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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΥ

Ή (Ιιωρίχ τή; έγγειου προσόδου είναι πολύ μεταγενέστερα 

τή; πραγματικό τη το;. Πριν ή κατά τάς άρχά; τοϋ παρόντος 
αΐώνος απόδειξη ό Ricardo, ότι το καθαρόν εισόδημα τών 
γαιών, διά τόν κύριον αύτών, συνίσταται εί; τό πλεόνασμα τής 

γονιμότητα; τών καλών γαιών απέναντι τών μη τοιούτων, οί 
γαιοκτηται έκαρποϋντο τό εισόδημα τοΰτο,χωρίς νά αΐσθάνων- 
ται τήν ανάγκην νά λεπτολογώσιν. Βαθμηδόν ή επιστήμη, ει

σερχόμενη εϊ; τήν άνάλυσιν τών φαινομένων τή; κοινωνική; 
ζωής, δέν ήδύνατο νά άφησα, άνεξέλεγζτον τό άπό τής ακι
νήτου κτήσεως πηγάζον. Ιδού εί; ποια πορίσματα κατέληςαν 

αΐ σχετιζαί έρευναί της:
Εύθύ ς ώ; έζ τοΰ ενιαυσίου εισοδήματος τής γή; άφαιρέσω- 

μεν τούς μισθούς τής καλλιεργησάση: αυτήν έργασίας καί τούς 
τόκους τών συσωματωθέντων μετ' αύτής κεφαλαίων, τό άπο- 
μένον αποτελεί τήν έγγειον πρόσοδον. Κατ' ακρίβειαν, λέγει 
ό Roscher, ή έγγειος πρόσοδο; είναι ή πληρωνομένη τιμή διά 

τήν χρησιμοποίησιν τών παραγωγικών καί άκαταστρέπτων φυ
σικών δυνάμεων, αΐτινες ώς έκ τής ένώσεως αύτών μετά τοϋ 
εδάφους είναι έπιδεκτικαϊ ίδιοποιήσεως.

Ί1 άνάπτυξις τοϋ φαινομένου τή; εγγείου προσόδου, δύνα- 
ταί τις είπεΐν, συμβαδίζει μετά τή; άναπτύξεω; τή; κοινωνίας- 
εν τή πρωτογενεϊ καταστήσει τή; άνθρωπότητο; ούδεί; λόγο; 
περί έγγειου προσόδου- όταν, λέγει ό Gamier, αί παραγωγι- 
καί γαϊαι δέν κατελήφθησαν ακόμη, έκαστος δέ καλλιεργητής 
δύναται νά έχη όσα; απαιτεί ή βιομηχανία του, δέν υπάρχει 
έγγειο; πρόσοδο;. II έγγειος πρόσοδος γενναται τότε μόνον, 
όταν αί παραγωγικότερα! γαϊαι λείφωσι ή όταν οί ζαλλιεργη- 
ταί άποχωροϋντε; μεταβιβάζωσι τήν θέσιν των είς άλλουςκαλ-
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λιεργητάς, προτιμώντας μάλλον νά πληρώνωσιν αύτοΐ; χορή
γημά τι παρά νά έκτοπίζωνται άπώτερον ζαι νά καλλιεργώσιν 
άλλα; γαία; ίση; γονιμότητος. ’Επειδή δέ ή περίστασι; αυτή 
παρουσιάζεται καί έν τή νέα κοινωνία, καί όταν αΐ γαϊαι είναι 
άκόμη άφθονοι, δύναται τι; νά παραδεχΟή,οτι ή έγγειο; πρό
σοδος γεννχται κατά τόν αυτόν χρόνον καθ'ον καί ή καλλι
έργεια τών γαιών.

Ας ύποΟέσωμεν ήδη, ότι έλαι αί γαϊαι τής πρώτη; ποιό- 
τητος, ήτοι αί γονιμώτεραι καί αί καλλίτερον τοποθετημέναι, 
ύπεβλήΟησαν εΐ; καλλιέργειαν. χωρί; εντεύθεν τά προϊόντα αυ
τών νά δύνανται νά έπαρζέσωσιν εί; τόν υπάρχοντα πληθυσμόν. 
Οί καλλιεργηταί ή Οέλουσιν άποταΟη είτε εί; απώτερα; γαία; 
ίση; γονιμότητος, είτε εί; πλησίον γαία; όλιγώτερον γονίμου;, 
η θέλουσι επιτείνει διά προσθήκης εργασία; καί κεφαλαίων τήν 
καλλιέργειαν τών ήδη καλλιεργούμενων γαιών των. Καί είς 
τα; τρεις περιστάσεις οί καλλιεργηταί Οά έπιβαρύνωνται δι'ε
φόδων μεγαλειτέρων σχετικώ; πρός εκείνα, τά όποια κατεβάλ- 
λοντο πρότερον έπί τών επιτόπιων πρώτης ποιότητο; γαιών. 
ΊΙ άπόστασις τών τόπων επιφέρει αύξησιν παντοίων εξόδων. 
ΊΊ όλιγώτερον γόνιμος γή έπίση; επιβαρύνει πλειότερον τά ει
σοδήματα της, λαμ,βανομένου ύπ'οψιν ότι ή αύτή ποσότης έρ
γασίας καί εργατικού κεφαλαίου παράγει έν αύτή μέν χειρότε
ρον καί όλιγώτερον προϊόν, έν τή γονιμωτέρζ δε γή, καλλίτε- 

ρον καί πλειότερον.
Οταν τά έκτων ούτω διάφορων γαιών παραγόμενα προϊόντα 

κομ.ισΟώσιν εις τήν αγοράν, άλλα ποσκ έξ αυτών είναι βεβαρυ- 
υ.ένα διά πλειόνων έξόδων καί άλλα δι' ολιγωτε’ρων. Διά τον 
σίτον π. χ. τόν πάραχΟέντα έν τή γή τή; καλλίτερα; ποιό
τητα; κατεβλήΟησαν μικρότεραι παραγωγικαί δαπάναι παρά 
διά τόν σίτον τόν παραχΟέντα έν τή γή τής δευτέρας ποιότητας. 
Υποτιθεμένου ότι πρόκειται περί τή; αύτή; αγοράς, περί τή; 
αύτής εποχή; καί περί τή; αύτή; ποιότητας τοΰ σίτου, ή τιμή 
αύτοΰ είναι μία, τήν όποιαν ίπιβάλλουσιν αί άνάγκαι τής κα
ταναλώσεως καί ό φυσικό; νόμο; τή; ζητήσεως καί τή; προ
σφοράς. Δύνανται νά διαφέρωσιν αί παραγωγικαί δαπάναι έπί 

τούτων ή έκείνων τών ποσών τοϋ σίτου, άμα ώς ούτο; είναι 
τή; αύτή; ποιότητα; ή αγορά δέν έχει παρά έν δι' όλα τά 
ποσά τιμολόγιου.

’Εξεταστέου ήδη ποια είναι ή τιμή, ήτις επικρατεί μεταξύ 
τών διαφόρων τής αύτής ποιότητο; σίτων. Είναι ή τιμή τοΰ 
σίτου τοΰ παραχΟέντος διά τής μεγαλειτέρας δαπάνη;, ήτοι 

τοΰ παραχΟέντος έκ τών γαιών τής χειρότερα; ποιότητο;, 
διότι,έάν ό παραγωγός ό ζαταβχλλων πλείονα έξοδα καλλιέρ
γεια; δέν επιτύγχανε έν τή τιμή τοϋ προϊόντος του τήν επι
στροφήν τών προκαταβολών του καί μάλιστα κέρδος, Οά έπαυε 

νά καλλιεργή τάς γαίας τή; χειροτέρας ποιότητο;. Οϊ κάτο
χοι τών καλλίτερων γαιών δέν φοβούνται τον συναγωνισμόν 

τών χειροτέρων. "Ινα έπέλΟη, τοιοϋτο;, πρέπει νά. κομισθώσιν 
εί; τήν αγοράν προϊόντα χειροτέρων γαιών δηλαδή μάλλον βε
βαρημένα δι’έξόδων. Είναι φανερόν λοιπόν, ότι ή ζυριεύουσα 

έν τή άγορζ τιμή τοϋ σίτου είναι ή τιμή τοΰ μάλλον βεβαρη
μένου, έάν ούτο; είναι αναγκαίο;.

Μεγάλη είναι ή κλίμαξ τών γαιών ύπό τήν έπούιν τής γο
νιμότητας καί καλλιέργεια;. Άς ΰποΟέσωμεν, ότι πρόκειται περί 
τεσσάρων ποιοτήτων γαιών, ή πρώτη τών όποιων παράγει 
διά δαπάνη; δρ. 10, ή δεύτερα διά δαπάνη; δρ. 1’2, ή τρίτη διά 
δαπάνη; δρ. 14, καί ή τέταρτη διά δαπάνης δρ. Hi. Επειδή ή 
τιμή τοΰ σίτου είναι ή αύτή. έστω δρ. 16. ό κάτοχος τή; πρώτη; 
γή; έχει έγγειον πρόσοδον δρ. G, ό τή; δευτέρας δρ. 4. ό τή; 

τρίτη; δρ. 2 καί ό τής τέταρτη; 0. Τό παράδειγμα τοΰ σίτου 
εφαρμόζεται εί; όλα τά είδη τής γεωργικής παραγωγής.

Έν γένει οσον γονιμώτεραι αί γαϊαι καί όσον ή κοινωνική 
ανάγκη επιβάλλει τήν καλλιέργειαν τών όλιγώτερον γονίμων 
γαιών, τόσον ή έγγειος πρόσοδος τών πρώτων γαιών είναι με- 
γαλειτέρα. Είναι τό τίμημα φυσικού, τρόπον τινα, μονοπω
λίου, το όποιον έξασκοϋσιν οί κάτοχοι τών καλλίτερων γαιών 

απέναντι τών καταναλωτών. Τό άςίωμα λοιπόν «μακάριοι 
Οί πρώτοι καταλαβόντες», έχει έςοχον τή άληΟεία πρακτικήν 
έννοιαν.



•28', ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕύΙΊΙϊΊΣ Δ1Ε<->ΝΠ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 285

ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΙΥΙΑΤΑ

11 μετά τών ξένων επικρατειών ανταλλαγή ταχυδρομικών 
δεμάτων άνευ δηλώσεως τής άζίας αύτών, ώς ε’ρρυθμίσθη έν 

Έλλάδι διά τών άπό 20 μαίου 1882 καί 27 μαίου 1887 
1101’ καΐΑΦΝΘ' νόμων, στηρίζεται έπί τής άπό 3 νοεμ
βρίου 1880 συνθήκης καί άπό 21 μαρτίου 1885 προσθέτου 
πράςεως μεταξύ Ελλάδος, Γερμανίας, Αργεντινής Δημοκρα
τίας, Αυστροουγγαρίας, Βελγίου, Βρασιλίας, Βουλγαρίας, 
Χιλής, Δανίας, Δανικών Άντίλλών, Δομινικανικής Δημο
κρατίας, Αϊγύπτου, 'Ισπανίας, Γαλλίας, Γαλλικών ’Αποικιών, 
Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Μαυροβούνιου, Ιίαραγγουάης, 'Ολ

λανδίας, Περσίας, 1 Ιορτογαλίας, Πορτογαλλικών 'Αποικιών, 
Ρουμανίας, Σερβίας, Σουηδίας καί Νορβηγίας, 'Ελβετίας, 
Τουρκίας, Ουρουγουάης καί Βενεζουέλας. Αί συνΟήκαι αύται 
διερρύθμισαν τήν διεθνή ύπηρεσίαν τών ταχυδρομικών δεμά
των ε’πί τών εξής βάσεων :

«Α’. — 1) Δύνανται νά άποσταλώσιν. ύπό τήν επωνυμίαν 
ταχυδρομικών δεμάτων, έκ μιας τών άνωτέρω μνημονευθει- 
σών χωρών είς τήν έτέραν,δέματα μετά ή άνευ δηλώσεως τής 

αξίας αύτών, μέχρι βάρους 5 χιλιόγραμμό?·?. Ή χΐίχ τών 
διυ,άτων τούτων μέχρι τοϋ ποσοΰ 500 φράγκων δύναται νά 

ζαταβληθή, παρά τοΰ παραλήπτου. Έν τούτοι; έκαστη χώρα 
δύναται κατ'αρέσκειαν α ) νά περιόρισα, μέχρι 3 χιλιόγραμμων 
τό βάρος τών έν τή υπηρεσία αύτής παραδιδομένων δεμάτων, 
β’) νά υ.ή άποδέχεται δέματα μέ δεδηλωμένην άξίαν ή δέματα 
ών ή άξια καταβληθήσεται παρά τών παραληπτών, ούδέ δέ
ματα δυσμετακόμιστα (eilCOlilbranb). Εκαστη χώρα ορίζει 
καθ’ όσον άφορα είς αύτήν τόν άνώτατον δρον τής δηλώσεως 
τής άξίας, δσπερ έν ούδεμία περιστάσει δύναται νά ή έλάττων 
τών 51)0 '-.ραγκών. Μεταξύ δύο ή πλειοτέρων χωρών, άπο- 
δεξαμένων έν ταϊς πρός άλλήλας σχέσεσιν αύτών διαφόρους α
νώτατους όρους δέον να τηρήται άμοιβαίως ό σχετικώς έλασσων. 
- 2,· Ό κανονισμός τής έκτελέσεως ορίζει τους άλλους όρους, 

ύφ’ ού; τά δέματα γίγνονται δεκτά πρό; μεταφοράν, καί ιδίως 
καθορίζει τά δέματα, άτινα δέον νά θεωρηθώσιν ώς δέματα 

δυσμετακόμ.ιστα.
Γ,’.—Τό ελεύθερον τής μετακομίσεως εξασφαλίζεται έπί 

τοΰ εδάφους έκαστη; τών προσχωρησασών χωρών, ή δε ύπηρε
σία τών μετεχουσών εί; τήν μεταφοράν καθίσταται ύπεύθυνος 
εντός τών έν τω έπομένω άρθρω I V διαγραφομένων ορίων. 
ΙΙλήν εναντία; συμφωνία; μεταξύ τών ενδιαφερομένων ύπη- 
ρεσιών.ή διαβίβασι; τών μεταξύ μη γειτνιαζουσών χωρών άν- 
ταλασσου.ένων τα/υδτον/.κών δεαζτων έκτελεϊται άπεεικα- 
λύπτως.

Γ'. — 1) ΊΙ διεύθυνσις τή; χώρα; τή; καταγωγή; οφείλει 
πρός έκάστην τών μετεχουσών είς τήν διά ξηρά; μεταφο
ράν τέλος 50 εκατοστών άνά παν δέμα. 2) ΙΙλήν τούτου άν 
αί διά θαλάσση; μεταβιβάσει; ωσι μία η πλείονες.ή διεύθυνσις 

τής χώρα; τής καταγωγής οφείλει εί; έκάστην τών μετεχου
σών είς τήν θα.λζσσίαν μεταφοράν ύπηρεσιών τέλος, οριζόμε
νου άνά παν δέμα ώ; έπετα·.' εί; 25 έκατοστά. έπί πάσης με
ταφοράς ούχί επέκεινα τών 500 ναυτικών μιλιών' εϊς 50 εκα
τοστά επί πάσης μεταφορά; επέκεινα τών 500 ναυτικών μι
λιών, άλλά μή ύπερβαινούσης τό. 1000 ναυτικά μιλιά' είς I 
φράγκο·? έπί πάσης μεταφορά; έπέκεινα τών 1000 μιλιών, 
αλλά μή ύπερβαινούσης 3000 ναυτικών μιλιών' εί; 2 φράγκα, 
έπί πόσης μεταφορά; έπέκεινα τών 3000 ναυτικών μιλιών 
άλλά μή ύπερβαινούσης 000(1 ναυτικών μιλιών εί; 3 φράγκα 
έπί πάσης μεταφορά; ύπερβαινούσης 0000 ναυτικών μιλιών. 
Αϊμεταφοραί αύται υπολογίζονται, περιστάσεω; τυχούσης,κατά 
τόν μέσον δρον τής άποστάσεως μεταξύ τών οικείων λιμένων 
τών δύο άνταποκρινομένων χωρών. — 3) Τά έν ταϊ; ήγουμέ- 
ναις παράγραφοι; I καί 2 οριζόμενα τέλη δια τα δυσμετακό- 
μιστα δέματα αύξανουσι κατα 50 το’.; εκατόν. — 'ι) Άνε- 
ζαρτήτω; τόίν διαμεταζ.ομιστικών έζόδων τούτων, ή διεύθυνσις 
τή; χώρα; τή; αποστολή; λόγω ασφαλίστρου διά τό. μετά 
δεδηλωμένη; άξίας δέματα πρό; έκάστην τών διευθύνσεων, 
αΐτινες μ.ετέχουσι τής κατα γήν ή κατά θάλασσαν ύπ’ εύθύ-
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vr.v αύτών μετζβιβάσεως, οφείλει τέλος άνάλογον κζί ίσον πρός 
τύ είσπραττόμενον διά τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένη; άξια;.

