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I

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIA ΤΟΥ G. ΤΥΝ I Σ
Ζώμεν τάς ημέρας αύτάςΙγής. Γνωστής όμως ουσης τής I πολιτισμού των Φοινίκων, οϊ-

μίαν περίοδον καθ’ ήν τάς ά- θέσεως τοΰ Τύπου έν τφ Φα 
πορίας, έπ'ι τοΰ φλέγοντος ξη-1 σιστικω κρατεί, δυνάμεθα νά 
τήματος των ’Ιταλικών έν Με- συμπεράνωμεν δτι αύται δεν 
σογείφ επιδιώξεων, διεδέχον- άφίστανται πολύ εκείνων αϊ- 
ται ερωτήματα αγωνιώδη είς τινες διατυποΰνται από τών 
τά όποια ούδεμία άπάντησις στηλών τών ’Ιταλικών έφημε- 
δίδεται έπισήμως, ό δε θέλων ρίδων και εις ήμιεπισήμους
να μόρφωση γνώμην είναι υ
ποχρεωμένος νά άρκεσθή είτε 
είς ενδείξεις είτε είς τά όσα 
μέ ασυνήθη φειδωλότητα άφί- 
νονται νά γνωσθώσιν έκ μέ
ρους τών υπευθύνων άρχηγών 
περί τών σκέψεων και προθέ
σεων αύτών.

Ό κόσμος έπίστευεν ότι ό 
τόσον παταγωδώς προαναγγελ
θείς διά την 30ήν παρελθόν
τος ’Ιανουάριου λόγος τοΰ 
κ. Χίτλερ καί ό διά την 4ην 
τρέχ. μηνός προσδιορισθείς τοι- 
οΰτος τοΰ κ. Μουσολίνι ενώ
πιον τοΰ Μεγάλου Φασιστικού 
Συμβουλίου, θά άπεκκαθάριξον 
τον ευρωπαϊκόν πολιτικόν ορί
ζοντα καί θά καθίστων πλή
ρως γνωστάς τάς τελικάς επι
διώξεις τών κρατών τοΰ άξω- 
νος. Ήλπισαν δηλαδή οί Εύ- 
ρωπαϊκοί λαοί, οί τόσον δια- 
καώς έπιθυμοΰντες νά ζήσουν 
έν ειρήνη ότι, θά έμάνθανον 
έπί τέλους έξ έπισήμων χει- 
λέων, τί, μετά την Αυστρίαν 
καί την Σουδητίαν καί τί,

συγκεντρώσεις
Ποΐαι είναι αί διεκδικήσεις 

αύταί; Αί κραυγαί αί άκου- 
σθεΐσαι προ τριμήνου είς Μον- 
τετσιτόριο καί ολίγον κατόπιν 
είς τάς οδούς τής Ρώμης μάς 
δίδουν τήν άπάντησιν: Τύνις, 
Τζιμπουτί, Σουέζ, Κορσική, 
Νίκαια, Σαβοΐα. Βλέπομενδθεν 
δτι οί ίρρεδεντισταί* τής σή
μερον έχουν ευρύνει τό πρό
γραμμα τών παλαιοτέρων, ένφ 
συγχρόνως έχουν περιορίσει 
αυτό είς τήν άνάκτησιν έδα- 
φών κατεχομένων υπό τής Γαλ
λίας καί μόνον.

Έάν παρέλθωμεν, ώς μή πολύ 
σοβαρός, τάς αξιώσεις περί άπο- 
δόσεως τών έπαρχιών Νίκαιας 
καί Σαβοΐας καί ’ίσως τής Κορ
σικής, αί άφορώσαι το Τζιμ- 
πουτί καί τό Σουέζ είναι τοι- 
αύται ώστε νά είναι έπιδεκτι- 
καί συζητήσεων μεταξύ τών έν- 
διαφερομένων, έπί βάσεωςπάν
τως λογικής. 'Απομένουν κατά

τινες άπφκισαν τά παράλιά της 
άπό τών προϊστορικών χρόνων, 
ίδρύσαντες έν τφ σημερινφ 
κόλπιρ τής Τύνιδος τήν πόλιν 
τής Καρχηδόνος. Μετά τήν κα- 
ταστροφήντής Καρχηδόνος (146 
π. χ.) ή χώρα αυτή έγνώρισεν 
ύπό τήν Ρωμαϊκήν Αυτοκρα
τορίαν μεγάλην οικονομικήν 
ακμήν, άποβάσα ό σιτοβολών 
τής Ρώμης. Ή Ρωμαϊκή κατο
χή, συνεχισθεΐσα ύπό τών αύ- 
τοκρατόρων τού Βυζαντίου, 
διήρκεσε μέχρι τών μέσων τού 
7ου μ.χ. αίώνος, οπότε ή Τύνις 
κατεκτήθη ύπό ’Αραβικών φυ
λών αϊτινες καί έγκατεστάθη- 
σαν αύτόθι έκτοτε μονίμως. 
Περιελθοΰσα άπό τού 1573 είς 
τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν, κα
τόρθωσε νά δίατηρήση σχετι
κήν ανεξαρτησίαν, τής ανώτα
της έξουσίας ασκούμενης είτε 
ύπό αιρετών είτε ύπό κληρο
νομικών αρχόντων (Βέηδων). 
Ώς έλέχθη ανωτέρω, ή Τύνις 
κατελήφθη, τφ 1881 ύπό τής 
Γαλλίας, ήτις έποφθαλμιούσα 
αυτήν άπό αρκετού ήδη χρό
νου, έπωφελήθη, διά νά τήν 
κατακτήση, τής ύπό τής ’Αγ
γλίας καταλήψεως τής Κύπρου. 

Άπό οικονομικής πλευράς ή
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(2ον τελευταΓον)

IV. Τό πείραμα Roosevelt.— 
Μολονότι το έν ταΐς Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις επιχειρηθέν ύπό 
τοΰ Προέδρου Roosevelt πείρα
μα έσχολιάσθη ήδη έν πάση λε
πτομερείς, ή πραγματική σημα
σία αύτοΰ φαίνεται δτι διέφυγεν 
έν τοΰτοις τήν προσοχήν τοΰ 
πλείστου τών παρακολουθούντων 
τά ’Αμερικανικά γεγονότα. Είς 
τον μοναδικόν

μετά τήν Αιθιοπίαν ήξίουν νά ρώσαι τήν Τύνιδα, αί καί σο- 
λάβουν ή Γερμανία καί ή Ίτα- βαρώτεραι δλων. 
λία διά νά θεωρήσουν έαυτάς
όριστικώς καί τελεσιδίκως ικα
νοποιημένος καί μέχρι ποιου 
σημείου ή σαν αποφασισμένοι 
νά φθάσουν διά τήν πραγμά
τωση/ τών έπιδιώξεών των.

Καί ό μέν λόγος τού κ. Χίτ
λερ, μετριοπαθής έν τφ συνό- 
λιρ του, ένφ περιείχε σαφή 
διατύπωση/ τών Γερμανικών 
αξιώσεων διά τήν άπόδοσιν 
τών παλαιών αποικιών καί 
τήν διεξαγωγήν τοΰ διεθνούς 
έμπορίου έπί διαφορετικής άπό 
τήν σημερινήν βάσεως, δεν 
διηυκρίνισεν τάς σκέψεις τού 
Φύρερ ώς προς τον τρόπον 
καθ’ δν, άφ’ ένός μέν θά άν- 
τιμετώπιζεν άποτελεσματικώς 
τήν τυχόν άρνησιντών δυτικών 
Δυνάμεων δπως συγκατατεθώ- 
σιν είς τήν ανακατανομήν τών 
άποΐκιακών έδαφών, άφ’ έτέ- 
ρου δέ θά έπεδίωκε νά ικανο
ποίηση άλλως πως τάς όσημέ- 
ραι αύξανούσας οίκονομικάς ά- 
νάγκας τοΰ Γερμανικού έθνους.

"Οσον αφορά τον λόγον τοΰ 
κ. Μουσολίνι, ούτος ώς γνω
στόν έματαιώθη. Επίσημος έ- 
ξήγησις τής ματαιώσεως ταΰ- 
της δεν έδόθη, έξεφράσθη δ- 
μως ή γνώμη δτι αύτη δέον 
νά άποδοθή είς τάς μεσολαβη- 
σάσας πολύκροτους δηλώσεις 
τοΰ Προέδρου κ. Ρούσβελτ αϊ- 
τινες ύπεχρέωσαν τον κ. Μου
σολίνι νά άναθεωρήση τάς Ί- 
ταλικάς απόψεις ας έπρόκειτο 
νά έκθέση, ώς”καί τον τόνον 
είς δν έσκόπει νά τάς διατυ- 
πώση.

Τοιουτοτρόπως ό κόσμος έ- 
μεινεν απληροφόρητος περί 
τών ’Ιταλικών διεκδικήσεων, 
άπό έπισήμου τουλάχιστον πη-

συνέπειαν νά έξετασθώσιν ά-1 Τύνις είναι κυρίως χώρα γε 
ναλυτικώτερον κάπως αί άφο-1 ωργική μέ πλούσιον υπέδαφος.

Έχει παραγωγήν σιτηρών, δη
μητριακών, έλαιών, φοινίκων,

Πριν προχωρήσωμεν είς τήν 
άνάπτυξιν τών έπί τής Τύνιδος 
’Ιταλικών διεκδικήσεων καί 
τών πολλαπλών επιχειρημάτων 
άτινα προβάλλονται προς ύπο- 
στήριξιν αύτών, κρίνομεν σκό- 
πιμον νά παραθέσωμεν στοι
χεία τινά περί τής χώρας ταύ- 
της, καθ’ δσον ούτω θά δυνη- 
θώμεν εύκολώτερον νά άντι- 
ληφθώμεν τόσον τήν θέσιν ήν 
αύ'τη κατέχει έν τή Γαλλική 
Αύτοκρατορία, δσον καί τούς 
λόγους οϊτινες ωθούν τήν Φα
σιστικήν ’Ιταλίαν προς άπόκτη- 
σιν αυτής.

Ή Τύνις, παραμεσόγειος 
χώρα τής Β. ’Αφρικής μέ μή
κος ακτών 1100 χιλμ., έχουσφν 
απειρίαν άσφαλών λιμένων, α
ποτελούσα άπό τού 1881 Γαλ
λικόν προτεκτοράτον, συνο
ρεύει δυτικώς μέν μετά τού 
’Αλγεριού (Γαλλ), νοτιοανατο
λικός δέ μετά τής ’Ιταλικής 
Λιβύης, τών προς νότον συνό
ρων αυτής μετά τής ερήμου 
Σαχάρας δντων ίδεατικών. ’Έ
χει έκταση/ 125 000 τετρ. χιλμ. 
(κατά τι μεγαλειτέραν τής Ελ
λάδος) καί πληθυσμόν 2,6 έκα- 
τομ. έξ ών 2,4 έκατ. ιθαγενείς, 
περί τάς 100 χιλ. Γάλλοι καί ι
σάριθμοι ’Ιταλοί.

Ή χώρα αύ'τη ύπήρξεν έκ 
τών κυριωτέρων κοιτίδων τού

Ίρρεδεντισμός : Πολιτική -θεωρία, 
διατυπωθεΐσα αμέσως μετά τήν ενοποίη
σήν τοΰ ’Ιταλικού κράτους (1870), κατά 
τήν όποιαν ή ’Ιταλία έδει νά περιλάβη 
είς τά σύνορά της δλας τάς χώρας α'ί- 
τινες, μολονότι εχουσαι τήν αυτήν γλώσ
σαν καί έθιμα, είναι πολιτικώς απο
χωρισμένοι αυτής. Αΰταί αί χώραι συ- 
νιστώσιν τήν άλΰτρωτον’Ιταλίαν (Italia 
Irredenta).

εσπεριδοειδών καί οίνου’ τό δέ 
φυτόν άλφα (δπερ ώς γνωστόν 
χρησιμοποιείται είςτήνπλεκτι- 
κήν καί κυρίως είς τήν βιο
μηχανίαν χάρτου) φυόμενον έν 
τή κεντρική Τυνησία, άποτελεί 
εν τών κυριωτέρων γεωργικών 
προϊόν [ ων τής χώρας. Ό γεωρ
γικός πλούτος αυτής συμπλη- 
ροΰται ύπό τής κτηνοτροφίας, 
τής αλιείας κοραλλίων καί 
σπόγγων είς ήν άσχολούνται χι
λιάδες άλιέων καί τού ορυκτού 
αυτής πλούτου, χάρις είς τον 
όποιον ή Τυνησία κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν μεταξύ δλων τών 
χωρών τού κόσμου είς τήν πα
ραγωγήν φωσφάτου, έξάγουσα 
τό τρίτον τού παγκοσμίου συ
νόλου.

Σημαντικήν σχετικός θέσιν 
έν τή οίκονομίφ τής χώρας αρ
χίζουν νά καταλαμβάνουν καί 
αί ςσχάτως άναπτυχθεΐσαι βιο 
μηχανίαι κατεργασίας έρίου, 
αί βυρσοδεψικαί, ταπητουργι- 
καί καί αί παραγωγής αιθέριων 
αρωματικών ελαίων. Τέλος ή 
Τύνις έχει σημαντικόν εισόδη
μα έκ τών δασών της έκ φελ- 
λοφόρων δρυών

** *
Τοιαύτη ούσα ή Τύνις άπε- 

τέλεσεν άπό τοΰ παρελθόντος 
αίώνος τό άντικείμενον τών 
βλέψεων τόσον τής Γαλλίας 
ήτις, μετά τήν έγκατάστασίν 
της έν Άλγερίφ έπεθύμει νά 
προεκτείνη τό αποικιακόν της 
κράτος δσον ήδύνατο προς άνα- 
τολάς, δσον καί τής ’Ιταλίας 
διά τήν όποιαν ή Τύνις ήτο ή 
πλησιεστέρα καί εΰφορωτέρα 
άκτή τής ’Αφρικής ήτις θά ή
δύνατο νά άπορροφήση σημαν- 
(Ή συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

νομιας. Τουναντίον, καθ’ ημάς, 
τό ανωτέρω πείραμα παρέχει 
πλείστας δσας άναμφηρίστους α
ποδείξεις περί τής σφαλεράς βά
σεως διαφόρων ύπερμέτρως ορθο
λογιστικών αντιλήψεων. Εϊμεθα 
διατεθειμένοι νά άποδώσωμεν με
γάλην σημασίαν εις τά προκύ- 
πτοντα διδάγματα έκ τών γεγο
νότων τής προσφάτου οικονομι
κής ιστορίας τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών, καί τούτο διότι εύρισκό- 
μεθα ενταύθα προ μιας εξαιρε
τικής ούτως είπεΐν περιπτώσεως 
έν συγκρίσει προς τά συμβαίνον- 
τα είς τούς περισσοτέρους τών 
λαών εκείνων οϊτινες ήχθησαν ύ
πό τών κυβερνήσεων των είς τό 
νά ακολουθήσουν τήν οδόν τών 
οικονομικών νεωτερισμών. Τω ον- 
τι πρόκειται περί χώρας ένθα τό 
σΰνολον τού έθνους διετήρησεν τήν 
δυνατότητα νά έκφράζη φανερώς 
τάς αντιλήψεις του έπί τών ύπό 
τής κυβερνή,σεως έπιφερομ.ένων 
μεταρρυθμίσεων. Έξ άλλου, εύρι- 
σκόμεθα προ πολιτικού άνδρός 
άπηλλαγμένου τοΰ στενοκεφάλου 
εκείνου δογματισμού, ό'στιι; απο
τελεί πραγματικόν δημόσιον κίν
δυνον διά τά έθνη, εκλαμβανόμενα 
συχνάκις ως ινδικά χοιρίδια προω- 
ρισμένα νά θυσιάζωνται προς δό
ξαν τής πειραματιζομένης κοινωνι
κής επιστήμης. Πάντοτε πρόθυμος 
νά άνακαλέση τάς προηγούμενος 
αποφάσεις του, είς ήν περίπτωσιν 
ήθελον άποδειχθή αλυσιτελείς ή 
επικίνδυνοι, δ αρχηγός τής μεγάλης 
ύπερωκεανείου Δημοκρατίας,πάρε- 
σχεν άχρις ώρας άξιοσημείωτον 
δείγμα πνευματικής έντιμότητος. 
Λογφ τών άνω συνθηκών, τό πεί
ραμα Roosevelt δέον νά μελετη- 
θή καί συζητηθή μετά ιδιαιτέρας 
προσοχής.

"Ινα κατ’ αξίαν έκτιμήσωμεν 
τούς διαδοχικούς σταθμούς τοΰ 
πειράματος Roosevelt δέον νά 
μή λησμονώμεν δτι κατά τήν ά

νοδον αύτοΰ είς τήν αρχήν, δ κ. 
Roosevelt ούδέν καθωρισμένον 
οικονομικόν καί δημοσιονομικόν 
πρόγραμμα εΐχεν. Αί κατά τον 
προεκλογικόν αγώνα δηλώσεις αύ
τοΰ ούδαμώς άφηνον νά διαφανή 
δποΐαι μεγάλαι μεταρρυθμίσεις 
θά άνεστάτωνον τήν Αμερικανι
κήν οικονομίαν μετά τινας μήνας. 
Δυνάμεθα μάλιστα νά ειπωμεν 

τούτον λόγον δ-, δτι αί προ τών εκλογών τοΰ 1932 
φείλεται, νομίζομεν, τό γεγονός έκφραζόμεναι ύπό τοΰ κ. Roose- 
οτι τό πείραμα Roosevelt θεωρεί- | velt αντιλήψεις ελάχιστα διέφε- 
ται γενικώς ώς μία περιφανής ρον τών γνωμών τοΰ ρεπουμπλι- 
έπιτυχία τής διευθυνομένης οίκο κάνου αντιπάλου τοΰ κ. Hoover.

Πράγματι, τά πρώτα ληφθέν- 
τα ύπό τοΰ Προέδρου μέτρα έ- 
νεπνέοντο ύπό τών κλασσικών 
οικονομικών παραδόσεων. Μόνον 
μετά πάροδον πολλών μηνών ά
πό τής έγκαταστάσεώς του εις 
τον Λευκόν Οίκον, ή δράσις τοΰ 
κ. Roosevelt προσέλαβεν τήν μορ
φήν τολμηρότατου οικονομικού 
καί δημοσιονομικού πειράματος. 
Έν μέσφ τής σχεδόν απελπιστικής 
τότε οικονομικής καταστάσεως 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, δυο 
κύρια σημεία επέσυρον τήν προ
σοχήν τοΰ προέδρου: Ιον Ή με
γάλη ύποτίμησις τών πρώτων υ
λών, ίδίφ τών γεωργικών προϊόν
των, ήτις έξεμηδένισεν κατ’ ουσίαν 
τήν αγοραστικήν ικανότητα τής 
αγροτικής τάξεως. 'Ο δυσμενής οΰ- 
τος παράγων τόσα) μάλλον έπέ- 
δρα έπί τής καταστάσεως τών 
διαφόρων κλάδων τής οικονομι
κής δραστηριότητας δσψ τό πλεΐ- 
στον τής ’Αμερικανικής παραγω
γής διατίθεται κυρίως εις τήν ε
σωτερικήν κατανάλωσιν. 2ον Τό 
γεγονός δτι ή προκύψασά ούτω 
στενόχωρος κατάστασις τής ’Αμε
ρικανικής βιομηχανίας έπετάθη 
διά τοΰ αλογίστου μεταξύ παρα
γωγών συναγωνισμού, οΰτινος τά 
αποτελέσματα άπεδείχθησαν λίαν 
καταστρεπτικά, είς στιγμήν καθ’ 
ήν ή ίκανότης άντιστάσεως τών 
περισσοτέρων επιχειρήσεων εΐχεν 
έπικινδΰνως μειωθή συνέπεια τής 
κρίσεώς. Ή διαπίστωσις τής κα
ταστάσεως ταύτης άπετέλεσεν τήν 
βάσιν τοΰ προγράμματος άνορθώ- 
σεως, δπερ κατηρτίσθη ύπό τοΰ 
περίφημου «τράστ τών εγκεφά
λων» (Brains Trust), οΰτινος με- 
τέσχον οί είς ανεπισήμους συμβού
λους τοΰ Προέδρου προχειρισθέν- 
τες διάφοροι οικονομολόγοι.

Ή περίοδος τής οικονομικής 
άνορθώσεως ήρξατο διά τής Ιγκα- 
ταλείψεως τής χρυσής βάσεως. 
Διά τής ύποτιμήσεως τοΰ δολλα-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίς 3 Ή Ελληνική ρητινοπαραγω γη.

» 5 Νομική στήλη.
-> 7 Στοιχειώδεις γνώσεις περί Τραπεζών.
» 8 Οικονομικού ειδήσεις τοΰ έξωτερικοΰ.
» 9 Τά κυριώτερα έμπορεύματα.
» 10 Εσωτερικοί! οικονομικού ειδήσεις 

11 Οικονομικά κού στατιστικά στοιχεία.
» 12 Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.



—«ιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι .

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Εσωτερικού
Εξωτερικοί

Δρχ.
Δολ.

60'

2

L

επιχειρήσεις. Άντιθέτως, -ή ύ πό 
των παρεχόντων πάσαν επιθυμη
τήν έξασφάλισιν δανειστών ανα
πτυσσόμενη πρωτοβουλία παρέ- 
λυεν προ τής υφιστάμενης γενι
κής αβεβαιότητας.

Ή Αμερικανική νομισματική 
πολιτική μετεβλήθη τότε άρδην" 
Τον ’Ιανουάριον 1934 ό Πρόε
δρος Roosevelt εσταθεροποίησε 
προσωρινώς τό δολλάριον εις 
στάθμην αντιστοιχούσαν εις τά 
60 °]0 περίπου τής προτέρας αξί
ας αυτού εις χρυσόν. Ή άπόφα- 
στς αΰτη τοϋ κ. Roosevplt, καί- 
περμή αποτελούσα επάνοδον άνευ 
δρων εις τον κλασσικόν χρυσοϋν 
κανόνα, διότι ή κυβέρνησις έπεφύ- 
λαξεν εαυτή τό δικαίωμα νά προβή 
εις περαιτέρω ύποτίμησιν, παρου- 
σιάζετο εν τούτοις ως γεγονός 
δεικνϋον δ τι δ Πρόεδρος έγκατέ- 
λειψεν τους πειραματισμούς τοΰ 
«τραστ των εγκεφάλων».

Βέβαιον πάντως είναι ότι από 
τόϋ Ίανουαρίου 1934, ή εμπιστο
σύνη έφάνη άναγεννωμένη εν 
Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις. Τά κυ- 
ριώτερα ’Αμερικανικά χρηματι
στήρια αξιών, μολονότι διατηρού
μενα σταθερά, έδειξαν έν τούτοις ■ 
αρκετήν αβεβαιότητα κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ 1934, τοϋτο όμως 
εξηγείται κυρίως έκ τών επικρα
τούσα) ν αμφιβολιών περί τής έκ- 
βάσεως τών οικονομικών πειρα- 

π-°ι/οντ“ κλπ.ή j ματισμών τοϋ Προέδρου, αμφι
βολιών

Διαχειριστής
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
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Τά εμβάσματα επ’ δνόματι 
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Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν τοΰ Διαχειριστοΰ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ ΙΙεριόδικοΰ

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο- 
μηταί, όπως γνωστοποιούν εις τά 
γραφεία τοΰ Περιοδικοί πάσαν 
μεταβολήν τής διευθΰνσεώς των. * •

Δυνάμει τοΰ περί Τύπου Νόμου
"Υπεύθυνο; έπ! τη; "Υλη;
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' ρίου, ή ^ κυβέρνησις ήθέλησε νά 
προκαλέση αυτόματον ούτως εί- 
πεΐν ΰψωσιν τών προϊόντων, ών 
αί τιμαί έξαρτώνται έκ τών δια
κυμάνσεων τών τιμών εις τάς κυ- 
ριωτέρας διεθνείς αγοράς (πρώ
τα ι ϋλαι
Πραγματικούς, ή χαλάρωσις τοϋ 
’Αμερικανικού νομίσματος προε- 
κάλεσεν, ώς άλλως τε είχε συμ- 
βή καί το 1931, δτε έπεσεν ή 
’Αγγλική λίρα, έπίτασιν τής έξα- 
σθενήσεως τών κυριωτέρων πρώ
των υλών εις τήν διεθνή αγο
ράν. Ούχ ή τον όμως αί εις δολ- 
καίρια—χαρτονόμισμα τιμαί αυ
τών άνήλθον. Τοιουτοτρόπως δ 
υπο τών ’Αμερικανικών αρχών 
έπιδιωκόμενος σκοπός έπετεύχθη, 
τουλάχιστον μερικώς.

Έξ άλλου, ή φυγή προ τοϋ νο
μίσματος ήγαγεν εις άθρόας αγο
ράς υλικών αγαθών παντός εί
δους. Ή έξάντλησις τών αποθε
μάτων έτόνωσε τήν δραστηριό
τητα τής βιομηχανίας. Αί χρημα
τιστηριακά! τιμαί τών πλείστων 
’Αμερικανικών αξιών άνήλθον άλ- 
ματωδώς εντός ολίγων μηνών.

Άρα, ή εις τον κατόπιν πο
λυετούς κρίσεως έξησθενημένον 
οικονομικόν οργανισμόν τών Ηνω
μένων Πολιτειών εφαρμογή τοΰ 
ισχυρού αυτού διεγερτικού, οΐον εί
ναι ή νομισματική ύποτίμησις, έπέ- 
φερεν άμεσα σχεδόν αποτελέσματα. 
Ή διάρκεια όμως αυτών υπήρξε 
βραχεία. Παρελθόντος τοΰ πρώ
του κύματος άθρόων αγορών, αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι είσήλθον 
πάλιν εις φάσιν χαρακτηριζομέ- 
νην υπό έπιβραδύνσεως τοϋ ρυθ
μού τής παραγωγής καί χαλαρώ- 
σεως τών χρηματιστηριακών αξι
ών.

Κατά τήν στιγμήν αυτήν ό 
Πρόεδρος Roosevelt επιχείρησε

• νά έφαρμόστ) τά διδάγματα τών 
κονομικών συμβούλων του δοκι- 
μάσας νά «διευθύνη» τό νόμισμα 
συναρτήσει τών αναγκών τής έ 
θνικής οικονομίας. Συγχρόνως έξη- 
κολούθησεν τήν πολιτικήν αυτού 
άναπτύξεως τής πίστεως, άπο 
σκοπούσαν, κατά τήν γνωστήν 
θεωρίαν τής αύξήσεως τής αγο
ραστικής ικανότητας, εις τήν τό- 
νωσιν τής οικονομικής δραστηριό
τητας. Θά έπείσθη πάντως ότι 
αί προς άναζωογόνησιν τών ερ
γασιών προσπάθεια! του, άνα- 
πτυχθεΐσαι ταύτοχρόνως τόσον 
επί τοΰ νομισματικού, όσον καί 
επί τοΰ πιστωτικού πεδίου, απέ
δωσαν ασήμαντα μόνον πρακτι
κά αποτελέσματα. Ή συνεχής 
ύποτίμησις τοΰ δολλαρίου έπαυσεν 
νά παρορμά τήν αγοραστικήν τά- 
σιν, τουναντίον μάλιστα κατέλητ 
ξεν, ως φαίνεται, νά δημιουργή- 
ση μίαν γενικήν ραθυμίαν, ήκι
στα ωφέλιμον διά τήν ’Αμερικα
νικήν οικονομικήν δραστηριότητα. 
"Οσον αφορά τήν άσκηθεΐσαν πο
λιτικήν δημιουργίας μέσων πλη
ρωμής, αΰτη άπεδείχθη εξ ίσου 
ατελέσφορος. Τά εις τήν διάθε- 
σιν τών τραπεζικών ιδρυμάτων τε- 
θέντα ποσά παρέμενον άχρησι- 
μοποίητα, λόγφ τοΰ δτι αί Τρά
πεζα ι εδίστάζον νά χορηγήσουν 
πιστώσεις εις αμφιβόλου ποιου

ξέρχωνται, λόγο) τοΰ δτι τό πλεΐ- 
στον τών αναγκαίων εις αύτάς 
πρώτων υλών επρομιηθεύοντο έκ 
τών ύπ’ αυτών έπιτροπευομένων 
επιχειρήσεων, αί μικραί επιχειρή
σεις, υποχρεωμένοι νά αγοράζουν 
έκ τδΰ εμπορίου πάσας τάς απα
ραιτήτους διά τήν βιομηχανίαν των 
πρώτας ΰλας, περμήλθον εις κατά- 
στασιν άκρως έπικίνδυνον. Τόπε- 
ριθώριον κέρδους αυτών ταχέως 
έξηφανίσθη, τόσο) δε μάλλον δυ- 
σκόλως ήδύναντο νά ύπομείνουν 
τάς ζημίας δσφ τά διαθέσιμα 
αυτών εΐχον έξαντληθή κατά τήν 
διάρκειαν τής μακροχρονίου κρί
σεως.

Εις τά ανωτέρω σοβαρά μειο
νεκτήματα δέον νά προστεθή καί 
ή έκ τής έφαρμογής τών λεπτο
λόγων καί πολυπληθών κωδίκων 
γεννηθεΐσα γενική δυσφορία, ή τις 
έφθασεν εις τό έπακρον κατά τά 
τέλη τοΰ 1934. Έπομιένως κατά 
τήν έποχήν ταΰτην ή ατμόσφαιρα 
ή το γενικώς λίαν ευνοϊκή διά μιίαν 
μεταστροφήν τής υπό τοΰ Προέ
δρου ακολουθούμενης πολιτικής.

Τ Υ Ν I
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

τικόν μέρος τοΰ πλεονάζοντας 
καί αν ευ κλήρου γεωργικού αυ
τής πληθυσμού.

Ευνόητος δθεν ή Ιταλική 
δυσφορία δτε είδεν τήν Γαλ
λίαν,καταλαμβάνουσαν τφ 1881 
τήν Τύνιδα, είς ήν εϊχον ήδη 
έγκατασταθή άρκεταί χιλιάδες 
Ιταλών άποίκων, καθ’ ήν στιγ

μήν οΰδείς Γάλλος άποικος εί- 
χεν έμφανισθή.

Ή ’Ιταλία διεκδικεΐ δι’έαυ- 
τήν τήν Τύνιδα διά λόγους γε
ωγραφικούς, Ιστορικούς, δημο- 
γραφικούς, οικονομικούς καί 
στρατιωτικούς.

Υποστηρίζει δηλαδή ή ’Ιτα
λία δτι ή Τύνις, ήτις απέχει 
μόλις 75 μίλλια άπό τήν Σικε- 

’Όντως κατά τό πρώτον έξάμη-1 λίαν καί 35 άπό τήν νήσον Παν- 
νον τού 193Γ), η μεταστροφή αΰτη | τελλερίαν, δεν δύναται νά άνή-

αιτινες επηρέασαν τήν 
οικονομικήν δραστηριότητα τών 
Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τών 
αρχών τοΰ 1935.

Δέον νά μή λησμονώμεν πράγ
ματι δτι τά μεταρρυθμιστικά πει
ράματα τής νέας δργανώσεως^άπε- 
δείχθησαν έξ ίσου ριζικά διά τήν 
ρύθμισιν τής παραγωγής όσον 
καί διά τήν διευθέτησιν τής. νο
μισματικής μονάδας. Ή πρωταρ
χική ιδέα τοΰ Προέδρου Roosevelt 
συνίστατο είς τό νά όργανώση 
τήν βιομηχανίαν έπί βάσεων έπι- 
τρεπουσών συγχρόνως τήν έξα- 
σφάλισιν υψηλού ημερομισθίου 
τών έργαζομένων καί ομαλών συν
θηκών λειτουργίας τών έπιχειρή- 
σεων. ’Ήλπιζε νά έπι τύχη τόν 
πρώτον τών δύο τούτων σκοπών 
διά τής ρυθμίσεως τών δρων χρη- 
σιμοποιήσεως τών έργατών (καθο
ρισμός έλαχίστου ορίου ημερομι
σθίων,-περιορισμοί τών ωρών έρ- 
γασίας κλπ.). "Οσον αφορά τήν 
γενικήν άναδιοργάνωσιν τής πα 
ραγωγής, αΰτη έπραγματοποιήθη 
διά τής συγκεντρώσεως πασαίν 
τών είς τόν αυτόν κλάδον άνη- 
κουσών επιχειρήσεων είς εΰρείας 
βιομηχανικός οργανώσεις. ’Εξ άλ
λου, είς έκάστην βιομηχανίαν επε 
βλήθη λεπτομερής κανοτισμός 
ρυθμίζων τάς συνθήκας ΰφ’ άς 
έ'δει τοΰ λοιπού νά τελήται ή πα
ραγωγή καί ή πώλησις τών προϊ
όντων. Οί κανονισμοί οΰτοι, άπο- 
καλοΰμενοι «βιομηχανικοί κώδι
κες», άπετέλουν καταστατικόν ού
τως είπεΐν χάρτην ποοσδιορίζον- 
τα τά δικαιώματα καί τά καθή
κοντα τών παραγωγών.

