
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ν
ΕΘ Ν IΚ Η Σ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΤΡΑΠεΖΙΤΙΚΗ
ΥΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10 
ΤΗΛ. 34.659

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1940

ΕΤΟΣ ΣΤ’ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 74

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κατόπιν άποφάσεως ληφθεί- 

σης κατά την τελευταίαν συνε
δρίαν του Δ. Συμβουλίου του 
Ταμείου Αύτασφαλείας, συνε- 
στήθη επιτροπή, άποτελεσθεισα 
έκ των κ. κ. Π. Γουναράκη ώς 
Προέδρου καί Β. Κοσμά, Κ.

Στροόμπου καί Άρ. Λαζαρίδη 
ώς μελών, είς ήν άνετέθη ή έκ- 
πόνησις τοϋ Κανονισμού, βάσει 
τοΰ όποιου θά γίνη ύπό του 
Ταμείου Αύτασφαλείας ή χορή- 
γησις δανείων στεγάσεως πρός 
τά Προσωπικόν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Α) Διά τούς Προσωρινούς 'Υ

παλλήλους.
Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου μας μετά 

χαράς άγγέλει τήν εναρξιν φροντι
στηρίων άπό τής 1ης τρέχ. μηνάς 
έν τφ Κ)τι τοϋ Συλλόγου διά τούς 
Προσωρινούς Υπαλλήλους τούς κλη- 
θησομένους είς τάς έξετάσεις τοΰ 
1941. ·

Είς τά φροντιστήρια ταΰτα δι
δάσκονται :

1) Ή Γαλλική γλωσσά, διά 2 
τμημάτων, 3 ώρών έβδομαδιαιως 
έκαστον, ένάς δι* άρχαρίους καί έ- 
νος διά προχωρημένους, παρά τοΰ 
διακεκριμένου καθηγητοΰ τής γλώσ 
σης ταύτης κ. Prince

Τά μαθήματα ταΰτα παρακολου- 
θοΰσι 42 Προσωρινοί ύπάλληλοι.

2) Τά Λογιστικόν Σύστημα 
τής Τραπέζης μας, δίς τής έβδο- 
μάδος, παρά τοΰ έχοντος πολυετή 
πείραν τοΰ μαθήματος Συναδέλφου 
κ. Νικ. Μπαστουνοπούλου

Τά μαθήματα παρακολουθοΰσιν 
22 Προσωρινοί υπάλληλοι, καί

3) Ή 'Εμπορική ’Αριθμητική, 
άπαξ τής έβδομάδος, παρά τοΰ Ε
χοντας επίσης πολυετή πείραν τοΰ 
μαθήματος Συναδέλφου κ. Νικ. 
Κονταράτου.

Τά μαθήματα παρακολουθοΰσιν 
26 Προσωρινοί ύπάλληλοι.

#
Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου μας, έπ- 

εκτείνουσα τά ευεργετικόν τοΰτο μέ- 
τρον καί ένισχυομένη οίκονομικώς 
παρά τής Σεβαστής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας, άπεφάσισε καί ήρ- 
χισεν ήδη ν’ άποστέλλη είς τούς 
Προσωρινούς υπαλλήλους τής ανω
τέρω κατηγορίας τούς ύπηρετοΰν- 
τας είς διάφορα Ύπ)τα :

1) Τά μαθήματα τής Εμπορικής 
’Αριθμητικής, τά διδασκόμενα παρά 
τοΰ κ. Ν. Κονταράτου είς τά Κ. 
τοΰ Συλλόγου είς τούς Προσ. υπαλ
λήλους τοΰ Κ. Κ. καί τών Ύπ)των 
τής Περιφερείας του, άπαξ τής έ
βδομάδος μετ’ άσκήσεων πρός λύ- 
σιν. Παρεκλήθησαν οί Ενδιαφερό
μενοι ν’ άποστέλλωσιν είς τήν ’Ε
πιμελητείαν Μορφώσεως πράς Ε
λεγχον τής άκριβείας, έπί Επιστρο
φή, τάς λύσεις τών ώς άνω άσκή
σεων μετά τών σκεπτικών των.

Τά μαθήματα ταΰτα άποστέλ 
λονται είς 30 Προσ. ύπαλλήλους 
διαφόρων Ύπ)των.

2) Θέματα Λογιστικοΰ Συστήμα 
τος τής Τραπέζης μας πράς άνά- 
πτυξιν, τά διδασκόμενα παρά τοΰ 
κ. Ν. Μπαστουνοπούλου, ώς άνω 
τέρω.

Μετά τήν διατύπωσιν τών λογις 
στικών εγγραφών κλπ„ παρεκλή
θησαν οΕ Ενδιαφερόμενοι ν’ άπο- 
στέλλωσι τά πονήματά των πρά- 
Ελεγχον, Επί Επιστροφή, είς τήν 
’Επιμελητείαν Μορφώσεως.

Τά θέματα ταΰτα άποστέλλονται 
Εν κατά Ιδήμερον, είς 21 Προσω
ρινούς ύπαλλήλους.

3) Ήρωτήθησαν διά σχετικής Εγ
κυκλίου τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου 
μας οΕ κ. κ. Διευθυνταί 30 Υπο
καταστημάτων, παρ’ οίς ύπηρετοΰ- 
σι περί τούς 40 Προσωρινοί 'Υπάλ

ληλοι, Εάν θά ήτο δυνατόν οδτοι 
νά παρακολουθήσωσι μαθήματα γαλ
λικής γλώσσης παρα καθηγηταΐς, 
οί'τινες κατοικούν είς τάς Εδρας τών 
Ύ)των, τοΰ Συλλόγου προσφερομέ- 
νου νά καταβάλη δΓ Ενα Εκαστον 
Εξ αυτών Επί Εν πεντάμηνον, άπά 
1-9-1940, δραχ. 150 μηνιαίως, Ενα 
καταστή ευχερής ή Επιτυχία των 
κατά τάς εξετάσεις τοΰ 1941.

S
’Εκτός τών ανωτέρω μέτρων, ή 

Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, πράς δημιουρ
γίαν Κέντρων Εκπ ιδεύσεως τμη
ματικούς καί άναλόγως τών Εκά- 
στοτε παρουσιαζομένων άναγκών 
καί Εφόσον θά έπιτρέψωσι τοΰτο τά 
οικονομικά του μέσα, άπηυθύνθη 
είς τούς κ. κ. Διευθυντάς τών Ύπ) 
των Θεσ)νίκης, Λαρίσης, Καλαμών 
καί Αίγιου, παρακαλοΰσα αύτούς 
νά καταρτίσωσι τμήματα Ξένων 
Γλωσσών διά τούς ύπ’ αύτούς ύπη- 
ρετοϋντας κ. κ Συναδέλφους. Έκ 
τών τεσσάρων ώς άνω Ύπ)των μέ
χρι σήμερον άπήντησε τά Ύπ)μά 
μας Ααρίσης, άγγέλλον τήν Εναρξιν 
άπό 1-8-940 τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσης, μέ 8 συναδέλφους ώς 
μαθητάς.
Β) Διά τούς Ύπολογίστάς Α'.

