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"Αρθρον δημοσιευθέν εις τό ’Αμερικανικόν Περιοδι
κόν «Foreign A f f a i ζ» vnb GRAHAM HUTTON

Ή «Τραπεζιτική», εις τό ψύλλον αυ
τής τοϋ μηνός Σεπτεμβρίοο 1938 
έδωκεν εύρεΐαν περίληψιν ενδια
φέροντος άρθρου τοϋ κ. Bertrand 
Nogaro, έκθέτοντος καί εύμενώς 
κρίνοντας τάς πρωτοτύπους όν
τως μεθόδους ας έπενόησαν οί 
ιθύνοντες έν Γερμανία, ΐνα, άνευ 
προσφυγής, κατά τό δυνατόν, 
εις τόν νομισματικόν πληθωρι- 
ρισμόν, έπαρκέοουν εις τάς όλο- 
νέν όγκουμένας κρατικός άνάγ- 
κας διά τήν χρημαιοδότησιν των 
εξοπλισμών. ’Ήδη, έν τω πνεύ- 
ματι τής άμερολήπτου καί άπό 
πάσης πλευράς έυφανίσεως τοϋ 
παρατηρούμενου έν Γερμανία 
πρωτοφανοϋς οικονομικού φαι
νομένου, παραθέιομεν κατωτέρω 
περίληψιν άρθρου άμερικανοϋ οι
κονομολόγου, κρίνοντας, προφα
νώς έπί τό αΰστηρότερον τά 
γερμανικά οικονομικά πειράμα
τα, ώς ήδη ταΰτα συνεχίζει ό 
μάλλον ριζοσπαστικός διάδοχος 
τοϋ συντηρητικοϋ Δρος Scliacht, 
δόκτωρ Walter Funck.

Έπί εξαετίαν ήδη τό τρίτον 
Ρά'ίχ άπετέλεσεν έργαστήριον 
οικονομικών πειραμάτων. Πλήν 
τά πειράματα ταϋτα δέν άπε- 
φασίσθησαν πάντοτε καί μό 
νον υπό οικονομολόγων. Πάν- 
τες δμως οί άνά τόν κό
σμον οικονομολόγοι ήδυνή- 
θησαν νά παρακολουθήσουν 
τήν γοργήν έναλλαγήν των. Τά 
πειράματα ταΰτα ώδήγησαν εις 
άποτελέσματα ή έκ των όποιων 
άμεσος διέξοδος φαίνεται δυ 
σχερής.

Κατ’ ουσίαν ούδέν των οικο
νομικών πειραμάτων του έθνι 
κοσοσιαλιστικοΰ κράτους δόνα 
ται νά θεωρηθή ώς πρωτότυπον 
καί καινοφανές. Πολλά τούτων, 
άπό αίώνος καί πλέον έπενοή- 
θησαν ή καίέφηρμόσθησαν ύπό 
του ΝαπολέοντοςΑ'.,τών Ficlite, 
List,Louis Blanc ή καί τών οι
κονομικών άρχιτεκτόνων του 
Σοβιετικού συστήματος. ’Όντως 
δέ εις πολλά σημεία τά οικο
νομικά πειράματα τών έθνικο- 
σοσιαλιστών ομοιάζουν πρός 
τά πρόχειρα οικονομικά μέτρα 
τά συνοδεύοντα πάσαν κοινωνι
κήν καί πολιτικήν άναστάτωσιν, 
άπό τής έπαναστάσεως μέχρις 
αύτοΰ τοϋ πολέμου. Έπί παρα- 
δείγματι, ή μετά τήν Διάσκεψιν 
του Μονάχου σημειωθεΐσα στε- 
νότης . ρευστού χρήματος,^ ώς 
ισχυρίζονται πολλοί εις τό ‘Ράιχ 
ήχάγεν εις την δήμευσιν τής 

περιουσίας τών Εβραίων έπίσης 
δ'έγένετολόγος περί έκδόσεως 
νέων ομολογιών διά τών όποιων 

οί’Άριοι-Γερμανοί θά ήδύναντο 
νάάποκτήσουν εις μικροτάτας 
τιμάς τάς τέως Έβραϊκάς ή Κα
θολικός ιτεριουσίας. Άναλόγως 
είχεν ένερ/ήσει καί ή Γαλλική 
Έπανά τ - ασις διά τής έκδόσεως 
τών «assignats» οί Γάλλοι «Πο- 
λΐται» ή τύναντο νά άγοράσουν 
έκκλη τ £ ττικά κτήματα, ώς δέ 
τά «assignats» άπετέλεσαν τόν 
πρόδρ ω >ν καί ήγαγον εις τόν 
νομισματικόν πληθωρισμόν, οϋ-

τω καί σήμερον δυνάμεθα δι
καίως νά συσχετίσωμεν τήν έκ 
τής Reichsbank άποχώρησιν του 
δόκτορος Scliacht, μέ τόν μα
κράν κατάλογον τών γενομέ- 
νων άπαλλοτριώσεων, τών έκ- 
δοθέντων άλληλοδιαδόχων νέων 
δανείων, τών άποτόμων αύδή- 
σεων τής κυκλοφορίας τραπε

ί ζογραμματίων τής Reichsbank, 
! τής έπιτάξεως Εργατικών χει- 
I ρών καί τής ύπερεν τατικής αύ- 
τώνχρησιμοποιήσεως, ούτως ώ
στε εύλόγως νά διερωτώμεθα : 
Ή Γερμανία άρα γε άσκεΐ ήδη 
πληθωριστικήν πολιτικήν; ’Έχει 
έξησφαλισμένηνδιέξοδον;

Τιθεμένου έπί τάπητος τοϋ 
άνωτέρω ζητήματος, συνισταται 
δπως διατηρήσωμεν ψυχραιμίαν 

I καί ηρεμίαν πνεύματος κατά 
τήν ερευνάν μας. Πράγματι, 
πρό εξαετίας, πλεΐστοι έπιφα- 
νεΐς οικονομολόγοι, άνήκον τες 
εις έθνη μή όλοκληρωτικά, έ- 
σπευσαν νά προφητεύσουν τήν 
κατάρρευσιν τής Έθνικοσοσια- 
λιστικής οικονομίας μετά τινας 
μήνας, έντός διετίας τό βραδύ- 
τερον. Πλήν ή πρόβλεψις αυτή 
δέν έπραγματοποιήθη οΰχί διότι 
ή λογική βάσις τών σκέψεων 
τών οικονομολόγων ήτο σφα
λερά, άλλά διότι ό ύπ’ αυτών 
υπολογισμός του χρόνου ήτο 
άνακριβής. Τούτο δέ συνέβη 
διότι παρεδέχθησαν δτι ό άριθ- 
μός παραγόντων τινών έχόντων 
χαρακτηριστικήν ειδικήν σημα
σίαν εις τό ’Ράιχ ήδύνατο νά 
συγκριθή μέ άλλους παράγον
τας έχοντας μέν τήν αυτήν ο
νομασίαν εις ,άλλας χώρας 
άλλ’ έντελώς διάφορον έννοιαν, 
έπί πσραδείγματι οί έξης παρά
γοντες : ήμερομίσθισ, βιωτικόν 
έπίπεδον, κόστος παραγωγής, 
άποταμίευσις, κεφάλαιον, κέρ
δη κλπ.

Οί έθνικοσοσιαλισταί έκλη- 
ρονόμησαν άπό τό προκάτοχον 
καθεστώς 6 έκατομμύρια άνέρ- 
γων, γνωστούς πόρους ρευστών 
κεφαλαίων δέν εΐχον, ή βιομη
χανία αύτών είργάζετο εις τό 
τρίτον τής άποδοτικότητός της, 
καί τό έξωτερικόν έμπόριον 
ένεφάνιζε μετρίαν κίνησιν.
Τό Ράιχ έθεωρεΐτο άφερέγγυον 

καί δέν ήδύνατο νά συνάψη 
δάνεια είς τάς ξένας άγοράς. 
Έν τόύτοις οί κ κ. Χίτλερ καί 
Σάχτ άπέδειξαν δτι εΐχον τό 
μέσον νά άντεπεξέλθουν κατά 
τής δυσχερούς ταύτης καταστά- 
σεως. Εργοστασίων καί έργα- 
τών ή Γερμανία δέν έστερεΐτο, 
έλειπον μόνον τά ρευστά κεφά
λαια καί αί πρώται υλαι. Οί 
ιθύνοντες έθνικοσοσιαλισταί έ- 
ξησφάλισαν τότε επαρκείς πό
ρους ρευστών κεφαλαίων διά 
τής έκδόσεως φορολογικών ομο
λόγων, αύξήσεως τής φορολο
γίας, άναστολής τής καταβολής 
τών πολεμικών έπανορθώσεων 
καί δεσμεύσεως πάντων τών 
είς συνάλλαγμα μεταφερομένων

ποσών διά τήν ύπηρεσίαν τών 
έξωτερικών δανείων. Διά του 
τρόπου τούτου έδημιουργήθη 
άγοραστική ίκανότης πρός χρή 
σιν ούχί ύπό τοϋ καταναλωτι-

I κοϋ κοινοϋ άλλά ύπό του Κρά
τους. Συνεκεντρώθησαν πρώ- 
ται ϋλαι διά τής άσκήσεως 
έλέγχου έπί τών εισαγω
γών καί διά τής άνακατανο- 
μής του έξωτερικοΰ έμπορίου 
τής Γερμανίας, ιδία μεταξύ τών 
μικροτέρων χωρών, τοϋθ’ δπερ 
έδημιούργησε νέα χρέη,

Τό Κράτος, τούτέστιν ή τερά
στια γραφειοκρατία τών έπιμε- 
λητηρίων, συμβουλίων, έπιτρο- 
πών έλέγχου, έπιθεωρητών καί 
τών έν γένει δημοσίων άρχών, 
ήδυνήθη συγχρόνως νά διατη- 
ρή τά ήμερομίσθια είς χαμηλόν 
έπίπεδον, νά αύξήση τάς ώρας 
έργασίας, νά έλέγχη τάς τιμάς 
λιανικό© έμπορίου,· να περιορί- 
ση τήν παραγωγήν ή τήν εισα
γωγήν ειδών καταναλώσεως Ε
νώ άφ’ έτέρου κατέβαλλε τερά
στιον προσπάθειαν διά τήν έν- 
τατικήν κατασκευήν παραγωγι. 
κών έργων καί προϊόντων μή 
άμέσως άναλωσίμων, δηλαδή 
νέων έργοστασίων, νέων βιομη
χανικών έγκαταστάσεων, οικο
δομών, δδών καί πολεμικών ει
δών, διά τήν δημιουργίαν με
γάλου στρατοΟ, ίσχυρας άερο- 
πορίας, στόλου ώς καί διά τήν 
συγκρότηοιν πλήθους ήμιστρα- 
τιωτικών οργανώσεων. Διά τής 
άθρόας ταύτης παραγωγής προϊ
όντων μή άμέσως άναλωσίμων 
έπετεύχθη τό έξής άποτέλεσμα: 
’Αντί μιας Οικονομίας έν τή ό 
ποια οί καταναλωταί άπετέ- 
λουν τόν κύριον παράγοντα 
δραστηριότητας έδημιουργήθη 
ήδη Εν νέον οικονομικόν καθε
στώς είς τό όποιον ή παραγωγή 
προϊόντων μή άμέσως άναλω
σίμων έδιπλασιάσθη.

Γνωστόν είναι δτι τελικός 
σκοπός πάσης κανονικής έπεν- 
δύσεως κεφαλαίων είναι ή πα
ραγωγή προϊόντων βραδείας ά- 
ναλώσεως, «capital goods» του- 

! τέστιν ή κατασκευή σιδηροδρό
μων, πλοίων, έργοστασίων, βίο

ι μηχανικών έγκαταστάσεων, οι
κοδομών, βαρέων μηχανημάτων, 
διά τών όποιων πάλιν έπιτυγ- 

ι χάνεται, ή αϋξησις τής παραγω- 
! γής τών άναλωσίμων προϊόν- 
! των «consumers, goods» : οΐον 
τροφίμων, ένόυμάτων, χρησί
μων Αντικειμένων κλπ.

Γενικώς ή ιδιωτική άποταμί- 
ευσις χρησιμεύει είς τήν έπέν- 
δυσιν τών ιδιωτικών κεφαλαίων 
είς ιδιωτικός Επιχειρήσεις άπο- 
βλεπούσας πάλιν είς τήν ίκα 
νοποίησιν τών άναγκών τών ι
διωτών. Τουναντίον έν τω Εθ
νικό σοσιαλιστικά) οικονομικά) 
καθεστώτι τά διά τής έπενδύ- 
σεως κεφαλαίων παραγόμενα 
βραδείας άναλώσεως προϊόντα 
δέν άψοροΰν ώς έπί τό πλεΐ- 
στον είς τήν άνάπτυξιν τών Ερ
γασιών τών ιδιωτικών έπιχει- 
|'Η συνέχει* εις την 4ην σελίδα]

ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΠΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

’Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡ. ΚΑΜΠΑΝΗ, δικηγόρου

Δημοσιεύομεν άξιόλογον μελέτην 
τοϋ Συναδέλφου κ. Νικολάου Γ. 
Καμπάνη περί τραπεζικής κατα- 
θέαεως.

Ή μελέτη αΰτη έχει δλως ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά τούς άναγνώοτας 
τής «Τραπεζιτικής», διότι πραγμα
τεύεται θέμα καθαρώς τραπεζι
κόν, άναγόμενον είς τήν καθημε
ρινήν τραπεζικήν πραξιν.

Μελέτην έπί τοϋ ίδιου θέματος έδη- 
μοσίευσεν ό κ. Ν. Καμπάνης είς 
τό έγκριτον νομικόν περιοδικόν 
«Άρχειον Ίδιωτικοϋ Δικαίου» Π. 
Ζέππου, τεϋχος Ιον έτους 1939.

Ό κ. Καμπάνης τήν μελέτην του 
ταύτην συνεπλήρωσε καί έπεξέ- 
τεινεν ειδικός διά τούς άναγνώ- 
στας τής «Τραπεζιτικής».
Α) Περί τής τραπεζικής κα

ταθέσεως χρημάτων - χρεωγρά- 
φων κατά τό Ν. Δ. τής 17 ’Ι
ουλίου 1923 «περί ειδικών δια
τάξεων έπί ανωνύμων εται
ρειών».

Αί τραπεζικοί καταθέσεις γε
νικώς διακρίνονται είς καταθέ
σεις άπλάς άνευ δρου τινός, αϊ- 
τινες είναι καί αί συνήθεις καί 
είς καταθέσεις ύπό διαφόρους 
δρους(').

Τό Βον κεφάλαιον τοϋ Ν. Δ. 
τής 17 Ιουλίου]!3 Αύγουστου 
1923 «περί ειδικών διατάξεων 
έπί Ανωνύμων Εταιριών» διά τών 
άρθρων αύτοΰ 2 καί 3 πραγμα
τεύεται κατ’ άρχήν περί άμφο- 
τέρων τών άνωτέρω καταθέσε
ων, άλλά μόνον περί τοιούτων 
χρημάτων ύπό τήν εύρεΐαν - αύ
τών έννοιαν- (2) καί Ανωνύμων 
χρεωγράφων. Αί άλλαι τραπεζι
κοί καταθέσεις, ώς λ. χ. αί αυ
τούσιοι, αί ώς Αδήλου περιεχο
μένου φερόμεναι έν τή τραπεζι
κή πρακτική, άφέθησαν νά ρυθ
μίζονται ώς καί πρότερον ύπό

1. Περί τής τραπεζικής έργασίας 
τών καταθέσεων βλ. Έμπ. Δικ. Ά- 
ναστασιάδου καί έλλ. μεταφρ. Lyon- 
Caen. Αί καταθέσεις διαιρούνται είς 
μακροπροθέσμους (όνομαστικάς ομο
λογίας) δψεως (ταμιευτηρίου, ανοι
κτού λογαριασμού) φυλάξεως τίτλων. 
Περί καταθέσεως κατά τό Νομοθετ. 
τοϋτο Διάτ. βλ. Ε.Ε.Ν. έτος Δ' 1937 
σ. 396 κ. έ. καί έν τω ύπ’ άριθ. 40] 
1937 φύλ. «Τραπεζιτικής» έκτενέστε- 
ρον 1. Δέδεν. Έπίσης βλ. καί έν Τρα
πεζιτική» Μαΐου-Ίουνίου 1938 περί 
καταθέσεως Π. Βαρέλαν, ένθα καί 
θέματα περί ών δέν γίνεται λόγος 
έν τρ παρούση.

2. Βλ. άποφ. Έφ. ’Αθηνών 270J1934 
Θ. ΜΕ' σελ. 556 καί Α. Π. 123)19.37 
Ε.Ε.Ν σελ. 533.

τοϋ κοινοϋ δικαίου καί τών τρα
πεζικών συνηθειών (3), διότι, τό 
άντικείμενον τούτων δέν συμβι
βάζεται πρός τάς νεωτεριστικός 
καί συγχρονισμένος διατάξεις 
του Νομοθετικού τούτου Διατά
γματος, του ριζικώς τροποποιή- 
σαντος τάς άναλόγους διατάξεις 
του Ρ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΓΙερί καταθέσεων χρημάτων 

καί άνωνύμων χρεωγράφων.
Κατά τό άρθρον 2 έδάφιον 1 

του έν λόγω Ν. Δ : «Έάν π α ρ’ 
Εταιρεία έγένετο κ α τ ά
θεα ι ς χρημάτων ή άνωνύμων 
χρεωγράφων υπέρ τρίτου (4)

3. ’Ήδη αί μεγάλαι παρ’ήμΐν Τρά- 
πεζαι δέν δέχονται τοιαύτας. Πρός 
τοϋτο έκμισθώνουν χρηματοκιβώτια. 
Βλ. περί, τούτων άρθρον 93 τοϋ Ν. 
Δ. κ. έ. Άναστασιάδου Έμπ. Δίκαι
η ν, δ' έκδ. σελ 893.

4. Τό άρθρον 2 κάμνει χρήσιν τής 
φράσεως «έάν έγένετο κατάθεσις 
ύπέρ τρίτου», διότι ό νομοθέτης 
έχει ύπ' δψει του δτι αί Τράπεζαι 
προκειμένου περί τών καταθέσεών 
των άπευθύνονται πρός' τό κοινόν, 
μεθ’ οΰ, καί συμβάλλονται έπομένως 
τό κοινόν τοϋτο είναι καί ό δικαιού
χος, ό τρίτος, τών καταθέσεών των.

Έπίσης ό νομοθέτης έχει ύπ’ δψει 
του δτι, είτε ή κατάθεσις έγένετο 
παρά τίνος έκ τοϋ κοινοϋ ύπέρ εαυ
τού, εϊτε, έγένετο αϋτη παρά τίνος 
έκ τοϋ κοινοϋ ύπέρ άλλου έκ τοϋ 
κοινοϋ έπίσης, ή σχετική άπόδειξις 
καταθέσεως δταν ή σύμβασις κατα
θέσεως έγένετο παρ’ εταιρεία, φανε
ρώνει, τόν ύπέρ ού έγένετο αϋτη. 
Έπομένως, εις είναι καί ό δικαιούχος 
τής καταθέσεως, ό περί οΒ ό Νόμος 
πραγμσ ιεύεται, δηλαδή ό τρίτος, 
οπωσδήποτε καί άν αϋτη έγένετο. 
Περί τούτου δέν έγείρεται άμφίβο- 
λία, έν τούτοις ή διευκρίνισις αϋτη 
έκρίθη άναγκαία, διότι, ίσχυρίσθη- 
σαν τινές δτι τό άρθρον πραγμα
τεύεται μόνον περί συμβάσεως «ύπέρ 
τρίτου», ώς αϋτη, δηλαδή, θά ήννο- 
ξΐτο συμφώνως πρός τά περί αύτής 
παραδεδεγμένα ύπό τής έπιστήμης 
έν τω κοινω δικαίω (ρηταί περί ταύ
της διατάξεις έν τω Δ. Ρ. ώς γνω
στόν δέν περιέχονται) καί δχι δτι 
πραγματεύεται περί τής τραπεζικής 
καταθέσεως ώς καί δταν αϋτη κα
ταρτίζεται ύπέρ αύτοΰ τούτου τοϋ 
καταθέτου. Ή άντίληψις αϋτη, αντί- 
κειται είς τήν δλην διατύπωσιν τοϋ 
άρθρου 2 διότι, έάν έπραγματεύετο 
τοϋτο περί συμβάσεως καταθέσεως 
ύπέρ τρίτου, ώς αϋτη, δηλαδή, θά 
ήννοεΐτο κατά τά περί αύτής κρα
τούντα, θά έδει \ά ώμίλει τοϋτο 
περί stipulator, tertius, κλπ. δπερ, 
δμως δέν συμβαίνει. ’’Αλλως τε
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, Αι^αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
την υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοΰ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού

Παρακαλοϋνται ο[ κ. κ. Συνδρο- 
μηταί, δπιος γνωστοποιούν εις τά 
γραφεία τού Περιοδικού πάοαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.

Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου
•Υπεύθυνος έπΐ τής "Υλης
Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

’Αμερικής 19
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
γιωργος; ο. καλαγανης:

Κυθήρων 30

πρό τοΰ καταθέτου, οί κληρονό
μοι του τρίτου οόδέν δικαίωμα 
εχουσιν έπί τής καταθέσεως.

Εδάφ. 2.— Έάν ή κατά τό 
προηγούμενον έδάφ. κατάθεσις 
προσβάλη νόμιμα δι
καιώματα άλλου, οδτος έ
χει ά ξ ί ω σ ι ν ά π οζ η μ ι ώ- 
σ ε ω ς κατά του τρίτου, άλλ’ ή 
τοιαύτη άξίωσις, έφ’ δσον δέν/
έγένετο ^κατάσχεσις εις. '[να καταστή τις δικαιούχος 
χειρας τής εταιρείας, δέν κ καταθέσεως τοΰ άρθρου- 2 έδάφ. 

= Ιη, τν *πόδοσιν τής κατα-1 ι δέν απαιτείται μνεία της- αί- 
= ι θεξ_εωζ είζ τ°ν τρίτον. ^ . χί^ς χής καταθέσεως,
|| Αυμφωνως τυρός τάς διατά-: δεν άπαιτεΐται καί 
|Ι ,εις ιοΟ άρθρου τούτου δύνσν-1 gy συνιστάται ή σύμβασις της 
| ται να παρατηρηθούν τά έξης; j Τραπεζικής Καταθέσεως; Κατά 

I. Ό ύπέρ οϋ ή Τραπεζική! συνέπειαν, έφ’ δσον· τοθτα κα- 
Κατάθεβις Χρημάτων-Χρεωγρά-1 θορίζεται διά θετής έπΐ το® προ- 
φων καθίσταται και δίκαιου- | κειμένου διατάξεως,. έ-πεται δτι 
χος τών άνιικειμένων αυτής απ' j $έν εξετάζονται καί δέν- ερευ- 
ενθείας αμα τή καταθέσει. —To I «ώνται τά τε παραγωγικά καί 
άνωτέρω άρθρον διά τοΰ έδα-! απώτερα τής καταθέσεως αίτια, 
φίου αύτοϋ 1 άφοΰ άφίνει νά ■ επομένως, κατά τόν- νόμον, μόνη
ισχύουν κατ’άρχήν καί έπί τρα -----------------
πεζικής καταθέσεως χρημάτων 
χρεωγράφων

οδ κατηρτίσθη.· Επομένως καί 
οί άνήλικοι, άπηγορευμένοι κλπ. 
καθίστανται δικαιούχοι καταθέ
σεως άνε® οίασδήποτε άποδο- 
χής παρά τοϋ έκπροσωποΰντος

δηλαδή, 
δι*
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ά) ό τρίτος καθίσταται δικαιοϋ- 
χος των κατατεθέν τ ω ν 
άμα τη καταθέσει, μή άπαιτου- 
μένης μνείας τής αιτίας τής 
καταθέσεως, μήτε ά π ο
δ ο χ ή ς του τρίτου, β) είναι 
έγκυρος ό έν τή καταθέσει 
όρος δτι ό τρίτος θέλει 
καταστή δικαιούχος τής 
καταθέσεως μετά θάνατον τοϋ 
καταθέτου. Έν τή δευχέρα περι-

αΐ περί συμβάσε> 
ως καταθέσεως (depositum) δια
τάξεις τοϋ Ρ. Δ., έφ’ δσον δέν 
θέτει καί ίδιους- καν/όνας π$ρί 
αυτής,—βλ. έν άρχή του έδαφ. 1
του άρθρου—όρίζει πρώτον,, δτι! μικά πρόσωπα περί δν πρόκει- 
ό δικαιούχος—ό υπέρ ου, δηλα-j ται, έκτος το© δτι άγνοοΰσι καΐί 
δή, έγένετο ή κατάθεσις τρίτος (5 6) | αύτά ακόμη; τά πρόσωπα, τή,ν 
— καθίσταται δικαιούχος των! ιδιότητα κας έν γένει προσωπι- 
κατατεθέντων, άμα τή κ α τ α ρ- - κήν κατάστασιν των μεθ’ ών oyv-

σημαΐίΤαν καί συνέπειας διά \τήν-1 ρηται ή ίαυτής αιτία έν τη σχε- 
δλην ερμηνείαν τοΟ άρθρου καϋ τική αποδείξει τής. καταθέσεως. 
των καθ’ εκαστα περί τήν τρσ- έφ’ δσον υάλιστα καταρτίζεται 
πεζικήν κατάθεσιν ϊγειρομένωχ ·,; ούχί μόνον τή απλή συναινέσει
ζητημάτων. j άλλα καί πράγματι (re). Ή συμ- j τούτους. Ή διάταξις. αυτή δέν

II. Κατά Νόμον δεν ερευνών-; δ-ασις δμως.αϋτη είναι έν ταύτω είναι τεθειμένη, ώς, έκ πρώτης 
ται τά παραγωψεκά xal άπώ-! 4αί ιδιόρρυθμος λόγω- των περί δψεως έμψανίζεται, έκ λόγων 
τέρα τής καταθέσεως αίτια. 'Ως I ^Δτής έξαιρβτικών διατάξεων σχετιζομένων ατενώς; πρός τά 
ούμβααις είναι ιδιόρρυθμος, j τ<5ν προστιθεμένων 3τά τοΟ άρ- 
άναφερομένης τής αιτίας της.— | θρου 2. Περί τοϋ δτι- είναι κατ’

1 αρχήν αιτιώδης ή σύμβασις αϋτη 
ύπό τήν άνωτέρω έννοιαν, δέν 
γεν-νάται αμφιβολία, διότι, είναι 
παγκοίν-ως γνωστή ή αιτία 
λό- ω των πρός τό κοινόν καθη
μερινών προσκλήσεων,- καταθέ
σεων και γνωστή έπίσης καί ή 
περαιτέρω αιτία των καταθέ
σεων τών συγχρόνων, τραπεζών, 
οπερ, δεν συμβαίνει έν τώ 
κοινών δτκαίω. Ή ταιαάτιη αίτια— 
ή αίτια: αύτής ταύτης, της κατα- 
θέ-ζεως—δέν ήτο άνάγ.κ-ϊΤ; νά πα- 
pc μένη επομένως , μυστική. ’Έτι 
π/νέον„ νομίζομεν καί; &ιΓ ευνοή-
τους λόγους δτι & uadtacpoq νο- το ίσως καί άμφιμερεΐς, συμβο- 
μο.θέτης δέν ήτο δυνατόν νά έπι- λαιογραφικαί, δικαιοπρσΕίαι κα- 
β-άλη διά ρητής δνατιάξεως, ώς ή] ταθέσεων κλπ.—δπερ δέν συμ- 

λόγοι τής διατάξεως ταότης, ού- άνωτέρω, ύποχρέωσχν διπως άναι- ι βιβάζεται ιδίως, μέ τήγ ίδιοσύ-
σιαστικοί καί ευρύτερο* τοιοϋτοι, * λαμβάνουν οί ύπερ ων αΐ κατα- οταεην. τών. (μόλις πρό -........
διότι, ό όφειλέτης, ήτοι τά νο- θέσεις, εις χειρας, των άποδί$ί-

' ξεις χαταθέσεο3ν« π., χ. χρεωγρ^ά-

αίτία συμβάσεως- καταθέσεως 
αναγνωρίζεται άτι σσν-ισταται 
αδτη έναντι τοϋ ’Οφειλέτου της (7). 
Πρόδηλοι εΐναΐι οί νομοθετικοί ·

περί τήν σύμβασιν υπέρ τρίτου, 
άλλ’ είναι κατ’ ανάγκην συνδε- 
δεμένη μέ τάς δύο άναπτυχθεί- 
σας, ώς άνω διατάξεις, τοϋ αύ- 
τοϋ άρθρου 2 καί τεθειμένη ιδι
αίτατα ώς καί-άμφότεραΐί αΐ ά
νωτέρω, διά λόγους τραπεζοσυ- 
ναλλανματικούς.,.Α, χ. .καί. διά τό 
τελευταΐον τοστο#, εάν άπητεΐτο 
αποδοχή τών τραπεζικών κατα
θέσεων, έκτος άλλων λόγχον προ
ερχόμενων έκ. τών. αναγκών τής 
πρακτικής,, θά έπεραταΰντο αΐ 
συμβάσεις αυται. ίσως, καί. μετά 
χρόνους—δικαιούχοι διάφοροι 
έν τή, αλλοδαπή, ήμεδαπή, α
γράμματοι δι’ ο.ϋς θά άπητοϋν-

τοϋτο άντίκειται καί είς αύτό τό 
γράμμα τοϋ Κεφαλαίου Β'. έν & καί 
περιέχεται τό &ρθρ. 2, διότι, τούτο 
σαφώς όμιλεΐ περί καταθέσεων χρη- 
μάτων—-χρεωγράφων γενικώς καί 
άδιακρίτως καί οχι περί τοιούτων ή 
τοιαύτης «υπέρ τρίτου» μόνον. Άν- 
τίκειται όμως καί είς τήν νομικήν 
λογικήν, διότι, έκτός άλλων, θά δεχθή 
τις, ότι κατάθεσις γενομένη προσω'- 
πικώς παρά τοϋ Α, έπ’ όνόματι του 
ή τοΰ Β έν ενεργητική συνενοχή, 
εϊτε διαιρετής ένοχης χρημάτων είτε 
ετι περισσότερον αδιαιρέτου ένοχης 
χρεωγράφων—όσον μέν άφορα τόν 
Α, ή σύμβασις αϋτη καταθέσεως θά 
διέπεται ύπό τοϋ Ρ. Δ., δσον δ’ 
άφορα τόν Β, αϋτη θά διέπεται ύπό 
τοϋ Νομ. τούτου Διατάγματος, άπο- 
ψις μή δοναμένη ν' άποδοθή είς πε- 
ριεχόμενον νόμου. Σημειωτέον καί 
δτι οί ίσχυρισθέντες ότι τό άρθρον 
2 αποτελεί σύμβασιν καταθέσεως 
ύπέρ τρίτου, ώς αϋτη θά ήννοεϊτο 
κατα τό κοινόν δίκαιον ίσχυρίσθησαν 
επίσης, δτι αϋτη είναι καί άναιτιώ- 
δης τοιαύτη. (βλ. κατωτ. σελ. 8 σημ. 
Ί) Εδέχοντο, δηλαδή, ότι ό νόμος 
καθιέρωσε διά ρητής διατάξεως καί 
σύμβασιν τραπεζικής καταθέσεως 
«αίτιοαναιτιώδη, έν τω ώς άνω πα
ραδείγματα έφ’ όσον ή μέν ύπέρ 
έαυτοΰ κατάθεσις τοΰ Α θά ύπήγετο 
ύπό τό Ρ. Δ. καί θά ήτο κατ’ άνάγ- I 
κην αιτιώδης, ή δέ ύπέρ τοϋ Β θά 
διείπετο ύπό τοϋ Νομοθετικοϋ τού
του Διατάγματος καί θά ήτο κατά 
τύπους άναιτιώδης, συμπεράσματα, 
άτινα, νομίζομεν, φέρουν είς παρά 
δόξα δντως άποτελέσματα ερμηνευ
τικά, άποδεικνύοντα άφ’ εαυτών τό 
άβάσιμον. Αί είδικαί διατάξεις ώς 
περιέχουσαι άντιλήψεις του νεωτέ- 
ρου Τραπεζικού Δικαίου είναι συν
τεταγμένοι συμφώνως πρός τάς 
τραπεζικάς άνάγκας, άς άφοροΰν, 
καί συνεπώς έχουν όπ' δψει των πώς 
αΒται έν τή πράξει πληροΰνται. 
Επομένως αΰται είναι συντεταγμέ

νοι κατ άνάγκην μέ άνάλογον καί 
τήν πρέπουσαν διά τό ειδικόν τοΰτο 
νομοθέτημα νομοθετικήν τεχνικήν, 
τήν όποιαν προφανώς οί τ’ άνωτέρω 
ίσχυρισθέντες παρέβλεψαν. Πρβλ. 
καί άρθρ. 35 καί 48 τοΰ αύτου Ν, Δ. 
Επίσης πρβλ. καί φρασιολογίαν τοϋ 

άφορώντος έπίσης καταθέσεις προ
γενεστέρου Νομ. Διατάγματος τής 
11[12 Μαΐου 1923 1 § 1, «... διά 
πάσαν παρ’ αύτή άνώμαλον κατάθε- 
σιν «τ ρ ί τ ο υ» ληκτήν ή ύπό προ
θεσμίαν ή ύπό όρον . . . ». Έπίσης 
πρβλ. καί μεταγενέστερον νομοθέ
τημα Γ1. Δ. 5 Αύγούστου 1931 άρ
θρον 1 § 1, δπερ όμιλεΐ καί τοΰτο 
περί καταθέσεων «τρίτων» κλπ. ’Ορ
θότερα καί περιεκτικωτέρα νομοθε
τική διατύπωσις λαμβανομένων ύπ’ 
οψει τών ειδικών τούτων περιπτώ
σεων δέν είναι δυνατή, είναι δέ άπο
ρον πώς ήγέρ0η τοιαύτη άμφιβολία 
καί ή άπόδοσις δύο θεωρητικών έν- 
νοιών είς δύο διατάξεις τοϋ άρθρου 
2 τοϋ Νομ. τούτου Διατ. (βλ. καί 
°ημ·, 8), έφ’ δσον μάλιστα
διατύπωσις θεωρητικών εννοιών είς 
περιεχόμενα Νόμων είναι τούλάχι- 
στον παντελώς ασυνήθης. '’Ήτο δυ
νατόν νά δεχθή δτι άρθρον Νό
μου Τραπεζικού περί καταθέσεως 
ότι άσχολεΐται μόνον μέ σύμβασιν 
«ύπέρ^ τρίτου» καί δχι περί τής Τρα- 
πεζικής Καταθέσεως ;

τ ί σ ε ι τής συμβάσεως της κσ- 
ταθέσεως.

Ό νεώτερος νομοθέτης, έχων 
ύπ’ δψιν αυτοϋ τάς συγχρόνους 
συναλλαγάς τών τραπεζών με
τά τοϋ κοινοϋ καί δτι αΐ σύγ
χρονοι τράπεζαι, κατά κοινήν 
ομολογίαν, άντικατέστησαν τό 
θυλάκιον τοϋ κοινοϋ καί άποτε- 
λοϋν αδται τήν σήμερον κοινόν 
χρηματοκιβώτιον τούτου, δέν ά- 
ναχωρεΐ έπί τοΰ προκειμένου έκ 
τής αρχής τοϋ Ρ. Δ., δτι ή κα- 
τάθεσις είναι ένοχή, vinculum 
juris, προσώπου, δεσμός δηλα
δή, μόνον τοϋ προσώπου τοϋ ο
φειλέτου μετά τοϋ πιστωτοϋ, 
άλλ’ άναγνωρίζει έξ ’ίσου έπί 
τής τραπεζικής καταθέσεως καί 

I διά ρητής διατάξεως δεσμόν τοϋ 
ι πιστωτοϋ άπ’ εύθείας πρός τό 
οικονομικόν περιεχόμενον τής έ- 
νοχής, δηλαδή δεσμόν τοϋ πιστω- 
τοϋ άπ’ εύθείας πρός αύτό τού
το τό άντικείμενον τής καταθέ
σεως, ώς άντικεικειμένου τοιού- 
του, χρημάτων καί άνωνύμων 
χρεωγράφων. (Βλ. κατά τίνα 
τρόπον καθίσταται τις δικαιού
χος τών άντικειμένων τούτων 
άρθρ. 69 κ. έ. τοϋ αύτοϋ Ν. Δ.). 
Προφανώς τό τοιοϋτον έθεσπί- 
σθη χάριν καί κυρίως άπροσκό- 
πτου κυκλοφορίας ("), έχει δέ, ώς

5. Βλ. ερμηνευτικός καί πρακτικάς 
τινας συνέπειας όταν ή κατάθεσις 
έγένετο ύπέρ αύτοϋ τούτου τοϋ κα
ταθέτου, Ε.Ε.Ν 1937 σελ. 396 1. Δέ- 
δεν περί Τραπ. Καταθέσεως Χρημά- 
των-Χρεωγράψων σημ. 5. Καί έπί 
τής περιπτώσεως ταύτης τήν αύτήν 
σημασίαν έχει.

