δη
μόσιον ταμεϊον ποσά προορίζονται άποκλειστικώς εί; άπόδοσιν 
δημοσίων χρεών.

5. ΓΙάσαι αί λεπτομερείς πράξεις, αί άφόρώσαι εις τήν συ- 
νομολόγησιν τοϋ έν τώ άρθρφ 1 δανείου, έγκρίνονται διά Β. 

διαταγμάτων, έκδιδομένων τή προτάσει τοΰ υπουργικού συμ
βουλίου, ύπό του; έξή; όρου: : α') ΊΙ έκδοσι; τοϋ δανείου γε- 
νήσεται έν τώ έξωτερικώ καί έν Έλλάδι. β') Ή έκποίησις τών 
όμολογιών έν Έλλάδι αναγνωρίζεται αποκλειστικόν δικαίωμα 
τής Αρχαιολογικής Έταιρίας, πάσα δέ κατά παράβασιν τοΰ 
προνομίου τούτου πώλησις τιμωρείται κατά τά; διατάξεις τών 

άρθρων 5 καί G τοΰ άπό 30 δεκεμ.βοίου 1887 ΑΧ.Λ νόμ.ου. 
γ') ’Απαγορεύεται έπί 6 έτη, είς μέν τήν Αρχαιολογικήν Εται
ρίαν ή πραγματοποίησες ετέρου λαχείου, πλήν τοΰ επιτρεπο- 
μένου διά τοϋ διατάγματος τή; 19 νοεμβρίου Ι87ί, ει; δε τήν 
κυβέρνησιν ή έκδοσι; ή ή έγγύησι; τή; έκδόσεω; δανείου άτο

κου λαχειοφόρου, ούτινος έκαστο; τίτλος νά έχη άςίαν κατω
τέραν τών δραχμών 100. δ') Τό κεφάλαιον τή; κατά τό άρ
θρον 1 έτησία; δόσεως θά διαχειρίζηται άπό τό αρμόδιον δημό

σιόν ταμεϊον ύπό ίδ.κίτερον λογαριασμόν. Οταν κατά τον πί
νακα τής ύπηρεσία; τοΰ δανείου ή καταβαλλόμενη υπο τοϋ 

δημοσίου έτησία δόσι; δεν επαρκή δια τά; αντιστοίχου; πλή
ρωμά; τοϋ έτους, τό έλλεϊπον καταβάλλει ό άνάδοχος τοϋ δα
νείου έπ’ άνοικτώ λογαριασμού· όταν δέ άντιθέτως, μετά τήν 
άπόδοσιν πάσης έκ τοιούτων καταβολών οφειλής, μένωσι δια

θέσιμα ιζετρητά εν τή διαχειρίσει τοΰ ανωτέρω κεφαλαίου, 
ταΰτα θέλουν διατίθεσθαι εί; δάνεια τοϋ δημοσίου ή έπ άνοι- 
κτώ λογαρια.σμ.ώ έπί τόκω έτησίω μέχρι ι %- ε 1 Λ’· σννα- 

φθησόμεναι συμβάσεις, αί όμολογίαι, καί πασαι αί σχετικαί 
πρός τήν πραγματοποίησιν τοϋ δανείου πράςεις, τά χρεώλυ- 
τρα, οί λαχνοί καί αί άμοιβαί. θά ώσιν έν Έλλάδι άπηλλάγ- 
μέναι παντός φόρου, τέλους καί δικαιώματος- - ) Αι διά τήν 

διάθεσιν τοΰ δανείου καί την εν τω εςωτερικώ υπηρεσίαν αυ
τού άπαιτούμεναι προμήθεια·., ή τύπωσις τών όμολογιών και 
πασα άλλη δαπάνη, αναγκαία εί; τήν έκδοσιν και κυκλοφορίαν 
τοϋ δανείου, θά ώσιν είς βάρος τών άναλαβόντων αυτό·

Καί ταΰτα μέν είναι τά νομικά, τοΰ λαχείου κείμενα, ή δέ 

έκμετάλλευσις αύτού στηρίζεται έπί άλλων όρων, οίτινε; διότι 
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δέν γράφονται εις συμβάσει;, δέν είναι διά τούτο όλιγώτερον 

πραγματικοί. Υπάρχουσι παραδείγματα. καθ' ά οί εργολάβοι 
τών λαχείων παραχωρούσα εις τού; τοποθετοΰντα; αύτά 50 
καΐ 60 τοϊ; °/(). Όποια άραγε είναι αύτη ή επιχείρησε;, ήτι; 
άφινει καί περαιτέρω έ'τι κέρδη ;

Δύο συστήματα ε’πΐ τοϋ προκειμένου ύπάρχουσι. Κατά, τό 
μέν, τό λαχεϊον έκδίδεται εί; κλήρου; μικρότατων τιμών, 1 ή 

δραχμή; έκαστο;, όπω; άγοράζωνται καί άπό τού; πτω
χότερου;, διά τή; επιρροή; τήν όποιαν έξασκεϊ ή φαντασία τοϋ 
κέρδου;, όπερ τάσσεται εί; τόν εύτυχήσοντα λαχνόν. Ινα δοθή 

συμφέρον εί; τήν τοποθέτησα τών κλήρων, παραχωρεϊται εί; 
τού; εμπορευόμενου; αύτού; έκπτωσι; κατά τά; περιστάσει; ,/i 
καί */,  τοϊ; %. Έπί τοϋ συναθροιζόμενου έκ τή; τοποθετή- 
σεως χρηματικού ποσού καταρτίζονται οί κεοδαίνοντε; λαχνοί, 
πληρόνονται τά έξοδα τη; υπηρεσία;, καί τό υπόλοιπον καθι
στά τό κέρδο; τή; λαχειοφορική; έπιχειρήσεω;.

Κατά τό έτερον σύστημα, όπερ εφαρμόζεται έν Αύστροουγ- 
γαρία καί ’Ιταλία, τό λαχεΐον έκδίδεται υπό τύπον δανείου καί 
ό κλήρο; αύτοΰ είναι ομολογία έξοφλητέα άτόκω;. Τό ιταλι
κόν λαχεΐον τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού διήοεσε τό έκ 15 εκατομ
μυρίων φρ. κεφάλαιόν του εί; 600,000 ομολογία; πρό; 25 
φρ- έκάστην, εξοφλητέα; έν διαστήματι 51 έτών διά τριμη
νιαίων κληρώσεων. Κατά τά δέκα πρώτα έτη, ή έξόφλ.ησι; 
ένεργεϊται εί; 30 φρ. κατά ομολογίαν, αύξανόμενον δέ τό πο
σόν τοϋτο κατά τά επόμενα έτη φθάνει κατά τά τελευταία 
εξ ετη εί; 45 φρ. Ένώ λοιπόν διά τά; ομολογία; δέν συνομο- 
λογείται τόκο;, οί ομολογιούχοι λαμβάνουσι κατά τήν κλήρω
σα τών ομολογιών των άμοιβά;, αί όποια·, περιέχουσι τό κέρ
δο; των. Περιπλέον έχουσι τήν ελπίδα τή; τύχη; τών χονδρών 

λαχνών, 500,000 φρ., 200,000 φρ., 150,000 φρ., 100,000 
φρ. καί πολλών μικρότερων ποσών. Ό συνδυασμό; ούτο; 
ύπήρξε πολύ μαγευτικό; καί μέχρι τοιούτου μάλιστα βαθμού, 
ώστε αί είκοσιπεντόφραγκοι όμολογίαι έπωλήθησαν ύπό τή; 
έπιχειρήσεω; εί; ύπερτίμησιν μέχρι φρ. 28.50.

