
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΙΣ
'ΠΟΛ'ΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΪ

ΔΗΜΟΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Εν τώ 153 φυλλαδίω τής «Οικονομικής Έπιθεωρήσεως» 
I Οκτωβρίου 1889 σελ. 346) έτραγματεύθημ-ν ττερ· τοϋ πλη- 

Ουσμοϋ τής 'Ελλάδος ζατά τήν άττογραφήν τής 16 άιτριλίου 
1889. ΙΙρό ολίγου έ'εδόθη ■?·’ άτ. 29 δεζεμβρίου 1889 
Διάταγμα, δ·.' ού εδημοσιεύθησαν οί τίναζες τών δημοτών 

τοϋ κράτους ζζτζ τήν αύτήν άτογραφήν. Συνδυαζομένου τοϋ 
αριθμού τών κατοίκων ττρός τόν άριθμ.όν τών δημοτών, τρο- 
ζύττουσι τα έςής αποτελέσματα καθ'έκαστον νομόν τής Ελ
λάδος :

α’) Νομός ‘Αττικής καί Βοιωτίας κάτοικοι 257,761, 
δήμόται 209,703, β') Άχάίας καί ΙΙλιδος 210,713, δημ. 
202,533, γ·) Μεσσηνίας κάτ. 183,232, δημ. 181,802, δ') 
Λαρίσης κζτ. 168,034, δημ. 152,256, ε') Αιτωλίας ζαί 
’Ακαρνανίας ζζτ. 162,020, δημ. 163,994, ς-') Αρκαδίας 
κζτ. 1 18.285, δημ. 167,907, ζ') Αργολίδας ζαί Κορινθίας 
ζζτ. 144.836 δημ. 167.892, η') Τρικκάλων κάτ. 143,143, 
δημ. 137,303, θ') Φθιώτιδας ζαί Φωκίδας ζζτ. 136,470, 
δημ. 14 1,645, ·.’) Κυκλάδων ζζτ. 131,308, δημ. 186,536, 
ια’) Λακωνίας ζζτ. 126,888, δημ. 133,204, ιβ’) Κέρκυρας 
κάτ. 114,535, δημ. 108.307, ιγ’) Εύβοιας κζτ. 103,442, 
δημ. 107,846, ιδ) Κεφαλλήνιας κζτ. 80,178, δημ. 97,088, 
ιι'| Ζακύνθου ζζτ. 44.070, δημ. 46,787, ις') "Λρτης ζζτ. 
32,890, δημ. 36,079.

Μεταςϋ τών διαφόρων νομών τοϋ κράτους ’ές μέν νομοί, οί 
Αττικής ζαί Βοιωτίας, Άχαίας ζαί ΙΙλιδος, Μεσσηνίας, 
Λαρίσης, Τριζκάλων ζαί Κέρκυρας τεριέ/ουσιν έκαστος κα
τοίκους τλείονζς τών δημοτών, δέκα δέ νομοί οί Αιτωλίας 
καί ’Ακαρνανίας, Αρκαδίας, ’Αργολίδας ζαί Κορινθίας, Φθιώ- 
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τιδος καΐ Φωκίδος, Κυκλάδων, Λακωνίας, Εύβοιας, Κεφαλ

ληνίας, Ζακύνθου καί Άοτης περιέχουσιν έκαστος δημότας 
πλείονας τών κατοίκων. Έχει τι περίεργον ή άντίθεσι; αύτη, 
οχι οτι ίνα ή τις δημότης πρέπει νά είναι κάτοικος, καθόσον 
δύναται καί νά άποδημή, άλλά διότι δέν παρατηρείται ή αύτή 

τάσις πρός εκπατρισμόν καθ’ όλα τά διαμερίσματα τής Ελ
λάδος. Ιδού πώς τό φαινόμενον τοϋτο άναπτύσσεται καθ’όλους 

τούς νομούς κλιμακηδόν :
Α—’Απόντες έν τή ημεδαπή: α')ΝομόςΚυκλάδων24,673, 

β') Αργολίδας καί Κορινθίας 20,1 18, γ') Αρκαδίας 20,083, 
δ’) Ακαρνανία; καί Αιτωλίας 17,014, ε') ’Αττικής καί Βοιω 

τίας 16,739, ς') Αχαίας καί Ηλιδος 16,072, ζ') Λακω
νίας 12,254, η ) Τρικκάλων 12,188, θ ) Φθιώτιδος καί Φω
κίδας 11,885, ι') Λαρίσης 10,357, ια') Εύβοιας 9,695, ιβ') 

Μεσσηνίας 8,192, ιγ') Κεφαλληνίας 7,265, ιδ') Κερκύρας 

5,551, ιε') "Αρτης 4,294, ις·') Ζακύνθου 3,053.
Β ■—Απόντες έν τή αλλοδαπή: α’) Νομός Κυκλάδων 

43,282, β') Άργολίδος καί Κορινθίας 14,996, γ') Αττικής 

καί Βοιωτία; 13,124, δ') Κεφαλληνία; 13,011, ε') Λαρί- 

ση; 5,362, Τ’) Αρκαδίας 4,481, ζ') Εύβοιας 4,035, η') 
Κέρκυρας 3,435, θ) Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 3,231, ι') 
Άχαίας καί 'Ηλιδος 2,793, ια') Φθιώτιδα; καί Φωκίδας 
2,435, ιβ') Ζακύνθου 2,149, ιγ1) Λακωνία; 2,040, ιδ’)Τρικ- 
κάλων 1,812, ιε') Μεσσηνίας 1,1 17, ις·') "Αρτη; 1,027.

Οί 16 νομοί τή; Έλλάδο; ύποδιαιροϋνται εί; 440 δήμου;, 
έξ ών α') 29 περιλαμβάνουσιν έκαστος πλείονα; τών 10,000 
δημοτών, ήτοι ό δήμο;’Αθηναίων 78,929 καί ό ΙΙειραιώς 21, 
718 έν τφ νομώ ’Αττικής καί Βοιωτίας, ό Λαμία; 10,408 έν 
τώ νομώ Φθιώτιδας καί Φωκίδας, ό Καρπενησίων 10,468 έν 

τώ νομώ Ακαρνανίας καί Αιτωλία;, ό Κυθηρίων 15,087, ό 
Άργείων 13,910, ό Κορίνθου 10,202 καί ό "Υδρα; 10,245 

έν τώ νομώ ’Αργολίδα; καί Κορινθίας, ό Τριπόλε®; 15,740 
έν τώ νομώ ’Αρκαδία;, ό ΙΙατρών 37,44 1 , ό Λετρινών 1 9.606 
ό Αίγίων 1 4,204, ό "Ηλιδος 10,312, ό ’Ολυμπίων 10,100 

καΐ ό Μυρτουντίων 10,074 έν τώ νομώ Άχαίας καί Ήλι- 

δος, ό Σπάρτης 13,230 έν τώ νομώ Λακωνίας, ο Καλαμών 
13,102 καί ό’Ερκνη; 10,299 έν τώ νομώ Μεσσηνίας, ό Χαλ- 
κιδέων 13.99 4 έν τφ νομώ Εύβοιας, ό Έρμουπόλεως 25,183, 
ό Σύρου 15,693 καί ό "Ανδρου 15,033 έν τφ νομώ Κυκλά
δων, ό Κερκύρας 25,153 έν τώ νομώ Κερκύρας, ό Κρανίων 
13,331 έν τώ νομώ Κεφαλληνίας, ό Ζακύνθου 20,21 1 έν τφ 
νομφ Ζακύνθου, ό Λαρίσης 12,635 καί ό/Γυρνάβου 10,6 43 έν 
τώ νομώ Λαρίσης, ό Τρικαίων 15,594 καί ό Καρδίτσης 

1 1,423 έν τώ νομώ Τρικκάλων,—β') 8 περιλαμβάνουσιν έκα
στος έλασσονας τών 1000 δημοτών, ήτοι ό Αγκιστριού 550 
έν τώ νομώ Αττικής καί Βοιωτίας, ό Νέας ΙΙέλλη; 816 έν 
τώ νομφ Φθιώτιδας καί Φωκίδος, ό Μινώα; 451 έν τώ νομώ 

Άργολίδος καί Κορινθία;, ό Άλονήσου 481 έν τώ νομφ Εύ
βοιας, ό Άδάμαντο; 965, ό Θηρεσίας 88 4 καί ό Ανάφη; 
866 έν τώ νομώ Κυκλάδων, καί ο Ορθρυος 636 έν τώ νομφ 
Λαρίσης. — Οί λοιποί 403 δήμοι τής Έλλάδο; περιλαμβά- 
νουσιν έκαστο; άπό 1000 μέχρι 10,000 δημοτών.

ΙΣΘΜΟΣ ΤΟΓ ΣΟΓΕΖ

Ή άπό 15 αύγούστου 1889 έκθεσις τοϋ εν Σουέζ υπο
πρόξενου τή; Ελλάδος, δημοσιευθείσα έν τφ ύπ ’ άριθ. 299 

π. έ. παραρτήματι τή; « Έφημερίδο; τής Κυβερνήσεως» πε
ριέχει τάς έξη; ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τής κατά 
τόν ισθμόν τοϋ Σουέζ τώ 1888 εμπορικής καί ναυτική; κινή- 
σεως, πρός δέ καί ιδιαιτέρα; ύπό ελληνικήν έπούιν λεπτομέ

ρειας.
ΊΙ πόλις Σουέζ, κειμένη έπί τής ’Ερυθρά; θαλάσσης καί 

περιοριζομένη πρός άνατολά; μέν ύπό τής σουεζείου διώρυ- 
γος, δι’ής χωρίζεται άπό τής Ασίας, πρό; δυσμά; δέ ύπό τοϋ 
όρους Άτακά, πρός βορραν ύπό τή; μικρά; διώρυγο; τοϋ 

γλυκέος ύδατο; (βραχίονα; τοϋ Νείλου), καί τέλο; πρός με- 
σημβοίαν διαβρεχομένη ύπό τοϋ Αραβικού κόλπου, ένθα η 
καθ’ έκάστην γινόμενη ιστορική παλίρροια, έστί μία τών άρ- 
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χαιοτέρων πόλεων τής Αίγυπτου, άζμάσασα άλλοτε ώς δια· 
μετακομιστική άποθήζη τών έξ ’Ινδιών, τοϋ Σουδάν, της Ά- 
βυσσινίας ζαί της καθόλου 'Ασίας προϊόντων, άτινα πρό μέν 
της τομ.ής τοϋ Ίσθμ.οΰ μετεκομίζοντο ενταύθα διατών ατμό
πλοιων τών γαλλικών διαπορθμεύσεων (mcssagerics) ζαί της 
άγγλιζης ήπειροανατολικής έταιρίας, άποθηκευόμενα δέ άπε- 
στέλλοντο κατόπιν άνά τήν λοιπήν Αίγυπτον ή εϊς Ευρώπην 
δι' ’Αλεξάνδρειάς, τό κατ' άρχάς μέν έπί καμηλών, βραδύ- 
τερον δέ διά τοΰ σιδηροδρόμου, όστις άπό τινων έτών λει
τουργεί μέχρι; 'Αλεξάνδρειάς.

Σήμερον ή πόλις αΰτη, ζαί ένεκα τής διώρυγας ζαί διά 
πολ.λούς άλλους λόγους, ιδίως δέ διά τήν άνώμαλον ζατά- 
στασιν τοΰ Σουδάν ζαί τής Άβυσσινίας, παρήκμασεν έπί το- 
σοϋτον, ώστε οΰδείς πλέον οπωσδήποτε σπουδαίος εμπορικός 
οίκος ύφίσταται, αί άνωτέρω άτμοπλοϊζαί έταιρίαι, αΐτινες 
άπησχόλουν πληθύν υπαλλήλων καί έργατών. έπαυσαν εντελώς 
σχεδόν τάς εαυτών έργασίας, ζαί αυτή δέή Άγγλοαιγυπτιακή 
Τράπεζα διέλυσε πρό τίνος τό ένταύθα ύποζατάστημά της, 
δι’ έλλειύιν έργασιών. Τό δέ μικρεμπόριον μόλις άποζή έζ 
τής έκάστοτε μικρά; ζινήσεως τών διερχομένων προσκυνητών 
ζαί λοιπών περιηγητών ζαί έζ τής τοπικής καταναλώσεως. 
Τήν το-.αύτην δέ ζαταστασιν έπέτεινεν ετι μάλλον ζαί ή άπό 
τίνος χρόνου γινόμενη χρήσις τοΰ ηλεκτρικού φωτός έπί τών 
διαπλεόντων τήν σουέζειον διώρυγα σκαφών, άτινα ούτω διερ- 
χόμενα καθ’ οίανδήποτε ώραν τής νυζτός, έπί βραχύ μόνον 
προσεγγίζουσίν είς τον λιμένα πρός λήψιν τοΰ φωτός τούτου 
καί πλοηγού, ένώ πρότερον, άναγκαζόμενα. ϊνα παραμένωσιν 
άχοι τής πρωίας, ένήργουν συνήθως πράςεις τι-.ζς έντήπόλει.

Τό Σουέζ μετά τών περιχώρων οίκεΐται ύπό δεκαπέντε ώς 
έγγιστα χιλιάδων ψυχών, ών τό πλεΐστον είσιν ιθαγενείς μου
σουλμάνοι, τοΰ ευρωπαϊκού πλ.ηθυσμοΰ άνερχομένου, κατά τούς 
ακριβέστερους υπολογισμούς, περί τάς τρεις χΓ/.ιάδας, ών οί 
ήμίσεις περίπου είσίν "Ελληνες ύπήκοοι ζαί ραγιάδες. Τό δέ 
έδαφος, ον άμμώδες καί άλατοϋχον κατά μέγα μέρος, οΰ- 
δέν σχεδόν παράγει, ή δέ βιομηχανία έν γένει διατελεί 

έτι έν τοϊ; σπαργανοις- επομένως τά πρός συντήρησιν επιτή
δεια προσπορίζεται ό τόπος άπαντα σχεδόν έξωθεν ύπερτετι- 
μημένα.

'Εν τούτοι; ή πόλις αΰτη είναι έδρα ύποδιοικητοΰ (μου- 
χαφαζάτ), ύπαγομένου είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ έν ΙΙορτ- 
Σαίτ γενικού διοικητοϋ τής Σουεζείου Διώρυγας. Ενταύθα 
έδρεύουσιν ώσαύτως καδής, διζάζων μόνον τάς θρησκευτικά; 
τών μωαμεθανών ΰποθέσεις, ύπαστυνόμος μετ’ άποσπάσμα- 
τος έξ 70 στρατιωτών, ώρισμένων δια τήν ασφάλειαν τοΰ 
τόπου, τελώνης, λιμενάρχης, διευθύνων ώσαύτως ζαί τό 
τμήμα τών φάρων καί φανών τής Έρυθρας θαλάσσης (άμ- 
φότεροι ούτοι είσίν άγγλοι), ύγιειονόμος ζαί οικονομικός έφο
ρος (τό προσωπικόν τοΰ ένταύθα ύγειονομείου σύγκειται καθ' 
ολοκληρίαν έξ ίταλών). Άλλ’ ό τόπος άμοιρεϊ δικαστηρίου, 
αί δε ΰποθέσεις τών τε ιθαγενών ζαί τών ξένων υπηκόων πα- 
ραπέμ.πονται, αί μέν πολίτικα1, είς Μανσούραν, αί δε ποινιζαί 
είς Ζαγαζίζιον, τοΰθ ’ όπερ ύποβάλλει τούς διαδίζους είς άδράς 
δαπάνα; ζαί συντελεί ούζ' ολίγον είς τήν έζρυθμον κατάστα- 
σιν τών συναλλαγών. Τό ένταύθα προξενικόν σώμα άπαρτί- 
ζεται έζ τών υποπρόξενων Γαλλίας, 'Αγγλίας καί 'Ιταλίας, 
έμμισθων ύπαλλήλλων (<1<· carriei’C). τών υποπρόξενων Γερ
μανίας, Δανιμαρζίας, Ισπανίας, Περσίας καί τών προξενικών 
πρακτόρων Ρωσσίας. Αυστροουγγαρίας, 'Αμερικής καί Πορ- 
τογαλλίκς, απάντων άμισθων, έξασζούντων συγχρόνως καί 
έ'τερον επάγγελμα.

