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ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ!
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ Ρ Ε ΥΣ ΕΩΣ

Ή γιγαντιαία ήλάγρα των 
γερμανικών στρατιών συνέλαβεν 
από τών αρχών Σεπτεμβρίου τον 
άτυχή πολωνικόν στρατόν, όση- 
μέραι δέ καθίσταται άπιθανω 
τέρα ή διαφυγή του εκ τών πε- 
ρισφιγγουσών αυτόν χαλύβδινων 
σιαγόνων. Διά τής εις μέγα βά
θος δμως είσχωρήσεως τών Γερ
μανών εντός τοΰ πολωνικού εδά
φους καί τής ενδεχόμενης μάλι
στα καταλήψεως τοΰ πλείστου μέ
ρους τής χώρας καί μονίμου έγ- 
καταστάσεως τών νικητών εν αυ
τή καθίστανται οΰτοι κύριοι τε
ράστιας έκτάσεως άφ’ ενός μέν 
μεγάλην σημασίαν έχοΰσης διά 
την υπό εύνοϊκωτέρους στρατη
γικούς ορούς συνέχισιν τοΰ άρ- 
ξαμένου νέου παγκοσμίου πολέ
μου άφ’ ετέρου δέ σημαντικόν 
οικονομικόν πλούτον προσπορι- 
ζούσης εις τούς εισβολείς.

'Ως γνωστόν ή σημερινή έθνι- 
κοσοσιαλιστική Γερμανία διεξά
γει, ως δ στρατηγός Ludendorff 
είχε προ πολλοϋ εξαγγείλει πόλε
μον ολοκληρωτικόν, πόλεμον καθ’ 
δν πάσαι αί πνευματικοί καί ύλι- 
καί δυνάμεις τοΰ ’Έθνους έντα- 
τικώς χρησιμοποιούνται προς σΰν- 
τριψιν τοΰ άντιπάλου, είς.δν δέ 
άγώνα επίσης πρόσθετον ωφέ
λειαν κομίζει ή συστηματική καί 
πλήρης έκμετάλλευσις τών κυ 
ριευομένων εχθρικών εδαφών. 
’Ήδη κατά τον πρώτον παγκό
σμιον πόλεμον, οι καταλαβόντες 
τήν Πολωνίαν καί διαμοιράσαν- 
τες τήν διοίκησιν αυτής Γερμα
νοί καί Αυστριακοί έπεχείρησαν 
μεθοδικώς νά άξιοποιήσουν τούς 
πόρους τής χώρας. Συγκεκριμέ
νους, έκ τών «άπομνημονευμάτων» 
τοΰ Ludendorff πληροφορούμεθα 
δτι εξαιρετική προσπάθεια κατε- 
βλήθη προς άνάπτυξιν τής γεωρ
γίας, χρησιμοποίησαν τής δασικής 
παραγωγής προώθησιν τής κτη
νοτροφίας έκμετάλλευσιν τοΰ 
δρνυκτοΰ πλούτου, όργάνωυιν 
τής εντοπίου 
τίωσιν τών

ξωμεν ένταΰθα γενικάς τινας 
πληροφορίας περί τής γεωγραφι
κής καί εθνογραφικής μορφής τής 
Πολωνίας.

Τό κατά τά ταραχώδη έτη 
1918 - 1920 άνασυσταθέν Πο
λωνικόν Κράτος περιελάμβανε μέ
χρι προ μηνός περίπου έκταοιν 
390.00Ο τετραγωνικών χιλιομέ
τρων περίπου καί πληθυσμόν, ο- 
στις ταχέως αυξηθείς ήγγιζε τά 
35 εκατομμύρια. (‘) ’Άνευ σα
φών φυσικών ορίων προς Δυσμάς 
καί Άνατολάς ή Πολωνία σύγ- 
κειται έκ τής πεδιάδας ήτις άπο- 
σπωμένη έκ τής μεγάλης ρωσικής 
πεδιάδας χωρεΐ δλονέν στενουμένη

σπουδαιότερον πεδίον οικονομι
κής δράσεως εις δ απασχολούνται 
τά 63 ο)ο τοΰ πληθυσμού, τά δέ 
καλλιεργούμενα εδάφη εδάφη 
αντιπροσωπεύουν τά 68 ο)ο τής 
δλης έκτάσεως τής χώρας. Αί 
κατά τον πρώτον παγκόσμιον πό
λεμον προξενηθεΐσαι καταστρο- 
φαί εις τήν γεωργίαν έπουλώθη- 
σαν διά συντόνου εργασίας, διά 
τών ληφθέντων δέ μεταγενεστέρως 
οργανωτικών μέτρων προστασίας, 
έκπαιδεύσεως καί οικονομικής έ- 
νισχύσεως τών άγροτών ή κατά 
τά τελευταία έ'τη κατάστασις τής 
γεωργίας παρουσιάζετο άνθηρη-

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τά μέτρα τής Κυβερνήσεως, I τάς στρατιωτικής άρχάς παραγγέ- 

διά τών οποίων έπιδιώκεται ή λον δπως πάσαι αί μονάδες αί
έξασφάλισις τής επάρκειας τής 
Χώρας εις τρόφιμα καί πρώτας 
ύλας, καί τά όποια μέτρα παρα- 
θέτομεν κατωτέρω χάριν τών ά- 
ναγνωστών μας έν συντομίφ, έξε- 
δηλώθησαν τό πρώτον διά τής 
έγκυκλίου τοΰ κ. Πρωθυπουργού 
τής 9 Σ)βρίου έ.έ'. πρός τούς Υ
πουργούς, Γεν. Διύικητάς, Νο- 
μάρχας καί Έπάρχους, ήτις δίδει 
εντολήν είς πάσας τάς άρχάς, δ
πως καταβάλουν έντονον προσπάτάτη. Κατά κύριον λόγον, ή Πο- „ , Ζ

πρός δυσμάς. Νοτιοδυτικώς ή ό- λωνία παράγει γεώμηλα, ερχομέ- *ει^ν °>στε να κατανόηση ό έλλη 
ροσειρά τών Καρπαθίων, μόνη: νη κατά σειράν δευτέρα μετά τήν ^ικ05 λαός, ιδία ο άγροηκός, δτι 
σαφής φυσική μεθόριος, Γεω-1 Γερμανίαν είς τήν παγκόσμιον ^ καλλιέργεια τής γης είναι σή- 
γραφική καί εθνογραφική, άποτε-1 πατατοπαραγωγήν. Συγκεκριμένως άε0°ν εθνικόν καθήκον, δμοιον 
λεΐ τό κύριον στερεόν έρεισμα I άναλογοΰν είς τήν Πολωνίαν τά I πΘ°ζ το καθήκον τοΰ στρατεύε-

σθαι δεδομένου δτι οΰτω μόνον 
θά εύημερήσουν οί άγρόται καί 
αί οίκογένειαί των θά διαστρα- 
φοΰν καλά καί θά σχηματίσουν 
τά μεγάλα άποθέματα διατροφής

τοΰ Κράτους. Άτυχώς δμως διά 
τούς Πολωνούς, ευθύς άπό τών 
πρώτων ημερών τοΰ πολέμου, οί

15, 6 ο)ο καί είς τήν Γερμανίαν 
τά 21,1 ο)ο τής παγκοσμίου πα
ραγωγής. "Ετερα σπουδαία προϊ- 

Γερμανοί, καταστάντες κύριοι όντα είναι κατά σειράν: ή σικά
των σπουδαίων στενωπών τών j λις (14,4 ο)ο τής παγκοσμίου), ή 
Καρπαθίων, έστέρησαν τούς άν- j βρώμη (4,4 ο)ο), ή κριθή (3,5 ο)ο). 
τιπάλους των τοΰ σημαντικοΰ Τουναντίον ή σιτοπαραγωγή εί-
αΰτοΰ στηρίγματος. Ελλείψει j ναι σχετικώς μικρά. Επίσης πα- „ -
δμως τής βάσεως ταύτης ό έπί ράγει ή Πολωνία 25 έκατομμ. με- ° κ· a Πρωθυπουργός αναγγέλλει 
μήκους 1.000 χιλιομέτρων καί τρικούς στατήρας σακχαροτέυτλων °τι τ αρμόδια Υπουργεία είναι
πλέον διασχίζων άπό νότου πρός άπσδιδόντων 1)2 περίπου Ικα- ετ,οιθα νά δώσουν τάς άπαιτου-
βορράν τήν Πολωνίαν μέγας πο- τομμύριον τόννων σακχάρεως, οδηγίας.-
ταμός Βιστοΰλας (Wisla), ποτά- αραβόσιτον, λιναρόσπορον κλπ. (->υτω:
I I (ΛΓ VlYf5 C V Γ» V nX Λ Υ ΤΤ/ν) ΛΊΊΜ ΓΛΊΙ. Λ ΡΛιι λ»Α η-ΑΛίΐίΜ /αΑ» __ X ___ Ί . .

διαθέτουσαι χώρους, προβώσιν είς 
τήν καλλιέργειαν αυτών.

δ) Τό υπουργείου τής Εθνι
κής Οικονομίας. —Πρός έξασφά- 
λισιν τής έπαρκείας τής χώρας 
έδημοσίευσε νόμον «περί ρυθμί- 
σεως τοΰ εισαγωγικού καί έξαγω- 
γικοΰ έμπορίου» έπί νέων βάσεων.

Διά τοΰ νέου νόμου ιδρύονται 
μεταξύ τών εισαγωγέων ώρισμέ- 
νων εμπορευμάτων ή πλειόνων 
τοιούτων, ενώσεις έπί τφ σκοπφ 
τής άποκλειστικής δΓ αυτών ει
σαγωγής τοΰ έμπορεύματος.

'Ιδρυομένης τοιαύτης ένώσεως 
άπαγορεύεται ή παρ’ άλλου εισα
γωγή τοΰ περί ού πρόκειται εί
δους.

ΔΓ άλλης διατάξεως τοΰ αύτοΰ 
νόμου παρέχεται τό δικαίωμα είς 
τον υπουργόν τής Εθνικής Οίκο-

_ . )°φής νομίας νά άπαγορεύη γενικώς ή έξ
δια των οποίων θα έξασφαλισθή ώρισμένων χωρών τήν εισαγωγήν

ή έξαγωγήν οίουδήποτε έμπο-είς δλον τον λαόν η επάρκεια 
τής ζωής. Διά τής εγκυκλίου του ρεύματος, νά περιορίζη κατά πο- 

σόν ή κατ’ άξίαν τήν εισαγωγήν 
ή έξαγωγήν οίουδήποτε έμπορεύ
ματος καί έν γένει νά λαμβάνη 
πάντα τά ένδεικννόμενα μέτρα 
άτινα θά επιτρέπουν πουν τόν 
έλεγχον τοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου.

Είς έκτέλεσιν τοΰ νόμου ίδρύθη- 
σαν δΓ άποφάσεως τοΰ υπουργείου

εκατέρωθεν τής λεκάνης του πε- στα είτε κατειργασμένα. Συγκε- ί9°τών καί εξασφαλισιν τών ά- ’Εθνικής Οικονομίας αί πρώται 
nmvrir- \λ\η τι'ιγ -n-cnl rAv Rrm/m. ,. A,..,, S, ..Λ ο___j......- παίτουαενων σπόοων. Vf.mnvi.vmv Λ,,..'.—. - ....... '__‘ s. Λριοχάς, ιδία τάς περί τήν Βαρσο- κριμένως ή γεωργική βιομηχανία παιτουμένων σπόρων, γεωργικών 
βίαν, αποτελεί όμοΰ μετά τών παράγει έκτος τής σακχάρεως έκ μηχανημάτων κλπ. διά τήν προώ- 
κυρίων παραποτάμων τοΰ Νάρεβ, τέυτλων, οινόπνευμα, ζύθον, κόλ- τής γεωργικής παραγωγής
Μπούγ καί Σάν τεράστιον ύδά- λαν έξ αμύλου κλπ. κα*· τήν προώθησιν τής
τινον κώλυμα δπερ θά ήδύνατο j Δασοκομία. Ό δασικός πλοΰ- κτιΊνοτ«?°Ήκ'ης παραγωγής, 
να ενίσχυση καί παρατείνη τήν Τ0ς τής Πολωνίας είναι τερά- » Συηθονως εδωσεν οδηγίας να 
ένεργον άμυναν κατά τής Γέρμα- σηος. ’Όντως τό τέταρτον τής ε™εκται)ΊΙ θ καλλιέργεια εις ολας 
.... ' - - ls τας γαιας και εκεινας ακόμη αίνικής^ εισβολής. Ατυχώς καί πά- έκτάσεως αΰτης καλύπτεται υπό * - , , , „ ,
λιν οι εχθροί διεβησαν τον φραγ- δασών έξ ών πολλά, ως πχ. τό °ποι/αι^ λ°7φ 3στ0«τευσεως η ασ 
μόν τούτον είς πλεΐστα σημεία, παρά τάς πηγάς τοΰ Νάρεβ μέγα 1 ε"νέτας των ι ^ a
αποκοπεισης δε καί τής γραμμής δάσος Μπιαλοβίτσε, είναι είσέτιά- οιο^Ίποτε αλλων rtm®v f«,ε" 
υποχωρησεως πρός τήν Ρουμα- νεξερεύνητα. Τό πλεΐστον τών δέν- VU με1νουν ακαλλιε6-

ένώσεις εισαγωγέων διά τέσσαρα 
είδη ήτοι:
Ένωσις εισαγωγέων ζακχάρεως

» » οσπρίων
» » βακαλάων
» » καφέ.

Βάσει τοΰ νόμου περί ρυθμί- 
σεως τοΰ εισαγωγικού καί έξαγω-

θενείας τών ιδιοκτητών ’ των ή I Y^c έμπορίου έξεδόθη άπόφασις 
- - --- 1 1 νου υπουργου Εθνικ. Οικονομίας

διά τής οποίας ορίζονται τά είδη

βιομηχανίας, βελ- ν^αν τ“ νπολειφθεντα, πολωνικά δρων ανήκει είς τήν κατηγορίαν γητοι.
συγκοινωνιών και j στρατεύματα κινδυνεύουν ^ να ά- τών ρητινωδών, εκτός δμως της

τών οποίων απαγορεύεται ή έξα- 
| γωγή ως καί έκεΐνα τών οποίων 

μ) Ιο Υφυπουργείου ^υνε- . έπ.τρέπεται ή εξαγωγή. Έξαλλου
άπασχόλησιν ικανού αριθμού πο- πωσθ°ύνανατολικώς προς τα έκτε- πεύκης καί τής έλάτης φύεται τ™ι6ισμών. Απηυθυνε έγ-κύ-; διά τής αυτής άποφάσεως όρίζε- 
λωνών εργατών είς τά έν Γέρμα- * ταΜ·εν® K'*1l τ°ύ πρίπετ, οπότε η είς τήν Πολωνίαν καί ή δρΰς. κ,νΥη' λτοι^ζ επίτροπους τής , ται δτι άπαγορεύεται ή έπανεξα-
νία εργοστάσια. Ή άτυχής έκβα- ; π0ο0“'ι/ι°μενη αντιστασις όριστι- Έτησίως ή υλοτομία -αποδίδει , ,του? έπιθεωρητάς καί ι γωγή παντός προϊόντος είσαχθέν- 
σις τοΰ πολέμου τφ 1918 δέν g. χώς θα καταρρεύση. 17 έκατομμ. κυβικών μέτρων ξυ- επ°πτα5 συνεταιρισμών καί τάς | τ0ς έκ τής άλλοδαπής ή εΰρισκο-
πέτρεψεν είς τούς Γερμανοαυ-' τώγ άνω λαμβάνει τις γε λείας, έξ ών τά 55 ο)ο είναι ξυ- ενωσειΌ ,(’L“ τής οποίας συνιστά ! μένου υπό διαμετακόαισιν eic τά;
στριακούς 
ληφθέ 
έργον.

γέντος νέου πολέμου καί κατόπιν 
τών έπιτευχθέντων αποτελεσμά
των ή προσπάθεια οικονομικής 
έκμεταλλεύσεως τής Πολωνίας θά 
έπαναληφθή, τοσούτφ δέ μάλλον 
έπιμελώς καί λελογισμένως δσω 
άριστα οί Γερμανοί ιθύνοντες 
γνωρίζουσιν δτι έκ τής μάλλον ή 
ήττον μακράς οικονομικής αυ
τών άντοχής θά έξαρτηθή καί ή

ύπερτέρου, άποφασιστικήν δρά- μηχανίας, καί τής έπιπλοβιομη- vu έξασφαλισθή εγκαίρως ο απαι- J εμπορευμάτων λόγφ ύψώσεως τού 
σιν αναλαμβάνοντας. χανίας έξ ήγοντο δέ είς τό έ- τουΜ-ενος χώρος^ δια τας φθινοπω- j συναλλάγματος ή ανεπάρκειας τοΰ

'Έτερον μειονέκτημα τής Πο-' ςωτερικόν κατά τά τελευταία έτη ®ι,ν“ς καλλιέργειας καί δεύτερον : εισαγωγικού δικαιώματος, έπιτρέ- 
λωνίας, σοβαρόν δέ, είς τήν σηαε- I ”ερί τούς 1.700.000 τόννους ξυ- : vu επιτευ%Ί^ΐΙ όργάνωσίς σύστημα- | πεται δπως τό ακάλυπτον ύπόλοι -

θεωρηθή ώς είσαγό- 
μενον καθ’ ύπέρβασιν. Ή διευκό- 
λυνσις αΰτη αφορά μόνον τούς ει
σαγωγείς ών τό εισαγωγικόν δι
καίωμα θά έπήρκει, εάν δέν έπήρ- 
χετο ύπερτίμησις τοΰ ξένου συναλ*

ήας} σοβαρόν δέ, εις τήν σημε- πεΡι ^ούς 1.700.000 τόννους ξυ- να επιτευλ1Η) όργάνωσίς σύστημα-1 πεται δπως τό 
ρινήν περίπτωσιν πρλέμου, ήτο ή i λείας καί προϊόντων έκ ξύλου. 1 τ™ν καλλιέργεια; καί ορ- πον δραχμών θι
ετερογενής συγκρότησις τοΰ πλη- I Συναφώς πρός τήν υπό τής Γερ- ' ΥωΜ·“τοξ■, *1 λων^ανεξαιρέτως τών έ- ucvnv ύπά 
θυσμοΰ της. Οί κυρίως Πολωνοί μανίας έκμετάλλευσιν τοΰ δασι- „ αΦων_ αδιακρίτως τοΰ αν οί καλ
α πο τελούν τά 68,4 έπί τοΐς έκα- κ°ύ πλούτου τής Πολωνίας δέον j αεργουντες αυτά παραμένουν έπί 
τόν αύτοΰ, τό δ’ υπόλοιπον σύγ·, ν“ λεχθή δτι κατά τήν διάρκειαν τοπου θ ε%ουν έ^ιστρατευθή 
κειται έξ Εβραίων, Ρουθήνων, j τοΰ πρώτου μεγάλου πολέμου οί Υ) Τό Ύπουργείον Στρι

πιθανύτης έπιτεύξεως τελικής ■ λευκορώσων καί Ουκρανών. Έκ! Γερμανοί έχρησιμοποίησαν έντα-
στρατιωτικής νίκης είς τά λοιπά 
μέτωπα.

Ούτως έχούσης τής καταστά- 
σεως ένδιαφέρον παρουσιάζει ή 
έξέτασις τής οικονομικής συγ- 
κροτήσεως τής Πολωνίας καί ή 
σύντομος άνάλυσις τών κλάδων 
τής οικονομίας αυτής κεχωρισμέ- 
νως, έξ ής άνασκοπήσεως δυνά- 
μεθα νά έξαγάγωμεν μέ τινα προ- 
σέγγισιν συμπέρασμα περί τής 
ώφελείας ήν θά άρυσθή ή Γερ
μανία έκ τής κατακτήσεως τής 
χώρας ταύτης. Προηγουμένως δ 
μως σκόπιμον είναι νά προτά-

τοΰ γεγονότος τούτου έξηγεΐται ί τικώς τήν Πολωνικήν ξυλείαν, 
καί παρέμβασις τής Σοβιετικής ! πολλαπλασιάσαντες τά πριονιστή- 
Ρωσίας είς τόν διαμοιρασμόν τής j Qia πρός κατασκευήν σιδηροδρο- 
παρουσιασθείσης πλούσιας λείας ! δρομικών στρωτήρων, δοκών διά

Είδικώτερον δσον αφορά τήν 
οίκονοαικήν συγκρότησιν τής χώ
ρας αύτη είναι κατά κλάδους ή 
άκόλουθος:

Γεωργία. Αύτη άποτελεΐ τό

ί1) Σημειωτέο1.' δτι ή Γερμανία, άνευ 
τοΰ προτεκτοράτου Βοημίας καί τής 
Σλοβακί ·ς. περιελάμβανε τόν ’Οκτώ
βριον 1938, 583-000 τετρ. χιλ. μετά 
πληθυσμού 78,4 εκατομμυρίων κα
τοίκων.

τά χαρακώματα κλπ. Τεράστιοι 
ποσότητες πολτού έκ ξύλου έστά- 
λησαν είς τά γερμανικά έργοστά 
σια πρός κατασκευήν πυρίτιδας 
καί χάρτου. Ή ρητινοσυλλογή έ
πιμελώς άνεπτύχθη, ωσαύτως ή 
παραγωγή χημικών προϊόντων έκ 
ξύλου, πρός αποφυγήν δέ τών με 
ταφορικών έξόδων ώογανώθη ή 
δι’ έπιπλεύσεως είς τούς ποτα-
(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

στρατιω
τικών.— Άπηύθυνε διαταγήν πρός λάγματος, λαμβανομένης ως βά
Jlllllllllllllll||||||||||||||||||l||||||||||,|||||||||||||||||||||m|||||||||||||||||||||||m|||||||||m||||||m||||||||||||||||||||||||||||||

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η επάρκεια της 'Ελλάδος είς γεωργικά καί βιομηχανικά 
προϊόντα

Περί τών μετοχών καί γενικώτερον περί τοΰ κεφαλαίου
τών Ανωνύμων Εταιρειών.—Βιβλιοκρισία. 