Δύναται νά κρίνη τι; περί τή; προκειμένη; λαχειοφορική; 

έκμεταλλεύσεω; έκ τών επομένων πληροφοριών τοΰ ilonileur 
des interfits materiels. όσον άφορα τά; εί; φρ. είσπράζει;. 
δαπάνα; καί κέρδη τών λαχείων τή; Αύστροουγγαρία; και 
Ιταλία;, κατά τήν δεκαετίαν 1868 — 1877 :

Αυστροουγγαρία

"Εσοδα Έξοδα Κέρδη

1868 34,515,405 21,379,475 13.135,930

1869 34,01 1,840 20,103,350 13,911.490

1870 34,298,195 21,617,842 12,680,353

1871 38,141,187 23,201,090 14,940,097

1872 40,080,740 24,779,580 15,201,160

1873 48,333,075 31,635,620 16,697,455

1874 50.609,550 33,672,330 16,937,220

1875 51,844,165 29,611,460 22,232,705

1876 56,620.515 32,932,800 22,687,715

1877 54,259,070 29,061,270 25,197,800

Ίτα,Ιία
"Εσοδα 'Έξοδα Κέρδη

1868 60,651,160 41,744,924 18,906,236

1869 80,791,928 60,076,659 20,715.269

1870 88,645,104 52,261,169 28,383.935

1871 66,521,717 42,411,614 24,110,103

1872 65,914,506 41,561,584 24,352.922

1873 70,415,911 48,384,549 22,031,362

1874 75,587,871 52.860,918 22,726,953

1875 73,544,715 48,262,195 25,282.520

1876 69,257,520 42.458,446 26,799,07’ι

1877 67,622,323 42,720,929 24.901,394

Έν διαστήματι λοιπόν δεκαετία; ή λαχειοφορική έκμετάλ- 
λευσι; άφήρεσε 711 εκατομμύρια άπό τήν 'Ιταλίαν καί 443 
άπό τήν Αύστροουγγαρίαν ! Τί επιφυλάσσεται τή Έλλάδι ;
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Έκ τής έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως δημοσιευθείσης 
καταστάσεως των εισπράξεων τών μονοπωλίων τοΰ κράτους 
πληροφορούμεθα, δτι κατζ τήν πρώτην τριμηνίαν του 1889 
είσεπράχθησαν 1,812,870 δρ. απέναντι 1,032,097, αϊτινες 

είχον είσπραχθή κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1888- 
Υπάρχει λοιπόν αύξησι; κατά 180,172 δρ.

Πρόκειται περί τεσσάρων μονοπωλίων, τοΰ πετρελαίου, τών 
πυρείων, τών παιγνιόχαρτων καί τοΰ άλατος. Τό πετρέλαιον, 
άπό 1,001,100 δρ. τήν α’ τριμηνίαν τοΰ 1888 άνέβη είς 
1.101, I 34 τάν α' τριμ. I 889 (αύξησις 97.033). Τά πυρεία, 
άπό 131,961 τήν α'τριμ. 1888 άνέβησαν είς 145,027 τήν 
α' τριμ. 1889 (αύξησες 10.006). Τά παιγνιόχαρτα, άπό 
57,755 τήν α' τριμ. 1888 άνέβησαν είς 69,689 τήν α'τριμ. 
1889 (αύξησες 11,934). Τό άλας άπό 375,881 τήν α'τριμ. 
1888 άνέβη είς 437.0 19 τήν α' τριμ. 1889 (αύξησις 61,137).

Ιδιαιτέρως ή κατά τόν μήνα μάρτιον κίνησες τών μονοπω
λίων είχεν ώς εξής κατά τά έτη 1888 καί 1889 : Πετρέλαιον 
335,037 δρ. τώ 88 καί 373,594 τώ 89, πυρεία 56.142 τω 
88 καί 52, 079 τώ 89. παιγνιόχαρτα 16,353 τώ 88 κα' 
20,578 τώ 89, άλας 158,711 τώ 88 καί 169,374 τώ 89. 
Έν συνόλω καί τά τέσσαρα μονοπώλια .566,215 δρ. κατά 
μάρτιον 1888 καί 615,626 κατά μάρτιον 1889. Τό μεν πε
τρελαίου, τά παιγνιόχαρτα καί τό άλας είς αύξησιν κατά 53, 
445 δρ., τά δέ πυρεία εις έλαττωσιν κατά 4,062 δρ.

Π

Σημαντικήν σελίδα έν τή οικονομική ιστορία ΘελΟυσι καθέ- 
ςει οί έν Γερμανία ψηφισθέντες νομοί άπό 1 ·’> ίουνίου 1883 

περί υποχρεωτικής ασφαλείας τών έργατών κατά τής ασθέ
νειας καί άπό 6 ίουλίου 1884 περί υποχρεωτικής ασφαλείας 
αυτών κατά τών σωματικών δυστυχημάτων. Καί αί νόσοε καί 
τά σωματικά έν τή έςασκήσει τής έργασίας δυστυχήματα τών 
έργατών παρεμπίπτουσιν άπό φυσικών νόμων έν τή βιομηχα
νία. Κατά τόν κ. Leroy-Beaulieu, είς 3,470,435 αναβιβά
ζονται έν Γερμ.ανίζ οί κατά τόν νόμον τής 6 ίουλίου 1881 
άσφαλισΟέντες κατζ τών δυστυχημάτων έργάται, πζντες σχε
δόν άνήκοντες είς τήν μεγάλην βιομηχανίαν καί τά κινδυνώδη 
έπαγγέλματα. Είναι φανερόν, ότι ό αριθμός ούτος δέν περι
λαμβάνει τό σϋνολον τών έργατών έν τώ όλω τής Γερμανίας 
πληθυσμώ ύπερβάντι τά 46 εκατομμύρια. Έκ τών άσφαλι- 
σθέντων έργατών, 2,7 16 άπέθανον έκ δυστυχήματος κατά τήν 

έργασίαν καί 7,834 ύπέστησαν βαρείας κατ' αύτήν πληγάς. 
Έπί τοΰ όλου άριθμοΰ τών άσφαλισθέντων έργατών τά θύ
ματα άναβιβάζονται είς 10,510· ή άναλογία είναι 1 : 329, 
ιδιαιτέρως δέ ή άναλογία τών άποθανόντων 1 : 277. Υπο
λογιζόμενης είς 33—35 έτη τής κατα μέσον όρον διάρκειας 

τής ζωής τών έργατών της μεγάλης βιομηχανίας καί τών κιν
δυνωδών έπαγγελμάτων, έκαστος αύτών διατελεϊ ύπό περί- 
πτωσιν 1 έπί 36 ή 38 νά εύρη τόν θάνατον καί 1 έπί 9-10 
νά λάβή σπουδαίαν πληγήν έν τή έξασκήσει τών βιου.ηχζνι- 
κών αύτοΰ έργων.