Κατά τήν πόλιν ϊδρυνται άπό πολλοΰ δύο σπουδαία νοσο
κομεία, έν εΰαέροις καί εύρείάίς οίκοδωμαϊς- έν αραβικόν, δια
τηρούμενων ΰπό τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως ΰπό τήν διεύ- 
θυνσιν άραβο; ιατρού, όστις είναι συγχρόνως καί δημοτικός 
ιατρός, καί ζγγλου χειρουργού- καί έν γαλλικόν, διευθυνόμε- 
νον ΰπό καλογραιών, ύπό τήν προστασίαν τής γαλλικής κυ
βερνήσεως, δαπζναις τής όποια; διατηρείται γαλέος ιατρός, 
όστις έκπληροϊ συγχρόνως ζαί καθήκοντα υγειονομικού ιατρού 
του γαλλικού κράτους, διά τζ; έκ τής 'Ερυθρά; θαλάσση; 
προελεύσεις τών γαλλικών πλοίων.
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ξης : Σχολή 
αιγυπτιακής

ΊΙ ένταΰθα χριστιανική παροικία διατηρεί τέσσαρας ιερούς 
ναούς, ών τρείς εΐσί καθολικοί καί είς ορθόδοξος, τοΰ όποιου ό 
εφημέριος διορίζεται παρά τοϋ πατριάρχου 'Αλεξάνδρειάς, μι- 
σθοδοτεϊται δέ παρά τής ελληνικής κοινότητας.

Εκπαιδευτικά καταστήματα ύπάρχουσι τά έζ 
των άρρένων αραβική, συντηρούμενη ύπό τής 
κυβερνήσεως, έν ή διδάσκονται τά στοιχειώδη μαθήματα έν 
αραβική γλώσση καί ή γαλλική καί αγγλική γλώσσα' ύπό δι
δασκάλων πέντε, απάντων ιθαγενών. Σχολή τών άρρένων καί 

έτέρα τών θηλέων έν τώ προαστείω Πορτ-Τεουφίκ, ένθα ϊ- 
δρυνται τα γραφεία καί εργοστάσια τής εταιρίας τής Σουε- 
ζειου Διώρυγος· τά σχολεία ταϋτα, προωρισμένα μάλλον διά 

τα τέκνα των ύπαλλήλων τής έν λόγω έταιρίας, διατηρούν
ται δαπάναις αύτής, ώς καί ό αυτόθι πρό έτους οίκοδομηθείς 
δυτικός ναός, διευθύνονται δέ ύπό καλογήρων καί καλογραιών. 
Έν παρθεναγωγεία γαλλικόν, παρά τω έν τή πόλει γαλλικώ 

νοσοκομείο), ύπό τήν διεύθυνση, τών άύτών καλογραιών τοϋ 
καταστήματος τούτου. Τέλος ελληνική σχολή τών άρρένων. 

ίδρυθεϊσα πρό ένος έτους παρά τής ενταύθα ομογενούς' κοινό
τητας και διατηρουμένη διά συνδρομών μηνιαίων ή ετησίων 

και δι εκτάκτων εισφορών τών μελών αύτής. διευθυνομένη 
δε υπο καταλλήλου διδασκάλου, παραδίδοντος συγχρόνως καί 

αρχας της γαλλικής γλώσσης. Έν αύτή φοιτώσι περί τούς 
εξήκοντα παϊδας, άμφοτέρων τών φύλων, έν εύαέρφ καί εύ- 
ρυχώρω ύπό ένοίκιον καταστήματι, ένθα οίκεΐ καί'ό διδάσκα

λος μετά τοϋ παιδονόμου.
Έπί τ 

παρέκβασή 

στυχώς έπί 
κόπτει έντι 
καί διανοητικήν άνάπτυξιν τών 

πης ταϋτα έγκαταλελειμμένά είς 
έν τή άμαθεία καί τή οκνηρία, 

στάσιν ταυτην, προθύμως καί γεναιοφρόνως 
την περί ίδρύσεως τό πρώτον ελληνικής σχολή 

οϋ εθνικού τούτου εκπαιδευτηρίου έπιτραπήτω μία 
: Η ενταύθα ελληνική κοινότης, στερούμενη δυ· 
πολλας δεκαετηρίδας, καθ' ας ύφίσταται καίπρο- 

αϋθα, ελληνικών σχολείων πρός ηθικήν μόρφωσιν 

τέκνων της, έβλεπε μεταλύ- 
τάς άγυιάς καί διεφθειρόμενα 

Συναισθανόμενη τήν κατά- 

,----- ς άνταπεκρϊθη εις

ς πρόσκλησιν

τοϋ ύποπροξένου κατά μάϊον τού άπιόντος έτους, Επομένως 
μετά ζήλου καί άντί πάσης Ουσίας οί ενταύθα ομογενείς έπε- 

λάβοντο τοϋ έργου, ού μόνον ίδρύσαντες άλλα και επι τοσου- 
τον προαγαγόντες τήν ύφισταμένην σχολήν, ώστε καί πολλοί 
αλλοεθνείς καί δή εύρωπαϊοι άποστέλλουσιν αυτόσε τα τέκνα 
των, ώς οί υποπρόξενοι τής Γερμανίας καί Αυστροουγγαρίας, 
ών τά άρρενα τέκνα πρό πολλοΰ φοιτώσιν είς τό ήμέτερον 
σχολεϊον αλλά καί 'Ιταλών καί Εδραίων τέκνα είσί τακτι
κοί μαθηταί έκμανθάνοντα τήν ελληνικήν. Δυστυχώς όμως, 
τά μέσα τής ήμετέρας κοινότητος ήκιστα είσίν ανάλογα προς 
τόν'ζήλον καί τήν προθυμίαν αύτής. Τό δέ εθνικόν τούτο 
καθίδρυμα δεϊται τής ύποστηρίξεως καί τής ελληνικής κυβερ
νήσεως,’ όπως διατηρηθή έπί μακρόν καί, καταλλήλως άνα- 

πτυσσόμενον, άποφέρη τούς προσδοκωμένους καρπούς.
Έάν τό Σουέζ παρήκμασε καί τό έμπόριον αύτοϋ όσημέ- 

ραι φθίνει, ή παγκόσμιος διεθνής έταιρία της Σουεζείου Διώ
ρυγος τούναντΐον ακμάζει καί βαθμηδόν προάγεται διά της 
γιγαντιαίας αύζήσεως τοϋ αριθμού καί τοϋ μεγέθους τών δία- 

πλεόντων αύτήν σκαφών, καθάπερ έκ τών παρατιθεμένων πι

νάκων προκύπτει.
Παρά τή έταιρία ταύτη εργάζεται μέγας αριθμός ανθρώ

πων διαφόρων εθνικοτήτων, ών πλείστοι Ελληνες, υπηρε- 
τούντες ώς' πλοίαρχοι, πλοηγοί, μηχανικοί, θερμασταί, τη
λεγραφητή, ναύται κλπ. Τούτων ό αριθμός ενταύθα τε καί 

έν Ίσμαηλία ανέρχεται, ώς έν τω οίκείω πίνακι σημειοϋται, 
είς έπτακοσίους εϊκοσιν όκτώ, ών οί πλείστοι κατάγονται εκ 
τών ναυτικών νήσων Ελλάδος και Τουρκίας καί είσίν οίκο- 
νενειάρχαι ή προστάται πατρικών οικογενειών, διαμενουσών 

ώς έπί'τό πλεϊστον έν ταΐς ίδίαις πατρίσιν, ένθα αρκετόν 
χοήμα έκ τής εργασίας ταύτης είσάγεται κατ’ έτος. Διότι, 
έάν 'ύπολογίσωμεν, ότι οί μέν πλοίαρχοι, οί πλοηγοί, οι πρώ
τοι μηχανικοί καί οί τηλεγραφηταί κερδαίνουσι μηνιαίως κατα 
μέσον όρον φράγκα τριακόσια, έκαστος, οί δέ υποπλοίαρχοι, 
ύπομηχανικόί, Οερμασταί, έπιστάται καί, λοιποί ύπάλληλοι 
περί τά διακόσια έκαστος φράγκα κατά μήνα και οι έργάται 
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καΐ ναϋται πρό; 5 φράγκα καθ’ έκάστην, ΐ'ν.ι εΐ; ταϋτα 
προσθέσωμεν καί τινα; άλλα; άπολαυά; τών πλοηγών κλπ. 
έξαγομενοτι οι έν τή ύπηρεσία τήςΣουεζείου Διώρυγο; όπωσ- 
δήποτε εργαζόμενοι ομογενείς άπολαμβάνουσιν έν συνόλω περί 

τά τρία εκατομμύρια φράγκων εΐ; χρυσόν. Διά τοϋ χρήμα
τος δέ τούτου συντηρούνται περί τά; τρεϊ; χιλιάδα; ψυχών, 

αίτινε;, καθ' όσον οίόν τε ακριβέστερου; υπολογισμούς, άπο- 
τελοϋσι τά; οικογένεια; τών παρά τή έταιρία. εργαζομένων ο
μογενών, έκτος πλείστων όσων 'Ελλήνων καταστηματαρχών 
έν τε τή πόλε·, ταύτη, έν Ίσμαηλίη καί έν τώ προαστείφ 
ΙΙόρτ-Τεουφίκ. ένθα τά καταστήματα τή; έταιρία; καί τά 
οικήματα τών ύπαλλ.ήλων αυτής, οΐτινε; ζώσι καί χρηματί
ζονται έκ τή; έταιρία; ταύτης. ’Αλλά πρός τούτοι; ή έταιρία 

περιθάλπει διά τακτική; συντάξεως δέκα έννέα ελληνικά; οι

κογένεια; αρχαίων αύτή; ύπαλλ.ήλων.
Αί έργασίαι τή; Σουεζείου Διώρυγο; διηρηνται κυρίως εί; 

δύω τμ.ήματα : τό τμήμα τή; συντηρήσεως τών έργων (ΓβΠ- 
trention (les Iravaux) καί τό τής διά τής διώρυγο; ναυσι
πλοΐα; ή διαμετακομίσεως (transit).

Καί τό μέν πρώτον τμήμα περιλαμβάνει τήν υπηρεσίαν τών 
βυθοκόρων (dragucs), τών μεταφορικών τοϋ βορβόρου ί[ιθΓ- 
teill’S de deblilis), τά έργα τής εύρύνσεω; τή; διώρυγο; καί 
τά έργοστάσια. Είς τό τμήμα τούτο υπάγονται οί πλοίαρχοι, 
μηχανικοί, Οερμ.ασταί, έργάται καί ναϋται. Τό δέ δεύτερον 
τμήμα, περιλαμβάνει τήν ύπηρεσίαν τών πλοηγών, τά τηλε
γραφεία, τούς κατά τήν διώρυγα διαφόρου; σταθμούς Igares) 
καί τινα μικρά άτμόπλ.οια (Canots-a-vapeiir), τα έν τή υπη
ρεσία τών πλοηγών καί τών σταθμών. Είς τό τμήμα τοϋτο 
υπάγονται οί πλοηγοί, οί τηλεγραφηταί. τό προσωπικόν τών 
άνωτέρω μικρών ατμόπλοιων καί οί σταθμάρχαι. "Οθεν ά- 

παντες οϊ έν τή ύπηρεσία τής Σουεζική; Διώρυγο; διατελοϋν- 
τες, ένταϋθα τε /.αί έν Ίσμαηλίζ, ύπαγυνται εΐ; τήν δικαιο
δοσίαν τών διευθυντών τών τμημάτων τούτων, οΐτινε; έκτι- 

μώντε; τό φίλεργο·/ καί τήν ικανότητα τών ομογενών, ού μό
νον ουδέποτε έπαύσαντο προστατεύοντε; καί παντοιοτρόπω; 

γινόμενοι αύτοΐ; ωφέλιμοι, τούς μέν ικανούς πρό; έργασίαν 

προθύμω; προσλαμβάνοντες εί; τήν ύπηρεσίαν τή; έταιρία;. 

περιθάλποντε; δέ τούς ύπωσδήπστε παθόντας και πάσαν συν
δρομήν δαψιλεύοντες εί; τά; τυχόν έκ τοϋ θανάτου ή τή; 

αναπηρία; τών ύπαλ.λ.ήλων έγκαταλειπομένα: απροστάτευτου; 
οικογένεια; των,—ών τά άρρενα τέκνα, γενόμενα έφηβοι, 

προσλαμβάνονται έκάστοτε ώ; μαθητευόμενοι έν τε τώ τη
λεγραφείο) καί τοϊ; έργοστασίοις,— άλ.λά καί προτιμώσι, χη· 
ρευούση; θέσεως, τού; ήμετέρου; τών ξένων, κα.ίπ-ρ τούτων 
διατιθεμένων, ώ; έπί τό πλεϊστον, πολλά μέσα πρό; είσπήδη- 

σιν εί; τήν ύπηρεσίαν τή; έταιρία;.
ΙΙρό; τούτοι;, ή έταιρία τή; Σουεζική; Διώρυγο; διατηρεί, 

πρό; νοσήλευσιν τών έν τή ύπηρεσία αύτή; παθόντων ύπαλ
λ.ήλων καί έργατών, μέγα καΐ εύρύχωρον νοσοκομείου, έν κα

ταλληλότατη τοποθεσία έξωθεν τής Ίσμαηλίας, κέντρω τών 
έργασιών της, κατασκευζσασα πρό τίνος καί ίπποσιδηρόδρο- 

μον πρό; μεταφοράν τών ασθενών. Τοϋ νοσοκομείου τούτου 
προίσταται ιατρός, έχων βοηθόν έτερον ιατρόν καί νοσοκόμ.ου; 
τά; άδελφά; τοϋ έλ.έους. Έν αύτώ ύπάρχει φαρμακείο·/ καί 
ναό; δυτικό;' απαν δέ τό προσωπικόν τοϋ φιλανθρωπικού 
τούτου καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων καί τών ιατρών 
μετά τών εαυτών οικογενειών, κα.τοικοϋσιν εν παραπλεύροι; 
εύρυχώροι; οικοδομά:; τή; εταιρίας. Έν τή πόλειτή; Ίσμαη- 
λία; δύω άλλοι ιατροί, μισθοδοτούμενοι άδρώς παρά τής ε
ταιρίας. θεραπεύουσι δωρεάν τάς άνά τήν πόλιν καί τήν διώ
ρυγα οικογένεια; τών ύπαλλήλων αύτή; έν γένει. Άλλά καί 
έν Σουέζ ή έταιρία διατηρεί τακτικόν έμμισθον ιατρόν, χάριν 
τών ένταϋθα τε καί έπί τής διώρυγο; ύπα.λ,λήλ.ων της. Τή; 
φιλανθρωπικής δέ ταύτης προνοία; τής εταιρίας έν μεγάλω 
μέτρω ωφελούνται οί ομογενείς καί αί οικογένεια·, αύτών.

Ώ; γίνεται δήλον έκ τών ώδε έπισυναπτομενων σχετικών 
πινάκων, κατά τό λ.ήφζν έτος 1888, διέπλευσαν τήν Διώρυγα 
έν όλ.ω 3,440 σκάφη, τελέσαντα εί; διαπόρια δικαιώματα 
φράκα χρυσά 05,213,930.79, ποσόν ύπερβάλ.λ.ον το κατά τό 
έτος 1887 είσπραχθέν κατά 7 εκατομμύρια φράγκων. Έν 
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τοϊς έν λόγω πίναξι σημ,ειοΰται ώσαύτως ή έθνικότης τών δια- 
πλευσά.ντων πλοίων, έξ ού έμφαίνεται ή καταπληκτική ύπε- 

ροχή της αγγλικής σημαίας- έν αύτοΐς σημειού/ται προσέτι 
κα'ι τά είδη τών μετακομισθέντων έξ Εύρώπης εις ’Ασίαν ζ.αί 
τάνάπαλιν έμπορευμάτων, έξ ού προζ.ύπτει ότι τά είδη της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας ύπερτεροϋσι ζ.ατά πολύ τά άλλα είδη 

της παγκοσμίου ταύτης εμπορικής ζινήσεως. ΊΙ δέ βαθμιαία 
άνάπτυξις τών έργασιών της Σουεζείου έταιρίας δηλοϋται έζ. 