Οικονομικά! ειδήσεις τοΰ Εξωτερικού.
Τά κυριώτερα εμπορεύματα 
Οίκονοκικά καί στατιστικά στοιχεία.
Τά τελευταία πολιτικά καί οίκτνομικά γεγονότα.

Σελ.

4
5
6
7
8



“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

I
£.ΊΜΐιιΐΜΐιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^ ' ρΐσμ0{; σταθερών τιμών πωλήσεως

| ειδών βιωτικών αναγκών και ύπο- m
(Συνέχεια έκ της 1ης αελίδος)

κορμών

Έσωιερικοϋ
Εξωτερικοί)

Δρχ. 60 = 
Δολ. 2 =

Διαχειριστή;
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ

’Ακαδημία; 52

Τά εμβάσματα επ’ ονόματι = 
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» Ξ

χρεώσεων Ιπιβαλλομένων είς Βιο- 
! μηγάνους καί έμπορους έν γένει 
= τών ειδών τοΰτων.
|! Οί ανωτέρω ύποχρεοΰνται ν’ μοής μεταφορά τών 
| άναρτώσι εις εμφανές μέρος τοΰ δένδρων.

γραφείου τής έπιχειρήσεώς των κα- Κτηνοτροφία. Σπουδαιοτάτην 
τάστασιν ΰπογεγραμμένην παρ’ #έσιν κατέχει ό κλάδος ούτος τής 
αυτών άναγράφουσαν πάντα τά : έθνικής οικονομίας. Κατόπιν άνα- 
παρ’ αυτών παραγόμενα, είσαγό-! πληρώσεως διά εντόνου προσπα- 

----- -vs- {>εί(χς των έκ τοΰ πρώτου παγ
κοσμίου πολέμου μεγάλων ζημιών

I

μένα καί πωλοΰμενα εϊδη και τάς 
τιμάς πωλήσεως έκαστου τής 22 
Αύγούστου έ.έ.

Περί άπαγορεΰσεως τών προα-
1 Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι | γορών καί αγορών παρ’ οίουδή- 
Ξ τνή υπογραφήν τού Λιαχειριστού Ξ j ^ΟΤε, εγ%(χ)ρίOD αραβοσίτου XCti Ο
Ι και τήν σφραγίδα τού Περιοδικού Ξ ρυζης νέας εσοδείας.
I Παρακαλοΰντα, οί κ. κ. Συνδρο- ! Διά τής διατάξεως ταΰτης άπα- 
= μηταί, όπως γνωστοποιούν είς τά = ; γορευεται η υπό τών παραγωγών 
| γραφεία τού Περιοδικού πάσαν | ή άλλων κατόχων, έλευθέρα δια- 
1 μι"ια|''ολ'|ν τ'ίς διεμθΰνσεώς των. ||·θέσις αραβοσίτου καί όρύζης
| Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου 1 *έα« εσοδείας καί διατάσσεται ή

= υποβολή δηλωσεως αναφερουσης 
||τήν παραχθεΐοαν ποσότητα, τήν 
! | άναγκαιοϋσαν προς διατροφήν τής 

οικογένειας νοΰ παραγωγού δι’ έν 
έτος (βάσει υπολογισμού 300 δρα- 
μίων ήμερησίως κατ’ ατομον, καί 
τήν άναγκαιοϋσαν προς σποράν.

Έκτος τών άνωτέρων μελετά- 
ται ή καθιέρωσις νέου τΰπου άρτου.

Επίσης διά τήν μείωσιν τής 
καταναλώσεως ζακχάρεως μελετά- 
ται νά έπιβληθή είς τούς ζαχαρο- 
πλάστας ή παρασκευή γλυκισμά-

ΎπευΘυν»; έπί τή; "Υλη;
Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

'Ακαδημία; 52
Προϊστάμενο; Τυπογραφείου 

Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΓΡΗΣ 
Μάγερ 21

σ— iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiwiroMr
σεως διά τήν τοιαύτην κρίσιν τής 
τιμής τής 31 Αύγουστου έ.έ.

ε) Τό Υφυπουργείου Αγο
ρανομίας.— Έξέδωκε τάς κάτω
θι αποφάσεις:

28-8-1939 No 23648. Περί τοΰ 
τρόπου διαθέσεως ειδών διατρο- j των κατά 50 ο]ο μέ ζάκχαριν καί 
φής, τιμών πωλήσεως τοΰτων 1 'Γ)0 ο]ο μέ σταφιδίτην.
καί συντάξεως δεκαημέρου δελ
τίου τιμών.

ΤΙ εφαρμογή τής διατάξεως ήρ- 
ξατο από τής 1ης Σ)βρίου έ. έ. 
βάσει τών τιμών 22 Αύγού- 
στου έ. έ.

Κανονίζει τήν σύνταξιν δελ
τίου χονδρικής καί λιανικής πω
λήσεως ίσχΰοντος δι’ ολόκληρον 
10 ήμερον άρχόμενον από τής 
1ης Σ)βρίου. Επιτρέπει τήν έ- 
λευθέραν εμπορίαν ειδών δια
τροφής υπό τόν δρον διαθέσεως 
τμηματικώς καί απαγορεύει τήν 
άπόκρυψιν ειδών διατροφής.

29-8- 1939 No 24066. ' Περί 
άπαγορεΰσεως προσωρινώς τής 
εξαγωγής είς τό έξωτερικόν παν
τός είδους τροφίμων καί καυσί- 
μων υλών, υγρών καί στερεών.

Προς έξασφάλισιν τής έπαρ- 
κείας τών ανωτέρω ειδών άπη- 
γορεΰθη ή εξαγωγή έκ τής έλευ- 
θέρας αγοράς, τών αποθηκών 
τών τελωνείαν καί τών ελευθέ
ρων ζωνών Πειραιώς καί Θεσσα
λονίκης.

31-8-1939 No 24322. Περί 
υποχρεώσεων τών έν Άθήναις, 
Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη καί Πά
τρας φαρμακέμπορων κλπ.

Διά τής διατάξεως ταΰτης ύ- 
ποχρεοϋνται οί φαρμακέμποροι 
νά υποβάλουν άνά ΙΟήμερον κα- 
τάστασιν τοΰ έκ χεϊρας των ΰ- 
γειονομικοΰ ύλικοΰ ώρισμένων 
κατηγοριών.

5-9-1939 No 25005. Περί ά
παγορεΰσεως παρασκευής χαλ
βά διά ζακχάρεως.

8-9-1939 No 25465. Περί άπα- 
γορεΰσεω; παρασκευής άρτου 
διπυρίτου (γαλέττας).

8-9-1939 No 25499. Περί ά
παγορεΰσεως σφαγής ζώων καί 
καταναλώσεως κρέατος καθ’ ω- 
ρισμένας ήμέρας τής έβδομάδος.

’Απαγορεύεται ή σφαγή ζώων 
παρ’ οίουδήποτε καθ’ ά'παν τό 
Κράτος τας ήμέρας Τρίτην, Πέμ
πτην, Σάββατον καί Κυριακήν 

8-9-1939 No 25500. Περί ά
παγορεΰσεως κατοχής ειδών δια
τροφής προς οικιακήν χρήσιν πέ
ραν τών αναγκών μιας έβδο
μάδος.

8- 9-1939 No 25501. Περί ά
παγορεΰσεως κατοχής σίτου παρά 
μή σιτοπαραγωγών καί άδειας 
κατοχής άπό τών σιτοπαραγωγών 
τής άναγκαιοΰσης ποσότητας προς 
διατροφήν τής οικογένειας των 
δι’ έν έτος καί διά σποράν.

Καθορίζει προς έξεΰρεσιν τής 
ποσότητας σίτου προς διατροφήν 
τών σιτοπαραγωγών οικογενειών 
είς 200 δράμια σίτου ήμερησίως 
κατ άτομον ώς καί τόν τρόπον 
χορηγήσεως άδειας μετ’ έξακρί- 
βωσιν τής ιδιότητας τοΰ σιτοπα- 
ραγωγοΰ.

9- 9-1939 No 25556. Περίκαθο-

δ αριθμός τών κτηνών άνήρχετο 
τό 1937 είς 3.890.000 ίππου: 
10.572-000 κερασφόρα ζώα, 
7.70’ι.ΟΟΟ χοίρους καί- 3.200.000 
πρόβατα. ΙΙροσθετέον 8η ή Πο
λωνία διατρέφει 35.000.000 όρ
νιθας, 12.000.000 αϊγας καί 
8.000.000 νήσσας. Ή έτησία ώο- 
παραγωγή ύπολογίζεται είς 3.000, 
000.000. Ή μεγάλη ίπποπαρα
γωγή τής Πολωνίας έπέτρεψεν 
είς αύιήν νά σχηματίση πολυά- 
πολυάριθμον ιππικόν οργανωμέ
νου είς 13 μεραρχίας. Ό Πολω
νικός ίππος είναι μικρόσωμος, 
ρωμαλέος, λιτοδίαιτος καί άνθε- 
κτικός, έπομένως καταλληλότατος 
δίά τόν στρατόν αλλά καί διά 
τάς άγροτικάς έργασίας. Έκ τών 
άνω δυνάμεθα νά συναγάγωμεν 
οποίαν μεγάλην Αφέλειαν θά άπο- 
κομίση ή Γερμανία έκ τής έπιτά- 
ξεως κτηνών έν IΙολωνία, ήδη 
δέ ώς γνωρίζομεν κατά τόν πρώ
τον παγκόσμιον πόλεμον, κατά 
τήν ομολογίαν αύτοΰ τοΰ Luden- 
dorff ή χώρα ύπέφερεν έκ τών 
άλλεπαλλήλων επιτάξεων ίππων

νους. Έκ τών παραγώγων τοΰ 
πετρελαίου, ή βενζίνη πληροί ως 
καύσιμος ύλη μέγα μέρος τών 
άναγκαιν τής διά αυτοκινήτων 
συγκοινωνίας τό δέ εις Daszawa 
άναδιδόμενον άφθόνως αέριον πε
τρελαίου διοχετεύεται διά σωλή
νων είς Λβόφ καί λοιπάς πόλεις 
τής Γαλλικίας, χρησίμευαν ώς άε- 
ριόφως.

τασχενή κρηπιδωμάτων, δευτε- 
ρευόντων σταθμών, τεχνικών έγ- 
καταστάσεων) προυχώρει ταχέως 
προεβλέπετο δέ ή περάτωστς τών 
έργων τοΰτων μέχρι τοΰ φθινο- 
πιόρου τοΰ τρέχοντος έτους. Έπί 
τοΰ προκειμένου δέον νά λεχθή 
ότι διά τής κατακτήσεως τοΰ 
Διαδρόμου καί γενικώτερον τοΰ 
δυτικοΰ τμήματος τής Πολωνίας

Άπηγορεΰθη ή άπό μέρους ει
σαγωγέων μή διαθετόντων άδειαν, 
παροχή ποσοτήτων καφέ, όρΰζης,
ζακχάρεως καί όσπρίων είς έμπό-; καί κερασφόρων ζώων, 
ρους. Οί τελευταίοι οΰτοι θά προ- j Ορυκτός πλούτος. Τό πολω- 
μηθευωνται τας αναγκαιουσας πο- j νικόν υπέδαφος είναι πλούσιον 
σότητας τών ως άνω ειδών κατό-: είς διάφορα μεταλλεύματα καί ποι- 
πιν αίτήσεως, τάς οποίας θά ύπο- κίλας πρώτας ύλας, λίαν χρησί- 
βάλλουν κατά πρώτον εις τούς μους διά τήν πολεμικήν βιομηχα- 
συλλόγους^ εις ους υπάγονται. νίαν. Ό θησαυρός ούτος είναι κυ 

στ) Τό 'Υφυπουργείου Δημο-

Βιομηχανία. "Ως γνωστόν βά- μέχρι τοΰ Βιστούλα, ή Γερμανία 
σιν πάσης βιομηχανίας, ιδία δέ ού μόνον άποκαθιστά τήν άμεσον 
πολεμικής, αποτελούν όγαιάνθραξ
καί ό σίδηρος. Είδομεν άνωτέρω 
ότι τά προϊόντα ταΰτα εύρίσκον 
ται άφθόνως έν Πολωνία. Ούτω

αυτής συγκοινωνίαν μετά τής 
’Ανατολικής Πρωσσίας καί πλού
σιον τροχαίο ν υλικόν αποκτά 
άλλά καί διευρΰνουσα τό σιδη

διά τής καταλήψεως τών μεταλ- j ροδρομικόν αύτής δίκτυον, δΰνα- 
λείων καί των άνθρακωρυχείων | ται ήδη ποικιλωτέρους συνδυα-
της "Ανω Σιλεσίάς ή Γερμανία · 
θά είναι είς θέσιν νά τροφοδο- 
τήση άνέτως τά εργοστάσια βα
ρείας βιομηχανίας τυς ώς καί τούς 
σιδηροδρόμους της. Έξ άλλου, αί 
έν Πολωνία παραγόμεναι ποσότη
τες πετρελαίου καί βενζίνης θά δυ- 
νηθοΰν νά καλΰψουν έν τινι μέ- 
τρφ τάς άνάγκας καυσίμου ύλης 
τών γερμανικών υποβρυχίων, άε- 
ροπλάνων ?ίαί αύτοκινήτων.

Άφ’ ετέρου όμως καί αύτή ή 
ήδη ίκανώς ανεπτυγμένη πολω
νική βιομηχανία θά έινισχΰοη τήν 
γερμανικήν δυναμικότητα. Τά άπό 
τινων ετών ίδρυθέντα έν τή κεν
τρική ζώνη τοΰ Σαντομιέρτς, είς 
τήν συμβολήν τών ποταμών Βι
στούλα καί Σάν, γιγαντιαΐα έργο-
στάσια μεταλλουργίας, γεωργικών ' μής τοΰ Κάτω Βιστούλα, κ

σμους στρατηγικών μεταφορών 
έν τή Μεσευρώπη νά έκτελέση 
συνδυασμούς τών οποίων ή σημα
σία άπό τής άπόψεως κεραυνοβό
λου πολεμικής ένεργείας πρός 
οίανδήποτε κατεΰθυνσιν είναι βε
βαίως πρόδηλος.

Ανάλογος πρός τήν σπουδαιό- 
τητα τής κατοχής τών Πολωνι
κών σιδηροδρόμων είναι καί ή 
τών δημοσίων οδών καί τών πλω
τών ποταμών. Συναφώς δέον νά 
λεχθή ότι έν Πολοινίφ ύπήρχον 
έν χρήσει νό 1938 δημόσιαι οδοί 
μήκους άνω τών 60.000 χιλιομέ
τρων, καλώς συντηρούμενοι, έπί- 
σης δέ διά τής ποταμίου γραμ-

καί τών

σίας ’Ασφαλείας.
Άποβλέπον, όπως, είς στιγμάς 

εξωτερικών κρίσεων καί περιπλο-

διωρύγων Κρολέβσκι καί Όγκίν- 
σκι" συγκοινωνουσών μετά τοΰ ρω-

κών καθ ας αύτομάτως προκυ- Κιέλτσε, τής Νταμπρόβα, τής Κρα-
ΤΓ.ΤΡΙ Ύ\ r/vr/ ΛίτΛ ήτ# ζυύιζ' ___ -Λ... Τ' Ί . '_ Π'ί_πτει η αναγκη της άπο πασης 
πλευράς περισυλλογής καί βαθμι
αίας προσαρμογής τής ζωής έντός 
τών ορίων τών ύπαγορευομένων 
έκ τών περιστάσεων τούτων, συμ
βάλλει είς τήν καταβαλλομένην 
ύπότής Κυβερνήσεως προσπάθειαν, 
διέταξε τόν περιορισμόν τών ώρών 
λειτουργίας τών κινηματογράφων, 
θεάτρων καί λοιπών δημοσίων 
θεαμάτων, καφενείοιν, ζαχαρο
πλαστείων, γαλακτοπωλείων, ζυ
θεστιατορίων καί λοιπών κατα
στημάτων όμοιας φόσεως καί τών 
κέντρων διασκεδάσεως.

’Επίσης ήλάττωσε τόν δημοτι
κόν φωτισμόν πέραν τής 2 π. μ. 
εις τό έν τέταρτον καθώς καί τόν 
περιορισμόν τών ωρών καθ’ άς 
είναι άνημμέναι αί φωτειναί έπι- 
γραφαί.

Τήν έφαρμογήν τής άνωτέρω 
διαταγής ωρισε άπό τής 20 Σε
πτεμβρίου έ.έ.

ζ) Τό Ύπουργεΐον Σιδηρο
δρόμων.—Διά λόγους οικονομίας 
καυσίμου ύλης καί ανταλλακτικών 
άπεφάσισε δπως άπό τής 14 Σε
πτεμβρίου έ.έ. τα επιβατικά αγο
ραία αύτοκίνητα μετά καί άνευ 
μετρητού κυκλοφορούν έκ περι
τροπής μίαν ήμέραν τά έχοντα 
περιττούς άριθμούς καί μίαν τά 
έχοντας άρτιους, έξαιρέσει τών 
Κυριακών όπότε ή κυκλοφορία 
τών αύτοκινήτων άφέθη έλευθέρα.

η) Τό Ύπουργεΐον Διοική- 
σεως Πρωτευούσης.—Προέβη 
είς τάς άκολούθους αποφάσεις:

1) Νά έπιτραπή είς ολόκληρον 
τή j περιφέρειαν τής Διοικήσεως 
ή διατήρησις ορνίθων καί άλλων 
οίκοσίτων πτηνών, καθώς καί 
κονίκλων, μιας αϊγός ή ενός προ
βάτου, πρός άποκλειστικήν μό
νον χρήσιν καί διατροφήν τών 
κατόχων αύτών.

2) Ή διατήρησις τών άνωτέ
ρω οίκυσίτων ζώων θά γίνεται 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τοΰ υγειονομικού κανονισμού καί 
είδικώτερον τά μέν πτηνά θά 
τελοΰν περιωρισμένα έντός κλω
βού, τά δέ λοιπά ζώα είς ειδικά 
διαμερίσματα, άπαγορευομένης 
τής περιφοράς των.

3) "Όσοι θά καταγίνουν είς

κοβίας καί είς τήν Γαλικίαν. Ούτω 
παράγονται έν άφθονίφ γαιάν- 
θραξ, σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλ
κός, μόλυβδος, κάλιον, δρυκτόν 
άλας, πετρέλαιον καί παράγωγα 
αύτοΰ. Είδικώς οσον αφορά τόν 
γαιάνθρακα, ή έτησία παραγωγή 
δύναται νά φθάση τούς 62.000. 
000 τόννους, μέχρι βάθους 1000 
μέτρων, κατά μέσον δρον δμως 
αύτη δέν υπερβαίνει τούς 40 έκα- 
τομμ. τόννους. Ή παραγωγή άκα- 
τεργάστου σιδήρου δύναται νά 
φθάση 1 έκατομμ. τόννων ή τοΰ 
ψευδαργύρου 600.000 τόννους καί 
ή τοΰ πετρελαίου 2 έκατομμ. τόν-
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οίκόσιτον ταύτην κτηνοτροφίαν 
ύποχρεοΰνται νά διατηρούν άκραν 
καθαριότητα διά καθημερινοΰ 
πλυσίματος τοΰ δαπέδου καί 8Γ 
άσβεστοχρίσματος τοΰ χώρου κα
τά Σάββατον.

4) Οί μή τηροΰντες τούς άνω
τέρω δρους θά ύφίστανται τάς έκ 
τοΰ νόμου συνέπειας, έπί πλέον 
δέν θά στερούνται τοΰ δικαιώμα
τος τής περαιτέρω διατηρήσεως 
οίκοσίτου πτηνοτροφίας καί κτη
νοτροφίας.

θ) Ή Τράπεζα τής "Ελλάδος.
— Διά τής επιτροπής έλέγχου συ- 
ναλ)τος, ήτις είναι άρμοδία διά 
τήν χορήγησιν έλευθέρου συν)τος 
διά πάσαν ανάγκην έκτος τής πε- 
ριπτώσεως εισαγωγής έμπορευμά- 
τωε οπότε ισχύει ωρισμένη διαδι
κασία, έλαβε διάφορα μέτρα πρός 
έξοικονόμησιν έλευθέρου συν)τος, 
είς τάς κάτωθι περιπτώσεις.

Δ ιατροφαί. Διά τροφεία σπου
δαστών έγκρίνει συνάλ)μα μόνον 
διά τόν μήνα Σεπτέμβριον έ. έ'.

’Έπαυσε χορηγούσα συναλ]μα 
διά νοσήλεια, ώς καί διά μονίμους 
κατοίκους τοΰ έξωτερικοΰ ώς καί 
διά βοηθήματα.

Ξένοι ταξειδιώται—Εισιτήρια
έκδίδονται μόνον δΓ εταιριών, αΐ- 
τινες δέν ζητοΰν συνάλ]γμα.

Αύτασφάλιστρα.— Περιώρισε 
τά χορηγούμενα είς ασφαλιστικός 
Εταιρίας ποσά συναλ]τος καί ά- 
πηγόρευσε τήν χορήγησιν συν]τος 
δΓ άσφαλείας ζωής συναφθείσας 
είς τό έξωτερικόν.