Δ'. — Ί1 προπληρωμή τοϋ τέλους τών ταχυδρομικών δε
μάτων είναι υποχρεωτική.

k " *■' Τί,Λ; τών ταχυδρομικών δεμάτων άποτελεϊ-
ται εκ τη; άθροίσεως, ώ; πρό; έκαστον δέμα, τοσούτων απλών 
τελών έκ 50 εκατοστών ή τοϋ ισοδυνάμου οικείου νομίσμα
τος έκαστη; χώρας, οσζι είσίν αΐ μετέχουσζι είς την δια ξη
ρά; μεταφοράν ύπηρεσίαν, προστιθεμένου, εί δέηση, τοϋ ύπό 

τη; παραγράφου 2 τοϋ προηγουμένου Γ' άρθρου προβλεπομέ- 
νου θαλασσίου τέλους. Έν τώ κανονισμώ της έκτ-λέσεως ορί
ζεται ή ισοδύναμος σχετική άξια τών διαφόρων νομισματικών 
μονάδων. — 2) Τά δυσμετακόμιστζ δέματα ύπόκεινται είς 

πρόσθετον τέλος 50 έπίτοϊς εκατόν, άνζγομένων τών υποδιαι
ρέσεων άν ή περίσσασι; είς 5 εκατοστά·—3) Διά τά μετά δε

δηλωμένης άγιας δέματα προστίθεται ασφάλιστρου ίσον πρός τό 
είσπραττόμενον διά τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης άξίας.- 

ι) <· άποστολευ; δέματος, ου ή άξια κζταβληθήσεται πατά 

τοϋ παραλήπτου, όφείλει νά πλήρωση ειδικόν τέλος, όπερ δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη τά 2 έπί τοϊς εκατόν τής εισπρακτέας 

ποσότητος παρά τοϋ παραλήπτου. Ή διεύθυνσις τής’ χώρας 
τής άποστολή; δύναται νά είσπράτση κατ' έλζχιστον όρον 2(1 

εκατοστά, άνάγουσα είς 5 εκατοστά τάς ελαττον αύτών υπο
διαιρέσεις. Ίο τέλος τοΰτο διανέμεται έξ ήμισείας μεταξύ τής 
ύπηρεσίας τής χώρας τής αποστολής καί τής χώρα; τοϋ πρός 
ον ορού. — 5) Ώ; διαβατικόν μέτρον έκαστη τών συμβαλλο- 
μένων χωρών δύναται νά έπιβζλλη έπί τών καταγόμενων ή 
προωρισμένων διά τά γραφεία αύτής ταχ. δεμάτων πρόσθετον 
τέλος έξ 25 εκατοστών άνά παν δέμα. Έξαιρετικώς τό 
πρόσθετόν τοΰτο τέλος άναβιβζζεται είς 75 εκατοστά έν τή 
'Αργεντινή Δημοκρατία, τή Βραζιλία, τή Χιλή, τή Παρα

γουάη, τή Περσία, τή Σουηδία, καί τή Βενεζουέλα. - 6) 'Π 
μεταζυ της Ηπειρωτικής Γαλλίας άφ’ ενός καί τή; ’Αλγερίας 
και τή; Κορσική; ες άλλου μεταφορά δίδει επίσης χώραν είς 
πρόσθετο» τέλος 25 εκατοστών ά· ά πά, δέμα. — 7) Ο άπο-
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στολευς ταχ. δέματος δύναται νά λάβη άποδειςιν παραλαβής 

τοϋ αντικειμένου τούτου, προκαταβάλλω·/ μόνιμόν τέλος 2.» 
εκατοστών κατ ’ άνώτατον όρον. Τό τέλος τοΰτο ανήκει όλον 

είς τήν διεύθυνσιν τής χώρας τής άποστολή;.
νψχ__  ·]ΐ άποστέλουσα ύπηρεσία αποδίδει δΓ έκαστον

δέαα, α’) είς τήν ύπηρεσία·/ τοϋ πρό; ον ορού 50 εκατοστά, 
προστιθεμένων, άν ή περίστασις, τών προβλεπομ-νων έν ταΐς 
παραγράφοις 2, 5 καί 6 τοϋ ηγουμένου άρθρου Ε'^προσθετων 
τελών, τοϋ ήμίσεος τέλους τών δεμάτων, ών ή αζια βαρύνει 
τόν παραλήπτην, τοϋ προβλεπομένου έν τή παραγράφω ί 
τοϋ αύτοΰ άρθρου,καί τέλους έκ 5 εκατοστών άνά 200 φράγκα 
ή κλάσμα 200 φρ. τή; δηλωθείση; άξίας, β I τυχούση; περι- 
πτώσεως, είς πάσαν διάμεσον ύπηρεσίαν τά έν αρθρω Γ όρι- 

σθέντα τέλη.
7.'. — Έπιτρέπεται εί; τήν χώραν τοϋ πρό; όν όρον να εισ- 

• πράττη παρά τοϋ παραλήπτου δι' άγώγιον καί διά τήν έκ- 

πλήρωσιν τών τελωνιακών διατυπώσεων τέλος ουχι ανώτερο·/ 
τών 25 εκατοστών, άνά παν δέμα.

||·.—Τζ δέματα,περί ών ή παρούσα σύμβασις, δέν επιβα
ρύνονται δι’ ούδενός ετέρου ταχ. τέλους πλήν τών προβλετο- 

μένων έν τοϊς προηγουμένοις άρθροις Γ , Ε και '/. καί εν τω 

έπου.ένω αρθρω ·"> .
0'.—Έπί τή έκ νέου άποστολή τών ταχ. δεμάτων έκ μια; 

εί; άλλην χώραν, ένεκα αλλαγή; τής διαμονή; τών παραληπτών 
ώ; ζαί έπί τή επιστροφή τών μή παραδοθέντων ταχ. δεμά
των, είσπρζττονται προσέτι τά ορισθέντα έν αρθρω Ε 'τέλη εί; 

βάρος τών παραληπτών, ή περιστάσεως τυχουσης τών απο
στολέων, διατηρουμέ/ου ακεραίου του δικαιώματος τή; π/.η- 
οωύ.ή; τών καταβληθέντων τελωνιακών ή άλλων τελών.

Γ.-Ι) Απαγορεύεται ή διά τοϋ ταχυδρομείου αποστολή 
δεμάτων,περιεχόντων εϊτε (πιστολά; η σημειώσει; έχούσας χα
ρακτήρα άνταποκρίσεω; εϊτε άντιαείμενΖ ών η παραδοχή δεν 

είναι έπιτετ:α'/.ένή πατά τών νόμων η των τ'λωνιακών κανο
νισμών η άλλων. 'Απαγορεύεται επίσης ή αποστολή νομι

σμάτων,υλών χρυσόν καί άργυρον καί αλλω/ πολ τιμών >.<τ·,
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κειμένων έντός δεμ.άτων άνευ δηλώσεω; τής άξίας αύτών, ά- 

ποστελ.λομένων δέ εις χώρας έπιτρεπούσας τήν δήλωσιν τής 
άξίας. 2) Έν περιπτώσει καθ'ήν δέμα, υπαγόμενου εις τινα 

τών απαγορευτικών διατάξεων τούτων, παραδοβή παρά τίνος 
τών διευθύνσεων τοϋ συνδέσμου εις έτέραν διεύΟυνσιν τοϋ συν· 
δέσμου, ή διεύΟυσις αύτη ενεργεί κατά τόν τρόπον καί τούς 

τύπους,ούς προβλέπουσιν ή τε νομοθεσία αύτή; καί οί εσωτερι
κοί κανονισμοί της.

ΙΑ’. — 1) Πλήν τής περιστζσεω; ανώτερα; βίας έν άπώλεια, 
παραβιάσει ή βλάβη ταχυδρορ-ικού δέματός τίνος, ό άποστο
λεΰ; ή έν ελλείψει ή τή αιτήσει αύτοΰ ό παραλήπτης δικαιού
ται εις άποζημίωσιν αντίστοιχον πρός τό πραγματικόνποσόν τής 

απώλειας ή τής βλάβης, χωρίς έν τούτοις ή άποζημίωσις αύτη 
νά δύναται νά ύπερβαίνη διά τά συνήθη δέματα τά 25 φράγκα 
καί διάτα δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας τό ποσόν τής αξίας 

ταύτης. Έν τούτοις διά τά; διευθύνσεις, αίτινε; άπεδέξαντο τό 
δοιον τών 3 χιλιόγραμμων,ή άποζημίωσις διά τά άνευ δηλώ- 
σεως τή; άξια; αύτών δέματα δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 
15 φράγκα. Ό άποστολεΰ; άπολεσΟέντος δέματος δικαιούται 

πρός τούτοι; νά άναλάβη τά έξοδα τής άποστολής. —2) ΊΙ ύπο· 
χρέωσις τής καταβολή; τή; άποζημιώσεω; βαρύνει τήν διεύ- 
Ουνσιν,παρ’ ής έξαρτάται τό γρα.φεϊον τής άποστολής, επιφυ
λάσσεται δέ εί; τήν διεύΟυνσιν ταύτην ή προσφυγή, κατά τή; 
ύπευθύνου διευΟύνσεω; τούτέστι τής διευΟύνσεως εκείνης, έπί τοϋ 
εδάφους ή έν τή ύπηρεσία τής όποιας συνέβη ή άπώλεια, ή παρα- 
βίασις ή ή βλάβη. —3) Μέχρι; εναντίας άποδείξεω; ή ευθύνη 

βαρύνει τήν διεύΟυνσιν, ήτις.παραλ.αβοϋσα άνευ αντιρρήσεως τό 
δέμα, δέν δύναται, νά απόδειξη μήτε τήν πρό; τόν παραλήπτην 
παράδοσιν μήτε, κατά τήν έκάστοτε περίστασιν, τήν τακτικήν 
μεταβίβασιν αύτοΰ εΐ; τήν έπομένην διεύΟυνσιν.—4) Ή παρά 

τή; ύπηρεσία; τής άποστολή; πληρωμή τής άποζημιώσεως δέον 
νάγένηται ώ; οίον τε τάχιον, το βραδύτερου δέ έντός έτους άπό 
τή; ήμέρα: τή; αίτήσεως. ΊΙ ύπεύΟυνος ύπηρεσία ύποχοεοϋ- 
ται νά άποδώση άνευ καΟυστερήσεω; εί; τήν άποστέλλουσαν 
ύπηρεσίαν τό ποσόν τή; παρ' αύτής ζαταβληΟείσης άποζημιώ-
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σεως. —5) Εννοείται, ότι ή α'ίτησις δέν γίνεται δεκτή, εϊμή 
έντός έτους άπό τής παραδόσεως τοϋ δέματος είς το ταχυδρο
μείου- παρελ.θούσης τή; προθεσμία; ταύτης. ό αϊτών εί: οϋδε- 
μίαν δικαιούται άποζημίωσιν.—(>) Άν ή άπώλεια ή ή βλάβη 

έγένετο κατά τήν μεταφοράν μεταξύ τών άνταλλακτηρίων γρα
φείων δύο γειτνιαζουσών χωρών, δέν είναι δέ δυνατόν νά βε- 
βαιωΟή όποια; αύτών έν τώ έδάφει συνέβη ή άπώλεια ή ή 
βλάβη, αί δύο έν αίτια διευθύνσεις ύφίστανται έξ ήμισείας τήν 

ζημίαν.—7) ΊΙ ευθύνη τών διευθύνσεων παύει έπί τοΐς τα
χυδρομικοί; δέμασιν, άτινα δέν παρέλαβον οί δικαιούχοι.

ΙΑ' δ·.;. — Απαγορεύεται πάσα δόλια δήλωσι; τή; άξια;, 
ύπεοβαίνουσα τήν αληθή άξίαν τού περιεχομένου τού δέματος. 
Έν περιπτώσει δόλιας δηλώσεως, ό άποστολεΰ: άπόλλυσι παν 
δικαίωμα πρός άποζημίωσιν, μή παραβλαπτομένη; τή; δικα
στική; καταδιώξεω;, ήν ένδέχεται νά προβλέπη ή νομοθεσία 

τής χωρά; τής καταγωγή:.
ΙΑ'τρις. — Έκαστη διεύΟυνσις δύναται έν έκτακτοι; περι- 

στάσεσιν, αίτινε: δικαιολογούσε τό μέτρον τούτο, νά άναστείλη 
προσωρινώ; έν γένει η έν μέρει τήν ύπηρεσίαν τών ταχυδρο

μείων δεμάτων άλλ' ύπό τόν όρον νά είδοποιή αμέσως, έν α
νάγκη δέ διά τοϋ τηλεγράφου, τήν ένδιαφερομένην ή τά; έ·Αια- 

φ ε ρ ο μ έ ν α ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι;.
1!:'. — ΊΙ εσωτερική νομοθεσία, έκαστη; τών συμβαλλόμε

νων χωρών εφαρμόζεται επί παντός μή προβλεπομένου ύπο τών 
έν τή παρούση συμβάσει περιεχομένων διατάξεων.

II”.— Αί διατάξει; τή; παρούση; συμβάσεως δεν περιορί- 
ζουσι τό δικαίωμα τών συμβαλλόμενων χωρών τοΰ να διατη- 
ρήσωσι καί δισμολογήσωσι ειδικά; συμβάσεις, ώς καί νά δια- 

τηρήσωσι καί καταστήσω:·. μάλλον στενού; συνδέσμους πρέ: 
βελτίωσιν τή; ύπηρεσία; τών ταχυδρομικών δεμάτων.

ΙΔ'.—Αί μή μετασχοϋσαι εί; τήν παρούσαν σύμβασιν χώ
ρα·. τή; IΙαγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενότητο; προχωρούσε αύτή 
τή αιτήσει των καί κατά τόν έν τώ άρΟρω 18 τής συμβάσεως 
τή 1 ’Ιουνίου 1878 διαγεγραμμένον τύπον, όσον αφορά εις τάς 
προσχωρήσεις είς τήν Ιίαγκόσμιον Ταχυδρομικήν Ενότητα. Έν
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τούτοι; άν ή επιζητούσα την προσχώρησιν είς τήν παρούσαν 
σύμβασιν χώρα άξιοι τά δικαίωμα τοϋ εισπράττει·/ πρόσθετον 

τέλος άνώτερον τών 25 εκατοστών άνά παν δέμα,ή Κυβέρνη- 
σι; τής Ελβετικής Όμ.οσπονδίας ύποβάλλει τήν περί προσ
χωρήσει»; αίτησιν εί; πάσας τά; συμβληθείσα; χώρας. ΊΙ αί- 
τησι; αϋτη θεωρείται ώς γενομένη αποδεκτή άν εντός εξ χηνών 
ούδεμία άντίρρησις προβληθή.

ΙΕ—Αί διευθύνσεις τών ταχυδρομείων τών συμβαλλό
μενων χωρών όρίζουσι τά γραφεία ή τά μέρη, άτινα διενερ- 
γοϋσι τήν διεθνή άνταλ.λαγήν τών ταχυδρ. δεμάτων, κανονί- 
ζουσι τον τρόπον τή; διαβιβζσεως τών δεμάτων τούτων καί 
λαμβζνουσι πάντα τά άλλα αναγκαία μέτρα λεπτομέρειας καί 
τάξεως, όπως έξασφαλίσωσι τήν έκτέλεσιν τής παρούσα,; συμ- 
βάσεω;.

1ST'—ΊΙ παρούσα σύμβασι; ύποβάλλεται είς τούς αύ- 

τους ορούς τή; αναθεωρήσει»;.τους άναγραφομένους έν τώ άρ
θρω II) τής συμβάσεως τή; Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένό- 
τητος τής I Ιουνίου 1878.