Κατά τόν νόμον τής 6 ίουλίου 1884 όλοι οί έργάται τής 
χειροτεχνικής βιομ.ηχανίας, οί μή κερδαίνοντες πλέον τών 
2,000 μάρκων έτησίως, ύποχρεοΰνται νά είναι μέλη τών ει
δικών σωματείων,άτινα περιλαμβάνουσι τά έπαγγέλματα αυ
τών ή ανάλογα τούτοις, είτε καθ’ ολην τήν γερμανικήν αυτο
κρατορίαν. είτε κατά τάς μεγάλας περιφέρειας αύτής. Κατά τό 
1886 ύπελογίζοντο είς 62 τά μεγάλα ταΰτα σωματεία, έν 
Γερμανία, μεταξύ τών όποιων τά 26 έξετείνοντο έφ' ολοκλή
ρου τής γερμανικής αύτοκρατορίας. Έν γένει ο νόμος θεωρεί 
τά συμβαίνοντα είς τούς έργάτας βιομηχανικά δυστυχήματα 
ώς ιδιαίτερον τής έπιχειρήσεως κίνδυνο», καί επομένως ώς ανα
γόμενου εις τά γενικά έξοδα αύτής Δέν άφήκεν είς δικαστής
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τήν έκτίμ.ησιν τή; έκ τών δυστυχημάτων προσγινομένη; εί; 
του; έργάτα; ζημία;. Έν περιπτώσει άνικανοτητος προ; εργα
σίαν γενική; καί διαρκούς, ό έργάτης εχει δικαίωμα εί; τά δύο 

τρίτα τοϋ μισθού,όν έλάμβανε κατά τόν χρόνον τοΰ δυστυχή
ματος. Μικρότερα είναι ή άποζημίωσι; δι’ ανικανότητα πρό; 
εργασίαν μερικήν καί πρόσκαιρον. Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ 
εργάτου, ή μέν χήρα του λαμβάνει 20 τοΐς τοΰ μισθοΰ του. 
έκαστον δέ τών τέκνων του, μέχρι τοΰ 15 έτους τή; ηλικία; 
του, 15 τοΐς °/0, χωρίς νά ύπερβαίνωσιν έν τούτοι; αί τοιαΰ- 
ται πλήρωμα·, τά 60 τοί; θ/θ τοΰ μισθοΰ τοΰ έργάτου. Αί απο
ζημιώσει; αύται βαρύνουσι τήν βιομηχανικήν έπιχείρησιν. παρά 

τή όποια είργάζετο ό δυστυχήσα; έργάτης. Ί'ό κράτος δέν 
συνεισφέρει εί; τά βάρη αύτής.

Εν τω προκειμένφ όργανισμω τά έξοδα τή; διοικήσεώ; του 
άνεβιβάσθησαν τώ 1886 εί; 2,324,290 μάρκα, ένώ αί κατά 

τό έτος τούτο πληρωθεϊσαι αποζημιώσει; ύπελογίσθησαν εί; 
1,71 1,699 μάρκα. ’Οργανισμό;, τοΰ όποιου ή κίνησι; απορ
ροφά πλειότερα τοΰ σκοπού του. έχει τι ούσιωδώ; έν τή συ- 
στάσει του ελαττωματικόν. Μεταξύ τών έλλείψεων αύτοΰ δέον 
νά καταλογισθή, οτι δέν περιέλαβεν ή έφαρμογή του τό σύνο- 
λον τών εργατών. Οί γεωργοί, οί μικροί τεχνίται καί βιομή- 
χανοι διατρέχουσιν έπίση; κινδύνου; έν τή έξασκήσει τή; ερ
γασία; αύτών. Ό ύπό τοΰ νόμου προσδιορισμός τής άποζη- 
μιώσεως έχει καί τήν καλήν καί τήν κακήν του έποψιν. Ό 
δικαστή; θά έςήταζε τήν έξ άμελεία; ύπαιτιότητα τοΰ έργά
του, όπερ θά ένέτεινε τήν προσοχήν αύτοΰ πρός άποσόβησιν 
τών κινδύνων. ΤΙ αλληλέγγυος ύποχρέωσι; τών έπιχειρημα- 
τιών διά τά δυστυχήματα ού μόνον τά έν τοϊ; έργοστασίοι; 
εαυτών άλλά καί τά έν τοϊ; όμοιοι; άλλοι; συμβαίνοντα. εί
ναι ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος, τόσον διά τό βάρος όσον καί διά 
τήν ελλειψιν συμφέροντος, ίνα προνοή έκαστος ιδιαιτέρως περί 
άποσοβήσεως τών έν τώ ίδίω έργοστασίω δυστυχημάτων.

Έκτο; τών γενικών γραμμών, αϊτινε; είναι κοιναί καί εί; 
την κατά τών δυστυχημάτων καί είς τήν κατά τών νόσων 

ασφάλειαν τών εργατών, όσον άφορα τήν τελευταίαν ό νόμος
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τή; 15 ίουνίου 1883 άφινει εί; τόν έργάτην την έκλογήν τοΰ 
συντεχνικοϋ ταμείου, εί; ο θέλει να άσφαλισθή, καί δέν προνοεϊ 
είμη περί τή; νόσου τού άνδρός ούχί δέ καί τή; γυναικός καί 
τών τέκνων του. Κατά, τόν νόμον τούτον έκάστη κοινότη; δύ
ναται νά συνεταιρισθή εί; ασφαλιστικήν έ'νωσιν. Όσα κατα
στήματα έχουσιν άνώτερον ορίου τινός άριθμ.όν έργατών δύνανται 
νά έχωσι ειδικόν ταμεϊον ασφαλείας, έπίση; δέ καί τα σωματεία 
τών συντεχνιών καί αυτοί οι έπί τούτω συνεταιριζόμενοι πρός 

άλλήλου; έργάται. "Ολα τά ταμεία ταϋτα έχουσι καταστατικόν 
καί διεύθυνσιν άπό τών αύτών γενικών άοχών. Ί’ό προσωπικόν 
τής διευθύνσεώς των καταρτίζεται έξ έργατών κατά τά -/3 καί 
έξ έργοστασιαρχών κατά τό */ 3· ΊΙ κυβέρνησις διορίζει ει
δικόν έπί όλων επιθεωρητήν, οστις έξελέγχει τήν διαχείρησιν. 
Τά δύο τρίτα τών εί; τά ταμεία ταϋτα εισφορών προέρχονται 
άπό τού; έργάτας καί τό έν τρίτον άπό τού; έργοστασιάρχας.

Έν περιπτώσει νόσου οί έργάται δικαιούνται είς τήν έκ τοΰ 

ταμείου, εί; ό άνήκουσι. προμήθειαν τών φαρμάκων, χορηγίαν 
τών ιατρικών επισκέψεων καί λήψιν τοΰ ήμίσεω; μισθοΰ των 
κατα τήν διάρκειαν τής νόσου, μέχρι δέκα καί τριών εβδομά
δων. Αί γεννώσαι έργάτιδε; έξομοιοΰνται πρό; ασθενεί; έπί 
τρεϊ; εβδομάδας καί λαμβάνουσιν ώ; άποζημίωσιν τό ήμισυ 
τοΰ μισθού των. Κατά τόπου; καί ταμεία διαφέρουσιν αί ύπό 
τών έργατών πληοονόμεναι εί; αύτά είσφοραί, άναβιβαζόμεναι 
συνήθω; μέν εί; I ’/2 μέχρι 2 τοΐς °/0, έν τοϊ; ταμείοι; δέ τών 

έργοστασίων μέχρι 3 τοΐς °/0 τοΰ εργατικού ήμερομισθίου.
Τοιαύτη είναι έκ γενική; άπόψεως ή κυβερνητική έν Γερ

μανία πρόνοια ύπέρ τών έργατών. 1’πολείπεται ή ψήφισι; τών 
έργατικών συντάξεων, ίνα συμπληρωθώ τό ολον σχέδιον, τοΰ 

όποιου ό πολιτικό; σκοπό; αφορά εί; την άπομάκρυνσιν τοΰ ερ
γατικού πληθυσμού άπό τών νεωτεριστικών ενεργειών, τά; 
όποια; ή κοινωνική έςέλιξι; περιέχει. Τά άποτελέσματα δεν θά 
λείψωσιν είς άπόδειξιν, ποια μεταξύ τών δύο δυνάμεων θα 

ύπερφαλαγγίση τήν άλλην.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΙΛΙΕΝΟΝ ΠΑΙΔΟΝ

