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"ΗΡΩΣΣΜΈν ΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ
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ΝΕΟΙ

DE LA

BASQUE NATIONALE DE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τήν 17ην Σεπτεμβρίου, ίσχυ- τών είς τά έσθονικά σύνορα νας των. Ύπελογίζετο δτι τέσραί Ρωσσικαί στρατιαί εισέβα συγκεντρωθεισών πολλών ρωσ- σαρες ρωσσικαί μεραρχίαι θά
λαν έν Πολωνία πλήξασαι έκ σικών μεραρχιών πρό τών ό είσήρχοντο είς τήν ’Εσθονίαν
των νώτων τόν ήδη ένανιίον ποιων ό ύιτό τόν στρατηγόν καί όκτώ είς τήν Λεττονίαν.
λίαν ύπερτέρου έχθροΰ ήρωϊ- Laidoner μικρός έσθονικός στρα Ίσχυραί φρουραί έπρόκειτο νά
κως μέν μαχόμενον, άτυχώς τός ήιο δλως άνίσχυρος, υπέ έγκατασταθοΰν έν Haapsalu,
δμως μετριότατα διοικούμενον γραψε σύμφωνον άμοιβαίας βο παράλιον πόλιν τής ’Εσθονίας,
Πολωνικόν στρατόν, ουτω δέ ήθειας, δεκαετούς διάρκειας, είς Kuresaare (Arensburg) έπί
έπετάχυνον τήν κατάρρευσιν δΓ ου παρεσχέθη είς τήν Ρωσ τής νήσου Saaremaa (Osel), είς
του εϊκοσιν μόλις ετών ζωήν σίαν τό δικαίωμα νά όιαιηρή τήν νήσον Hiiumaa (Dago) είς
άριθμήσαντος νεωτέρου Πολω είς τάς έσθονικάς νήσους Saa τούς λιμένας Baltiski, Liepaja,
νικού κράτους. Διά του ύπο- remaa (Osel) καί Hiiumaa(Dago) Ventspils καί Pitrags, έπίσης
γραψέντος έν Μόσχα τήν 28ην ώς καί είς τόν εγγύς τού Tal είςτήν λεττονικήν TtoXivDaugavΣεπτεμβρίου όριστικοΰ γερμα- linn λιμένα Baltiski (Baltisch- pils (Diinaburg), σημαντικόν
νοσοβιετικοΰ συμφώνου ή έλευ- port) στρατιωτικός, ναυτικάς κόμβον συγκοινωνιών παρά τήν
θέρα καί άνεξάρτητος Πολω καί άεροπορικάς βάσεις. Επί λιθουανικήν μεθόριον. Ή έκ
νία έπαυσεν ύφισταμένη. Τό σης ύπεγράφη έμπορική συμ τών γεγονότων δέ τούτων προανατολικόν ήμισυ αυτής έγέ- φωνία προβλέπουσα αυξησιν ξενουμένη διεθνώς βαθεια έντών έμπορικών άνταλλαγών με τύπωσις έπετείνετο έκ τής άγνετο λεία των Ρώσσων.
Πρόκειται όντως περί ιστορι ταξύ Εσθονίας καί Ρωσσίας, γελθείσης άπροόπτου άποφάκού γεγονότος έξαιρετικής ση βελτίωσιν τών συγκοινωνιών σεως τής Γερμανίας δπως παμασίας. ’Από τής έποχής, τής καί μεταφορικός διευκολύνσεις. λινοστήσουν είς τό Ράϊχ έκαΆρχομένου τού ’Οκτωβρίου τόν είκοσι χιλιάδες Γερμανών
πτώσεως του τσαρισμού ειχοοί
Ρώσσοι έστράφησαν νοιιώτε- έγκατεστημένων άπό αίώνων
μεν συνειθίσει νά θεωρώμεν
τήν Ρωσσίαν ώς κράτος ’Ασια ρον πρός τήν δμορον τής ’Εσ καί εύημερούντων είς τά βαλ
τικόν, ένδιαφερόμενον άπό πο θονίαν Λεττονίαν, τής όποιας τικά κράτη.
Καθ’ δν χρόνον τά γεγονότα
λιτικής άπόψεως κυρίως διά τά ό ύπουργός τών εσωτερικών
ζητήματα τής ’Άπω ’Ανατολής, κ. Munders, κατά τό παράδειγ ταΰτα έξειλίσσοντο μέ γοργόπεριορίζομενον δέ, έν Ευρώπη μα τού έσθονοΰ συναδέλφου τητα κινηματογραφικής ταινίας
είς τό νά ύποδσυλίζη τό πυρ του, έσπευσεν επίσης είς Μό είς τάς νοτιοανατολικός άκτάς
των κοινωνικών επαναστάσεων σχαν δπου, μετά βραχύν δι τής Βαλτικής, ή Σοβιετική Κυκαί τών εμφυλίων πολέμων. σταγμόν, υπέγραψε καί αυτός βέρνησις προέβαλεν άπαιτήσεις
’Ήδη ή κατάστασις μετεβλήθη τήν 5η ν ’Οκτωβρίου δεκαετή καί είς τήν Φινλανδίαν, χώραν
άρδην. Ή Ρωσία έπανέρχεται συμφωνίαν παραχωρούσαν είς ούχί βαλτικήν, άλλά σκανδι
είς τήν Κεντρικήν Ευρώπην, ώς τήν Ρωσσίαν τό δικαίωμα νά ναβικήν, ήτις άπέκρουσε, τήν
φαίνεται δέ μέ σκοπούς μεγα- έγκαταστήση ναυτικάς βάσεις 6ην ’Οκτωβρίου, πρόσκλησιν
λεπηβόλους, άνταξίους του Με μετ’ έπακτίου πυροβολικού είς τής Μόσχας δπως άποστείλη
γάλου Πέτρου, τής Αικατερίνης τούς δύο λεττονικούς λιμένας Αντιπροσωπείαν είς αυτήν διά
Β' καί τών πανσλαυϊστών του Liepaja (Libau) καί Ventspils τήν διαπραγμάτευσιν συμφώ
(Windau), είς ούς θά σταθμεύη νου, συνάμα δέ ήοχισεν έπιπαρελθόντος αίώνος.
Τοιαότη δμως μεγαλοπράγ- μόνιμος φρουρά περίπου 30.000 στρατευομένη, κλείουσα τούς
μων πολιτική μοιραίως έδει νά Ρώσσων στρατιωτών. ’Εκ πα νοτίους λιμένας της καί άποπεριλαμβάνη είς τό πλαίσιόν ραλλήλου συνήφθη καί έμπο μακρύνουσα είς τό έσωτερικόν
της καί τήν κυριαρχίαν τής ρική συμφωνία πρός πυκνωσιν τόν άμαχον πληθυσμόν τής πρωHelsinki (Helsing
Βαλτικής, τής όποιας τήν έπα- τών μεταξύ Λεττονίας καί Ρωσ τευούσης
fors) καί τών πόλεων Viipuri
φήν εΐχε σχεδόν άπωλέσει ή σίας οίκονομικώ / σχέσεων.
Ήλθεν εΐτα ή σειρά τής (Wiborg)> Mikkeli (St. Michel),
Ρωσσία άπό εικοσαετίας. ΆνεΛιθουανίας.
Μετά ολιγοημέ Oulu (Uleaborg) καί Sortavala.
φέρομεν προηγουμένως Πέτρον
τόν Μέγαν. Είς τήν άπόκρυφον ρους διαπραγματεύσεις, καθ’ άς Ούχ ήττον, πρό τής συνεχιζομέπολιτικήν διαθήκην αύτοϋ ό ό λιθουανός ύπουργός τών έ νης ρωσσικής πιέσεως, καταφαφοβερός ουτος τσάρος συνίστα, ξωτερικών κ. Οϋρμπσυς κατ’ νείσης διά τής παρουσίας Αρ
ώς λέγεται, είς τούς διαδόχους έπανάληψιν μετέβη άπό Kau κετών εκατοντάδων χιλιάδων
του, δπως φροντίσουν νά δια nas (Kowno) είς Μόσχαν, ύπε άνδρών πλησίον τού Λένινγραδ
τηρούν διάπλατον «τό παρά- γράφη τήν 11ην’Οκτωβρίου σο- καί τής συγκεντρώσεως ολο
θυρον» τό όποιον εΐχεν άνοί- βιετολιθουανικόν σύμφωνον δυ κλήρου τού σοβιετικού στόλου
ξει, άναλώμασι τής Σουηδίας, νάμει τού οποίου άπεδόθησαν είς τόν ναύσταθμον τού Kron
είς τήν Βαλτικήν. Τήν υποθή μέν, είς τήν Λιθουανίαν ή πο stadt ή Φινλανδική Κυβέρνησις
κην τού μεγάλου προγόνου εύ- λωνική μέχρι τούδε πόλις καί έδέχθη νά άποστείλη -τήν ΙΟην
"Οκτωβρίου είς Μόσχαν τόν έν
λάβώς έτήρησαν πάντες οι ε περιφέρεια του Wilno, κατοιΣτοκχόλμη πρέσβυν αυτής κ.
κουμένη
ύπό
Λιθουανών,
άλλ’
πόμενοι αύτοκράτορες, ήδη δέ
καί ό Στάλιν έκρινεν εύθετον έπέτυχεν ή Ρωσσία τό δικαίω Παασακίβι. Μακραί συνενοήτήν στιγμήν, συγκατανευούσης μα νά διατηρή έν Λιθουανία σεις ήρχισαν άμέσως διεξαγόπροφανώς τής Γερμανίας, νά τμήματα στρατού καί άεροπο- μέναι, τόσον μάλλον δυσχερείς
κρούση έπιτακτικώς τάς θύρας ρίας πρός προάσπισιν τής -λι δσον οί Φινλανδοί σθεναρώς
νά ύπερασπίζοντες τά δίκαιά των
τών γειτονικών Βαλτικών κρα θουανικής άκεραιότητος,
έφάνησαν δυστροπούντες νά
χρησιμοποιή
έλευθέρως
τάς
σι
τών.
παραχωρήσουν
είς τούς ΡώσΤά γεγονότα έπήλθον ρα δηροδρομικός καί ποταμίους
σους
τάς
ύπ’
αυτών
ζητηθείμεταφορικός
γραμμάς
τής
χώ
γδαία. Πριν ή άναλύσωμεν τήν
σας
έν
τώ
Φιλανδικώ
κόλπω
βαθυτέραν έννοιάν των, έκθέ- ρας, πιθανώς δέ καί νά όχυνησίδας
Hogland
(Suursaari),
τομεν αύτά συντόμως κατά τήν ρώση τά πρός τήν ’Ανατολι
Lavansaari, Seiskari, Tytarsaaχρονικήν τάξιν των: Ή δια κήν Πρωσσίαν σύνορα.
Τοιουτοτρόπως έντός δεκα ri έφ’ ών υπάρχουν φάροι, τόν
φυγή του καταφυγόντος είς τόν
λιμένα τού Tallinn (Reval) πο πενθημέρου τά τρία μικρά βαλ άκραιον νοτιοδυτικόν λιμένα
λωνικού ύποβρυχίου «Orzel» τικά κράτη ύπεχώρησαν, ήρχι- Hango, τόν έλεγχον έπί τών
εδωσεν άφορμήν είς τήν Ρωσσί σε δέ άμέσως ή εφαρμογή τών νήσων Aland (Ahvenanmaa),
αν δπως ζητήση έξηγήσεις καί συμπεφωνημένων. Τήν 16ην ’Οκ αί όποΐαι νά παραμείνουν άάπαιτήση εξασφαλίσεις άπό τήν τωβρίου οί Λιθουανοί περιχα νοχύρωτοι, καί τήν έπί τού Βο
ρείου Παγωμένου ’Ωκεανού
Έσθονικήν κυβέρνησιν. Τήν 24 ρείς είσήρχοντο είς τήν περιφέ
φιλανδικήν
περιοχήν PetschenΣεπτεμβρίου, ό έσθονός υπουρ ρειαν τής Βίλνας, έξ· άλλου δ
ga, δυτικώς του Μουρμάνσκ.
μως
άπό
τής
18ης
ίσχυραί
ρωσγός τών έξωτερικών Selter μετέβη είς Μόσχαν, τήν 25ην έ- σικαί δυνάμεις ήρχισαν είσε- Μετά τριημέρους συζητήσεις,
πανήλθεν είς Tallinn, τήν 26ην λαύνουσαι είς τά βαλτικά κρά καθ’ ήν διάρκειαν έδόθη ευ
σοβιετικά πολεμικά καιρία είς τάς "Ηνωμένας Ποάνεχώρησε πάλιν είς Μόσχαν, τη καί
δπου, τήν 27ην, ύπό τήν πίεσιν πλοία κατέπλεον είς τούς λιμέ Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

ΟΙ

EMPLOYES

ΙΒΗΙΚΒ ΤΡΑΠΕΖΙ! IΕΠΙΙΙΙ
14 ΜΑΓΟΥ 1928 - 14 ΜΑΤΟΥ 1938
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
"Υπό ΔΗΜ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
..-..... — Τμηματάρχου Έ8ν. Τραπέζης ■■
"Η μετά τήν Μικρασιατικήν
καταστροφήν κρατησασα ανωμα
λία καί ταραχή έν τή πολιτική
τής Χώρας ημών ζωή, δυναται νά
θεωρηθή ως τερματισθεΐσα διά
τών εκλογών τοΰ Νοεμβρίου 1926
καί τοΰ επακολούθησαντος σχη
ματισμού Οικουμενικής Κυβερνήσεως υπό τόν ’Αλέξανδρον Ζαιμην.
Ή έκ τής τοιαΰτης έσωτερικής
καταστάσεως ανωμαλία, ένισχυομένη έκ τής άθρόας συρροής τών

έκ Μικρΰς ’Ασίας καί Θράκης
προσφύγων καί έκ τής δυσμενούς
διά τήν χώραν ημών τροπής έξωτε
ρικών τινων ζητημάτων, δεν ήτο
δυνατόν ή νά έπιδράση δυσμενώς
έπί τής αξίας τοΰ έθνικοΰ ημών
νομίσμανος, οπερ ήδη εΐχε πλη
γεί έά τής ποοηγηθείσης μακράς
εμπολέμου καταστάσεως. Οί κά
τωθι αριθμοί δεικνυουσι τούς
κλυδωνισμούς τούς οποίους ύπέστη ή δραχμή κατά τήν περίοδον
ταΰτην.

ΤιμαΙ συναλλάγματος έπί Λονδίνου
’Ανώτατη

Κατά
»
»
»
»

τό έτος
» »
» »
» »
» »

1922
1923
1924
1925
1936

"Έν τών σπουδαιότερων ζητη
μάτων, ών τήν τακτοποίησιν επεδίωξεν ή σχηματισθεΐσα ύπό τόν
’Αλέξανδρον Ζαΐμην Οικουμενική
κυβέρνησις,ήτο ή τακτοποίησις τών
δημοσίων οικονομικών καί ή στα
θεροποίησή τής αξίας τοΰ Έθνι-

Κατωτάτη

410
438
298
386
453

Μέση

97
134
202
250
316

166,50
296,67
247,35
312,47
386,50
κοΰ νομίσματος, ήτις, βοηθούσης
τής κρατησασης πολιτικής όμαλύτητος και του πνεΰματος γενικής
περισυλλογής, ουσιαστικώ ς έπετεύχθη κατά τό έτος 1927. Τούτο
άμέσως καταδηλούται εκ τών άκολούθων αριθμών.

ΤιμαΙ συναλλάγματος έπϊ Λονδίνου
’Ανώτατη
Κατωτάτη

Κατά
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

’Ιανουάριον
Φεβρουάριον
Μάρτιον
’Απρίλιον
Μάϊον
’Ιούνιον
’Ιούλιον
Αύ'γουστον
Σεπτέμβριον
’Οκτώβριον
Νοέμβριον
Δεκέμβριον

Κατά τό έτος

1927
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1927

Τήν έν τοΐς πράγμασιν έπιτευχθεΐσαν σταθεροποίησιν τής δραχ
μής,ή Οικουμενική Κυβέρνησις ήθέλησε καί Νόμοι νά καθιερώση τή
βοήθεια καί τοΰ Διεθνούς έν Γε
νεύη ’Οργανισμού, τής Κοινωνίας
τών Εθνών. Καί πράγματι, μετά
λεπτομερή τού συνόλου τών ελλη
νικών οικονομικών μελέτην καί
έξέτασιν, ύπεγράφη έν Γενεύη τήν
15 Σεπτεμβρίου 1927 ύπό τοΰ
"Έλληνος Υπουργού τών Οικονο

Μέση

385,—
376 —
376,—
375,75
371,50
371,50
372,—
372,50
369,—
368,—
369,75
368,50

365,—
367,—
374,—
357,50
363,50
366,—
359,—
369,—
366,50
366,—
366,—
366,50

375,01
372,76
375,46
365,37
366,92
360,40
366,30
370,98
365,49
366,81
367,95
366,83

385,—

356.—

368,53

μικών Γεωργίου Καφαντάρη, μετ’
έγκρισιν καί τοΰ Συμβουλίου τής
Κοινωνίας τών ’Εθνών, Πρωτο
κολλάν συγκείμενον εξ έννέα άρ
θρων καί έξ παραρτημάτων, δΓ ού
έπεδιώχθη ή τακτοποίησις τών οι
κονομικών ζητημάτων τής Ελλά
δος έν τφ συνόλφ των καί δή ή
σταθεροποίησις τοΰ Ελληνικού νο
μίσματος, ή κάλυψις , τών μέχρι
τότε ελλειμμάτων τοΰ Προϋπολο
γισμού καί ή συμπλήρωσις τοΰ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.............................................................................................. ιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.

Σκέψεις καί Κρίσεις— Ή κοινωνική άσφάλισις καί
πρόνοια κατά τό έτος 193S

»

3, 4

»

5

Τά κυριώτερα εμπορεύματα

»

6

’Εσωτερικά! οικονομικά! ειδήσεις

»

7

Τά τελευταία πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα

»

S

’Εξωτερικά! οικονομικά! ειδήσεις

-'miiimmiiimimiiiiiiimimiimiimmmmmmuiimi.

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Ξ
Ξ

’Εσωτερικού
’Εξωτερικού

Δρχ.
Δολ.

60

Ε

2 =

=

Διαχειριστής

Ξ

I

X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ

|

Ξ

Άζ.'χόημίας 52

Ξ

Ξ

Τά εμβάσματα έπ’ δνόματι
τής. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Ξ
|

Ξ
Ξ
=

At αποδείξεις δέον νά φέρωσι
τήν υπογραφήν τοΰ Διαχειριστοΰ
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού

=
=
Ξ

Ε
Ξ
Ξ
Ε

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρομηταί, όπως γνωστοποιούν εις τά
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έργου τής αποκαταστάσεως τών
προσφυγών.
Τό Πρωτόκολλον (Ο, κυρωθέν
διά τοΰ από 10 Νοεμβρίου 1927
Νομοθετικού Διατάγματος, κυρωθέντος καί τούτου διά τοΰ Νόμου
3423 τής 7 Δεκεμβρίου 1927, δια
λαμβάνει έν δλίγοις τους κάτωθι
ορούς, οΐτινες έθεωρήθησαν απα
ραίτητοι διά τήν επιτυχίαν τοΰ
έπιδιωκομένου σκοπού:
α) ’Έκδοσις υπό τήν αιγίδα τής
Κοινωνίας των Εθνών εξωτερικού δα
νείου £ 9.600.000,-/-, μέ περίοδον άποσβέσεως τουλάχιστον
τριακονταετή,
ούτινος ή κανονική ίξυπηρέτησις θά
έξησφαλίζετο κυρίως έκ τών πλεονα
σμάτων των υπό τόν έλεγχον τής Διε
θνούς Οικονομικής ’Επιτροπής τελουσών προσόδων (άρθρα I καί II).
β) "Ιδρυσις νέας Τραπέζης υπό τήν
επωνυμίαν «Τράπεζα τής Ελλάδος»
συμφώνως μέ τό σχέδιον συμβάσεως
μεταξύ τοΰ ’Ελληνικού Δημοσίου καί
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
καί τό σχέδιον Καταστατικού, τά προσηρτημένα είς τό ΙΙρ οτόκολλον έν
Παρτήμασι III καί IV αυτού, σκοπός
τής οποίας ήθελεν εισθαι Ιδία ή πραγ
ματοποίησή καί ή διατήρήσις τής σταθεροποιήσεως τού ‘Ελληνικού νομίσμα
τος έν σχέσει μέ τόν χρυσόν.
Διά τήν σταθεροποίησιν τού νομί
σματος θά έδει νά χρησιμοποιηθώ τό
1)3 τού προϊόντος τού δανείου, ήτοι
£ 3.000.000,-/- διά τής έξοφλήσεως μέ
ρους τοΰ Δημοσίου χρέους, δπερ ήθελε
μεταβιβασθή παρά τής ’Εθνικής Γραπέζης είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος,
(άρθρον IV).
γ) Ύπόσχεσις τής Ελληνικής Κυ
βερνήσει»; δτι θά καταβάλη πάσαν
προσπάθειαν νά διατηρή πλήρες ίσοζόγιον μεταξύ τών τρεχόντων εσόδων
καί τών τρεχόντων έξόδιυν τοΰ Κρά
τους, έξαιρέσει τών προς παραγωγι
κούς προσόδων σκοπούς δαπανωμένων, Suva θά δύνανται νά εξευρί
σκονται έξ άλλων πηγών (άρθρον V).
δ) Ύποχρέωσις τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως δπως έξοφλήση τό ταχύτερον έκ τοΰ προϊόντος τού δανείου
δπερ δεν θέλει διατεθή διά τούς λοι
πούς έν τώ ΙΊρωτοκόλλο) άναφερομένους σκοπούς καί έκ τών διαθεσίμων
πόρων αυτής, τάς έν τώ V Παραρτήματι τού Πρωτοκόλλου άναφερομένας
όφειλάς (έξ ελλειμμάτων τών χρήσεων
1925-1926 καί 1926-1927 καί λοιπών
καθυστερουμένων οφειλών), συμποσουμένας είς δρχ. 1.743.805.121.78 (άρ
θρον V).
ε) Ύποχρέωσις τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως διά τήν δημιουργίαν νέου
συστήματος δημοσίου λογιστικού, συνάδοντος πρός τήν αρχήν τής ένότητος
τού Προϋπολογισμού και πρός συγκέντρωσιν όλων τών εισπράξεων καί πλη
ρωμών τοΰ Κράτους καί τών Κρατι
κών ’Επιχειρήσεων είς τήν Τράπεζαν
τής 'Ελλάδος βάσει σχεδίου έκτιθεμένου έν Παραρτήματι VI τοΰ Πρωτο
κόλλου (άρθρον V).
στ) Χρησιμοποίησις έτέρου 1)3 τοΰ
δανείου ήτοι £. 3.000.000,-/- διά τήν
συμπλήρωσιν τής
αποκαταστάσεως
τών προσφύγων διά τής ’Επιτροπής
’Αποκαταστάσεως Προσφύγων
(άρ
θρον VI).
ζ) Ύποχρέωσις τής Ελληνικής Ινυβερνήσεως όπως μή ζητή βραχυπρο
θέσμους προκαταβολάς ούόέ νά έκδίδη
βραχυπρόθεσμα γραμμάτια τού Δημο
σίου Ταμείου ή ομόλογα άλλων παρο
μοίων βραχυπροθέσμων οφειλών διά
ποσόν ύπερβαΐνον τά 800 έκατομμΰρια
δραχμών (άρθρον VII).

Κατά τάς προηγηθείσας τής
υπογραφής τοΰ Πρωτοκόλλου συ
ζητήσεις περί τοΰ καταλληλοτέρου
(‘) ’Απολογισμός 'Εθνικής Τραπέζης
έτους 1927, (Νόμοι, Διατάγματα καί
Συμβάσεις), Σελίς 14 καί Έφημερίς Κυ
βερνήσεως, τεύχος Α-., άριθ. φύλλου
298 τής 7 Δεκεμβρίου 1927.