Περιττόν νά άναφέρωμεν δτι 
τά διοικητικά ταύτα μέτρα κα- 
ταρτισθέντα μεν τη συνεργασίφ 
αντιπροσώπων τών ένδιαφερομέ- 
νων βιομηνανιών,τών οποίων δμως 
ή εφαρμογή κατέστη υποχρεωτική 
διά τούς παραγωγούς, περιελάμβα- 
νον κυρίως διατάξεις άφορώσας 
τά «καθήκοντα» τών βιομηχάνών. 
Συγκεκριμένως διελαμβάνοντο είς 
τούς κανονισμούς διατάξεις περί 
ωρών εργασίας, ημερομισθίων, 
ποιότητας τών παραγομένων προ
ϊόντων, ώς έπί τό πλεΐστον δέ καί 
καθορισμόν δίατιμήσεως τών πω
λουμένων προϊόντων.

Έξετάσωμεν ήδη ποια υπήρξαν 
τά αποτελέσματα τής έφαρμογής 
τοΰ προγράμματος άναδιοργανώ- 
σεως τής’Αμερικανικής οικονομίας 
έπί εντελώς νέων βάσεων. Ή προ- 
κύψασα σημαντική αΰξησις δα
πανών συνεπείφ τής·νέας έργατι- 
κής πολιτικής, άνευ άναλόγου ύψώ- 
σεως τών τιμών πωλήσεως προς 
άντιστάθμισιν καί τούτο ως έκ 
τών υπό τών κωδίκων τεθεισών 
περιοριστικών διατάξεων, άπέβη 
λίαν επιζήμια διά τάς μικράς ιδίως

έπραγματοποιήθη υπό την έπη 
ρειαν σειράς αποφάσεων τοϋ Ά- 
νωτάτου Δικαστηρίου τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών, δι’ ών τοΰτο 
άπεφάνθη δυσμενώς έπί τών οι
κονομικών πειραμάτων τοΰ κ. 
Roosevelt. Ή αναγκαστική έπι- 
βολή τών κωδίκων έκρίθη αντι
συνταγματική, κατόπιν τούτου δέ 
κατέρρευσεν ολόκληρον τό περί
τεχνον οικοδόμημα τοΰ Προέδρου. 
Άπέμεινεν έν τούτοις ΰπόλλειμ 
μά τι. Αί πλεΐσται τών έπιχειρή- 
σεων, άποκομίσασαι κέρδος έκ τής 
πολιτικής τοΰ περιορισμού τής πα
ραγωγής, άπεφάσισαν νάσεβασθοΰν 
οίκείμ βουλήσει τάς διατάξεις είς 
ας ώφειλον τήν σωτηρίαν των 
Ύπό τοιαύτας συνθήκας,ή κατάρ 
γησις τών βιομηχανικών διατάξεων 
τής «National Recovern Admi

κει είς άλλον πλήν αυτής. Τά 
Ιστορικά αυτής δικαιώματα στη 
ρίζει τόσον είς τήν παλαιάν 
κατοχήν τής Καρχηδόνος όσον 
καί είς τό δτι, διαδεχθεΐσα ή 
Ιταλία τήν Τουρκίαν είς τήν 

Τριπολίτιδα δικαιούται σημαν
τικής έκτάσεως τής Τύνιδος μέ 
X0L καί τού Σφάξ, ή περιοχή 
τοΰ όποιου ύπήγετο πρότερον 
είς τήν Τριπολίτιδα.

Άπό τής δημογραφικής πλευ
ράς προβάλλεται τό βάσιμον ε
πιχείρημα τού αριθμού τών έν 
Τύνιδι ’Ιταλών ους άναβιβά- 
ζουν είς 120 000 έναντι 80.000 
Γάλλων μεταξύ τών όποιων 
καί πολλοί ξένοι π.χ, "Ελληνες, 
‘Ελβετοί καί πρόσφυγες έκ

nistration» άπέβη επωφελής. Ά- Ρωσσίας. Υποσημειοΰν έν προ-
. .. Λ Δ . .... ~ ~ . ~ ν.ΡΙ ΙΙΡΔΙΓ.Τ ΓΜ ’Τυ/ύ) Λι Λπαλλαγεΐσα τών περιορισμών τών 

κωδίκων, ή ’Αμερικανική παραγω 
γή άνεπτύχθη έ'κτοτε είς βαθμόν 
άξιοσημείωτον.Δυνάμεθα μάλιστα 
νά εϊπωμεν δτι αί καταδικάζου 
σαι τάς άντιοικονομικάς βάσεις 
τοΰ έργου τοΰ κ. Roosevelt απο
φάσεις τοΰ Άνωτάτου δικαστη
ρίου τών 
είναι έκεΐναι αϊτινες άπετέλεσαν 
τήν αρχήν τής έξελίξεως τής με- 
τατρεψάσης τήν ανώμαλον άνα

κειμενώ οί Ιταλοί δτι ό άριθ 
μός τών έν Τύνιδι ομοεθνών 
των έξακολουθεΐ νά παρουσιά
ζω υπεροχήν έναντι τών άλ
λων έθνικοτήτων καί ΐδίφ τών 
Γάλλων, παρά τό γεγονός δτι 
ή Γαλλία, ένφ έβοήθησε διά 
παντός μέσου τήν είς Τύνιδα 

Ηνωμένων Πολιτειών I έγκατάστασιν Γάλλων άποίκων 
......."------ -—----- I παρενέβαλεν άπειρα προσκόμ

ματα είς τούς 'Ιταλούς.
__ ______Ι3 ___ _________ Έπί τού οικονομικού πε-
ζωογόνησιν τοΰ 1933 είς τήν χα- 8π>υ, ^ είναι ό μέγας αριθμός

τών έν Τύνιδι έπενδεδυμένων 
Ιταλικών κεφαλαίων ό όποιος 

δημιουργείς καί δικαιολογεί τό 
Ιταλικόν ένδιαφέρον.

Από στρατιωτικής τέλος 
πλευράς οί ’Ιταλοί ισχυρίζον
ται δτι ή Βορειανατολική ακτή 
τής Τυνιδος αποτελεί αιχμήν 
στρεφομένην κατά τής ’Ιταλι
κής Χερσονήσου, ένφ αί οχυ
ρώσεις τών νοτιοανατολικών 
συνόρων απειλούν τήν ’Ιταλι
κήν Τριπολίτιδα.

ρακτηριστικώς εύρυθμον άνάπτυ 
ξιν τής ’Αμερικανικής οικονομίας 
κατά τά έτη 1935 καί 1936.

Ή έξαιρετική δημοτικότης τοΰ 
κ. Roosevelt παρά τη λαϊκή μάζη 
δεν δύναται νά θεωρηθή ώς άν- 
τιφάσκουσα είς τήν δημιουργηθεΐ- 
σαν έντύπωσιν έκ τής προσφάτου 
οικονομικής έξελίξεως τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών. Διά τής κατά 
Νοέμβριον 1936 δοθείσης ένθου- 
σιωδώς ευνοϊκής ψήφου των οί 
’Αμερικανοί εκλογείς δέν ένέκρι- 
ναν τόσον τάς μεθόδους διοική- 
σεως τής δημοκρατικής παρατά- 
ξεως ουδέ τάς δημαγωγικός αυ
τής τάσεις, δσον τήν προσωπικό
τητα μάλλον τοΰ Προέδρου, πολι
τικού άνδρός έμφορουμένου υπό

Έναντι τών έπί τής Τύνι
δος ’Ιταλικών αξιώσεων καί 
τών έπιχειρημάτων ύφ’ ών 
συνοδεύονται καί ύποστηρί j γειτόνων του.

ζονται αύται, άν τιπαρατάσσον- 
ται, ώς εύνόητον, αί Γαλλικοί 
άπόψεις, αί περισσότεροι τών 
όποιων, ιδίως έπί τοΰ ιστορι
κού, οικονομικού καί στρατιω
τικού πεδίου, ανατρέπουν πλή
ρως τάς Ίταλικάς τοιαύτας. 
Λόγιρ τοΰ περιωρισμένου τής 
έκτάσεως τού παρόντος άρ
θρου δέν μάς είναι δυνατόν 
νά έκθέσωμεν τάς Γαλλικάς 
απόψεις έν λεπτομερεία, τοΰτο 
άλλως τε θά ήτο καί άνευ 
σκοπού τίνος δεδομένου δτι αί 
Ίταλικαί άξιώσεις έπί τής 
Τύνιδος, συμφώνως προς τάς 
δηλώσεις τού κ. DARADIER 
κατά τό τελευταϊον αύτοΰ 
ταξείδιον άνά τήν Β. ’Αφρι
κήν, είναι απολύτως απαρά
δεκτοι διά τήν Γαλλίαν καί 
συνεπώς είναι έπιδεκτικαί 
ίκανοποιήσεως μόνον δυνα- 
μικώς.

Βεβαίως, διά τήν 'Ιταλίαν, 
ή Τυνησιακή χώρα γεωργικώς 
πλούσια, εύ'φορος, μέ άνε- 
πτυγμένον έμπόριον, μέ άδι
κόν καί σιδηροδρομικόν δί- 
κτυον, μέ σχολεία καί ώργα- 
νωμένη διοικητικώς, άποτελεϊ 
καρπόν ώριμον τόν όποιον 
ορέγεται.

Έρωτάται δμως: είναι απο
φασισμένη ή ’Ιταλία νά ώθήση 
τά πράγματα μέχρι τού ση
μείου νά έξελιχθοΰν ταύτα είς 
πολεμικός έπιχειρήσεις;

Έάν έχη τις ύπ' δψιν του 
τάς οικονομικός συνθήκας 
τάς όποιας αντιμετωπίζει ή 
Φασιστική Ιταλία έχει πεισθή 
δτι ή οδός προς τήν οικονομι
κήν αύτής σωτηρίαν καί τήν 
πολιτικήν ένίσχυσιν τού φα
σιστικού συστήματος έν ’Ιτα
λία διέρχεται δι έδαοοών άνη- 
κόντων είς ξένας χώρας καί 
πλέον συγκεκριμμένως είς τήν 
Γαλλίαν. Ή φερομένη ώς προ
σεχής έξόρμησις τής Ιταλίας, 
έάν πραγματοποιηθώ, θά είναι 
απόπειρα δπως ένισχύση τήν 
οικονομικήν της υέσιν

Ή έπιτυχία δμως ένός 
τοιούτου έγχειρήματος δέν έ- 
ξαρτάται μόνον άπό τήν Γερ
μανικήν σύμπραξιν αλλά καί 
άπό τό μέγεθος τής άντιστά- 
σεως ήν θά συναντήση ή Ι
ταλία έκ μέρους τής Γαλλίας 
καί τής ’Αγγλίας, ενδεχομένως 
δέ καί έκ μέρους άλλων χωρών.

Είς τήν άναμέτρησιν καί έκ- 
τίμησιν άφ’ ένός τής προβλη- 
θησομένης άντιδράσεως καί 
είς τήν ειλικρινή φιλειρηνικήν 
πολιτικήν τού κ. Χίτλερ άφ’ 
ετέρου, οφείλεται καθ’ ημάς ή 
σημερινή επιφυλακτική στά
σις τού κ Μουσολίνι δστις, 
δέον νά τό όμολογήσωμεν, δέν 
είναι όλιγώτερον φιλειρηνικός 
τού συμμάχου του καί έπί 
πλέον, ώς μέγας ρεαλιστής, 
άντιλαμβάνεΐαι καλώς τήν ε
πιθυμίαν τού ’Ιταλικού λαού 
δπως ζήση είρηνικώς μετά τών

ειλικρινούς επιθυμίας νά επίλυση |ι1ι,ι|Ι|Ι||η|||1||Η>Ι|||||||||Ι|!||||Ι||||Ι||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ«ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙ|
κατά τόν καλλίτερου δυνατόν τρό- I
πον τά σοβαρά προβλήματα τα 
οποία άντιμετώπιζεν ή χώρα του.

Λυπηρόν είναι δτι δσοι οικονο
μολόγοι κατέκριναν τάς άρχάς αϊ- 
τινες ένέπνευσαν τήν υπό τοϋ 
Προέδρου Roosevelt άναληφθεΐ- 
σαν μεγάλην άνορθωτικήν προσπά
θειαν παρέλειψαν νά τονίσουν 
δσον έδει τήν άξιοσημείωτον ταύ- 
την ιδιότητα τοΰ χαρακτήρας τοΰ 
κ. Roosevelt. Έάν άπομείνη τι 
εκ τοΰ ηρακλείου έργου του, τοΰτο 
θά είναι ασφαλώς ή γενική τά- 
σις έξαρτήσεως τοΰ ατομικού συμ
φέροντος έκ τοΰ καλού τής ολότη
τας, νοούμενου ανεξαρτήτως πό
σης ταξικής ή κομματικής χροιάς. 
"Οσον αφορά τό «πείραμα Roose
velt» συλλήβδην θεωρούμενου, 
φρονοΰμεν δτι δέον τοΰτο νά α
ναγραφή είς τά χρονικά τής παγ
κοσμίου ιστορίας ώς έν τών μάλ-
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επιχειρήσεις. Ένφ αί ύπό τύπον | λον τρανών παραδειγμάτων τοΰ 
καρτέλ ώργανωμέναι μεγάλαι έπι- τελικού θριάμβου τής λογικής έ- 
χειρήσεις κατώρθωνον νά άντεπε- (Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

KYPLAKOYJLIIA A AIΟΪΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
ΑΘΗΝΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 3 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ’Ακτή Ποσειδώνος 6 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 42—3S9 

Κ απέλλα ψάθινα, ρεμ- / 
πούμπλικες, κ απέλλα 
μαθητικά δλωντών Σχο
λών, Κούκοι ανδρικοί 
καί παιδικοί. Καπέλλα 
άνδρικά καί γυναικεία 
είς πλουσίαν συλλογήν.

Δερμάτινα σακάκια.

Μεγάλη συλλογή έτοι
μων ένδυμάτων καί ύ- 
ποκαμίσων μπλούζες, 
πανταλόνια, φόρμες πα- 
τατοΰκες καί παντός 
είδους μπλοΰζαι μηχα
νικών καί έπαγγελμα- 
τικαί.
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CH υπογραφή αυμβάαεως διά 
τήν άτμοπλοϊκήν συγκοινωνίαν 
μεταξύ 'Ελλάδος καί Βορείου 
Αμερικής είναι γεγονός μεγί
στης έϋ'νικης σημασίας καί Α
ξιόν πάσης έξάραεως.

Μία όλόκληρος τετραετία πα- 
ρηλϋ'εν άπό τοΰ τελευταίου τα- 
ξειδίου τοΰ έκτελονντος την 
μετά τής Β. ’Αμερικής συγκοι
νωνίαν έλληνικοϋ ύπερωκεανεί- 
ου, μία τετραετία, κατά τήν ο
ποίαν ή Ελληνική σημαία δεν 
έκυμάτισεν έπί έπιβατηγοΰ εις 
τούς λιμένας τής μεγάλης Α
μερικανικής Συμπολιτείας, με 
τήν όποιαν τόσοι δεσμοί συνδέ
ουν τήν χώραν μας.

Ευτυχώς χάρις εις τάς προ-

ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
σ παϋ'είας τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως και τήν έϋ·νικήν άν- 
τίλητμιν τού άρμοδίου Υπουρ
γού κ. Τζίφου ή Ελλάς άνασυν- 
δέεται άτμοπλοϊκώς με τήν Βό
ρειον ’Αμερικήν ύπό άρίστους 
ορούς καί με τάς καλλιτέρας 
των προσδοκιών διά τήν έβνι- 
κήν, ή&ικήν καί οικονομικήν 
άπόδοαιν τής άποφασισβείσης 
συγκοινωνίας.

Η Ελλάς, μία τών ναυτικω- 
τέρων χωρών τού κόσμου, άπο- 
καβίαταται είς το δίκαιόν της 
διά τής ύπογραφείσης αυμβά
αεως καί διά τήν άποκατάστα- 
σιν ταυ την ούδεμία βυοία είναι 
άρκετά μεγάλη ή άσκοπος.

€Κ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΤΕ κ. ΔΗΛΥ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΗΣ €ΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΤ€

Έν Έλλάδι ρητινεΰονται κατά 
πρώτον λόγον ή χαλέπιος πεΰκη 
(Ρ. halepersis), κατά δεύτερον λό
γον ή τραχεία πεΰκη (Ρ. brutia) 
καί ελάχιστα ή κουκουναριά (Ρ. 
Pinea) καί ή Λαρικοειδής (Ρ. La- 
ricio).

'Η χαλέπιος πεΰκη συναντάται 
εις τά Β. ΒΑ καί ΒΔ τής Πελο
πόννησου, έν τή ’Ανατολική Στε
ρεά Έλλάδι, είς Χαλκιδικήν κλπ. 
καί είδ·ικώς είς τάς περιφερείας 
Κορινθίας, ΓΙατρών, Αίγιαλείας, 
’Ηλείας, ’Ολυμπίας, Έρμιονίδος, 
Τροιζηνίας, ’Αττικής, Μεγάρων 
Θηβών, ’Αταλάντης. Εύβοιας καί 
είς τάς Χερσονήσους τής Χαλκιδι
κής, Σιθωνίαν, Κασσάνδραν καί

0 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ ΕΒΗ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ό δημοσιευθεΐς ισολογισμός 

τής Εθνικής Τραπέζης δίδει, 
είς τούς εξοικειωμένους μέ τήν 
άνάγνωσιν τών Αριθμητικών 
τούτων συμπλεγμάτων, άνά- 
γλυφον τήν εικόνα τής οικονο
μικής ισχύος τοΰ μεγάλου Ε
θνικού ’Οργανισμού.

Τό γεγονός δέν θά μας άπη- 
σχόλει εάν έπρόκειτο μόνον 
περί τής εύημερίας μιας έπι- 
χειρήσεως.

Ή δύναμις, δμως, τήν όποιαν 
συμπυκνώνει είς τούς παρα
στατικούς του Αριθμούς ό ισο
λογισμός τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης Ανήκει εις τό έλληνικόν 
σύνολον, διότι αύτό υπηρετεί 
καί προάγει.

Είναι δθεν εύλογον άπό 
τούς Αριθμούς αύτούς νά έκπη- 
δήση ή αισιοδοξία καί ή πίστις 
τήν όποιαν ένδυναμώνει έτι 
μάλλον ή άπό έτους είς έτος 
συνεχής καί σταθερά κραταίω- 
σις τοΰ’Εθνικοΰ μας ιδρύματος.

ΤΟ ΕΞΑΓΟΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BftAAZHI

Πρό τινων ημερών άπεχώρησε 
τής υπηρεσίας τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ό Διευθυντής τοΰ Τμήμα
τος Εμπορικών Εργασιών Εσω
τερικού κ. Κωνσταντίνος Βαλά- 
σης διαχειρισθείς κατά τό διάστη
μα τής μακροτάτης υπηρεσίας του 
μίαν τών έμπιστευτικωτέρων λει
τουργιών τής Τραπέζης μέ αξιοπρέ
πειαν, μέ λεπτότητα καί μέ υπο
δειγματικήν άψοσίωσιν είς τό κα
θήκον.

Σεμνός καί άπλοϋς ήναλώθη ι έκατομ. δρχ. ήτοι βελτίω- 
είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τδρΰματος. *σιν έξαγωγικού μας έμπο- 

Είς τήν ιδιωτικήν ζωήν, είς τήν

προσεκτικά άπό κάθε οικονομικόν 
υπάλληλον δημόσιον ή ιδιωτικόν 
καί άπό κάθε οικονομικόν δημι
ουργόν.

Είς τήν σημερινήν εποχήν τοΰ 
πραγματισμού ή επιτυχία επί τοΰ 
οικονομικού πεδίου δέν είναι απο
τέλεσμα υπερφυσικών ιδιοτήτων 
τας οποίας άλλοτε άπέδιδον άφε- 
λώς εις τους οικονομικούς ήγέτας 
και τα έπιτελεΐά των οι ρωμαν- 
τικοί.

Ή οικονομική επιτυχία, πάσα 
επιτυχία, είναι σήμερον προϊόν 
συστηματοποιήσεως, μεθοδικής 
αντιμετωπισεως τών πλευρών τοΰ 
τιθέμενου προβλήματος καί ορθο
λογιστικού συντονισμού τών προσ
παθειών διά τήν έπίλυσίν του"

Βεβαίως τό πράγμα δέν είναι 
απλοΰν, διότι απαιτεί ψυχικόν 
σθένος, άντοχήν νεύρων, καθαράν 
σκέψιν καί ψύχραιμον ενέργειαν.

Αυτή όμως είναι πάντως ή νέα 
οικονομική σχολή, τής οποίας θά 
είναι εύκταΐον νά πυκνωθούν αί 
τάξεις διά νά άποβούν καρποφό
ρα τά διδάγματά της καί εύρύτε- 
ρον λυσιτελείς αί επιδράσεις της 
είς τήν συνολικήν καί τήν άτομι- 
κήν οικονομίαν.

πεύκων, ήτοι έκαστη πευκη παρά
γει ετησίως 1 1)2 δκάν ρητίνης.

Στ’) "Οτι τό Εθνικόν εισόδημα 
εκ τών 28.000 τόννων ή 22 έκατ. 
οκάδων προς 7 1)2 κατ’ δκάν (τρέ- 
χουσαν τιμήν) άνέρχεται είς 165 
εκατομμύρια δραχμών.

Έκ τών 28.000 τόννων οι 4000 
χρησιμοποιούνται διά τήν Ιν Έλ
λάδι οινοποιίαν. Τό υπόλοιπον πο- 
σόν άποστάζεται είς τά εργοστά
σια καί παράγονται 17.000 τόννοι 
κολοφωνίου καί 5000 περίπου τόν- 
νοι τερεβινθελαίου. Έκ τών πο
σών τούτων 2000 τόννοι κολοφω
νίου καί 400 τόννοι τερεβινθελαίου 
χρησιμοποιούνται ύπό τής έν Έλ
λάδι βιομηχανίας διά τήν παρα-

Αγιον "Ορος, είς τάς νήσους Σπο- σκευήν βερνικίων, έντομοκτόνων, 
ράδας, είς Σαλαμίνα, Άγγόστρι παρκετίνης, σαπωνοποιίαν κλπ. Τά
Αίγιναν, Σπέτσας, Σκόρον κλπ,

Ή τραχεία πεύκη συναντάται 
είς τήν περιφέρειαν Σουφλίου, Ά- 
λεξανδρουπόλεως, εις τάς νήσους 
Θάσον, Κρήτην, Σάμον, Χίον, Μυ
τιλήνην κλπ.

"Οσον αφορά τήν κουκουναριάν 
καί τήν λαρικοειδή πεύκην, αΰται 
συναντώνται εις πλεΐστα δσα μέ
ρη τής Ελλάδος, πλήν πολύ ολί
γον ρητινεύονται. Ή λαρικοειδής 
ρητινεύεται μόνον έν Λακωνία.

Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει τά 
ρητινευόμενα πευκοδάση : 
Καθαρώς δημόσια πευ

κοδάση ..........................Στρ. 596.000
Μ ή δημόσ. δουλεύοντα 

Σύνολον
3.035.000

ΙΙαραγωγή :
Έκ καθαρώς δημ. πευκ. 

» μή δημοσίων »
Σύνολον

’Αριθμός ρητινοδένδρων 
Άριθ. ρητινοκαλ]γητών

» 3.631.000

όκ. 3.228.000 
> 18.318000
» 21.546000
» 13.307.000 
» 14.800

Οΐ δημοσιευθέντες ύπό τής 
Γενικής Στατιστικής Υπηρε
σίας Αριθμοί έν σχέσει μέ τό 
έξωτερικόν έμπόριον τής Ελ
λάδος κατά τό 1938, άποδει- 
κνύουν μείωσιν τών εισαγω
γών κατά 443 έκατομ. δρχ. καί 
αϋξησιν τών έξαγωγών κατά

οποίαν εισέρχεται ήδη ό κ. Βαλά- 
σης δέν θά εύρη μόνον τήν μετά 
μακρούς κόπους πλήρη άνάπαυσιν, 
πού παρέχει μόνον ή γαλήνη τής 
συνειδήσεως, άλλά καί κάτι πλέον: 
τον σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν 
όλων τών έλθόντων μετ’ αυτού 
είς επαφήν καί τών μελών τής με
γάλης συναδελφικής του οικογέ
νειας.

Ή «Τραπεζιτική» διερμηνεύου- 
σα τά αισθήματα τού συναδελφι- 
κοϋ κόσμου εκφράζει προς τον κ. 
Βαλάσην τάς καλλιτέρας εύχάς 
ευτυχίας μαζί μέ τήν συγκινημέ- 
νην άνάμνησιν τών προσωπικών 
καί υπηρεσιακών του άρετών.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ
Μέ άδράς εκφράσεις δ κ. Υ

πουργός τών Οικονομικών είς τό 
παρατεθέν ύπ’ αυτού προς τιμήν 
τών οικονομικών υπαλλήλων γεύ
μα έδωσε τήν κατεΰθυνσιν τοΰ 
έργου των καί καθόρισε τήν θέ- 
σιν των είς τήν ύπ’ αυτού άσκου- 
μένην οικονομικήν πολιτικήν.

Ό λόγος τοΰ κ. Υπουργού τών 
Οικονομικών άξίζει νά διαβασθή

ρίου έναντι τοΰ 1937 κατά 1037 
έκατομ. δρχ.

Πόσον είναι τούτο ικανοποι
ητικόν ύπό καθεστώς συντόνου 
προσπάθειας διά τήν συναλ
λαγματικήν Ανεπάρκειαν τής 
χώρας φαίνεται έφ’ έαυτοϋ.

’Εάν θελήσωμεν δμως νά έν- 
νοήσωμεν τό βαθύτερον νόημα 
τών δημοσιευομένων Αριθμών, 
θά ίδωμεν δτι ή μ^ίωσις τών 
εισαγωγών είναι Αποτέλεσμα 
τής καταβαλλομένης προσπά
θειας διά τήν κάλυψιν είς εύ- 
ρυτέραν εκτασιν τών Αναγκών 
τής χώρας διά τής έγχωρίου 
γεωργικής, κτηνοτροφικής καί 
βιομηχανικής παραγωγής καί 
δτι ή αυξησις τών έξαγωγών 
είναι ή άποτύπωσις τής διει- 
σδύσεως τών Ελληνικών προϊ
όντων είς ξένας άγοράς.

Έχομεν οϋτω εύνοϊκά Απο
τελέσματα πράς άμφοτέρας τάς 
κατευθύνσεις τοΰ ύγιώς προ
γραμματισμένου έξαγωγικού 
εμπορίου καί ή διαπίστωσις 
αυτή καθιστά Εκανοποιητικωτέ- 
ραν τήν έκ τών άνω Αριθμών 
ικανοποιητικήν καί έκ πρώτης 
δψεως έντύπωσιν.

Έκ τοΰ άνα>τέρω πίνακος συνά
γονται :

Α’) "Οτι τά ρητινευόμενα πευ
κοδάση ανέρχονται είς 3.600.000 
περίπου στρέμματα. Δέν ρητινεύ- 
ονται δμως άπαντα τά πευκοδάση 
ταύτα, άλλά μόνον περί τό 1.500. 
000 καθ’ δσον τά ύπόλοιπα 2.100. 
000 στρέμματα είναι κατεστραμ
μένα ύπό τών πυρκαϊών καί εύ- 
ρίσκονται ήδη έν άναγεννήσει. 
Έάν συνεπώς καί τά τελευταία 
ταύτα ήσαν ρητινοπαραγωγά, θά 
έπρεπε νά έχωμεν έτησίαν παρα
γωγήν περί τά 50 έκατομ. δκάδας 
ήτοι 64.000 περίπου τόννους. Πάν
τως ύφίστανται ελπίδες αύξήσεως 
τής ρητινοποραγωγής, διότι κεκαυ- 
μένα δάση εύρίσκονται ύπό ανα
γέννησης καί αποδίδονται βαθμι- 
αίως είς τήν έκμετάλλευσιν.

Β’) "Οτι ή παραγωγή τής Ελ
λάδος ανέρχεται είς 21.546.000 ό- 
κάδας ήτοι 27.000 περίπου τόν
νους. Έάν προστεθή καί ή παρα
γωγή τής Κρήτης, τής οποίας τά 
πευκοδάση ρητινοπαλλιεργήθησαν 
τό πρώτον κατά τό τρέχον έτος, 
ή παραγωγή τής Λακωνίας έκ τών 
δασών τής λαρικοειδούς πεύκης, 
ως καί ή παραγωγή διαφόρων άλ
λων διαμερισμάτων καί νήσων, ή 
οποία δέν περιλαμβάνεται είς τον 
ανωτέρω πίνακα. Ελλείψει επαρ
κών στοιχείων, τότε ανέρχεται αυ
τή διά τό έτος 1938 είς 22 έκα
τομ. δκάδας ή 28.000 τόννους.

Γ) "Οτι τά πλεΐστα πευκοδάση 
είναι ιδιόκτητα ή δημόσια, μέ δου
λείαν τής ρητινοσυλλογής άνήκου- 
σαν είς ίδιώτας. "Ολα τά ρητι- 
νευόμενα δάση, πλήν ελάχιστων 
έξαιρέσεων, είναι διηρημένα είς 
τεμάχια καί έ'καστος ρητινοπαρα- 
γωγός εργάζεται εις τό άνήκον 
αύτώ πευκοτεμάχιον.

Δ) "Οτι ο! εργαζόμενοι είς τά 
πευκοτεμάχια ανέρχονται είς 15. 
000 άποτελοΰντες 10.000 οίκογε- 
γείας, άντιπροσωπευούσας πληθυ
σμόν 50.000 σχεδόν ατόμων συν- 
τηρουμέ,νων έκ τής ρητινοσυλλογής.

Ε’) "Οτι τά 22 έκοτομμ. οκάδες 
παράγονται έκ

ύπόλοικα ποσά έκ 15000 τόννων 
κολοφωνίου καί 4600 τόννων τε- 
ρεβινθελαίου προωρίζονται προς 
έξαγωγήν είς τό έξωτερικόν.

Ή αξία τών παραγώγων τής ρη
τίνης μέ τάς σημερινός τιμάς 
ανέρχεται
Κολοφών. 17000X8000=136.000.000 δρ. 
Τερεβινθ. 5000X11200= 56.000.000 »

192.000.000 >

Σύστασις παί χρησιμοποίησις 
τής ρητίνης. Ή ρητίνη είναι ου
σία πυκνόρρευστος, κολλώδης, εύ'- 
φλεκτος, χρώματος ωχροκίτρινου 
καί έκκρίνεται έκ τών πληγών τών 
προκαλουμένων εις τάς πεύκας. Ή 
άποβαλλομένη έκ τής πεύκης ρη
τίνη, δνομαζομένη έν τή βοτανική 
βάλσαμον, είναι ουσία έπουλωτική 
προωρισμένη ν’ άντικαταστήση ά 
μέσως τον φλοιόν καί νά προα 
σπίση οΰτω τό πληγέν δένδρον 
άπό τάς προσβολάς τής ύγρασίας, 
τής σήψεως καί τών ξυλοφθόρων 
εντόμων. Συνεπώς ή ρητίνη έχει 
φυσιολογικήν αποστολήν, εάν δε 
μία πεύκη ρητινευθή έντατικώς 
άποξηρένεται.

Ή ρητίνη συνίσταται έκ κολο
φωνίου καί τερεβινθελαίου καί ΰ- 
δατος. Ταύτα λαμβάνονται κατό
πιν άποστάξεως τής ρητίνης.

Τό τερεβινθέλαιον είναι ύγρόν 
άχρουν έως κίτρινον, μέ χαρακτη
ριστικήν δξεΐαν όσμήν, πτητικόν 
καί εύ'φλεκτον. ’Αποτελεί τούτο 
τό ύγρόν συστατικόν τής ρητίνης.

Κατά τήν άπόσταξιν τής ρηνίνης 
καί μετά τήν διαφυγήν τοΰ πτη
τικού τερεβινθελαίου απομένει τό 
κολοφώνιον, δπερ είναι στερεόν, 
διαφανές, λευκοκίτρινον έως σκο- 
τεινόφαιον, καθαρόν μέ τυπικήν 
δστεώδη θραυσιγενή επιφάνειαν.

Ένφ τού τερεβινθελαίου έχομεν 
μίαν ποιότητα, κολοφωνίου έχομεν 
πολλάς.

Ή έν Έλλάδι βιομηχανία πα
ράγει δκτό) ποιότητας, χρώματος 
λευκοκιτρίνου έως σκοτεινοφαίου. 
Τό δειγματολόγιον τής ’Αμερικα
νικής καί Γαλλικής βιομηχανίας 
είναι πολύ πλουσιώτερον :

Έξ άναλύσεως ρητίνης παρα
χθείσης έν Έλλάδι έκ χαλεπίου 
πεύκης άπεδείχθη, δτι συνίσταται 
έκ τών εξής συστατικών.