Έν Νέα ϊ’όρκη λειτουργεί ίδρυμα υπό τό όνομα Catholic 
Protectory (Καθολική Προστασία), έντός τοϋ όποιου εύρί- 
σκουσι καταφύγιου οί έγκαταλελειμμένοι παϊδες. Ή εισαγωγή 
των έν αύτώ είναι μέτρον φιλανθρωπίας ή στηρίζεται είς ενέρ
γειαν αστυνομικήν ή άπόφασιν δικαστηρίου. Πρόκειται λοιπόν 
περί τής δυστυχούς ή ένοχου παιδικής ήλικίας. Πριν αύτη 
τραπή τήν όδόν των μεγάλων εγκλημάτων, σημαντικόν είναι 
νά άφαιρεθή άπό τόν πιέζοντα αύτήν κύκλον τής οκνηρίας καί 

τών πρώτων συμπτωμάτων τοϋ έλαττώματος.
ΊΙ αφετηρία, έξ ής ήρχισε τό προκείμενον έργον ό ιδρυτής 

αύτοΰ I)1' Ives τώ 1863, ήτο ή ιδέα, ότι ή βιομηχανική ερ
γασία άποτελεΐ τήν καλλιτέραν ανατροφήν τοϋ πνεύματος καί 
τής καρδίας. Κατάρτισε μικρόν εργοστάσιου υποδηματοποιίας 

καί περιέλαβε έν αύτώ 32 παϊδας. Τά διατεθέντα χρηματικά 
έφόδια ήσαν ελάχιστα. ’Επιχορηγήσεις καί κληροδοτήματα δέν 

ύπήρχον. Έπροτιμήθη δέ ή υποδηματοποιία μεταξύ τών τε
χνών. διότι είναι παραγωγική, εύκολος είς έκμάθησιν καί ποι
κίλη. Μετ’ ολίγον προσετέθη καί ή ραπτική μάλλον διά τάς 
άνάγκας τών έν τώ ίδρύματι παίδων. Κατά τούς πρώτους 17 

μήνας τό ίδρυμα παρήγαγε κέρδος 10,000 δραχμών. Σήμερον 
μετά 25 έτη ή περιουσία του υπερβαίνει τά 4,000,000 δρ. 
Οί αριθμοί ούτοι έ’χουσι τι σφοδρά ενδεικτικόν.

Τρία έτη άπό τής συστάσεως τοϋ ιδρύματος τής προστα
σίας τών έγκαταλελειμμένων παίδων, ηύξησεν έπί τοσοΰτον ό 
άριθμός τών εϊς αύτό καταφευγόντων, ώστε έδέησε νά. συστη- 
θώσι νέα έργοστάσια, ήγοράσθη μάλιστα αγροτικόν κτήμα 
καί διετέθησαν ικανοί παϊδες είς καλλιέργειαν αύτοΰ. Κατά τό 

1870 τά εργοστάσια τοϋ καθιδρύματος προήχθησαν έπί το- 
σοϋτον,ώστε είσήχθησαν έν αύτώ άτμοκίνητοι μηχαναί, έκ τών 
οποίων ή ύποδηματοποιϊα έλαβε μεγάλας διαστάσεις, παρά
γουσα νϋν έν αύτώ 80,000 ζεύγη υποδημάτων κατ’έτος, δια- 

κρινόμενα διά τήν στερεότητα καί κομψότητα των. Εντεύ
θεν οί νέοι υποδηματοποιοί τοϋ ιδρύματος είναι έπιζήτητοι ώς 
πρωτεργάται τής ιδιωτικής ύποδηματοποιίας. Κατά τό 1870 
συνεστήθη έν τφ ίδρύματι τυπογραφείου, κατά τό 1871 είσή- 
χθη ή στερεοτυπία, ή καλαμοπλοκή τών καθισμάτων καί διά 

τάς έργατρίας ή διά μηχανών ραπτική, κατά τό I 87'ι ή χει- 
ροκτοποιία, διά δέ τοϋ καταρτισθέντος καταστήματος πωλή
σεως τών προϊόντων τοϋ ιδρύματος αί έογασίαι αύτοΰ συνε- 
δυάσθησαν πλειότερον μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως.

Είς 21,000 άναβιβάζονται οί έγκαταλελειμμένοι παίδες, οί 

άπο τοϋ 1 863 μέχρι σήμερον συλ.λεχθέντες,προστατευθέντες,καί 
έκπαιδευθέντες είς γράμματα καί τέχνας ύπό τής «Καθολικής 
Προστασίας» τής Νέας Ί’όρκης. Τό σημαντικώτερον άποτέ
λεσμα είναι ή ήθικοποίησις τών μικρών αύτών έναλλάξ δυστυ
χών καί αμαρτωλών, ή ένστάλλαξις έν τή ψυχή αύτών τής 
πρός τήν έργασίαν καί τόν τακτικόν βίου αγάπης. ή άπόκτη- 
σις τών θετικών έκείνων καί πρακτικών γνώσεων, αΐτινες έξα- 

σφαλίζουσι τήν οικονομικήν άποκατκστασίν των,όταν έξέλθωσι 
τοϋ ιδρύματος. Μεταξύ τών έξελθόντων αύτοΰ παίδων διακ- 
ρίνονται πλέον τών 900 γινόμενοι πρωτεργάται ύποδηματο- 
ποιοί, ράπται, σιδηρουργοί, λεπτουργοί, γεωργοί, κηπουροί, 
αρτοποιοί, πλέον δέ τών 60 τυπογράφοι. Πλήθος έργατίδων 

έξήλθον έπίσης διά τήν γυναικείαν χειροτεχνίαν έκ τοϋ προσ
τατευτικού αύτοΰ τής νεαρά: ήλικίας άμφοτέρων τών γενών 

καθιδρύματος.
Οσον άφορα τήν πνευματικήν έκπαίδευσιν. αύτή προηγεί

ται είς τούς αώρους έτι πρό: υλικήν εργασίαν παϊδας. Καί οί 
πρός τοιαύτην δέ ώριμ.οι άφιεροϋσι κανονικώς ώρα: τινάς καθ' 
έκάστην είς γραμματικήν έκπαίδευσιν των. Έν γένει 4 ώραι δι’ 
αύτήνκαί 4 ·/., διά χειροτεχνικήν έργασίαν. ΊΙ έκπαίδευσιςδιαι- 
είς τέσσαρας κλάσεις: Εν τή πρώτη διδάσκεται ό συλλαβισμός, 
ρεϊται ή άνάγνωσις,ή γραφή,αΐ τέσσαρες πράξεις τής άριθμητι 
κής.κατήχησις καί γεωγραφία. Έν τή δευτέρκ περαιτέρω άνά- 
πτυξις είς τήν άνάγνωσιν, γραφήν, ζατήχησιν, άριθμητικήν. 
γεωγραφίαν καί ιστορία τών Ηνωμένων Πολιτειών. Έντή τρίτη
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θέματα της ίερα; ιστορίας, γραμμική ιχνογραφία και κοσμη-
ματική ιχνογραφία. Εν τή τέταρτη καταστιχογραφία καί
μαθηματικά. Προσθετεον εί; τά ανωτέρω μαθήματα τήν διά
μ.ηχανή; γραφήν καί τήν στενογραφίαν.