Είς τούς Ύπολογίστάς Α'. τούς 
κληθησομένους δΓ Εξετάσεις τά προ
σεχές Ετος, θά διδάξωσιν οΕ κάτωθι 
διαπρεπείς καθηγηταί τοΰ Πανεπι
στημίου καί τής Άνωτάτης Σχολής 
Έμπ. καί Οίκον. ’Επιστημών ώς 
καί άνώτατοι λειτουργοί τής Τρα
πέζης μας, εύγενώς καί προθύμως 
πράς τοΰτο προσφερθέντες, ήτοι:

Όκ ΙλΜαριδάκη; Καθηγητής τοΰ 
Άστ. Δικαίου τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, θά διδάξη : Στοιχεία ’Αστ. 
Δικαίου.

Ό κ. Γ. Σημίτης,Καθηγητής τοΰ 
Έμπορ. Δικαίου τής Άνωτ. Σχ. 
Έμ. καί Οίκ. ’Επιστημών, θά δι- 
δάξη: Έμπορ. Δίκαιον κλπ.

'Ο κ. X. Τσιριμωνάκης, Επι
θεωρητής Κ. Κ. θά διδάξη ’Εγ
κυκλίους κλπ.

Ό κ. Άρ. Βεκιαρέλης, ’Επιθεω
ρητής Κ. Κ. θά διδάξη Πολιτικήν 
Οικονομίαν καί

Ό κ. Prince θά διδάξη τήν 
Γαλλικήν Γλώσσαν.

Τά μαθήματα Εμπορικού Δι
καίου, ’Εγκυκλίων, Πολιτ. Οικο
νομίας καί Γαλλικής Γλώσσης θ’ 
άρχίσωσιν άπά 1-9-1940, τά δέ 
τοΰ ’Αστικού Δικαίου άπά 1-10 40, 
θά διαρκέσωσι δέ τά μαθήματα 
ταΰτα μέχρι τοΰ τέλους προσεχούς 
’Ιανουάριου.

Διά τά νομικά μαθήματα Ελήφθη 
φροντίς δπως ταΰτα άποστέλλωνται 
καί είς τούς Ενδιαφερομένους τών 
Ύ)των, διά τά Γαλλικά θά παρα- 
σχεθή ή ιδία συνδρομή μηνιαίως 
άνά δρχ. 150, οία Εδόθη καί είς 
τους Προσωρινούς.
Βιβλιοθήκη

Ή βιβλιοθήκη μας Επλουτίσθη 
δΓ Εκατόν περίπου τόμων βιβλίων 
διαφόρων κατηγοριών, καταρτίζον
ται δέ νέα εύρετήρια, πράς εύχερε- 
στέραν άνεύρεσιν τών ζητουμένων 
βιβλίων.

(ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ)

Η EWFH
ΤΗΣ ΙΕΤΕΚΙΙΪΔΕΥΙΕΙΣ
τιιιι ροΣΟΡίη υπδααηαιη

Τό άπόγευμα τής 1ης Αύ- 
γούστου έγένετο είς τό Κατά
στημα του Συλλόγου ή εναρ- 
ξις των φροντιστηρίων τής μετ- 
εκπαιδεύσεως τών προσωρινών 
υπαλλήλων, διά τοΰ μαθήματος 
του Λογιστικού Συστήματος.

Άπό τής 6 1)2 μ. μ., είς τήν 
καταλλήλως διαρρυθμισθεΐσαν 
αίθουσαν παραδόσεων, εΐχον 
συγκεντρωθή οί μαθηταί καί ό 
διδάσκων τό μάθημα Συνάδελ
φος κ. Ν. Μπαστουνόπουλος 
μετ’ όλίγον δέ προσήλθεν ό> 
Επιμελητής Μορφώσεως κ. Κ· 
Σιαδήμας, δστις προσεφώνησε 
τούς νέους ύπαλλήλους ώς έξής:

«Θεωρώ τόν έαυτόν μου έξαι- 
ρετικώς ευτυχή, διότι συνέπε · 
σεν έπί τών ήμερών τής ’Επι
μελητείας μου νά γίνη έναρξις 
τών μαθημάτων, τά όποια άπο- 
σκοποΟσι νά μεταδώσωσι πρός 
υμάς τάς γνώσεις έκείνας, αϊ- 
τινες θά σάς καταστήσωσιν 
ύπαλλήλους μορφωμένους καί 
άξιους τοΟ ’Ιδρύματος τό όποΐ 
ον ύπηρετοΟμεν. ’Αποτελεί ση
μαντικόν σταθμόν είς τήν "Ι
στορίαν τοΰ Συλλόγου ή συ
στηματοποιημένη προσπάθεια 
υπηρεσιακού καταρτισμοΟ τών 
μελών του, ήν οδτος άναλαμ-; 
βάνει, μέ τήν Ενθουσιώδη καΗ 
πρόθυμον υλικήν καί ήθικήν 
ένίσχυσιν τής Σής Διοικήσεως, 
πρός ήν τήν στιγμήν τούτην) 
τής ένάρξεως τών μαθημάτων,; 
στρέφομεν εύγνώμονα σκέψιν1 
καί έκφράζομεν Ενθέρμους ευ
χαριστίας.

»Τό Ενδιαφέρον δμως αυτό 
τοΰ άξιοτίμου Κυρίου Διοικη- 
τοΟ καί τοΟ Συλλόγου, Επιβάλ
λει είς ήμάς, κύριοι συνάδελ
φοι, καθήκοντα καί ύποχρεώ- 
σεις άνελλιποΟς φοιτήσεως καί 
συνεχοΟς προόδου, άτινα στε- 
νώτατα θέλει παρακολουθήσει 
ό Σύλλογος διά τής ’Επιμελη
τείας καί τών διδασκόντων. Εί
μαι δμως βέβαιος, δτι, νέοι 
φιλότιμοι ώς σείς, δέν έχετε 
άνάγκην ιδιαιτέρων Εκκλήσεων 
διά τόν καταρτισμόν σας καί | 
δτι αί προσεχείς Εξετάσεις θά. 
δικαιώσουν άπολύτως καί τής 
Σής Διοικήσεως τήν ύποστή- j 
ριξιν καί του Συλλόγου τάς 
Ελπίδας καί προσδοκίας».

Μεθ’ δ, ό διδάσκων τό μάθη
μα, ώμίλησεν ύπό τό αυτό 
πνεύμα καί έκαμεν εναρξιν τών 
παραδόσεών του, μέ γενικήν 
εισαγωγήν είς τό μάθημα τής 
λογιστικής. |

Τά θέματα τοΰ Λογιστικού 
Συστήματος θ’ άποστέλλωνται 
πρός λύσιν καί είς τούς Ενδια-, 
φερομένους συναδέλφους τών 
*Υπ)των, μέσω τής ’Επιμελητεί
ας Μορφώσεως.

