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ΕΛΠΙΔΕΣ
Φθάνοντες τάς ή μέρας αύτάς 

εις τό σημείον είς τό όποιον 
συναντώνται τό τέλος καί ή 
αρχή συμβατικών τμημάτων 
τοΰ χρόνου τα όποια ό άνθρω
πος έθέσπισε διά να μετρά την 
πορείαν αύτού επί τής Γης, κά- 
μνομεν την μοιραίαν ανάπαυ
λαν έφ’ ενός διά νά άνασκοπή- 
σωμεν τον διανυθέντα δρόμον 
καί άφ’ έτέρου νά άναλάβω- 
μεν δυνάμεις διά τάς νέας προ
σπάθειας που είμεθα υποχρεω
μένοι νά καταβάλωμεν.

Ό δρόμος τον όποιον διήνυ- 
σεν ή άνθρωπότης καί ιδιαι
τέρως, μέσα είς τό σύνολον 
αυτό, ή γηραιό μας Ήπειρος 
κατά τό λήγον έτος, κάθε άλλο 
ή εύκολος καί ευχάριστος ύπήρ 
ξεν. Έξηκολούθησε καί κατά 
τό έτος αυτό νά νοτίζεται με 
αιμα εν πολλοΐς αδελφικόν καί 
μέ δάκρυα. Στερήσεις, άγων ία 
καί φόβοι διά μεγαλειτέρας 
συμφοράς ύπήρξεν ή κατακλείς 
ιών περισσοτέρων ή μερών τοΰ 
έτους. Έάν δε καί σήμερον εύ- 
ρισκόμεθα είς τήν «εΰχάρι- 
στον» θέσιν νά κάμνωμεν ή- 
ρέμα έστω καί αΰτάς τάς όχι 
τόσον ευχάριστους διαπιστώ
σεις καί σκέψεις, ασφαλώς είς 
έπέμβασιν τής Θείας Προνοίας 
πρέπει νάτό άποδώση τις, όταν 
άναλογισθή τούς κινδύνους ούς 
διέτρεχεν ή ειρήνη τής Ευρώ
πης προ τριών—τεσσάρων μη
νών.

Είναι τή άληθεία άπίστευτον 
ότι είκοσι μόλις έτη μετά τον 
τραγικόν Μεγάλον Πόλεμον έ- 
φθάσαμεν σχεδόν είς τά πρό
θυρα νέουφρικτοτέρουπολέμου 
τον όποιον μάλιστα τινές, θεω
ρούν ώς λΰσιν διά τά προβλή
ματα τά όποια ματαίως δι’ άλ
λων λύσεων προσπαθούν επί 
έτη νά έπιλύσουν ίκανοποιη- 
τικώς καί ώς διέξοδον άπό τον 
δαίδαλον τών δυσχερειών τάς 
όποιας αντιμετωπίζουν, μήσκε- 
πτόμενοι ότι ακριβώς συνέ- 
πειαι Πολέμου είναι αύταί αί 
δυσκολίαι καί ότι είς τον πόλε
μον δεν υπάρχουν νικηταί αλ
λά μόνον ήττημένοι.

Βαρεία είνε ήκληρονομία τήν 
όποιαν άφήνει είς τό 1939 τό 
λήγον έτος. Ό πόλεμος είς τήν 
"Ισπανίαν εξακολουθεί, χωρίς 
νά διαφαίνεται προσεχής ή 
λήξις αύτού. Πόλεμος ύπό άλ
λην μορφήν διεξάγεται είς άλ
λα σημεία τής Εύρώπης. Έξόρ- 
μησις προς άνάκτησιν άπωλε- 
σθέντων οικονομικών πεδίων 
αναμένεται άπό τήν ’Αγγλίαν. 
"Η ’Ιταλία προβάλλει εντόνους 
έδαφικάς αξιώσεις αί όποίαι 
διατυπούμεναι προ ελάχιστων 
έτών μόνον ώς λόγοι παραφρο
σύνης θά έθεωρούντο. Είς τήν 
Κεντρικήν καί Βορειοανατολι
κήν Εύρώπην αγνώστου έκτά- 
σεως καί συνεπειών ζυμώσεις 
συντελοΰνται έν συνεχεία τού 
διαμελισμού τής Τσεχοσλοβα
κίας. "Ολαι αί χώραι εύρίσκον- 
ται ύπό πυρετόν ανησυχιών 
καί έχουν καταληφθή ύπό τών

πλέον ζοφερών ανησυχιών διά 
τήν άσφάλειάν των, μή δυνά- 

I μεναι δε νά εύρωσιν τήν ορθήν 
οδόν τής συνεννοήσεως καί ά- 

I μοιβαίας κατανοήσεως τών δι
καίων των, έχουσι παρασυρθή 
είς ένα αλόγιστον αγώνα εξο
πλισμών ό όποιος πρόκειται νά 
βαραθρώση τήν καί νΰν κλονι- 
ζομένην οικονομικήν ισορρο
πίαν των.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας οί 
οιωνοί διά τό άρχόμενον έτος 
πολύ ολίγον εύνοϊκοί είναι. 
Έν τούτοις, τά γεγονότα τού 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου, α
πέδειξαν ότι καί τήν δωδεκά- 
την ώραν είναι δυνατόν νά έ- 
πικρατήση ή λογική καί νά ά- 
ποσοβηθή ή καταστροφή, δεν 
είναι δέ άπλή σΰμπτωσις ότι 
έπί κεφαλής τών μεγάλων Κρα
τών τής Εύρώπης εύρίσκονται 
άνδρες σώφρονες, οί πλείστοι 
τών οποίων έχουν ιδίαν αντί
ληψη/ τών δεινών τοΰ πολέμου 
καί τών οποίων ή σωφροσύνη 
αποτελεί έγγύησιν ότι τό 1939 
δεν θά ϊδη τήν Εύρώπην κυ- 
λιομένην είς τό αίμα.

Ή Ελλάς εύρισκομένη είς 
τήν σφαίραν είς ήν έκδηλοΰν- 
ται αί παντοειδείς αύταί ανή
συχοι είναι φυσικόν νάέπηρεά- 
ζηται πολλαπλώς εξ αύτών. 
’Έχουσα τάξει όμως σκοπόν αύ- 
τής τήν ειρηνικήν διαβίωσιν 
τού λαού της, εντός τών συνό
ρων της, καταβάλλει εργώδη 
προσπάθειαν διά τήν άνύψω- 
σιν τού πνευματικού καί ύλι- 
κού επιπέδου αύτού, προση
λωμένη είς τά ειρηνικά ιδεώ
δη είς τά όποια μετά φανατι
σμού πιστεύει.

”Ας έλπίσωμεν ότι τά χρι
στιανικά είρηνιστικά ιδανικά 
θά γίνουν βωμοί είς τάς καρ
διάς όλων τών λαών τού πλα
νήτου μας καί ότι ή άνθρωπό
της θά έπιβάλη σιγήν είς τά 
πάθη της, ώστε νά καταστή 
δυνατόν νά άκουσθή καί πά
λιν έπί τής γής τό κήρυγμα τής 
αγάπης καί τής ειρήνης πού έ- 
κήρυξε ό Θεάνθρωπος τό Θει
ον βρέφος τής ή μέρας αύτής. 
Αί ελπίδες αύταί ας γίνουν μία 
θερμή εύχή διά τήν πραγμά
τωσήν των.