τοΰ παρατιθέμενου συγκριτικού πίναζος τών εισπράξεων αυ
τής ζ.ατά τήν τελευταίαν ταύτην δεκαετίαν 1879-1888. Έζ. 
τούτου άποδεικνύεται συγχρόνως ζ.αί ή γιγαντιαία πρόοδος 

τοΰ έμπορίου καί τής ναυτιλίας ζ.ατά τά τελευταία ταΰτα έτη.
Δυστυχώς έν τή παγκοσμίω ταύτη κινήσει ουδέ κατ’ έλά— 

χιστσν συμμετέχει ή 'Ελλάς, υστερούσα ζ.αί αυτών τών δευ- 

τερευόντων κρατών τής Εύρώπης, τής εθνικής ήμών σημαίας 
κυματισάσης μόνον έπί βραχύ, κατά τά έτη 1882 ζ.αί 1885, 
έπί πέντε πλοίων, τόνων έν όλω 992.32, διαπλευσάντων 
τότε τήν Διώρυγα. Έν τούτοις ή ήμετέρα ναυτιλία ήδύνατο 
διά συνεταιρικών κεφαλαίων ζ.αί δι’ άοκνου έργασίας, ύποθαλ- 
πομένης καί ύπό τοΰ κράτους, ώς αλλαχού συμβαίνει, εΰδο- 
κίμως νά συναγωνισθή ζ.αί πέραν τής Μεσογείου- πολλά δέ 
ώσαύτως τών ελληνικών προϊόντων θά έτύγχανον σπουδαίας 
ξητήσεως, προτιμώμενα τών ευρωπαϊκών, έάν, πρός τή εύθη- 
νίζ, έλαμβάνετο μέριμνα πρός βελτίωσιν καί τής ποιότητας 
αύτών.

Κατά τό έτος 1888 διέπλευσαν τήν διώρυγα 3,410 πλοία 

(όλα ατμοκίνητα εκτός ένός μόνου Ιστιοφόρου), χωρητικότητας 
6,640,834 τόνων. Έκ τών 3,439 ατμόπλοιων 2,603 ήσαν 
εμπορικά μετά φορτίου, 26 όμοια άνευ φορτίου, 615 ταχυ
δρομικά, 43 μεταγωγικά πολεμικά, 83 μεταγωγικά ύπό ναύ
λον, 67 πολεμικά (ήτοι 2 φρεγάτα·., 20 πρόσκοποι, 7 κορβέ
τα'., 1 9 κανονιοφόραι, 13 καταδρομικά, 3 τορπιλλοφόρα ζαί 
3 θωρηζτά), 4 θαλαμηγοί, 3 ρυμουλκά ζ.αί 1 δεξαμενή ατμο
κίνητος. Έκ τών πλοίων τούτων 1,725 προήρχοντο ε’κ τής 
Μεσόγειου θαλάσσης ζ.αί 1,715 έζ, τής Έρυθρζς.
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Έν γένει τά διαπλεύσαντα τήν διώρυγα πλοία κατατάσ
σονται ώς εξής κατά σημαίαν: 'Αγγλική 2,625, γαλλική 
187, γερμανική 163, ιταλική 146, ολλανδική 121, αύστρι- 
ακή 58, νορβηγική 39. οθωμανική 29. ισπανική 26, ρωσ- 
σιζή 16, αιγυπτιακή 10, πορτογαλλιζ.ή 7, σινική 6, Ιαπω
νική 3,χαβανική 1, δανική 1, βελγική 1, καί αμερικανική 1.

Τά διαπλεύσαντα τήν διώρυγα πλοία έν έτει 1888 μετε- 

βίβασαν 179,465 έπιβάτας καί 8,535,015 τόνους φορτίου, 
έξ ών 4,365,820 έξ Εύρώπης είς 'Ασίαν καί 4,069,193 έζ 
’Ασίας είς Εύρώπην. 'Όσον άφορα τό φορτίον, ιδού έκ ποιων 

ειδών άπετελεϊτο τοΰτο :
Α'. — Έξ Εύρώπης είς ’Ασίαν : Είδη βιομηχανίας τόνοι 

2,624,120, γαιάνθρακες τόν. 1,293:210, σίδηρος ζ.αί μη- 
χαναί 84,385, σιδηραϊ ράβδοι (ελάσματα) ζ.αί ύλίζ.ον σιδη
ροδρόμων τόν. 101,740, πετρέλαιον Ρωσσίας τον. 135,775, 
πετρέλαιον Αμερικής τόν. 47,670, ύλικόν πολέμου τον. 31, 
490, άλας τόν. 10,630, ύποβρύχια καλώδια τόν. 4,720, 
πάγος τόν. 1,190, οίνοι καί έδώδιμα τόν. 4,430, τρόφιμα 
διάφορα τόν. 14,020. ξυλεία Τεργέστης τόν. 2,810, τσι
μέντο (ciinent) τόν. 6,300, έν όλω 4,365,820.

Β'.— Έξ ’Ασίας είς Εύρώπην : Διάφορα προϊόντα μήπω 
είδικευθέντα τόν. 2,307,200, ζάκχαρις τον. 1 1 4,865, ιν
δικά ζάρια τόν. 27,260, τέϊον τόν. 109,270, ελαιώδη σπέρ

ματα τον. 191,240, λινόσποροι τόν. 12,880, σπέρμα μή- 
κωνος τόν.3,900, όρυξα τόν. 589,530, σίτος τόν.2 10,510, 
έρια τόν. 76,570, ίούτη (jute) τόν. 110,590, δέρματα τόν. 
35,730, λουλάκιον (indigo) τόν. 2,420, βάμβαξ τόν. 
47,560, κάλαμος ίνδιών (rolin) τόν. 7,520, κάνναβις Μα- 

νίλλιας τόν. 3,600, καπνός τόν. 17,970, κασσίτερος 3,020, 
καφές τόν. 33,180, φοίνικες (χουρμάδες) τόν. 5,150, τάπη
τες τόν. 2,060, ξυλεία ναυπηγικής έξ Ίνδιών (bois de 
Teck) τόν. 42,980, άραχίδναι (jnacliides) τόν. 51,530, 
καρυκεύματα (epices) τόν. 310, χαλκός τόν. 18,329, κρέας 
παγωμένον τόν. 4,760, γόμμα τόν. 3,910, πέπερι τόν.640, 
κριθή τόν. 4,720, έν όλω 4,069,195.
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Εζ τής ετήσια; ταύτης κινήσεω; διά της Διώρυγας, ή 
εταιρία εισεπραςε τά έξη; ποσά : Έζ διαπορίων φραγκα 
63,037,018.20, έξ έπιβατών φραγ. 1,838,037.“>0, εκλέμ

βων φραγ. 7'ι,386 86, έκ δικαιώματος πλοηγών φράγκα 
78,105, εκ δικαιώματος ρυμουλκών φραγ. 65.917.52, έκ 
δικαιώματος σταΟμεύσεω; φραγ. 87,240.15, έκ ταξειδευόν- 

των τών γαλ. διαπορΟμεύσεων φραγ. 21,393.48, έξ έκμι- 
σΟώσεω; ύλικοϋ φραγ. 11.207.99, έν όλφ 65,213,936.70. 
Ιό ποσον τοϋτο, τυγχάνει άνώτερον τοϋ κατά τό έτος 1887 

εισπραχΟέντο; κατά επτά περίπου εκατομμύρια, τοϋ δέ πρό 
δεκαετίας εισπραχΟέντο; (1879) κατά τριάκοντα περίπου εκα

τομμύρια, ήτοι ύπερδιπλάσιον αύτοϋ.
ΙΙαρατίΟεται συγκριτικό; πίνας τοϋ άριΟμοϋ τών δια- 

πλευσζντων την Διώρυγα πλοίων, μετά τοϋ ποσοϋ τών τό
νων αύτών καί τών τελεσΟέντων διαπορίων ζατά τήν τελευ
ταία·? δεκαετίαν, ώ; έξη; :

"Ετο: ’Λριθ. πλοίων Τόννοι Τέλη ϊιαπόρια
1879 1,477 2,265,332 29,551,363 31
1880 2.326 3,057,421 39,731,976 0'1
1881 2,727 4,137,714 51,073,601 61
1882 3,198 5,07 4,800 60,216,168 67
1883 3,307 5.776,823 63,618,427 38
1881 3,284 5,871,500 62,295,329 34
1885 3,62'ι 6,335,752 62,165,025 93
1886 3,100 5,767.655 56,195,190 91
1887 3,137 5,903,024 57,826,126 56
1888 3,140 6.6'ι0,83'ι 65 213,936 70

29,620 50,830,855 518,187,149 48

“Αξιόν παρατηρήσεώ; έστιν, ότι κατά τά απαίσια γεγονότα 

έπί Άραμπή έν Αίγύπτφ (1881-1882), ουδόλως ανέσταλη 
ή διά τής Διώρυγο; βαθμιαία κίνησες, άλλά μάλλον έπετά.Οη.

ΊΙ έταιρία τή; Σουεζείου Διώρυγο; κέκτηται διά τήν ύπη
ρεσίαν τή; συντηρήσεω; τών έργων (entl’Clien des travaux) 
εί; μέν τήν περιφέρειαν Σουέζ : 7 βυθοκόρου; (dragnes), 1 7 

μεταφορικά τοϋ βορβόρου (porteurs de deblais), 1 ρυμουλ
κό·/, 1 άτμόπλοιον-δεξαμενήν (cilcrne-a-vapcur), 2 ατμα
κάτου; (canots-a vapeui·). Κατά δέ τήν περιφέρειαν Ίσμαη
λία; : 1 βυθοκόρου;, 12 μεταφορικά τοϋ βορβόρου, 3 άτμό- 

πλοια-δεξαμενάς, 5 ατμακάτου;. "Απαντα τά άνωτε'ρω σκάφη 
είσίν ατμοκίνητα. Έν αύτοϊ; δε εργάζονται οί επόμενοι ομο
γενείς: Έν μέν Σουέζ 20 πλοίαρχοι, 7 υποπλοίαρχοι, 8 μηχα
νικοί, 18 υπομηχανικοί, 22 Οερμασταί, 127 ναϋται, 2 δύται, 
4 λεβητοποιοί, 6 έπιστάται, 38 εί; διάφορα έργα. Εν δέ 

Ίσμαηλίκ 15 πλοίαρχοι, 4 υποπλοίαρχοι, 12 μηχανικοί, 6 
■υπομηχανικοί, 14 Οερμασταί, 63 ναϋται, 2 δύται, 3 έπι- 

διορΟωταί, 10 λεβητοποιοί, 3 έπιστάται, 1 ύπάλληλος γρα
φείου, 17 εί; διάφορα έργα, έν όλφ ομογενείς 401, έργαζο- 

μενοι τακτικώ; είς τό ανωτέρω τμ.ήμα. Εν δέ τφ τμήματι 
τή; διά τής Διώρυγο; ναυσιπλοΐα; (transit) έργάζονται ομο
γενείς κατά τήν περιφέρειαν Σουέζ- Ίσμαηλία;, οί επόμενοι : 
28 πλοηγοί, 6 πλοίαρχοι, 2 μηχανικοί, 8 Οερμασταί, 12 
ναϋται, 5 τηλεγραφηταί, 8 τηλ.-γρ. μαΟητευόμενοι, 8 έπι

στάται τηλεγράφου, έν όλφ 77 ομογενείς.
Τέλος έν τοϊ; έργοστασίοις τή; έταιρία; ε"ν τε Σουέζ καί έν 

Ίσμαηλίκ έργάζονται οί έξη; ομογενείς : 1 πλοίαρχοι, 1 6 μη
χανικοί, 6 ύπομ.ηχανικοί, 27 Οερμασταί, 17 ναϋται, 1 1 έπι
στάται, 7 λεβητοποιοί, ι έπιδιωρΟωταί, 17 χρωματισταί, 
12 λεπτουργοί καί ξυλουργοί, 3 σιδηρουργοί, 1 I ι έργάται, 
3 δύται, 8 μαΟητευόμενοι, 1 ύπάλληλος τοϋ ήλεκτρικοϋ φω
τός, έν όλφ 250. “ΙΙτοι έν κπασι τοϊς κλάδοι; τή; ύπηρεσία; 
τή; Σουεζικής Διώρυγο:, κατά τήν περιφέρειαν Σουέζ καί 
Ίσμαηλία;, έργάζονται τακτικώ; έπτακόσιοι είκοσι οκτώ Ελ
ληνες, ών οί πλείστοι είσιν ύπήκοοι τή; Ελλάδος, συντηροϋσι 
δέ έκ τή; έργασία; των ταύτης, ώ; έρρέΟη, ύπέο τά; τρεϊ; 
χιλιάδα; ψυχών ένιοι δέ αύτών κέκτηνται καί μικράν περιου
σίαν, συνισταμένην κυρίως εί; ακίνητα κτήματα έν τε Σουέζ 

καί έν Ίσμαηλίκ.
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ΦΟΡΟΙ] ΕΠΙ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά τόν ίούνιον π. έ. έπραγματεύθημεν έν τη «Οίκονο- 
[Λΐζη ’Επιθεωρήσει» (φυλ. 149) περί τοϋ κατά τό 1888 σχε- 
διασθέντος ύπό τής γαλλικής κυβερνήσεως φόρου έπί τοϋ εισο
δήματος, όσον αφορά τάς βάσεις αύτοΰ, τάς εξαιρέσεις του καί 

τους μετριασμούς του. Δυνάμεθα ήδη νά έκθέσωμεν τά κατά 
τήν βεβαίωσιν καί εϊσπραξιν αύτοΰ:

Α’
24.— Ό έπί τοϋ εισοδήματος φόρος είσπράττεται: α’)διά 

κρατήσεως ένεργουμένης ύπό τοϋ ύποχρέου διά λογαριασμόν 

του κράτους κατά τήν πληρωμήν έπί τών τόκων, μερισμάτων, 
καθυστερημάτων, εισοδημάτων καί ώφελημάτων, ύποκειμέ- 
νων εις τόν φόρον έπί κινητών άξιων πρός έζτέλεσιν τών νό
μων τής 29 ίουνίου 1872, τής 21 ίουνίου 1875, τής 28 
δεκεμβρίου 1880 καί τής 29 δεκεμβρίου 1884, καί συμφώ

νως ταΐς διατάζετε τών νόμων τούτων. Διά τάς συμμετοχής 

εις τάς όμορρύθμους καί τάς ετερορρύθμους έταιρίας τό εισό
δημα καθορίζεται κατά τό εδ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ νόμου τής 

29 ίουνίου 1872 καί τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου. Τό 

ποσόν τών κρατήσεων τούτων καταβάλλεται τή διοικήσει, τής 

μεταγραφής, ήτις βέβαιοί τήν έξόφλησιν κατά τούς ύπό τών 
νόμων τής 29 ίουνίου 1872, 21 ίουνίου 1875, 28 δεκεμ- 
βριου 1880 καί 29 δεκεμβρίου 1884 προβλεπομ.ένους ό
ρους. —β ) Διά κρατήσεως ένεργουμένης έπί τών εισοδημά

των, τόκων, καθυστερημάτων, άποδοχών, μισθών, συντάξεων, 
αποζημιώσεων και άλλων χορηγιών, πληρωνομένων ύπό τών 

ταμιών η πρακτόρων τοϋ κράτους, τών νομαρχιών, τών δή
μων καί τών δημοσίων καθιδρυμάτων ή εϊσπραξις τοϋ φόρου 
θέλει ένεργεϊσθαι υπό τών πρακτόρων, οϊτινες θέλουσιν ένεργεϊ 
τάς πληρωμής : — γ’) Διά καταλόγων, ώς έπί τών άμεσων 
φορών, δι όλα τά εισοδήματα άτινα φορολογούνται κατά τόν 

παρόντα νομον καί δέν ύπάγονται είς τήν κατηγορίαν τών 
άνωτέρω άπαριθμηθέντων.