ΙΖ'.— 1) ΙΙασα Διεύθυνσις τών ταχυδρομείων μια; τών 
συμβαλλόμενων χωρών δικαιούται νά άπευθύντ, πρός τά; άλλας 
συμμετεχούσα; διευθύνσεις διά τού Διεθνούς Γραφείου προτά
σεις, αφορώσα; εί; τήν υπηρεσίαν τών ταχ. δεμάτων.—2) "Ο
πως καταστώσιν όριστικαϊ αί προτάσεις αΰται, δέον νά συγκεν- 
τρώσωσι, α) παμψηφίαν, αν πρόκειται περί τροπολογίας τών 
διατάξεων τών άρθρων Λ', 1 >', Γ', Δ', Ε'. Σ'Γ', Ζ', 11', 
Η’, Γ, ΙΑ’, ΙΑ' δίς καί ΙΑ'τρις, ΙΣΤ', ΙΖ' καί III' τής 
παρούσα,ς συμ.βζσεως, β) τά δύο τρίτα τών ψήφων, άν πρό
κειται περί τροπολογίας τών διατάξεων τής παρούση; συμ
βάσεως άλλων παρά τά; τών προσημειωθέντων άρθρων, γ) 
απλήν απόλυτόν πλειοψηφίαν προκειμένου περί ερμηνεία; τών 
διατάξεων τή; παρούση; συμβάσεως.— 3ΐ Αί έγκυροι αποφά
σεις καθιερουνται, έν μεν ται; δυσί πρώτα·.; περιπτώσεσι, δια 
διπλωματική; δηλώσεως, έν τή τρίτα, δέ περιπτώσει. διά διοι

κητικής αναγγελίας, κατά τόν έν τή τελευταία παραγράφω 
τ ού ίρθρόυ ;ΊΙ , συμ § ■ .· ·. I! :■ γ··.υ1 :■ ,
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κή; Ένότητο; τή; I ’Ιουνίου 1878 ύποδεικνυόμ,ενον τύπον.
Τελικόν πρωτόκολλο·/. —ΙΙασα χώρα ής τό ταχυδρομείου δεν 

έκτελεί νύν τήν μεταφοράν μικρών δεμάτων ζαί ήτις προσχωρεί 
εί; τήν σύμβασιν καί είς τήν πρόσθετον πράξιν, δύναται νά έκτε- 
λέσν, τους ορισμού: αύτών διά τών σιδηροδρομικών ή άτμ.οπλ.οϊκών 

έταιριών. Δύναται συγχρόνως νά περιόρισα, τήν ύπηρεσίαν τών 
δεμάτων τούτων εί; τά άφικνούμενα ή τά. ά.ποστελλ.όμ.ε··α έντός 
τής περιφέρειας τών παρά τών εταιριών τούτων έξυπερετου- 
μένων μερών. Ή διεύθυνσιςτών ταχυδρομείων τής χώρας ταύ
της δέον νά συνεννοηθή μετά τών σιδηροδρομικών καί άτμο- 
πλοϊκών έταιριών, όπως έςασφαλίση τήν παρ’ αύτών πλήρη 
έκτέλεσιν πάντων τών ορισμών τής συμβάσεως καί τής προσθέ
του πράξεως, ιδίως όπως διοργανώση, τήν ύπηρεσίαν τής άν- 
ταλ.λαγής παρά τά σύνορα αύτής. Θέλει δέ χρησιμεύσει είς 
αύτάς ώς διάμεσο; δια πάσας τάς σχέσεις αύτών πρό; τάς Διευ
θύνσεις τών ταχυδρομείων τών λοιπών συμβληθέντων κρατών 
καί πρός τό διεθνές γραφεϊον».

Δυνάμει τού άρθρου ΙΕ' τής άπό 3 νοεμβρίου 1880 συν
θήκης αί συμβληθείσα·. έπικράτειαι προέβησαν εις τήν σύνταξιν 

τού πρός έκτέλεσιν αυτής αναγκαίου κανονισμού, άποτελουμέ- 
νου έζ δύο πράξεων, έξ ών ή μέν κυρία τής 3 νοεμβρίου 1880, 
ή δέ πρόσθετος τή; 21 μαρτίου 1S85 καί λειτουργοΰντος έπί 
τών έξής βάσεων :

«Α ”.— 1) Αίταχυδρομικά·, διευθύνσειςτών συμβαλλόμενων 
χωρών, αί διατηρούσα·, τακτικά; θαλασσίου; συγκοινωνίας, δη- 
λούσιν είς τάς διευθύνσεις τών άλλων συμβαλλόμενων χωρώ·/, 
τίνε; τών συγκοινωνιών τούτων δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν 
διά τήν μεταφοράν τών ταχυδρομικών δεμάτων, όριζουσαι 
συνάμα καί τήν άπόστασιν αύτών.—2) Αί διευθύνσεις τών συμ
βαλλόμενων χωρών άνακοινούσιν άλλήλαις διά πινάκων τοϋ 

τύπου Α, τοϋ προσηρτημένου είς τον παρόντα κανονισμόν,—α ) 
τάς χώρας πρός τα; οποία; δύνανται νά χρησιμευσωσιν ώ; 
διάμεσοι εί; τήν μεταφοράν τών ταχυδρομικών δεμάτων, —β') 
τά; οδού; δι ’ ών θέλουσι·/ αποστέλλεσθκι τα δέματα άπό τών 
σημείων τή; εισαγωγή; εί; -τά ··.;■.τκ. εί; ά α. διευθύν-;.: υ- 
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πάγουται, ή ε·ς τά; ύπηρεσίας αύτών,—γ') τό όλον τών δα
πανών τών έκ τούτου όφειλομένων α.ύταϊς δι’ έκαστον προορι
σμόν ύπό τής παραδιδούσης τά δέματα δίευθύνσεως, — 3ι δ·.’ 
εντύπου όμοιου προ; τον πίνακα Λ έκαστη διεύθυνσις ορίζει τά; 
-δους. δι ών θελει εκτελεϊσθαι ή μεταβίβασις τών ταχυδρομι
κών αύτής δεμάτων, ζαί τχ εισπρακτέα τέλη παρά τών απο

στολέων, κατά του; ορού;, καθ’ ού; γίνεται ή διαβατική με
ταφορά,— ί) έκτο; τούτου έκαστη διεύθυνσις άνακοινοϊ είς 
τήν πρώτην διάμεσον διεύθυνσιν απ’ ευθεία; τζ; /ώρα;, δι’ 
ζ; σκοπεί νά παραδίδη αυτή ταχυδρομικά δέματα, — 5) έ
κζστη διεύθυνσις οφείλει νζ γνωστοποιή εί; τζ; συμβαλλόμε
να; διευθύνσεις τζ αντικείμενα, τών όποιων ή παραδο/ή δέν 

επιτρέπεται υπο τών νομών, ή τών κανονισμών τοϋ κτάτους, 
εί; ο ανήκει.

Β”. — Πρό; ε’κτέλεσιν τοϋ 
1880, αί διευθύνσεις τών 
φράγκου δεν χρησιμεύει ώ; 
τά τέλη αυτών κατά τζ έξή

άρθρου Ε' ρ I τή; 3 νοεμβρίου 
συμβαλλόμενων χωρών, εν αί; τό 

νομισματική μονά.;, είσπρζττουσι
ισότιμα :

50 ° 0 φρζγκ.
40 pfennig 

•25 Kreuser 
30 ore

2 piastres
5 pence

'ι annas
20 soldi
30 Orc
20 cents
10 sliakis

100 reis
3G ore

90 paras I
10 centavos

201) reis
10 ecu laves

25 φραγκΧώρα*.
Γερμανία..............................
Αυστροουγγαρία...............
Δανιμαρκία.........................

Μεγάλη Βρεττανία..........
Βρεττανικαί ’ Ινδία·..........
Μαυροβούνιου.....................
Νορβηγία............................

Κάτω Χώρζι.....................
IΙερσίζ ..............................
Πορτογζλλία.................
Σουηδία............................
Τουρκία....
Ά ργεν τ ίνη Δη μοκ ρ ζ
Βραζιλία......... ............
Χιλή.............................

2 piastres 
τία.

20 pfennig
13 Kreuser
18 Ore

1 piastre
2 ponce ’/·
2 annas

10 soldi
I 1 Ore
12 cents

5 sliakis
50 reis
18 Oro

piastre 150 paras]

8 centavos
100 reis

5 centavo.'
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Δανικαί 'Λντίλλαι...........  10 cents 5 cents
ΔομενικανικήΔημοκρατία 10 cenlav.depeso Scenlav. peso 
Παραγουάη......................... 10 centavos 5 centavos
11 ορτογαλλικα. ί Ά ποικίαι
(πλήντων Πιφτογαλ.Ινδιών) 100 reis 50 l'Cis
1 Ιορτογαλλικαί Ίνδίαι... 4 tailgas 2 tailgas

Γ". —1) Θεωρούνται ώ; δέματα δυσμετακόμιστα, α') τά 
δέματα, ών μία τών διαστάσεων ύπερβχίνει τό 1 μέτρου καί 
50 εκατοστά, β') τά δέματα άτινα, ένεκα τοϋ σχήματο; αυ
τών, δέν μεταφέραντα·. ευκόλως μετά τών άλλων δεμάτων, τά 
δέματα, άτινα είσίν ογκώδη, η ζπαιτούσιν ιδίας προφυλάξεις, 
οίον φυτά ή δενδρύλια έν κανίστροις, κλωβοί κενοί ή περιέχον- 
τες ζώα ζώντα, κιβώτια σιγάρων κενά ήνωμένα, καί κιβώτια 
πίλων έκ χαρτονιού η ξύλου, έπιπλα, κάλαθοι, φυτοφορεΐα, 
(jardinieres), αμάξια διά παϊδας, ζρικία (rouets), ποδήλατα 
κλπ. 2) ’Επιφυλάσσεται εί; τά; ένδιζφερομένζ; διευθύνσεις το 

δικαίωμα νά περιορίσωσιν εί; GO εκατοστά τό μεγίστου ορίου 
τή; διαστάσεως καί εί; 20 κυβικά ύποδεκάμετρα τό μέγιστον 
όριον τοϋ όγκου τών διζμειβομένων ταχυδρομικών δεμάτων 
μετά τών χωρών, αΐτινες δέν παραδέχονται τά δυσμετακόμι
στα δέματα (ciicombranls) ή τζ προωρισμένα νά μετενεχθώσι 
διά θαλασσίων υπηρεσιών.

Δ ".— ’Αποκλείονται τή; μεταφορά; τά δέματα τά περιέ- 
χοντα. εκρηκτικά; η εύφλεκτου; ύλζς κζί έν γένει αντικείμενα 
επικίνδυνα.

Ε". —Τζ δέματα, οπωςγίνωσι δεκτά πρό: αποστολήν, δέον,
1) νά φέρωσιν ακριβώς τήν διεύθυνσιν τοϋ αποδέκτου, 2 ι νζ ωσι 
συσκευασμένα ούτω; ώστε νά άντέχωσιν εί; τό μήκος τή; μετα
φορά; καί νά έξασφαλίζηται επαρκώ; τό περιεχομένου, νά μ.ή 
είναιδέ δυνατή ή παραβίασε; κζί άφαίρεσι; έκ τοΰ περιεχομένου 
χωρίς νά ζπολειφθώσιν ίχνη πρόδηλα, 3) νά ώσιν έσφραγισμένα 
δι ’ ισπανικού κηρού, διά μολύβδου ή άλλως κζί διά σφραγϊ- 
δο; φερούση; τζ αρχικά γράμματα τοΰ ονόματος ή σημείου 
ίδιον τού άποστολεως, ϊ) έν περιπτώσει δηλώσεω; τή; άξια;, 

ή δήλωσι; αύτη φέρεται έπί τή; επιγραφή;, .-ί; φράγκα κζίέκα- 
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τοστά,ή εις τό νόμισμα τοΰ τόπου τή; καταγωγής ολογράφως 
ή δι' αριθμών, άνευ ξυσμάτων ή παρεγγραφών, καί άν ώσιν 

αύται έγζεκριμέναι. Οταν ή δήλωσις διατυποΰται εις νόμισμα 
διάφορον τοΰ φράγκου, ή διεύθυνσις τή; καταγωγής ύποχρεοΰ- 

ται νά ποιή τήν αναγωγήν είς φράγκα, κατά τήν άγοραίαν 
αυτών τιμήν, ένδεικνύουσα διά νέων αριθμών, τιθέμενων πλη
σίον ή ύπό τούς άριθμούς, τού; παριστώντας τό ποσόν τής δη

λώσεω:, το ισότιμον εί; φράγκα καί εκατοστά.
ΣΤ I ) "Εκαστον δέμα πρέπει νά συνοδεύεται διά δελ

τίου άποστολή; καί δηλωτικού τελωνειακού, όμοιων ή ανα
λογών πρύς τά προσαρτώμενα εΐ; τόν παρόντα κανονισμόν 
υποδείγματα 1> ζαι C. Αί διευθύνσεις πληροφοροΰσιν άλλήλας 

περί τοΰ αριθμού τών τελωνειακών δηλωτικών, τών αναγκαίων 
δι έκαστον προορισμόν. Το δελτίον άποστολή; συντάσσεται έν 

τή αυτή γλώσση τοϋ υποδείγματος Β, τοϋ προσηρτημένου εί; 
το κείμενον τοϋ κανονισμού πρός έκτέλεσιν τή; συμβάσεως τής 
3 Οβριού 1880, ήτοι έ; γλώσσα, γαλλική. Επιτρέπεται όμ.ως 

νά τίθεται παρά τό κείμενον μετζφρασις έν τή γλώσση τού 
τόπου τή; καταγωγή;. —2) ‘Επιτρέπεται έν τούτοι; νά γίνε
ται χρήσι; ένό; μόνον δελτίου άποστολή;, καί, έάν δέν άντί- 
κειται εί; τού; τελωνιακού; νόμους. ένό; μόνου τελωνιακοΰ δη
λωτικού διά δέματα μέχρι τών τριών, προερχόμενων έκ τοΰ 
αύτοΰ άποστολέω; καί διευθυνόμενον πρός τό αύτό πρόσωπον. 
— 3) Τα έντυπα τών δελτίων τή; άποστολής τά μή τετυπω- 
μένα. είς γαλλικήν γλώσσαν δέον νά περιέχωσι παρεγγεγραμ
μένη,ν μετάφρασιν είς τήν γλώσσαν ταύτην.— 4) Τά δελτία 
άποστολής, τά συνοδεύοντα τά μετά δεδηλωμένης άξίας δέ
ματα πρέπει νά φέρωσι δι' έκαστον δέμα τήν σημείωσιν της 
άξια; ταύτη; καί τόν τύπον τής σφραγίδας, δι’ή; έσφραγίσθη 
τό δέμα. —5) Αΐ συμβαλλόμενα·. διευθύνσεις ούδεμίαν ευθύνην 

άναλαμβάνουσιν ώ; πρός τήν άκριβειαν τών τελωνειακών δη
λωτικών.

Ζ".— 1) Εκαστον δέμα έπίση; δέ καί τό σχετικόν δελ
τίον άποστολής πρέπει νά φέρωσι τεμάχιον χάρτου όμοιον ή 
άνάλογον πρός τό υπόδειγμα Δ, δειζνύον τόν άριθμόν τή; κα- 

ταχωρίσεω; καί τό όνομα τοϋ γραφείου τή; καταγωγή;. — 2) 
’Εκτός τούτου έπί τοΰ δελτίου άποστολή; καί παρά τήν θέσιν 

τής ύπογραφή; άποτυποΰται διά σημάντρου ό τόπος καΐ ή 
χρονολογία τής παραδόσεως τοϋ δέματος. —3) Εκαστον δέμα 
μετά δεδηλωμένη; άξια; ή έπί τή καταβολή τή; άξια; αύτοΰ 

πρέπει νά φέρη τεμάχιον χάρτου έρυθροΰν, μετά, σημειώσεω; 
«valour declaree» ή «rcniboursomenl» εί; χαρακτήρα;

υ ο-
; άμέσου συγκοι- 
προσδιοριζομένων 

σχέσεις 
μια; ή 

αι

λατινικού;.
II '.— 1) Ή διαμοιβή ταχυδρομικών δεμάτων μεταξύ ό 

μόρων Κρατών, ή συνδεομένων διά θαλασσίας ά 

νωνίας, έκτελεΐται δια τών γραφείων, τών πρ 
ύπό τών ενδιαφερομένων διευθύνσεων. — 2) Κατά τά; 
μεταξύ χωρών, χωριζομένων διά τή; παρεμβάσεως 

πλειόνων επικρατειών, τά ταχυδρομικά δέματα άποστέλλοντ 
διά τών οδών, περί ών ήθελον συμφωνήσει αί ένδιαφερόμεναι 

διευθύνσεις’ παραδίδονται δέ άπερικαλύ 

διάμεσον διεύΟυνσιν, 
συμφωνήσωσιν, οπω 
λά.θων ή κεκλεισμένων διαχωρισμάτων 

ως εί; τήν πρώτην 
πλήν άν αΐ ένδιαφερόμεναι διευθύνσεις 

έκτελήται ή διαμοιβή έντός σάκζων.κα- 
άμαξών διά φύλλων

πορείας άπ' εύθείας.
θ"—Τά ταχυδρομικά δέματα έγγράφονται ύπό τοΰ άπο- 

σ,τέλλοντος άνταλλακτηρίου γραφείου έπί φύλλου πορείας, 
όμοιου πρός τό ύπόδειγμα Ε, τό προσηρτημένον εί; τόν πα
ρόντα κανονισμόν μετά πασών τών έντύπων λεπτομερειών. Τά 
δελτία άποστολή; καί τά τελωνιακά δηλωτικά καί αί ειδο

ποιήσει; παραλαβή; προσαοτώνται είς τό φύλλον πορείας.
1 Αμα τή παραλαβή τοΰ φύλλου πορείας, τό άνταλ-

λακτήριον γραφειον τοΰ προορισμού προβαίνει είς τήν έξέλεγ- 
ξιν τών ταχυδρομικών δεμάτων και -.ών διαφόρων εγγράφων 
τών σημειουμένων έν αύτώ, καί έν ανάγκη βέβαιοί πάσαν έλ- 
λειφιν ή αταξίαν κατά τούς παραδεδεγμένους τύπους ώς πρός 
τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένη; άξίας, περί ών πραγματεύε
ται τό άρθρον 8 j: 2 καί 3 τοϋ κανονισμού πρός έκτέλεσιν τής 
συμβάσεως τή; 1 ίουνίου 1878.