6. Λόγοι κυκλοφορίας έπέβαλον,
ώς γνωστόν, καί έν τω συγχρόνω 
δικαίω τήν παραδοχήν τής έκχωρή’- 
σεως, καί τών περί αύτής κρατούν- 
των, ώς πραγματικής καί όχι ένοχι- 
κής συμβάσεως κλπ. βλ. καί είσηγ. 
έκθ. σχεδ. Άστ. Κώδ. σελ. 200 κ. έ. 
περί τούτου είσηγ. Τριανταφυλλο- 
πούλου. Γενικώτερον ώς πρός τάς 
παρεκκλίσεις άπά τών αρχών τοϋ 
Ρ. Δ. βλ. Ένοχ. Παπαρρηγοπούλου 
—Φουρκιώτη σελ. 140 § 128 —129 ώς 
καί ιδίως κατά τίνα τρόπον δικαιο
λογεί ταότας πρό πεντηκονταετίας ό 
συγγραφεύς ώς καί σχετικόν έπ’ αύ- 
τών νεώτερον σχόλιον. Ό νομοθέ
της τοϋ 1923 προφανώς, εχει ύπ’ 
όψιν αύτοϋ καί τήν εύρυτέραν προσ
πάθειαν όλων άνεξαιρέτως τών πε- 
πολιτισμένων Κρατών, ιδίως μετα
πολεμικούς, ύπέρ τής άποταμιεύσεως 
έν ταϊς Τραπέζαις διά τούς γνω
στούς λόγους ύπέρ τής έθνικής οικο
νομίας. Μόνον έάν ό δικαιοϋχος 
καθίστατο, ώς καί κατέστη, καί δι- 
καιοϋχος άπ’ εύθείας τών αντικει
μένων τής καταθέσεως έν συνδυα
σμό) καί πρός τάς άλλας διατάξεις 
τοΰ άρθρου 2, έδραιοΰται έκτός άλ
λων καί ή πεποίθησις καί έμπιστο- 
σόνη, δτι ό ύπέρ οΒ αϋτη έ'χει τά 
αύτά πλεονεκτήμανα ώς νά κατέχη 
αύτός οΒτος τά άντικείμενα περί ών 
πρόκειται. Δύναταί τις δέ νά εϊπη 
περί τής διατάξεως ταύτης ότι είναι 
ή βάσις, έφ’ ής στηρίζεται τό άρθρ. 
2, διότι, αί λοιπαί διατάξεις του εΐ-

αλλάσσονται—κατά τό πλεΐστον 
αί σύγχρονοι συναλλαγαί των 
μετά τοϋ κοινοϋ γίνονται, έΐϊί κα
ταθέσεων δι’ έντολών, έπιταγών 
κλπ. έκ τε τής άλλοδαπής κάΐί ημε
δαπής—εΐναι καί άδύνατον έξ 
αύτών τών πραγμάτων νά έρεο- 
νώσι τούς λόγους καί τάς αιτίας, 
αΐτινες προκαλοϋσι τάς καθ’ έκα- 
στακαίκατ’ίδίαν καταθέσεις των. 
Έξ άλλου, έκ τών πραγμάτων ή 
διάταξις αϋτη έπεβάλλετο έφ’ 
δσον αί Τρέπεζαι δέχονται κα
ταθέσεις καί κατ’ άκολουθίαν 
καταθέσεις πρέπει νά όφείλουν. 
’Άλλως, αί καταθέσεις θά με- 
τεβάλλοντο είς γενικόν καθολι
κόν depositum τών δοσοληψιών 
τοϋ κοινοϋ, καί ή διατήρησις 
τών νομικών τούτων προσώπων 
τοϋ νεωτέρου δικαίου έν tfj πε- 
ριπτώσει ταύτη, θά ήτο άν δχι 
ανέφικτος, πάντως λίαν προβλη
ματική.

Άφοϋ ό νόμος άφήκε νά ισχύ
ουν καί έπί τραπεζικής καταθέ
σεως κατ’ άρχήν αΐ περί παρα
καταθήκης (καταθέσεως) διατά
ξεις τοΰ Ρ. Δ., ή σύμβασις αϋτη 
εΐναι κατ’ αρχήν αιτιώδης. Επο
μένως καί διά τήν σύμβασιν 
ταύτην ώς καί διά τάς άλλας 
τοϋ παρ’ ήμϊν ίσχύοντος κοη οϋ

ναι άπόρροια καί έπακόλουθοι ιαύ- 
της. Είδικώτερον έκ τής διατάξεως 
ταύτης, ρήτραι άπαλλακτικαί άμφι- 
βόλου ισχύος καί έν τή ξένη άνα- 
Υραφόμεναι έν ταϊς άποδείξεσι κα
ταθέσεων ξένων τραπεζών παρ’ ήμϊν 
είναι περιτταί. Βλ. ώς παραδείγματα 
τινά έν τή «Τραπεζιτική» Μαΐου 
’Ιουνίου 1938 Π. Βαρέλαν, ένθα καί 
πρβλ. γενικώτερον.

7. Πάσα αίτια, solvendi, credendi. 
donandi κλπ. catisa αποκλείεται, άνα- 
γνωριζομένης μόνον τής καταθέσεως. 
Κατ’ άποτέλεσμα δέ δέν έπιδρώσιν 
αΒται έπ’ αύτής, βλ. καί κατωτέρω 
έν τω έδαφ. 2 περί τοϋ τελευταίου 
τούτου. Δηλαδή, καί ότι ή Τραπεζι
τική Κατάθεσις είς πάσαν περίπτω- 
σιν ώς τοιαύτη καί μόνον σύμβασις 
συνιστάται, λόγω τοϋ έδαφ. 1 (πα
ράδειγμα βλ. κατωτέρω εις τά περί 
Άνακαταθέσεως), καί δτι, καί τό κύ
ρος της ώς συμβάσεως Τραπεζικής 
Καταθέσεως ούδόλως έπιρρεάζεται 
έξ οίουδήποτε λόγου καί αιτίας, ώς 
π.χ. έκ παρανόμου παραχωρήσεως 
περιουσιακοϋ στοιχείου άνευ ανταλ
λάγματος μέσω καταθέσεως, περί οϋ 
είδικώτερον προβλέπει τό έδάφ, 2 
τοϋ αύτοϋ άρθρου 2. Αί διατάξεις 
τοϋ πράγματι πρωτοτύπου τούτου 
καί συγχρονισμένου νομοθετήματος 
μαρτυροΰσι καί βαθεΐαν γνώσιν τών 
Τραπεζοσυναλλακτικών πραγμάτων. 
Διότι, προφανώς, έχουν προϋπόθεσιν 
κατ’ άρχήν τάς ίδιαζούσας συγχρό
νους συναλλαγάς τοΰ Κοινοϋ μετά 
τών Τραπεζών, αΐτινες εΐναι κατα 
πολύ διάφοροι τών τοΰ κοινοϋ δι
καίου, ώς συμβαίνει, δηλαδή, καί μέ 
τάς διατάξεις τοΰ κοινοϋ δικαίου, 
αΐτινες κατ’ άρχήν προϋπόθεσιν 
έχουν τόν τρόπον τών συναλ
λαγών προσώπου πρός πρόσωπον, 
ότι εΐναι γνωστοί ή καί διότι πρέπει 
νά εΐναι γνωστοί μεταξύ των οί 
συναλλασσόμενοι, κλπ. κλπ.

φων, ήριθμημέν&ΐΜ' λαχειοφόρΑΐν 
κλη:» έν ταϊς ό?τ@ί αις άποδείξεσι 
δέν θά άνεγράφετο ή αίτίσί τής 
συμβάσεως τούτης, ήτοι, ΐξ τής 
καταθέσεως προς φύλαξιν, προσ
έτι δέ καί οί, άριθμοί τών> χρεω
γράφων (#). Καί ή διάταξίς αϋτη 
ώς καί ή προηγουμένη Ιχει, ώς 
εύνόητον, τήν αύτήν σημασίαν 
καί άποτελέσματα καί διά τήν 
περίπτωσήν τής ύπέρ αύτοϋ τού
του ταυ καταθέτου, γενομένης 
καταθέσεως.

III« Ο ύπερ οϋ ή κατάθεσις 
καθίσταται δικαιοϋχος άνευ α
ποδοχής.—Κατά τήν ρηθεΐσαν 
δισταξιν δέν άπαιτεΐται καί α
ποδοχή τής συμβάσεως τής Τρα- 
πεζ. καταθέσεως ιιαρά τοϋ ύπέρ

8. Περί τής διατάξεως ταύτης 
ίσχυρίσθησαν τινές ότι σημαίνει ότι 
ή σχετική άπόδειξις καταθέσεως δέν 
πρέπει ν’ άναφέρη ότι έγένετο κα· 
τάθεσις. Έν άλλοις, ότι ή σύμβασις 
αϋτη μετεβλήθη είς ασαφές τραπε- 
ζογραμμάτιον άνευ αιτίας έγκυρον 
ώς τοιοϋτον διά θετής διατάξεως 
τοϋ άρθρου 2. Ή άντίληψις αϋτη, 
νομίζω, ούδέν δύναται νά έχη έρει
σμα : α) άπό νομοθετικής άπόψεως, 
διότι έάν οϋτω είχεν ή διάταξις ό 
νομοθέτης θά έπρεπε νά καθορίση 
έν τω άρθρω 2 έάν θά άπητεΐτο καί 
έγγραφον έν τή περιπτώσει ταύτη 
ή όχι, ένω τοιοϋτον τι δέν άναγρά1- 
φεται έν αύτω (πρβλ. Διάγρ. Ένοχ. 
σχέδ. Άστ. Κώδ. σελ. 77 Πρακτ. 
σελ. 52 κ.έ. κλπ. καί τά έν αύτω 
λεχθέντα περί τοϋ Γερμ. Κώδ.), β) 
γραμματικώς : Έάν οϋτως είχε θά 
έπρεπεν ή διάταξις νά διαλαμβάνη 
«μή άπαιτουμένης μνείας τής έαυτής 
αίτιας τής καταθέσεως», ή άλλην 
τινά παρεμφερή καί δχι ώς έχει ή 
διάταξις «μή άπαιτουμένης μνείας 
τής αιτίας τής καταθέσεως», δηλαδή 
τοϋ depositum. Ή κατάθεσις ώς 
πάσα άλλη σύμβασις έχει τήν έαυ
τής αιτίαν, ήτις ούδέποτε καί έπ’ ού- 
δενί λόγω παραλείπεται καί έν τή 
τραπεζιτική πρακτική νά άναγράφη- 
ται έπί τών σχετικών άποδείξεων 
άπό συστάσεως τών νομικών τούτων 
προσώπων, γ) άπό άπόψεως νομικής 
λογικής, διότι ό νομοθέτης, έκτός 
πλείστων άλλων—καί μόνον διότι 
άπαιτεΐται ιδιαιτέρα συμφωνία περί 
τόκων ή αιτία δέν ήτο ούτε εΐναι 
δυνατόν νά λειψή—θά έγγώριζεν ότι 
τά νομικά ταΰτα'πρόσωπα διέπονται 
ύπό Καταστατικών έγκρινομένων 
παρά τής έκτελεστικής έξουσίας καί 
ότι ταϋτα όμιλοΰσι κατ’ άνάγκην 
περί τών τραπεζικών έργασιών των 
καί ότι τό όλον τραπεζικόν σύστημα 
δέν επιδέχεται, ώς είν" εύνόητον, νά 
μή έμφαίνηται καί ή αιτία έκάστης 
όφειλής των καί δή έκ τών καταθέ
σεων των, οφειλών αΐτινες μά
λιστα διαδηλοΰν τήνπί- 
σ τ ι ν των. (Βλ. καί παράβαλε 
πρός τήν ώς άνω διάταξιν περί Αι
τιωδών καί Άναιτιωδών (’Αφηρημέ- 
νωνί Δ^ικαιοπρ. είς Αίτιολ. έκθ. Ένοχ. 
σχεδ. Αστ. Κώδ. σελ..242 εύρυτάτην 
περί αύτών άνάπτυξιν είσηγ. Τριαν- 
ταφυλλοπούλου ώς καί Πρακτ. 
Αναθ. έπιτρ. σελ. 52 έπίσής καί 

πλουσίαν φιλολογίαν περί τούτων 
Αναστασιάδου. Πιστωτικοί τίτλοι 

τόμ·_Α . σελ. 20 § 6 καί έπ. καί έν 
αΰτω άναψερομένους, προβλ. καί 
σελ. 36 § 12 έν αύτω γενικώτερον. 
Η εξεταζόμενη περίπτωσις είναι 

κατά πολύ διάφορος άπό τοϋ έάν 
έπιβάλλεται ή δχι καί έν τω κοινω 
δικαίω ή καθιέρωσις τών άναιτιωδών 
συμβάσεων). Ή τραπ. κατάθεσις κα-

των. (μόλις προ τινων 
έκατοντάδων έτών ύφισ.ταμένων 
ΰφ’ ήν μορφήν, τήν σήμερον ύφί- 
στοτνται) Νομικών τούτων Προ
σώπων τών κατ’ έπάγγελμα 'Ο
φειλετών ΚοτΓαθέσε<&.ν καί συγ
χρόνως Δανειστών-, Πρακτικώς 
κ.αί κατ’ άπόδειξνζ χρησιμεύει 
ι$ διάταξις καί διά κερίπτω- 
σιν ακόμη καθ’ ψ καταθέτει τις 
ύπέρ έα',ποϋ, ώς’ έπί αγραμμά
του. Άκοφεύγε.ται οϋτω συμβο
λαιογραφική πρ,δξις.

IV· Καί έπί καταθέσεως χω
θεί ό, ορός, άτι, ό ύττερ ού θέλει 
καταστή $ιηομοΰχος μετά θάνα
τον τοϋ ματαθέτοα- — Διά τής 
δςυτέρας διατάξεως τοϋ αύτοϋ 
έδαφ. 1 καθορίζεται δτι δΰνα- 
ται νά συμφωνηθή, καί αναγνω
ρίζεται έν τή περιπτώσει ταύτη 
ώς έγκυρος, ό πρόσθετος δρος 
έν τή συμβάσει τής καταθέσεως, 
δτι ό δικαιοϋχος—ό έπ’ όνόμα- 
τι τοϋ όποιου έγένετο ή κατά- 
θεσις — θέλει καταστή καί δικαι- 
οϋχος τής καταθέσεως ώς αϋτη 
καθορίζεται καί ύπό τής πρώ
της διατάξεως, μετά τόν θάνα
τον τοϋ καταθέτου, καί δτι, έάν 
ό ύπέροδ ή κατάθεσις άποβιώ-

τέστη γενικώτερον ιδιόρρυθμος μή 
άνήκουσα οϋτε εις τάς καθ' αύτό 
αιτιώδεις, άλλ’ ούτε καί τάς άναι- 
τιώδεις, προφανώς, λόγω τοϋ ότι 
αύτή καθ’ έαυτήν ή σύμβασις αϋτη, 
είναι ιδιότυπος, ώς διαφέρουσα τών 
άλλων καθ’ όλα, καταρτισμόν, προο
ρισμόν, οφειλέτην κλπ. κλπ. Βλ. ΕΕΝ. 
σελ. 397 σημ. 9 ώς καί έκτενέστερον 
έν τω ύπ’ άριθ. 40] 1937 φύλλω «Τρα
πεζιτικής» έπί άλλων έτι έπιχειρη- 
μάτων σημ. 11 I. Δέδεν, πρβλ. καί 
κατωτέρω σημ. 23. ’Άλλοι έν φ δέ
χονται συμφώνως πρός τό γράμμα 
καί τήν λογικήν ερμηνείαν τής δια- 
τάξεως «μή άπαιτουμένης μνείας 
τής αιτίας τής καταθέσεως» ότι αϋτη 
άναφέρεται καί άφορά τήν προκα- 
λοϋσαν τήν κατάθεσιν αιτίαν καί δέ- ; 
χονται επομένως, δτι πάσα άλλη 
αίτια έκτός τής έαυτής ότι είναι 
άφηρημένη, έν τούτοις καί ώς έκ 
τούτου, άποδίδουσι τόν θεωρητικόν 
χαρακτηρισμόν τής άναιτιώδους - - 
άφηρημένης συμβάσεως είς τήν Τρα
πεζικήν κατάθεσιν. Νομίζομεν, ότι ό 
τοιοϋτος χαρακτηρισμός της δέν 
είναι καί άκριβής. Διότι, εΐναι γνω
στόν, έκ τών μέχρι τοϋδε διδασκο- 
μένων έν ταϊς Γενικαΐς Άρχαΐς τοϋ 
Δικαίου περί Αιτιωδών καί Άναιτιω- - 
δών δικαιοπραξιών ότι ή προκαλοϋσα 
τάς συμβάσεις αιτία δέν λαμβάνεται 
ύπ’ όψει ώς πρός τόν τοιοϋτον ή 
τοιοϋτον χαρακτηρισμόν, ’Άλλο, 
εΐναι τό ζήτημα έάν ένδιαφέρεται 
τό Δίκαιον καί διά τάς διαφόρους 
αιτίας τάς προκαλούσας τάς συμ
βάσεις καί ρυθμίζεται άναλόγως καί 
σχετικως καί τοΰτο. Τό ζήτημα όμως 
τοΰτο εΐναι άσχετον κατ’ άρχήν μέ 
τό έάν είναι αιτιώδης ή άναιτιώδης, 
άφηρημένη, μία σύμβασις.

Έν πάση περιπτώσει ή άντιγνωμία '· 
μετά τών τε>ευταίων περιορίζεται 
σχεδόν καί μόνον περί τάς λέξεις 
έάν καί κατά πόσον πρέπει ή κατά- 
θεσις ν’ άποκαλήται αιτιώδης ή 
άναιτιώδης άνευ πρακτικής τινςς 
σημασίας, είναι δέ καί συζητήσιμος 
πράγματι, άφοϋ οπωσδήποτε καί αν. 
εχη, ή σύμβασις αϋτη είναι άφηρη^ 
μένη πάσης άλλης σχέσεως έκ το 
Νόμου πλήν της έαυτής αίτιας, έ, 
άντιθέσει, ώς τούλάχιστον νομίζο : 
μεν, της έν άρχή ρηθείσης άπόψεως’ 
τοϋ άσαφοϋς Γραμματίου.
[Ή 3υνέχενχ είς την 6ην σελίδα]

W
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iiinnii ΑΤΤΟΜΗΝΟΣΕΙΣ ΜΗΝΑ

Ή πρό τινων ήμερων έλ- 
θοϋαα ενταύθα ύπό τον κ. Αήθ 
Ρός ’Αγγλική οικονομική Επι
τροπή εχει ν& έπιτελέαη σπου- 
δαιάτατον διά τά οικονομικά 
ονμφέροντα ’Αγγλίας και 'Ελ
λάδος Μργον.

Εις χοής έπισήμονς αγγλι
κούς κύκλους, ώς άποδεικνύει 
και ή κατά τάς άρχά r τοϋ μη
νάς διεξαχθεΐαα εις τήν Βουλήν 
των Αάρδων αυζήτησις, έγένετο 
γενικώτερον άντιληπτή ή Ανάγ
κη τής παροχής έξαγωγικώ ν 
πιστώσεων εις ώρισμένας Ευ
ρωπαϊκός χώρας, διά τάς όποιας 
ή Μ. Βρετανία εξ άφορμής των 
προσφάτων διεθνών γεγονότων 
έπέδειξεν Ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον.

CH χρησιμοποίηαις τον μέσου 
τούτου εξαιρεί άφ' έαυτής τήν 
σημασίαν, τήν όποιαν άποδίδει 
ή ’Αγγλία εις τήν ένίσχυαιν τοϋ 
εμπορίου της εις τήν άνατολι- 
κήν καϊ νοτιοανατολικήν Ευ
ρώπην.

'Η άρθρογραψίμ έξ άλλου έγ-

Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Όμιλών ό κ. Πρωθυπουργός 

π,ρός τήν μεγάλην συγκέντρω- 
σιν των έργατών καί ύπαλλή- 
λων του Πειραιώς κατά τον έορ- 
τασμόν τής εθνικής πρωτομα- 
γιας άφοΟ ανέλυσε τά διά
φορα μέτρα, τά όποια έλαβεν ή 
σημερινή Κυβέρνηοις υπέρ των 
εργαζομένων είπεν:
« ’Αποτελείτε τον ένα στύλον 
» του κοινωνικού μας καθεστώ- 
» τος, του έθνικοΟ κοινωνικού 
» μας καθεστώτος καί συνεπώς 
» τόν ένα στύλον τής εθνικής 
» μας ύπάρξεως. Τόν άλλον 
» στύλον άποτελοΰν ο'ι άγρόται 
» τής Ελλάδος».

Ή διαπίστωσις αϋτη έξ έγκυ- 
ροτάτης καί ύπευθύνού πηγήςι 
άποκαθιστα τήν εργασίαν εις 
τά παραγνωρισμένα δίκαιά της.

Τά μέχρι τοΰδε ληφθέντα ύπό 
τής Κυβερνήσεως μέτρα τείνουν 
εις τήν συστηματικήν όργάνω- 
σιν τής έργασίας διά τής φρον
τίδας πρός τούς εργαζομένους 
καί διά τής έξασφαλίσεως τής 
αύξήσεως τής άποδόσεώς των 
υπέρ του εθνικού συνόλου.

Ή προσπάθεια είναι βαθύτα
τα ανθρωπιστική, είναι δμως 
συγχρόνως καί παραλλήλως ε
θνική.

Εις έποχήν έντάσεως τής συμ
βολής δλων τών συντελεστών 
τών έθνικών επιδιώξεων, ό κυ- 
ριώτερος έκ τούτων, ή έργασία, 
λαμβάνεται θετική πρόνοια νά 
μή ύπολείπεται.

Διά τούς εργαζομένους, οί ό
ποιοι έχουν συναίσθησιν τής 
αποστολής των εις τήν κοινω
νίαν, αποτελεί μεγάλην ικανό· 
ποίησιν, ότι καλούνται νά προ
σφέρουν τάς δυνάμεις των εις 
τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας.

Διότι είναι γνωστόν, ότι όχι 
μόνον ή υπηρεσία αυτή δέν τούς 
είχε ζητηθή, άλλα καί εις τόν 
στενώτερον κύκλον των πολλά- 
κις ήσαν παραγνωρισμένοι, χω
ρίς νά είναι δυστυχώς -δυνατόν 
νά ύποστηριχθή, ότι καί τώρα 
ακόμη έκτιμάται ύφ’ όλων τών 
όργανισμών καί εις όλην τήν έ- 
κτασιν ή συμβολή τής έργασίας 
ώς συντελεστοΰ προόδου καί 
προαγωγής τών έξυπηρετουμέ- 
νων οικονομικών συμφερόντων.

κυροτάτων οργάνων τοϋ ’Αγγλι
κού τύπου όμιλεΐ περί αύξήσεως 
τών βρετανικώνJ εισαγωγών 
Ελληνικών καπνών καί δια- 
θέαεως βρετανικών κεφαλαίων 
είς Ελληνικά; επιχειρήσεις.

Ή υπό τόν κ. Αήθ Ρός επι
τροπή κατά τό διάστημα τής 
είς τήν χώραν μας παραμονής 
της θά άντελήφθη σαφώς, πό
σον εύρύ έδαφος άναητύξεως 
τών άγγλοελληνικών οικονομι
κών σχέσεων υπάρχει, πόσον ή 
Ελλάς έπιϋ'υμεΐ τήν άνάπτυξιν 
ταύτην καί πόσον ή δημοσία \ 
καί ιδιωτική 'Ελληνική πίατις

0 [ΕΟΡΠΚΟί ΜΙΟΕΙίΜΟί ΤΒΪ 1938
ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ FPFYNΔ

«Έκ τής έκθέαεως τοϋ Διοικη- 
τοϋ τής ’Αγροτικής Τραπέξης κ. 
Άνδρ. Ααμπροπούλου»

Τό διαρρεΰσαν καλλιεργητι
κόν έτος, δέν ήρχισεν ύπό συν- 
θήκας πολύ εύμενεΐς. Οΰτω τό 
Φθινόπωρον τού 1937 έσημειώ- 
θησαν άφθονοι καί διαρκείς 
βροχαί, αϊτινες παρεκώλησαν 
τήν κανονικήν διεξαγωγήν τών 
προκαταρκτικών τής σποράς 
έργασιών, μέχρι σημείου ώστε

εξασφαλίζουν τάς γενικωτέρας ' ώρισμέναι έκτάσεις είς Θεσσα- 
οίκονομικάς προϋποθέσει; τής λίαν, Θράκην καί Αιτωλίαν νά 
πλήρους εύοδώσεως οίκονομι- μείνουν άσπαρτοι. Παρά ταύτα 
κών συνδυασμών \ γενικώς ή καλλιεργηθεΐσα έκ-

’ Υπό τά; αυνθήκας ταύτας ή 4CCcrL9 σιτηρά ιδίως παρου- 
περατώοααα τάς συνομιλίας τη ;; σι·όζεται ηυξημένη.
Αγγλική ’Επιτροπή θά δυνηθή Επηκολουθησε χειμών, όχι 

νά έργασθή παοαγωγικώς είς όριμύς, άλλα παρατεταμένος, ό 
τάς συνεννοήσεις, αί όποιοι θά 0TtotoS ώς άποτέλεσμα είχε τόν 
αυνεχισθοϋν εν Αονδίνω καί νά πεΡι0Ρισμόν τής γενικής βλα- 
θεμελιώση εργον μεγίστης οίκο- ίσεω9 έκ TfK όποιας καί μό-

' νομική; σημασίας.

i ιγροτικώς άποκατασταθεισών άγρο j 
j τιχ5)ν οικογενειών. |

'Η σπουδκιότης του νέου νόμου 
είναι κατάδηλος. |

Δέν εξασφαλίζει μόνον τήν ψυχι- | 
κήν ηρεμίαν είς παραγωγικώτατα 
μέλη τοΰ εθνικού συνόλου, άλλα 
συγχρόνως θά εχη ευεργετικήν έπί- 
δρασιν είς τήν έιπμελεστέραν καί 
έντατικωτέραν καλλιέργειαν τής γης 
καί ανακόπτει τήν αστυφιλίαν.

Ή το πράγματι άπογοητευτικόν 
επί μίαν ολόκληρον εικοσαετίαν νά 
ζοΰν είς τήν άβεβαιότητα οί έργά- 
ται τής Ελληνικής γης, διά λόγους 
διατυπώσεων ή γραφειοκρατικών δυ
σχερείων. |

Ή κυβέρνησις κατενόησεν, οτι 
«τίποτε δέν είναι περισσότερον έπι- 
ζήμιον άπό τήν άσάφειαν καί άστά- 
θειαν τών σχέσεων τοΰ καλλιεργη- 
τοΰ προς τήν γήν, τήν όποιαν καλ
λιεργεί», ώς ετόνισεν εις τάς άνα- 
κοινώσεις του περί τοΰ νέου νόμου 
ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί 
άντιμετώπισε ριζικώς τήν αρρυθμίαν 
τής άγροτικής άποκαταστάσεως.

Κατεδείχθη οΰτως, οτι αί άξια: 
τοΰ όνόματός των κυβερνήσεις οφεί
λουν νά έχουν πρά αυτών τήν ου
σίαν τών μεγάλων ζητημάτων τής 
χώρας καί νά δίδουν είς τούς τύ
πους τήν πραγματικήν των θέσιν.

Τό τελευταΐον τούτο δέν είναι 
άπό τάς μικροτερας επιτυχίας τοΰ 
νέου νομοθετήματος.

ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Είς αρθρον του δ κ. Υφυπουρ

γός τής ΈμπορικήςΝαυτιλίας έκθέ-1 ή σκέψις τής άλληλεξαρτήσεως 
τει τάς κυβερνητικός σκέψεις περί; ή όποια αποτελεί τό θεμέλιον

■ νον εξαρταται ατυχως ή κτηνο- 
|τροφία, τούτο δέ είχε δυσμενή 
αποτελέσματα διά τήν κτηνο- 

]τροφικήν καί δενδροκομικήν 
παραγωγήν, τών ορεινών ιδίως 
περιοχών.

Τόχαρακτηριστι.κώτερον δμως 
τοΰ διαρρεύσαντος έτους ή το ή 
ξηρασία τού θέρους, παρατα- 
θεΐσα μέχρι τών μέσων Σεπτεμ
βρίου καί τής βποίας άποτέλε
σμα ήσαν ζημίαι σημαντικαί 
έπί τής καλλιέργειας τών εαρι
νών καλλιεργειών καί ανάλο
γος μείωσις τής παραγωγής.

Είς τήν σιτοκαλλιέργειαν έ- 
σημειώθη παραγωγή ύπερβάσα 
πασαν προγενεστέραν, δέον δέ 
ν’άποδοθή αϋτη είςτούς εύμενεΐς 
καιρούς τούς προ καί κατά τήν 
συγκομιδήν, άλλά καί εις τήν 
εις εύρυτάτην κλίμακα χρησι- 
μοποίησιν έκλεκτών σπόρων 
καί εφαρμογήν καλλιτέρων καλ
λιεργητικών μεθόδων.

Ή έσοδεία τοΰ βάμβακος, 
λόγω τής ξηρασίας, ύστέρησε 
τής τού προηγουμένου έτους 
κατά 25 ο)ο ένώ ή τού αραβο
σίτου τών πεδινών περιοχών 
σχεδόν κατεστράφη. ’Αντιθέτως 
τών ορεινών περιοχών, λόγω 
μεσολαβήσεως βροχών, έδωκεν

οπωσδήποτε καλά άποτελέσμα- 
τα, οϋτω δέ μέχρι τέλους τού 
έτους οί ορεινοί πληθυσμοί, 
οϊτινες συνήθως τρέφονται μέ 
αραβόσιτον έξοΰθεν είσαγόμε- 
νον, δέν έλαβον άνάγκην συ- 
μαντικών ποσοτήτων. Πάντως 
ή παραγωγή άραβοσίτου πόρρω 
άπέχει άπό τοϋ νά καλύπτη 
τάς άνάχκας τού άγροτικοΰ 
πληθυσμού, αϊτινες καθίστανται 
έπιτακτικαί άπό τού ’Ιανουά
ριου Ιδίως καί έκεΐθεν.

Ζημίας ώσαύτως ύπέστησαν 
αί καλλιέργειαι τών έτησίων 
κτενοτροφικών φυτών, όπως βί
κου, σόργου κλπ. ώς καί ή καλ
λιέργεια σησάμου.

Ή έσοδεία τού καπνού ύπε- 
λείφθη σημαντικώς τής προη- 
γουμένης διέτρεξε δέ λόγω τής 
ξηρασίας, σοβαρώτατον κίνδυ
νον ή καλλιέργεια διαμερισμά
των παραγόντων έκλεκτήν ποιό
τητα. Πάντως άπό άπόψεως 
εισοδήματος ή μειωμένη παρα
γωγή άνεπληρώθη κατά μέγα 
ποσοστόν άπό τήν καλυτέραν 
ποιότητα καί τάς καλυτέρας 
τιμάς, τάς έπιτευχθείσας διά 
τής ύγιούς καπνικής πολιτικής 
τού Κράτους.

Ό κλάδος όμως ό όποιοςέδο- 
κιμάσθη έξαιρετικώς έκ τών 
δυσμενών καιρικών συνθηκών 
τοΰ φθινοπώρου 1937 καί τού 
χειμώνας είναι ό τής κτηνοτρο
φίας. ’Ελλείψει τροφών καί άν- 
επαρκούς όργανώσεως τών κτη- 
νο

ματα άναλυόμενα κατά προϊ
όντα ώς άκολούθως :

είς χιλιάδας στρεμμάτων 
Προϊόντα 1937
Σίτος 8.566.5
Λοιπά σιτηρά 7.704,9
Σύνολον σιτηρών 16.271.4 
’Όσπρια 1.139.—
Γ ε ώ μ η λ α καί 
προϊόν. Λαχανοκ. 797.—
Καπνός 956,5
Βάμβαξ 820,1
Λοιπά βιομ. προϊ
όντα 312,2
"Αμπελοι 1870,8
Σταφΐς 778,5
Λοιπά προϊόντα 1209,4

1938
8.616. - 
7,872,9

16.488,9 
1.519,—

741,7
819,1
747,3

411,9
1853,2
787,5

1281,—
24649,624154,9

Τών προηγουμένων έτών αί 
καλλιεργηθεΐσαι έκτάσεις άνήλ- 
θσν είς χιλιάδας στρεμμάτων : 

1936 23.156,—
1935 21.909,5
1934 21.444,9
1933 t 20.810,9
Ήτοι αί διά σιτηρών καλλι- 

εργηθεΐσαι εκτάσεις κατά τό 
1938 ηύξήθησαν κατά 217,500 
στρέμματα, αί δι’ οσπρίων κα
τά 380.000 στρέμματα, τούναν- 
τίον δέ εμειώθη ή καλλιέργεια 
τού καπνού κατά 137,400 στρέμ
ματα καί ή τού βάμβακος κα
τά 72.8000 στρέμματα.

Έν τή πραγματικότητι ή καλ
λιέργεια καπνού περιωρίσθη είς 
820.000, λόγω ζημιών είς τάς 
φυτείας περιφερειών τινων έκ 
τών δυσμενών καιρικών συνθη
κών. Ή δέ καλλιέργεια τού βάμ
βακος άνελθούσα άρχικώς είς 
850.000 στρέμματα περιωρίσθη 

τροφικών επιχειρήσεων εύρέα · κατά 100.000 στρεμ. έκ τών δυ- 
διαμερίσματα έζημιώθησαν λό-1 σμενών καιρικών συνθηκών, 
γω μειώσεως τής παραγωγής | Ή συνολική παραγωγή τοΰ 
είς τό τέταρτον καί πλέον τού j 1938 είς χιλιάδας τόννων άνήλ- 
κανονικού ώς επίσης έκ τής θεν είς τά κάτωθι ποσά έν συγ-

ή άλληλεξάρτησις 
πων.

Ή έξέλιξις τού πολιτισμού 
έχει καταδείξει, ότι ό σημερι
νός άνθρωπος δύναται νά ζή 
εύτυχής, άπολαμβάνων έν είρή-

φθορας τού ζωικού κεφαλαίου 
ή όποια έφθασε μέχρι 40 ο)ο είς 
ορεινά τινα διαμερίσματα, συν
τηρούμενα έκ μόνης τής κτηνο
τροφίας.

Ή δενδροκομία έξαιρέσει τών 
εσπεριδοειδών άπέδοσεν λόγω 
τής ξηρασίας μειωμένην παρα
γωγήν, τών εσπεριδοειδών ή 
παραγωγή ύπήρξεν είς τάς πε- 
ρισσοτέρας περιφέρειας άρίστη 
έπιτρέψασα σημαντικήν έξαγω-

> ο - i γήν είς τό εξωτερικόν, των ανθρω-1 ' 1 s 7 r
Ή έσοδεία σταφυλών πρός

οίνοποίησιν ύπήρξεν πλούσια
έξ ου καί ή πτώσις τών τιμών

κρισει προς το 
δας τόννων.

1937 είς χιλιά-

Προϊόντα 1937 1938
Σίτος 817.82 983.45
Λοιπά όσπρια 795.70 722.21
Σύνολον σιτη
ρών 1613.52 1705.66
'Όσπρια 94.55 89.66
Γεώμηλα καί 
προϊόντα λα
χανοκήπων 693.55 483.17
Βάμβαξ 63.14 47.50
Λοιπά βιομηχ. 
προϊόντα 5.38 6.75
Καπνός 68.69 45,44
Γλεΰκος 336.85 410.01
Σταψυλαΐ επι
τραπέζιοι 72.48 87.67
Σταφ’ις 189.17 118.20
’Έλαιον 142.50 93,83
Έλαΐαι 70.79 23.16εις τας απομεμακρυσμενας πε- :

ριοχάς. Αντιθέτως ή παραγωγή Ή παραγωγή σιτηρών έφθα- 
νη καί άσφαλεία τά άγα0ά τής Κορινθιακής σταφίδας ύπέφερεν ^ σεν ε[ς χξ< πρωτοφανή όρια τών 
-----κ = _.. ^------- -·~ *— έν τοn i/mirtovnr Tr.-,Μ tfXfd- gg3.450 τόννων ένώ τών λοιπών

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ό δημοσιευθείς νέος άγροτικός 

νόμος θέτει τέρμα είς τάς περιπε- 
τε ας τών άκτημόνων καλλιεργητών, 
τήν j πόκα τ* στάσιν τών όποιων άνέ- 
λαβε τό κράτος άπό εικοσαετίας.

Διά τοϋ νέου νόμου άποκτοΰν τήν 
δριστικήν κυριότητα τών κλήρων 
των 220.000 κληρούχοι, ήτοι τά Νέας Ύόρκης, τής όποιας ιδέα

τής φορτηγού ναυτιλίας.
Ή Ελληνική φορτηγύς ναυτι

λία αποτελεί σημανχικώτατον εθνι
κόν κεφάλαιον καί κατέχει επίζη
λον θέσιν είς τόν κόσμον.

Άτυχώς μία σφαλερά τακτική 
ώρισμένων πλοιοκτητών έν συν
δυασμός πρός τήν αδιαφορίαν τοϋ 
κράτους μέχρι τοΰδε έμείώσαν τήν 
ανταγωνιστικήν δΰναμιν τής φορ
τηγού μας ναυτιλίας;

At μελετώμεναι διαρρυθμίσεις 
τών ασφαλιστικών ζητημάτων, ή 
πάταξις τών ναυταπατών καί ή 
βελτίωσις τών συνθηκών εργασίας 
τών πληρωμάτων θά αποδώσουν 
είς τήν φορτηγύν ναυτιλίαν μας 
τήν θέσιν της καί θά επιτρέψουν 
είς αυτήν νά έργασθή ύπό ευνοϊ
κούς ορούς έπί μεγίστη ωφελεί» 
τής εθνικής οικονομίας καί τοϋ 
μεγάλου αριθμού τών επιδιδόμε
νων είς τά ναυτικά έργα έκ τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Τήν 30ήν ’Απριλίου ήνοιξεν 
ή μεγάγη Διεθνής ’Έκθεσις τής

προόδου, άρκεΐ νά επικράτηση έκ τού καύσωνας των τελευ
1 ταίων προ τής συγκομιδής ή- 
μερών, περιορισθείσης τής πα
ραγωγής είς τά χαμηλά όρια 
τής περυσινής έσοδείας.

Τέλος ή παραγωγή τού ε
λαίου, παρά τήν πρωτοφανή είς 
τά γεωργικά μας χρονικά εσο
δείαν τοϋ 1937 ύπήρξεν άρκούν- 
τος ικανοποιητική, είς τούτο δέ 
συνενέλεσε ή μεθοδικωτέρα κα- 
ταπολέμησις τών άσθενειών 
τής ελαίας καί ιδίως τού δάκου, 
έπιτευχθεΐσα χάρις είς τήν νέ- 
αν όργάνωσιν τής καταπολε- 
μήσεως τών ασθενειών, ένώ αί 
έσοδεΐαι τών βρωσίμων έλαιών, 
λόγω τής ξηρασίας έκ τής ό
ποιας ύπέφερεν κυρίως ή ’Ανα
τολική Ελλάς, όπου σημαντικοί 
ποσότητες έλαιών παράγονται 
υπήρξε μικρά, αί έπιτευχθεΐσαι 
όμως ύπό τών παραγωγών τι- 
μαΐ διετηρήθησαν είς επίπεδα 
λίαν ικανοποιητικά.