ΕΠΙΤΗΔΕϊ’ΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

II τελευταΐον γενομένη έν Άθήναις κίνησις τών έπιτηδευ- 
ματιών εσχεν ώς αποτέλεσμα τήν ψήφισιν τοΰ Α’ΓΝΙΓ νόμου 
τής 7 άπριλίου 1 889 περί τοΰ φόρου τών επιτηδευμάτων τής 

πρωτευούσης. Ό νόμος είναι ύποχώρησις είς τήν λαϊκήν έξέ- 
γεοσιν καί συγχρόνως πλαγιασμός είς καταστοατήγησιν αύτής. 
Άφ’ένός ή αρχή τής άναμίξεω; τών φορολογούμενων είς τά 
τή; κατατάξέω; τοΰ φόρου αύτών καί άφ' ετέρου ή έξαρτησις 
τή; τελικής λειτουργίας τοΰ μηχανισμού άπό τό δοκοΰν τής 
κυβερνήσεως. Οπως καί άν εχη, διατί ό νέα; νόμος δέν έξε- 
τάθη καθ’όλον τό κράτος; Πάντα ταΰτα είναι προσωριναί νο
μοθετικά! σκευασίαι. Ή φορολογική μεταρρύθμισις τοΰ μέλ
λοντος στηρίζεται έπΐ βάσεων, τάς όποιας ή έν ίσχύϊ φορολο
γική πολιτική δέν έχει, ούτε δύναται νά έχη ύπ’ οψιν, ώς έπί 
τών λοιπών κλάδων τής φορολογίας ούτω καί έπί της έπιτη- 
δευματικής. Ο περί ού πρόκειται νέος νόμος έχει ώς έξης :

1. — ΙΙρός κατάρτισιν τών ήδη κατά τόν άπό 27 ίουνίου 
1877ΧΚΗ' νόμου συνταχθέντών φορολογικών καταλόγων τών 
επιτηδευμάτων της πόλεως ’Αθηνών διά τά έτη 1887, 1888 
καί 1889, ή κατάταςις τών έπιτηδευματιών τών άναφερομέ- 
νων είς τό ύπό στοιχεΐον Β τιμολόγιον τό συνημμένου είς τόν 
άπό 31 μαρτίου 1867 ΣΙΤ νόμον, ώς έτροποποιηθη τοΰτο 
διά τοΰ άπό 11 άπριλίου 1887 ΑΥΙ7” νόμου, γίνεται ώς 
εξής, καταργουμένης τής διακρίσεως τοΰ ενοικίου. Τρεϊς ές 
έκάστου έπιτηδεύματος έκ τών ύπό το στοιχεΐον Β τιμολόγιον 
ύπαγομένων καί έγγεγραμμένοι είς τούς ήδη συνταχθέντας φο
ρολογικούς καταλόγους ενεργοΰσι τήν κατάταξιν τών έν τοΐς 
αύτοϊς καταλόγοις έγγεγραμμένων ομοτέχνων είς τάς έπτά 

τάξεις τοΰ τιμ.ολογίου άνευ μεταβολής τοΰ άριθμοδ τών είς 
έκάστην τών επτά τάξεων κατ’είδος έπιτηδεύματος καί κατά 
κλάσιν έγγεγραμμένων έπιτηδευματιών έν τοϊς συνταχθεΐσιν 
ήδη φορολογικοί; καταλόγοις. Συντάσσοντες δέ κατάλογον 
ονομαστικόν κατ ’είδος επιτηδεύματος, παραδίδουσιν αυτόν είς 

τόν οικονομικόν έφορον. Τούς ανωτέρω τρεις έπιτηδευματίας 
έκλέγουσιν οί κατ' είδος επιτηδεύματος έγγεγραμμένοι εί; τούς 
συνταχθέντας φορολογικού: καταλόγους, πλήν δ' αύτών έκλέ- 
γουσι καί τέταρτον ώ: μέλος τής έπί τών ενστάσεων επιτροπής.

2. —Τα άφορώντα είς α') τήν πρόσκλησιν τών έπιτηδευμα
τιών πρός εκλογήν τών κατά, τό προηγούμενου άρθρον τεσσά
ρων μελών έκάστου έπιτηδεύματος. β') ~'ν ϊν.'Κνγτ,·/ αύτών. 
γ') τήν διεξάγουσαν ταΰτα. δημοσίαν αργήν, καί δ'ΐ τόν χρό
νον καί τρόπον τή; διεξαγωγής τής υπηρεσίας αύτών όρισθή- 
σονται διά Βασιλ. διαταγμάτων. Αν οί έν τοϊ; συνταχθεϊσι 
φορολογικοί; καταλόγοις εγγεγραμμένοι ύπό έν ή πολλά, είδη 
επιτηδευμάτων, καλούμενοι πρός εκλογήν τών τεσσάρων έξ 

αύτών εί; έκτέλεσιν τή; έν τώ προηγουμένω άρθρφ ύπηρεσίας, 
δέν συνέλθωσι κατά τήν όρισθεϊσαν ημέραν ή συνελθόντες δέν 
έκλέξωσι τούς τέσσαρας έπιτηδευματία; τούτους ή έάν οί έκ- 
λεγθέντες δέν ένεργήσωσιν έντό; τής ταχθείσης προθεσμία; τήν 
κατάταξιν καί την είς τόν οικονομικόν έφορον παράδοσιν τοΰ 

συνταχθέντας ύπ ' αυτών ονομαστικού καταλόγου, οί ήδη συν- 
ταχθέντες φορολογικοί κατάλογοι θεωρούνται ώ; καλώς έχον- 
τες άνευ τής έφαρμογής τοΰ άρθρου I .

3. —Οί κατάλογοι τής κατά τό άρθρον I κατατάξεω; τών 
έπιτηδευματιών τή; δεύτερα; κατηγορία; μετά τών συντα- 
χθέντων τοιούτων τής πρώτης καί τρίτη; κατηγορία; εκτίθεν
ται εί; τό δημαρχείου Άθηνώ·. έπι ί 5 ημέρας, καθοριζομένας 
δια προκηρύξεως τού οικονομικού εφόρου Αττικής, δημοσιευο- 

μένης έν τή η Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως». ΙΙασα κατ'αύτών 
ένστασις τών ενδιαφερομένων ή τρίτων παραδίδεται έπί άποδείξει 

έφ’άπλοΰ χάρτου γεγραμμένη καί φέρουσα παν πρός ύποστή- 
ριξιν έπίσημον έγγραφον πρό; τόν δήμαρχον Αθηναίων έντός 
τής ανωτέρω διορίας. Γην έπιοΰσαν δε τή; λήξεω; τής διορίας

ΕΤΟΣ 13 ΦΥΛ. 148—ΜΑΙΟΣ 1889. Π 
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ταύτης οί κατάλογο-, καί αί ενστάσεις παραδίδονται ύπό τού 
δημάρχου Αθηναίων εί; τόν οικονομικόν έφορον Αττικής.

• ·—’Επιτροπή, άπατελουμένη άπό τόν πρόεδρον τών έν Αθή
να-.; πρωτοδικών ή ένα πρωτόδικη·/ ύπ’ αύτοΰ οριζόμενου, τόν 
πρόεδρον τή; διαρκούς επιτροπή; τού νομαρχιακού συμβουλίου 

Αττική; καί Βοιωτία; ή τόν νόμιμόν αναπληρωτήν αύτοΰ καί 
τον κατά το άρθρο·/ 1 έκλεγόμενον έξ έκαστη; βιομηχανίας έπι- 
τηδευμ.ατίαν. δικάζει όριστικώ; καί ά,νεκκλήτως κατ'είδος βιο
μηχανία; πάσα; τά; δοθείσας ένστάσει; κατά τών γενικών 
καταλόγων τών επιτηδευμάτων τή; πολεω; Αθηνών τών ετών 
1887. 1888 καί 1889, κηρύττει αύτούς εκτελεστού; καί πα- 
ραδίδει εί; τον οικονομικόν έφορον Αττική;. Ιίάσα ή άνωτέρω 
εργασία δεν δύναται νά παραταθή πέραν τών 30 ήμερων. Διά 
μόνα; δέ τά; ήμέρα; ταύτας τά μέλη τή; άνωτέρω επιτροπής 
λαμβάνουσιν 8 δραχμάς δι ’ έκάστην ήμέραν έργασίας. Άν ό 
πρόεδρο; τή; επιτροπή; τοΰ νομαρχιακού συμβουλίου ή ό νό
μιμος άναπληρωτή; αύτοΰ ή ό εκλεχθείς έπιτηδευματίας άρ- 
νηθώσιν ή δεν προσέλθωσι κατά την ύπό τού προέδρου τών 
πρωτοδικών ή τοϋ πρωτοδίκου ορισθεϊσαν αύτοΐ; ήμέραν καί 
ώραν προς έκτέλεσιν τοΰ άνωτέρω καθήκοντος, ούτος καλεΐ είς 
αναπλήρωσιν αυτών ένα τών είρηνοδικών καί ένα τών ύποτα- 
μ-.ών τών έδρευοντων έν Άθήναις.