1 ’ δίς. — 1) Τό ποσόν τή; καταβολή; σημειοϋτα.ι επί τή; 
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επιγραφή; τών δεμάτων και επί τοϋ δελτίου άποστολής είς νό

μισμα τοϋ τόπον τή; καταγωγής.— 2) ΓΙάν δέμα άποστελλό- 
μενον έπί καταβολή τή; άζίας αύτοΰ συνοδίύεται ύπό είδο- 
ποιήσεως όμοιας ή άναλόγου πρός τό ύπόδειγμα Ε δίς, τό 

προσηρτημένον εί; τόν παρόντα κανονισμόν. — 3) ’Αμέσως μετά 
τήν εΐσπραζιν τή; άζία;, τό γραφεϊον τής άφίξεως επιστρέφει 
τήν είδοποίησιν ταύτην είς τό άνταλλακτήριον γραφεϊον τής 

καταγωγής. — ί) Έν ή περιπτώσει ό παραλήπτη; δέν κ.ατα- 
βάλ,η τό ποσόν τής άζίας τοϋ δέματος έντός έπτά ήμερων 

άπό τής ήμέρας τής άφίξεως του, θεωρείται τοΰτο ώς άχρη
στον κατά τά; διατάζει; τοϋ άρθρου ΙΑ” § 3 τοϋ παρόντος 

κανονισμού·
ΙΑ' '■ — 1) Τα άπαστελλόμενα έκ νέου δέματα ένεκεν εσφαλ

μένη; άφίξεως διευθύνονται εί; τόν προορισμόν αύτών διά τής 
ταχύτερα; οδού, ήν διαθέτει ή ενεργούσα τήν αποστολήν ταύ
την διεύθυνσις. ’Οταν διά τή; έκ νέου άποστολής πρόκειται 
νζ έπιστραφώσι δέματα είς τήν διεύθυνσιν τής καταγωγής, 
άζυροϋνται αΐ ύπέρ τής διευθύνσεως ταύτης έν τω φύλλφ πο
ρείας έγγεγραμμέναι πιστώσει;· τό έζτελοΰν δέ τήν έκ νέου 
αποστολήν άνταλλακτήριον γραφεϊον διακρίνει διά σημειώσεω; 
τά αντικείμενα ταΰτα πρός ύπόμνησιν διά τό γραφεϊον, μεθ'ού 
άνταποκρίνεται, μετά δηλώσεως τοΰ λάθους έν δελτίω έλέγ- 
χ.όυ. Έν εναντία δέ περιπτώσει καί έάν τό ποσόν δι' ού πι- 

στούται ή ενεργούσα τήν έκ νέου αποστολήν διεύθυνσις δέν 
ζαλύπτη τάς δαπάνας τή; άποστολής ταύτης, πιστόνει αύτή 
εαυτήν διά τής διαφοράς, αύξάνουσα τό ύπέρ αύτής σημειωθέν 

ποσον έπί τοϋ φύλ.λου πορεία; τοϋ άνταλλακτηρίου γραφείου 
τή; καταγωγή;. Ο λόγο; δέ τής έπανορθώσεω; ταύτης γνω
στοποιείται εί; τό μνημονευθέν γραφεϊον διά δελτίου ελέγχου. —
2) 1'α άποστελλομενα έκ νέου δέματα ένεκα μεταβολή; τής 
διαμονή; τών παραληπτών πρό; εν τών συναλλασσόμενων 

Κρατών, ύποβάλλοντα: είς βάρος τών παραληπτών, ύπό τή; 
έπιδιδυύση; διευθύνσεως, εϊς τό άνήκον εί; τήν τελευταίαν 
ταύτην τέλος, είς τό τέλος τής διευθύνσεως, ήτις ένήργησε τήν 
εκ νέου αποστολήν ζαί έν άνάγκη εί; τό τέλος έκάστης τών 

διαμέσων διευθύνσεων. II έκτελοϋσα τήν έζ νέου αποστολήν 

διεύθυνσις πιστόνει αύτή εαυτήν διά τοΰ όφειλομένου αύτή τέ
λους παρά τής διαμέσου διευθύνσεως ή παρά τής διευθύνσεως 

τοΰ νέου προορισμού. Άν δέ τό Κράτος, ε'ξ ού ή έκ νέου αποστολή 
καί τό τοϋ νέου προορισμού δεν είναι όμορα, ή πρώτη διάμεσος 
διεύθυνσις,ή λαμβάνουσαταχυδρομικόν δέμα έκνέου αποστολής, 
πιστόνει εαυτήν διά τοϋ άνήκοντος αύτή τέλους καί τοϋ τής 
διευθύνσεως, τής ένεργούσης τήν έκ νέου αποστολήν σχετικώς 
πρό; τήν διεύθυνσιν, εί; ήν παραδίδεται τό δέμα' ή τελευταία 

δέ αύτη διεύθυνσις. τό καθ’ εαυτήν, έάν είναι διεύθυνσις διάμε
σος, αΐτεϊται παρά τής επομένης διευθύνσεως τό ίδιον αύτής 
τέλος, ηύξημένον κατά τό τέλος τό άναγνωρισθέν ώ; όφειλ.ό- 
•,.ενον πρός τήν πρό αύτή; διεύθυνσιν. ΊΙ αύτή εργασία επανα
λαμβάνεται κατά τά; σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων διευθύν
σεων, αΐτινες μετέχουσι τής μεταφορά; μέχρι τής άφίξεως τοϋ 
ταχυδρομικού δέματος εί; τήν διεύθυνσιν τή; διανομής. Έν 
τούτοι; έάν τό άπαιτητέον τέλος διά τήν εξακολουθούσαν δια· 
βίβασιν δέματος έκ νέου άποστολής καταβλ.ηθή κατά τόν χρό
νον τή; άποστολής ταύτης, τό δέμα θεωρείται ώσεί άπεστέλ- 
λετο άπ’ευθείας ύπό τοϋ Κράτου; τής έκ νέου αποστολής εί; 
τό Κράτος τοΰ προορισμού, επιδιδόμενου είς τόν παραλήπτην 
έλεύθερον ταυχδρομικοΰ τέλους.— 3) Οί αποστολείς δεμάτων 
άχρήστων έρωτώνται περί τοΰ τρόπου τής διαθέσεως αύτών. 
Λί αιτήσεις είδοποιήσεως ανταλλάσσονται μεταξύ τών κεντρι
κών διευθύνσεων τών χωρών τοϋ προορισμού ζαί τής καταγω
γής, ή μεταξύ τών ταχυδρομικών γραφείων τών όρισθέντων έπί 
τούτφ ύπό τών διευθύνσεων. Έάν έντός τριών μηνών άπό τή; 
άποστολής τής ειδοποίησε'.; τό γραφεϊον τοΰ προορισμού δεν 

λάβη έπαρκεϊ; οδηγίας, τό δέμα έπιστρέφεται εί; τό γραφεϊον 
τής καταγωγής. ΊΙ προθεσμία αύτη παρατείνεται μέχρις έξ 

μηνών διά τά; σχέσεις μετά τών ύπερθαλασσίων χωρών. Τά 
άντικείμενα όμως, άτινα υπάγονται εί; βλάβην ή φθοράν, δύ
νανται νά πωληθώσιν αμέσως. άνευ προηγουμένης ίδοποιήσεω; 
ζαί άνευ δικαστικής διατυπώσεως. ύπέρ τού έχοντο; δικαίωμα 
έπ’αύτών, συντασσομένου πρωτοκόλ.λου τής πωλήσεως. Τά
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έπιστρεπτέα. εις τόν αποστολέα δέματα έγγράφονται έπί τοϋ 
φύλλου πορείας μετά σημειώσεως έν τή στήλη τών παρατηρή
σεων «άχρηστον». Θεωρούνται δέ ζαί διατιμώνται ώς τά άν- 
τικείμενα τά αποστελλόμενα έζ νέου ένεκα μεταβολή; τής 

κατοικία; τών παραληπτών. ’ι) Δέμα τοϋ όποιου ό παραλή
πτης άνεχώρησεν εις χώραν μή μετασχοΰσαν τής συμβάσεω; 
τής 3 νοεμβρίου 1880, θεωρείται ώς δέμα άχρηστον, πλήν άν 
ή διεύθυνσις τοϋ πρώτου προορισμού δύναται νά τό ζποστείλη 
εις τόν παραλήπτην. — Γ)ί Έάν βεβαιο,θή μία τών απαγορεύ
σεων τοϋ άρθρου Γ τής συμβάσεω; ζατζ τά; εργασία; τής 
ανταλλαγής, τό δέμα επιστρέφεται απλώς εί; τό άνταλλακτή- 
ριον γραφεϊον τή; ζ.αταγωγή; ΰπό τόν τύπον, περί ου προβλέπει 
ή jl 1 τοϋ παρόντος άρθρου

1Β' . — 1) Έκαστη διεύθυνσι; συντάσσει κατά αήναδι'έκα
στου τών ά.νταλλακτηρίων αυτή; γραφείων, καί δι' όλα τά λη· 
φθέντα αντικείμενα παρα τών ζνταλλαζτηρίων γραφείων μια; 
ζαί τή; αυτής διευθύνσεω;, ζατάστασιν κατά τό υπόδειγμα 

1’ το προσηρτημένον εϊ; τόν παρόντα κανονισμόν, τών έγγε
γραμμένων ποσών έπί έκαστου φύλλου πορεία; εϊτε εϊ; πίστω- 
σίν της διά τό τέλος αύτής καί τό τέλος έκαστη; τών ενδιαφε
ρομένων διευθύνσεων, έζν ύπζρχωσι τοιαϋται, έκ τών είσπραχ- 

θέντων τελών ύπό τής διευθύνσεω; τή; καταγωγής, εϊτε εί; 
χρέωσίν της, διά. τό άνήκον μέρος τών τελών εί; τήν διεύθυν- 
σιν τής έκ νέου άποστολή; καί εί; τά; διαμέσου; διευθύνσεις, 
έν περιπτώσει έκ νέου άποστολή; καί αχρηστίας (<lv rebut) έκ 
τών εισπρακτέων παρά τών παραληπτών τελών. —2) Λί κα
ταστάσεις τοϋ ύποδείγματο; F άνακεφαλαιοϋνται είτα φρον- 
τίδι τής αύτής διευθύνσεω; έν λογαριασμό κατά τό ύπόδειγμα 
G τό προσηρτημένον έπιση; είς τόν παρόντα κανονισμόν. —3> 
Ό λογαριασμό; ούτος μετά τών μερικών καταστάσεων, τοϋ 
φύλλου πορεία; καί τών σχετικών δελτίων ελέγχου, έάν ύπζρ- 
χωσι τοιαϋτα, ύποβάλλεται πρό; έξέτασιν είς τήν οίζείαν διευ- 
θυνσιν εντός τοϋ επομένου μ.ηνός.— 4) Οί μηνιαίοι λογαρια
σμοί, έξελεγχθέντε; κζί γενόμενοι εκατέρωθεν αποδεκτοί, συγ- 
κεφαλαιοϋνται έν γενικοί τριμήνω λογαριασμώ, φροντίδι τή;

πιπτούση; διευθύνσεω;. — 5) Τό υπόλοιπον τό έκ τοϋ ισολογι
σμού τών αμοιβαίων λογαριασμών μεταξύ δύο διευθύνσεων 
καταβάλλεται ύπό τής χρεουμένης διευθύνσεω; εί; τήν πιστού- 
μένην εί; πραγματικά φράγκα καί δια συναλλαγματικών, έκ- 
διδομένων έπί τή; πρωτευούσης, ή εμπορικής πόλεω; τή; τε
λευταία; ταύτη; διευθύνσεω;, τής δαπάνη; τής μεταφοράς 

βαρυνούση; τήν χρεουμένην διεύθυνσιν.— 6) ΤΙ σύνταξις, ή 
αποστολή και ή έξόφλησις τών λογαριασμών έκτελούνται ώ; 
οίόν τε ταχέως καί τό πολύ πρό τής λήξεως τής έπομένη; τρι
μηνία;. Μετά παρέλευσιν τή; προθεσμίας ταύτης,διά τά ποσά, 
τά όφειλόμενα ύπό μια; διευθύνσεω; είς έτέραν, καταβάλλεται 
τόκο; 5 °/0 κατ’έτος άπό τή; ημέρα; τή; λήξεως τής μνημ.ο- 
νευθείση; προθεσμία;. —7) Έν τούτοι; αί ένδιαφερόμεναι διευ
θύνσεις δύνανται νά λάβωσι, κοινή συμφωνία, άλλα μέτρα τών 
διατυπουμένων έν τω παρόντι αρθρω, ιδίως όσον αφορά τήν 
καταβολήν τή; αξία; τών δεμάτων.

I!”'.— I) Αί διευθύνσεις άνακοινοϋσιν άλλήλαι; διά τοϋ 

διεθνούς γραφείου καί τρεις μήνας πρό τή; έκτελέσεω; τής συμ- 
βάσεως τή; 3 νοεμβρίου 1880 α ) τά ληφθησόμενα μέτρα ώς 
προς τό όριον τού βάρους, τήν δήλωσιν τή; άξια;, τά διαμε
τακομίστηκα δέματα καί τήν καταβολήν τή; αξίας τών δεμά
των, β ) έάν ύπζρχη περίπτωσις, τά. όρια τών διαστάσεων 
καί τοϋ όγκου, περί ών προβλέπει ή 2 τοϋ άρθρου Γ" τοϋ 
κπνονισμοϋ, γ') τό έφαρμοστέον τιμολόγιον έν τή ύπηρεσία 
τών ταχυδρομικών δεμάτων δι’ έκαστον τών συναλλασσόμε
νων Κρατών, συμφώνως τώ αρθρω Ε τή; συμβάσεω; τής 3 
νοεμβρίου 1 880 καί τώ αρθρω Λ τοϋ παρόντος κανονισμού, 
δ) τα γραφεία η τα μέρη, άτινα θέλουσι διαμείβει ταχυδρο

μικά δέματα, ε') απόσπασμα γερμανιστί, αγγλιστί η γαλλιστί 
τών έσωτεεικών αυτών νομών καί κανονισμ.ών περί τών ταχυ
δρομικών δεμάτων.— 2ρ Ιίάσα μεταγινεστέρα τροποποίησες 
τών ανωτέρω μνημονευόμενων πέντε θεμάτων δέον νά άνακοι- 
νοϋται κατά τόν αυτόν τρόπον άνευ βραδύτητος.

ΙΔ '.— ΤΙ διεύθυνσις μ.ιάς τών συμβαλλόμενων χωρών δι
καιούται νά άπευθύνη εί; τά; άλλα; διευθύνσεις διά τού Alt- 
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θνοΰς Γραφείου προτάσεις περί τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
κανονισμού. Οπως αί διατάξεις αύται ζαταστώσιν έκτελε- 

σταί, απαιτείται α ) ομοφωνία, έάν πρόκειται περί τροποποιή
σει»; τών άρθρων ΙΔ'καί ΙΕ”, β') νά ώσιν ύπέρ αυτών τά 
δύο τρίτα τών ψήφων, έάν πρόκειται περί τροποποιήσει»; τών 
άρθρων Β ", Γ ”, Δ ”, Ε", ΣΤ ", Ζ", Η", θ ”, 1” καί ΙΑ", 
γ ) ή απλή απόλυτος πλειοψηφία, έάν πρόκειται περί τροποποιή
σεως τών λοιπών άρθρων, ή περί ερμηνεία; τών διαφόρων δια
τάξεων τοΰ παρόντος κανονισμού. Ή έζτε'λεσις τών αποφάσεων 

αρχεται μεθ ’ απλήν κοινοποίησιν τοϋ Διεθνούς Γραφείου πρό; 
τάς συναλλασσόμενα; διευθύνσεις».