Τερεβινθέλαιον 29,67 ο]ο
Κολοφώνιον 70,23 ο]ο
"Υδωρ 0,10 ο]ο

Ξέναι ούσίαι 0,— ο]ο
Συνήθως έκ τής άποστάξεως είς 

τά εργοστάσια τής ρητίνης τής πα- 
ραδιδομένης ύπό τών ρητινοπαρα- 
γωγών λαμβάνονται :

Τερεβινθέλαιον 21 ο]ο
Κολοφώνιον 71 ο]ο
Ύδωρ 3,5 ο]ο
Ξέναι ούσίαι 4.5 ο]ο
Ή ρητίνη χρησιμοποιείται άπό 

τών άρχαιοτάτων χρόνων προς πα
ρασκευήν τού ρητινίτου οίνου. Τά 
έκ τής άποστάξεως ταΰτης προκύ- 
πτοντα παράγωγα, τερεβινθέλαιον 
καί κολοφώνιον, ήσαν γνωστά καί 
παρά τοΐς άρχαίοις. Οΰτω οι αρ
χαίοι Αιγύπτιοι έχρησιμοποίουν 
ταύτα διά τήν ταρίχευσιν τών νε
κρών, παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλη- 
σι καί κατά τον Μεσαιώνα ή ρη
τίνη καί τά παράγωγα ταΰτης έ- 
χρησιμοποιούντο καί διά τήν πα
ραγωγήν φαρμάκων.

Έν Έλλάδι διά τήν παρασκευ
ήν ρητινίνου οίνου ρίπτεται είς τό 
έκ σταφυλών γλεΰκος ακατέργα
στος ρητίνη πριν ή έπέλθει τελεία 
ζΰμωσις είς άναλογίαν 2—6 ο]ο.

Ή χρησιμοποίησις τής ρητίνης 
καί τών παραγώγων αυτής έν τή 
παγκοσμίφ βιομηχανία συνεχώς 
αυξάνεται.

Αί παραγόμεναι έν Έλλάδι πο
σότητες τερεβινθελαίου καί κολο
φωνίου έξάγονται ιδίως είς ’Ιτα
λίαν, Γερμανίαν καί Ρουμανίαν, 
χρησιμοποιούνται δέ τό μεν τερε- 
βινθέλαιον προς παρασκευήν βερ
νικίων καί καμφοράς (ιδίως έν 
Γερμανίρ), ως έπίσης εις τήν αρω
ματοποιίαν, εις τήν παρασκευήν 
έντομοκτόνων, εις τήν συνθετικήν 
παραγωγήν τού τεχνιτού καου
τσούκ καί ούχί σπανίως προς νό~ 
θευσιν πολλών αϊθερίων ελαίων. 
Έξ άλλου τό κολοφώνιον χρησι
μοποιείται προς παρασκευήν βερ
νικίων, ισπανικού κηρού, κόλλας 
διά χάρτην, προς συμπύκνωσιν 
πίσσης καί παραφίνης προς παρα
σκευήν χρωμάτων τών υφάλων 
τών πλοίων, ώς έλαστικόν όξείδι- 
ον τοΰ χρωμίου, προς προστασίαν 
τού σιδήρου άπό σκωρίας προς 
παρασκευήν τυπογραφικής μελά
νης, λίπους τροχών, κόνεως διά 
τήν τριβήν τών έγχορδων οργάνων 
διά τήν έπίπασιν τών ιμάντων 
τών μηχανών, είς τήν ζυθοποιίαν, 
σαπωνοποιίαν, διά, τήν παρασκευ
ήν διαφόρων ρητινοδών έλαίων, 
πισσελαίων κλπ.

Παραγωγή καί εξαγωγή.
Έν Έλλάδι υπάρχουν περί τά 

είκοσι έργοστάσια άποστάξεως ρη
τίνης συνολικής άξίας περίπου 
δρχ. 30.000.000, εις ά έργάζονται 
περί τούς 300 έργάται. Έκ τών 
έργοστασίων είναι έγκατεστημένα 
6 είς Ελευσίνα, 2 μικρά εις Μέ
γαρα, 5 έν Άθήναις καί ύπολοί- 
πφ ’Αττική, 1 εις Πύργον, 1 εις 
Κόρινθον, 4 εις Εύβοιαν καί 1 εις 
Χαλκιδικήν.

Ή παραγωγή ρητίνης καί ή έ- 
ξαγωγή τών παραγώγων αυτής 
άπό τού 1925 άνήλθον είς τά 
εξής ποσά :

’Έτη
Παραγωγή 

ρητίνης είς τόννους
Εξαγωγή είς τόννους

Κολοφώνιον Τερεβινθέλαιον

Ποσόν ’Αξία δρχ. Ποσόν Άξ. δρχ. Ποσόν ’Αξία δρχ.

1925 12.600 7.128 1.729
1930 17.941 42.044.000 — _
1931 13.345 31.269.000 — _
1932 17.067 40.239.000 —

1933 — 60.191.000 10.238 51.148000 2.300 38.938.000
1934 22.480 117.832.000 14.956 70.721000 3.870 51.812.000
1935 23.900 105.000.000 15.408 87.104000 3.951 61.445.000
1936 26.000 130.000.000 14,258 97.185000 2.475 40.423.000

Εφ οσον οι 28.000 τοννοι ή 22 στρέμμα έξ έδαφών ξηρών καί ά- 
ίχτ. Λκάδεε nmKvnr πσούνθττσ,νν καταλλήλων διά πάσαν'άλλην γε-έκατ. οκάδες ρητίνης παρήχθησαν 

έξ έκτάσεως 1 1)2 έκατομ. στρεμ
μάτων πευκοδάσους, είς έκαστον 
στρέμμα άναλογοΰν 14 1)2 οκάδες 
ρητίνης προς 7 1)2 δρχ. κατ’ δκάν 

15 εκατομμυρίων 1έχομεν πρόσοδον δρχ. 109 κατά

ωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέρ
γειαν.

Τό κόστος τής παραγωγής κατ’
(°Β συνέχεια εις την 9ην σελίδα)



ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
(Συνέχεια έκ της 2ας σελίδος( κόν φυσικόν πλούτον τής χώρας, 

ναντι θεωριών μή λαμβανουσών ί άπέτειχεν έν τοΰτοις παταγωδώς,
έπαρκώς ύπ’ δψιν την πολύπλο- 
κον ΐδιοσύστασιν τής ανθρώπινης 
ψυχής, ήτις αποτελεί τό στοιχειώ
δες κΰτταρον τών μεγάλων οικο
νομικών οργανισμών, εις οϋς Εν- 
σωματοΰνται τά ’Έθνη.

Συμπεράσματα
Έκ τής ανωτέρω συντόμου με

λέτης τών τυπικωτέρων πειραμά
των διευθυνομένης οικονομίας τής 
εποχής μας συνάγομεν τά εξής 
συμπεράσματα. Έν πρώτοις ύπο- 
γραμμίζομεν τό κεφαλαιώδες γε
γονός δτι αΐ εικοσαετείς διάφο
ροι προσπάθειαν διευθΰνσεως τής 
οικονομίας, Εξιχθεΐσαι ένιαχοϋ, ώς 
εν Σοβιετική Ρωσσία, μέχρι πλή
ρους κρατικοποιήσεως τής οικο
νομίας, δεν απέδωσαν εν τοΰτοις 
τά αγαθά εκείνα αποτελέσματα 
τά οποία προσεδόκων οι θιασώ- 
ται τών θεωριών τοϋ συρμοϋ. Τό 
Σοβιετικόν πείραμα δέν έστέφθη 
βεβαίως υπό επιτυχίας, απλώς μό
νον άπέδειξεν δτι τά μάλλον με- 
γαλεπίβολα σχέδια δΰνανται νά 
πραγματοποιηθούν δταν οί άνα- 
λαμβάνοντες τήν εκτέλεσίν των 
δέν δρρωδοϋν καί προ τών μάλ
λον σκληρών μέτρων βίας κατά 
τών νομίμων δικαιωμάτων τών 
πολιτών, ινα Επιτύχουν τοϋ σκο
πού των. Τό Σοβιετικόν πείραμα, 
παρά τήν απόλυτον υποταγήν τής 
λαϊκής μάζης, εΐς τά κελεΰσματα 
τοϋ Κράτους παρά τον Εξαιρετι-

άποδειχθέντος οΰτω δτι ή αιτία 
τής αποτυχίας Εγκειται εξ όλοκλή- 
ρου εις τήν θεμελιώδη πλάνην τών 
αρχών, αΐτινες ένέπνευσαν τήν Σο
βιετικήν κυβέρνησιν.

Έν άντιθέσει προς τήν Εναντι 
τών ιδιωτικών οικονομικών συμ
φερόντων απόλυτον αδιαλλαξίαν 
τοϋ Μαρξισμοΰ, ό φασισμός και 
δ εθνικοσοσιαλισμός τηρούν επί 
τοϋ προκειμένου στάσιν πολύ δλι- 
γώτερον άκαμπτον. Μολονότι οΰ- 
τοι τάσσονται αντίπαλοι τόσον 
τοϋ κομμουνισμού δσον καί τοϋ 
κεφαλαιοκρατισμού, διατηρούν έν 
τοΰτοις εις τά θεμέλια τής οικο
νομικής αυτών δργανώσεως τήν 
δράσιν τής ατομικής πρωτοβου
λίας, συμπίπτοντες κατά τούτο 
μέ τήν βάσιν τής παλαιάς, αστι
κής λεγομένης κοινωνίας. Επίσης 
δέν κατήργησαν τήν Εννοιαν τού 
κέρδους τού εργοδότου, δπερ δρι- 
μέως καταδικάζουν οί κολλεκτι- 
βισταί ίδεολόγοι, βάσει τής περι- 
φήμου θεωρίας περί υπεραξίας 
τοϋ Μαρξισμού. Έπιμένομεν έπί 
τής παρατηρουμένης συγγένειας 
μεταξύ τής παλαιάς κεφαλαιο
κρατικής όργμνώσεως καί τών 
οικονομικών συστημάτων τού εθνι
κοσοσιαλισμού καί τοϋ φασισμού, 
διότι καθίσταται, νομίζομεν, κατ’ 
αρχήν αδύνατον νά δημιουργηθή 
νέος τύπος κοινωνίας διαφέρων

δσον καί τού καπιταλισμού. 
Πράγματι, ει'τε θά πρόκειται τότε 
περί έγκαθιδρΰσεως δογματικού 
συστήματος αυθαιρέτου, άγνο- 
οϋντος ή θέτοντας εις ήσσονα 
μοίραν τά ηθικά καί υλικά α
γαθά, είτε θά πρέπει νά προ- 
τιμηθή, αντί τών άφηρημένων 
θεωρητικών επινοήσεων, σύστημα 
λαμβάνον ύπ’ δψει τουλάχιστον 
έ'ν κατώτατον δριον ευζωίας διά 
συνδυασμού τών διαφόρων ιδιω
τικών συμφερόντων μέ τό γενικόν 
εθνικόν συμφέρον, διότι, κατά 
γενικόν κανόνα, πλήν σπανίων 
εξαιρέσεων άναγομένων εις ήρωϊ- 
κάς περιόδους τής Ιστορίας, βά- 
σιν τών ανθρωπίνων κοινωνιών 
άπετέλεσεν πάντοτε ή Εννοια τής 
ίκανοποιήσεως κυρίως τού ατομι
κού συμφέροντος. Κατά συνέ
πειαν, αντί ■ νά έπιχειρηθή ανα
τροπή τού από αϊώνος υφισταμέ
νου συστήματος, τόσον πολιτικού 
δσον καί οικονομικού, τής φιλε-
λευθέρας λεγομένης σχολής, λογι- 
κώτερον θά ήτο νά διατηρηθή
ή στερεά βάσις τής υπό τής μα-

Καθ’ ήμάς τό ζήτημα τής δι- 
ευθύνσεως τής εθνικής οικονομι
κής ζωής δέν Ετέθη έπί τάπητος 
κατά τον προσήκοντα τρόπον. 
Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση 
τό δικαίωμα τού κράτους νά πα- 
ρεμβαίνη εις τά οικονομικά ζητή
ματα, τοΰθ’ δπερ ουδόλως δέον 
νά συγχέηται μέ τήν επιθυμίαν 
δπως ταχθή ή οικονομία υπό τήν 
διεύθυνσιν τής κρατικής αρχής. 
Πρόκειται άρα, νά κρίνωμεν μάλ
λον τον τρόπον, καθ’ δν τό κρά
τος ασκεί τό άναμφισβήτητον 
αυτό δικαίωμα παρεμβάσεως. Δε
δομένου λοιπόν δτι ή τήν στε
ρεόν βάσιν τού οικονομικού οι
κοδομήματος αποτελούσα Εννοια 
τού ατομικού συμφέροντος, σεβα
στή δταν υπό δμαλάς συνθήκας εκ- 
δηλοϋται, συμβαίνει ένίοτε νά πα- 
ραμορφωθή έπί ζημίφ τών ετέρων 
μελών καί αυτού τούτου τού κοι
νωνικού συνόλου. Τό Κράτος δι
καιούται είς τήν περίπτωσιν ταυ·
την νά παρέμβη ώς διαιτητής, καί 
νά έπαναφέρη διά τής ρυθμιστι
κής ένεργείας του τήν διαταρα-

κροχρονίου πείρας δοκιμασθείσης χθεΐσαν αρμονίαν τής πολιτικής 
παλαιάς κοινωνικής δργανώσεως, καί οικονομικής ζωής τού ’Έθνους.
έξαλειφομένων μόνον τών μειονε
κτημάτων, ά'τινα προέκυψαν έξ

Άλλ’ ή ρυθμιστική αϋτη παρέμ
βασις τού κράτους προϋποθέτει

αλογίστου φιλελευθερισμού ή έξ: ϋπαρξιν Ιδιωτικών συμφερόντων, 
υπερβασιών τού καπιταλισμού Εις Κράτος δμως δλοκληρωτικώς 
οσάκις οΰτος εφθασεν εΐς τό ση- : ώργανωμένον δέν δύναται προφα- 
μεΐον νά άγνοήση τήν έξυπηρέτη- νώς νά γίνη λόγος περί ρυθμί- 
σιν τού γενικού συμφέροντος τοϋ ! σεως ιδιωτικών οικονομικών συμ-

ριζικώς τόσον τού κομμουνισμού Εθνους. ' φερόντων, διότι ελεύθερα καί ε-
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χοντα συνείδησιν τών συμφερόν
των των οίκονομικά συγκροτή
ματα δέν υπάρχουν έν τφ πλαι- 
σίω τών ολοκληρωτικών κρατών 

Κατά τήν ήμετέραν γνώμην 
μόνον υπό καθεστώς οικονομικής 
Ελευθερίας, έπιτρέπον τήν φυσιο
λογικήν καί αυτόβουλον συγκρό- 
τησιν τών ιδιωτικών συμφερόν
των εις δμάδας οικονομικός, κα
θίσταται δυνατή ή δράσις καί ή 
άνάπτυξις τών ομάδων αυτών 
τόσον έπί ίδίφ ωφελείς»; δσον καί 
έπ’ άφελεία τού κράτους. Θεω- 
ρούμεν τήν ϋπαρξιν οικονομικής 
Ελευθερίας απαραίτητον διά τήν 
πρόοδον τής ανθρώπινης δραστη
ριότητας, τήν δέ κατάπνιξιν ή 
περιστολήν αυτής δλεθρίαν, διότι 
τοιουτοτρόπως αΰταί άί πηγαί 
τής ζωτικότητας τού ’Έθνους 
κινδυνεύουν νά στειρεΰσουν αν 
ταχθούν τεχνητώς περιορισμοί 
εΐς τήν πρωτοβουλίαν ένεργείας 
τού ατόμου. ΓΙρός αρμονικήν άνά- 
πτυξίν τού κοινωνικού συγκροτή
ματος, τείνουσαν εΐς καθυπόταξιν 
τής ύλης εΐς τό πνεύμα, ούχί ή 
βία θά Επρεπε νά χρησιμοποιηθή 
άλλα νά καταβληθή επίμονος μα- 
κρά προσπάθεια προς ηθικήν ά- 
νΰψωσιν τού κοινωνικού συνόλου. 
ι:ι:ιιιιιιιιιιιιι

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ των τριών ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ

ΤΑ/Λ€ΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΤΗι 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
Καταθέσεις ΤΥΙΙΕΤ παρ’ Έθν. Τραπ.

Λ)σμός Λ' 
» Β'

Δρχ. 679.123.05 
» 536.956.80
» 6.148.—·

Μεΐον οφειλής Ταμ. Άλλ]θείας 
Χρεώγραφα

προς Έθν. Τράπ.
1.222.227.85
1.170.780.80 Δρχ. 51.447.05 

» 333.179
Χρεώσται:

Ε.Κ.Τ. δφειλομένη τφ Ταμείφ συνδρ. χρήσ. 1938 
«Ευαγγελισμός» παγία προκαταβολή 
Εκκρεμείς Λογαριασμοί 
Όφειλαί μελών έκ νοσηλειών 
ΓΙροκαταβολαί Ενάντι βοηθημάτων 
Εΐσπρακτέαι εΐσφοραί χρήσεως 1938 
Έξοδα έγκαταστάσεως ’Ιατρείου

250.000.—
100.000.—
12.074.20

581.029.—
114.950.—
459.947.80 1.518.001.-

100.-
1.902.727.05

Περιουσία τή 31]12]1938 
Έλλειμμα χρήσεως 1938 
Έπιταγαί καί Έντολαί

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 
Δρχ. 1.944.667.—

271.744.95 Δρχ. 1.672.922.05* 
229.805.—

Περιουσία Γ.Υ.ΙΙ.Κ.Τ. έκ συνήθων πόρων 1.072.922.0ό
600.000.—

1.679.922.05
1.902.727.05

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1938

ΕΞΟΔΑ
I.—II α ρ ο χ α ί :
Δι’ Ιατρικήν περίθαλψιν, νοσήλια, φάρμακα κλπ. 
ΔΓ ιατρικός καί Εργαστηριακός Εξετάσεις μελών 
Διά μισθούς ιατρών καί νοσοκόμων

Δρχ. 6.729.179.80
495.983.—
331.434.—

Δι’ άντι συφιλιδικόν αγώνα 
Δι’ ανθελονοσιακόν αγώνα 
ΔΓ απολυμάνσεις 
ΔΓ Εμβόλια

7.556.596.80 
117.676.—
33.937.—

8.686.—
17.751.—

7.734.646.80
Δι

ΔΓ

ιατρικός Εξετάσεις προσλαμβανόμενου προ
σωπικού Εθνικής Τραπέζης 

ιατρικός Εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα κλπ. 
προς ήμερομισθ. καί Εκτάκτους Λ]σμούς Β'

II. —’Έξοδα διαχειρίσεως
III. —’Αποσβέσεις σκευών ιατρείου

13.000.—

61.842.— Δρ. 7.809.488.80
97.699.—
10.586.—

7.917.773.80

ΕΣΟΔΑ
I.—Ε ΐ σ φ ο ρ α ί :
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Έξ απορριμμάτων καί προμηθειών
Ε.Κ.Τ.Ε.

Δρχ. 4.000.000.—
42.893.—

250.000.—

Μελών
Μελών δι’ οικείους
II. —Διάφορα Εσοδα
III. —Καθαρόν προϊόν έκποιηθέντων μεταχειρι

σμένων γραμματοσήμων
IV. —’Έλλειμμα χρήσεως 1938

4.292.898.— 
2.889.242.05 

294.608 — Δρ. 7.476.
» 12.

743.05
648.—

156.
271.

637.80
744.95

7.917.773.80

Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1939

Ό Πρόεδρος
ΑΛ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ό Διευθυντής 
Κ. ΤΡΙΠΟΣ



ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΙΕΡΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙ»! ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΑΟΓΑΡΙΑΙΜΟΝ
’Ανοικτός ή αλληλόχρεος λογα

ριασμός είναι τρόπος διακανονι
σμού τών μεταξύ δύο προσώπων 
δοσοληψιών αναπτυχθείς εις τό 
έμπόριον καί διεπόμενος υπό εμ
πορικών συνηθειών. Καταρτίζεται 
πάντοτε διά συμφωνίας ρητής ή 
σιωπηρας τών μερών, προϋποθέτει 
την δυνατότητα τών αμφοτέρω
θεν πιστοχρεώσεων καί έχει ώς 
αποτέλεσμα ότι παν στοιχεΐον έγ- 
γραφόμενον εις τον λογαριασμόν 
τούτον χάνει την ατομικότητα 
καί αυτοτέλειάν του άποτελών ε
φεξής άπλοΰν κονδύλιον τοϋ λο
γαριασμού μετά τοϋ οποίου άνα- 
χωνευόμενον συντελεί εις την δημι
ουργίαν τοϋ καταλοίπου τοϋ ανοι
κτού ήάλληλοχρέου λογαριασμούέξ- 
ευρισκομένου μόνον μετά τό κλείσι- 
μοντούτου(ίδέ σχετικώς με τά ΐσχύ- 
οντα περί άλληλοχρέου ή ανοικτού 
Λογαριασμού: Μακρυγιάννην: «Δί
καιον τοϋ άλληλοχρέου Λογαρια
σμού», Γ. Ράλλην : Ερμηνεία 'Ελ
ληνικού Εμπορικού Δικαίου Βιβλ. 
Α'§§ 127 καί 128, ’Αναστασιά- 
δην Ελληνικόν Εμπορικόν Δί
καιον Τομ. ΑΖ§ 279 στ' καί έπέκ., 
Lyon caen et Renanlt μετάφρα- 
σις Σακελλαρίου - Κουντουριώτου 
τόμος IV §§ 666, 784 καί έπέκ. 
Σημίτη «Ή δι’ εμπορευμάτων 
ήσφαλισμένη πίστακις» σελ. 25, 
Γενικά Ευρετήρια Θέμιδος τομ. 
1ος λέξις ’Αλληλόχρεος 
Λογαριασμός, Γενικόν Εύ- 
ρετήριον Νομολογίας τομ. 1ος λέ
ξις ’Αλληλόχρεος Λογαριασμός).

Εις τήν Τραπεζικήν πρακτικήν 
δ ανοικτός λογαριασμός εμφανίζε
ται συνήθως συνδεδεμένος εϊτε με 
κατάθεσιν (ώς είναι αί καταθέσεις 
Ταμιευτηρίου ή ’Όψεως) ή με πι
στωτικήν χορήγησιν, ή οποία είναι 
δυνατόν νά στηρίζεται ει'τε ε’ις 
μόνην τήν προσωπικήν πίστιν τοϋ 
πιστοΰχου ή τρίτου (έγγυητοΰ) 
εϊτε εις εμπράγματον ασφάλειαν 
(υποθήκην, ένέχυρον). ’Επί τών 
περιπτώσεων αυτών παρουσιάζε
ται τό ΐδιότυπον δτι εις μέν τάς 
καταθέσεις δ ανοικτός λογαρια
σμός εμφανίζεται κατά τήν φύσιν 
τής εργασίας πάντοτε χρεωστικός 
διά τήν Τράπεζαν καί πιστωτικός 
διά τον πελάτην αυτής εις δέ τάς 
πιστώσεις άντιθέτως εμφανίζεται 
κατά κανόνα πιστωτικός διά τήν 
Τράπεζαν καί χρεωστικός διά τον 
πελάτην πιστοϋχον.

Τό γεγονός τούτο δεν πρέπει 
νά δημιουργή οίανδήποτε αμφιβο
λίαν περί τής φύσεως καί τών λο
γαριασμών τούτων ώς ανοικτών 
δεδομένου δτι στοιχεΐον τού α
νοικτού λογαριασμού είναι απλώς 
ή δυνατότης τών αμοιβαίων πι- 
στοχρεώσεων, ήτις ύφίσταται έν 
προκειμένφ τόσον εις τάς καταθέ
σεις, δσον καί εις τάς πιστώσεις. 
Μακροχρόνιος άλλως τε Τραπεζι
κή συνήθεια διαπιστουμένη υπό 
τών καθημερινών συμβάσεων πι
στώσεων έπ’ άνοικτφ λογαριασμού 
καί καταθέσεων Ταμιιευτηρίου καί 
’Όψεως, καί άναγνωρισθεΐσα νο
μοθετικούς διά τοϋ Νομοθετικού 
Διατάγματος τής 17 ’Ιουλίου 1923 
«περί ειδικών τινων διατάξεων επί 
’Ανωνύμων Εταιριών» (άρθρα 
35, 47, 48, 66, 67), έχει καθιερώ
σει πλέον τήν δυνατότητα τής 
δΓ ανοικτού λογαριασμού ,έξυπη- 
ρετήσεως τόσον τών τραπεζικών 
καταθέσεων δσον καί τών Τρα
πεζικών Τοποθετήσεων.

Κατάρτισις : Ώς καί ανω
τέρω λέγεται διά τήν λειτουργίαν 
ανοικτού λογαριασμού απαιτεί
ται συμφωνία, ή οποία είναι συ
νήθως ρητή καί έγγραφος, δύνα- 
ται όμως νά είναι καί προφο
ρική ή καί σιωπηρά προκύπτουσα 
έκ τών μεταξύ τής Τραπέζης καί 
τού πελάτου σχέσεων (ώς επί κα
ταθέσεων). Εννοείται δτι ή έγ
γραφος ρητή συνομολόγησις εΐνε 
ή ασφαλέστερα λόγιρ τής παρε
χόμενης εύχερείας περί τήν άπό- 
δειξιν. ’Εν περιπτώσει μή ύπάρ- 
ξεως συμφωνίας ή Τράπεζα είναι 
υποχρεωμένη νά μή τηρή ανοι
κτόν λογαριασμόν αλλά συνήθη 
κοινόν λογαριασμόν άναλόγως

προς τήν συγκεκριμενην περι- 
πτωσιν.

’Εάν άπαίτησις άσφαλιζομένη 
δι’ Ιγγυήσεως, ενεχύρου ή υπο
θήκης πρόκειται νά έξυπηρετηθή 
δι’ ανοικτού λογαριασμού, κατα- 
χωριζομένη έν αυτή», ή μέν συμ
φωνία περί τηρήσεως ανοικτού 
λογαριασμού δύναται νά γίνη ά- 
τύπως καί σιωπηρώς ακόμη, προ- 
κειμένου δμως νά έξασφαλισθή 
τό έκ τού τοιούτου λογαριασμού 
υπόλοιπον διά τής ΰφισταμένης 
έγγυήσεως, ενεχύρου, ή υποθή
κης, απαιτείται νά τηρηθούν έκ 
νέου πάσαι αί προς έγκυρον άπό- 
κτησιν τής έγγυήσεως τού ένεχύ- 
ρου ή τής υποθήκης άναγκαΐαι 
διατυπώσεις (συναίνεσις τού πα
ρέχοντας τήν ασφάλειαν, δημό
σιον έγγραφον, έγγραφή, ανακοι
νώσεις κλπ. Είδικώς προβλέπεται 
εΐς τό άρθρον 67 τού άνω Ν. 
Διατάγματος, δτι άπλοΰν ένυπό- 
θηκον χρεωλυτικόν δάνειον δύνα- 
ται νά τραπή εις έπ’ ανοικτή) λο- 
γαριασμή) δΓ απλής συμβολαιο
γραφικής πράξεως μή χρηζούσης 
έγγραφής εις τά βιβλία τών υπο
θηκών.

Λειτουργία: Εις τον ανοικτόν 
λογαριασμόν περιλαμβάνονται δλαι 
αι απαιτήσεις τάς οποίας οι συμ
βαλλόμενοι συνεφώνησαν νά κα
νονίσουν δι’ ανοικτού λογαρια
σμού. ’Επί πιστοόσεως έπ’ ανοι
κτή» λογαριασμή) νοούνται καί 
είναι περιληπτέαι εις τον ανοι
κτόν λογαριασμόν, τό κεφάλαιον 
τού δανείου, αι εξοφλούμενοι 
χρεώσει τής πιστώσεως συναλλαγ
ματικοί, γραμμάτια, έπιταγαί 
κλπ. αί καταβολαί τοϋ πιστού- 
χου ή αί εισπράξεις διά λογαρια
σμόν τούτου, οί τόκοι, αί προ- 
μήθειαι, τά έξοδα.

Διά τής καταχωρήσεως εις τον 
ανοικτόν λογαριασμόν πάσα ά- 
παίτησις εξοφλείται δΓ άνανεώ- 
σεως ήτοι άποσβέννυται, άντικα- 
θισταμένη διά νέας άπαιτήσεως 
κατευθυνομένης εις τό μετά τό 
κλείσιμον κατάλοιπον τού λογα
ριασμού. Συνέπεια τής τοιαύτης 
άνανεώσεως είναι δτι ή κατα- 
χωρηθεισα άπαίτησις χάνει τήν 
αυτοτέλειάν της μή δυναμένη νά 
γίνη άντικείμενον ιδίας επιδιώ
ξεως, έκχωρήσεως ή κατασχέ- 

I σεως. ’Εάν διά τήν τοιαύτην ά- 
παίτησιν εΐχον παρασχεθή άσφά- 
λειαι, αΰται δεν ισχύουν πλέον 
μετά τήν καταχώρησιν. Διά τον 
αυτόν λόγον παύουν νά ισχύουν 
τυχόν υπάρχοντα διά τήν άπαί- 
τησιν προνόμια. ’Εάν ή άπαίτη- 
σις στηρίζεται εις τίτλον εκτελε
στόν δεν δύναται νά έκτελεσθή 
οΰτος, ουδέ νά έγγραφή δυνάμει 
τούτου υποθήκη. Τυχόν υπάρχον
τες ειδικοί τίτλοι έφ’ ών στηρί
ζονται αί καταχωριζόμεναι απαι
τήσεις (ώς γραμμάτια, συναλλα- 
γματικαί έπιταγαί φορτωτικοί I 
κλπ.) χρησιμεύουν πλέον μόνον[ 
προς άπόδειξιν τού οικείου κον-1 
δυλίου τού ανοικτού λογαρια
σμού. Ή παραγραφή έκάστης! 
άπαιτήσεως δεν έχει πλέον ση
μασίαν, τού έκ τού λογαριασμού , 
καταλοίπου υποκειμένου εις ιδίαν t 
παραγραφήν, άρχομένην από τού1 
κλεισίματος τούτου.

Έκ τού ανοικτού λογαριασμού 
έφεξής μία μόνη άπαίτησις είναι 
δυνατόν νά ύπάρξη, ή έπί τού 
μετά τό κλείσιμον τού λογαρια
σμού καταλοίπου. Ή άπαίτησις 
αυτή καί μόνον είναι δυνατόν νά 
γίνη άντικείμενον έκχωρήσεως καί 
κατασχέσεως, ώς επίσης τήν ά- 
παίτησιν ταύτην έπί τού κατα
λοίπου άσφαλίζει τυχόν νομίμως 
παρασχεθεΐσα προσωπική ή εμ
πράγματος άσφάλεια άνεξαρτήτως 
τού χρόνου τής κινήσεως καί τού 
χρόνου τού κλεισίματος τού άσφα- 
λιζομένου δι’ αυτής λογαριασμού.

Τό τοκόφορον τού άνοικτοϋ 
λογαριασμού έξαρτάται έκ τής ρη
τής ή καί σιωπτ^ράς συμφωνίας 
τών μερών, τά όποια είναι αρμό
δια νά συμφωνήσουν περί τού ε
πιτοκίου καί τού χρόνου κατά τον 
όποιον ό τόκος θά είναι άπαιτη-
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τός. Τούτων συμφωνηθέντων δ 

, τόκος καθ’ έκάστην λήξιν ύπολο
γιζόμενος καταχωρίζεται ώς κον
δύλιον τού άνοικτού λογαριασμού 
έξοφλούμενος κατά τ’ ανωτέρω 
δΓ άνανεώσεως. Τό δέ έκ τής 
τοιαύτης έξοφλήσεως τού τόκου 
παρεχόμενον ποσόν άναχωνευόμε- 
νον πλέον εις τον ανοικτόν λο
γαριασμόν άποτελεΐ μέρος άναπό- 
σπαστον καί άδιαχώριστον τού
του. Κατά συνέπειαν τά έκ τόκου 
προερχόμενα κονδύλια τού α
νοικτού λογαριασμού δεν άποτε- 
λοϋν μετά τήν καταχώρησιν των 
τόκον καί ένεκα άκριβώς τού 
λόγου τούτου δέν γεννάται καν 
έπί άνοικτοϋ λογαριασμού ζήτη
μα άνατοκισμοϋ, ήτοι τόκου τόκων, 
τοκιζομένου απλώς τού καθ’ ώ- 
ρισμένα χρονικά διαστήματα υπο
λοίπου τού λογαριασμού άνευ έ- 
ρεύνης κατά πόσον τό υπόλοιπον 
τούτο προέρχεται έξ άπαιτήσεως 
έκ τόκων. Λόγφ τής τοιαύτης φύ
σεως τού ανοικτού λογαριασμού 
έχει γίνει παραδεκτόν δτι έπ’ αυ
τών δέν έχουν έφαρμογήν κατά 
τήν λειτουργίαν των οί περί άνα- 
τοκισμού νομοθετικοί περιορισμοί 
(ίδέ πλήν τών άνωτέρω άναφερο- 
μένων είδικώς Σ. Κρακιδά: Εμ
πορικόν Δίκαιον 790, Δαμασκη
νόν σύστημα ’Εμπορικού Δικαίου 
214, Μομφερράτον ενοχικόν δί
καιον § 60, Τριανταφυλλόπουλον: 
ενοχικόν δίκαιον σελ. 155, Ρακτι- 
βάν έν νέοις Πανδέκταις τόμος 
10ος σελ. 541, Εύκλείδην αύτ. 
σελ. 509.