τής άνθρωπί νης κοινωνίας
Τόν κόσμον τής αϋριον φαν

τάζεται ή Διεθνής ’Έκθεσις τής 
Νέας Ύόρκης ώς κόσμον ειρή
νης καί ευημερίας.

Ύπό τήν σημερινήν έκρυθμον 
διεθνή κατάστασιν ή ιδέα φαί
νεται ώς όραματική άντινομία.

'Η μεγάλη όμως βορειοαμε- 
ρικανική Συμπολιτεία, βαθύτα
τα είρηνηστική, φαίνεται, ότι 
πιστεύει είς τό ιδεώδες, τήν 
πραγμάτωσιν τού όποιου στη
ρίζει είς τήν σιδηράν άκαμψίαν 
τών οικονομικών συμφερόντων.

Μολονότι δέν φαίνεται εγγύς 
ή πραγματοποίησις τής ιδέας 
τής διεθνούς έκθέσεως τής Νέ
ας Ύόρκης, δέν είναι διά τούτο 
μικροτέρας σημασίας ό σκο
πός της.

Σκοποί τοιαύτης έκτάσεως 
δέν πραγματοποιούνται άπό τήν 
μίαν στιγμήν είς τήν άλλην.

Ή συστηματική των δμως 
προπαγάνδισις φέρει εγγύτερον
πρός τό άποτέλεσμα καί κατά Καλλιεθγνϋ,ετσαι έκτάσεις. 
τήν έννοιαν ταυτην ή εκθεσις: 
προκαλεΐ τό ενδιαφέρον όλων] Αί κατά τό 1938 καλλιεργη- 
έκείνων, οί όποιοι πιστεύουν,1 θεΐσαι εκτάσεις ηύξήθησαν έν 
ότι ή ειρήνη καί ή άνθρωπίνη συγκρίσει πρός τό προηγούμε-

3)4 τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ τών είναι ό κόσμος τής αϋριον κα ; εύημερία δέν είναι ουτοπία. νον έτος κατά 494.700 στρέμ-

προΐοντων ή παραγωγή παρου
σιάζει διακυμάνσεις συνεπεία 
τών είδικών συνθηκών ύφ’ άς 
αϋτη συνετελέσθη.

Τό καλυφθέν έκ τής εγχω
ρίου παραγωγής ποσοστόν τής 
καταναλώαεως.— Τό ύπό τής 
εγχωρίου παραγωγής καλυπτό- 
μενον ποσοστόν τής έγχωρίου 
καταναλώαεως αύξάνεται έφ" 
όσον μειούνται αί έκ τού έξω- 
τερικού είσαγόμεναι ποσότητες 
πρός κάλυψιν τών άναγκών 
αυτής.

Αί είσαχθεΐσαι κατά τό 1938 
ποσότητες γεωργικών προϊόν
των έν συγκρίσει πρός τό 1937 
άνήλθον:

Είς τόννους
1937 1938

Σίτος 505.810 474.562
’Αραβόσιτος 47.531 55.853
Κριθή 7.085 9.349
Φασόλια 20.390 15.201
Όρυζα 30.567 28.357
Ξυλεία 360.192 286.150
’Αξίας είς έκατομμύρια δραχ.

1937 1938
Σίτος 2.766,9 2.157,3
’Αραβόσιτος 153,5 188.4
Κριθή 26,— 26,5
Φασίολοι 168.4 140.5
’Όρυζα 204.5 192.1
ηυλεία 577.3 509.9

Ή μείωσις τής εισαγωγής
μας είς σίτον ιδίως δέν γίνε-



ται εισέτι έμφανής, λόγω του j 
ότι τά ικανοποιητικά αποτελέ- 
σματα έκάστης παραγωγής εμ
φανίζονται, όσον άφορα την ει
σαγωγήν κατά τά επόμενον έ
τος. Έκτος δε τούτου, υπάρχει 
μία φυσιολογική κατ' έτος αύ- 
ξησις τής καταναλώσεώς, οφει - 
λομένη εις τήν φυσιολογικήν 
αΰξησιν του πληθυσμού τής χώ
ρας καί εις τήν σταθεράν άνύ· 
ψωσιν των βιοτικών έν γένει 
όρων καί τήν βελτίωσιν τής δια
τροφής του πληθυσμού.

"Ενεκα τούτων τό ποσοστόν 
καθ’ ο ή εγχώριος παραγωγή 
συμμετέχει εις τήν κάλυψιν των 
άναγκών τής έπιτοπίου κατα- 
ναλώσεως παρέμεινε σχεδόν εις 
τό αυτό επίπεδον τού παρελ
θόντος έτους παρουσίαζαν αΰξη- 
σιν μόνον έναντι του 1936 ήτοι:

1938 
»ϊς °/° 

60,5 
96,3

78 5 
81.1 
97.9

Γενικώς αί είσαγωγαί τής χώ 
ρας εις γεωργικά προϊόντα έ 
μειώθησαν κατά 3°/0 ένω αί έξα- 
γωγαί ηύξήθησαν κατά 5,0 °/°. 
Οότω ένω κατά τό παρελθόν 
έτος αί έξαγωγαί εΐχον καλύψει 
μόνον τά 62,8 εκατοστά τών ει
σαγωγών κατά τό λήξαν έτος 
έκάλυψαν τά 68,7 εκατοστά 

Ή έξαγωγή τών κυριωτέρων 
γεωργικών προϊόντων κατά τό 
1937 άναλύεται :

Εις τόννους

1936 1937
ΙΟΪς 0/0 τοϊς °/°

Σίτος 53.7 61.7
Κριθή
'Αραβό

89,— 96,9

σιτος 82.7 85.4
’Όσπρια 76,- 80.9
Γ εώμηλα 98.2 98.6

Η ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
[Συνέχεια έκ της 1ης αε,.ίόος]

ρήσεων, ουδέ άποβλέπουν κυρί
ως εις τήν παραγωγήν ειδών

παιτώνται, μή άντιληφθέντες ό,-1 τών προσαρτήσεων Αυστρίας [ σιν πλήθους νέων όργανι-
τι ό Schacht διείδε προ 18 μη
νών καί τόόποΐον ήδη, φαίνεται

καταναλώσεώς.Εις τήν περίπτω-| πλέον σαφέστατα, 
σιν ταύτην τά προϊόντα βρα- Έξετάσωμεν κεχωρισμένως 
δείας άναλώσεως μόνον σκο- τάς- δύο όψεις τής σ

1937 1938
Καπνός 42492 48,894
Σταφίς Κοριν
θιακή 89.674 74.276
Σταφίς Σουλ
τανίνα 23.607 29.986
Έλαιον 6.731 20,526
Έλαϊαι 12.806 14 347
Οίνοι 43.067 42.110
'Εσπεριδοειδή 14.335 14.635
ΣΟκα 18.901 19.123
Χαρούπια 14.253 14.605
’Αμύγδαλα 974 1.044

Ή συνολική άξια τής έξαγω-
γης τών άνωτέρω γεωργικών 
προϊόντων κατά τό 1938 άνήλ- 
θε είς δρχ. 8.153.851.000 έναντι 
αξίας δρχ. 6.881.458.000 κατά 
τό προηγούμενον έτος.

Δααική παραγωγή.— Έκ τής 
έκμεταλλεύσεως τών δασών τής 
χώρας τών όποιων ή έκτασις 
άνέρχεται κατά τήν έπίσημον 
στατιστικήν έν συνόλω είς 1.917. 
980 έκτάρ. παρήχθησαν κατά τό 
1938 τά έξής δασικά προϊόντα:

Άξίας είς δρχμάς
Ξυλεία κ. μ, 100.000 110.000.000
Ξυλάνθρα-
κες όκ. 100.000.000 300.000.000
Ρητίνη όκ. 20,000.000 120.000.000
Βαλανίδια 7.000.000 21.000.000
Καυσόξυλα
ζύγια 150.000 000 75 000.000
Σύνολον άξίας δρχ. 626 000.000

πόν έχουν τήν έπένδυσιν κεφα
λαίων διά τήν παραγωγήν προϊ
όντων άναλωσίμων μόνον ύιτό 
τινα ειδικήν έννοιαν : δηλαδή 
πολεμικών ειδών δαπανηρότά- 
των έχόντων άνάγκην, έφ’ όσον 
παρέρχεται ό χρόνος καί δέν 
χρησιμοποιούνται, συντηρήσεως 
ή καί άντικαταστάσεως διά 
μάλλον συγχρονισμένων έφ’ ό
σον ταϋτσ παλαιούνται. Έν τώ 
μεταξύ δέ ή κυβέρνησις άναγ- 
κασθεΐσα νά έκδώση εσωτερικά 
δάνεια εθνικής άμύνης, διότι 
μόνον διά τού τρόπου τούτου 
θά καθίστατο δυνατός ό ταχύς 
πολεμικός έξοπλισμός τής χώ
ρας, ύπεχρεώθη νά φέρη τό έ- 
παχθές βάρος τής ύπηρεσίας τών 
δανείων τούτων.

Τό 1933 ή οικονομική δρα- 
στηριότης τής Γερμανίας ήτο 
χαλαρά, ήδη δέ τότε αί άνάγ- 
και τής εντοπίου καταναλώσε- 
ως δέν ικανοποιούντο. Έκτοτε 
διά τής ύπερεντάσεως τών κα- 
ταβληθεισών προσπαθειών ού 
μόνον έξηλείφθη ή παρατηρού
μενη άλλοτε χαλάρωσις άποδο- 
τικότητος άλλά καί νέον έκτε- 
ταμένον πεδίον δραστηριότητας 
έδημιουργήθη άπορροφηθέντων 
πάντων τών άνέργων καί αύ- 
ξηθεισών τών έργασίμων ωρών 
ουσιωδέστατα. Πλήν έκ τής γι- 
γαντιαίας ταύτης προσπάθειας 
τό καταναλωτικόν κοινόν ού- 
δέν ώφελος άπεκόμισε, Τουναν
τίον αί άνάγκαι τής κατανα- 
λώσεως έτι όλιγώτερον ικανο
ποιούντο τό 1938 έν συγκρίσει 
προς τό 1932. Καί τούτο διότι 
τό Κράτος, άναπτΰξαν τήν οι
κονομικήν δραστηριότητα είς τό 
έπακρον, είς έν άποκλειστικώς 
άπέβλεψεν: είς τόνέντονον πο
λεμικόν έξοπλισμόν τής χώρας 

Κατέστησαν τότε καταφανείς 
οί έξής δύο ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι : "Οτι έάν τό έθνικοσοσια,- 
λιστικόν Κράτος είχε κατά νούν 
νά συνέχιση τό έξοπλιστικόν 
πρόγραμμά του μέ τόν αύτόν 
ρυθμόν, άφ’ ενός μέν ή 
παραγωγή ειδών καταναλώ- 
σεως έπί μάλλον καί μάλλον 
θά περιωρίζετο μέ συνέπειαν 
τά δημιουργηθέντα νέα μέσα 

νά

αρας αυ
τής πραγματικότητας, δηλαδή 
τό ζήτημα τής έγχωρίου οικο
νομίας τής Γερμανίας καί τό 
ζήτημα τού έξωτερικού εμπο
ρίου αυτής. ‘Από τής άπόψεως 
τής έγχωρίου οικονομίας αΰτη 
παρουσιάζεται έργαζομένη είς 
τό μέγιστον όριον τής άποδοτι- 
κότητος αυτής: ή άνεργία έξέ- 
λιπεν. Ή παραγωγή ειδών κα- 
ταναλώσεως είναι έν τούτοις 
δυσαναλόγως μικρά προς τά 
διαθέσιμα μέσα πληρωμής, τό 
γεγονός δέ αύτό τείνει νά άπο- 
τελέση αίτιον ύψώσεως τών τι
μών λιανικής πωλήσεως. Πλήν 
είς τό σημεΐον τούτο παρεμ
βαίνει ή κρατική ύπηρεσία έ- 
λέγχου τών τιμών καί αυστη
ρού περιορισμού τής κα- 
ταναλώσεως, μέ άποτέλεσμα 
άναγκαΐον τό έξής: Τόπλεο- 
νάζον χρήμα μή δυνάμενον 
νά χρησιμοποιηθή διά τήν άγο- 
ράν τών σπανιζόντων ειδών 
πρώτης άνάγκης (κρέατος, βου
τύρου, γάλακτος, ώών, οπωρών, 
ύφασμάτων κλπ.) άναγκαστικώς

καί Τσεχοσλοβακίας άφ’ ετέρου 
δέ τής σύξούσης ζητήσεως ύπό 
τής πολεμικής βιομηχανίας πρώ
των ή ήμικατειργασμένων ύλών 
ή άνάγκη πολύ μείζονος εισα
γωγής ειδών διατροφής και ά- 
κατεργάστων προϊόντων κατέ
στη επιτακτική. Πλήν ή Γερμα
νία στερουμένη έπαρκοΰς έξω· 
τερικού συναλλάγματος, μόνον 
βάσει τών μετά διαφόρων μι
κρών χωρών υφισταμένων συμ
βάσεων συμψηφισμού καί αν
ταλλαγής θά ήδόνατο κυρίως 
νά έπιτύχη αΰξησιν τών εισα
γωγών της,πρός τούτο όμως θά 
έπρεπε αί ξέναι χώραι νά έδέ- 
χοντο αΰξησιν τών έκ Γερμα
νίας εισαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων, άλλ’ ήδη αυται έ
χουν ύπερκορεσθή έκ γερμανι
κών εμπορευμάτων, έννοοΰν νά 
μή μαράνουν τάς προστατευο- 
μένας έντοπίους βιομηχανίας 
των, προσέτι δέ νά διατηρή
σουν τάς μετά χωρών έλευθέ- 
ρου συναλλάγματος έμπορικάς 
σχέσεις των. Κατά συνέπειαν 
αί μετά τών χωρών τούτων 
συναλλαγαί τής Γερμανίας έ- 
φθασαν, ώς φαίνεται, είς τό μέ
γιστον αύτών όριον άποδόσεως 
καί ή περαιτέρω άνάπτυξις αύ-

κατατίθεται είς τά ταμιευτήρια τών θά είναι δυσχερεστάτη διά 
καί είς τάς τραπέζας. Τό Κρά-; τόν διάδοχον τού Schacht δό- 
τος όμως, αναγκάζει συνεχώς ! κτορα Waltlier Punk, 
τά έν λόγω ‘Ιδρύματα νά έγ-1 Έκ τών άνω προκύπτει ότι 
γράφωνται είς τάς διά πάγιο-| ή οικονομία τού Reich έμφανί- 
ποιήσεως τού κυμαινομένου καί! ζει άπό τίνος καταφανή σημεία

ύπερκορεσμοΰ τόσον άπό τήςτού βραχυπροθέσμου χρέους 
του, έκδιδομένας νέας σειράς 
κρατικών ομολογιών μακροπρο
θέσμου έξοφλήσεως, ή μέθοδος 
δέ αυτή έν συνδυασμω πρός 
τήν αναγκαστικήν χρηματικήν 
εισφοράν παντός έργοδόταυ καί 
καίέργαζομένου είς τόν κολοσ- 
σιαΐον οργανισμόν τού Τα
μείου άσφαλίσεως άνέργων, 
παρέχει είς τό Κράτος άφθονα

άπόψεως τής έσωτερικής 
οικονομικής καταστάσεως ό
σον καί άπό τής άπόψεως 
τής κινήσεως τού έξωτερι- 
κού εμπορίου. Τονίζομεν ιδι
αιτέρως τό γεγονός τούτο διότι 
κατ’ έπανάληψιν οί έν Γερμα
νία ιθύνοντες διεδήλωσαν ότι 
έννοοΰν νά συνεχίσουν, καί 
μάλιστα θαρραλέως έπιταχύ-

χρηματικά μέσα πρός πληρώ-: νοντες, τό οικονομικόν πρό- 
μήν τών έκάστοτε ληξιπροθέ- γραμμά των, προφανώς διά. τής

καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξα- 
σφαλίσεως τών αναγκαίων είς

Είς τά ποσά ταΰτα δέν περι
λαμβάνονται τά ύλοτομηθέντα 
ύπό τών χωρικών καυσόξυλα 
άτελώς πρός κάλυψιν τών άτο- 
μικών των άναγκών οΰτε τά 
λοιπά δασικά προϊόντα ώς ή ά
σβεστος, τό χρυσόξυλον, τά κά
στανα, τά άνθη φιλλύρας, ό 
πευκοφλοιός, ή άτελώς ύλοτο- 
μηθεΐσα ξυλεία κλπ.

Έκ τών παραχθέντων δασι
κών προϊόντων έξήχθησαν είς 
τό έξωτερικόν

Τόννοι 
15.000Κολοφώνιον

Τερεβυνθέ-
λαιον
Βαλανίδια
’Εκχύλισμα
βαλανιδιού

αξίας δραχ. 
105.000.000

3.500
2000

5000

42.000.000
6.000.000

70.000.000
Σύνολον άξίας δρχ. 223.000.000 
έναντι εισαγωγής ξυλείας κ. μ. 
400.000 άξίας δραχ. 500.000.000, 

'Εξαγωγή νωπών καρπών καί 
λαχανικών.— Ή εταιρία έξα- 
γωγής νωπών καρπών καί λα
χανικών έξήγαγε κατά τό 1938 
έπί πλέον τού προηγουμένου έ
τους 824 τόννους νωπών όπώ- 
ρων ήτοι έν συνόλω τόν. 2159.

Η έξαγωγή νωπών σταφυ- 
λών άνήλθεν είς χιλ)μα μικτά 
2.325.100, ύπερτριπλασιασθεΐσα 
άπό τού προηγουμένου έτους.
Η δέ έξαγωγή έσπεριδοειδών 

άνήλθεν είς 3.932.572 μανδαρί- 
νια καί 2.516.046 πορτοκάλια.

σμων χρεών του.
"Ηδη λήγοντας τού 1938, τό 

Κράτος έν Γερμανία άνεβίβασε αυτούς πρώτων ύλών. 
μέν τό δημόσιον χρέος είς 55; ψρ ό,τι ή οικονομική κατά- 
δισεκατομ, μάρκων έναντι 2σ στάσις τού Reich κατέστη σο- 
δισεκατομ. τό 1932, άλλ άφ βαρά καταφαίνεναι έκ πολλών 
ετέρου διεκοψε πάσαν καταβο-1 χαρακτηριστικών γεγονότων, 
λήν επανορθώσεων καί^ τήν ύ-: Ουτω τά παραγόμενα βιομηχα- 
πηρεσίαν τών εξωτερικών χρε- : νικά προϊόντα, έλλείψει πεπει- 
ών,εξοικο νομή σαν οΰτω 16 δισε-; ραμένου έργατικοΟ προσωπικού 
κατομμ. δαπανηθέντα είς έι^ο- g|Vai δευτερευούσης ποιότητας, 
πλισμούς, προσήρτησε νέα έκ- : αί βιομηχανικαί έγκαταστάσεις 

πληρωμής νά άγάγουν είς ! τεταμένα έδάφη μέ πλούσιους λόγω τής έντατικής χρησιμο- 
πληθωρισμόν καί γενικήν υ- : πόρους καί έτριπλασίασε τά δη- | ποιήσεως ύφίστανται φθοράς 
ψωσιν τών τιμών, άφ έτέ- I μόσια. έσοδα. Ό ύπερ κορεσμός δυσχέρώς επισκεύαζα μέν ας έλ-

τών χαρτοφυλακίων τών τρα- ί λείΨει ίδίω^ τών Αναγκαίων 
y -> ο ~ , Λ I προς τούτο χρημάτων, η ωριαίαπεζών, βιομηχανιών και λοιπών > L.Ar , Υ I 1 r _1 ζ , _ , αποΡοσις ωφέλιμου έργου των

οικονομικών οργανισμών, με ςργατ<2)ν έπεσε πολύ λόγω τών 
κρατικάς ομολογίας καί γραμ-, πολυώρων συνεργείων, είς τούς 
μάτια, ούδόλως κατά τήν ήμε- , σιδηροδρόμους, συνέπεια τής 
τέραν γνώμην δύναται νά προ- j άπειρίας τού νέου προσωπικού 
καλέση σύντομον κατάρρευσιν \ σημειούνται επανειλημμένα δυ- 
τού συστήματος. Ό σοβαρός : στυχήματα καί τό τροχαΐον ύ- 
οίκονομικός κίνδυνος έγκειται λικόν, άμελώς συντηρούμενον 
κυρίως είς τήν έντατικήν συνέ- \ φθείρεται ταχέως, τά λιανικόν 
χισιν τού τεραστίου προγράμ-: έμπόριον περιωρίσθη κατά 10ο)ο 
ματος παραγωγής μή άμέσως συγκρίσει πρός τό 1928, ή 
άναλωσίμων προϊόντων, ήτοι κυκλοφορία τραπεζογραμμα- 
τής παραγωγής πολεμικών ει
δών. Ή έκτασις ήν έλαβεν ή 
έφαρμογή τού έν λόγω προ
γράμματος παραστατικώτερον 
δύναται νά μετρηθή διά τού
βαθμού περιορισμού είς όν
έφθασεν ό γερμανικός λαός

ρου δέ τό Κράτος θά ήναγ- 
κάζετο, πρός καθυπόταξιν είς 
τούς σκοπούς του πόσης διαθε
σίμου δυνάμεως, νά εξάλειψη 
τά τελευταία άπομένοντα ι'χνη 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ιδιο
κτησίας καί ιδιωτικής έπιχει- 
ρησεως, διά τής μεθόδου τών 
άπαλλοτριώσεων, ύποχρεωτικής 
έργασίας, καί έλέγχου γενικού 
τής παραγωγής. ’Ακριβώς έναν- 
τίον τής . επικινδύνου ταύτης 
προόψεως έστάθη πέρυσι ν ό 
Schacht.

'Ως καί προηγουμένως εϊπο- 
μεν πλεΐστοι όσοι σοφοί οικο
νομολόγοι εΐχον προφητεύσει 
τήν ταχεΐαν κατάρρευσιν τού 
Έθνικοσοσιαλιστικοΰ οικονομι
κού καθεστώτος. ‘Όταν ή ταχ- 
θεΐσα προθεσμία τριών ή τεσ
σάρων έτών παρήλθε καί τό 
Γερμανικόν καθεστώς παραδό- 
ξως έπέζη, μεταβαλλόντες άμέ- 
σως καί έκ διαμέτρου γνώμην, 
διεκύρηξαν ότι τό έθνικοσοσιαλ- 
λιστικόν κράτος έν Γερμανία 
θά διατηρείτο έσαεί καί ότι ή 
θαυμαστή οικονομική μέθοδος 
τών Γερμανών άπετέλει. άξιο- 
μίμητον παράδειγμα διά τά 
λοιπά έθνη ! Πλήν οί σοφοί μας, 
ώς καί πριν, ουτω καί νΰν ά

τίων ηύξήθη έντός τού 1938 
κατά 20ο)ο, καί έν συγκρίσει 
πρός τό 1936 κατά 50ο)ο), λαμ- 
βανομένων ύπ’ όψει καί τών 
συνεπειών τής ένσωματώσεως 
τής Αυστρίας καί τών Σουδητι- 
κών περιοχών. 'Η σοβαρά αΰτη

άπό τής άπόψεως ποσότητας, αΰξησις τής κυκλοφορίας άπο
ποιοτητος καί ποικιλίας τών 
διαφόρων ειδών πρώτης άνάγ
κης.

Ή κατάστασις τού έξωτερι- 
κού έμπορίου τής Γερμανίας 
πείθει έπίσης περί τού κρίσιμου 
σημείου είς ό εύρίσκεται ή οι
κονομία τού ’Ράιχ, ένεκα δέ 
τούτου φέρεται ό Χιτλερ είπών 
«Δέον νά έχωμεν έξαγωγάς εί 
δ’ άλλως θά άποθάνωμεν!» 
Πράγματι λόγω άφ’ ενός μέν

δοτέα είς τήν έκ τής άπορροφή- 
σεως 6 εκατομμυρίων άνέργων 
αναπτυχθεισαν μείζονα έργα- 
τικήν δραστηριότητα τήν ϊδρυ-

(Σ. Μ.) Αί πρόσφατοι διαπραγμα
τεύσεις μετά τής Γιουγκοσλαύΐας καί 
δή ή ύπογ ραφεΐσσ σημαντικωτάτη 
οικονομική μετά τής Ρουμανίας συμ
φωνία τουναντίον δεικνύουν δτι όφί- 
σταται εισέτι εύρύ περιθώριον σχέ
σεων μετά τ&ν δεύτε ρευοντών 
κρατών.

σμων, κρατικών υπηρεσιών, 
καί τήν έντασιν τών πολεμι
κών παρασκευών αϊτινες άπήτη- 
σαν ώς είκός μεγαλυτέρανάφθο- 
νίαν μέσων|πληρωμής.

’Από τής κοινωνικής πλευράς 
ή άσκουμένη έπί τών εργαζο
μένων πίεσις είναι έπίσης 
στενόχωρος : άναγκαστική πο
λύωρος έργασία καί άπότομος 
συχνάκις μετάθεσις τών έρ- 
γατών άπό τόπου είς τόπον καί 
άπό εργοστασίου είς έργοστά- 
σιον, έλλειψις τροφίμων, χαμη
λόν βιωτικόν επίπεδον, πάντα 
ταΰτα έπιδροΰν τού πληθυσμού, 
όστις, φαίνεται ότι προτιμά έν- 
δομύχως τήν διατήρηοιν τής ει
ρήνης, ούχ ήττον όμως έκδήλω- 
σις δυσφορίας δέν παρατηρεΐται 
άποδίδονται δέ συνήθως αί 
στενόχωροι αυται συνθήκαι είς 
τήν ύπό τών έχθρικώς πρός τήν 
Γερμανίαν διακειμένων μεγά
λων χωρών άκολουθουμένην 
τακτικήν «κυκλώσεωςν.

Είς τό πεδίον τού έξωτερικού 
έμπορίου τό Reich παρουσίασε 
τό 1938, συνεπεία τών προσαρ
τήσεων, εισαγωγικόν πλεόνα
σμα 400 έκαταμμ. μάρκων έ
ναντι έξαγωγικου πλεονάσμα
τος 400 εκατομμυρίων μάρκων 
τό 1937. “Εναντι τής έπιταθεί- 
σης τακτικής τής Γερμανίας 
πρός σύναψιν διμερών συμφώ
νων ή Μεγάλη Βρεττανία ήρχι- 
σεν άντιτασσομένη δι’ άναλό- 
γου εμπορικής πολιτικής, τινά 
δέ κράτη παραδειγματίζομε να 
έκ τού ό,τι συνέβη είς τήν Αυ
στρίαν καί τήν Τσεχοσλοβακίαν 
ήρχισαν δυστροπούντα διά τούς 
όρους τών μετά τής Γερμανίας 
συμφωνιών. Προσέτι, κατόπιν 
τών δύο δαπανηρών στρατιωτι
κών κινητοποιήσεων τού 1938, 
πολύ πο?ιεμικόν ύλικόν τών ά- 
ποθηκών έπιστρατεύσεως έχρη- 
σιμοποιήθη καί ή φθορά αΰτη 
δέον ν’ άνσπληρωθή. Τοιουτο
τρόπως ή άνάγκη προμήθειας, 
έκ τού εξωτερικού μεγάλων πο
σοτήτων πρώτων ύλών κατέστη 
έμφανής.

Ή σοβαρότης όμως τής κα
ταστάσεως γίνεται καταφανε- 
στέρα είς τό έσωτερικόν οικο
νομικόν πεδίον τής χώρας. Οί 
χρηματικοί πόροι τής κυβερνή- 
σεως καθίστανται έπί μάλλον 
καί μάλλον άνεπαρκεΐς, τό πε
ριθώριον δανεισμού έκ τής έσω
τερικής κεφαλαιαγοράς φαίνε
ται έξηντλημένον, ό δέ Δόκτωρ 
Schacht, όστις όσφρανθείς εγ
καίρως τόν πληθωριστικόν κίν
δυνον, κατηγορηματικώς άντε- 
τάχθη κατά τής πληθωριστικής 
πολιτικής, άπεμακρύνθη τής 
Reichsbank, έξ ου συνάγεται 
ότι ή Γερμανική κυβέρνησ,ς έν- 
νοεΐ, παρά παν έμπόδιον, νά 
συνέχιση τό οικονομικόν πρό
γραμμά της καταφεύγουσα έν 
άνάγκη καί είς τόν πληθωρι
σμόν.

Παρ’ όλην όμως τήν σοβα- 
ρωτάτην αύτήν οικονομικήν κα- 
τάστασιν, ή Γερμανία, καθ’ ή- 
μάς, έχει εισέτι προ αύτής ε
παρκές στάδιον νέων οικονομι
κών πειραματισμών, κυρίως δέ 
διότι ό Γερμανικός λαός είναι 
πρόθυμος είς στερήσεις τάς ό
ποιας άλλοι λαοί δέν θά ήδύ- 
ναντο ν' άνεχθοΰν, ούδεμία δέ 
πιθανότηςπερί έξεγέρσεωςαύτοΰ 
ύπάρχει, τουλάχιστον έφ’ όσον 
διατηρείται ή ειρήνη. Πλήν, ΐνα 
συνεχισθή έπί τι διάστημα ά- 
κόμη ή σκληρά αυτή πολιτική 
εντατικών έξοπλισμών, παρα- 
γωγής είς μεγάλην κλίμακα 
προϊόντων μή άμέσως άναλω
σίμων, καί συστηματικής ύπο- 
καταναλώσεως τού πληθυσμού, 
ενδέχεται νά άναγκασθή ή 
Γερμανική κυβέρνησις νά ύπο- 
χρεώση τόν λαόν είς κολλε- 
κτιβισμόν παρόμοιον πρός τόν 
τής Ρωσσίας.
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ώς άναφέρεται εν τφ Ά-, τοΰ δανείου θά ύποχρεοΰται ή;αυτήνΚύρκΒΐ Μέτοχοι, ___ ,. ..
Έξ ονόματος τ«.ϋ Διοικητικού | πολογισμφ τής παρελθούσης χοή 

■ Συμβουλίου τής Τραπέζης, έχομεν [ σεως 1937—καί ή άσκησις τής 
την .τομήν να Ικθέβωμεν πρός'ΰ- Ναυτικής Πίστεως εν Έλλάδι,

προήλθεν είς έπανειλημμένας συ-

Τράπεζα νά διαθέτη ή Τράπεζα 
άποκλειστικώς εις ένυπόθυκα δά
νεια επί πρώτη υποθήκη»καί συμ- 
φώνως πρός τούς εγκεκριμένους

Τοΰ κ. PIERRE FRANSEL I Ν

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ, 
ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3ον) Αί μή άποπληρωϋ'εΐααι 
μετοχαί.

ΟύχΙ σπανίως Εταιρία τις συνι- 
στάται μέ κεφάλαιον ύπερβαΐνον 
τάς αμέσους άνάγκας της καί 
πράττει τούτο, είτε πρός έπίδειξιν 
μεγαλυτέρου όγκου, είτε εκ προ- 
βλέψεως. ταχείας άναπτύξεως των 
εργασιών της καί πρός αποφυγήν

μας, κατά τον Νόμον καί τό Κα
ταστατικόν τής Τρηκιέζης, τά πε- νεννοήσεις μετά των αρμοδίων Ύ-1 σχετικούς όρους αυτή 
κραγμένα κατά τήν παρελθοΰσαν πουργείων καί υπέβαλεν ήδη εις Τό τέλος τού υπό κρίσιν έτους 
χρήσιν 1938. ^ | αυτά τό σχέδιον Νόμου δΤ ου ρυί>-! εΰρε τό ζήτημα τούτο εις τό στά-

Αί εργασίαν τής Τραπέζης κατά j μίζεται εν γένει ή -λειτουργία τού j διον άφ’ ενός μέν των συνεννοή- 
τό ενδέκατον τούτο έτος τοΰ βίου j κλάδου τούτου, εύρίσκεται δέ έν | σεων, υπό τήν αιγίδα των άρμο-
αΰτής καί εν τφ κυρίφ κλάδφ ; αναμονή τής εγκρίσεως τού εν λό-' δίων ’Αρχών, μετά διαφόρων Α-
αΰτών, τής χορηγήσεις δανείων γφ σχεδίου Νόμου. σψαλιστικών Ταμείων καί άλλων: — , . , ----- Γ
εν γένει έμφανίζουσι τήν ιδίαν. Καί)’ δλον .τό υπόλογον έτος, 1 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-! ζι“η,^“ς δημόσιε
πάντοτε δραστηριότητα, καιτοι α , το επιτοκιον των υπο της .Ιρα- ! καιου προς συμπηςιν «Συνδικά-1 ΈΕ άλλου οιιωε αί νεοσύ
πο α πάψεως ποσού, χορηγήσεων ; πέζης χορηγουμένων δανείων εις του Καλύψεως» τού δανείου, οΰ- *" 
υπελείφδ ησαν^ κατά τι εκείνων Αραχμάς διετηρήθη εις το έπίπε- τως ώστε, έν πάση περιπτώσει, ή 
τής προηγούμενης χρησεως 1937, .δον τό καθορισθέν διά τής τελευ- κάλυψις αυτού νά είναι εκ των
viir rr\rxi ινΡί-ΆΊ ironr riivw ι / rti Λιιλύ·» * ·» · ~ « / -»c_ , .κατ' άντίθεσιν πρός τον αριθμόν 
τών χορηγηθέντων δανείων δστις 
εμφανίζεται σημαντικώς μεγαλεί

ταίας άποφάσεως τού Διοικητι- προτέρων έξη σφαλισμένη, άφ’ έ- 
κοΰ Συμβουλίου αυτής τής :25ης τέρου δέ τής ένεργείας των άπαι- 

- z- $ ΤΙουλίου 1937, ήτοι πρός 8ό]ο, τουμένων υπό τοΰ οικείου Νόμου 
τερος. Τούτο είναι άποδοτέον είς | §νφ εκείνο των εις Λίοας Άγγλί- διατυπώσεων διά τήν παοά τοΰ 

-τήν κατά το ύπόλογον έτος ύπάρ-: ας δανείων επίσης παρέμεινε τό Υπουργικού Συμβουλίου καί διά 
7-ξασαν σχετικήν δυσχέρειαν περί:,αΜ) ήτοι 6ο]% κα1 καθωρί_ Η. Διατάγματος Ιγκρισιν τοΰ δα- 
-τήν εξευρεοιν διαθέσιμων κεφα-; gi>T| διά τή; μετ(* ^ έκπροσώ- νείου καί των προαναφερθέντων 
ίλαιων μακ@.ας προθεσμίας κα· ου-|Λ(ον τών 'Ομολογιούχων Δανει- δρων αυτού, προκειμένου ή εκδο- 
-τως η Τραπεζα δεν Τ,δυνηθη να; στών ήμών συμβάσεως τής 22«ς σις εις δημοσίαν εγγραφήν τής έκ 
Ικανοποίηση παρα ■την^πτάυμιαν ->Ιουνίου 1935 καί τού σχετικού, Δραχμών 150,,000,001) Πρώτης
• •αυτής, -τας αναγκκς ιδίως του! ’Αναγκαστικού Νόμου τής 26ης Σειράς τοΰ δανείου νά έγίνετο 
ενυπόθηκου^ δανεισμού μεγάλων; 1<3υνίου 1δίου κατά τάς άρχάς τού τρέχοντος έ-

ΊΕν τή προόψει τής περαιτέρω 1 τους, εκείνης τής Δευτέρας Σει-:ποσών εις ή/ κλίμακα ένεφανί
α -V C D „ ΙΛ~Λ'’ ^ II X.I.IS JUC-UlZ.t l C,ULU ι ~ '-Π5 > »* M's i-kC.ULC.UUL· jLttl-σττττσαν αυται ωζ. εχ του οννενι- ^ ^ ~ 9 ,ς, Τ, ■ zt \ ~^ ,χζλ^ , ΖΛ_ , ; η,Λ α ' \ ; αναπτυξεως του κλάδου «Κτήμα- ρας εξ ετερων Δραχμ. 1θ0,000,000

^Γομενον, κυο^ς εν -Αιπιναις, οι- ~ ΤΤ' ~ rn Ίζ α ' Ν‘ « . 9 * .. , . ’ , τικ%ς, ΙΙιστεως» της Γραπείης και, αποφασισα>εισης να γινγι περί τάκόοομικ<,υ οφγασμου.= Αντι^τρο-1 ~ ^ ~Q , , , ! ^. ~ »ν,ν της εντεύθεν προκυπτουσης άναγ- | τέλη -ίου ίδιου έτους η περί τάς•φως' ικανοποίησε πλήρως τάς αί- κης τής έξευρέσεως νέων μακρο-
πη-σεις' δάνειων μικρού -ποσού. j προθέσμων κεφαλαίων καί κατ’ 

"Εκ των έγκριθέντων κατά τό | Επιθυμίαν, έξ άλλου, τής Κυβερ- 
1-938 δανείων έκτέλεσιν κ-οι- νήσεωξ τής Χώρας άπο.βλεπούσης 
νοφελων έργων άναφέρομεν, ώς Αν tg άδιαλείπτω αερίμνη αυτής 
τα <σημαντικώτβρα, τό πρός τον ύπέρ ιών κοινών, καί είς τήν πα.
Amov - Θεσσαλονίκης έ,κ Λιρών ρ0%ήν τών δσφ τώ δυνατόν περισ- 
Αγγλιας ΙώΟ,ΟΟΟ διά τήν Ικτέλ*- σοτέρα)ν κα1 εΰ»υν0τέρων χρημα- 

σιν έργων οδοποιίας, εξυγιάνσεως ,τικών μέσων διά τήν άπόκτησ.ιν 
και έξωραϊσμοϋ καί τό πρός τό στέγη, ή ΜαΧ τήν έπιδιόρθωσΐν 
Ειδικόν Ταμειον 'Μονίμων Όδο- Κα1 συμκ3ίήρωσιν τών δπαρχόν„ 
στρωμάτων -τής αυτής Πόλεως εκ 
Λιρών "Αγγλίας 9,Ί00 δΡ έργα

ο , cm/ /vouucCvul, ι
των~ ακιτητων, η Τραπεζα ήμών | σκθπ.οΰσΜ 
π.ροήλθε περί τά τέλη τοΰ έτου

άρχάς τοΰ 1940.