καί ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
κατασκευής συνθετικού καου
τσούκ, έλαστικών αύτοκινήτων, χη | σικοΰ ποταμού Δνιέπρ, καθίστατο 
μικών προϊόντων, κονσερβοποιΐαςι δυνατή ή επικοινωνία τής Βαλ- 
βυρσοδεψίας κλπ., τά έν Βαρσο- ί τικής Θαλάσσης μέ τόν Εϋξεινον

ρϊο.η, συ/κεντρωμέιο^, είς το λο βίφ Λότζκαί Μπιάλιστοκ έργοστά- Πόντον άπό τοΰ Danzig- εΓ τήν τιοδυτικον τμηαα της χωοας δη-! „ , , iuu Danzig ει, ιηι
λαδή είς τήν περιοχήν ’Άνω Σε- j σια και υφαντουργίας, ’Οδησσόν !
λεσίας, είς τά διαμερίσματα τοΰ i ^α αποτελόσουν πολύτιμον παρά- Έκ τών άνοι δύναται τις νά

γοντα εύνοοΰντα τήν βιομηχανι- συνα.γάγη οποίαν μεγάλην σημα- 
κήν αποδοτικότητα τής Γέρμα-, σίαν έχει, ού μόνον άπό στρα- 
νίας. Ένδεικτικώς άναφέρομεν ‘ τιωτικής άλλά καί άπό οίκονομι- 
δτι ή παραγωγή χάλυβος τής Πο- κής άπόψεως, ή κατάκτησις τής 
λωνίας δύναται νά ύπερβή τό 1,5 ! Πολωνίας ΰπό τών Γερμανών, 
έκατομμ. τόννων έτησίως, προσέτι Μία ισχυρά Πολωνία, κατά τόν 
δέ δτι άνω τών 900.000 έργατών | Μέγαν Ναπολέοντα, αποτελεί 
Απασχολούνται είς τήν βαρείαν «τόν ακρογωνιαίοι- λίθον διά τήν 
βιομηχανίαν. Επί τούτοις δέον ισορροπίαν τής Κεντρικής Εύρώ- 
νά λεχθή ότι χάρις είς τάς υδα- πης». Κατά τόν Bismarck δέ 
τοπτώσεις τών Καρπαθίων άπαντα «μία ανεξάρτητος Πολωνία Ισο· 
τά άνωτέρα εργοστάσια κινούνται δυνάμει πρός ολόκληρον γαλ- 
δι ηλεκτρικού ρεύματος επαρκώς λικήν στρατιάν έπί τοΰ Βι- 
χαμηλοΰ κόστους. στοΰλα». Ή Γερμανία σπεΰ-

Συγκοονωνίαι.'Ο πρώτος παγ- σασα οθεν νά συντρίψη προκα- 
κόσμιος πόλεμος είχεν επιφέρει ταρκτικώς τήν Πολωνίαν έλυσε 
μεγαλας ^ καταστροφάς είς τό διά μιάς τό άνέκαθεν είς τούς 
αραιόν άλλως τε σιδηροδρομικόν ίθύντορας αύτής τιθέμενον ώς 
δίκτυον τής Πολωνίας. Μετά τήν έκ τής κεντρικής θέσεώς της, 
απελευθέρωση- κατόπιν μακρο- συμφυές τή Ιστορία της πρόβλημα 
χρονίου έργασίας, έπετεΰχθη ή τής έπί δύο μετώπων ταυτοχρό- 
άνακαίνισις καί πύκνωσις τοΰ δι- νου πάλης, γεγονός δπερ κατά 
κτύου, ^ούτως ώστε λήγοντος τοΰ τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον 
1938, ύπήρχον έν χρήσει σίδηρο- μόνον κατά τό 1917 κατώρθωσε 
δρομικαί γραμμαί μήκους 19.000 νά έπιτύχη. ’Ήδη, σχετικώς άπε- 
χιλιομετρων (πλάτους διεθνούς) ρίσπαστος πρός Άνατολάς, τού- 
και 2.ο00 χιλιομέτρων (στενοΰ ναντίον μέ τούς μεγάλους οΐκο- 
πλατους^ τροχιών). Προεβλέπετο j νομικούς πόρους τής Πολωνίας είς 
δια τα επόμενα έ'τη κατασκευή
καί άλλ-ων γραμμών μήκους 1.500 
χιλιομέτρων. Η διαρρύθμισις τοΰ 
έν Βαρσοβία σπουδαίου κόμβου 
σιδηροδρομικών γραμμών (κα-

τήν διάθεσίν της, αποτελεί έπί- 
φοβον όντως όγκον ικανόν δεινά 
πλήγματα νά καταφέρη εναντίον 
τών πρός δυσμάς περισσότερον 
ανταξίων αύτής αντιπάλων.
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ΔΗΛΩΣΙ

Η «Τραπεζιτική» συμμορφου- 
μένη με τάς υποδείξεις αΐτινες έ- 
γένοντο πρός αύτήν, ώς καί τάς 

λοιπάς έφημερίδας, διά τήν οικο

νομίαν χάρτου, περιώρισε άπό τοΰ

άνά χεϊρας φύλλου τόν αριθμόν 
τών σελίδων της, καταβάλουσα 
συγχρόνως πάσαν προσπάθειαν 
όπως μή στερήση τούς άναγνώ- 
στας της τής ένδιαφεροΰσης αύ- 
τούς ΰλης.
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Ενφ ή πολεμική θύελλα ο,τι πρέπει νά γίνη χωρίς απα- 
μαίνεται εις την ήπειρόν μας ή ομωδικάς κινήσεις καί δτι παν 
"Ελλάς έχει τό προνομίαν μιας λαμβανόμενον μέτρον διέπεται
χαρακτηριστικής ηρεμίας, η ο
ποία κάμνει ζωηράν έντύπω- 
σιν είς πάντα αντικειμενικόν 
παρατηρητήν.

Ή ηρεμία ύπό ιήν οποίαν 
διάγομεν δεν είναι αποτέλεσμα 
παραγνωρίσεως των πολύπλο
κων προβλημάτων, τά όποια 
γεννά ή παροϋαα αγωνιώδης 
πολεμική ώρα, άλλ' άντιθέτως 
προϊόν συνετής καί υπολογι
σμένης άντιμετωπίαεώς των.

*Η 'Ελληνική Κυβέρνησες— 
καί εϊναι τοϋτο έξ ολοκλήρου 
προς τιμήν της — έχάραξεν έγ- 
καιρότατα σταθεράν γραμμήν 
είς τό πρόγραμμά ιης, τό ό
ποιον εφαρμόζεται με έπιτελι- 
κήν όργανωτικότητα είς δλας 
τάς έκδηλώσεις του καί ό Ελ
ληνικός λαός με τό άαφαλες 
αισθητήριόν τον είναι ήσυχος 
διότι γνωρίζει, δτι γίνεται παν

απο λεπτολόγον σκοπιμό -ητα. 
Ή πλήρης αυτή ταύτισις τής

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ό κηρυχθείς έν Ευρώπη πόλε-

κυβερνητικής , κατευθύναεως μος προβλέπεται δτι θά δημιουρ 
πρός τήν άντίληηιιν τοϋ λαοϋ! γήση, αν διατηρηθή επί μακράν, 
εξασφαλίζει τήν ψυχραιμίαν , οικονομικά προβλήματα τόσον είς
καί τήν διατήρησιν άρίατου 
ηθικού, πολύτιμον αληθώς κε- 
φάλαιον διά νά άχθη είς πέ

τα εμπόλεμα κράτη δσον καί τά 
ουδέτερα, λόγφ τής διαταραχής 

, τήν οποίαν επιφέρει είς τό εμπα
τών προϊ-

καί δτι πάντες θά αυμβάλουν 
με δλας των τάς δυνάμεις είς 
τήν διατήρησιν της.

ΠΑΡΑΤΟΝΙΑ
Μικράν παρατονίαν εις τήν 

ψυχραιμίαν, μέ τήν όποιαν άν- 
τέδρασεν ό Ελληνικός Λαός 
είς τήν έκρηξιν τοϋ πολέμου, 
άπετέλεσεν ή τάσις πρός άνά- 
ληψιν καταθέσεων.

Τό φαινόμενον είναι σύνηθες 
είς πάσαν διαταραχήν τής ό- 
μαλότητος, λόγω τής ίδιαζού- 
σης δειλίας του κεφαλαίου, πα- 
ρατηρεΐται δέ πανταχοΟ ύπό 
άναλόγους περιστάσεις.

Δέν θά εϊμεθα δίκαιοι, εάν 
δέν άνεγνωρίζομεν, δτι παρ’ 
ήμΐν ή τάσις πρός άνάληψιν 
καταθέσεων, έξ ύπαρχής περιο
ρισμένη, ύπεχώρησεν εύχερώς 
άμα ώς διεσκεδάσθησαν αί 
πρώται έντυπώσεις καί ύπό τήν 
έπήρειαν των κατευναστικών 
δηλώσεων τής Κυβερνήσεως.

Αί δηλώσεις, έξ άλλου, είς 
άς προέβη ό κ. Διοικητής τής 
Τρσπέζης τής Ελλάδος, κατέ- 
δειξαν τό άντιοικονομικόν καί 
τό μάταιον τής ένεργείας των 
καταθετών.

Δέν δόναται βεβαίως νά ά- 
ξιώνη τις άπό πάντα καταθέ
την άνωτέραν μύησιν είς τά 
οικονομικά, δύναται δμως βα- 
σίμως νά άπαιτή τήν στοιχειώ
δη άντίληψιν, δτι δέν είναι νο
ητή ή οικονομική σωτηρία των 
άτόμων είς τό περιθώριον τής 
οικονομικής καταστροφής του 
συνόλου καί δτι ή ύπονόμευσις 
τής οικονομικής ισορροπίας του 
τελευταίου είναι ισοδύναμος 
πρός τήν ατομικήν οικονομικήν 
καταστροφήν.

'Η σκέψις αϋτη είναι τόσον 
απλή, ώστε δύναται άριστα νά 
γεννηθή καί είς τόν άφελέστε- 
ρον έγκέψαλον.

Είδικώς διά τούς "Ελληνας 
καταθέτας, ύπάρχει πλήν τής 
κατανοήσεως τοϋ ματαίου τής 
ένεργείας των καί άλλος έξ 
ίσου ασφαλής οδηγός είς τήν 
ορθήν διαχείρισιν τοϋ κατατε
θειμένου περισσεύματος,

Έννοοΰμεν τόν πατριωτισμόν, 
ή άντίληψις τοϋ όποιου άπετέ- 
λεσε πάντοτε γνώρισμα τής 
έλληνικής φυλής.
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Παρ’ οίανδήποτε θεωρητικήν άν- 
τίθεσιν πρός τό σύστημα τής οικο
νομικής αύταρκείας εϊμεθα υπο
χρεωμένοι νά άναγνωρίσωμεν άδι- 
στάκτως, δτι υπό τάς σημερινάς 
ανωμάλους οίκονομικάς καί πολιτι- 
κάς συνθήκας αποτελεί κατάστασιν 
ανάγκης,

Είναι δθεν βαθύτατα πραγματι
στικόν τό-κήρυγμα τοϋ κ.Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως διά τήν εντασιν 
τής καλλιέργειας τής έλληνικής 
γης, ώς άποδεικνύει άλλωστε καί 
ή άπήχησις, τήν όποιαν έσχεν είς 
δλας τάς τάξεις καί πρό παντός 
είς τήν ύπαιθρον.

Είθε ή έξέλιξις των διεθνών 
πραγμάτων νά μή απόδειξη τήν 
μεγίστην αναγκαιότητα τής άνα- 
ληφθείσης καί επιτυχέστατα συνεχι- 
ζομένης εντόνου προσπάθειας.

Καί εις τήν εύνοϊκωτέραν όμως 
τροπήν των γεγονότων ή χώρα θά 
εχη ώρεληθή άπό τήν γενικήν δο

ράς πάσα μεγάλη προσπάθεια, j ριον, τάς άνταλλαγάς 
ως η άναλνφΰ'εΐαα καί τεί- όντων γεωργικών και βιομηχανι- 
νουααείς τήν μάλλον άνώδυνον κών καί είς τάς εν γένει διεθνείς 
και ικανοποιητικήν προααρμο- οίκονομικάς συναλλαγάς. 
γήν τής χώρας προς τάς άντι- | Τά δημιουργηθησόμενα προβλή- 
ξοοτητας ιης διεθνούς πολιτι- | ματα· θά είναι καί δημοσιονομικά 
κης και οικονομικής καταατά- καί έπαρκείας των κρατών εις είδη
tfECOCm ι ο ~ \ / czγrpt η 0,0 e, διατροφής και πρωτας υλας.

ιμεθα βέβαιοι, ότι ονδένα Προς άντιμετώπισιν τυχόν δυ-
διαφεύγει ή άξια τής κρατού- σχερειών είς τήν έξεύρεσιν έν τφ 
αης εις τήν χώραν μας ηρεμίας έξωτερικφ απαραιτήτων ειδών δια-

1 τροφής ή Ελληνική Κυβέρνησις 
λαμβάνει σύντονα μέτρα άποβλέ- 
ποντα α) δπως έπιτευχθή έπέκτα- 
σις καί έντασις τής καλλιέργειας 
τής γής καί άνάπτυξις παντός 
παραγωγικού κλάδου ειδών δια
τροφής β) δπως περιορισθή κατά 
τό δυνατόν ή κατανάλωσις ώρι- 
σμένων ειδών καί γ) δπως διανέ- 
μωνται είς τήν κατανάλωσιν κα
νονικούς τά υπάρχοντα είδη πρώ
της ανάγκης, απαγορευόμενης τής 
άποκρύτ^εως, τής προκαλούσης 
τεχνητήν ωπάνιν καί άνατίμησιν.

Έν σχέσει πρός τήν έπιδεικνυο- 
μένην επάρκειαν έρωτάται ποία ή 
μέχρι τοϋδε συμμετοχή τής εγχω
ρίου παραγωγής γεωργικών καί 
βιομηχανικών προϊόντων είς τήν 
εσωτερικήν κατανάλωσιν καί ποιας 
ποσότητας είσαγομένας μέχρι 
τοϋδε έκ τοϋ εξωτερικού καλείται

δέ παραγωγή γεωμήλων τά 97, 
9ο]ο. Σημαντική επίσης πρόοδος 
διεπιστώθη είς τήν δι’ οσπρίων 
κάλυψιν τών αναγκών τής χώρας.

Ό κατωτέρω πίνας δεικνύει τάς

μεταβολάς κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν τών ποσοστών συμμε
τοχής τής παραγωγής καί εισα
γωγής έν τή καταναλώσει τών κυ- 
ριωτέρων γεωργικών προϊόντων.

(Παραγωγή καί εισαγωγή—100 ο]ο)

κιμήν τών δυνατοτήτων τοϋ έδάφους 
της, τό όποιον είναι ανάγκη νά 
δοκιμάση τήν εντατικήν καλλιέρ
γειαν, τοσούτψ μάλλον καθόσον 
έκτατικώς δέν προσφέρεται άφθο- 
νον είς τάς παραγωγικάς άνάγκας 
τοϋ τόπου.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ

Η τελευταίως δημοσιευθεΐσα 
έκθεσις τοϋ Υφυπουργείου ’Αγο
ρανομίας ομιλεΐ προσφυέστατα 
περί δημιουργίας άγορανομικής 
συνειδήσεως παρά τώ καταναλω- 
τικφ κοινφ καί δέν θά ύπάρξη τις 
άμφισβητών, δτι ή συνείδησις 
αΰτη αποτελεί τήν κρηπίδα παν
τός άγορανομικοΰ προγράμματος. 

Πράγματι τό Ύφυπουργεΐον

’Έτη

Σύνολον
σιτηρών Σίτος Κριθή αραβόσιτος ’Όσπρια Γεώμηλα
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1928 59,6 40,4 42,7 57,3 97,5 2,5 83,5 16,5 51,4 48,6 46,9 53,1

1928-32 55.5 44,5 36,7 63,3 93,9 6,1 83,5 16,5 61,— 39,— 68,7 31,3
μέσ. δρος

1933 75,5 24,5 63,3 36,7 99,6 0,4 91,1 8,9 78,1 21,9 96,9 3,1

1934 81,8 18,2 72,9 27,1 99,8 0.2 98,2 1,8 76,8 23,2 97,8 2,2

1935 71,- 29,- 62,5 37,5 96,— 4,— 77,9 22,1 74,1 25,9 98,1 1,9

1936 67,- 33,- 53,7 46,3 89,- 11- 82,7 17,3 21,- 98,2 1,8
1937 73,- 27,— 61,8 38,2 96,9 3,1 87,2 12,8 80,9 19,1 98,6 1,4

1938 75,— 25 — 67,5 32,5 96,3 3,7 78,1 21,9 82.— 18,- 97,9 2,1

^ . νά κάλυψη ή εγχώριος παραγωγή.
Αγορανομίας κινείται ευστόχως, Τήν επί τήν πρώτου έρωτήμα-

είς τήν λήψιν τών ένδεικνυομενων 
μέτρων επισιτιστικής έπαρκείας, 
έργον αρκετά δυσχερές, εάν ληφθή 
ΰπ’ δψιν, ή δυσχέρεια τών θα
λασσίων μεταφορών, διά τών 
οποίων κυρίως άνεφοδιάζεται ή 
χώρα έκ τοϋ έξωτερικοΰ.

’ Εχομεν δμως πάντες δχι μόνον 
καθήκον, αλλά καί ατομικόν συμ
φέρον νά ύποβοηθήσωμεν τό 
κράτος είς τήν προσπάθειάν του, 
έννοοϋντες δτι, ημείς πρώτοι θά 
πληρώσωμεν ως καταναλωταί τάς 
συνέπειας τής ένθαρρύνσεως τής 
έλλοχευούσης αισχροκέρδειας.

Τό κράτος, παρά τήν καταβαλ- 
λομένην σημαντικήν καί έκτεταμέ- 
νην έν προκειμένφ προσπάθειαν,

τος άπάντησιν λαμβάνομεν εκ τής 
έκθέσεως τοϋ Α.Ο.Σ. περί τής 
Έλληνικής Οικονομίας κατά τό 
έτος 1938. "Οσον αφορά τήν 
άπάντησιν επί τοϋ ανωτέρω έρω- 
τήματος περιοριζόμεθα είς τά εϊδη 
διατροφής, παραθέτοντες τάς 
κατά τό 1938 είσαχθείσας ποσό
τητας, τάς οποίας δέον ν’ άντικα- 
στήση ή εγχώριος παραγωγή δι’ 
όμοιων ή άλλων δυναμένων νά 
χρησιμοποιηθώσι άντ’ αυτών.

Ή ανάγκη τής άντικαταστά- 
σεω<; τών ειδών διατροφής τουλά
χιστον καθίσταται κατά τοσοΰτον 
έπιτακτικωτέρα καθόσον ή τυχόν 
αδυναμία εισαγωγής δύναται νά 
πρόκυψη ου μόνον συνεπεία δυ

Εϊδη Τόννοι ’Αξία είς
έκατ. δρχ.

Σίτος 474.562 2.157
Κριθή 9.349 26
’Αραβόσιτος 55.853 188
’Όσπρια :
Φασίολοι 15.201 140
Κύαμοι 279 2
Έρέβυνθοι 1.637 13
Φακή 2.002 18
Γ εώμηλα 3.033 12
’Επί πλέον είσήχθη
’Όρυξα 28.356 192

Ή εισαγωγή σίτου τού έτους
1938 κατά χωράς κατανεμεται :
Αυστραλία 31 %
Ρουμανία 22 »/„
Ήν. Πολιτε' αι 15 %
Καναδάς 15 °/0
Ρωσσία 13 °/„
Τουρκία 2%
’Αργεντινή 1 7ο
Βουλγαρία !%>

δέν είναι δυνατόν νά έπαρκέση ι σχερειών είς τήν μεταφοράν έκ 
είς την παρακολουθησιν τών άπεί- τοϋ έξωτερικοΰ άλλα καί λόγφ 
ρων επινοήσεων τών κερδοσκόπων. [ έλλείψεως έν τφ έξωτερικφ ως έπί-

Ας τό βοηθήσωμεν ώς συμπα- 
ραστάται του καταγγέλλοντες άμέ- 
σως πάσαν υπερβασίαν, τό καί 
σκοπιμώτερον δμως άπέχοντες 
έπιμελώς άπό τήν ύπόθαλψίν της, 
διά νά τελεσφορήση έργον, τό 
όποιον πρέπει οπωσδήποτε νά 
επιτυχή καί τό όποιον κυρίως 
στηρίζεται είς τήν άγορανομικήν 
συνείδησιν τών καταναλωτών.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρ’ δλην τήν διεθνώς άνώ-

σης δυσχερειών είς τήν διάθεσιν 
τών Ελληνικών προϊόντων άτινα 
ώς πολυτελή, απολαυστικά καί πε- 
ριωρισμένων άγορών καταναλώ- 
σεως δέν άποκλείεται νά ύπο- 
στώσι είς προσεχές μέλλον τόν αν
τίκτυπον τής διαταραχής τών 
διεθνών συναλλαγών.

"Η συμμετοχή τής εγχωρίου 
γεωργικής παραγωγής είς τήν 
εσωτερικήν κατανάλωσιν. Τό | αλιευτικής : 
ποσοστόν τών άναγκών τής κα- j E»g
ταναλώσεως είς γεωργικά προϊόνταμαλον κατάστασιν δέν ήμπο- , , , c ,

δίσθη ή λειτουργία τής διε- *7 Ελλαδι το καλυπτόμενου υπο
θνοϋς έκθέσεως Θεσσαλονίκης, της ε™ιου παραγωγής αυξανε-
χαρακτηριστικόν καί τοϋτο τής ί laL σ?νεχως κατα την τελευταίαν 

- - - ' : εξαετίαν, μειουμενου ανιιστοιχως
τοϋ ποσοστοΰ εισαγωγής. Ίδιαιτέ- 

αισθητή είναι ή αϋξησις
κρατουσης εις τήν χωράν μας 
καί τήν Βαλκανικήν ησυχίας.