25. —Τό προνόμιον τοϋ δημοσίου θησαυρού, διά τήν πλη

ρωμήν τοϋ φόρου έπί τοϋ εισοδήματος, ενασκείται προ παντός 
άλλου, διά τό παρελθόν έτος καί τό τρέχον, έφ’όλων τών 

επίπλων καί κινητών αντικειμένων, άνηκόντων εις τους φορο- 
λογουμένους, οπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται, ώς καί τών συγ
κομιδών, καρπών, ένοικίων τών ακινήτων, άτινα παράγουσι 

τά φορολογητέα εισοδήματα.
26. —Όσον άφορα τά εισοδήματα τά φορολογητέα διά 

κρατήσεως, ό οριζόμενος παρά τοϋ νόμου τουτου φόρος εΐσ
πράττεται κατά τήν ενέργειαν τών πληρωμών. Εν τούτοις 
όταν πρόσωπόν τι, έχον εισοδήματα τοιούτου είδους, εχη τό 
δικαίωμα είτε είς τήν απαλλαγήν τοΰ φόρου δυνάμει τοϋ άρ
θρου 20 έδ. 12 τοϋ παρόντος νόμου, ώς μή έχων όλικον ει

σόδημα ύπεοβαϊνον τάς 2,000 φράγκων, εϊτε είς μείωσιν τοϋ 
φόρου δι’ έφαρμογής τών άρθρ. 21, 22 καί 23 τοΰ αύτοΰ νό
μου, δύναται νά έπιτύχη τήν έπιστροφήν τοϋ φόρου ή τοϋ 

μέρους τοΰ φόρου άχρεωστήτως καταβληθεντος, ύπουάλλει 

πρός τον σκοπόν τοϋτον αϊτησιν εις τόν έπαρχον τής επαρχίας 
ένθα έγένετο ή πληρωμή. — Ή αϊτησις αύτη είσάγεται καί 
έκδικάζεται ώς έπί τών άμεσων φόρων.—Τά πρόσωπα, ύπερ 
ών αί διατάξεις τοϋ άρθρ. 20 έδ. 12, δύνανται νά ύποβάλ- 

λωσιν αϊτησιν άνακουφισμοϋ κατά τους όρους τοϋ προηγουμέ

νου άρθρου, όταν ό οφειλέτης των εζήσκησεν ώς προς αυτους 
τό δικαίωμα τής κρατήσεως, τό όποιον περιλαμβάνει τό άρ

θρον 6 έδ. 2.
27. — Ό είς τά διά καταλόγων φορολογητέα εισοδήματα 

άνήκων φόρος καταβάλλεται διά δωδεκατημορίων έάν όμως 
οί κατάλογοι δημοσιευθώσι μετά τήν Ιην μαρτίου, ή πληρωμή 
τών παρελθόντων δωδεκατημορίων ένεργεϊται κατ’ϊσας δόσεις 

ταυτοχρόνως μετά τών μή παρελθόντων.— Ο φόρος καθίστα
ται απαιτητός τήν 1 ίανουαρίου διά τό έτος ολόκληρον, έπί 
τή βάσει τών κατά τό προηγούμενο» έτος βεβαιωθέντων εισο
δημάτων, είς όποιανδήποτε εποχήν καί έάν άπτ,τήθησαν ή 
παρήχθησαν εντός τοϋ ρηθέντος έτους. Επιβάλλεται εντός
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τών δήμων, ένθα πρέπει νχ γίνωνται αί δηλώσειςκα. τά τούς 

ορού; τών επομένων άρθρων 28 ζ.αί 29.

Β’.

28. — II ύπό τοϋ άρθρου 3 επιβαλλόμενη δήλωσι; ένερ- 

γεϊτζι ύπο τών φορολογούμενων εί; τό δημαρχεϊον τοϋ δήαου 
ένθα ζ.ατοιζ.οϋσι τήν Ιην ίανουαρίου τοϋ έτους, ζ.ατά τό όποιον 
τά εισοδήματα είναι φορολογητέα πρό; έκτέλεσιν τοϋ άνωτέρω 
άρθρου 27.— Οσοι ζ.ατά τήν εποχήν ταύτην, δέν ήθελον έχει 

ώρισμένην κατοικίαν έν Γαλ.λίζ θελουσι ενεργήσει τά; δηλώσει; 
των έν τφ δήμιο ένθα ή κυριωτερα πηγή τών εισοδημάτων 
των. ’Εκείνοι, ών τά εισοδήματα ήθελον παραχθή έντός τή; 
Γαλλία;, ζ.αί οΐτινε; διαμένοντε; έν τή χώρα ταύτη, δέν 
ήθελον έχει ώρισμένην κατοικίαν Θέλουσι ένεργήσει τήν δή- 
λωσίν των έν τω δήμω ένθα ήθελον έχει τήν ζ.ατοιζ.ίαν 

των τήν Ιην ίανουαρίου τοϋ έτου;. καθ’ ό είναι φορολογη
τέα τά εισοδήματα ζ.ατά τά; διατάξεις τοϋ άρθρου 27.— 
Δεν ϋποχρεοϋνται εις δήλωσιν εκείνοι, ών τό ολικόν εισό
δημα, ύπολογισθεν συμφώνως τώ παρόντι νόμφ, δέν υπερβαί
νει τάς 2,900 φράγκα. Οΰχ ήττον είναι υπόχρεοι είς δήλω- 

σιν 1) όσοι, ύποχρεούμενοι προηγουμένως εί; δήλωσιν συμ
φωνώ; τή 1 παραγράφω τοϋ παρόντος άρθρου, ήθελον παυσει 
ύποκείμενοι εί; τήν ύποχρέωσιν ταύτην, 2) εκείνοι, ών τό ει
σόδημα ήθελε μετριασθή εί; ποσόν κατώτερον τών 2,000 

φράγκων, ένεκ-ν τών ύπό τών άρθρων 21, 22 καί 23 τοϋ πα
ρόντο; νόμου προβλεπομένων μειώσεων. "Οσοι ήθελον κρίνει, 
οτι έχουσι δικαιώμα πρό; άπόλαυσιν τοϋ πλεονεκτήματος 

τών τελευταίων τούτων άρθρων, όφειλουσι πάντε; νά ποιήσωσι 
μνείαν εί; τα; δηλώσει; των, ανεξαρτήτως τών εί; τήν Ιην πα
ράγραφον τοϋ παρόντο; άρθρου καθοριζόμενων εισοδημάτων, 
όλα τά άλλα εισοδήματα τα όποια κατέχουσιν.

29.—Οί έν τω έξωτερικώ διαμένοντε; γάλλοι, άλλ’έχοντε; 
κατοικίαν ζ.αί έν Γαλλία, ύποχρεοϋνται εί; δήλωσιν τών εισο
δημάτων των έν τώ δήμφ, έν ω ζ.εϊται ή κατοικία των αύτη, 
άλλων ή έκείνων, έφ ων ή φορολογία επιβάλλεται διά κρατή- 

σεως, τά όποια ήθελον έχει έν Γαλλία. Έάν έχωσι κατοικία; 
έν Γαλλία είς πλείονα; δήμο»;, ή δήλωσι; θ-λει γίγνεσθαι εν 
τφ δήμω ε·ών. ή κυριωτερα πηγή τών ρηθεντων εισοδη

μάτων των.
30. — Τα εισοδήματα τοϋ συζύγου ζ.αί εκείνα τή; γυναι- 

κό; έκτιμώνται διακεκριμένω; έπί τή αυτή δήλωσι·,· τα ιται- 
ρικά εισοδήματα διαιρούνται έ; ήμιτ-ία; μ.εταευ τώ·· δ συ. 

εταίρων. Ό αρχηγό; τη; οίζ-ογενεια; οφείλει κ·.λ.··ς ν?. ·)η- 
λώση τά εισοδήματα τή; ιδιαίτερα; περιουσία; τών ανηλίκων 
αύτοΰ τέκνων, ότι δεν έχει αύτό; τήν ίπικαρπίαν προσωπι- 
κώς.— ΊΙ δήλωσι; τών εισοδημάτων τών ανηλίκων, τών ανι
κάνων ζ.αί άπηγόρευμένων και όλων οσοι, είτε ν.μιζ.ω; ..τε 
πραγματικώς δέν έχουσι τήν δ'.ο-.κησιν περιουσία; των,γί
νεται ύπό τών νομίμων αντιπροσώπων των.

31. — ΊΙ ύπό τών άρθρων 28 ζ.αί 2!) ιπιβαλλομενη δή- 

λωσις κανονίζεται κατά τά; άπαιτουμένα; συνθήκα; ύπό του 
διατάγματος τή; δημοσία; διοιζ.ησεω; έζ.διδ .μένου προ; ;κτε- 

λεσιν τοϋ παρόντο; νόμου. Απευθύνεται προ; του; δημάρχους, 
οΐτινε; παραδίδουσι άποδειζιν παραλαβής. Δύναται νά κατα- 

τεθή έν κεκλεισμένω φαζ.ελλφ.— Γίνεται έκαστον έτο; εντός 
τοϋ υ.ηνός ίανουαρίου ζ.αί περιλαμβάνει τήν λεπτομερή άπα- 
ρίθμησιν τών εισοδημάτων τών αναγόμενων εις το παρελθόν 
έτος. Ένδεικνύει τά; διαφόρου; κατηγορία; τών εισοδημάτων, 

άτινα ό φορολογούμενο; είναι ύποχρεω; νά ύηλώση. και περι
λαμβάνει έξηγημκτικήν μνείαν τών πραγματοποιηθ ισών μειω 

σεων,συμμορφούμενο; κατα πάντα προ; τον παρόντα νομον.
Έν τή δηλώσει δέν άναφέρονται είμή τά πραγματοποιηθέντα 
εισοδήματα και δαπάναι.— II δήλωσι; περιλαμβάνει το συν. 

λον τών είρημένων εισοδημάτων, ζεζ.τνμενων εν I αζλιζ ως 
καί έν τφ έξωτερικώ, ά’/.λζ πζριστά. διακε ιριμενως όι εζ.α- 
στον δήμον, ένδεικτικώ; τά σχετικά έν έκάστω αύτών. Ι.ν- 

τό; τοϋ μ.ηνό; ίανουαρίου, οσοι ήθελον τυχ » αναγνωρίσει οτι 
ύπέβαλον ατελείς δηζ.ώσει; ή λελανθζσμινας.δυναν ε ζι νζ υπο
βάλω σι συμπληρωματικά; η τρ.ποποιητι. ζ. οηλω·,.·.:. αλλά 
πέραν τής 31 ίανο ναριου ούδ<μίκ τοιαυτη δήλωσιςείναι διζ.τη.

ΕΤΟΣ 13—ΦΓΛ. 156—ΊΑΝΟΥΛΙΊΟΣ HJ" 3-
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32. — Ή δήλωσις ισχύει έπί πέντε έτη, καθ’ ήν περίπτω- 
σιν τό δηλωθέν εισόδημα δ·.’ έν έτος δέν ύπέστη, κατά τά 

επόμενα έτη, μεταβολάς ικανά; νά δικαιολογήσωσι αύξησιν 
τοΰ άρχικώς έπιβληθέντος φόρου. Έν εναντία περιπτώσει ή 
δήλωσις οφείλει νά άνανεωθή.— Έάν ή άνανέωσις της δηλώ- 
σεως δέν έγένετο συμφώνως τώ παρόντι άρθρφ, Οέλουσιν έ- 
φαρμόζεσθαι αί διατάξεις τών άρθρων 40 καί 43.

33. —Οί φορολογούμενοι δύνανται νά έμπιστεύωνται είς έν- 
τολοδόχους τήν σύνταξιν τών παρά τοΰ παρόντος νόμου άπαι- 

τουμένων δηλώσεων. ΊΙ εντολή των δύναται νά δοθή καί 
δι' απλής επιστολής. Έν ούδεμιή. περιπτώσει, το έγγραφον 

τοϋτο -υποβάλλεται είς χαρτόσημου ούτε εις πρωτοκόλλησιν. — 

Δι’ έκαστην δήλωσιν συντεταγμένη·? ύπό έντολοδόχου ό δή

μαρχος πιστοποιεί, ότι ό δηλών ήτο πρεπόντως εντεταλμένο; 
όπως άντιπροσωπεύση τό ενδιαφερόμενον μέρος· ή μνεία αΰτη 

αρκεί διά τάς πληρεξουσιότητας δι'επισήμου συμβολαίου, ύπό 
τόν όρον έν τούτοις ό δήμαρχος νά μνημονεύση τήν χρονολο
γίαν τής πράξεως καί τό γραφεϊον ένθα έπρωτοκολλήΟη.— Ό
ταν ή πληρεξουσιότης έξάγηταιέξ απλή; έπιστολής ή ιδιωτικού 
εγγράφου,έπισυνάπτεται αΰτη τή δηλώσει. — Ό ύπογραφόμε- 
νος έν τή δηλώσει οφείλει νά βεβαιώση έπί τή τιμή του, ότι 
ή δήλωσις έγένετο συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ νόμου καί 
έν πάσα, ειλικρίνεια.

34. — Έκαστος έχων ύπαλλήλου;, γραφείς, βοηθού; κλπ. 
πληρόνων μισθούς, άμοιβά; καί άλλας πληρωμάς, ύποχρε 
οΰται νά έπισυνάπτη εις τήν δήλωσιν τών φορολογούμενων ει
σοδημάτων διά καταλόγου κατάστασιν ονοματικήν τών είς 
τήν ύπηρεσίαν του ατόμων μετ' ένδείξεω; τών αμοιβών, 
μισθών και χρηματικών αποδοχών πληρωθέντω? είς έκαστον 
αύτών διά τό έτος, δι’ ό ή δήλωσις συμφώνως τώ ανωτέρω 
άρθρ. 27. Έν τούτοι; ή διάταξι; αΰτη δέν είναι εφαρμόσιμος 

είμή όσον άφοράτού;ύπαλλήλους,τών όποιων οίμισθοί,αί άμοι- 
βαί κλπ. ύπολογιζόμενοι συμφώνως τφ παρόντι νόμω καί ανα
γόμενοι είς τό έτο;, ύπερβαίνουσι τά 1,200 φράγκα κατ ’ έτο;.

35. —Οί δήμαρχοι διαβιβάζουσι εϊ; τού; πράκτορα; τών 

αμέσων φόρων τάς δηλώσεις, αΐτινες ήθελον τοϊ; παραδοθή 

πρός έκτέλεσιν τοΰ παρόντος νόμου. Ούτοι έξετάζουσι τάς 
δηλώσει; ταύτας καί επιστρέφουσιν εις τούς έκδότας των διά 

νά συμπληρωθώσιν ή έξομαλυνθώσιν έντό; προθεσμίας οκτώ 
ήμερων, εκείνα; αΐτινες ήθελον είσθαι άτελεϊς ή άτακτοι, έπειτα 
ύποβάλλουσι ταύτας πάσα; μετά τών παρατηρήσεων των εί; 
τήν ύπό τοΰ άρθρ. 36 προβλεπομένην έκτιμητικήν έπιτροπήν.

Γ’.
36. —Καθίστανται έν έκάστφ δήμω, μία ή περισσότεοαι 

έκτιμητικαί έπιτροπαΐ, καί εί; έκαστον διαμέρισμα (έπαρχίαν) 
μία άνωτέρα έπιτροπή, συγκείμενα·, έκαστη κατά τά οριζόμε

να έν τοϊ; άρθρ. 37, 41 καί 44.
37. —ΊΙ έκτιμητική έπιτροπή άποτελεϊται έκ τοΰ δημάρ

χου, τοΰ ταμίου καί ύπαλλήλου τινό; τών αμέσων φόρων. — 
Ό δήμαρχο;δύναται νά άντιπροσωπευθή ύπό παρέδρου ή δη
μοτικού συμβούλου ύποδεικνυομένου ύπό τοΰ συμβουλίου.— Έν 
ή περιπτώσει τά μέλη τή; δημοτική; αρχή; καί τοΰ δημοτι
κού συμβουλίου δέν ήθελον δυνηθή νά έκπληοώσωσι τά καθή
κοντα ταύτα, ταϋτα Οέλουσιν έξασκεϊσθαι ύπό έπιτρόπου διο

ρισμένου ύπό τοΰ νομάρχου.
38.—Ό ύπουργό; τών οικονομικών δύναται νά άποφα- 

σίση, εί; τού; δήμου;, όπου ήθελε κρίνει τοϋτο άναγκαϊον, 
τήν σύστασιν πλειοτέρων έκτιμητικών επιτροπών, άποτελου- 
μένων, ώ; έλέχθη έν τώ προηγουμένφ άρθρω. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό δήμαρχο; άναπληροΰται αυτοδικαίως ύπό τών 
παρέδρων ή έν ελλείψει ύπό δημοτικών συμβούλων ή ύπό έπι- 
τρόπων, ώς έλέχθη εί; τό ανωτέρω άρθρον 37. Ό ύπουργό; 
τών οικονομικών ορίζει τήν περιφέρειαν έντός τής όποιας έκά
στη τών επιτροπών τούτων οφείλει νά ένεργήση.

39. — ΊΙ έκτιμητική έπιτροπή συγκαλίϊται ύπό τοϋ δημάρ
χου. Συνέρχεται έν τή δημαρχίκ. Δέν δύναται νά συζητήση 
είμή έάν ήναι πλήρης. Αί συνεδριάσει; καί αί συζητήσεις της 

είναι μυστικαί-
40. —ΊΙ έκτιμητική έπιτροπή έξετάζει τάς επιβαλλόμενα; 

αύτή δηλώσει;' καθορίζει τά; βάσεις τή; φορολογία; τοΰ εί-
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σούήματος των φορολογούμενων, οϊτινες δέν ήθελον ενεργήσει 
δήλωσιν. Εκτιμά τχς δηλώσεις, τάς παραβάλλει πρός τούς 

καταλόγους και τά βιβλία τών ίμ.ίβων φόρων, τχς συγκρίνει 
μεταςυ των, τάς ελέγχει δι όλων τών είς την διάθεσίν της μέ- 

σων, καί προσπαθεί νά έπαναφέρη είς τήν αλήθειαν τά εισο
δήματα άτινα ήθελον άποκρυφθή. -'II επιτροπή αυτή δύνα

ται νά προσκαλή ενώπιον της τους φορολογούμενους, όπως τή 

παρεχωσι πάσα: τχς χρησίμους δικαιολογήσει; πρός ύποστή- 
ριζιν τών δηλώσεων των.