I ύ Συμβοΰλιον τής Τραπέζης 
είναι βέβαιον δ τι ή ανωτέρω ε
νέργεια καί άπόφασις αύτοΰ, λιγ- 

j φάεΐσα άλλως τε βάσει τών σχε
τικών διατάξεων τών περί Κτη
ματικών Τραπεζών Νόμων καί 
τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης, 
τυγχάνει τής απολύτου εγκρίσεως 
καί τής παρούσης Ρενικής Συνε- 
λεύσ,εως υμών, ως ενέργεια άπο- 

είς τήν έξεύρεσιν τών
- ■ ι I/U V Ο -ι·οτ/ε t U. LC/VI i L VU ClU tiL I _ - -

οδοποιίας- Ή'Τοάπέία τιιιών αίσ- ι„·ν -■ . , Ζ απαίιουμενων κεφαλαίων προςυυυΑυι-,ι,ας, ι.ι π ραπε,α ημών αισ , είς χας αναγκαίας μετά του · . _ Γ. , ’
ίθάνεται δ .λ ως ίδιαιτέοαν ,, ι Q ... ., α ντιμετώπησιν των ολο νεν αυςα, , , , ιοιαιτερα. χ,αραν Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

. „ .ασύστατοι
Έταιρίαι ολίγον ένδιαφέρονται 
διά τήν ΰπαρξιν αχρήστων κεφα
λαίων, άτχνα ίΐά έπρεπε οΰχ ήτ- 
τον νά μή μένουν άτοκα.

Τδού λοιπόν δύο καχηγορίαι 
συμπερασμάτων, άτι να άντιτίΰεν- 
ται ριζικώς πρός άλληλα. Ή τοι- 
αύτη άντίφασις καθίσταται μάλ
λον ανάγλυφος, προκειμένου περί 
Τραπέζης καταθέσεων. Μία τοιαύ- 
τη Τράπεζα έχει πάν συμφέρον νά 
έπαναχρησιμοποιή, είς βραχυπρο
θέσμους τοποθετήσεις, τάς επί μι- 
κρφ έπιτοκίφ καταθέσεις τών πε
λατών της παρά τό ίδιον αυτής 
κεφάλαιον.

Πράγματι, τό έκ τοιούτων έπα- 
ναχρησιμοποι ΐ)σεω ν καταλιπόμε- 
νον κέρδος επιτρέπει τήν καρπο
φορίαν κεφαλαίων, ά'τινα δντα 
αμέσως απαιτητά, ικανοποιούνται 
μέ μικρόν τόκον. Τοιουτοτρόπως 
απο τής πλευράς τοΰ συνήθους 
της εμπορίου, μία Τράπεζα κατα
θέσεων θά ήδύνατο νά άρκεΐται 
είς μικρόν κεφάλαιον. Έξ άλλου 
δμως, δεν δόναται νά προσελκύση 
καταθέσεις, παρά μόνον εάν πα- 
ρέχη είς τό Κοινόν τό εχέγγυον 
μεγάλων κεφαλαίων.

ίνα έξέλθη έξ αύτοΰ τοΰ φαύ
λου κύκλου, διά νά συγκεράση δη
λαδή τά πλεονάσματα τής μεγά
λης διά κεφαλαίων προικοδοιήσε- 

, ωζ πρός εκείνα τά τοΰ περιορι
σμένου είς τάς άνάγκας τής Έπι

ίδιότι έδόθ,η είς ,ίΐύτήν ίή ευκαιρίαν 
-v.it συντέλεση καί πάλιν είς ντήν 
:πρόοδον καί: τήν άνάπτυξιν .ής 
Μακεδονικής ΙΙρωτευοόσης.

Είς τήν έκτέλεσιν επίσης έξαι- 
ρκτι.κής σο|3αρότητος έργων έν τφ 
λιμάνι τής Καβάλλας έβοιή,θησεν ή

νομένων αναγκών ενυπόθηκου 
δανεισμού και εις τήν εΰρυνσιν 
κατ ακολουθίαν τοΰ κύκλου τών 
εργασιών τής Τραπέζης, ένφ έξ 
άλλου επιτυγχάνεται δι' αυτής 
καί έ'τερος σκοπός πρός δν ’Ορ
γανισμός. ως δ ήμέτερος, πιστεύ- 
ων οτι ασκεί κοινωνικήν λειτουρ
γίαν, δεν δυναται νά ή άδιάφο

χειρησεως κεφαλαίου, θά καταφυ
γή είς τήν απλήν λύσιν τοΰ καθο
ρισμού ύψηλοΰ κεφαλαίου μέ τήν 
διαφοράν δτι δι" έκάστην μετοχήν 
δέν θά καταβληθή είμή έν μέρος 
τής ονομαστικής της αξίας, δπερ 
μόνον θά μετέχη είς τά κέρδη.

1ά ποσά διά τά όποια οι μέτο
χοι παραμενουσιν όφειλέται έναν
τι τής ονομαστικής αξίας τών με
τοχών δι’ ας ένεγράφησαν, δύναν- 
ται νά καταστώσιν είς πάσαν στι- 
γμην απαιτητά, δι'απλής άποφά
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Γαΰτα έγγράφ ινται είς τύν ’Ισο
λογισμόν τής Εταιρίας υπό ειδι
κήν μερίδα καί άπαρτίζουσι, θεω- 
ρητικώς τουλάχιστον, εν έκ τών 
αμέσως ρευστοποιήσιμων στοιχεί
ων τού Ενεργητικού.

Πρός τό συ.ιφέρον τής Εταιρίας 
καί ειδικότερων τών πιστωτών 

-αυτής—πρέπει ί'να ή εΐσπραξις

συνεννοι'ισεις .διά τήν έκδοσιν έν 
Έλλάδι νέου 'Ομολογιακού Αα- 
χειοφόρου Δανείου «Κτηματικής 
Πίστεως» είς Αραχμάς.

Οι κύριοι δροι ,τοΰ έν λόγο) νέ
ου δανείου τής Τραπέζης, ως ού 

I τοι καθωρίσθησαν κατά τάς σχε-
Τράκεζα δια^ τής παροχής δανείου | Χικάς συνεννοήσεις μετά τοΰ ώς ............ . vu»ulul να η αοιαφο-
Λιρών ’Αγγλίας :3d,090 είς τό οί- Ι.είρηται Υπουργείου., έχουσιν ως 1 ρος. τούτέσαν ή αποτροπή τή- 
κεΐον Λιμενικόν Ταμεϊον, ώς επί- εξής : , I ύψώσεως είς τοκογλυφία επίπεδα
σης και εις τα^.εργα^ οδοποιίας, Δάνειον .ομολογιακόν, λαχειοφό-1 τού τόκου τοΰ ιδιωτικού κεφα- 
,ύι ρεύσεως Wi εξυγιάνσεως τών ρβν> συνολικού ποσού Δραχμάς λαίου είς δ ΰποχρεωτικώς κατα- 
Δημων Αίγιου καί Φλωρ.ίνης, διά 300,000,000 Ικδιδόμενον βάσει | φευγουσιν οί έ'χοντες άνάγκας 
τής παροχής είς έκάτερον τούτων τών σχετικών διατάξεων τ.οΰ κω ί ενυπόθηκου δανεισμού, δταν αΰ- 
δανείου έκ Λιρών Αγγλίας 27,000. δικοποιηθέντος νόμιου 3221 κλπ. Tul δέν ικανοποιώνται καθ' ήν;

Αλλά καί έτερα, δλνγώτερον «περί Κτηματικών Τραπεζών» καί εκτασιν καί εμφανίζονται. Είς τον ' 
από άποψεως ποσού, σημαντικά εκείνων τού έν ίσχύϊ Καταστατι-! τελευταίοι δέ τούτον σκοπόν ά-
δάνεια είς δραχμάς καί είς Λίρας κοϋ τής Τραπέζης, είς δύο σειράς | ποβλέπουσα ή Κυβέρνήσις, ως καί _ ·
’Αγγλίας πρός άλλους επαρχία- έκ Δραχμών ΙδΟ,ΟΟΟ,ΌΟΟ έκαστη ε’ιί τήν κατά τρόπον περισσότε- δΓδσοΓτΠΤ,νατλΓ ;?Τ 
καυς Δήμους, Κοινότητας καί Λι "Εκδοσις τών ομολογιών είς τό Έον συστηματικόν και εν εύρυτέρα εγγυήσεων. Πρός τό/σκοπόν'' αύ- 
μενι,κι Ιαμεια η Ιραπεζα ημών άρτιον, έκάστης ονομαστικής ά- καϊμάκι άσκησιν τής κτηματικής! τον οί γαλλικοί νόμοι προύνόη 
ενεκρινε κατιι τήν υπό κρίσιν χρή- ξίας Δραχμών 500 καί μέ κάλυμ-' πίστεως έν τή Χώρςμ, έθεώρησεν σαν ώς έπεται : 
σιν, συνεχίζουσα οβτω τήν πολι- μα τάς ύποθήκας τάς άσφαλιζ.ιύ-1 ώς αναγκαιαν τήν έκδοσιν του 
τικην ήν απο της ίδρυσεώς της σας αύτάς. ’Ετήσιος τόκος 5υ]>; προρρηθέντος δανείου και τήν ή- 
εχάρ ιξε, τής εν τφ μετρφ τοΰ δυ- καταβαλλόμενο; καθ’ έξαμήνίαν. ! θετεραν Τράπεζαν ποός τούτο 
νατ.Η, ΓΟυτεσα, χριιμιίϊυδστήσεως Ε . λ 8ιά Η «U..e„ei,Sv, ,6» «ίί.,ό, Όν-
,«,»^,,ωφ,λω» εο,.,» ,κοΧο,λ,- ^ hmZJL )*«.*. «όν »ae=zo»m S„m
ρον την Χωράν, συντελουσοί ου- χ, ^ gt, > \ ^ ’ '? τ,ι cvpvvh,ι χ.λ .rix, . / ^ οι ενιαυσίων κληρώσεων εις το τα ελΗΥΥυα dL(X ν κατα τα προ-
τ ο, βι, την προοίυν ταυτηι,, εκ άρτιον καί μέ τό δικαίωμα τή - λεχθένια άσκησιν τής κτηματικής
παραλλήλου προς τήν_ ενίσχυσιν Τραπέζης νά προβαινη κ„ί ε,ς πίστεως έν συνδυασμφ καί πρός
ω-" έ7 Χτ'1 °ΐκυ^°μΐκη; κΐνι|σε" προηγουμένην τής λήξεως όλοκλη- τ'Ιν πατασφάλισιν τιύν πρός αύ- 

’ αυΗ1· ^ ρωτικήν έξόφλησιν τοΰ δανείου, τ,,ν διοχετευόμενων κεφαλαίων.
τήι Ναυηκ/Ις π,ίσ,τε· f u δμως προ τής παρελεύσεώς Έκ τών υπολειφθεισών εν τελεί 

ως δεν ηρξατο λειτουργών εισετι. δεκαετίας από τοΰ πρώτου τοκο- Τοΰ p'Tm,r ία >7
Η » ήμών, έν δψει τών μεριδίου. ’Ενιαύσιοι ειδικό, λαχ- ΓολογΧ ^ 

σχετικως θεσπισθεντων δια τής νοί διά τάς 12 πρώτας κλήρου- δανείων τής Τοαπέζη- κατόπιν

μου 795J1937, δι’ οΰ άνετέθη είς Δραχμών 1 190 000 Τό ποιόν r-li 'ΙΙ"<--ΗΟΟιιίμον τι>υ τοκου ιυτώ ν χάς μή άποπληρωθείσας, διά τούτο
ρ χμ λ ι,ιυυ,υυυ. Ιο πριον [ Η συνεχεία είς τήν ΙΟην σελίδα] | αί μετοχαί αύταί έκδίδονται παν

ί ον) Τά δφειλόμενα έξ εγγρα
φής είς τάς μετοχάς ποσά οφεί
λονται άλληλεγγύως υπό τών κατά 
τήν στιγμήν τής προσκλήσεως 
προς αποπληρωμήν αυτών κατό
χων των καί υπό τών προκτητό- 
ρών τών μετοχών τής τελευταίας 
διετίας. Εν αλλοις λογοις, πας 
κάτοχος μή όλοσχερώς αποπληρω
θεί σών μετοχών, εξακολουθεί νά 
παραμέντ) υπεύθυνος δ.ά τήν απο
πληρωμήν των επί δύο έτη από 
τής ημέρας τής άπαλλοτριώσεώς 
των.

,2ον) Επειδή δμως ή Εταιρία 
θά άγνοή τούς κατόχους καί τούς 
οπωσδήποτε ένεχομένους είς μετο- 
χάς μή άποπληρωθείσας, διά τούτο

τότε ονομαστικοί και πάσα με- 
ταβίβασίς των καταχωρεΐται είς 
ειδικόν βιβλίον τής Εταιρίας είς 
ο υπογράφουσιν ό εκχωρητής καί 
ό αγοραστής των. Συνεπεία τού
του απαγορεύεται αύστηρώ; ή 
τροπή μη αποπληρωθεί σών όνομα1 
στικών μετοχών εις ανωνύμους.

Τα ώς ανωτέρω μέτρα δέν πε- 
ριελήφθησαν είς τήν νομοθεσίαν, 
όλων τών Χωρών. Αυται παρεδέ- 
χθησαν οτι αι Εταιρίαι ήσαν 
επαρκώς κατωχυρωμέναι εναντίον 
τών δυστροπών ή αμελών μετό
χων τ ν καί έκ μονού τοΰ γεγο
νότος δτι ούιοι — παραλε'ψαντες 
νά έχωσι τάς μετοχάς των έν τά
ξει—δέν θά όύνανται νά τάς δια- 
πραγματευθφσιν εις τό Χρηματι- 
στήριον.

Τοιουτοτρόπως εξηγείται ή έν 
τφ Χρηματιστηρίφ τών Παρισίων 
υπαρξις ωρισμενων ξένων ανωνύ
μων μετοχών μή άποπληρωθεισών 
(π.χ. "Οθωμανικής Τραπέζης, Αι
γυπτιακής Κτηματικής Πίστεως).

^ Επιπροσθέτως, αύταί αυται αί 
Έταιρίαι δέν παραλείπουσι νά αύ- 
τοκατοχυροΰνται, ευθύς άμα τή 
έκδόσει μή άποπληρωθεισών με
τοχών, διά μέσων εξαναγκασμού 
απλουστάτων καί δραστικωτάτων. 
Οΰτω, άναγράφουσι συχνάκις είς 
τά Καταστατικά των καί τάς αι
τήσεις^ έγγραφης, ορούς δυνάμει 
τών οποίων, έν περιπτώσει μή 
εμπροθέσμου άποπληρωμής τής 
αξίας τών μετοχών, οί μέτοχοι 
θα εκπίπτω,τι τών δικαιω
μάτων των, καί αί μετοχαί των 
θα εκποιούνται δαπάναις των, έν 
αντιγράφφ είς τό Χρηματιστήριον. 

s „Ετι ^ δέ περαιτέρω προβλέπεται 
οτι, έάν ^ ή τιμή τής έκποιήσεως 
υπερκαλυπτη τήν λήξασαν δόσιν, 
η Εταιρία θά δύναται νά παρα
κράτηση το υπερβαλλον ώς άπο- 
ζημίωσίν της.

Νοείται οικοθεν οτι ή τοιαύτη 
«χρηματιστηριακή έκτέλεσιε» δέν 
καθίσταται έφικτή είμή μόνον 
δταν υπάρχου,-τιν άγορασταί τών 
τίτλων καί δεν είναι πλήρως-άπο- 
τεΛεοτμίίΤιχη jcccq όταν το προϊόν 
της τοι αυτής πωλησεως καλύπτει 
τό πρός τήν Εταιρίαν χρέος τοΰ 
μετόχου. Αλλως ή Εταιρία θά 
ύποχρεωθή νά καταφύγη είς τήν 
συνήθη διά τών δικαστηρίως δίω- 
ξιν τών δυστροπούντων δφειλετών.

Αι μη «ποπληρωθεΐσαι μετοχαί 
διεπραγματευοντο άλλοτε είς τό 
Χρηματιστήριον με τήν τρέχουσαν 
τιμήν ^των, έξ ής έξεπίπτετο τό μή 
καταβληθεί' μέρος τής δ νομαστι
κής των αξίας. Π.χ. μετοχή αξίας 
τρεχούσης 1625 φρ. καί δνομαστι- 
κής τοιαυτης 5()0 φρ. κατά τό ή· 
μισυ πληρώθεϊσα έπωλεΐτο καί ή- 
γοράζετο αντί 1375 φρ.

4) ΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α) Βασική αρχή.
Αύτη διατυπούται ώς έξης : Αί 

μετοχαί δεν απολαμβάνουσιν εισο
δήματος είμή έφ’ όσον ή Εται
ρία παρήγαγε κέρδη. Κανονικώς 
τό τοιοΰτον εισόδημα —άποτλη- 
θεν υπό τήν εύρυτάτην έννοιαν 
«μέρισμα»— θά έξάγηται έκ τών 
καθαρών κερδών τής ληξάσης 
χρησεως.

Ύπό εήρυτέραν εκδοχήν —καί 
δοθέντος δτι τά άποθεμα τικά 
κεφάλαια απαρτίζονται έκ τής ά- 
ποταμιευσεως ιών κερόοον, άτινα 
ι) Εταιρία δυναται άκωλΰτως νά 
διάθεση—θά ήδύνατο νά δικαιο- 
λογηθή ό προσδιορισμός τού με
ρίσματος καί έκ τών λοιπών, — 
πλην τού τακτικού— άποθεματι- 
κών, τοσουτφ μάλλον καθ’ δσον 
πολλαί 'Εταιρίαι καταρτίζουσι κα
τά τά ευτυχή έτη καί ειδικά άπο- 
θεματικα προνοίας, πρός παροχήν 
μερίσματος είς τούς μετόχους των 
κατα τά μή κερδοφόρα έτη.

Αντιθέτως δμο>ς είναι τελείως 
απαράδεκτος—θεωρητικώς τούλά- 
[Ή συνέχεια είς την 7ην σελίδα



[Συνέχεια του άρθρου κ. Ν. ΚΑ- 
ΜΠΑΝΗ έκ τής 2ας σελίδος] 

ση προ του καταθέτου, οί κλη
ρονόμοι του οΰδέν δικαίωμα έ- 
χουσιν έπί τής οϋτω πως γενο- 
μένης καταθέσεως. Ό Νομοθέ- 
της όμιλε! ιδιαιτέρως έν τή δια
τάξει ταΰτη περί του εγκύρου 
του δρου τούτου, δχι διότι ήγνό- 
ει δτι ουτος δύναται νά σύμφω
νη θή καί νά είναι έγκυρος καί 
κατά τό ίσχΰο'ν Βυζαντινορω- 
μα'ίκόν Δίκαιον, άλλά διά νά 
δύναται νά συναφθή έγκύρως 
καί έν τή περιπτώσει τής ιδιορ
ρύθμου Τραπ. Καταθέσεως λόγω 
των τεθειμένων ιδιαιτέρων καί 
έξαιρετικων περί αυτής διατά
ξεων του άρθρ. 2 διατ. α. Κατ’ 
άρχήν καί γενικώς πασαι αί ύπό 
ορούς καταθέσεις χωρούν έκ τής 
διατάξεως ταύτης πρό καί μετά 
θάνατον του καταθέτου, σημ. 9.

Εύνόητον είναι δτι ό δρος 
ουτος — καί οΐοσδήποτε άλλος 
κατ’ άνάγκην μετά τούτσυ συν
δέεται— πρέπει νά συμφωνηθή 
κατ’ αυτήν τήν κατάρτισιν τής 
δικαιοπραξίας καταθέσεως, διό
τι, άφ’ ής συναφθή αυτή καθί
σταται άπ’ ευθείας δικαιούχος 
τών κατατεθέντων ό ύπέρ οδ 
καί συνεπώς, καί ό καταθέτης 
ώς πας άλλος οΰδέν δικαίωμα 
έχει έπί τής καταθέσεως, ώς τοι- 
αύτης. (Βλ. καί άποφ. Έφ. Άθ. 
379)1924 θ. ΛΤ σελ. 20 καί Κωδ. 
Μαλαγαρδή Κληρ. σελ. 769).

γ. Έπί προσβολής νομίμων 
δικαιωμάτων έκ της καταΰ'έοε- 
ως, ό δικαιούχος είναι καί ό 
ύπόχρεως προς άποζημίωαιν, μή

9. Διόιι, άφοΰ ό καταθέτης δΰνα- 
ται νά συνομολογή τόν δρον, δπως, 
ή κατάθεοις περιέρχεται μετά τόν 
θάνατόν του είς τόν ύπέρ οδ αΰτη, 
δύναται νά συνομολογή καί δτι έν 
ζωή ό καταθέτης διαθέτει ταύτην 
κατά βούλησιν. Κατ’ άκολουθίαν θά 
δύναται νά θέτη καί πάντα οίονδή- 
ποτε άλλον "Ορον, Αΐρεσιν καί Προ
θεσμίαν. Ή διάταξις γενικώς δύνα- 
ταί τις νά εϊπη, δτι άφορα τήν γνω
στήν Τραπεζικήν Εργασίαν τών ' έν 
τή τραπεζική πρακτική ύπό "Ορους 
καλουμένων Καταθέσεων.

κωλνομένης της άποδόαεως καί 
έν τη περιπτώοει τανιη άλλως 
πως είμη διά καταοχέαεως.— 
Ό νόμος άφοΟ καθώρισε τά 
δσα περί τούτων έλέχθησαν έν 
έδαφ, 1 καί έν τή α' διατάξει, 
ιδίως δέ άφοΰ κατέστησε διά τών 
έξαιρετικών τούτων διατάξεων 
τήν Τραπ. Κατάθεσιν συνιστω- 
μένην μόνον αιτία καταθέσεως, 
απέκλεισε πάσαν άλλην αιτίαν 
έκτος αυτής κειμένην. ’Εξ άλλου 
διότι, ό νομοθέτης εΐχε-ν ύπ’ δ- 
ψιν αύτοΰ κυρίως δτι εις τινας 
έξαιρετικάς περιπτώσεις καί αύ- 
ταί άκόμη αί κατ’ άρχήν έγκυ
ροι δικαιοπραξίαι δύνανται δι’ 
ώρισμένους έκ του νόμου λό
γους καί αίτιας νά διαρρηχθώσι, 
διά νά καταστήση τήν σύμβα- 
σιν τής καταθέσεως, ώς τοιαό- 
την, άπρόσβλητον, δηλαδή, ώς 
σύμβασιν καταθέσεως καί διά 
τάς έξαιρετικάς ταύτας περι
πτώσεις, καί έν ταύτώ ϊνα μή 
άφεθώσι καί έκθετα τά συμφέ
ροντα έκείνων τών όποιων προσ
βάλλονται νόμιμα δικαιώματα 
έξ αυτής ταύτης τής γενομένης 
καταθέσεως, ώρισεν έν τώ έδα- 
φίω 2 του αύτοΰ άρθρου 2 του 
νόμου δτι: ’Εάν ή συμφώνως τώ 
έδαφ. 1 σύμβασις καταθέσεως 
προσβάλη νόμιμα δικαιώματα 
άλλου (*°) έξ οίουδήποτε δηλαδή 
νόμου καί συνεπώς καί αιτίας 
καί έάν προέρχωνται, ουτος έχει 
άξίωσιν άποζημιώσεως κατ’ αύ- 
τοΰ τούτου του δικαιούχου τής 
καταθέσεως,— προφανώς κατά 
τάς άρχάς του άδικαιολογήτου 
πλουτισσμοΰ (“)—άλλ’ ή άξίωσις * 11

10. «’’Αλλος» έπί του προκειμένου 
είναι καί αύτός οδτος ό καταθέτης 
ό ύπέρ άλλου προσώπου συμβληθείς, 
διότι, ό ένοχικός δεσμός τούτου μετά 
τής καταθέσεως άποκόπτεται άπό 
ταύτης, άφοΰ ό δικαιούχος καθίστα
ται δικαιούχος τών κατατεθέντων 
άπ’ εύθείας άμα τή καταρτίσει τής 
καταθέσεως.

11. Βλ, Ε.Ε.Ν. σελ. 397 οημ. 8 τ. 
Δ. 1937. Βλ, επίσης παραδείγματά 
τινα έν «Τραπεζιτική» άριθ. 40 ,1937 
1. Δέδεν. Βλ. επίσης καί τάς διατά-

αϋτη δέν δύναται καί νά παρα- 
κωλύση τήν άπόδοσιν τής κα
ταθέσεως είς τόν καταστάντα 
δικαιούχον ταύτης είμή μόνον 
διά κατασχέσεως (’’) είς χεΐρας 
τής έταιρείας, ώς καί είς πάσαν 
άλλην περίπτωσιν μή προσβολής 
νομίμων δικαιωμάςων έξ αύτής 
ταύτης τής καταθέσεως.

Προφανείς είναι καί οί νομο-' 
θετικοί λόγοι τών διατάξεων 
τούτων, διότι, έάν δέν έλαμβά- 
νετο νομοθετική πρόνοια, δπως, 
αί τραπεζικαί καταθέσεις, &ς ά- 
ποβλέπει ή περί αύτών ούμβα- 
σις, είναι έγκυροι ώς τοιαΰται 
είς πάσαν περίπτωσιν, ολόκλη
ρον τό παρ’ ήμΐν τραπεζικόν σύ
στημα θά έκινδύνευε νά άνα- 
τραπή (,s).
ξεις τοϋ αύτοΰ ν. δ. 69 κ.έ. καί πρβλ. 
πρός τά αντικείμενα τής καταθέσεως 
ώς καί διάταξιν § β' τού άρθρ. 96 1 
τελικήν.

12. Έπί τοϋ ν. 5638)1932 περί ηνω
μένων λογαριασμών έφ’ οδ έχει εφ
αρμογήν κατ’ άρχήν τό έδάφ. 1 διάτ. 
α' τοβ ανωτέρω άρθρου, δι’ ώρισμέ- 
νας καί ρητώςκατονομαζομένας έν 
αύτω περιπτώσεις, δέν έχει εφαρμο
γήν οΰτε τό δεύτερον τούτο έδάφιον. 
Τούς λόγους τού νόμου τούτου βλ. 
έν είσηγ. του έκθέσει.

13. Καί έπί τών argentarii ϊσχυον 
’ίδιοι τινές κανόνες σύμφωνοι πρός 
τό πνεύμα τών συναλλαγών τής ε
ποχής εκείνης. Βλ Lyon-Caen έλλ. 
μετάφρ. Βιβλ. 4ον, περί Τραπεζικών 
’Εργασιών § 669 σελ. 504 κ.έ. Τήν 
σήμερον τήν άρχήν τού έγκύρου τών 
καταθέσεων, ώς τοιούτων, προδή- 
λως, τήν επιβάλλει κατά πρώτον, ή 
ιδιότυπος σύστασις καί ή έν γένει 
λειτουργία τού συγχρόνου τραπεζι
κού συστήματος καί τό συμφέρον 
τοϋ δικαιούχου τών καταθέσεων, 
δηλαδή, τού κοινού.
ΤΕνα πρακτικόν παράδειγμα εφαρ
μογής τών άνωτέρω διατάξεων τοϋ 
άρθρου 2 έδάφ. 2. Έάν ύφίσταται 
λ.χ.Ίμακροπρόθεσμος κατάθεοις, σύμ- 
βασις Εντόκου Όνομ. "Ομολογίας 
λήξεως π.χ. 1950, καί προσβάλλει 
τυχόν ή σύμβασις αϋτη νόμιμα δι
καιώματα άλλου έξ οίουδήποτε λό
γου καί αιτίας καί έπιθυμεΐ οδτος νά 
άποζημιωθή έξ αύτής τής γενομένης 
καταθέσεως, κατά Νόμον πρέπει . 
Νά προηγηθή κατάσχεσις ik μέρους 
τού ζημιουμένου συμφώνως τω άρ- 
θρω 92 κ.έ. τοϋ αύτοΰ Ν.Δ. δηλαδή,

μετά προηγουμένην πρόχειρον μεν, 
άλλά πάντως δικαστικήν έξέτασιν 
τοϋ λόγου τής κατασχέσεως1—τής αι
τίας τής προσβολής—, βλ. άρθρ. 2 
έν συνδυασμώ πρός τό άρθρ. 92 (Οϋ
τω άποφεύγονται αί διάφοροι γνω
στοί έξώδικοι προσκλήσεις, διαμαρ
τυρία! κλπ. αϊτινες, ώς εύνόητον, 
εκτός άλλων αποτελεσμάτων εξανε
μίζουν πολλάκις τό οικονομικόν πε

ι ριεχόμενον τών συμβάσεων τών συγ
χρόνων καταθέσεων, ιδίως τών εις 
συνάλλαγμα, χρεώγραφα κλπ. τοι
ούτων, πολλάκις άδικαιολογήτως καί 
είς βάρος ιδίως τών δικαιούχων. 
Διότι, δύνανται νά παραμένουν ώς 
έξώδικοι προσκλήσεις π.χ. έπί χρό
νους κλπ. καί έν τω μεταξύ π.χ. τά 
χρεώγραφα νά φθάσουν τήν τιμήν 
τοϋ μηδενός, ώς καί άλλα. Καί αί 
έξώδικοι αύταί προσκλήσεις καί δια- 
μαρτυρίαι νά άποδειχθοΰν έν τέλει 
αναληθείς,, όταν δμως ’ίσως δέν θά 
ύπάρχη παρά μόνον χάρτης έντυπος. 
Τό νομοθέτημα άπαλλάσσει οϋτω 
τούς καταθέτας άπό τοϋ νά γίνων- 
ται αί άποταμιεύσεις των ερμαιον 
τοϋ πρώτου τυχόντος). Καί ό κατα- 
σχών καί τυχόν δικαιωθείς δικαστι- 
κώς, θά είσπράξη τό ποσών τής ’Εν
τόκου 'Ομολογίας μετά τήν λήξιν —" 
πλήν προεξοφλήσεως—έάν άλλως δέν 
άποζημιωθή έν τω μεταξύ παρά τοϋ 
δικαιούχου τής εντόκου 'Ομολογίας.

I Ή σύμβασις ώς τοιαύτη, ώς ’Έντο
κος 'Ομολογία, παραμένει οπωσδή
ποτε καί είς οίανδήποτε περίπτωσιν 
έγκυρος. Οί πολλοί καί διάφοροι νο
μοθετικοί λόγοι καί οί υπέρ τών Πι
στωτών καί οί ύπέρ τών ’Οφειλετών 
τούτων είναι εύνόητοι, έάν λάβη τις 
ύπ’ δψει κατ’ άρχήν τί είναι σύγχρο
νος Τραπ. κατάθεοις καί γενικώτε- 
ρον τί είναι σύγχρονος Τράπεζα άπό 
δλας αύτών τάς άπόψεις, Οικονομι
κήν, Κοινωνικήν, Συναλλαγματικήν 
—βλ. Είσηγ. "Εκθεσιν τού νεωτέρου 
περί καταθέσεως Ήνωμ. Λογαρια
σμών Ν. 5638)1932 καί παράβαλε καί 
μέ τήν προκειμένην περίπτωσιν— Δη
μοσιονομικήν κ.λ.π. Τούτο καί μό
νον δύναται νά λεχθή έν συνάψει έν 
τή παρούση, διότι, ή είς παραδείγ
ματα άνάπτυξις θά άπήτη σελίδας. 
Έάν λ.χ. αί καταθέσεις τών Τραπε
ζών ήκυροΰντο ή οπωσδήποτε διερ- 
ρηγνύοντο διά τόν α ή β λόγον (καί 
έκ συμπαιγνίας άκόμη πόσοι τοιοϋ- 
τοι λόγοι δέν θά έδημιουργοΰντο μέ 
άνάλογα άποτελέσματα) αί σύγχρο
νοι Τράπεζαι πλήν άλλων άμφιβάλ- 
λομεν έάν θά ήσαν είς θέσιν νά έκ- 
πληρώσουν καί τόν κοινωνικόν σύγ
χρονον προορισμόν των. Π.χ. Ποια 
σύμβασις καταθέσεως ύπέρ άλλου 
καί ούχί αύτοΰ τούτου τού καταθέ
του γενομένη δέν θά έθεωρεΐτο ώς

άνευ ανταλλάγματος γενομένη —καί 
ύπέρ εαυτού άκόμα εϊς τινα περίπτω- 
σιν μέ τάς έκ τού λόγου τούτου 
γνωστάς συνέπειας ώς πρός τήν τοι- 
αύτην σύμβασιν ; "Η νά μή διερρη- 

ι γνύετο διά μή έπακολουθήσασαν αί- 
! τί’αν κλπ. κλπ ; Ούδεμία κατάθεσις 
| -πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων—θά 
! ήτο δυνατόν νά παραμένη έγκυρος,
\ ώς τοιαύτη σύμβασις.
! Άλλ’ έγεννήθη ποτέ καί ό δισταγ
μός : Αί διατάξεις τού άρθρου 2 

j περιλαμβάνουν καί τάς άναλόγους 
I καί σχετικός πρός τ’ άνωτέρω δια
τάξεις τού κοινού δικαίου Δημοσίας 

; Τάξεως ; Άλλ’ έρωταται : Άλλά 
δέν γεννδται έξ ’ίσου τρύλάχιστον άν 
όχι κατά μείζονα λόγον τό ερώτημα 
καί ή άπορία διά τινα λόγον δέν 

I περιλαμβάνονται ; Αύταί ιδίως αί 
! διατάξεις τού κοινοϋ δικαίου περι- 
| λαμβάνοντσι. Έν όλίγοις δέ καί έν 
! συνάψει : Διότι, έκτός τού δτι καί αί 
; έξαιρετικαί τοϋ δικαίου τούτου καί 
άρθρου 2 του Ν.Δ. διατάξεις είναι 
επίσης Δημοσίας Τάξεως τοιάϋται 

! άν δχι καί τι πλέον, λόγω του δτι 
όφοροΰν, ώς γνωστόν, και τό περι
ουσιακόν άκόμα συμφέρον τοϋ κοι
νωνικού συνόλου (σύγχρονος Τραπε
ζική Κατάθεσις, σύγχρονος Τράπε
ζα, σύγχρονοι γνωστότατοι —μετα- 
πολεμικώς ιδίως— έκκλήσεις παγκό
σμιοι ύπέρ τής «άποταμιεύσεως» έν 
ταΐς συγχρόνοις Τραπέζαις καί πολ
λά άλλα) άλλά καί διότι, αί παλαιό- 
ταται—πρό καί του Μουκίου Σκευό
λα—σχετικοί δημοσίας τάξεως δια
τάξεις τού Βυζαντινορωμ. Δ.— ή μό
νη χώρα, έν ή ισχύουν έτι αί διατά
ξεις του —δέν εΐχον, ώς γνωστόν, 
ούτε καί έχουν δχι μόνον τήν σύγ
χρονον λειτουργίαν τών Τραπεζών 
ύπ’ δψει, άλλ’ οϋτε καν έχουν ύπ’ 
δψει των καί αύτήν άκόμα τήν ϋ- 
παρξιν των Νομικών τούτων Προ
σώπων τού νεωτέρου καί Δημοσίας 
Τάξεως Τραπεζικού Δικαίου. Διά νά 
ϊσχυον αί τοιαΰται διατάξεις του 
κοινού δικαίου έπρεπε νά τάς έπα- 
ναλάβη ρητώς ό νεώτερος νομοθέτης 
ώς ίσχυούσας. Άλλ’ ήτο δυνατόν 
τήν σήμερον τούτο ; (Πρβλ. σύν τού- 
τοις καίτάς ίσχυούσας νεωτέρας δια
τάξεις περί τών άντικειμένων τών 
περί ών πρόκειται καταθέσεων 69 κ.έ. 
τού Ν.Δ. ώς καί άλ.) καί ών καθίστα
ται άπ’ εύθείας δικαιούχος των, ό 
ύπέρ οδ ή κατάθεσις, ώς έπίσης καί. 
τελικήν τού έδαφ. β τοϋ άρθρου 96 
τού αύτοΰ Ν.Δ. έπίσης Δημοσίας 
Τά εως διατάξεις).
ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Περί άνακαταθέσεως. 
Περί έντοκου έμολογί«ς καί τών έν 
οψει χρηματικών καταθέσεων &ς 
καί περί τοϋ άρθρου 3 κλπ. είς τό
προσεχές φύλλον.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΤΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ α. ε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938. ΕΤΟΣ 13ον

Ε ΝΕΡΓΗΤ1Κ ΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί Τράπεζαι £ 7.113.14. 5 Δραχ. 3.912.545.50

Χρεώγραφα ιδιοκτησίας μας » 14. 3. 8 » 7.800.00

"Επιπλα, έγκαταστάσεις καί αύτοκίνητα ‘Γραφείου » 2.847.17. 1 » 1.566.320.50

Ακίνητα » 3.329. 4. 1 » 1.831.062.00
Λογαριασμοί πλοιοκτητών » 9.933. 9.10 » 5.463.419.10
Γραμμάτια εισπρακτέα » 25.558.11. 2 » 14.057.207.00
Εμπορεύματα έν Άποθήκαις » 131.839.12. 4 » 72.511.794.30

Λογαριασμοί πελατών ήγγυημένοι » 725.15. 8 » 399.179.00
Πελάται διάφοροι » 5.187. 3. 6 » 2.852,945.00
Τρέχοντες χρεωστικοί λογαριασμοί » 8.112. 6. 6 » 4.461.778.90
Λογαριασμοί τάξεως » 12.429.19. 1 » 6.836.475.00

£ 207.091.17. 4 Δραχ. 113.900.526.30

A Ν Α Λ Υ Σ 1 Σ Μ Ε Ρ 1 Δ Ο Σ
X Ρ Ε Ω Σ I Σ

’Έξοδα Διαχειρίσεως, Μισθοδοσίαι Διευθύνσεως 
καί προσωπικού, Φόροι, Είσφοραί, ’Ενοίκια,
Τόκοι, Γενικά έξοδα κλπ...................................... £ 15.802.11. 0 Δρχ . 8.691.402.20

Αποσβέσεις έπί άξίας άκινήτων έγκαταστάσεων
καί διαφόρων λογαριασμών................................. » 605. 6. 2 » 332.919.00

'Υπόλοιπον κερδών πρός διανομήν........................... » 3.149.13.11 » 1.732.333.00

£ 19.557.11. 1 Δρχ. 10.756.654.20

Κεφ. Μετοχικόν καταβ. £ 5.000.0-0 Δρ. 2.750.000.00 
Κεφάλαιον Άποθεματικόν Τακτικόν » 2.750.000.00
Κεφάλαιον Άποθεματικόν ’Έκτακτον » 10.000.000.00
Προβλέψεις δι’ έπισφαλ. άπαιτήσεις » 2.500.000.00
Κέρδη καί ζημίαι άφιέμεναι είς νέον » 77.981.00 £ 32.869. 1. 2 Δραχ. 18.077.981.00

Πιστωτικοί λογαριασμοί : Καταθέσεις Μετόχων 38.162. 2. 4 » 20.989.163.60
Γραμμάτια πληρωτέα » 1.818- 3. 8 » 1.000.000.00
Τράπεζαι : Προκαταβολαί έπί άξιών » 111.018.17. 3 » 61.060.374.00
Λογαριασμοί ύπό έκκαθάρισιν » 6.256.17. 7 ' ' » 3.441.283.70
Τρέχοντες πιστωτικοί λογαριασμοί » 2.691. 2.11 » 1.480.130.90
Μέρισμα χρήσεως 1938 » 1.300. 0. 0 » 715.000.00
Φόρος μερίσματος καί άδιανεμήτων κερδών 1938 » 545.13. 4 » 300.118.10
Λογαριασμοί Τάξεως » 12.429.19. 1 » 6.836.475.00

£ 207.091.17. 4 Δρχ. 113.900.52630

Ε Ρ Δ Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ»
Π 1 Σ Τ Ω Σ I Σ

"Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως ......
Κέρδη έκ πρακτορεύσεως άτμοπλοίων, έξ έμπορικών

£ 181.15. 5 Δρ. 99.972.60

επιχειρήσεων καί δ· άφορα άλλα κέρδη . . . » 19.375.15. 8 » 10.656.681.60

£ 19.557.11. 1 Δρ. 10.756.654.20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 1-732.333.00
Κράτησις διά Κεφάλαιον Άποθεματικόν Τακτικόν συμφώνως τω άρθρω 47 τού Καταστατικού . . . . . Δραχ. 139.233.90
Μέρισμα Τακτικόν 6 ο)ο ήτοι σελλίνια 6 κατά μετοχήν έλεύθερον φόρου £ 300.0.0X550,............................................... » 165.000 00
Μέρισμα ’Έκτακτον 20 ο)ο ήτοι σελλίνια 20 κατά μετοχήν έλεύθερον φόρου £ 1.000.0.0X550 ....................................... » 550.000 00
Φόρος Δημοσίου έπί Τακτικού καί Εκτάκτου μερίσματος πρός 19.30 ο)ο................................................................................ » 170 998 00
Φόρος Δημοσίου έπί άδιανεμήτων κερδών έκ Δραχ. 746.362.40 πρός 17.30 ο)ο..................................................................... » 129.120 10
Κράτησις διά Κεφάλαιον Άποθεματικόν ’Έκτακτον............................................................................................................................ » 500 000 00
Κέρδη άφιέμενα είς νέον ............................................................................................................................................. . . . . » 77381 !θΟ

Δραχ. 1.732.333.00

Τό έκ σελλινίων είκοσι έξ (26) τακτικόν καί έκτακτον μέρισμα κατά Μετοχήν, έλεύθερον φόρου, πλη- 
ρωθήσεται μετά τήν έγκρισιν τού παρόντος ’Ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων καί 
έν ήμέρα όρισθησομένη ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

Έν Πειραιεΐ, τή 12η Απριλίου 1939.
Ο Πρόεδρος τού Δ. Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΣ

ΣΗΜ.—Ή τιμή tfic λίρας ύπελογίσ8η πρός Δραχ μάς 550.—



ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Π ΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
[Συνέχεια έκ της 5ης σελίδας]

χιστον καί έκτος εξαιρέσεων— ή 
παρ’ Εταιρίας διανομή μερισμά
των εις τούς μετόχους αυτής, εάν 
ελλείψει κερδών ή άποθεματικών 
ή διανομή αύτη θά έχη ώς έπα- 
κόλουθον τήν μείωσιν τοΰ εταιρι
κού κεφαλαίου.Διότι τό κεφάλαιον 
τούτο, καταρτισθέν έκ των συν
εισφορών τών συνεταίρων, αποτε
λεί τήν έγγΰησιν τών πιστωτών 
τής Εταιρίας. Θά ήτο δθεν παρά
νομος ή κρυφή μείωσίς του διά 
πράξεως, ήτις δεν θά ήτο τίποτε 
άλλο παρά άπόδοσίς μέρους τοΰ 
ανωτέρω κεφαλαίου εις τούς συν
εταίρους.