Τήν εύχήν αύτήν, ιδιαιτέρως 
θερμήν, απευθύνει ή «Τραπε
ζιτικήν πρός τούς φίλους καί 
άναγνώστας της, διά τήν προ
σωπικήν των εύτυχίαν ή όποια 
τόσον είναι έξηρτημένη άπό τάς 
ελπίδας πού γεννώνται μαζί μέ 
τό άνατέλλον Νέον "Ετος.

X.

I EMiPKH mum ΤΗΣ γερμαηιαι
[Εύρεΐα περίληιμις αρφρου δημοοιεν&έντος 

είς τον «Economist» — Τεϋχος 5ης Νοεμβρίου]

I. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙΜΕΘΟΔΟΙΔ1Ε- χώραν είσαγομένων Γερμανικών
ΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙ
ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αί μέθοδοι διά τών οποίων 
ή Γερμανία σκοπεί νά τόνωση τήν 
κίνησιν τοΰ εξωτερικού εμπορίου 
της αποτελούν νεωτερισμόν είς τό 
σύστημα τού διεθνούς εμπορίου. 
Έν τφ παρελθοντι, ή Κρατική 
παρέμβασις έλάμβανε συνήθως' τήν 
μορφήν απ’ ευθείας ή έμμεσων 
επιχορηγήσεων εις τούς έξαγω- 
γεΐς. Ό τρόπος οΰτος ένεργείας, 
δστις, ύπό τάς μεταβληθείσας

εμπορευμάτων. Δεδομένου όμως 
ότι, τά μάρκα «Aski» λογίζονται 
πάντοτε είς λίαν χαμηλήν τιμήν 
καί ή μέθοδος αΰτη άρα περιλαμ
βάνεται εις τούς ποικίλους τρό
πους ήμικεκαλυμμέ νης ΰποτιμή- 
σεως τοΰ νομίσματος. Ή ύπάρ- 
χουσα διαφορά μεταξύ τής ανω
τέρω μεθόδου καί τής άπροκαλύ- 
του ύποημήσεως συνίσταται εις 
τό δτι ή ύποτίμησις τών μάρκων 
«Aski» δεν είναι ή αυτή δΓ 
δλας τάς χώρας. Αΰτη κανονίζε
ται'άναλόγως τών ειδικών άπαι-

σημερον περιστάσεις, κατηντησε: τήσεων τού εμπορίου μέ έκάστην 
να θεωρήται κλασικός σχεδόν, | Νοτιοαμερικα νίκην χώραν. Χάρις 
εφαρμόζεται μεν και υπό ιών ^ gj, Χήν χρησιμοποίησα’ τών μάρ- 
1 έρμα νικών αρχών, συμπλήρωνε- j κων «Aski» ή Γερμανία κατώρς 
ται όμως διά σειράς άλλων μέ- ί θωσε νά κατακτ κατά. μέγα
τ<=ιων· j μέρος διαφόρους Νοτιοαμερικα νι-

Μεχρι έσχατων ή σπουδάιοτέρ''| κάς αγοράς’ έΣΤόπίσασα εκέΐθεν 
τών εφαρμοζόμενων νέων μεθο-j τήν ’Αγγλίαν καί τάς 'Ηνωμένας 
δων συνίστατο είς τήν ένθάρρυν- I Πολιτείας. Δέον όμως νά λεχθή 
σιν τών εξαγωγών δια τής χρησι-1 ότι είς τήν Χίλην καί άλλας τινας 
μοποιησεως δεσμευμένων νομι-: χώρας ή χρήσις μάρκων «Aski»
σμάτων είς χαμηλήν τιμήν. Εΐχεν 
έπιτραπή νά χρησιμοποιούνται οί 
ποικίλοι τύποι δεσμευμένων μάρ
κων διά τήν αγοράν καί τήν έκ 
Γερμανίας εξαγωγήν διαφόρων ει
δών εμπορευμάτων, τά όποια ύπό 
συνήθεις συνθήκας δέν θά καθί
στατο δυνατόν νά διατεθούν είς 
τάς αγοράς τοΰ εξωτερικού. Κατ’ 
ουσίαν, πρός τόνωσιν τών Γερμα
νικών εξαγωγών καί μόνον πρός 
τούτο, τό μάρκον ύπετιμήθη είς 
κλάσμα τής επισήμου τιμής αυ
τού. Ή Γερμανία άπεκόμισε τύ 
πλεονέκτημα ενός ύποτιμημένου 
νομίσματος διά τάς έξαγωγάς 
της καί ενός υπερτιμημένου νο
μίσματος διά τάς είσαγωγάς της, 
άναλώμασι τών κατόχων δεσμευ
μένων μάρκων. Τό περιθώριον 
όμως τών διά τής άνω μεθόδου 
έπιτραπέντων νά εξάγωνται εμ
πορευμάτων κατέστη συν τή πα
ρόδιο τοΰ χρόνου έπί μάλλον καί 
μάλλον στενώτερον. "Ηδη ή χρη
σιμοποίησή δεσμευμένων μάρκων 
πρός πληρωμήν Γερμανικών εξα
γωγών διεκόπη σχεδόν έντελώς, 
μολονότι μέγα μέρος τών είς τήν 
Λατινικήν ’Αμερικήν ένεργουμέ- 
νων Γερμανικών έξαγωγών πλη
ρώνεται διά «Μάρκων Aski» ήτοι 
διά μάρκων συμψηφισμού. Καθ’ 
εαυτό δέν πρόκειται περί δεσμευ- 
μένών μάρκων, άλλα περί μάρ
κων τά όποια λαμβάνουν οί Νο- 
τιοαμερικανοί έξαγωγεϊς πρός 
πληρωμήν τών εξαγομένων είς 
Γερμανίαν εμπορευμάτων των καί 
τά όποια δύνανται νά χρησιμο
ποιηθούν 'πρός πληρωμήν τών είς 
τήν αύτήν Νοτιοαμερικανικήν

τοσουτον ηυςησε τήν συναγωνιστι- 
κήν ικανότητα τών Γερμανών 
έξαγωγέων, ώστε ακόμη καί αύταί 
αί εντόπιοι βιομηχανίαι ήρχισαν 
νά υποφέρουν έκ τούτου.

Όσονδήποτε εύφυής καί άν 
φαίνεται ή μέθοδος αΰτη, είναι 
έν τούτοις απλουστάτη έν συγ- 
κρίσει πρός τήν μεγίστην ποικι
λίαν μεθόδων τάς οποίας μετέρ
χεται ή Γερμανία εις τήν διεξα
γωγήν τού εμπορίου της μετά 
τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης. 
Τό Γερμανικόν εφευρετικόν πνεύ
μα φαίνεται άνεξάντλητον εις 
τήν άνακάλυψιν νέων τρόπων 
λειτουργίας τού συστήματος άν- ; 
ταλλαγών καί συμψηφισμού, οΰ-1 
τως ώστε ή Γερμανία κατορθώ- I 
νει άφ’ ενός μέν νά είσάγη έμ- 
πορεΰματα χωρίς νά ύποχρεοΰται 
νά καταβάλη μετρητά διά τήν 
πληρωμήν των, άφ’ έτέρου δέ νά 
διαθέτη τά βιομηχανικά προϊόντα 
της εις διαφόρους χώρας.