ιΙ.— II έν έκαστη επαρχία κ.αΟι· 
τροπή άποτελεΐται 1) έκ 
χίαν τής πρωτευούση; 
τέως τής νομαρχίας, ή νομαρχιακού τίνος < 
ένο; μέλους τοϋ γενικού συμβουλίου καί ενός υ.ε'λουι 
χιακοϋ συμβουλίου, καθορι'ζ· 
κών συνελεύσεων καί άντι 
δε τους δήμους τής επαρχίας, 3) έκ τοϋ γενικού 

την πρωτεύουσαν τοϋ νομού επαρχίαν καί είς τ 

τού επαρχιακού ταμίου, κωλυόμενων τούτων, έ 
κτορο; όριζομένου ύπό 
λήλου τής διοικήσεως 

κήσεω; τής μεταγραφής, 
ν ο μ α ρ χ ι α κ ώ ν δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν 

,σταμένη άνωτέρα 1~·.~ 
τοϋ επάρχου,προέδρου.?, είς τήν έπαρ- 

ο; τοϋ νομού, ύπό τοϋ γενικού γραμμα- 
• ή νομαρχιακού τίνος συμβούλου, 2)

‘ί
,ομένων έκαστου παρά τών σχετι- 

προσωπευοντων καί τοϋ μέν καί τοϋ 
αμίου είς 

τχς ετέρας υπό 
έξ ενός είσπρά- 

τοΰ γενικού ταμίου, 4) έξ ενός ύπαλ- 

ών αμέσων φόρων καί ετέρου τής διοι- 
όριζομένων ζμφοτέρων υπό τών 

τών διοικήσεων τούτων. Ό άντι-

ι · **. )
ου έπαρ-

προ,σωπο; τών αμέσων φόρων έκπληροϊ τά καθήκοντα γραμ- 
μζτεως. —Είς τάς επαρχίας τού Seeaux καί Saint Denis, ή 
επιτροπή προεδρεύεται ύπό συμβούλου τής νομαρχίας. — II 
ψήφο; τού προέδρου υπερισχύει έν περιπτώσει ίσοψηφίας.

'·2·— II ανώτερα επιτροπή συγκαλεϊτζι ύπό τοϋ προέδρου 

της. συνέρχεται ιν τώ επαρχείο, ή νομαρχείο. καί δέν δύνα
ται νζ συνεδρίαση νομίμω; είμή έάν τέσσαρα τουλάχιστον τών 

μελών της είσί παρόντα. Ή παρουσία τού αντιπροσώπου τών 
άμεσων φόρων καί τών τη; μεταγραφή; είναι ύποχρεωτικη. — 
Αί συνεδριάσει; καί αί συζητήσεις της είσί μυστικαί.— Έν 
απουσία του προέδρου όριζομένου ύπό τού προηγουμένου άρ
θρου,ή προεδρεία ανήκει εί; τόν γενικόν σύμβουλον (νομαρχία- 

κόν) καί έν ελλείψει τούτου εί; τόν επαρχιακόν σύμβουλον.

.',3. — Αί δηλώσεις, αϊτινες έτροποποιήθησαν ύπό τή; έπι- 

τροπή; τοϋ πρώτου βαθμού, ή αιτινε; είναι αντικείμενου 

ασυμφωνία; μεταξύ τή; έπιτροπης ταύτη; καί τή; ύιοικησεω; 
τών άαέσων φόοων, διευθύνονται ύπο τού ύιευθυντοϋ τών αμε-

. 1 , , , · · · ■ν 'Ζ,σων φόρων εις την ανωτεραν επιτροπήν, ητις τχς εςετζ,ει και 
τάς τροποποιεί, έάν ΰπάρχη ανάγκη. Λναπληροι τα; παρα
λείψει;, τάς όποιας βέβαιοί ε·.; τά; δηλώσεις.

•'ι ι.— Έν ΙΙαρισίοις ό αριθμός τών έκτιμητικών επιτροπών 
τοϋ 1ου βαθμού ορίζεται εί; ιΓι. Αποτελούνται δέ αυτχι 1 
έκ τοϋ δημάρχου, παρέδρου ή αντιπροσώπου διοριζόμενου ύπο 

τοϋ δημάρχου, 2) έξ ένό; τιτλούχου έπιμελητού. άναπλ.ηρω- 
τικού ή βοηθού τών αμέσων φόρων. 3> έςένό; υπαλλήλου τών 
αμέσων φόρων, διοριζόμενου ύπό τού διευθυντοϋ τοϋ νομού τού 
Σηκουάνα.—Ό υπουργό; τών Οικονομικών ορίζει τήν περιφέ

ρειαν,έντός τή; όποια; έκαστη επιτροπή οφείλει νάένεργήση.— 
Ό αυτός ύπουργό; ορίζει προσέτι τόν αριθμόν τώνάνωτέρων εκ- 
τιμητικών έπιτροπών διά τήν πόλιν τών ΙΙαρισιων,ω; καί την 
έκτασιν τών σχετικών αυτών περιφερειών. — Αι άνώτεραι επι- 
τροπαί αποτελούνται έξ ενός συμβούλου τή; νομαρχίας, προέ
δρου, ενός μέλους τού γενικού συμβουλίου όριζομένου ύπ αυ
τού τού συμβουλίου, ένος εισπράκτορο; όριζομ.ενου παρχ τού 

κεντρικού ταμίου, ένο; ε’ποπτου τή; μεταγραφής, εν',; με/',υ; 
τή; έπιτροπής τών αμέσων φο:ων και ενός εποπτου τών άμε
σων φόρων, οριζόμενων ύπο τών νομαρχιακών Λιευθυντώι 
τών δυο τούτων υπηρεσιών. —’Ο αντιπρόσωπο; τή; διοικ/,σεω: 
τών άυ,έσων φόρων έκπληροι τά καθήκοντα γραμματυ,.: — II 
ψήφος τού προέδρου υπερισχύει έν ίσοψηφίζ.—1 ό- καθήκοντα 

καί αί ύποχοεώσεις τών επιτροπών τοϋ Ιο. βαθμού και τ.·>ν 
άνωτέρων έπιτροπών τών ΙΙχρισίωι είναι τά αυτά ώ: καί των 
άλλων έκτιμητικών έπιτροπών καί -κανονίζονται υπο τών ζρ- 

θοων 39.'ιΟ, 42 καί ι3.
‘ Δ'.

45. — Πας όστις ήθελε παραλείψει τήν ύπό τού παρόντος 
νόμου έπιβαλλομένην δήλωσιν θέλει ύποβάλλεσθαι «ι; διπλοί ν
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φόρον,λαμβανομένου ύπ' δψιν τοΰ έξ έπαγγέλματος όρισθησο- 
μένου αύτώ εισοδήματος. — Δ·.’ εκείνον όστις ήθελε άναγνωρι- 
σθή, ότι έδήλωσεν εισόδημα ύπερβολικώ; μικρόν, ό φόρος δι
πλασιάζεται έπί τοΰ άποκρυβέντο; μέρους τοΰ εισοδήματος 

του, εκτός έάν ή αύξησις, ής θά είναι επιδεικτικόν τό δηλω- 
θέν εισόδημα, δέν είναι κατώτερα τοϋ ’||(| τοΰ ίδιου τούτου 
εισοδήματος. Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θέλει είσποάτεσθαι 
εΐμή άπλοΰν δικαίωμα έπί τοΰ μή δηλωθέντος ποσοΰ.

46. —Όταν, έπί εισοδημάτων φορολογητέων διά κατολό- 
γων,παραλείψειςδηλώσεωςή εισοδημάτων ήθελον άναγνωοισθή 

μεταγενεστέρως τής έκδόσεως τών πρώτων καταλόγων, τά 
λάθη, αί παραλείψεις, αί σμικρύνσεις, αί αποκρύψεις θέλουσι 
έπανορθοΰσθαι διά συμπληρωματικών καταλόγων. Είς τοιαύ- 

την περίστασιν, καθ’ ήν ύπάρχει ή μή δήλωσις τοΰ φορολο
γούμενου, ή έπιτροπή τοΰ 1ου βαθμού και ή άνωτέρα έπιτροπή 
προσδιορίζουσι, συμφώνως τοϊς άρθροις 40 καί 43, τό ποσόν 

τών φορολογητέων εισοδημάτων. — Αί διατάξεις τής πρώτης 
παραγράφου τοΰ παρόντος άρθρου είναι εφαρμοστέα*. έπί πέντε 
έτη, μετά τήν παρέλευσιν τοΰ έτους εντός τοΰ όποιου θά ώφει- 
λε νά έξοφληθή, πρό; έκτέλεσιν τοΰ άρθρου 27 τοΰ παρόντος 

νόμου, ό φόρος τήν πληρωμήν τοΰ όποιου ήθελε άποκρύψει ό 
ύπόχρεως.— Ή ύποχρέωσις τής έξοφλήσεως τοΰ είρημένου φό
ρου βαρύνει τούς δικαιοδόχους τοΰ ύποχρέου.

47. —Τά μέλη τών έκτιμητικών έπιτροπών τοΰ πρώτου 
βαθμού καί τών άνωτέρων έπιτροπών θέλουσι τηρήσει τήν 
ένεκα τών δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου ανατεθειμένων αύτοϊς 
καθηκόντων, άπαιτουμένην έ/εμυθείαν, κατά τούς όρους τού 
άρθρου 378 τοΰ ποιν. κώδικος.

48. —Αί ένστάσεις,αΐτινες ήθελον έγερθή ένεκα τών διά τού 
παρόντος νόμου έπιβαλλομένων φόρων, θέλουσι είσάγεσθαι καί 
έκδικάζεσθαι ώς έπί διαφορών τής μεταγραφής, έκτος τών 

ύπό τοΰ επομένου άρθρου προβλεπομένων ένστάσεων.
49. —Αί ένστάσεις κατά τού φόρου τών διά καταλόγου 

ονομαστικού φορολογητέων εισοδημάτων παρουσιάζονται, εί- 
σάγονται καί έκδικάζονται ώς έπί διαφορών έπί αμέσων φό

ρων. Έν τούτοις τά έμπεπιστευμένα καθήκοντα τοϊς διανε- 
μηταϊς τών φόρων, διά τήν προδικασίαν τών ένστάσεων έπί 
αμέσων φόρων,μετ αβιβ άζονται είς τήν έκτιμητικήν έπιτροπήν. 
"Αλλως,αί ενστάσεις ύποβάλλονται έάν ύπάρχη ανάγκη είς τήν 

άνωτέραν έπιτροπήν.
50.—Κανονιστικόν διάταγμα θέλει κανονίσει τά αναγκαία 

μέτρα πρός έκτέλεσιν τού παρόντος νόμου.
II. Λ. Α.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ

Ό έσχάτως ψηφισθείς ΑΨΠΖ’ νόμος τής 21 δεκεμβρίου 
1889 περί φορολογίας τών προϊόντων τής γής καί τών ζώων 

διά τό έτος 1890 στηρίζεται έπί τών έξής βάσεων :
Έν πρώτοις θέτει είς ίσχύν καί κατά τό έτος 1890 τάς 

διατάξει; τοΰ διά τό έτος 1889 ψηφισθέντος έπί τοΰ θέματος 
τούτου ΑΧ11Γ' νόμου τής 20 ίανουαρίου 1889, είσαγαγών 

μόνας τάς έξής μεταρρυθμίσεις:
α') Όσον αφορά τόν έπί τών άροτριώντων κτηνών φόρον, 

ό έπί τή βάσει τών πρωτοκόλλων, τά όποια συνετάχθησαν δυ
νάμει τών ΩΓ καί ΠΝ’ νόμων τή; 15 άπριλίου 1880 καί 6 

μαίου 1882, έπιβλητέο; είς έκαστον κτήνος φόρος έπί μέσου 
όρου παραγωγής δημ.ητριακών καρπών άπό 1—20 κοιλών 
ορίζεται κατά κτήνος είς δραχμάς 2, άπό 21—30 κοιλών εί; 
δρ. 3.50, άπό 31—40 κοιλ. είς δρ. 4.75, άπό 41—50 κοιλ. 
είς δρ. 6, άπό 51—60 κοιλ. είς δρ. 7.25, άπό 61—70 κοιλ. 
είς δρ. 8.50, άπό 71—80 κοιλ. είς δρ. 9.75, άπό 81—90 
κοιλ. είς δρ. 1 I, άπό 91 —100 κοιλ. είς δρ. 12, άπό 101 — 
1 10 κοιλ. είς δρ. 13. άπό 1 1 1 —120 κοιλ. είς δρ. 14. άπό 
121 —130 κοιλ. είς δρ. 15, άπό 131—140 κοιλ. είς δρ. 16, 
άπό 141 —150 κοιλ. είς δρ. 17, άπό 151 —160 κοιλ. είς δρ. 

18, άπό 161 —170 κοιλ. είς δρ. 19, άπό 171 —180 κοιλ. 
είς δρ. 20, άπό 181 —190 κοιλ. εί; δρ. 21, άπό 191—200 

κοιλ. εί; δρ. 22. άπό 201—210 κοιλ. εί; δρ. 23, άπό 21 1 —
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' ^.ΖΛ'Λ' :t; ■’ *' *~'J ' ' ' ζ·/' Επέκεινα κοιλών είςδρ. 25.
G ; ο :-ί ΧΛΖν{α ϊ'γγ5Ιο; φόρος καταργείται.

γ' Κ7-χ.ζ·;^-χ, -y_ ·:?ή,Ου 3 τοϋ ΑΠΘ' νόμου τής
I ■·’ άπριλίου I8S7 ίτ.Λληθέντα δύο δεκατημόρια είς τόν φόρον 

των αροτριώντω; κτηνών ζάΐ είς τόν φόρον έπί τοϋ οίνου.
"* 1 1 * ‘;'ί£'Λ: ψ0,·50’ ε~£ '■°'-' οίνου καί τοϋ γλεύκου; τών 

νχσων Ηήρα; καί Μηρασία; ορίζεται εί; .Ί λεπτά κατ’όκαν.
ί ! ΊΙ τιμή τή; ρητίνη; προσπορίζεται κατ’ όκαν έπί τή 

βάοε·. τοϋ [ζέσου όρου τών έτών 1886—1888 μεταξύ τών 19 

δασονομείων και τών έν αύτοϊ; δήμων ώ; έξη;: |) Αασονο- 
[zaov Αττική;, δι’ άπαντα; τού; δήμους 33 λεπτά, 2) δα- 

τονο-ζεϊον Μεγαρίδος, δήμοι Μεγαρεων 28 λεπ., Έλευσϊνο.- 
καί Σκλαμίνο; 2’ι λ., Ερυθρών 22 λ., Ειδύλλια; 25 λ. 3) 
δασονου.. Θηβών, δήμοι ΙΓ/αταιών καί Τανάγρα; 25 λ., 1) 

ύα-ονομ. Ιίειραιώ; καί Λίγίνης, δήμοι Αίγίνη; 32 λ.. Αγκι
στριού 33 λ., 5ι δασονομ. Χα/κίδο;, δήμοι Νηλέων 21 λ., 
Διρφυων 25 λ., Κηρ-'ως 23 λ., οί λοιποί δήμοι 26 λ., 6) 
δασονομ. χηροχωρίου, δήμοι Ίστιαίων καί Τελεθρίων 27 λ., 
7! δασονομ. Καρυστίας. δήμοι Κυμαίων 35 λ . Σκυρίων 33 

λ.. Δυστίων καί Κονιστρίων 4 I λ., Κοτυλαίων, Αύλώνος καί 
Στυρίων ιθλ.. Καρυστιων 12 λ., Μερμερίων 50 λ., 8) δα- 

σονομ. Σκοπιού. δήμοι Ι’λώσση; 35 λ. καί Άλονήσου 32 λ., 
91 δασονομ. Α-,κριδος, δήμοι Δάφνησίων καί ΛαρΛ-.νη; 25 
λ.. ΙΟ δασονομ. ΙΙατρών. δήμο; Έρινεών 38 λ., II) δασο- 
νομ. Καλαβρύτων, δήμο; Κρηθιδο; 42 λ·, 12) δασονομ. Αί- 

γιαλ-ία:. δήμοι Βουρών 15 λ., Αίγιέων, Αίγε.'ρα; καί Άκρά- 
τα; 18 λ.. 13) δασονομ. Ηλείας, δήμοι Λετρινών 51 λ., 

.ι·> λ., U/ινη;, ΙΙηνείων ζαί Λάμπείας 51 Βου- 
πρασίων 55 λ., Μυρτουντίων 55 λ. καί ’Ολυμπίων 57 λ., 
Ill δασονομ. ’Ολυμπίας, 8·.’ άπαντα; τού; δήμου; 31 λ., 
15 δασονομ. Λαζεδαίμονο;, δήμοι Θεραπνών καί Οίνοϋντος 
ί·> λ.. I lii δασονομ. Κορινθίας, δήμοι Κλεωνών Λαί Σολυ- 

γ-α: 35 λ.. Περαχώρα; 3(1 λ., ΙΙελλήνη; 37 λ., ΚορίνΟου 
ζαί Σιζυώνο; 42 λ.. Τριζκά.λων 43 λ. καί Εύρωστίνης 41 
7 ., I 7ι δασονομ. Ναυπλίας. δήμοι Ναυπλιίων καί Μιδέας 31) 

λ., Μινώας καί Λήσσης 31 λ. ζαί Έπιδαυρΐων 28 λ., 18) 
δασονομ. Τοοιζηνίας καί Ύδρας, δήμοι Μεθάνων καί Δρυό- 
πη; 39 λ., Τροιζήνο; 36 λ. καί Υδραίων 41 λ., 19) δασονομ. 
Σπετσών καί Έρμιονίδος, δήμοι Κραν.δίου καί Σπετσών 43 λ.