Δέν είναι ακόμη γνωστά τά - , „„ . „ ,
άποτελέσματα τής έκθέσεως, αυ7\δια. τιν“ είδη (κριθη, γεω-
αί μέχρι τοϋδε δμως πληροψο-, μηλα)’ ,™ν !>π?'ων εισαΥ®™ 
ρίαι φέρουν αυτήν ώς έπιΤυ- 1 ^εριωρισθη εις_ελάχιστα ποσά.
χοϋσαν καί άπό άπόψεως συμ- Οσον αφορά τά σιτηρά γενι- 
μετοχής εγχωρίων καί ξένων I κ<^5 α'1 άνάγκαι της ^ εσωτερικής 
έκθετων καί άπό άπόψεως κι-: κβταναλωσεως κατα τό 1398 έκα- 
νήσεως έργασιών. λΰφθησαν κατά 7δο]ο υπό τής

Ό Θεσμός τής έκθέσεως τής , εγχωρίου παραγωγής καί κατά τά 
Θεσσαλονίκης έξελείχθη ταχύ-1 υπόλοιπα 25ο]ο δι εισαγωγής 
τατα χάρις είς τό κρατικόν έν- έκ^τοϋ έξωτερικοΰ. 
διαφέρον καίτήν άρίστην όργά-1 Η παραγωγή κριθής^ έκάλυψε 
νωσίν του, σήμερον δ’ άντι-1 τ“ 96,3ο]ο τής καταναλώσεως, ή 
προσωπεύει ειρηνικόν έργον ' ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Τ’ άνωιέρω ποσοστά εισάγω- . άνήλθε κατά τό 1938 είς τά 
γής κατά τό 1938 άντιστοιχοϋν' 78,44ο)ο τών άναγκών τής χώ· 
εις τάς κάτωθι ποσότητας. ρας, έναντι 74,41ο)ο τοϋ 1937, ή

δέ εισαγωγή βιομηχανικών προϊ
όντων έκ τοϋ έξωτερικοΰ είς τά 
21,16,ο)ο ταιν άναγκών τής χώ
ρας έναντι 2δ,59ο)ο τοϋ 1937.

CH αϋξησις αϋτη τής αναλο
γίας τής συμμετοχής τής έγχω- 
ρίου βιομηχανίας είς τήν έν γένει 
κατανάλωσιν τών βιομηχανικών 
προϊόντων έν τή χώρα είναι απο
τέλεσμα τών προσπαθειών τής 
έλληνικής βιομηχανίας, ή οποία 
βελτιώνουσα έν τινι μετρώ τόν 
τεχνικόν αυτής εξοπλισμόν καί 
προστατευομένη άποτελεσματικώς 
ύπό τοϋ Κράτους τείνει ν’ άπο- 
μακρύνη τά περισσότερα ξένα 
προϊόντα έκ τής εγχωρίου αγο
ράς. Ζήτημα έρεύνης είναι κατά 
πόσον ή ελληνική βιομηχανική 
παραγωγή δύναται νά συναγωνι- 
σθή τ’ αλλοδαπά προϊόντα άπό 
άπόψεως τιμών.

Ή σημασία τής συμμετοχής 
τής έλληνικής βιομηχανίας είς τό 
σύνολον τής έσωτερικής κατανα
λώσεως βιομηχανικών προϊόντων 
καθίσταται κατά τοσοΰτον μεγα- 
λυτέρα διά τήν αύτάρκειαν τής 
χώρας καθ’ δσον αυξάνεται ή χρη
σιμοποίησή εγχωρίων πρώτων 
υλών.

Πράγματι δέ έκ τής συγκρί- 
σεως τής έξελίξεως τοϋ δείκτου 
βιομηχανικής δραστηριότητας πρός 
τόν σταθμικόν δείκτην κατ’ δγ- 
κον τής εισαγωγής αλλοδαπών 
πρώτων υλών (εις τάς οποίας δέν 
περιλαμβάνονται καί αί καύσιμοι 
ΰλαι) διαπιστοΰται δτι ή χρησι- 
μοποίησις τών εγχωρίων πρώτων 
υλών βαίνει άπό έτους εις έτος 
έξακολουθητικώς αυξανόμενη.

Οΰτω οί περί ών ανωτέρω δεΐ- 
κται οί καταρτιζόμενοι ύπό τοϋ 
Άνωτάτου Οικονομικού συμβου
λίου μέ έτος βάσεως 1928=100 
εΐχον τήν ακόλουθον έξέλιξιν :

Δείκτης Σταθμικός 
’Έτη βιομηχαν. δείκτης κατ’όγκον 

δραστηριότης εισαγωγής άλλοδ.
πρώτων υλών

Τά λοιπά δημητριακά καί ό
σπρια είσήχθησαν έκ τών χωρών 
Ρουμανίας, Γιουγκοσλαυΐας καί 
Τουρκίας ή δέ όρυξα κυρίως έκ 
τής Αίγυπτου ώς έπίσης έκ τών 
κάτω Χωρών, τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τών ’Ινδιών.

’Άλλα είδη διατροφής είσαγό- 
μενα έτησίως (τά είσαχθέντα 
κατά τό 1938) διά τάς άνάγκας 
τής καταναλώσεως είναι:

Εϊδη Τόννοι c ’Αξίας 
είς έκατ. δρ.

Ζάκχαρις 80.947 384
’Ιλύς σακχάρεως 38.668 72
Κακάο 1.635 25
Καφές 7.703 125 ,
Τέϊον 190 12
Λαχανικά νωπά 4.046 14

Επίσης εΐσι ΐχθησαν κατά τό
1938 κτηνοτροφικά προϊόντα καί

Βόες, αγελάδες κλπ. κεφ. 65.715

’Αξίας εις 
έκατ. δρ.

226
126

7

μεγάλης σημασίας, τό όποιον 
περιποιεΐ πράγματι τιμήν είς 
τήν χώραν μας.

Τό περισσότερον δμως άξιο- 
σημείωτον είναι, δτι ή μή μσ- 
ταίωσις τής έκθέσεως τής Θεσ
σαλονίκης μαρτυρεί εύγλωτ- 
τότατα διά τήν ριζικήν μετα
βολήν, ή όποια έπήλθεν είς

μίαν κατ’ εξοχήν ευφλεκτον γω
νίαν τής Ευρώπης, δπου ήδη 
χάρις είς τήν διά τοϋ βαλκα
νικού συμφώνου άποκατάστα- 
σιν φιλικών σχέσεων μετά τών 
Βαλκανικών γειτόνων δυνά- 
μεθα νά συγκομίζωμεν απερί
σπαστοι τούς καρπούς τής ει
ρήνης καί του πολιτισμού.

Αιγοπρόβατα » 470.403
Χοίροι έν γένει » 4.040
Κρέατα παρεσκευα-

σμένα · τόν. 75 5
Τυρός » 695 24
Λίπη εδώδιμα » 76 I
Βούτυρον » 522 30
Γάλα συμπεπυκν. » 1.915 35
Γαλακτοϋχον άλευρον » 343 12
Ώά ' » 1.321 31
’Ιχθύες νωπό » 5.421 38
Ρέγγαι » 4.115 40
Ιχθύες μή νωποί » 2.562 51
Βακαλάος » 12.789 131

Ή συνολική άξια όλων τών 
είσαχθέντων άνωτέρω ειδών δια
τροφής, περιλαμβανόμενων καί 
τών σιτηρών, άνήλθε διά τό 1938

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

100.—
101.79 
105,28 
108,88 
102,67
111.79 
127,18 
143,17 
141,72 
153,87 
168,08

100.- 
110,12 
105,70 
106,80 
87,74 
90,50 

106,16 
122,40 
118,84 
119,77 
120,67

Αί έκ τοϋ έξωτερικοΰ είσαγόμε- 
ναι πρώται ϋλαι ενώ κατά τό 1928

είς δρχ. 4.137.000.000 ήτοι είς j άπετέλουν τά 43,15 ο)ο επί τοϋ 
τά 27 ο)ο τής αξίας τών έν γέ- 
νει εισαγωγών τής χώρας. Τών ά
νωτέρω ποσοτήτων μέρος τουλά
χιστον καλείται ν’ άντικαταστή- 
ση ή έγχώριος παραγωγή.

"Η συμβολή τής έλληνικής 
βιομηχανικής παραγωγής είς 
τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν.
— Ή συμμετοχή τής ελληνικής

συνόλου τών χρησιμοποιούμενων 
πριότων ύλών, κατά τό 1937 ή 
αναλογία αϋτη κατήλθε ν είς 
29,02 ο)ο καί κατά τό έτος 1938 
εις 25,20 ο)ο. Άντιθέτως ή συμ
μετοχή τών έγχωρίων πρώτων 
ύλών ηυξήθη άπό 56,85 ο)ο κατά 
τό 1928 είς 70,98 ο)ο κατά τό 
1937 καί εις 74,80 ο)ο κατά

βιομηχανίας εις τήν κατανάλωσιν ! τό 1938.
τών βιομηχανικών προϊόντων I Συγχρόνως καταβάλλονται πλεϊ



σται δσαι προσπάθειαι, δπως ή I 
επεξεργασία των προϊόντων αρ
χίζει άπο τό πρώτον στάδιον καί 
όντως απαλλαγή ή εγχώριος βιο
μηχανία τής έξαρτήσεως αυτής 
έκ τής εισαγωγής ήμικατειργα- 
σμένων προϊόντων εκ τοϋ εξωτε
ρικού.

Κατά βιομηχανικούς κλάδους ό 
σταθμικός δείκτης κατ' όγκον 
εισαγωγής αλλοδαπών πρώτων 
υλών τών ετών 1937 καί 1938 έν 
συγκρίσει προς τον δείκτην βιο
μηχανικής δραστηριότητας ανα
λύεται :

ill! [ Η

Κατηγορίαι βιομηχανιών

1 9 3 7 1 9 3 8

Δείκτης
παραγωγής

Δείκτης 
είααγωγής 
άλλοδαπών 

πρώτων χιλών

Δείκτης
παραγωγής

Δδίκτης 
εισαγωγής 
άλλοδαπών 

πρώτων ύλών

Μηχανολογικά!................. 603,45 130,62 684,17 127,31

Κλωστοϋιι αντουργικα'ι 186,89 121,46 199,1 4 117,91

Ειδών διατροφής . . . \ 103,12 128,19 104,92 168,06

Χημικαί.............................. 146,09 122,22 178,48 112,82

Δέρματος.......................... 61,50 83,30 62,60 86,44

’Ιματισμού.......................... 37,81 57,50 29,88 ,63

Χάρτου . . ...................... 182,07 207,37 173,88 195,33

Διαπιστουται έκ τού ανωτέρω μικα μέτρα αποβλεποντα να ενι 
πίνακος δτι ώρισμένοι κλάδοι τής : σχύσουν τό κράτος δπως άντιμε- 
έγχωρίου βιομηχανίας παρά τήν j τωπίση τάς παρούσας^έξαιρετικάς 
ϋψωσιν τής βιομηχανικής αυτών περιστάσεις, ως τό τής αύξήσεως
ν ' . .. _ Τ.. , λ. — Λ.»# ?·«. nm-Γί ιταιΠΛί» η ι λ/γ# ΙΛ e Τ τ/ΛΛ’δραστηριότητας έμειωσαν την εκ 
τοϋ εξωτερικού χρησιμοποίησιν 
πρώταιν υλών ενώ άντιθέτως εχρη- 
σιμοποίησαν διά τήν παραγωγήν 
αυτών πρώτας ϋλας άποκτηθεί- 
σας υπό τής εγχωρίου παρα- 
γωγής.

Είς τάς πρώτας ϋλας τής βιο
μηχανίας δεν περιελήφθησαν αί 
καύσιμοι ΰλαι ύπαγάμεναι είς τάς 
βοηθητικός ΰλας.

Αί είσαχθεϊσαι κατά τό 1938 
καύσιμοι ύλαι, αϊτινες δεν έχρησι- 
μοποιήθησαν άποκλειστικώς είς 
τήν βιομηχανίαν αλλά διετέθησαν 
επίσης είς τάς εταιρίας μεταφο
ρών διά ξηράς καί θαλάσσης ώς 
καί δι’ οικιακήν χρήσιν άνήλθον :

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. - 01 ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

τον κ. PIERRE FRANCELIN

I: ΧΡΗΣΙΜΟΙΪΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥ
ΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΙΡΟΣ ΑΠΟΖΗ- 
ΜΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τή 30 Νοεμβρίου 1854, ό Άν- 
τιβασιλεύς τής Αίγυπτου διά φιρ- 
μανίου του παρεχώρει είς τον κ. 
Lesseps τό ειδικόν καί απο
κλειστικόν δικαίωμα τής συστά- 
σεως καί διοικήσεως Εταιρείας 
προς κατασκευήν καί έκμετάλ- 
λεσιν τής Διώρυγας τοϋ Σουέζ. 
Είς τά διά τοϋ φιρμανίου τής 5 
Ίανουαρίου 1856 εγκριθέντα κα
ταστατικά τής Εταιρείας καθω- 
ρίζετο δτι 10 ο)ο εκ τών καθα

άποτελή εικονικήν αϋξησιν τοϋ 
εταιρικού κεφαλαίου ή τών εται
ρικών υποχρεώσεων επιτρέπει είς 
τούς ίδρυτάς τήν συμμετοχήν των 
είς τάς κερδοφόρους χρήσεις τής 
έπιχειρήσεως ή τήν πώλησιν έν τή 
αγορά τών τίτλων των.
II. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥ

ΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΓ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ

Ό άπλούστατος όμως θεσμός 
τών ιδρυτικών τίτλων δέν έβρά- 
δυνεν έν τή πράξει νά νοθευθή.

Κατ’ αρχήν Έταιρίαι τινές πα- 
ρετήρησαν δτι κατά τήν διάρκειαν

Εϊδη Τόννοι Αξία είς
έκατομ. δρ.

Γαιάνθρακες 896.622 734
Κώκ 77.633 82
Βενζίνη 71.136 188
Καυσόξυλα 2.559 1
Ξυλάνθρακες 8.227 15

Προς άντιμετώπισιν τοϋ όλου 
προβλήματος τής έπαρκείας τής 
χώρας ή κυβέρνησις έλαβε σειράν 
μέτρων διά τών οποίων επιδιώ
κεται :

1) Ή εντατική καλλιέργεια τής 
γής, ή αϋξησις τών καλλιεργουμέ-

του φορου των σιγαρεττων
Διά τών ληφθέντων καί ληφθη- 

σομένων μέτρων θά καταστή δυ
νατόν νά έπιτευχθή ή έπιδιωκο- 
μένη αύτάρκεια; Καί ή μέν βιομη
χανική παραγωγή θά κατορθώση 
κατά τό κλειστόν ν * άνταποκριθή 
έκ τάς άνάγκας τής καταναλώ- 
σεως, έξαιρουμένων ελάχιστων ει
δών μή δυναμένων νά κατασκευα- 
σθώσιν έν Έλλάδι. "Οσον αφορά 
τήν γεωργικήν παραγωγήν ύπάρ 
χουν οί φρονοΰντες, δτι ύφίσταν- 
ται μεγάλα περιθάιρια αύξήσεως, 
ιδίως τοϋ σίτου δστις διά σκαλι
στικής καλλιέργειας δύναται ν’ 
άποδοόση επί πλέον τής σημερινής 
άποδόσεως 100ο]ο μέχρι καί 
200ο]ο. Επειδή δμως τά δρια τής 
άποδόσεο)ς τής καλλιέργειας μέ 
οιανδήποτε μέθοδον δέν είναι δυ
νατόν ν’ αυξάνουν έπ’ άπειρον, 
έκτος δέ τούτου υπάρχουν καί φυ
σικοί συντελεσταί, ως θερμοκρα
σία, ήλιος, όμβρια ϋδατα κλπ. μή 
δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν 
κατά βούλησιν διά τοΰτο καταλή
γουν πάντες οί ασχολούμενοι μέ 
τό ζήτημα τής αύταρκείας είς 
γεωργικά προϊόντα, δτι έπιβάλλε- 
ται έκτος τής έντατικής καλλιέρ
γειας (διά νεωτέρων μεθόδων καί

ρών κερδών θά διενέμοντο εις τ°ΰ βίου των προέκυπτε ^περίπτω-

νων εκτάσεων καί ή διά παντός J αμειψισποράς) καί έπέκτασις αύτής 
μέσου ένίσχυσις τής κτηνοτροφίας εις δλα τά δυνάμενα νά καλλιερ- 
καί πτηνοτροφίας. γηθούν έδάφη.

2) Ή επί νέων βάσεων, έπιτρε- Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
πουσών είς τό κράτος τον πραγ- δίδων τό σύνθημα τής έξορμή- 
ματικόν έλεγχον καί τήν άμεσον , σεως έδήλωσεν, δτι σπιθαμή γής
έπέμβασιν, ρύθμισις τοϋ εισαγω
γικού καί έξαγωγικοϋ εμπορίου.

Ουτω άπηγορεύθη ή εξαγωγή 
είς τό εξωτερικόν παντός είδους 
τροφίμων καί καυσίμων ΰλών 
υγρών καί στερεών είτε έκ τής 
έλευθέρας αγοράς είτε έκ τών Τε
λωνείων εϊτε έκ τών ελευθέρων 
ζωνών.

"Οσον αφορά τάς είσαγωγάς 
ίδρύθησαν μεταξύ τών εισαγω
γέων τοϋ αύτοϋ είδους ενώσεις 
δυνάμεναι μόναι νά είσαγάγωσι 
τό είδος δΓ ο ίδρύθησαν, απαγο
ρευμένης τής εισαγωγής παρά με
μονωμένων ιδιωτών. Είς τάς ενώ
σεις διορίζεται κυβερνητικός επί
τροπος, δστις παρακολουθεί καί 
εποπτεύει τών εργασιών τής Ινώ- 
σεως, τηρών ένήμερον τον υπουρ
γόν ’Εθνικής Οικονομίας. Διά 
τοϋ τρόπου τούτου τό κράτος θά 
έχη τήν ευχέρειαν νά παρακολου- 
θήση καί ρυθμίση τά τής έπαρ
κείας τών ειδών διατροφής.

3) Ό περιορισμός τής κατανα- 
λώσεως (ορισμένων ειδών προ

δέν έπιτρέπεται νά μείνη ακαλ
λιέργητος ούτε χώρος αυλής νά 
μείνη χωρίς νά παραγάγη κάτι. 
Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην αί 
αρμόδιοι ύπηρεσίαι δίδουν δδηγίας, 
δπως καλλιεργηθούν πάσαι αί 
γαΐαι καί έκεΐναι ακόμη αί όποΐαι 
λόγφ στρατεύσεως ή ασθένειας 
τών ιδιοκτητών των, ή δι* οίαν- 
δήποτε άλλην αιτίαν θά έκινδύ- 
ύευον νά παραμείνουν ακαλλιέρ
γητοι.

Τά μέτρα ταϋτα, ώς τά μόνα 
ένδεδειγμένα, θεωρούν καί οί 
ασχολούμενοι μέ τό ζήτημα ειδι
κοί καί κατά συνέπειαν συμφω
νουν πάντες δτι έπιβάλλεται νά 
έφαρμοσθή έπί τών μή καλλιερ- 
γουμένων έκτάσεων αναγκαστική 
καλλιέργεια.

Ή αναγκαστική καλλιέργεια έν 
τή πράξει δημιουργεί προβλή
ματα οικονομικά οργανωτικά καί 
νομικά, άτϊνα θά τύχουν βεβαί
ως τής ένδεικνυομένης λύσεως.

Νομικώς ή αναγκαστική καλ
λιέργεια έχει ανάγκην κατοχυρώ-

μείωσιν τών είς συνάλλαγμα άναγ- σεως. ’Από οικονομικής άπόψεως
κών τής χώρας καί προς έξασφά 
λισιν έπαρκείας διά τών υπαρχόν
των αποθεμάτων καί διά τών δυ
νατών εισαγωγών ώς Βενζίνης, 
κρέατος, φωτός κλπ.

4) Ή περιφρούρησις τών κατα
ναλωτών από τής κερδοσκοπικής 
τάσεως, τής εύνοουμένης έκ τής 
άνεπαρκείας ή σπάνεως τών ει
δών πρώτης ανάγκης, διά τής έπι- 
βολής αυστηρών άγορανομικών δι- 
τάξεων άφορωσών τάς τιμάς πω- 
λήσεως καί τήν έναποθήκευσιν 
ειδών διατροφής

δεδομένου δτι τό κατά περιφέ 
ρειαν σύνολον τών μή καλλιερ- 
γουμένων δι* οίονδήποτε λόγον 
έκτάσεων, ακόμη καί λόγφ άνε
παρκείας οικονομικών μέσων τοϋ 
’ιδιοκτήτου, ανέρχεται είς αρκετά 
σημαντικόν αριθμόν στρεμμάτων 
παρουσιάζεται ανάγκη μεσολαβή- 
σεως δργανισμοϋ τίνος, δστις 
ν’ άναλάβη τά έξοδα καλλιέρ
γειας καί τούς κινδύνους έν περι- 
πτώσει καταστροφής τής έσο- 
δείας.

Διά τήν δργάνωσιν τοϋ δλου

τούς ίδρυτάς καί δτι τό τοιοΰτον 
δικαίωμα θά έξεπροσωπεΐτο δι’ 
έκδόσεως ειδικών τίτλων, εκατόν 
τον αριθμόν έν άρχή, έπονομαζο- 
μένων «ιδρυτικών». Οί τί
τλοι ούτοι εξακολουθούν νά ύφί- 
στανται καί σήμερον καί δια
πραγματεύονται είς τό Χρν]ματι- 
στήριον τών Παρισίων. Μόνον 
δτι έχουσιν άλλεπαλλήλως υπο
διαιρεθεί είς δέκατα, χιλιοστά καί 
δεκάκις χιλιοστά.