Προς άρσιν δέ πάσης άμφισβη- 
τήσεως ρητώς δ σχετικός νόμος 
/?>ΞΕ εις τό άρθρον 3 ώρισεν: «έν 
τή έμπορίφ δ τόκος τόκου ρυθμίζε
ται κατά τά είθισμένα», άποβλέ- 
ψαντος τοϋ νομοθέτου εις τον 
άνοικτόν λογαριασμόν τοϋ οποίου 
τήν λειτουργίαν καθώςισαν καί 
διέπουν εμπορικά! συνήθειαι.

Διά τον αυτόν λόγον έπί πι
στώσεων έπ’ ανοικτή» λογαριασμή» 
οί καταχωριζόμεναι έν τή) λογα
ριασμό) τόκοι εΐναιέξωφλημένοι διά 
καί άπό μόνης τής καταχωρήσεώς 
των μή δυνάμενοι νά θεωρηθοΰνώς 
καθυστερούμενοι έστω καί εάν 
δέν υπάρχουν άντίστοιχοι πιστώ
σεις (ίδέ Δυοβουνιώτου ερμηνεία 
τού νόμου 677 πραγματεία περί 
ρυθμίσεως χρεών» σελ. 28§4θ).

Λήξις Κλείσιμον. Ό διακανο
νισμός τών σχέσεων δύο προσώ
πων δι’ ανοικτού λογαριασμού 
στηρίζεται εις τήν μεταξύ τών 
μερών ύπάρχουσαν έμπιστοσύνην 
καί ώς έκ τούτου οϋτος κλείεται 
διά τής δηλώσεως ενός τιών με
ρών οποτεδήποτε έκφραζομένης. 
Διά τον αυτόν λόγον ό θάνατος 
τού ενός μέρους, ή ή μεταβολή 
τής’ προσωπικής καταστάσεως, ώς 
ή πτώχευσις, κήρυξις εις άπαγό- 
ρευσιν, θέσις υπό κηδεμόνα, έπιφέ- 
ρει επίσης τό κλείσιμον τού ά- 
νοικτοϋ λογαριασμού. Συνέπεια 
τοϋ κλεισίματος είναι δτι τό υπό
λοιπον τού λογαριασμού καθίστα
ται οριστικόν, άποτελοΰν οριστι
κήν προσωπικήν οφειλήν τού ενός 
τών μερών προς το έ'τερον παρα- 
γραφομένην μετά τριακονταετίαν 
άπό τού κλεισίματος, έκτοτε έν
τοκον έπί τή) συμπεφωνημένω ή 
άλλως τή» νομίμφ τόκω καί άπαι- 
τητήν.

Συνεπεία τής τοιαύτης απλο
ποιήσει»; καί δριστικοποιήσεως 
τής έκ τού καταλοίπου τού άνοι- 
κτοΰ λογαριασμού άπαιτήσεως εί
ναι δτι οίαδήποτε νέα καταβολή 
άποτελεΐ νέαν χορήγησιν άσχε
τον προς τόν ανοικτόν λογα
ριασμόν καί τάς υπέρ αυτού 
παρασχεθείσας άσφαλείας.

’Επίσης τήρησις μετά τό κλείσι
μον τοϋ λογαριασμού ώς ανοικτού 
δύναται, άποδεικνυομένης τυχόν 
σιωπηρας συμφωνίας περί νέου 
άνοικτοϋ λογαριασμού, νά έπιφέ- 
ρη λόγφ τοϋ άνωτέρω άναφερθέν- 
τος άνανεωτικοΰ άποτελέσματος 
τής έγγραφής έκάστου κονδυλίου, 
άπόσβεσιν τής έκ τού καταλοίπου 
τού παλαιού λογαριασμού άπαι- 
τήσεως διά δημιουργίας νέου άνοι-
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Εις τό δελτίον Ίανουαρίου έ. έ· 
τής Amsterdam^ de Bk. περιέ- 
χεται λίαν ένδιαφέρουσα μελέτη 
τού άνωτέρω θέματος, εις ήν, 
μετά σύντομον προεισαγωγήν έπί 
τού χαρακτηρισμού «άνεργος», έξε- 
τάζονται τά ληφθέντα προς κα- 
ταπολέμηοιν τής ανεργίας μέτρα 
εις τινας Χώρας.

Α) Εις τήν ’Ολλανδίαν υπάρχει 
ή άσφάλισις κατά τής άνεργίας 
καί ή καταβολή επιδομάτων εΐς 
τούς ανέργους. Τή) 1938, οί μέν 
έργάται είσέφερον εις τό σχετικόν 
Ταμεΐον φιορίνια 7.600.000, τό 
δέ Κράτος 10.600.000. Ό άριθμύς 
τών ήσφαλισμένων άνήρχετο εΐς 
530.000. Τό επίδομα άνεργίας 
φθάνει τά 70ο)ο τοϋ ημερομισθί
ου τού άνέργου. Τό καταβαλλό- 
μενον έπίδομα παρέχεται ένίοτε 
έν μέρει καί εις είδος. Τή) 1938 
ό σχετικός άριθμός έφθασεν τά 
6.570.000 φιορινίων. Παραλλήλως, 
δμως, ή άνεργία καταπολεμείται 
δι’ έκτελέσεως δημοσίων έργων, 
τά όποια προϋπελογίσθησαν διά 
τό 1939 εις 75 εκατομμύρια φιο
ρινίων.

Β) Εις τό Βέλγιον αί δαπάναι 
τής κατά τής άνεργίας άσφαλίσε- 
ως καλύπτονται κατά 90ο)ο άπό 
τό Κράτος καί κατά 10ο)ο άπό 
τούς Δήμους καί Κοινότητας. Τό 
έπίδομα άνεργίας ουδέποτε δύνα- 
ται νά είναι ίσον προς τά τιμα- 
ρικά ημερομίσθια τής εποχής. 'Η 
κατάστασις αντιμετωπίζεται δι’ 
έκτελέσεως μεγάλων δημοσίων έρ
γων καί διά συγκεντρώσεως τών 
νεαριϋν άνέργων εις στρατόπεδα 
έκτελέσεως κοινωφελών έργων, μέ 
ώρας εργασίας 4-6 ήμερησίως καί 
έπίδομα 10 φράγκων.

Γ) Εις τήν Δανίαν, δπου δ ά- 
γ·ροτικός πληθυσμός ανέρχεται εις 
τά 38ο)ο τοϋ συνόλου καί τής ο
ποίας ή έξαγωγή άποτελεΐται έξ 
75ο)ο εΐς γεωργικά προϊόντα, ή 
γεωργία ούδεμιάς προστασίας τυγ
χάνει, ένή) ή βιομηχανία, αριθ
μούσα 463.000 έργάτας. προστα
τεύεται σοβαρώς. Έπί πληθυσμού 
3.700.000, ή Δανία έ'χει περίπου 
93.000 ανέργους, ήτοι περίπου τά 
2.45ο)ο αυτού. Έκ τιών εργατών 
τά 85ο)ο είναι ήσφαλισμένοι κατά 
τής άνεργίας. Ή Κρατική έπιχο- 
ρήγησις φθάνει τά 17 εκατομμύ
ρια κορώνας καί ή Κοινοτική τά 
9 έκατ. Τό άνώτερον .παρεχόμε
νον έπίδομα φθάνει τά 2)3 τού 
ημερομισθίου. Διά τά δημόσια 
έργα άπασχολοϋνται περίπου 13

χιλιάδες έργάται, έπί έξάμηνον, 
εργαζόμενοι 6 ώρας ήμερησίως. 
Τό Κράτος διαθέτει προς τόν 
σκοπόν τούτον 30.000.000 κορω
νών έτησίως καί παρά ταϋτα δια
τηρεί προϋπολογισμόν ίσοσκελι- 
σμένον.

Δ) Εΐς τήν Γαλλίαν ή άνεργία 
άντιμετωπίσθη άρχικώς διά τής 
άπομακρύνσεως τών ξένων εργα
τών. Μετά ταΰτα, κατόπιν πιέσε- 
ως τής πανίσχυρου Γενικής Συνο
μοσπονδίας ’Εργασίας, έχορηγή- 
θησαν τή> 1936 άδειαι μετ’ απο
δοχών, καθιερώθη ή έβδομάς τών 
40 ώρών καί ηύξήθησαν τά ημε
ρομίσθια μέ άντικειμενικόν σκο
πόν τήν μείωσιν τής άνεργίας. Ή 
τοιαύτη δμως διαρρύθμισις, έπέ- 
φερεν αϋξησιν τού κόστους έργα- 
σίας καί έλάττωσιν τών εργασιών, 
εΐς τρόπον, ώστε τό 1938 οί άνερ
γοι εΐχον άνέλθει εΐς 412.500, έ
ναντι 305.500 τοϋ 1937.

Ε) Εις τήν Σουηδίαν,χώραν πλου- 
σιωτάτην εΐς πρώτας ϋλας καί έκ- 
βιομηχανισθεΐσαν εΐς σημεΐον, ώ
στε ένή» τή> 1870 τά 72ο)ο τών 
κατοίκιον ήσχολοΰντο μέ τήν γε
ωργίαν καί τά 20ο)ο μέ τό έμπό
ριον καί τήν βιομηχανίαν, τή) 
1930 τά 39ο)ο άπησχολοΰντο εΐς 
τούς άγρούς καί τά 54ο)ο εΐς τά 
έργοστάσια, ή άνεργία μόλις θίγει 
τά 30.000 άτομα. Έν τούτοις άπό 
τού 1934 ύφίσταται ή κατά τής 
άνεργίας άσφάλισις, επιχορηγήσει 

| τού Κράτους, εΐς ήν μετέχουσιν 
j ήδη 140.000 έργάται. Ή άποζη- 
μίωσις κυμαίνεται μεταξύ 6—2 κο
ρωνών ήμερησίως. Ή έκτέλεσις 
δημοσίων έργων δι’ άπασχολήσεως 
άνέργων, έσημείωσεν κατά τό τέ
λος 1937 τήν εξής άπόδοσιν : 4700 
χιλιομέτρονν οδούς 35.000 έκταρίων 
καλλιέργειαν, κατασκευήν 9 άερο- 
δρομίων καί 82 σταδίων.

ΣΤ) Εις τήν Ελβετίαν, δπου 
οί άνεργοι άνήρχοντο κατά τό τέ
λος τού 1937 εΐς 71.130, μόλις 
πέρυσιν άπεφασίσθη, προς κατα- 
πολέμησιν τής άνεργίας, ή έκτέλε- 
σις κοινωφελών έργων καί έθνι- 
κής άμύνης ποσού 415 έκατομμ. 
φράγκων, δι’ άπασχολήσεως τών 
άνωτέρω, μέ έργασίαν 48 ώρών 
καθ’ εβδομάδα καί μέ τρέχοντα 
ημερομίσθια.

Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ 
τών εΐς τάς προμνησθείσας Χώ
ρας κατά τά τελευταία έτη άνέρ
γων, έν συγκρίσει προς τόν πλη
θυσμόν έκάστης Χώρας.

ΧΩΡΑ I ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ Πληθυ
σμός

’Αναλογ. 
τοΐς ο]ο1931 1935 1937 * 1938

’Ολλανδία 138.231 384.691 312.907 302.312 8.639.539 4.27
Βέλγιον 110.392 211.533 102.980 152.462 8.331.000 1.51
Δανία 59.430 92.406 69.389 86.616 3.749.000 2.87
Γαλλία 75.215 465.875 337.326 370.688 41.950.000 0.90
'Ελβετία 24.208 82.468 49.244 49.703 4.185.000 1.70
Σουηδία 46.540 61.581 9.800 8.481 6.285.000 0.29

’Ιούλιος

κτοΰ λογαριασμού, ή έπί τού κατα ί στερήται τών υφισταμένων διά 
λοίπου τοϋ οποίου ή άπαίτησις θά | τήν παλαιάν άσφαλειών.

Εΐς πλονοίαν σνλλογήν, ποιότητα 
καί με τιμάς χονδρικής πωλήσεως 
ϋ'ά προμηϋ·ευ&ήτε άπό τήν

ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

ΔΜΛΤΙΑΔΟΥ 4
ΓΡΑΦεΐΟΝ ΑΡΙΘ. 18

διά Διατακτικής τοϋ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ
ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Υπαλλήλων Έ&νικής, Ελλάδος 

καί Κτηματικής.
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ΓΕΝΙΚΟΕ ΙΕΟΛΟΓΙΕ/ΛΟΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΕ 1938

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗ 31 τ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα :
1) εις δραχμάς εν τώ Ταμείφ και παρά τη

Τραπέζη τής Ελλάδος................ Δρ. 878.729.376.73
2) εις χρυσόν, συνάλλαγμα και ξένα τρα

πεζικά γραμμάτια.................... . » 69.958.040.29
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων και έντοκα γραμμάτια Έλλην.

Δημοσίου..........................................................................
Προσωρινά δάνεια προς τό Ελληνικόν Δημόσιον .... 
Λογαριασμός διαχειρίσεως κτημάτων άνταλλαγέντων Μου

σουλμάνων ..................................................... ....
Προεξοφλήσεις καί ανοικτοί λογ)σμοί επί προσωπική ασφαλεία 
Χορηγήσεις εις γεωργούς, κτηματίας καί γεωργ. συνεταιρισμούς. 
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 

» » » , » » »-. έμπορευμάτων
Δάνεια προς νομικά πρόσωπα καί όμολογίαι νομικών προσώπων
Μετοχαί Τραπεζών καί Εταιρειών.........................................
Καταστήματα καί Κτήματα Τραπέζης.....................................
Έξοδα εγκαταστάσεων ..............

948.687.417

2.923.531.836
213.437.044

4.698.019

4.044.535.850 
33.511.421 

795.368.771 
2.308.086.365 
1.073.384.240 

468.452.860 
341.733.997 
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77 
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46 
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13.158.427.920 02

Κεφάλαια:
1) Κεφάλαιον μετοχικόν.....................
2) Κεφάλαια άποθεμιατικά.................
3) Διαφορά έξ αναγωγήςχρυσοΰ καί συ

ναλλάγματος εις τήν τιμιήν σταθερο- 
ποιήσεως ..........................................

Υποχρεώσεις έν γένει :
1) ’Όψεως ..........................................
2) Έκ καταθέσενι ν ταμιευτηρίου . .
3) >>- * διαρκών καί επί προθεσμία

Εκκρεμείς λογαριασμιοί .......
Μέρισμα, ελεύθερον Ψ.Κ.1Ι. έτους 1938 

μιεϊον τοΰ προσωρινού μερίσματος
'Υπόλοιπον κερδών έτους 1938 εις νέον

Δρ. 20.000.000 
247.000.000

» 938.393.789.21

VO 5.605.204.323.78 
» 2.853.583.399.28 
> 2.344.368:186.33

60.000.000
14.000.000

1:205.393.789

10.803.155.909
1.102.235.260

46.000.000
1.642.960

21

39
50

92

13.158.427.920 02

ΧΡΕΩΣΙΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗ/ΛΙΑΙ
’Έ ξ ο δ a :

Εις έ'ξοδα διαχειρίσεως ................................. 250.235.791.23
» φόρους καθαρών προσόδων, κύκλου ερ

γασιών κλπ............................................. 19.470.412.34
: » Ταμεία Συντάξεων, Υγείας καί Αύτα-

σφαλείας Προσωπικού......................... 25.450.033.85
Τόκοι:

Εις τόκους καταθέσεων ό'ψεως, ταμιιευτη- 
ρίου, επί προθεσμία καί διαρκών . .
’Αποσβέσεις:

Εις καταστήματα καί κτήματα Τραπέζης . 14.965.579.90
» έξοδα έγκαταστάσεως . ..................... 6.698.998.40
» κρατήσεις δΤ αποσβέσεις ...·.. 55.000.000
». διαφοράν έκ δραχμοποιήσεως .... 22.200.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΈΡΔΗ................ '...................

295.156.237 42 ■

273.829.625 84

98.864.578 30
113.393.852 29
781.244.293 85

Από κέρδη καί ζημίας, τό υπόλοιπον τού παρελθόντος έ'τους 
. 1 » τόκους τοποθετήσεων, τοκομερίδια, μερίσματα, συναλλαγ

ματικήν διαφοράν, προμήθειας, φύλακτρα χρηματογρά
φων, προσόδους κτημάτων καί διάφορα άλλα κέρδη .

ΛΙΑΘΕΕΙΕ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 113.393.852.29

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

1.794.068

779.450.225

40

45

781.244.293 85

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ............................................................................................................................................
Εις πρώτον μέρισμα 10°/, έπί κεφαλαίου Δρ. 20.000.000.— . . ..............................................

άπόσβεσιν έκ τής ζημίας τής προκυψάσης έκ τής ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος τών καλυμμάτων συμφώνους τώ άοθρω 1 τή-- 3 
Ιουνίου 1929 συμβάσεως....................................................................................................... "

Δρ.

Έκ τοΰ υπολοίπου
■ αμοιβήν προσωπικοΰ 8°/0 έπί Δρ. 81.393.852.29

Γενικοΰ Συμβουλίου 2(7„ έπίΔρ.£81.393.852.29
πρόσθετον μέρισμα .....................................................

» μεταφοράν εις νέον.........................................

Δρ. 2.000.000

» 30.000.000 »
...................... »

113.393.852.29

32.000.000.—
81.393.852.29
6.511.108.18
1.627.877.04

71.611.506.15
1.642.960.92

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΌΥΞ 1938
Πρώτον μέρισμα.....................................................
Πρόσθετον μέρισμα...................................................................................................................

μεΐον τοΰ αναλυτικού φόρου καθαράς προσόδου ■ . ............................................................................
Μέρισμα, ελεύθερον τοΰ άναλυτικοΰ φόρου καθαράς προσόδου προς δραχμάς 3000 έφ’ έκάστης μετοχής

Δρ. 2.000.000.— 
» 71.611.506.15 73.611.506.15

13.611.506.15
60.000.000.—

Τό εκ Δρ. 3000,—μέρισμα, μεΐον τοΰ καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος έκ Δρ. 700,—ήτοι Δρ. 2.300 κατά μετοχήν, είναι καταβλητέου ιιετά τΰν 
εγκρισιν του παρόντος Ισολογισμού υπο της έτησίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων εις ήμέραν οοιάθησοαΞ θπί ταότΖ - 
προσαγωγή της υπ αριθ. 97Β μερισματαποδείξεως, παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ΑΈοκαταστήμασι τής Τραπέζης ’ Ώ

Έν Άθήναις τή 24 Φεβρουάριου 1939

Έντολ·η του Γενικού Συμβουλίου

Ό Σύμβουλος 

ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Ό Διοικητής 

ΙΩ. Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Γεν. Λογιστηρίου 

Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
TOY *· PI€RR€ FRQNCELIIJ

Διά τοϋ παροντο; άρθρου μας,; Τό κεφάλαιον τής παρούσης ' φράγκα εις δεκαπενθημέρους^ πι- 1000 φράγκων άποτελούντων το
καθώς και διά τοϋ προσεχούς, θά ' Ετερορρύθμου Εταιρία; εΐσε- στώσεις προς τους πελάτα, αυτής
δώσωμεν διάφορα παραδείγματα φέρθη: κατά ή μι συ υπό τοΰ κ. ήτοι, φράγκα^ 1.868.999 εν δλφ.
«έξετάσεως» ’Ισολογισμών. Τοι-! Ιουλίου Duverger συνεταίρου Κατέχει = έξ άλλου εμπορεύματα 
αΰτα παραδείγματα θά παοαθέ- καί μόνον διαχειριστοΰ καί κατά αξίας 3 εκατομμυρίων, άτινα επι 
σωμεν τεσσάρων ειδών : ' to ήμισυ υπό τής νύμφης της, | τη βάσει τοϋ κύκλου έργασιών τής

- μόνης κληρονόμου τοϋ συζύγου ,προηγούμενης χρησεως, θα διατε- 
’ 1 ς_ , θοϋν εις διάστημα μικρότερον

Τά κέρδη κατανέμονται εις τούς : τοϋ μηνός.
'Τον) ’Ισολογισμού μή έπιτρέ-1 '^ο συνεταίρους εξ ήμισείας τού Δυνάμεθα όθεν νά διαπιστώ- 
ποντος την -/οοήγησιν πιστώσεων. ! *· Ι· Duverger αποζημιουμενου ( σωμεν χωρίς υπερβολήν οτι η ρευ- 

3ον) Ισολογισμού Ιπιτρέποντος! ^ Χα- υπηρεσίας του δια μι- στοτης τοΰ υπο εξετασιν Ισο/.ο- 
τήν χορήγηση- 'πιστώσεων υπό ’ σθοϋ καταβαλλόμενου χρεώσει γισμοΰ είναι εξαιρετική. Εξ άλλου, 
όρους (έγγύησις ή τροποποίησις j των«1. ενικών εξόδων». .
τής οικονομικής διαρθρώσεω; τη; | +τι,? τη, εκι οεταιι,ι . ^ -
Έπιχειρήσεως). : ριουσιας του, ο κ. I. Durve ger

4 ον) ’Ισολογισμού οίκου εις δν ου τίνος η τιμιοτης και το ηθικόν 
δ Τραπεζίτη; έχει ήδη χορηγήσει είναι ανεπίληπτα κεκτηται ακινη-
πιστώσεις αΐτινες άρχίζουσι νά τον περιουσίαν 2 περίπου εκα-

Ιον) ’Ισολογισμού Ιπιτρέποντος ; 1ιον 
την άμεσον χορήγησιν πιστώ-! ττ»?;Λ , ,. ______ _______+ ΤΛ,χ,_ |

προσλαμβάνωσιν επισφαλή χροιάν τοάμ·υϋΐω)'· e
ήτις επιβάλλει εις αύτον την λή- | J'f 
ψιν εξασφαλιστικών μέτρων.

Duverger, φε- 
j ρεται ώς κάτοχος περιουσίας 9 
| εκατομμυρίων.

Εις τύ τέλος έκάστου χειμώ- 
1 νος, ή Εταιρία έχει ανάγκην 
τραπεζιτικών πιστώσεων προς 
διακανονισμόν των παρά των συ
νεταιρισμών διά μετρητών αγο
ρών της καί προς πληρωμήν τού

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιον

Ετερόρρυθμος Εμπορική Εται
ρία J. Duverger καί Σι*

(σιτεμπόρων και κυλινδρόμυλος)

Ή ανωτέρω δμόρρυθμος Έται- __ 
ρία διεδέχθη, · έν έτει 1930, την j έκ τοΰ εξωτερικού είσαγομένου 
δμόρρυθμον εταιρίαν «Κάρολος ΐ εμπορεύματος, 
καί ’Ιούλιος Duverger» ήτις διε- j Διά τό τρέχον έτος ζητεί άνοι- 
λύθη κατά την εποχήν ταύτην κτόν επί προσωπική ασφαλεία 
λόγφ τοϋ θανάτου τοΰ Καρόλου 750.000 φράγκων καί άνοιγμα 
Duverger. ’ πιστώσεως 1.500.000 φράγκων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937.
Ενεργητικόν

"Ακινητοποιήσεις . ·..................
’Εγκαταστάσεις . . .120.000. 
Γήπεδα καί ακίνητα 2.800.000 .

"Επιπλα καί, υλικά 
Συμμέτοχα! . . . .

663.000 . 
500.000 .

Παθητικόν
4.083.000 . "Ιδιοι πόροι...................... 43.29.000

..................Κεφάλαιον . 2.000.000 .
................. ’Αμοιβή εκ

δόσεων .... 100.000 .
................. Τακτ.άποθεμ. . 198-000 .
................. Έκτ.άποίίεμ. 700-000 . .

Κρατήσεις δΓ 
αποσβέσεις . 1037.000 . .
Διάφ. προβλ. 259.000 . ·
Ύπόλ. κερ
δών εις νέον . 35.000 . .

Άπαιτήσ. επισφαλείς.................. 250.000 . ΜακροπρόΟ. υποχρεώσεις . 2.000.000
Μακροπρ. άπαιτήσ.................... 1.325.000 . ΈνυπόΟηκον δάνειον 2000000
Πρώται ΰλαι.................  743.000 . . . . Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις . 1.741.000
Φιαλίδ. καί έμβαλλάγια 582.000 ................. Λ)σμός Διοικήσεως . 435000
Βραχυπρ. απαιτήσεις .... 2.375.000 . ΙΙρομηθευταί .... 723000
’Αρώματα.................. 2.261.000 ..................Δαπάναι κανονιστέαι 123000
Χρεώσται...................  114.000 ....................Γραμμάτ. πληρωτέα . 460.000
Διαθέσιμα.........................................  97.000 . 'Αποτελέσματα...........................
Τράπεζαι........................................  860008 . Κέρδη πρός διανομήν 60.0000
Ταμεΐον . ...........................................11.000 .

υπόλοιπον τοΰ λογαριασμού τους. 
Άγόμεθα οθεν εις το συμπέρα
σμα ότι αί πιστώσεις τοΰ κ. Du
verger, τών προμηθευτών καίτοΰ 
Τελωνείου, εν δλφ κατά τι ανώ
τεροι τών δύο εκατομμυρίων, ε
ξασφαλίζονται υπό 8.500.000 φράγ
κων υπεγγύων κεφαλαίων, ποσόν 
δπερ θά επαυξηθή, υπό ακαθο
ρίστου είσέτι ποσότητας κερδών.

Ύπό τάς ανωτέρω συνθήκα; 
δύναται δ Τραπεζίτης άφόβως νά 
παραχώρηση τάς αίτουμένας πι
στώσεις :

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ον.

Ανώνυμος 'Εταιρία ’Αρωματο
ποιίας Biraton.

Ή ανωτέρω Εταιρία ιδρύθη 
κατά ’Ιανουάριον 1926 (δ ισολο
γισμός τής a . χρησεως έκλεισε 
τή 31 Δεκεμβρίου ίδιου έτους). ΤΙ 
Εταιρία αϋτη έχουσα προεξοφλη
τικήν πίστωσιν παρά τφ Τραπε
ζίτη της, τφ ζητεί ύπέρβασιν 
500.000 φράγκων.

πρεπει να έςαρωμεν την σπου- 
δαιότητα τών καλυπτόντών τάς 
εταιρικά; υποχρεώσεις κεφαλαίων.
Εις τό κεφάλαιον Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ 
προστίθεται ή αξία τών εγκατα
στάσεων (4.000.000) ήτις απλώς 
εμφανίζεται λογιστικώς εις τύν ’Ι
σολογισμόν. Δυνάμεθα οΰτω νά 
ύπολογίσωμεν εις 5.000.000 έν συ- 
νόλφ τούς ίδιους πόρους, τής Ε
ταιρίας. Άφ’ ετέρου ή προσωπική 
περιουσία τοϋ κ. Duverger ανέρ
χεται εις 3.200.000 φράγκα ήτοι 
εις ακίνητα 2.000.000 πλέον 1.200.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937 
’Ενεργητικόν Παθητικόν

Άκινητοποίησις . ............................... 650001. . "Ιδιο, πόροι . . . . . 1460000
’Ακίνητα (*)........................... . 1........................... Κεφαλαιον . . χ000000 .
’Εγκαταστάσεις.................  650000 ........................\ πολοιπ. κερ-

δώνπαρελ.χρησ. 460000 .
(μέ έκπεσθ. αποσβέσεις) Λ)σμός υπευθύ

νου συνέταιρου
SPESSSTr 4816=99 L Duverger I».
’Εμπορεύματα .... 2950000 ......................Βραχυπροθ. . . · · · · 200327ο
Χρεώσται...................... 1747564 ......................χήρα R.Duverger 800000 .
(μέχρι 15 ήμερων)....................................................Προμηθευται . . 95000 .
Τ,ψΛο, ,,,Ι Τράηεξαι 19,485......................^IS 805195

5469C00 5169000

1200000

5469000 5469000
(*) πραγματικής αξίας 4 εκατομμυρίων ,

Προεξοφλητικός κίνδυνος τοϋ Τραπεζίτου : Ουδεις.
Κύκλος έργασιών τοΰ 1937 : 40 εκατομμύρια.

δων καί τοΰ κέρδους επί τών κα
τεργασμένων προϊόντων συνάγο-

60000

8.130.000 8.130.000 8.130.000 8130000

Ή κατάστασις ήν εκφράζει δ τών όσων γνωρίζομεν περί τη
ανωτέρω ’Ισολογισμός, δύναται 
νά θεωρηθή, ύπό πάσαν έποψιν 
εξαίρετος.
χ Οι ίδιοι πόροι τής Έπιχειρή

σεως υπερβαίνουν κατά 810.000 
φράγκα τό σύνολον τών άκινη- 
τοποιήσεων.

Άλλ’ εξ άλλου λογικά καί 
πραγματικά αίτια έπιτρέπουσι νά 
προσθέσωμεν εις τούς ίδιους πό
ρους καί τό υπόλοιπον τοΰ λο
γαριασμού τοΰ I. Duverger 
(1.200.000 φράγκα).

Πράγματι εις την παρούσαν 
ετερόρρυθμον Εταιρίαν ν κ. Pu- 
verger είναι προσωπικώς υπέγ
γυος διά τό εταιρικόν παθητι
κόν, ως ήτο καί εις την προηγου- 
μένην. Παρατηροΰμεν προσέτι 
ότι κατά τον θάνατον τοΰ αδελ
φού του ούδέν τον ήμπόδιζε νά 
άντικαταστήση την δμόρρυθμον 
Εταιρίαν, ήτις διελύθη, δι’ Ε
ταιρίας μέ περιωρισμένην ευθύ
νην. (*) Ή κατάστασις καί οί κίν 
δυνοι τής νύμφης του θά ήσαν 
ακριβώς οί αυτοί μέ τούς τής ση
μερινής θέσεώς της ώς ετερορ
ρύθμου Εταιρίας. Τό ότι ό κ. 
Duverger έξέλεξεν τον τύπον τής 
ετερορρύθμου Εταιρίας ής είναι 
δ διαχειριστής, έπραξε διά νά έν- 
δυναμώση μέ δλην την προσωπι
κήν του πίστιν την φερεγγυότητα 
τής Εταιρίας ταύτης.

Έξ άλλου, ή περιουσία του 
επιτρέπει νά κάταθέση είς προ
σωπικόν λ)σμόν σημαντικά κεφά
λαια. "Ας προσθέσωμεν μάλιστα, 
ότι ούδέν συμφέρον έχει νά άπο- 
σύρη ταΰτα, διότι δυσκόλως θά 
εϋρισκεν προσοδοφορωτέραν τοπο- 
θέτησιν από Έπιχείρησιν τόσον 
εύημεροΰσαν.

Τέλος, λαμβανομένων ύπ’ δψει

εμπορικής ηθικής του, φαίνεται 
λίαν άπίθανον δτι θά προσπα- 
θήση νά καταδολιευθή τούς πι

Κίνδυνοι κατά την 31ην Δεκεμ
βρίου 1937,850.000 φράγκα (γραμ
μάτια τρίμηνα).

, Είς τον τελευταίον Ίσ,ρλογι- 
I σμόν της, φέροντα την ήμερομη- 
I νίαν τής 31ης Δεκεμβρίου 1938, η 
Α.Ε. ’Αρωματοποιίας, Biraton, 
αναγράφει 4.329.000 φράγκα ως 
ίδιους αυτής πόρους, εις οϋς ύπο- 
χρεωτικώς θά προστεθώσι 5 ο]ο 
εκ τών πρός διανομήν κερδών τών 
60.000, πρός ενίσχυσήν τοΰ άπο- 
θεματικοΰ κεφαλαίου ήτοι 3.000 
φράγκα.

Έκ τής άναγνώσεως τοΰ ίδιου 
Ισολογισμού προκύπτει δτι ή έν

(1) Θεσμός μή άπαντώμενος έν Έλ 
λάδι (Σημ. τοΰ Μ.).

στοποιοι τΥ|ν ϋπαρξιν 805.725 
φράγκων καθαρών κερδών. Άγνο- 
οΰμεν βεβαίως την χρησιμοποίη- 
σιν ήτις εγένετο ή μέλλει νά γίνη 
τοΰ ποσοΰ τούτου, άλλ’ είναι εν 
πάση περιπτώσει λίαν πιθανόν 
δτι μέγα μέρος αυτού θά παρα- 
μείνη ύπό τήν μίαν ή την άλλην 
μορφήν είς τήν Έπιχείρησιν. Ή 
ύπύθεσις αϋτη ένισχύεται καί έκ 
τοΰ γεγονότος δτι ό κ. Duverger 
μισθοδοτείται μηνιαίως καί έκ 
τοΰ δτι έχει καί ιδιαίτερα εισο
δήματα.

Τά κεφάλαια κινήσεως κατόπιν 
τών ανωτέρω, συμποσοΰνται του
λάχιστον είς 810.000+1.200.000 
=2.010.000 φράγκα καί κατ’ 
άνώτατον είς 2.010.000+805,725 

. =2.815.725 φράγκα. Ό κ. Du- 
νέ ger ασφαλώς θά ίσχυρισθή 
δτι είς ταΰτα δέον νά προστεΟώσιν 
καί τά 800.000 τής ετερορρύθμου 
Εταιρίας. Άλλ’ δ Τραπεζίτης δεν 
πρέπει νά έπεκταθή έως έκεΐ.