C) Τό έπί τών έξαιρεθεισών τή; διανομή; εθνικών φυτειών 
δικαίωμα επικαρπία; ορίζεται εί; 4 δραχμχς κατά στρέμμα.

Α.

1ΙΡ0ΪΊΙ0Λ0ΓΙ2Μ0Σ ΑΙΙΜΟΪ 1

Ό ύποβληθεί; εί; τό δημοτικόν συμβούλιου του δήμου Α
θηναίων προϋπολογισμό; τών ’εσόδων καί έζόδων αυτου διά 

τό έτος 1890 έχει ώ; εξής:
"Εσοδα.—α') "Αμεσοι φόροι 195,000 δρ. β ) έμμεσοι 

φόροι 1 ,037,000, γ') πόροι ε’κ δημοτικής περιουσίας 145,123, 
δ’) πόροι έξ αστυνομικής διοικήσεως 1,200, ε') διάφορά ει
σοδήματα 53,085, ς·') ένοίκιον ακαθαρσιών 30,000, ζ ) ζα· 

θυστεροϋντα 100,000. —Τό όλον 1,561.408 δρ.
"ΕξοΠα.—α’) Μισθοί 101,700 δρ., ήτοι προσωπικόν 

ύπαλλήλων 61,160, προσωπικόν βεβαιώσεως καί εΐσπραξεως 
17,760, προσωπικόν δημοτικών έργων 22,180. β ) έςοδα 
ύπηρεσίας 42,000, γ') νόμιμοι ύποχρεώσει; 3,270, δ ) δη

μοτική έκπαίδευσις 1 50.000, ε') δημοτικά έργα 226,758, 
ζ·') έταιρία αεριόφωτος 237,114, ζ') άγαθοεργίαι 53,390, 
η') δημοτικόν χρέος 400,500, θ') νοσοκομείο·; Έλπίδος 
9^,000. ι’) νηπιακόν ορφανοτροφείου 95,000. Ιο όλου δρ. 

1,404,732.
Συνκοιυομένων τώυ αθροισμάτων τώυ εξόδων καί τών εσό- 

δωυ πρός άλληλα, ύπάρχει προϋπο.ΐσχισπχο>· περίσσευμα τώυ 
τελευταίων κατά 156,676 δρ- Ταΰτα όσου αφορά τόν τακτι
κόν προϋπολογισμόν, διότι ύπεβλήθη καί έκτακτο; διά τό έ.οί 

1890 προϋπολογισμό; εξόδων ό έςής:
α') Δημοτικά έργα δρ. 980,000, β') έξόφλησι; απαιτη

τών χρεών τοϋ δήμου δρ. 900,000, γ’) ύπηρεσία τοϋ πρός 6



466 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΗΕΟΡΗΣΙΣ 01 ΕΛΛ. ΕΝ TH ΙΙΑΓΚΟΣΜ. ΕΚΗΕΣ. ΤΟΝ ΙΙΑΡ1Ϊ. 467

"0‘ί "<>, διά δημοτικά ίργχ καί δι ’ έξόφλησιν απαιτητών 
χρεών τοϋ δήμου, δανείου τών 2 έκατομ. δρ. 120,000."Εχει 

τι χαρακτηριστικόν ή εις τήν λειτουργίαν τών εκτάκτων προϋ
πολογισμών παραπομπή τή; πληρωμή; τών χρεών τοϋ δήμου.

II.'

ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΩ 1889

Κατά τό λήξαν έτος 1889 συνέβησαν 27 θεάτρων πυρ- 

καϊαί. Μεταςύ τών διαφόρων μηνών τοϋ έτου; ό καυστικό
τερο; ήτο ό δεκεμβριο; (5 θεάτρων πυρκαϊαί), κατόπιν δέ αύ- 

του έρχεται ό σεπτέμβριος (4 θεάτρων πυρκαϊαί). Μόνο; ό 
ίούνιο; δέν περιέλαβε καμμίαν πυρκαΐάν. Ιδού πώ;κατά τούς 

λοιπού; ένδεκα μήνα; αναπτύσσεται τό φαινόμενον τών θεα
τρικών πυοκαϊών.

Ίανυυάριος.—ΙΙυρκαϊά τριών θεάτρων, τών έν Kirkcaldy 
τή; Σκωτία; και τών έν Αγίω Παύλο) καί Duluth τών 'Η
νωμένων Πολιτειών.

Φεβρουάριο,. — ΙΙυρκαϊά δύο θεάτρων τοϋ Aldershot έν 

Λονδίνω, έν τω μέσω τή; παραστασεω;, ζαί τοϋ έν Salaralo 
τή; Ιταλία;.

Μάρτιο;.— ΙΙυρκαϊά τριών θεάτρων, τοϋ ιπποδρομίου έν 
Manchester, τοϋ Variete έν Leicester καί τοϋ Frank έν Νέα 
Αυρηλίζ.

’Απρίλιο;. — Πυρκαϊά ένό; θεάτρου, τοϋ Bijou έν Mel
bourne, όπερ ητο καί τό σημαντικώτ-ρον.

Μάιο;. — Πυρκαϊά ένό; θεάτρου, τοϋ Scstre έν Πενσυλ- 
βανία.

Ιούλιος. — Πυρκαϊά δύο θεάτρων, τοϋ Variete έν Λονδίνω 
καί τοϋ Stadt-Theater έν Weteldak.

Αύγουστος. — Πυρκαϊζ δύο θεάτρων, τοϋ San-Carlino καί 
τοϋ Mont-Thabor έν Ιταλία.

Σεπτέμβριος.— Πυρκαϊά τεσσάρων θεάτρων, τοϋ Ιπποδρο
μίου Πριάμου έν Νάντη, τοϋ l’oliteama Sparati καί τοϋ θεά

τρου Asioli έν ’Ιταλία καί τοϋ θεάτρου Akiah έν ταΐς ΙΙνω- 

μέναις Πολιτεία·.;.
’Οκτώβριος — Πυρκαϊζ ενός θεάτρου, τοΰ έν Zacaracas έν 

Μεξικώ.
Νοέμβριος. — ΙΙυρκαϊά τριών θεάτρων, τοϋ Staley-Bridge 

έν Αγγλία, τοϋ τής Βαρκελώνη; έν Ισπανία καί τοϋ έν 

Τύνιδι.
Δεκέμβριος. — Πυρκαϊά πέντε θεάτρων, τοϋ Globe εν Βο· 

στάνη, τοϋ Roma έν Bahia Bianca, τοϋ έν Βουδαπέστη, τοϋ 

Λυκείου έν Σαλαμάγκζ καί τοϋ Umberto έν Φλωρεντία.
Γ.

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΙΪΙΙΟ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ

Κατά δημοσιευθεντα έν τώ ύπ άριθ. 356 π. έ· παραρτή- 
ματι τής « Έφημερίδος τή; Κυβεονήσεως» πίνακα, ό αριθμός 
τών έν τή Παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων τοϋ 1889 άπο· 
νεμηθέντων εί; έλληνα; έκθετα; βραβείων άνέρχεται εΐ; 518, 
έκ τών όποιων 12 άνήκουσίν είς τήν Α’ συναγωγήν, 58 εί; 
τήν Β' συναγωγήν, 31 εις τήν Γ’ συναγωγήν, 162 εί; τήν 
Δ' συναγωγήν, 99 εί; τήν Ε' συναγωγήν, 21 εί; τήν Σ Γ' 

συναγωγήν καί 135 είς τήν Ί συναγωγήν.
ΊΙ Α' συναγωγή περιλαμβάνει α') τήν ζωγραφικήν (1 καλ 

2 τάξις), εί; ήν άπενεμήθησαν 5 βραβεία, έξ ών 1 άργυροϋν 
καί 5 χαλκά, β') τήν γλυπτικήν (3 τάξις), εί; ήν άπενεμήθη 
σαν 4 βραβεία, έξ ών 2 χαλκά καί 2 έπαινοι, γ') την αρχι
τεκτονικήν (4 τάξις), εί; ήν άπενεμήθησαν 3 βραβεία, ές ών 

2 αργυρά καί 1 χαλζοϋν.
ΊΙ Β' συναγωγή περιλαμβάνει α') τήν ανατροφήν καί δι

δασκαλίαν (6 τάξις), 4 βραβεία, έξ ών 1 χρυσοϋν και 3 αρ
γυρά, β') τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν (8 τάςις), 4 βραβεία, 

έξ ών 2 χρυσά, 1 άργυροϋν καί 1 έπαινος, γ') τήν τυπογρα
φίαν καί βιβλία (9 τάξις), 23 βραβεία, έξ ών 1 χρυσοϋν. 1 
άργυροϋν, 9 χαλκά καί 12 έπαινοι, δ') τήν χαρτοποιίαν, βι- 
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βλιοδετικήν κλπ. (10 τάξις), 8 βραβεία, έζ ών 1 άργυροΰν, 
2 χαλκά ζ.αί 5 έπαινοι, ι') την ξυλογλυφικήν (1 1 τάξις), 4 
βραβεία, έζ ών 1 χαλκοΰν ζ.αί 3 έπαινοι, ζ") την φωτογρα
φίαν (12 τάξις), 5 βραβεία, έξ ών 2 άργυρά, 1 χαλκοΰν ζ.αί 
2 έπαινοι, ζ') τά μουσικά όργανα (13 τάξις), 3 βραβεία, έξών 
2 χαλκά ζ.αί I έπαινος, η') τήν ιατρικήν ζ.αί χειρουργίαν (14 
τάξις), 1 βραβεΐον άργυροΰν, 6') τά επιστημονικά έργαλεΐα 
(15 τάξις), 1 βραβεΐον άργυροΰν, ·.') τούς γεωγραφικούς καί 
τοπογραφικούς πίνακας (1G τάξις), 3 βραβεία χαλκά, ια') τά 
διακοσμητικά έργα (18 τάξις). 2 βραβεία, έξ ών 1 άργυροΰν 
καΐ 1 χαλκοΰν.

Ή Γ' συναγωγή περιλαμβάνει α') τήν ταπητουργίαν (21 
τάξις), 19 βραβεία, έξ ών 2 χρυσά, 6 άργυρά, 5 χαλκά ζ.αί 
6 έπαινοι, β') τά σχέδια υφασμάτων (22 τάξις), 1 βοαβεϊον 
έπαινος, γ') τήν χρυσοχοΐαν (24 τάξις), 2 βραβεία, έξ ών I 
χαλκοΰν ζ.αί 1 έπαινος, δ') τά σκεύη Οερμάνσεως (27 τάξις), 
2 βραβεία χαλκά, ε') τήν μυρεψικήν (28 τάξις), 6 βραβεία, 
έξ ών 3 χαλκά ζ.αί 3 έπαινοι, 7) τάς ψήκτρας (29 τάξις), 
I βραβεΐον έπαινος.

ΊΙ Δ' συναγωγή περιλαβάνει α') τά βαμβακηρά νήματα 
καί υφάσματα (30 τάξις), 23 βραβεία, έξ ών ί άργυροΰν, 4 
χαλκά καί 18 έπαινοι, β') τά έκ φυτικών ίνών υφάσματα (31 
τάξις), 1 βραβεΐον χαλκοΰν, γ') τά μεταξωτά υφάσματα,απλά 
καί σύμμικτα (33 τάξις), 45 βραβεία, έξ ών 1 χρυσοΰν, 8 
αργυρά, 8 χαλκά καί 28 έπαινοι, δ') τά τρΐχαπτα κεντήματα 
(3 4 τάξις), 33 βραβεία, έξ ών 2 άργυρά, 1 1 χαλκά καί 20 
έπαινοι, ε') τά πρόςένδυσιν είδη πλεζ.τιζ.ής (35 τάξις), 7 βρα
βεία, έξ ών 1 χαλκοΰν ζ.αί 6 έπαινοι, 7') τά προς ύπόδησιν. 
ένδυσιν, έγχωρίους ένδυμασίας, πίλους κλπ. (30 τάξις), 40 
βραβεία, έξών 1 χρυσοΰν, 5 άργυρά, 13 χαλκά ζ.αί 20 έπαι
νοι, ζ') τήν κοσμηματοποιίαν (37 τάξις), 5 βραβεία έπαινοι, 
η') τά όπλα καί τήν Οήραν (38 τάξις), 8 βραβεία, έξ ών 2 
•χαλκά καί 6 έπαινοι.

Ή Ε' συναγωγή περιλαμβάνει α') τά μεταλλεύματα καί 
•ςήν έκμετάλλευσιν (41 τάξις), 14 βραβεία, έξ ών 3 χρυσά, 

ί άργυροΰν, 7 χαλκά ζ.αί 3 έπαινοι, β') τά δασικά προϊόντα 
(42 τάξις), 3 βραβεία, έξ ών 2 άργυρά ζ.αί 1 έπαινος, γ') τά 
αλιευτικά (43 τάξις), 3 βραβεία, έξ ών 1 δίπλωμα άντιστοι- 
χοΰν πρός μέγα βραβεΐον, 1 χαλκοΰν ζ.αί 1 έπαινος, δ') τά 
μή εδώδιμα γεωργικά (44 τάξις), 46 βραβεία, έξ ών 2 χρυσά, 
3 άργυρά, 25 χαλκά καί 16 έπαινοι, ε') τά χημικά καί φαρ
μακευτικά (45 τάξις), 22 βραβεία,έξ ών 4 χρυσά, 2 άργυρά, 
6 χαλκά καί 10 έπαινοι, 7') τά κατειργασμένα δέρματα (47 
τάξις), 10 βραβεία, έξ ών I χρυσοΰν, 4 άργυρά, 4 χαλκά καί 
1 έπαινος, ζ') τά γεωργικά έργα έν γένει (49 τάξις), 1 βρα- 
βείον άργυροΰν.

Ή ΣΤ' συναγωγή περιλαμβάνει α ) τά μηχανήματα χη
μικών τεχνών (51 τάξις), I βραβεΐον χαλκοΰν, β') τήν σχοι- 
νοπλοζ.ίαν (54 τάξις), 1 βραβεΐον άργυροΰν, γ') τήν σαγμα- 
τοποιίαν ζ.αί τά φάλαρα (60 τάξις), 1 βραβεΐον έπαινος, δ') 
τά δημόσια έργα (63 τάξις), 4 βραβεία άργυρά, ε') τά πυρι
τιδοποιεία (66 τάξις), 1 βραβεΐον άργυροΰν, 7') τά σιτηρά, 
άλευρα καί τά παραγόμενα (67 τάξις), 13 βραβεία, έξ ών 1 
χρυσοΰν, 6 άργυρά, 4 χαλκά καί 2 έπαινοι.