Τό διά πρώτην φοράν πρό τι- 
νων έτών τεθέν είς εφαρμογήν

!σύστημα εμπορικών συναλλαγών 
μετά τών Πσραδουναβείων χω
ρών άπέβλεπεν είς τήν αΰξησιν 
τών είς! Γερμανίαν εισαγωγών 
γεωργικών κυρίως προϊόντων των 
χωρών τούτων. Αί προσφερόμεναι 
ύπό τών Γερμανών τιμαί-ήσαν άρ- 
κετά ύψηλαί καί αί κυβερνήσεις 
τών ενδιαφερομένων χά/ρών έδί- 
σταζον νά παρεμβάλλουν έμπόδια 
είς τάς πωλήσεις πρός. τήν Γερ
μανίαν. Συνέπεια τής μονοπλεύ
ρου αγοράς τών προϊόντων των 
ύπό τής Γερμανίας ή to . ή είς τούς 
μετ’ αυτής λογ)σμούς συμψηφι
σμών συσσώρευσις μεγάλων δεσ
μευμένο/ ν ένεργητιζών υπολοίπων, 
δφειλομένων ; είς αύτάς ύπό . τής 
Γ ερμανίας. Πρός ρευστοποίησαν 
τών ενεργητικών τούτων αί ενδια- 
φερόμεναι κυβερνήσεις' άπέβλε- 
ψαν είς τή-ι τονωστν τής εισα
γωγής Γερμανικών προϊόντων, 
διά τον λόγον δέ αυτόν πε
ριόρισαν τάς άδειας εισαγωγής 
βιομηχανικών προϊόντων έξ ’Αγ
γλίας καί άλλων χωρών, ϊνα όΰτω 
στραφούν οί εισαγωγείς πρός τήν 
Γερμανικήν αγοράν. Αί Γερμανι
κοί άρχαί άφ’ έτέρου έχουσαι 
πλήρη συνείδησιν τής ίσχυράς εμ
πορικής θέσεώς των δέ ν άφισαν 
τελείως έλευθέραν τήν έίς τάς 
χώρας αύτάς εξαγωγήν Γερμανι
κών προϊόντων. Ήρνήθησαν νά 
πωλήσουν είς τάς χώρας ταύτας 
προϊόντα τά όποια ήδύνατο ή 
Γερμανία νά πώληση τοΐς μετρη- 
τοΐς είς άλλας χώρας, εστεργον 
δέ μόνον νά πωλήσούν εμπορεύ
ματα ών δέν είχον ανάγκην αί 
χώραι ελευθέρου συναλλάγματος,

Φαίνεται βεβαίως περίεργον ότι 
καί μετά τό πείραμα τούτο αί 
χώραι αΰται τής Εύρώπης έξηκο- 
λούθησαν τά πωλοΰν τά προϊόντα 
των είς τήν Γερμανίαν. Τό γεγο
νός τούτο οφείλεται εν μέρει μέν 
εις τό ότι, λόγιο τών αγορών έκ 
μέρους τής Γερμανίας, τά γεωρ
γικά προϊόντα των' άνετιμήθησαν 
λίαν άνω τού- διεθνούς έπιπέδου 
τιμών, οπότε οί παραγωγοί δέν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίς 2 Βιβλιοκρισία, εκδόσεις.
» 3 Κίνησις λ)σμών συμψηφισμόν καί ανταλλαγής καί τό 

έμπόριον τής Ελλάδος μετά τών χωρών κλπ.
» 5 Αί οικονομικά! συνέπειαι τών Αποικιών διά τήν Μη- 

τρόπολιν.— Στοιχειώδεις γνώσεις περί Τραπεζών.
» 7 ’'ΕκΘεσις ΰγιεινής.
» 8 Τά κυριώτερα εμπορεύματα.
» 9 Οικονομικά! ειδήσεις τοΰ εξωτερικού.
» 10 Ή βελτίωσις τών βοσκών.—Γεωργική παραγωγή τό 1937" 

Ή σπορά δημητριακών.—-Φορολογία τής εγχωρίου όρύζης- 
» 11 Οικονομικά καί στατιστικά στοιχεία.
» 12 Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.
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Διαχειριστής
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ 

’Αμερικής 19

Ίά έμβασματα έπ’ όνόματι
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αζ αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοΰ 
καί την σφραγίδα τοϋ Περιοδικού

ΙΙαρακαλόϋνται οί κ. κ. Συνδρο- 
μηταί, δπως γνωστοποιούν εις τά 
γραφεία τού Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.

Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου 
'Υπεύθυνος έπΐ της "Υλης
Β. ΧΑΤΣΟΠΟΥΑΟΣ

’Αμερικής 19
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΓΙ&2ΡΓΟΕ θ. ΚΑΛΑΓΑΝΗΕ 
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τ|σαν διατέ^βιμενοί να πωλ'ήσουν 
αυτά άλλαχοΰ, έν μέρει'δέ εις τό 
δτι ί) Γ ερμανία αυτή αυτή, έμφα- 
νιζομενη πωλητρια τοΰ πλεονά- 
ζοντος μέρους τών αγορασθέντων 
εμπορευμάτων ήρχισε νά άσκή συ
ναγωνισμόν έν τή παγκοσμίφ α
γορά καί να καθιστά δυσχερή 
την υπό των χωρών τούτων διά- 
τΐεσιν εις αλλας των προϊόντων 
των. Ενώ δε δεν είχε πληρώσΐ) 
τοΐς μετρητοϊς τήν αξίαν των 
προϊόντων τούτων εις τάς έξαγω- 
γικάς χωράς, απέκτησε τουναντίον 
ελεύθερον συνάλλαγμα διά τής 
έπανεξαγωγής τών ανωτέρω προϊ 
όντων. Εν τή ’ζωηρά Επιθυμία 
της όπως απόκτηση ελεύθερον 
συνάλλαγμα δέν έδίστασε νά πώ
ληση τά προϊόντα ταϋτα εις χα
μηλός τιμάς, οίίτω δέ πράττουσα 
επέτυχε συγχρόνως νά παραγκώ
νιση εις τήν διεθνή αγοράν τούς 
εξαγωγεϊς τών παραγωγικών χω
ρών. Κατά συνέπειαν αί υπό τής 
1 ερμανίας προσφερόμεναι τιμαί 
κατέστησαν έτι μάλλον δελεαστι- 
κωτεραι διά τούς παραγωγούς γε 
ωργικών προϊόντων τών ΓΙαρα- 
δουναβείων και ανατολικών χω
ρών! Αί κυβερνήσει; τούτων ή- 
ναγκάσθησαν νά επιτρέψουν εις 
τους παραγωγούς των νά πωλοΰν 
προϊόντα εις τήν Γερμανίαν, μο
λονότι τούτο έσήμαινεν παράτασιν 
τής προθεσμίας πληρωμής, καθ’ 
ήν δέ μακράν διάρκειαν ή Κεν
τρική Τράπεζα έκάστης χώρας ύ- 
πεχρεοϋτο νά χρηματοδότη τούς 
εξαγωγεϊς. Ή αυτή μέθοδος έ- 
φηρμόσθη επίσης εις τινας Νο- 
τιοαμερικανικάς χώρας. Έπί πα- 
ραδείγματι, η Γερμανία έπρομή- 
θευθη μεγάλας ποσότητας Κολομ- 
βιανοΰ καφέ τή βοήθεια τών μάρ
κων «Aski», έπώλησεν δέ τον κα- 
φέν τούτον τοΐς μετρητοϊς εις 
την αγοράν τής Κοπεγχάγης ώς 
καί εις αλλας αγοράς, μέ αποτέ
λεσμα νά δημιουργηθή εξαιρετική 
δυσχέρεια εις τους Κολομβιανούς 
εξαγωγεϊς δια την πώλησιν τών 
προϊόντων των εις οίανδήποτε άλ
λην χώραν έκτος τής Γερμανίας.