ΠΡΟΣ EYPYHIII ΤΟΥ ΚΥΚΛΟ! W ΣΥΚΕΡΓΑΤΟΠ ΜΙΣ
Τό Συλλογικόν Δελτίον τής 

«Τραπεζιτικής», τό όποιον ώς 
γνωστόν κυκλοφορεί μεταξύ τοϋ 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας, 
σκοπόν έχει νά όλοκληρώνη τήν 
παρεχομένην πρός τά μέλη τοϋ 
Συλλόγου διά τοϋ κυρίου τεύχους 
τής εφημερίδας αύτοΰ έξυπηρέτη- 
σιν, παρέχον είς αυτά άφ’ ενός 
μεν διαφόρους επαγγελματικός 
καί είδησεογραφικάς πληροφορίας, 
άφ’ ετέρου δέ καί έ'να σύντομον 
reportage τής πνευματικής καί 
καλλιτεχνικής κινήσεως, ήμετέρας 
καί ξένης.

Έπιθυμοΰντες νά τονίσωμεν α
κόμη περισσότερον τό δεύτερον 
μέρος καί έχοντες ΰπ’ δψει περιο
δικά εκδιδόμενα παρά συναδέλ
φων αλλοδαπών μεγάλων Οικονο
μικών ’Οργανισμών, τά όποια ά- 
ποτελοΰσιν αληθινόν υπόδειγμα 
έκδόσεως καί περιεχομένου καί τά 
όποια έκδίδονται τή συνεργασίφ 
ολοκλήρου τοΰ Προσωπικού τών 
εν λόγφ Τραπεζών, φρονοΰμεν ότι 
έ'να άνάλογον φαινόμενον πρέπει 
νά παρατηρηθή καί παρ’ ήμΐν. 
Διότι δέν είναι δυνατόν μεταξύ 
τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης, έκ 
τοΰ οποίου καί παλαιότερον άνε- 
δείχθησαν αρκετοί καί τό όποιον 
περικλείει ακόμη πλεΐστα ταλέν
τα, νά μή υπάρχουν οί δυνάμενοι

νά έμφανισθοΰν καί νά τιμήσουν 
τις στήλες τοΰ Δελτίου μας στο 
διήγημα, στο μυθιστόρημα, στην 
ποίησι, στο σκίτσο. Σ’ αύτούς 
λοιπόν απευθυνόμαστε καί τούς 
ζητοϋμε τή συνεργασία τους, τόσο 
άπό τήν πρωτεύουσα, όσο κΓ άπ’ 
τις επαρχίες. Τό Δελτίο μας πρέ
πει νά άποκτήση τή μόνιμη στή
λη τοΰ χρονογραφήματος μας, γιά 
τό όποιο πλούσια θέματα προσ- 
φέρονται στους συναδέλφους—πα
ρατηρητές στις σκοπιές όλων τών 
σημείων τής Ελλάδος. Παράλλη
λα δέν πρέπει νά τοΰ λείπη τό 
στόλισμα τοΰ σκίτσου—τής μεγά
λης αύτής καλλιτεχνικής έκδηλώ- 
σεως—τοΰ σκίτσου πού άγκαλιά- 
ζει όλα τά επίπεδα, άπ’ τό συμ
βολικό καί τό χιουμοριστικό, μέ
χρι τών θεμάτων πού άφθονα 
προσφέρει ή ’Ελληνική Φύσις καί 
ή Ελληνική Ζωή.

’Έχουμε τήν πεποίθησι, πώς ή 
έκκλησί μας αύτή θά άποδώάη 
ταχύτατα τούς καρπούς της καί 
ότι άπό τό ερχόμενο κΓ όλας φύλ
λο θά ίδοΰμε τούς άγαπητούς 
συναδέλφους μέ τά καλλιτεχνικά 
τους πονήματα στήν ίδια αύτή 
στήλη πού δημοσιεύεται τό παρόν 
καί πού στο εξής θά είναι στή
λη τους.

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Ή όργάνωσις τοΰ προαστείου πολιν, άνεγειρομένην, ύπό άρί-

Φιλοθέης έπρεπε νά είχε δώσει 
είς μέν τούς οϊκιστάς πραγματι
κήν εύμάρειαν καί προ παντός 
ψυχικήν ηρεμίαν, είς δέ τόν Οι
κοδομικόν Συν)σμόν σημαντικά 
κέρδη. Τά αποτελέσματα αύτά 
είναι φανερόν ότι δυστυχώς δέν 
έπετεύχθησαν, τούλάχιστον μέχρι 
τοΰδε. Διατί άραγε; Ποία ή αιτία 
τής μή επιτυχίας; Καί υπάρχει 
ελπίς ούσιαστικής βελτιώσεως; 
Καθ’ ήμάς, ασφαλώς ναί, άλλά 
δέν πρόκειται νΰν νά επεκταθώ- 
μεν. Τά ζητήματα αύτά χρήζουν 
άναμφισβητήτως σοβαράς καί εξο
νυχιστικής μελέτης. Δέν είναι 
όμως άσκοπον νά θιγοΰν απλώς 
εδώ μερικά ούσιώδη σημεία τοΰ 
προβλήματος.

Οί όροι καί αί αΐτίαι τής επι
τυχίας ή άποτυχίας ενός έργου 
είναι ώς έπί τό πολύ άστάθμητοι 
καί ούχί σπανίως μικρά αίτια 
φέρουν μεγάλα άποτελέσματα.

στους όρους, είς τό ώραιότερον 
σημεΐον τής ’Αττικής.

Τοιουτοτρόπως, ή πρώτη έντύ- 
πωσις τών οικιστών δέν ύπήρξεν 
οΐα έπρεπε νά ήτο. Έκ τούτου 
μύρια προέκυψαν κακά : ΰλικαί 
ζημίαι, ψυχικαί άπογοητεύσεις, 
μεμψιμοιρίαι, διαψευσθεΐσαι έλπί- 
δες, έχθρότητες, φιλυποψίαι. ’Ιδού 
αί μικραί αίτίαι πού όδηγοΰν είς 
μεγάλα άποτελέσματα. Καί τά 
άποτελέσματα αύτά είναι έλλειψις 
πνεύματος συναδελφικότητας, πού 
οδηγεί είς έλλειψιν καλής συνεν- 
νοήσεως, είς έλλειψιν ψυχικής 
χαράς καί αρμονίας, είς έλλειψιν 
καλής όργανώσεως διά χιλίας-δύο 
μικροευκολίας πού θά μπορούσαμε 
νά έχωμεν είς τήν Φιλοθέην καί 
δυστυχώς δέν τάς έχομεν, διότι 
μάς λείπει ή καλή συνεννόησις, ή 
ψυχική έπαφή, καί συνεπώς 
ή καλή όργάνωσις, αί τόσον άπα-