τών λ)σμών τοϋ Δημοσίου ούδείς τοκος τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί της
όργανισμοΰ ό όποιος, έχων το εκ σύστασις τής «Τραπέζης της Ελλά ! θά
καταβάλλεται πλήν τών είςτό έξωτε- Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
δος» είς ήν παρέχεται τό αποκλειστι
δοτικόν προνόμιον, έδει ν’ άνα- κόν δικαίωμα τής έκδόσεως τραπεζι 1 ρικόν διρθεσίμων αύτοΰ. Άφ* έτέρου
λάβη τήν εφαρμογήν τοΰ κυβερ- κών γραμματίων καθ’όλην τήν Επι |ή Τράπεζα ύποχρεοΰται νά ένεργή σχέσεων καί περί τής έφεξής λει
νητικοϋ προγράμματος διά τήν κράτειαν, ή δέ ’Εθνική Τράπεζα πα άνευ τίνος άμοιβής εισπράξεις , καί τουργίας τής Τραπέζης ταΰτης»
δημοσίων χρημάτων καί νά Συμβάσεως τής 23 Φεβρουαρίου
έξασφάλισιν τής σταθεροποιή- ραινείται τοΰ προνομίου τούτου απο πληρωμάς
τής ήμέρας τής ένάρξεως τής λειτουρ τηρή τούς σχετικούς λ)σμ ούς (αρ 1928 είναι αί ακόλουθοι:
σεως τής αξίας τοΰ εθνικού νο γίας τής νέας Τραπέζης (άρθρον 1). θρον 45).
'
ί
α) Ή 'Εθνική Τράπεζα, παραιτουμίσματος, έπεκράτησεν ή γνώμη β) Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής, 1ρα~
Είς τήν Τράπεζαν επιτρέπεται 11J μένη
ένη τοϋ
τοΰ έκδοτικοΰ προνομίου άτο
άπό της
τής
δτι ή αποστολή αύτη δεν θά πέζης τής ’Ελλάδος, αναλαμβάνεται προεξόφλησις ή αγορά ·γραμματίων τοϋ | £ν(ίρξ$ως τής λειτουργίας τής Τραπέάπρεπε ν’ μνατεθή είς τήν ’Εθνι έξ ολοκλήρου παρά τής ’Εθνικής Τρα Δημοσίου Ταμείου ή ή αποδοχή τοι- | ζης τής Ελλάδος, θά έξακολουθήση
είς
έγγυησιν
πιστώσεων, χειτ0υργ0ΰσα ώς άνώνυμος Τραπεζιπέζης είς τό άρτιον, δέον δέ νά εκόο-, ον των
κήν Τράπεζαν, διατηρούσαν τήν θή
ως και , τιχή έ.ιιχείρησις (άρθρον 1).
έξ ολοκλήρου παρ’ αύτής, είς δη μέχρι ποσοΰ δρχ. 400 000.00
ΐδιότυπον μορφήν, ήν κατά τήν μοσίαν έγγραφήν, έπιφυλαχΟεντος υ ή χορήγήσις τφ Δημοσίφ προσωρινών j
Άπό τής χρήσεως τοΰ έτους 1929
μακράν αυτής σταδιοδρομίαν λόγφ πέρ τών μετόχων της τοΰ δικαιώματος προκαταβολών,, μέχρις έτέρου πο- j μ^χρι 31 Δεκεμβρίου 1950 πάσα διατών ιδιαιτέρων τοπικών συνθηκών προτιμήσεως πρός εγγραφήν , είς, τό ή- σοΰ δραχμών 400.00,0.000·— Το αν- νομή καθαροΰ! μερίσματος συσσωρευVo)ιερού καθ’ εξαμηνίαν τών
μισυ τοϋ κεφαλαίου τούτου, εν αναλο Λ'ολον δμως τών τοιοΰτων προείοφ/νη- | τι))οΰ
είχε προσλάβει.
γία πρός τάς ύπ’ αύιών κατεχομένας σεων, έγγυήσεων κάί προκαταβολών | §ρχ 1400 κατά μετοχήν, ύποχρεοΐ τήν
Κάί όντως ή Εθνική Τράπεζα μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης (άρ δέν δύναται ποτέ νά ύ,περβή τό 1)10 ; φράπεζαν είς καταβολήν τφ Δημοσίφ
τοΰ συνόλου τον τακτικού . προυπολο- ! ποσοΰ ίσου πρός τό 1]4 τής διανεμομέέν τη εξελίξει αυτής κατέστη ή θρο ν 2).
γ) Έν άρθρφ 3 καθορίζονται τά γισμοϋ τών έσόδών της έκάστοτε χρη- νης καθαράς έπί πλέρν διαφοράς, τά
μοναδική εκδοτική Τράπεζα τοΰ
(άρθρον 55).
δέ σχηματιζόμενα διά τών ’Ισολογι
τόπου άμα δέ καί ο ισχυρότερος στοιχεία τού Ενεργητικού καί Παθη σεως
ε) Είς" τήν Τράπεζαν, έπιτρέπον- σμών άποθεματικά (πλήν τών έξ έκδότικού, ατινα ή ’Εθνική Τράπεζα άνεοικονομικός οργανισμός, ό όποιος λαβε τήν ύπσχρέωριν, νά μειαβιβάση ται αί τραπεζικοί έν γένει Ιργασίαι | λοφ
- μετοχώ'ν)
riPTAvmv’i τηρούμενα
T.'nnmiii.fiVrt. ιδιαιτέρως,
ι rSι fii.TEOMC.
συγκεντρών παρ’ αύτφ τό μεγα- είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος κατά πλήν κυρίως τής παροχή; τοκου εις άνήκουσι κατά τό 1]4 είς τό Δημόσιον
λύτερον μέρος τών, αποταμιευμά τήν ημέραν τής ένάρξεως τής λειτουρ καταθέσεις ή τρεχούμενους^ παρ αυτή καί άποδοθήσονται αύτφ τή 31 Δεκεμ
λογαριασμούς (έξαιρέσει τών καταθέ βρίου 1950.
των τών εντός τών ορίων τοΰ ελευ γίας αύτής, ώς καί ό τρόπος τής άπο- σεων
Τραπεζών μέχρι 1 ο]ό), τής άτιμήσεως αυτών.
Ή συμμετοχή αΰτη τοΰ Δημοσίου
θέρου Κράτους διαβιοΰντων αλλά
δ) Τό Δημόσιον άνέλαβε τήν ύπο- σκήσεως έμπορίας ή τής συμμετοχής θά διατίθεται παρά τής Τραπέζης
καί τών έν διασπορμ Ελλήνων, χρέωσιν δπως κατά τήνήμέραντής ένάρ είς έμπορικάς, βιομηχανικός ή αλλας υπέρ τής ’Αγροτικής πίστεως ώς
διέθετε τήν πίστιν καί τά κεφά ξεως τής λειτουργίας τής Τραπέζης τής έπιχειρήσει;,' τής άποκτήσεως άκινή- εισφορά τοΰ Δημοσίου πρός ένίσχυσιν
καταβάλη αυτή £ 3.000.000-/- των (εξαιρέσει τών πς>ός ίδιαν χρήσιν τών κεφαλαίων αύτής.
λαια αύτοΰ οΰ μόνον πρός συνεχή Ελλάδος
είς συνάλλαγμα χρυσής βάσεως, έκ τοΰ τοιούτων), τής αγοράς μετοχών Τρα
Διά τήν συμμετοχήν του, τό Δημό
έξυπηοέτησιν τών αναγκών τοΰ προϊόντος τοΰ δανείου των £ 9.000. πεζών καί Εταιρειών (άρθρα 55 καί 56) σιον
είς ούδεμίαν δικαιούται έπέμβαΚράτους, αλλά καί πρός έξυπηρέ- 000-/-, πρός έξόφλησιν άναλόγυυ τμή στ) Τό κάλυμμα τών έν κυκλοφορία σιν είς τά τής Τραπέζης πέραν τής έκ
τραπεζικών
γραμμάτιών
καί,
τών
έν
τησιν καί άνάπτυξιν δλωί' έν γέ- ματος τοΰ χρέους αύτοΰ. (άρθρον 4).
τών περί ’Ανωνύμων Εταιρειών Νό
υποχρεώσεων τής Τραπέζης δέν μων συγχωρουμένης.
νει τών κλάδων πίστεως έν τώ ε) Τό Δημόσιον άνέλαβε τήν υπο όψει
δπως πρός έξόφλησιν τοΰ υ δύναται νά είναι κατώτερον του 40ο]ο
Διά τό διάστημα 1 Ίανουαρίου 1928
τόπφ, τών οποίων κατέστη ό πάν χρέωσήν,
πολοίπου τών χρεών αύτοΰ πρός τάς αύτών, δέον δέ ν’ άποτελήται, από μέχρι, τής ένάρξεως τής λειτουργίας
τοτε έ'τοιμος προστάτης καί πολ- Τραπέζας Ελλάδος καί Εθνικήν δια χρυσόν ή συνάλλαγμα χρυσής βάσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό Δημό
θέτη έτησίως έκ τοΰ προϋπολογισμού (άρθρα 61 καί 62). Αιτήσει τής Τρα σιον δικαιούται λόγο) συμμετοχής του
λάκις ό δημιουργός.
δύνανται ν’ άνασταλώσι ,προ- είς τά κέρδη τής Τραπέζης, ποσοϋ α
Ό πολύμορφος οΰτος καί πολυ κατά τά δύο πρώτα έ'τη 200 ακολού πέζης,
θως δέ 300 έκατομ. δραχ. προσέτι δέ σωρινώς αί περί καλύμματος διατάξεις, νάλογου πρός τό τής πατά τό έτος
σύνθετος οργανισμός, ό όποιος τά έκ τής έκδόσεως κε.μάτων κέρδη έπί τή καταβολή ειδικού φόρου είς
1927 συμμετοχής του. Τό ποσόν τούτο
από τοΰ Ίανουαρίου 1842 μέχρι αύτοΰ, τά τέλη καί τούς φόρους τούς τό Δημόσιον (άρθρον 63)·
θέλει άχθή εις πίστωσιν τοϋ παρά τή
του έτους 1927, επί 86 συναπτά παρά τής ’Εθνική; Τραπέζης κατα ζ) Τό Δημόσιον συμμετέχει κατά τό Τραπέζη κυμαινομένου χρέους τοϋ
έτη, κατόρθωσε νά συνδυάση καί βλητέους αύτφ καί τήν συμμετοχήν του 1]2 είς τό πλεόνασμα τών καθαρών Δημοσίου (άρθρα 2 καί 3). Είς πίστωτά κέρδη τής Τραπέζης τής 'Ελ κερδών τής Τραπέζης, δπερ απομένει σιν δέ τών έπ’ αναγκαστική κυκλοφο
μετά θαυμαστής έπιτυχίας νά είς
λάδος, μεΐον τοΰ ποσοϋ τοΰ άπαΐτου- μετά τήν άφαίρεσιν τών διάφορων προ ρία δανείων τοϋ Δημοσίου θέλει άχθή
έκπληρώση τούς ποικιλωτάτους μένου πρός πληρωμήν τοΰ τόκου τοϋ βλέψεων καί εισφορών ό)ς καί συσσω- τό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1927 σχηματισκοπούς, οΰς ή συνεχής πρός τά δανείου Ένοποιήσεως 6 ο)ο 1924. Τό ρευτικοΰ μερίσματος πρός 8ο]ο έτησί σθέν βάσει τοΰ άρθρου 7 τής άπό 31
πρόσω έξέλιξις τής Εθνικής Οικο σύνολον τοΰ προκύπτοντος ποσοΰ ώ- ως έπί τοΰ μετοχικ,οϋ κεφαλαίου.
Μαρτίου 1921 Συμβάσεως άποθεματιΤό έτερον 1]2 τοϋ πλεονάσματος
κόν έκ δραχ. 75.000 000 (άρθρον 4).
νομίας τοΰ τόπου έθετε προ ρίσθη δπως κατανέμεται μεταξύ τών διατίθεται
πρός σχηματισμόν αποθεδύο Τραπεζών έν αναλογία 2]3 είς τήν
γ) Ή Τράπεζα παραιτεΐται πάσης
αύτοΰ, χωρίς νά παύση ασκών Τράπεζαν τής Ελλάδος καί 1]3 είς ματικοϋ μέχρι τής έξισώσεως αύτοΰ
τοϋ Δημοσίου άξιώσεως έπ τής
καί τήν έκδοτικήν λειτουργίαν, τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί ταΰτα μέ- πρός τό μετοχικόν κεφάλαιον, οποτε κατά
προώρου άρσεως τοϋ έκδοτικοΰ καί
τό
πλεόνασμα
αποδίδεται
ολόκληρον
έκρίθη ακατάλληλος ν’ άναλάβη, χρις δτου τό πρός τήν πρώτην χρέος
λοιπών προνομίων. Τό δέ Δημόσιον
τό Δημόσιον μετά προηγουμένην
δηλοΐ ότι παραιτεΐται πάσης άλλης
μετά τήν εδαφικήν έπέκτασιν τοΰ τοΰ Δημοσίου περιορισθή είς δραχ. είς
εκατομμύρια. Μετά ταΰτα τό Δη άφαίρεσιν έξ αύτοΰ υπέρ τών μετόχων, άξιιόσεως του έναντι τής Τραπέζης έκ
Κράτους, τήν σημαντικήν αυξησιν 800
μόσιον, πρός άπόσβεσιν μέν τοϋ υπο τοΰ 1]4 αύτοΰ ή ποσοστού 4 ο]ο έπί τών υφισταμένων Νόμων καί Συμβά
τοΰ πληθυσμού καί κυρίως τήν είς λοίπου τούτου έδει νά διαθέτη τήν τοΰ μετοχικού κεφαλαίου (οπότερον σεων (άρθρον 4)·
μεγίστον βαθμόν άνάπτυξιν τής συμμετοχήν του είς τά κέρδη τής Τρα ποσόν είναι μικρότερον) (άρθρον 71) ί1).
δ) Διά τοΰ άρθρου 6 παρατείνεται
η) Ή Τράπεζα τής Ελλάδος απαλ
οικονομικής δραστηριότητος τοΰ πέζης τής Ελλάδος καί τά έκ κερμά λάσσεται
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1950 ή ύποχρέωπαντός
φόρου
ή
τέλους
(άρ
κέρδη αύτοΰ, πρός άπόσβεσιν δέ
σις τών Ταμείων, 'Ιδρυμάτων ή έτέρων
τόπου είς δλας αυτής τάς έκδηλώ- των
τοΰ υπολοίπου χρέους αύτοΰ πρός τήν θρον 73) (2).
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί
σεις, τό έργον τής σταθεροποιή- ’Εθνικήν Τράπεζαν δραχ. 100 εκατομ
Ή συνελθοϋσα τήν 1 Μαρτίου ου, όπως έν^ργώσι τάς καταθέσεις των
σεως τής αξίας τοΰ νομίσματος. μύρια έτησίως. Είς τάς Τραπέζας έδό- 1928 ’Έκτακτος Γενική τών Με-' παρά τή Εθνική Τραπέζη, έπεκτεινοΔύο δθεν λύσεις συνεζητήθη- θη τό δικαίωμα τής παρακρατήσεως τόχων τής Εθνικής Τραπέζης Συ- μένη καί. έπί τών έφεξής ίδρυθησομέκαταβλητέων παρά τής ’Εθνικής
νων όμοιων ’Οργανισμών.
σαν- ή νά περιορισθή ή ’Εθνική τών
Τραπέζης φόρων καί τελών καί τοϋ νέλευσις ενέκρινε, πλήν τής περί
ε) Ή Τράπεζα άναλαμβάχει τήν ύΤράπεζα είς τά έργα καθαρώς ποσοΰ τής συμμετοχής τοϋ Δημοσίου ής ανωτέρω άπό 27 ’Οκτωβρίου
εκδοτικής Τραπέζης, μεταβιβά- είς τά κέρδη τής Τραπέζης τής Ελλά 1927 Συμβάσεως μετά τοϋ συνημ ποχρέωαιν 11 νά ένισχύση τήν αγροτι
κήν πίστιν διά πιστώσεων καί 2) νά
ζουσα τάς λοιπά; εργασίας αυτής δος. (άρθρον 5).
μένου αυτή Καταστατικού τής χορηγήση δάνεια έπ’ ένεχύρο) τών έκστ)
Τό
μέρος
τών
καθαρών
κερδών
είς νέαν ίδρυθησομένην Τράπεζαν, τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό πηγάζον Τραπέζης τής Ελλάδος, έτέρας δοθησομένων όμολογιφν πρός τούς
ή νά παραμείνη ως Τράπεζα κα έκ τής προσθήκης είς τάς ακαθαρί δύο Συμβάσεις τής Τραπέζης μετά δικαιούχους πρόσφυγας τοΰ Β' Μη
ταθέσεων καί εμπορική, παραι- στους αύιής όιφελείας τών μερισμά τοΰ Δημοσίου, ΰπογραφείσας τή τρώου μέχρι ποσοϋ δραχ. 450.000.000
7)·
τουμένη τοΰ έκδοτικοΰ προνομίου των, άτινα απολαμβάνει ώς μέτοχος 23 Φεβρουαρίου 1928, έξ ών ή (άρθρον
στ) Τά διά δηλοποιήσεων τής Ε
τής
Τραπέζης
τής.
Ελλάδος
απαλλάσ
υπέρ νέας Τραπέζας καθαρώς εκ
μέν πρώτη άφεώρα είς τόν δια θνικής Τραπέζης έχοντα άποσυρθή
δοτικής. Τής δευτέρας ταύτης λΰ- σεται πάσης φορολογίας (άρθρον 6).
τής κυκλοφορίας, συνεπείφ τοΰ άπό
Ή ’Εθνική Τράπεζα άναλαμβά- κανονισμόν τών μεταξύ τοΰ Δη 5 Δεκεμβρίου 1924 Διατάγματος, διχοσεως προκριθείσης, έλήφθησαν αί νειζ) τήν
ύποχρέωσιν νά τηρή παρά τή μοσίου καί τής Τραπέζης σχέσεων
δέ κατόπιν τοΰ Νόμου
αποφάσεις αΐτινες διετυπώθησαν Τραπέζη τής Ελλάδος έλάχιστον υπό καί είς τήν έφεξής λειτουργίαν τομηθέντα
2749]1922 τραπεζικά γραμμάτια, θά
έν τφ ΰπογραφέντι έν Γενεύη λοιπον ίσον πρός 7 ο)ο τοΰ συνόλου τής Εθνικής Τραπέζης, ή δέ δευ- έξακολουθήσωσιν ανταλλασσόμενα παρ’
τών είς δραχμάς καταθέσεων ’Ό)|>εως
Πρωτοκόλλφ.
αύτής μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1937,
Ταμιευτηρίου τών τηρουμένων έν τέρα είς τήν συστασιν καί τήν άφ’ ής παραγράφονται. Έκ τοΰ ποσοΰ
Τήν υπογραφήν τοΰ Πρωτοκόλ καί
Άθήναις καί Πειραιεΐ καί παρά τοΐς λειτουργίαν Γεωργικής Τραπέζης. τών παραγραφησομένων οΰτω τραπ.
λου τής Γενεύης ήκολούθησεν ή Ύποκαταστήμασιν αύτής είς τήν έ
‘Η πρώτη τών Συμβάσεων τού γραμματίων αποδίδεται είς τό Δη
κατά τήν 27 ’Οκτωβρίου 1927 δραν τών όποιων ή Τράπεζα τής Ελ
των
κατέστη ισχυρά άπό τής διά μόσιον ποσόστόν αναλογούν είς τήν
υπογραφή τής μεταξύ τοΰ Ελλη λάδος ήθελεν ιδρύσει υποκαταστήματα
διά
λογαριασμόν
τούτου
συμφώ
(άρθρον 7), ώς καί νά ύποβάλλη κατά τοϋ Νόμου 3483 τής 12 ’Απριλίου
νως ταΐς συμβάσεσι κυκλοφορίαν
νικού Δημοσίου καί τής Εθνι μήνα εις τό Ύπουργεΐον Οικονομικών
1928
(3)
κυρώσεώς
της.
Ή
δευ(άρθρον 8).
κής Τραπέζης συμβάσεως «περί κατάστασιν τών λογαριασμών αύτής
τέρα (4) ουδέποτε ϊσχυσεν, τοϋ σκοζ) Διά τοΰ 9ου άρθρου κατοχυροΰνπαραιτήσεων τής 'Εθνικής Τρα ύπό τύπον προσδιορισθήσόμενον από
ται τά Ταμεία Συντάξεων καί Αύταποΰ
δι’
δν
συνήφθη
πράγματοπέζης τής Ελλάδος από τοΰ προ συμφώνου μετά τής Ελληνικής Κυ
σφαλείας τοΰ προσωπικού τών Τρα
ή δέ Ιίυβέρνησις άνέλαβεν ποιηθέντος διά τής κατά τό έπόνομίου έκδόσεως τραπεζικών γραμ βερνήσεως,
δπως έπιβάλη τήν αυτήν ύποχρέωσιν μενον έτος ΰπογραφείσης τή 27 πεζών Εθνικής, Κτηματικής καί Ελ
λάδος, άπαγορευομένης τής συγχωνεύματίων καί περί συστάσεως νέας καί είς τάς λοιπάς έν Έλλάδι λειτουρ
’Ιουνίου 1929 Συμβάσεως.
σεως αύτών μετ’ άλλων Ταμείων καί
Τραπέζης υπό τήν έπωνυμίαν γούσα; Τραπέζας (άρθρον 8).
τής είς αύτά συμμετοχής τιπαλλήλων
Αί
κυριώτεραι
διατάξεις
τής
ή)
"Αμα
τη
ένάρξει
τής
λειτουργίας
«Τράπεζα τής Ελλάδος», ήτις
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, άπαντες «περί διακανονισμοΰ τών μεταξύ άλλων έπιχειρήσεων.
σύμβασις μετά τοΰ προσηρτημέ- οι υπάρχοντες περιορισμοί έπί τής α
η) Διά τοΰ άρθρου 10 συνωμολογεΐται ή κατάργησις πάσης διατάξεως ένου αυτή Καταστατικού τής Τρα γοραπωλησίας έξωτερικοϋ συναλλάγ
V ’Ενδιαφέρον ίσως είναι νά ση- πιβαλλούσης είς τήν Τράπεζαν είδικάς
πέζης τής Ελλάδος, έκυρώθη διά ματος καταργοϋνται. (άρθρον 9).
μειωθή ενταύθα ότι ή συμμετοχή τοΰ
Το δέ συνημμένον τή Συμβάσει Δημοσίου είς τά κέρδη τής Τραπέζης υποχρεώσεις,
τοΰ από 10 Νοεμβρίου 192.7 Νο
μοθετικού Διατάγματος, κυρωθέν- και όμοϋ μετ’ αυτής κυρωθέν τής Ελλάδος κατά τά δέκα πρώτα
Ή αυτή ’Έκτακτος Γενική
τος καί τούτου διά τοΰ Νόμου Καταστατικόν τής Τραπέζης τής έτη τής λειτουργίας αύτής άνήλθεν τών Μετόχων Συνέλευσις τής 1ης
είς
δρχ.
122.900.000.
3424 τής 7 Δεκεμβρίου 1927 (’) Ελλάδος περιλαμβάνει πλήν άλ Τά παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης Μαρτίου 1928 ενέκρινε καί τό
καί ένεκρίθη από τής Εκτάκτου λων και τάς ακολούθους διατά καταβληθέντα είς τό Δημόσιον ύπό νέον Καταστατικόν τής ’Εθνικής
τύπον φόρων, συμμετοχών κλπ. κατά Τραπέζης ώς ’Ανωνύμου Τραπε
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό ξεις :
τελευταίαν πενταετίαν τής λει
χων τής Εθνικής Τραπέζης κατά α) Ή διάρκεια τής Τραπέζης ορί τήν
ζιτικής Έπιχειρήσεως, δπερ ενεμέχρι 31 Δεκεμβρίου 1970 (άρ τουργίας αύτής, ύπερέβησαν τό ποσόν
τήν συνεδρίασιν αύτής τής 1ης ζεται
κρίθη καί διά τής άπό 10 Μαρ
θρον 1), τοΰ δ’ έκδοτικοΰ αύτής προ τών δρχ. 460.000.000.
Μαρτίου 1928, άφ’ής ήρξατο καί νομίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1960 (άρ
3) Κατά δοθεΐσαν διά τοΰ άρθρου 5 τίου 1928 Υπουργικής άποφάή ισχύς αύτής.
θρον 2).
τής άπό 25 Νοεμβρίου 1929 Συμβά σεως καί έδημοσιεύθη είς το
β) Ώς κυρία αποστολή τής Τραπέ· σεως πυρωθείσης διά τοϋ Νόμου 4502 Δελτίον ’Ανωνύμων Εταιρειών
Τά κείμενα τής τε Συμβάσεως
όριζε ιαι ή έξασφάλισις τής στα τής 3 ’Απριλίου 1930 αυθεντικήν ερ
καί τοΰ Καταστατικοΰ είναι ακρι ζης
θερότητας τής είς χρυσόν αξίας τών μηνείαν, ή απαλλαγή έπεκτείνετατ έπί τής Εφημερίδας τής Κυβερνή
βώς εκείνα, ά'τινα έν σχεδίφ άπε- γραμματίων αύτής (άρθρον 4), ύποχρέ- πάσης άμεσου ή έμμέσου φορολογικής σεως. (1)
τέλεσαν τά III καί IV Παραρτή „ σις δ’ αύτής είναι ή αγορά καί ή πώ- έπιβαρύνσεως έπιβαλλομένης ύπό μορ
Διά τοϋ νέου Καταστατικοΰ,
ματα τοΰ Πρωτοκόλλου τής Γε λησις είς τού; αίτοΰντας συναλλάγμα φήν δημοσίου φόρου ή δασμού, τέλους δπερ, συμφώνως πρός ειδικήν εν
τος χρυσής βάσεως έπί τή όρισθησο- ή άλλης οίασδήποτε αναγκαστικής
νεύης.
μένη σταθερά τιμή (άρθρον 5).
είσφοράς, συμπεριλαμβανομένων καί αύτφ περιληφθεΐσαν διάταξιν, έ
Αί Διατάξεις τής συμβάσεως γ) τό μετοχικόν κεφάλαιον ορίζεται τών
ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών μελλε νά ίσχύση άπό τής ένάρ
διαλαμβάνουσιν έν δλίγοις τά είς δρχ. 400.000.000 καί διαιρείται είς τελών εσωτερικού.
ξεως τής λειτουργίας τής Τραπέείς 80.000 μετοχάς τών δρχ. 5.000
ακόλουθα :
3) ’Απολογισμός Εθνικής Τραπέζης
α) Άποφασίζεται ή, συμφώνως τφ (άρθρον 8).
δ) Καθορίζεται δτι τό Δημόσιον θ’
συνημμένο) τή Συμβάσει Καταστατικφ,
άναθέτη είς τήν Τράπεζαν τήν διεξα
*) ’Απολογισμός ’Εθνικής Τραπέζης γωγήν άπασών τών τραπεζικών συ
έτους 1927 (Νόμοι, Διατάγματα, καί ναλλαγών αύτοΰ, τήν τήρησιν πάντων
Συμβάσεις) σελίς 61 καί Έφημερίς τών λογαριασμών καί τών υπολοίπων
Κυβερνήσεως, τεύχος Α'. άριθ. φύλ αύτοΰ, τήν έ’κδοσιν καί τήν υπηρεσίαν
λου 298 τής 7 Δεκεμβρίου 1927.
τών έσωτερικών δανείων αύτοΰ. Έπί