■’·—Οί φόροι τών επιτηδευμάτων έν γένει τοϋ δήμου 'Αθη
ναίων πληρώνονται μετά τοϋ νομίμου τόκου, άρχομενου μετά 
8 ήμέρα;. άφ ής μετά τήν οριστικότατα τών καταλόγων έδη- 
μοσιεύθη ή γενική πρόσκλησι; τοϋ ταμίου, οί τοΰ έτους 1887 
μέχρι τή; 1 ίουλίου 1889, οί δε τού έτους 1888 μέχρι τή; 

1 ίουλίου 1890.
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Ο ΑΊ" νόμος τή; 2 φεβρουαρίου 1889 έπέτρεύεν εί; την 
κυβέρνησιν νά δανείζηται, άνευ χρεωλυσίου, όσα άν θέλη ποσά 

έπί τόκω κατωτέρω τών G τοΐς °/0 τού πραγματικού κεφα
λαίου ΊΙ έκ τή; νομοθετικής εξουσία; είς τήν έκτελεστικήν 
μετάθεσις τοΰ δικαιώματος έπί τό συνομολογεί·/ εθνικά δάνεια 

είναι άρχή πλήρης μεγάλων κίνδυνων. II νομοθετική έςουσία. 
έθεσε τήν ύπογραφην τοϋ έθνους έπί λευκού χάρτου καί άφή- 
κεν εί; τήν κυβερνώσαν χρηματιστικήν πολιτικήν νά γράφη 

5,τι άν θέλη επ' αύτοΰ. ’Ανώτερο·/ έριο·/ τόκου ί> τοΐς ‘",, εις 
εποχήν καθ' ήν ό τρέχων τόκος έν 'Αγγλία περιστρέφεται εί; 3 
τοί; °/0. είναι λίαν ελαστικόν διά τού; φανερού; καί ύποκε- 
κρυμμένου; διαχειριστή; τοϋ κράτους.

Ό περιορισμό; τή; χρησιμοπο-.ήσεω; τών δανεισθησομένω·/ 
δ'.ά τοΰ ΑΊ" νόμου χρημάτων lx:'): I έδ. ί), είς άποσβεσιν 
προγενεστέρων δανείων ή εξαγοράν ομολογιών τών δάνειων 

τούτων έπί τιμή μέχρι τοϋ άρτιου τοϋ ονοματικού κεφαλαίου, 
είναι δίκοπον εκμεταλλευτικόν ξίφο; Κέρδη :κ τή; συνομολο- 
γήσεω; τοΰ δανείου και κέρδη έκ τής χρήσεως αύτοΰ. 1 >σο·. 
νομίζουσ-.ν. ότι διά τής συνήθους έργασίας δύνανται νά γείνωσι 
πλούσιοι, πρέπει εντελώς νά άπελπισθώσ-.· Τό παν συνίσταται 
εί; την έκμετκλλ’υσιν τοϋ κράτους Μία ύπογραφή αυτή; άπο- 
φέρει φανερώς ή λεληθότως εκατομμυρίων περιουσία;. Οσον 
δε άφορα τήν τιμίαν έργασίαν. χαρά εί; αύτήν κν έξασφα- 

λ.ίζη, τόν άρτον τών οικογενειών τη; 1
'() νόμο; έν έίρθοω 'ι εί; την εκτελεστικήν εξου

σίαν νά άποφασίση τα; αναγκαίας δια τα συνομολογηθησόμενα 
δάνεια πράξεις και συμβάσεις, καθώς και τά τών προμηθειών 

καί άλλων δαπανών. Μίαν έγγύησ-.ν θέλει. Είναι πρόκ/.ησ-.ς 
τών Β. διαταγμάτων ύπό τοϋ ύπουργικοϋ συμβουλίου ! Θαυ

μάσιοι τώ οντι εγγύησι; ’.
'Εννοείται άφ' εαυτού, ότι αί εσωτερικά-. λεπτομέρεια·, τή; 

δανειστικής ταύτης έκμεταλλεύσεως δέν άνήκουσιν εί; την απο
στολήν τοΰ περιοδικού τούτου. Όσον αφορά. τά; φαινόμε
να; διαπραγματεύσεις, άπέλ.ηξαν αύται εί; σύμβασιν, τήν 
όποιαν έπεκύρωσε το προ ολίγου δημοσιευθέν Β. διάταγμα 
τής 6 υ.αίου 1889. ΊΙ σύμβασι; αύτη ύπεγράφη έν λονδίνω 

τή 5/17 μαίου 1889 μεταξύ άφ' ένο: τοϋ εκεί γενικού προ-
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ξένου τής 'Ελλάδος ώ; αντιπροσώπου τοΰ ύπουογοϋ τών οι
κονομικών αυτής, καί άφ' έτέρου τών έν Αονδίνω Antony 

Gibbs anil Sons, τοϋ έν Βερολίνω S. Bleichroeder καί τής 
Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως, έχει δε ώς έξής:

Λ’) Δυνάμει τοϋ άρθρου 1 τοΰ νόμου ΑΊ” της 2 φεβρουα- 
ρίου 1889 ό υπουργός τών οικονομικών συνομολογεί δάνειον 
ελληνικόν έπί προσόδω ι °/ι) εϊς χρυσόν ονοματικού κεφαλαίου 

δραχμών είς χρυσόν ή φράγκων 12.5,000.000, η λιρών στερ
λινών 5,000,000 η Reichsmarks 100,000.000 έπί έτησίω 
τόκω 4 °/0, πληρωτέφ είς χρυσόν καθ’ έξαμ.ηνίαν, λήγουσαν 
τήν 1 άπριλίου καί 1 Οκτωβρίου έκαστου έτους έν Άθή- 
ναις, Χονδίνφ, Ιίαρισίοις, Βερολίνω καί έν άλλα·.; άγοραΐς, 
κατόπιν όρισθησομένα·.; ύπό τής ελληνική; κυβερνήσεως. 
Κατά τά πρώτα δέκα έτη αί άγοραΐ αΰται καθορίζονται διά 
κοινή; συμφωνία: τών συμβαλλόμενων. Γό πρώτον τοκομερί
διου 2 °/0 έσται πληρωτέου τήν 1 Οκτωβρίου 1889.