τοιού- 
όμαδικών έργων,

Νομίζω ότι αύτό ακριβώς συνέβη , . χ χ gmtl)V(rtV 1
καί ώς πρός τήν Φιλοθέην. ΙμΖΤ
σωρευσις πολλών μικρών άτυχων ; „ , \ s
περιστατικών ώδήγησεν είς τήν 0L0V εινε 0 οικισμός^ και ή ευη- 
σημερινήν μή ικανοποιητικήν κα- μ·ερ£α μιάς νέας μικράς πολεως. 
τάστασιν. "Ωστε, καθ’ ήμάς, πνευματικά

Έν πρώτοις συνέβησαν πολλά καί ούχί υλικά είναι τά αίτια τής

in τι ιιιηκτι hum
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλ

λόγου καθιστά γνωστόν είς τούς 
κ. κ. Συναδέλφους, τούς μή έπιστρέ- 
ψαντας είσέτι τά πρό καιρού έκ τής 
Βιβλιοθήκης αύτοΰ δανεισθέντα βι
βλία, δτι μέ λύπην της άπεφάσισε 
νά χρεώση αύτούς μέ τήν άξίαν τών 
μή έπιστραφέντων, μέχρι τής λήξεως 
τής ταχθείσης προθεσμίας, βιβλίων, 

| ’Επίσης άπεφασίσθη, δπως είς τό 
έξής μή δανείζωνται βιβλία διά διά- 

1 στημα πέραν τού τριμήνου, δι’ έξαι- 
ρετικάς δέ περιπτώσεις θά άποφα- 

| σίζη, κατόπιν αίτήσεως τοΰ ένδιαφε 
ραμένου, ή Διοικ. ’Επιτροπή.

μικρά, άλλά καί μεγάλα σφάλ
ματα κατά τήν οΐκοδόμησιν τών 
οικιών (ομιλώ διά τόν By Τομέα, 
διότι αύτοΰ μόνον τήν οίκοδό- 
μησιν, ώς άμέσως ενδιαφερόμενος, 
παρηκολούθησα). Έδημιουργή- 
θη τότε,ώς μή ώφειλεν, έ'να πνεΰμα 
κακής συνεννοήσεως, έριστικότη- 
τος καί δυσχερειών, ήκιστα κα
τάλληλον διά τήν δημιουργίαν 
μιάς άληθώς φιλικής καί συνα- 
δελφικής άτμοσφαίρας, άναγκαι- 
ούσης, πάντοτε μέν μεταξύ συνα
δέλφων καί δή λειτουργών τοΰ 
πρώτου πιστωτικού 'Ιδρύματος 
τής χώρας μας, ιδιαίτατα δέ εις 
τήν προκειμένην περίπτωσιν, 
όπου 250 τών συναδέλφων τού
των έπρόκειτο νά κατοικήσουν 
μίαν άληθώς πρότυπον Κηπού-

παρούσης καθυστερήσεως τής Φι
λοθέης, καί εάν αρωμεν τά αίτια 
τής πνευματικής κακοδαιμονίας, 
εάν δημιουργήσωμεν άτμόσφαιραν 
όντως συναδελφικήν, εάν άναπτύ- 
ξωμεν περισσοτέραν ψυχικήν επα
φήν, εύκόλως θά εΰρωμεν τότε 
τήν θεραπείαν καί τών υλικών 
δυσχερειών, αί όποΐαι όντως σή
μερον είναι μεγάλαι. Διότι ή 
αγάπη, ή ομόνοια, ή καλή ψυχική 
διάθεσις εύκόλως ευρίσκουν άντα- 
πόκρισιν καί ένίσχυσιν, ένφ ή 
καχυποψία, δ εγωισμός, ή ιδιοτέ
λεια καί ή τελματωμένη μεμψι- 
μοιρία, ποτέ.

’Ιούνιος 1940
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

'Υπό τού ιατρού κ. Γεωργίου Γα- 
λανάκι, καθηγητοΟ τής σχολής Νο
σοκόμων, έξεδόθη άρτι σύγγραμμά 
του ύπό τάν τίτλον «Παθολογία, 
καί θεραπευτική τών νόσων του Χη
μικού Πολέμου» καί πωλείται άντί 
δρχ. 100.

"Ο κ. Γαλανάκις προσεφέρθη όπως 
διαθέση ώρισμένον αριθμόν βιβλίων 
πρός τά μέλη του ΤΥΠΕΤ έπί τιμή 
δρχ. 70 πληρωτέων εις δεκαδρά- 
χμους μηνιαίας δόσεις.

Φρονούν ιες δτι έξυπηρετοϋμεν τά 
μέλη τού ΤΥΠΕΤ άνελάβαμεν τήν 
διάθεσιν τοιούτων ύπό τούς άνωτέ- 
ρω δρους.

Οί έπιθυμοΰντες ν' άποκτήσωσι τό 
βιβλιον τούτο παρακαλοϋμεν δπως 
άπευθόνωνται εις τήν ύπηρεσίαν 
τού ΤΥΠΕΤ.

.......................................................................................................... mi... mini....... ........... .........

i -ιιπιιιιιι mil iiiiiieiiiii mini"!
liiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii''iiii'ii» |i|l',miiiii'""“"i"i.........................................

Εις τό «Ελεύθερον Βήμα» τής 9 δίαν του, τήν όποιαν μέ έπιμέλειαν 
’Ιουλίου ό κ. Μ. Ρόδας έθιξε τό ζή- καί στοργήν άνεβίβασεν εις τό θερι- 
τημα τών δικαιωμάτων καί ύπο- νόν θέατρον «Μακέδο» ό άρ- 
χρεώσεων τής θεατρικής κριτικής, , τίως άνασυγκροτηθείς θίασος τού 
άντικρούσας τήν παρ’ ένίων θιασαρ- λαμπρού μας καλλιτέχνου κ. Β. Αρ- 
χβν ύποστηριχθεΐσαν πρότασιν περί | γυροπούλου. Τό έργον τού κ. Παπα-

ΓΓΕΝΘΗ
ΔΑΝΑΗ Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

"Ολως πίρνώίως άπεβίωσε τήν 
21 Λΰγόύστυυ ή παρά τφ Δικα
στικό) Τμήματι συνάδελφος Δανάη 
Σωιηριάδου, διακρινομένη επί έξαι-