/

,(*) ’Απολογισμός τής ’Εθνικής Τρα
έτους 1928. (Νόμοι, Διατάγματα καί πέζης έτους 1928. (Νόμοι, Διατάγματα
Συμβάσεις), Σελίς 54 καί Έφημερίς Κυ καί Συμβάσεις), σελίς 18 καί Έφημερίς
βερνήσεως, Τεύχος Α'. άριθ. φύλλου
Κυβερνήσεως,
Δελτίον
’Ανωνύμων
58 τής 12 ’Απριλίου 1928.
’Εταιρειών, άριθ. φύλλου 52 τής 14
4) ’Απολογισμός Εθνικής Τραπέζης Μαρτίου 1928 καί 71 τής 30 Μαρτίου
έτους, 1928 Νόμοι, Διατάγματα καί 1928.
Συμβάσεις, Σελίς 86.
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
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Ή «Τραπεζιτική» διά τοϋ
παρόντος ψύλλον εισέρχεται εις
το έ'κτον έτος τής έκδόσεώς της.
Οι ύπάλληλοι τής Εθνικής
Τραπέζης, εύτυχήσαντες νά κλη
θούν είς την υπηρεσίαν τοϋ
πρώτον Ελληνικόν Πιστωτικόν
'Ιδρύματος καί δι αύτοϋ είς τήν
υπηρεσίαν τής ιδέας τής προα
γωγής τον έθνικοϋ πλούτου,
είς τήν όποιαν ή Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος χάρις είς
τήν έθνικήν της πίοτιν πρωτηγωνίατησε με
αποτελέσματα
προκαλοϋντα τον θαυμασμόν
διά τό βραχύ τον χρόνου και
τήν ευρύτητα τής πραγματο
π οιήσεως, ήαθάνοντο, δ τι πέ
ραν τον προνομίου τής τοιαύτη , με άνωτέρ >υς σκοπούς πρα
κτικής των ένασχολήαεως, εί
χον καί έπί τον θεωρητικού ε
πίπεδον τήν ύποχρέωαιν, νά
προσφέρουν τήν συμβολήν των,
είς τήν μελέτην καί προώθηαιν

των οικονομικών καί είδικώτερον των τραπεζιτικών ζητη
μάτων.
Ή σκέψις αϋτη ώϋ'ησε τον
Σύλλογον τών 'Υπαλλήλων τής
’Εθνικής Τραπέζης, είς τήν δκδοαιν τής «Τραπεζιτική,» καί ή
μέχρι τοΰδε σταδιοδρομία της,
δύναται νά χαρακτηριαϋ'ή άπό
μίαν επίμονον προαήλωαιν είς
τον σκοπόν, χάριν ιοϋ οποίου
έδημιουργήθη.
Προς τούς φίλους άναγνώ
στα; μας, κοινωνούς τών σκο
πών μας καί προθύμους αυνεργάτα; μας, οί όπιίοι ήθέληααν
διά τής συμπάθειας των, vd συ
νειδητοποιήσουν τήν προσπά
θειαν μας, οφείλεται μαζί με
τάς ειλικρινείς ευχαριστίας μας
καί εγκάρδιος χαιρετισμό , ώς
άπότισις χρέους καί υποσχετι
κόν φιλικής άπδ κοινού καί είς
τό μέλλον καλλιέργειας τοϋ ταχθέντος εύγενο Ος ακοποϋ.

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Α. ”Ιδρυμα Κοιν, ’Ασφαλίσεων

Κατά τό 1938 έπετεύχθη ή υλοκλήρωσις τής λειτουργίας τοΰ
'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλίσεων είς τάς περιφέρειας Αθη
νών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
άπό δέ τής 1ης ’Ιουνίου 1939
ήρξατο ή λειτουργία τών περιφε
ρειακών =Υποκ]των είς Πάτρας,
Βόλον, καί Καλάμας.
Ή πραγματική έναρξις τής ε
φαρμογής τοϋ θεσμοΰ τών Κοι
νωνικών ’Ασφαλίσεων συνετελέσθη, ώς γνωστόν, άπό 1ης Δε
κεμβρίου 1937, άλλ’ αί μεν είσφοραί άφεώρων τούς εργαζομένους
είς επιχειρήσεις άπασχολούσας
πλείστας τών 5 μισθωτών, αί δέ
παροχαί έχορηγοϋντο μόνον είς
τούς έκ τούτων πληττομένους έξ
άτυχημάτων
εργασίας.
πολύτιμον έργάιην τής Ελλη
Τήν Ιην ’Απριλίου 1938 ήρξα
Η ΗΜΕΡΑ THE ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕiQE
νικής γής καί δημιουργόν του
Κατά τήν διεθνή ήμέραν τής ά- Ελληνικού πλούτου, μέ ίσχυρό- το ή υπαγωγή είς τήν άσφάλισιν
ποταμιεύσεως, διαφημίσεις, διαλέξεις, τατον δπλον, ελλόγου άσκήσε- καί τών άπασχολουμένων είς μισχολικαί έορταί καί παντοειδής προ ως τής δημιουργικής του προ κράς επιχειρήσεις (κάτω τών 5
μισθωτών). Μέχρι τέλους δέ τοΰ
παγάνδα άποσκοποΰν νά ένισχύσουν σπάθειας.
έτους
1938 συνετελέσθη ή όλοτό άποταμιευτιζόν πνεΰμα.
Δέν ή το λοιπόν δυνατόν, νά
κλήρωσις
τής ιατρικής, φαρμα
Δέ I πρόκειται νά άναπτΰξωμεν μή άποτελέσουν άντικείμενον
εδώ τά κατάδηλα άγαθά τής άπο- μεθοδικής διδασκαλίας, ώστε κευτική; καί νοσοκομειακής περιταμιεύσεως, δ ά τά όποια αυτή ή ύπό τό φως τής έπιστημονικής θάλψεως, καθορισθέντος καί τοΰ
φύσις καί διά πολύ άτελεστέρων παρ ττηρήσεως, νά αύξηθή ή ά- ποσοστοΰ συμμετοχής τών ήσφαμάλιστα τοΰ άνθρώπου δντων δίδει πόδοσις θεσμού, είς τόν όποιον λισμένων είς τάς σχετικάς δαπάνας τοΰ ’Ιδρύματος, δι’ ειδικού
πολύτιμα διδάγματα.
τόσα οφείλει ή Ελληνική ύ
κανονισμού.
Ή ιατρική περίθαλΘέλομεν δμως νά τονίσωμεν, δτι παιθρος.
ψις,
παρέχεται
κατά κύριον λό
ή άποταμίευσις τότε μόνον είναι
Θά ήτο άδικον νά μή άναγον
είς
επί
τούτφ
συσταθέντα
πλήρης, δταν συνοδεύεται άπό πρα μνησθώμεν έπί τή ευκαιρία τών
ιατρεία,
ύπό
προσληφθέντων
θε
γματικήν άπυταμιευτικήν συνείδησιν. τών υπηρεσιών, τάς όποιας προραπευτών,
διαφόρων
ιατρικών
ει
Λόγοι άσφαλοΰς φυλάξεως, κίνη- σέφερεν είς τήν συνεταιρικήν
τρον κέρδους, άντίληψις προνοίας κίνησιν τής χώρας ό Διοικητής δικοτήτων.
Ή χορήγησις φαρμάκων ενερ■ώθοΰν τό άτομον είς τήν άποταμί- τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. ’Αλέ
γεΐται
διά μέσου πάντων τών
ξανδρος Κοριζής, πρωτοπόρος
ευσιν.
φαρμακείων τών ασφαλιστικών
είς
μίαν
ιδέαν,
ό
όποια
έξεκΕίς πάσας τάς σκέψεις ταύτας,
κέντρων, κατ’ είδικώς όργανωμέπαρεμβαίνει ή άποταμιευτική συν- κολάφθη είς τούς κόλπους τοΰ νον σύστημα.
’Εθνικού Ιδρύματος ύπό τήν
Ή νοσοκομειακή περίθαλψις
είδησις, ή όποια άλανθάστως δρώ δημιουργικήν πνοήν του.
παρεχόμενη
κατά τόν νόμον 6298
σα άπαγορεύει τήν παραίτησιν άπό
Ή ϊδρυσις τής Συνεταιριστι
είς
μόνους
τούς
αμέσως ήσφαλιτήν άσφαλή φύλαξιν, καταδεικνύει, κής Σχολής, φυσιολογική έξέ- σμένους παρέχεται διά δημοσίων
δτι πλήν τοϋ τόκου ύπάρχει διά τον λιξις τής άνδρωθείσης συνεται I νοσηλευτικών ιδρυμάτων καί ίαποταμιευτήν εύρυτέρα ωφέλεια, άν- ριστικής κινήσεως, συμπληρώ I διοιτικών κλινικών, μεθ’ ών τό
νει εύστοχώτατα τήν μέριμναν
τιπροσωπεύουσα δι’ αυτόν πρόσθε τής Κυβερνήσεως διά τήν πρόο I. Κ. Α. συνωμολόγησεν είδικάς
τον ποσοστόν άνταποδόσεω; έκ τής δον τής Ελληνικής γεωργίας. συμβάσεις. Έπίκειται δμως ή έναρξίς τής λειτουργίας ιδίων τοΰ
ύλικής ευημερίας, άποτόκου τών
ιδρύματος θεραπευτηρίων.
έργων πολιτισμού, τά όποια γεννά
Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1938
ή χρησιμοποίησις τοΰ δγκου τών κα 0ΙΚ0Μ0ΜΙΑΙ
ύπήχθησαν είς τά Ύποκ]τα τοΰ
Αί οίκονομίαι, αί όποΐαι λόγφ I. Κ. Α. ’Αθηνών Πειραιώς καί
ταθέσεων καί διδάσκει, δτι δχι μό
τή;
γενικής ανωμάλου καταστά- Θεσ]νίκης 315.100 μισθωτοί:
νον προσωπικώς έξασφαλιζόμεθα,
σεω; έπεβλήθησαν είς δλα τά μέ
’Ήτοι άνδρες
236.174
διά τάς δυσχερείς ήμέρας τής ζωής, ρη τοΰ κόσμου, εύστοχώταται άλ
γυναίκες
77.926
αλλά καί ουμβάλλομεν είς τον περι λωστε καί απολύτως επιβεβλημέ
315.100
ορισμόν τής γενικής κακοδαιμονίας, νοι, περικλείουν έκτος τοΰ ωφελί
Κατά
περιφερείας
οί ήσφαλιή όποια δπου ύπάρχει αμβλύνει τήν μου σκοπού των καί μίαν υψη σμένοι κατανέμονται :
λήν σκέτων καθολικής πάντοτε ε
♦ίσθησιν τής ατομικής άνέσεως.
’Αθηνών
173.500
φαρμογής.
Πειραιώς
90.600
Ακόμη καί είς τήν έλευθερίαν
Πράγματι πολλοί έσυνήθισα ν
Θεσσαλονίκης 51.000
τής χρησιμοποιήσεως τών καταθέ- νά θεωροϋνν τήν άνεσιν καί τήν
315.100
σεών μας εμφανίζεται ή άποταμιευ- ευημερίαν, ως συνυφασμένην μέ
Τό
ποσοστόν
τών
εργαζομένων
τήν
ασκοπον
σπατάλην.
τική σονείδησις διά νά υπόδειξη,
γυναικών
άνήλθεν
είς
25 ο]ο. 'Η
'Η
περίεργος
αυτή
νοοτροπία,
δτι είς συγκροτημένην κοινωνίαν αί
μέση δέ ήμερησία άμοιβή τών ερ
χαρακτηριστική
ύστεροΰντος
πολι
καθ’ ύπαγόρευσιν πρωτογόνου άντι ·
τισμού, είναι ισοδύναμος προς γαζομένων ύπελογίσθη :
λήψεως τής έλευθερίας κινήσεις, ου κατασπατάλησίν ένεργείας καί ε- ’Ά ρ ρ ε ν ε ς
Μαθητευόμενοι δραχ. 24,70
δέποτε μένουν άτιμώρητοι καί δι’ ξανέμισιν π?φύτου, ό οποίος ανή
Έργάται
»
77,94
ήμάς καί διά τούς άλλους.
κει είς τό σύνολον.
Υπάλληλοι
»
116,34
Διά
τήν
δημιουργίαν
τοΰ
πλού
”Ας μή άρκούμεθα λοιπόν μόνον
Θ ήλει ς
είς προπαγάνδαν αυξήσεως τής άπο- του αυτού έμόχθησε καί μοχθεί
Μαθητευόμενοι δραχ. 20,21
ταμιεύσεως, άλλ’ ας έξαντλήσωμεν μεγάλος αριθμός ανθρώπων, διότι
Εργάτρια
ι
»
38,03
ό
κάματος
είναι
τό
μόνον
τίμημα,
πάσαν προσπάθειαν διά τήν άνάπτυ‘Υπάλληλοι
»
68,93
ξιν_. άληθοϋς καί γνήσιας άποταμιευ- αντί τοΰ οποίου παρέχει τά αγαθά , ‘Η κατανομή τών ήσφαλισμέτης ή φύσις.
τικής συνειδήσεως.
Καί δέν αποτελεί αντινομίαν ό νων κατά ηλικίαν, ώς προκύπτει
έκ τής στατιστικής επεξεργασίας
ισχυρισμός, δτι μόνον ή αλόγιστος
τών δελτίων άπογραφής 168.922
ΕΥΝΕΤΑΙΡ1ΣΤ1ΚΗ ΕΧΟΛΗ
άνεσις, ουδέποτε δέ καί ή οικονο
ήσφαλισμένων, έχει ώς εξής:
'Η ϊδρυσις Συνεταιριστικής μία, έχει κοινά σύνορα μέ τήν
Ποσοστόν ο]ο
Ηλικία
Σχολής καί οί κατά τά έγκαί- στέρησιν.
—
1,56
15
Τήν στέρησιν ακριβώς άπομανια ταύτης άκουσθέντες βαθυ
17,82
15 - 19
στόχαστοι λόγοι του κ. Προέ κρύνει ή οικονομία καί είναι διά
17,69
20 - 24
δρου τής Κυβερνήσεως, μαρτυ τούτο σύστημα, τό όποιον πρέπει
18,21
25 - 29
ρούν βαθυτάτην άντίληψιν τής πάντοτε νά εφαρμόζεται.
12,41
30 - 34
Τόσφ τό χειρότερον, εάν κα
σημασίας τής συνεταιριστικής
10,14
35 - 39
όργανώσεως καί τών εύρυτά- λό ύμεθα νά τό άκολουθήσωμεν
7,02
40 - 44
των επιδράσεων αύτής έπί τής ύπό τραγικάς διά τόν κόσμον συν5,06
45 - 49
θήκας.
οικονομίας τοΰ τόπου.
3,84
50 - 54
Θά έχωμεν είθισθή είς μίαν τα
Οί Συνεταιρισμοί, συστηματο3,02
55 - 59
ποιοΰντες καί προάγοντες τήν κτικήν, ή οποία καί εν ειρήνη θά
1,86
60 - 64
γεωργικήν έκμετάλλευσιν, έξο- έξακολουθήση νά είναι μεγίστης
1,83
65 —
πλίζουν τόν "Ελληνα άγρότην, χρησιμότητας.

Μέγα ποσοστόν τών ήσφαλισμένων (53,7 ο]ο) άποτελεΐται άπο νέους 15 - 29 ετών, πράγμα
τό όποιον είναι ευνοϊκόν διά τό
I. Κ. Α. τόσον άπό άπόψεως
τών χορηγηθησομένων συντάξε
ων, δσον καί άπό τής άπόψεως
τών παροχών άσθενείας.
Αί έξ εισφορών εισπράξεις τοΰ
I. Κ. Α. άπό τής ίδρύσεώς του
άνήλθον είς δραχ. 324.984.006,
ήτοι:
άπό 1-31] 12] 1937 δρχ. 9.719.784
» 1]1]38-31]12]38 » 315.264 219
Κατά τό 1938 διετέθησαν :
Παροχαί άσθενείας
’Αθηνών 15.067.500
Πειραιώς 10.062.648
Θεσ]νίκης 3.885.966
—
345.832 29.361.946

Παροχαί συντάξεως
76.777
Δαπάναι προληπτικής
δράσεως
222.345
29.661.068
Κατά τό πρώτον έτος έτυχον
ιατρικής περιθάλψεως 104.036 ά
μέσως καί εμμέσως ήσφαλισμένοι,
έξ ών 2356 ένοσηλεύθησαν είς
νοσοκομεία κατά τόν μήνα Δε
κέμβριον οπότε ήρξατο ή παροχή
νοσοκομειακής περιθάλψεως.

Αί δαπάναι διοικήσεως άνήλ
θον κατά τό 1938 εις δραχμάς
20.524.828.
To I. Κ. Α. μετά τήν έκπλήρωσιν τών άσφαλιστικών υποχρεώ
σεων τοΰ κλάδου άσθενείας καί
εργατικού άτυχήματος έδημιούργησεν άποθεματικά κεφάλαια συν
τάξεως άνερχόμενα είς δραχμάς
400.000.000 περίπου.
Β’. Κλαδικοί ’Ασφαλιστικοί ’Ορ
γανισμοί.
Τά κλαδικά άσφαλιστικά τα
μεία, λόγφ σχετικών πλεονεκτη
μάτων, τά όποια έχουν έξασφαλίσει έκ μέρους τών εργοδοτών
καί ένεκα έλλείψεως πεποιθήσεως
ως προς τήν επιτυχίαν τοΰ νέου
θεσμοΰ δέν έδέχθησαν τήν συγ
χώνευσήν των εις τό Ι.Κ.Α καί
λειτουργούν ως άνεξάρτητα νομι
κά πρόσωπα ύπό τόν έλεγχον τοΰ
κράνους.
Οί ύπό τών κλαδικών ταμείων
ήσφαλισμένοι κατ’ επάγγελμα άνήρχοντο κατά τό 1938 είς 718,
847 πρόσωπα, περιλαμβανόμενων
καί τών είς τό Ι.Κ.Α,, κατανεμόμενα ώς ακολούθως ;

Επαγγέλματα

Ταμεία

Ήσφαλισμένοι

Α'. Μισθωτοί υπάλληλοι και έργάται.
Βιομηχανικών επιχειρήσεων
’Εμπορικών
»
Σιδηροδρομικών
»
Τ ροχιοδρομικών
»
Επιχειρήσεων Φωτεισμοϋ
Τραπεζών
Νομικών Πρόσ. Δημοσίου Δικαίου
'Υπάλληλοι καί συντάκται εφημερίδων
Έργάται θαλάσσης
'Υπάλληλοι καί έργάται λιμένων
Έργάται μεταλλείων
Έργάται Τΰπομ
Δημόσιοι υπάλληλοι
Στρατιωτικοί
Καπνεργάται
Μυλεργάται
Άρτεργάται
Υπάλληλοι ξενοδοχείων υπνου
'Υπάλληλοι καί έργάται ήσφαλισμενοι είς I. Κ. Άσφαλίφεων

3
5
17
4
3
9
3
4

1

5
18
3

4.365
1.560
9.871
3.972
2.856
9.156
1.333
637
25.500
3.371
7.600
17.484
58.893
22.905
36 177
1.884
6.500
1.500
292.253

Β’. Ανχοτελώς εργαζόμενοι.
’Ηθοποιοί - μουσικοί
Δικηγόροι
Κληρικοί
Έκτελωνισταί
Έργολήπιαι
Υγειονομικοί
Αύτοκινητισταί
Σμυριδορϋκται
Έφημερι.δοπώλαι
Χρηματιστώ
Βιοτέχναι
’Έμποροι
’Άνευ τών τοΰ I. Κ- Α.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
93