Ή Ζ' συναγωγή περιλαμβάνει α') τάς έδωδίμους λιπαράς 
ουσίας (69 τάξις), 18 βραβεία, έξών 4 χρυσά, 3 άργυρά, 8 
χαλκά καί 3 έπαινοι, β’) τά όσπρια ζ.αί τούς καρπούς (70 καί 
71 τάξις), 40 βραβεία, έξ ών 1 δίπλωμα αντιστοιχούν πρός 
μέγα βραβεΐον, 5 χρυσά, 5 άργυρά, 8 χαλκά ζ.αί 21 έπαινοι, 
γ') τά ήδύποτα, liqueurs (72 τάξις), 12 βραβεία, έξ ών 1 
χρυσοΰν, 3 άργυρά, 6 χαλκά ζ.αί 2 έπαινοι, δ’) τούς οίνους 
ζ.αί τα οινοπνεύματα (73 τάξις), 52 βραβεία, έξ ών 8 χρυσά, 
19 άργυρά, 12 χαλκά ζ.αί 13 έπαινοι, ε') τά προϊόντα έντό- 
μων (76 τάξις), 13 βραβεία, έξ ών 2 άργυρά, ί χαλκά ζ.αί 
7 έπαινοι. Α.
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ΠΑΓΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Τόν περί της έν έτει 1890 φορολογίας τών προϊόντων της 
γης ζ.αί τών ζώων νόμον (ϊδ. άνωτέρω σελ. 403) έπηκολού- 
θησεν ευθύς ό .4'1’ΠΙΙ’ νόμος της 22 δεκεμβρίου 1889, διά 

τοϋ όποιου μετερρυθμίσθησαν ζ.αί συν επληρ ώθησαν αί διατά
ξεις τών παγίων φορολογικών νόμων ώς έξης :

Α'. — Όσον άφορή. τόν σταγιΛΰεσγ.τευ·, όταν ούτος μετα- 
φέοηται διά τοϋ σιδηροδρόμου είς έτέραν εφοριακήν περιφέ
ρειαν, ής ό σταφιδόκαρπος υποβάλλεται εις διάφορον φόρον, 
βεβαιοϋται ή τοιαύτη μεταφορά διά πιστοποιητικού τοϋ δη

μάρχου, εις ού τήν περιφέρειαν παρήχθη, ζ.αί διά τής έπί τοϋ 
πιστοποιητιζ.οϋ τούτου βεβαιώσεως τοϋ αρμοδίου σταθμάρχου 
τής σιδηροδρομικής γραμμής. Τό πιστοποιητικό·/ τοϋτο προ- 
σαρτάται είς τήν διασάφησιν τής εξαγωγής, έφαρμοζομένων 

ώς πρός τά λοιπά τών έν ίσχύϊ τελωνιακών διατάξεων.
Β*.— Όσον αφορά τήν ίπιχαρπία»· τώ>· ιύπχΰκ γαιώ>· χαΐ 

γυτειων, ή ύπό τών άρθρων 17—26 τοϋ άπό 30 δεκεμβρίου 
1885 ΑΤΜΔ' νόμου προβλεπομένη ένοικίασις τών άδηλώτων 

γαιών ζ.αί φυτειών καταργεΐται.
Γ’.—"Οσον αφορά τόν yppor r<wr ΐ.-τιτηδιιψάτωΓ, 1) πρός 

σύνταξιν τών φορολογιζ.ών ζ.αταλόγων τών έπιτηδευμάτων τών 
πόλεων, ών ό πληθυσμός ύπερβαίνει τάς πέντε χιλιάδας ψυ
χών, ή ζ.ατάταξις τών έπιτηδευματιών τών άναφερομένων είς 
τό ύπό οτοιχ. Β τιμολόγιον, τό συνημμένου εις τόν άπό 31 
μαοτίου 18G7 Σ1Γ' νόμον, ώς έτροποποιήθη τοϋτο διά τοϋ 
άπό 11 άπριλίου 1887 Α1ΊΓ' νόμου, γίνεται ώς έξής, ζ.α- 
ταργουμένης τής διακρίσεως τοϋ ενοικίου.

2) Τρεις έξ έζ.άστου επιτηδεύματος έκ τών εις τό ύπό στοιχ. 
1! τιμολόγιον υπαγόμενων καί έγγεγραμμένων είς τούς ορι
στικούς φορολογικούς καταλόγους τοϋ έτους, όπερ προηγείται 
τής δι’ ήν συντάσσονται οί κατάλογοι τριετίας, έχοντες ύπ’ 
οψει τόν παραδοθέντα. εις αύτούς ύπό τοϋ οικονομικού έφορου 

κατάλογον τών μετερχομένων τό αύτό επιτήδευμα καί προ

στιθέμενοι είς αύτόν τούς τυχόν παραλειφθέντας, συντάσσουσι 
πίνακα, άναγράφοντα κατ’ αύξοντα αριθμόν πάντας τούς έπι- 
τηδευματίας τούτους κατά σειράν, ένδεικνύουσαν τήν μείζο- 

να ή ήσσονα έκτασιν τοϋ έξασζ.ουμένου ύφ ’ έζ.άστου τούτων 
έπιτηδεύματος, τοϋ πρώτου αριθμού έμφαίνοντος τόν άνώτε- 
ρον καί ούτω καθεξής. Τόν συνταχίέντα κατάλογον παραδί- 

δουσιν είς τόν οικονομικόν έφορον. ’Επιτρέπεται ή έν τέλει τοϋ 
καταλόγου τούτου έγγραφή παρατηρήσεων, ληφθησομένων ύπ’ 

ούει κατά τήν έζ.δίζ.ασιν τών ένστάσεων ύπό τής έπιτροπής 

τής κατωτέρω 6 παραγράφου.
3) Ό οικονομικός έφορος, ό τελώνης ζ.αί ό αρμόδιος δήμαρ

χος ένεργοϋσι τήν κατάταξιν τών έν τώ καταλόγω τούτω έγ
γεγραμμένων έπιτηδευματιών είς έκάστην τών τάξεων τοϋ τι
μολογίου τοϋ έπί τή βάσει τοϋ πληθυσμού τής πόλεως, είς 

ήν άνήκουσίν οί έπιτηδευματίαι. Διά τής ύπό τών αρχών τού
των ένεργουμένης κατατάξεως δέν δύναται νά μεταβληθή ή 
σειρά, ή όρισθεϊσα έν τώ ύπό τών έπιτηδευματιών συνταχθέντι 

καταλόγω.
4) Τούς κατά τήν ανωτέρω παράγραφον τρεις έπιτηδευ- 

ματίας έζ.λε'γουσιν οί έν τοϊς όριστικοϊς φορολογιζ.οϊς κατα- 
λόγοις τού έτους, τού προηγουμένου τής φορολογικής τριε
τίας, έγγεγραμμένοι κατ’ είδος έπιτηδευματίαι. Έζ.λέγουσι 
δέ ζ.αί τέταρτον ώς μέλος τής έπί τών ένστάσεων έπιτροπής. 
Τά άφορώντα α') είς τήν πρόσζ.λησιν τών έπιτηδευματιών πρός 
εκλογήν τών τεσσάρων τούτων μελών έκαστου έπιτηδεύματος, 
β') εις τήν εκλογήν αύτών, γ') είς τήν διεξκγουσαν ταύτην δη
μοσίαν αρχήν ζ.αί δ’)είςτόν χρόνον καί τόν τρόπον τής διεξαγω
γής τής ύπηρεσίας αύτών, όρισθήσονται διά βασιλικών διαταγ

μάτων. ‘Αν οί έν τοϊς φορολογικοϊς ζ.αταλόγοις τοϋ έτους, τοϋ 
προηγουμένου τής τριετίας, έγγεγραμμένοιύπό"εν ή πολλά είδη 
έπιτηδευμάτων, καλούμενοι πρός έκλογήν τών τεσσάρων έξ αύ
τών είς έκτέλεσιν τής έν τώ άρθρω ι ύπηρεσίας, δέν συνέλθωσι 
κατά τήν όρισθεϊσαν ήμέραν, ή συνελθόντες δέν έζ.λέξωσι τούς 
τέσσαρας τούτους έπιτηδευματίας. ή έάν οί έκλεχθέντες δέν 
συντάξωσι τόν ύπό τής αύτής ανωτέρω 2 παραγράφου όρι-
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σθέντα κατάλογον,ή συντάξαντες δέν παραδώσωσι τούτον είς τον 
οικονομικόν έφορον, ζαταρτίζουσι τον κατάλογον συμπράττον- 
τες ό οικονομικός έφορος, ό αρμόδιος τελώνης καί δήμαρχος.

5) "Οπου δέν εδρεύει τελωνιακή άοχή, τό ύπουργεΐον τών 
οικονομικών ορίζει τόν δημόσιον λειτουργόν, τόν συμπράζοντα 
μετά τοΰ εφόρου καί δημάρχου είς τήν κατάταξιν τών έπιτη- 
δε υματιών καί τήν κατάρτισιν τοϋ φοροκογικού καταλόγου.

6) Ή έπί τής έκδικάσεως τών ενστάσεων επιτροπή συγ
κροτείται, οπού ύπάρχει έδρα πρωτοδικείου καΐ νομάρχου, έκ 
τοϋ προέδρου τών πρωτοδικών ή ενός πρωτοδίκου, ύπ ’ αύτοΰ 
όριζομένου, έκ τοΰ προέδρου τής διαρκούς επιτροπής τοΰ νο
μαρχιακού συμβουλίου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοΰ αύτοΰ xa‘ 
έκ τοϋ κατά τήν άνωτέρω 2 παράγραφον εκλεγόμενου έζ έκά
στου είδους επιτηδεύματος ώς πρός τάς ενστάσεις, τάς άναγο- 

μένας είς τό ύπό στοιχ. Β τιμολόγιου, καί ώς πρός τάς λοιπάς 
ένστάσειςέκ τοϋ είρηνοδίκου, τοΰ έδρεύοντος έν τή πρωτευούσγ, 
τοΰ νομού, τοΰ ύπό τοΰ προέδρου τών πρωτοδικών όριζομ.ε'νου, 
όταν συνεδρεύωσιπλείονες είρηνοδίκαι. Ό είρηνοδίκης ούτος άνα- 

πληροϊ κωλυΟέντα ή άρνηθέντα τόν έπιτηδευματίαν ώς πρός 
τάς ύπαγομένας εις τό ύπό στοιχ. Β τιμ.ολόγιον ενστάσεις. 
'Όπου δέ ύπάρχει μέν έδρα πρωτοδικείου, δέν ύπάρχει δμως 
έδρα νομάρχου, τόν πρόεδρον τής νομαρχιακής επιτροπής ά- 
ναπληροϊ ό πρόεδρος τοΰ δημοτικού συμβουλίου τής πόλεως, 
έν ή εδρεύει τό πρωτοδικεϊον. "Οπου δέν ύπάρχει ούτε έδρα 
πρωτοδικείου, ή έπιτροπή συγκροτείται έκ τοΰ είρηνοδίκου, 
τοΰ προέδρου τοΰ δημοτικού συμβουλίου, τών έδρευόντων έν 
τή αύτή μετά τοϋ οικονομικού έφορου πόλει, καί έκ τού έκλε- 
χθε'ντος έπιτηδευματίου ώς πρός τάς ένστάσεις τάς ύπαγομέ
νας είς τό ύπό στοιχ. Β τιμολόγιου, καί ώς πρός τάς λοιπάς 
ενστάσεις έκ τού ταμίου, όστις άναπληροϊ κωλυΟέντα ή άρνη
Οέντα καί τόν έκλεχΟέντα έπιτηδευματίαν.

Δ ’.— Όσον άφορα τόν ίγγειον γάρον i.-τι τον xa.rrov, αί 
τών κειμένων νόμων διατάζεις περί βεβακόσεως καί είσπράζεως 

αύτοΰ καταργοΰνται.
Ε'.— "Οσον άφορίί τό ΰίχαίωμα ίτΰ τοϋ tr τω χράτει χα·
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τιινα.Ιιαχομΰ-Ου χιι.-τι-ον xai τι ιψπιχϊυν, τό κατά τό άρθρον I 
τοΰ άπό 12 άπριλίου 1887 ΛΪ’Κ' νόμου έπιβζλλόμενον ορί
ζεται είς δραχ. 5.20 κατ’ όκζν.

Τ'.—Όσον άφορα τόν γάροι- i.-τί τόν οϋ-ου,']) δι’άποφζσεως 
τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών δύναται νά πζραταθή μέχρι 
τέλους τοΰ μηνός μαίου τοϋ επομένου τή παραγωγή έτους ή 
πρός καταμέτρησιν τών οίνων διά τού άρθρου 7 τοϋ άπό 21 

ίανουαρίου 1886 ΑΤΧ' νόμου τεταγμένη διορία ώ; πρός τούς 
ορεινούς δήμους, ών οί κάτοικοι παραχειμάζουσιν άλλοθι.

2) Αΐ κατά τό άρθρον IS τού άπο 21 ίανουαρίου 1886 
A 1 Νί' νόμ.ου άνακοπαί κατα τών πρωτοκόλλων κζτζμ.ίτρή- 
σεως τών οίνων είναι δεκταΐ έντός ενός μηνός άπό τής κοινοποι- 
ήσεως τών πρωτοκόλλων πρός τούς άποταμιευτζς τών οίνων 
ή έν άνρνήσει τούτων πρός τόν οίκεϊον δήμαρχον. Ούτος έπί 
ποινή προστίμου δραχ. 50 μέχρις 100, έπιβζλλομε'νου δι' 
άποφζσεως τοΰ ύπουργού τών οικονομικών, οφείλει νά κοινο- 
ποιήση έντός τριών ημερών τά πρωτόκολλα ταϋτα- II κοινο
ποίησες απάντων τών κατά τό άρθρον τούτο πρωτοκόλλων 
βεβζιούτζι δι' άποδείξεως, φερούσης τήν ύπογραφήν τού άπο- 
ταμιευτού, ή άλλως δι’ επιδοτηρίου δικαστικού ζλητήρ·.;, έ- 
νεργούντος τήν έπίδοσιν κατά τάς διατάζεις τής πολιτικής δι
κονομίας, τή παραγγελία τοϋ είρηνοδίκου, διεξαγόμενης τής 
διαδικασίας έφ ’ απλού χάρτου. Γενομένης άνζκοπή: κατά τοϋ 
πρωτοκόλλου, ό είρηνοδίκης δύναται νά άναστείλη τήν έκτέ- 
λεσιν τοΰ πρωτοκόλλου καί πρό τής έκδόσεως τής επί άνακο- 
πής άποφζσεως. ΊΙ ανακοπή δικάζεται τήν πρώτην δικάσι
μον τοϋ ειρηνοδικείου μετά τρεις ήμέρας άπό τής έπιδόσεως, ή 
δέ άποφασις έκδιδοται έντός μηνός τό βραδύτερου.

Ζ’.—'Όσον αφορά τόν γι'ι.ον t-ΐ τών ftr·· εγ<ώ»τωΓ χ-ηνωι·. 
γ, άνωτέρω διάταξις (ΣΤ' 2) ισχύει καί ώς πρός τά: άνακο- 
πάς κατά τών πρωτοκόλλων τής ζπαριθυ.ήσεως τών άροτριών- 
των κτηνών.