Ο παγκόσμιός πυρετός τών έπα- 
νεξοπλισμών, ηύνόησεν επίσης τό 
1 ερμανικόν εξαγωγικόν έμπόριον.
Αι στερούμεναι ιδίως πολεμικών 
βιομηχανιών χώραι δυσκολως έπε- 
τύγχανον να προβοϋν εις παραγ
γελίας βραχυπροθέσμου παραδό- 
σεως εις αλλας χοόρας, άφ’ ενός 
μέν διότι αι ξέναι πολεμικά! βιο- 
μηχανίαι ησαν ήδη υπερφορτωμέ

νοι μέ παραγγελίας τώγ ιδίων κυ- 
βερνήσεών των, άφ’ ετέρου δέ 
διότι υπό τάς παρούσας συνθή- 
κας, τό πολεμικόν υλικόν δέν έπω- 
λεΐτο επί πιστώσει. Ή Γερμανία 
κατέστη κατ’ ουσίαν ή μόνη χώρα 
ητις ήτο έτοιμη νά πώληση πολε
μικόν υλικόν εις μεγάλας πραγ- 
ματικώς ποσότητας έπί άμέσφ 
παραδόσέι καί χωρίς ουδέ καν νά 
άξιώση πληρωμήν τοΐς μετρητοϊς. 
Λαμβανομενης υπ’ δψιν τής έκτά- 
σεως ήν είχε προσλάβη ή δραστη- 
ριότης τών Γερμανικών βιομηχα
νιών προς ίκανοποίησιν τών αναγ
κών τοϋ Γερμανικού Κράτους εις 
πολεμικόν υλικόν, τούτο δύναται 
νά θεωρηθή σχεδόν καταπληκτι
κόν. Αί κυβερνήσεις ωρισμένων 
τινων Νοτιαμερικα νικών χωρών 
έθεώρησαν έαυτάς ευτυχείς διότι 
κατώρθωσαν νά αγοράσουν τό εις 
αεροπλάνα, άρματα μάχης καί 
αντιαεροπορικά πυροβόλα υλικόν 
τής Reichswehr. Αί άγοραί αύ- 
ταί επέτρεψαν εις τήν Γερμανίαν 
νά απόκτ ηση νεωτέρου τύπου υλι
κόν συγχρόνως δε νά εξασφάλιση 
διά τό μέλλον πελατείαν εις τάς 
χώρας αί δποΐαι έπρομηθεύθησαν 
τό υλικόν τούτο. Πράγματι δέ, 
ΰφίσταται ανάγκη άνανεώσεως τοΰ 
φθειρόμενου υλικού, τών ανταλ
λακτικών, τών πολεμοφοδίων κλπ., 
τούθ όπερ προϋποθέτει διατήρη- 
σιν φιλικών σχέσεων μέ τήν Γερ
μανίαν. Ενφ δμως Νοτιοαμερι- 
κανικαί τινές χώραι ώς ή Χιλή 
καί το ΙΙεροΰ έπροθυμοποιοϋντο 
νά αγοράσουν Γερμανικόν πολεμι
κόν υλικόν, τινές τών χωρών τής 
Ευρώπης έδίσταζον νά δεχθούν 
τάς Γερμανικά; προσφοράς, έ'νε- 
κεν πολιτικών λόγων. Ούχ’ ήττον 
ή Γερμανία επέτυχε νά πώληση 
μεγάλας ποσότητας πολεμικού υ
λικού είς τινας τών χωρών τού
των.

συμφωνίαν όπως πληρωθή τοΐς θέση πρό αυτών δτι αν τυχόν θε- 
μετρητοΐς, όντως δέ τό άντίτιμον λήσουν νά στρέψουν πρό; άλλην 
είς μετρητά κατεβάλλετο είς τον

Ό υπό τής Γερμανικής κυβερ- 
νήσεως δμως επινοηθείς ευφυέ
στερος πάντων τρόπος προς τό- 
νωσιν τής κινήσεως τοϋ εξωτερι
κού εμπορίου αυτής είναι άναμφι- 
σβητήτως τό «σύστημα» τής χο- 
ρηγήσεως μακροπροθέσμων πιστώ
σεων. Κατά διαφόρους έποχάς τών 
ετών 1937 καί 1938 άνηγγέλθη 
δτι ή Γερμανία επέτυχε νά λάβη 
παραγγελίας υλικού βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων καί προϊόντων μή 
αμέσως καταναλώσιμων, έπί τή 
βάσει χορηγήσεως μακροπροθέ
σμου πιστώσεως διά τήν πληρω- 
μ.ην αυτών. Ή εΐδησις αύτη έφά- 
νη λίαν παράδοξος, διότι ήτο 
γνωστόν δτι οί τραπεζικοί πόροι 
τής Γερμανίας δέν ήσαν τόσον 
άφθονοι, ώστε νά επιτρέπουν το 
σοΰτον γενναιοφρόνως χορηγού 
μενας πιστώσεις. II έξήγησις τοΰ 
φαινομένου τούτου έγκειται εις τό 
δτι πραγματικώς αί έπί πιστώσει 
συναλλαγαί δέν έχρηματοδοτοΰντο 
υπό τής Γερμανίας άλλ’ υπό τών 
όφειλετίδων χωρών. Αί κυβερνή
σεις αύται έπιδιώκουσαι νά εξα
σφαλίσουν έαυτάς από τούς κιν
δύνους τοΰ πρώτου πειράματος τής 
μονοπλεύρου αγοράς προϊόντων 
έκ μέρους τής Γερμανίας, έζήτη- 
σαν ϊσοσκέλισιν μεταξύ τών ει
σαγωγών είς Γερμανίαν καί τών 
εξαγωγών έκ ταύτης. Κατόπιν δ
μως άντελήφθησαν δτι οΰτω δέν 
έπροστατεύοντο επαρκώ; τά συμ
φέροντα τών έξαγωγέων των. ’Α
ληθές είναι π.χ. δτι δ Ρουμάνος 
σιτοπαραγωγός έξήγε τον σίτον 
του εις τήν Γερμανίαν μέ τήν

παρά τή Reichsbank λ]σμόν συμ
ψηφισμού. ’Αλλ’ δ Ρουμάνος έξα- 
γωγεύς δέν είσέπραττε τό ποσόν 
τού οποίου εδικαιούτο, διότι δ 
Γερμανός έργοστασιάρχης μηχα 
νημάτων έπώλει τά βιομηχανικά 
προϊόντα του είς τήν Ρουμανίαν 
έπί δεκαετεΐ πιστώσει, τούτο δέ 
έσήμαινεν δτι ή τιμή άγοράς τών 
μηχανημάτων δέν θά κατεβάλλετο 
είς τον έν Βουκουρεστίφ Γερμα- 
νορουμανικόν λ]σμόν συμψηφι 
σμοΰ πρό τής λήξεως τής δεκαε
τούς προθεσμίας. Δεδομένου δέ 
δτι οί Ρουμάνοι εξαγωγεϊς σίτου 
δέν ήδύναντο βεβαίως νά αναμέ
νουν τήν παρέλευσιν δεκαετίας ΐνα 
πληρωθούν, αί Ρουμανικαί άρχαί 
ύπεχρεώθησαν νά τούς χρηματοδο
τούν μέχρις δτου οΐ Ρουμάνοι είσα 
γιύγεΐς. καταβάλουν τό άντίτιμον 
τών άγορασθέντων Γερμανικών 
μηχανημάτων. Άφ’ ετέρου, μολο
νότι οί Γερμανοί εξαγωγεϊς έπώ- 
λουν τά βιομηχανικά προϊόντα 
των έπί μακροπροθέσμω πιστώ
σει, ήδύναντο έν τούτοις νά χρη
ματοδοτηθούν είς μετρητά, διότι 
τό προϊόν τής πωλήσεως τών είς 
Γερμανίαν έξαχθέντων Ρουμανι
κών σιτηρών, εΐχεν ήδη καταβλη- 
θή είς τον έν Βερολίνω Γερμανο- 
ρουμανικόν λ)σμόν συμχ|ηΐφισμοΰ.