τής δημοσιεύσεως τής κριτικής μετά 
τινας ήμέρας άπό τής «πρώτης». 
Τήν άνωτέρω άποψιν κατέκριναν 
καί αί έφημερίδες «'Αθηναϊκά Νέα» 
τής αΰτής ήμερομηνίας καί ή «Κα
θημερινή» τής 10 ’Ιουλίου. Μετέχον- 
τες, έστω καί κάπως άργά, εις τήν 
σχετικήν συζήτησιν, φρονοϋμεν δτι 
πρέπει νά διαγραφή σαφώς ή άρ- 
μοδιότης τών θεατρικών κριτικών 
καί νά τακτοποιηθή ή έν τω κύνλω 
του Θεάτρου δράσις των. Συγκεκρι
μένος προτείνομεν : α) δπως κηρυ- 
χθή τό άσυμβίβαστον τού θεατρικού 
κριτικού πρός τούς έν ένεργεία συγ
γραφείς, μεταφραστάς, ήθοποιούς, 
σκηνοθέτας καί θεατρώνας, β) δπως 
οί θεατρικοί κριτικοί έχουν καί αύ- 
τοί άδειαν άσκήσεως έπαγγέλματος 
καί έγγραφώσιν είς τό Σωματείον 
τών Μουσικών, ήθοποιών καί τεχνι
τών τού Θεάτρου, γ) δπως άναγνω- 
ρισθώσιν ώς θεατρικοί κριτικοί οί 
έπί πενταετίαν τουλάχιστον άοκή

, εφημερίδα ή περιοδικόν τό πολύ μη- 
! νιαϊον, δ) δπως μελλοντικώς άνα
ξ γνωρίζονται ώς τοιοΰτοι δημοσιο- 
: γράφοι ή μή, διπλωματούχοι δμως 

Επαγγελμα-

ρειιχη μορφώσει και ευγενεία , , , , ,
χαρακτηρος. U ϋανατος της προ- 
ιχάλεσε βαθυτατην τίλΐψιν είς τό 
προσωπικόν τοΰ Κ. Κ. Τήν κηδείαν 
τής μεταστάσης παρηκολοΰθησαν 
έκ μέρους τής Δ. Επιτροπής δ κ. , _ _ ,
Μαργαρίτης και η Κα ΓΙαπιδο- „ _ - □ ·, -αχ./, -Γ. ν,,, , , , ■ τικης Σχολής του Βασιλικού θεάπουλου, Ο Συλ/ογος μας, ανιι , 1 „ . 1 .. , ,, ., , , , _ άτοου, ένθα θά διδάσκονται : Δρα-στεφανου ης την σορον της μετά- r , . ,, . - Q ,, ν ο w , ,. ματολογία, Ιστορία του θεάτρου,
στάσης, οιειίεσε οραχμας πεντακο-ίΤΛ - , Μ Λ ,, c , - , , . -η , ; Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλο-
σιας υπέρ των άπορων του Ιαμειου, , . , '<γ λόγια και Ιστορία τής Παγκοσμίου

{Λογοτεχνίας. Τέλος φρονοϋμεν, δτι 
® ί τά τελευταίως έπικρατήσαντα «προ-

Μία άγγελική ψυχή καί μορφή, - εισαγωγικά» σημειώματα τών συγ. 
ένας υποδειγματ κάς τύπος εύγε (ίγροφέων καί μεταφραστών είς τάς 
νειας, μία άκρως ευσυνείδητος ύπαλ-, εφημερίδας κατά τήν ήμέραν τής 
ληλος, εκλεκτή κόρη τοϋ άειμνή-j πρώτης, τά όποια άποιελοΰν κατά 
στου Είσαγγελέως τών Εφετών I κανόνα περιαυτολογίαν καί δίδουν

τών
άπαγορευθούν-

έτερμντισε τάν βίον την 21ην Αι>-("Q ουγγραφεύς άλλως τε όμιλε! 
γούστου. I πρός τό Κοινόν διά τοΰ έργου του,

Ο θανατάς της έπληγωαε 6αθυ·ιτρ δέ Κοινόν εΓναι είς θέσιν νά κρί- 
τατα τήν έχουσαν άνεπουλωτα άκό-|νηάπ’ εύθείας περί τής άξίας τού 
μη τα τραύματα έκ προσφάτων οίκο-· έργου, βοηθούσης τό πολύ καί τής 
γενειακών ατυχημάτων στοργικήν κριτικής, χωρίς νά έχη άνάγκην

i.uu*riBAciui, Liu/ uuy ; κανόνα περιαυτολογίαν και ο
Σωτηριαδου, τά άποκορυφωμα τής λαβήν είς άντεγκλήσεις μετά 
Σεμνάτ/,τος, ή Δανάη Σωτηριάδου, | κριτικών, πρέπει νά άπαγορευ

Μητέρα.
θά πλήξη άκόμη άγαπημένην 

άδελφήν εΰρισκομένην χάριν σπου
δών είς τήν άλλοδαπήν.

Τήν κηδείαν τής Σεμνής κόρης 
τών ’Αθηνών, γενομένην έκ τοΰ 
ΙΙαρεκκλησίου τού «Ευαγγελισμού», 
παρηκολεύθησεν έν καταφανεί συγ- 
κινήσει ό Σάς Διοικητής τής Εθνι
κής Τραπέζης κ. Άλ. Κοριζής, 
πλήθος συναδέλφων, μερίς τής 
’Αθηναϊκής Κοινωνίας θρηνούσα

«διευκολυντικών» σημειωμάτων.

«Τό μοντέλο τής γυναίκας μου».
—Τόν τελευταϊον καιρόν παρατηρεϊ- 
ται άξιέπαινος προσπάθεια τών νέων 
Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, 
πρός κατάκτησιν σκηνικών άλλά καί 
ποσοστικών δαφνών. Αί προσπάθειαι 
αύταί, εύγενικαί έν τω συνόλω των, 
έστέφθησαν αί μέν ύπό έπιτυχίας (οί 
κ. κ. Καγιδς, Ψαθας κλπ.), άλλαι δέ 
(οί κ. κ. Τσουμπρής, Τσεκούρας κλπ.)

τήν ^ δμορφη νυφούλα, ^ πού τόσον | δέν έτελεσψόρησαν. Ό κ. Π. Παπα- 
άπρόοπτα καί πρόωρα έγκατέλειψε , δούκας, συμπαθέστατος ουγγραφεύς 
τον έπιγειον κοσμον. | έπιθεωρήσεων, ύπήρξεν ό τελευταίος

Τά χώμα τής ’Αττικής άς καλό- μέχρι στιγμής συνεχιστής τής καλ- 
ψη έλαφρά τά ώραϊο λουλούδι, πού λίτεχνικής ταύτης προσπάθειας τών 
έπεσε τόσο γρήγορα. Ινέων, ήν έκδηλώνει είς τήν ύπό τόν

ΒΑΣ. Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ άνωτέρω τίτλον τρίπρακτον κωμω-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΞΙΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙ
ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑ
ΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝ. Π. Ε.
’Ενταύθα

Φέρομεν εις γνώαιν τών κ. κ. Συνεταίρων, οτι κατόπιν 
ουνεννοήαεως μετά τής Διοίκησε ως τον Συνεταιρισμόν ή εν τη 
όδω Άριατείδου 3 (τηλέφωνον 23 266) αποθήκη μας χονδρι
κής πωλήσεως -d-έτει είς τήν διά&εοίν των τά κάτω&ι είδη, με 
α ο β α ρ ά ς εκπτώσεις.