Ούτως εχουσι τά τών συνθηκών καί κανονισμών ε’πί τή; αν
ταλλαγής μετά τοϋ εξωτερικού ταχυδρομικών δεμάτων άνευ δη- 
λώσεωςτής άξίας των. Έπίτή βάσει αύτών τό εσχάτως δημο- 
σιευθέν άπό 9 αύγούστου 1889 Β. διάταγμα έκανόνισε τά τής 
εσωτερικής έν Έλλάδι σχετικής υπηρεσίας, άφοΰ δέ έζήουξεν 
ίσχύοντα τόν άνω ε’κτεθέντα κύριον καί πρόσθετον κανονισμόν 
άνέθεσεν εις τούς υπουργού; τών Εσωτερικών καί Οικονομι
κών, ίνα δι' άποφάσεως των όρίσωσι τόν χρόνον,καθ'ον Οχ τε- 
θή είς ενέργειαν έν Έλλάδι ό προκείμενος έξοχου διαφέροντος 
διεθνής θεσμός. Σ. Λ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Έκ τοϋ εσχάτως δημοσιευθέντο; έπισήμου πίνακος τών έν 
έτει 1887 δημοσίων δασικών έσόδων τής Ελλάδος, προκύπτει 
οτι έπί ποοϋπολογισθεισών 1 .1 65, 260 δραχμών είσεπράχθη 
σαν 1,037,341, ήτοι έπί έλκττον 1'27,719. Εις τέσσαρας κα
τηγορίας διαιρούμενων τών έσόδων τούτων, ιδού πώς άνα- 

λύονται ταϋτα ζαθ’έκάστην αύτών:
α ,) Δικαίωμα ύλοτομία; δασών- 1) ξυλεία οικοδομήσιμος 

έξ εθνικών μέν δασών ήμερος 17,219 κυβικά μέτρα άξια; 
587.775 δρ., δικαίωμα δημόσιον I 16,91G δρ. καί άγρια
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1,085 κ. μ. άξια; 56,658 δρ., διζ. 14,164 δρ., έξ ιδιο
κτήτων δέ ήμερος 8,390 ζ. μ. άξίας 351,889 δρ.. δικ, 42, 
213 δρ. καί άγρια 2.911 κ. μ. άξίας 181,509 δρ., δικ. 21, 
789 δρ., —2) ξυλεία ναυπηγήσιμος έξ έθνιζών μέν ήμερο;
I 21 κ.μ. άξια; 8, 179 δρ., δικ. 2,044 δρ. καί άγρια 22 κ.μ. 
άξια; 2,009 δρ., δικ. 502 δρ., έξ ιδιοκτήτων δέ ήμερος 

100 κ. μ. άξίας 7,686 δρ., δικ. 922 δρ. καί άγρια 0,—
3) ξυλεία σκευών καί μηχανών έξ έθνικών μεν 1,588 ζ. μ. 
άξίας 71,802 δρ., δικ. 17,950 δρ. έξ ιδιοκτήτων δέ 297 
κ. μ. άξίας 28,700 δρ., δικ. 3,1 45 δρ.. - 4) άνθρακες έξ έθνι
ζών μέν 91,187 ζ. μ. 224,023 στατήρες, άξια; 977,588 
δρ., δικ. 1 76,142. έξ ΐδιοζτήτων δέ 82,913 ζ. μ. 203,588 
στ. άξια; 931.335 δρ., διζ. 112,165 δρ., 5) άσβεστος έξ 
έθνιζών μέν 350,512 στατήρες, άξίας 455,575 δρ. διζ. 
54,690 δρ., έξ ιδιοκτήτων δέ 107,057 στ. άξια; 144,180 

δρ., διζ. 17,308 δρ.’, 6) δεψικαϊ ούσίαι έξ έθνιζών μέν 8,807 
στ. άξίας 17,996 δρ., διζ. 5,40'ι δρ., έξ ιδιοκτήτων δέ 
30,483 στ. άξίας 112,685 δρ., διζ. 12.327 δρ.

β*)  Δασικά προϊόντα, οίον ρητίνη ζλπ. 1) ρητίνη άξίας 

1,321,601 δρ., δικαίωμα .158,655 δρ., 2) καρποί καί άλλα 
άξίας 191,884 δρ. διζ.' 18,322 δρ.

γ j Ένοίζιον ύδροπριόνων, δικαίωμα 3,852 δρ.
δ') Φόρος καί δικαίωμα επικαρπία; βαλανιδιών καί ζικιδίων 

έξ έθνιζών μέν δασών 39.236 στατήρες άξίας 784,739 δρ., 
δικαίωμα 123,596 δρ., έξ ιδιοκτήτων δέ 61.392 στ. άςία; 
1.227,850 δρ., διζ. 92,824 δρ.

ε’) Αντίτιμον παρανόμως ύλοτομηθείση; ςυλείας 0.
στ') Φόρος καυσοξύλων δια θαλάσση; μεταφερομένων 20. 

056 ζυβ. μέτρα, δικαίωμα 15,041 δρ.
Έάν συγζρίνωμεν τά; κατά τήν χρήσιν τοϋ έτους 188; 

δηαοσία; άπό τών δασών εισπράξεις πρός τόν μέσον ορον τών 
κατά τάς χρήσεις τών τριών προηγουμένων έτών 188 4-1886. 
παρατηρούμε-; ότι ένώ ό μέσος ούτο; όρο; άναβαίνει είς I ,057. 
365 δρ. αί τή; χρήσεως 1887 καταπίπτουσιν εί; 1,037,341 

ητο·. εί; 20,024 έπί έλϊ.ττο·;. Ή έλάττωσις αύτν ύπό τήν
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εποιί/’.ν των παραχθεισών ύπό τών ελληνικών δασών άζιών, 
εχει την έξή; έννοιαν: Ένω κατά μέσον όρον καθ' έκαστον 

τών είρημένων τριών ετών το σύνολον τών αξιών τούτων ανε- 
βαινεν είς 8.983,690 δρ.. κατα τό έτο; 1887 κατέπεσεν είς 
7,46'1,648, δηλαδή 1,519,012 δρ. επί ελαττον. Τό κα
θυστέρησαν αύτό I εκατομμύριο·/ δέν είναι άσχετον πρό; 
τήν προίοϋσαν δασικήν εξζντλησιν τή; Ελλάδος.

II.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΛΕΚΤΕΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

βεν ύπ' ούιν 

κράτου;
κα; τοϋ

Συμφώνως πρός τά; διατάξει; τών νόμων AT'-Λ κα'ι 
ΛΤήΒ’ τό αρμόδιον συμβούλιον ένήργησε τόν κατ’ εκλογικά; 
περιφερεία; ετήσιον αναλογισμόν τοϋ άριθμοΰ τών έν Έλλάδι 
έκλεκτέων βουλευτών διά τό έτο; 1889—90. Π ρό; τοΰτο έλα

του; ύπό τών προέδρων τών πρωτοδικείων τοϋ
άποσταλέντας πρό; τον δικαστικόν σύμβουλον πίνα- 

έν τή οικεία ϊκάστου περιφερεία εκλογικού πληθυσμού 
καί. άφοϋ έξήλεγξε τά; έν αύτοί; διαλαμβανόμενα; άθροί- 
σεις. κατένειμε δέ κατα νομού; τόν άνήζοντα έκάστω τούτων 
πληθυσμόν εκλογέων, προέβζ εί; τά; ύπό τοϋ άρθρου ι τοΰ 
νόμου ΛΤ;Β' όριζομένα; πράξεις, συνέπεια τών όποιων άνε- 
κήρυξε τά έξή; άποτελέσματα έν τή άπό 29 Ιουνίου 1889 
έκθέσει του, δημοσιευθείση έν τή « Έφημερίδι 

νήσεως».

τή; Κυβερ-

1) Ότι ό ολικός πληθυσμός τών εκλογέων τοϋ κράτου; 
άνέρχεται εις 520,398.

2) "Οτι ό άριθμός τών εκλογέων τών τριών προνομιούχων 
εκλογικών περιφερειών ανέρχεται εί; 6,570, ήτοι τή; Τδρας 
3,529, τών Σπετσών 2,296, καί τών Νέων Ί’αρρών 745, 
ώστε ό απολειπόμενος πρό; διαίρεσιν αριθμό; εκλογέων είναι 
513,828.

3) Ότι έ παριστών τήν εκλογικήν μονάδα αριθμός εκλο
γέων, ό άπαιτούμενο; δ·.ά τήν .εκλογήν ένός τούλζχιστον βου
λευκού είναι 3,519 καί Δ·ν έ’λαβ· δέ ύπ ’ οξιν τό 

συμβούλιον το κλάσμα άντί ακεραίου, διότι κατ ’ ούδετέραν 
τών περιπτώσεων δύναται νά έπέλθη διαφορά αναλογίας, άφοϋ 
ό διαιρέτης μένει κοινό; πρός έξεύρεσιν τών καθ έκάστην πε
ριφέρειαν εκλογικών μονάδων.

ί) Οτι κατά τήν βάσιν ταύτην γενομένη; τής διανομή; 
τοϋ άριθμοΰ τών βουλευτών, πλήν τών εί; τά; προνομιούχου; 
περιφερεία; άνηζοντων τεσσάρων, υπολείπεται πρός διανομήν 
άριθμός βουλευτών 8. όστις ζατανέμεται εί; τά.ς έχούσας τά 
μειξονα κλάσματα πληθυσμού εκλογικά; περιφερεία;, Ζακύν
θου. Κυκλάδων. Τρικκάλων, Κεφαλληνίας, Αττικής καί Βοιω
τίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αχαίας καί ΊΙλιδος κατά τά
ξιν αριθμητικήν κατιοϋσαν.

5) 'Ότι τέλος ό άνζλογών εί; έκαστη·/ εκλογικήν περιφέ
ρειαν οριστικός άριθμός έκλεκτέων βουλευτών μέχρι τού κατα 
κατα τό άρθρον 6 τοϋ νόμου Λ ΓήΒ νέου ετησίου άναλονι- 
σμοϋ πλήν τών προνομιούχων περιφερειών) είναι ό έξής

α J Ζακύνθου 'ι, β') Κυκλάδων 12, γ') Τρικκάλων 8, δ'ι 

Κεφαλληνία; 7, ι'ι 'Λ,ζζΜΎ,ς καί Βοιωτίας 13, γ’) Μεσση
νία; 12, ζ') Λακωνίας 9, η’) Αχαίας καί “Ηλιδος Ι 'ι. θ ι 
Άργολίδος καί Κορινθία; 9, ι') Αρκαδίας 12, ια’ΐ Κερκύ- 
ρα; 8, ιβ') Άρτης 2, ιγ') Ακαρνανίας ζαί Αιτωλίας ΙΟ. 
ιδ) Εύβοια; 7, ιε'.ι Φθιώτιδος καί Φωκίδος 9, ·<'| Λαρίσ

σης 10.
Έάν συγκρίνωμεν τόν προκείμενον δια τό έτος 1889—99 

αναλογισμόν τών έκλεκτέων έν Ελ.λζδι βουλευτών πρό; τον 
προηγούμενου δια τό έτο; I 888.παρατηρούμε·/ ότι ό μέν αριθ
μός τών εκλογέων άπό 512,915 τω 1888 άνέβη εί; 529,398 
τώ 1889, ζαί ότι, καθ'όσον μεταβαίνομεν άπό τοϋ έτους ! 888 

εί; τό 1889, ή έζλογιζή περιφέρεια τοΰ νομοϋ Λαρίσσης άπο- 
βζλ.λει μίαν έδραν βουλευτοϋ, τήν όποιαν ζερδαίνει ή τοϋ νομού 
Αχαίας καί Ηλιδος. Οσον άφορα τα; λοιπάς εκλογικά; περι
φέρεια; μένουσι αύται. ώς πρός τόν άριθμόν τών βουλευτίνων 
Ιδρών, καί κατά, τό 1889 ί·>: v./'.ί κατά τϋ 1888.
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ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

Είναι τοσαϋται αί άκταϊ τή; Έλλάδο; καί τοσαύτη ή, ποι
κιλία τή; φυσικής διασκευή; αύτών, ώστε δεν υπάρχει γωνία 

τής έλ/.ηνικής παραθζλζσσίζ;, έν ή τά πλοία νά μή εϋρίσκωσι 
καταφύγιου. Έν τούτοι; έν τή πληρέστερα σημασία τών λι
μένων έγκειται,κατχ τό μάλλον καί ήττον.ή τεχνική διαρρύθ
μισε; αύτών, πρώτη αρχή τή; οποίας είναι ό οργανισμός ει
δικών St ’έκαστον λιμένα ταμείων. Έν γένει ή κατά τήν 3! 
δεκεμβρίου 1888 κατάστασις τόν λιμενικών ταμείων τής 
Ελλάδος εΐχεν ώς έξή; κατά τον άπό 2 σεπτεμβρίου 188'.· 

επίσημον πίνακα τή; διευθύνσεω; τών δημοσίων έργων: Ενερ
γητική περιουσία αύτών 12,097,91 8 δραχμών, ε’ξ ών 10, 
791,724 ζατατεθειμένκι εί; Τράπεζα; καί είς δημόσια τα
μεία, 537,88/ δανεισμένα·, είς δήμους ζαί 765.309 οφείλο- 
μέναι ύπό ενοικιαστών ζαί άλλων υπολόγων (τά δύο τελευ
ταία κονδύλια άποτελοϋσι τό όγδοον τών εί; τά; Τραπέζα; 
καί τό Κράτος κατατεθειμένων). — Παθητικόν αύτών 3,485. 
324 δρχ- όφειλόμενον πρός Τραπέζα;. Έζν επί τοΰ συνόλου 

άφαιρέσωμεν τό παθητικόν άπό τό ενεργητικόν, τζ λιμενικά 
ταμεία τής Ελλάδο; εΐχον κατά 31 δεκεμ.βρίου 1888 πε
ριουσίαν 8,612,594 δρ.

Έν γένει έκ τών 83 λιμενικών ταμείων τή; Ελλάδο; α ι 
7 εΐχον περιουσίαν άνω τοϋ ήμίσεο; εκατομμυρίου δραχμών 
έκαστον, ήτοι ΙΙατρών 3,010,951 δρ.. Κέρκυρας 988.993, 
Κύμη; 772,065, Μεσσήνη; 699,703. Κζλαμών 603,016, 
Βόλου 587,171 ζαί Ιίειραιώ; 532,872, β’· 12 εΐχον πε
ριουσίαν άνω τών 100 χιλ. δρ., ήτοι Κυλλήνη; 482.61 1. 
Κατακώλου 480.337, Γυθείου 101,901, Στυλίδο; 356,1 51, 
Εμπορείου (’Άνδρου) 307.911. Θήρας 256,594. Μαραθου- 
πόλεω; 234,012, Τήνου 21 1,915, Σκοπέλου 212,85ο', Ναυ

πλίου 212,507. Αευζάδο; 196.411 ζαί Ζακύνθου 117.599, 
γ’) 33 εΐχον περιουσίαν ανω τών 10 χιλ. δρ., δ’) 18 εΐχον 
περιουσίαν έλαττον τών 10 χιλ. δρ. καί ε) 13 δεν εΐχον πε
ριουσίαν καθόλ'. ,

Τά διά τό ετο; 1889 προυπολογισθέντα έσοδα καί έξοδα 
τών λιμενικών ταμείων τή; Έλλάδο; αναβιβάζονται εί; 3, 
262,016 δρ. τζ πρώτα, (ήτοι 2.853,266 τακτικά δυνάμει 
τής επιβεβλημένη; καθ’έκαστον λιμένα, φορολογία; ζαί 408, 
749 έκτακτα έκ τόκων κλπ.) καί εί; 6,4-41,400 δρ. τά δεύ
τερα (ήτοι 709,854 τακτικά είς μισθούς, τόκου; κλπ. κζί 
5,67 4,546 δι' έζτέλεσιν έργων). Κατά τήν α' εξαμηνίαν τοϋ 
1889 έβεβαιώθησαν έσοδα μεν 1.139,930 δο·, έξοδα δέ 

1,509.030.
Οσον άφορα τά προυπολογισθέντα έσοδα, οί σημαντικό- 

τεροι λιμένες είναι οί εξής: ΙΙατρών 650.200 δρ., Ιίειραιώ; 
503,626, Κατακώλου 420,500, Βόλου 186.500, Καλζμών 
156,300, Κερκύρα; 123.380. Σύρου 115,000 κλπ. Όσον 
άφορα τζ προυπολογισθέντα έξοδα, οϊ δαπανηρότεροι λιμένες 
είναι οϊ έξή;: ΙΙατρών 1,501,600 δρ.. Κατακώλου 8 10,671, 
Πειραιώς 789,460, Κέρκυρα; 605,4 10, Κζλαμών 41 1.210. 
Κύμη; 325.695, Βόλου 316.130. Τήνου 262,406, Κυλλή
νη; 205,501. Εμπορείου (Άνδρου) 185.103. Σύρου 119. 
337, Αίγίνη; 1 11,496 ζλπ.

ΦΪΤΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΪΤΟΠΟΙΝΟΙ

Οί άπό 1 ίανουαρίου μέχρι 31 ίουλίου 1889 συλληφθεντες 
καί προσελθόντε; καθ'ολον το κράτος φυγόδιζοι καί φυγόποινοι 
συνεποσωθησαν είς 3,532 κατζ τού; σχετικού; πίνακα; τοΰ 
υπουργείου τών εσωτερικών. 'Ιδού πώ; διανέμονται κατά μ.ήνα 
καί έζατέραν τών δύο κατηγοριών :

Ιανουάριος. — 239 φυγόδιζοι καί 303 φυγόποινο·., τό ό
λον 542.

Φεβρουάριος.—2 41 φυγόδιζοι και 257 φυγόποινοι, τό ό
λον 501.

Μάρτιος.—279 φυγόδιζοι καί 290 φυγόποινοι,το όλον 569. 
Απρίλιος. — 2 1 <8 φυγόδιζοι ζο:ί 208 φυγόποινοι ,τό όλον 426. 
Μάιος.— 267 φυγόδι/οι ζα: 213 φυγόποινοι, τό όλον 510
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'Ιούνιο;.—273φυγόδικο·. καί 304 φυγόποινοι,τό ολον 577. 
'Ιούλιος.—206 φυγόδικοι καί 201 φυγόποινοι, τό όλον 407. 