ΙΓ.— ’Όσον άφορα τόν γόμον ΐ.τί τών ζιόων, αί κατά τά 
άρθρα 13 καί 35 τοϋ άπό 22 δεκεμβρίου 1887 ΛΧΑΑ' νό
μου περί φορολογίας τών ζώων καταγγελία·, τοΰ οικονομικού 
εφόρου δέν είναι δεκταΐ ώς πρός μέν τά ζώα μετά τήν 30 Σου
νίου, ώς πρός δέ τούς χοίρους μετά τήν 31 δεκεμβρίου έκά
στου έτους.— Είς τόν κατα τό άρθρον 25 τού αύτοΰ νό
μου καταλογισμόν τού φόρου δέν λαμ.βάνονται ύπ’ δύει οί 
κατά τό άρθρον 19 τού αύτοΰ νόμου πίνακες τών καταδικα- 
σθέντων έπί παραλείψει δηλώσεως. Π.
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Έν ούχί άπομεμακρυσμένη τής παρούσης έ"θχή, οί πόλε
μοι έθεωροϋντο ώ; μοναδική βιομηχανία, έζ ής τά νικώντα 
έθνη έζέρδαινον, εντός μικροχρονίου διαστήματος καί μετά 
απώλειαν πολλών ανθρωπίνων ΰπάρζεων καί μεγάλης ποσότη- 
τητο; κεφαλαίων,σχεδόν παν ό,τι τά νικώμενα μετά πολλούς 
μόχθου; καί αγώνας,έτι δέ πάροδον πολλών έτών,είχον παρ ’εαυ
τοί; θησαυρίσει. ΊΙ τέχνη τοϋ πολέμου δέν ήτο μόνον ή εύγε- 
νεστε’ρα τών τεχνών, κατά τού; χρόνους εκείνους, άλλ’έθεω· 
ρώντο καί ώ; ή έπικερδεστέρα. Κατόπιν ή συνεχισθεϊσα πρόο
δος μετέβαλε τάς έπικρατούσα; τής εποχής εκείνης ιδέας. 
Ο,τι καλόν παρήγε βιομηχανία τις, εν τινι κράτει, εϋρισκε 

τοϋτο καταναλωτή; εύπορου; παρ’ άλλοι; εθνεσιν, έξ ού ήρ- 
χισε νά γενναται ζατά πρώτον ή επικοινωνία τών ιδεών καί 
τών συμφερόντων, αύςανομένης δέ τή; ποσότητας τών συναλ
λαγών κράτους πρός κράτος καί συμπληρουμένων βαθμηδόν 
καί κατ’ ολίγον τών μέσων τής συγκοινωνίας, οί δεσμοί καθί
σταντο τοσοΰτον στενοί, ώστε παρετηρήθη ότι τά τυχόν δυ
στυχή γεγονότα, αί επαναστάσεις, οί πόλεμοι ζαί αύται αί 
έμπορικαί κρίσεις, αί έπερχόμεναι εϊς τι κράτος, ε’πέφερον αμέ
σως τόν αντίκτυπον των καί έπί τοϋ έτέρου, ενώ άπ’ εναντίας 
ή άναπτυσσομένη παρά τινι κράτει εύδαιμονία καί ευνοϊκή 
πορεία τών υποθέσεων έν γένει έπέφερεν εύθύς καί έπί τοϋ 
έτέρου κράτους τά ευεργετικά της αποτελέσματα- Έκ τών αι
τίων τούτων τά έθνη παρακινούμενα άπεζενοϋντο τών όσημέραι 
πολεαικών των έας,ύτων.ούτως είπεϊν.οοαών καί ένεκολποϋντο 
τά; πρακτικά; ιδέας, ή, έν αλλαι; λέςεσιν, έζήτουν ζαθ’εκά- 
στην νά συνδέωνται πλειότερον διά τών συμφεροντολογικών 
έμπορικών καί χρηματιστικών σχέσεων.

Ένφ δέ αί ίδέαι αύται άναμφιρρήστω; έπικρατοΰσι σήμε
ρον παρ’ απασιν έν γένει τοί; κράτεσιν, ούχ ήττον παρατηρεί- 
ται ότι .τγοσΓατυΐ'Πζώ· τι ρεύμα διαζλαδοϋται πρός πάσας τάς 
διευθύνσεις καί ότι τά κυκλώπεια τείχη, ατινα έθνη τινά, είς 
τά; έζφρζσθείσας θεωρίας τών πομπωδών οικονομολόγων τής 
εποχής έκείνη; πιστεύσαντα, ήγειρον έν τοϊ; συνόροις των, 
έναντίον τών έςωτικών βιομηχανικών ή φυσικών προϊόντων, 
έπιμένουσιν ακόμη ζαί σήμερον (ζαί ϊσω; τοϋτο πράττουσι 
τά πλεΐστα τών εύρωπζϊκών κρατών) νά έπισζευαζωσι καί 
ένδυναμόνωσι τά τείχη ταϋτα. πρό; μεγαλειτέραν φαΐνε- 

τα·. άντοχήν, έναντίον τών έζ αλλοδαπή; εισαγωγών. Κατήν- 
τησε μάλιστα παρά τισιν έθνεσι νά μ.ή ίκανοποιώνται μόνον έκ 
τής παραδοχής τών προστατευτικών τελών έπί τών ειδών τή; 
βιομηχανία; καί τής γεωργίας, άλλά νά ζητώσι νά παρακω- 
λύσωσι τήν έν τώ ίδίω έδάφει διαμονήν τών ςένων εργατών 
καί νά συνιστώσι τήν έπιβολήν φόρων, μετά τήν έκ τών συνό
ρων διζβασιν, ώσεί έπρόκειτο περί εισαγωγής βοών ή χοίρων ! 
Ό λόγο; τή; τοιαύτη; προστατευτικής τών έθνών τάσεω; 
δέον ν' άποδοθή είς τόν μετά τοϋ νέου κόσμου πολλαπλασια
σμόν τών μέσων τής συγκοινωνίας, έ’νεκεν τών οποίων τά προϊ
όντα τής Αμερικής ιδίως καί κατόπιν τών άλλων άπομ-μα- 
κρυσμένων τής Εύρώπη; μερών κατέζλ.υσαν τά; αγορά; ήμών. 
αν ταγών ιζόμενα έπιτυχώ; πρό; τά πλεΐστα τών ήμετέρων.

Έν τούτοι; υπέρ τών προστατευτικών τούτων ιδεών ούδεί; 
λόγο; ύπερμαχεϊ σπουδαίως. Άπόδειζι; δ’ότι είς ούδέν ώφέ- 
λησαν παντες οί αχρι τοϋδε δεκτοί γενόμενοι εί; πολλά τών 
κρατών προστατευτικοί νόμοι είναι, ότι έν μέν τή Αγγλία, 
όπου ισχύει ή ελευθερία τοϋ εμπορίου, κατά τό λήζαν έτος 
1889, παρουσιάζεται, έν τή κινήσει τοϋ γενικού έμπορίου, 
αύζησι; 1,500,000 000 απέναντι τή; κινήσεω; τοϋ προγε
νεστέρου έτους 1888, ένώ έν τή Γαλλία, όπου παρεισέδυσαν 
αί προστατευτικά! ίδέαι, ή αύζησι; αύτη άνέρχεται μόλις εί; 
500,000,000, μ’όλον τόν ώ; έκ τή; Παγκοσμίου Έκθέσεω;

’ ·.. ΊΙ αύτή 
παρατηρεϊται καί έπί τών λοιπών

πολλαπλα«ισμόν τών έμπορικών ύποθέων έν γένει 
δέόλως μέτρια αύζησι;
κρατών.

Τούτων ούτως έχόντων,υπάρχει μέν έλπίς, ό' 
χθέντα τάς προστατευτικά; ιδέας 7
τό πρώην καθεστός, ήτοι τήν ελευθερίαν τοϋ έ 
συγχρόνως υπάρχει καί φόβος,ότι ή εποχή αύτη 
βραδύνει, καί έν τοιαύτη περιπτώσει 
ανυπολόγιστοι. Διά τοϋτο καί οί έζ 
κονομολογική επιστήμη παραδέχονται,ότι όφείλσυσι · 
ευρωπαϊκά έθνη συνθηκΟ»· να ύποχρεωθώσι πρό; 
χήν μοναδικών τιμών τών κυριωτέρων καί αναγκαιότερων ύλών 
ίσχυουσών πανταχοϋ καί αύζομειουμένων άναλόγω; τών 
στάσεων.

Καί παρ’ ήμϊν έφάνησαν έν τή οικονομική διοικήσει τής 
επικράτειας τάσεις προστατευτικαί. Άλλ’ ακριβώς είπεϊν αί 
τάσεις αύται δέν δύνανται νά έκληφθώσι ώ; καθαρώ; προστα- 
τευτικαί. Τυγχζνουσι μάλλον τηριντιχαι. προσκαίρω; γενά

ότι τά παραδί- 
κρατη θά έπαν έλθω σιν εί;

έμπορίου, άλλά 
■θανώς θέλει 

αί ζημία·, Οέλουσιν είσθαι 
έχοντε; σήμερον έν τή οί- 

παντα τά 
ρο; παραδο-

» 
περί-
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μεναι άποδεζταίr.v.z'y. τών ιθυνόντων τό κράτος, πρό; κάλυύιν 
τών έλλειμμ.άτων τών προϋπολογισμών αύτοΰ. ΙΙαρ'ήμ-ϊν 
βιομ.ηχανία ζυριολεζτικώ; δέν ύπάρχει, ούτε είναι εΰζολον νζ 
ύπαρξη, άφοΰ στερούμενα τών πρώτων υλών. Να προστατεύη 
δέ τι; βιομηχανίαν έπί τώ οοω τοΰ περιορισμού τών προϊόν
των έν τοϊ; όρίοι; τή; επικράτεια; μόνον, Οά ήτο φανερά < γ- 
τηπϊ". II προστασία δέον νά έχη ύπ’όύει ζαί τήν έξωγωγήν, 
ή,τι; δέν είναι δυνατή, οπού τά βιομηχανικά προϊόντα, ενεζεν 
τής έλλείύεω; τών πρώτων υλών ζαί άλλων λόγων, στοιχί- 
ζουσι διπλασίω; περισσότερον τών παραγομένων έν τή αλλο
δαπή, όπου ή, βιομηχανία άκμαζε·. ζζί ό καταναλωτή; φυσι- 
ζώ; προσφεύγει, εύρίσζων έζεΐ τό συμφέρον του. Ώστε παρ’ 
ήμϊν αί προστατευτικά’; όρμαί δέον νζ περιορισΟώσι μάλλον 
έπί τή; γεωργία;. Ι'.ί; αύτά; δέ άνήκει ή κατά τήν τελευταιαν 
σύνοδον τή; Βουλή; φηοισίεισα ζΰοησι; τοΰ δασμού έπί τών 
έςωΟ,εν εϊσαγομε’νων δημητριακών καρπών.

Τό εξωτερικόν έμπόριον, κζτζ τοΰ; δημοσιευΟέντα; πίνα
κα;, ύπερέβη έν μέν τή εισαγωγή, τό λήξαν έτο;, κατζ 20, 
000,000 δρ. περίπου εκείνο τοΰ έτους 1888, ένώ έν τή εξα
γωγή παρ-τηρήΟη αύξησε; 3,000.000 δρ. εϊ; τά έλαια, τοΰ; 
σπόγγου;, τά κουκούλια, τόν καπνόν, τά βαλανίδια, τόν σά- 
πωνα κτλ. Η σταφιδοπαραγωγέ, του 188'·· ηύξησεν ώσαύ- 
τω; συμποσωΟεισα εϊ; 280.000,000 λίτρα: έπί 850,000 
στρεμμάτων φυτειών. Εύχαρίστω; δ'ίδομεν, ότι ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία έξήλΟ-ν ολίγον έκ τή; γνωστή; νωΟρότητο; καί 
ότι σζ.’ΰει; σοβαραί γίνονται περί συστάσεως μεγάλη; οίνοποι- 
τίζή; ίαιρίας.

Έν γένει τά κατζ ςηράν μέσα τής συγκοινωνία; έξηκολού- 
Οησαν, κατζ τό έτο; 1889, νά πολλαπλασιάζωνται μετά τοϋ 
αύτοΰ πυρετού. Έκτο; τή; παραχωρήσεως τή; μεγάληςγραμ- 
μή; 11 ειραιώς-Λαρίσση: τοΰ μεθοριακού ήμών σιδηροδρόμου, 
ούτινο; αί έργασίαι άρχονται κατ' αύτά; ζαί όστι; Οκ δώσει 
νεαν ζωήν ■·; οικονομικά; ΐπιγειρήσεις, πλείσται ζλλαι γράμ
μα! συνετελεσΟησαν, έκτελοΰνται. ή παοαγωροϋνται εί; δια
φόρου; έταιρίας. Καί ή κίνησις τή; έμπορικής ναυτιλία; πα
ρουσιάζει επίσης αύξησιν. Νέα ατμόπλοια προσετέΟησαν ούκ 
ολίγα τόν ολικόν άριθμόν τών άτμήρων σκαφών. ΙΙζντα 
τζ καινουργή ταΰτα ατμόπλοια τυγχζνουσι φορτηγά. Μόνα·, 
αί άτμοπλοϊκαί ήμών έταιρίαι μένουσι δυστυχώ; έν κα- 
ταστάσ.ι στασιμότατος. Τό μέλλον ανήκει εϊ; τήν σύστασιν 
μ.ιζ; μεγάλη; άτμοπλοϊκήςέλληνική; έταιρία:. τήν όποιαν παν-

* »! ’/.s «*·/#, 
πλοίων Οζ ύπ 
χ ωρητιζότητο 
φορία; 
λήξαν 
τιμών

ταχόΟεν περιμένουσιν οί και ιοί. Ένώ αί ύπζρχουσαι άτμοπλοϊκαί 
έταιρίαι καρζινοβατοϋσιν, οί ίδιοκτήται τών έλληνικών φορ
τηγών ατμόπλοιων,οί έν τώ εξωτερικώ πρό πάντων διαμένον- 
τε;, προστοριζουσιν εαυτοί; σπουδαία κέρδη καί άκαταπαύ- 
στω; προβαίνουσιν εί; κατασκευάς νέων τοιούτων. Υπολογί
ζεται σήμερον, ότι ό άοιΟμ.ό; τών φορτηγών έλληνικών άτμο- 
πλοίων Οά ύπεροαίνη τα πεντήζοντα. ών πλεϊστα μεγάλη;

; 2,500—3.500 τόννων, ζαί, ζαΟ'ά; πληρο- 
έχομεν, ό άριΟμό; ούτο; ήθελε σπουδαίω; κατά τό 

έτο; αυξήσει, έάν μή έπήρχετο σημαντική ύύωσι; τών 
---- έν τοϊ; άγγλικοί; ναυπηγείο·.;. Οΰχ ήττον γνωρίζομεν 

καλώς,ότι οί ίδιοκτήται ούτο·. Οά προβώσιν εί; νέα; παραγγε
λία; άτμήρων σκαφών, άμέσω; άμα ύηφισΟή παρά τή; Βου
λή; τό ζητηΟέν παρά τούτων νομοσχέδιου περί έξισώσεω; τού 
ελληνικού πρό; τόν αγγλικόν νόμον περί συγκρούσεω; (’). Έζ 
τή; έξισώσεω; μάλιστα ταύτη; Οζ έξαρτηΟή ή άποφασισΟεισα 
ήδη μεταξύ τών ιδιοκτητών σύστασι; άλληλεγγύου μεγάλη; 
ασφαλιστική; έταιρία;, ήτις Οά άπαλλάξη άμέσω; τούς ιδιό
κτητα; τούτους τοΰ νά πληρώνωσι πρό; τζ; άγγλιζζ; άσφαλι- 
στικάς έταιρίας δι'έκαστον άτμόπλ.οιον άπό -40—50,000 δρ.

Έκτο; τών άτμοπλοίων καί ή ιστιοφόρο; ναυτιλία έλαβε 
κατά τό λήξαν έτος ού μιζ.ράν ώΟησιν. Ιίολλά μεγάλα πλοία 
πζρηγγέλΟησαν έσ/άτω; έν τοί; ναυπηγείο'.; Σύρου, ζαί άλλα 
άζόμη ύπάρχει ελπίς νζ διαταχΟώσιν, άφοΰ ή ιστιοφόρο; ναυ
τιλία ούδέποτε έπαυσε τοϋ νά ή διά τοΰ; "Ελληνα; ή κατ’ έ- 
ξοχήν κερδοσκοπική έπιχείρησ·.;. Ιοί; τήν ώΟησιν 
δαίως θέλει συντελέσει ή, ταχεία ύήφισι; 
τών πλοίων νόμου.

αυτήν σπου- 
τοϋ πεοί υποθήκης

ΕΜΙΙΕΙΡΙΚΟΣ.Ε.

(') Κζτί τήν άγγϊ.ιχήν νομοθεσίαν :ν ζειιπτώσε: '.υγχρονσ:·*; τό ύπαίτιον 
-Λ·,·',· εύβΐν'-χι ζχτί τό όλον, ·,·„ κχτί τήν :>λην:ζήν (Ίΐμτο-.. Χθ;ι.· 
ϊ-.Ο;.. 2Ι'ι «νί |C7 ··, ύχχ'τ-.ον :ύϊύ·,:τχ: τή: όλιζή; του ι
τιά:. Ίΐκ τή; οιχυοοχ; ίμ·.>: τχΰττ,; ι'να·. πχν.φχνε; ’·; όποια: εϋΟϋνα; ϋπ·>- 
ζειντα: τχ έ>λχ,ν:ζχ πλο:χ έν πεοιπίΜΉ: συγκρούτεω; μετ’ άγγλιζών, ένώ 
τί ϊλλτ,νιζά Οχ άποζτ,μιώντχι έν μέ,-,::, συγκρου ίμινα έ; ϋπχιτώτχ,το; τών 
αγγ/ων —ζ.ο: χργ ιον.