Ωρολόγια χειρός και τσέπης *Ελβετικών ’Εργοστασίων είς 
πλουαιαν συλλογήν, ’Επιτραπέζια εγερτήρια παντός είδους, 
ηλεκτρικά ώρολόγια καί εκκρεμή. Αυτόματα τετράχρωμα μολύ
βια Super-Norma. Στυλογράφοι καί παντός είδους μεταλλι
κά μολύβια είς ποιότητα αλπακά, λευκό μέταλλο, χρωμέ, έπι- 
ατρωμένον χρυσόν καί άργυρον 900]οοο κλπ.

Διά τάς αγοράς των ταύτας οί κ. κ. Συνεταίροι δύνανται
νά κάμνοισι χρήαιν διατακτικών τοϋ Συνεταιρισμού πρός ημάς.

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. Συνεταίρων ό Οίκος μας δια&έ- 
τει ειδικόν υπάλληλον, δατις, τή έπι&υμία των, κατόπιν τηλε
φωνικής εντολής δύναται νά τούς έπιακέπτηται μετά πλήρους 
συλλογής είς ώραν καί τόπον, πού ή&ελον ορίσει οϋτοι.

Μετά τιμής
I. ΒΑΡΟΤΣΗΣ

δούκα χαρακτηρίζει λεπτός καί κομ- 
ψογραμμένος, άν καί κάπως μακρη- 
γορών, διάλογος. Τό τελευταϊον ί
σως διότι ή ύπόθεσις, ήν έξέλεξε, 
δέν θά έδικαιολόγει τρεις ολοκλή
ρους πράξεις. Πέραν αύτοΰ τοΰ μι
κρού έλαττώματος καί ώρισμένων 
κοινοτυπιών τής α πράξεως, βλέπε
ται εύχαρίστως καί είς πολλά σημεία 
προκαλεϊ τό αύθόρμητο γέλιο τών 
θεατών. Έν πάση περιπτώσει άπο- 
τελεϊ τήν καλυτέραν τών ύποσχέσε- 
ων διά τό μέλλον τοΟ συγγραφέως. 
δστις, μέ τήν σκηνικήν του πείραν 
καί τό άναμφιοβήτητον τάλαντόν 
του, ε’ιμεθα βέβαιοι, δτι θά μας πα- 
ρουσιάση συντόμως εργον, δπερ θά 
σημειώση άκόμη μεγαλυτέραν έπι- 
τυχίαν. Εύχαρίστως εΐδομεν τήν έμ- 
φάνισιν έπί σκηνής, μετά πολυετή ά- 
πουσίαν, τής συμπαθεστάτης καί λε- 
πτοτάτης καλλιτέχνιδος Δ)δος ’Άν
νας Σταυρίδου.

I»
Ή άληθής θεατρική περίοδος τού 

ήμικρατικοΰ 'Οργανισμού ήρχισε μό
λις τήν 12ην ’Ιουλίου, μέ τό «Τ α - 
ξίδι τ ο 0 κ. Περισό ν», τό ό
ποιον άνεβιβάσθη είς τό «Λυρικόν» 
θέατρον, κατά τρόπον τιμώντα ά- 
ληθώς αύιόν. Βεβαίως ή κλασική 
κωμωδία τών Labiche καί Martin 
ώς ύπόθεσις δέν λέει μεγάλα πρά
γματα. Είναι έπηρεασμένη μεγάλως 
άπό τήν Comedia del arte καί τό 
μεταγενέστερο vaudeville, Σέ ώρι- 
σμένα μάλιστα σημεία τής έρωτικής 
intrigue καί τοΰ κούφου οικογε
νειάρχου ένθυμίζει τά «Δημιουργη- 
θέντα συμφέροντα» τού Benavente. 
Μεγαλυτέραν άξίαν εχειή β'εΐκών τής 
β' πράξεως, δπου οι συγγραφείς βά
ζουν στό στόμα τοΰ Δανιήλ εΰφυε- 
στάτους «άφορισμούς» γιά τήν 
άνθρώπινη μαιαιοδοξία καί έπιτη- 
όειόιητα. Συνεπώς ή δλη άξια τού 
έ'ργου στέκεται κατά κύριον λόγον 
σιή δημιουργία «άτμοσφαίρας» καί 
στό παίξιμο τών ήθοποιών. Καί τά

ιιι......ιιιιιιι... ιιιιιιιιιιιιιιιιητ
σκηνογράφου κ. ’Ανεμογιάννη, ό ό
ποιος άσφαλώς θά συνέχιση τό 
προώρως διακοπέν εργον τοΰ μεγά
λου μας Άραβαντινοΰ καί ό όποιος 
θά τίμηση τό ελληνικόν ονομα καί 
είς τήν ξένην. Ή άτμοσφαίρα πού 
παρουσίασε ήταν άληθινή αισθητι
κή καί όπτική πανδαισία καί θαύμα 
χρωμάτων, ένδυμασιών καί style.

Έξ άλλου, δσον άφορά τήν άπό- 
δοσιν, γενομένην μέ γοργότητα καί 
χάριν, έπαινοι όφείλονται σέ δλο τό 
καλλιτεχνικό συγκρότημα, μέ τόν κ. 
Λογοθετίδην έπί κεφαλής καί τούς 
άδελφοΰς Μουσούρη καί τήν Καν 
Άρώνη στούς κυρίους ρόλους. Λε
πτότατος καμαριέρης ό κ. Τ. Γαλα
νός, σέ ρόλο άνταποκρινόμενο στήν 
προσωπικότητά του. Ή μουσική τοΰ 
κ. Χαρατσάρη, σπινθηροβόλος καί 
άπολύτως ένηρμονισμένη μέ τό 
πνεύμα τοΰ έ'ργου.

'»
Ή Κα Κατερίνα Άνδρεάδη έπα- 

νήλθεν είς τό προσφιλές της άγγλι- 
κόν ρεπερτόριον καί παρουσίασεν 
είς τό ’Αθηναϊκόν Κοινόν τήν «Κ α- 
ρ ο λ ί ν α ν» τοΰ Σώμερσετ Μώμ, 
πρός τέρψιν μάλλον τής ίδιας, παρά 
τού δευτέρου. Καί στό προηγούμενο 
φύλλο έκακίσαμε τήν προτίμησιν αύ 
τήν τής Έλληνίδος πρωταγωνίστριας, 
τήν όλίγον, άς ε’ίπωμεν, έγωϊστι- 
κήν, ιδίως μάλιστα δταν πρόκειται 
περί Εργων συμβατικών καί έστερη- 
μένων καλλιτεχνικής πνοής, ώς 
συνέβη μέ τήν ύπό κρίσιν κωμωδίαν, 
τήν αύχμηρότητα τών δύο πρώτων 
πράξεων τής όποιας μόλις κατορθώ
νει νά έξιλεώση ή άνταξία τοϋ συγ
γραφέως τής «Ιερής Φλόγας» Γ’ 
πράξις. Έν πάση περιπτώσει έξακο- 
λουθούμεν νά έλπίζωμεν, δτι ή έκλε- 
κτή καλλιτέχνις θά θελήση νά σ Γρα
φή καί πρός άλλους θεατρικούς ο
ρίζοντας, πράγμα δπερ ή δυναμικό- 
της, τόσον τής ιδίας, δσον καί τού 
θιάσου της καί τών λοιπών συνερ
γατών της, άπολύτως έπιτρέπουσι.