Όιΐωσδήποτε όμως, τά κεφά
λαια κινήσεως τής Εταιρίας—καί 
είς 2.010.000 μόνον εάν έκτιμη- 
θώσιν έπαρκοΰσιν είς τάς τρε- 
χούσας άνάγκας τής Έπιχειρη- 
σεως ής αί προθεσμίαι βιομηχανο- 
ποιήσεως είναι λίαν βραχεΐαι. 
Βλέπομεν έξ άλλου δτι ό ταμεια
κός ανεφοδιασμός είναι άνετώ- 
τατα εξησφαλισμένος. Πράγματι 
τό βραχυπρόθεσμον παθητικόν 
δεν ανέρχεται είμή είς 2 003.275 
φράγκα — συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ λογαριασμού τής Κας Du
verger.— Είς τό παθητικόν τούτο 
ή Εταιρία άντιπαρατάσσει 121. 
435 φράγκα έν τφ Ταμείφ καί 
παρά Τραπέζαις, πλέον 1.747.564

στωτάς του δι’ έννόμων χειρισμών. I λόγφ Εταιρία έδανείσθη ένυπο 
Έξ άλλου ο Ισολογισμός πι- ^ήκως 2.000.000 φράγκα.

Έξ άλλου τό Ενεργητικόν της 
πιστοποιεί τήν ϋπαρξιν 3.963.000 
φρ. άκινητοποιημένων καί 370.000 
φρ είς εγκαταστάσεις καί απαι
τήσεις έπισφαλεΐ ήτοι έν δλφ 
4.333.000 φράγκα.

Έκ τών ανωτέρω αριθμών δύ- 
ναται νά συναθή δτι τά κεφά
λαια κινήσεως είναι 6.332.000— 
4.333.000=1.999.000 φράγκα, κατ’ 
έλάχιστον δριον. Θά ήσαν κατά 
μέγιστον δριον 2.056.000 φράγκα, 
εάν τό σύνολον τών κερδών ήγετο 
είς ένίσχυσιν τών άποθεματικών 
προνοίας.

Τοΰτο θα ωφειλε νά τό είχε 
πράξει ή εταιρία διότι ή θέσις της 
παν άλλο ή ρόδινος είναι.

Οί κίνδυνοι τών παρά τή Τρα- 
πέζη προεξοφληθέντων τριμήνων 
γραμματίων τή; πελατείας της, 
εκτιμώνται είς 850.000 φράγκων. 
Έάν προστεθώσιν εις αυτα αι 
114.000 τών διαφόρων χρεωστών 
δυνάμεθα νά άποτιμήσωμεν τον 
κύκλον τών πωλήσεων είς 946.000 
φράγκα κατά τριμηνίας δηλαδή 
3. 856.000 έτησίως—αριθμός δστις 
φαίνεται ήδη πολύ πενιχρός εν 
σχέσει μέ τον όγκον τών ά κινη
τοποιήσεων.

Έξ άλλου τά αποθέματα ανα
γράφονται είς τον ’Ισολογισμόν μέ 
3.586.000 φρ. ήτοι: 743.000 φρ. 
είς πρώτα; ϋλας, 582.000 φρ. είς 
φιαλίδια καί έμβαλλάγια καί 2.261. 
000 είς αρώματα.

Έάν θεωρήσωμεν δτι πρός σχη
ματισμόν τών τιμών πωλήσεως, οι 
αριθμοί ούτοι θά αύξηθώσι — διά 
τών εξόδων κατεργασίας τών πρώ
των υλών—διά τών γενικών έξό-

ποιηθέντα ύπό τής Εταιρίας κα · 
θαρά κέρδη άπύ τής κατ’ ’Ιανουά
ριον 1926 συστάσεώς της μέχρι 
τής προτελευταίας χρήσεως ανέρ
χεται είς σύνολον: 
198Λ»Χ100=198600χ2ρ = 3^

960.000 φράγκα.
Καί ό αριθμός οΰτος δμως δεν 

είναι ή δ ελάχιστος. Πράγματι δ 
’Ισολογισμός φέρει ίχνη αύξήσεως 
κεφαλαίου κατ’ αγνώστον χρονο
λογίαν. Δεν είναι λοιπόν αδύνατον 
ιναείς περίοδονπρογενεστέραν τοΰ 
γεγονότος τούτου, τό τακτικόν ά- 
ποθεματικόν νά είχε φθάση τό 1]10 
τοϋ αρχικού κεφαλαίου καί ή Ε
ταιρία νά διέκοψε τήν προικοδότη- 
σίν του. Ή ύπόθεσις αϋτη είναι 
ακόμη πιθανωτέρα έφ’ δσον λο- 
γικοφανώς, τό μεγαλΰτερον μέρος 
τών κερδών έπραγματοποιήθη με
ταξύ 1926 καί 1930.

'Οπωσδήποτε δμως καί έάν 
έχουν τά πράγματα—άφαιρέσεως 
γενομένης τών 259.000 φράγκων 
τών προωρισμένων διά διαφόρους 
προβλέψεις — τά άποθεματικά δεν 
συμποσοΰνται είμή είς 933.000 
φράγκα, είς α περιλαμβάνονται 
καί τά υπόλοιπα παρελθουσοίν 
χρήσεων. Έξ ού προκύπτει δτι οί 
διοικοΰντες έ'λαβον ως ποσοστά 
καί διένειμαν εις τούς μετόχους 
ποσόν 3.027.000 φράγκων, ήτοι 
πλέον τών 3)4 τών πραγματοποιη- 
θέντων κερδών. Έξ άλλου δέ φαί
νεται δτι αί αποσβέσεις έξίχθη- . 
σαν είς τό πρέπον δριον άφοΰ 
είς το τέλος τής δωδεκάτης χρή
σεως, δεν αντιπροσωπεύουν είμή 
τά 20 ο)ο τών ά κινητοποιήσεων.

Τό σύνολον δθεν τών ανωτέρω 
διαπιστώσεων οφείλει νά πείση 
τον Τραπεζίτην ν’ άρνηθή τήν 
σίτουμένην πίστωσιν, ήτις παρε
χόμενη θά εΐχεν ως αποτέλεσμα 
τήν άκινητοποίησιν τών κεφα
λαίων του—ίσως—ίσως δέ καί τήν 
διακινδύνευσαν των.

Άναμφιβόλως τό ποσόν τών 
250.000 φράγκων είς επισφαλείς 
απαιτήσεις—ών τό άντίκρυσμα 
εύρίσκεται είς τον έν τφ Παθη- 
τικφ λογαριασμόν «Διάφοροι Προ
βλέψεις»—δεν είναι φύσεως δυ- 
ναμένης νά προκαλέση σοβαρούς 
κινδύνους , διότι—καί αν ακόμη 
αΰταί προέκυψαν άποκλεισπκώς 
έκ τής τελευταίας χρήσεως —δεν 
αντιπροσωπεύουν είμή τά 6,25ο)ο 
τοΰ κύκλου έργασιών.

’Άρα ούδεμία ένδειξις επιτρέ
πει τήν έγερσιν από τοϋδε υπο
νοιών επί τής ποιότητας τών 
προεξοφλητικών κινδύνων. Ούχ 
ήττον δμως, λόγφ τής γενικής ει
κόνας, ήν εμφανίζει ό ’Ισολογι
σμός, καί λόγφ έζ άλλου τών ει
δικών δυσκολιών ας ή άρνησις 
τής χαρηγήσεως τής υπερβασίας 
θά παράσχη τή Εταιρία, φρονοϋ- 
μεν δτι ή κατάστασις δέον νά 
παρακολουθήται έκ τοΰ σύνεγγυς. 
Ό Τραπεζίτης θά πράξη όρθώς 
νά μην προεξοφλή γραμμάτια είς 
βάρος νέων πελατών είμή μόνον 
επί τή παρ’ αυτού αποδοχή των 
— καί τοΰτο ύπό τήν προϋπόθε-

μεν οτι ή διάθεσις τών Stocks τή-,
31ηςΔεκεμβρίου 1937θά απαίτηση 
χρονικόν διάστημα ανώτερον τοΰ 
έτους, ύπό τήν προϋπόθεση' δτι 
δεν θά έπιβραδυνθή περισσότερον 
από νέαν κάμψιν τών έργασιών.

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας τά 
κεφάλαια κινήσεως—καί είς 2.056.
Ο00 φράγκα ακόμη έάν έκτιμη- 
θώσι—φαίνονται σαφώς ανεπαρ
κή, ό'χι τόσον έν συγκρίσει μέ τήν 
αξίαν τών αποθεμάτων, δσον μέ 
τήν βραδύτητα τοΰ ρυθμοΰ τών 
πωλήσεων.

Τά αποτελέσματα τής τοιαύτης 
βραδύτητας σημειώνουσιν αντίκτυ
πον επί τών Ταμειακών διαθεσιμο
τήτων τής Έπιχειρήσεως.

Τήν 31ην Δεκεμβρίου 1938 ή Ε
ταιρία ωφειλε βραχυπροθέσμους 
1.741.000 φράγκων. Διά νά άντι- 
κρύση τό τοιοΰτον Παθητικόν δεν 
εΐχεν είμή 97.000 φράγκων είς τό 
Ταμεΐον της καί 114.000 αποκτή
σεις έκ χρεωστών ας έκτος αντιθέ
των δεδομένων δέον νά θεωρήσω
μεν ώς ρευστοποιήσιμους—ήτοι έν 
δλφ 211.000 φράγκων. Πρός κά- 
λυψιν τοϋ ύπερβάλλοντος—ήτοι:
1.530.000 φράγκων—θά έπρεπεν 
ή Εταιρία νά διαθέτη αποκλει
στικά); τάς έκ πωλήσεων εισπρά
ξεις της συνεχών μηνών.

Ακόμη καί έάν δεχθώμεν δτι 
οί διοικοΰντες δέν θά άπέσυρον 
τά πιστωτικά ύπόλοιπα τών λο
γαριασμών των — πράγμα δυσκο- 
λώτατον κατά τήν παρούσαν στιγ
μήν—ή κατάστασις δέν φαίνεται 
ύπό εύ.νοϊκώτερον πρίσμα. Οί υ
πόλοιποι βραχυπρόθεσμοι πιστω- 
ταί άντιπροσώπεύουσι σύνολον 
1.3Ο6.000 φράγκων, καθ’ ήν στιγ
μήν αί μηνιαΐαι εισπράξεις ουδό
λως ύπερβαίνουσι τάς 320.000 
φράγκων έξ ών ή Έταιρια οφείλει 
νά παρακρατή τά άναγκαιοΰντα 
πρός συνέχισιν τής έκμεταλλεύ- 
σεως ποσά.

Δικαιούμεθα έξ άλλου νά έρω- 
τήσωμεν έάν, κατά τό παρελθόν, 
οί διοικοΰντες τήν Έπιχείρησιν 
εΐχον λάβει δλας τάς αναγκαίας 
προφυλάξεις διά νά άποφύγουν 
νά εύρεθώσιν μίαν ημέραν είς πα- σιν δτι αί περί αυτών πληροφο 
ρομοίαν στενοχωράν θέσιν.

Έκ τοΰ κονδυλίου τοΰ τακτι
κού άποθεματικοΰ, δυνάμεθα να 
ύπολογίσωμεν δτι τά πραγματο-

ρίαι του θά 
έποψιν ευνοϊκοί.

είναι υπο πασαν

(’Ακολουθεί)
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή κατά την τελευταίαν εξαετίαν 
ασκούμενη οικονομική καί δημοσιονο
μική πολιτική τοϋ έθνικοσοσιαλιστι- 
κοΰ καθεστώτος ήγαγεν εις την επιβο
λήν συστήματος πολεμικής οικονομίας 
καθ’ ΰ ή ανθρώπινη δραστηριότης, 
τά εργοστάσια, ό υλικός πλούτος καί 
τά χρηματικά μέσα έτέθησαν έξ ολο
κλήρου εις τήν διάθεσιν τοϋ Κράτους, 
έπ.ιφορτίσαντος τήν βιομηχανίαν με 
παραγγελίας ύπερβαινούσας τό οριον 
άποδοτικότητός της. Τουναντίον πα- 
ρεμελήθη ή παραγωγή προϊόντων προς 
εξαγωγήν εις τύ εξωτερικόν ή ικανο- 
ποίησιν των αναγκών τής εσωτερικής 
καταναλώσεως. Ή ανωτέρω άκολουθη- 
θεΐσα τακτική προεκάλεσεν έλλειψιν 
εργατικών χειρών καί πρώτων υλών, 
ανωμαλίαν εις τήν διεξαγωγήν τοϋ 
εξωτερικού εμπορίου, επιβολήν περιο
ρισμών εις τήν εντόπιον κατανάλωσιν, 
καί συ μ,πτώματα διαταράξεως εις τήν 
λειτουργίαν τής παραγωγής καί τής 
συγκοινωνίας. Γενικώτερον τά συμφέ
ροντα τού εμπορίου ήγνοήθησαν εν
τελώς.

Καθ’ δλον τό ανωτέρω χρονικόν 
διάστημα ουδέποτε τό Reich κατώρ- 
θωσε νά ίσοσκελίση τόν προϋπολογι
σμόν του. Μολονότι τά έκ φόρων έσο
δα άνήλθοι άπό RM. 6.650 έκατομμ. 
κατά τό φορολογικόν έτος 1932—1933, 
εις RM. 17.000 έκατομμ. κατά τό φο
ρολογικόν έ'τος 1938—1939, τά χρέη 
τοϋ Reich ηύξήθησαν, κατά τάς επι
σήμους στατιστικός, κατά RM. 25.680 
έκατομμ. έξ έγκυρου πηγής έγνώσθη 
ότι τό συνολικόν δημόσιον χρέος έδι- 
πλασιάσθη έντός τής ύπ’ δψιν έξαε- 
τίας, υπολογίζεται δέ ήδη εις RM. 
50.000 έκατομμΰρια.ξ

Άπό τοϋ 1935 τό Reich έξέδωκε δά
νεια συμποσοΰμενα εις RM. 15.000 έκα
τομμ. Κατά τό αύτό χρονικόν διάστη
μα ή αξία τής τε βιομηχανικής καί 
γεωργικής παραγωγής άνήλθεν άπό 
RM. 46.500 έκατομμ. εις RM. 100.000 
έκατομμ. περίπου τό 1938, καίτοι τό 
πλεΐστον τής άνω αύξήσεως αφορά εί
δη μή αμέσως παραγωγικά καί ανα
λώσιμα (Capil goods). Ή άνάπτυξις 
τής πίστεως, έν συνδυασμφ πρός τήν 
μεγάλην δυσαναλογίαν μεταξύ παρα
γωγής μή αμέσως αναλωσίμων προϊ
όντων καί ειδών καταναλώσεως κατέ- 
στησεν άναγκαίαν τήν επιβολήν αυ
στηρού συστήματος ποσοτικών περιο
ρισμών καί έλεγχον τών τιμών. Ό 
δείκτης χονδρικής πωλήσεως άνήλθεν 
άπό 64,8 τόν Απρίλιον 1933 εις 75.5 
τόν ’Οκτώβριον 1938, αντίστοιχος δέ 
ό τιμάριθμος ακρίβειας τοϋ βίου άνήλ
θεν άπό 76,5 είς82.3. Εσχάτως ή Γερμα
νική κυβέρνησις περιέκοψεν αίσθητώς 
τά ποικίλα προγράμματά της έκτελέ- 
σεις διαφόρων έργων. Ή προθεσμία 
πέρατώσεως αυτών παρετάθη, πολλά 
σχέδια κατασκευής οικοδομών περιο- 
ρίσθησαν, άνεβλήθησαν ή καί έγκατε- 
λείφθησαν. Αύτό τούτο τύ πρόγραμμα 
οχυρωματικών έργων παρουσίασεν έπι- 
βράδυνσιν, έχαλαρώθη δ’ έπίσης κατα
φανώς ή πρός έπανεξοπλισμόν δρα
στηριότης. Πάντως αί δαπάναι διά τάς 
τρεχούσας στρατιωτικάς άνάγκας συ
νεχίζονται αμείωτοι, ή δέ περαιτέρω 
αΰξησις αυτών θά έξαρτηθή έκ τής 
μελλοντικής εξωτερικής πολιτικής τοϋ 
Reich. Τό αίτιον τής ανωτέρω άξιο- 
σημειώτου χαλαρώσεως οφείλεται εις 
τήν σημερινήν δυσχερή δημοσιονομικήν 
κατάστασιν, τής οποίας άπόδειξις εί
ναι ή πρόσφατος παραίτησις τού Δό- 
κτορος Schacht έκ τής διοικήσεως τής 
Reichsbank. Συνεπείμ τών τεραστίων 
κρατικών παραγγελιών αί διάφοροι 
Γερμανικοί βιομηχανίαι, είδικώς δέ αί 
πολεμικοί καί οικοδομικοί βιομηχανίαι, 
έφθασαν εις τύ έσχατον οριον τής άπο- 
δοτικύτητός των.1

Κατά τόν Μάϊον 1938 ό Δόκτωρ 
Schacht ήρχισεν έφαρμόζων σύστημα 
χρηματοδοτήσεως τών έκτελουμένων 
έργων διά τής έκδόσεως γραμματίων 
εξοφλητέων άμα τή παραδόσει τοϋ πα- 
ραγγελθέντος προϊόντος. Κατόπιν τών 
κρίσιμων γεγονότων τοϋ 1938 (προ- 
σάρτησις τής Αυστρίας, έπιστράτευσις 
κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον διά τό. 
Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα, έναρξις κα- 
κασκευής τεράστιος οχυρωμένης ζώνης 
κατά μήκος τοϋ ’Ρήνου) αί δαπάναι 
τοϋ δημοσίου έσημ,είωσαν νέαν αϋξη- 
σιν, έξεδόθησαν νέαι μεγάλοι ποσότη
τες γραμματίων, ύπερβαίνουσαι κατά 
πολύ τάς έκ φόρων κρατικάς εισπρά
ξεις καί τά υπό τήν έγγύησιν τοϋ Reich 
έκδεδομέ,να δάνεια,επομένως δέ προέκυ- 
ψε συσσώρευσις ληξιπροθέσμων γραμ
ματίων, τών όποιων ή άθρόα έξόφλη- 
σις έπεΐγεν. Έδημιουργήθη οϋτω οι
κονομικόν αδιέξοδον άγαγόν εις τήν 
παρατηρουμένην σήμερον γενικήν χα- 
λάρωσιν τής έκτελέσεως έργων μέ κίν
δυνον έμφανίσεως ανεργίας, δεδομένου 
ότι ό Χίτλερ άπέκρουσε διαρρήδην τήν 
υπό τινων προταθεΐσαν λύσιν πληρώ- 
σεως τοϋ δημοσιονομικού κενού διά 
σοβαρός _ αύξήδεως τής φορολογίας. 
Σημειωτέον προσέτι ότι εκτός τού 
ηύξημένου δημοσίου χρέους καί τά έν 
κυκλοφορίφ μέσα πληρωμής παρουσία
σαν αΰξήσιν εις R.M. 10.400 εκατομ
μύρια, έξ ών R. Μ. 8.605 έκατομμ. 
εις τραπεζογραμμάτια, έναντι R. Μ.
3.563 έκατομμ. εις τραπεζογραμμάτια 

λήγοντας τοϋ 1934.

"Οσον αφορά τόν κ. Schacht οϋτος 
άπεχώρησέν, ώς λέγεται, κατόπιν δια
φωνίας αύτοΰ επί τής άκολουθουμένης 
νομισματικής πολιτικής, έπί τού έβραϊ- 
κοΰ ζητήματος καί έπί τών παράτολ
μων προγραμμάτων έξοπλισμών καί 
άνεγέρσεως μεγάλων κτιρίων.

’Ήδη ό διαδεχθείς τόν Schacht κ. 
Funk μελετμ δύο σχέδια αντιμετώπι
σε ως τών δημοσιονομικών δυσχερειών. 
Τό έν προβλέπει τήν παράτασιν τών 
βραχυπροθέσμων καί μεσοπρόθεσμων 
δανείων, τύ δέ άλλο τήν έκδοσιν νέων 
γραμματίων.Προύτίθεται οΰτος νά έκ- 
δώση εις τιμήν κάτω τού αρτίου βρα
χυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα άτοκα 
γραμμάτια τοϋ θησαυροφυλακίου, άτι- 
να θά γίνωνται δεκτά διά τήν κατα
βολήν τών φόρων. Είσέτι δέν άπεφασί- 
σθη έάν τά νέα γραμμάτια θά δύναν- 
ται νά άναπροεξοφλώνται. Έν έναν- 
τίφ περιπτώσει, αί τράπεζαι θά έχουν 
πάντοτε νά αντιμετωπίσουν τύ πρόβλη
μα τής ρευστότητας αυτών. Ό κ. 
Funk φρονεί ότι τό Κράτος δέον νά 
παύση καταβάλλον τόκον έπί τών 
προκαταβολών τής Reichsbank. Πι
στεύει ότι θά δυνηθή μελλοντικώς νά 
άρη τούς συναλλαγματικούς περιορι
σμούς οπότε θά ύπάρξη δυνατότης 
έπιτεύξεως νέων εξωτερικών πιστώ
σεων «διά τό Reich. Έξ άλλου φαίνε
ται πιθανόν ότι ό· κ. Funk θά κατα- 
βάλη προσπάθειαν πρός άνάπτυξιν 
τού εξωτερικού εμπορίου τής Γερμα
νίας καί ότι θά έπιτρέψη εις τήν βιο
μηχανίαν νά έπαναρχίση προσφεύγου- 
σα εις τήν αγοράν κεφαλαίων, διότι 
έπί τού παρόντος μόνον τό Κράτος 
δικαιούται νά έκδίδη νέα δάνεια εις 
τήν αγοράν.

Αί τελευταΐαι έδαφικαί προσαρτή
σεις (Αυστρία, Σουδητικαί περιοχαί) 
τού Reich δέν φαίνονται νά έπέδρα- 
σαν μέχρι τοϋδε εΰνοϊκώς έπί τής κι- 
νήσεως τού Γερμανικού έξωτερικοΰ 
εμπορίου. Τύ 1937 παρουσίασεν εις 
τά εμπορικόν ίσοζύγιον πλεόνασμα 
υπέρ τής εξαγωγής RM. 443 εκατομ
μυρίων, τό δέ 1938 τουναντίον εισα
γωγικόν πλεόνασμα RM. 432 εκατομ
μυρίων. Λόγο) έλλείψεως πριότων υλών 
έ'ξωθεν είσαγόμενων, ή Γερμανική 
υφαντουργία υποφέρει αίσθητώς, αί 
δέ έξαγωγαί τών προϊόντων αυτής 
εμειώθησαν άπό RM. 1400 έκατομμ. 
τύ 1929 εις RM. 422 έκατομμ. τό 1937 
καί εις RM. 330 έκατομμ. κατά τούς 
11 πρώτους μήνας τού 1938. Εσχάτως 
τό Reich έχορήγησεν εις τήν Τουρ
κίαν δεκαετή πίστωσιν RM. 150 έκα
τομμ. έπί τόκου50]0, διά τήν χρηματοδό
τησήν τών πολεμικών προμηθειών καί 
τής βιομηχανικής άναπτύξεως τής 
Τουρκίας.

χον νά στερεώσουν αίσθητώς τήν οι
κονομικήν κατάστασιν αυτών, ούτως 
(άστε νά δύνανται νά διατηρήσουν 
αμείωτα τά διανεμητέα μερίσματά των 
καί εις ήν περίπτωσιν ακόμη συνέβαινε 
νά πεςιιορισθοΰν αί έργασίαι έπί τι 
χρονικόν διάστημα.

Ό φόβος περί έκκρήξεως πολέμου, 
περί νέων φορολογικών επιβαρύνσεων 
καί περί ριζοσπαστικωτέρας πολιτικής 
τής σοσιαλιστικής κυβερνήσεως απο
τελούν τά κύρια αίτια, άτινα άποτρέ- 
πουν τούς κεφαλαιούχους νά αγορά
ζουν χρεώγραφα καί παρωθούν του
ναντίον αυτούς εις όλιγώτερον μέν 
επικερδείς άλλ’ άσφαλεστέρας επεν
δύσεις. Ή αϋ'ξουσα απροθυμία τού κε
φαλαίου νά έκτεθή εις κινδύνους, εν
δέχεται, αν συνεχισθή, νά παρεμπο- 
δίση τήν φυσικήν άνάπτυξιν τής πα
ραγωγής καί τής οικονομικής δραστη
ριότητας. Ή άνωτέρω κατάστασις ανη
συχεί λίαν τούς κορυφαίους οικονομι
κούς κύκλους τής Σουηδίας, θεωρεί
ται δέ πιθανώτατον ότι θά άποτελέση 
αΰτη πρασεχώς τό άντικείμενον σοβα
ρός συζητήσεως μεταξύ Κυβερνήσεως 
καί αντιπροσώπων τής βιομηχανίας.

Ό προϋπολογισμός τού οικονομικού 
έτους 1ύ39—1940 κατηρτίσθη ύπό τού 
Γενικού Λογιστηρίου. Έν συγκρίσεί 
πρός τόν περυσινύν προϋπολογισμόν, 
παρουσιάζει οΰτος αΰξησιν έσόδων 
άπό κορ. 1.130 έκατομμ. εις κορ. 1.190 
έκατομμ., δι’ αύξήσεως τών έκ φόρων 
είσπ'ράξεων κλπ.

Κατά τό τελευταΐον τρίμηνον τού 
1938 τό είς χρυσόν κάλυμμα τής Τρα- 
πέζης τής Σουηδίας άνήρχετο είς 707 
έκατομμ. κορωνών καί ή είς τραπεζο
γραμμάτια κυκλοφορία είς 984 έκατομ. 
κατά μέσον όρον.

Κατά τούς 11 πρώτους μήνας τού 
1938 ή κίνησις τού έξωτερικοΰ εμπο
ρίου τής χώρας ήτο ή κάτωθι : Αξία 
εισαγωγών κορ. 1.876 έκατομμ., αξία 
έξαγωγώσ κορ. 1.68,1 έκατομμ. Τ01937 
(12 μήνες) ή αντίστοιχος κίνησις ήτο : 
Είσαγωγαί κορ. 2.109 έκατομμ., έξα
γωγαί 1.994 έκατομμ. καί τό 1936, εί
σαγωγαί κορ. 1.620 έκατομμ., έξαγω
γαί 1.506 εκατομμύρια.

ΙΑΠΩΝΙΑ

κυβερνήσεως τήν 2αν Δ]βρίου 1938. ; 
Αί δαπάναι ώρίσθησαν είς 3.694,7 έκα- ί 
τομμ. γιεν έ'ναντι τών 3.514,5 έκατομμ,. j 
γιέν, άτινα είχον προϋπολογισθή διά ■ 
τό τρέχον οικονομικόν έ'τος. Ή παρα
τηρούμενη αΰξησις δαπανών οφείλε
ται είς τά άπαιτούμενα ηύξημένα πο
σά διά τήν έξυπηρέτησιν τού δημοσίου 
χρέους, είς τά λαμβανόμενα μέτρα 
προνοίας υπέρ τών καταστάντων ανα
πήρων στρατιωτών καί τών οικογε
νειών τών θυμάτων πολέμου, είς τά 
έ'ξοδα αντιαεροπορικής άμύνης, είς 
τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανικής άπο- 
δοτικότητος, είς τά μέτρα πρός προα
γωγήν τού εξωτερικού εμπορίου, καί 
είς τά έκτελούμενα έ'ργα διαρρυθμί- 
σεως τών ποταμών.

Ό προϋπολογισμός δαπανών τών 
πολεμικών υπουργείων άνέρχεται είς 
1148 έκατομμ. γιέν, ήτοι είς τά 31,8 0]0 
τών συνολικών κρατικών εξόδων, έ'ναν- 
τι 1247 έκατομμ. γιέν. δαπανών τής 
τρεχούσης χρήσεως έμφανιζουσών ανα
λογίαν 35, 4 0]0 έπί τού συνόλου τών 
έφετεινών κρατικών εξόδων. Τά έσο
δα τού οικονομικού έτους 1939—1940 
προϋπολογίζονται είς 2.801 έκατομμ. 
γιέν, ήτοι μεγαλύτερα τών έσόδων τής 
χρήσεως 1938—1939 κατά 295 έκα
τομμ. γιέν. Τό έλλειμα τού προϋπολο
γισμού άνέρχεται είς 893 έκατομμ. γιέν 
έξ ών 809 έκατομμ. γιέν θά δεήση νά 
καλυφθούν διά τής έκδόσεως νέουέσω- 
τερικού δανείου.

Παρά τάς διατυπωθείσας άντιρρή- 
σεις έκ μέρους τού 'Υπουργού τής βιο
μηχανίας καί τού εμπορίου, άπεφασί- 
σθη ότι αί είς τόν Νόμον περί κινη- 
τοποιήσεως τής εθνικής οικονομίας 
περιλαμβανόμενοι διατάξεις θά τρο
ποποιηθούν ενδεχομένως έπί τό αύ- 
στηρότερον. Συγκεκριμένος γίνεται 
μνεία περί αναγκαστικής μειώσεως 
τών διανεμητέων μερισμάτων υπό τών 
εταιρειών, αϊτινες αποκομίζουν κέρδη 
έκ τής εμπολέμου καταστάσεως, καί 
έξαναγκασμοϋ τών τραπεζών όπως χο
ρηγούν δάνεια είς τάς πολεμικάς βιο
μηχανίας. Αί άνωτέρω αποφάσεις, πε- 
ριελθοϋσαι είς γνώσιν τού κοινού 
προεκάλεσαν ανησυχίαν είς τούς κύ
κλους τών κεφαλαιούχων καί τών επι
χειρηματιών, οΐτινες είσέτι δέν καθη
σύχασαν. Πάντως τά ως άνω σκοπού- 
μενα δραστικά μέτρα δέν πρόκειται

περαιτέρω αΰξησιν τούτων, έπίσης δέ, 
όσον αφορά τήν ύπό τών τραπεζών 
αναγκαστικήν χρηματοδότησιν τών πο
λεμικών βιομηχανιών, τό Κράτος δ,έν 
φαίνεται πρός τό παρόν διατεθειμένοι’ 
νά παρημβη αμέσως είς τήν ύπό τών 
έμπορικών τραπεζών άκολουθουμένην 
πιστωτικήν πολιτικήν.

Ή στατιστική κίνησις τοϋ εξωτερι
κού εμπορίου τής χώρας εξακολουθεί 
νά εμφανίζεται είσέτι λίαν ευνοϊκή. 
Τόν Ν]βριον 1938 αϊτέ είσαγωγαί καί 
έξαγωγαί ήσαν μεγαλύτεροι τών άντι- 
στοίχων περυσινών κατά 3,5—3,6 0]0 
(άξια εισαγωγών 217,4 έκατομμ. γιέν, 
άξια εξαγωγών 262 έκατομμ. γιέν). 
Κατά τούς 11 μήνας λήξεως Ν]βρίου 
1938 ή άξία τών εισαγωγών παρουσία
σεν πτώσιν έν συγκρίσει πρός πέρυσιν 
1.145 έκατομμ. γιέν (κατά 32,5 0 0) είς 
2.380,4 έκατομμ. γιέν, ή δέ αξία τών 
έξαγωγών έσημείωσεν ύποχώρησιν 
508,9 έκατομμ. γιέν (κατά 17, 5 0]0) 
είς 2.393,8 έκατομμ. γιέν. Οΰτω, κα
τά τό ύπ’ όψει ένδεκάμηνον προέκη- 
ψεν πλεόνασμα έξαγωγών έκ 13,4 έκα
τομμ. γιέν, έναντι εισαγωγικού πλεο
νάσματος έξ 622,5 έκατομμ. γιέν κατά 
τό αντίστοιχον περυσινύν ένδεκάμηνον.

Ή βελτιωμένη όμως αΰτη κατάστα- 
σις παρουσιάζεται όλιγώτερον σημαν
τική, άν δέν λάβωμεν ύπ’ όψει τό είς 
γιέν διεξαγόμενον έμπόριον μετά τής 
Κίνας καί τού Μαντσούκουο, χώρας 
άποτελούσας όμοΰ μετά τής ’Ιαπωνίας 
τήν λεγομένην ομάδα χωρών τού γιέν.
Εν τή περιπτώσει τούτη ή εμπορική 

κίνησις μετά τών λοιπών χωρών εμφα
νίζει κατά τό ύπ’ όψει ένδεκάμηνον ει
σαγωγικόν πλεόνασμα 500 έκατομμ. 
γιέν έναντι περισυνοΰ ελλείμματος τού· 
εμπορικού ισοζυγίου 900 έκατομμ. γιέν.