Δεδομένου δτι οί τοιοΰτοι τί
τλοι ουδόλως συνεισέφερον είς τον 
σχηματισμόν τού κεφαλαίου, ουδέ 
έδάνεισαν ποσόν τί είς τήν Εται
ρίαν, άλλ’ απλώς άντιπροσπεύ- 
ουσι δικαίωμα συαμετοχής εις τά 
έταιρικά κέρδη, είναι ευκολονόη
τοι· δτι δέν δύνανται νά έχουσι όνο- 
μαστικήν αξίαν. Άντιθέτως δμως, 
δύνανται νά άποκτήσωσι έμπορι- 
κήν αξίαν, δοθέντος δτι αντιπρο- 
σωπεύουσι χρηματικήν παροχήν καί 
δτι δύνανται νά διαπραγματεύον
ται δπως δλαι αί κινηταί άξίαι.

Τό παράδειγμα τής Έταιρίαβ 
τοϋ Σουέζ έμιμήθησαν ί'κτοτε 
άδιαλείπτως πάμπολλαι Έταιρίαι. 
Αυτή καθ’ έαυτήν ή έκδοσις 
ιδρυτικών τίτλων αποτελεί συχνά 
λύσιν τού προβλήματος τής άπο- 
ζημιώσεως τών ιδρυτών τής Εται
ρίας διά τάς μελέτας, τούς κόπους 
καί τάς εύθύνας των.

’Επειδή δμως είναι συχνάκις 
δύσκολος ό καθορισμός ενός λο
γικού ποσού δέον τήν έκ τών ανω
τέρω αιτιών άποζημίωσιν, ήτις 
άλλως τε ζήτημα είναι πόθεν θά 
κατεβάλλετο αύτοΐς, χα)ρϊς νά 
έπιβαρύνωνται τά έξοδα συστάσεως 
ή τά αποτελέσματα τής πρώτης 
χρήσεως, έπενοήθη ή έκδοσις τών 
ιδρυτικών τίτλων ήτις χωρίς ν’ 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
θοΰν οί συνεταιρισμοί, αί κατά 
τόπους άρχαί καί υί δημόσιοι λει
τουργοί. Άλλ’ άνευ κεφαλαίων 
καί δργανωμένης διαχειρίσεως ή 
έπέκτασις τής καλλιέργειας πι
θανόν νά προσκόψη είς έμπόδια. 
Τουναντίον διά τής έξασφαλί- 
σεως τών οικονομικών μέσων θά 
καταστή δυνατή ή έντατική χρη- 
σιμοποίησις δλων τών υπαρχόν
των μηχανημάτων, ζώων κλπ.

Έρρίφθη ή ιδέα νά καθορισθή 
τό χωρίον ώς καλλιεργτιτική μο- 
νάς, ήτις νά καλλιεργηθή είς εν 
κτήμα. Ή λύσις αυτή θά ήτο ή 
λογικωτέρα. ’Εν τοιαύτη περι- 
πτώσει έξεταστέον αν θά έπρεπε 
τάς άναγκαστικώς καλλιεργηθη- 
σομένας έκτάσεις ν’ άντιπροσω- 
πεύση διά νόμου ΐδρυόμενον νο
μικόν πρόσωπον (συνεταιρισμός 
ή τι άλλο) τό όποιον άναλαμ- 
βάνον τήν δλην διαχείρισιν τών 
ούτως καλλιεργηθησομένων έκτά-

σίς άποζημιώσεως καθ’ δμοιον 
ακριβώς μέ τούς ίδρυτάς τρόπον, 
προσωπικοτήτων αϊτινες, λόγφ αρ
μοδιότητας ή επιρροής, ταΐς πα- 
ρέσχον υπηρεσίας διανοητικής 
καί ήθικής φύσεως. Έπεκράτησε 
μάλιστα καί τό έθιμον τής δι’ 
ιδρυτικών τίτλων αμοιβής, τών 
υπηρεσιών πρακτόρων δημοσιεύ
σεων καί έγγραφών είς αΰξησιν 
τοϋ έταιρικού κεφαλαίου, ώς καί 
τών συντελεσάντων εις τήν εισα
γωγήν τών μετοχών είς τό Χρήμα- 
τιστήριον. Ιίαί είναι αληθές δτι 
μέχρι τού σημείου αυτού ή έκδό- 
σις ιδρυτικών τίτλων δέν έχει

νές νά προσπορισθώσιν χρήματα 
άνευ αύξήσεως τού κεφαλαίου των 
διά πωλήσεως ιδρυτικών τίτλων, 
προς κεφαλαιούχους κερδοσκοπούς 
είδικώς προς τόιΛ σκοπόν τούτον 
έκδιδομένων.

Έκ τών τοιούτων εκδόσεων α
νακύπτει ζήτημα λογιστικής τά- 
ξεως: Δεδομένου δτι τό Ενεργη
τικόν τής Εταιρίας έπλουτίσθη 
δι’ είδαιν ή μετρητών άνευ αντι
στοίχου αύξήσεως τού έν τφ Πα
θητική) λογαριασμού «Κεφάλαιον» 
ή ισορροπία τών σκελών τής κα- 
ταστάσεως διεταράχθη. Προς α
ποκατάστασήν της, δυνάμεθα νά 
άνοίξωμεν είς τό Παθητικόν λο
γαριασμόν «Αδιαθέτων άποθεμα- 
τικών», ούτινος τό σύνολον θά 
ϊσοζυγίζη έπακριβώς τάς έκ τής α
νωτέρω αιτίας αύξήσεως τού Ε
νεργητικού τής Εταιρίας. Ή μέ
θοδος αύτη τηρητέα άπαρεγκλί- 
τως προκειμένου περί μετρητών, 
δύναται έν τή περιπτώσει τής είς 
εϊδη εισφοράς, νά παραλειφθή, 
ού'σης αρκετής τής απλής έξωλο- 
γιστικής έν τφ Ενεργητική) ανα
γραφής τών είσφερθέντων ειδών.

Έξ όσων άνεπτύξαμεν ανωτέρω 
προκύπτει δτι δ δρος «Ίρυτικοί 
τίτλοι» είναι στενός καί σχεδόν
ανακριβής. ’Ίσως είναι καλύτερον 

έκτραπεΐ του προορισμού της άπο- νά μετ0νομασθή είς «Κερδοφό-
τελεί δέ τήν καλυτέραν, άνευ οι
κονομικής έπιβαρύνσεως, άποζη- 
μίωσιν προσφερθεισών υπηρεσιών.

Άλλ’ άτυχώς τά πράγματα 
προσχώρησαν έτι περαιτέρω.

Έταιρίαι τινές, έφθασαν νά 
χορηγήσουν ιδρυτικούς τίτλους καί 
είς αύτούς τούς μετόχους των:

φους τίτλους».
III. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥ- 

| ΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ.

Ή έκδοσις ίδρυτικών τίτλων 
άποτινάξασα κάθε χαλινόν έφθα-

εϊτε άπο της συστάσεως τήςκ«Τά ?ά ^ 1?25-1926 εί?
Εταιρίας προς προσέλκυσιν έγ. | «ληθεις απατας. Οικονομολογικοί 
γραφών ί κοχλιαι εθετον εις την διαθεσιν του

„ , , , , , ! Κοινού μεγάλας ποσότητας ίδρυτι-
ειτε επ ευκαιριφ αύξήσεως! κών τίτλωνι νεοσυσταθεισών Έ.

τού μετοχικού κεφαλαίου, προς!, ,. _ , , ι ταιριών πτωχότατου Ενεργητικού,
αποζημιωσιν των παλαιών μετο- «0 νό τή. 23 Ίανουαρίου 
χων δια την εν μελλοντι διάνο- m9 >;θεσε Wv ηνα ^ ε1 
μην των εταιρικών κερδών μετά τά πράγματα ίδίως καθ’ δσον 
Tmv, νέων τοιούτων ! φορ5 τάς σχέσεις τών κατόχων

είτε κατα γενομενην μειωσιν cS - - ι ' . =τγ., , ' , 1 ι* *3, (ιδρυτικών τίτλων μετά της Εται-του κεφαλαίου, με σύγχρονον εκ-
δοσιν νέων μετοχών, προς άποζη- 
μίωσιν τών παλαιών μετόχων διά 
τήν ζημίαν ήν έκ τής αιτίας τού
της ύπέστησαν.

ΙΊαρετηρήθη μάλιστα καί τό 
φαινόμενον Εταιριών ευρισκομέ
νων είς ούχί εύχάριστον θέσιν, αΐ- 
τινες ένεχείρισαν ιδρυτικούς τίτ
λους είς τούς πιστωτάς των έπί 
μερική ή δλική άπεμπόλησιν τοϋ 
παρά τής Εταιρίας λαβεΐν της.

Καί ουτω, δλίγον κατ’ δλίγον, 
έφθασαν είς εκδόσεις ίδρυτικών 
τίτλων δι’ αιτίας άντικρυς αντι
θέτους προς τήν ανωτέρω βασι- 
κώς τεθεΐσαν αρχήν ώς π. χ. διά 
πληρωμήν τών είς είδος εισφο
ρών ή καί τών έναντι μετρητών 
έκδοσίν των.

Ιον. ’Εκδοσις ίδρυτικών τί
τλων ηρός πληρωμήν τών είς 
είδος εισφορών. — Δεδομένου δτι 
ή άποτίμησις τών είς είδος εισφο
ρών είναι πάντοτε αβέβαια καί 
αστάθμητος, ιδίως μάλιστα δταν 
πρόκειται περί άσωμάτων αγα
θών ώς π. χ. διπλώματος εΰρεσι- 
τεχνίας, «αέρα» κλπ. καί δτι έξ 
άλλου ό συνεισφέρων ύπόκειται 
έν περιπτώσει έξογκωμένης άπο- 
τιμήσεως εις άστικίρ· δίωξιν προ
τιμά νά λαμβάνη αντί μετοχών 
ιδρυτικούς τίτλους τής συνιστωμέ-

ριας.

1 έλος εληφθησαν δημοσιονο- έργου δύνανται νά έπιστρατευ

νης Εταιρίας.
σεων, θά είχε νά καταβάλη είς j Εξ άλλου Εταιρία τις άπορ- 
τούς ίδιοκτήτος αντί μισθώματος j ροφώσα άλλην, έν κακή καταστά- 
ποσοστόν τής καθαράς προσόδου. σει εύρισκομένην, προτιμά νά τήν 

Περί δλων δμως τούτων θά άποζημιώνη δι’ ίδρυτικών τίτλων, 
έχουν μεριμνησει αί άρμοδιαι j 2ον. "Εκδοσις ίδρυτικών τί-
ύπηρεσίαι τού υπουργείου Γεωρ- τλων έναντι μετρητών. — ”Αν. ___ , ...........
γίας, τού Υφυπουργείου Συνε- καί ή περίπτωσις αύτη είναι σπα-! ρούσης Εταιρίας προ τής’λήξεως 
ταιρισμών καί τής Αγροτικής νιωτέρα τής προηγουμένης, ούχ’ j τής διαρκείας της.
Τραπέζης. ήττον, συνέβη ώστε Έταιρίαι τι- Hooc ποοάσπισ

Πράγματι αί σχέσεις τών τε
λευταίων τούτων είναι αρκετά 
ιδιόρρυθμοι δοθέντος δτι έ'λκουσι 
τά δικαιώματά των έκ συμβάσεως 
συνομοληθείσης μεταξύ τής Ε
ταιρίας καί τών μετόχων της, έ- 
ρήμην αυτών. Εύνόητον δθεν δτι 
ή τάδε ή ή δείνα τροποποίησις 
τής συμβάσεως ταύτης δύναται 
νά άποβή έπιβλαβής είς αύτούς 
τοσούτφ μάλλον καθόσον ή ώς 
«τρίτων» ίδιότης των τούς κάμνει 
νά συναντώσι νομικάς καί πραγ- 
ματικάς δυσκολίας κατά τήν ύπε- 
ράσπισιν τή>ν συμφερόντων των.

’Ιδού έξαφνα έ'να παράδειγμα 
συνήθους αντιδικίας κομιστών τί
τλων καί Εταιρίας.

Εταιρία τις διαθέτει τά 20 ο]ο 
τών ετησίων κερδών της προς 
πληρωμήν μερίσματος είς τούς 
ιδρυτικούς τίτλους. Γνωρίζοντες 
δτι τό ποσόν τών καθαρών κερ
δών έπηρεάζεται μεγάλως έκ τού 
ποσοστού τών ένεργουμένων έτη- 
σίως αποσβέσεων καί δτι ή γενι
κή συνέλευσις δύναται νά αύξήση 
τήν προικοδότησιν τών άποθεμα- 
τικών τροποποιούσα τόν ’Ισολο
γισμόν, βλέπομεν δτι τά συμφέ
ροντα τών κατόχων ίδρυτικών τί
τλων θίγονται καιρίως έκ τής 
έλαττώσεως τών προς διανομήν 
κερδών ήτις δύναται κάλλιστα νά 
γίνεται καί σκοπίμως δεδομένου 
δτι οί κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων 
ούδέν δικαίωμα έχουσι έπί τοϋ 
Ενεργητικού τής Εταιρίας.

Έτέρα περίπτωσις είναι ή δι’ 
οίονδήποτε λόγον διάλυσις εύημε-

προασπισιν των συμψε-
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ΓΑΛΛΙΑ

Ή κήρυξις τοΰ πολέμου προεκάλε" 
•σεν έν Γαλλίρ. τήν λήψιν πλήθους οι
κονομικών μέτρων πρός άντιμετώπισιν 
τής δημιουργηθείσης νέας οικονομικής 
καταστάσεως. Τά κυριώτερα τούτων 
είναι τά ακόλουθα :

Έν Γαλλίρ καί Άλγερίω έπεβλήθη 
έλεγχος επί τών εισαγωγών καί των 
εξαγωγών. Τόν έλεγχον τούτον θά 
άσκή το Ύπουργεΐον τού Εμπορίου. 
Οί βιομήχανοι καί έμποροι δέον εις τό 
εξής νά έκπληρούν ώρισμένας διατυ
πώσεις διά τάς μετά τοΰ εξωτερικού 
συναλλαγάς των.

Επίσης δι' αναγκαστικού νόμου 
δημοσιευθέντος εις τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσου; τήν ΙΟην Σεπ)βρίου 
έπεβλήθη αυστηρός έλεγχος έπί τών 
εξωτερικών συναλλαγμάτων. Συγκεκρι
μένος άπηγορεΰθη ή εξαγωγή κεφα
λαίων καί χρυσού ύφ’ οίανδήποτε μορ
φήν. Δέον οί έξαγωγεΐς νά εκχωρούν 
είς τήν Banque de France τό ύ.τ’ αυ
τών άποκτιομενον εξωτερικόν συνάλ
λαγμα. Αί έπί χρυσού συναλλαγαί έν 
τφ έσωτερικφ ύπήχθησαν είς τόν άμε
σον έλεγχον τής ανωτέρω Τραπέζης. 
Έξ άλλου έρρυθμίσθη ή εισαγωγή καί 
εξαγωγή γαλλικών χαρτονομισμάτων, 
επεβλήθη τελωνειακός καί ταχυδρομι
κός έλεγχος έπί τής κινήσεως κεφα
λαίων μετά τού εξωτερικού, έν γένει 
δέ καθωρίσθησαν τά δικαιώματα καί 
αί υποχρεώσεις τών φυσικών καί τών 
νομικών προσώπων άναλόγωςτι'μ Επι
μονής αυτών έν Γαλλίφ ή έν τφ εξω 
τερικφ. Πάσαι αί έπί τών έξωτερικών 
συναλλαγμάτων πράξεις δέον άπαραι· 
τήτως νά ένεργώνται μέσψ τής Τρα
πέζης τής Γαλλίας ή μιας τών Τρα
πεζών, τών έξουσιοδοτημένων υπό τοΰ 
"Υπουργείου τών Οικονομικών, όπως 
έργάζωνται ώς πράκτορες τής Εκδο
τικής Τραπέζης.

Πρός παρεμπόδισιν τής άποκομί- 
σεως αθεμίτων κερδών κατά τόν άρξά- 
μενον πόλεμον, διά νομοθετικού δια
τάγματος δημοσιευθέντος τήν 15ην 
Σεπ)βρίου, τά κέρδη, πραγματικά ή έκ 
τών προτέρων κατ’άποκοπήν ώρισθέν- 
τα, πάσης εμπορικής καί βιομηχανικής 
έπιχει ρήσεως θά ΰπόκεινται είς ανώτα
τα όρια ανάλογα Δρός τά προβλεπόμενα 
διά τήν φορολογικήν κατηγορίαν τών 
διά τήν εθνικήν άμυναν εργαζομένων 
έπιχειρήσεων. Εξαιρούνται τών ορίων 
τούτων τά έκ τής εξαγωγής εμπορευ
μάτων είς τό έξωτερικόν πραγματο
ποιούμενα κέρδη. Σημειωτέον ότι τά

κέρδη τά ΰπερβαίνοντα τά καθωρισμέ- 
να όρια, θά περιέρχονται, έν δλφ ή 
έν μέρει είς τό δημόσιον ταμεΐον ώς 
τούτο μέχρι τοΰδε έγένετο καί διά τά 
κέρδη τών πολεμικών βιομηχανιών. 
Παραλλήλως ήγγέλθη ότι αί τιμαί θά 
παρακολουθοΰνται καί θά έλέγχωνται 
αυστηρότατα ΰπό τών αρμοδίων κρα
τικών αρχών.

Μεταξύ άλλων μέτρων έγνώσθη έ- 
πίσης ότι άπό τής 1ης ’Οκτωβρίου θά 
έπιβληθή φόρος 15ο)ο έπί τοΰ εισοδή
ματος παντός άνδρός, ηλικίας μεταξύ 
18 καί 49 έτών, μή άπεσπασμένου είς 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ότι δέ άπο 
τής 1ης ’Ιανουάριου 1940 αυξάνεται ό 
είόικός φόρος έθνικής άμύνης άπό 2ο)ο 
είς 4ο)ο έπί όλων τών εισοδημάτων.

Τήν 2αν Σεπ)βρίου ή Βουλή προέ- 
βη είς τήν ψήφισιν νόμου αφορώντας 
τήν χορήγησιν είς τό Δημόσιον συμπλη
ρωματικών π στώσεων διά τήν κάλυψιν 
τών πολεμικών δαπανών. Ή χορηγη- 
θεΐσα συνολική πίστωσις ανέρχεται είς 
φράγκα 45.050.000.000 περίπου. Έξ ε
τέρου ή Τράπεζα τής Γαλλίας ένέκρι- 
νε τήν χορήγησιν είς τό Δημόσιον πο
σού έκ φρ. 25 δισεκατομμυρίων, ή δέ 
Τράπεζα τής 'Αλγερίας 1 δισεκατομ
μυρίου φράγκων.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΓΑΝ A

Ή άπό τών μέσων Αύγούστου έπι- 
κρατήσασα αΰξουσα άνησυχία περί τής 
έξελίξεως τής διεθνούς κρίσεως έσχεν 
ώς πρώτον σύμπτυγμα άθρόαν έξοδον 
κεφαλαίων έκ Λονδίνου καί έπίμονον 
ζήτησιν χρυσού πρός θησαυρισμόν. Τήν 
φυγήν κεφαλαίων προσεπάθησε νά ά- 
νακόψη τό ρυθμιστικόν ταμεΐον συ
ναλλάγματος άπωλέσαν, πρός προστα
σίαν τής στερλίνας, χρυσόν άξίας άρ- 
κετών εκατομμυρίων λιρών. Τήν 2δην 
Αύγούστου όμως, κατόπιν έντολής τής 
άγγλικής κυβερι ήσεοις, τό ρυθμιστικόν 
ταμεΐον άπεφάσισε νά παύση έπεμβαϊ- 
νον είς τήν άγοράν έξωτερικών συ
ναλλαγμάτων πρός ύποστήριξιν τού νο
μίσματος, κατόπιν δέ τούτου ή τιμή 
τού δολλαρίου ήρχισεν άμέσως ύψου- 
μένη. Έξ άλλου τήν 24ην Αύγούστου 
τό έπίσημον προεξοφλητικόν έπιτόκιον 
ύψώθη ύπό τής Τραπέζης τής ’Αγγλί
ας άπό 2 είς 4 ο)ο. Σημειωτέον ότι 
τούτο είχε παραμείνει άμετάβλητον 
άπό τού 1932. Τό γεγονός τούτο ήνά- 
γκασε τάς μεγάλος άγγλικάς τραπέζας 
όπως αύξήσουν άπό 1)2 ο)ο είς 3 ο)ο τό 
κατώτατον όριον τόκου διά δάνεια ό-

ψεως (call loans) καί άπό 1)2 ο)ο είς
2 ο)ο τόν τόκον καταθέσεων. Επίσης 
τό ιδιωτικόν έπιτόκιον προεξοφλήσεως 
διά τρίμηνα γραμμάτια άνεβιβάσθη είς
3 3)4—3 7)8ο)ο.