Έν τοΰτοις συμβαίνει ίνα ασυ
νείδητοι διευθυνταί, είτε διά νά 
κάμουν έπίδειξιν τής ευημερίας 
τής Εταιρίας, είτε διά νά έξασφα- 
λίζουν τήν έκδοσιν νέων μετοχών 
ή ομολογιών είτε διά νά ανυψώ
σουν τάς τιμάς εις τό Χρηματι- 
στήριον, έπιτυγχάνουσι τήν παρά 
τής Γενικής Συνελεΰσεως ψήφισιν 
διανομής εικονικών κερδών προ
ερχόμενων π.χ, έκ τεχνητής αύξή- 
σεως τού Ενεργητικού. Έν τοι- 
αΰτη περιπτώσει διαπράττουσι τό 
αδίκημα τής «διανομής ει
κονικών μερισμάτων», 
δπερ έχει δλα τά στοιχεία τής 
απάτης.

Β. Υπολογισμός τοΰ μερίσμα
τος. Μερισματαποδείξεις.
Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής τε

θεί σης ανωτέρω βασικής αρχής : 
«αί μετοχαί δεν άπολαμβάνουσιν 
εισοδήματος ειμή έφ’δσον ή Ε
ταιρία παρήγαγε κέρδη» αί Έται- 
ρίοι είναι απολύτως έλεύθεραι — 
υπό τήν απαραίτητον προϋπόθε- 
σιν τής τηρήσεως τών διατάξεων 
τών σχετικών μέ τό τακτικόν 
απόθεματικόν—νά κανονίζωσι κα
τά τό δοκούν αύταΐς τήν διανομήν 
τών καθαρών κερδών των.

Αί σχετικαί διατάξεις τών Κα
ταστατικών των είναι απειράριθ
μοι εις ποικιλίαν.

'Η άπλουστέρα περίπτωσις εί
ναι εκείνη καθ’ ήν, μετά τήν κρά- 
τησιν προς σχηματισμόν άποθε- 
ματικού κεφαλαίου, τό περιπλέον 
θά διαιρήται διά τοΰ αριθμού 
τών μετοχών.

’Αλλά τάς περισσοτέρας φοράς, 
τό εγχείρημα είναι περιπλοκώτε- 
ρον διότι κατά τήν διανομήν τών 
κερδών παρεμβαίνουσιν δχι μόνον 
αί μετοχαί-αΐτινες,ώς έκ περισσού, 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, δΰνανται 
νά άπολάβωσι άνίσων προνομίων 
άλλ’ ακόμη καί τό Διοικητικόν 
Συμβοΰλιον, καί ύπαρχούσης πε- 
ριπτώσεως, καί οι κάτοχοι ιδρυτι
κών τίτλων.Έξ άλλου, αίΈταιρίαι 
φρονίμως ποιοΰσαι, καταρτίζουσι 
καί έτερα έκτακτα άποθεματικά, 
προβλέψεις κλπ.

Γενικώς τά καταστατικά, καθο- 
ρίζουσι, μέ πάσαν λεπτομέρειαν, 
υπό ποιους δρους καί εις ποιαν 
έκτα σιν, αί μετοχαί, τό διοικητι
κόν συμβοΰλιον καί οί «τίτλοι» με- 
τέχουσι τής διανομής—επιφυλάσ
σονται εις τήν έτησίαν γενικήν συ- 
νέλευσιντό δικαίωμα, είτε τής μα- 
ταιώσεως τής τοιαΰτης διανομής, 
οπότε τά κέρδη μεταφέρονται εις 
νέον, είτε τής μερικής περικοπής 
της πρός ένίσχυσιν τών άποθεμα
τικών προνοίας.

Διά νά έπεξηγήσωμεν τά ανω
τέρω διά παραδείγματα έκ τής καθ’ 
ημέραν πράξεως, ας άναφέρωμεν 
τάς καταστατικός διατάξεις τής 
Εταιρίας X., κεφαλαίου 10 εκα
τομμυρίων, διηρημένου εις 40.000 
μετοχάς τών 250 φρ. όλοσχερώς 
άποπληρωθείσας.

Κατ’ αύτάς, έκ τών ετησίων 
κερδών κρατοΰνναι:

Ιον 5 ο]ο διά τό τακτικόν άπο- 
θεματικόν.

2ον 5 ο/ο ώς καταστατι
κόν μέρισμα.

Ή λέζις «καταστατικόν» δεν έν- 
νοεΐ παγίαν καί άδιατάρακτον ά- 
ποζημίωσιν τών μετόχων, άλλ’ α
πλώς τρόπον υπολογισμού τών 
πρός διανομήν κερδών. «Τό περι- 
πλέον, μετ’ άφαίρεσιν τού εκ τών

κερδών μέρους δπερ ή γενική συ- 
νέλευσις έπί τή προτάσει τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου θά μετα- 
φέρη εις ένίσχυσιν τών άποθεμα
τικών προνοίας καί τών κρατή
σεων δι’ αποσβέσεις.., ανήκει κατά:

10 ο)ο εις τό Διοικητικόν Συμ- 
βοΰλιον.

20 ο)ο εις τούς ιδρυτικούς τίτ
λους.

70 ο)ο εις τάς μετοχάς, ώς- 
«μέρισμα» υπό τήν στενήν έν 
νοιαν τής λέξεως.

’Έστω δθεν, εταιρική τις χρή- 
σις ήτις κατέλιπε 8.478.847 φράγ. 
καθαρά κέρδη. Ταΰτα συμφώνως 
πρός τά ανωτέρω θά κατανεμη- 
θώσι ώς εξής :

Ιον Έ ν ί σ χυ σ ι ς τού τακτι
κού άποθεματικοΰ.

Ούδεμία ενέργεια, τοΰ τακτικού 
άποθεματικοΰ φθάσαντος άπό έ
τους εις τό δέκατον τού κεφα
λαίου.

2ον Υπολογισμός καταστατικού 
μερίσματος.

10.000.000X5 __ ;
-------------------  = 500.000 — ή

τοι 12,50 κατά μετοχήν 
Υπόλοιπον 8.478.847 —500.000 
—7.978.847.

3ον Ένίσχυσις τών εκτάκτων 
άποθεματικών καθορισθεΐσα υπό 
τής Γεν.Συνελεΰσεως εις 3.700.000 
Ύπΰλοιπον 7.978.847 — 3.700.000 
=4.278.847.

4ον Διανομή τοΰ υπολοίπου έκ φρ. 4.278.847._
ΙΟ ο)ο αμοιβή Διοικητ. Συμβουλίου 427.884.70 
20 ο)ο εις ίδρυτάς 855.769.40
70 ο)ο εις τούς μετόχους 2.995.192.90

Τοιουτοτρόπως έκάστη μετοχή έλαβεν ακαθάριστα:
I 12,50 καταταστατικόν μέρισμα 
‘ 74,879 πρόσθετον μέρισμα

να διαλυθή — δέν δΰναται νά αν
τιμετώπιση τήν άπόσβεσιν τών ζη 
μιών της είμή έκ τών άπωτέρων 
μελλοντικών κερδών της, είναι 
προτιμώτερον νά τάς άποσβέση 
άμέσως διά τών ιδίων της πόρων.

Λογιστικώς, ή ενέργεια συνίστα- 
ται εις τήν έξίσωσιν τών λ)σμών 
αποτελεσμάτων τοΰ ενεργητικού

διά χρεώσεως κατά σειράν τών α
κολούθων λ)σμών τοΰ παθητικού: 
κερδών καί ζημιών, άποθεματι
κών καί έν άνάγκη καί τοΰ κεφα
λαίου.

Τών εγγραφών τούτων πραγμα- 
! τοποιουμένων οί άνωτέρω ίσολο- 
I γισμοί θά εμφα νισθώσιν ώς άκο- 
! λούθως:

Κέρδη καί Ζημίαι

Κεφάλαιον
Τακτικά άποθεματικά 
"Εκτακτα άποθεματικά

750.000

Ακάλυπτοι πιστώσεις

Κεφάλαιον
Τακτικά άποθεματικά 
"Εκτακτα άποθεματικά

750.000

Έν δλφ 87.379
Ώς βλέπομεν εις τον τρόπον 

τούτον τής διανομής αί μετοχαί 
καλούνται δίς. Έν άλλοις λόγοις 
τό μέρισμα υπό τήν εΰρεΐαν έν
νοιαν άπαρτίζεται:

Ιον Έκ τόκου έπί τού ονομα
στικού κεφαλαίου.

2ον Έκ τοΰ κυρίως μερίσματος 
έπί τών κερδών.

Εις τινας Εταιρίας ή διανομή 
τών δύο τούτων στοιχείων ένσω- 
ματούται διά τής διαδοχικής πλη
ρωμής δύο μερισματαποδείξεων :

Ιον Προσωρινού μερίσματος ή 
προμερίσματος άπαρτιζομένου έκ 
τοΰ καταστατικού τόκου καί πλη- 
ρωνομένού κατά τό τέλος τής Α' 
εξαμηνίας καί εφ’ δσον αυτή κα
τέλιπε κέρδη.

2ον ’Οριστικού μερίσματος πλη- 
ρωνομένου μετά τήν έγκρισίν του 
υπό τής Γενικής Συνελεΰσεως.

Γ) Παρεκκλίσεως έκ τής βασι
κής άρχής.

Καθορισμός παγίου μερίσματος.
Μερικαί Έταιρίαι άναγράφου- 

σιν εις τά Καταστατικά των, δτι 
καί μή υπαρχόντων κερδών, ή ά- 

I κόμη καί έν περιπτώσει έλλειμμα- 
! τιών χρήσεων, αί μετοχαί θά ά- 
πολαμβάνωσι παγίου τόκου X ο]ο 
έπί τή προσαγωγή «ενδιαμέσου 
τοκομεριδίου)).

Ευθύς άμέσως πρέπει νά σημει- 
ώσωμεν δτι ή περίπτωσις αύτη 
διαφέρει τελικώς έκείνης ήν έχα

των, έαν ταύτα ειχον τήν προο
πτικήν νά παραμείνωσιν άτοκα 
έπί σειράν ετών. Τοιουτοτρόπως 
τά Δικαστήρια ήναγκάσθησαν νά 
έγκρίνωσι τήν υπό ώρισμένας προ
ϋποθέσεις χορήγησιν μερισμάτων 
κατά τά πρώτα έτη των υπό πα
ρομοίων Εταιριών, καί μέ τήν ρη
τήν ύποχρέωσ.ν δπως αί πρώται 
εισπράξεις τής έκμεταλλεύσεως ά- 
χθώσιν εις πίστωσιν τών χρεωστι
κών υπολοίπων τών ενδιαμέσων 
μερισμάτων. Λογιστικώς τά τοι- 
αΰτα μερίσματα άγονται εις έπ- 
αύξησιν τών άκινητοποιήσεων κοί 
άποσβένουνται άναλογικώς κατ’ 
έτος.
Δ. Ειδικοί περιπτώσει επιχο

ρηγούμενων ύπό τοΰ Κρά
τους Εταιριών.
Μεταξύ τών Εταιριών, αιτινες 

έξασφαλίζουσιν είς τούς μετόχους 
των τήν πληρωμήν καταστατικού 
μερίσματος περιλαμβάνονται σιδη- 
ροδρομικαί, αεροπορικοί καί άλ- 
λαι Έταιρίαι, επιχορηγούμενοι 
υπό τοΰ Κράτους. Έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη τό Κράτος αναλαμβά
νει νά συμπλήρωσή έξ ιδίων τό 
ποσόν τό άπαιτούμενον πρός δια
νομήν καταστατικού μερίσματος, 
έπιφυλασσόμενον νά ζητήση τήν 
επιστροφήν τών έπιχορηγήσεων 
δψέποτε αί Έταιρίαι άποκτήσωσι 
περίσσειαν κερδών, 

ρακτηρίσαμεν άνωτέρω ώς διδού- 5. ΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
σης «εικονικά μερίσματα». ί Τά περιστατικά, άτινα δΰνανται

νά άγάγωσιν Εταιρίαν τινά ΐνα

Ή οΰτω ένεργήσασα Εταιρία 
ωφελείται διττώς:

Ιον Δημοσιεύει έξυγιασμένον 
’Ισολογισμόν, συντελοΰντα εις τήν 
άποκατάστασιν τής πίστεώς της.

2ον Ευθύς ώς σημειωθώσιν ο
λίγα κέρδη είς χρήσιν τινά δύνα- 
ται νά διανέμη έν μικρόν μέρισμα 
είς τούς μετόχους της, πράξις, ήτις 
θά τής άπηγορεύετο εάν δ Ισολο
γισμός ένεφάνιζε μήπω άποσβε- 
σθείσας ζημίας.

Έξ άλλου ή συνεπεία ζημιών 
μείωσις κεφαλαίου, αποτελεί προ- 

) άγγελον αύξήσεώς του δι’ έκδό- 
σεως νέων μετοχών. Ή τοιαύτη 
σχεδόν ταυτόχρονος έλάττωσις καί 
αύξησις κεφαλαίου είναι λίαν συ- 
νήθης.

I Ή μεταξύ τών μετόχων κατα- 
| νομή τής μειώσεως τοΰ κεφαλαίου 
ενεργεί τα ι ώς άκολούθως :

α) Είτε διά τής μειώσεως τής 
ονομαστικής άξίας τή, μετοχής έν 
άναλογία πρός τήν πραγματοποιη- 
θεΐσαν μείωσιν τοΰ εταιρικού κε
φαλαίου, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι 
ή κατόπιν τής μειώσεως ονομα
στική τιμή δεν θά είναι κάτω τέ
ρα τής ύπό τοΰ νόμου έπιτρεπο- 
μένης έλαχίστης τοιαΰτης. Πρός 
τούτο δέν απαιτείται έκτύπωσις 
νέων μετοχών' μία σφραγίς καί 
μία μιονογραφή είναι άρκεταί.

β) Είτε διά τής άντικαταστά- 
σεως, έν άναλογίρ πρόςτήν πραγ- 
ματοποιηθεΐσαν μείωσιν τού κε
φαλαίου, ώρισμένου αριθμού πα
λαιών μετοχών πρός ώρισμένον α
ριθμόν νέων τοιούτων, ώς π.χ. 4 
παλαιών πρός 3 ΐσας τής αυτής 
ονομαστικής άξίας. Ή τοιαύτη 
άντικατάστασις γεννά ζητήματα 
τεχνικά έστιν δτε δέ καί νομικά,

ή!Έν πάση όμως περιπτώσει 
ρήτρα αύτη άντιτίθεται έκ διαμέ
τρου πρός τήν βασικήν αρχήν, ήν 
προηγουμένως έθέσαμεν καί ήτις 
κατά τήν κοινήν λογικήν άπορ- 
ρέει έξ αυτής ταύτης τής φύσεως 
τής μετοχής.

Οί νομικοί έν τοΰτοις άποφαί- 
νονται δτι ή διάταξις αύτη είναι 
νόμιμος—ούχί ώς άπορρέουσα έκ 
κανόνων δικαίου—άλλ’ έκ τής δυ- 
νάμεως τών πραγμάτων. Καί τού
το μόνον δταν πρόκειται περί Ε
ταιριών, ών τό άντικείμενον τής φύ· 
σεώς των τάς ύποχρεοΐ είς μεγά

μειώση τό Κεφάλαιον της άνά- 
γωνται είς δύο κατηγορίας κατα
στάσεων τελείως διαφορετικών καί 
ενίοτε εκ διαμέτρου αντιθέτων : 
ζημίαν ή πλεονάσμιατος διαθε
σίμων,
Α) Αί μειώσεις τοΰ κεφαλαίου

έξ αιτίας ζημιών.
’Έστω ή εξής ύπόθεσις: Εται

ρία ύποστάσα βαρείας απώλειας 
ή έπιβαρυνθεΐσα μέ αλλεπαλλήλους 
επιζήμιους χρήσεις, διεπιστώνει δτι 
αί ζημίαι αυτής δχι μόνον άπερ

Κέρδη καί Ζημίαι

καθόσον είναι δυνατόν οί μέτοχοι 
νά μή κατέχουσι ποσά μετοχών 
διαιρούμενα διά τοΰ 4 καί ούτω 
ύποχρεοΰνται εις συμπληρωματι
κός αγοράς ή πωλήσεις.

Β) Μείωσις τοΰ κεφαλαίου 
πρός άπορρόφησιν τοΰ ύπερ- 
βάλλοντος τών διαθεσίμων.
Τοιαύτη περίπτωσις παρετηρή- 

θη κατά τά έτη 1934 — 1935. Αί 
ένεστώσαι συνθήκαι δέν έπιτρέ- 
πουσι πλέον τήν έπανεμφάνισίν 
της. Άλλ’ ούδείς δΰναται νά γνω- 

[ ζη έ.άν εις τό μέλλον δέν προκύ- 
I ψη εκ νέου- καί έν πάση περίπτώ- 
| σει αξίζει νά μελετηθή άνεξαρ- 
|τήτως τόπου καί χρόνου.
I ’Έστω δθεν, Εταιρία, καλώς 
διοικουμένη καί εύημεροΰσα, ήτις 
κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου 
νομισματικής στενότητας έκράτη- 
σε τά κεφάλαια τής κινήσεώς της 
υπέρ τό επίπεδον τών αναγκών 
της, είτε έξ αύξήσεώς τού κεφα
λαίου της είτε έκ συσσωρεύσεως 
άποθεματικοΰ. "Οτε αίφνης επέρ
χεται ή κρίσις. Αί έργασίαι χαλα- 
ροΰνται, τά αποθέματα δέον νά 
ελαττωθούν, αί τιμαί τών πρώτων 
υλών καταρρέουν. Τότε ή έπιχεί- 
ρησις βλέπει τά κεφάλαια τής κι- 
νήσεώς της άχρησιμοποίητα είς 
τά Ταμεία της ή πόρω τής Τρα- 
πέζης.

Έξ άλλου δέ, τά κέρδη της έ- 
λαττούνται, αρχίζει νά δυσκολεύε
ται είς τήν πληρωμήν τού κατα
στατικού της μερίσματος.

Τότε ή άνάγκη τήν κάμνει νά 
σκεφθή πώς θά έλαφρυνθή,

Πρός πληρεστέραν άποσαφήνι- 
σιν τοΰ ζητήματος ας λάβωμεν 
προ οφθαλμών τον κάτωθι Ίσο- 
λισμόν :

Ταμεΐον καί Τράπεζαι 4.000.000

Κεφάλαιον
Τακτικά άποθεματικά 
"Εκτακτα άποθεματικά

5.000.000
500.000

7.000.000

λα προπαρασκευαστικά έργα πριν ; ρόφησαν τά άποθεματικά της αλλά 
ή ή έκμετάλλευσίς των καταστή περιπλέον ήκρωτηρίασαν σοβαρώς 
αποδοτική. Αί Έταιρίαι αύται θά καί τό κεφάλαιον της. Είς τον ίσο- 
εύρίσκοντο προ δυσχερειών έξευ- λογισμόν ή κατάστασις έμφανίζε- 
ρέσεως κεφαλαίων πρός σύστασίν ται ώς άκολούθως:

Κεφάλαιον
Τακτικόν άποθεματικ. 
’Έκτακτον άποθεματ.

1 000.000 
17.000 

150.000
Κέρδη καί ζημίαι . . .
Υπόλοιπον προηγ. χρήσ. 300.000 

» παρελθ. χρήσεως 117.000
’Οπότε είναι φανερόν δτι τό έκ 417.000 έλλειμμα απορροφά δχι 

μόνον τά έξ 167.000 άποθεματικά άλλά καί 250.000 έκ τοΰ κε
φαλαίου :

’Ιδού καί άλλη περίπτωσις:

’Ακάλυπτοι πιστώσεις 502.000

, Κεφάλαιον 
Τακτικόν άποθεματικ. 
"Εκτακτα άποθεματ.

Κέρδη καί Ζημίαι

1.000.000 
17.000 

150.00 )

85.000 ’

Είναι φανερόν δτι τά 502.000 
τών άκαλύπτων πιστώσεων άπορ- 
ροφώσι πλήν τών κερδών τής 
χρήσεως καί τών άποθεματικών— 
άνερχομένων δμοΰ είς 252.000—

"Ας δεχθώμεν περαιτέρω — δτι 
ύπαρχούσης άφθονίας αποθεμά
των— έπί τών τεσσάρων εκατομ
μυρίων διαθεσίμων τά τρία είναι 
πρακτικώς άχρηστα ύπό τάς κρα- 
τούσας συνθήκας. Πώς δυνάμεθα 
νά τά άπορροφήσωμεν καί πώς 
αφού δέν δυνάμεθα νά τά έξαλεί· 
ψωμεν μονομερώς άπό τό ένεργη- 
τικόν, θά μειώσωμεν τό παθητι
κόν καί διά τίνος μεθόδου;

Ή πρώτη λύσις έγκειται είς τήν

διανομήν τών τριών εκατομμυρίων 
J μεταξύ τών μετοχών έπί άντιστοί- 
χφ μειώσει τών εκτάκτων άπο
θεματικών εάν δηλαδή τό κεφά- 
λαιον είναι διηρημένον είς 10.000 
μετοχάς τών 500 φράγκων έκάστη 
τούτων θά λάβη έπί τή προσα
γωγή ώρισμένης μερισματαποδεί- 
ξεως, ποσόν 300 φράγκων.

Μετά ταΰτα ό ’Ισολογισμός θά 
έμφανισθή ώς άκολούθως :

Ταμεΐον καί Τράπεζαι 1.000.000

Κεφάλαιον
Τακτικά άποθεματικά 
"Εκτακτα άποθεματικά

5.000.000
500.000

4.000.000

καί 250.000 έκ τού κεφαλαίου.
’Εάν ή άνωτέρωΈταιρία — έν τή 

περιπτώσει καθ’ ήν έμφανίζη ση-1 
μεΐα άναρρώσεως, διότι εάν δέν 
έμφανίζη τοιαύτα καλύτερον είναι

Βλέπομεν ούτω δτι τό κεφά- 
λαιον δέν μετεβλήθη, ώστε οί πι- 
στωταί έχουσι πάντοτε τάς αύτάς 
εγγυήσεις. ’Ωσαύτως δέν έθίγη τό 
ύπό τοΰ Νόμου καθοριζόμενον 
τακτικόν άποθεματικόν. Ή εται
ρία δέν διένειμε παρά έν τμήμα 
τών εκτάκτων άποθεματικών της, 
πράγμα δπερ δΰναται νά πράττη 
κατ’ άρεσκείαν.

Άλλ’ ή «πλουστάτη αύτή πρά 
ξις ή απολύτως νόμιμος, ήτις άλ
λωστε πολλάκις έπραγματοποι ήθη 
δέν δίδει παρά ατελή λύσιν τού 
προβλήματος ώς τό έθέσαμεν.

Τί επιδιώκει ή Εταιρία διά τής

ύπό έξέτασιν ύποθέσεως ; Νά έχη 
όλιγώτερα κεφάλαια πρός τοκι
σμόν. ’Αναμφίβολος μία διανο
μή τών άποθεματικών έλαττώσει 
τήν έν περιπτώσει διαλύσεως άξίαν 
τών μετοχών καί προκαλεΐ πτώσιν 
τής τιμής των είς τό Χρηματιστή
ριο ν. Έκ τοΰ γεγονότος τούτου, 
οί μέτοχοι θά καταστώσιν ολι- 
γώτερον άπαιτητικοί είς τάς επι
ούσας χρήσεις, οί μέν διότι μετέσ- 
χον τής διανομής, οί δέ διότι ή- 
γόρασαν τάς μετοχάς των εύθη- 
νότερον.

Άλλά ύπάρχει καί άλλη λύσις
[Ή συνέχεια είς τήν 9ην σελίδα]
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γιών είς Λίρας......................................................................
Καταθέσεις έν οψει......................................................................
’Ανοικτοί λογαριασμοί παρά Τραπέζαις έν Έλλάδι . .

Κτηματικοί Όμολογίαι είς Λίρας ’Αγγλίας:

’Ονομαστική αξία των έν κυκλοφορία όμο- 
γιών συμπεριλαμβανομένων καί τών έν 
τφ χαρ]κίφ τής Τραπέζης τοιοΰτων . . £ 4.677.000. 0. 0 

Μεΐον διαφοράς τιμής έκδόσεως.................. » 415.350.17. 0

'Υπόλοιπον . » 4.261.649. 3. 0

Δάνεια προς Νομικά Πρόσωπα έπ’ έκχωρήσει προσόδων . .

’Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος:
α') Δάνεια έπ! υποθήκη................................Δρ. 23.302.849.40
β’) » προς Νομικά Πρόσωπα έπ’ εκχω

ρήσει προσόδων........................... » 169.694.292.—
γ') Λήξασαι τολοχρεωλυτικαί δόσεις ...» 52.087.035.-

Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστάσεις καί κτήματα Τραπέζης

1.428.792.451.50

209.323.279,45

264.418.708.70

336.801.328.—

Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής Εθνικής Τραπέ 
πέζης τής Ελλάδος:
α') Καταθέσεις επί προθεσμία . · .
β’) Δάνεια δι’ ομολογιών.......................

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι
Διάφοροι λογαριασμοί...........................
Κέρδη καί Ζημίαι (υπόλοιπον είς νέον) .

Δρ. 11.410.044.55 
» 356.016.200.—

Δραχμαί

80,000.000.·— 
43.000000.—

33.450.813.— 
273.065.884.72 
206.072.925.32

1.598.118.431,25

245.084.176.40

42.750.850.50

2.626.937.531.53

367.426.244.55

22.759.958.15
2.417.205.29

626.069.25

2.626.937.531.53

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
ΧΡΕΩΣΙΣ

’Έξοδα:
Είς φόρους καθαράς προσόδου κΰκλου εργασιών κλπ.

» έξοδα διαχειρίσεως ..................................................
» Ταμεΐον Συντάξεως Προσωπικού Τραπέζης .
» » Αύταση;αλείας » »

'Υγείας

Τόκοι:
Είς τόκους καταθέσεων έν ό'ψει καί βραχεία προθεσμίφ ....

» » » επί προθεσμίφ ..................................................
» » ανοικτού λογαριασμού.............................................................
» -> τών έν κυκλοφορία κτηματικών ομολογιών εις Λίρας

’Αγγλίας................................ .................................................
» » καταθέσεων επί προθεσμίμ έκ μεταβιβάσεως παρά τής

Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος................................
» » καί λαχνούς τών έν κυκλοφορίμ ομολογιών τών μεταβι-

βασθέντων δανείων παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος................................ ....................................

Άποβέσεις :
Είς κατάστημα Τραπέζης................................·..............................

» έξοδα έγκαταστάσεως.................................................................
» επισφαλείς απαιτήσεις..............................................
» εκκρεμείς λογαριασμούς έσωτερικοΰ (έξοδα έκδόσεως καί

υπηρεσίας όμολ. κλπ.)...........................................................
» διαφοράν τιμής έκδόσεως κληρωθεισών ομολογιών είς Λίρας

’Αγγλίας.......................................................................................
» πρόβλεψιν προς άντίκρυσιν διαφοράς τιμής έκδόσεως όμο

λογιών είς Λίρας.........................................................................
» κρατήσεις έναντι άνεισπράκτων τόκων δανείων έν γένει . . 

κράτησιν δι’ άπόσβεσιν έκτάκτου ζημίας έκ τής δραχμοποιήσεως
Καθαρά κέρδη: (διατιθέμενα ως εξής)

αΖ) προς σχηματισμόν τακτικού Άποθεματικού συμφώνως τφ
Καταστατική)................................................................

β') προς σχηματισμόν’Αποθεματικοΰ Προνοίας συμφώνως τφ
Καταστατική) . . . ................................................................

γ') προς σχηματισμόν έκτάκτου Άποθεματικού συμφώνως τφ
Καταστατική)..................................................................................

δ') δι’ αμοιβήν μελών Διοικητικού Συμβουλίου.......................
ε') διανεμόμενα ώς κατωτέρω.......................................................
στ') άφιέμενα διά την έπομένην χρήσιν.....................................

Δραχμαί

1.644.865.60
11.265.338.35

512.935.70
205.960.—
250.000.—

5.894.038.10
85.193.75

9.436.023.45

121.776.700.50

202.316.15

26.787.331.50

740.171.10
765.916.60
622.798.25

4.900.599.70

1.336.335.—

3.286.701.60
15.093.516.—

3.000.000.—

1.500.000.—

1.500.000.—

1.500.000. — 
600.000.- 

3.962.469.— 
626.069.25

217.495.329.60

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
’Από τόκους δανείων έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων

ομολογιών-δανείων ’Εθνικών καί προς Νομ. πρόσωπα
καί μερίσματα....................... ...................

δανείων έπί υποθήκη.......................................................
» προς Νομ. Πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
» έπί υποθήκη εις Λίρας ’Αγγλίας ....
» προς Νομικά Πρόσωπα επ’ εκχωρήσει προσό

δων είς Λίρας.......................................................
» απαιτήσεων έκ μεταβιβάσεως παρά τής Έθν. Τρα

πέζης τής Ελλάδος :
α') Δανείων έπί υποθήκη.................................................................
β') « προς Νομικά Πρόσωπα έπ’ έκχωρήσει προσόδων
διάφορα κέρδη....................................................................................(
κέρδη καί ζημίας τό υπόλοιπον τής παρελθούσης χρήσεως . .

X

V

Δραχμαί
108.469.—

25.288.158.- 
17.301.624.— 
26.028.931.— 
71.291.915—

58.054,594.35

4.682.976 — 
12.043.446.— 
2.175.054 25 

520.162.—

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΡΑΧ. 3,982)469, εκ καθαρών κερδών, ως ανωτέρω 
Είς πρώτον μέρισμα 4°/0 έπί κεφ. Δρ. 80.00o.000. —Δρ. 3.200.000.-
Είς πρόσθετον μέρισμα........................... » 762.469._
Έκπίπτονται δΓ αναλυτικόν φόρον καθ. προσόδ. έπί Δρ. 3.962.469.__

217.495.329.60

[ δμοΰ Δραχ- 
1 μαί 3.962.469

19%
Μέρισμα ελεύθερον τού αναλυτικού φόρου καθαράς προσόδου 

Δραχμάς 40.— έφ’έκάστης μετοχής....................................
προς

Δρ:_7^2:469.— 

Δρ.3.200.000.—

Τό δραχμών 40,— μέρισμα κατά μετοχήν είναι καταβλητέον έπί τή προ
σαγωγή τών ύπ’ άριθ. 20 καί 21 μερισματαποδείξεων παρά τφ Καταστήματι τής 
Τραπέζης εν Άθήναις, εν δε ταΐς Έπαρχίαις παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, μετά τήν έγκρισιν τού παρόντος ’Ισολογισμού 

παρά τής Τακτικής Γενικής Συνελεΰσεως τών Μετόχων καί είς ήμέραν όρισθησο- 
μένην υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

Συνεπεία τής χειροτερεύσεως τής 
διεθνούς πολιτικής καταοτάσεως, 
8ίς τήν 'Αγγλίαν, ώς καί εις τάς 
Λοιπός ρεγάλας χώρας, παρατηρεϊ- 
ται από τίνος χαρακτηριστική τασις 
τής βιομηχανικής δραστηριότητας 
όπως άφιερωθή κυρίως εις τήν έκτέ- 
λεσιν κρατικών παραγγελιών διά 
πολεμικά ε'ίδη. Τουναντίον ή εμπο
ρική κίνησις δέν εμφανίζει άξιόλονον 
τννα αϋξησιν. Έκ των βιομηχανικών

■niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimii

ΓΑΛΛΙΑ βελτίωσιτ τού γενικού βιωτικοϋ έπι-
__________ πέδου, έχει πρός τό παρόν παραμε-

Ή οίκονομική δραστηριότης τής I ριοθή. 'Απορίας άξιον άρα δέν είναι 
χώρας εξακολουθεί άναπτυσσομένη. I δτι ο ρυθμός της βιομηχανικής πα- 
Αίαν όμως βραδέως. Ή αϋξησις τής : ραγωγης διατηρείται υψηλός Αρ- 
βιομηχανικής παράγω >ής όψειΛειαι , χομη/ou του Απριλίου ή εξορυξις 
κατά κύριον λόγον είς τήν επιταθεί- ! γαιάν|ρΦ<ος εις τήν ^ριοχήν του 
σαν πρός πόλεμον παρασκευήν. Ό Ruhr άνήρχετο εις ... 0. μ, ρ . ς
δείκτης τής βιομηχανικής παραγω- τοννους Τόν Φεβρουάριον καιΜάρ- 
γής (βάσις 1928 100) άνήλθεν άπό τιον αί εκ του εξωτερικού είσαγω-
88 τον Ιανουάριον είς 89 ιόν Φε- ί Υαι άνηλθον ει^ς εμπορεύματα αξίας
βρουάριον, έναντι 85 
ρ.ιον 1938, καθ' δλας

τόν Φεβρουά- 
δέ τάς ένδεί-τινα αυςΐ|υιν. ι_κ ιων piupi|^uvm^» ριον 1 yjo, καο ΟΛας οε ιας ε 

επιχειρήσεων, τήν ζωηροτέραν κίνη- | ξεις ή άνοδος αυτή τοΰ δείκτου
-»,·,( ΤΤί-τΛΑΙΙΓΓΙ ΑΓηΐΐυ VS V Γϊλ Μ R ΠI) Π VI (Ύ. ή rwlaCtw -τ Αν, ΛΛ Αατιλι, 'Ο ιΥΠΙσιν παρουσιάζουν ή χαλυβουργία, ή 
βιομηχανία μηχανημάτων ώς καί ή 
υφαντουργία, λόγω των μεγάλων 
κρατικών παραγγελιών.