602
13.700
7.800
949
4.283
9.263
22.497
350
394
193
125.000
25.0C0
718.847
292.253
426.594

Έκτος τών ανωτέρω είναι εμ εΐναι ήσφαλισμένα καί εις τά
μέσως ήσφαλισμένα άκόμη 898557 I ένεργοΰννα κυρίαν άσφάλισιν ταπρόσωπα τά μέλη οικογενειών μεια.
τών ήσφαλισμένων.
Ό συνολικός άριθμός τών οπωσ
Κατά κινδύνους οί άμμέσως
δήποτε
ήσφαλισμένων ύπολογίζεκαί εμμέσως ήσφαλισμένοι κατανέμονται: (βλέπε είς έπομένην σε ται είς 1.808.762 έξ ών 757936
λίδα σχετικόν πίνακα τών άμέσως πρόσωπα είναι άμέσως ήσφαλικαί εμμέσως ήσφαλιμένων κατά σμένα καί 1.050.826 έμμέσως
κινδύνου τό 1938.
ήσφαλισμένα μέλη τών οικογε
’Ήτοι τό σύνολον τών άμέσως νειών αυτών.
καί έμμέσω; ήσφαλισμένων άνήρΤά ετήσια έσοδα τών ασφαλι
χετο κατά τό τέλος 1938 ώς άνωστικών οργανισμών άνήλθον κατά
τέρω είς 1.517.404.
Ό άριθμός τών άσφαλιστικών νό 1938 είς 2.293.522.000 αί δα
ταμείων άνέρχεται εις 150’ έκ τού πάναι καί άσφαλιστικαί παροχαί
των 93 ταμεία περί ών, ό εν τοΐς εις 1.030.485.000.
Κατωτέρω παρέχομεν συγκριτι
προηγουμένως, κατ’ επάγγελμα
πίναξ, ενεργούν κυρίαν άσφάλισιν κήν άνάλυσιν τών εσόδων καί δα
52, δέ επικουρικήν. Τά τελευταία πανών τών πλείστων άσφαλιστιταΰτα παρέχουν συμπληρωματι- κών οργανισμών κατα τα ετη
κας παροχας εις πρόσωπα, άτι να ί 1936, 1937 καί 1938 μή περιλαμ-

βανομένου τοΰ

Ιδρύματος

9 Ασφαλιστικοί 9ΟργανιΟμοι
9Η σφαλισμένοι

τών I Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.
1936
105
213.233

1937
115
380.739

1938
132
380.739

Η ΡΩ2ΣΙΑ ΕΝ

ΤΗ

ΒΑΛΤΙΚΗ

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) I τικήν, καί σπουδαίαν οικονομι Dangavrits (Dunaburg)— Rokiλιτείας καί τά λοιπά Σκανδι- κήν έτι δέ σπουδαιοτέραν πο skis —Siauliai (Schaulen) — Lie
ΕΣΟΔΑ
ναυϊκά Κράτη νά παρέμβουν λιτικήν καί στρατηγικήν σημα paja. ’Επίσης ή μεγάλη έγκαρσία άρτηρία Leningrad—Pskow
φιλικώς έν Μόσχα ύπέρ τής σίαν έχει.
Είσφοραί ήσφαλισμένοΰν
430.447.767 504.022.117 661.865.239 Φιλανδίας, τήν
Μην ’Οκτω
’Όντως, τά Βαλτικά Κράτη, — Wilno — Βαρσοβία άνακτά
>
έργοδοτών
195.755.747 204.006.386 438.819.712
τήν πρό τοϋ 1914 έξαιρετικήν
Κοινωνική εισφορά
273.925 569 336 901.538 444.720.639 βρίου αί διαπραγματεύσεις, προ- άπό τής άπόψεως μέν τής πα
σημασίαν
της. ’Εκτός τών άνω
ΙΙρόσοδα περιουσίας
265.901.327 303.553.870 283.548.857 σκόψασαι άγνωστον είς τίνα ραγωγής, έμφανίζοντα δ,τι πε-|
Διάφορα έσοδα
19.596.122
81.471.551
73.775.000 έμπόδια,
διεκόπησαν καί ή ρίπου καί ή Ρωσσία, δηλαδή σιδηροδρομικών γραμμών δέον
νά ληφθοϋν ύπ’ δψει καί αί
1185.626.532 1429.955.462 1902.729.447 Φινλανδική άντιπροσωπεία έπαπροϊόντα γεωργικά, κτηνοτροΠΑΡΟΧΑΙ - ΔΑΠΑΝΑΙ
νήλθεν άπρακτος είς Helsinki. φικά, δασικά καί άλιευτικά ποτάμιαι, κυρίως δέ οί πλωτοί
ποταμοί Wdija-Njemen, έν Λι
συνήλθε τήν
Συντάξεις
446.873.59J 485.813.664 547.586.570 Εύθύς κατόπιν
Βοηθήματα
18ην καί 19ην ’Οκτωβρίου έν κατά κύριον λόγον, κατ’ έξαί- θουανία καί Diina έν Λεττονία,
190.770.057 224.830.488 193.289.064
Παροχαί άσθενείας
99.047.018 Στοκχόλμη διάσκεψις τών τεσ | ρεσιν δέ κοιτάσματα σιδήρου σπουδαιότατοι διά τήν κίνησιν
65.855.076
87.237.331
»
ανεργίας
16.641.326
13 629.372
29.349.160
σάρων Σκανδιναυϊκών Κρατών άξιόλογα μόνον έν Φινλανδία, φορτηγίδων καί μεταφοράν άνεΔαπάναι διοικήσεως
92.141.954
57.262.374
59 544.370
καθ’ ήν άπεφασίσθη δπως συ- Θά άποτελέσουν διά τής συμμε ξόδως κορμών δένδρων. Τέλος
Διάφοροι διπάναι
51.065.482
39.147.905
52.070.231
ούδετερό- τοχής των εις τήν ρωσσικήν οι είς ήν περίπτωσιν ύποκύψη καί
829.258.162 903.125.456 999.771.414 νεχισθή ή αύστηρά
της,
ή
ανεξαρτησία
καί
ή στε κονομίαν άπλήν προσθήκην είς ή Φινλανδία, οι λιμένες αύτής
356.368.370 526.830.006 902.958.033
Ενεργητικόν υπόλοιπον
νή
συνεργασία
των.
Τήν
έσπέ- τήν τεραστίαν έν αναλογία ρωσ Viborg καί Hesnski, ό λιμήν
1185.626.532 1429.955 462 1902.729.447
Petschenga έν τή Λευκή θαλάσ
ραν τής 21ης’Οκτωβρίου ή Φιν
Κατά συνέπειαν ή χρήσις 1936 ά'θροισμα τών δύο εισφορών πολ- λανδική άντιπροσωπεία άνεχώ- σικήν παραγωγήν. Σημαντικώ- ση καί αί σιδηροδρομικά! αύ
άφήκεν ενεργητικόν ύπόλοιπον λάκις ανέρχεται είς 12ο)ο τοΰ ρει πάλιν είς Μόσχαν, μέχρι τερα δμως είναι τά δσον άφο- τής γραμμαί, πρόσθέτον ωφέ
δρχ. 356368370, ή χρήσις 1937 μισθού (π.-(. Ταμεία Ιίαπνεργα- δέ τής στιγμής καθ’ ήν γράφε ρα τά συγκοινωνιακά μέσα πα- λειαν θά κομίσουν εις τό ρωστών, Τράπεζα ’Αθηνών, Προσω ται τό παρόν άρθρον ούδέν εί- ρεχόμεναείς τήν Ρωσσίαν πλε σικόν έμπόριον.
δρχ. 902958038.
πικού Έλλην. ’Ηλεκτρικής Εται σέτι έγνώσθη περί τής πορείας ονεκτήματα διά τήν ναυτιλίαν
Από τής πολιτικοστρατιωτιΤά έσοδα τών κλαδικών τα ρίας, Ηλεκτρικής Εταιρίας Μετα τών συνεννοήσεων. Πάντως ή καί τό δισμετακομιστικόν έμπό- κής έξ άλλου πλευράς, ή κυριμείων είναι σχετικώς ηΰξημένα φορών κλπ.) ή καί περισσότερον Φινλανδία, ένισχυομένη καί έκ ριον αύτής. Μέχρι τοΰδε ό μό αρχία τής Ρωσσίας έν τή Βαλ
έν σχέσει προς τά έσοδα τών (Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού τής στάσεως τών λοιπών Σκαν- νος έν τή Βαλτική ρωσικός λι- τική θά καταστήση τήν σοβιε
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, οφείλε Εμπορικών Επιμελητηρίων 14 ο)ο διναυικών Κρατών, φαίνεται μήν ήτο ό τού Λένινγραδ, είς τικήν απειλήν καταθλιπτικωτέται δέ τούτο κυρίως, εις τάς προ Ταμεΐον Προσωπικού ’Ασφαλιστι άποφασισμένη νά ύπερασπίση τόν μυχόν τοϋ φινλανδικοΰ ! ραν. Κάτοχος τών νησίδων τουσόδους τής κεκτημένης περιου κής Εταιρίας ή Εθνική 16 ο)ο). καί διά τών οπλών άκόμη τά κόλπου, καλυπτόμενος κατά Φινλανδικοΰ κόλπου, τών προδικαιώματά της.
σίας αυτών, εις τά έσοδα έκ τής
τήν διάρκειαν τοΟ χειμώνας ασπιζουσών τόν κόλπον τής
Ή περιουσιακή κατάστασις
Εκ τών άνω δυνάμεθα ευ ύπό πάγων. Είς τό έξης ή Ρω Ρίγας νήσων Saaremaa καί Hiiuκοινωνικής εισφοράς, ήτις επιβα τών πλείστων ασφαλιστικών ορ
κόλως νά συναγάγωμεν ποΐαι
ρύνει ως γνωστόν συνήθως, την γανισμών τών οποίων τά έσοδα είναι αί ρωσσικαί έπιδιώξεις : ό σία θά έχη είς τήν διάθεσίν maa, αϊτινες θά όχυρωθ οΰν,
κατανάλωσιν κατ’ εύθεΐαν,και τέ- καί . έξοδα περιελάβομεν εις τον πλήρης καί άπόλυτος έλεγχος της τόν περίφημον λιμένα τής τών ισχυρών έσθονικών καί
λεττονικών λιμένων, ένδεχομέτος εις τό ηύξημένον ποσοστόν προηγούμενων πίνακα εμφανίζε είς τήν Βαλτικήν άποκλειομέ- Ρίγας καί τούς άξιολογους λι νως δέ καί τών φινλανδικών
τής εισφοράς τών ήσφαλισμένων ται κατωτέρω συγκριτικώς διά τά νης έξ αύτής τής έπιρροής πό μένας του Tallinn (RevM), Bal- λιμένων ή καί τών 75 χιλ. μό
καί τών εργοδοτών. Πράγματι τό έτη 1936, 1937 καί 1938.
σης άλλης δυνάμεως. ’Ήδη διά tiski, Haapsalu, Parnu (Pernau), νον άπεχουσών τής Στοκχόλ
τών προσφάτων συμφωνιών Ventspils (Windau) καί Liepaja ! μης νήσων Aland, θά είναι βο1936
1937
1938
μετά τής Εσθονίας, τής Λετ- (Libau), οϊτινες άποτελοΰν τά | ρειοδυτικώς ή Ρωσσία απαραβί
9Ασφαλιστικοί 9Οργανισμοί
105
115
132
τονίας
καί τής Λιθουανίας ή φυσικά τέρματα τών έκ τοϋ έ-1 αστος, είς θέσιν τούναντίον νά
9Η σ φ α λ ι σ μ έ ν ο ι
213.233
380.739
426.594
Ρωσσία θά άσκεΐ ουσιαστικήν σωτερικοϋ τής Ρωσσίας προερ- έπιβάλη είς πάσαν περίστασιν
έποπτείαν έπί συμπαγοΟς έκτάτήν θέλησίν της εις τήν Σουη
I
ΕΝΕΝΓΗΤΙΚΟΝ
σεως 170.000 τετραγωνικών χι χομένων μεγάλων σιδηροδρο δίαν,καί νά πιέση δι’ αύτής έμμικών αρτηριών χρονολογούμε μέσως καί τά έτερα δύο ΣκανΜετρητά
'
20.118.248
39.574.715 λιομέτρων (μήκος 600 χιλ., μέ
Καταθέσεις παρά Τραπέξαις
γιστον πλάτος 400 χιλ.). κατοι- νων άπό της έποχής τών Τσά διναυϊκά Κράτη.
"Όψεως
797.207 895 }862.618.823 1080.475.926
κουμένης ύπό πληθυσμού 6 εκα ρων. Συγκεκριμένως είς τούς
Προθεσμίας
Βλέπομεν έκ τών άνω δτι τό
184 349.857
Χρεόγραφα
1480.213.157 1577.121.484 1662.581.571 τομμυρίων κατοίκων περίπου. λιμένας Tallinn, Baltiski καί πρό δύο αιώνων τεθέν είς τον
Άξίαι πρός εϊσπραξιν
Εάν δέ, μιμηθή τά Βαλτικά Haapsalu καταλήγει άπ’ εύθεί-; Μέγαν Πέτρον, ζωτικόν διά τήν
8.581.880
11 053.767
Δάνεια
1402.066.201 1634.450.711 1871.749.309
Κράτη
καί η Φινλανδία τότε ή ας ή έκ Λένινγραδ μεγάλη σι έστερημένην θαλασσών χώραν
Απαιτήσεις
317.617.855 351.380.664 526.126.833 ρωσική έπιρροή θά έκτείνεται
"Υλικά
δηροδρομική γραμμή. Ό λιμήν του, ζήτημα τοΟ «ανοικτού πα
1.120.556
7.150.795
’Ακίνητα
428.069.418 698.866.649 733.019.410 έπί 560.000 τετραγωνικών χιλι Parnu συνδέεται σιδηροδρομι ραθύρου» έπί τής Βαλτικής, έΕγκαταστάσεις
7.790.972
8.293.236
17.290.955 ομέτρων περίπου κατοικουμέ- κούς μέ τόν παραμεθόριον τής πανέρχεται πάλιν έπί τάπητας,
4432.865.498 5162.552.251 6133.382.108 νων ύπό πληθυσμού έγγίζοντος
Εσθονίας ρωσικόν συγκοινωνι μέ ηύξημένην οξύτητα.
τά 10 έκατομμύρια.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ακόν κόμβον Pskow. Είς Ρίγαν
Ας έξετάσωμενήδη ποια οφέ
λη θά άποκομίση η Ρωσσίαέκ τής καί \7entspils τερματίζονται αΐ
‘Υποχρεώσεις
ΔΗΛΩΙΙΣ
709.193.961 860.050.343 929.360.136
σπουδαΐαι άρτηρίαι έκ Pskow
Καθαρά περιουσία
3723.671.534 4302.601.908 5238.087.919* έξαπλώσεως ταύτης. Ανεξαρ
τήτως τής ευκαιρίας ή όποια καί Velikiye-Louki, είς Liepaja
Η δημοσιευσις τών ύπό τύπον
1432.865 498 5162.552.251 6133.382.108
δίδεται είς τούς μπολσεβίκους δέ ή άρτηρίαέκ Μίνσκ καί Βίλ μαθημάτων άρθρων τοΰ κ. Pierre
δπως σοβιετοποιήσουν καί τάς νας. Προβλέπεται ή έκ νέου Francelin «Στοιχειώδεις Γνώσεις
Έκ τών ανωτέρω στοιχείων 737 τφ 1937 εις 426594 τφ 1938· βαλτικάς χώρας καθ’ ον περί
λειτουργία τής έπί μακράν έγ- περί Γραπεζών» λόγω πληθώρα;
προκύπτει αΰξησις τής καθαράς
Κατά τό λήξαν έτος 1938 συ- που τρόπον ένήργησαν είς τό
ύλης καί τών γνωστών έπί τοϋ
περιουσίας τών ασφαλιστικών δρ- νεπληρώθη ή προπαρασκευαστική κυριευθέν τμήμα τής Πολωνίας, καταλειφθείσης ύπό τών Λιθου- χάρτου περιορισμών, αναβάλλεται,
γανισμών από 4.302.501.000 τφ εργασία διά τήν λειτουργίαν τών τό γεγονός τής έγκαταστάσεως ανών δευτερευούσης γραμμής διά δύο ή τρία φύλλα.
1937, εις δραχ. 5.238.087-000 τφ κατά τά προηγούμενα έτη συ- ρωσσικών βάσεων είς τήν Βαλ1938, αλλά συγχρόνως καί αΰξη- σταθέννων ’Ασφαλιστικών Ταμεί
σις τών ήσφαλισμένων από 380. I ων. Οΰτω ήρξατο ή λειτουργία τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως ΈΠίνας αμέσως καί εμμέσως ήσφαλισμένων· κατά κινδύνου τό 193S. παγγελματιών και Βιοτεχνών, τό
...... ............................................................. ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ....... ..... ........ ........... „μΜΜΗΙ*
οποίον περιέλαβε μέχρι τέλους
I Εμμέσως
Ή αφαλιαμέν
τού 1938 ήσφαλισμένους 113261
Αμέσως
,,επ'τρλπεζια = μονοφβτΓ^αμπαζου
·.
προχωρεί δέ καί ή άπογραφή τών
ι
υπαχθησομένων είς τό Ταμεΐον
1) Εναντίον πάντων τών κινδύνων (αναπηρία,
Ασφαλίσεως Εμπόρων.
γήρας, θάνατος, ασθένεια, μητρότης καί άνερΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Διά τοΰ Α.Ν. 1527)1938 ίδρύθη
για).—Ιίαπνεργάιαι, Μυλεργάται, Άρτεργάται.
55.701
44.561
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΒΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ '
το Γαμεΐον Επικουρικής Άσφαλί2) εναντίον τής αναπηρίας, γήρατος καί θανάτου
(απλαϊ παροχαί, έφ’ άπαξ καί περιοδικά!) καί
(7εο>ς του πφοόΌοπικου της Άvcoτής ασθένειας.—Σιδηροδρομικοί, Έργάται λι
νύμου Ελληνικής Εταιρίας Χη
μένων, Τραπεζιτικοί.
18.131
14.550
μικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων
Προς τά Μέλη
3) Εναντίον τής άιαπηρίας, γήρατος καί θανάτου
κατα τών κίνδυνων τής αναπη
(περιοδικοί παροχαί) καί τής άσθενείας.—ΙίεΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ραμοποιοί,
Πλυνθοπλάσται,
Σιδηροδρομικοί,
ρίας, τού γήρατος καί τού θανά
Τροχιοδρομικοί, Τραπεζιτικό', Έργάται θαλάσ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΒΞΖΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΑΑΑΟΣ - ΚΤΗΜΑΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
του, τού έπί μηνιαία αποζημιώσει
σης, Ηθοποιοί, ή σφαλισμένοι είς "Ιδρυμα Κοι
εργαζομένου
προσωπικού. Τοΰ
ΑΘΗΝΑΣ
νωνικών ’Ασφαλίσεων.
382.916
306.333
Ταμείου τουτου κύριοι πόροι είναι
4) Εναντίον τής άναπηρίας, γήρατος καί θανάτου
(περιοδικαι παροχαί), τής ανεργίας.—Συντάκται
αί είσφοραί τής Εταιρείας 4 ο)ο
Κύριοι,
εφημερίδων, Έργάται Τύπου.
καί τοΰ προσωπικού 2 ο)ο έπί τών
1.371
’Αγόμενο: έκ της σκέψεως τής διαδόσεως τών προϊόντων τής
1.907
·Γ>) Εναντίον^ τής άναπηρίας, γήραρατος καί θανά
μηνιαίων αποδοχών. Ό νόμος ούΒιομηχανίας μας και δια μέσου τών σοβαρωτέρων ΠρομηΘευττου (εφ απαξ καί περιοδικαι παροχαί) —Έργάκων Συνεταιρισμών __ Ελλάδος, οΐος τυγχάνει καί ό ύμέίερος, γνωτος κατηργησεν όλοσχερώς τον
ται θαλασσής και λιμένων, Δημόσιοι υπάλλη
λοι, Στρατιωτικοί.
Α.Ν. τής 21 Νοεμβρίου 1935,
ρ.^ομεν υμ:ν, δτι ειμεθα πρόθυμοί νά σάς έςυπηρετήσωμεν μέ
134.372
107.498
6) ’Εναντίον τής άναπηρίας κλπ. (περιοδικαι παοστις ερρυθμιζε το αυτό ζήτημα.
τους πλέον εύνοϊκούς δι’ όμας δρους, προμηθευόμενοι άπ’ εύροχαι).— Εργαται καί Υπάλληλοι ’Εμπορικών
„ ’Αξιομνημόνευτος είναι έπίσηθείας παρ ήμών τά πολύφωτά σας.
και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Σιδηροδοο0 ^·, Ν· 1495)1938, οστις χαρα
ΈπιποοσΟέτΜΓ ιτ«->λ^
---- w... .
π,;ΕΓΡ°^έτως’
πρ0ξ ^ευκίλυνσίν
σας άναλαμβάνομεν τήν
μικοι, Εργαται καί Υπάλληλοι φωτισμού, Τρα
πεζιτικοί, "Υπάλληλοι νομικών προσιόπων δη
κτηρίζει πάντας τούς ’Οργανι
παρ
ειδικού
προσωπικού
άποστολήν
καί
τοποθέτησιν τών προμοσίου δίκαιου, Έργάται Τύπου, Στρατιωτικοί,
σμούς υποχρεωτικής άσφαλίσεως
Δικηγόροι, Κληρικοί, Έκτελωνισταί, Έργολήως νομικά πρόσωπα δημοσίου δι
·Α6ήπται^ Υγειονομικοί, Αύτοκινητισταί, Έφημερικαίου, επεκτείνει δέ καί τούτους
δοπώλαι, Χρηματισταί, Σμυριδορΰκται, Βιοτεχναι.
τΐ]ν αρμοδιότητα τήν ύπό τού Ν.
236.753
294.690
7) ’Εναντίον τής άσθενείας.-Ήθοποιοί, Έργάται
6298 ΠΙερί Κοινωνικών ’Ασφαλί
και_ ^Υπάλληλοι Βιομηχανικών Επιχειρήσεων,
σεων προβλεπομένων ’Ασφαλιστι
”ώί
ζήτ°ΰντες^στάσιν Γωνί^ΗφαίαχοΤ^Βαα!Κων^ ι ΐϋάΛ.Αηλ.οι ξενοδοχείων ύπνου.
1.500
1.875
κών Δικαστηρίων».
8) Εναντίον επαγγελματικών νόσων καί ατυχημά
σταντινον (πρώην Σωκράτους) Πειραιά.

ί ΠΟΛΥΦΟΤ
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των.— Εργαται μεταλλείων.
0) Εναντίον τών επαγγελματικών νόσων, τοΰ ατυ
χήματος και τής άσθενείας.—Έργάται μεταλ-

2.976
1 4.624
718.847

3.720
5.780
898.557

(Τα στοιχεία έλήφ&ησαν έκ δημοσιεύ
ματος τού Α.Ο.Σ. «Ή ■Ελληνική
Οικονομία κατά τό 1938» καί εκ
τ.ϊ?, «Οικονομικής Έπετηρίδος της
Ελλάδος 1938ο, μελέτη κ. Σπ. Α,
Βελιανίτον, Δ)τού 'Υπουργείου’Εργαοίας) .