Β') Διά τό άνωτέρω δάνειον ό υπουργό; τών οικονομικών 
θέλει έκδώσει άνωνύμους ομολογίας, διηθημένα: είς τρεις σει
ράς, ήτοι α' σειράς έκ δραχμών είς χρυσόν ή φρ. 500, "Λι
ρών 20 η Reichsmarks ίΟ'Ο. β’ σειράς έκ δραχμών εί: χρυ
σόν ή φρ. 2.500, λιρών 1 Οί) ή Reielimarks 2,000, γ' σει
ράς έκ δραχμών είς χρυσόν ή φρ. 12,500. λιρών 500 ή 

Reichsmarks 10.000. Ό αριθμός τών όμολογιών έκαστης 
σειρά.; μέχρι συμπληρώσεως ολοκλήρου του ονοματικού κεφα
λαίου τοΰ δανείου όρισθήσεται παρά τών μετά τοΰ δημοσίου 
συμβαλλόμενων. Έκαστη ομολογία θέλει φέρει προσηρτημένα 
40 τοκομερίδια, εξαμηνιαία, καί λήγοντα τήν 1 άπριλίου καί 
1 Οκτωβρίου ν. έ. έκαστου έτους, ώ; ακολούθως: Τά τή; 
α’ σειρά; δραχμών είς χρυσόν ή φράγκων III ή σελινίων 8 ή 
Reiclimarks 8. Τά τή; β' σειράς δραχμών εί; χρυσόν ή 

φράγκων 50 ή λιρών στερλινών 2 ή Reichsmarks 4<Ι. Τά 
τή; γ’ σειράς δραχμών είς χρυσόν ή φράγκων 250 ή λιρών 
στερλινών 10 ή Reichsmarks 200. Μετά τήν έξζντλζσιν 
τών άνωτέρω τοκομεριδίων, αί όμολογίαι θέλουν άνταλλζχθή 

δαπάναι; τής κυβερνήσεως διά νέων τίτλων έν Αθήναις, Αον- 
δίνφ. Ιίαρισίοις καί Βερολίνφ.

Γ') Οι ώς άνωτέρω μετά τοΰ δημοσίου συμβαλλόμενοι ά.να- 
λαμβανουσιν άπό σήμερον όριστικώ; (ferine) ολόκληρον τό άνω 
τέρω δάνειον έπι τιμ.ή 72.75 °/ιΊ καί εξουσιοδοτούνται νά έκδώ- 
σωσιν εί; δημοσίαν εγγραφήν τό ρηθέν δάνειον έν όλω ή έν μέρει 
είς πάσαν εποχήν ύπό ορούς, τιμήν διορία; καί έν ταϊς άγο- 
ραϊς. ζ; ήθελον κρίνει καταλλήλου;· ή δε ελληνική κυβέρνη- 
σι; ύποχρεοϋται νά παρζσχη τήν συνδρομήν αύτη;, όπως έπι· 
τραπή έπισήμ.ως ή εισαγωγή τοΰ δανείου είς τάς αγοράς, έν 
αίς θέλει γίνει ή δημοσία, έγγραφή.

Δ ) Τό πραγματικόν κεφαλαίου τοΰ άνωτέρω δανείου θέλει 
διατεθή άποκλειστικώ; εί; έξόφλησιν τοΰ κεφαλαίου τών έθνι
κών δανείων 6 °/0 τοϋ 1879. 6 °/0 τοϋ σιδηροδρόμου Μύλων- 
Καλαμών. 6 °/() τοΰ σιδηροδρόμου Μεσολογγίου-’Αγρίνιου καί 
είς μετατροπήν τοΰ εσωτερικού δανείου 6 °/n τοΰ 1874 Αν 
ή μετατροπή αΰτη δέν έξαντλήση ολόκληρον τό δι’ αύτήν 

προοριζόμενον κεφάλαιον έκ τοΰ διά τής παρούσης συνομολο
γουμένου δανείου, το ύπόλοιπον διατεθήσεται εί; πληρωμήν 
άλλων έσωτερικών δανείων τοΰ Κράτου;. Οί δεδουλ ευμένοι τό
κοι τοΰ τελευταίου τοκομεριδίου τών ανωτέρω δανείων θέλουσι 
κατα.βληθή ύπό τή; κυβερνήσεως έκ κεφαλαίων άλλων έκτο; 
τών προερχόμενων άπό τοΰ διά τής παρούση: συν ν ηολογού
μενου δανείου.

Ε’) Οίώ; ανωτέρω μετά τοΰ δημοσίου συμβαλλόμενοι ύπο· 
χρεοΰνται να έκτελέσωσι την έξόφλησιν τών έν τω προηγου
μένω άρθρω τριών πρώτων δανείων άνευ προμήθειας ή έξόδων.
Π έξόφλησις αϋτη θέλει καθορισθή διά Β. διατάγματος συγ· 

καθορισμού τή; εί; δημοσίαν εγγραφήν έκ- 
τή; παρούση: συνομολογουμένου δανείου, 

αϋτοϊ: νά δέχωνται είς τήν έγγραφήν τοΰ 
',ς συνομολογουμένου δανείου, άντί μετρη- 

έν τώ προηγουμένω άρθρω 4 τριών πρώ- 

συν υπολογισμού τοϋ τόκου, 
τριών τούτων δανείων, οσαι

χρόνως μετά τοΰ 
δόσεω; τοΰ διά.
’Επιτρέπεται δέ 
δια τής παρούση 
τών. τίτλους τών 
των δανείων είς τό άρτιον μετά 

Τό ύπόλοιπον τών όμολογιών τών
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δίν ήθελον προσαχθή ζατχ -,ύ,ί ΐγγραφήν τοΰ διά διά τής 
παρούσης συνομολογουμένου δανείου, θέλουσιν εξοφλήσει οί 
;λξτχ τοΰ δημοσίου συμβαλλόμενοι. έπΐ τή εμφανίσει τών τί
τλων. εί: το άρτιον, μετά τοΰ δεδουλευμένου τόκου μέχρι τή; 
ήμερα; τής προσδιωρισμένη; δια τήν έξόφλησιν. II έξόφλησί; 
τοΰ δανείου G °/η 187!) ε’νεργηθήσεται έν Άθήναις καί έν Πχ- 

ρ'.σίοι; καί οπού αλλαχού οί μετά τού δημοσίου συμβαλλόμενοι 
ζρίνωσι συμφέρον. Έντό; τριών μηνών άπό τή; ήυ.έρα; τή: 
έζδόσεω; τοΰ δια τής παρούσης συνομολογουμένου δανείου, οί 

ώς ανωτέρω μετά τού δημοσίου συμβαλλόμενοι όφείλουσι νά 
παραδώσωσι εί: τήν ελληνικήν κυβέρνησιν τού: τίτλου; τών 

εν τώ προηγουμένω αρθρω τριών πρώτων δανείων, όσοι προσ- 
ήχθησαν κατά τήν εγγραφήν ή έξωφλήθησαν τοϊ: μετρητοί;, 

ώ; καί το υπολοίπου πρό; συμπλήρωσιν του διά τής παρούσης 
συνομολογουμένου δανείου. Ή άξια τών έξοφληθέντων τίτλων 
τού δανείου 6 °/0 187!) λογισθήσεται εί; φράγκα κατά τήν 

τιμήν τή; ήμερα;. Μέχρι τή; παραδόσεω; τών τίτλων τών έν 
τώ προηγουμένω ΐ αρθρω τριών πρώτων δανείων, ό τόκος 
αυτών τελεί τρέχει ύπερ τών ώ; άνωτέρω συμβαλλόμενων καί εί: 
βάρος τής κυβερνήσεω;. Άπό δέ τή; ήμερα; τη; παραδόσεω; 
τών ρηθέντων τίτλων καί τής πληρωμής τού ύπολοίπου τοΰ 
διά τής παρούσης συνομολογουμένου δανείου άρχεται τρέχων 

ύπερ τών ώ; ανωτέρω συμβαλλόμενων και εί; βάρος τή; κυ
βερνήσεως ό τόκο; τοΰ διά τή; παρούσης συνομολογουμένου 
δανείου. Κατά συνέπειαν οί τόκοι τοΰ πρώτου τοκομεριδίου 

άπο τη: 1 άπριλίου μέχρι τή; ήμερα; άφ’ η; άρχοντα·. τρέ
χοντες ύπερ τών ώ; άνωτέρω συμβαλλόμενων οί τόκοι τοΰ δια 

τής παρούσης συνομολογουμένου δανείου. μένουσιν εί; όφελος
τή; κυβερνήσεως. Τό μέρος τοΰ διά τή; παρούσα,; συνομολο
γουμένου δανείου, οπερ θέλει χρησιμεύσει εί; πληρωμήν δα
νείων τοΰ κράτους άλλων ή τά έν τώ προηγουμένω αρθρω άνα- 
φερόμενα τρικ πρώτα, ύπολογ-.ζόμενον είς λίρα; 324,000, τί
θεται εί; τήν διάθεσιν τή; κυβερνήσεω; έν Λονδίνω, μετά 13 

ήμερα: άπό τή; υπογραφή; τή; παρούσης συμβάσεω;, ό δέ 

τόκος αύτοΰ οφείλεται ύπό τή; κυβερνήσεω; άπό τή; ήμερα;, 
καθ’ ήν τεθή, ώ; ε’ρρέθη, εί; τήν διάΟεσιν αύτής.