Λήγοντας τοΰ ’Απριλίου κατετέθη 
άπό τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών 
Sir John Simon ;,εΐς τήν βουλήν τών 
κοινοτήτων ό προϋπολογισμός τής 
χρήσεως 1939-40 Προβλέπονται έσο
δα λιρών 918.330 000 καί έξοδα λι
ρών 1.322.444.000. Έκ τούτων λίραι 
380.000.000 θά καλυφθούν διά δανείων 
καί λίραι 24.114.000 διά νέων φορο
λογιών. Αί δαπάναι τής έθνικής άμύ- 
νης (υπολογίζονται είς λίρας 627. 
738.000 έναντι περυσινών δαπανών 
έκ λιρών 400.239.000.

Ή βρεττανική κυβέρνησις άντιτάσ- 
σουσα ενεργόν άμυναν κατά τής 
γερμανικής προσπάθειας διεισδύσεως 
είς τά Βαλκάνια άπέστειλε τόν 
’Απρίλιον είς Βουκουρέστιον οικο
νομικήν άποστολήν ύπό τήν ήγεσίαν 
τοΰ Sir Frederick Leith —Ross. Κα
τόπιν διαπραγματεύσεων άπεφασί- 
σθη, ώς έγνώσθη, χορήγησις είς τήν 
Ρουμανίαν πιστώσεων ύπό ορούς 
άναλόγους πρός τούς έπιτευχθέντας 
πέρυσιν ύπό τής Τουρκίας. Ή πρώτη 
δόσις, έκ λιρών 5.000.000, θά κατα- 
βληθή δυνάμει τοΰ νόμου περί έγ- 
γυήσεως τών πιστώσεων τών ’Άγ
γλων έξαγωγέων, θά έπακολουθή- 
σουν δέ καί άλλαι δόσεις, ών τό 
συνολικόν ποσόν δέν καθωρίσθη μέν 
εϊσέτι, προβλέπεται δμως μέγα. Τό 
έπιτόκιον ώρίσθη είς 5 1)2 ο]ο καί ή 
προθεσμία έξοφλήσεως είς 20 έτη, 
άρχομένη άπό τοΰ 1944. Ή Ρουμα
νία θά προμηθευθή έξ ’Αγγλίας πο
λεμικόν υλικόν ώς καί άλλα βιομη
χανικά προϊόντα, άντιστρόφως δέ ή 
Αγγλία θά προμηθευθή έκ Ρουμα
νίας, σίτον, πετρέλαιον, ξυλείαν 
κλπ. Σημειωτέον δτι κατά τήν διάρ
κειαν τών άνωτέρω συνεννοήσεων 
παρευρίσκοντο έν Βουκουρεστίω άν- 
τιπρόσωποι τών εταιρειών πετρε
λαίου Royal Dutch καί Anglo -Ira
nian. Έκ παραλλήλου ό ’Αγγλικός 
τύπος (συγκεκριμένος τά «Financial 
News») άνέγραψεν επίσης τήν πλη
ροφορίαν δτι ό Sir Frederick Leith - 
Ross, μετά τό Βουκουρέστιον, θά 
έπισκεφθή καί τάς ’Αθήνας, δτι ή 
βρεττανική κυβέρνησις πρόκειται νά

εχίσθη καί τόν Μάρτιον. Ό αριθμός 
τών ήσφαλισμένων άνέργων έμειώθη 
άπό 414.000 τήν 25ην Φεβρουάριου 
είς 400.000 τήν 25ην Μαρτίου. Ή 
παραγωγή χυτοσιδήρου ηϋξήθη άπό 
539.000 μετρικούς τόννους τόν Φε
βρουάριον είς 615.000 τόν Μάρτιον, 
άντιστοίχως δέ ή παραγωγή χάλυ
βας ηύξήθη άπό 572.000 είς 668.000 
μετρικούς τόννους. Τόν Μάρτιον 
1938 ή παραγωγή χυτοσιδήρου καί 
χάλυβας είχεν άνέλθει άντιστοίχως 
είς 553.000 καί 562.000 μετρικούς τόν
νους. Τόν Μάρτιον ό τιμάριθμος 
ειδών χονδρικής πωλήσεως άνήλθεν

μάρκων' 976.000.000 έκάτ. καί αί έξα 
γωγαί είς άξίαν μάρκων 891.000.000.

Κατά πληροφορίας τοΰ πρακτο
ρείου Reuter, κύριον χαρακτηριστι
κόν τοΰ προϋπολογισμού τοΰ οικο
νομικού έτους 1939 είναι ή χορήγη- 
σις διαφόρων έγγυήσεων, άνερχομέ- 
νων είς μάρκα 1480 έκατομμ., έν οΐς 
καί μάρκα 500 έκατομμ. πρός τόνω- 
σιν τών γερμανικών έξαγωγών. Ό 
ύπουργός τών οικονομικών έξουσιο- 
δοτήθη να χρησιμοποίηση, εκτός τής 
άνωτέρω έγγυήσεως καί έτερα μάρ
κα 200 έκατομμ. διά τήν ^άνάπτυξιν 
τής βιομηχανίας έντός τοΰ πλαισίου 
τοΰ τετραετούς σχεδίου, επίσης μάρ
κα 300 έκατόμ. πρός ρύθμισιν τών 
άγορών δημητριακών καί νομής, τέ-

έλαφρώς, κατά'"τό πρώτον δεκαπεν-I λος δέ μάρκα 100 ^ατομμ πρός εκ; 
θήμερον τοΰ ’Απριλίου δμως ύπεχώ-1 τελεσιν έργων Υε“Ργ°1^ PW 
ρήσε πάλιν. κών. ως και πολλας αλλας έγγυη

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας έκ 
πολλών πηγών, ιδία άγγλικών, τά 
τελευταία διεθνή γεγονόνα έγένοντο 
δεκτά μετά χαρακτηριστικής ήρεμίας 
ύπό τοΰ γαλλικού λαοΰ καί τών κυ
βερνητών του, οΐτινες, άντί νά θορυ
βηθούν τουναντίον ένισχύθησαν είς 
τήν άπόφασίν των δπως αόξήσουν 
τήν εθνικήν δραστηριότητα είς τό 
άνώτατον δριόν της. Ή γαλλική βιο
μηχανία προσλαμβάνει γοργώς μορ
φήν πολεμικής οικονομίας, έπί τή 
βάσει δμως τής εκούσιας συνεργα
σίας, έν άντιθέσει πρός τά συμβαί- 
νοντα είς τάς όλοκληρωτικάς χώ
ρας. Ό οικονομικός κόσμος ύπο- 
ατηρίζει σταθερώς τήν σθεναρόν 
πολιτικήν τής κυβερνήσεως, τό δέ 
κοινόν συνεχίζει κανονικώς τάς έρ- 
γασίας του μή περιόριζαν τάς πα
ραγγελίας του. Συγκεκριμένως αί 
ύπό τόν κρατικόν έλεγχον τελοΰσαι 
επιχειρήσεις, δίδουσαι τό παράδει
γμα τής ήρέμου άντιμετωπίσεως τών 
γεγονότων, έκτελοΰν προγράμματα 
κατασκευής έργων ειρηνικής περιό
δου.

Τήν 21 ην 'Απριλίου, τό υπουργι
κόν συμβούλιον ενέκρινε τά κάτωθι 
διατάγματα : 1) Περί χορηγήοεως

κών, ώς καί πολλάς άλλας έγγυή 
σεις. Έκ τών άποφασισθέντων έκ- 
τάκτων δημοσιονομικών μέτρων, έν 
οΐς περιλαμβάνονται ή προκαταβο
λική πληρωμή τών φόρων ύπό τοΰ 
εμπορίου καί τής βιομηχανίας, πι- 
στοποιουμένη διά τής έκδόσεως φο
ρολογικών ομολογιών, ή πρόσθετος 
φορολογία τοΰ εισοδήματος καί ή 
περικοπή πάσης μη άπαραιτήτου δα
πάνης, γίνονται άντιληπταί αί δυσ- 
χέρειαι ας άντιμετωπίζει ή Γερμα
νία. Σημειωτέον δτι ή γερμανική ά- 
γορά κεφαλαίων, έξηντλημένη έκ 
τών μεγάλων περυσινών δανείων τοΰ 
Ράϊχ χάριν τών έξοπλισμών, αδυνα
τεί νά έλθη πλέον άρωγός είς τό 
δημόσιον τα'μεϊον πρός κάλυψιν τών 
έπειγουσών άναγκών αύτοΰ. Τω 1938 
τό Ράιχ έξέδωκε δάνεια συνολικού 
ποσού 7.500 έκατομμ. μάρκων, έξ 
ών τό τελευταΐον έκ μάρκων 1.500 
έκατομμ. άπερροφήθη δυσχερέστατα.

Τό νέον δημοσιονομικόν σχέδιον 
τής γερμανικής κυβερνήσεως, καί ιδί
ως ή άποφασισθεΐσα ώς άνωτέρω 
έλέχθη έκδοσις φορολογικών ομολο
γιών, προκαλεϊ φόβους περί πληθω
ρισμού μεταξύ τών γερμανικών βιο
μηχανικών κύκλων. Ή έπί τής χρη
ματαγοράς καί τής άγορας κεφαλαί-

, παραγγελθέντων πυροβόλων είς τά 
έν Πίλσεν έργοστάσια Skoda. Άψ’ 
ετέρου ή Γερμανία ήξίωσεν δπως 
πληρωθή έπίσης είς εμπορεύματα, 
κυρίως δ’ έπιθυμεΐ τήν άπόκτησιν 
μεταλλευμάτων σιδήρου έκ τών κρα
τικών φρσχείων τής Βοσνίας οδσα 
διατεθειμένη νά άγοράζη έπί πενταε
τίαν 200.000 τόννους μεταλλεύματος 
έτησίως. Τοιουτοτρόπως, διά τής 
άγορας άπάσης τής Νοτιοσλουϊκής 
είς μεταλλεύματα παραγωγής θά 
συμψηφίζεται ή άξια αυτών έναντι 
τών ύπό τής Γερμανίας πωλουμένων 
είς τήν Νοτιοσλαυΐαν βιομηχανικών 
προϊόντων.

Σχετ.ικώς πρός τά άνωτέρω έκτιθέ- 
μενα, σκόπιμον είναι νά λεχθή δτι 
συμφώνως πρός προσφάτους έκ Βε
λιγραδιού ειδήσεις τοΰ γαλλικού 
τύπου, ή Γερμανία όριστικώς έπρό- 
τεινεν είς τήν Νοτιοσλαυΐαν δάνειον 
έκ 200 εκατομμυρίων μάρκων, δεκαε
τούς προθεσμίας έξοφλήσεως καί 
μέ έπιτόκιον 6 ο]ο. Ή πληρωμή θά 
γίνη διά πωλήσεως είς τήν Γερμα- 

I νίαν νοτιοσλαυϊκών έμπορευμάτων,
! έγνώσθη δέ δτι ή Νοτιοσλαυϊκή Κυ- 
: βέρνησις μελετά ήδη τήν γενομένην 
! πρότασιν.
! Κατ’ αλλας έξ άλλου πληροφορίας 
ή ’Ιταλία μελετά τήν προσφοράν είς 
τήν Νοτιοσλαυΐαν δανείου έκ 500 
εκατομμυρίων λιρεττών έξοφλητέων

I έντός πενταετίας. Ή Ιταλική πρό- 
τασις δανείου κατά τούτο διαφέρει 
τής Γερμανικής δτι τμήμα τού δα
νείου συγκεκριμένως τά 20 ο]ο περί
που δέον νά έξοφληθή διά συναλ
λάγματος, ένω οί Γερμανοί έζήτη- 
σαν νά πληρωθούν μόνον δΓ έμπο
ρευμάτων. Οί ’Ιταλοί έν τούτοις 
φρονούν δτι λογικόν είναι νά πλη- 

, ρωθοΰν μερικώς είς συνάλλαγμα,
! διότι καί ή Ιταλία θά καταβάλη είς 
| συνάλλαγμα τήν άξίαν τών πρώτων 
! ύλών αί όποιαν είναι είς αύτήν άναγ- 
καΐαι πρός παραγωγήν τών έμπο
ρευμάτων τά όποια ύπό μορφήν δα
νείου θά πωληθοΰν είς τήν Νοτιοσ- 
λαυΐαν. Μόνον ύπό τοιούτους δρους 
θά δυνηθή ή Ιταλία νά φανή συνε
πής πρός τάς άναλαμβανομένας διά 
τής άνω προτάσεως ύποχρεώσεις της.

Κατωτέρω παραθέτομεν στατιστι
κήν κατάστασιν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Γιουγκοσλαυΐας τήν 30ην 
’Απριλίου: ’Απόθεμα είς χρυσόν: 
δηνάρια 1.917.000.000 ’Απόθεμα είς 
έξωτερικόν συνάλλαγμα: δηνάρια 
485.000.000. Μεταλλικόν νόμισμα: 
δηνάρια 306.340.000, προεξοφλήσεις 
καί προκαταβολαί : δηνάρια 1.975. 
500.000. ’Αποθεματικόν δηνάρια 239. 
700.000. Πιστωτική κυκλοφορία : δη
νάρια 7,423.500.000. Υποχρεώσεις 
δψεως δηνάρια 1.568-300 000,

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

χορηγήση είς τήν Ελλάδα σημαντι- στωσεις διατάγματα προβλέπουν 
κάς πιστώσεις διά παραγγελίας άγ- j Επίσης τόν άπ’ εύθείας έλεγχον τών 
γλικών προϊόντων, ένω άφ’ ετέρου . δηλώσεων καθαρών προσόδων πρός 
ή Μεγάλη Βρεττανία θά άγοράση Αποτροπήν τών φορολογικών διαφυ- 
περισσότερα ελληνικά καπνά. "Οσον I γών, τόν αύστηρόν περιορισμόν

διατάγματα : 11 ιιερι t—ν . · ·
νέων πιστώσεων είς τά υπουργεία | ων επίδρασή του νέου τούτου τρο- 
Στρατιωτικών, Ναυτικών, Άεροπο- | που πληρωμής θά είναι τοσουτω 
οίας καί ’Αποικιών. 2) Περί ταχυτέ- ι μάλλον ισχυρά, δσον τά 70ο)ο περι- 
ρας διενέργειας τών πληρωμών, ίδί- που τήο βιοιτηνανικης δραστηριότητας 
ως τών σχετικών πρός τόν έθνικήν 
άμυναν. 3) Περί όργανώσεως_ τοΰ 
έφοδιασμοΰ τής χώρας έν καιρω πο
λέμου. Τά άναφερόμενα είς τάς ιτι

άφορά τήν τελευταίαν ταύτην εϊδη- 
σιν, είς άναλόγους δηλώσεις προέβη 
■ό λόρδος Templemore, έν τή βουλή 
τών λόρδων, έκ μέρους τής κυβερνή
σεως, άπαντών είς σχετικήν έπερώ- 
τησιν τοΰ λόρδου Sempill.

Ή βρεττανική κυβέρνησις, με- 
ριμνώσα έπίσης διά τήν δημιουργίαν 
έκτάκτων άποθεμάτων είς τήν περί- 
πτωσιν πολέμου, ήρχισε διαπραγμα
τεύσεις μετά τής αμερικανικής κυ
βερνήσεως διά τήν έφαρμογήν σχε
δίου ανταλλαγής άγγλικοΰ καου
τσούκ καί κασσιτέρου έναντι άμερι- 
κανικοΰ σίτου καί βάμβακος. Οί ύπο- 
λογισμοί, δσον άφορά τάς ποσότη
τας, αϊτινες θά αποτελόσουν άντι-

τόν ------- ,,
τών κερδών τών διά τούς έξοπλι- 
σμούς έργαζομένων επιχειρήσεων 
καί τήν φορολογίαν ώρισμένων προ
σόδων, μή φορολογουμένων μέχρι 
τοΰδε. Πρός τούτοις άπεφασίσθη ή 
έπιβολή φόρου έπί τών πωλήσεων 
πρός 1ο)ο, έπιβαρύνοντος τάς διά 
τήν προμήθειαν πολεμικών ειδών 
συναλλαγάς, ή μείωσις τοΰ φόρου 
επιτηδεύματος κατά 20 ο)ο ώς καί ή 
έλσστικωτέρα έφαρμογή τοΰ φόρου 
έπί τής παραγωγής. Έπί πλέον, 
πρός μείωσιν τών βαρυνουσών τό 
δημόσιον ταμεΐον δαπανών, άπεφα
σίσθη, τή συστάσει τής ειδικής έπι- 
τροπής οικονομιών, ή άποροόφησις 
τού πλεονάσματος τής έσοδείας "ί.L U.L, , UL lives, V71A ■-----'--  ------- a ,

κείμενον τών άνταλλαγών τούτων, ι του 1938 καί ή καταβολή προοπα-
“ ... τ ο___-___ ' - Λ / <■'_____ _ ~ ~Π A C ν ru 1 ΛΠ-έμφανίζουν σημαντικός διαφοράς. 

Ούτως, ή ποσότης τοΰ άνταλλαχθη- 
σομένου καουτσούκ υπολογίζεται 
μεταξύ 200.000 καί 600.000 τόννων ή 
τοΰ κασσιτέρου μεταξύ 25.000 καί 
100-000 τόννων καί ή τοΰ βάμβακος 
μεταξύ 1.000.000 καί 5.000.000 δε
μάτων.

θείας δπως άποτραπή ή έκ νέου δη 
μιουργία τοιούτου πλεονάσματος, 
ή περικοπή τών δαπανών διά δημό
σια έργα καί οδοποιίαν καί ή_ άνα- 
διοργάνωσις τής διοικήσεως τής πό- 
λεως τών Παρισίων καί τής περιφέ
ρειας τοΰ Σηκουάνα. Τέλος, έτέρα 
σειρά διαταγμάτων άναφέρεται είςχιών. — / c-------- - ■

Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ ύπουργοΰ ^άς ώρας έργασίας, την κλιμακωτή 
- J_ _ _ _ _ _ f... _ _ _ _ _ _ _ _ Λ,,-,,, τΑγ μειωσιν τών ήμερομισθιων, τήν άνοτοΰ έμπορίου, γενομένην κατά τάς 

άρχάς ’Απριλίου, άπεφασίσθη ή λή- 
ψις διαφόρων ριζικών μέτρων πρός 
ένίσχυσιν τής Βρεττανικής: ναυτι
λίας καί ναυπηγίας. Συγκεκριμένως 
άπεφασίσθη ή έπί μίαν πενταετίαν 
έπιχορήγησις τής φορτηγού ναυτι
λίας, διά λιρών 2.750.000 έτησίως, 
διά πλοία έκτελοΰντα μεγάλους καί 
μικρούς πλόας είς ξένους λιμένας, 
ή έπί μίαν διετίαν χορήγησις δα
νείων είς τούς έφοπλιστάς μέχρι 
τοΰ ποσού λιρών 10.000.000, πρός 
ναυπήγησιν φορτηγών πλοίων, ή έπί 
μίαν πενταετίαν έπιχορήγησις διά 
ποσού μέχρι λιρών 500.000 έτησίως 
τών πλοιοκτητών τών προβαινόντων 
είς παραγγελλίας νέων ναυπηγήσεων 
καί ή ύπό τής κυβερνήσεως δαπάνη 
λιρών 2.000.000 πρός έπισκευήν πα 
λαιών σκαφών

μείωσιν τών ήμερομισθιων, τήν άνα- 
ζωογόνησιν τών έργασιών τών οικο
δομικών έπιχειρήσεων καί τήν ένί- 
σχυσιν τών ιδιωτικών επιχειρήσεων

που τής βιομηχανικής δραστηριότητας 
άντιπροσωπεόουν, άμέσως ή έμμέ- 
σως, κρατικός παραγγελίας. ’Εάν 
δέ τά 40ο)ο. τών κρατικών παραγ
γελιών πληρώνωνται διά φορολογι
κών όμολογιών, ύπολογίζεται δτι 
έντός ένός μόνον έτους θά έκδοθοΰν 
όμολογίαι άξίας 8-10 δισεκατομμ. 
μάρκων, έναντι συνόλου σημερινής 
κυκλοφορίας έκ μάρκων 10 δισεκα- 
τομμ. περίπου. Τό υπουργεϊον Έμ
πορίου τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, 
κρίνον, έν δημοσιευθείση εκθέσει του, 
τήν δημοσιονομικήν κατάστασιν τής 
Γερμανίας, άναφέρει δτι τό σχέδιον 
τοΰ δόκτορος Funk θά καταλήξη είς 
άποτυχίαν, δεδομένου δτι διά τής 
άθρόας κυκλοφορίας φορολογικών 
όμολογιών, ό κίνδυνος τοΰ πληθω
ρισμού είναι πλέον άμεσος.

Άρχομένου τού μηνάς Μαΐου, ήρ- 
χισαν έν Βερολίνω διαπραγματεύ
σεις διά τήν σύναψιν νέας συμφω
νίας standstill μεταξύ Γερμανίας καί 
τών ’Άγγλων, ’Αμερικανών, Γάλλων 
καί Ελβετών πιστωτών αύτής. Ή 
ύφισταμένη συμφωνία έκπνέει είς τό 
τέλος Μαΐου, κατά πληροφορίας δέ 
τοΰ Πρακτορείου Renter οί Γερμα
νοί άναμένουν τήν έπί έν έτος παρόι- 
τασιν αύτής. Κατόπιν τών άρξαμέ- 
νων συνεννοήσεων λέγεται δτι έξευ- 
ρέθη κατ’ άρχήν βάσις συμφωνίας 
διά τήν συνέχισιν τών διαπραγμα
τεύσεων.

[Συνέχεια έκ τής 7ης σελίύος]
δταν ή Εταιρία μειώση άπ’ ευ
θείας τό κεφάλαιόν της" εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην απαλλάσσεται 
άπό άνάλογον ύποχρέωσιν παρο
χής καταστατικού μερίσματος.

Πρός τοϋτο — άντί νά πλήρωσή 
ειδικήν μερισματαπόδειξη' χρεώσει 
τών άποθεματικών της—επιστρέ
φει διά σφραγίσεως μέρος τής δ 
νομαστικής αξίας τής μετοχής.

Ή τοιαΰτη ενέργεια επιτρέπε
ται εφ’ δσον’ α) έχει έγκριθή υπό 
εκτάκτου γενικής συνελέΰσεως, 
β) ή ονομαστική αξία τής μετο
χής δέν πίπτει υπό τό υπό τοΰ 
Νόμου καθοριζόμενου ελάχιστου 
δριον αυτής.

Τέλος δέον νά σημειώσωμεν δτι 
Έταιρίοα τινές ενεργήσασαι έ'τι 
άπλούστερα έξηγόρασαν είς τό 
Χρηματιστήριου ώρισμένην ^ ποσό
τητα μετοχών των τάς οποίας η- 
κύρωσαν. ’Αλλά είναι ζήτημα ν εάν 
και κατά πόσον ή τοιαύτη ένέρ- 
γειά των ήτο απολύτως σύμφωνος 
πρός τους Νόμους.

Καί ήδη ας έξετάσωμεν καί τήν 
άκόλουθον περίπτωσιν :

Εταιρία τις ής τό μετοχικόν 
κεφάλαιόν δέν έχει εΐσέτι ολοσχε
ρούς καταβληθή, διαπιστοϋσα οτι 
τό ήδη καταβληθέν μέρος αυτοΰ 
έπαρκεΐ είς τάς άνάγκας της δύ- 
ναται νά παραιτηθή τής πραγμα- 
τοποιήσσεως τής καταβολής τού 
υπολοίπου του.

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην οί 
μέτοχοι λαμβάνουν έναντι τών μή

άποπληρωθεισών μετοχών των μι
κρότερου άριθμόν όλοσχερώς απο
πληρωμένων.

Παραδείγματα :
Ιον) Εταιρία μέ κεφάλαιόν 

5.000.000 διηρημένον είς 10.000 
μετοχάς τών 500 αποπληρωμένων 
κατά τά ήμισυ, ελαττώνει τό κε
φάλαιόν της δΓ έπιθέσεως σφρα
γίδας έπί τών μετοχών δτι ή ονο
μαστική των αξία έμειώθη εις 
250, έλαττώνει τό Κεφάλαιόν της 
είς τό Παθητικόν είς 2.500.000 
καί έξαλείφει τόν λογαριασμόν 
«Μέτοχοι» άπό τό Ενεργητικόν.

2ον) Εταιρία μέ κεφάλαιόν 
3.ΟΟΟ.0ΟΟ διηρημένων είς 20,000 
μετοχάς τών 150 άποπληρωμένων 
κατά τό ήμισυ, άνταλάσσει 2 τοι- 
αύτα.ς μετοχάς (πραγματικής ά
ξίας 75) πρός μίαν όλοσχερώς άπο- 
πληρωμένην τών 150.

"Ινα τά άναιτέρω είσίν έγκυρα 
δέον :

α) Νά ψηφισθώσι παρ’ έκτά- 
κτης γενικής συνελεύσεως.

β) Νά έφαρμοσθώσι έν ίσότητι 
δΓ όλους τούς μετόχους.

Ή τοιαύτη ένέργεια ένφ καθι
στά δυνατήν τήν τροπήν τών όνο- 
μαστικώς μή άποπληρωμένων με
τοχών είς ανωνύμους, παρουσιά
ζει τό μειονέκτημα δτι αποστερεί 
τήν Εταιρίαν υποχρεωτικής πη
γής άντλήσεως εύθηνών διαθεσί
μων καθ’ ήν περίπτωσιν πρός ά- 
νάπτυξιν τών έργασιών της χρεία- 
σθή νά πορισθή κεφάλαια.

(ακολουθεί)
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ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΤΑ
Κατά διαφόρους εγκύρους πληρο

φορίας αί άιτό τίνος διεξαγόμενοι
u.uul( ______________ , οικονομικά! συνεννοήσεις μετά τής
των έργαζομένων διά τούς έξοπλι- Γερμανίας ένέχουν έξαιρετικήν 
σμούς. „ | σπουδαιότητα^ Συγκεκριμένως εγνώ-

Τήν 15ην Μαΐου Θά έκδοθή είς δη
μοσίαν έγγραφήν δάνειον 6 δισεκοι- 
τομμυρίων φράγκων πρός παγιοποί- 
ησιν βραχυπροθέσμων χρεών. Τό δά
νειον τούτο θά έκδοθή εις τήν τιμήν 
τών φράγκων 98, έπί τόκω 5ο)ο, θά 
είναι δέ έξοφλητέον έντός τεσσαρα
κονταετίας.

νων μόνον έν πολέμω.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ή οικονομική δραστηριότης τής 

χώρας έπί μάλλον καί μάλλον άπο- 
βλέπει είς τόν σκοπόν νά έπιτευχθή 
διά τών υφισταμένων έντοπίων πό-

..r-^ ------------ 1- ρων ή μεγίστη δυνατή άποτελεσμα-
χρησιμοποιηθησομέ- τικότης τής πρός πόλεμον παρα-iir\v L I|S 1 'η Γ - Τ, ι ' <

σκευής. Πάσα άλλη βλεψις, π. χ. ή

σθη δτι ή Γερμανική κυβέρνησις 
έπρότεινεν είς τήν Νοτιοσλαυϊκήν 
τήν πώλησιν μεγάλων ποσοτήτων 
έμπορευμάτων καί τήν έκτέλεσιν διά
φορον έργων έν Νοτιοσλαυΐα έπί τή 
βάσει πενταετούς πιστώσεως συνο
λικού ποσού 3.500 έκατομμ. δηνα
ρίων (περίπου 16 έκατομμ. άγγλικών 
λιρών). Έκ τής άνω πιστώσεως, 200 
έκατομμ. δηνάρια προορίζονται διά 
τήν έπέκτασιν τών έν Zenica έργο- 
στασίων, 200 έκατομμ. διά τήν έπέ- 
κτασιν τού έν Κραγιούγεβατς έργο- 
στασίου έκρηκτικών υλών, 200 έκα
τομμ. διά κατασκευήν πυριτιδοποι
είου, 300 έκατομμ. διά τήν άγοράν 
Γερμανικών πολεμικών άεροπλάνων 
καί 200 έκατομμ. διά τήν πληρωμήν
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Καηέλλα ψάθινα, ρεμ- 
πουμπλικες, καττέλλα 
μαθητικά δλωντών Σχο
λών, Κούκοι ανδρικοί 
καί παιδικοί. Καπέλλα 
ανδρικά καί γυναικεία 
είς πλουσίαν συλλογήν.

Δερμάτινα σακάκια.

Μεγάλη συλλογή ετοί
μων ενδυμάτων καί υ
ποκαμίσων μπλούζες, 
πανταλόνια, φόρμες πα- 
τατούκες καί παντός 
είδους μπλούζαι μηχα
νικών καί επαγγελμα
τικοί.



Η ΕΚΒΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
[Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος]

από 7°/0 εις 43/4 „/°,κα'ι ονομαστι
κής αξίας Λιρών Αγγλίας 22,880, 
έσφραγίσθησαν καθ’ δλον τό έ
τος 1938, τόσον εν ’Αθήναις δσον 
καί έν Λονδίνφ, δμολογίαι ονομα
στικής αξίας Λιρών ’Αγγλίας 22. 
760. Κατά συνέπειαν άπέμενον εν 
τελεί τοϋ έτους ατ,τοΰ δμολογίαι 
ονομαστικής αξίας Λιρών ’Αγγλίας 
120, αΐτινες δεν ειχον είσέτι 
σφραγισθή, επί συνόλου δμολογιών 
έν κυκλοφορία κατά τήν 22αν ’Ι
ουνίου 1935, χρονολογίαν τής σχε
τικής Συμβάσεως ήμών ονομαστι
κής αξίας Λι@ών ’Αγγλίας 4.766. 
940.

Η χρεολυτική άπόσβεσις τών 
’Ομολογιακών Δανείων τής Τρα- 
πέζης εις Λίρας ·’Αγγλίας έξηκο- 
λούθησε καί κατά τό υπόλογον έτος 
τακτικώς καί κατά τάς οικείας 
λήξεις βάσει τοϋ σχετικού χρεολυ
τικοί πίνακος. Ή Τράπεζα, χρή- 
σιν ποιούσα τοϋ σχετικού συμβα
τικού δικαιώματος αυτής, άπέσυρε 
προς τούτο έκ τής κυκλοφορίας 
καί κατέστρεψε διά τού πυρός ό- 
μολογίας ονομαστικής αξίας Λι
ρών ’Αγγλίας 13.500 διά τήν 
χρεολυσίαν λήξεως 1ης ’Ιουνίου 
1928 καί ομολογίας ονομαστικής 
αξίας Λιρών ’Αγγλίας 14,000 διά 
τήν χρεολυσίαν τής 1ης Δεκεμ
βρίου 1938.

Αί πραγματοποιηθεΐσαι χορη
γήσεις τής Τραπέζης κατά τό 
υπόλογον έτος, τόσον τών ενυπό
θηκων δανείων δσον καί έκείνων 
επ’ εκχωρήσει προσόδων, άποτε- 
λούσαι τον κύριον κλάδον τών έρ-

προηγουμενηςγασιών αυτής, εμφανίζονται ως ι έκείνας τής 
ακολούθως, έν συγκρίσει καί πρός | σεως 1937.
I. - Είς Λίρας ’Αγγλίας.:

Έπ’ εκχωρήσει προσρδων . δάνεια 7 ποσού £ 221,000.000
II. - Εις Δραχμάς:

a ) επί υποθήκη ακινήτων....δάνεια 606ποσού Δρχ. 100.299,550.— 
β') έπ' εκχωρήσει προσόδων » 4 » '» 28.700.000.--

Σύνολον . . . 610 ποσού Αρχ. 128.999.550.—
Τ« κατά τήν προηγουμένην χρήσιν 1937 σύνολικώς πραγματο- 

ποιηθέντα δάνεια ήσαν :
I - Εις Λίρας ’Αγγλίας................................2
II.- Εις Δραχμάς :.......................

χρή-1 νεια καί άνω τών δεκαπέντε ετών 1 Κατά τήν αυτήν περίοδον, |ξ 
δι 28 δάνεια. | άλλου, τά έξοδα γενικώς τής Τρα-

Γο έτος 1938 απέδωκεν ώς ά-1 πέζης, ήτοι φόροι, δαπάναι δια- 
καθάριστα κέρδη τής Τραπέζης έν | χειρήσεως, τόκοι, αποσβέσεις καί 
συνόλφ Δρχ. 217,495,329,60, έ-1 προβλέψεις άνήλθον εις Δραχμάς 
ναντι Δρχ. 201,834,920,21 τοϋ 1207,806,791,35 αναλυόμενα ώς 
προηγουμένου έτους. I εξής :

ποσού £___ 230.000.000
362 ποσού Δρχ. 177.727.όΟΟ.—

Κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1938 αί καθυστερήσεις 
γένει δανείων τής Τραπέζης άνήρχοντο :

εις £ 483,162.16.11 καί είς Δρχ. 71.067.604.- 
έναντι έκείνων αΐτινες 

έτους 1937:
έκ £ 527.472.6.1

επι των έν

υφισταντο είς τό τέλος τού προηγουμένου

__________  καί έκ Δρχ. 70.397.397.—
Επομένως, αί καθυστερήσεις κατά τό έτος 1938, έν συγκρίσει 

πρός εκείνας τού έτους 1937, εμφανίζονται μειωμένοι μέν κατά £ 
44,309.9.2 καί ηύξημέναι κατά Δραχμάς 670.207.

Αί ώς ανωτέρω καθυστερήσεις έν τέλει τοϋ έτους 1938 κατανέ- 
μονται ώς ακολούθως :
«') επί δαν. επί ύποθ. άκιν. £ 466.548.11.9. καί Δρχ. 67.136.137.— i 
β' » επ’ έκχωρ. προσ. » 16.614.5.2 » » 3.931.467.

Σύνολον ώς άνω .

Φόροι καί έξοδα εν γένει......................................... Δρχ.
Τόκοι......................................................................  »
’Αποσβέσεις καί προβλέψεις................................... »

Σύνολον ώς ανωτέρω..........................Δρχ.

13,879,149,65
164,181,603,45
29,746,038,25

207,806,791,35
έναντι έξόδων έν γένει τού προηγουμένου έτους 1937 έκ Δραχαών 
192,252,289,21. " '

Ή αναλογία πρός τό σύνολον τών ώς άνω ακαθαρίστων ωφε
λειών κατά τό υπόλογον έτος τών κατ’ αυτό, ώς εΐρηται, έξόδων 
εμφανίζεται ώς εξής :

6.38ο]ο διά τά έξοδα...................έναντι 7.37ο[ο τοϋ προηγουμένου έτους 1937
75.49ο]ο 
13.68ο)ο 
4.45ο]ο 

I 100 —<>)ο

» τους τοκους . . .
» τάς άποσβ. και προβλ. 
» τά διαθετέα κέρδη .

£ 483,162.16.11 καί Δρχ. 71.067.60.4.
Τό σύνολον δέ τούτο τών κα

θυστερήσεων, έν σχέσει πρός τά 
δφειλόμενα κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1938 κεφάλαια, παρουσιάζει 
αναλογίαν 12.47ο]ο. έναντι 
13.92ο]ο διά τό 1937 καί 16 27ο]ο 
διά τό 1936.

Τό μέτρον τής συγκεφαλαιώσε
ι» ς τών καθυστερήσεων καί τής 
παρατάσεως τής προθεσμίας τών 
δανείων πρός τον σκοπόν τής δι- 
ευκολΰνσεως τών οφειλετών έφηρ- 
μόσθη καί κατά τό υπόλογον 
έτος, δ π ου εννοείται τούτο ήτο δυ

νατόν νά έφαρμοσθή άνευ κινδύ
νου τών συμφερόντων τής Τραπέ
ζης καί είς περιπτώσεις τινάς πέ
ραν ακόμη τών ορίων ά'τινα δια
γράφει διά τά είς Λίρας ’Αγγλίας 
δάνεια 6 σχετικός ’Αναγκαστικός 
Νόμος τής 26ης ’Ιουνίου 1935. 
Ούτως ένεκρίθησαν καθ’ δλον τό 
έτος 1938 συγκεφαλαιώσεις μέν 
καθυστερήσεων 22 έν συνόλφ, πα- 
ράτασις δέ τής άρχικώς συνομο- 
λογηθείσης προθεσμίας Ιξοφλήσε- 
ως δεκαπενταετής μέν διά 2 δά

Ή αναλογία έξ άλλου είδικώς 
τού κονδυλίου έξόδων διαχειρήσε- 
ως καί φόρων τής Τραπέζης έκ 
Δραχμών 13,879,149,65, περί ού 
ανωτέρω, επί τού έκ Δραχμών 
2,467,443,443,99 συνόλου τών δα
νείων καί καταθέσεων αυτής εί
ναι 0,56ο]ο έναντι 0,62ο]ο τού 
έτους 1937.