"Απαξ ή έξσγωγή Γερμανικών 
έμπορευμάτων είς Ρουμανίαν έπέ- 
τρεπεν είς τιήν Γερμανίαν νά είσά- 
γη ϊσης αξίας Ρουμανικά έμπορεύ- 
ματα, ανεξαρτήτως τοΰ αν 6 Ρου
μάνος αγοραστής τών Γερμανικών 
έμπορευμάτων χΊά κατέβαλε ποτέ 
τό άντίτιμον των, ούδείς λόγος υ
πήρχε νά διστάσουν, εις τήν χορή- 
γησιν πιστώσεων είς τούς Γερμα
νούς Βιομηχάνους. Πράγματι χάρις 
είς τό μέτρον τούτο οί Γερμανοί 
έξαγωγεΐς έπώλουν έπί πιστώσει 
έμπορεύματα είς άγοραστάς, θεω
ρούμενους πάν άλλο ή άξιοχρέους.
Ένθάρρυνσι; έπίσης παρεσχέθη είς 
τό διά δόσεων σύστημα πληρωμής 
τών πωλουμένων έμπορευμάτων, 
οϋτω δέ πάς τις ήδυνήθη νά άγο- 
ΰάι,η Γερμανικόν αύτοκίνητον ή 
ποδήλατον καταθέτων όνομαστι- 

I κόν τι ποσόν καί ύπό ορούς λίαν 
! ευνοϊκούς. Άφ’ ής στιγμής τά έμ- 
πορεύματα ταΰτα διέβησαν τήν τής Ελβετίας έμειώθη. Αί έμπο- 

1 μεθόριον τής εισαγωγικής χώρας, ! ρικαί σχέσεις τής Γερμανίας μετά

κατεύθυνσιν μέρος τοΰ έξαγωγι · 
κοΰ εμπορίου των, αΰτη ίΐα παύση 
νά άγοράζη τά προϊόντα των, τού- 
τέστιν θά παύση νά ρευστοποιή 
τά δεσμευμένα ενεργητικά ύπόλοι 
πά των. Τό επιχείρημα τούτο, ένι 
σχυόμενον έκ τής αύξούσης επιρ
ροής τής Γερμανικής ισχύος έν τή 
Κενιρική Ευρώπη, άπεδείχθη όντως 
άποτελεσματικώτατον, διευκολΰναν 
λίαν τύν κ. Funk κατά τάς δια
πραγματεύσεις τάς όποιας διεξή- 
γαγεν.

2. Ο ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑ
ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗΝ

Μεγάλη συζήτησις διεξήχθη έν 
Αγγλία περί τών πιθανών συνε
πειών τάς οποίας μελλοντικούς εν
δέχεται νά ύποστή τό Αγγλικόν 
εξαγωγικόν έμπόριον έκ τής έντο- 
νωτέρας συνεχίσεως τοΰ Γερμανι
κού ανταγωνισμού. Δεδομένου δτι 
ούδεμία Ασφαλής πρόβλεψις δύνα- 
ται νά γίνη περί τής μελλοντικής 
έξελίξεως άνευ ακριβούς γνώσεως 
τοΰ τί συνέβη μέχρι σήμερον, έθε- 
ωρήθη σκόπιμον νά έκτεθοϋν κα
τωτέρω τά έξαχθέντα συμπερά
σματα έκ τής συγκρίσεως τής Εμ
πορικής δραστηριότητας τής Αγ
γλίας καί τής Γερμανίας κατά τά 
έτη 1929 (ακμή τής διεθνούς οι
κονομικής κινήσεως πρό τής παγ
κοσμίου κρίσεως), 1932 (κατωτάτη 
στάχΤμη τής κινήσεως τοΰ διεθνούς 
Εμπορίου κατά τήν περίοδον τής 
κρίσεως, καί έτος αμέσως προηγη- 
φέν τής ανόδου τοΰ έθνικοσοσια- 
λιστικού κόμματος είς τήν αρχήν), 
καί 1937. Χάριν ευκολίας τής κα- 
τατάξεως τών έξαχθέντων πορι
σμάτων διηρέθη τό παγκόσμιον 
πεδίον δράσεως τοΰ Άγγλογερμα- 
νικοΰ συναγωνισμού είς μεγάλας 
γεωγραφικά; περιοχάς ή ζώνας είς 
ας έξετάζομεν κεχωρισμένως τήν 
έξέλιξιν τοΰ άνωτέρω άνταγωνι- 
σμου.

Δυτική Ευρώπη. — Κατά τά 
ύπ* δψιν Ετη (1929, 1932, 1937) 
τόσον τό Αγγλικόν δσον καί τό 
Αγγλικόν έμπόριον δέν έσημείω- 

σαν αισθητήν πρόοδον, τουναντί
ον μάλιστα ή κίνησις εισαγωγής 
καί Εξαγωγής μετά τής Γαλλίας, 
τοΰ Βελγίου, τή; 'Ολλανδίας καί

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
; Γνώμοα ειδικών επί τοΰ νεοεκδο- 
Θέντος Βιβλίου :

«Πίνακες ταχείας ενρέοεως τόκων»
τοΰ Λογιστοΰ Εθνικής Τραπέζης κ. 
Σ. Μαροόδα.

Όλίγαι λέξεις τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Εθνικής Τραπέζης κ. Κούμαρη.

«Οί πρό τίνος έκδοθέντες, έν πρα
κτικά) τόμω, «Πίνακες ταχείας εύρέ- 
σεως τόκων» τοΰ Συναδέλφου κ. Σ. 
I. Μαρούδα, άποτελοΰν άναμφιβό- 
λως λίαν σημαντικήν συμβολήν είς 
τάς μέχρι τοΰδε παντοειδείς όμοει- 
δεϊς προσπάθειας τής άπλοποιήσεως 
καί τής συντομεύσεως τών ύπολο- 
γισμών τής εΰρέσεως τοΰ τόκου.