<.) έν τω προκειμένω έπταμήνφ μέσος όρος τών κατά μήνα 
συλ.λαμβανομένων καί προσερχομένων φυγοδίκων καί φυγόποι
νων είναι 504, αναλογών καθ’ ολον τό έτος πρός 6,048. Έπι 
πληθυσμού λοιπόν τής Ελλάδος 2,200,000 περίπου δέον I 
επί 366 νά συλληφΟή κατ’ έτος ώς φυγόδιζος ί φυγόποινος ! 
Πόσοι συλλαμβζνονται, χωρίς νά είναι φυγάδες: Αί άναλογίαι 
αυται κούπτουσι βαθεϊαν κοινωνικήν πληγήν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΗ I ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κατά τήν 5 φεβρουαρίου 1889 έν τή έν ΙΙαοισίοις 'Ακα
δημία τών Επιστημών άνεγνώσΟη καταστατικόν ύπόμνημα τοϋ 
κ. A. lie Malaree, πλήρες ένδιαφερουσών πληροφοριών, όσον 

αφορά την επέκτασιν τοϋ μετρικού καί νομισματικού συστή
ματος τής Γαλλίας καί ε’ν γένει τήν άνζπτυξιν τής κατά τό 
μάλλον καί ήττον μετρική; καί νομισματικής μεταξύ τών 
εθνών ένύτητος καί κυκλοφορίας. Αί πληροφορία·. αύται διαι
ρούνται είς δύο κατηγορίας:

Α'.—Μέτρα καί σταθμά.—Τώ 1887 α 'ι αί επικράτεια·., 
έν αίς τό δεκαδικόν μετρικόν σύστημα τής Γαλλία: ήτο !·.τ< - 
ΐγέωτιχοΓ, περιλάμβαναν 302 εκατομμύρια κατοίκων, ήτοι 
53 έκατομ. έπί πλέον τοϋ όσον ΰπελογιζετο ό πληθυσμός των 
τώ 1877, β) αί έπικράτειαι, έν αί; τό σύστημα τοϋτο άνε- 
γνωρίζετο ύπό τών νόμων ώς δυνητικό·. ·'Αγγλία, Άγγλικαί 
τινες αποικία·., Καναδάς, ΊΙνωμέναι Πολιτεία·.) περιελάμβανον 

96 9/10 εκατομμύρια κατοίκων, ήτοι 19 έκατομ. έπι πλέον τοϋ 
όσον ΰπελογιζετο ό πληθυσμός των τώ 1877. καί γ'Ι αί επι
κράτεια·., έν αίς τό σύστημα τοϋτο είχε γίνει δεκτόν νομοθετι- 
κώς κατ αργήν ή έφηρμύζετο εν μέρει, ώς εν τοΐς τελωνείο·.;
Γωσσία, Τουρκία, Αγγλική Ινδία) περιελάμβανον 395 έκα- 

τοααύρια κατοίκων, ήτοι 5ί έκατσα, έπι πλέον τοϋ οσον ύπε- 
λογίζετο ό πληθυσμό; των τώ 187 >.
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Έν γένει το μετρικόν σύστημα τής Γαλλίας είναι νομοθε
τικά»; άνεγνωρισμένον έν επικράτεια·.;, τών όποιων ό πληθυσμό; 
αναβιβάζεται όμοϋ εί; 79 ί ,817,7 96 κατοίκους. Σχετικώ; 
πρός τό έτος 1877 υπάρχει αύξησις πληθυσμού 126 έκατομ. 
οφειλομένη είτε εί; τήν αύςησιν τού πληθυσμού τών επικρα
τειών είτε είς την προσθήκην νέων επικρατειών είς τάς πρό- 
τερον άσπζζομέ.ζς τό έν λόγω μετρικόν σύστημα. Ο πληθυ
σμός αύτό; τών 79 ί εκατομμυρίων κατοίκων^είναι 6().6τοΐ; % 
τσϋ ολου πληθυσμού τών εθνών τών έχόν?ων επισήμου; άπο- 
γραφάς. υπολογιζόμενου εί; 1.31 I εκατομμύρια κατοίκων. Ή 
Κίνα, ή Ιαπωνία καί το Μεξικόν. ακολουθούσα·, διάφορα συ
στήματα,έπί τής δεκαδική;, έν τούτοι; καί αύτά βάσεως,έχουσι 
πληθυσμόν ι 7 4 έκατομ. Οί λοιποί λαοί, οί μ.ή περιλαμβανό
μενοι είς τάς ανωτέρω άπογραφ ας. μόλις έχουσιν όμού πληθυ
σμόν 43 εκατομμυρίων κατοίκων.

Β'.— Νομισματικά συστήματα. — Αί πέντε, έπικράτειαι. αί 
αποτελούσα·, τήν Νομισματικήν Λατινικήν Ένωσιν τού 186.5 
(Γαλλία μετά τών αποικιών της, Βελγιον, Ιταλία, Ελβετία. 
Ελλάς) περιελάμβανον τώ 1887 πληθυσμόν όμοΰ 111 εκα
τομμυρίων. Τρεις έπικράτειαι ίΑυστροουγγαρία άπό τού 1870. 
Μονακό άπό τοϋ 1879, Φινλανδία άπό τού 1878, Γωσσία 

άπό τοϋ 1887, έχουσι νομίσματα τινα σύμφωνα πρός το σύ
στημα τής Γαλλίας, τά όποια ή κυβέρνησις αύτής διέταξε·» 
ίνα γίνωνται δεκτά εΐ; τά δημόσια ταμεία’ αί έπικράτε·:··. 

αυται έχουσιν όμοϋ πληθυσμόν 14 ί έκατομ. κατοίκων. Τέσσα- 
ρ = ; επικράτεια·, τή; Εύρωπης 1 Ρουμανία άπό τοϋ 1867. Ισπα
νία άπό τοϋ 1868, Σερβία άπό τοϋ 1873 καί Βουλγαρία άπο 
τοϋ 1880). μία επικράτεια τή; Αφρικής (Κογκό άπό του 
1887). μία επικράτεια τή; ’Ασία; ιΠερσϊα) καί εννέα επικρά

τεια·. τή; Αμερική; ί Αργεντινή Δημοκρατία, Βολιβία, .\·./η. 
Κολομβία, Αϊτή, Νιζαραγκούα, Ρερού. Ούρουγκουάη καί 
Βενεζουέλα) έχουσι νομίσματα σύμφωνα ή ανάλογα προ; τό 
νομισματικόν σύστημα τής Γα/.λίας, περιλαμβανουσι δε όμοϋ 

πληθυσμόν 56 έκατομ. κατοίκων. Έν συνόλω, αί επικράτεια·.,
'ί/γ.'.·/· νομίσματα σύμ- τό γαλλικόν σύστημα ή
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ανάλογα, δεκτά ή μή δεκτά έν Γαλλίζ, ύπολογίζονται ότι 
περιέχσυσι πληθυσμόν 31 1,265,493 κατοίκων ήτοι 162 εκα
τομμύρια έπί πλέον τοΰ δσον περιελά.μβανον τώ 1877. Τά 
311 αύτά εκατομμύρια άποτελοΰσι 23.7 τοΐ; ?« τοΰ όλου 

πεπολιτισμένου πληθυσμοΰ της γης, άναβάίνοντος, ώς έρρέθή 
έκ τοϋ γενικού γνωρίσματος της ζπογραφικής πρακτικής, είς 
1,311 έκατομμύρια.

’Απέναντι τών έκτεθεισών επικρατειών, αΐτινες διατελοΰσιν 

έν τή νομισματική ένότητι τοΰ γαλλικού συστήματος ή τεί- 
νουσι πρός ταύτην, αί έπόμεναι έπικράτειαι μένουσιν εις τά 
ιδιαίτερα αύτών νομισματικά συστήματα : Άγγλα (πληθυσμός 
49 εκατομμύρια μετά τών ιδιαιτέρων αποικιών της), Καναδάς 
(4.3), 'Αγγλική Ινδία (257), Γερμανία (47), Όλανδία (33 
μετά τών αποικιών της), Σκανδιναβική Ένωσις (8.8), 11ορ- 
τογαλλία (4.7), Τουρκία (35), Μαρέκον(12), Κίνα (426), 
Σιάμ(5.7), ’Ιαπωνία (38), Ηνωμένα·. Ιίολιτεΐαι (55.5). Με- 
ξικόν (10), Βρασιλ.ία (12.9).

Έκ τοΰ υπομνήματος τοΰ ζ. A. tie MalarCG έξάγομεν ότ·. 
ή ένότης εϊς τά μέτρα καί σταθμά έπροχώρησε πολύ πλειότερον 
τής περί τά νομίσματα. Ή πρώτη άντιπροσωπεύετα·. ύπό πλη
θυσμοΰ 794 εκατομμυρίων καί ή δεύτερα ύπό πληθυσμοΰ 31 I 

έκατομυ.υρίων. ’Ενώ έπί της μετρικής ένότητος ύπολείπεται 
νά κατηχηθώσι 507 έκατομμ.ύρια άνθρώπων, έπί τής νομι
σματικής ένότητος πρέπει ·;ά κατηχηθώσι 998 έκατομμύρια, 
σχεδόν διπλάσιοι.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Έπί τοϋ κατά το έτος 1889 ειδικού προϋπολογισμού τού 
ταμείου τής οδοποιίας, τό υπουργικόν συμβούλιον έξέδωκε τήν 
άπό 9 αύγούστου 1889 ύπ ’ άριθ. 70 πραξιν. δι' ής γνωμο· 
δοτεΐ ύπέρ τής χορηγήσεως τών έξής πιστώσεων :

1) '.1;·σχα/'>νσν/7 fflr/χώ»· όΑώ>· δρ. 65,000, ήτοι α } έν τώ 
ν.μφ Ακαρνανίας καί Αιτωλίας δια τό I0' καί 2'’’' τμήμα 

τής άπό Καρβασαρά είς Άρταν άγούσης όδοΰ δρ. 10,000, 
β'| έν τώ νομώ Φθιώτιδας και Φωκίδος διά τό άπό Μόλου 

μέχρι; ’Αταλάντης τμήμα τής άπο Λαμίας είς Άταλάντην 
άγούσης όδοΰ δρ. 25.000 καί γ’) έν τώ νομώ Εύβοιας διά 
τήν άπό Κύμης εις Παραλίαν άγουσαν όδόν δρ. 30.000.

2) Ά/ axatrtmc ΐπαζί^ιαχωι-ϊιόώι· δρ. 25,000, ήτοι α’) έν 
τω νομώ ’Αττικής καί Βοιωτίας διά γεφύρας έπί τής άπό 

’Αθηνών είς Μαραθώνα άγούσης όδοΰ καί β') έν τώ νομώ 

Κυκλάδων διά τό άπό γεφύρας ΙΙερίτσι μέχρι χωρίου Γαλα- 
νζδας τμήμα τής άπό Νάξου είς Τραγαίαν άγούσης όδοΰ.

3) Κατασχινΐ) ΐΟηχών όΛϋ>- δρ. 831,588, ήτοι α') έν τώ 
νομώ ’Αττικής καί Βοιωτίας διά κατασκευήν γεφύρας έπί τοΰ 
Ασωπού ε’πί τής άπό Αθηνών είς Χαλκίδα άγούσης όδοΰ 

δρ. 18.525 καί διά τό άπό Καπανδρίτη μέχρι Καλάμου τμή
μα τής άπό Αθηνών είς λιμένα Όρωποΰ άγούσης όδοΰ δρ. 
20,000, β’) έν τώ νομώ Φθιώτιδος καί Φωκίδος διά κατα

σκευήν γεφύρας άπό Ασωπού έπί τής από Λαμίας είς Άτα
λάντην άγούσης όδοΰ δρ. 6,130. γ’) έν τώ νομώ Ακαρνα
νίας καί Αιτωλίας διά κατασκευήν γεφύρας έπί τοΰ Εύήνου 
παρά τήν Άράχωβαν έπί τής άπό Ναύπακτού είς Καρπενή- 
σισν άγούσης όδοΰ δρ. 6.725 καί διά τό άπό Ντουνέϊζα είς 

Πετσινέϊκα τμήμα της άπό Αγρίνιου είς Ναύπακτον άγούσης 
όδοΰ δρ. 90,000, δ')έν τώ νομώ Εύβοιας διά τό άπό Άλιβε- 
ρίου μέχρι Κύμης τμήμα τής άπό Χαλκίδος είς Κύμην άγούσης 
όδοΰ δρ. 40,000, ε’ί έν τώ νομώ Λαρίσσης έντός τής πόλεως 
Φαρσάλων διά τήν είς Λαμίαν άγουσαν όδόν δο. 8.000, ς·') 
έν τώ νομώ Τρικκάλων έκτός τής πόλεως Τρικκάλων διά τήν 
είς Λάρισσαν άγουσαν όδόν δρ. 15,000, ζ') έν τώ νομώ Άρ
γολίδος καί Κορινθίας δια τήν άπό Σπετσών είς Ζυγεριάν ά
γουσαν όδόν δρ. 20,000. η’) έν τώ νομώ Αχαίας καί “II- 
λιδος διά κατασκευήν σιδηρού καταστρώματος γεφύρας Κα- 
μινίτσης επί τής άπό 1 Ιατρών είς ΙΙυργον άγούσης όδοΰ δρ. 
14,770, θ') έν τώ νομώ Αρκαδίας δια τό άπό Καρυταίνης 

μέχρι Δραγουμάνου τμήμα τής άπο Καρυταίνης είς Μεγα.λό- 
πολιν άγούσης όδοΰ δρ. 20,000. ι’) έν τώ νομώ Λακωνίας
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διά τήν άπό Σπάρτης εί; Μονεμβασίαν άγουσαν οδόν δρ. 200 
χιλ. ζζί δια τά άπό Σπάρτης μέχρι Κρύας Βρύσης δύο τμή
ματα τή<ς άπό Σπάρτης είς Τρίπολ.ιν άγούση;όδού δρ. 250,000, 
•.ζ') έν τω νομοί Μεσσηνίας διά τό άπό Άγουλινίτζης με'χρις 

Άνεμοχωρίου τμήμα τής άπό Κυπαρισσίας εις Πύργον άγού- 
σηςόδού δρ. 10,000, καί διά. κατασκευήν σιδηρού καταστρώ
ματος γεφύρας έπί Νέδώνος έπΐ τής αύτής όδού δρ. 18,770 
ζζί »β’) έν τω νομώ Κέρκυρας δια τό άπό Σύσ.βρου i/.έχρι Πλα
τάνου τμήμα τής άπό Λευκάδας είς Βασιλικήν άγούση; οδού 

δρ. 50,000 καί δια κατασκευήν σιδηρού καταστρώματος γέ
φυρας έπΐ Βελονζδων δρ. 13,668’.

41 Κατιισχιοί) ί'.τ//ρ|νσ«ω>· όΛΰ»· δρ. I ί 3,300, ήτοι α’) έν 
τώ νομώ Λαρίσσης διά τό άπό Γορύτσης εϊς Άγριάν τμήμα 
τής άπό Βόλου εϊς Μηλέαν άγούση; οδού δρ. 56,000. β’| έν 
τω νομώ Άργολίδος διά κατασκευήν σιδηρού καταστρώματος 
επί Δούσια έπί τής άπό Καλλιάνης είς Μπότσικα άγούση;όδού 
δρ. 5,306, γ ) έν τώ νομώ Λακωνίας δια τό άπό Σπάρτης μέ
χρι Σκούρων τμ.ήμζ τής άπό Σπάρτης εις Γερζκιον άγούση; 
όδού δρ. 30,000 κζί διά τό άπό Μονεμβασίας μέχρι Λειμό- 
νας τμ.ήμζ τής άπό Μονεμ.βασία; εί; Νεάπολιν άγούση; όδού 
δρ. 10,000 καί δ | έν τώ νομώ Κεφαλληνίας διά τό άπό 
Βλαχάτων μέχρι; όδού Καλάμου τμήμα τή; άπό όδού Σάμης 
είς οδόν ΙΙυλάρου άγούση; όδού δρ. 12,000, διά τήν άπό 
Σαμολίου εϊ; Αγίαν '-Κκλ.ην άγουσαν οδόν δρ. 15,000 κζί 
διά τήν άπό Λακίθρας είς Σβορονάτα άγουσαν όδόνδρ. 15,000.

5) Κοτασχινή χαί συ>-τιίρησις όιηκίτικωι· όόώ)· δρ. 10,534, 
ήτοι α’) έν τώ νομώ Ακαρνανία; και Μτωλίας δι' άνακαί- 
νισιν γεφυρών έπί τής άπό 'Αγρίνιου εί; Καλύβια άγούση; 
όδού δρ. 10,000 ζαί διά κατασκευήν γέφυρας έπί τή; άπό 
γεφύρας ’Αχελώου εί; Παντιόπουλον άγούση; όδού δρ. 5,000 
καί β) έν τώ νομώ Λακωνία; διά κατασκευήν σιδηρού κατα
στρώματα; τή; έπί Σκωτίας γεφύρας έπι τή; άπό Σπάρτη; 
εί; Μιστρζν άγούση; όδού δρ. 4,531.