Ή κυκλοφορία τραπεζογραμματίων 
παρουσιάζει συνεχή αΰξησιν. Τόν 
Νοέμβριον 1938 αυτή άνήρχετο είς 
2.025 έκατομμ. γιέν κατά μέσον όρον, 
έναντι 1.997 έκατομμ. τόν ’Οκτώβριον 
καί 1671 έκατομμ. γιέν τόν Νοέμβριον 
1937. Ό δείκτης χονδρικής πωλήσεως 
τού εμπορικού επιμελητηρίου τοϋ Τό-

ΣΟΥΗΔΙΑ

Τά άπό τού θέρους 1938 έμφανι- 
σθέντα σημεία οικονομικής βελτιώ- 
σεως, μετά τήν μεταξύ Αύγουστου 1937 
καί Ιουνίου 1938 παρατηρηθεΐσαν πε
ρίοδον χαλαρώσεως, έσυνεχίσθησαν 
καθ’ δλον τό τελευταΐον τρίμηνον τού 
1938. Ό γενικός δείκτης οικονομικής I 
δραστηριότητας (βάσις 1935=100) ύπε- 
ρέβη τύ 114, τό δέ εύχάριστον τούτο 
γεγονός άποδοτέον είς τήν σημαντικήν 
αΰξησιν τής παραγωγής, είς τήν ηύξη- 
μένην κατανάλωσιν σιδήρου καί χάλυ
βας, είς τήν τόνωσιν τής οικοδομικής 
δραστηριότητας καί είς τήν άπασχύ- 
λησιν ηύξημένου άριθμοΰ εργατών.

Ή κίνησις τού εξωτερικού εμπορίου 
έν τούτοις δέν παρουσίασεν αισθητήν 
βελτίωσιν. Κατά τό δεκάμηνον ’Ια
νουάριου—’Οκτωβρίου 1938 ή άξία 
τών έξαγωγών άνήλθεν είς κορώνας 
1.500 έκατομ. έ'ναντι κορωνών 1.610 
έκατομμ. κατά τό άντίστοιχον δεκά
μηνον τού 19.37,, αί δέ είσαγωγαί 
έμειώθησαν άπό κορώνας 1.734 έκατομ. 
είς κορώνας 1.679 εκατομμύρια. Τόν 
Όκτο'ιβριον 1938 ύπήρχεν άρα είς τό 
εμπορικόν ίσοζύγιον έλλειμμά κορ. 179 
έκατομμ. έναντι περυσινού ελλείμμα
τος κορ. 124 έκατομμ. Συνάγεται έκ 
τούτου ότι έφ’ όσον χρόνον αί προ
βλέψεις διά τήν έξέλιξιν τοϋ έξαγωγι- 
κού εμπορίου χάρτου καί πολτού χάρ
του θά εξακολουθούν νά είναι δυσμε
νείς, σημαντική βελτίωσις τής κινή- 
σεως τού Σουηδικού εμπορίου δέν 
πρέπει νά αναμένεται.

Ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεοις 
εμφανίζει πτώσιν, ύπό τήν έπήρειαν 
τής χαλαρώσεως τών τιμών τού αρα
βοσίτου. Ή χρηματαγορά επανέρχεται 
βαθμηδόν είς τήν κανονικήν αύτής 
κατάστασιν, ένδειξιν δέ τούτου παρέ
χει ή έλάττωσις τών παρά Τραπέζαις 
καταθέσεων δψεως άπό κορ. 823 
έκατομμ. είς κορ. 604 έκατομμ. Του
ναντίον αί χορηγήσεις τών Τραπεζών 
άνήλθον είς κορ. 4.335 έκατομμ,. ένφ 
αί παρ’ αύταΐς καταθέσεις έμειώθη
σαν είς κορ. 4.237 έκατομμ. Τό είς 
χρυσόν απόθεμα τής Τραπέζης τής 
Σουηδίας παραμένει ήδη σταθερόν είς 
κορ. 707 έκατομμ. νέαι δέ άγοραί χρυ
σού δέν έπραγματοποιήθησαν.

Καθ’ δλον τόν Νοέμβριον τό Χρη- 
ματιστήριον άξιών τής Στοκχόλμης 
ήτο χαρακτηριστικώς άδρανές, οί δέ 
κερδοσκόποι έδίσταζον νά προβοϋν είς 
αγοράς χρεωγράφων. "Ηδη όμως αί 
πλεΐσται τών Σουηδικών Εταιρειών 
τών οποίων αί μετοχαί άναγράφονται 
είς τό δελτίον Χρηματιστηρίου, έπέτυ-

Ό κρατικός προϋπολογισμός τού 
άρχομένου τήν Ιην ’Απριλίου 1939 νέου 
οικονομικού έτους ένεκρίθη ύπό τής

νά θίξουν τά σήμερον ύπό τών έται- 
ρειών χορηγούμενα μερίσματα, όσονδή-

κιο εσημειωσεν ελαφραν αΰξησιν, ενώ 
τά χρεώγραφα έδειξαν τουναντίον

ποτέ υψηλά καί αν είνε, αλλά πάσαν κάμψιν.
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Ενεργητικά υπόλοιπα Κλήριγκ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ . . .
ΙΤΑΛΙΑ................
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 
ΕΣΘΟΝΙΑ .... 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ . . . 
ΛΕΤΤΟΝΙΑ .... 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ .... 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ .

Παθητικά υπόλοιπα
ΣΟΥΗΔΙΑ.....................

ΠΟΛΩΝΙΑ
Στατιστικόν Κλήριγκ 
Τραπεζιτικόν Κλήριγκ

ΒΕΛΓΙΟΝ
ΕΛΒΕΤΙΑ.................... ........................
ΟΥΓΓΑΡΙΑ..........................................
ΓΑΛΛΙΑ..................................................
ΝΟΡΒΗΓΙΑ..........................................
ΡΩΣΣΙΑ..................................................
ΡΟΥΜΑΝΙΑ.........................................

BONSDE GAISSE εν κυκλοφορία 
Λ]σμός Α' (εμπορεύματα) άνοιγμα 
Λ]σμός Β' (τουρισμός).....................................

ΤΟΥΡΚΙΑ.............................................................. '
BONSDE GAISSE έν κυκλοφορίμ ....
Λ)σμός Α' (εμπορεύματα) άνοιγμα................
Λ]σμός Γ' (γαιάνθρακες).................................

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΆ ..........................................
BONSDE GAISSE έν κυκλοφορίμ .... 
Λ]σμός TRIPARTITE έπ’ δνόματι Εθνικής 

Τραπέζης Γιουγκοσλαυΐας .....................

Δρχ. 53.382.- 
» 33.188.776.- 
» 4.059.769.-

LTQ.142.437.- 
» 86.325.-

Stook RM.
» LTS.
» KC.
» ΛΑ.

Ανοιγμα KS.
» ' ZL.

ΔΡΧ. 
» FB. 

F.S
» ΔΡΧ. 
» FF.
» AA 
S ΔΡΧ.

ETQ.
ΔΡΧ.

DIN.

2.709.484.— 
2.301.513.- 
5.712.711.— 

1.731-/- 
7.982-/- 
5.885-/-: 

76.755-/- 
13-/-

505.557.
3.902.047.

13.367.687.
42.507.664.

203.500.
3.301.110.

20.621.237.
55.259.

14.592.325.

37.301.927.—
49.462.—

228.762.—
27.430.117.—

7.950.006.—

Σΰνολον παθητικών υπολοίπων . . . 
Σύνολον ένεργητικών υπολοίπων . . .
Γενικόν υπόλοιπον τή 31-1-39 (παθ.)

Δρχ. 504.472.733.— 
» 202.108.710.—
» 302.364.023.—
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ΚΑΠΝΟΣ
Έμπόριον : Έκ τών εις χεϊρας του 

ελευθέρου Καπνεμπορίου διαθεσί
μων έμπορικώς έπεξειργασμένων κα
πνών έξησφαλίσθη κατά τόν διαρρεύ- 
σαντα μήνα ή διάθεσις σημαντικού 
μέρους διά τής παραλαβής ύπό τής 
έν Έλλάδι άντιπροσωπείας του Πο
λωνικού Μονοπωλίου τών ύπ’ αύτοΟ 
γενομένων δεκτών μεριδίων καί τής 
άνακοινώσεως έξ άλλου ύπό του 
Τσεχοσλοβάκικου Μονοπωλίου τών 
άποφάσεών του έπί τών ύποβληθει- 
σών εις αυτό πρό τινων μηνών προσ
φορών.

Οϋτω ή έν Θεσσαλονίκη άντιπρο- 
σωπεία τοΰ Πολωνικού Μονοπωλίου 
προέβη εις τήν παραλαβήν 711.500 
χιλ)μων καπνών διαφόρων προελεύ
σεων. Αί παραληφθεΐσαι μερίδες πα
ραμένουν είσέτι έν Έλλάδι μέχρι 
διακανονισμού λεπτομερειών σχετι- 
ζομένων πρός τήν έπέκεινα λειτουρ
γίαν τοΰ έλληνοπολω νικοΰ κλήριγκ, 
οπότε καί θά πραγματοποιηθή ή άπο- 
πληρωμή τών κατά τά ανωτέρω ά- 
γορασθέντων καί παραληφθέντων 
καπνών.

Τό Τσεχοσλοβακικόν Μονοπώλιον 
κατεκύρωσε κατά τάς γενομένας ύπ’ 
αύτοϋ άνακοινώσεις τήν άγοράν 
555.000 χιλ)μων καπνών διαφόρων 
προελεύσεων, έλπίζεται δέ δτι διά 
νεωτέρων άποφάσεών θέλει συμπλη- 
ρώση τό ανω ποσόν διά 200.000 χιλ) 
μων περίπου είσέτι.

Άγοραπωληαίαι : Ή άγοραστική 
έπί χωρικών καπνών τής εσοδείας 
1938 κίνησις, μή έπεκταθεϊσα είσέτι 
εις δλας τάς καπνικός περιφέρειας 
καί έπί δλων τών ποικιλιών λόγω μή 
περατώσεως είσέτι τής χωρικής αΰ- 
τών συσκευασίας, δέν άνεπτύχθη καί 
κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα μέ 
ζωηρότητα.

Σημαντικοί σχετικώς ποσότητες ή- 
γοράσθησαν έκ τής Αιτωλοακαρνα
νίας κυρίως, καί κατά δεύτερον λό
γον έκ τής Κεντρικής καί Δυτικής 
Μακεδονίας, τής Πελοποννήσου καί 
’Ηπείρου.

Προσέτι άγοραί τινες έγένοντο καί 
έκ τών εις χεϊρας τών καπνοπαρα
γωγών ύπολοίπων έσοδείας 1937. 
α) 'Αγοραί καπνών εσοδείας 1938. 
Σύνολον άγορών μέχρι

20)12)38 όκ. 3838.100
Άγοραί άπό 21)12)38 —

20)1 )39 » 1841.865
Σύνολον άγ. μέχρι 20)1)39 » 5679.965 
β) Άγοραί καπνών εσοδείας 1937. 
Σύνολον άγορών μέχρι

20)12)38 όκ. 46.639.055

Άγοραί άπό 21)12)38- 
20)1)39

Σύνολον μέχρι 20)1)39

τά τό όποιον πρόκειται νά έπιστρα-
»__ 540.161 φοΟν εις τούς καλλιεργητάς πρός
» 47.179.216 6 σέντς αί άγορασθεϊσαι ύπό τής 

. , , , I Κυβερνήσεως ποσότητες, ϊναάναγκα-
^•^’99ύσιευθιΊ Λναγκ. No-1 o0oqv κομ περιορίσουν τήν σποράν. 

9°ς δι ου παρέχεται εξααρετι- | 0ϋτω 4.000.000 δέματα θά Εφευγαν
κώς διά τήν έσοδειαν 19» ή ευχέρεια άπό ‘τάς χείρας τ^ς Κυβερνήσεως 
πωλησεως μη διαχωρισθέντων κατα καί 1.670.000 δέματα θά έχρησιμο- 
κατηγοριας καπνών. I ποιούντο δΤ ξργα περιθάλψεις. Έπί-

ΔΤ άποφάσεως τής Άνωτ. ’Επι
τροπής Καπνού κατηρτίσθη τό πρό
γραμμα καί καθωρίσθη τό σύστημα 
ρυθμίσεως τής καπνοκαλλιέργειας 
τοΰ τρέχοντος έτους 1939 κατά τά 
προβλεπόμενα διά τοΰ προτάσει αύ- 
τής έκδοθέντος Άναγκ. Νόμου 1575.

Εξαγωγή καπνών κατά τό έτος 
1938. Έκ τών καταρτισθεισών ύπό 
τών Γραφείων Προστασίας Έλλην. 
Καπνοΰ στατιστικών προκύπτει δτι 
διαρκοΰντος τοΰ λήξαντος έτους 1938 
έξήχθησαν έν συνόλω έξ "Ελλάδος 
48.707.902 χιλ]μα άκατεργάστων κα
πνών άξίας 5.116.570,528 δρχ. έναντι 
42.882.746 χιλ)μων άξίας 4.440.164,316 
δρχ. έξαχθέντων κατά τό προηγού- 
μενον έτος.

Έξ άναδρομής εις τά αντίστοιχα 
άποτελέσματα προηγουμένων άκόμη 
έτών, άναγομένων εις ολόκληρον τήν 
διαρρεύσασαν άπό τοΰ έτους 1931 
οκταετίαν, έξάγεται δτι ή πραγματο ■ 
ποιηθεΐσα έν έτει 1938 καπνική έξα, 
γα)γή κατέχει εις μέν τήν ποσότητα 
τήν δευτέραν θέσιν—τής πρώτης άνη- 
κούσης εις τό 1935, καθ’ δ έξήχθη
σαν 50.037.383 χιλ)μα—εις δέ τήν ά- 
ξίαν τήν πρώτην θέσιν.

ΒΑΜΒΑΞ

σης γίνεται λόγος περί συγκλήσεως 
διεθνούς συνεδρίου βάμβακος.

Πάντως ή περαιτέρω πορεία τοΰ 
είδους θά έξαρτηθή άπό τήν έξέλιξιν 
τής πολιτικής καταστάσεως, ή όποια 
κυρίως έπηρεάζει τό είδος.

Εις τήν Αλεξάνδρειαν έπεκράτη- 
σεν μέχρι τοΰ δευτέρου ΙΟημέρου 
τοΰ Ιανουάριου έκρυθμος κατάστα- 
σις λόγω τών φόβων διά τήν ανώ
μαλον κατάστασιν είς τήν Μεσό
γειον, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε 
τό χρηματιστήριον νά λάβη ριζικά 
μέτρα μέ άποτέλεσμα τήν σχετικήν 
ήρεμίαν τής άγορδς.

Κατά τήν πρώτην έν τούτοις εβ
δομάδα τοΰ τρεχ. μηνός τό χρημα- 
τιστήριον Νέας Ύόρκης παρουσιά- 
σθη σταθερόν μέ τιμάς διακυμαν- 
θείσας πέριξ τών 8,40 σέντς κατά 
λίμπραν, ομοίως δέ καί είς τήν άγο
ράν Αλεξάνδρειάς έσημειώθη καλ- 
λιτέρευσις, ήτις είναι άποτέλεσμα 
τών ύπό τοΰ χρηματιστηρίου ληφθέν- 
των τελευταίως μέτρων.

Είς τήν Ελληνικήν άγοράν κατά 
τόν μήνα Ιανουάριον, διενεργήθη- 
σαν άρκεταί πωλήσεις, έσημειώθη 
δέ άνοδος τών τιμών τοΰ έκκοκισμέ- 
νου βάμβακος μέχρι τών δραχμών 
50 διά Μακεδονίας καί 48,50 κατ’

. „ ... c , όκάν διά βάμβακα Δεβαδείας πα-Διαρκεις και αποτομοι διακυμάν- δοτέον έ'ν ^ραιεϊ.
σεις τιμών εσημειουντο καθ όλην -Η αύτή κατ£στασις παρατηρεΐ- 
την διάρκειαν του μηνάς Ιανουάριου κα1 κα'τά τήν πρώτην εβδομάδα 
εις τα ξένα χρηματιστήρια παρατη- το0 μηνό^ μέ%ιμάς άπό 43-
ρηθεισης κυρίως μιας ασταθειας και δ £ λ όκ£ σ[,μφώνως πρός
------------------>'· τιμάς τών τού(Γκ5θιερωθέντας ύπό όργανισμοϋ

σήμερον δέν άγοράζει καθόλου έχου- 
σα ονομαστικός τιμάς,, πρός £ 43 
τόν τόνον.

Ή σοβαρά αΰτη πτώσις τής Γαλ
λικής άγοράς προήλθεν άπό τά πολ
λά αποθέματα αύτής καί άπό τάς 
προσφοράς τής "Ισπανικής άγοράς, 
ή οποία έπέφερε χαλάρωσιν καί είς 
δλας τάς άλλας άγορας τοΰ έξω- 
τερικοΰ.

Ή άγορά κατά τήν πρώτην εβδο
μάδα τοΰ τρεχ. μηνός έδειξε σημεία 
καλλιτερεύσεως. Είς τάς έπαρχίας 
έγένοντο πράξεις μέ τιμάς κατά μίαν 
δραχμήν έπί πλέον άπό τής παρελ- 
θούσης εβδομάδας.

"Ο ύψωμός οϋτος προήλθεν προ
φανώς άπό τάς τελευταίως ένεργη- 
θείσας είς μεγάλην κλίμακα φορτώ
σεις συνεπεία τών δοθεισών άδειών 
(1.000 τόννοι δι’ Ιταλίαν), άφ’ ενός 
καί άφ’ έτέρου έπί τή προβλέψει δτι 
τό Ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας 
πρόκειται νά δώση καί νέας άδειας 
εξαγωγής κατά τό τέλος τοΰ μηνός, 
μέσω τοΰ έλληνοϊταλικοϋ κλήριγκ. 
Αί τιμαί τοΰ έξωτερικοΰ μέ έλεύθε

έσοδειών είς τάς διαφόρους σιτοπα
ραγωγούς χώρας ήσαν έν συνάψει 
αί κάτωθι: Έν ταϊς Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις, ή έσοδεία χειμερινού σίτου 
έξειλίσσετο έν τω συνόλω αύτής ίκα- 
νοποιητικώς, ένω δμως εις τάς άνα· 
τολικώς τοΰ Μισσισιπή περιφέρειας 
ώς καί είς τό Τέξας ή ύγρασία τού 
έδάφους ήτο έπαρκής, είς τήν δυτι
κήν σιτοπαραγωγόν ζώνην παρετη- 
ρεΐτο έπίμονος ξηρασία. Έν Κανα
δό επεκράτει δριμύ ψύχος διακόψαν 
πάσαν κίνησιν. Έν ’Αργεντινή ό θε
ρισμός, ταχέως προχωρών ύπό θερ
μόν καιρόν, ήγγιζεν είς τό τέρμα του. 
Είς τάς Ινδίας έπεκράτει άνησυχη- 
τική άνοβρία, εις δέ τήν Αύστραλίαν 
ή συγκομιδή είχε λήξει μέ έσοδείαν 
άρίστην μέν ποιοτικώς άλλ’ ύστερού
σαν ποσοτικώς. Έν Εύρώπη, παρε- 
τηρήθη βλάβη τής ύπό καλλιέργειαν 
έσοδείας είς τήν Βόρειον Γαλλίαν 
καί είς τό Βέλγιον, καί μειωμένη 
σπαρεΐσα έκτασις είς τήν ’Αγγλίαν 
καί Γαλλίαν. Εν τοΐς Βαλκανίοις, 
λόγω ασυνήθους καλοκαιρίας, οί 
άγροι δέν έπροστατεύοντο ύπό κα-

άνομοιομορφίας είς τάς 
διαφόρων παραδόσεων.

Τό τοιοΰτον δέον νά άποδοθή είς 
τήν έπιφυλακτικότητα τών κατόχων 
καί είς τήν επικρατούσαν άνησυ- 
χίαν ώς πρός τήν μελλοντικήν πο
ρείαν τοΰ είδους. Είς τήν Νέαν Ύόρ- 
κην κυρίως άνησυχοΰν λόγω τής 
έλαττώσεως τής έξαγωγής βάμβα
κος ήτις έφθασε τά 1.500.000 δέματα 
έν συγκρίσει πρός τήν περυσινήν. Είς 
τό Κόγκρέσον γίνονται συζητήσεις 
διά την τροποποίησιν τοΰ γεωργι
κού νόμου, καί πολλοί προτείνουν 
τήν χορήγησιν δώρου είς τούς έξα- 
γωγεΐς, χωρίς δμως νά ληφθή είσέ
τι άπόφασις. Τελευταίοι πληροφο- 
ρίαι φέρουν ώς πιθανήν τήν εφαρ
μογήν τοΰ κατά τό 1933 σχεδίου κα

μη

ρόν συν)γμα έξακολουθοΰν νά εύρί- 1 λύμματος χιόνος. Έν Έλλάδι, συντε- 
σκωνται είς χαμηλά είσέτι έπίηεδα. 1 ">■'-= Λ■,■,----- --

Είς τήν άγοράν Πειραιώς καί δΓ 
έμπόρευμα έλεύθερον αί τιμαί ση- 
μειοΰνται ώς εξής: Διά τάς πρώτας 
κατηγορίας πέριξ .τών δραχ. 33,50, 
διό τάς δευτέρας κατηγορίας πέριξ 
τών δραχ. 32,50 κατ’ όκαν καί διά 
τάς τάς τρίτας κατηγορίας πέριξ 
τών δραχμών 31.50.

Διά τό εξωτερικόν αί τιμαί έλαιο- 
λάδου 5 βαθμών όξύτητος κυμαίνον
ται γύρω τών δραχ. 30 κατ’ όκαν 
φόμιο γυμνά.

ΣΙΤΟΣ

Κατά τόν λήξαντα μήνα ’Ιανουά
ριον καί τάς άρχάς Φεβρουάριου 
αί ειδήσεις περί τής πορείας τών

I σέντς
βάμβακος τύπους διά βάμβακα 
κους ίνός 7]8
ΕΛΑΙΟΝ I Winnipeg ) *“Τ“σελς

Άπό τάς άρχάς τοΰ έτους ή άγο- j Liverpool (σελλινια και 
ρά τών έλαιολάδων ήρχισεν νά χα-1 πενναι κατα 100 λίβρας

λεσθείσης καί τής όψιμου σποράς, 
ό σίτος έβλάστανε καί άνεπτύσσε- 
το κανονικώς εύνοηθείς έξαιρετικώς 
ύπό τής ήπιας θερμοκρασίας.

Συνεπεία τών ζωηρών φόβων πε
ρί σοβαρότερων διεθνών περιπλο
κών έν τή δυτική λεκάνη τής Μεσο
γείου, καί σημαντικών άγορών Αύ- 
στραλιανοΰ καί Αργεντινού σίτου 
ύπό τής Αγγλίας πρός άντικατά- 
στασιν έλαττωθέντων έκτάκτων απο
θεμάτων της, αί τιμαί τοΰ σίτου έση- 
μείωσαν ϋψωσιν περί τά μέσα ’Ια
νουάριου, λήγοντας δμως τοΰ μη
νός έχαλαρώθησαν πάλιν έλαφρώς. 
Ή διακύμανσις αύτών είς τάς κυ- 
ριωτέρας σιταγοράς ήτο ή έξής:

λαροΰται, συνεχισθείσης τής πτώσε
ως καθ’ δλον τόν μήνα ’Ιανουάριον 
μέ ύποχώρησιν τιμών κατά δρχ. 3 
τήν όκάν.

Ή άπότομος αΰτη πτώσις προήλ
θεν άπό τήν άδιαφορίαν τής Γαλλι
κής άγορας. ή όποια άν καί κατά

(cental).
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τόν Δεκέμβριον μήνα ήτο ή πρώτο- j κατάρτισιν σχεδίου πρός περιορι- 
στατοΰσα άγορά διά τά έλαιά μας σμόν τών έξαγωγών καί τής ύπερ-

Τήν ΙΟην Ιανουάριου συνήλθεν έν | τήν διεθνή άγοράν ύπέστηααν συνε- 
Λονδίνω συμβουλευτική επιτροπή i χεϊς διακυμάνσεις έπηρεασθέντα 
έξ άντιπροσώπων 22 χωρών άσχο- άμέσως έκ τών . διακυμάνσεων τοΰ 
ληθεΐσα μέ τό ζήτημα τής συγκλή- j χρηματιστηρίου, αξιών τής Wall 
σεως διεθνούς διασκέψέως διά τήν ) Street, άντικατοπτριζουσών τάς έπι-

πληρώνουσα σχετικώς καλάς τιμάς 
μέχρι £ 50 τόν τόνον όξύτητος 5ο)ο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΤΤΑΡΑΓΩΓΗ
(Συνέχεια έκ της Γ' σελίδος)

όκάν έκ δασών έπί μισθώσει άπό 
τοΰ 1935 άνήλθεν:

1935 1936 1937
Μίσθωμα . . . 0,70 1,75 2,20
Δημόσ. φόρος . 0,96 1,05 1,05
Εργατικά . . 2,50 2,70 2,70
Μεταφορικά . 0,50 0,50 0,51

Ttiti 61)0 6,45

Τό κόστος τούτέστιν τής παρα
γωγής άπό 4,66 κατ’ όκάν τό 1935 
ηΰξήθη τό 1937 εις 6.45 έκ τής 
αύξήσεως κυρίως τών μισθωμάτων 
ήτις δμως προέκυψεν έκ τής με
γαλύτερος ζητήσεως τών παραγώ- 
γων τής ρητίνης €ΐς ξένας άγοράς.

Τοΰ ζητήματος· τής ένισχΰσεως 
τής Ελληνικής ρητινοπαραγωγής 
έπελήφθη ή ΑΤΕ άπό τών πρώ
των έτών τής ΐδρΰσεώς της άπο- 
βλέψασα είς τήν όργάνωσιν τών 
ρητινοπαραγωγώνπρός προστασίαν 
τών τιμών. Άπό τοΰ 1936 οπότε 
περιελήφθη εις τό καταστατικόν 
της καί ή δασική πίστις έπροχώ- 
ρησε μέ συστηματικώτερον ρυ
θμόν τόσον εις τήν όργάνωσιν 
τών ρηνινοπαραγωγών καί τήν 
ενίσχυσιν αυτών, δσον καί είς τήν 
βελτίωσιν τής παραγομένης ποιό
τητας.
Παγκόσμιος ρητινοπαραγωγή
Η παγκόσμιος ρητινοπαραγωγή 

ηΰξήθη κατά τό 1938 έν σχέσει 
πρός τήν παραγωγήν τοΰ 1935 
κατά ΙδιΟΟΟΟ τόννους.

Κατά χώρας ή παραγωγή εις 
τόννους κατανέμεται:

1938 1935
1) ’Αμερική .... 500.000 450.0 0
2) Γαλλία.................. 200.000 140.000
3) Πορτογαλλία . . . 50 000 18.000
4) 'Ισπανία.................  35.000 40.000
δ) Ελλάς...................... 28.000 22.000
6) Μεξικόν ..... 20 000 15.000
7) *Άλλαι χώραι

(Ίνδίαι κλπ.) . . . 17.000 15.000
860.000 700.000

Είς έκατοστιαίαν αναλογίαν ή
παραγωγή κατα νεμεται :

1938
1) ’Αμερική .... 58.820/0
2) Γαλλία.................. 23.54°/ο
3) Πορτογαλλία . . . 5.890/0
4) 'Ισπανία................... 4.12%
5) 'Ελλάς........................3.28%
6) Μεξικόν................... 2.36%
7) Άλλαι Χώραι

1935 
64.30°/ο 
20.-0.0 
2.57θ/ο 
5-71% 
3-14% 
2.14%

(Ίνδίαι κλπ.) . 2.—<% 2.140/0
100°/ο 100°/0

Ή αίίξησις τής παγκοσμίου πα
ραγωγής δέν δφείλεται εις καιρι
κός μεταβολάς άλλά είς τήν συν 
τω χρόνφ αΰξανομένην ζήτησιν 
υπό τής βιομηχανίας, δφειλομένην 
εις έπέκτασιν τής χρησιμοποιήσεως 
τών παραγώγων τής ρητίνης καί
είς τάς πολεμικός προπαρασκευάς.

Ή εξαγάγουσα τήν μεγαλυτέ- ι'ή Ελλάς μέγα μέρος τής πα

ται εις ’Ιαπωνίαν καί ιδίως είς 
Ευρώπην (Γερμανίαν, Αγγλίαν 
κλπ). Έν Ευρώπη ό μεγαλείτερος 
καταναλωτής είναι ή Γερμανία, 
ήτις κατασκευάζει βερνίκια, χρώ
ματα, αρώματα, συνθετικόν καου
τσούκ, πισσέλαιον κλπ. καί ιδίως 
καμφοράν, τής οποίας τό μυστι
κόν τής συνθετικής παραγωγής έκ 
τοΰ τερεβινθελαίου κατέχει μόνον 
τό Έργοστάσιον Sobering.

Ή Γαλλία καί Ισπανία χρησι
μοποιούν τό μέγιστον τής παρα
γωγής των καί έξάγουν τό άπο- 
μένον υπόλοιπον.

Ή Πορτογαλλία εξάγει τό σΰ- 
νολον σχεδόν τής παραγωγής της

παραγωγής. Ή άνωτέρω σύσκεψις 
κατέληξεν είς πλήρη συμφωνίαν πε
ρί τής άνάγκης τής συγκλήσεως διε
θνούς διασκέψέως, τής όποιας ό 
χρόνος καί ό τόπος έπρόκειτο συν- 
τόμως νά καθορισθοΰν. "Υπάρχουν 
οϋτω βάσιμες έλπίδες τελικής συ- 
νενοήσεως έπί προγράμματος ρυθμί
ζοντας τήν προσφοράν τοΰ σίτου.

ΜΕΤΑΛΛΑ

Κατά τόν μήνα Ιανουάριον καί 
άρχάς Φεβρουάριου τά μέταλλα εις

κρατούσας προσδοκίας περί οικονο
μικής όναζωογονήσεως έν Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις, καί γενικώτερον τήν 
προκαλουμένην έντύπωσιν έκ τής 
έξελίξεως τής διεθνούς πολιτικής 
άνωμαλίας. "Η τάσις τής διεθνούς 
άγοράς ήτο πάντως υποτιμητική. 
Χαρακτηριστικώτερον, έχαλαρώθη ό 
χαλκός συνεπεία δημοσιευθείσης 
έπισήμου στατιστικής περί σοβαράς 
μειώσεως τής παγκοσμίου κατανα- 
λώσεως, λήγοντας τοΰ 1938, αύξή
σεως δέ άντιθέτως τών παγκοσμίων 
άποθεμάτων. Είς τήν άγοράν Λονδί
νου αί τιμαί τών μετάλλων διεκυ- 
μάνθησαν ώς -κάτωθι:

Ε β δ μας λ
31J12J38 6]1]39 13J1J39 20)1)39 27)1)39 3)2)39

Χαλκός .... 
Κασσίτερος . . 
Μόλυβδος . . . 
Ψευδάργυρος . .

44J10]— 
216)15]— 

15]6 ]3 
13J17J6

44]6]10 Vs 
217J6J3 
14]15]7 Vs 
13J13J9

43]2]6 
216J12J6 
14114)4 V3 
13)18)9

42)19)41/2
216)2)6

14)6)3
13)12)6

42)2)6 
213 

14)3)9 
13)15]—

42)15)7 % 
215)2)6 
14)6)10 Vs 
13)9) 41/3

ραν ποσότητα ρητίνης και παρα 
γώγων, καίτοι έχει ιδίαν έκτεταμέ- 
νην βιομηχανίαν είναι ή Αμερική, 
λόγφ τής μεγάλης παραγωγής της. 
Αί έξαγωγαί τής ’Αμερικής γίνον-

ραγωγης της, ως και ανωτέρω 
έλέχθη.

Κατά χώβας ή εξαγωγή τής Ελ
λάδος κατανέμεται :

Εις τ ό ν ν ο υ 
1935 1937

ΤΛ1 ερμανία
Ιταλία
Ρουμανία
Γιουγκοσλαυΐα
Αίγυπτος
Αγγλία
Ουγγαρία
Άλλαι χώραι

Κολοφών. Τερεβινθέλ. Κολοφιόν. Τερεβινθέλ
4996 1902 3055 320
6508 1440 9761 3062
1845 121 3627 1263

740 209 1306 343
208 26 544 27
198 — 1414 —

— — ■ 942 —
900 250 1092 236

15395 3948 21741 5251
Ή

τίνης είχε 
μάνσεις:

εν τφ εμποριφ τιμή της ρη
τός κάτωθι διακυ-

1937 1938
Μάρτιος 6,50 - 7 5,50
’Ιούλιος 9,30 6.50
Σ)βριος 7,50 6.—
Ν)βριος 7,80-8,50

7,20
ήρξατο
ζήτησις

Αί άνωτέρω διακυμάνσεις ωφεί- 
λοντο είς τήν έκάστοτε έκ τοΰ ε

ξωτερικού ζήτησιν, τήν προκαλου

μένην έκ τών συνθηκών τοΰ εξω

τερικού εμπορίου καί τής παγκο
σμίου βιομηχανίας.

Τραπεζα Αθηνών
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

115 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικφ (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω και Κύπρω).