Τ') Οί ώς άνωτέρω μετά τοΰ Δημοσίου συμβαλλόμενοι ύπο- 
χρεοΰνται νά καταρτίσωσι τού; οριστικούς τίτλου; τοΰ δια τής 
παρούσης συνομολογουμένου δανείου, ομοίους καθ' όλα μέ τόν 
τύπον τοΰ δανείου τών λ. στ. I ,200,ΟΠΟ τοΰ συνομολογη- 
θέντο; διά τή; συμβάσεω; τή; I ι φεβρουαρίου 188!)· οί τίτλοι 
ούτοι θέλουσι παραδοθή έν Λονδίνω εί; τόν οίκον Aniuiiy Gibbs 
and Sons. Τά έςοδα τή; κατασκευή; καί τοΰ ξένου χαρτο
σήμου ώ; και πάσα άλλη σχετική δαπάνη, γενομένη έν τώ 
έξωτερικώ, βαρύνει τού; πρό; τό δημόσιόν συμβαλλόμενους.

Ζ) Οί έν Λονδίνω οίκοι Antony Gibbs and Sons καί C. 
.1. llambro and Sons, ό έν Βερολίνο» lien· S. Ifleiclinidei·, 
ή Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως έν Άθήναις καί οίκο; έν 11α- 
ρισίοι; όνομασθησόμενο: ύπό τών πρό; τό δημόσιον συμβαλλό
μενων, έγζρίσει τής ελληνική; κυβερνήσεως, επιφορτίζονται 
έπί δέκα έτη τήν ύπηρεσίαν τή; πληρωμή; τών τόκων τοΰ δα
νείου, έπί προμήθεια ήμίσεο; τής εκατόν. 11 προμήθεια αύτη 
δέον νά έμβάζηται συγχρόνως μετά τοΰ ποσοΰ τών εξαμηνι

αίων τόκων. '<) ύπουργό; τών Οικονομικών ύποχρεοΰται νά 
έμβάζη εί; τόν οίκον Antony Gibbs and Sons είς μετρητά ή 
δι ’ επιταγή; δεκαπέντε ήμέρα; πρό τή; κατά τά έν αρθρω 2 
οριζόμενα ύ,ήξεως τών όξαυ.ηνιαίων τοκομεριδίων ποσον λιρών 

100 χιλιάδων.
ll'j ΤΙ νομισματική διαφορά έκ τών πληρωμών τοΰ τόκου 

εί; άλλα; αγοράς, έκτος τοΰ Λονδίνου κατά τά άρθρα 1 καί 2, 
μένει εί: όφελος τή; κυβερνήσεως. 11 παρούσα σύμβασι; έγ- 
κρινομένη διά Β. διατάγματος, άπα/.λάσσεται παντός τέλους 
χαρτοσήμου. Αί δέ όμολογίαι τοΰ δια ταύτης συνομολογου
μένου δανείου ώ; καί τά τοκομερίδια καί οί πληρωτέοι τίτλοι 
άπαλλάσσονται έν Έλλαδι παντός τέλους φόρου ή άλλου δι
καιώματος έν τε τώ παρόντι καί έν τώ μέλλον τ'·, συμφώνως 
με το άρθ. I τοΰ ρηθέντος νόμου.

Τοιοΰτοι οί οροί τή; συμβάσεω;. Αί περαιτέρω τυχαι τοΰ 
δανείου άνήκουσιν εί; έτέραν έρευναν, τή; όποια; τά στοιχεία
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δέν θέλουσι καθυστερήσει. "Ολ.οι αύτοΐ οί παιανε;, τούς όποιου; 
ύάλλουσιν οί ενδιαφερόμενοι περί τοϋ θριάμβου τή; δανειστι
κή; πολιτικής δεν θά δυνηθώσι νά προεξοφλήσω σι τό μέλλον. 
Κράτος, το όποιον ίνα ύπαρξη έχει ανάγκην άδιακόπω; να 
δανείζηται καί νά αύταπατζται ύπό ονοματικούς τών τόκων 
περιορισμούς, κατ’ούσίαν δέ πληρόνον τού; τόκους του διά 
νέων πάντοτε δανείων, αδύνατον είναι νά μή κατάστρωση έπί 

τέλους τού; λογαριασμόυ; αύτοΰ.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΈδημοσιεύΟησαν προ ολίγου οί έπίσημοι πίνακες τών εν τοϊ; 
τελωνείο·.; δημοσίων εισπράξεων κατά τήν α τριμηνίαν τοϋ 
1889. Άπό 7,046,607 δρ. τήν α' τριμ. 1888 κατέπεσαν 

αύται είς 6,51 ί .365 τήν α ' τριμ. 1 889. έλάττωσις 53'2,’2 4 I . 
Κυρίως ή έλάττωσις άφορζ τήν εισαγωγήν, τήν διαμετζκόμι- 
σιν καί τά λαθρεμπόρια, άναβιβασθεϊσα κατά τάς τρεις αύ- 
τάς πηγά; εί; 809,473 δρ. II εξαγωγή, οί έγγειοι φόροι καί 
τα δικαιώματα παριστώσιν αύξησιν 277,231 δρ.

Ή μεγαλειτέοα πτώσι; συνέβη κατά τήν εισαγωγήν, αί άπο 
τή; όποια; εισπράξεις κατέπεσαν απο 5,902,849 δρ. εί; 
5,109,326, έλάττωσις 793,522. Οί βαρείς λοιπόν τελώνια - 
κοί δασμοί έ'χουσι τό άντιζύγιόν των. II διαμετακόμισι; από 
30,600 δρ. κατέπεσεν εί; 29,789. Τα λαθρεμπόρια κλπ. άπό 
37,700 δρ. εί; 22,561.

Αί λόγω δικαιώματος καταναλώσεως έπί τών έκ τής αλλο
δαπή; είσαγομένων οίνου, ζύθου, οινοπνεύματος, καπνού εισ
πράξεις κατέπεσαν, καθ'ίσον μεταβαίνομεν από τή; α’ τριμ. 
τοϋ 1888 είς τήν α τριμ. τοϋ 1889, άπό 65.029 δρ. είς 
57,296, ήτοι έπί τοϋ οίνου από 352 δρ. εί; 322, έπί τοϋ ζύ
θου άπό 8.426 εί; 6,313, έπί τών πνευματωδών έν γένει πο
τών άπό 24,208 εί; 15,902. Επί τοϋ καπνού παρατηρεϊται 
αύξησις άπό 31,999 δρ. εί; 34,910 καί έπί τών ποινών ζύθου 
καί πνευματωδών ποτών άπό 43 εί; 148. Α.