Μετά τιμής

ΕΛΙΑΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΕΝΥ ΚΟΣΣΕΝ 10 — ΠΕΙΡΜΕΥΣ
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«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

’Οκτώβριος 1939

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
■ιιιιιιιιι ιιιιιιιιι·
πισθεν, πρός διατήρησιν και ένίσχυ- ρευστότητας αυτών καί τήν πρόθυ- μείωσεν έλαφράν μόνον ύψωσιν, οϋ Ελευθέρου συναλλάγματος τά προ
σιν τής γραμμής τών μαχομένων j μον συνδρομήν τής Τραπέζης τής τω δέ Επιβολή περιορισμών έπί τών | ερχόμενα έκ τής έξαγωγής, μέ άνωΉ κατά τόν παρελθόντα Μάϊον στρατιών. Έπί τίνων βάσεων έστη- Γαλλίας, άντεπεξήλθον εύκόλως εις πράξεων είς έξωτερικόν συνάλλαγμα τάτην πριμ έκ 35 ο)ο, νά τά καταάρξαμένη βελτίωσις της βιομηχανι ρίχθη ή οϋτω πως έγκαινιασθεϊσα τάς αιτήσεις ταύτας άναλήψεων. δέν κατέστη άναγκαια.
νέμη δέ άκολούθωις μέ τήν αύτήν
κής δραστηριότητας, περιωρίσθη κα πολεμική οικονομία ; Ό κ. Reynaud ‘Η συνδρομή τής Τραπέζης
τής
Έν τή χρηματαγορά, τά έπιτόκια πριμ, άναλόγως τών οικονομικών
τά τό θέρος, συνεπεία τής προηγη- καθώρισε σαφώς τάς βασικός αύτάς Γαλλίας δέν περιωρίσθη είς τήν ά- έσημείωσαν άπότομον ϋψωσιν. Συγ άναγκών τής Χώρας. Αυστηροί ποιθείσης του πολέμου ζωηρός άνησυ- άρχάς είπών ότι «έν καιρω ειρήνης φειδή προεξόφλησιν έμπορικών γραμ κεκριμένως, ό Επίσημος προεξοφλη ναί θά έπιβάλλωνται είς τούς παραχίας. "Αμα τή κηρύξει τοϋ πολέμου μέν έπικρατεϊ έλευθερία, έν καιρω ματίων· πρός τόν σκοπόν όπως δια- τικός τόκος ύψώθη άπό 2 είς 3 ο]ο, βάτας,
όμως, παρετηρήθη άθρόον ρεύμα πολέμου, όμως ισχύει ό έλεγχος». τηρηθή ή ρεοστάτης τής χρηματα ό ιδιωτικός τοκος άπό 3]4 - 1ο]ο είς
ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΊΆ
παραγγελιών εις τά έργοστάσια, ό· Εντός δεκαπενθημέρου άπό τής κη- γοράς, ή τράπεζα έκαμεν έπίσης 2 1]2 - 3 1]2ο]ο, ό τόκος παρατάσεως
φειλόμενον έν μέρει εις τήν πρόωρον ρύξεως τοϋ πολέμου έδημοσιεύθη- εύρεΐαν χρήσιν τοϋ ύπό τοϋ διατάγ εφθασεν άπό 1 1]4ο]ο είς 3 3]4 - 4ο]ο
Συνεπεία τής έκρήξεως τοΰ πολέ
κάπως ελπίδα, ότι θά έξεδηλοΰτο σαν είς τήν έφημερίδα τής Κυβερ- ματος τή; 17 Ιουνίου 1938 παρεχο- καί ό τόκος βραχυπροθέσμων δανεί μου οί Γερμανοί κατεκράτησαν 7.000
μεγάλη ζήτησις έξ Ευρώπης καί τών νήσεως πλεϊστα όσα διατάγματα μένου είς αύτήν δικαιώματος ρυθμι ων άπό 1]2 ο]ο είς 1 7J8 - 2 1)2 ο]ο.
βαγόνια καί 170 πλοιάρια τοϋ Δΐ>υχωρών, αϊτινες μέχρι τοΰδε έπρομη- άποτελέσαντα τά θεμέλια τής γαλ στικής παρεμβάσεως εις τήν άγοράν.
Αί τεράστιαι κρατικαί δαπάναι, νάβεως, ιό γεγονός δέ τούτο παρε
θεΰοντο άγγλικά, γαλλικά καί γερ λικής πολεμικής οικονομίας.
Γενικώς, δέον νά σημειωθή, ότι ή διά τήν όργάνωσιν τής έθνικής άμύ- νέβαλε τόν Σεπτέμβριον μεγάλας
μανικά προϊόντα. Έξ άλλου, έσηΤά διατάγματα ταϋτα διαιροϋνται Γαλλία είσήλθεν είς τόν πόλεμον νης, άντικατοπτρίζονται, ώς είκός, δυσχερείας είς τάς μεταφοράς τής
μειώθη, άρχομένου τοϋ Σεπτεμβρίου, είς δύο κυρίως ομάδας : Έν πρώ- ύπό εύνοϊκάς οίκονομικάς συνθήκας. είς τόν άρτι ύποβληθέντα πρός ψή- Νοτιοσλαυΐας. Έξ άλλου αί έν Γερ
απότομος άνατίμησις τών πρώτων τοις έθεσπίσθη σειρά προστατευτι Τό νόμισμα ήτο σταθερόν, ή παρα φισιν είς τήν βουλήν προϋπολογι μανία άκινητοποιημέναι νοτιοσλαυϊύλών, κατόπιν όμως ή άνοδος τών κών μέτρων άποσκοπούντων είς τήν γωγή ήκολούθει τήν άνιοϋσαν, αί τι- σμόν τοϋ 1940. Τό έλλειμμα τοϋ τα καί πιστώσεις συμποσοΰνται ήδη
τιμών ήτο όμαλωτέρα. Έκ τών δο- έξασφάλισιντής σταθερότητος τοϋ νο μαί διετηροΰντο είς εύσταθές έπιπε- κτικού προϋπολογισμού άνέρχετατ είς 170 έκατομ. δηνάρια, καθίσταται
θεισών παραγγελιών, πάντες οί βιο μίσματος καί τών τιμών τών έμπο- δον, τό έλλειμμα τοϋ έξωτερικοϋ είς 55,6 εκατομμύρια φλορινίων. Ή δέ λίαν δυσχερής ή μείωσίς των ύπό
μηχανικοί κλάδοι άπεκόμισαν ώφέ- ρευμάτων. Γάλλοι πολϊται έχοντες έμπορίου παρουσίαζε συνεχή καί αι κυβέρνησις προτίθεται νά καλύψη τάς σημερινάς βιομηχανικός συνθή
λειαν. Έπί παραδείγματι, ήδη ή πα είς τήν κατοχήν των ξένα περιουσιακά σθητήν μείωσιν, τέλος δέ τά δημόσια τοϋτο δΓ αύξήσεως τοΰ φόρου εισο κας τής Γερμανίας, μολονότι ή Νοραγωγή τών χαλυβουργείων εφθασεν στοιχεία έκλήθησαν νά δηλώσουν έσοδα ήσαν ηύξημένα.
δήματος, δΓ έπιβολής φορολογίας τιοσλαυΐα έχει άνάγκην γερμανικών
είς τά 80ο]ο τής άποδοτικότητος αΰ- αύτά μέχρι τής 1ης Δεκεμβρίου τό
κερδών είς τά διανεμόμενα μερίσμα μηχανημάτων καί φαρμακευτικών
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τών, είναι δέ πολύ μεγαλυτέρα τής βραδύτερον, άλλως θά τιμωρηθοϋν
τα τών εταιρειών, διά τής πραγμα ειδών. Διά τούς άνω λόγους ή
Ή ύπό τάς σημερινός κρίσιμους τοποιήσεων ποικίλων οικονομιών κ. Νοτιοσλαυϊκή Κυβέρνησις δέν έδέσημειωθείσης παραγωγής κατά τό διά φυλακίσεως έξ μηνών έως πέν
μεσολάβησαν διάστημα άπό τών μέ τε ετών. ‘Η αγορά ξένων χρεογρά ί περιστάσεις διατήρησις τής όλλαν- λ.π. 'Όσον άφορά τάς λόγω τοΰ πο χθη τήν γερμανικήν α’ίτησιν όπως
σων Σεπτεμβρίου 1937, ή παραγωγή φων άπηγορεύθη κατά τό πλείοτον. I δικής ούδετερότητος, άπαιτει σκλη λέμου δημιουργουμένας έκτάκτους αύξηθή είς τό διπλάσιαν ή έπί πιστώ
ήλεκτρικοϋ ρεύματος ηϋξησεν αί- Επίσης άπηγορεύθη ή ϋψωσις τών ρός θυσίας έκ μέρους του έθνους, δαπάνας, μή περιλαμβανομένας είς σει έτησίως παραδιδομένη ποσότης
σθητώς, οί σιδηρόδρομοι ήρχισαν τιμών άνω τοϋ έπιπέδου τής 1ης τινά δέ, τών οικονομικών μέτρων, τά τό άνωτέρω τακτικόν έλλειμμα, ή χοίρων, καθορισμένη νϋν είς 150.000
προβαίνοντες είς μεγάλας παραγγε Σεπτεμβρίου, έξαιρέσει τών γεωργι όποια έκρίθη σκόπιμον νά ληφθοΰν, κυβέρνησις σκοπεύει νά τάς καλύψη κεφαλάς. Άντιθέτως έγνώσθη, ότι ή
λίας διά τήν άνανέωσιν τοϋ τροχαί κών προϊόντων άτινα θά τελούν υπό άπεδείχθησαν επιζήμια, άν μή ολέ διά τή; δημιουργίας χρεολυτικού τα Ιταλία προσεφέρθη νά πωλήση είς
ου ΰλικοϋ των καί τά έργοστάσια τόν έλεγχον τοϋ Ύπουρχυϋ τής θρια, διά πολλάς Επιχειρήσεις. Γενι μείου, όπερ θά έξυπηρετήση πρώτον τήν Νοτιοσλαυΐαν μηχανήματα καί
κώς όμως δύναται νά λεχθή, ότι ή μέν τήν έγκριθεϊσαν τό 1938 πίστω- στρατιωτικά άεροπλάνα.
κατασκευής αύτοκινήτ ον έπαρουσία Γεωργίας.
σαν σημαντικήν εντασιν δραοτηριό"Ετερα δύο διατάγματα έπαγίω- σοβαρά τροπή τών γεγονότων, έγέ- σιν 100 εκατομμυρίων φλορινίων διά
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τητος. Κατόπιν τούτου προεβλέπετο, σαν κατ’ άρχήν τάς πράξεις ταύ- νετο δεκτή μετά παραδειγματικής τήν κατά τό έτος εκείνο γενομένην
ύπό τών άρχών
καί έκτακτον πρόσκλησιν έφέδρων, δεύ
ότι ό έπίσημος δείκτης βιομηχανικής τας, Τό μέν έν άφεώρα είς τήν έπι- ψυχραιμίας
Κατόπιν τοΰ έκραγέντος πολέμου
παραγωγής τοΰ Federal Reserve Bo βολήν ελέγχου έπί τοϋ έξωτερικοϋ τοϋ λαοϋ. Ούδαμοϋ παρετηρήθη πα τερον δέ πίστωσιν 100 εκατομμυρίων ή Ρουμανική Κυβέρνησις έξουσιοδοard βάσις 1923 - 1925=100) θά άνήο- έμπορίου, προφανώς μέ τόν σκοπόν νικός, ή δέ πρόσκλησις 15 ήλικιών φλορινίων,τής όποιας ή ψήφισις έπέ- τήθη νά λαμβάνη μέτρα πρός έλεγ
χετο τόν Σεπτέμβριον 1939 είς 110, νά περιορισθή είς τό έλάχιστον τό έφέδρων, συμπεριλαμβανομένης τής κειτο κατά τάς άρχάς ’όκτωβρίου. χον καί έπιτήρησιν τών έξαγωγών
έναντι 102 τόν Αύγουστον καί 92 ύφιστάμενον χάσμα μεταξύ εισα κλάσεως 1924, έλαβε χώραν ήρέμως Ή κυβέρνησις σκοπεύει νά έξυπηρε- καί τών εισαγωγών. Οϋτως Επιτρέ
τόν παρελθόντα Μάϊον.
γωγών καί έξαγωγών, τό δέ άλλο καί άνευ τής παραμικρός άταξίας. τήση τά δάνεια ταϋτα δι’ έπιβολής πεται ό περιορισμός τών Εξαγωγών
Αί άμερικανικαί άρχαί, έπί τή έ- έταξεν όρια είς τήν αϋξησιν κερ Τά αποθέματα τροφίμων παραμέ φορολογίας είς τά έκ τοϋ πολέμου είς χώρας, αί όποιαι άπηγόρευσαν
κρήξει τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολέμου, δών καί μισθών. Έν συνάψει πάν νουν κανονικά, άλλ’ ή κυβέρνησις έ- κέρδη καί διά τής αΰστηρας περικο ή περιώρισαν τήν Εξαγωγήν Εμπο
προέβησαν είς τήν λήψιν διαφόρων j τα T(y ανωτέρω μέτρα τείνουν νά μερίμνησε διά νά προληφθή ή άπό- πής τών λοιπών δημοσίων δαπανών. ρευμάτων ένδιαφεοόντων τήν Εθνι
οικονομικών μέτρων. Μεταξύ άλλων, j περιφρ0υρήσουν τήν κατά τήν πε- κρυψίς των. Είς τό λιανικόν έμπόρι- Διά τό 1941, ή δημοσιονομική κατά- κήν άμυναν τής Ρουμανίας ή τήν
άνηγγέλθη ή σύστασις μιας γενικής I ρ[οδον έλευθέρας οικονομικής πολι- ον, δέν έσημειώθη συρροή άγορα στασις προμηνύεται ζοφερά. Αί δα Εθνικήν αύτής οικονομίαν. Επιτρέ
έπιτροπής τών άμερικανών τραπέζι- | τικής Οφισταμένην ισορροπίαν καί στών, πρός ένέργειαν προμηθειών, πάναι θά άνέλθουν είς άνω τών πεται έπίσης ή άπαγόρευσις τής έ
τών, ή τις θά χρησιμεύση ώς σύνδε-! νά Προλάβουν τάς πληθωριστικός ώς είχε συμβή τό 1914, καί αί τιμαί 601 ]2 έκατομμυρίων φλορινίων, έξ ξαγωγής Εμπορευμάτων
άναγκαισμος μεταξύ τής χρηματαγοράς, τής ι τάσεις α\-ηνες θά έξέθετον είς κίν διετηρήθησαν είς τά παλαιά έπίπε- ών 15 εκατομμύρια έτησίου κονδυ ούντων διά τήν Εθνικήν άμυναν ή
"Ομοσπονδιακής ’Αποθεματικής Τρα δυνον τήν έκτέλεσιν τών πολεμικών δά των.
λίου διά τήν ένίσχυσιν τής άμύνης Εθνικήν οικονομίαν τής Ρουμανίας,
Ειδικά οικονομικής φύσεως μέτρα τών ολλανδικών κτήσεων έν Ίνδίαις· καί ή λήψις μέτρων διά τήν πρόληπέζης καί τών κυβερνητικών όργανι- παραγγελιών. Επομένως τά ρηθένδέν
έλήφθησαν. Τό χρησμών. Διά τοϋ μέτρου τούτου, έπι- τα
διατάγματα έξησφάλισαν τήν είσέτι
Χάρις είς τά άπό τινων έτών λη- ψιν ζημιών, έκ τυχόν ύποτιμήσεων
διώκεται νά δυνηθοϋν οί οικονομικοί άναγκαίαν οικονομικήν σταθερότητα. ματιστήριον τοϋ "Αμστερνταμ, ούδε- φθέντα μέτρα προνοίας, πρός άνά- ξένων νομισμάτων, λόγω τοϋ πολέ
όργανισμοί νά άντιμετωπισουν τα
’Ακολούθως έδει, νά ληφθή μέρι μίαν ήμέραν έκλεισε τάς θύρας του, πτυξιν τής γεωργίας, ή έπάρκεια τής μου ή άλλων αιτιών. Τό έκ τών έ
έκ τής ευρωπαϊκής κρίσεως άναφυό- μνα διά τήν όσον τό δυνατόν τα- άλλ’ή διευθύνουσα έπιτροπή συνεχώς χώρας είς σιτηρά φαίνεται έπί τοΰ ξαγωγών προερχόμενον έξωτερικόν
μενα προβλήματα. ’Επίσης, λήγοντας χυτέραν αϋξησιν τής βιομηχανικής παρηκολούθει τήν κίνησιν τών τιμών. παρόντος έξησφαλισμένη, δελτία δέ συνάλλαγμα; θά διατίθεται κατά
τοϋ Αύγούστου, συνεστήθη έπιτροπή παραγωγής. Είς τοϋτο άπέβλεψεν ή Έν τούτοις, δέν έθεωρήθη άναγκαΐ- τροφίμων δέν έπεβλήθησαν, έπίσης 45 ο)ο πρός πληρωμήν τού έν τή άλέξωτερικοϋ συναλλάγματος, τής ό έκδοθεϊσα δευτέρα σειρά διαταγμά ον, όπως έπιβληθούν έλάχιστα όρια έξησφαλίσθησαν τά άναγκαια άπο- λοδαπή άγοραζομένου πολεμικοϋ ύποιας άποστολή θά είναι νά έμπο- των. Μεταξύ άλλων έλήφθησαν μέ τιμών είς τάς ομολογίας έθνικών θέματα γαιάνθρακας.
λικοϋ, διά δαπάνας τοϋ κράτους, διά
διση τάς έπιθέσεις τών κερδοσκόπων τρα διά τήν άποκατάστασιν τής ο δανείων ή είς άλλας άξίας. Τέλος,
τήν ύπηρεσίαν τού δημοσίου χρέους
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κατά τών ξένων νομισμάτων καί μαλής λειτουργίας τών βιομηχανιών ούδέν έμπόδιον παρενεβλήθη εις τήν
καί δΓ άλλας πληρωμάς τοΰ δημο
Κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν τής σίου έν τω έξωτερικω, κατά 30 ο)ο
ίδια κατά τής 'Αγγλικής λίρας. Συ- αί όποιαι εΐχον περιέλθει είς ατα άνάληψιν καταθέσεων έκ τών τρα
ναφώς, δέον νά λεχθή, ότι τό άμε- ξίαν συνεπεία τής έ πιστρατεύσεως πεζών καί τών ταμιευτηρίων.
Στατιστικής 'Υπηρεσίας τοΰ Κρά διά τήν άγοράν πρώτων ύλών, καί
ρικανικόν θησαυροφυλάκιον, δΓ έπι- τοϋ προσωπικού των, διά τήν διάθεΉ Τράπεζα τής ‘Ολλανδίας άπε- τους, τό κατά τήν περίοδον ’Ιανουά κατά 25 ο)ο διά τήν πληρωμήν είσήμου άνακοινώσεώς του κατά τήν σιν τών συσσωρευθέντων άποθεμά- δείχθη άπολύτως είς θέσιν νά άντι- ριου - Αύγούστου έμπορικόν ίσοζύ- σαγομένων ειδών άναγκαίων διά τήν
διάρκειαν τοϋ Σεπτεμβρίου, έδήλω- των βιομηχανικών προϊόντων, διά μετωπίση τήν δημιουργηθεΐσαν κατά- γιον τής χώρας, παρουσίασεν Ελ άνάπτυξιν τής παραγωγής καί τήν
σεν, ότι έξακολουθεϊ νά θεωρή ίσχύ- τήν πληρωμήν τών
έπιταχθέντων στασιν. Προσκαίρως έσημειώθη άσυ- λειμμα έξ 746 έκατομμυρίων λεβίων, Εσωτερικήν κατανάλωσιν, ώς καί δι’
ουσαν τήν τριμερή
νομισματικήν εμπορευμάτων καί διά τήν έπίσπευ- νήθης ζήτησις άργυρών νομισμάτων, έναντι άντιστοίχου περυσινοϋ Ελ ιδιωτικός μεταφοράς χρήματος, διά
συμφωνίαν, ότι άναγνωρίζει τάς έ- σιν τής έκτελέσεως τών πολεμικών άλλ’ ή Τράπεζα άντεπεξήλθεν έπι- λείμματος έκ 240 έκατομμυρίων.
τόν τουρισμόν καί δι’ άλλας άνάγΤόν Σεπτέμβριον ήρχισεν ή Εξαγω κας.
ξαιρετικάς συνθήκας, αϊτινες ήνά- παραγγελιών. "Ετερον
διάταγμα τυχώς είς τούτο, δέν εύρέθη δέ είς
γκασσν τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλ καθώρισε τήν δικαιοδοσίαν τοϋ νέου τήν άνάγκην νά έκδώση νέαν ποσό γή νωπών σταφυλών, ύπερνικηθει"Ινα καταοτή δυνατή ή έκκαθάριλίαν νά Επιβάλουν έλεγχον έπί τών "Υπουργείου Εξοπλισμών όπερ ανέ τητα νομισμάτων. Ούχ ήττον, συνε σών τών δυσχερειών, αϊτινες άνεφύ- σις, τών πρός τήν Ρουμανίαν Ούγεξωτερικών συναλλαγμάτων καί ότι, λαβε τήν έξασφάλισιν τοϋ άπαιτου- πεία τών κρατικών άναγκών, παρε ησαν έκ τής έκρήξεως τοΰ εύρωπαϊ- Υρικών ύποχρεώσεων ύπεγράφη τήν
ώς έν τω παρελθόντι, θά συνεχισθή μένου ΰλικοϋ πρός εφοδιασμόν τών τηρήθη σημαντική αϋξησις τών κυ- κοϋ πολέμου καί αί όποιαι συνεπή- 14ην Σεπτεμβρίου έμπορικόν
σύμ
ή άγοραπωλησία χρυσοϋ μετά τής ένοπλων δυνάμεων (έξαιρέσει τής κλοφορούντων τραπεζογραμματίων. γαγον μεγάλην άνωμαλίαν είς τήν φωνον, διά τοϋ όποιου μειοΰνται τά
Άπό τής άπόψεως καλύμματος κυκλοφορίαν τών σιδηροδρόμων. Ούχ ποσοστά εισαγωγής είς Ούγγσρίαν
’Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Έξ άλλου έργασίας διά τό ναυτικόν καί τήν
έγνώσθη, ότι, πρός άντιμετώπισιν | άεροπορίαν) καί τήν έποπτείαν τών είς χρυσόν, ή κατάστασις τής Τρα ήττον, έπετεύχθη έν τέλει ή άπρόσ- ρουμανικής ξυλείας, ένω άντιθέτως
τής δυσμενοΰς έπιδράσεως τοϋ εύ- ’ ποχχ£,ν καί διαφόρων βιομηχανιών πέζης τής 'Ολλανδίας παρέμεινεν κοπτος φόρτωσις τών βαγονίων, έξή- διατηρούνται αί είς Ρουμανίαν ούγρωπαϊκοϋ πολέμου έπί τής άμερικα- j τ0ν παρεχουσών πρώτας υλας καί άμετάβλητος. Τό φλορίνιον διετήρη- χθησαν δέ μέχρι τής 28ης Σεπτεμ γρικαί έξαγωγαί. ’Επίσης μελετάται
νικής γεωργικής οίκονομίοις, συνε- ! προϊόντα ήμικατειργασμένα ή πλή- σε τήν σταθερότητά του, παροδικώς βρίου 4 έκατομμύρια χγρ, σταφυλών πρός τόν αύτόν σκοπόν,
ή έκ μέ
στήθη ύπό τοϋ ύποοργοϋ τής γεωρ- ρως
κατειργασμένα διά πολεμι- δέ μόνον καί έν μικρά κλίμακι τό έπί πλέον τών πέρυσιν εξαχθέντων. ρους τής Ούγγαρίας έκχώρησις είς
γίας συμβουλευτική έπιτροπή, ϊνα ^οι^ς σκοπούς.
Δυνάμει
άλλων ρυθμιστικόν ταμεϊον συναλλάγματος
Κατ’ άπόφασιν τοΰ ύπουργείου οι τήν Ρουμανίαν τών άπαιτήσεων τής
γνωματεύη έπί τών άφορώντων τήν , διαταγμάτων παρεσχέθη είς τόν υ έκλήθη νά παρέμβη πρός προστασί κονομικών, ληφθείσης δέ ύπ’ όψει πρώτης, έναντι τής Βοημίας καί τής
γεωργικήν οικονομίαν κυβερνητικών πουργόν τοϋ έμπορίου ή έξουσιοδό-, αν τοΰ νομίσματος. Τό φλορίνιον τής παρούσης συναλλαγματικής κα- Μοραβίας. Τοιουτοτρόπως ή Ρουμα
μέτρων. Συγκεκριμένως, όσον άφορά τησις νά όργανώση, έν τω πλαισίω παρέμεινε συνδεδεμένον πρός τήν ταστάσεως, έξουσιοδοτήθη ή Εθνική νία θά δυνηθή νά έξοφλήση μέρος
τόν σίτον, άνεμένετο σύντομος έπα- , τών οικονομικών περιοχών τής χώ- , άγγλικήν λίραν. Ή τιμή τού χρυσού Τράπεζα τής Βουλγαρίας, νά άγο· τών πρός τό προτεκτοράτον τοϋτο
νάληψις τής έπιχορηγήσεως τών έξα ρας, τό σύνολον τής γαλλικής , πα- j καί των νομισμάτων είς χρυσόν έση- ράζη άπακλειστικώς όλα τά ποσά οφειλών της.
γωγών σίτου, κυρίως είς τήν Κεντρι ραγωγής, νά έξασφαλίση τήν άντικήν Νότιον ’Αμερικήν, άλλ’ είς λίαν 1 κατάστασιν τών καταναλισκομένων
περιωρισμένην κλίμακα.
j άποθεμάτων πρώτων ύλών, καί νά
Λήγοντας τοϋ Σεπτεμβρίου, ό Πρό I μεριμνήση διά τήν άνάπτυξιν τής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 31 Μαρτίου 1939
εδρος Roosevelt υπέβαλε πρός ψή- ! βιομηχανίας.
φισιν είς τήν Γερουσίαν νομοσχέδιον
Τά θεμέλια μόνον τής νέας τάξεως
περί άναθεωρήσεως τοϋ νόμου περί πραγμάτων έτέθησαν διά τών άνω
Δραχμαί
Δραχμαί
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ούδετερότητος. Είδικώς, διά τοΰ προ- διαταγμάτων. Ή
άντικατάστασις
κειμένου νομοσχεδίου, προτείνεται ή τής οικονομικής ελευθερίας ύπό τόϋ Ταμεϊον καί διαθέσιμα παψ'ι Τραπέζαις
1.400.621.41
Κεφάλαιον Μετοχικόν
80.000.000.—
άρσις τής άπαγορεόσεως έξαγωγής οικονομικού ελέγχου θά δημιουργή- Δάνεια έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων
43.500.000.—
1.-588.466.05
Κεφάλαια ’Αποθεματικά
όπλων καί πολεμοφοδίων είς τούς ση μοιραίως πολύπλοκα προβλήμα Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών πρός νο
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς
έμπολέμους. Πιστώσεις, διάρκειας τα. Άλλ’ ήδη τό κατά τήν ειρηνικήν
33.450.813.—
67.606.675.30
έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας
μικά πρόσωπα καί Μετοχαί
τριμήνου, κατ’ μέγιστον όριον, μή περίοδον έγκαινιασθέν πρόγραμμα ’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβιβασθέντων
άνανεώσιμοι, θά δύνανται νά χορη έντατικών έξοπλισμών
29.081.247.79
λαχειοφόρ. Δανπων ’Εθν. Τραπέζης
προελείανε
Καταθέσεις :
γηθούν είς τούς προμηθευομένους τό έδαφος διά τήν έφαρμογήν τοΰ ’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα
άμερικανικά πολεμικά εϊδη έμπολέ συστήματος πολεμικής οικονομίας.
κτηματικών ομολογιών είς £ :
12.405.882.08
α) ’Εν "Οψει
μους, ύπό τόν όρον όμως, όπως ή Έπί πλέον ή κυβέρνησις Daladier α) Δάνεια έπί ΰποθ. £ : 1.432.273. 3. 1
274.388.082.74
β) Δεσμευμένοι
παραλαβή τών παραγγελθέντων ει —Reynaud έκέρδισεν, ήδη άπό τής β) Δάν. πρός νομ- πρ.
γ) ’Επί προθεσμία
δών ύπό τών άγοραστών γίνη πρό ειρηνικής περιόδου, τήν έμπιστοσύέπ’ έκχωρ. προσ. »
2.002.993.16.10
Ανοικτοί λ]σμοί παρά Τραπέζαις έν
τής φορτώσεώς των, ένεργηθή δέ ή νην τοΰ έθνους καί κατώρθωσε νά Υ) Λήξ. τοκοχ. δόσ. »
466 920.13. 3
192.261.527.97
Έλλάδι
μεταφορά ούχί διά πλοίων άμερικα- άναπτύξη τήν παραγωγήν διά τής
Κτηματ. όμολογίαι είς £ :
νικών, άλλά διά πλοίων τών άγορα έξασφαλισθείσης συνεργασίας πα
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία
στών. Τό νομοσχέδιον τοϋτο, μετά σών τών κοινωνικών καί επαγγελ
3.902.187.14. 3 1.463.320.392.—
Όμοΰ
ομολογιών . . £ 4.677.000. 0. 0
μακράς συζητήσεις, άνεμένετο νά ματικών τάξεων, είς τοϋτο δέ κυ
Μεΐον διαφ. τιμ. έκ »
415.350.17. 0
211.538.772.80
ψηφισθή περί τά τέλη ‘Οκτωβρίου.
Κτηματικοί
όμολογίαι
είς
λίρας
ρίως συνετέλεσεν ή γερμανική άΔάνεια
έπί
υποθήκη
καί
πρός
νομι
"Υπόλοιπον » 4.261.649.03. 0
15.89.118.431.25
πειλ ή.
ΓΑΛΛΙΑ
κά πρόσωπα έπ’ έκχωρήσ. προσόδ.
621.078.739.40
Άπό τής έκρήξεως τοΰ πολέμου ’Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