’Οργανισμός ίδρυθείς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 
THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY 

205 West 33rd Street—-NEW YORK
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ—ΕΜΠΟΡΙΩΝ—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ? ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Καθ’όλον τόν διαρρεΰσαντα μήνα 
’Ιανουάριον αί καιρικαί συνθήκαι 
ήσαν γενικώς καθ’ άπασαν τήν 
χώραν όμαλαί καί ήπιαν, εν άντι- 
θέσει προς τόν Ιανουάριον τοΰ 
παρελθόντος έτους,κατά τόν όποιον 
έπεκράτησαν πολλαί καί συνεχείς 
βροχαί, συνοδευόμεναι υπό χιονο
πτώσεων εις τάς ορεινάς καί εις 
τάς περισσοτέρας πεδινας περιο- 
χάς, καθώς καί υπό γενικής πτώ
σεως τής θερμοκρασίας.

Αί, καιρικαί αύται συνθήκαι έπέ- 
δρασαν, ώς ήτο επόμενον, εύνοϊ- 
κώς εις τήν γεωργίαν καί τήν κτη
νοτροφίαν. Ουτω χάρις εις τάς 
ήπιας άνευ συνεχών καί άφθονων 
βροχών καί μέ υψηλήν θερμοκρα
σίαν ημέρας άπεπερατώθη όμαλώς 
ή σπορά εις τάς υπολοίπους εκτά
σεις, δπου αυτή είχε, λόγφ τών 
βροχών, διακοπή. Επίσης εσυνεχί- 
σθη άπροσκόπτως τό κανονικόν 
φύτρωμα καί ή άνάπτυξις τών δη
μητριακών ως καί ή πρόοδος τής 
αυτοφυούς κτηνοτροφικής βλαστή- 
σεως. Ηύνοήθη ακόμη ή έκτέλεσις 
τών διαφόρων προκαταρκτικών 
καλλιεργητικών εργασιών εις τάς 
αμπέλους καί αγρούς καί τέλος ή 
συλλογή τοΰ έναπομείναντος ελαιό
καρπου καί τών καρπών καί τών 
εσπεριδοειδών.

Σιτηρά.— Λόγω τής έπικρατή- 
σεως ήπιου χειμώνας κατά τόν δι- 
αρρεΰσαντα μήνα ’Ιανουάριον συ- 
νετελέσθη, δπου δεν ειχεν εί- 
σέτι άποπερατωθή, έστω καί ή 
σπορά είς τάς υπολοίπους εκτά
σεις. 'Ωσαύτως ηύνοήθη έξαιρετι- 
κώς, ιδία έκ τής σταθερός διατη- 
ρήσεως τής θερμοκρασίας καί τό 
φύτρωμα τών όψίμως σπαρέντων 
καί ή άνάπτυξις καθώς καί τό α
δέλφωμα τών πρωί'μως σπαρέντων 
καί κυρίως τών γραμμικώς σπα
ρέντων.

Κατά τήν τρέχουσαν καλλιερ
γητικήν περίοδον έσπάρησαν διά 
σιτηρών μεγαλύτεροι εκτάσεις εν 
συγκρίσει μέ τό παρελθόν έτος.

Ψυχανϋ·η.—Αί καιρικαί συνθή- 
και τοΰ διαρρεύσαντος ήπιου μη- 
νός Ίανουαρίου είχον τήν αυγήν, 
ως είς τά σιτηρά, ευνοϊκήν έπίδρα- 
σιν ως προς τήν άπρόσκοπτον συ- 
νέχισιν τής όψιμου σποράς τούτων 
καί τού φυτρώματος τών σπόρων 
καί ώς προς τήν βλάστησιν, ήτις 
ήτο άρίστη ίδίφ είς τά πρωί'μως 
σπαρέντα ψυχανθή.

Καπνός.—Κατά τόν παρελθόν
τα μήνα ’Ιανουάριον έσυνεχίσθη 
έντατικώς ή χωρική τοΰ καπνού, 
επεξεργασία, ήτις έληξεν ήδη είς 
μερικάς περιφερείας, εις έτέρας εύ- 
ρίσκεται είς τό τέρμα καί είς τάς 
υπολοίπους εξακολουθεί μέ γορ
γόν ρυθμόν.

Η επί τών καπνών αγοραστική 
κίνησις έκυμάνθη είς τάς διαφό
ρους τής χώρας περιφερείας. Ουτω 
είς τόν νομόν Ροδόπης δέν έση- 
μειώθη αγοραπωλησία. Είς τόν: 
νομόν Καβάλλας έπωλήθησαν πε- 
ρυσινής εσοδείας. Είς τόν νομόν 
Κιλκίς έπωλήθησαν 46.000 όκ. 
εσοδείας 1938 αντί 50 έ'ως 70 δρ. 
κατ’ δκάν είς σειράν παστέλι καί 
11.700 οκάδες εσοδείας 1937 αντί 
15 έ'ως 30 δρ. είς σανδάλια. Είς 
τόν νομόν Θεσσαλονίκης έπερατώ- 
θη ή πώλησις μόνον εις τήν επαρ
χίαν Πιερίας, καθόσον είς τάς λοι- 
πάς επαρχίας δέν παρατηρεΐται 
ζωηρά κίνησις αγοραπωλησίας. Είς 
τόν νομόν ΙΙέλλης καί Φλωρίνης 
εξακολουθεί πώλησις νέας καί πα
λαιός εσοδείας. Είς τόν νομόν Κο
ζάνης παραμένει είς χεΐρας τών 
παραγα>γών 11)2 έκατομμ. όκ. καί 
ή τιμή είς χεΐρας τών παραγω
γών τής μέν ποικιλίας «μυρωδά
του» είς 70 έως 95 δραχμ. κατ’ 
δκάν. Είς τόν νομόν Άττικοβοιω- 
τίας παρετηρήθη ζωηροτάτη κίνη- 
σις αγοραπωλησίας, πωληθέντων 
237.000 όκ. προς 40·—49 δρ. κατ’ 
δκάν. Είς τόν νομόν Αιτωλοακαρ

νανίας έπωλήθησαν καί είδικώτε 
ρον είς τήν επαρχίαν Τριχωνίδας 
500 χιλ. όκ. τσεμπελίων α' ποιό
τητας προς 50 έως 100 δραχμ. κατ’ 
όκάν και είς τήν επαρχίαν Βονί- 
τσης προς 85 έως 10*0 δραχμ. κατ’ 
όκάν. Είς τάς Κυκλάδας έπωλήθη 
ελάχιστη ποσότης είς χαμηλάς τι 
μάς καί είς τήν Νήσον Χίον ήρ 
χισεν αγορά προς 38 έως 45 δρχ. 
κατ’ όκάν.

Γεώμηλα,—Καί κατά τόν πα
ρελθόντα μήνα Ίαυουάριον έσυ 
νεχίσθη ή συγκομιδή τών γεωμή 
λων κυρίως είς τούς νομούς Άτ 
τικοβοιωτίας, όπου έληξεν, Ευ 
βοίας, ΙΙρεβέζης καί ’Ηλείας. Έκ 
παραλλήλου δ’ ήρχισεν άραιώς δι- 
ενεργουμένη ή φύτευσις είς τάς 
θερμάς τής χώρας περιοχάς καί εί- 
δικώτερον είς τούς νομούς Πρε- 
βέζης, ’Άρτης, Θεσπρωτίας, Μεσ
σηνίας, Λακωνίας, Χίου.

Ελαία.—Ή συλλογή βρωσίμων 
έλαιών καθώς καί τοΰ προοριζο- 
μένου προς έκθλιψιν έλαιοκάρπου 
έληξεν ήδη είς τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου πελάγους, εις τόν νομόν 
Ρεθύμνης, Ίωαννίνων, ’Άρτης, 
Εύβοιας, Λαρίσσης (Βόλου) καί 
Καβάλλας. ’Επίσης εΰρίσκεται εν 
τφ περατοΰσθαι κυρίως πλήν τοΰ 
νομοΰ Λακωνίας είς άπαντα τά έ- 
λαιοπαραγωγικά διαμερίσματα τής 
Πελοποννήσου.

Τουναντίον εξακολουθεί ή συλ
λογή έντατικώς καί υπό τάς πλέον 
εύνοϊκάς συνθήκας είς τά υπό
λοιπα έλαιοπαραγωγικά κέντρα καί 
κυρίως είς τούς νομούς Φθιωτιδο- 
φωκίδος, Άττικοβοιωτίας, Αιτω
λοακαρνανίας, Πρεβέζης, Θεσπρω
τίας, Λακωνίας, Κρήτης πλήν τοΰ 
νομοΰ Ρεθύμνης καί είς τάς νή
σους τοΰ Ίονίου πελάγους. Κατά 
πρρσέγγισιν μέχρι τέλους τοΰ πα
ρελθόντος μηνός Ίανουαρίου εί
χαν συλλεγή τά 75 έως 80 ο)ο τοΰ 
έλαιοκάρπου είς τούς νομούς Χα
νιών καί Κερκύρας.

Ή είς έλαιον άπόδοσις τοΰ καρ
πού ανέρχεται ώς εξής είς τούς 
κάτωθι νομούς:

Είς τόν νομόν Αιτωλοακαρνα
νίας είς 15—20 ο)ο, είς τόν νομόν 
Λακωνίας εις 22—28 ο)ο, είς τόν 
νομόν Άχαΐας είς 18—22 ο)ο, είς 
τόν νομόν Ηρακλείου εις 25 ο)ο, 
είς τόν νομόν Ρεθύμνης είς 30ο)ο, 
είς τόν νομόν Κερκύρας 1 7-18 ο)ο.

Επίσης ή ποιότης τοΰ ελαίου 
παρουσιάζεται καλή καί ίδίρι είς 
τούς νομούς Αιτωλοακαρνανίας, 
Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας κλπ.

Ή τιμή τοΰ ελαίου κατά τάς 
τελευταίας ήμέρας τοΰ παρελθόν
τος μηνός Ίανουαρίου έκυμάνθη 
είς τάς κυριωτέρας έλαιοπαραγω- 
γικάς περιφερείας τής χώρας εις 
χεΐρας μέν τών παραγωγών μετα
ξύ 25 έως 30 δραχμών κατ’ δκάν 
άναλόγως τής οξύτητας αυτών, 
είς χεΐρας δέ τοΰ χονδρικού εμ
πορίου από 27 έως 32 δρ. κατ’ 
δκάν.

’ Αμπελος. —Κατά τόν παρελ
θόντα Ιανουάριον έκτος τών. συ
νεχιζόμενων προκαταρτικών ερ
γασιών είς τούς αμπελώνας (ξε- 
λακκώματος, καθαρίσματος κλπ. 
λιπάνσεως) ήρχισεν ή εφαρμογή 
κλαδεύσεως είς μέν τά διαμερί
σματα τής Μακεδονίας, Θεσσα-, 
λίας καί Στερεός Ελλάδος μό
νον εις τινας θερμάς περιοχάς είς 
δέ τά διαμερίσματα τής Πελοπον
νήσου, Κρήτης, Νήσων, καί ’Η
πείρου σχεδόν γενικώς είς άπά- 
σας τάς άμπελουργικάς περιοχάς.

Όπωρόδενδρα. —Καθ’ ολό
κληρον τόν διαρρεΰσαντα μήνα 
Ιανουάριον έξηκολοΰθησεν έντα
τικώς ο παρατηρηθείς εσχάτως 
οργασμός προς φύτευσιν κατά χι
λιάδας δενδρυλλίων όπωροφόρων.
Η προσπάθεια τών γεωργικών 

πληθυσμών δΓ έπέκτασιν τής 
δενδροκαλλιεργείας άπερροφήθη 
έκτος τών άναγραφέντων νομών

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1938
Συμφώνους προς τά έξαχθέντα 

αποτελέσματα υπό τής γενικής 
στατιστικής υπηρεσίας τοΰ Υ
πουργείου Έθν. Οικονομίας, κατά 
τόν μήνα Δεκέμβριον 1938, ή μέν 
εισαγωγή άνήλθεν είς 229.785 
τόννους, αξίας 1.235.182.000 δρχ. 
ή δέ εξαγωγή είς 108.715 τόννους 
αξίας 1.690.774.000 δραχ., ενώ 
κατά τόν Δεκέμβριον 1937 ή μέν 
εισαγωγή άνήρχετο είς 256.522 
τόννους, αξίας 1.356.798.000 δρχ., 
ή δέ εξαγωγή εις 123.629 τόν
νους, αξίας 1.793.107.000 δραχ. 
Καθ’ ολον τό έτος 1938 ή μέν 
εισαγωγή άνήλθεν εις 2.741.249 
τόννους αξίας 14.761.395.000 δρχ., 
ή δέ εξαγωγή είς 1.349.359 τόν
νους, αξίας 10.149.180.000 δραχ., 
ενώ κατά τό αντίστοιχον έτος 
1937 ή μέν εισαγωγή άνήλθεν είς 
2.731,056 τόννους, αξίας 15.204. 
363.000 δραχμών, ή δέ εξαγωγή 
είς 1.376.664 τόννους, άξίας 9.555. 
293.000 δραχμών.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τά κυριώτερα είδη έν τή εισα
γωγή παρουσιάζουν τήν εξής κί- 
νησιν κατά τό έτος 1938. Σίτος 
474.562 τόν. άξίας 2.157.285.614 

| δραχ. ’Αραβόσιτος έν γένει 55.853 
τόν. άξίας 188.404.600 δρχ. Κοιθή 
9349 τόν. άξίας 26.531.236. δρχ. 
κυβικά μέτρα, άξίας 509.948.896 
δρχ. Γαιάνθρακες 896.622 τόννοι, 
άξίας 734.339.962 δρχ. Όπτάν- 
θρακες 77.633 τόν., άξίας 82.754. 
533 δρχ. Νάφθα (Μαζούτ, Ντί- 
ζελ-όΐλ) 242.985 τόν., άξίας 357. 
207.453 δρχ. Βενζίνη 71.138 τόν. 
άξίας 188.715.238 δρχ. Σίδηρος 
Φασίολοι 15.201 τόν. άξίας 140. 
492.55 δρχ. Όρυζα 28.357 τόν. 
άξίας 1291.18.929 δρχ. Καφές 7. 
704 τόν. άξίας 125.964.219 δραχ. 
Ζάκχαρις 80.947 τόν. άξίας 334. 
769.646 δραχ. Δέρματα ακατέργα
στα 5.664 τόν. άξίας 231.140.664 
δρχ. Ξυλεία οικοδομικής 286.150 
άκατέργαστος 79.454 τόν.άξίας 
493.103.312 δραχ. Χημικά λιπά
σματα 74.633 τόν., άξίας 82.119. 
292 δρχ. Πολτός χάρτου 18.199 
τόν. άξίας 103.675.862 δρχ. Βάμ
βαξ έκκοκισμένος 2.537 τόν. άξίας 
82.729.105 δρχ. Υφάσματα βαμ
βακερά 3.339 τόν., άξίας 544.472. 
630 δρχ. Έρια καί τρίχες 2.309 
τον. άξίας 207.731.760 δρχ. Νή

ματα, κλωσταί έξ ερίου 1.609. τόν. 
άξίας. 383.004.154 δρχ.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έν τή έξαγωγή, τά κυριώτερα 
προϊόντα παρουσιάζουν τήν εξής 
κίνησιν κατά τό έτος 1938: Έσπε- 
ριδοειδεΐ 14.635 τόν. άξίας 178. 
362.538 δραχ. σύκα ξηρά 19.123 
τόν. άξίας 184.066.855 δραχ. κα
πνός είς φύλλα 48.894 τόν. άξίας 
5.119.174.596 δραχ. κεράτια (χα
ρούπια) 14.605,τόν. άξίας 41.930 
870 δραχ. σταφίς μέλαινα κοριν
θιακή 74.276 τόν. άξίας 993.025. 
173 δραχ. σταφίς σουλτανίνη 29. 
986 τόν. άξίας 529.153.318 δραχ. 
άμύγδαλα τόν. 1.044 άξίας 48. 
749.973 δραχ., έλαΐαι 14.347 τόν. 
άξίας 292.598.696 δραχ. ελαιό
λαδα 20.526 τόν. άξίας 580.035. 
136 δραχ.. οίνοι 42.110 τόν. άξίας 
246.758.859 δραχ. δέρματα άκα- 
τέργαστα 3.088 τόν. άξίας 238. 
224.954 δραχ. μεταλλεύματα 959, 
083 τόν. άξίας 483.180.000 δραχ
ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Αί κυριώτεραι χώραι εισαγω
γής καθ’ δλον τό έτος 1938, πα
ρουσίαζαν τήν εξής κίνησιν είς 
άξίαν:

1) Γερμανία 4.256.428.000 
δραχ. 2) Ήνωμ. Βασ. Βρεττανί- 
ας 1.926.083.000 δραχ. 3) Ρου
μανία 1.516.167.000 δραχ. 4) Η
νωμένοι ΓΙολιτεΐαι 1.069.585.000 
δραχ. 5) Αυστραλία 670.74ά·000 
δραχ. 6) Ιταλία 500.660.000 δραχ. 
7) Γιουγκοσλαυΐα 452.816.000 
δραχ. 8) Ρωσσία 364.618.000 δραχ.
9) Καναδάς μέ 325.487.000 δραχ.
10) Πολωνία 332.268.000 δραχ.
11) Κάτω Χώραι 305.681.000 
δραχ. 12) Ίνδίαι 263.581.000 
δραχ.

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑΙ
Οί ^ κυριώτεροι δέ άγορασταί 

τών έλλην. προϊόντων κατά τό έ
τος 1938 υπήρξαν οί εξής είς ά
ξίαν .·

1) Γερμανία 3.904.057.000 δρχ.
2) Ήνωμ. ΙΙολιτεΐαι 1.731.047.000 
δρχ. 3) Ήνωμ. Βασίλ. Μεγάλης 
Βρεττανίας 843.446.000 4) Ιταλία 
525.336.000 δρχ. 5) Γαλλία 295. 
819.000 δραχ. 6) Τσεχοσλοβακία 
295.771.000 δρχ. 7) Πολωνία 245. 
447.000 δρχ. 8) Γιουγκοσλαυΐα 
226.092.000 δρχ. 9) Ρουμανία 224. 
217.000 δρχ. 10) Κάτω Χώραι 
221.045.000 δρχ. 11) Αίγυπτος 
218.641.000 δρχ.

ΤΑ mm ΜΕΤΡΑ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙ AID Ell ΤΙ! ΕΑΑΙΪΙΜΡΑΠΓΙΕ

καί είς τούς εξής νομούς υπό τήν 
καθοδήγησιν τών Γεωργικών 'Υ
πηρεσιών. Είδικώτερον είς τόν 
νομόν "Εβρου έγένετο επέκτασις 
τών ίδρυθέντων πέρυσιν άμυγδα- 
λεώνων. Είς τόν νομόν Ροδόπης 
συνεχίζεται ή σύστασις αμυγδα
λεώνων επί κοινοτικών εκτάσεων. 
Εις τόν νομόν Κοζάνης έσυνεχί
σθη ή προετοιμασία διά τήν σύ- 
στασιν συνεχών οπωρώνων. Είς 
τόν νομόν Τρικκάλων έφυτεΰθη- 
σαν μέχρι τέλους Ίανουαρίου 
2.000 διάφορα όπωροφόρα δεν
δρύλλια, 6.000 μορεοδενδρύλλια, 
10.000 μοσχεύματα λεύκης καί 
1.000 δενδρύλλια Καναδικής λεύ
κης,. Είς τόν νομόν Άττικοβιω- 
τίας υπολογίζεται δτι θά φυτευ- 
θοΰν άνω τών 100.000 δενδρυλ
λίων. Είς τόν νομόν Ίωαννίνων 
έγένετο έγκατάστασις φουντου- 
κεώνων. Είς τόν νομόν Χανίων 
ένεργοΰνται φυτείαι νέων καστα- 
νεώνων. Είς τόν νομόν 'Ηρακλεί
ου θέλουσι διατεθή έκ τών έντο- 
πίων φυτωρίων διά τάς άνάγκας 
τοΰ νομοΰ 20.000 δενδρύλλια έξ 
ών τά 3)4 είνε εσπεριδοειδή. Τέ
λος είς τόν νομόν Χίου ίδρύθη- 
σαν είς, πολλάς κοινότητας πρότυ
ποι οπωρώνες.

Εσπεριδοειδή. — Έσυνεχί
σθη υπό εύνοϊκάς συνθήκας ή 
συλλογή τών καρπών τών εσπε

ριδοειδών, έκ τών οποίων ήδη 
σχεδόν έληξεν ή συλλογή κίτρων 
καί μανδαρινίων καί εΰρίσκεται 
σχεδόν περί τό τέρμα εις τινας 
περιφερείας ή συλλογή τών πορ
τοκαλλιών. Τουναντίον δέ τών 
λεμονιών θέλει έξακολουθήση έπί 
πολλούς μήνας.

Κτηνοτροφικά. — Ώς έκ τής
σταθεράς διατηρήσεως τής θερ
μοκρασίας καί τών μικρών βροχο
πτώσεων καθώς καί τών άραιών 
χιονοπτώσεων είς ορεινά μόνοι' 
τμήματα τής χώρας ηύνοήθη έξαι- 
ρετικώς ή κτηνοτροφία. Ουτω, 
ού μόνον άνεπτύχθη ιδιαζόντως! 
ή κτηνοτροφική χλωρίς, ήτις έπέ- j 
τρεψε την αφθονωτέραν παραγω
γήν γάλακτος, άλλ’ έν ταύτφ, λό
γω τοΰ ήπιου καιρού, έσυνεχίσθη 
ομαλώς^ ό τοκετος τών αιγοπρο
βάτων δστις είς μερικάς θερμάς 
κτηνοτροφικάς περιφερείας δσον 
Ο'ύτω περατοΰνται, αλλαχού συνε- 
τελεσθη κατά ;)0 °[0 ένφ τουναν
τίον είς τάς ψυχράς ήρχισε νΰν.

Επίσης συνεχίζεται ή διάθεσις 
τών αμνών και εριφίων είς τάς 
έσωτερικας άγοράς καταναλώσε- 
ως με τιμάς λίαν ικανοποιητικός 
διά τούς κτηνοτρόφους μας.

Έν τέλει ή υγιεινή κατάστα- 
σις τών ζώων παρουσιάζεται Ι
διαζόντως ικανοποιητική.

Είς ώρισμένας περιφερείας τής 
χώρας παρετηρήθη κατά τά τες 
λευταία έτη σχετικώς άκαρπία τώ- 
έλαιοδένδρων, συνεπείρ. τής οποίαν 
κατ’ έπανάληψιν έξεφράσθησας 
φόβοι έκ μέρους τών κτηματιών 
περί τής ύπάρξεως άσθενείας τών 
έλαιοδένδρων, εναντίον τής οποίαν 
θά έπρεπε να ληφθοΰν σοβαρά 
μέτρα.

Έκ τών γενομένων ερευνών 
προέκυψε δτι οί διατυπωθέντες 
φόβοι ήσαν εντελώς άβάσιμοι.

Αί μέχρι τοΰδε γειόμεναι έρευ- 
ναι προς έξακρίβωσιν τών αιτίων 
τής ακαρπίας έλαιοδένδρων, κα
τέληξαν είς τήν διαπίστωσιν δτι 
αυτή δταν δέν Οφείλεται είς λό
γους κλιματολογικούς, οφείλεται 
είς έγκατάλειψι,ν ή πλημμελή καλ
λιέργειαν τών έλαιοδένδρων. Είς 
τό γεγονός τούτο συνετέλεσεν ή 
βαθμηδόν υποχωρούσα παλαια άν- 
τίληψις, δτι ή έλαια είναι δένδρον 
δυνάμενον κάλλιστα νά καρποφο- 
ρή ίκανοποιητικώς άνευ ούδεμιάς 
καλλιεργητικής φροντίδας, μάλι
στα δέ δτι ωρισμέναι έργασίαι, 
ως τό κλάδευμα τών δένδρων καί 
τύ όργωμα τοΰ έδάφους τών έ- 
λαιώνων, ήσαν έπιζήμιοι καί επι
κίνδυνοι νεωτερισμοί διά τήν έ- 
λαιοκαλλιέργειαν.

Αί γεωργικαί ύπηρεσίαι τοΰ 
κράτους έπεφορτίσθησαν νά εν
τείνουν τάς προσπάθειας των προς 
γενίκευσιν τής μεθοδικής καλλιέρ
γειας τής έλαίας, μέ τήν βεβαιό
τητα δτι αυτή κλαδευομένη με- 
θοδικώς καί καλλιεργουμένη έ- 
παρκώς έν συνδυασμφ μέ μίαν 
λελογισμένην λίπανσιν, είναι είς 
θέσιν νά αύξήση δχι ολίγον τήν 
μέσην σημερινήν έτησίαν της άπό- 
δοσιν, προς μεγίστην ωφέλειαν 
καί τής ιδιωτικής δσον καί τής 
εθνικής μας οικονομίας.

ΙΙρός διευκόλυνσιν τών προ
σπαθειών τούτοιν άπεφασίσθη νά 
συσταθοΰν είς δλας τάς έλαιοπα- 
ραγωγούς περιφερείας αποδεικτι
κοί έλαιώνες, είς τούς οποίους νά 
έκτελεσθοΰν ά'πασαι αί καλλιερ
γητικοί φροντίδες ήτοι λίπανσις, 
κλάδευμα, δύο οργώματα, τό έν 
βαθύ, κατά τό πρώτον ήμισυ τής 
χειμερινής περιόδου τό άλλο έλα- 
φρόν, κατά τήν άνοιξιν, περί τό 
τέλος τής περιόδου τών βροχών.

’Από τοΰδε άνεκρίθησαν καί αί 
άναγκαιοΰσαι πιστώσεις, μέ τήν 
συμπληρωματικήν μάλιστα πρό
νοιαν τής αύξήσεως τούτων, εφό
σον ήθελε προκύψη ανάγκη.

Ο έλεγχος, ή καθοδήγησις καί 
η παρακολούθησις τοΰ υπουργείου 
έπί τής έφαρμογής τών καλλιεργη
τικών τούτων φροντίδων θά άσκή- 
ται διά τών κατά τόπους γεωργι
κών υπηρεσιών, αΐτινες θά δύ- 
νανται νά προτείνουν τήν έφαρ- 
μογήν καί άγρονομικών διατάξεων 
διά τήν ταχυτέραν εύόδωσιν τών 
καταβαλλομένων προσπαθειών.

Τοιουτοτρόπως είναι άπολύτως 
εξησφαλισμένη ή μεγαλυτέρα δυ
νατή άπόδοσις τών αποδεικτικών 
έλαιώνων, έκ τής οποίας καί οί 
πλέον δύσπιστοι τών κτηματιών 
μας θά πεισθοΰν περί τής άπο- 
τελεσματικότητος τοΰ κλαδεύμα- 
τος τών έλαιών, καί τών οργωμά
των καί τής λιπάνσεως τών έλαι- 
ώνων.

ΗΗΑΤΤΙΑΙΑίΙ ΚΙΙΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΑΑΑΑ8Σ ΚΑΤΑ 18 ΕΤΟΣ 1938

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γενικής 
Στατιστικής 'Υπηρεσίας τοΰ υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας 
ή ναυτιλιακή κίνησις τής Ελλά
δος μετά τοΰ Εξωτερικού κατά 
τόν μήνα Δεκέμβριον έχει ώς ά- 
κολούθως: Κατέπλευσαν έν δλφ 
πλοία έμφορ^τα 233 χωρητ. 399. 
.476 κόρων έξ ών υπό ελληνικήν 
σημαίαν ήσαν 86 πλοία 88.522 

(Βυνέχεια είς τήν 11ην σελίδα)
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■ΙΜΙΝΙam
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κατά τόν ’Ιανουάριον ιοϋ λήξαν- γεγονότων. Τήν έκ τών συμβάντων

έντύπωσιν διεδέχθη ό σκεπτικισμός 
καί ή αύτοσυγκέντρωσις καί ή άπο- 
Χή τοϋ επιχειρηματικού πνεύματος 
άπό πάσης σοβαρδς δράσεως, μέχρι 
διευκρινίσεως τής εξωτερικής κατα- 
στάσεως. Χαρακτηριστική έν πάση 
περιπτώσει είναι ή αδιάσειστος στα- 
θερότης και κατ’ αυτήν άκόμη τήν 
περίοδον τής γενικής, δχι μόνον εις 

ι τό ίδικόν μας άλλα καί εις τά ξένα 
Χρηματιστήρια, χαλαρότητος τού 
μάλλον επηρεαζόμενου έκ τής πορεί
ας τών δημοσίων οικονομικών δα
νείων ’Ανταλλαξίμων, δπερ, μετά τόν 
κατευνασμόν τών πνευμάτων, πρώ
τον έξηκολούθησεν τήν πράς τά άνω 
πορείαν του. Τήν ιδίαν πρός τά άνω 
κατεύθυνσιν ήκολούθησαν καί πάσαι 
αί λόιπαί άξίβι. Ή άγορά έμψυχού- 
ται καί πάλιν, οί δημοσιευόμενοι 
Ισολογισμοί τών διαφόρων Εταιρει

ών πιστοποιούν τήν καλήν πορείαν 
τών εργασιών των. Αί δηλώσεις τού 
κ. ’Υπουργού τών Οικονομικών, αί 
συνοδεύουσαι τήν άνακοίνωσιν τού 
Προϋπολογισμού τού 1938- 1939 προ- 
καλοΰν αίσθημα εξαιρετικής ίκανο- 
ποιήσεως παρά τή δημοσία γνώμη. 
Τά έκ τού εξωτερικού τηλεγραφήμα
τα άναγγέλουν ϋψωσιν τών χρημα
τιστηριακών άξιων. "Όλοι οί παρά
γοντες, εξωτερικοί καί εσωτερικοί, 
ήσαν ευνοϊκοί διά μίαν νέαν βελτίω- 
σιν τών τιμών, ή όποια καί έκδηλοΰ- 
ται κατά τόν μήνα ’Απρίλιον καί

τος έτους 1938 ή άγορά υπό την 
έντύπωσιν τών ζημιών, άς εϊχεν όπο- 
στή κατά τό Β’ έξάμημον τού 1937, 
έτήρει στάσιν άναμονής μέχρι τής 
έξακριβώσεως τών οικονομικών άπο- 
τελεσμάτων τών διαφόρων Εταιρει
ών κατά τό προηγούμενον έτος. Αί 
τιμαί όμως, καίτοι ό κύκλος τών 
συναλλαγών ήτο περιωρισμένος, διε- 
τηροΰντο σταθεραί λόγω Ιδία τής 
άρίστης άπηχήσεως, ήν έσχον παρά 
τή κοινή γνώμη, αί ανακοινώσεις, 
εις άς προέβη ό Διοικητής τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος κ. Τσουδερός 
επί τής έν γένει οικονομικής κατα- 
στάσεως τής Χώρας. Κατά τάς τε
λευταίας ήμέρας τού ’Ιανουάριου 
σηιιειοΰται μία έντονος ζήτησις τών 
’Εθνικών χρεογράφων καί ιδία τών 
εις χρυσόν, συνεπεία ύπερτιμήσεώς 
των εις τό Χρηματιστήριον τού Δον 
δίνου, ή άνατιμητική δέ αύτή κίνη- 
σις έπεξετάθη καί έπί τών Τραπε
ζικών καί Βιομηχανικών άξιών. ΤΗτο 
πλέον φανερόν, δτι τό κεφάλαιον, 
μετά μακράν περίοδον εφεκτικότη
τας, έτρήπετο καί πάλιν πρός τάς 
κινητός άξίας. Ό ύψωτικός αυτός 
τόνος διετηρήθη καί κατέστη μάλι
στα ζωηρότερος κατά τόν επόμενον 
μήνα, καθ’ δν ό δγκος τών συναλ
λαγών ηΰξήθη σημαντικώς. Τά είς 
χρυσόν δάνεια σημειώνουν τάς ύψη- 
λοτέρας τιμάς τ^ϋ έτους, δλαι δ’ έν 
γένει αί άξίαι διατηρούν άμείωτον 
τήν σταθερότητά

διέρρευσαν μέ τήν άγώνιώδη έκ μέ
ρους τής έν τω χρηματιστήρια) συ- 
ναλλασσομένην παρακολούθησιν τής 
έξελίξεως τής διεθνούς καταστάσεως 
ή όποια όσημέραι καθίστατο περισ
σότερον άπειλητική, μέ φυσικήν έπί 
τού χρηματιστηρίου σϋνέπειαν τήν 
έπίτασιν τής χαλαρώσεως τών τι
μών καί τήν άπραξίαν.

Μία καλλιτέρευσις των τάσεων 
παρετηρήθη κατά τάς άρχάς Σεπτεμ
βρίου, ή όποια δμως δέν έμελλε νά 
συνεχισθή λόγω τών έπακολουθη- 
σάντων δραματικών γεγονότων. "Ηλ- 
θον αί τελευταίοι ήμέραι τοΰΣεπτεμ-

βρίου. Τό φάσμα τού πολέμου έκυ 
ριάρχει είς τήν σκέψιν δλων τών 
συναλλασσόμενων. Ή ψυχραιμία 
έχάθη. "Ολοι έσπευδαν νά πωλή 
σουν καί αί τιμαί κατέρρεον. Πανι
κός! Δέν ήτο δυνατόν νά παρακολου- 
θήση τις τό έκτυλισοόμενον κατά τάς 
ήμέρας έκείνας είς τήν αίθουσαν τών 
συναλλαγών δράμα, χωρίς βαθεΐαν 
συγκίνησιν. Περιούσιοι έξηνεμίζον- 
το άπό τής μιας στιγμής είς ιήν 
άλλην. Χρεώγραφα, άτινα έθεωροΰν- 
το οί αληθείς άδάμαντες τοϋ χρημα
τιστηριακού δελτίου έφυλλορρόουν 
όμοΰ μετά τών άλλων, ή υψωσις

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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εϊξ εκατομμύριά δραχμών.