Τά κατά τό τέλος Αύγούστου καί 
άρχάς Σεπτεμβρίου έπακολουθήσαντα 
ραγδαία γεγονότα: εισβολή τών Γερ
μανών είς τήν Πολωνίαν, κήρυξις πο
λέμου τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας 
έναντίον τής Γερμανίας, ήγαγον τήν 
βρεττανικήν κυβέρνησιν είς τήν λήξιν 
σειράς όλως δραστικών μέτρων οίκο- 
νομικής φύσεως. Τά κυριώτερα τού
των είναι τά άκόλουθα: Κατά πρώ
τον, πρός κινητοποίησιν τών ύπό βρετ- 
τανικών πολιτών κατεχομένων ξένων 
άξιιϋν, άπηγορεύθησαν αί άνοραπωλη- 
σίαι (ορισμένων έξ αύτών. Έκλήθησαν 
δέ οί κάτοχοι όπως υποβάλουν, έντός 
μηνός, σχετικήν κατάστασιν είς τήν 
Τράπεζαν τής ’Αγγλίας. Έδημοσιεύ- 
θησαν έπίσης διάφοροι κυβερνητικοί 
διαταγαί παρέχουσαι είς τάς άρχάς εύ- 
ρέα δικαιώματα έπεμβάσεως έπί τής ά- 
τομικής ιδιοκτησίας καί τής βιομηχα
νίας.’Δυνάμει τής χορηγηθείσης έξαι- 
ρετικής αυτής εξουσίας, αί άρχαί θά 
δύνανται νά έλέγχουν οίανδήποτε βιο
μηχανίαν. Συγκεκριμένα);, τιπι'ιχθησαν 
μεταξύ άλλων είς τόν κρατικόν έλεγ- 
χον οί σιδηρόδρομοι, ή ναυτιλία, αί 
βιομηχανίαι σιδήρου, χάλυβος, άνθρα
κας, χάρτου ώς καί τινες ύφαντουργι- 
κάί βιομηχανίαι. Τά μέτρα ταύτα ήσαν 
άνεξάρτητα τού ελέγχου τής προμή
θειας τών πλέον αναγκαίων πρώτων 
υλών καί τής βενζίνης ύπό τού 'Υπουρ
γείου Εφοδιασμού ήδη έκδώσαντος τάς 
πρός τούτο άπαιτουμένας διαταγάς. 
Έν συνεχεία, τό έξωτερικόν έμπόριον 
έτέθη καθ’ ολοκληρίαν ύπό έλεγχον, 
άπαγορευθείσης τής άνευ ειδικής άδει
ας έξαγωγής 500 περίπου ειδών, συ
μπεριλαμβανομένων τού γαιάνθρακας, 
τοΰ πετρελαίου, τών ύφαντουργικών 
προϊόντων, τών μηχανών καί τών προϊ
όντων σιδηρουργίας. Έκ παραλλήλου 
άπηγορεύθη ή έξαγωγή χρυσού, χαρ
τονομίσματος, χρηματογράφων καί ξέ
νων νομισμάτων, οί κάτοικοι του Βα
σιλείου ύπεχρεώθησαν διά νόμου νά 
πωλήσουν είς τό άγγλικόν θησαυροφυ
λακίου τά ύπ" αύτών κατεχόμενα χρυ
σά νομίσματα καί πολύτιμα μέταλλα, 
ξένον δέ συνάλλαγμα θά χορηγήται ε
φεξής μόνον διά τάς λογικάς άνάγκας 
τοΰ εμπορίου καί τών έπιχειρήσεων ώς 
καί δι’ ήτιολογημένας δαπάνας ταξει- 
δίων κλπ. Έτερον σοβαρόν μέτρον ά- 
πετέλεσε ή ΐδρυσις υπουργείου οικο

νομικού πολέμου, προοριζομένου νά 
άποσυνθέση τήν οικονομίαν τοΰ έχθροΰ 
καί άναλαμβάνοντος πρός τούτο τήν 
πρωτοβουλίαν καί τόν συντονισμόν ό
λων τών άναγκαιούντων μέτρων οικο
νομικής, έμπορικής καί βιομηχανικής 
φύσεως.

"Οσον άφορά τάς Τραπέζας, τινές 
τούτων, έξουσιοδοτημέναι νά ενεργούν 
ώς πράκτορες τής Τραπέζης τής ’Αγ
γλίας, άνέλαβον νά έκτελοΰν όλας τάς 
έπί ξένων νομισμάτων πράξεις. ΑίΤρά- 
πεζαι αύται δικαιούνται προμήθειας 
1)8 ο)ο. Έξ ετέρου, πρός ένίσχυσιντών 
οικονομικών πόρων τοΰ κράτους είς 
τήν άλλοδαπήν, μετεφέρθη έκ τού έκ· 
δοτικού τμήματος τής Bankof England 
είς τό ρυθμιστικόν ταμεΐον συναλλάγ
ματος χρυσός άξίας λιρών 280 έκατομ. 
Συνεπεία τούτου ή πιστωτική κυκλοφο
ρία ηύξήθη είς λίρας 580 εκατομμύρια.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συμφώνως πρός τά δημοσιευθέντα 

προσωρινά άποτελέσματα τής ένεργη- 
θείσης τήν 17 Μαΐου έ. έ. άπογρα- 
φής τοΰ γερμανικού πληθυσμού, ού- 
τος, δηλαδή ολοκλήρου τής έπικρα- 
τείας τοΰ Ράϊχ μετά τής Αύστριας 
καί τών Σουδητών, άνέρχεαι είς 
79.577.000 κατοίκους. Έάν είς τούτους 
συμπεριληφθοΰν οί κάτοικοι τοΰ Μέ- 
μελ (153.000), οί τού Προτεκτοράτου 
τής Βοημίας καί τής Μοραβίας, ώς 
καί τοΰ είς τήν γερμανικήν κυριαρχίαν 
ήδη περιελθόντος δυτικού τμήματος 
τής Πολωνίας, τό σύνολον τοΰ πλη
θυσμού τής Γερμανίας καί τών ύπ’ 
αύτής κατεχομένων έδαφών, άνευ τής 
Σλοβακίας, θά ύπερβαίνει τά 100 ε
κατομμύρια κατοίκων, τών οποίων τό 
εν πέμπτον περίπου είναι Σλαΰοι.

Λόγω τής έπιδεινιίσεως τής διεθ
νούς πολιτικής καταστάσεως καί τοΰ 
περιορισμού τών έθνικών πόρων, ήδη 
πριν ή κηρυχθή ό πόλεμος έπεβλήθη- 
σαν έν Γερμανία αύστηρότεροι περιο
ρισμοί έπί τής καταναλώσεως τροφί
μων, ξυλείας, άνθρακας, βενζίνης καί 
ύφαντουργικών προϊόντων. Διά τινα 
τούτων, ώς τό κρέας καί τούς άλλάν- 
τας, τό γάλα καί τά προϊόντα τούτου, 
τήν σάκχαριν, τόν καφέν, τό τέϊον, 
τόν σάπωνα καί άλλα, ών ή εγχώριος 
παραγωγή είναι περιορισμένη, διενε- 
μήθησαν άτομικά δελτία, δΓ άλλα δέ 
ώς ό άρτος, ό σίτος, τά γεώμηλα, τά 
ώά, ό άνθραξ κλπ. καθωρίσθη μερίς 
άτομικής καταναλώσεως. Ή βενζίνη 
θά διατίθεται άποκλειστικώς διά τάς 
στρατιωτικός άνάγκας. Διά τών μέ

τρων τούτων έσκοπεΐτο ή πρόληψις 
τής ύψώσεως τιμών, άλλ’ άνεμένετο 
άφευκτος όψωοις εύθύς ώς αί εισα
γωγικοί δυσχερειαι έκδηλωθοΰν συνε
πεία τοΰ άσκουμένου ύπό τών ”Αγ- 
λων αύσιηροΰ αποκλεισμού.

Άφ’έτέρου,τό ύπό τήν προεδρίαν τού 
στρατάρχoυGόring ύφιστάμενονσυμβού 
λιον έθνικής άμύνης έξέδωσε διάταγμα 
περιέχον τά άκόλουθα τέσσαρα οίκονο- 
μικάμέτραίΐον Επιβάλλονται αυστηροί 
ποιναί είς τούς καταστρέφοντας, κατα- 
κρατοΰντας ή άποκρύπτοντας πρώτας 
ϋλας ή τρόφιμα, ώς καί είς τούς άπο- 
θησαυρίζοντας χρήματα. 2ον Αυξάνε
ται κατά 50 ο]ο ό φόρος τών άνω τών 
2.400 μάρκων έτησίων εισοδημάτων, 
έπιβάλλεται ειδικός πολεμικός φόρος 
έπί διαφόρων ειδών πολυτελείας, ώς 
ό ζύθος, ό καπνός τό κονιάκ καί ό 
καμπανίτης (20 ο]ο έπί τών τιμών λια
νικής πωλήσεως τού ζύθου καί τοΰ 
καπνού) καί διατάσσεται ειδική πολε
μική εισφορά ύπέρ τοΰ Ράιχ έκ μέ
ρους τών επαρχιών, τών δήμων καί 
άλλων δημοσίων οργανισμών. 3ον Τρο
ποποιείται ό περί έργασίας νόμος, ού
τως ώστε νά διευκολυνθή αΰξησις τών 
ώρών έργασίας και νά έμποδισθή ή 
ΰψωσις τών ήμερομισθίων. 4ον Καθί
σταται αυστηρότερος ό έλεγχος τών 
τιμών καί διατάσσεται ή μείωσις αύτών 
είς επίπεδον άντιστοιχοϋν πρός τά χα
μηλότερα ημερομίσθια. Πιστεύεται ότι 
διά τών μέτρων τούτων, θά προληφθή 
ύποτίμησις τοΰ νομίσματος. Αί φήμαι 
περί φορολογίας τού κεφαλαίου διε- 
ψεύσθησαν κατηγορηματικώς. Ή έλ- 
λειψις χρήματος κατέστησεν άναγκαίσν 
τήν έπαναφοράν είς τήν κυκλοφορίαν 
τών παλαιών χαρτονομισμάτων τών 
πέντε, δύο καί "ενός ρέντεν μάρκων 
τά όποια παρέμενον είς τά χρηματοκι
βώτια τής Reichsbank άφ’ ότου τό 
1923 είχε σταθεροποιηθή τό γερμανι
κόν νόμισμα.

Διά τοΰ ύπογραφέντος τόν Αύγου
στον γερμανικού έμπορικοΰ συμφώνου 
ή Γερμανία έχορήγησεν είς τήν Ρωσ- 
σίαν επταετή πίστωσιν μάρκων 200 
έκατομμ. έπί τόκφ 5 ο]ο, διά τήν ύπ’ 
αύτής καί έντός διετίας προμήθειαν 
γερμανικών έμπορευμάτων. ’Αντιστρό
φους προβλέπεται ή ύπό τής Γερμανίας 
έντός τοΰ αύτοΰ χρονικού διαστήματος 
προμήθεια ρωσσικών έμπορευμάτων 
άξίας μάρκων 180 εκατομμυρίων.

......................................... ........................................................................................................................................................ mum...............................................................mum.....mini......
ράντων των καί έφαρμόζοντες τό 
δόγμα «έν τή ενώσει ή ισχύς» οί 
κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων συμφέ
ρον έχουσι νά συνασπίζονται τό
σον διά νά άντιπαρατάσσωνται 
κατά τών ομάδων τών μετόχων 
δσον καί διά νά συμμαχώσι, μετ’ 
αύτών εναντίον τών υπερβασιών 
τής Εταιρίας. Διότι πολλάκις καί 
εέύτοί οί μέτοχοι έχουσιν ανάγκην 
τής συνδρομής τών κατόχων ιδρυ
τικών τίτλων πρός διεκδίκησιν τών 
παραβιαζομένων παρά τής 'Εται
ρίας δικαιωμάτων των.

Καί ιδού ή άμεσος άπόδειξις 
τών ανωτέρω:

Αύξησις κεφαλαίου εύημερούσης 
'Εταιρίας δέον νά έχη ώς κανονι
κόν άποτελέσμα τήν αύξησιν τών 
εργασιών αύτής καί κατά συνέ
πειαν καί τών κερδών της. ’Έστω 
π.χ. ’Εταιρία κεφαλαίου, 3.000.000 
διηρημένου είς 30.000 μετοχάς 
τών 100, ήτις έχει επιπροσθέτους 
έκδώσει καί 1000, ιδρυτικούς τί
τλους. Έπί τών πρός διανομήν 
έτησίων κερδών, 90ο]ο άνήκουσιν 
είς τούς μετόχους καί Ιθο]ο είς 
τούς ίδρυτάς,

Έάν ΰποθέσωμεν δτι τά κέρδη 
χρήσεώς των συνεποσώθησαν είς 
400.000, έκάστη μετοχή θά λάβη :
100X 30.000
90X400.000 

δρυτικός τίτλος θά 
10X400.000

12 "Εκαστος ί-
λάβη: 

=40100Χ 1.000
"Ας ΰποθέσωμεν ήδη δτι τό κε- 

φάλαιον διπλασιάζεται δι’ έκδό- 
σεως ετέρων 30.000 μετοχών τών 
10ο καί δτι τά κέρδη αύξάνονται 
κατά τόν αύτόν λόγον. Ή διανομή 
τών 800.000 μεταξύ 60.000 μετο
χών καί 1000 ιδρυτικών τίτλων θά 
δώση είς εκάστην μεν τούτων
90X800.000 , „= 12, εις100 X 

δέ τίτλον
60.000

10X800.000
100Χ 1.000

έκαστον

=80. "Α-
ρα τό μέν μέρισμα τών, μετοχών 
παρέμεινεν τό αύτό ένφ τό τών

ιδρυτικών τίτλων ηύξήθη κατά 
100ο]ο.

Ούτως εξηγείται τό παράδειγ
μα παρισινής 'Εταιρίας ήτις έν
τός τριακονταετίας αύξήσασα τά 
κεφάλαιά της από 2.300.000 είς 
200.000.000 χωρίς νά έκδώση 
νέους ιδρυτικούς τίτλους, έκαμε 
τήν τιμήν τών τελευταίων νά φθά- 
ση τά 324.000 φράγκα ένφ αί 
μετοχαί τών 100 δεν έτιμώντο 
παρά 225.

'Η τοιαύτη κατάστασις απο
θαρρύνει τούς μετόχους βλέποντας 
δτι άν καί έριψοκινδΰνευσαν τά 
κεφάλαιά των είς τήν έπιχείρησιν 
περιορίζονται είς «πινάκιον φακής» 
ένφ οί κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων 
οΐτινες ούδέν είσέφερον είς χρήμα 
λαμβάνουν τήν μερίδα τοΰ λέον
τας. Καί οΰτω δύναται κάλλιστα 
νά έλθη μία ημέρα καθ’ ήν ού- 
δείς θά δέχηται νά έγγραφή εις 
τάς νεοεκδιδομένας μετοχάς.

Τοιουτοτρόπως δύναται εταιρία 
τίς νά εΰρεθή είς τήν ανάγκην είτε 
νά περιορίση τά δικαιώματα τών 
ιδρυτικών τίτλων, είτε καί νά έξα- 
γοράση αύτούς. Πρός τούτο δμως 
έχει ανάγκην τής ρητής προκατα
βολικής συναινέσεως τών ενδια
φερομένων.

Πρός άπόσπασιν ταύτης καθω
ρίσθη ύπό τοΰ νόμου δτι πας κά
τοχος ιδρυτικών τίτλων ΰποχρε- 
οΰται νά είναι μέλος τοΰ Συνδέ
σμου τών κομιστών τοιούτων τής 
Εταιρίας καί πάσα άπόφασις τοΰ 
Συνδέσμου λαμβανομένη διά πλει
ονοψηφίας ΰποχρεοΐ πάντα τά 
μέλη αύτοΰ.
IV- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΓ
ΚΥΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΛ-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ.

Τό σχετικόν άρθρον τοΰ Νό
μου τής 31 Μαρτίου 1927 καθο
ρίζει ρητώς δτι αί ανώνυμοι εμπο
ρικά ί έταιρίαι δύνανται νά εκδί
δουν ιδρυτικούς τίτλους.

Έπί τοΰ ζητήματος τοΰ αν μό
νον αί ανώνυμοι εμπορικά! έται-

ρίαι δύνανται νά εκδίδουν ιδρυ
τικούς τίτλους υπάρχει διάστασις 
γνωμών.

Δεδομένου δμως δτι ημάς ένδια 
φέρουσι μόνον αί ανώνυμοι έται- 
ρίαι, μανθάνομεν έκ τοΰ Νόμου, 
δτι ιδρυτικοί τίτλοι έκδίδονται 
τόσον βάσει τοΰ συστατικοΰ συμ
βολαίου δσον καί δι’ άποφάσεως 
τών γενικών συνελεύσεων. ’Εννο
είται δτι ή πλειοψηφία τών τοι
ούτων συνελεύσεων καθώς καί ή 
απαρτία των δέον νά είναι αί 
τοιαΰται τών έκτάκτων συνελεύ
σεων (φύλλον«Τραπεζιτικής»’Ιου- 
λίου έ. έ.). Τό τε Καταστατικόν 
καί αί αποφάσεις τών συνελεύ
σεων δέον νά καθορίζουσι είτε είς 
ποιον θά παραχωρηθώσιν οί ιδρυ
τικοί τίτλοι, είτε έάν θά καλύ- 
ψωσιν είς είδη εισφοράν, είτε έάν 
θά τηρηθώσιν είς τά ταμεία τής 
Εταιρίας πρός άποζημίωσιν— 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Δ. Συμβου
λίου—μελλοντικών υπηρεσιών ή 
είς είδος εισφορών.

Ό Νόμος τοΰ 1929 καθορίζει 
δτι αί Έταιρίαι δύνανται νά έκ- 
δίδωσι διαφόρους κατηγορίας κερ
δοφορίαν τίτλων μέ διαφορετικά 
δικαιώματα.

V- ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙ
ΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αυτή συνεζητήθη διά μακρών. 
'Ο Νόμος τοΰ 1929 είπε τήν τε
λευτά ί αν λέξιν καθορίσας δτι ό 
ιδρυτικός τίτλος αποτελεί ενδιά
μεσον πιστωτικόν τίτλον μή έπα- 
γόμενον ως αί όμολογίαι, δικαί
ωμα προτιμήσεως κατά τήν δια
νομήν τοΰ εταιρικοΰ κεφαλαίου.

ΤΑρα :
Ιον Ό κάτοχος ιδρυτικών τί

τλων δεν είναι δυνατόν ν’ ανα
μιγνύεται είς τήν διοίκησι ν τής 
Εταιρίας ούτε νά ψηφίζη είς τάς 
γενικάς συνελεύσεις.

Ιον Ό αύτός κάτοχος δεν δύ- 
ναται νά άσκή τό δικαίωμα τής 
έν αναλογία τών κατεχομένων 
παρ’ αύτοΰ τίτλων, προνομιακής

έγγραφής του είς τάς εκδόσεις 
νέων μετοχών.

Τά δικαιώματα τών κατόχων 
ιδρυτικών τίτλων συνωψίσθησαν :

Ιον Είς τήν συμμετοχήν των 
είς τά έτήσια κέρδη. 2ον Είς τήν 
συμμετοχήν των είς τό μετά τήν 
διάλυσιν τής Εταιρίας άπομένον 
καθαρόν ενεργητικόν αύτής.

II ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΤΙ
ΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡΔΗ

Οί κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων 
δύνανται νά κληθώσι είς τήν έτη- 
σίαν διανομήν τών κερδών είτε 
διά παγίου ποσού είτε μέ αναλο
γικόν ποσοστόν. Ή δευτέρα πε- 
ρίπτωσις είναι ή συνηθεστέρα. 
Τό ποσοστόν έν τή δευτέρα πε- 
ριπτώσει κανονίζεται έλευθέρως 
διά τών καταστατικών τών 'Ε
ταιρειών καί κυμαίνεται συνήθως 
άπό 10—20 ο)ο σημειωθέν κά
ποτε καί είς 50 ο)ο και ΰπολογί- 
ζεναι έπί τοΰ άπομένοντος υπο
λοίπου τών καθαρών κερδών μετά 
τήν άφαίρεσιν :

Ιον Κρατήσεως 5 ο)ο πρός ένί- 
σχυσιν τοΰ τακτικού άποθεμα- 
τικοΰ.

2ον Τοΰ καταστατικού μερί
σματος τόσον τής παρούσης δσον 
καί παρελθουσών χρήσεων έάν 
δεν εΐχεν καταβληθή τοιοΰτον 
κατ’ αύτάς.

Μάλιστα δέ καταστατικά τινά 
έκπίπτουσι περαιτέρω καί τά πο
σοστά τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καίτάς κρατήσεις έκτάκτων 
άποθεματικών καί ιδίως τοΰ πρός 
έξαγοράν τών μετοχών τοιούτου. 
Τό τελευταΐον μέτρον άλλως τε 
είναι εύνοϊκώτατον διά τούς κα
τόχους ιδρυτικών τίτλων δοθέν- 
τος δτι ή προοδευτική εξαγορά 
τών μετοχών άπαλάσσει αύτούς 
τοΰ φόρτου τοΰ καταστατικού 
μερίσματος. ί

III ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ 
ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΕΝΕΡ
ΓΗΤΙΚΟΝ ΑΥΤΗΣ

Είναι γνωστόν, δτι τό πραγ- 
ματοποιούμενον ενεργητικόν δια
λυόμενης Εταιρίας χρησιμοποιεί
ται κατά πρώτον πρός άποζημίω- 
σιν τών πιστωτών αύτης. Τό άπο
μένον άντιπροσωπεύει τά κεφά
λαια τών συνεταίρων καί τά φα
νερά ή λανθάνοντα άποθεματικά 
αύτής.

Κανονικώς οί κάτοχοι ιδρυτικοί 
τίτλων, ούδέν δικαίωμα έχουσι 
έπί τής οΰτω άπομενούσης εται
ρικής περιουσίας. Δεδομένου δμως 
δτι άρκετοί ιδρυτικοί τίτλοι 
έχουσι έκδοθεΐ έναντι εισφορών 
είς είδος ή καί έναντι μετρητών 
άκόμη, ώς ίδωμεν άνωτέρω, έπι- 
τρέπεται ΐνα τό Καταστατικόν 
τής Εταιρίας καλή καί τούς κα
τόχους ιδρυτικών τίτλων είς τήν 
διανομήν αύτής, ένίοτε δέ μάλιστα 
καί επ’ ϊσοις μέ τούς μετόχοις 
δροις.