"Οταν, άρχομένου τοϋ Σεπτεμ
"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
βρίου, ή κατάστασις πολέμου έκη- ό γαλλικός λαός έτήρησε χαρακτη
232.391.229.80
τής Έθν. Τραπέζης τής 'Ελλάδος
362.651.334.40
τής ’Εθν. Τραπένης τής 'Ελλάδος
ρύχθη μεταξύ Γαλλίας καί Γερμά ριστικήν ψυχραιμίαν. Δείγμα τής Κατάστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις
15.894.093.67
Ληξιπρόθεσμοι
υποχρεώσεις
καί
τόκοι
ψυχολογίας
ταύτης
είναι
ότι
δέν
νιας, πρώτον μέλημα τής Γαλλικής
43.659.865.15
καί Κτήματα Τραπέζης
Κυβερνήσεως ΰπήρξεν^ή κινητοποίη- παρετηρήθη πανικός άναλήψεως κα Διάφοροι λογαριασμοί
90.504.155.41
σις τοΰ γαλλικού στρατού. Εύθύς ταθέσεων άπό τάς τραπέζας, άπλώς
2.762.170.165.11
2.762.170.165.11
όμως ώς οί κληθέντες ύπό τά όπλα μόνον οί καταθέται άπέσυρον τά,
ήρχισαν συγκεντρούμενοι είς τήν με ώς έκ τών δημιουργηθεισών συνε
’Εν Άθήναις τή 28 ’Απριλίου 1939.
θόριον πρός ύπεράσπισιν τής χώ πεία τού πολέμου καί τής έπιστραρας καθήκον τών άρχών ήδη (ιτο νά τεύσεως συνθηκών, άναγκαιοΰντα
"Ο Διεν&νντής τον Γεν, Λογιστηρίοτ
"Ο Υποδιοικητής
μεριμνήσουν διά τήν όργάνωσιν τοϋ είς αύτούς ποσά. Αί τράπεζαι, χά
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ
Γ.
ΙΑΤΡΟΥ
ρις
είς
τόν
άξιοσημείωτον
βαθμόν
εσωτερικού μετώπου είς τά μετό-
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ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΠΝΟΣ—ΣΤΑΦ1Σ—ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ—ΣΙΤΟΣ—ΚΑΦΕΣ—ΒΑΜΒΑΞ
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Υπάρχουν Ελπίδες δτι θά Εκδή
Ή μέση κατά χιλ]μον τιμή τών έ- | τού Σ)βρίου 1938 καί λιτρών 44:018
ΣΙΤΟΣ
| παισθητώς χάρις εις τάς πεσούσας
λωσή, Ενδιαφέρον καί; ή Γερμανική;
Κατόπιν τής κηρύξεως τοΟ Εύ- βρ°χόζ κατά τό β' 15θήμερον τού ξαχθέντων κατά τό λήξαν Ετος κα- | 245 τού Σ)βρίοο 1937'.
ρωπαϊκοΰ Πολέμου, ειδήσεις περί τής Αύγούστου. Ή έλαιο παραγωγή έν πνών ήιο μικρότερα τής άντιστοίχου
Ή μείωσις τής έφετεινής Εξαγω Αγορά, "Οσον αφορά;, τήν ’Αμερικήν
διεθνούς παραγωγής καί εμπορικής τουτοις προμηνόεται κατώτερα εκεί τοΟ προηγουμένου έτους, περιορι- γής, έν συγκρίσει πρός τήν τού πα άναμένονται νέαι παραγγελίαι μετά
οθεΐσα εις δρχ. 98,01, έναντι 105,6g ρελθόντος έτους όφείλετατ εις τήν τήν άφιξιν Εκεί τών πρώτων φορτίων.
κινήσεως τών σιτηρών έπαυσαν κατ’ νης τοϋ παρελθόντος έτους.
Παλαιστίνη.—Ό δάκος έττροξένη- δρχ. άντιστοίχου τιμής τών έξαχθένΔιά τήν δευτέραν σειράν παραγ
ουσίαν δημοσιευόμενοι εις τά ξένα
οίκονομικά περιοδικά καί έφημερί- j afv ήδη μεγάλας καταστροφάς εις των κατά τό προηχούμενον έτος βραδύτητα τής άποξηρότνσεως τής γελιών κορινθιακών σταφίδων, οϊτι-σταφίδας
λόγω
τών
καιρικών
συν
δας, διά τόν λόγον δέ τούτον καί ή ! τ*ζ πεΡιοχώς έκείνας. όπου αί έ- καπνών.
νες Εδόθ-η,σαν διά σύντομον ,φόρτωπαροχή έξηκριβωμένων
πληροφο- I λαιαι εΰρίσκονται έν ώριμάνσει. Μ’
Τέλος, ή άξια τών κατά το λήξαν θηκών καί τήν καθυστέρησιν τής έ- σιν όπό τού ’Υπουργείου τροφίμων
ριών, αποβαίνει δυσχερής. Εις τήν | όλον τούτο ή ελαιοπαραγωγή θεω- καπνικόν έτος έξαχθέντων καπνών νάρξεως τών φορτώσεων.
τής ’Αγγλίας έππληρώθήσαν α’ί κά-άγγλικήν άγοράν τού σίτου αί επί j ρεϊται ώς ή άφθονωτέρα τών ση- είναι έπίσης κατωτέρα τής άξίας
Ή σταφιδαγορά Πατρών κατά τό τωθυ τιματ Φ'όμσι :
προθεσμία πράξεις διεκόπησαν, τού- ! μειωθεισών μέχρι σήμερον,
τών έξαχθέντων κατά τό προην/ού πρώτον δεκαήμερον τού ’Οκτωβρίου
Πύργου 21 ]3, Ζακύνθου 23)6, Πα
ναντίον δέ ζωηρά κίνησις παρετη- | Αίγυπτος.—Κατά τόν μήνα Αϋγου- μενον καπνικόν Ετος καπνών, κατελ- ήτο ήσυχος, μέ τάσεις χαλαρότητος
τρών 2·2]ί22]6 Κόρφου ήλιου 23J-23J6·
ρεΐτο έπί. ετοιμοπαράδοτου σίτου, ■ °τον °ά μετεωρολογικοί συνθηκαι θοΟσα άπό δ οχ, 4,844.203.190 εις δρ.
λόγφ άθρόας προσφοράς μεγαλυτέ- Κόρφου σκιάς 25)- Βουτίτσης έν άζητουμένου ύπό τών άλευροβιομη- ! ήσαν^ ευνοϊκοί διά τούς έλαιώνας, 4.671.111.974.
ρας τών διατεθειμένων κιβωτίων. ναλόγια 50 ο]ο γουλά 25"ο]ρ μέτρια
χάνων. Άρχομένου τού ’Οκτωβρίου ί τών όποιων ή κατάστασις κατά τάς
25 ο]ο ψιλά 26)6-28)-:
αί τιμαί τοϋ σίτου, έν Βορείω Άμε- | άρχάς Σ)βρίου ήτο καλή,
Έξεφ-ράσθησαν μάλιστα φόβοι διι, ή
ΣΤΑΦΙΣ
Τό σύνολον τής παραγγελθείσης
ρική (Cliicago καί Winnipeg) έπε- , Έμπόριον
πολεμική κατάστασις θά παρημπόδιΚατά τήν Επίσημον στατιστικήν
σαν εις επίπεδον αισθητών χαμηλό- j Ή ζήτησις τών ελληνικών έλαιοποσότητας ΰπό τοΰ 'Υπουργείου Τρο
ζε
τήν
6ξαγωγήν,
άλλά
τήν
11
’Ο
φίμων τής ’Αγγλίας μέχρι τέλους
τερον τοϋ σημειωθέντος πρό μηνάς. 1 λάδων έκ μέρους τών άγορών τής ή Εξαγωγή τού Σεπτεμβρίου, πρώ
Έπηρεασθεϊσα έκ τού γεγονότος , Βορ. ’Αμερικής έσταμάτησεν άπό- του μηνάς τοϋ άρξαμένου σταφιδι κτωβρίου έδόθησαν νέαι παραγγελίαι ’Οκτωβρίου ύπολογίζεςσι εις 21X00
τούτου πτώσιν έπίσης παρουσίασεν τίνος, Κατά συνέπειαν τούτου^ καί, j κού έτους, άνήλθε εις λίτρας ένετι- δί’ άξιά λογά ποσά σταφίδων Πατρών, I τόννσυς, Εκτός τών προπωλήσεων καί
κονσενιών.
ή σιταγορά Άμβέργης. Σημειωτέον άκόμη, έκ τοϋ γεγονότος τής έμψα- κάς 30. 390 753 έναντι 42, 958 377 1 Πίόργου καί Κορινθίας.
δτι, λήγοντος του Σεπτεβρίου, ό σΐ- νίσεως εις τήν άγοράν ποσοτήτων .... mi........ ................. ........... ιιιιιι......
τος Manitoba Ν 2 έτιματο έν Άμ- ! ελαίου νέας Εσοδείας, ή γενική τάβέρση σελλ. 44 καί πέννας 2 τό °ις τής άγορας είναι μάλλον ύ-ποquarter (άνευ άσφαλίστρων κατά τιμητική.
κινδύνων πολέμου, καί ό σίτος Ro- 1
Τά πεντάβαθμα εΰρίσκονται
τεsafe έν πλω σελλ. 38 καί πέννας 2 λευταίως γύρω τών δρχ. 33,50—3®
τό
quarter,
(άνευ άσφαλίστρων φόμπ κατ’ όκάν. Γά
τής πρώτης Συνεχεία έκ τής 2ας σελίδος Συμβάσεως άποφιισισθείσης ιδρών I δι’ οΰ καθοϋρίσθη ί>τι ή εις κ«θακατά κινδύνων πολέμου καί ό σίτος ποιότητας extra εις τάς 43 δραχ. j~
2 \
~
σεως:ανεξαρτήτου Γεωργικής Τραχρυσόν περοεχτικοτης της
Rosafe έν πλω σελλ. 38 καί πέννας 2 κατ’ όκαν, _ τά δευτέρας ποιότητας; ^ις
. ζ, έκτος τω συ
πεζής;
διά
τής
έκχωρησεως
είς
δραχμής,
ήτις θέλει ισχύει εφεξής
συμπεριλαμβανομένου εις τάς 37 έως 39 δρχ. καί τά τής νεκρών με τήν παραιτησιν· «πο
τό quarter
αυτήν παρά τής Εθνικής Τρα- ώς νομισματική μ,©·νάς έν Έλλάδι,
τού άσφαλίστρου κατά κινδύνων πο- j τοίτης ποιότητητος εις τάς 35 50 έως
τοϋ εκδοτικοί προνομίου μεταβο πέζης: τοΰ κλάδου τής ’Αγροτικής
λέμου. Αί παγκόσμιαι φορτώσεις 37 δρχ. κατ’ όκάν άναλόγως.
θέλει εισθαι 0,01952634. γραμ
λών,
έπηνέχθησαν καί au εξής: πίστεως και περί τών λόγων διά μάρια καθαρού χρίσου (ήτον 1000 ■
σίτου άπό 1ης Αύγούστου μέχρι Απόφαοις ’Υπουργείου
Έϋ·νικής,
30ης Σεπτεμβρίου 1939 συνεποσώκυρίως τροποποιήσεις εις τό· πα οΰς έπεβάλετο1 ή άποφασισθεΐσα γραμμάρια καθαρού χρυσού =51,
Οικονομίας
θησαν είς 10.118.000 quarters έναν
ιδρυσις. τής Τραπέζης τής Ελλά 212,87 δραχμαι) ; καί δττ ή λει
Είς
τήν
Εφημερίδα
τής
Κυβερνή,λαιόν.
τι 12.237.000 πέρυσιν. ’Εν Έλλάδι
ό θερισμός καί ό άλωνισμός τών έδη,μοσιεόθη κοινή άπόφασις τών
α) Είς τήν Τράπεζαν Επετράπη ή δος,, διά- τής παραιτήσεως τής τουργία τής Ύρα&έζης τής Ελ
σιτηρών έπερατώθη, μέ άποδόσεις Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνι έπιχείρησις καί έκτέλεσις πάσης. τρα Εθνικής Τραπέζης άπό τοϋ εκδο
τής ό-·
Ικανοποιητικός, εις τινας δμως πε- κής Οικονομίας, δυνάμει
τικού προνομιίου, ουτινος ή λήξίς λάδος θέλει άρϊίσει άπο τής 11
ριοχάς, ή Εσοδεία εΐχεν υποφέρει ποιας έπιβάλεται είςφορά έκ δραχ πεζικής Εργασίας δι’ ίδιον λογαριασμόν
-θά έπήρχετο· άλλως, συμφώνως Μαΐου 1928.
έκ τής ξηρασίας. Ή συγκέντρωσις 3 κατά χιλ)μον έπί τών άπό 6)10 ή διά λογαριασμόν τρίτων.
Συγχρόνως έδηιιοσιεΰιθη.; ’Από·
τού σίτου διεξήγετο κανονικώς ύπό 1939 είς τό Εξωτερικόν Εξαγομένων;
β)) Ή .διάρκεια έκάστης διαχειριστι πρός τάς ύφισταμένας συμβάσεις,,
τής Κ.Ε Π.Ε.Σ. είς τιμάς ποικιλ- έλαιολάδων.
φασις τής Τρατπέ’ζης τής 'Ελλά
κής χρή,σεως, καθ’ ήν καταρτίζεται ό τή, 3Τ: Δ-εκεμβρ-ίου 1950.
λοόσας μεταξύ δραχ. 8 καί 9.
Τιήν 11 Μα'ίου 1928 συνήλθεν δος (1), δι’ ής κβιθωρίσθη ώς συ
ΚΑΠΝΑ
ισολογισμός καί διανέμονται τά κέρδη,
και
πάλιν εκτάκτως ή Πένική νάλλαγμα, δπερ τό Κεν»ρικόν Κα
ΜΕΤΑΛΛΑ
Ή άγοραστική κίνησις έπί τών ύπό) άπό εξαμήνου ηύξήθη είς έτησίαν,.
Ή διεθνής Επιτροπή κασσιτέρου προσφοράν εις χείρας τών καπνο
γ); Ηί'ξηιΤΒ τό ποσοστόν τοϋ ’διανε Σύνέλευσις τών Μετόχων τής. Τρα τάστημα αυτής υπο^ρεουται να
προέβη τόν ’Οκτώβριον, είς νέας ά- παραγωγών έμπορευσίμων ύπολοί- μόμενου τοΐς μετόχοις πρώτου μερί πέζης,, καθ’ ήν γενομένωι;· αποδε
πωλή καί ν’ άγοράζη, τό έπί Λον
ναθεωρήσεις του ποσοστού Εξαγω πων τής Εσοδείας 1938, συνεχίσθη;
σματος άπό 31)2ο]ο είς 10ο)ο, μετε- κτών τών παραιτήσεων τοϋ Χτοι- δίνου συνάλλαγμα, ή; δέ ισοτιμία
γής τού τρίτου τριμήνου του 1939, κατά τό άπό 21 Ιουλίου μέχρι 20κηροϋ κ. ’Αλεξάνδρου Λ ιομήδους
αύξήσασα τελικώς αύτό είς 120 ο)ο Σ)μβρίοω χρονικόν διάστημα μέ χα- βλή,θιησαν δέ καί τά ποσοστά τής είς
* αϋτοϋ πρός.; τήν δραχμήν ::
μέ άναδρομικήν ίσχόν. Τό ποσο- λαρότη,τα, άγο.ρασθέντος έν συνόλω, είς τά κέρδη συμμετοχής τοϋ προσω καί, τβΰΎποδιοικητοϋ κ-. Εμ
1 Αγγλική Αίρα=ί375 δραχμαί
στόν τού τετάρτου τριμήνου ηόξήθη·, ποσού έκ 316-, 196 ό,κ. δπερ ά,ψεώρσ πικού καί τοϋ Γενικού Συμβουλίου,
μανουήλ Τσουδεροΰ (οϊτινες εΐχον
όμοίως άπό 60 ο)ο είς 70 ο)ο. Αί; κατά τό, μεγαλύ,τερον μέρος καπνά
(Χορισ,θή
διά
τοΰ
άπό
21
ΆπριΤήν
αυτήν 12 Μαΐου 1 928 ημέ
δ),
Ή
πληρωμή
τοΰ
προσωρινού
μεσημαντικοί αΟται αύξήάεις άπεφα- Μακεδονίας καί δευτερευόντως Kccr
λίου 1928 Διατάγματος. α μεν ραν Σάββατον, έγένετο ή είς τήν·
σίσθησαν, ΐνα άφ’ ενός μέν Επιτρο πνά Θεσσαλίας, Φθιωτιδοφωκίδος ρίσματος (μέχρι τοΰ 1J2 τών καθαρών
πή είς τούς παραγωγούς νά διαθέ καί Νήσων.
κερδών τής Α' εξαμηνίας) ώρίσθη νά Διοικητής ό δέ Ύποδιοκητής της Τράπεζαν τής
Ελλάδος έπί τή
ΜΕ τήν προσθήκην του ώς &νω
σουν άμέσως συσσωρευθείσας με
γίνηται
εντός τού μηνάς Αύγουστου,, Τραπέζης τής Ελλάδος)- έξελέγη- βάσει τών προηγ^θεισών.· συμφω
ποσού
είς
τάς
μέχρι
20
’Ιουλίου
γεγάλας ποσότητας, άφ’ Ετέρου δέ
σαν διά ψήφων 903 έπί σ,υνόληυ
άνακουφισθή ή άγορά τοΰ Λονδίνου υομένας αγοράς, τό σύνολον αώ.τών τοϋ &έ οριστικού 10 ή μέρας τό βραδύ
904,.
(ψηφισάντων 121: μετόχων), νιών μεταβίβασις τών στοιχείων
Αναβιβάζεται
είς
33.448.978
όκάδας.
τερου μετά τήν έγκρισιν ταϋ ’Ισολο
έκ τής σπάνεως Ετοιμοπαράδοτου
τοϋ ’Ενεργητικό»- καί i>ou Παθη
Κατωτέρω
παραθέτομεν
αυγκενκασσιτέρου καί παύση ή ανησυχία
γισμού ύπό τής Συνελεύσεακς. Προη Διοικητής μέν ό μέ^ρι τότε συντών ’Αμερικανών καταναλωτών ώς τρωτικόν πίνακα τών μέχρι 2.0)9)39 γουμένως τό μέρισμα έπληρι»νέτο άπο. διοικητης ’Ιωάννης Λοοσόποολος, τικού τής ’Εθνικής Τραπέζης,
πρός τήν Επάρκειαν
άποθεμάτω,ν άγορών κατά διαμέρισμα.
υποδιοικητής δέ ό μέχρι τότε
,
,
Σύνοδο, άγορών 1 Αύγουστου καί 1 Φεβρο.υαρίου εκά Διευθυντής τής Τραπέζης κ. ’Α άτιν,α άπετέλεσαν τήν πρώτην
κασσιτέρου.
Ή άνησυχία αϋτη κατεδηλούτσ ^ διαμερίσματα „ω$ g 0]θ]39 στου έτους.
κατάστασιν τής Τραπέζης τής
καί έκ τών όψηλών τιμών ^τοΰ με- ι Θράκη
ε) Πέντε μετοχαί (όνομαστικαί ή α λέξανδρος Κοριζής.
3.267.944
Έ?«λάδος, έπί. τή βάσει τής όποιας
τάλλοο τούτου είς τήν άγοράν Νέας J Ανατολική Μακεδονία
Τήν 12 Μαΐου 1988, έδημο14.936.210 νώνυμοι) δίδουσι δικαίωμα μιας ψή
Ύόρκης. Περί τά μέσα Οκτωβρίου, , ^εντρ καί Δ. Μακεδονία;
4.970.811 φου· Δι’ έκάστην νέαν πεντάδα, μετα- σιεύθη τό «περί
προσδιορισμού αυτή ήρξατο. τών έργασιών αυτής
ή τιμή τού κασιττέρου έν τή άγορά Θεσσαλία καί Φ·Θ)ψωκίς
1.786.217
τής
είς
καθαραν
χρυσόν
περιεκτι τήν μεθεπομένην ήμέραν Δευτέ
Λονδίνου ήτο λίραι 229 καί σελλ. 18 Άττικοβοιωτία
299.200 χών προστίθεται μία ψήφος.
ραν 14ην Μαΐου 1928,. ϋπογρακατά τόννον.
Προηγουμένως 5, ονομαστικά! μετο κό τητος τής δραχμής καί περί
3.140.371
Νήσοι
Αιτωλοακαρνανία
3.931.485 χαί ») δέκα ανώνυμοι έδιδον δικαίωμα ένάρξεως τών εργασιών τής Τρα φέντος κατ’ αυτήν καί τοϋ σχετι
ΒΑΒΜΑΞ
226,750 μιας ψήφου, προστιθέμενης μιας ψή πέζης τής Ελλάδος» διάταγμα (1) κού πρωτοκόλλου,
’Ήπειρος
Αί έξωτερικαί άγοραί ήσαν χαλα- Πελοπόννησος
889.990
Τά μεταβιβασθέντα είς τήν
φου δι’ έκάστην προστι,θεμένην δεκάδα
(Ι) ’Απολαγι,όμάς ’Εθνικής Τραπέ
ραί, κατά τόν τελευταΐον καιρόν,
Σύνολον
33.448.978 ονομαστικών μετοχών ή δεκακεντάδα
ζης ετους^ 1988- (Νόμοι, Διατάγματα Τράπεζαν τής Ελλάδος στοιχεία
πρό παντός είς τόν Αιγυπτιακόν
χρονου κρατούσα ανωνύμων, μέχρι 50 κατ’ ανώτατου καί Συμβάσεις), σελίς 63 καί 64. καί
Η άπό τίνος
βάμβακα, ένεκα τής δυσκολίας φορ
τώσεων έξ Αίγυπτου καί τής έλατ- στασιμότης είς τάς έπί τόπου συ- δριον ψήφων δι’ έκαστον μέτοχον.
Έφημερίς/Κυβερνήσεως, Τεύχος Α'. Ενεργητικού καί τοϋ Παθητικού
άριθ. φνίΔΓ,υ 79 τής 12 Μαΐου" 1928. ήσαν συνοπτικώς τά κάτωθι:
τώσεως τών εργασιών διά τά νή ναλλαγάς.τού Καπνεμπορίου, έξηκοσι) Ή συνήθης απαρτία τής Συνεματα έκεϊνα τά όποια άγοράζει ή λούθησεν υφιστάμενη καί κατά τούς
μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον, λεύσεως Εξαρτάται έκ τής έν αύτή έκΓ ερμανία.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Είς τήν ελληνικήν άγοράν πωλεί διότι μέ τήν λήξιν τής έν ήρεμία συ προσωπήσεως τοϋ 1)5 τοϋ μετοχικού
Χρυσός
Δρ.
ται βάμβαξ νέας Εσοδείας πρός νήθως διά τήν καπνεμπορικήν άγο
876.306.000.—
κεφαλαίου, αντί τής πρότερον άπαι55-58 δρχ. άναλόγως ποιότητας, συμ ράν διερχομένης περιόδου, άνέκυψαν
Συνάλλαγμα
χρυσής
βάσεως
»
3.191.081.000.—
φώνως πρός τάς ύπό τής Κυβερνή- ή έκ τοΰ προσφάτως κηρυχθέντος τουμένη; παρουσίας 30 μετόχων έκπρο"Ετερον συνάλλαγμα
»
9.828.000.—
πολέμου άνωμαλίαι, αί όποΐαι προΰ- σωπούντων 50 τουλάχιστον μέτοχός.
σεως όρισθείσας τιμάς.
Συν)καί
καί
γραμμάτια
έσωτ)κοϋ
»
49.999.000.—
κάλεσαν εύλογον είς π όντας συντηη) Τό Γενικόν Συμβούλιου άπετεΠοραγωγη
ρητικότητα.
Χρέος Δημοσίου
» 3.759.525.000.—
’Ήρχισε καί έγενικεύθη παρ' ήμϊν
Οϋτω, κατά τήν διάρκειαν τών λέσθη έκ τοΰ Διοικητοϋ, τοϋ ΎποδιοιΈτερα στοιχεία
42.938.000.—
ή συλλογή τών πρωΐμως άνοιχθέν- άνω μηνών, δέν συνήφθησαν είμή έ- κητοϋ καί 8-15 Συμβούλων. Προη
των καρύων, ή δέ ποιότης τοΰ συγ- λάχιστοι πράξεις καί δή έπί κατω- γουμένως άπετελεΐτο έκ τοϋ ΔιοικηΔρ. 7.929.677.000 —
κομιζομένου βάμβακος είναι καλή. τάτων ποιοτήτων.
τοΰ, Συνδιοΐΐητοϋ, 2 'Υποδιοικητών,
Αί άποδόσεις γενικώς θά είναι καΓεγονός σχετιζόμενον πρός τήν
λαί, ή συνολική δέ παραγωγή συ- προσεχή έξέλιξιν τής κινήσεως τών μέχρι 15 Συμβούλων καί τοϋ Κυβερ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
σπόρου βάμβακος θά κυμανθή μετα εμπορικών καπνών είναι ή άφιξις νητικού ’Επιτρόπου.
ξύ 51—52 έκατομ. χιλ)μων.
τοΰ Kurd Wenkel, ρυθμιστοΰ τών
Κεφάλαιον μετοχικόν
Δρ.
400.000.000.—
προμηθειών τοΰ Καπνοβιομηχανικοΰ
Τραπεζ.
γραμμάτια
έν
κυκλοφορία
» 4.863.353.000.—
ΕΛΑΙΟΝ
Όμίλου τής Γερμανίας «Reemtsma»,
Κατά τήν συνελθοϋσαν τήν 30
'Υποχρεώσεις ’Όψεως :
Πορεία τής ελαιοπαραγωγής
ό όποιος ήλθεν είς επαφήν μετά τών ’Απριλίου 1928 Έτησίαν Τακτι
αρμοδίων
έν
Έλλάδι,
πρός
διακανο
Δημοσίου
»
Συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέν666.738.000.—
κήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Με
στοιχεΐα, ή Ελαιοπαραγωγή Εμφα νισμόν ζητημάτων άφορώντων τάς τόχων τής Τραπέζης, ό Διοικητής
Τραπεζών
»
964.588,000.—
προμήθειας
τού
είρημένου
όμίλου
νίζεται ώς κάτωθι:
Λοιπαί
»
καί
τήν
λειτουργίαν
τού
έλληνογερ891.430.000.—
κ.
’Αλέξανδρος
Διομήδης
έν
τή
’Ελλάς.—Μετά τάς
βροχάς τού
Ύποχρ. είς συν)μα χρυσής βάσεως »
103.383.000.—
έκθέσει αυτού έπί τών πεπραγμέ
τελευταίου ΙΟημέρου τού Σ)μβρίου μανικοϋ κλήριγκ.
Καθ’ δσον άφορά τήν ληφθεΐσαν
ή καρποφορία τής Ελαίας ηύνοήθη
»
»
έτερον συν)μα
»
9.828.000.—
νων
τοΰ
έτους
1927,
εκτός
τών
έξαιρετικώς, είς τρόπον ώστε συνε άπόφασιν περί παροχής «prime», είς
'Έτερα στοιχεία
»
άνακοινώσεών του έπί τής κινή30.357.000.χίζεται άπροσκόπτως ή άνάπτυξις τους έξαγωγεΐς ώρισμένων καπνών
καί ώρίμανσις τού καρπού. Κατά Παλαιάς Ελλάδος, άπόφασιν περί σεως τών κατά τό έτος τούτο έρ
» 7.929.677.000.τάς μέχρι τέλους Σ)μβρίου παρατη ής έγράψαμεν είς τό πρσηγούμενον γασιών τής Τραπέζης, ωμίλησε
ρήσεις, ή προσβολή ύπό τοϋ δά ψύλλον τής «Τραπεζιτικής», περιέχε- διά μακρών περί τής κατά τό
κου ήτο άσήμαντος ή μικρά είς τάς ται άρμοδίως ή πληροφορία δτι.
Πάντων τούτων οϋτω συντελεσθέντων ή Εθνική Τράπεζα τής
αυτό έτος πραγματοποιηθείσης
έλαιοφόρους τής χώρας περιφε- Εσχάτως άνεστάλη ή περαιτέρω Ε
Ελλάδος,
ήτις άπό τής 22 Ίανουαρίου 1842 μέχρι τής 12 Μαΐου
ίδρΰσεως τής Εθνικής Κτηματι
ρτ.ίας καί έσονεχίσθησαν αί διαβρο- φαρμογή ταότης.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ λήξαντος κής Τραπέζης τής Ελλάδος διά 1928 έξεπλήρωσε μετά θαυμαστής επιτυχίας τήν αποστολήν αυτής
χαί εις τάς Εστίας αύτοϋ.
’Ιταλία.—Ή βλάστησις τών έλαιών καπνικού έτους 1938—1939 (Σεπτέμ τής άποσχίσεως άπό τής Τραπέ
ώς εκδοτικού ιδρύματος, παραιτηθεΐσα οίκειοθελώς τοή εκδοτικού
ήτο κοςλή κατά τόν Αύγουστον. Αί βριος 1938—Αύγουστος 1939) ή Εξα
πεσοΰσαι βροχαί κατά τό β' 15θή- γωγή τών καπνών μας ύπερέβη κα ζης τοΰ κλάδου τής κτηματικής προνομίου, έν τή πεποιθήσει δτι τούτο πράττουσα προσφέρει μίαν
μερον τοΰ μηνάς τούτου ηύνόησαν τά τι (4 ο]ο περίπου) τήν άντίστοι- πίστεως καί τής μεταβιβάσεως
έπίσης τήν καλλιέργειαν, ή όποια χον τού προηγουμένου καπνικού έ είς τήν νέαν Τράπεζαν τών σχε άκόμη μεγίστην είς τόν τόπον υπηρεσίαν, ήρξατο άπό τής πρωίας
εΐχεν ήδη άρχίση νά ύποφέρη άπό τους αύξηθεισα άπό 45.845.437 είς τικών στοιχείων τοϋ Ενεργητικού τής 14ης Μαΐου 1928, λειτουργούσα ύπό τήν νέαν αυτής μορφήν ώς
τήν ξηρασίαν.
47.657.998 χλ]μα, έξ ών τά 28.241.030
Γιουγκοαλαυϊα.—Ή κατάστασις τών χλ]μα ήγοράσθησαν άπό τήν Γερ καί τοΰ Παθητικού, περί τής διά Τράπεζα ’Εμπορικής καί Βιομηχανικής κυρίως πίστεως.
τής άπό 23 Φεβρουάριου 1928
έλαιοδένδρων έχει καλλιτερεύση έ- μανίαν.
(Συνέχεια είς τό επόμενον)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ! OIKONOMIKAI ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—ΤΡΑΠΕΖΑΙ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
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ΝΟΜΟΣ 1984 ΤΟΥ 1939 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΠΣ
Τό επίπεδον των τιμών το δη- ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ε
:μιουργηθέν κατόπιν τής διεθνούς
Ό ΰφυπουργός τής Συγκοινω
εμπολέμου ζαταστάσεως, διετηρή
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΠΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ό δημοσιευθείς νέος Νόμος νίας κ. ΙΙολυζωγόπουλος άπηΰθυθη κατά τον μήνα ’Οκτώβριον
«ΙΙερί ’Εμπορικών
Σημάτων»
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡίΟΝ

0

<ίνευ άξιολόγων οιακυμάνσεων .'Η
συναλλακτική κίνησις ή το καθ’ (1938-1939), καθιέρωσε νέον σΰσ τη μια ώς προς τά έμιπορικά σή
-δλον τον μήνα περιωρισμιένη.
ματα.
Μέχρι τοΰδε, ή κατάθεσις τοϋ
σήματος ή το απλώς δηλωτική, ήδΰνατο δμως το διά τής δηλώσεως παραγύμιενον τεκμήριον, νά
Τα διά την αγοράν ακινήτων ανατροπή δι’ άναγνωρίσεως παρά
-διατεθέντα κεφάλαια από τής 13 τών δικαστηρίων ετέρου προσώ
Σεπτεμβρίου μέχρι τής 17ης ’Ο που ώς δικαιούχου τοϋ σήματος,
κτωβρίου έ. έ. άνήλθον εις τά οπότε τό . πρόσωπον τούτο άν καί
κάτωθι ποσά :
μή καταθέτης, προετιμιάτο τοϋ μι ή
18]9 - 22]9J39 δρχ. 45.720.000 δικαιοΰχου καταθέτου.
23]9 - 2] 10].39
» 40,977.000
Διά τοϋ νέου νόμου, έπεζητήθη
3 - 10J10J39
» 41.363 000 νά έξαφανισθώσι τά άτοπα τά
11 - 17J10J39
.» 44.073.000 δημιουργοήμιενα έκ τής άπολΰτου
εφαρμογής τοϋ δημιουργικού λεγο
μένου συστήμιατος, δεδομιένου δτι
όσονδήποτε καί εάν επιδιώκεται
ή άσφάλεΐα τών συναλλαγών, δεν
πρέπει χάριν ταΰτης νά εξαφανί
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Διεθνούς ζεται ή έντιμότης, πράγμα εις τό
Οικονομικής ’Επιτροπής, at υπέγ οποίον οδηγεί ή καθιέρωσις τοϋ
γυοι εις τό Δημόσιον χρέος εισ άκράτου συστήματος, κατά τό ό
πράξεις τοϋ μηνάς Αΰγοΰστου ε. ποιον ή αποκλειστική χρήσις άνήάνήλθον εις δρχ. 380.355.577, κει μόνον εις εκείνον, δ όποιος
έναντι δρχ. 354.797.813 τοϋ Αν-1 κατέθεσε τό σήμια.
γούστου 1938. Άπύ 1ης ’Ιανουά
Κατά τον νέον νόμον, δεν είναι
ριου μέχρι 31 Αΰγοΰστου έ. έ. ά δεκτόν οιονδήποτε σήμα, τοϋ ο
νήλθον εις δρχ. 2.819.965.473 έ ποίου ή κατάθεσις άντίκειται εις
ναντι δρχ. 2.823.981.228 τής αυ τήν καλήν πίστιν. Ή διάταξις αυ
τής περιόδου τοϋ 1938.
τή έχει κυρίως ώς σκοπόν νά σταΑι υπέγγυοι εις τό ΙΊροσφυγι- ματήση τό άτοπον, καθ’ δ κατε
κόν Δάνειον εισπράξεις τοϋ μη τίθετο επί ίδίφ δνόματι τό σήμα
νάς Αΰγοΰστου ε. έ. άνήλθον εις ‘ ώρισμένου έμπορεΰματος, παραδρχ. 49.677.289 έναντι δρχ. 62. j γομένου εις τό εξωτερικόν, ινα ά■655.771 τοϋ Αΰγοΰστου 1938. ναγκασθή δ οίκος νά άναθέση τήν
’Από 1ης Ίανουρίου μέχρι 31ης άποκλειστικήν άντιπροσωπείαν εις
Αΰγοΰστου ε. έ. άνήλθον εις δρχ. τον πρώτον καταθέσαντα αΰτό.
479.670.720 έναντι δρχ. 472.231.
'Ο νόμιος προβλέπει επίσης περί
•849 τής αΰτής περιόδου τοϋ 1938 : τής συνθέσεως τών Δικαστηρίων
Σημάτων, τά όποια άπαιτοΰν ει
Συνολικά! εισπράξεις :
1)1)38—31)8)38 Δρ. 3.296.213.000 δικήν σΰνθεσιν δχι μόνον διά νά
1)1)39—31)8)39 » 3.299.636.000 επιτυγχάνηται ή ταχΰτης, στοιχεΐον άπαραίτητον, προκειμιένου περί
εμπορικής ΰποθέσεως, άλλα καί ή
δημιουργία πεποιθήσεως περί τής
0
ορθότητας τής κρίσεως.
"Οσον άφορα, τήν προστασίαν
τοϋ κοινοϋ εκ τής προσπάθειας
προς έμιφάνισιν προϊόντων, ώς
προερχομένων εκ τής αλλοδαπής,
Δι’ άγορανομικής διατάξεως ά- ελήφθη τό μιέτρον τής άπαγορεΰπηγορεύθη ή προαγορά και άγο- σεως εις τύν έμπορον ν’ άφαιρή
ρά άραβοσίτου καί όρΰζης νέας τό σήμα τοϋ βιομηχάνου, έπιτρεπομένης μόνον τής επικολλήσεως
εσοδείας, ώς καί ή ελευθέρα διά επί τοϋ προϊόντος ίδιου σήματος
θεσης τοΰτων παρά πάσης φΰσεως τοϋ εμπόρου.
κατόχων.
Ώς προς τήν διάρκειαν τής
Δι’ όμοιας ΰπεχρεώθησαν οί προστασίας, έλήφθησαν ώρισμένα
πωληταί ειδών βιωτικών άναγ- μέτρα, ώς: α) νά ζητήται ή άνακών, επί πιστώσει— οι συναλ νέωσις εντός τοϋ τελευταίου έτους
λασσόμενοι μετά πελατών των διά τής προστασίας, αντί τοϋ ίσχΰονβιβλιαρίων—ν’ άναγράφωσιν εις τος μέχρι τοϋδε, νά ζητήται μιετά
ταϋτα πάσαν δυνατήν λεπτομέ τήν λήξιν αΰτής, β) ν’ άπαγορεΰρειαν τοϋ πωληθέντος είδους, ή ηται ή χρήσις τοϋ σήματος εις ήν
τοι βάρος, τιμήν, ποιότητα κλπ. περίπτωσιν έπαυσε νά χρησιμοΕπίσης άπηγορεΰθη προσωρι ποιή τοϋτο προς διάκρισιν τών
νοί ς καί μέχρι νεωτέρας διαταγής I προϊόντων της ή έπιχείρησις, ήτις
ή ελευθέρα διάθεσις δημοσιογρα- τό πρώτον τό έχρησιμιοποίησε, γ)
φικοϋ χάρτου έκ μέρους των κα νά μή δέχηται ώς νόμιμιον τήν μετόχων τοΰτου καί καθωρίσθη ό ταβίβασιν, έφ’ δσον δεν μεταβι
τρόπος τής πωλήσεως εις τάς εφη βάζεται συγχρόνως καί ή έπιχείμερίδας δυνάμει διατακτικών τοϋ ρησις, ήτις κατασκευάζει τό σχε
'Υφυπουργείου Τΰπου καί Τουρι- τικόν εμπόρευμα, δεδομένου δτι ό
νόμος δεν προστατεΰει μόνον τον
σμοϋ.
Άπηγορεΰθη, ή σφαγή άμνών δικαιοϋχον τοϋ σήματος, άλλα επι
γάλακτος έφ* δσον δεν έχουσι διώκει εν τφ δημοσίω συμφέροντι
συμπληρώσει καθαρόν βάρος κρέ νά παράσχη προστασίαν καί εις
ατος, μετά τών έντοσθίων, πέντε τούς άγοραστάς τοϋ είδους.
οκάδων.
Τέλος, δ νόμος άναγνωρίζει δτι
Προς δε, καθωρίσθη ή τιμή καί διά τής συσκευασίας επιτυγ
τοϋ άνθρακίτου καί κώκ, ώς καί χάνεται, ώς καί διά τοϋ σήματος,
τοϋ εγχωρίου τοιοΰτου, τών ξυλαν ή διάκρισις τών προϊόντων ώρισμένης έπιχειρήσεως.
θράκων καί καυσοξΰλων.
’Από τής εφαρμογής τοϋ νέου
Δι’ άποφάσεως τοϋ υπουργείου
Σιδηροδρόμων καί Αΰτοκινήτων Νόμου, κατηργήθησαν ώρισμένοι
καθωρίσθη δ τρόπος τής διαθέ- Νόμοι καί Διατάγματα, ίσχΰοντες
σεως τής βενζίνης.
μέχρι τοϋδε.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
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II

I ΑΙΑΤΑΞΕΙ!

νε τήν κάτωθι έγκΰκλιον πρός τάς
Διά τοϋ δημοσιευθέντος άνωπεριφερειακός τριατατικάς διευθΰνσεις, τά ταχυδρομεία, κεντρικά τέρω Νόμου, καθορίζεται δ τρό
καί λοιπά τριατατικά γραφεία τοϋ πος τής χρησιμοποιήσεως δλων
τών δυιάμεων καί δλων τών πό
Κράτους
ρων
τής Χώρας, πρός έξασφάλι«Άνακοινοΰμεν ύμΐν, δτι τύ
σιν
τής
Εθνικής Άμιΰνης. Πρός
Ταχυδρομικόν ΤαμιευτηριΟν θά
δργανώση καί εφέτος, κατά τήν τοϋτο, έκτος τής στρατιωτικής έ31ην ’Οκτωβρίου, τον εορτασμόν πιστρατεΰσεως, κηρύσσεται καί
τής Παγκοσμίου Ημέρας τής Ά- πολιτική έπιστράτευσις, διεπομέ
ποταμιεΰσεως, δσ-ζΐς, κατ’ άπόφα- νη υπό τών διατάξεων τοϋ νόμου,
σιν τοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταχυδρο διά τών όποιων δρίζονται συγ
μικού Ταμιευτηρίου, θά περιορι· χρόνως καί τά όργανα προπαρασθή, λόγφ τής διεθνούς καταστά- σκευής τής πολιτικής έπιστρασεως, εις τά σχολεία καί εις τήν τεΰσεως.
Ή προπαρασκευή καί λήψις
εθνικήν δργάνωσιν νεολαίας.
τών άποφάσεων περί τών έπιβαλΚατόπιν τοΰτου, αι ένέργειαι λομένων μέτρων πρός δργάνωσιν
τών αρμοδίων ΤΤΤ υπαλλήλων, I τοϋ ’Έθνους διά τήν πολεμικήν
θά περιορισθοϋν εις τάς μιετά τών * περίοδον, άνατίθεται εις τό Άνώδιευθυντών τών σχολείων καί με-1
τατον Συμβούλιου Εθνικής Άμΰτά τών σχηματισμών τής νεολαί-1 νης, συμβουλευτικόν δέ ό'ργανον
ας συνεννοήσεις, διά τήν δργάνω- αΰτοϋ ορίζεται τό «Συμβούλιον
σιν τοϋ εορτασμού συμφώνως πρός Πολίτικης ’Emστρατενσεως», άτό πνεύμα τής περυσινής ΰπ’ ά- ποτελοΰμενον άπό μόνιμα καί έκ
ριθ. 129.433 εγκυκλίου ημών (Δελ τακτα μέλη.
τίον ΤΤΤ ύπ’ άριθ. 19, σελ. 761).
Μόνιμα μέλη τοϋ Συμβουλίου
»"Οσοι έκ τών υπαλλήλων ΤΤΤ είναι έκπρόσωποι τών έπιτελείων
επιθυμούν, δΰνανται διά διαλέξε- στρατού καί δλων τών υπουργεί
ών των νά άναπτΰξουν τά άγαθά ων. ’Έκτακτα δέ, τά έκάστοτε δι’
τής άποταμιεΰσεως, ’ιδίως κατά άποφάσεως τοϋ Προέδρου τής
τήν παρούσαν περίοδον, τών διε Κυβερνήσεως καλούμενα πρόσωπα,
θνών περιπλοκών, άπαιτοΰσαν πε ειδικότητας άναλόγου, πρός τό υπό
ρισσότερόν προσπάθειαν πρός πε συζήτησιν θέμα.
ρισυλλογήν καί οικονομίαν, ώς
Τό Συμβούλιον Πολιτικής Έκαί τον ρόλον τοϋ Ταχυδρομικού πιστρατεΰσεως, ώς ό'ργανον μελέ
Ταμιευτηρίου, ώς τοϋ ίσχυροτέρου της καί Συμβουλευτικόν τοϋ Άπαράγοντος εις τήν πραγματοποί- νωτέρου Συμβουλίου ’Εθνικής Άησιν άποταμιευτικοΰ κεφαλαίου
μΰνης, καταρτίζει σχέδια έπιστραπρονοίας.
■τεΰσεως, πασών τών άλλων, πλήν
»Αι περιφερειακά! διευθύνσεις τών ενόπλων δυνάμεων τοϋ ’Έ
ΤΤΤ, οι επιθεωρηταί ΤΤΤ καί οι θνους, ώς έπίσης, σχέδια ηθικής
έπιθεωρηταί τού Ταχυδρομικού καί φυσικής διαπαιδαγωγήσεως
Ταμιευτηρίου, παρακαλοϋνται ό τών πολιτών καί δ ή τής νεολαίας,
πως έποπτεΰωσι διά τήν επιτυ σχέδια άναπτΰξεως τής παραγω
χίαν τοϋ εορτασμού καί άναφέ- γής,. συλλογής καί διανομής οΰρωσι σχετικώς εν λεπτομερεία».
σιωδών γεωργικών καί κτηνοτρο
φιών προϊόντων καί ειδών δια
τροφής, έξελίξεως τών βιομηχανι
κών κλάδων τών άναγκαιοΰντων
εις τήν Εθνικήν ’Άμυναν, έξελί-

Τό 'Υπουργείου τής Γεωργίας,
δι’ εγκυκλίου του πρός τάς προϊσταμιένας γεωργικός υπηρεσίας,
παραγγέλει δπως άναφέρουν τάς
ΰπαρχοΰσας εις τάς περιφερείας
των ποσότητας σπόρου διά τήν
χειμερινήν σποράν, προκειμένου
νά ληφθοϋν μέτρα διά τήν έπέκτασιν τής καλλιέργειας.
Έκ παραλλήλου, δ γεν. γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου τής Γε
ωργίας κ. Καρανίκας, ήσχολήθη
μέ τό ζήτημα τής έπαρκείας τοϋ
σπόρου γεωμήλων, διά τό όποιον
προσεχώς θά συγκροτηθή ειδική
σΰσκεψις.