Συνέπεια τής άνωτέρω γνωμοδοτήσεω; τό ύπουργεϊον τών 
εσωτερικών ένέκρινε τζς άναφερομένας έν αύτή ειδικά; πιστώ

σεις πρό; έζτέλεσιν τών σχετικών έργων, 
πού ή επομένη κλίμ.αξ τής καθ’ έκαστον 
συλλήβδην δαπάνη.λόγφ ανακαινίσει·»; ζζί κατασκευή; έθνικών. 
επαρχιακών κζί δημοτικών όδών : α ) Νομό; Λακωνία; δρ. 
494,534, β’ι νομό; ’Ακαρνανία; καί Αιτωλία; δρ. 121.725. 
ϊ') νομό; Εύβοια; δρ. 70,000, δ') νομός Λαρίσσης δρ. 6 4, 
000 ε') νομ.ό; Κέρκυρας δρ. 63,608, '·’) νομό; Μεσσηνίας 
δρ- 58,770, ζ') νομός ’Αττικής ζαί Βοιωτίας δρ. 4 4,101, 
η') νομός Κεφαλληνίας δρ. 42,000, θ') νομός Φθιώτιδας ζζί 
Φωζίδο; δρ. 31,130, ι’) νομό; Άργολίδος ζαί Κορινθίας δρ. 
25,306, ια') νομό; Αρκαδία; δρ- 20.000, ιβ') νομός Κυ
κλάδων δρ. 20,000, ιγ') νομός Ί’ρικκάλων δρ, 15,000. ιδ') 
νομό; Άχαίας ζαί Ήλιδο; δρ. 14,770, ιε'ί νομό; Ζακύνθου 
Ο, ις-') νομός “Αρτη; 0.

Δέν είναι άπό σκο- 
νομ.όν διαταχθείση;

ΩΔΕΙΑ ΚΑΙ AWAEIA ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝ ΒΕΑΓΙίί

Εκ τή; εσχάτως δημόσιευθείσης «Καταστατικής Έπετη- 
ρίύοςυ τού Βελγίου πληροφορούμεθα, ότι άπό 12 ’Ωδείων ζαί 
σχολείων μουσική;, τά όποια είχε τό Βε'λγιον έν έτει 1840, 
άνεβιβζσθη είς 51 ό άριθμός αύτών τώ 1888, έξ ών I έν 
Βρυξέλαις, 1 έν Γάνδη, 2 έν Λιέζη, 2 έν Άμβέρση, 6 έν 

Βραοάντη, 7 έν τή δυτική Φλάνδρα, 13 έν τή ανατολική 
Φλάνδρα, 16 έν Αινώ. 2 έν Λιμβούργω 1 έν Λουξεμβούρ
γο» καί 3 έν Ναμούρ.

Ο αριθμό; τών έν τοΐς ζαταστήμασι τούτοι; διδασκόμενων 
μαθητών άπό 1.798 τώ 1840 άνέβη είς 14,473 τώ 1888.

I πό τήν έποψιν τού γένους ό τελευταίος άρεΟμό; περιλαμβά
νει 8,816 ζνδρας καί 5,957.γυναικας. Τφ 1 887 ϋπελ.ογίζοντο 
εις 8,596 οί άνδρες ζαί είς 5,536 αί γυναίκες. Κατζ μέρος 
τιθέμενων τών τριών Ωδείων τών Βρυξελών. τή; Γάνδης ζαί 
τή; Λιεζης. ή αναλογία τών έν τοΐς λοιποί; ’Ωδείο·.; κζί σχο- 
λείοι; μουσικής φοιτωντων γενών εΐχεν ώ; εξής κατα τά έτη 
1885, 1886 ζαί 1887: τώ 1885 άνδρίς G.372. γυναίκες 
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2,833, τώ 1887 άνδρε; 6.123, γυναϊκε; 4,091, τώ 1888 
άνδρε; 6,149, γυναϊκε; 1,322.

Εν γένει ή μουσική διδασκαλία έν τοϊ; έκπαιδευτηρίοι; 
τούτοι; περιλαμβάνει 31 κλάσει;, εί: έκάστην τών όποιων οί 
κατά το 1888 μαθηταΐ έν Βρυξέλαι; (91-5 άνδρε; καί 671 
γυναϊκε;), έν Γάνδη (681 άνδρ. καί 53(1 γυναϊκε;), έν Αιεζη 
(741 άνόρ. καί 431 γυν.). διεμ.οιρζζοντο ώ; έξή; : α') προσ
ωδία δευτεροφωνία; καί ορχήστρα; (accompagnement de la 
Basse cbifceejel de la partition d'orchoslre) 6 άνδρε; καί 
9 γυναϊκε; έν Γάνδη, β’) ύύίτονον (alto) 26 έν Β., 6 έν Γ. 
καί 9 έν Λ. άνδρε;, γ,) βαρύαυλο; (bassoil) 1 έν Β., 5 έν 
Γ. καί 6 έν Α. άνδρε;, δ') καλλισθενέο; (callisthcnie) 22 
άνδρε;, 13 γυναϊκε; έν Β. καί 25 άνδρε;, 39 γυναϊκε; έν Γ., 
ε') άσμα 30 άνδρ. 102 γυναϊκε; έν Β., 17 άνδρ. 18 γυν. 
έν Γ. καί 1G άνδρ. 24 γυν. έν Α., r') αυλό; (clarinete 12 
έν Β., 9 έν Γ. καί 14 έν Λ. άνδρε;. ζ') τετραφωνία έγχορ
δο; (qualuoi· a archel) 10 άνδρ. 2 γυν. έν Β. καί 24 άνδρ. 
έν Δ., γ,') πλήκτρου κυμβάλου (clavier) 16 άνδρ. 1 I γυν. 
έν Γ., θ') μέγας βαρύαυλο; (contrebas.se) 7 έν Β., 7 έν Γ. 
καί 10 έν Λ. άνδρε;, Γ) μουσουργία (conlrepoiul) 6 άνδ- 1 
γυν. έν Β., 15 άνδ. 3 γυν. έν Γ. καί 10 άνδ. έν Α., ια’) 
συ-.θεσι; (composition; 6 έν Β., 11 έν Γ. καί 6 έν Λ. άν
δρ·;, ιβ'| κερατίνη σάλπιγξ (cor) 16 έν Β., 9 έν Γ. και 9 
εν Α. άνδρε;. ιγ'ί όμ.οία μικρά σάλπιγξ (Cornel, bugle καί 
trompette), 12 έν Β.. 11 έν Γ. καί 16 έν Α. άνδρες, ιδ') 
απαγγελία γαλλική (declamation I'ranraise) 31 άνδ. 49 
γυν έν Β. καί 6 άνδ. 1 γυν. έν Α., ιε') απαγγελία φλαμαν- 
δική (declamation flamandei 3 άνδρ. έν Β. καί 7 ανδ. 8 

γυν. έν Γ., ί'·') ίζχγγιϊίχ ιταλική (declamation italienne) 
19 γυν. έν Β.. ιζ’) ολική αρμονία ορχήστρα; lensvinblc instr, 
cl. d orcheslre) 50 άνδ. 7 γυν. έν Β., 53 ά.δρ. έν Γ. καί 
41 άνδ. έν Α., ιη) ολική αρμονία κλειδοκύμβαλού καί βιο
λιού (ensemble instr, piano el archel) 7 άνδ. 12 γυν. έν A. 
ιθ’) ολική αρμονία φωνητική (ensemble vocal) παιδων — , κ ') 
όμ. κορασίων 148 έν Β., 48 έν Γ. καί 60 έν Α.. κα ι όμ.

άνδρών 123 έν Β.,29 έν Γ. καί 95 έν Λ.,κβ’) αυλό; (flute) 
19 άνδ. έν Β., 6 έν Γ. καί 9 έν Λ., κγ') αρμονία (harmo- 
liie) παιδων 56 έν Β. 29 έν Γ. καί 16 έν Α., κδ') όμοια κο
ρασίων 1 9 έν Β., 20 έν Γ., καί 22 έν Α., κε') άρπα (harpe) 5 

γυν. έν Β., κς·') βαρύαυλο; (hautbois) 7 έν Β., 5 έν Γ. καί 
8 έν Λ. άνδρε;, κζ) μουσική δωματίου 18 γυν. έν Β’, καί 7 
άνδ. 2 γυν. έν Γ., κη') οργάνου (orglie) 26 έν Β’., 15 έν 
Γ., 9 έν Λ. άνδρε;, κθ') κλειδοκύμβαλο·? (piano) 27 ανδ. 39 
γυν. έν Β., 35 άνδ. 81 γυν. έν Γ. καί 61 άνδ. 96 γυν. 
έν Α.. λ') σαξόφωνου (saxophone) 5 έν Β.. 3 έν Γ. καί 1 
έν Λ. άνδρε;, λα') φωνοάθροισμα (solfcgc) 357 άνδ. 211 γυν. 
έν Β., 285 άνδ. 254 γυν. έν Γ. καί 216 άνδ. 211 γυν. έν 
Λ., λβ') αρμονική σάλπιγξ (trombone et tuba) 9 άνδ. έν 

Β., 1 άνδ. 2 γυν. έν Γ. καί 1 2 άνδ. έν Λ.. λγ') βιολίον (violon) 
62 άνδ. 9 γυν. έν Β., 62 άνδ. 5 γυν. έν Γ. και 60 ανό. εν 
Α., λδ) βάρβιτο; (violoncello) 19 άνδ. 2 γυν. ένΒ., 5 άνδ. 

έν Γ. καί 1 4 άνδ. έν Λ. Α. Γ.

ΕίΙΙΙΟΡΙΚΙΙ ΚΙΜΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΕΝ ΣΪΙ‘11 ΤΡΙΙΙΟΑΕ^Σ

Έκ τής έν τή «’Εφημέριοι τής Κυβερνήσεως» οημοσιευ&εϊσης έζ- 
Οέσεως τής έν Τριπόλει τής Συρίας έορευούση; ελληνική; προξενική; 
Αρχής (8 Ιουνίου 18,89) προκύπτουσιν αί έξής πληροφορία! περί τής 
κινήσεως έν γένει τοϋ εμπορίου ζαι τής ναυτιλίας έν τώ κατά τήν 
Τρίπολιν τής Συρίας τμήματι τής ’Οθωμανική; Λύτοζ.ρατορία;:

ΊΙ Τρίπολις ώ; δευτερεύουσα πόλι; τή; Συρία; θεωρου- 
υ.ίνη, καθό έπίνειον τών μεγάλων κωμοπολεων Επιφάνειας καί 
Ήμέσης, υπερτερεί τή; τε Βηρυτού καί τών λοιπών παραλίων 

τή; Συρία; πόλεων κατά τήν εξαγωγήν. ’Εξάγει δέ αρκετά 

καί διάφορα προϊόντα άποστελλόμενα εΐ; διαφόρου; τή; Ευρώ
πη; χώρα;, μεθ ’ ών αυτή διατελεϊ εί; εμπορικά; σχέσεις. 
Τοιαϋτα δ’είσί: σίτοι;, κ^θή, χα-ία^Οόχια, x«?/zw,
φεήΓάοί, yrixai, έρια, σαπωχες, κουκούλια, πορ-
TOXa.lo.ltiiota καί ϊγάσιιατα διάφορα τή; βιομηχανία; Επι-

ΕΤΟΣ 13 — ·1ΎΛ. 152 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1889 24

contrebas.se
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φανείας καί Έμέσης,έν αί; περί τάς 15,00(1 υφαντήρια εργά
ζονται. Αί άποστολαί τών προϊόντων τούτων ένεργοΰνται ώς 
έξης: αί διά την Γαλλίαν πρόωρισμέναι, διά τών γαλλικών 

άτρ.οπλοίων, αί διά τήν Αγγλίαν διά τών αγγλικών, αί διά 
τήν Ρωσσίαν διά τών ρωσσικών καί αί διά τήν Ιταλίαν δι Ι
στιοφόρων ελληνικών καί ιταλικών, πολλάκις δε καί διά τών 

ατμόπλοιων τής έταιρίας «Chyprien Fabia et C.ic». ’Αρκετά 
δέ προϊόντα άποστέλλονται διά τών αιγυπτιακών άτμοπλοίων 

είς Ευρώπην μέσον 'Αλεξάνδρειά; διά μεταβιβάσεως (trans- 
bordemcnt).

Ή εισαγωγή δέν είναι ευκαταφρόνητος, καθ'όσον μεγίστη 

ποσότης παντός είδους ευρωπαϊκών προϊόντων είσάγεται έν τώ 
τόπω, πρός κατανάλωσιν έν αύτώ τε καί ταϊς κωμοπόλεσιν 
Επιφάνειας καί Έμέσης (Χάμα-Χόμς), έξ ών πορίζονται καί 

οί περιοικοϋντες λαοί. Τοιαϋτα δέ είναι: Νήματα καί
χρωματιστά, κυρίως δέ ερυθρά, πρός κατανάλωσιν ίδια έν 

ταϊς προσημειωθείσαις κωμοπόλεσι, .-rartxa, μαδαπο.Ιάμκι, τσί
τια καί διάφορα άλλα είδη σχέσιν μέ αύτά έ’χοντα, <ρε«α, 
ιριουχα, κασμίρια, δέρματα κατειργασμίνα, ^3ι<1έ.έ.έ«, ρ3αχε’εαι, 
fleprixtor, μαροκίπα, ιτροβιιαί διαφόρων χρωμάτων κλπ., πα
ραλείπω δέ τά αποικιακά είδη. Διά νά σχηματίση τις ιδέαν 

περί τοΰ πώς δύναται νά έπιτευχθή ή εύρυτίρα κατανάλωσις 
ελληνικών προϊόντων καί ή προτίμησις αύτών άπό άλλα όμο- 
ειδή προϊόντα ξένων χωρών καί ποϊα τά αίτια τής αύξήσεως 
έλαττώσέως τών τιμών αύτών, είναι όλως αδύνατον, καθ'όσον 
ελληνικά προϊόντα ουπω είσήχθησαν έν τω τόπω διά νά κα- 

ταστή ή ποιότης αύτών γνωστή, όπως δυνηθή τις νά έκφραση 
γνώμην ορθήν. Έκεϊνο δέ όπερ νομίζω ότι δύναται νά. συντέ
λεση είς τήν έμψύχωσιν τής παραγωγής καί τής προόδου τοϋ 
έλληνικοϋ έμπορίου είναι τό έξής : Οί έν Έλλάδι βιομ.ήχανοι 
έργοστασιάρχαι δέον νά ακολουθήσω σι τό σύστημα τών έν Ευ
ρώπη έργοστασιαρχών, πέμποντε; δείγματα τής παραγωγής 
αύτών είς πρόσωπα ειδικά περί τά τοιαϋτα ή υπαλλήλου; αύ
τών (comuiis voyageurs). Πρός άποφυγήν δέεξόδων άς πέμ- 
ύωσι κατά πρώτον δείγματα μόνον είς πρόσωπα κατάλληλα 

καί πάσης ασφαλείας, ϊνα ταΰτα ένεργήσωσι περί τή; επιτυ
χίας παραγγελιοδοτών. Τοιουτοτρόπως καί πελατείαν προϊόν
τος τοϋ χρόνου θά σχηματίσωσι, καί τά είδη αύτών γνωστά 

θά καταστώσι καί τάς ποιότητας αύτών άναλόγως τών γενη- 
σομένων αύτοΐς προσφορών θά κανονίσωσι καί συναλλαγάς φυ
σικοί τώ λόγφ θά συνάψωσι. Τούτου δέ γενομένου, ή τε πα
ραγωγή καί ή πρόοδος τοϋ ελληνικού έμπορίου έμύυχωθήσεται 
άναμφιβόλως.