Έκ τών ανωτέρω στοιχείων 
προκύπτει κυρίως δ τι τό κονδύ- 
λιον τών αποσβέσεων καί προβλέ
ψεων έμφανίζεται σημαντικώς ά- 
νώτερον κατά τό υπόλογον έτος 
έν παραβολή π^ος εκείνο τού έ-; 
τους 1937. Συγκεκριμένως, τό κον-

77.25ο]ο
10.63ι>]ο » » » »

4.75ο]ο » > ,
100.—ο]ο

αυξησις αύτη οφείλεται κυρίως είς 
τήν έπελθοΰσαν ζημίαν έκ τής ε
φαρμογής τού άρθρου 14 τού Ά- 
ναγκ. Νόμου 677] 1937. Έξ άλ
λου, εγενετο κατά τήν υπόλογον 
χρήσιν ίση πρός εκείνην τοϋ προ
ηγουμένου έτους 1937 άπόσβεσις. 
μέρους τής διαφοράς τής κατα- 
βληθείσης είς τό Ελληνικόν Δη
μόσιον καί προκυψάσης έκ τής 
διαρρυθμίσεως κατά τον Νόμον 
79δ] 1937 τού ζητήματος τής ε
φαρμογής διά τήν Τράπεζαν τής 
περί Δραχμοποιήσεως Νομοθεσίας 

Βάσει τών ώς άνω αποτελεσμά
των τών εργασιών τής Τραπέζης

ΑΝΠΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑΣ ΒΥΝΟΠΟΙΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΠΟΙΙ ΑΣ
“ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ,,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 -ΕΊΌΣ 12ον

δόλιον τούτο πρυβλέψεαη καί ά-; κατα τΐ|ν^Ζ9ή_σιν^1938 καί μετ’ α
ποσβέσεων από Δρχ. 21,452,645, Φ®ί8εσιν~έκ^τών ακαθαρίστων κερ- 
ώς ήτο κατά τό έτος 1937, άνήλ-, δών αυτής εκ Δρχ. 217,495,329,60 
θεν είς Δρχ. 29,746,038,25 κατά - εν γένει έξόδων εκ Δραχμών 
τό έτος 1938. Ή έκ Δραχμών\ 407,806,791,3δ απομένει ΰπόλοι- 
8,000,000 περίπου παρουσιαζομένη 1 ε7] Δρχ. 9,688,538,22. Τούτο

“ " ~~ τά καθαρά κέρδη τής

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Εγκαταστάσεις
Δοχεία
Ψυγεία, ’Ανταλλακτικά, 'Υλικά
Προϊόντα
Πρώτοα ΤΥλαι
Ταμεϊον καί Τράπεζαι
Τίτλοι έν χαρτοφυλακίω
Χρεώσται
Δάνεια Πελατών
Διάφοροι Χρεωστικοί Λογαριασμοί

Δραχ.
»
»

»
»

83.528.778.05 
3.288.790.55 
6.779.489.— 

20.289.035.50 
23.712.307.10 

2.144.615.05 
31.23U.936.50 
7.174.454.80 
1 830.142.50 

21.046.178.65

Δραχ. 281.024.727.70

Δραχ. 9.741.202.75
1.546.855.20

Κεφάλαισν Μετοχικόν 
ΆποΘεματικόν Τακτικόν :

Παρελθουσών χρήσ’εων 
Παρούσης χρήσεως 

ΆποΘεματικόν "Εκτακτον 
Πιστωται
Μερίσματα Πληρωτέα :

Παρελθουσών χρήσεων :
Παρούσης χρήσεως 

Φόροι Δημοσίου
Αμοιβαί Διοικ. Συμβουλίου καί Διευθύνσεως 

Κέρδη καί Ζημίαι Υπόλοιπον είς νέον

168.541.25
20.000.000.—

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
X Ρ Ε Ω Σ I Σ

’Αποσβέσεις :
’Επί οικοδομών 

» μηχανημάτων 
» τροχαίου ύλικοϋ 
» ’Επίπλων & σκευών 
> δοχείων
» έπισφαλ. άπαιτήσεων 

Κέρδη Καθαρά :
"Υπόλοιπον προηγουμένης 

χρήσεως 
Χρήσεως 1938

Δρχ. 2.902.698.— 
» 3.769.170.— 
» 1.238.745.35
» 217.292.70

3.452.061.1(1 
746.978.50

» 1.112.914.80 
» 29.824.189.90

Δρχ. 12.326.945.65

» 30.937,104.70 

Δρ. 43.264.050.35

‘Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως 
‘Ακαθάριστον κέρδος έκ προϊόντων 
Διάφορα

ΠΑΘΗΤ IKON 

Δραχ. 100.000.000.—

» 11.288.057.95
» 35.000.000.—
» 25.177.879. -

» 20.168.541.25
» 6.796.246.60
» 1.739.512.—
»_____ 854,490.90

Δραχ. 201.024.727.70

Π I Σ Τ Ω Σ 1 Σ

Δρχ. 1.112.914.80 
» 42.099 164.60
» 51.970.95

ΔΙΑΟΕΣΙΣ; ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ
ΆποΘεματικόν Τακτικόν 
Μέρισμα πρός δρχ. 50.—κατά μετοχήν 
Αμοιβαί Διοικητικού Συμβουλίου καί Διευθύνσεως 

Φόροι Δημοσίου
’Επί μερίσματος 
’Επί άμοιβών 
Δ' Κατηγορίας
"Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον

Δρχ. 4.691.358.—
408.033.60

1.696.855.—

Έν Άθήναις τή 2 Μαρτίου 1939

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Ό Διευθύνων Σύμβουλος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΦΙΞ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΦΙΞ

Δρ. 43.264.050.35

30.937.1 0Α.70
Δρχ. 1.546.855.20 

» 20.000.000.—
» 1.739.512.—

» 6.796.246.60
» 854 490 90

Δρχ. 30.937.104 70

Ό Προϊστάμενος τού Λογιστηρίου 

Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΔΟΣ

„„η. J* έ* δΡσ'Χ9°ν 3>.-κατά μετοχήν, έλεύθερον φόρου μέρισμα είναι καταβλητέον μετά τήν ενκοισιν τού 
παρόντος Ισολογισμού υπο της Γενικής Συνελεύσεως καί είς χρόνον όρισθησόμενον ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου επι τη προσαγωγή τής ΰπ’ άριθ. 13 μερισματαποδείξεως. ^

Δημοσιευθήτω μόνον διά τών λαβουσών έγγραφον έντολήν εφημερίδων.

αποτελεί
'Τραπέζης κατά τό έτος 1938 έ
ναντι Δραχ. 9,582,631.— δσα ή
σαν ταΰτα κατά τό έτος 1937. 
Επομένως τό υπόλογον έτος πα
ρουσιάζει μείζονα καθαρά κέρδη 
κατά Δρχ. 105,907,25. ,

Έν δψει καί τών οικείων κατα
στατικών διατάξεων τής Τοαπέζης 
προτείνομεν δπως τά ώς άνω κέρ
δη διατεθώσιν ώς ακολούθως :
α ) Είς ένίσχυσιν τοΰ Τακτικού 

’Απόθεματ. Δρχ. 1,500,000.— 
β ) Είς ένίσχυσιν τοΰ Άποθεματ.

ΙΙρονοίας Δραχ. 1,500,000.— 
γ) Είς ένίσχυσιν Εκτάκτου ’Α

πόθεμα τικοΰ Δρ. 1.500,000.—- 
δ) Προς διανομήν τοΰ μερίσματος 

4ο]ο Δραχ. . . . 3,200,000.— 
ε ) Διά φόρον καθαράς προσό

δου ..... Δρχ. 762,469.— 
Τ ) Δι’ αμοιβήν μελών Διοικητι

κού Συμβουλίου Δρ. 600.000.— 
ζ’) ΙΙρός μεταφοράν είς νέον . .

Δρχ.......................... 626,069.25
Σύνολον Δρχ. 9,688,538.25

Κατά ταΰτα, Κύριοι Μέτοχοι, 
καί εφ οσον ήθελεν έγκριθή παρ’ 
υμών ή προτεινομένη ώς άνω διά- 
"θεσις τών καθαρών κερδών τής 
Τραπέζης, τό πρός διανομήν μερί
σματος ποσόν ανέρχεται είς Δρχ. 
3,200,000 αντιστοιχούν είς μέρι
σμα Δρχ. 40 κατά μετοχήν έλεύ
θερον παντός φόρου, τουτέστιν ί
σον πρός τό μέρισμα τής προηγού
μενης χρήσεως 1937.

Ό ζήλος περί τήν υπηρεσίαν 
όν έπεδείξατο καί κατά τό παρελ
θόν έτος τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης καί τά αισθήματα τής ά- 
φοσκόσεώς του πρός τό "Ιδρυμα, 
άποτελούντα παράδοσιν πλέον με
ταξύ αυτού, έπιβάλλουσιν ήμίν νά 
έκφράσωμεν άπαξ έτι πρός τό 
Προσωπικόν έν γένει τάς θερμάς 
ευχαριστίας ήμών.

’Επίσης έχομεν νά θέσωμεν υπό 
τήν έγκρισιν υμών πρότασιν περί 
συμπληρώσεως τοϋ αφορώντας είς 
τήν ενώπιον τρίτων εκπροσώπη- 
σιν τής Τραπέζης άρθρου 13 τοΰ 
Καταστατικού κατα τρόπον ποιού
ταν ώστε νά καθίσταται εύχερε- 
στέρα ή έν γένει λειτουργία τής 
Τραπέζης.

Έν τέλει, έχομεν ν’ άναφέρω- 
μεν ΰμΐν, δτι κατόπιν τής έκκε- 
νώσεως παρά τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος τοΰ έπί τής Λεωφόρου
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ΟΙΝ ' I
Άπό τών άρχών τοϋ έτους 1939 

μέχρι τοϋ μηνός_ Απριλίου ή κίνησις 
τών οίναγορών ήτο μέτρια τόσον εις 
τάς οινοπαραγωγής χώρας δσον καί 
τάς εϊσαγωγικάς.

Λόγω της μικρας κινήσεως έση- 
μειώθη έλαφρά όποχώρησις τιμών 
ιδίως εις Γαλλίαν, hip τήν Γερμα
νίαν έσημειώθησαν είσαγωγαί οίνων 
έκ Βουλγαρίας δυνάμει συμβάσεως 
άφορώσης τ’ άποθέματα βιομηχανι
κών οίνων, καταλλήλων προς άπό- 
σταξιν, δΓ όξοποιΐαν καί βερμουτο- 
ποιΐαν.

£ϊς τάς λοιπάς χώρας Βέλγιον 
"Ολλανδίαν κλπ. ή κίνησις περιωρί- 
σθη εις τάς τρέχουσας άνόγκας τής 
καταναλώσεως.

Ή εσωτερική ελληνική άγορά εξα
κολουθεί βεβαρυμένη διά σημαντι
κών άποθεμάτων έν Κύμη, Σάμω, 
Λευκάδι, Ιθάκη, ΓΙελοποννήσω, καί 
Κρήτη.

Αί τιμαί χονδρικής πωλήσεως εις 
τάς οίνοδεξαμενάς κυμαίνονται άπό 
2,50- 4 δρχ. κατ’ όκαν. Έν Πειραιεΐ 
ό ρητινήτης κυμαίνεται πέριξ τών 
δρχ. 7 κατ’ όκαν ό δέ ήμίγλυκος δρ. 8.

ΚΑΠΝΟΣ
Κατά τόν δισρρεΰσαντα μήνα ’Α

πρίλιον, έπί τών διαθεσίμων εις χεΐ- 
ρας τοϋ ελευθέρου Καπνεμπορίου έ
τοιμων έπεξειργασμένων καπνών δεν 
συνήφθησαν είμή είς μικράν κλίμακα 
πράξεις καί ιδία έπί καπνών δευτε- 
ρευουσών ποιοτήτων.

Έκ τών δεσμευμένων έξ άλλου 
καπνών τοϋ ελευθέρου καπνεμπορίου 
έφορτώθησαν διαρκοϋντος τοϋ μη
νός ’Απριλίου αί μερίδες αί όποϊαι 
εΐχον γίνει δεκταί υπό τοϋ Μονοπω
λίου τής τέως Τσεχοσλοβακίας.

Καθ' δσον άφορα τάς προμήθειας

τοϋ Ούγγρικοϋ Μονοπωλίου, ή 6π’ I 
αύτοϋ έντεταλμένη επιτροπή, άφι- 
χθεϊσα έν Έλλάδι, προέβη, ώς προ- 
ηγγέλθη είς τήν έξέτασιν τών κα
πνών, δΓ α ϋπεβλήθησαν προσφοραί 
εις τό έν λόγω Μονοπώλιον, άναμε- 
νομένων κατόπιν τούτου τών σχετι
κών άποφάσεων αύτοϋ.

"Η άγοραστική έπί τών ύπό προ
σφοράν χωρικών καπνών έσοδείας 
1938 κίνησις,^ έπεκταθεΐσα διαρκοΰ.ν- 
τος τοϋ τρίτου δεκαημέρου τοϋ Μαρ
τίου καί είς τάς περιφέρειας τής Δ, 
Θράκης, δπου διά λόγους Ιδία σχε- 
τιζομένους πρός τόν χρόνον περα- 
τώσεως τής χωρικής συσκευασίσς 
καθυστέρησαν, συνεχίσθη μέ ζωηρό
τητα, ή όποια μολονότι δέν παρέμει- 
νεν άνεπηρέαστος έκ τών μεσολαβη- 
σάντων περί τά τέλη δεκαημέρου τοϋ 
’Απριλίου διεθνών γεγονότων καί 
έκ τής φυσικής λόγω τών εορτών τοϋ 
Πάσχα άναπαύλης, εΐχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν άπορρόφησιν σοβαρού 
μέρους τοϋ άπομείναντος υπολοίπου.

Οΰτω, κατά τό άπό 21)3—20)4)39 
χρονικόν διάστημα ηγοράσθησαν έν 
συνόλω 9.472.933 όκ. ποσών τοϋ ό
ποιου τό μεγαλείτερον μέρος άφε- 
ώρα καπνά Άνανολ, Μακεδονίας 
καί Θράκης.

Μέ τήν προσθήκην τής κατα τά 
ανωτέρω άγορασθείσης ποσότητας 
είς τάς μέχρι 20)3)39 γενομένας ά- 
γοράς, τό σόνολον αύτών άναβιβά- 
ζεται είς 27,354.902 όκ. ήτοι είς πο
σών άντιπροσωπεϋον τά 3)4 περίπου 
τής δλης παραγωγής.

Κατά τό γ1 δεκαήμερον τοϋ μηνός 
’Απριλίου ή άγοραστική κίνησις έπί 
καπνών έσοδείας 1938 συνεχίσθη μέ 
ζωηρότητα είς τάς πλείστας τών κα
πνικών περιφερειών, άγορασθεισών 
μόνον έκ τής Άν. Μακεδονίας καί 
Θράκης 1.279.481 οκάδων.

Πίναξ άγορών καπνών
χ) Έσοδείας 1938

Σύνολον αγορών μέχρι 20)3)39 όκ. 17.881.969
Άγοραί άπό 21)3—20)4)39 » 9.472.933

Σύνολον άγορών μέχρι 20)4)39
β) ’Εσοδείας 1937

όκ. 27.354.902

Σύνολον άγορών μέχρι 20)3)39 -όκ. 47.836.725
Άγοραί άπό 21)3—20)4)39 )) 440.953

Σύνολον άγορών μέχρι 20)4)39 όκ. " 48.277.678

ΒΑΜΒΑΞ
Ή ζήτησις έτοιμου πράγματος ήτο 

μεγαλυτέρα καί ένεκα τούτου ό Μάι
ος άνήλθεν είς 8.55J σέντς, ένω cl ά- 
πομεμακρυσμένοι μήνες ύφώθησαν 
όλιγώτερον. Πάντως ή άγορά διατε- 
λει έν άναμονή τών άποφάσεων τής 
Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολι
τειών διά τήν νέαν περίοδον τοϋ 
βάμβακος καί τήν διάθεσιν τών είς 
χεΐρας μεγάλων άποθεμάτων. Ή πι
θανότερα λύσις ήτις άναφέρεται είς 
τά έξ ’Αμερικής τηλεγραφήματα, εί
ναι δτι θά δοθοϋν δύο σέντς κατά 
λίμπραν ώς δώρον είς τούς έξαγω- 
γεΐς 7.003.000 δεμάτων τής νέας έσο- 
-δείας καί πάσης ποσότητας ελευθέ
ρου βάμβακος ’παλαιάς έσοδείας.

Ή ϋψωσις τιμών είς τό Χρηματι- 
στήριον Νέας "Υόρκης έξηκολούθησε 
κατά τήν διαρρεύσασαν έβδομάδα 
καί έφθασενείς 8,92 σέντς κατά λίμ
πραν κατόπιν δμως έπήλθε μικρά 
άντίδρασις μέχρι τών 8.82 σέντς.

Ή καλλιτέρευσίς όφείλεται είς τό 
γεγονός, δτι τήν στιγμήν ταύτην δέν 
υπάρχει άρκετός έλεύθερος βάμβαξ 
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, έάν ή 
Κυβέρνησις δέν άποφασίση νά πω- 
λήση άπό τά είς χεΐρας της αποθέ
ματα. Οϋτω τήν 1)4)39 ύπήρχον 2. 
220.000 δέματα είς χεΐρας τών βαμ
βακεμπόρων, 1.378.000 δέματα είς 
χεΐρας τών νηματουργών καί 11.338. 
000 δέματα είς χεΐρας τής Κυβερ
νήσεως.

Είς τήν ’Αγγλίαν επίσης τά άπο
θέματα είναι μικρά καί αί προσφο-

Πανεπιστημίου άριθ. 28 Μεγά
ρου, αποτελοΰντος ως γνωστόν, 
ιδιοκτησίαν τής ήμετέρας Τραπέ- 
ζης καί μετά τήν έκτέλεσιν εν αύ- 
τφ διαφόρων μεταρρυθμίσεων καί 
έγκατα στάσεων, αιτινες έθεωρη- 
θησαν απαραίτητοι άπό τής υγι
εινής άπόψεως τών έν αυτή) εργα
ζομένων, ως διά τήν δλην έμφά- 
νισιν τοϋ Κτιρίου, τά Γραφεία 
ημών μετεφέρθησαν εκεί άπό τοϋ 
μηνός Νοεμβρίου τοϋ υπολόγου 
έτους. Καί ούτως, έκτοτε, ή Τρά
πεζα στεγάζεγαι είς ιδιόκτητον 
αυτής οίκημα τό οποίον πληροί, 
ώς νομίζομεν, δλους τούς ορούς 
τής πρεποΰσης έξυπηρετήσεως τής 
πελατείας αυτής, τής άνετου καί 
ύπό υγιεινός συνθήκας εργασίας 
τοϋ Προσωπικού αυτής καί τής α
ξιοπρεπούς έμφανίσεως τής Τρα- 
πέζης.

ρσί έκ ’Αμερικής όλίγαι.
Είς τήν Αίγυπτον ή κατάστασις 

τής νέας έσοδείας εΤ-ναι καλή καί 
τό φυτόν σημειοϊ καλάς προόδους.

Είς τήν "Ελληνικήν αγοράν παρα- 
τηρεϊται σχετική απραξία δεδομένου 
δτι τά πλεΐστα έργοστάσια έχουν 
άρκετά αποθέματα βάμβακος. Ή 
σπορά τής νέας έσοδείας ήργοπόρη- 
σε, συμφώνως μέ τό πρώτον δελτίον 
τοϋ Όργανισμοϋ Βάμβακος. Οϋτω 
μέχρι τής 30)4)39 εΐχον σπαρή μόνον 
τά 36 ο)ο τής έκτάσεως. ’Ήδη προ
χωρεί ή σπορά κανονικώς καί μέχρι 
τέλους Μαΐου θά έχη συντελεσθή. 
Τήν σπαρησομένην εκτασιν υπολογί
ζει ό ’Οργανισμός Βάμβακος είς 
799.000 στρέμματα, ήτοι κατά 50.000 
στρέμματα περίπου άνωτέραν τής 
περυσινής.

Ε ΛΑΙΟΝ

549 000.000 Bushels. Ή σπορά έαρι- 
νοϋ σίτου, έλαφρώς καθυστερήσασα 
ήρχισε περί τά μέσα ’Απριλίου καί 
συνεχίζεται έκτοτε κανονικώς. Είς 
τόν Καναδόν, ό έπικρατήσας ψυχρός 
καιρός ήμπόδισε τήν τάχεΐαν άνά- 
πτυξιν τών έαρινών σπορών, ή ύ- 
γρασία δμως τοϋ εδάφους έθεωρεϊ- 
το ικανοποιητική. Είς τήν ’Αργεν
τινήν ό καιρός ήτο εύνοϊκός διά τήν 
νέαν σποράν. Είς τήν Αυστραλίαν 
ή σπορά ύπεβοηθεΐτο έπίσης ύπό 
τοϋ καιροϋ άλλ’ ή σπαρησομένη έκ- 
τασις ύπελογίζετο μικροτέρ τ τής 
περυσινής. Έν Εύρώπη, ή πορεία τών 
εσοδειών Γαλλίας, Ιταλίας καί Γερ
μανίας ήτο γενικώς ικανοποιητική, 
είς τά Βαλκάνια αί έπί τής άπο'δό- 
σεως προβλέψεις ήσαν λίαν αισιό
δοξοι, είδικώτερον δ’ είς τήν "Ελλά
δα, έν άντιθέσει πρός τόν Μάρτιον 
βλάψαντα συνεπεία ψυχροϋ καιροϋ 
μετά ραγδαίων βροχών καί χιόνων, 
τά σπαρτά καί καθυστερήσαντα τάς 
προπαρασκευαστικής εργασίας διά

τήν έαρινήν σποράν, ή έπικρατήσασα | 
τόν ’Απρίλιον καλοκαιρία έπέτρεψε 
τήν κανονικήν άνάπτυξιν τών σιτη
ρών, καί τήν ύπό εύμενεις συνθήκας 
έναρξιν τών σπορών τών όψιμων δη
μητριακών (άραβοσίτου κλπ.).

Ή κίνησις τής διεθνοϋς σιταγο- 
ρας κατά τόν ύπ’ άνασκόπησιν μήνα 
’Απρίλιον ήτο ώς έμφαίνεται έκ τοϋ 
κάτωθι πίνακος, ή εξής : Μετά έλα- 
φράς διακυμάνσεως μέχρι τοϋ τρί
του δεκαημέρου τοϋ μηνός, καθ’ ήν 
περίοδον έσημειώθη ποια τις πίεσις

raimimimii

προσφορών έκ μέρους τής ’Αργεν
τινής, λήγοντας τοϋ ’Απριλίου, αί 
τιμαί τοϋ σίτου έδειξαν διά πρώτην 
φοράν άπό πολλοΰ χρόνου άποφα- 
σιστικήν βελτίωσιν, όφειλομένην είς 
τάς έκ μέρους ’Άγγλων άλευροβιο- 
μηχάνων ένεργουμένας άγοράς πρός 
δημιουργίαν έκτάκτων πολεμικών ά
ποθεμάτων, είς τήν ικανοποιητικήν 
διάθεσιν Αύστραλιανοϋ σίτου 
’Άπω Ανατολή καί είς τήν χαλά 
ρωσιν τής πιέσεως έκ Plate,

εν

1—7 8-14 15-21 22—28 29 Απριλίου
Απριλίου Απριλίου Απριλίου Απριλίου — Μαΐου

Ό
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69 »/16 69 ι/8 73 ι/8 74 7/s
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L verpool (σελ
λίνια καί πεν- . ζο , 
ναι τάς 100 λί- ' '8
βρας (cental).
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ων περί τής σοβαρότητας τής διε
θνοϋς πολιτικήςκαταστάσεως, άνετι- 
μήθησαν κατόπιν αίσθητώς καί παρέ 

1—7 8 — 14
Απριλίου Απριλίου

Χαλκός 42/12/6 41/13/9
Κασσίτερος 215/7/6 216/10/-
Μόλυβδος 14/2/6 14/2/6
Ψευδάργυρος 13/10/- 13/6/3

μειναν έν τέλει, καίπερ πάλιν ύποχω- 
ρήσαντα πλήν τοϋ κασσιτέρου, είς 
ικανοποιητικά έπίπεδα.

15—21 22—28 29 Απριλίου
Απριλίου Απριλίου —5 Μαΐου 

41/13/9 42/7/6 42//-
220/2/6 223/12/6 225/7/6
14/11/3 14/16/3 14/8/9
13/10/- 13/16/3 13/12/6

ΜΕΤΑΛΛΑ
Κατά τόν ύπό άνασκόπησιν μήνα 

Απρίλιον, ώς έμφαίνεται έκ τοϋ κά
τωθι πίνακος (Άγορά Λονδίνου, τι- 
μαί είς λίρας, σελλίνια καί πέννας 
κατά τόννον), τά μέταλλα, μετά δια
φόρους άβεβαίας διακυμάνσεις, συ
νεπείς! τών μεταβαλλομένων άπόψε-
IIIIIIIIIIII|j!jEli!l!IIIMUIMIHIIilimilllllllimi!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllIMIIIIIIIIII1lll!IIIIIIIIIIIIIUIIIIIlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllimilll1lllllllll.

Κατά τόν λήξαντα μήνα παρετη- 
ρήθη σημαντική κίνησις έπί τών έ- 
λαιολάδων οημειωθεισών άρκετών 
πράξεων τόσον δι’ εξαγωγήν, δσον 
καί διά τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν. 
Αί τιμαί διεκυμάνθησαν είς επίπεδα 
άνώτερα κατά 1—1 1)2 δρχ. κατ’ ό
καν άναλόγώς τής ποιότητας άπό 
τάς τιμάς τοϋ μηνός Μαρτίου έ. έ. 
Είς τοϋτο συνέτεινον άφ’ ενός μέν 
σημαντικοί έξαγωγαί πραγματοποιη- 
θεΐσαι είς διαφόρους χώρας τόσον 
είς συνάλλαγμα, δσον καί εις Ιτα
λίαν μέσω κλήριγκ, άφ’ ετέρου δέ τό 
γεγονός.δτι ή έσοδεία βαίνει πρός τό 
τέρμα της καί τά διάφορα ποσά έτο- 
ποθετήθησαν είς χεΐρας σοβαρός καί 
ή προσφορά έρρυθμίσθη κανονικώς.

Κατά τόν τρέχοντα μήνα έγένοντο 
άρκεταί φορτώσεις διά Βόρειον Α
μερικήν καί Γαλλίαν. ’Επίσης έχο- 
ρηγήθησαν παρά τοϋ "Υπουργείου 
’Εθνικής Οικονομίας καί νέαι αδειαι 
έξαγωγής 1000 τόννων δι’ Ιταλίαν 
μέσω έλληνοϊταλιχοϋ κλήριγκ. Έλ- 
πίζεται δέ έκ τούτου νά βελτιωθούν 
αί τιμαί.

ΔΓ ελεύθερον έμπόρευμα έν Πει- 
ραιεΐ αί τιμαί εΐχον ώς κάτωθι: Διά 
τάς πρώτας κατηγορίας δρχ. 34,40 — 
35 διά τάς δευτέρας κατηγορίας δρ. 
33,50 καί διά τάς τρίτας κατηγορίας 
δρχ, 31,50—32.

ΣΙΤΟΣ

Αί ειδήσεις περί τής έξελίξεως 
τής ύπό καλλιέργειαν παγκοσμίου 
σιτοπαραγωγής ήσαν τόν μήνα Α
πρίλιον αί άκόλουθοι :

Είς τάς "Ηνωμένας Πολιτείας ή 
κατάστασις τής έσοδείας σίτου χει
μώνας ήτο γενικώς ικανοποιητική 
μέ τάσιν σταθερός βελτιώσεως καί 
αύξήσεως τοϋ ύπολογισμοϋ τής 
άποδόσεως, άπό 485.000.000 είς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑθΗΝΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

ELITE
HAUTE CHEMISERIE - DRAPERIE

STADE 25 ATHENES

110 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν ‘Αγγλία 

Αίγύπτω και Κνπρω).

’Οργανισμός ίδρυθείς ύττό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY 

205 West 33rd Street—NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ TPAHEZITIKAI ΕΡΓΑΣΙΑΙ

EPFOSTAEION ΥΠΟΚΑ/ΑΙΕΟΝ

ΕΛΛΑΣ
ΑΔΕΛΦΟΝ ΧΑΡ. ΛΟΥΜΑ
ΘΕΛΜΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Λ 2 - ΑΘΗΝΑ!

τηλεφ. 3Λ -496
ΈρΥβστάαιον Πειραιώς, ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤ5Η 3 

Τπλέψ. 41-610

Πρός τά αξιότιμα μέλη τοϋ προμηθευτικού αυν)αμοϋ τών 
υπαλλήλων τραπεζών ’Εθνικής, Ελλάδος καί Κτημ)κής

Ένταϋθα
Κύριοι,

Ααμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν Ύμΐν οτι ειμεθα διατεθειμέ
νοι νά άναλαμβάνωμεν τήν ραφήν υποκαμίσων σας ώς καί τών μελών 
τών οικογενειών σας μέ τάς κάτωθι τιμάς :
’Υποκάμισα μεταξωτά διπλά στήθη, διπλές μαν-

τσέττες καί 3 κολλάρα αντί δραχ.
’Υποκάμισα διάφορα διπλά στήθη διπλές μαν-

τσέττες καί 3 κολλάρα ; ; »
διπλά στήθη, μονές μαντσέττες καί 2 κολλάρα »

’Υποκάμισα Σπόρτ »
Πιζάμαι διάφορες *
Πιζάμαι μεταξωτέ; »

Είδικότης διά robes de chambre καί veston.
) Παρακαλοϋμεν νά σημειώσητε δτι έάν, παρά τήν καταβαλλομένην έν 

τφ έργοστασίφ μας φροντίδα τής άρτιας έξυπηρετήσεως τής πελατείας, 
παραδοθή έργασία ελαττωματική, ύποχρεούμεθα είς τήν άμεσον άντικα- 
τάστασιν τοϋ είδους. Μετά τιμής

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡ. ΔΟΥΜΑ
Θεμιστοκλέους 12—Άθήναι 

’Ιακώβου Δραγάτση 3—Πειραιά

Πρός τά αξιότιμα μέλη τοϋ 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμόν 
τών 'Υπαλλήλων τών Τραπε
ζών 5Εθνικής, ’Ελλάδος καί 

Κτηματικής

. ’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
σωμεν ύμΐν ότι εί'μεθα διατεθει
μένοι νά άναλάβωμεν τήν ραφήν 
ενδυμασιών σας ύπό τήν απόλυ
τον έγγυησιν εφαρμογής μέ άρι
στα ύλικά καί μέ τάς ώς κάτω
θι τιμάς:
Κοστούμι μάλλινο 
Σακκάκι σκέτο 
Πανταλόνι 
Επανωφόρι
Ενδυμασία σατακροΰτα 
Ενδυμασία λινή

Μετά τιμής

Η. ΣΑΡΟΓΑΟΥ, ΤΣΑΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ

Δ. ΖΕΗ
Αιόλου 78 Στοά Καίσαρη 

(Λ' όροφος, άριθ. 11) 

Εφαρμογή τελεία ικανοποιού

σα καί τό πλέον ιδιότροπον 
γοϋστο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ είς τά TAIL- 

LEURS

ΔΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΘΕΝ

1.300.—
900.—
250.—

1.250.—
950.—
800.-

100

70
6ι)
55

100
150 ΙΪΕΗΗΦΙ1Ι HIIIT1MITS

6. Β. ΔΕΑΗΔΗΜΗΤΡΗ
Μ Α Γ Ε Ρ 18.

Χρωμοτυπίαι — Παντός είδους 
τυπογραφικαί έργασίαι.



ΝΟΜΙΚΗ I Τ Η Λ Η = =

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Άναγκ. Νόμος 1617 τής 14)16 Φεβ.
1939. «Περί άναθεωρήσεώς τιμών
συμβάσεων οχυρωματικών έργων».
Λιά τού νόμου τούτου επιτρέπεται 

εις τον υπουργόν των Στρατιωτικών 
να διατάξη τήν έπί έλαττον άναθεώ- 
ρησιν των τιμών των έκτελεσθησομένων 
υπό τοϋ Φρουρίου Θεσσαλονίκης Ερ
γων όχυρώσεως, διά τά όποια Εχουν 
συνομολογηθή συμβάσεις κατά τά Ετη 
1936- 1938. Οί έργολήπιαι Εχουν άντι- 
στοίχως τό δικαίωμα νά άποστοΰν τής 
περαιτέρω έκτελέσεως των ί:ργων. Σκο
πός τοΰ νομοθετήματος τούτου ύπήρ- 
ξεν ή έξίσωσις των τιμών τώνπρό τοΰ 
1938 καί μετά τό 1938 άναληφθέντων 
Εργων.

Άναγχ. Νόμος 1627 τήζ 14)18 
Φεβρ. 1939 «'-Περί δασικών συνεται
ρισμών» .

Διά τοΰ νόμουΐτούτου επιδιώκεται 
άφ’ ενός ή καλλίτερα έκμετάλλευσις 
των συνιδιοκτητών δασών καί άφ’ ετέ
ρου ή έξασφάλισις έπαρχους Εργασίας 
εις τούς παντός είδους δασικούς έρ- 
γάτας πρός τούτο δέ ρυθμίζονται εί 
τής ίδρΰσεως Συνεταιρισμών Έπιστη- 
μόνοιν καί Συνεταιρισμκϋν ’Εργασίας, 
οί Συνεταιρισμοί ουτοι διέπονιαι γενι- 
κ-ώτερον υπό των περί Συνεταιρισμών 
νόμων 602 καί τοΰ Άναγκ. Νόμου 
1154)1938.

Άναγκ. Νό·μος 1652 τής 20)22 
Μαρτίου 1939 «Περί τρόπου έκμε- 
ταλλεύοεως - άτμοπ-λοϊκών συγκοινω
νιών-».

Διά τοΰ νόμου τούτου σκοπεΐται ή 
ύτό κοινήν διεύθυνσιν διαχείρισις τής 
επιβατηγούς Ναυτιλίας ύπό τήν έπο- 
πτείαν καί τόν Ελεγχον τοΰ κράιους, ή

άχρήστευσις τών παλαιών σκαφών, ή μέρους τοΰ Δημοσίου τών εις άπό πε- τοϋ προσηλυτισμού, κυκλοφορίας ένιύ- 
ύποχρεωτική βαθμιαία άντικατάστασις , ριελθουσών αξιώσεων έκ δανείων τής j «ων θρησκευτικού περιεχομένου κλπ.
τών υπολοίπων, ή πύκνωσις τών δρο- I έν τη έπικεφαλίδι τοϋ νόμου κατηγο- 
μολογίων, ή κατάπαυσις τοϋ συνάγω- ίρίσς.
νισμοϋ, ή λήψις μέτρων πρόνοιας υπέρ Β.Δ. 14)28 Φεβρουάριου 1939«πε- 
των ναυτεργαιϋν κλπ. ρί κώδικας τών Νόμων περί φορολο-

Ιδιαιτερα προνοια λαμβανεται διά γίας τοΰ οινοπνεύματος». 
τήν μετά τοΰ Εξωτερικού άτμοπλοΐκήν ; Διά τοΰ διατάγματος τούτου κωδι- 
συγκοινω νίαν- · J κωποιοΰνται είς ένιαΐον κείμενον αί

περί τού θέματος τούτου ίσχύουσαιΆναγχ. Νόμος 1660 τής 21)24 
Μαρτίου 1939 «Περί τοΰ τρόπον έξο- 
φλήσεως κλπ. οφειλών πρός τό Δη
μόσιον έκ δανείων χορηγηθέντων παρά 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής *Ελλάδος 
τή έγγνήσει τοΰ Δημοσίου δημιουργη- 
θεισών δυνάμει τής διά τοΰ ύπ’ άρθ. 
1419 τοΰ 1938 -Α.Ν. κυρωθείσηζ συμ 
βάοεως».

Διά τοϋ νόμου τούτου ρυθμίζονται 
τά τής βεβαιώσεως καί είσπ /άξεως έκ

διατάξεις
Άναγκ. Νόμος 1672 τής 22)29 

Μαρτίου 1939 «περί τροποποιήαεως 
τοΰ Α.Ν. ύπ’ άριθ. 1363)1938 περί 
■κατ όχυρώσεως διατάξεων τών άρθρων 
1 καί 2 τοΰ εν ίαχύϊ ' Συντάγματος».

Ό νόμος ούτος ώς καί ό τροποποι
ούμενος ύπ’ άριθ. 1393 άφορώσιν τά 
τής λειτουργίας ναών ετεροδόξων ή 
αλλοθρήσκων, τά τής άπαγορεύσεως

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31)12)38 ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΤΤΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ) ΜΕ 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΏΝ ΤΗΣ SnS ΜΑΓΟΥ 1939.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Λίραι Άγγλ.
1. Οικόπεδα..................................... ... .... 33.495,451
2. Κτίρια............................................... ....................... 135.698,138
3. Τηλεφωνικά Κέντρα........................ .... ...................... 477.298,028
4. Δίκτυα............................................................ . . , . 709.869,150

5. Τηλεφωνικά! Συνδέσεις, Συσκειχα ,
6.
7.

198.352,737
Έπιπλα καί Σκευή........................... .... 32.501,864

8.

9,
10.

Έργαστήριον, Εργαλεία 
Καθαρά αξία εγκαταστάσεων . . . . 
’Έξοδα "Ίδρΰσεως καί Όργανώσεως .. .

Μικτή αξία εγκαταστάσεων ..... 
Εγκαταστάσεις υπό Κατασκευήν . . 
'Υλικά έν ’Αποθήκη................................ ....

11. Χρεώσται,
α) Σήμενς ,καί Χάλσκε Προκαταβολαί .
β) Προκαταβολαί διάφοροι.......................
γ) ’Απαιτήσεις κατά συνδρομητών . . .
δ) ’Απαιτήσεις κατά πελατών..................
ε) ’Απαιτήσεις ,κατά διαφόρων ....

12. Ταμεΐον............................................................
13. Τράπεζαι ...........................................................
14. Εθνική Τράπεζα., ’Ιδιαίτερος Λ]σμός «Κ»

α) Είς Χρεόγραφα.....................................
β) Είς Δραχμάς .......................................... ·

15. Μεταβατικός Λ]σμός....................................