συνετέλεσεν δχι όλίχον καί τό γεγο
νός δτι, παρά τήν σημαντικήν αΰ- 
ξησιν τού όγκου τών συναλλαγών, 
οί μεταφορικοί τόκοι παρέμενον είς 
τά συνήθη των επίπεδα, Ή γενική 
αύτή έμψύχωσις τών συναλλαγών, 
μαρτυρούσα τήν όλονέν αύξουσαν 
πίστιν, μεθ' ής ό Ελληνικός Λαός 
παρακολουθεί τό άνορθωτικόν έργον 
τής Κυβερνήσεως, άρχομένου τού 
μηνός Μαρτίου άνακόπτεται, ώς έκ 
τών μετά κινηματογραφικής ταχύ
τητας δισδραματισθέντων έν Αΰστρία

Είς τούτο > συνεχίζεται μέ τινας άναποψεύκτους

δέ υπόλοιπα ήσαν ύ- 
σημαίας. ’Απέπλευσαν 

έμφορτα χωρητ.
έλληνι-υπο

κορών, τα 
πό ξένας 
δέ 174 πλοία 
347.318 κόρων έξ ών 
κήν ήσαν 27 πλοία χωρητ. 26 
657 κόρων, τά δέ υπόλοιπα ήσαν! 
υπό ξένας σημαίας. Κατά τό αυ·' 
τό αντίστοιχον χρονικόν διάστη- ί 
μα του 1937 οί ώς άνω αριθμοί | 
μεταβάλλονται ώς ακολούθως: Κα- 
τέπλευσαν πλοία έμφορτα 232 
χωρητ. κόρων 368.291 έξ ών υπό 
ελληνικήν ήσαν 83 χωρητ. 89. 
016 κόρων, απέπλευσαν δέ πλοία 
έμφορτα 161 χωρητ. κόρων 291. 
880 έξ ών υπό ελληνικήν ήσαν 

.28 χωρητ. 26.179. ήτοι κατά τόν 
μήνα Δεκέμβριον 1938 έν συγκρί- 
σει πρός τόν τοΰ 1937 παρατη
ρείται αΰξησις είς τούς κατάπλους 
αριθμού κατά 1 πλοΐον καί αύ- 
ξησις είς χωρητ. κατά 31.085 κό
ρους καί είς τούς απόπλους αΰ- 
ξησις κατά 13 πλοία καί αύ'ξησις 
εις χωρητ. κατά 55.438 κόρους.

Κατά τήν περίοδον άπό 1ης 
’Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου 1938 κατέπλευσαν εν δλω 
πλοία έμφορτα 2992 χωρ. 5.475. 
764 κόρων, έξ ών υπό ελληνικήν 
ήσαν τά 974 χωρητ. 983.227, υ
πό ξένας σημαίας δέ τά υπόλοι
πα 2.018 πλοία χωρητ. 4 552. 
427 κόρων καί άπέπλευσαν 2.263 
πλοία χωρητ. 4.684.110 έξ ών τά 
349 χωρητ. 369.592 ήσαν υπό ελ
ληνικήν καί τά υπόλοιπα 1.914 
χωρητ. 4.314.518 υπό ξένας ση
μαίας. Κατά τό αντίστοιχον χρο
νικόν διάστημα τοΰ έτους 1937 
(1 Ίανουαρίου — 31 Δεκεμβρίου) 
οί ώς άνω αριθμοί μεταβάλλον
ται ώς ακολούθως:

Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 
2.985 χωρητ. 5.150.336 καί άπέ
πλευσαν πλοία έμφορτα 2.211 
χωρητ. κόρων 4.489.384 έκ τού
των είς τήν ελληνικήν σημαίαν 
άντιστοιχοΰν είς τούς κατάπλους 
1070 πλοία χωρητ. κόρων 923. 
237 καί είς τούς απόπλους 436 
πλοία κόρων 363.925 είς δέ τάς 
ξένας σημαίας τά ΰπόλοιπα. ’Ή
τοι κατά τό έτος 1938 έν συγ- 
κρίσει πρός τό 1937 παρατηρεί- 
ται γενική είς τούς κατάπλους 
αΰξησις είς άριθμόν κατά 52 πλοία 
καί αΰξησις είς χωρητ. 194.726 
κόρους

διακυμάνσεις, τόν Μάϊον. Τό αΐσιό- 
δοξον πνεύμα είναι διάχυτον είς τήν 
’Αγοράν. Ή άναθάρρησις τού ιδιω
τικού Κεφαλαίου είναι εκδηλος. Τά 
’Ανταλλάξιμα— τό χρηματιστηρια
κόν αυτό βαρόμετρον—σημειοΰνται 
είς τήν τιμήν τών 784 δραχμών. Τά 
είς χρυσόν δάνεια ζητούνται ζωηρώς 
καί αί τιμαί των ανέρχονται. Έπί 
τινων εταιρικών άξιών, ίδια τών σι
δηροδρομικών, ή ζήτησις είναι δλως 
άσυνήθης. "Η τοιαύτη άναζωογόνη- 
σις τών συναλλαγών έν δυναμού ται 
κατά τόν μήνα Ιούνιον, άλλα κατά 
τό τελευταϊον δεκαήμερον αύτοϋ αρ
χίζει ή Άγορά νά δεικνύη σαφή ση
μεία καμάτου. Οί μεταφορικοί τό
κοι ύψοϋνται, ό όγκος τών συναλ
λαγών σμικρύνεται καί αί τιμαί ϋφί- 
στανται έλαφράν χαλάρωσιν. ,’Εκ 
τοϋ εξωτερικού παραλλήλως έρχον
ται ειδήσεις δυσοίωνοι.

Ό ’Ιούλιος καί ό Αϋγουσστος

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 7. 1. 1939 7. 2. 1939 Διάφορά!

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Χρυσός και έξωτερικόν συν)γμα 3.83d,· ( 3.872,6 + 36,9
Δάνεια Δημοσίου εις συν)γμά . 112,5 113,5 + 1,-
Κέρματα Έλλ. νομ................... 158,1 168,4 + 10,3
Συναλ)κα'ι και γρ)τια εξωτερικού 
Εμπορικά! συν)τικα! και γρ)τια 397,3 381,5 15,8
Γραμμάτια Δημοσίου................ 335,5 335, 5
Πιστώσεις.................
Δημοσίου ......................... 5.628,9 5.815,9 + 187,-
Έτεραι......................... 2.389,9 2.124,4 265,5
Χρέος Δηι,ιοσίου................. 4.180,1 4.183,7 + 3,6
Επενδύσεις..................... 453,2 453,2
Κτίρια Τραπέζης και έγκ)σεις . 240,7 241,9 4- 1,2
"Ετερα στοιχεία Ενεργητικού 962,3 905,2 . 57,1

18.694,2 18.595,8 98,4
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 

Κεφάλαιον . . . 400— 400 —
Άποθεματικά . . .
Τρ)κά γρ. έν κυκλοφορία . . .

196,3
6.850,1

196,3
6.682,6 167,5

"Ετεραι υποχρεώσεις . . . . 
Καταθέσεις. Δημοσίου .... 462,4 600,7 + 138,3

Τραπεζών ... 1.101,5 1.097,5 + 4,-
» ^Ετεραι................. 8.378,3 7.982,8 395,5

Γραμμάτια και Τρ]κά! .... 60,4 67,- + 6,6
Υποχρ, εις εξωτερικόν συν]γμα 238,7 255,1 16,4

"Ετεραι υποχρεώσεις................. 1.006,5 1.313,8 + 307,3
18.694,2 18.595,8 98,4

τών όποιων ώφείλετο είς τήν κερδο
σκοπίαν μάλλον, προεξοφλούσαν 
μελλοντικός προόδους, παρά είς 
πραγματικόν ενδιαφέρον τού. φύσει 
συντηρητικού καί δύσπιστου κεφα
λαίου. Διά τό Ελληνικόν χρηματι
στήριου ό πόλεμος εϊχεν ήδη έκρα-
γή·

Αί κρίσιμοι ήμέραι παρήλθον. Καί 
παρήλθον κατά τρόπον, ό όποιος 
τιμά τά μέλη τοΰ χρηματιστηρίου 
διά τήν άξιοθαύμαστον αντοχήν, ήν 
έπέδειξαν.

Μετά τήν συμφωνίαν τοΰ Μονά
χου αί τιμαί εντός δύο ημερών ΰψώ- 
θησαν σχεδόν είς τά πρό τής κρίσεως 
επίπεδα. Τό τραύμα δμως, δπερ 
έπηνέχθη εις τήν άγοράν, δέν ήτο 
εΰκολον νά έπουλωθή άμέσως. Αί 
άναπόφευκτοι ταλαντεύσεις τοΰ χρη
ματιστηριακού έκκρεμοϋς, διά τήν 
ίσορροπείαν τών τιμών, έξακολού- 
θησαν καθ’ δλον τόν ’Οκτώβριον. 
Κατά τόν επόμενον μήνα ή συνέπεια 
ειδικών λόγων, ζωηρά κίνησις έπί 
τών μετοχών τής εταιρίας λιπασμά
των προκαλεΐ κατ’ άντανάκλασιν, 
κάποιαν γενικωτέραν έμψύχωσιν τών 
συναλλαγών, ή όποια δμως έμεινεν 
άνευ συνεχείας.

Ή λήξις τού έτους εύρίσκει τό 
χρηματιστήριον μέ σαφώς διαφαινο- 
μένας τάσεις πρός καλλιτέρευσιν 
τών τιμών.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ»
Ή έν τώ Χρηματιστηρίω συναλλα

κτική κίνησις άπό τών άρχών ’Ιανου
άριου άνήλθεν είς τά κάτωθι ποσά :

Τίτλοι άξίας δρχ. 
Άπό 7-13)1)39 77.831 36.880.768

14-20)1)39 62.620 33.417.526
102.608 61.357.908
116.457 55.358.702
11.1.991 40.685.260

» 21-27)1)39 
» 28)1-3)2)39 
» 4-10)2)39
Ή άνωτέρω κίνησις άναλύεται είς 

ομολογίας καί μετοχάς εταιρειών ώς 
εξής :

Όμολογίαι

Άπό 7-13)1)39 
» 14-20)1)39
» 21-27)1)39
» 28)1-3)2)39 
» 4-10)2)39

Παιδιά, z * - ;γί
Μια όιιά μαύρη uopivdiauh αταψίδα tm yia ι 
jov όργανιουό pac τήν ίδια θρεπτιακ? δύναμι nob 
έχουν·. Μια oua φωυί, 300 δράμια μρεας, W δρά
μια τυρι, 3όαάόες γάΑα.Ή οταφίδα dve π πλέον'1 
Opentiuki udi θζρμαντια'η τρορή.

3ί £1α.φίδα tivt tdvuiov 
προϊόν

τίτλοι άξίας δρχ. 
42.726 10.597.867
27.778 9.512.086
33.243 20.699.598
41.794 14.906.867
67.919 14.941.785

Μετοχαί εταιριών
τίτλοι άξίας δρχ. 
35.107 26.282.901
34.842 23.905.440
69.365 40.658.310
74.663 40.451.835
44.072 25.743.475

Άπό 7-13)1)39 
» 14-20)1)39 
» 21-27)1)39
» 28)1-3)2)39 
» 4-10)2)39
Παρατηρεΐται σταθερώς προϊοϋσα 

αΰξησις τής κινήσεως έπί τών ομο
λογιών τών Εθνικών δανείων ώς ε
πίσης αΰξησις τής κινήσεως έπί τών 
μετοχών εταιριών.

Τό επίπεδον τών τιμών είς τά μέ
σα Φεβρουάριου δέν διέφερεν τού έ- 
πιπέδου τών μέσων Ίανουαρίρυ 1939.

ΤΟΝ
ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΓΓΥΟΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Διεθνούς 

Οικονομικής Επιτροπής αί εισπρά
ξεις αί ύπέγγυοι είς ,τό δημόσιον 
χρέος τής Ελλάδος άνήλθον είς τά 
κάτωθι ποσά κατά τόν Δεκέμβριον 
1938 έν συγκρίσει πρός τόν άντίστοι- 
χον μήνα τοϋ παρελθόντος έτους 

Δεκέμβριος
1937

Έκ μονο
πωλίου 

Έκ τελω
νείων

1938

187.975.500 192.678.000

183.259.200 187.250.700

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΑφΙΔΟξ
ΑΔΕΛΦΟΙ Α. & Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

A. ΣΞ. CD.
ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
ΣΤΑΦΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ : ΚΟΝΩΝΟΣ 21, ΤΗΑ. 42.Υ35 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΩΝ : ΟΔΟΣ ΚΟΝΩΝΟΣ 21»

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : 
ΕΝ ΟΕΣ|ΝΙΚΗ :

ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ 27 
ΑΛΙΠΕΛΟΥ 20 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4

ΤΗΑ.
ΤΗΛ.
ΤΗΛ.

24.419
40.542
42.16

ΜΗΝΥΤΟΡ

371.234.700 379.928.700
Έξ εισπράξε
ων μονοπωλίου 
καί τελωνείων
ΰπεγγύων είς 
τό προσφυγι-
κόν δάνειον 63.444.800 68.751.000

434.679.500 448.679.700
Κατά τό έτος 1938 

πρός τό 1937 άνήλθον :
έν συγκρίσει

1938 1937
Έκ μονο

πωλίου 2.240.714.600 
Έκ τελώ-

2.080.797.800

νείων 2.076.297.300 2.039.168.600
4.317.011.900 4.119.966.400

Έξ εισπρά
ξεων ύπεγ- 
γόων είς τό
προσψυγικ.

δάνειον 723.339.400 667.461.800
5.040.351.300 4.787.428.200

’Ήτοι κατά τό 1938 είσεπράχθησαν 
έπί πλέον δρχ. 252.923.000.

Τά πλεονάσματα χρήσεως 1938 
άνήλθον εις δρχ. 312.669.500 έναντι 
δρχ, 302.176.200 τοΰ παρελθόντος ’έ
τους ήτοι έπί πλέον δρχ. 10.493.300.
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Α' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
21 Ίανουαρίου

Ό δόκτωρ Σάχΐ άπηλλάγη των 
καθηκόντων του ώς διονκητοΰ τής 
Ράϊχσμπανκ, άντικατασταθείς από 
τον Υπουργόν τής Εθνικής Οι
κονομίας τοϋ Ράϊχ κ. Φοΰνκ.
24 Ίανουαρίου 

Ζωηροτάτας ανησυχίας προκα-
λεΐ εΐς Παρισίους, Λονδΐνον και 
Οΰασιγκτώνα ή προέλασις των 
στρατευμάτων τοϋ στρατηγού 
Φράνκο.
25 Ίανουαρίου

Εις γεϋμα δοθέν έν Λονδίνφ 
υπό τοϋ Γερμανικοϋ Έμπορ. Ε
πιμελητηρίου δ κ. Χώδσον, Υφυ
πουργός τοϋ Υπερπόντιου Άγγλ. 
Εμπορίου έδήλωσεν δτι διεξάγον
ται διαπραγματεύσεις μεταξύ ’Αγ
γλίας καί Γερμανίας άποβλέπουσαι 
εις συμφωνίαν προς άντιμετώπισιν 
τοϋ συναγωνισμού εις την αγο
ράν.
26 Ίανουαρίου

ΤΙ Τουρκική Κυβέρνησις παρη- 
τήθη άνασχηματισθεΐσα από τον 
'Υπουργόν των ’Εσωτερικών κ. 
Σαϊντάμ.
27 Ίανουαρίου

Τά εθνικιστικά στρατεύματα εί- 
σήλθον χθες εις την Βαρκελώνην.
28 Ίανουαρίου

Ό κ. Τσάμπερλαιν εκφωνεί ση
μαντικόν λόγον εις Βίρμιγκαμ. Διε- 
λΰθη ή Τουρκική Έθνοσυνέλευ- 
σις.
29 Ίανουαρίου

Ό Πρωθυπουργός τής Βουλγα
ρίας έδήλωσεν εΐς την Βουλγαρι
κήν Βουλήν δτι άποκατεστάθησαν 
φιλικά! σχέσεις μετά τής Ελλά
δος καί έδημιουργήθησαν συνθή- 
και κατάλληλοι διά τήν άποκατά- 
στασιν των οικονομικών μετ’ αυ
τής δεσμών.
30 Ίανουαρίου

Ό κ. Χίτλερ εκφωνεί βαρυσή- 
μαντον λόγον ενώπιον τοϋ Ράϊχ- 
σταγ.
2 Φεβρουάριου

Ό κ. Ροΰζβελτ έδήλωσεν ενώ
πιον τής έπί τών Στρατιωτικών 
Επιτροπής τής Γερουσίας, δτι τά 
σύνορα τών Ήν. Πολιτειών ευρί- 
σκονται εις περίπτωσιν πολέμου έν 
Γαλλίμ.
3 Φεβρουάριου

Ή Βουλή τών Κοινοτήτων έψή- 
φισε νομοσχέδιον, δΓ ου αυξάνον

ται από 50.000.000 εΐς 75.000.000 
λίρας αι έγγυήσεις διά τήν έπέκτα- 
σιν τοϋ βρεττανικοΰ έξαγωγικοΰ 
εμπορίου.
4 Φεβρουάριου

ΙΙαρητήθη ή υπό τοϋ κ. Στο- 
γιαντίνοβιτς Νοτιοσλαυϊκή Κυβέρ- 
νησις.
5 Φεβρουάριου

Ό οικονομικός συνεργάτης τής 
Γενικής Γερμανικής Εφημερίδας 
Δόκτωρ Βίνσουχ γράφει δτι ή δή- 
λωσις τοϋ κ. Χίτλερ καθ’ ήν ή 
Γερμανία οφείλει νά έξαγάγη ή 
ν’ αποθάνη, δίδει νέαν κατεύθυν- 
σιν εις τήν Γερμανικήν παραγω
γήν.

Ύπό τήν Προεδρίαν τοϋ κ. Ντα- 
λαντιέ συνεκροτήθη μακρά σύσκε- 
ψις πρός λήψιν διαφόρων μέτρων 
όργανώσεως καί τονώσεως τοϋ μετά 
τών κρατών τής Κεντρ. Ευρώπης 
έμπορίου τής Γαλλίας.
7 Φεβρουάριου

Ύπεγράφη έν Ρώμη ή νέα Ρωσ- 
σοϊταλική εμπορική Σύμβασις.
9 Φεβρουάριου

Ή νήσος Μινόρκα παρεδόθη 
εΐς τούς Έθνικιστάς τής 'Ισπα
νίας κατόπιν συνθηκολογήσεως.

Ήρχισαν αΐ έργασίαι τής δια- 
σκέψεως διά τό Παλαιστινιακόν 
έν Λονδίνφ.
10 Φεβρουάριου

Άπέθανεν ό Πάπας Πίος δ ΙΑ'. 
Οί ’Ιάπωνες κατέλαβαν τήν νή

σον τής Νοτίου Κίνας Χαϊνάν.
11 Φεβρουάριου

Ή ‘Ισπανική Κυβέρνησις συνελ- 
θοΰσα εΐς Βαλένθιαν άπεφάσισεν 
τήν συνέχισιν τοϋ άγώνος.
13 Φεβρουάριου

Σήμερον κηδεύεται ο Πάπας 
Πίος δ ΙΑ'.
14 Φεβρουάριου

Τό Γαλλικόν Υπουργικόν Συμ
βούλων άπεφασισε τήν μ ή άμε
σον άναγνώρισιν τής Κυβερνήσεως 
τοϋ στρατηγού Φράνκο.
15 Φεβρουάριου

‘Η ’Αμερικανική Βουλή έδέχθη 
κατά μεγίστην πλεικοψηφίαν τό 
πρόγραμμα εξοπλισμού τοϋ κ. 
Ροΰσβελτ.

Β' ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
21 Ίανουαρίου

Άπηγγέλθη δτι εντός τών ημε
ρών ψηφίζεται νέος νόμος ρυθ- 
μίζον τήν καλλιέργειαν τοϋ καπνού 
κατά τό 1939. Άπεφασίσθη ύπό

τής ’Αγροτικής Τραπέζης ή όρ- 
γάνωσις τής χωρικής βιοτεχνικής 
πίστεως.
23 Ίανουαρίου

Κατέπλευσεν εις Ναύσταθμον 
τό νέον άντιτορπιλλικόν «Βασι
λεύς Γεώργιος δ Α'.»
26 Ίανουαρίου

Έγκριθείς ύπό τοϋ Υπουργι
κού Συμβουλίου, δημοσιεύεται εΐς 
τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως» δ νόμος, δι’ ου τροποποι
είται ή ΐσχύουσα νομοθεσία περί 
’Εμπορικών καί Βιομηχανικών 
’Επιμελητηρίων.
27 Ίανουαρίου

Κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υ
πουργού κ. Κοριζή ήρχισεν καί συ
νεχίζεται έντατικώς ή άνέγερσις 
νέων κρατικών οικημάτων διά'τήν 
μόνιμον στέγασιν τών διαμενόν- 
των εΐς τά ύπό κατεδάφισιν πα
ραπήγματα προσφύγων.

Έγένοντο τά εγκαίνια τής νέας 
γραμμής τηλεφώνων Άθηνών-Ν. 
Ύόρκης.
29 Ίανουαρίου

’Εν συνεννοήσει μετά τής Ουγ
γρικής Κυβερνήσεως άπεφασίσθη 
νά ε'λθη εις ’Αθήνας ειδική αντι
προσωπεία πρός σύναψιν Έλληνο- 
ουγγρικής έμπορικής συμφωνίας. 
4 Φεβρουάριου

ΔΓ άποφάσεως τών ‘Υπουργών 
’Εθνικής Οικονομίας καί Οικο
νομικών έπετράπη ή εισαγωγή έξ 
Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τό 
τρέχον εισαγωγικόν έξάμηνον, άνευ 
τού ορού τής ανταλλαγής, ωρισμέ- 
νων προϊόντων.
6 Φεβρουάριου

Έγένετο σύσκεψις εΐς τά Γρα
φεία τής Ε.Σ.Σ.Ε. υπό τήν Προε
δρίαν τού κ. I. Μεταξά διά τήν 
δργάνωσιν τών Οίκων τού α
γρότου.
8 Φεβρουάριου

Κατά τηλ)μα εκ Γλασκώβης ΰ- 
ψώθη ή Ελληνική σημαία έπί τού 
νέου άντιτορπιλλικού «Βασίλισσα 
’Όλγα».
9 Φεβρουάριου

Ελέγχονται ανακριβείς αΐ κυ- 
κλοφορήσασαι πληροφορίαι περί 
συγκλήσεως έν Άθήναΐς ’Αερο
πορικού συνεδρίου.
ΙΟ Φεβρουάριου

Άπεφασίσθη δπως εΐς τον χώ
ρον τού Δημοτικού Θεάτρου άνε-

γερθήνέον Ταχυδρομικόν μέγαρον.
11 Φεβρουάριου

Έγένοντο χθες τά έγκαίνια τής 
Σχολής άναλφαβήτων.
12 Φεβρουάριου

Εις τήν θέσιν τού Υφυπουργού 
τής Παιδείας διωρίσθη δ μέχρι 
τοΰδε γενικός Γραμματεύς τού 
Υπουργείου κ. Ν. Σπέντζας.
13 Φεβρουάριου

Γίνονται τά έγκαίνια τού Νέου 
περιπτέρου τού Λαϊκού Νοσοκο
μείου.
15 Φεβρουάριου

Έδημοσιεύθη εις τήν Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως άναγκαστι-1 
κός νόμος τροποποιών τάς διατά
ξεις τού κώδικας περί δήμων καί 
Κοινοτήτων.
15 Φεβρουάριου

‘Η Α.Μ. δ Βασιλεύς μετά τού 
κ. Μεταξά αναχωρούν διά Θ)νίκην.
21 Φεβρουάριου

’'ΗΘχισαν χθες έν Βουκουρε- 
στίω αι έργασίαι τού Συμβου
λίου τής Βαλκανικής Συνεννοή- 
σεως.
23 Φεβρουάριου

Αί συνεχιζόμεναι έν Λονδίνφ 
Άγγλογερμανικαί έμπορικαί δια
πραγματεύσεις παρακολουθοΰνται 
διεθνώς μετά μεγίστου ένδιαφέ- 
ροντος.
24 Φεβρουάριου

Ό Γάλλος γερουσιαστής κ. 
Μπεράρ συνηντήθη χθες έκ νέου 
μέ τον υπουργόν τών Εξωτερι
κών τής Εθνικής Ισπανίας κ. 
Χορντάνα.
25 Φεβρουάριου

Σοβαρά επεισόδια εΐς τό Ντάν- 
τσιχ. Εκδηλώσεις κατά τού Ράϊχ 
εΐς Πολωνίαν.
22 Φεβρουάριου 

Διετάχθησαν οι Διευθυνταί
τών ταμείων τού Κράτους νά δέ
χονται τήν τμηματικήν έξό- 
φλησιν τών μέχρι τού οικονο

μικού έτους 1936—37 χρεών πρός 
τό Δημόσιον. Αί δόσεις καθωρί- 
σθησαν εΐς 6, τής πρώτης κατα
βλητέας τήν ΙΟην Μαρτίου έ έτ. 
26 Φεβρουάριου

Τήν 10.30' πρωινήν άφίχθησαν 
εις ’Αθήνας δ Πρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως κ. Μεταξά; μετά τού 
υπουργού τών ’Εξωτερικών τής 
Τουρκίας κ. Σουκρή Σαράτσογλου.

Η ΣΪΙΙΙίΙΙ ΜΙΙΙΙΙΙΙΑΣ 
EAAU91 - ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗ!

Μεταξύ τού 'Ελληνικού Δημο
σίου καί τών ’Αδελφών Γουλανδρή 
ύπέγράψη σύμβασις διά τήν έκτέ- 
λεσιν τής συγκοινωνίας μεταξύ 
Ελληνικών λιμένων καί τών λιμέ
νων τής Βορείου ’Αμερικής.

Διά τής συμβάσεως οί άνάδοχοι 
ύποχρεοΰνται δπως εντός τριμήνου 
από τής διά νόμου κυρώσεως αυτής 
δρομολογήσουν τό ύπερωκεάνειον, 
εΐς τό όποιον θά επιφέρουν πά
σαν απαραίτητον τροποποίησιν ύ- 
ποδειχθησομένην ύπό τού κρά
τους. Τό ύπερωκεάνειον θά έκτελή 
οκτώ τουλάχιστον δρομολόγια κατ’ 
έτος μειούμενα κατά έν άνά τέ
ταρτον έτος διά τήν γενικήν έπι- 
θεώρησιν καί έπισκευήν.

Τό πρώτον δρομολόγιον υπολο
γίζεται, δτι θα έκτελεσθή εις τάς 
άρχάς ’Ιουλίου.

Τό Κράτος θά παρέχη εΐς τήν 
ίδρυθησομένην ανώνυμον εταιρίαν 
επιχορήγησην καταβαλλομένην έάν 
καί εφόσον καί καθ’ δ μέτρον τά 
κέρδη τής εταιρίας δεν έπαρκοΰν 
πρός κάλυψιν άποσβέσεως ι'σην 
πρός 7 ο)ο έπί τής αξίας τού πλοίου 
καί μερίσματος 6 ο)ο έπί τού με
τοχικού κεφαλαίου. Πάντως ή έπι· 
χορήγησις δεν δύναται νά είναι α
νώτερα τών δρχ. 11.700.000 μειου- 
μένη άναλόγως πρός τά μή έκτε- 
λεσθέντα ταξείδια. Θεωρείται πι
θανόν, δτι κατά τά πρώτα έτη τής 
συμβάσεως δεν θά παραστή ανάγκη 
καταβολής έπιχορηγήσεως λόγφτής 
προβλεπομένης κινήσεως διά τήν 
έκθεσιν Νέας Ύόρκης.

‘Ολόκληρον τό συνάλλαγμα τό 
άπαιτηθησόμενον διά τήν αγοράν 
τού ύπερωκεανείου καί τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών δανειακών ή οίονδή- 
ποτε άλλων υποχρεώσεων εν τώ 
εξωτερική) άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν 
νά καταβάλλη έκ τών ναύλων α
σχέτως αν τούτο έπαρκεΐ ή δ'χι.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1939

Δρχ-
»

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

I. Έμπορικαί συν)καί καί γραμ
μάτια 381.486.466.30

II. Γραμμάτια Δημοσίου 335.548.050.90

6. Πιστώσεις :
1. Πληρωτέοι εις δραχμάς : 
α' Δημοσίου * Δρχ. 5.815.855.105.75 
β' "Ετεραι » 2.124.414.493.78

3.872.615.702.94
113.543.417.25

168.380.032.—

717.034.517.20

7.940.269.599.53

II. Πληρωτέοι εις εξωτερικόν συνάλλαγμα — Δρχ. 7.940.269.599.53

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

10. Έτερα στοιχεία τού ενεργητικού

4.183.684,431.60
453.247.396.75
241.871.803.95
905.186.883.62

Δρχ. 18.595.833.784.84

* 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 Άποθεματικοϋ εΐς άντίκρυσμα
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ- 
φώνως Ν. 5305 »

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία »
15. "Ετεραι ύποχρεώσεις όψεως εις δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρχ. 600.754.255.90 
β' Τραπεζών » 1.097.477.764.78
γ' ‘Έτεροι λο

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000-

166.277.950.-

30.000.000.—
6.682.589.000.—

γαριασμοι * »

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί ό 
•ψεως

7.982780.637.69’Δρ.9.681 012.658.37

67.046.577.70 » 9.748.059.236.07

16. Καταθέσεις εις δραχμάς ύπό 
προθεσμίαν :

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. "Ετεροι Λογαριασμοί

17. ‘Υποχρεώσεις εις εξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

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

II. "Ετερον εξωτερικόν συνάλ
λαγμα »

18. “Ετεραι υποχρεώσεις »

* Έξ ών Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 6.395.728.629.11

255.068.759.06

255.068.759.06

1.313.838.839.71
Δρχ. 18.595.833.784.84

Έν Άθήναις τή 7η Φεβρουάριου 1939 
Ό Διοικητής

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Ό Τμηματάρχης του Γεν. Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

Εκδόσεις
Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα έλά- 

βομεν τάς κάτωθι έκδόσεις.
1) Δελτίον Εμπορικού και Βιομη

χανικού ’Επιμελητηρίου Σύρον, μηνός 
8)βρίου - Ν)μβρίου 1938.

2) Μηνιαΐον Δελτίον τοϋ Υφυπουρ
γείου Τύπου καί Τουρισμού, Σ)βριος - 
Δεκέμβριος 1938.

3) Δελτίον Καπνού, ’Όργανον τής 
Ένώσεως Γραφείων Προστασίας τοϋ 
Ελληνικού Καπνού, μηνός Δεκεμ
βρίου 1938.

3) Έπιέλεώρησις Κοινωνικών καί 
’Ιδιωτικών ’Ασφαλίσεων, μηνιαΐον πε
ριοδικόν "Οργανον Έρεύνής καί Με
λέτης τών ζητημάτων τής Κοινωνι
κής καί ’Ιδιωτικής Άσφαλίσεως, ’Ια
νουάριος 1939.

4) Βιομηχανική Έπι&εώρησις, Δε
κέμβριος 1938.

5) ‘Ο ’Αγροτικός Κόσμος τής ‘Ελ
λάδος, μηνιαΐον αγροτικόν περιοδι
κόν, Ιανουάριος 1939.

6) Έπιύλεώρηοις Οικονομολογική - 
Βιομηχανική Μακεδονίας - Θράκης, μη
νός Ίανουαρίου 1939.

7) Δελτίον ’Αγροτικής Τραπέζης, 
τεύχος IV.

8) «Τό Βουνό», μηνιαία έκδοσις τού 
ΕΟΣ, Φεβρουάριος 1939.

9) Δελτίον Καπνού, ’Όργανον τής 
Ένώσεως Γραφείων Προστασίας του 
‘Ελληνικού Καπνού, ’Ιανουάριος 
1939.

10) Λογιστική Έπι&εώρηοις, Δε
κέμβριος 1938.

11) Δελτίον Συνδέσμου ’Ανωνύμων 
‘Εταιριών, μηνιαΐον ’Όργανον τού 
Συνδέσμου τών έν Έλλάδι ’Ανωνύ
μων Εταιριών, Δεκέμβριος 1938.

12) ’Απολογισμόν έτους 1938, τού 
Χρηματιστηρίου ’Αθηνών.

13) Ό ’Αγροτικός Κόσμος τής ‘Ελ
λάδος, Δεκέμβριος 1939.