@
Ό ύπό άνασκόπησιν μήν έκλει

σε μέ τήν παράστασιν δύο έργων, 
τά όποια δέν είχαν Εξαιρετική τύχη: 
τό Ελληνικό «Μ ι σ ο γ ύ ν η ς» τοϋ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΗΝΙΕΣ
ιιιιιιι mill Mill mill   in  

Πληροφορούμεθα δτι ή ’Επιτροπή 
Στεγάσεως ήρχισε τήν έκπόνησιν τεΰ 
σχετικού Κανονισμού, οδτινος ό κα
ταρτισμός καί ή έναρξις Εφαρμογής 
θέλουσιν άγγελθή κατ’ αύιάς δι’ Εγ
κυκλίου πρός τό Προσωπικόν.

—Μεταξύ τών Καθηγητών τής 
Σχολής Μετεκπαίδευσις τών Υπολο
γιστών Α', τής όποιας ή λειτουργία 
άρχεται άπό 1 )ς Σεπτεμβρίου, περι
λαμβάνεται καί ό Καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου κ. Μαριδάκης.

—"Η Έπετηρίς τού Προσωπικού 
Εξετυπώθη καί κατ’αύιάς θά άρχίση 
ή διανομή της είς τούς κ. κ. Συνα
δέλφους. Ή «Τραπεζιτική» χαίρει 
ιδιαιτέρως διότι πραγματοποιείται 
παλαιός πόθος τού Προσωπικού καί 
πληροΰται έν υφιστάμενον κενόν.

—Μετά τήν θεσπισθείσαν αύστη- 
ράν άπαγόρευσιν χρησιμοποιήσεως 
τών τηλεφώνων τής Τραπέζης δΓ 
ίδιωτικάς συνομιλίας, τό Προσωπι
κόν άπευθύνει τήν παρόκληοιν πρός 
τόν Σύλλογον, ϊνα ένεργήση παρά τή 
Σή Διοικήσει καί έγκατασταθή είς 
κατάλληλον μέρος τού Κ. Κ. τηλε
φωνικός θάλαμος, ένθα τό προσωπι
κόν νά δύναται νά κάμη τά τηλεφω- 
νήματά του έπί πληρωμή.

δύο αύτά άπεδόθησαν μέ μοναδικήν κ. Χρονοπούλου, στό θέατρο «Μα
καλλιτεχνικήν πληρότητα. Καί έν 
πρώτοις ή σκηνοθεσία καί οί σκη
νογραφίας καί ιδίως αί δεύτεραι, 
όφειλόμεναι στήν μεγαλοφυή δη
μιουργικότητα τού νεαρού έλληνος

κέδο», καί τό Αστυνομικό «Π ρ ο α
ν ά κ ρ ι σ ι ς» στό «Ρέξ», τό όποιο 
συνεκέντρωσε τό Ενδιαφέρον περιω- 
ρισμένου Επιστημονικού Κοινού.

Ν. Μπ.

MET ΑΒΟΛΑ! ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΓΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ

1) Φλωρεντία Χριστοφίλη, Προσ. 
Δακιυλογράφος, έκ τού Ύ)τος Θεσ
σαλονίκης είς τό τών Πατρών. 2) 
Άνδρ. Παπαγεωργίου, Βοηθός β’, 
έκ τού Ύπ)τος ’Αταλάντης είς τό 
τής Άμφικλείας. 3) Δημ. Στεργιό- 
πουλος, Λογιστής α'. έκ τοΰ Ύπ)τος 
θεσ)νίκης είς τό τοϋ Πειραιώς. 4) 
Γεώργ. Παπαμιχελάκης, Γραφεύς, 

ι Εκ τοΰ Πειραιώς είς ’Αθηνών. 5) 
Δημ. Μελισσείδης, Βοηθός α'. έκ 
τοΰ Ύπ)τος Λεβαδείας είς τό Πει
ραιώς. 6) Χαρίλ. Παπαδόπουλος, 
Βοηθός α'. έκ τού Ύπ)τος Μυτιλή
νης είς τό Βόλου. 7) Χαράλ. Χα· 
ραλαμπόπουλος, Γραφεύς, έκ τοΰ 
Ύπ)τος Βόλου είς τό Χαλκίδας. 8) 
Πέτρος Πάτρας, Λογιστής γ'. έκ 
τοΰ Ύπ)τος Κυπαρισσίας είς τό 
Καλαμών. 9) Νικ. Εύμορφόπουλος, 
Υπολογιστής α'. έκ τοΰ Ύπ)τος 
Καλαμών είς τό Κυπαρισσίας (Προϊ
στάμενος). 10) Γεώργ. Καλδρυμίδης, 
Βοηθός β'. έξ ’Αμυνταίου είς Σέρ- 
ρας. 11) Θεόδ. Άστρινίδης, Βοη
θός β.' έκ Σερρών είς Δράμαν. 12) 
Μιχ. ’Αλεξίου, Προσ. Ύπάλ., έκ 
Πειραιώς είς Λαμίαν. 13) Δημ. 
Γιαννιτσιώτης, Λογιστής β', έκ Βό
λου είς Φλώριναν (Προϊστάμενος) 
14) Δημ. Χρονιάδης, Υπολογιστής 
α'. έκ Φλωρίνης είς Αλμυρόν 
(Προϊστάμενος). 15) Κωνστ. Τσιαμα- 
νής, ’Υπολογιστής α', Εξ "Αλμυρού 
είς Βόλον. 16) Παν. Γκολφινόπουλος, 
Λογιστής β'. έξ Ύπ)τος Παγκρατίου 
είς Κ. Κ. 17) ’Ιωάν. Σταθόπουλος, 