’Επιτρέπουν τόν άμεσον υπολογι
σμόν, μέ έτος πολιτικόν καί έμπορι- 
κόν, παρέχουν τήν ευχέρειαν τής 
αμέσου εΰρέσεως τοΰ ζητουμένου 
τόκου, έκατόν τεσσαράκοντα (140) 
διαφόρων επιτοκίων, προοδευτικώς 
δέ άπό τοΰ ενός δέκατου έκτου έπί 
τοΐς έκατόν (1]16 ο)ο) μέχρι τοΰ δέκα 
πέντε έπί τοΐς έκατόν (15 ο)ο) ήτοι 
πάντων Ανεξαιρέτως τών έν χρήσει 
έπιτοκίων καί οϋτω συντομεύουν κα
ταφανώς τόν χρόνον πρός εϋρεσιν 
τοΰ ζητουμένου τόκου καί Απλοποι
ούν τήν έργασίαν είς ένα καί μόνον 
πολλαπλασιασμόν.

Ή καλή νέα αϋτη μέθοδος, ητις 
διέπει τούς Πίνακας, ένεκρίθη όπό 
τοΰ Κράτους, άπονεμηθέντος δι
καίως εις τόν κ. Μαρούδαν καί δι
πλώματος εΰρεσιτεχνίας.

Οί σκαπανείς οδτοι τής προόδου 
περιποιοΰν τιμήν είς τό τραπεζιτικόν 
σώμα, παρέχοντες τά άσφαλή έχέγ- 
γυα έδραιώσεως επ’ αύτών άγαθο- 
τέρου μέλλοντος καί εαυτών καί τοΰ 
τραπεζιτικού κλάδου, οδτινος άπο
τελοΰν τά πρώτα φυτώρια».

’Αθήναι, Νοέμβριος 1938 
ΑΡΙΣΤ. Γ. ΚΟΥΜΑΡΗΣ

€ΚΛΟΣeIΣ

ή Γερμανία δικαιούται νά αγορά- ί τής Πορτογαλίας ηύξήθησαν αί 
ζη έξ αυτής έμπορεύματα, Εστω σθητώς τό 1938. 
καί αν οί αγορασταί Γερμανικών Βόρειος Ευρώπη. — Τό Άγ- 
αύτοκινητων καί ποδηλάτων δέν γλικόν έμπόριον έσχιμείωσεν αί- 
φαίνονται συνεπείς είς τάς ύπο- σθητήν πρόοδον, ενώ τουναντίον 
χρεώσεις των. Εάν πληρώνουν αί συναλλαγαί τής Γερμανίας με-
ούτοι τά χρέη των έχει καλώς. 
Έάν πάλιν δέν τά πληρώνουν, 
τόσον τό καλλίτερον, διότι τούτο 
σημαίνει συσσώρευσιν παθητικών

τά τών Βαλτικών καί Σκανδιναυϊ- 
κών Κρατών εμφανίζουν σημαντι
κήν μιείωσιν.

Κεντρική καί Νοτιοανατολι
υπολοίπων εις τούς μετά τήςΓερ-ίκή Ευρώπη.—Τεραστία πρόοδος

θέσιν εμπορικής έξαρτήσεως

μανίας λογ)σμούς συμψηφισμών, 
τουθ οπερ τάσσει τούς δφειλέτας 
είς
έναντι τής Γερμανίας.

Έφ’ δσον ή Γερμανία εΰρίσκε- 
το είς ασθενή σχετικώς Εμπορικήν 
θέσιν ήναγκάζετο να καταφεύγη 
εις τά μέσα ταΰτα, ΐνα επιτυχή 
άνάπτυξιν τοΰ εμπορίου της. Άφ’ 
δτου δμως κατέστη αρκούντως ισχυ
ρά, τά μέσα τά όποια χρησιμο
ποιεί ένισχύονται διά τής Επιβολής 
τής οικονομικής δυνάμεώς της. Έ- 
ξασφαλίσασα τά 40—50°/0 τής 
κινήσεως τοϋ εξωτερικού Εμπορίου 
τών Παραδουναβείων Κρατών, ή

ι Γερμανία ειχ’αι ήδη εις θεσιν να ξαγωγαί παρουσιάζουν αύξησιν διά

τοΰ Γερμανικοΰ εμπορίου είς δλα 
τάς χώρας, Εξαιρέσει τής Τσεχο
σλοβακίας. Είς τήν Τουρκίαν π.χ. 
ή αναλογία τών έκ Γερμανίας ει
σαγωγών ηύξήθη άπό 17,δ τό!929 
είς 43,7 τό 1937. Μείωσιν χαρα
κτηριστικήν τών είς Γερμανίαν ε
ξαγωγών εμφανίζουν ή Ρουμανία, 
ή Ουγγαρία καί ή Τσεχοσλοβακία. 
Μείωσιν τών έξ Αγγλίας εισαγω
γών παρουσιάζουν ή ’Ιταλία, ή 
Βουλγαρία, ή Ελλάς καί ή Τουρ
κία, αί λοιπαί δμως χώραι παρου
σιάζουν αύξησιν, τοιαϋτην μάλι
στα Εμφανίζει ήδη καί ή Τουρκία 
κατά τό 1938. Αί είς Αγγλίαν έ

Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα έλά- 
βομεν τάς κάτωθι έκδόσεις :

1) ’Επιστημονική ’Ηχώ μηνιαΐον 
είκονογραφημένον περιοδικόν τών 
έφηρμοσμένων έπιστημών ' καί τής 
βιομηχανίας. Νοέμβριος—Δεκέμβριος 
1938.

2) Έπιϋεώρησις Έλληνοαμερικα- 
νικον Εμπορικόν ’Οργανισμόν Μα
κεδονίας—Θράκης. ’Οκτώβριος 1938.

3) Νέα Πολιτική. Νοέμβριος 1938.
4) Δελτίον Καπνόν, "Opyavox' τής 

Ενώσεως Γραφείων Προστασίας
τοΰ Ελληνικού καπνοΰ. Νοέμβριος 
1938. ’

5) ‘Ο ’Αγροτικός Κόσμος μηνιαΐον 
άγροτικον περιοδικόν. Νοέμβριος 
1938.

6) Επιϋ'εώρησις Κοινωνικών και 
’Ιδιωτικών Ασφαλίσεων. "Opyavov 
Έρεύνης καί Μελέτης τών ζητημά
των Κοινωνικής καί 'Ιδιωτικής Ά- 
σφαλίσεως. Τεύχος 1ον, Δεκέμβριος 
1938.

τήν Τσεχοσλοβακίαν, τήν Γιουγ- 
κοσλαυΐαν, τήν Ρουμανίαν καί τήν 
Ουγγαρίαν. Διά τήν Ελλάδα ε’ιδι- 
κώς ή αναλογία τών έκ Γερμανίας 
εισαγωγών ηύξήθη άπό 10,6 ο)ο 
τό 1929 είς 30,2 ο)ο τό 1937 καί 
τών εις Γερμανίαν εξαγωγών άπό 
25,6 ο)ο τό 1929, είς 32,1 τό 1937. 
Ή μετά τής ’Αγγλίας Εμπορική 
κίνησις έμειώθη.

Άγγλικαί κτήσεις καί άποι- 
κιαι.— Αί εμπορικά!, μετά τής 
Αγγλίας σχέσεις, καίτοι εύρεΐαι 

δέν εσημειωσαν αισθητήν αύξησιν 
άπό τοΰ 1929. Παρατηρεΐται αύ- 
ξησις τών έκ Γερμανίας εισαγω
γών είς τάς ’Ινδίας.