εξαιρέσει άτολΰτως έξηκριβωμένων περιπτώσεων άνάγκης.
Διά τών μέτρων τούτων έξησφαλίσθη έννεάμηνος έργασία εις
τούς καπνεργάτας Θεσσαλονίκης,
Πειραιώς, Αγρίνιου καί Σάμου
καί οκτάμηνος εις τούς καπνερ
γάτας Καβάλλας.
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ΤραπεζαΑθηνών

ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ^ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗΝ
Έν σχέσει σχέσει πρός τήν δι
άρκειαν τής έργασίας τών καπνερ
γατών κατά τό τρέχον έτος, δ ΰ
φυπουργός κ. Δημητράτος άνεκοίνωσεν εις τό Γ ενικόν Συμβούλιου
τής Έθν. Συνομοσπονδίας τά εξής:
Ή έλαττωματική παραγωγή κα
πνού τοϋ παρελθόντος έτους, περιορισθεΐσα κατά τάς στατιστι
κός εις 37.500.000 δκάδας έναντι
53.676.000 τοϋ 1937 καί 64.120.
000 δκ. τό 1936, έπεφερεν, δπως
προεβλέπετο, τον περιορισμόν τής
διάρκειας τής έργασίας τών κα
πνεργατών. Ό περιορισμός οΰτος
άντιμετωπίσθη κατά τό δυνατόν
διά τής συστηματικωτέρας κατα
νομής τών καπνών εις τά άνεγνωρισμένα κέντρα κατεργασίας άφ’
ενός καί άφ’ ετέρου διά τής παρεμποδίσεως τής χρησιμοποιήσεως
έλευθέρων έργατριών καί έργατών,

ξεως καί βελτιώσεως ολοκλήρου
τοϋ συγκοινωνιακού δικτύου καί
όργανώσεως τής έν γένει κατά
τον πόλεμόν οικονομικής λειτουρ
γίας τής χώρας, σχέδια χρησιμοποιήσεως έν έπιστρατεύσει τών
μή στρατευομένων, τών άπαλλαγέντων τής στρατεύσεως πολιτών
καί τών γυναικών, σχέδια προπαγάν
δας έν τφ έξωτερικφ καί έσωτερικφ καί τέλος, οικονομικής περιθάλψεως τών άπορων οικογενειών
τών υπό τά όπλα καλουμένων.
Πρός συντονισμόν τών προσπα
θειών τών άφορωσών τον έν γένει άνεφοδιασμόν τής χώρας, δύναται νά συγκροτηθή, άποφασει
τοϋ Προέδρου ' τής Κυβερνήσεως,
Άνωτάτη ’Επιτροπή Ανεφοδια
σμού τής χώρας, άποτελουμένη
έξ Υπουργών καί 'Υφυπουργών.
'Η έκτέλεσις τών λαμβανομένων άποφάσεων άνατίθεται εις
τά 'Υπουργεία, έκαστον τών όποι
ων, άποφάσει τοϋ Προέδρου τής
Κυβερνήσεως, άναλαμβάνει τήν
μελέτην καί έξασφάλισιν έν επι
στρατεύσει ωρισμένων έκ τών άπαιτουμένων ειδών διά τήν Εθνι
κήν ’Άμυναν.
Διά τήν δργάνωσιν τής χώρας
έν καιρώ πολιτικής έπιστρατεύσεως, καθορίζεται διοικητική πε
ριφέρεια δ Νομός. Παρ’ έκάστη
νομαρχία, λειτουργεί ίδιον γραφεΐον πολιτικής έπιστρατεύοεως,
πρός ετοιμασίαν καί έκτέλεσιν δ
λων τών σχετικών έργασιών.
Έκτος τών άνωτέρω μέτρων, δ
Νόμος ορίζει δτι, δΡ άποφάσεων
τών αρμοδίων Υπουργείων, δύνανται νά άνατίθενται εις ώρισμένα
πρόσωπα έργασίαι, σχέσιν έχουσαι, μέ τήν προπαρασκευήν τής
πολιτικής έπιστρατεύσεως. 'Ομοί
ως δΰνανται νά καλούνται διάφο
ρα πρόσωπα δπως συμμετέχωσιν
εις έκπαιδευτικάς συγκεντρώσεις
ή άσκήσεις.
Αι ΰπηρεσίαι τών καλουμένων
άνωτέρω προσώπων, προσφέρονται τιμητικώς άμισθί. Διά τούς
παραλείποντας ή δυστροποΰντας
νά συμμορφωθώσι πρός τάς ληφθείσας άποφάσεις, καθορίζονται
υπό τοϋ αΰτοϋ Νόμου αί έπιβαλλόμεναι ποιναί.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
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Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικφ (έν ‘Αγγλία
Αίγύπτω και Κνπρω).

’Οργανισμός ίδρυθεις υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
23 Σεπτεμβρίου
Κατόπιν ‘Υπουργικής άποφάσεως, περιορίζεται ή κυκλοφορία
τών ιδιωτικών αυτοκινήτων.
24 Σεπτεμβρίου
Τελούνται τα εγκαίνια τής Διε
θνούς Έκθέσεως τής Θεσ)νίκης
παρουσίφ τής Α. Μ. τού Βασιλέως.
26 Σεπτεμβρίου
Τό Ύφυπουργείον Έμπ. Ναυ
τιλίας καθώρισεν ειδικά επιδό
ματα διά τά πληρώματα τής 'Ελ
ληνικής φορτηγού ναυτιλίας, τά
διαπλέοντα επικινδύνους ζώνας.
30 Σεπτεμβρίου
'Ορίζονται νέαι τιμαι βάμβακος
διά την προστασίαν τών παραγω
γών.
1 ’Οκτωβρίου
Επιβάλλεται φορολογία επί τινων ειδών πολυτελείας και επί
τών εκτάκτων, λόγφ τής κρίσεως,
κερδών.
2 ’Οκτωβρίου
’Ήρχισεν ή άπόλυσις τών κλη
ρωτών τής κλάσεως 1937β.
4 ’Οκτωβρίου
Διά νόμου έλήφθησαν μέτρα
άντιμετωπίσεως τών κινδύνων αν
εργίας λόγφ τής διεθνούς κρίσεως.
6 ’Οκτωβρίου
’Αρχίζουν οι Βαλκανικοί ’Αθλη
τικοί αγώνες έν τφ Παναθηναϊκή»
σταδίω μέ συμμετοχήν Τούρκων,
Ρουμάνων καί Γιουγκοσλαύων α
θλητών.
9 'Οκτωβρίου
Δι’ αναγκαστικού νόμου ρυθμί
ζονται τά ζητήματα τής πολιτι
κής καί οικονομικής έπιστρατεύσεως τής Χώρας.
18 ’Οκτωβρίου
Ό Πρόεδρος τής εξ ‘Υπουρ
γών Άνωτάτης Επιτροπής ’Εφο
διασμού, εις δηλώσεις του λέγει,
δτι έξησφαλίσθη ή επάρκεια τών
ειδών πρώτης ανάγκης, διά τούς
χειμερινούς μήνας.
19 ’Οκτωβρίου

25 Σεπτεμβρίου

Οι Ρώσσοι προβαίνουν εις δια
νομήν τών μεγάλων γαιοκτησιών
έν Πολωνίφ
26 Σεπτεμβρίου
Τό κομμουνιστικόν κόμμα τής
Γαλλίας διαλύεται διά νόμου.
27 Σεπτεμβρίου

ταξύ Τουρκίας άφ’ ενός καί Μ
Η Γιουγκοσλαυΐα καί Ούγγα- 13 ’Οκτωβρίου
Βρεττανίας
καί Γαλλίας άφ’ ετέ
ρια συμφωνουν να μειώσουν τας
Ό Βασιλεύς
τής Σουηδίας
ρου,
συνθήκη
άμοιβαίας βοήθειας.
ενόπλους δυνάμεις των.
άπηύθυνε πρόσκλησιν, πρός τούς
9 ’Οκτωβρίου
Βασιλείς τής Δανίαςκαίς Νορβη 21 'Οκτωβρίου
γίας
καθώς καί πρός τον Πρόε
Εις νέον λόγον του ό ‘Υπουρ
Γερμανική εμπορική αποστολή
δρου τής Φινλανδίας, δπως συνέλ- γός τών Στρατιωτικών τής Μεγ.
φθάνει εις Μόσχαν.
θουν εις Στοκχόλμην πρός σύ- Βρεττανίας λέγει δτι «ή ’Αγγλία
10 'Οκτωβρίου
σκεψιν.
θά πολεμήση μέχρι τελείας κατα
Γαλλικόν πολεμικόν, έκτελοΰν
Τό αγγλικόν Ναυαρχεΐον αναγ στροφής τού έθνικοσοσιαλισμοΰ»
περιπολίαν, έβύθισε γερμανικόν
γέλλει, δτι έβυθίσθησαν τρία 22 ‘Οκτωβρίου
υποβρύχιον.
ακόμη γερμανικά υποβρύχια.
Έν Βερολίνφ, κατόπιν προσ11 'Οκτωβρίου
14 ‘Οκτωβρίου
κλήσεως τού Χίτλερ, συνεκεντρώΌ πρωθυπουργός τής Γαλλίας
Τό αγγλικόν Ναυαρχεΐον ανήγ θησαν δλοι οι τοπικοί ήγέται καί
έξεφώνησε λόγον, εις άπάντησιν γειλε τον τορπιλλισμόν τού θωρητού λόγου τού κ. Χίτλερ ειπών, κτού «Βασιλική Δρΰς». ‘Ο νέος έκπρόσωποι τού έθνικοσοσιαλιστικοϋ κόμματος τής Γερμανίας.
δνι «ή Γαλλία δεν έχει πλέον ού- πρεσβευτής τής ’Ιταλίας έν Λονδεμίαν εμπιστοσύνην εις τάς δια δίνφ κ. Μπαστιανίνι φθάνει εις 23 ’Οκτωβρίου
Εις τήν Βουλγαρίαν έσχηματίβεβαιώσεις τού Χίτλερ καί θά τήν αγγλικήν πρωτεύουσαν.
σθη
νέα Κυβέρνησις ύπό τον κ.
άγωνισθή μέχρις επικρατήσεως
14 ’Οκτωβρίου
Κιοσεϊβάνωφ.
τών σκοπών, δι’ οΰς κατήλθεν εις
Γερμανικά αεροπλάνα έπιτίθεν- 24 ’Οκτωβρίου
τον πόλεμον». Άφ’ ετέρου ό Γερ
ται κατά τής ναυτικής βάσεις τού
Ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών
μανός Καγκελάριος εις νέον λόγον
’Εδιμβούργου.
τής
Γερμανίας, εις λόγον του έκτου δηλοΐ, ότι εάν αί περί είρή-1
φωνηθέντα
εις τό Ντάντσιχ, λέ
17
’Οκτωβρίου
νης προτάσεις του δεν γίνουν δεΌ Τούρκος 'Υπουργός τών Ε γει δτι «ή Γερμανία θά διεξαγάκταί ό γερμανικός λαός θά πόλε'
ξωτερικών
αναχωρεί έκ Μόσχας, γη, δι’ όλων τών δυνάμεών της
μήση μέχρι εσχάτων.
χωρίς νά έπιτευχθή συνεννόησις τον πόλεμον καί τρέφει άκλόνη12 ’Οκτωβρίου
τον πεποίθησιν είς τήν νίκην».
"0 'Υπουργός τών Στρατιωτικών μεταξύ Τουρκίας καί Σοβιετικής
’Επίσης έδήλωσε μεταξύ τών άλ
Ρωσσίας.
τής Μεγ. Βρεττανίας έξεφώνησε
λων,
δτι ή Γερνανία δεν έχει καμβαρυσήμαντον λόγον εις τήν Βου 18 ’Οκτωβρίου
μίαν
άλλην
άπολύτως διεκδίκησιν.
Διάσκεψις τών τεσσάρων Σκανλήν τών Κοινοτήτων, εις τον
οποίον εξέθεσε τάς,τής μέχρι τοΰδε διναυϊκών Κρατώνέν Στοκχόλμη. 25 ’Οκτωβρίου
στρατιωτικής προσπάθειας τής 19 ’Οκτωβρίου
Διαλύεται ή Βουλγαρική βουλή
’Αγγλίας.
καί
προκηρύσσονται νέαι έκλογαίΈν Άγκύρφ υπογράφεται με
.......................................................................................................................................... .

Ή Βαρσοβία συνθηκολογεί. Ή
Κυβέρνησις τής ’Εσθονίας απο
δέχεται τάς αξιώσεις τής Σοβιετι
κής Ρωσσίας.
28 Σεπτεμβρίου
Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας υπο
βιβάζει τύν τόκον προεξοφλήσεως,
από 4 εις 3 ο]ο.
29 Σεπτεμβρίου
Υπογράφεται μεταξύ Γερμα
νίας καί Ρωσσίας, συμφωνία περί
διανομής τής Πολωνίας. Ή ’Αγ
γλία καί ή Γαλλία δηλούν, δτι θά
συνεχίσουν τον πόλεμον καί μετά
τήν Γερμανορωσσικήν συμφωνίαν.
1 'Οκτωβρίου
Ό Γερμανός Καγκελάριος Χίτ
λερ, παρασκευάζων «έπίθεσιν ει
ρήνης» καλεΐ εις Βερολΐνον τον
’Ιταλόν Υπουργόν τών ’Εξωτερι
κών πρός συνεννόησιν.
3 ’Οκτωβρίου
‘Ο άγγλος πρωθυπουργός εις
μακρόν λόγον του, έν τή Βουλή
τών Κοινοτήτων, δηλοΐ, δτι ούδεμία απειλή δύναται νά άναγκάση
τήν Μεγάλην Βρεττανίαν καί τήν
*. Ε
Γαλλίαν νά έγκαταλείψουν τούς
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 30 "Απριλίου 1939
σκοπούς, τού ύπ’ αυτών άναληφθέντος άγώνος.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
4 'Οκτωβρίου
_
, .
, m
Ιαμειον και διαθέσιμα παρα Τραπεζαις
1.450.735,21
Κεφάλαιον Μετοχικόν
80.000.009.—
‘Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δη- Δάνεια επ’ ένεχύρω χρηματογράφων
1 572.646.05
Κεφάλαια Άποθεματικά
43.000.000.—
, - c/
c τί 11'
, „
! Όμολογίαι δανείων Εθνικών πρός νοΠρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφορά;
λοι, οτι η 1 αλλια αρνειται να υπο-1
μικά πρόσωπα καί Μετοχαί
67.606.675.30
έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας
33.450.813.—
κύψη προ τής βίας καί τής πολι- ’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβιβασθέντων
λαχειοφόρ. Δανείων Έθν. Τραπέζης
29.081.247.79
Καταθέσεις :
τικής τού τετελεσμένου γεγονότος. ’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα
κτηματικών ομολογιών εις £ :
Τά Βαλτικά Κράτη ύφίστανται
α) Έν ’Όψει
12.508.947.1S
α) Δάνεια έπί ΰποθ. £ : 1.453.813. 3. 1
β) Δεσμευμένοι
πίεσιν ύπό τής Σοβιετικής Ρωσ- β) Δάν. πρός νομ. πρ.
279.125.699.29
’Ανοικτοί
λ]σμοί
παρά
ΤραπέΕαις
έν
έπ’ έκχωρ. προσ. »
2.024.280.15.10
σίας, δπως προβούν είς παραχωΈλλάδι
88.313.471.87
γ) Λήξ. τοκοχ. δόσ. »
467 207. 6.9
Κτηματ. όμολογίαι είς £ :
ρήσεις πρός αυτήν. Έν Μόσχα
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορίφ
ύπογράφεται σύμφωνον μεταξύ
ομολογιών . . £ 4.677.000. 0. 6
Όμοϋ
3.945.301. 5. 8 1.479.487.981.13
Γωσσίας καί Λεττονίας.
Μεΐον διαφ. τιμ. έκ »
415.350.17. 0
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας
211.538.772.80
6 'Οκτωβρίου
"Υπόλοιπον
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομι
4.261.649. 3. 0
1.598.118.431.25
κά πρόσωπα έπ" έκχωρήσ. προσόδ.
667.6S2.788.40
Ό Γερμανός Καγκελάριος, όμιΛαχειοφ.
Δάνειον
δρχ.150
έκ
5ο)ο
1939
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
150.000.000
λών εις τό Ραϊχσταγ, προτείνει
"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος
231.256.944.80
τής Έθν. Τραπένης τής "Ελλάδος
362.627.622—
δπως συγκληθή διεθνής συνδιάσκε- Κατάστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις
Ληξιπρόθεσμοι ύποχρειόσεις καί τόκοι
καί Κτήματα Τραπέζης
43 867.076.55
14.630.538.62
ψις ειρήνης, άφοϋ προηγουμένως
Διάφοροι Ρόγαριασμοί
31 769.344.82
παύσουν αί έχθροπραξίαι.
2.693.544.868.03
2.693.544.868.03
7 'Οκτωβρίου
Έν Άθήναις τή 27 Μαΐου 1939.
Αί σχέσεις μεταξύ Ρωσσίας καί
‘Ο
Υποδιοικητής
Ό Διευθυντής του Γεν. Λογιοτηρίοτ
Φινλανδίας εκτραχύνονται.
Γ" ΙΑΤΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εκφωνεί βαρυσήμαντον λό
γον πρός τούς γονείς καί λέγει
μεταξύ τών άλλων δτι «τό Κρά
τος μετέχει ένεργώς εις τήν ανα
τροφήν τών παιδιών, διά νά τά
καταστήση χρήσιμα μέλη τής κοι
νωνίας»,
21 'Οκτωβρίου
Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κηρύσσει, τήν έναρξιν τών
μαθημάτων τής Γεωργικής Συνε
ταιριστικής Σχολής.
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ
22 'Οκτωβρίου
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Εις τάς εφημερίδας δημοσιεύε
ται έκκλησις τού ’Αρχιεπισκόπου
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕ Ζ Α T Η Έ.
’Αθηνών υπέρ ένισχύσεως τών
μαθητικών συσσιτίων.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ T ΗΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1939
25 'Οκτωβρίου
Λίαν προσεχώς αρχίζουν έν Ά- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα
Δρχ.
3.563.269.744.8^
Π. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
γκύρφ αί διαπραγματεύσεις διά 2. Δάνεια Δημοσίου είς συνάλλαγμα
Δρχ.
400.000.000—
122.872.668.30
12. "Αποθεματικά :
»
τήν άνανέωσιν τής Ελληνοτουρκι 3. Ετερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
I. Πρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Κατασ. Δρχ. 34.377.950.
4. Κερματικά "Ελληνικά νομίσματα
»
158.684.231.50
II. Τακτικόν άποθεματικόν
» 131.900.000.κής ’Εμπορικής Συνθήκης.
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού :
- »
166.277.950—
I.
’Εμπορικοί
συνβκαί
καί
γραμ13. Τμήμα Τακτικού *ΑποθεματικόG είς άντίκρυσμα
26 'Οκτωβρίου
„ Ράτια
Δρχ. 483.210.532.35
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμΎπό τού Υπουργείου Σιδηρο II. Γραμμάτια Δημοσίου
»
347.632.536.15
φωνως Μ. 5305
„
00Π πίιπ
830.843.068.50
7Ρ«πεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
» 10.346.69430ο'—
δρόμων καί Αυτοκινήτων λαμβά- 6. Πιστώσεις :
Ετεραι υττοχρεωσεις οψεως είς δραχμάς :
νονται διάφορα μέτρα, πρός περιο I. Πληρωτέοι είς δραχμάς :
I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Έλλην Δημόσ. Λ)σμός
ρισμόν τής καταναλώσεως τού α
α' Δημοσίου Δρ. 382.782.253.78
Συγ. Έσόδ. πληρωμ. Δρχ. 8 232.502.394.71
β' Τραπεζών » 184.621.854.55
β Έτεραι
,
4.401.051.588.11
καθάρτου πετρελαίου.
γ' Κατ. Δ.Ο.Ε.» 8 587.478.050.27
II. Πληρωτέοι είς έξωτ.συνάλ. 12.633.553.982.------- Δρχ.12.633.553.982.82
δ" "Έτεροι λο
27 ’Οκτωβρίου
γαριασμοί
» 1.218.374.818.71 Δρ. 10.373 256.977.31
7.
Χρέος
του
Δημοσίου
Άγγέλεται δτι τό έπιβατικόν
4.083.629.682.40
II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί 58. Επενδύσεις
4.083.440.376.80
«‘Αμβρακία» έναυάγησε παρά τήν 9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις
ψεως
»
79.451.031.35 » 10.452.708.008.66
483.553.855.80
10. Ετερα στοιχεία του ενεργητικού
Αιδηψόν.
16
"Υποχρεώσεις
είς
έξωτερικόν
συ"
940.163.247.11
νάλλαγμα είς χρυσόν :
17. "Έτεραι ύποχρεώσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

381.636.318.20

Δρχ. 23.249.535.025.91

23 Σεπτεμβρίου

Η Βαρσοβία έξακουλεΐ νά άνθίσταται.

Δρχ

Προεξοφλητικός τόκος 6 ®/0

381.636.183.20
1.472.218.49.405

Δρχ. {23.249.535.025.91
"Ο

Διοικητής

ΚΥΡ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Ο Τμηματάρχης του Γεν. Λογιστηρίου
ΣΤΥΛ.

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