• Λογιστής γ'. έξ Ύπ)ιος ’Αθηνών

είς τό Παγκρατίου (Προϊστάμενος). 
18) θεόδ. Σαραντάκης, Υπολογι
στής β'. έκ Λιμένος Βαθέος (Σάμου) 
είς ’Αθηνών. 19) Ιωάν. Ραυτόπου- 
λος, Τμηματάρχης γ’. έκ Θεσ)νίκης 
(άνάκλησις) είς Πειραιά, 20) Πίνδ. 
Μαρίνος, Υπολογιστής α', έκ ©η
βών είς Λεβάδειαν. 21) Μιχ. Παρα- 
σκευαίδης. Υπολογιστής α', έκ 
Πλωμαρίου είς Θήβας (Προϊστάμε
νος). 22) Παρασκ. ΓΙαρασκευάς, 'Υ
πολογιστής β'. έκ Πατρών (άνάκλη- 
σις) είς Λάρισαν. 23) Τιμόθεος Κα- 
ζαδέλης, Βοηθός β', έκ Λιμ. Βαθέος 
(Σάμου) είς Κόρινθον. 24) θεμιστ. 
Πολύζος, Ταμίας γ', έκ Λιμένος 
Βαθέος (Σάμου) είς Πάτρας. 25) 
Φίλιπ. Κεοίσογλου, Βοηθός β', έκ 
Λαγκαδά είς Θεσ)νίκης. 26) Σωκρ. 
Οίκονομίδης, "Υπολογιστής β', έκ 
θεο)νίκης είς Λαγκαδάν. 27) Λυκ. 
Μανουσάκης, Βοηθός β'. έκ Σητείας 
είς Πειραιά. 28) Φίλ. Σαλούτσης, 
Βοηθός β', έκ θεσ)νίκης είς Πειραιά. 
29) Δημ. Νιφορόπουλος, Γραφεύς, 
έξ Ίστιαίας είς Βόλον. 30) Ίωάν. 
Ράϊκος, Γραφεύς, έκ Βόλου είς Ίστι- 
αίαν. 31) Στυλ. Φωτεινός, Γραφεύς, 
έκ Καλαμών είς Πειραιά. 32) Πολυν. 
Σεϊλόγλου, Βοηθός β', έκ Ξάνθης 
είς Άλεξανδρούπολιν. 33) Παναγ. 
Κοντοζής Βοηθός α', έκ Διδυμοτεί- 
χου (άνάκλησις) είς Ξάνθην. 34) 
Ίωάν. Όρφανίδης, Γραφεύς, έκ 
Μυτιλήνης είς Διδυμότειχον. 35) 
Ίωάν. Μποτσαράκος, "Υπολογ. β", 
έκ Μυτιλήνης είς Καλάμας. 36) 
Εύστρ. Ίωσηφέλης, Βοηθός α', έκ

Μυτιλήνης είς Αϊγιον. 37) Άλέξ. 
Σωφροιιάδης, Γραφεύς, έκ Μυτιλή
νης είς Πειραιά. 38) Σπυρ. Καζαν
τζής, Προσ. "Υπάλληλος, έκ Κόριν
θου είς Άμαλιόδσ. 39) Πέτρος Καρ- 
δσράς, Ύπολογ. α', έκ Μεσσήνης 
είς Πάτρας. 40) Διον. Μεσσηνέζης—- 
Μετοξάς, Λογιστής γ', έκ Πατρών 
τις Πειραιά. 41) "Ελένη Ροντήρη, 
Προσ. Δακιυλογράφος, έξ ’Αγρίνιου 
είς ’Αθηνών. 42) Μ. Σκορδίλης 
Προσ. "Υπάλληλος έξ Ίωαννίνων εί; 
Χανιά.

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
1) Ήλίας Ήλιόπουλος, Γραφεύς, 

έκ Φλωρίνης είς "Υπ)μα Παγκρατίου.
2) θεόδ. Ψαρρός, Λογιστής γ', έκ 
Θεσσαλονίκης είς Καρυάς. 3) "Αγγε
λος Χαλκιόπουλος. Ύπολογ. β', έκ 

1 Καρυών είς θεσ)νίκην. 4) Κωνστ. 
| Καραβίας, Γραφεύς, έκ Μεγάλο
ι πόλεως ιίς Γύθειον. 5) Κωνστ. Σι- 
νανιώτης, Γραφτύς, έκ Γυθείου είς 
Μεσσήνην. 6) Τρύφων Βούτσης, Προσ. 
Ύπάλλ., έκ Μεσσήνης είς Μεγαλό- 
πολιν. 7) Σπυρ. Καζαντζής, Προσ. 
Ύπάλ., έξ Άμαλιάδος (άνάκλησις) 
είς Κόρινθον. 8) Μενέλαος Τοιγκου- 
ράκος, Προσ. Ύπάλλ., έκ Κορίνθου 
είς Άμαλιάδα. 9) Ν. Κουτιόλας, 
Βοηθός β'. έξ Άμφίσσης είς Καστο
ριάν. 10) Φιλώτας Νούσκας, Γρα
φεύς, έκ Καστοριάς είς "Αμφισσαν. 
11) Γεώργιος Σιψής, Γραφεύς, έκ 
Παπάδου είς Άταλάντην. 12) Εύστρ. 
Ίωσηφέλης, Βοηθός α', έξ Αίγιου 
(άνάκλησις) είς Παπάδον. 13) Εύαγ- 
γελία Διαλετά, Προσ. Δ)φος, έκ 
Ν. Ιωνίας είς Κ. Κ. 14) Νίτσα Γιαν- 
νάκη, Δ)φος β’, έκ Κύμης είς Κ. Κ. 
15) Κωνστ. Μητσάκης, Ύπολογ., 
α', έκ Καλαμών είς Καλλιθέαν. 16) 
Παν. Δρομάζος, Ύποταμ. α'. έξ 
Αίγιου είς Καλάμας. 17) Γεώργιος 
Γεωργόπουλος, Προσ. Ύπάλλ. έκ 
Κυπαρισσίας είς Βόλον. 18) Άθηνά 
Παύλου, Δ)φος α', έκ θεσσαλλονί- 
κης είς ’Αθηνών. 19) Κωνστ. Χρή
στου, Προσ. Ύπάλλ., έκ Χίου είς 
’Αθηνών. 20) Άθαν. Κουτσοσίμος, 
Βοηθός β', έξ Αμυνταίου είς Κοζά
νην. 21) θεμ. Λιάνης Βοηθός β', έκ 
Κοζάνης είς Άμύνταιον. 22) Άδαμ. 
Χατζησαράντος, Ύπολογ. β', έξ 
’Αθηνών είς Κ. Κ 23) Σόλων Μητα- 
δόπουλος, Ύπολογ. β', έκ X >νίων 
είς Σητείαν.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ!
ΙΑΤΡΟΣ

ι
ι
ιX
XΆφροδισιολόγος καί δερ 

ματολόγος. Δέχεται έν τη 
νέα αύτοϋ Κλινική : Πλα- ][( 
τεΐα Άγ. Ειρήνης άρ. 11. )( 

— Άθήναι — X

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
καινουργές εκ 4 κυρίων δωματίων, 
χωλλ, λουτρού πλήρους, δωματίου 
υπηρεσίας, καλοριφέρ, ηλεκτρικής 
κουζίνας, άποΰήκης κλπ. χρειω
δών, έπί τής διασταυρώσεως τών 
οδών Αργοστολιού καί Πεστών 
14 (συνοικία Κυψέλης, πλησίον 
Πάρκου). Πληροφορίαι παρά τφ 
κ. Μιχ. Πολίτη — Έ-θνική Τρά
πεζα, ’Αξίαι.