Νότιος ’Αμερική.— Σημαντι
κή αΰξησις τής Εμπορικής κινήσε- 
ως τής Γερμανίας μετά τής Βρα
ζιλίας, τής Χιλής καί τοΰ ΙΙεροΰ. 
Αΰξησις τών Γερμανικών εξαγω
γών είς Βενεζουέλαν καί τών Γερ
μανικών εισαγωγών έκ Κολομβίας. 
Τό μετά τής Αργεντινής Γερμα- 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδαν)
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Σκεψεις και Κρίσεις
= Illllllll ΑΠΟ ΜΗΝΟΕ ΕΙΕ ΖΛΗΝΑ

= Illllllll

Είναι άξιον ιδιαιτέρας προ- τητα πιθανολογείται δτι μετέβη 
σοχής τό εις άλλην θέσιν δη -jινα ^ροβό είς ένεργείας σκο
μοσιευόμενον αρθρον περί τής 
εμπορικής πολιτικής τής Γερ
μανίας, διότι δίδει πλήρη καί 
σαφή εικόνα των ευφυέστατων 
εμπορικών συνδυασμών, τους 
όποιους χρησιμοποιεί ή χώρα 
αυτή είς τό διεθνές έμπό- 
ριόν της.

Έκ τοΰ άξιολόγου τούτου 
άρθρου συνάγεται τό συμπέ
ρασμα δτι ή Γερμανία τοποθε
τεί εις τα οικονομικά προβλή
ματα τό κέντρον τής βαρύτητας 
των γενικότερων της επιδιώ
ξεων καί δτι ή τακτική αυτή 
άρχίξει νά έπισημαίνεται άπό 
την Μ. Βρεττανίαν, ή όποια 
είς τα ίδια ταΰτα ζητήματα α
πέδωσε πάντοτε την άρμόζου- 
σαν αξίαν έμπνεομένη επίσης

πούσας νά αμβλύνουν την προ- 
βλεπομένην ύπό τών Γερμανι
κών οικονομικών κύκλων άν- 
τίδρασιν τοΰ Σίτυ καί νά προ- 
λειάνουν τό έδαφος προς οικο
νομικήν συνεννόησιν μεταξύ 
τών δύο μεγάλων Κρατών.

Είς τήν συγκεχυμένην διεθνή 
οικονομικήν κατάστασιν, ή ό
ποια δυσχεραίνει τήν πολιτι
κήν συνεννόησιν, παρά τήν έκ- 
δηλωθεϊσαν προσφάτως εν Μο- 
νάχφ γενικήν ειρηνευτικήν θέ- 
λησιν, ή έκδήλωσις υγιών οι
κονομικών τάσεων, ώς αί ανω
τέρω, έκ μέρους ίσχυροτάτου 
οικονομικού Κράτους, παρέ
χουν τήν βάσιμον ελπίδα, δτι 
αρχίζει καί πάλιν νά σταθμί
ζεται κατά τό ακριβές μέτρον

ΙΤ0Ε1Μ0Ι 
ΑΪΤΙΝΕ! ΕΧΟΪΐΙ Π1ΜΕΕ1Ι CLEARING

άπό τήν κυρίαρχον άλλωστε · ή αξία τής πολιτικής ίσορρο 
οικονομικήν δψιν τών παγκο
σμίων προβλημάτων.

Ώς άπόδειξιν, ούτως είπεϊν, 
τών νέων αντιλήψεων αϊανες 
άρχίζουν νά επικρατούν διά τά 
οίκονομικο-εμπορικά ζητήματα 
έν Άγγλίφ, έρχεται άφ’ ένός 
μέν ή πρόσφατος πρότασις τού 
κ.Ούΐνστων Τσώρτσιλ, ύποστη- 
ρίζοντος τήν άνάγκην τής οι
κονομικής ένισχύσεως τής χώ
ρας μας άφ' ετέρου δέ τό τε- 
λευταϊον ταξείδιον τού Δρος 
Σάχτ είς Λονδίνον δπου παρά 
τήν τηρηθεΐσαν έπιφυλακτικό-

πιας, την οποίαν υπέρ πάν άλ
λο εξασφαλίζει ή άπρόσκοπτος 
λειτουργία τού οικονομικού 
μηχανισμού καί τήν άπρόσκο- 
πτον ταύτην λειτουργίαν πρέ
πει νά νοήσωμεν είς πάν 
τμήμα τής παγκοσμίου οικονο
μικής άλληλλουχίας, μέ ιδιαι
τέραν μάλιστα προσοχήν προς 
τάς μικράς οίκονομικάς μονά
δας, ή έξέλιξις τών όποιων δέν 
δύναται φυσικά νά γίνη είς τό 
περιθώριον τού ενδιαφέροντος 
τών ρυθμιστών τής διεθνούς 
οικονομικής ζωής.

Είς το προηγούμενον φύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» έδώσαμεν μίαν 
εικόνα τών εξωτερικών πληρωμών 
τής Ελλάδος και τής κινήσεως 
τοΰ εξωτερικού εμπορίου αυτής 
μέχρι τής 31 Αύγουστου 1938.

Τήν έρευναν ταύτην είδικεύο- 
μεν ήδη εις τήν κίνησιν τοΰ εμ
πορίου τής Ελλάδος μετά τών 
χωρών, αΐτινες έχουν συμβάσεις 
συμψηφισμού καί ανταλλαγής καί 
εις τήν κίνησιν τών παρά τή Τρα
πέζι) τής Ελλάδος λογαριασμών 
συμψηφισμού.

Καί τήν έν προκειμένφ έρευ
ναν, ελλείψει νεωτέρων στοιχείων, 
περιορίζομεν είς τ,ό χρονικόν διά
στημα άπό 1ης Ιανουάριου μέχρι 
31 Αύγουστου 1938 έν συγκρίσει Γαλλία 
προς τό αντίστοιχον χρονικόν διά
στημα τοΰ παρελθόντος έτους 
1937, έξετάζοντες τάς διαφόρους 
χώρας κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

στημα ένηργήθησαν αί κάτωθι ψηφισμού κίνησις είς frs. fr. ά-
συναλλαγαί εις Frs Β.

Εισαγωγή ’Εξαγωγή 
1]1]1937-31]8]1937 11.045.000 16,069.000 
1 ]1 ]1938-31J8J1938 26.322.000 16.326.000

’Ήτοι ή διά τοΰ clearing εισα
γωγή τού 1938 ηύξήθη αίσθητώς 
ένφ ή εξαγωγή παρέμεινε είς τά 
αύτά επίπεδά.

Ό λογαριασμός συμψηφισμού 
περιελάμβανε τήν κίνησιν άπό τής 
ένάρξεως τής λειτουργίας του, ή
τοι άπό 6]6]1934 παρουσίαζε τή 
30 Νοεμβρίου έ.έ. άνοιγμα, ήτοι 
οφειλήν τής c Ελλάδος προς τό 
Βέλγιον Frs Β 40.451.310. Τή 
31]12]1937 τό άνοιγμα άνήρχετο 
είς Frs Β 14.294.00U.

Βέλγιον

εμπορίου» ά'τινα συνιστώνται διά 
τοΰ Νόμου' αύτού.

Τέλος προβλέπονται ποιναί διά 
τούς νοθεύοντας τά εξαγόμενα εμ
πορεύματα καί καθορίζονται οι 
δροι οΰς δέον θά πληρώσι τά εξα
γόμενα ελληνικά προϊόντα ως 
προς τήν κατασκευήν, σύστασιν, 
ποιότητα, τύπον, συντήρησιν, έμ- 
φάνι,τιν καί συσκευασίαν.