"Οσον άφορά τέλος τήν συμμε
τοχήν τών ιδρυτικών τίτλων είς 
τήν διανομήν τών άποθεματικών, 
αυτή βασίμως δύναται νά διεκδι- 
κηθή δοθέντος δτι τά καταστα
τικά δρίζουσιν δτι οί ιδρυτικοί τί
τλοι μετέχουσι κατά Α ποσοστόν 
είς τά «έτήσια» κέρδη τής Εται
ρίας. Δεδομένου δέ δτι μέρος τών 
τοιούτων «έτησίων» κερδών άγε
ται είς ένίσχυσιν τών άποθεματι
κών, έπεται δτι εις περίπτωσιν 
διανομής των ό κάτοχος ιδρυτικών 
τίτλων δικαιούται τής έπ’ αύτών 
άναλογίας του.

Δέν δικαιούται δμως άναμφι- 
βόλως κατά τήν κειμένην νομολο
γίαν έπί τών ποσών ά'τινα έσχη- 
ματίσθησαν έκ τής συσσωρεύσεως 
τών άμοιβών εκδόσεων.

ΤΕΛΟΣ
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ΣΙΤΟΣ

Τό Διεθνές Ίνσητοΰτον Γεωργίας 
έν Ρώμη προβλέπει, οτι ή παγκόσμιος 
έφετεινή παραγωγή σίτου έν τφ βο- 
ρείω ημισφαίριο) καίτοι πιθανώς μι
κρότερα τής έξαιρετικώς μεγάλης έσο 
δείας τοΰ 1938, θά είναι λίαν ικανο
ποιητική. Προβλέπεται οτι θά είναι 
πιθανώς κατά 13 ο)ο μεγαλύτερα τοΰ 
μέσου όρου τών 5 τελευταίων ετών, 
εξαιρέσει δέ τής τοΰ 1938, ή μεγαλύ
τερα από τοΰ έτους 1918. Ή παρα
γωγή τής Ευρώπης υπολογίζεται είς 
μετρικούς τόννους 44.000.0j0 (—;μποΰ- 
σελς 161.670.000 περίπου), ήτοι κατά 
14 ο)ο κατωτέρα τής περυσινής εσο
δείας. Έν Ρωσσία ή εσοδεία, κατ’ 
επισήμους εκτιμήσεις θά ύπερβή τήν 
άποτελέσασαν ρεκόρ εσοδείαν τοΰ 
1937 έκ τόννων 120 έκατομμ. επομέ
νως καί τήν έκ τόννων 95 έκατομμ. 
πε}υσινήν εσοδείαν. Ή εσοδεία τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζεται 
είς 19.500.000 τόννους καί ή τοΰ Κα
ναδά είς 12.000 000 τόννους. Συναφώς 
δέον νά λεχθή ότι τό ' Υπουργείον 
Γεωργίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
ύπελόγιζε τήν Ιην Σ)βρίου τήν ολικήν

000 μπουσελς έναντι 1.053.839.0.0 πέ
ρυσι,ή δέ στατιστική γεωργική υπηρεσία 
τοΰ Καναδά υπολογίζει τήν έφετεινήν 
σιτοπαραγωγήν αύτοΰ είς 450 έκατομμ. 
μπουσελς περίπου.

Συνεπεία τής σοβαράς έντάσεως τής 
Ευρωπαϊκής κρίσεως κατά τά τέλη 
Λύγοΰστου ή τιμή τοΰ σίτου είς τήν 
διεθνή αγοράν ΰψώθη αίσθητώς. Πα- 
ρετηρήθη σπάνις προσφορών καί αγο
ραστική τάσις πρός κάλυψιν ανοιγμά
των. Ή Αργεντινή κυβέρνησις, κατά 
πληροφορίας μή έπισήμως βεβαιωθεί- 
σας, έπώλησεν είς τήν Γαλλίαν καί 
τήν ’Αγγλίαν ολόκληρον τό ύπάρχον 
απόθεμα σίτου υπολογιζόμενου είς 
έκατομμ. τόννων ώς καί μέγα μέρος 
τής παραγωγής 1939—1940 ύπολογι- 
ζομένης είς 9 έκατομμ. τόννους 
Έγνώσθη έπίσης ότι έν Ρουμανία συ 
νεπείφ μεγάλης ζητήσεως σίτου καί 
κριθής έκ μέρους "Αγγλων, Γάλλων 
καί Ολλανδών εμπόρων ή τιμή τοΰ 
σίτου ύψώθη κατά 30 ο)ο καί ή τής 
κριθής κατά 100 ο)ο. Έκ Νοτιο- 
σλαυΐας ή προνομιούχος εταιρεία έξα 
γωγής έγχωρίων προϊόντων έξήγαγεν 
είς Γερμανίαν 2750 βαγόνια σίτου 
νέας έσοδείας. "Επεται πίναξ διεθνών

ΒΆΜΒΑΞ
Κατά τά παρεχόμενα ύπ’> τοΰ ’Ορ

γανισμού βάμβακος στοιχεία ή κίνησις 
τνΰ 'Ελληνικού βάμβακος παρουσιάζε
ται ώς εξής:

ΚαιρικαΙ συν&ήχαι.—Κατά τόν μήνα 
Αύγουστον αί καιρικαί συνθήκαι υπήρ
ξαν μάλλον εΰνοϊκαί διά τήν καρπο-

ποσοστονI γουμένων εβδομάδων κατά 
10 ο)ο περίπου καί ήδη 
διά τά πεντάβαθμπ φόμπ γύρω 
δρχ. 33,50—34.

Ή σημειωθεισα ΰψωσις τής τιμής 
τοΰ δολλαρίου ηύξησε τάς τιμάς 
έλαιολάδων κατά 5-6 δρχ. τήν 
Ούτω είς τήν έπιτόπιον αγοράν αι τι-

των
όκάν.

φορίαν. Περί τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ ι μαί τών έλαιολάδων ήσαν διά τιής πρώ

έσοδείαν σίτου τής χώρας είς 736.115, τιμών σίτου :

Άγοραί σίτου 28 Ίουλ. 4 Αύγ. 11 Αύγ. 18 Αύγ. 18 Αύγ. 1 Σεπτ.

Σικάγον 1 ομ 64 ι/3 64 64 1/4 66 ι/8 68 ΐ/3 75 Vs

ί νJ Η
Βίννιπεγκ I £

Η
52 53 3u 51 ι/3 51 Vs 57 ι/3 64

Λίβερπουλ 319 3li 8]10 3/s 318 3/s 316 Τ* 4]1 3/4 4]0 ι/4
Είς σελλίνια καί πέν- 
νας τάς 100 λίβρας).

ΜΕΤΑΛΛΑ ]
Ή ένωσις τών παραγωγών τοΰ χαλ- ! 

κοΰ ηϋξησεν άπό τής 9ης Αύγούστου 
είς 105 ο)ο τό ποσοστόν παραγωγής. 
Ή τελευταία μεταβολή τοΰ ποσοστού 
είχε λάβει χώραν τήν Ιην Μαρτίου, 
δτε είχε μειωθεί είς 95 ο)ο.

Έκ άλλου, κατά τήν 20ήν Σ)βρίου

ή διεθνής έπιτροπή τοΰ κασσιτέρου 
άπεφάσισε τήν αύξησιν άπό 60 ο)ο, 
είς 80 ο)ο τοΰ έγκεκριμένου διά τό 
τρίτον τρίμηνον τοΰ τρέχοντος έτους 
ποσοστοΰ έξαγωγών. Τό ποσοστόν τοΰ 
τετάρτου τριμήνου παρέμεινεν έπί τοΰ 
παρόντος είς 60 ο)ο ποσοστόν όρισθέν 
τήν Ιην Σ)βρίου.

’Αγορά Λονδίνου 28 Ίουλ. 4 Αύγ. 11 Αύγ. 18 Αύγ. 25 Αύγ. 1 Σεπτ.

Χαλκός °If 43] 5]- 44]13]9 44] 6]3 44] 15]- 45] 8]9 44]16]3

ΊΟ
Κασσίτερος J a

Ι'κ
229J18J9 229J18J9 229]18]9 229)18)9 229J18J9 229/48/9

Μόλυβδος }*

}1
14]17]6 16] 2]6 15J18J9 16] 1]3 16] 6]3 16]13]9

1 ^
'Υδράργυροί };? 14]12)6 14J10J-I 14] 7)6 14] 10]- 14J15]— 15] - ]- 1

Η 1
ί

ίδιου μηνός ήρξατο ή συγκομιδή τοΰ 
βάμβακος τών λοφωδών καί αμμωδών 
εκτάσεων.

Άοϋ·ένειαι.—Ή προσβή τοΰ τετρα- 
νύχου μεγάλων εκτάσεων είς τήν πε
ριφέρειαν Λεβαδείας έξηκολούθησε 
προκαλοΰσα σοβαράς ζημίας, βροχή 
πεσοϋσα περί τό τέλος τοΰ μηνός άνέ- 
στειλε τήν έξάπλωσιν τής άσθενείας.

Προβλέψεις παραγωγής.—'Η. πρώτη 
πρόβλεψις παραγωγής καθορίζεται ώς 
κάτωθι κατά περιφερείας :

Θράκης : 500,000 έ'ναντι 700.000 τοΰ 
1938.

Μωκεδονίας: 19.000.0J0, Θεσσαλίας: 
5.000.000. Στερεάς 'Ελλάδος: 19.000. 
000. Νήσων.· 1.000.000 ήτοι, έν συνόλω

της κατηγορίας 42 δρχ. κατ’ όκάν, διά 
δέ τής δευτέρας 38 δρχ. καί διά τά τής 
τρίτης 36 δρχ. ελεύθερα.

προβλεπομένη παραγωγή διά τό 1939 
ανέρχεται είς 50.500.000 χιλιόγραμμα, 
έναντι 48.700.000 πραγματοποιηθέντων 
κατά τό λήξαν έτος 1938.

Μετά τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου αί 
τιμαί τοΰ βάμβακος, ώψώθησύν δεδο
μένου ότι ή μή άνάμιξις τής ’Ιταλίας 
καί ή ούδετερότης τών πλείστων εθνών 
δίδει έλπίδας άναπτΰξεως τών έργασιών 
διά προμήθειας πρός τούς έμπολέμους 

Είς τό Χρηματιστήριου Νέας Ύόρ 
κάς αί τιμαί ύψώθησαν μέχρι τών 9,30 
σέντς κατά λίμπραν, ένεκα καλλίτερος 
ζητήσεως βάμβακος κυρίως έξ Άγ 
γλίας.

Είς τήν Αίγυπτον ομοίως αί τιμαί 
άνήλθον είς 11,75 τάλληρά διά Ach 
mouni.

Ή περαιτέρω πορεία τών τιμών θά 
έξαρτηθή έκ τής ζητήσεως καί τής έξε- 
λίξεως τών πολεμικών γεγονότων 
Ευρώπη.

Είς τήν Ελληνικήν αγοράν παρετη- 
ρήθη ζήτησις βάμβακος, ένεκα αργο
πορίας τής νέας έσοδείας. Μακεδονίας 
νέας έσοδείας έπωλήθησαν πρός 53 δρ.

ΚΑΠΝΑ
Κατά τόν παρελθόντα μήνα ’Ιούλιον 

ό όποιος έμπίπτει είς τήν συνήθως 
κατ’ έξοχήν ήρεμου διά τάς συναλλα- 
γάς τοΰ Καπνεμπορίου περίοδον ούδε- 
μία πρόοδος έσημειώθη ώς πρός τήν 

I κίνησιν έπί τών διαθεσίμων καπνών - 
σοδειών 1937 καί παλαιοτέρων, τών είς 
χεϊρας μή έχουσών έξησφαλισμένην 
κατανάλωσιν έπιχειρι'ισεων.

Γεγονός όμως σημαντικώτατον ιά 
τήν ένίσχυσιν τής διαθέσεως τών κα
πνών τούτων καί δή τών διαμερισμά
των, είς τά όποια απομένουν μεγαλύ
τερα ποσά αδιάθετα είναι τό ότι ή 
Εθνική Κυβέρνησις ήχθη είς τήν άπό- 
φασιν νά διαθέση ποσόν μέχρι 30 έκ. 
δρχ. πρός τόν σκοπόν χορηγήσεως 
«prime» είς τούς έξαγωγεϊς καπνών 
Θεσσαλίας, Φθιωτιδοφωκίδος καί Αι
τωλοακαρνανίας διά τάς χώρας, αί ό- 
ποϊαι συναλάσσονται βάσει έλευθέρου

συναλλάγματος. Τό έν λόγω «prime» 
σημειουνιαι ώρίσθη διά 15 ο)ο διά καπνά έσοδείας 

1937 καί 20 ο)ο διά καπνά παλαιοτέ- 
ρων έσοδειών.

Ήγοράσθησαν καπνά έν συνόλιρ

κατά τό από 21)6-20-7-39 χρονικόν διά- 
σ ιημα 318.537 οκάδων, ποσόν όπερ ά- 
φεώρα κυρίως καπνά Θεσσαλίας καί 
Θθιωτιδοφωκί δος.

Μέ τήν προσΒήκην τοΰ οός άνω πο
σού είς τας μέχρι 20)6)39 γενομένας α
γοράς, τό σύνολον αυτών αναβιβάζεται 
εις 32.082.782 όκ.

Έκ τών μέχρι τοΰ δε συγκεντρωθέν- 
των στοιχείων προκύπτει ότι έφυτεύθη- 
σαν έφέτος διά καπνού 862.998 74
στρέμματα έναντι 627.000 στρεμμάτων 
όρισθέντων κατ’ ανώτατου όριον πρός 
καπνοκαλλιέργειαν κατά τό τρέχον έτος 
διά τοΰ Νόμου 1575

Ή προβλεπομένη παραγωγή έτους 
1939 τών καλλιεργηθέντων 862.998 3/4. 
στρεμμάτων προβλέπεται ότι θά άνέλ- 
θη είς 44.299.400 όκ. έ'ναντι παραγω- 
γής 1938 άνελθούσης είς 37.573.642 έπί 
καλλιεργηθέντων 834,572 στρεμμάτων 
κατά τό 1938. Παρουσιάζεται δη λ. κα
τά τό 1939 έναντι τοΰ 1938 αύξησις 
της καλλιεργηθείσης έκτάσεως κατά 
28.426 8/4 στρέμμα >α καί προβλέπεται 
αύξησις τής παραγωγής κατά 6.725.758 
όκάδας.

ΤΡΑΠΕΖΑ A8HNQN
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

ΕΛΑΙΟΝ 117
ΙΙαρατηρεΐται ζωηροτάτη ζήτησις ελ

ληνικών ελαιόλαδων έκ μέρους τών 
’Αμερικανικών αγορών. Έπραγματο- 
ποιήθησαν δέ σοβαραί πράξεις καί δΓ 
όλην τήν κλίμακα τών ποιοτήτων, άπό 
τών πλέον έκλεκτών μέχρι τής τελευ- 

; ποιοτητος βιομηχανικών έλαίων I 
ιμαί τών αγορών Βορείου καί Νο- 
Άμερικής άνήλθον είς 24 έως

Καταστήματα εν Ελλάδι, 6 χα%αατή~ 
ματα έν τώ έξωτεριχω (έν ‘Αγγλία 

Αίγύπτω χαι Κύπρω).

’Οργανισμός ίδρυΜς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY 

205 West 33rd Street—NEW YORK
Ή αγορά μας έμφανίζηται αρκετά

ίδα ανώτερα εκείνων τών προη-
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Δραχμαί

Ταμείου καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών πρός νο

μικά πρόσωπα καί Μετοχαί 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβιβασθέντων 

λαχειοφόρ. Δανείων Έθν. Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) Δάνεια έπί ΰποθ. £ : 1.476.490.14. 5 
β) Δάν. πρός νομ. πρ.

έπ’ έκχωρ. προσ. » 1.998.075.15. 6 
γ) Λήξ. τοκοχ. δόσ. » 478.119.19. 2

1.043.208.36
1300.028.05

67.640.475.30

29.452.727.79

Όμοΰ » 3.952.686. 9. 1

Κτηματικαί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομι

κά πρόσωπα έπ’ έκχωρήσ. προσόδ. 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 

τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστάσεις 

καί Κτήματα Τραπέζης

1.482.257.420.25

209.323.279.45

610.418.418.40

235.723.383.40 

42.433.909.65

2.679.592 850.65

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας

Δραχμαί

80.000.000. 
43.000.000.—

33.450.813.—

Καταθέσεις :

α) Έν "Οψει 
β) Δεσμευμένοι 
γ) Έπί προθεσμίφ 
’Ανοικτοί λ]σμοί παρά Τραπέίαις έν 

Έλλάδι
Κτηματ. όμολογίαι είς £ : 
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορίφ 

ομολογιών . . £ 4.677.000. 0. 6
Μεϊον διαφ. τιμ. έκ » 415.350.17. 0

12.955.197.33
315.406.474.04

208.385.947.77

Υπόλοιπον » 4.261.649. 3. 0 1.598.118.431.25

Υποχρεώσεις εκ μεταβιβάσεως παρά 
τής Έθν. Τραπένης τής 'Ελλάδος 

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφαροι λογαριασμοί

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ

■;Λ

ft*

I ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000 
0ΦΕ2Σ πρός 3 ο)ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ πρός 3 1)2 ο)ο—4 1)2 ο)ο I n
Μ

ι
367.401.995.55

19.748.879.48
1.125.112.23

Ο τόκος υπολογίζεται άπό της επομένης της κατα- 
θέσεως. Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου 
ηγγνημέναι ύπό τοΰ Κράτους και άπηλλαγμέναι 

τελών χαρτοσήμου.

II 1!
2.679.592.850.65

Έν Άθήναις τή 17 ’Απριλίου
Ο Υποδιοικητής 

Γ. ΙΑΤΡΟΥ

1939.

Ο Αιεν&υντής τον Γεν. Λογιοτηρίοτ

Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: ΕΝ ΑΘΗ,ΝΑΙΣ 
(Πανεπιστημίου 31) *

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ καί 73 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΑΙ ^FTlRilAAl I ετών των οποίων ό αριθμός λή-
ΜΙ ·»Ι-Ι rtUUJlHI γει ε!ς μηδέν ενεργεΐται γενική

ΕΙΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΟΝ ΕιΑίΟΤΟΝ, πογραφ,) τών κ«τ°ίκων του
----------- - J κράτους καθ’ ημέραν όριζομέ-

ΓΙρός άπαντα τά εμπορικά ε
πιμελητήρια άπεστάλη εγκύκλιος 
τοϋ υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας διά τής οποίας ορίζονται τά 
τά εξής :

1) Έν περιπτώσει μετατροπής 
ατομικής έπιχειρήσεως, έγγεγρα- 
μένης εις τά μητρώα έξαγωγέων, 
εις δμόρρυθμον ή ετερόρρυθμον 
εταιρείαν, δεν διατηρείται ή αρ
χική τής ατομικής έπιχειρήσεως 
έγγραφή και διά την εταιρείαν, 
άλλ’ απαιτείται νέα τοιρΰτη.

2) Έάν δυο άτομικαί επιχειρή
σεις, έγγεγραμέναι άμφότεραι εις
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μένην διά διατάγματος.
Σκοπός τής άπογραφής τοϋ 

πληθυσμού είναι κυρίως ή ταυ
τόχρονος άπαρίθμησις τών κα
τοίκων έκάστου δήμου καί ε,κά- 
στης κοινότητας του Κράτους προς 
έξακρίβωσιν τοϋ πραγματικού, 
τοϋ μονίμου καί τοϋ νομίμου 
πληθυσμού.

Κατά τήν άπογραφήν τοϋ πλη
θυσμού, πλήν τών κυρίως δημο- 
γραφικών στοιχείων έξακριβοΰ- 
ται καί ή επαγγελματική σΰνθε- 
σις τού πληθυσμού.

Έκ τής άπογραφής αποκλείεται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 28 Φεβρουάριου 1939

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

τά μητρώα συγχωνευθώσιν εις οιοσδήποτε φορολογικός ή στρατο- 
δμόρρυθμον ή έτερρόρυθμον έΐαι- I λογικός σκοπός. Έπί τοΰτοις δ

τά
μητρφα έκ νέου, ώς νέα έπιχεί

ρείαν, δέον νά έγγραφώσιν εις τά ί ρ^οντ(ϊι^π° τ°ό νόμου μέτρα
' διασφαλίσεως τής μυστικότητος 
τών υπό τών άπογραφομένων πο ■ 
λιτών παρεχόμενων πληροφοριών.ρησίς.

Έν περιπτώσει διαλΰσεως α
νωνύμου εταιρείας, δμορρύθμου 
ή έτερρορύθμου τοιαύτης, καί συ- 
νεχίσεως τών εργασιών ταΰτης 
υπό ενός ή πλειόνων μελών αυ
τής, απαιτείται καί πάλιν νέα 
έγγραφή αυτών κεχωρισμένως, έ
στω καί αν τό όνομα τών συνε- 
χιζόντων τήν έπιχείρησιν, περιε- 
λαμβάνετο καί έν τή παλαια.

Ταμεΐυν καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων Εθνικών πρός νο

μικά πρόσωπα καί Μετοχαί 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβι βασθέ ντων 

λαχείοφόρ. Δαν ίων Έθν. Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών εις £ : 
α) Δάνεια έπί νποθ. £ : 1.436.219.16. 9 
β) Δάν. πρός νομ. πρ.