3.804,870
1'591.020,238

92.279,054

0683.299,292
69.818,570

164.475,241

29.765,626
10.368,579
38.893,004

7.316,572
7.735,191

645,548
1.420,580

6.921,715 
42.856.734 

2.442,199

2Ό65,958,851

1.
2.
3
4.

5.
6.

Μετοχικόν Κεφάλαιον......................................... .
Άποίίεματικόν Άποσβέσεως Κεφαλαίου . .
Τακτικόν Ά ποθεματικόν .....................................
Άποθεματικόν ’Ανακαινίσεων...........................
α) Κρατήσ. έξ άποτελεσμ. μεϊον διατεθέντος
β) Έφ’ ά'παξ είσφοραί .......................................
Άποθεματικόν Άποσβέσεως Δανείων . . .
Δάνεια.............................

1934 . 
1938 . 
1938 .

α) 8 % 25ετές Δάνειον εις Αρχ. 
β) 6,5 % 20ετές » » »
γ) 6 % 20ετές » > £

7. ΓΙιστωταί
α) Εϊσπραχθεΐσαι προκαταβολαί .... 
β) 'Υποχρεώσεις πρός προμηθευτάς . . . 
γ) 'Υποχρεώσεις πρός διαφόρους πιστωτάς 
δ) Υποχρεώσεις πρός Εθνικήν Τράπεζαν

8. Κρατήσεις..................................................
9. Μεταβατικός Λ[σμός......................................

10. Μέρισμα χρήσεως 1938 ....................... .... .
11. Κέρδος εις Μεταφοράν....................... .... .

1ΙΑΘΗΊΤΚΟΝ

Λίραι Άγγλ.
500.000,000

64.778,449
8.769,260

114.562,180
158.800.056
,48.930.620

532.638,371
109.489,051
229.987,872

4.391,294
37.382,527

119.677,833
14.967,417
3.026,337

71.992,207
44.573,980

1.991,379

£ 24)65.968,851

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ Ζ Η Μ

ΔΟΥΝΑΙ .

1. Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου 5 °/0 . . . .
2. ’Έξοδα εκμεταλλεϋσεως .........................................

3. Τόκοι καί Χρεωλυσια

α) Τόκοι........................ ....
β) Χρεωλυσια......................................

4. Άπόσβεσις Κεφαλαίου 3 %......................................

5. Άποθ. Ανακαινίσεων 2% έπί Γ557.524,787 ,
6. Διανομή ακαθαρίστου Κέρδους 1938

α) Τακτ. Άποθ. 5% έπί £ 49.957.754 2.497.888 
β) I μηματικόν συμπληρωματικόν μέ

ρισμα 1932 [2 %]...........................  10.000,000
γ) Βασικ. μέρισμα χρήσ. 1938 [6,5°/„] 32.104,410 
δ) Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου

συμφώνως άρθ. 25)3 .................. 364,765
ε) Συμμετοχή Δημοσ. συμφώνως άρ

θρου 25[3 ......................................... 2.469,570
στ) Πρόσθετον μέρισμα [0,5 70] . . 2.469,570 

ζ) Κέρδος είς Μεταφοράν .... 1.991,397

Λίραι Άγγλ.
14,862,805
93.887,171

70.406,532
29.516,035
15.000,000
31.150,496

1. Κέρδος έκ Μεταφοράς .
2. Εισπράξεις έκμεταλλευσεως .
3. Τόκοι Πιστωτικοί..................
4. Διάφορα ’Έσοδα..................

194.292
7.330,398

51.897.600

£ 306.720,639

Ό Οικονομικός Διευθυντής 

Ο. ΦΡΟΜΜ

Άθήναι τή
Ο ΙΙρόεδρος τοϋ Δ. Συμβουλίου 

I- ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αναγκ. Νόμος 1702 τή; 4]12 Α
πριλίου 1939. «Περί ουμπληρώσεως 
διατάξεών τινων τοΰ ΰπ ’ άριθ. 1352] 
1939 νόμου «περί ρυθμίσεως έν γένει 
τών μισθώσεων».

Κατά τό άρθρον 4 τοϋ ύπ’ άρ. 1352 
νόμου αί όλικαί υπομισθώσεις κατα
στημάτων λύονται, οί δέ ύπομισθωταί 
ερχωνται είς άπ’ ευθείας σχέσιν μέ 
τούς ίδιοκτήτας. Κατά τούς όρους ό
μως τοΰ Ε6αψ. 4 του άνω άρθρου αν 
ό μισθοίιής Εχει ανεγείρει χτίσματα 
έν τφ μ,σθίω, άτινα δέν περιέρχονται 
κατά την λήξιν τής μισθιόσεως είς τόν 
εκμισθωτήν δέν δύνατατ ν’ άναλάβη 
τά υλικά, άλλά δικαιούται νά λαμβά- 
νη ποσοστόν Εκ τοϋ μισθάιματος. Ώς 
τελευταΐον όριον λήξεως τής μισθώ
σεως διά τήν λήξιν τοΰ ανωτέρω πο
σοστού έτέθη ή 31-8-1936- ουδόλως δέ 
άναφέρεται ή περίπτωσις, καθ, ήν ή 
αρχική μίσθωσις κατηρτίσθη προ- τής 
31-8-1936 λήγει όμως αυτή μετά τήν 
χρονολογίαν ταύτην. Τό ζήτημα τούτο- 
ρυθμίζεται διά τοϋ νόμου τούτου. ’Ε
πίσης εξαιρούνται τής προστασίας τοΰ- 
ένοικι'-στασίου μισθώσεως καταστημά
των ήάλλων κτήσεων τής σιδηροδρομι
κής γραμμής ’Αθηνών—Κηφισιάς.

Άναγκ. Νόμος 1684 τής 30 Μαρ
τίου 4 Απριλίου. 1939 «Περί τροπο- 
ποιήοεως καί ουμπληρώσεως τοΰ άπό 
15 27-7-38 Β. Δ- περί κωδικοποιή- 
σεως τής περί αποχαταστάοεως αστών 
προσφύγων κείμενης νομοθεοίας».

Διά τού νόμου τούτου παρατείνετατ 
η προθεσμία πρός Οεμελίωσιν καί αν
οικοδομήσω’ επί οικοπέδων παραχωρη- 
θεντων είς τούς συνοικισμούς Νέας 
Σμύρνης και Νέας Καλλιπόλεως, ή) 
μέν πρώτη μέχρι τής- 31-3-1941. ή δέ V 
δευτέ,α μέχρι τής 31-3-1942. Ρυθμί
ζεται Επίσης εύνοϊκώτεςον διά τούς: I 
άποκαθιστα μένους τό δικαίωμα τής ’ 
Εξαγοράς, Εν περιπτοισει εκποιήσεως,' 
λαμβανόντοι δ’ Εξ άλλου αΰστηοά μέ- :■ 
τρα όσον αφορά τήν έκπτωσιν εξ άκι- 1 
νήτων κειμένων εις κεντρικά σημεία 
τής πόλεως.

Άναγκ. Νόμος 1691 τής4]8 Απρι
λίου 1939 : «Περί κυρώοεως τής άπό·
6 Φεβρουάριου έ. έ. ουμβάσεως μετα
ξύ 'Ελληνικού Δημοσίου καί ’Εθνικήν 
Τραπεζης περί τροποποιήαεως καί 
ουμπληρώσεως τής μεταξύ τοΰ ‘Ελλη
νικού Δημοσίου και ΕΤΕ ουμβάσεως- 
περί διαχειρίσεως τής εν ‘Ελλάδι Μου
σουλμανικής περιουσίας, τής κυρωέΐεί- 
σης διά τοΰ ύπ’ άρι&. 909]1937 Άν 
Νόμου».

Διά τής κυρουμένης ουμβάσεως έρ- % 
μηνεύονται καί τροποποιούνται διατά- g 
ξεις άφορώσαι τήν διαχείι ισιν καί ρευ- ΐ 
στοποίησιντήςάνταλλαξίμουπεριουσία-, ΐ

Άναγκ. Νόμος 1697 τής 4] 13 Α
πριλίου 1939 «Περί μετατροπής τοΰ· H 
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ξενοδόχων ■ 
εις Οργανισμόν Ξενοδοχειακής Πί· 
στεως».

Σκοπός τού ύπό τού νόμου τούτον « 
ίδρυομέήου οργανισμού, είναι ή πιστω- 
τικη ενίσχυσις τών ξενοδοχειακών Επι- 
χειρήσεων διά τής παροχής δανείων, φί 
ε’ιτε επι υτοθηκη, ι-ΐτε Επί Εκχωρήσει Μ 
τών Εκ τής έκμεταλλεύσεως Ιαματικών i 
πηγών προσόδων, *ιίιε Επί ένεχύρε>. fl 
τών κινη ιών πραγμάτων (Επίπλων, ^ 
σκευών κλπ,) τοϋ ξεν δοχείου. Λιά τήν Μ 
συστασιν τοιουτσυ ενεχύρου υπέρ τον S 
’Οργανισμοδ Ξενοδοχειακής Πιστεως I 
η υπέρ έυέρου πιστωτικού ιδρύματος * 
της Χώρας, δέν 0ά απαιτρΐται, ώς | 
κατα τας ισ/υουσας διατάξεις,· παρά- 
δοσις της κατοχής είς τόν πιστωτήν» 
αλλά_ θά άρκή ή κατάοτισις δημοσίου | 
έγγραφου καί καταχιόριοις τούτου είς 5 
ειδικόν βιβλ ον τηρούμενοι’ ύπό τού .1

Αί λεπτομέ- 1 
ρειαι τής εφαρμογής τών περί τοΰ τοι- 
ούτου ξενοδοχειακού ένεχυρογράφον ήί! 
διατάξεων «φέθησαν όπως κανόνι- ύ 
σθοΰν διά Δια τάγματος έφ’ άπαξ έκδο- 
θησομενου. ' .

ΛΑΒΕΙΝ
Λίραι Άγγλ.

1.939.846 ί ιδρυόμενου ’Οργανισμού. 
297.256,103

και τ(ον aoijzojv νό- 
προστασίας τοΰ Έθνικοΰ

8 Μαΐου 1939.

Ό Γενικός Διευθυντής 

Α. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ο Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου

Ο. ΜΕΛΛΕΡ

Άναγκ. Νόμος 1704 τής 4] 14 Α
πριλίου 1939. «Περί τροποποιήαεως 
καί ουμπληρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 33 
τοΰ 1936 A. Ν. καί τών λοιπών 
μων «περί 
Νομίσματος
, Ατά τοϋ νόμου τούτου όργανοΰ ται 
ΐ| υπηρεσία προστασίας τού Εθνικού 
νομίσματος, λαμβάνονται ειδικά τι να 
μέτρα πρός αποτελεσματικοιτέραν έπι- 
τη.ησι-ν τής Εφαρμογής τονν διατάξεων 
προστασίας τοϋ νομίσματος καί δίωξιν 
τάιν σχετικών παραβάσεονν, διευκρινί- 
ςονιαι δε τά τών δεσμευμένων λογα
ριασμών, όριζομένου Εν άρθρφ 13, ότι 
πασαι αι απαιτήσεις έν γένει προσώ- 
πων μονιμως Εγκατεστημένων Εν τή 
αλλοδαπή Εκτελεστέοι Εν Έλλάδι, αί 
μη πηγαζοΰσαι έξ εμβ,,σμάτων είς 
ε .ευθερον συνάλλαγμα γενοιι- των μετά 
τιμ 26 Απριλίου 1932, θειο■ οΰνται 
δεσμευόμενοι, ή πληρωμή δέ αυτών γί
νεται νποχρεωτικώς διά καταθέσεως 
του οφειλομύνου ποσού παρά Τ, απέζη 
εν Ελλαδι η παρά τφ Ταμ ίφ Παρα- 
καταθηκτον καί Δανείων είς δεσμευ- 
μενον λογαριασμόν, χρησιμοποιητέον 
μονσν αδεκτ τής Τραπέζης τής 'Ελλά- 
< ος. Μι-,χρι τοϋδε τά ·ών δεσμευμένων 
λογαριασμών Ερυθμίζοντο ύπό τοϋ 
άρθρου 2 τού A. Ν 80011937 

Διάταγμα τής 4]20 Απριλίου 1939 
«Ιίερι κωδικοποιήαεως τών περί Τα
χυδρομικού Ταμιευτηρίου καί Ένεχυ- 
ροόανειστηρίου ίοχυουσών διατάξεων».

Λια τον Δ)τος τούτου κωδ κήπου Ον- 
|αι, ε19.. ε2Ίαίον κείμενον αί σχετικοί 
εν ισχυι διατάξεις

Ί
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ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΝ
Ή Χρηματιστηριακή αγορά μέ

χρι τοϋ τέλους τοΰ μηνός ’Απρι
λίου η το λίαν επιφυλακτική μέ τι
μάς εις επίπεδα συνεχώς μειου- 
μενα λόγφ τής εξωτερική; πολι
τικής καταστάσεως. Άπό τοΰ τέ
λους ’Απριλίου εσημειώθη αγορα
στική κίνησις επί των εσωτερικών 
δανείων, αί τιμαι των οποίων ήρ- 
χισαν βελτιοΰμεναι. Σταθερά έν 
τούτοι; βελτίωσις τής αγοράς καί 
γενική άνατιμητική τάσι; παρετη- 
ρήθη άπύ 10ης Μαΐου έ. έ. καί 
μετά την σταθεράν στάσιν ήν έ 
τήρησαν τά κράτη τοϋ συνασπι
σμού τής ειρήνης.

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Ή κτηματαγορά ’Αθηνών πα- 

ρουσίασεν από τοϋ τέλους Μαρτίου 
έ.ε. την ακόλουθον κίνησιν. 

Άγοραπωλησίαι
30]3]39- 5]4]39 δρχ. 43.131.000
6]4]39-12]4]39 » 14.685.000

13]4]39-19]4]39 » 23.676.000
20]4]39-26]5]39 » 33.954.000

Δάνεια
30]3]39- 5] 4] 39 

6]4]39-12]4]39 
13]4]39-19]4]39 
20]4]39-26]4]39 

Παρατηρεΐται

δρχ. 10.170,000 
» 8.007.000
» 13.732.000
» 15.420.00ο

δηλαδή σταθερά

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γενικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας τοΰ ύ- I 
πουργείου Εθνικής Οικονομίας ή | 
ναυτιλιακή κίνησις τής Ελλάδος ι 
μετά τοϋ εξωτερικού κατά τον 
μήνα Μάρτιον έχει ως ακολούθως: 
Κατέπλευσαν εν δλφ πλοία έμφι ρ- 
τα 229 χωρητ. 466.445 κόρων έξ ί 
ών υπό ελληνικήν σημαία ήταν 
66 πλοία 77.825 κόρων τά δε 
υπόλοιπα ήσαν υπό ξένας σημαίας. 
’Απέπλευσαν δέ 168 πλοία έμφορ- 
τα χωρητ. 365.059 κόρων έξ ών 
υπό ελληνικήν ήσαν 24 πλοΐμ χωρ. 
28.777 κόρων τά δέ υπόλοιπα ήσαν 
υπό ξένας σημαίας. Κατά τό αυτό 
αντίστοιχον χρονικόν διάστημα τοϋ 
1938 οί ώς άνω αριθμοί μεταβάλ
λονται ως ακολούθως: Κατέπλευ
σαν πλοία έμφορτα 247 χωρ. κό
ρων 462.605 έξ ών υπό ελληνικήν 
ήσαν 89 χωρ. 87.407 κόρων άπέ- 
πλευσαν δέ πλοία έμφορτα 185 χωρ. 
κόρων 395.582 έξ ών υπό ελλη
νικήν ήσαν 31 χωρ. 32.398 ήτοι 
κατά τον μήνα Μάρτιον 1939 έν 
συγκρίσει προς τον τοΰ 1938 πα-

βελτίωσις τής κινήσεως, ήτις κατά 
τό από 20-26]4]39 χρονικόν διά
στημα ύπελείφθη τής από 3θ]3- 
5]4]38 κατά δρχ. 9.200.000

ρατηρειται μειωσις εις τους κατά
πλους αριθμού κατά 18 πλοία καί 
αϋξησις εις χωρ. κατά 3.840 κύρους 
καί εις τού: απόπλους μείωσις κα
τά 17 πλοία καί μείωσις εις χωρ. 
κατά 30.523 κόρους.

Κατά τήν περίοδον από 1ης 
’Ιανουάριου μέχρι 31ης Μαρτίου 
3939 κατέπλευσαν έν δλφ πλοία 
έμφορτα 651 χωρητ. 1.248.713 κό
ρων έξ ών υπό ελληνικήν ήσαν 
τά 195 χωρ. 211.274, υπό ξένας 
σημαίας δέ τά υπόλοιπα 456 
πλοία χωρητ. 1.037.439 κόρων 
καί άπέπλευσαν 476 πκοΐα χωρητ. 
1.023.978 έξ ών τά 69 χωρητ. 
79, 517 ήσαν υπό ελληνικήν καί 
τά υπόλοιπα 407 χωρ. 944.461 
υπό ξένας σημαίας.

Κατά τό αντίστοιχον χρονικόν 
διάστημα τοΰ έτους 19.38 (1 ’Ια
νουάριου—31 Μαρτίου) οι ώς άνω 
αριθμοί μεταβάλλονται ώς ακο
λούθως :

Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 
650 χωρητ. 1.176.130 καί άπέ
πλευσαν πλοία έμφορτα 501 χωρ. 
κόρων 1.034.652. ’Εκ τούτων εις 
τήν ελληνικήν σημαίαν αντιστοι
χούν εις τούς κατάπλους 218 
πλοία χιορ. κόρων 221.871 καί εις 
τούς απόπλους 83 πλοία κό-

0 ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΗΘΜΟΣ
Είς τήν Εφημερίδα τής Κυ- 

βερνήσεως έδημοσιεύθη αναγ
καστικός νόμος «περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών τοϋ άγροτικοϋ 
νόμου».

Σκοπός τοϋ νέου νόμου είναι 
ή οριστική ρύθμισις τοϋ ζητή
ματος τής άποκαταστάσεως των 
άκτημόνων καλλιεργητών, δε
δομένου δτι μετά παρέλευσιν 
Ολοκλήρου εικοσαετίας άπό τής 
έφαρμογής τής άρχικής νομο
θεσίας δέν είχε έπιτευχθή ή 
άποκατάστασις τής τάξεως είς 

1 τά ζητήματα ιδιοκτησίας τής 
I γής είς πλεΐστα τών μεγαλυτέ- I ρων καί πλέον παραγωγικών 
ί διαμερισμάτων τής χώρας, 
ι Έπί συνόλου άποκαταστα- 
θέντων γηγενών καί προσφό-

ρων 89.415 είς δέ τάς ξένας ση
μαίας τά υπόλοιπα. ’Ήτοι κατά 
τό έτος 1939 έν συγκρίσει προς 
τό 1938 παρατηρεΐται γενική είς 
τούς κατάπλους αϋξησις αριθμού 
κατά 1, πλοΐον καί αϋξησις χωρ. 
κατά 72.538 κόρους είς δέ τούς 
απόπλους μείωσις είς αριθμόν κα
τά 25 πλοία καί μείωσις είς χωρ. 
κατά 10.674 κόρους.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ...ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ 7ης ΜΑ'Ι-ΟΥ 1939

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

I. Έμπορικαί συν)καί καί γραμ
μάτια 513.004 593.15

II. Γραμμάτια Δημοσίου 340.376.286.15

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι είς δραχμάς :
α' Δημοσίου* Δρχ. 6.326.563.726.51
β" “Ετεροι » 2.554.104.224.18 8.880.667.950.69

II. Πληρωτέαι είς εξωτερικόν συνάλλαγμα — Δρχ. 8 880.667.950.69

4.289.466.463.23
117.972.388.40

170.146.560.—

853.380 879.30

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

10. ‘Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

4.118.782 566.25 
450524.661.60 
245.957.512,90 

1.116.953.361.61

Δρχ. 20.243.852.343.98

"Ελληνικόν Δημόσιον: Λ)σμός Συγκεντρ. ’Εσόδων καί Πληρωμών. 

Προεξοφλητικός τόκος 6 %

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΘεματικά:

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Κατασ. δρχ. 34.377.950.—
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 131.900.000.— »

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

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία »
15. “Ετεροι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δοχ. 342.246.607.10
β' Τραπεζών » 1.019.522.040.86
γ' "Έτεροι λο

γαριασμοί *» 8.398 262.240.44 Δ. 9.760 030.888.40

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί 6- 
ψεως

16. Καταθέσεις είς δραχμάς όπό 
προθεσμίαν :

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. “Ετεροι Λογαριασμοί

17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

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

II. “Ετερον έξωτερικόν συνάλ
λαγμα »

18. “Ετεροι ύποχρεώσεις »

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000—

166.277.950.-

30.000.000.—
8.216.053.650.—

69.202.141.85 » 9.829.233.030.25

342.433.400.50

342.433.400.50

1.259.854.313.23
Δρχ. 20.243.852.343.98

γων 300.000 άρχηγών οικογε
νειών έλάχισται χιλιάδες είναι 
έκεΐνοι, οί όποιοι κατόρθωσαν 
μέχρι τοϋδε νά λάβουν όριστι- 
κόν παραχωρητήριον καί ν’ άπο- 
κτήσουν τοιουτοτρόπως τήν κυ
ριότητα τοϋ κλήρου των.

Διά τοϋ νέου νόμου παραχω- 
ρεΐται άμέσως καί άπό τής 
ισχύος αύτοΰ ή οριστική κυριό- 
της είς δλας τάς περιπτώσεις, 
τάς όποιας έλαβε χώραν όρι- 
στική διανομή, άδιαφόρως άν 
έγένετο άποπληρωμή τοϋ τιμή
ματος ή έάν έξεδόθη τό όριστι- 
κόν παραχωρητήριον. Οϋτω άπό 
τής ισχύος τοϋ νόμου μεταβιβά
ζεται ή όριστική κυριότης είς
220.000 " ..νν|ρουχους πέβΐΐΐόϋ
Ινανΐί ©υνολίκόΟ άβιΦμοό 300.
000. ’Εφεξής δέ ή κυριότης θά
μεταβιβάζεται αμα τη όριστική
διανομή καί ούχί μετά τήν έκ-
δοσιν τοϋ όριστικοϋ παραχωρη.
τηρίου, ήτις βραδύνει πολλάκις
όλόκληρα έτη.

Κατά δεύτερον λόγον κατο- 
χυροΰνται καί οί υπόλοιποι 
κληρούχοι άπαγορευομένης έφε- 
ξής τής διαγραφής άπό τών 
κλήρων των πλήν άν παρανό- 
μως ένεγράφησαν.

Τέλος ρυθμίζονται τά ζητή
ματα τών βοσκών, μεταβιβα- 
ζομένης τής κυριότητας καί 
ένιαίας διαχειρίσεως είς τάς 
κοινότητας πράγμα τό όποιον 
θά ύποβοηθήση τήν εύχερεστέ- 
ραν άντιμετώπισιν τοϋ μεγά
λου τούτου προβλήματος έκ μέ
ρους τής κτηνοτροφίας.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΙΟΪ ΚΑΠΝΟΥ “ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ,

* Έξ ών Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 6.985.246,388.76

Εν Άθήναις τή 7η Μαΐου 1939 
"Ο Διοικητής "Ο Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
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ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Τά υπουργεία Γεωργίας καί Οι
κονομικών ένέκριναν πίστωσιν 2 
εκατομμυρίων δραχμών διά τήν δο
κιμαστικήν καλλιέργειαν τής ποι
κιλίας καπνού «Βιρτζίνια». Τοιαύ- 
τη καλλιέργεια έγένετο καί κατά 
τήν παρελθοΰσαν καπνικήν περί
οδον είς περιωρισμένην δμως κλί- 
μιακα, ήδη δέ έκρίθη σκόπιμον νά 
έπαναληφθή ή καλλιέργεια είς εύ- 
ρυτέραν κλίμακα, διά νά μελετη
θούν αί δυνατότητες τής προσαρ
μογής αυτής είς τάς είδικάς συν- 
θήκας τής χώρας.

Αί άρμόδοιοι ύπηρεσίαι, μετ’ 
έμπεριστατωμένην έρευναν, καθώ- 
ρισαν τάς περιοχάς, είς τάς οποί
ας θά γίνη ή δοκιμαστική καλ
λιέργεια. Οϋτω, περί τά δγδοήκον- 
τα στρέμματα θά φυτευθοϋν είς 
τό Άγρίνιον καί περί τά εϊκοσιν 
εις τήν Κατερίνην.

Ό άπαιτούμενος διά τήν καλ
λιέργειαν αμιγής σπόρος τής ποι
κιλίας «Βιρτζίνια» έζησφαλίσθη 
δι’ έγκαιρου παραγγελίας εις τήν 
’Αμερικήν.

Ή καλλιέργεια καί ή εύδοκίμη- 
σις τής ποικιλίας αυτής τοϋ καπνού 
θά πρόσθεση ενα νέον ουσιώδη 
παράγοντα πλουτισμού εις τήν χώ
ραν μας, δεδομένου δτι ή κατανά
λωσες τής ποικιλίας «Βιρτζίνια» 
είς τό έξωτερικόν όλοέν κερδίζει 
έδαφος, έκτοπίζουσα τάς λοιπάς 
ποικιλίας.



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» Μάιος 1939 =—

llllllllim E2SSE

iiiiiiiimiiiiimiiiiii· ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗ!

ΤΑ ΚΥΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
...... .......... illllllllllllllllllllllll

aaeiiiiiiiiiiiiwarn
A' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

25 ’Απριλίου
Ή ’Αγγλική εμπορική αποστο

λή, ήρχισε διαπραγματεύσεις εις 
τό Βουκουρέστιον.

'Ο Νοτιοσλαϋος υπουργός των 
εξωτερικών κ. Μάρκοβιτς φθάνει 
εις Βερολϊνον.
26 ’Απριλίου

' Ο ’Άγγλος πρωθυπουργός α
ναγγέλλει εις τήν Βουλήν των 
Κοινοτήτων τήν εφαρμογήν μερι
κής καί προσωρινής υποχρεωτικής 
στρατιωτικής θητείας καί νέας 
μεθόδους πρός έπιτάχυνσιν τής 
έπιστρατεύσεως.
27 ’Απριλίου

Ό κ. Χίτλερ εκφωνεί βαρυσή- 
μαντον λόγον, δι’ ου μεταξύ των 
άλλων καταγγέλλει τήν άγγλογερ- 
μανικήν ναυτικήν συνθήκην καί 
τό γερμανοπολωνικόν σύμφωνον.
28 ’Απριλίου

Κατά τηλεγραφήματα έκ Πεκί
νου τό νέον νόμισμα τό όποιον 
είσήγαγεν ή ’Ιαπωνία αντιμετω
πίζει σοβαράν κρίσιν. Τα χαρτο
νομίσματα κυκλοφορούν μέ έκ- 
πτωσιν 31ο[ο εν σχέσει πρός τό 
Κινεζικόν νόμισμα.

1 Μαΐου
Τό αγγλικόν υπουργικόν συμ

βούλων συνήλθε εις συνεδρίασιν, 
διαρκέσασαν 2 1]2 ώρας, καθ’ ήν 
ένεκρίθησαν τά νομοσχέδια περί 
υποχρεωτικής θητείας, τά όποια 
εδημοσιεύθησαν ήδη.
2 Μαΐου

Οί αρχηγοί τού Γερμανικού καί 
’Ιταλικού Επιτελείου φθάνουν εις 
Λιβύην.
3 Μαΐου

Ό κ. Λιτβίνωφ από τού 1921 
επίτροπος των εξωτερικών τής 
Σοβιετικής Ρωσσίας απαλλάσσεται 
των καθηκόντων του καί αντικα
θίσταται υπό τού προέδρου τών 
επιτρόπων τού λαού κ. Μολότωφ.
5 Μαΐου

Ό 'Υπουργός τών εξωτερικών 
τής Πολωνίας κ. Μπέκ εκφωνεί 
ενώπιον τής Βουλής τον αναμενό
μενον λόγον του εις τον όποιον 
λέγει ό'τι ή Πολωνία είναι έτοιμη 
νά διαπραγματευθή μέ τήν Γερ
μανίαν επί ωρισμένων δμως βά
σεων.
6 Μαΐου

'Ως άναφέρεται εις νόμον δη- 
μοσιευθέντα έν Ρώμη ή κατάλη-

ψις τής ’Αλβανίας έστοίχισεν 
2.800.000 λίρας.
7 Μαΐου

Άνεχώρησαν χθες διά Καναδά 
οι Βασιλείς τής ’Αγγλίας, έπιβαί- 
νοντες τού ύπερωκεανείου «Αύτο- 
κράτειρα τής Αυστραλίας».
10 Μα’ί'ου

Ό Άντιβασιλεύς τής Νοτιο- 
σλαυΐας φθάνει εις Ρώμην.
11 Μαΐου

Εις τό Βουκουρέστιον υπογρά
φεται Άγγλορουμανική εμπορική 
συμφωνία διά τήν άνάπτυξιν καί 
βελτίωσιν τών μεταξύ τών δύο χω
ρών συναλλαγών.
12 Μαΐου

Εις τήν Βουλήν τών Κοινοτή
των καί εις τήν Τουρκικήν Εθνο
συνέλευσή αναγγέλλεται συγχρό
νως δτι αί Κυβερνήσεις Τουρκίας 
καί Μ. Βρεττανίας συνεφώνησαν, 
δπως συναφθή μεταξύ τών δύο 
χωρών μακροπρόθεσμος αμοιβαία 
συμφωνία.
15 Μαΐου

Εις Λονδΐνον λαμβάνεται ή Σο
βιετική άπάντησις εις τάς ’Αγγλι
κός αντιπροτάσεις διά τήν συμ

μετοχήν τής Ρωσσίας εις τό μέτω- 
πον ειρήνης.
16 Μαΐου

Κατά πληροφορίας εκ Παρισίων 
τό Γαλλικόν εσωτερικόν δάνειον 
εσημείωσε πρωτοφανή επιτυχίαν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
2 Μαΐου

Έπ’ ευκαιρία τον ανοίγματος 
τής παγκοσμίου έκθέσεως τής Νέ
ας 'Υόρκης ό κ. Νικολούδης καί 
ό κ. Μάκ Βή άπηύθυναν ραδιο
φωνικούς χαιρετισμόν πρός τον 
’Αμερικανικόν λαόν.
3 Μαΐου

*0 καταφυγών εις Ελλάδα τέ
ως Βασιλεύς τής ’Αλβανίας άνε- 
χώρησε στην Τουρκίαν.
4 Μαΐου

Άνηγγέλθη δτι ό Πρεσβευτής 
τής ’Αγγλίας κ. Ούάτερλόου ανα
χωρεί έκ τής εν Έλλάδι θέσεώς 
του.
5 Μαΐου

Συ-νελήφθη ό πρώην Κομμου
νιστής Βουλευτής Κ. Θέος.
6 Μαΐου

Εις τό ετήσιον γεύμα τών α

στυνομικών παρευρέθη καί. ό κ.. 
Πρωθυπουργός.
7 Μαΐου

Άπεφασίσθη ή λήψις συστημα
τικών μέτρων υπέρ τής φορτηγού 
ναυτιλίας.
11 Μαΐου

Άνηγγέλθη δτι ή διενεργουμέ- 
νη υπό τού 'Υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας βιομηχανική άπο- 
γραφή εύρίσκεται περί τό τέρμα 
της.
13 Μαΐου

Διά λόγους εθνικής άμύνης ά
πεφασίσθη ή αύξησις τής φορολο
γίας τής ζακχάρεως.
14 Μαΐου

Άφίχθη χθές ε’ις Αθήνας ή 
υπό τό Φρεδ. Λήθ Ρός βρεττανι- 
κή οικονομική αποστολή.
15 Μαΐου

Έν Μυτιλήνη έγένοντο τά εγ
καίνια συγχρονισμένων φυλακών 
άνεγερθεισών τη ευεργετική δρά
σει τού Μητροπολίτου Μυτιλ ήνης-
16 Μαΐου

Έξ αρμόδιας πηγής βεβαιούται · 
δτι ούδέν έπισόδιον έλαβε χώραν 
εις τά Έλληνοβουλγαρικά σύνορα_

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η "ΕΘΝΙΚΗ,, κοραη 4
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Δραχμαί ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Δραχμαί

Διάφορα Χρεώγραφα .... 
Δάνεια ενυπόθηκα .... 
Κτηματική περιουσία . . .
Ταμεΐον ..................................
Τράπεζαι, Καταθέσεις έν δψει

Είς Δραχμάς..........................
Εις συνάλλαγμα..................

Γενικά Πρακτορεία ....
Έγγυοδοσίαι...........................
Διάφοροι Λογαριασμοί . . . 
’Έξοδα έγκαταστάσεως . . .

15.780.531.—
7.595.583.70

655.472.80
564.135.30

Δρχ. 3.244.936.30 
» 784.725.45 4.029.661.75

.......................... . 13.312.300.85
.................................. 177.321.—

.............................. 7.765.955.95

............................... 554.611.40

148.435.573.75

Μετοχικόν κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένον . .
Άποθεματικόν κατά τό Καταστατικόν..............................

» έκ διαφοράς έκδόσεως νέων μετοχών
» διά ζημίας έκκρεμεΐς ........
» Μαθηματικόν διά κινδύνους έν Ισχύϊ .
» Προνοίας ........................................................
» άποσβέσεως Κτιρίων...................................

’ Αντασφαλιστικαί.......................................................................
Έγγυοδόται..................................................................................
Διάφοροι Λογαριασμοί ·........................................................
Μερίσματα παρελθόντων ετών ............................................
Κράτησ'ς έκ πωλήσεως · χρεωγράφων..............................
Μέρισμα τοϋ 1938 .................................................................
Κέρδη καί Χημίαι. ‘Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον .

. 15.000.000 —

. 19.804 392— 
750,000.—

. 1.100 000—

. 47.000.000.— 
7.000.000.—

. 16.275.000.—

. 16.939.198.10 
698 037.60 

. 10.057.478.05 
173.650.—

. 4.502 859.— 
. 9.000.000—
. 134.959—
148.435.573.75·

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ! ΚΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ * Δραχμαί

"Υπόλοιπον τής χρήσεως 1937 .................................................................................................. 132.839.—
Τοκομερίδια καί τόκοι.................................................................................Δρχ. 2.073.673.75
Πρόσοδοι κτημάτων...................................................................................... » 3.363.792.50 5.437.466.25

Άποθεματικόν κρατηθέν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1937 διά ζημίας έκκρεμεΐς . . 4.200.00 λ—
» Μαθηματικόν Κρατηθέν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1937 διά κινδύνους

έν ϊσχΰ'ί........................................................................................................................ 47-000.000.—
» Προνοίας................................................ .......................................... ......................... 7.000.000.—

Ασφάλιστρα καί δικαιώματα ληξάσης χρήσεως 1938 μετ’ άφαίρεσιν τών άντασφα-
λίστρων πυρασφαλειών............................................................................. ......................... 17.130.143.—

Προμήθειαι είσπραχθεΐσαι άπό άντασφαλείσς ληξάσης χρήσεως 1938 ..................... 8.873.870,10
Συναλλαγματική Διαφορά........................................................................................................... 1.753.564 35
Κέρδος έκ πωλήσεως χρεωγράφων.......................................................................................... 4.502.859.—

96.030.741.70

ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938
ΕΞΟΔΑ Δραχμαί

Προμήθειαι Πυρασφαλείων, έξοδα Πρακτορείων, Φόροι καί Γενικά έξοδα
διαχειρίσεως......................................................................................................................... 18.062.829.901

Ζημίαι Πυτασφαλειών πληρωθεΐσαι κατά τήν λήξασαν χρήσιν μετ’ άφαίρεσιν
τών είσπραχθεισών άπό Άντασφαλιστάς............................................................. 479.822.90

Άποθεματικόν διά ζημίας έκκρεμεΐς.......................... ............................................... 1.100.000.—
Μαθηματικόν διά κινδύνους έν ίσχυΐ....................................... 47.00.000.—
Προνοίας....................................... .............................. .................................. 7.000.000.—-
άποσβέσεω; κτιρίων.................................................................................. 1.910.000.—

Απόσβεσις έκ τών έξ 5δων Εγκαταστάσεων..................................................................... 185.856.40.—
Εισφορά έιπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού................................................ 500.000.—
Φόροι Δημοσίου .............................................................................................................................. 539.373.50
Ιίράτησις διαφοράς ΐκ πωλήσεως χρεωγράφων ............................................................. 4.502.859.—
Κέρδη καί Ζημαι. Τά διανεμόμενα....................................................................................... 14.615.041.—
Κέρδη καί Ζημία1. Τ’ άφιέμενα είς νέον............................................................................ 134.959.—

96.03U.741.70

Δί αθεεηε: ΚΕΡΔΏΝ εκ ΔΡΑΧΜΏΝ 14.750 ΟΟΟ
Άποθεματικόν κατά τό .Καταστατικόν.......................... ......................... 10 °/0 επί Δρχ. 14.617.200.'—
Τακτικόν μέρισμα................................................................................. Δρχ. 600.1 >00.—
Πρόσθετον...................................................................................................» 10.544 444— » 11.144.444,—

Μεΐον Φόρου Δηαοσίου....................................................................................................... > 2.144.444.—
Φόρος μερίσματος........................................................................................................................................................
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου ...........................................................................................................

» Διευθύνσεως καί προσωπικού...........................................................................................................
Κέρδη καί ζημίαι: "Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον......................................................................................

Μέρισμα πρός δρχ. 225,—έπί μετοχών 40-000 έλεύθερον παντός φόρου

Δρχ. 1 461.720.-—

» 9.600.000.— 
» 2.144.444— 
» 1.129.993— 
» 878.884.—
» 134.959—

Δρ. 14.750.0ti0— 

Δρ. 9.000.000—

"Ο Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

Α. ΝΙΚΟΛΑ-ΓΔΗΣ

Έν Άθήναις τή 9η Φεβρουάριου 1939.

"Ο Γεν. Διευθυντής Ό Τμηματάρχης τοΰ Λογιστηρίου

Ε. X. ΔΡΟΣΙΝΗΣ Φ. I. ΠΑΤΣΗΣ