ΊΙ Έ.1.1ηγική ravzi.lta θεωρείται ένταΰθα ώ; άνωτε’ρα πα
σών, καθ’ όσον αί αφίξεις τών ελληνικών ιστιοφόρων ύπερβαί
νουσι τά; τών εύρωπαϊκών. άλλά τά άτμόπλοια διαφόρων εύ
ρωπαϊκών έταιριών, συμπεριλαμβανομένων καί τών αιγυπτια
κών, άπορροφώσι τό πλεϊστον μέρο; τή; έξαγωγή;. Άν τά 
ελληνικά ατμόπλοια ήδύναντο νά συμ.περιλάβωσι τήν παρα
λίαν τής Συρία; εί; τό δρομολόγιόν των, ήθελε τα μέγιστα 
συντελέσει τοΰτο είς τήν μεταξύ Τριπόλεω; (καί πάσης τής 
Συρία;) καί Ελλάδος σύναψιν έμπορικών σχέσεων, καθ' όσον 
καί τά προϊόντα τοΰ τόπου τούτου διά τών ελληνικών ατμό
πλοιων κατ’εύθεϊαν διά τήν Ελλάδα θά άποστέλ.λωνται καί 
τά τή; Έλλάδο; είς Τρίπολιν καί άλλαχοΰ, ώστε ή συμπερί- 
ληφι; τή; παραλίας τής Συρίας εί; τό δρομολόγιου τών έλ.λη- 
νικών ατμόπλοιων θά συντείνη πολύ, οχι μόνον εί; τήν άνά- 
πτυξιν τοϋ ελληνικού έμπορίου, άλλά. καί εί; τήν ύποστήριξιν 
τή; ελληνική; ναυτιλία;, ήτι; θεωρείται σήμερον ώ; έλαττω- 
θεΐσα κατά μεγα μέρο;, ένεκα τής πληθύος τών ατμόπλοιων, 
ή δέ έμ.ύύχωσις αύτής δεν δύναται νά έπιτευχθή είμή διά τών 
ελληνικών άτμοπλοίων. Άλ.λως τε, ή έξαγωγή τής Τριπό
λεως (καθώς καί τών λοιπών παραλίων τή; Συρία; πόλεων) 
άξια λόγου ούσα δύναται νά άνταποκριθή εί; τά; προσδοκία; 
τή; τε ελληνική; ατμόπλοια; καί τοϋ έλληνικοϋ έμπορίου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Έκ τής άπό 2D ίουνίου 1889 έζΟέσεω; τής έν Νικομηοεία ελληνι
κής προξενικής'Αρχής, οην.οσιευΟείσης έν τή «Έφημερίδι τής Κυβερ
νήσεως». προκύπτουσιν αί έςής λεπτομέρειαι περί τής εμπορική; κινή- 
σεως τού κατά τήν Νικομήδειαν τμήματος τής 'Οθωμανικής Λϋτο- 
•κρατορίας :

'Εξάγει ό τόπος έτησίως: Σίτον 1,000,000 κοίλων, όστι; 
κχτανχλϊσκεται έν τώ τόπω. 'Αραβόσιτον 300.000 κοίλων, 
πωλούμενον συνήθως χονδρικώ; 8-9 γρόσια τό κοιλόν, ό άπο- 
τελεϊται έξ οκάδων 22. Βρώμην 100,000 κοίλων περίπου, πω- 
λουμένην 8-9 γρόσια τό κοιλόν, έμπεριέχον 16 όκάδας. Λινα

ρόσπορον εως 150,000 κοίλων πρό; 23-25 τό κοιλόν γρόσια, 
έξ οκάδων 20. Aivdpior έως 100,000 οκάδων, πρό; 21/,—3 
τήν όκαν. Κεγγρίον 10,000 κοίλων πρός 9-12 γρόσια τό κοι
λόν έξ οκάδων 22. "Απαντα τά είδη ταΰτα άποστέλλονται εις 
Ευρώπην, ώς επί το πλεΐστον δι' ατμόπλοιων 'Αγγλικών, εν 
μόνον ίστιοφόρον Ελληνικόν έφόρτωσε βρώμην διά Γιβραλτάρ.

—υλεία ύπάρχει άφθονος έν τώ τόπω. τήν όποιαν ομω; δέν 
εκμεταλλεύονται οσον πρέπει ένεκα διαφόρων λόγων ούχ ήτ
τον στελλονται είς το εξωτερικόν, ιδίως εί; 'Ελλάδα έτησίως: 
Δοϋγαι 400,000 κομμάτια, πωλουμένη; τή; χιλιάδο;
έπιτοπίως 1.» μετζήτια άργυροί. Καγιώι σιίνιόα 6,000 περί
που κομμάτια, ών έκαστον πωλείται άπό 16-35 γρόσια. 
Of.i'ai διά καθεκλοποιοΰ; 1 5,000 ώς έγγιστα κομμάτια, ών 

έκαστη τιμαται γρόσια 5-0. Εξάγει δε καί άλλα είδη ξυ
λείας. οίον φιλύρας (φλ.αμούργια), πτελέα; (καραγκτσαϊ κλπ. 
Πλοία 18 παρέλαβον ξυλείαν δια τήν Ελλάδα, διαρκοΰντο; 
τοϋ 1888 έτους.

-Ιεγγεατ», 80,000 οκάδες βοείων χονδρικώ; πωλουμένων 

προ; γρόσια 3 τήν όκαν καί 35.000 οκάδες αγριόχοιρων πρός 
3 γρόσια τήν όκαν. ΙΤοσότη; δερμάτων ικανή άποστέλλεται 
είς Σύρον. Ενεκεν όμως τής έπισκηύκσης έπιζωοτία; κατά 
τα; αρχας τοΰ έτους τούτου, ολόκληρον βό-ιον δέιυ.α έπω- 
λεΐτο πρός γρόσια 2

Καπνά παράγει ό τόπος 1,000,000 όκάδας καί επέκεινα- 
ή έφετεινή όμως εσοδεία προμηνύεται διπλάσιά.

Μα.Ι.ίία Άγκυρας διαβιβαζόμενα εντεύθεν 350,000 όκά- 
δα;- έξ αύτών καταναλίσκει τό ενταύθα Αύτοκρατορικόν έρ- 
γοστάσιον έριούχων διά τόν στρατόν έως 150,000 οκάδων, 

πωλείται δέ 4-5 γρόσια ή οκά ενταύθα άπλυτου.
Κουχού.Ιία, 192,395 χιλιόγραμμα, έξ ών τό κίτρινου τι- 

μαται ξηρόν, έκ 2 '/.2 οκάδων τό κοιλόν. 90-95 γρόσια. τό 
λευκόν ξηρόν 100-120 τό κοιλόν, τό κίτρινου χλωρόυ τό χι
λιόγραμμου 9-13 γρόσια και τό λευκόν χλωρόν 13-16. II 
έφετεινή εσοδεία προμηνύεται τριπλάσια. Έν τήέπαρχία ύπάρ- 
χουσιν 9 έργοστάσια μετά.ξης, τά οποία κατεργάζονται τά κου
κούλια, καί ή μέταξα άποστέλλεται είς Ευρώπην.

Τσίροι Άρετσοΰς, 4.463,025 κομμάτια. Έπωλήθη ή χι- 
λιάς πρό; γρόσια 93 χονδρικώ;. ΊΙ έφετεινή εσοδεία άνήλθεν 

εις 3,21 5.8 ί -ί κομ. καί πωλείται ή χιλιά; γρόσια 108 χον- 
δρικώς. Τό πλεΐστον τοΰ είδους τούτου άποστέλλεται είς

Οίνος 1,377,637 λίτραι. Πωλείται χονδρικώ; ή όκα 50 

παράδας, τό πλεΐστον τοΰ παραγομένου οίνου άποστέλτεται 
Ελλάδα.
είς Μασσαλίαν. Ή έφετεινή εσοδεία προμηνύεται διπλάσιά.

“E.laior Άρετσοϋς έως 400,000 όκάδας, έξοδευόμενον είς 
Κωνσταντινούπολή, τιμαται πρό; γρόσια 4*/ 2-5 1 2 r, mi 

χονδρικώ;.
Ταΰτα πάντα άφορώσι τήν εσοδείαν τοΰ παρελθόντος έ

τους 1888.
ΊΙ εισαγωγή έλαχίστη, συγκείμενη έξ ελαίου καί αποικια

κών. ΙΙρό; δέ καί έκ τινων φορτίων σίτου, καί 5-6,000 σάκ- 
κων αλεύρου. Τό εΐσαγόμενον έλαιον προέρχεται έκ τή; νομαρ
χίας ΙΙρούσης καί 300,000 οκάδες έκ Μιτυλήνης, πωλείται 
δέ πρός γρόσια 4 -5 '/" είναι πώς ε’ξ Έλλάδο;
δέν άποστέλλεται τοιοΰτον. Κατά τό 1888 εν μόνον μικρόν 
ελληνικόν πλοίου έκ Κρανιδίου έκόμισεν έλαιον, όπερ έπώλη- 
σεν άμέσω; καί εί; τιμήν συμφέρουσαν. Τό τελωνείου λαμβά
νει 8 °/’η έπι τή; έ-.τιμήσεως. 11ρό; δε άλθον πλοία ελληνικά
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3 ij.ix.pi, μέ φορτίον σύκων, χαρουπιών καί λεμονιών, τά ό
ποια καλώς έξεποιήθησαν. «

Προσέτι είσήχθη άλας 2,138,095 χιλιόγραμμα ε’κ Φω- 
καίας.

ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΥΣΗΣ

Έκ της έν τή «Εφημέριο·, τή; Κυβερνήσεως» οημοσιευΟείσης άπό 
29 μαρτίου 1889 έκθέσεως τής έν Προύση έλ)ηνική; προξενική; Αρ
χής, προκύπτουσι τά έξής, οσον άφορα τήν μεταξοβιομηχανίαν τοϋ 
νομοϋ Προύσης :

Γνωστόν τυγχάνει, ότι ή κυρία παραγωγή τοϋ νομοϋ Προΰ- 
σης είναι τά βομβύκια, συνεπώς δ’ή έν τή όμωνύμω πόλει 
καί ετέρων δευτερευουσών πόλεων τής αύτής περιφέρειας καλ
λιέργεια τής μετάξης. Τό είδος τοΰτο πρό πολλών έτών ένεκα 

της μαστι,ουσης την μεταςοσκωληκοτροφίαν νοσου ύπέστη 
σπουδαιοτάτην οπισθοδρόμησε·? καί μικροϋ δεϊν οί κάτοικοι νά 

μετατρέύωσι τού; συκαμ.ινοαγρούς των εις τήν παραγωγήν 

ετέρων προϊόντων, πολλοί δέ καί προέβησαν εις τήν έκρίζωσιν. 
Ευτυχώς όμως ή ανακάλυψες τής θεραπείας τής νόσου ταύτης 
ύπο τοϋ ’Ακαδημαϊκού Γάλλου Παστέρ ένεθάρρυνεν αύτούς 

καί έπί τοσοΰτον, ώστε ού μόνον εί; τήν άντικατάστασιν τών 
έκριζωθέντων δένδρων προέβησαν έντός δεκάδος έτών, άλλά 
και είς τήν προσεπαύξησιν τούτων καί ήδη σήμερον ό νομός 
Προύσης ήρχισεν άναλαμβάνων κάπως τήν προτέραν του υπε
ροχήν.

II τών βομβυκίων παραγωγή καθ ’ άπαντα τόν ρηθέντα 
νομον, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ τής Νικομήδειας, καθότι 
οί δύο ούτοι Νομοί άδιαχωρίστως έργάζονται έπί τοΰ τοιούτου 
είδους, ανέρχεται κατά βάσιμους πληροφορίας έρανισθείσα; έκ 

τοΰ Κεντρικού Γραφείου τών εξ έμμεσων φόρων εί; 3,000,000 
περίπου οκάδων. Η εκ τών βομβυκίων παραγομένη μέταξα 
άνερχομένη εΐ; 300,000 χιλ. όκ. περίπου μεταπωλειται εί; τά 
έργοστάσια τή; Γαλλία;, πλήν έλαχίστη; ποσότητάς κατανα-
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λισκομένης είς τήν έπι^τόπιον βιομηχανίαν, δΓ ής κατασκευά
ζονται διάφορα μεταξωτά ύφάσματα, έν τώ αύτώ πάλιν νομώ 
ώς έπί τό πολύ καταναλισκόμενα. Καί είναι μέν άληθές, ότι 
έπί τών έν ΙΙρούση κατασκευαζομένων ύφασμάτων μεγάλη 
έγίνετο τοπική κατανάλωσις, ώς καί έξαγωγή σπουδαία εϊς τά 
διάφορα τής ’Οθωμανικής έπικρατείας μέρη, άλλ’ ηδη ή ύποτί- 
μησις τών έξ Εύρώπης είσαγομένων τοιούτων κατά πολύ έξησθέ- 
νισε τήν τοιαύτην βιομηχανίαν, περιορισθεϊσαν μονον εις την 
κατασκευήν χορασιώι· καί χριπΐων, ών ποιούνται χρήσιν οί τής 
Ανατολή; κάτοικοι. Υφαντήρια δέ μεταξωτών πρό τεσσα
ράκοντα έτών διά τά κοράσια ύπήρχον 500 καί πλέον τών 
200 διά xpe.ua καί ψιλά πανικά διά κουρτίνας κτλ., ένω νϋν 

τοιαϋτα υπάρχουσιν έν όλω 150.
Παρεκτός τής βιομηχανίας ταύτη; ύπάρχει καί ή τής κα

τασκευής τών βαμβακερών προσόψιων, βουρνουζίων καί ετέ
ρων υφασμάτων πρός χρήσιν τών ατόμων έκείνων, άτινα έ’χου- 
σιν άνάγκην λουτρών. Τοιαϋτα δέ ύφαντήρια διά τήν τοΰ 

τοιούτου είδους κατασκευήν είσιν έν χρήσει πεντακόσια. Ε
πειδή δέ καί ή προμήθεια τοΰ βάμβακος άλλαχόθεν λαμβάνει 

χώραν, καθό τοϋ νομοϋ τούτου στερουμένου τής τοιαύτης πα
ραγωγής, ή έκ τοΰ είδους τούτου προκύπτουσα ώφέλεια είναι 
άσήμαντος, τούτέστι 5 έπί τοϊς °/0, τοΰθ’όπερ άπορροφα σχε

δόν ό έργάτης.
α') Προύσα, μεταξουργεία 39, μέήλακάτας 2,043, Μουδα- 

νία μεταξ. 3, μέ ήλ. 160, Δεμιρδέση μεταξ. 1 έν άργία, μέήλ. 
1 00, Τζεράχ παρά τό 'Εϊγκιόλ μεταξ. 5, μέήλακ. 160, Σόλου; 
παρά τήν Κίον μεταξ. 1, μέ ήλακ. 50, Μπελετζίκιον μετας. 
13, μέ ήλ. 680, ΙΙέλτος παρά τό Μπελετζίκιον μεταξ. 1, μέ 

ήλ. 52, Κιουπλιά μεταξ. 5, μέ ήλ. 316, Άσάκιοϊ παρά τά 
Κιουπλιά μεταξ. 1, μέ ήλ. 60, Σουγιοΰτ μεταξ. 3, μέ ήλ. 
85, Λεύκη μεταξ. 3, μέ ήλ. 150, Μουάνια παρά τήν ΙΙά- 
νορμον μεταξ. 1, μέήλ. 40, —β’) Νικομήδεια μεταξ. 1, μέ 
ήλ. 60, Γκέϊβε Όρτάκιοϊ μεταξ. 5, μέ ήλ. 266, Κιντζι- 
λάρ μεταξ. 1, μέ ήλ. 40, Σαλατζλή μεταξ. 3, με ήλ. 112, 
Μπαχτζετζίκ μεταξ. 1, μέ ήλ. 60, 'Ατά ΙΙαζάρ μετας. 2,

xpe.ua
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μέ ήλ. ΠΟ, Άσλάυ.πεϊ μεταξ. 1, μέ ήλ. 40, Τεπέκιοχ 
μεταξ. 1. μέ ήλ. 80.— Έν ολφ μετΛξουργεϊα 91, μέ ήλα- 
κάτας 4,664.

Έν τοΐς μεταξουργείοις τούτοις εργάζονται ίργχ-rptxi έπί 
τής διαλογή; τών νηματοκλωστών 4,184, βοηθοί έργάται καί 
ε’ργάτριαι 1,500, έργάτριαι διαχωρίζουσα·. τάς διαφόρους τών 
κουκουλίων ποιότητας 2,000. Τά ζώντα έν άλω έκ της έρ
γασία; ταύτης άτομα είσίν 7,684.

11 προκύπτουσα ωφέλεια είς τού; βιομηγάνους τούτου; τη; 
μετάξη; είναι ασήμαντο; έν ταϊ; παρούσαις μάλιστα περιστά- 
σεσι, καΟ'ά; ή μεγαλειτέρα άξια έπί της εκλεκτότερα; ποιό- 
τητος τών βομβυκίων ανέρχεται τό πολύ εΐ; φράγκα 5’/2-6 
κατ’ όκάν ϊνα δέ παραχΟή μία όζκ μετάξη;, απαιτούνται 8 

τουλάχιστον άρίστη; ποιότητο; κουκουλίων εν δλω φράγκα 
41-48. Εξοδα διάφορα έπί μια; οκά; μετάξη; συμπεριλαμ
βανομένων τών ενοικίων κτλ., φράγκ. 3, τό ολον 4/-51.

ΊΙ τη; μετάξη; άξια έπί τινα έτη κυμαίνεται μεταξύ τών 

52-53 καί σπανιότατα μέχρι τών 58-60 φρ., οπότε καί τά 
βομβύκια ύπερτιμώνται. Τό βέβαιον είναι, ότι οί τήν βιομηχα
νίαν τής μετάξη; έπαγγελλόμενοι δέν ύπόκεινται εί; ζημίαν, 
όπόταν ούτοι έν καιρώ διαθέτωσιν ίδια ικανά κεφάλαια προ; 
αγοράν πράγματος, έπαρκοϋντο; αύτοΐ; έφ’ όλην τήν διάρκειαν 

τοϋ έτους’ ένώ τουναντίον συνεχώς αί τοιουτοι ύφίστανται 
τοιαύτην, ότε ποιοϋσι προπωλήσεις, όπως προκαλέσωσι πιστώ
σεις καί συνεπώς προπληρωμής, τά; όποια; οφείλουσι νά έζο- 
φλήσωσιν είς ώρισμένας προθεσμία;.

Τά βιομηχανικά τής μετάξη; καταστήματα άνήκουσιν είς 
Γάλλου; καί 'Αρμενίους, τό όγδοον δέ μόλις εΐ; Έλληνας, τα 
δέ υφαντήρια εξίσου είς Ελληνας. Αρμενίου; καί 'Οθωμανούς.