έπ’ έκχωρ. προσ. » 2.017.734.21. 0
γ) Λήξ. τοκοχ. δόσ. » 486 956.13. 3

Δραχμαί

1.035.947.46 
1 295.771.05

67.606.675.30

29.081.247.70

Ml H ΑΡΙ1 TUI til-

Όμοΰ

Κτηματικά! όμολογίαι εις λίρας 
Δάνεια έπί τιποθήκη καί πρός νομι

κά πρόσωπα επ' έκχωρήσ. προσόδ. 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 

τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις 

καί Κτήματα Τραπέζης

‘Ο ’Υποδιοικητής
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

3.940.910.12.10 1.477.841.490-75

211.538.737.80 

629.032.131.40

233.259.973.80 

42.621.781.55

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ινεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

έκδόσεως ομολογιών εϊς Λίρας

Καταθέσεις :

α) Έν ’Όψει 
β) Δεσμευμένοι 
γ) Έπί προθεσμία 
’Ανοικτοί λ]σμοί παρά Τραπέζα ς έν 

Έλλάδι
Κτηματ. όμολογίαι ι ίς £ : 
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία 

ομολογιών ... £ 4.677.000 0. 6 
Μίΐο ν διαφ. τ'μ. έκ » 415.350.17. 0

Δραχμαί

80.000.00 V 
43.000.000.-

33.150.813.-

12.497.730.08 
316.526.067 39

207.602.429.67

Υπόλοιπον 4.261.649. 3. 0 1.598.118.431.25

2.693.331.755.90

'Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 
τής Έθν. Τραπένης τής Ελλάδος 

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφαροι λογαριασμοί

365.100.452.30
17.304.618.63
19.731.213.58

2.393.331.755.90

Έν Άθήναις τή 22 ’Απριλίου 1939.

Ό Διευάυντης τον Γεν. Αογιοτηρίοτ 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΟΥ HAEZM0V Ι8Ϊ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εις τήν «Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως» έδημοσιεΰθη ό νόμος 
«περί γενικής άπογραφής τοϋ 
πληθυσμού τού κράτους».

Δι’ αυτού ορίζεται δτι καθ’ ε- 
κάστην δεκαετίαν καί έντός τών

Τό Ύφυπουργεΐον ’Αγορανομίας 
έλαβε γνώσιν καταγγελιών δτι έμ
ποροι τινές υπερτίμησαν τά έμπο- 
ρεύματά των ως σίδηρα, κασσίτε
ρον, ξυλείαν, λευκοσίδηρον καί λοι
πά συναφή είδη, βαμβακερά καί 
μάλλινα είδη παρασκευαζόμενα εν
ταύθα καί γενικώς δλα τά εις χεΐ- 
ρας των ευρισκόμενα έμπορεΰματα 
προβάλλοντες ως δικαιολογίαν τήν 
άρχήν τής άντικαταστάσεως με ά- 
κριβοτέρας τιμάς εϊς τό μέλλον 
λόγφ τής εμπολέμου καταστάσεως. 
Τό ύφυπουργεΐον άνακοινοΐ σχε-
τικως οτι εις τας παρούσας περι
στάσεις δεν θά έπιτραπή εις ου- δημοσιευθείσης ήδη

δένα νά πλουτίση εϊς βά
ρος τοϋ λαού, καθ’ δσον ή αρ
χή τής άντικαταστάσεως δεν ι
σχύει, αφού αί είσαγωγαί καί προ- 
μήθειαι θά γίνωνται έφεξής υπό 
τήν αιγίδα τού κράτους διά τής 
άνωτάτης έπιτροπήςάνεφοδιασμοΰ. 
Διέταξε συνεπώς δπως δλοι οι έμ
ποροι επαναφέρουν τάς, προ τής 
22ας Αύγουστου τιμάς, καθ’ δσον 
έν έναντίρι περιπτώσει θά ΰποστοϋν 
τάς βαρείας κυρώσεις τών”νόμων 
περί άποκρύψεως ειδών καί αι
σχροκέρδειας. Παραλλήλως συνέ- 
στησεν ειδικάς έπιτροπάς έξ υπαλ
λήλων καίάγορανομικών οργάνων 
πρός έλεγχον τών τιμών και δια- 
πίστωσιν τής τηρήσεως τής σχε- 
νικής άγορανομικής διατάξεως τής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΙΓΚ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1939

Ενεργητικά υπόλοιπα Κλήριγκ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΔΑΝΙΑ

Λ)σμός καπνών 
» ζακχάρεωςΒΟΗΜΙΑ-ΜΟΡΑΒΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Παθητικά υπόλοιπα κλήριγκ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ (Στατιστικόν Κλήριγκ)
ΒΕΛΓΙΟΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΡΩΣΣΙΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ-ΡΑ

BONS DE CAISSE έν κυκλοφορίφ 
Λ)σμύς TRIPARTITE έπ’ δνόματι 
’Εθνικής Τραπέζης Γιουγκοσλαυΐας

Σύνολον ενεργητικών υπολοίπων 
Σύνολον παθητικών υπολοίπων

Ε. 4.097.730
4.367.613

Stock RM. 15.276.885.—
» KS. 4.070.735.-
» LIT. 5.723.336.-
» FS. 250.313.-
» ΛΑ 3J592-/-
» » 13.297-/-
» » 620.—
» > 50.440-/-
» » 1.961-/-
» ltq 244.000.—

KD 710.120.—
Ν. 8.465.343.—

ΔΡΧ. 11.340.600.—

’Άνοιγμα ΔΡΧ. 2.880.239.-
» ZL. 835171.-
» FB. 37.482.389,—
» ΔΡΧ. 2.847.990.-
» F.F 4.589.585.-
» Λ.Α. 30.538-/-
» ΔΡΧ. 1.500.424.-

» ΔΡΧ. 43.295.354.—

447.070.-

ΚΕΚΡΩΠΟΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ -τηλ.41598

Γ ΠΟΛΥΦΩΤΑ^
\ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ = ΜΟΝΟΦ9ΤΑ == ΑΜΠΑΖΟυ") Μ

_! Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ |Β

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ

Γενικόν υπόλοιπον τή 31-7-39 (ενεργητικόν)

Δρχ. 838.202.900.- 
» 260.337.690.-
» 577.865.210.-

Πρός τά Μέλη
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ - ΚΤΗΜΑΤ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριοι,
Αγόμενοι έκ τής σκέψεως τής διαδόσεως τών προϊόντων τής 

Βιομηχανίας μας καί διά μέσου τών σοβαρωτέρων Προμηθευτι
κών Συνεταιρισμών Ελλάδος, οίος τυγχάνει καί δ όμέτερος, γνω- 
ρίζομεν ύμϊν, δτι ε’ίμεθα πρόθυμοι νά σας έξυπηρετήσωμεν μέ 
τούς πλέον ευνοϊκούς δι’ ύμάς δρους, προμηθευόμενοι άπ’ ευ
θείας παρ’ ήμών τά πολύφωτά σας.

Έπιπροσθέτως, πρός διευκόλυνσίν σας άναλαμβάνομεν τήν 
παρ’ ειδικού προσωπικού άποστολήν καί τοποθέτησιν τών προ- 
μηθευομένων, άνευ ούδεμιάς έπιβαρύνσεως, τόσον διά τάς ’Αθή
νας δσον καί τον Πειραιά.

Διά τούς έπιθυμοΰντας νά έπισκεφθοΰν τήν Ικθεσίν μας έν 
Πειραιεΐ, ή ευκολωτέρα συγκοινωνία είναι ή διά τών αυτοκι
νήτων 'Αθηνών—Πειραιώς, τά όποια σταθμεύουν προ τής έκθέ- 
σεώς μας, ζητοϋντες στάσιν Γωνία '.Ηφαίστου καί Βαα. Κων
σταντίνου (πρώην Σωκράτους) Πειραιά.

Μετά τιμής
ΗΛΙΑΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΤΕΝΥ ΚΟΣΣΕΝ 10 — ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ 
ΤΗΛ. 40 741
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

24 Αύγούστου
’Αρχίζει τάς εργασίας της ή 

Γενική Συνέλευσις των μελών τής 
Συνομοσπονδίας των Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

26 Αύγουστου
‘Ο κ. Πρωθυπουργός δηλοΐ ότι 

«οΰδε'ις ΰφίσταται λόγος άναλή- 
σεως τών καταθέσεων εκ τών 
Τραπεζών καί οτι δεν πρόκειται 
να τεθούν περιορισμοί».

ται επίσημος άνακοίνωσις διά την

28 Αύγουστου
Λαμβάνονται σοβαρά άγορανο- 

μικά μέτρα κατά τής αυξήσεωζ 
τής τιμής τών τροφίμων.

30 Αύγούστου
Ύπεγράφη άγορανομική διάτα- 

ξις δΓ ής απαγορεύεται ή εξαγωγή 
τροφίμων καί πρώτων υλών.

3 Σεπτεμβρίου
Συνεστήθη έξ Υπουργών ανώ

τατη επιτροπή εφοδιασμού τής 
χώρας.

4 Σεπτεμβρίου
Άποφασίζεται υπό τοΰ 'Υπουρ

γείου Εργασίας ή λήψις συστη-

παρατηρηθεΐσαν φαινομενικήν 
αΰξησιν τής νομισματικής κυκλο
φορίας.
9 Σεπτεμβρίου

Ό κ. Πρωθυπουργός δΓ εγκυ
κλίου του συνιστά «ώς εθνικόν 
καθήκον» τήν εντατικήν καλλιέρ
γειαν τής γής.
12 Σεπτεμβρίου

Τίθενται διάφοροι περιορισμοί 
εις τήν κατοχήν καί διάθεσιν τρο
φίμων.
13 Σεπτεμβρίου

Λαμβάνονται σύντονα μέτρα 
διά τήν όργάνωσιν τής εντατικής 
καλλιέργειας τοΰ εδάφους.
14 Σεπτεμβρίου 

Λαμβάνονται επίσης κυβερνητι
κά μέτρα προς άποσόβησιν απο
λύσεων εργατών καί υπαλλήλων.
17 Σεπτεμβρίου

Αί εφημερίδες δημοσιεύουν δη
λώσεις τοΰ κ. Πρωθυπουργού διά 
τήν νέαν τιμήν τών σιγαρέττων 
καί πυρείων.
18 Σεπτεμβρίου

Τό Ύπουργεΐον Γεωργίας δι’ 
εγκυκλίου του συνιστα τήν προ
αγωγήν τής κτηνοτροφίας.

23 Αύγούστου
’Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ 

τοΰ κ. Τσάμπερλαιν καί τού κ. 
Χίτλερ επί τής καταστάσεως.
24 Αύγούστου

'Υπογράφεται συμφωνία μ ή 
έπιθέσεως μεταξύ Γερμανίας καί 
Ρωσσίας έν Μόσχςι.

Ή Τράπεζα τής "Αγγλίας ανα
βιβάζει τον τόκον προεξοφλή- 
σεως από 2 ο)ο εις 4 ο)ο.
25 Αύγούστου

'Υπογράφεται έν Λονδίνψ στρας

τιωτική συμφωνία μεταξύ Άγγλία- 
καί Πολωνίας.
26 Αύγούστου

"0 "Αγγλος Πρεσβευτής αναχω
ρεί διά Λονδΐνον ϊνα έκθέση εις 
τήν Κυβέρνησίν του τά τής συν
ομιλίας του μετά τοΰ Χίτλερ.
27 Αύγούστου

Ό έν Βερολίνφ ’Άγγλος Πρεσ
βευτής επιστρέφει εις Γερμανίαν 
κομίζων τήν Βρετανικήν άπάν- 
τησιν προς τον Καγκελλάριον 
Χίτλερ.

28 Αύγούστου
Ανταλλαγή επιστολών μετα

ξύ Χίτλερ καί Νταλαντιέ.
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-8-1939 ΚΑΙ 7-9-1939
εις εκατομμύρια δραχμών.

ματικών μέτρων διά τήν καταπο- 20 Σεπτεμβρίου
λέμησιν τής αστυφιλίας καί τής 
ανεργίας έν τή χώρα.

5 Σεπτεμβρίου
'Ιδρύθη Ύφυπουργεΐον Συν

εταιρισμό)’' ΰπαχθέν υπό τον κ. 
Πρωθυπουργόν, ως Υφυπουργός 
ώρκίσθη δ κ. Μ. Άλιβιζατος.

7 Σεπτεμβρίου
Εις τάς έφημερίδας δημοσιεύε-

Είς τάς έφημερίδας δημοσιεύε
ται άνακοίνωσις τοΰ Υπουργείου 
’Εξωτερικών δι’ ής δηλοΰται οτι 
«αί σχέσεις μας μετά τής ’Ιταλίας 
έξακολουθοΰν νά είναι ε’ιλικρινώ ς 
φιλικαί».

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
21 Αύγούστου

"Υπογράφεται εμπορική συμφω
νία μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσ
σίας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 7. 8. 1939 7. 9. 1939 Διαφοραί

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Χρυσός καί έξωτερικόν συν)γμα 3.558,3 3.410,5 - 147,8
Δάνεια Δημοσίου είς συν)γμα . 127,8 127,8 —
Κερματικά Έλλ. νομίσματα . . 170,5 166,3 4,2
Έμπορικαί συν)τικαί καί γρ)τια 453,2 489,1 + 35,9
Γραμμάτια Δημοσίου.................
Πιστώσεις είς δραχμάς ....

347,6 347,6

Δημοσίου ................................. 7.095,6 7.723,2 + 627,6
"Ετεραι................. .... 2.832,8 4.705,5 4-1-872,7
Χρέος Δημοσίου.........................
Επενδύσεις.............................

4.083,3 4.083,3 —
433,1 433,1 —

Κτίρια Τραπέζης καί έγκ)σεις . 481.6 482,9 + 1,3
"Ετερα στοιχεία Ενεργητικού 843,8 1.055,9 4- 212,1

20.427,6 23.025,2 +2.597,6

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον................................. 400— 400— —
Άποθεματικά .........................
Τρ)κά γρ. έν κυκλοφορία . . . 
"Ετεραι υποχρεώσεις.................

196,3 196,3 —
7.973,8 10.676,8 +2,703,-

α) λ)σμός Δημοσίου .... 311,8 321,3 + 9,ο
β) λ)σμός Τραπεζών .... 
γ) Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. . . .

772,8 154,— - 618,8
7.792,2 8,218,1 + 425,9

δ) "Ετεροι λ)σμοί ... 1.388.4 1.289,7 — 98,7
Γραμμάτια καί Τρ]καί ’Όψεως . 59,— 92,6 + 33,6
Υποχρεώσεις είς χρυσόν . . . 307,3 323,— + 15,7
"Ετεραι ΰποχρεοόσεις................. 1.226, 1.353,4 + 127,4

20.427,6 23.025,2 +2.597,6

29 Αύγούστου
'Η Γερμανική άπάντησις εστά

λη αεροπορικώς εις Λονδίνο ν.
30 Αύγούστου

Μακρά σύσκεψις ,έν Βερολίνφ 
υπό τήν ΙΙροεδρείαν τοΰ Χίτλερ 
κατόπιν τής κηρύξεως Γενικής 
Έπιστρατεύσεως υπό τής Πολω
νίας.
31 Αύγούστου

Ή Γερμανία ΰπέβαλε προτά
σεις προς τήν Πολωνίαν τάξασα 
48ωρον προθεσμίαν διά τήν απο
δοχήν των. Ή Βαρσοβία δεν άπήν- 
σεν παρά τήν έκπνοήν τής προ
θεσμίας ταΰτης. Κατόπιν τούτου 
τό Ράιχ κρίνει οτι έναυάγησεν ή 
προσπάθεια συμβιβασμού.
1 Σεπτεμβρίου

Έξ όλων τών σημείων τών 
Γερμανοπολωνικών συνόρων αρχί
ζει από τής πρωίας προέλασις 
τών γερμανικών στρατευμάτων 
πρός τήν Πολωνίαν.
3 Σεπτεμβρίου

Ή Αγγλία καί ή Γαλλία κατό
πιν τής άρνήσεως τής, Γερμανίας 
ν’ άποδεχθή τήν άνακοίνωσίν των 
κηρύσσουν κατ’αύτής τον πόλεμον.
4 Σεπτεμβρίου

Γά Γαλλικά στρατεύματα έρχον
ται εις επαφήν μέ τά Γερανικά 
είς τά δυτικά σύνορα τής Γερμα
νίας.

Τορπιλλίζεται τό ’Αγγλικόν 
ύπερωκεάνειον «Άθήνιαν».

Βρεταννικά αεροπλάνα βομβαρ- 
τό Βίλελμσχάφεν καί τό Κουξ- 
χάφεν.
5 Σεπτεμβρίου

Τορπιλλισμοί ατμόπλοιων είς 
τήν Βαλτικήν μεταξύ τών οποίων 
καί τοΰ Ελληνικού φορτηγού 
«Κωστής».

'Ιδρύεται έν Άγγλίφ · Ύπουρ- 
:ΐον οικονομικού πολέμου. ’Η 

Αγγλία καί ή Γαλλία χορηγούν

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τά πολωνικά στρατεύματα συμ

πτύσσονται πρός τήν Βαρσοβίαν. 
9 Σεπτεμβρίου 

Ή αγγλική κυβέρνησις προβλέ- 
■ πει πόλεμον μακρας διάρκειας,
| τουλάχιστον 3 έτών.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1939

Δρχ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς συνάλλαγμα
3. 'Έτερον εξωτερικόν συνάλλαγμα »
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα »
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού :

I. ’Εμπορικοί συν)καί καί γραμ
μάτια Δρχ. 489.053.794.60

II. Γραμμάτια Δημοσίου » 347.632.536.15

3.410.481.188.03
127.829.917.05

166.319.614.50

836.686.330.75

6. Πιστώσεις :
I Πληρωτέοι είς δραχμάς : 
α' Έλλην. Δημοσ. λ)σμός Συγκ.

Έσοδ. καί Πληρ. 7.723.17] .258.61 
3' "Ετεραι 4.705.522.361.98 Δρ. 12.428.693.620.59

II. Πληρωτέοι είς εξωτερικόν συνάλλαγμα Δρχ.12 428.693.620.59
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

1ύ. ‘Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

4.083.440 376.80 
433.063.574.60 
482.872.710.60 

1.055.825.293.64

Δρχ. 23.025.212.626.56

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΘεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Κατασ. Δρχ. 34.377.950.
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 131.900.000.-

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000

166.277.950.

13. Τμήμα Τακτικού ΆποθεματικοΟ είς άντίκρυσμα
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ-
φώνως Ν. 5305 » 30.000.000.—

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία » 10.676.783.450.—
15. "Ετεραι ύποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρ. 321.274.664.07 
β' Τραπεζών » 153.987.713.05
γ' Κατ. Δ.Ο.Ε.» 8 218.062.604.27 
δ' "Έτεροι λο

γαριασμοί » 1.289.794.040.07 Δρ. 9.983 119.021.46
II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαϊ δ

ψεως 92.613.508.-

δραχμάς όπό

Δρχ.

16. Καταθέσεις είς 
προθεσμίαν :

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. "Έτεροι Λογαριασμοί

17. ‘Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

I. Έξωτ. συν)μα είς χρυσόν (Κα-
ταστ. άρθρ. 62) Δρχ.

II. "Έτερον έξωτερικόν συνάλ
λαγμα »

322.954.517.55

18. "Ετεραι ύποχρεώσεις

Έν ’Αθήναις τή 7η Σεπτεμβρίου 1939

Προεξοφλητικός τόκος 6 °/„ Ό Διοικητής

ΚΥΡ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Ο Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 

ΣΤΥΛ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

10 Σεπτεμβρίου
I ό επί Γαλλικού έδάφους συν- 

ελθόν άνώτατον πολεμικόν συμ- 
βούλιον’Αγγλίας καί Γαλλίας απο
φασίζει τήν δΓ όλων τών δυνά
μεων συνέχισιν τού άγώνος.
13 Σεπτεμβρίου 

λ Όξύτατος ^ αγών Αγγλίας καί 
I ερμανίας δια την περιστολήν τοΰ 
λαθρεμπορίου πολέμου.
15 Σεπτεμβρίου

Υποπτοι συγκεντρώσεις Ρωσ-
σικού στρατού παρά τήν Πολωνίαν.
16 Σεπτεμβρίου

Χ^πογράφεται μεταξύ Ρωσσίας
και Ιαπωνίας συμφωνία ανακω
χής.
17 Σεπτεμβρίου

Τά Ρωσσικά στρατεύματα είσ- 
! βάλλουν είς Πολωνίαν διά νά 

10.075.732.529.461 καταλάβουν τήν Λευκορωσσίαν 
ι καί τήν δυτικήν Ουκρανίαν.
18 Σεπτεμβρίου 

ΤΙ Μόσχα άνακοινοΐ ότι ή Σο
βιετική ενέργεια δεν έχει έννοιαν 
εξόδου τής Ρωσσίας είς τον πόλε
μον.
19 Σεπτεμβρίου

Ό κ. Χίτλερ εκφωνεί μακρόν 
λογον εις το Ντάντσιγκ.
20 Σεπτεμβρίου

Ο κ. Γσάμπερλαιν είς τον λόγον 
του εν τη Βουλή τών Κοινοτήτων 
λεγει οτι ή "Αγγλία καί ή Γαλλία 
καταδικάζουν τήν Ρωσικήν ένέρ- 
γειαν καί, ότι θά συνεχίσουν τον 
αγώνα μέχρις εσχάτων.
21 Σεπτεμβρίου

Δολοφονείται ό Πρωθυπουργός
τιΙ? Ρουμανίας Καλινέσκου υπό

322.954.517.55

1.353.464.179.55
Δρχ. 23.025.212.626.56

■Τ'
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μελ ων τής «Σιδηράς φρουράς».
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