ΤΟ ΕΞΙΓΟΓΙΚΟΜ ΕΜΠΟΡΙΟΜ
Είναι εξαιρετικής σημασίας καί 

άξιος ιδιαιτέρας προσοχής δ δη- 
μοσιευθείς Νόμος περί «Ελέγχου 
τού Έξαγωγικοΰ Εμπορίου». Ό 
τελικός σκοπός είς δν άποβλέπει 
ό Νόμος οΰτος, ή προσπάθεια δη
λονότι βελτιώσεως τού εμπορικού 
ισοζυγίου, είναι παλαιός δσον πα- 
λαιά είναι καί ή ύπαρξις ελλείμ
ματος εις τό εμπορικόν μας ισο
ζυγίαν. Ή οδός δμως ήν τέμνει δ 
νέος Νόμος είναι έκείνη ήτις τον 
θέτει είς τήν πρώτην γραμμήν τών 
νομοθετημάτων τοΰ Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας.

Διά τοΰ δημοσιευθέντος Νόμου 
καθορίζεται δτι δύνανται νά α
σκούν τό έξαγωγικόν έμπόριον μό
νον εκείνα τά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τά οποία θά συμμορ- 
φωθώσι προς τάς διαταγάς τοΰ 
Νόμου ήτοι δσα θά είναι έγγε-, 
γραμμένα είς τό οίκεΐον εμπορι
κόν έπιμελητήριον καί θά έχουν 
συγκεκροτημένην έμπορικήν έγκα- 
τάστασιν. Ώς είναι φανερόν, δΓ 
αυτού τοΰ μέτρου έπιδιώκεται δ 
έκ τού έπαγγέλματος τούτου απο
κλεισμός τών επιζήμιων διά τά 
Ελληνικά προϊόντα υπόπτων επι
χειρηματιών «τοΰ ποδαριού».

Επίσης δι’ άλλης διατάξεως 
τοΰ Νόμου προβλέπεται δτι πάσα 
πράξις ή παράλειψις τοΰ έξαγω- 
γέως σκοπούσα είς τήν άθέτησιν 
τών έναντι τοΰ αγοραστού γενι
κώς παραδεδειγμένων ή εϊδικώς 
συμφωνηθεισών υποχρεώσεων αύ- Άπό Έλληνα έπανελθόντα προ
τού, αποτελεί προσβολήν τής πί- σφάτως έκ τοΰ έξωτερικοΰ ήκούσα 
στεως τοΰ έξαγωγικοΰ έμπορίου, δ μεν μέ ειλικρινή χαράν νά έξαίρη 
ύποπίπτων δέ εις αυτήν, δίωκε- τήν τάξιν καί τήν εδγένειαν, μέ τήν 
ται πειθαρχικώς ύπό τών «πει-ί όποιαν γίνεται ό έλεγχος των άπο- 
θαρχικών συμβουλίων έξαγωγικοΰ σκευών είς τό Τελωνεΐον Πειραιώς

Τό εξωτερικόν έμπόριον τής 
Ελλάδος μετά τοΰ Βελγίου κατά 
τό χρονικόν τούτο διάστημα άνήλ- 
θεν είς τά κάτωθι ποσά :

Είς χιλιάδας δραχμών :
Εισαγωγή Εξαγωγή 

1)1)1937-31J8J1937 107.064 107.838
1] 1]1938-31J8J1938 85.215 86.215

Τά κυριώτερα είδη εισαγωγής 
κατά τό 1938 ήσαν : Σίδηρος ελα
τός ή έλκυστός ακατέργαστος, σι- 
δηρόφυλλα, κλωστικά! ΐνες καί 
υφάσματα, μεταφορικά όργανα, 
καί επιστημονικά κλπ.

Τά κυριώτερα είδη έξαγωγής 
ήσαν : Καπνός, ορυκτά, οινοπνευ
ματώδη ποτά κλπ.

Διά τοΰ Έλληνοβελγικοΰ clea
ring κατά τό αύτό χρονικόν διά-

Έμπορική κίνησις τής Ελλάδος 
μετά τής Γαλλίας είς χιλιάδας 
δραχμών :

Εισαγωγή ’Εξαγωγή 
1]1]1937-31]8]1937 160.505 143.522
1]1]1938-31]8]1938 153.283 107.006

’Ήτοι ή μέν εισαγωγή έμειώθη 
κατά 7 έκατ., ή δέ εξαγωγή κατά 
36 έκατ.

Τά κυριώτερα είδη εισαγωγής 
έκ Γαλλίας κατά τό 1938 ήσαν : 
Μέταλλα διάφορα, σίδηρος, είδη 
ναυπηγικής, υφάσματα, χημικά καί 
φαρμακευτικά προϊόντα κλπ.

Τά κυριώτερα δέ είδη έξαγω
γής ήσαν: Αμύγδαλα, σταφίς, κα
πνός, ορυκτά, πνευματώδη ποτά.

Έκ τής συναλλακτικής ταύτης 
κινήσεως έλάχιστον μέρος διήλθε 
διά τοΰ λογαριασμού συμψηφι
σμού, τοΰ υπολοίπου διενεργηθέν-
τος δΓ ιδιωτικών ανταλλαγών.

Ή διά τοΰ λογαριασμοΰ συ μ.

νήλθε :
Εισαγωγή ’Εξαγωγή 

Ι]1]1937-31]8]1937 171.000 10.968.000 
1]1]1938-31]8]1938 4.000 6.290.000

Το υπόλοιπον τής κινήσεως τοΰ 
λογαριασμού συμψηφισμοΰ άπό 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας του, 
ήτοι από 28]7]1937 παρουσίαζε 
τή 30)11)1938 άνοιγμα, δηλ. οφει
λήν τής Ελλάδος προς τήν Γαλ
λίαν έκ frs. fr. 21.477.989.

Γενικώς ή μετά τής Γαλλίας 
συναλλακτική κίνησις τής Ελλά
δος περιωρισθη κατά τό οκτάμη
νον τοΰ 1938 είς τό έλάχιστον 
ποσοστόν 1,5 ο]ο διά τάς εισαγω- 
γάς καί 2,2 ο]ο διά τάς έξαγωγάς 
τοΰ συνολου τοΰ εξωτερικού έμ
πορίου τής Ελλάδος.
Γερμανία

ΤΟΛΜΗΡΑ ΜΕΤΡΑ

Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις άντι- 
μετωπίζουσα δυσχερείσς εις τήν 
χρηματοδότησιν της έθνικης αύ- 
ταρκείας, λόγω έλλείψεως κε
φαλαίων, προέβη τελευταίως 
είς τήν ληψιν εξαιρετικών μέ
τρων.

Τό πρώτον είναι ή άπαλλο- 
τρίωσις τών περιουσιών τών 
Εβραίων, η ας υπολογίζεται δτι 
θά άποψέρη περί τά 10 δισεκα
τομμύρια λιρετών. Τό δεύτερον, 
μολονότι δέν είναι γνωστόν αν 
θά άποψέρη έξ ’ίσου σημαντι
κόν ποσόν, είναι σοβαρώτερον 
διότι έρχεται έν συνεχεία άλ
λων παρομοίων. Τούτο δέ είναι 
ή άπόφασις δπως ύποχρεωθώ- 
σιν αί Τράπεζαι, ασφαλιστικοί 
έταιρεΐαι καί λοιπά οικονομικά 
ιδρύματα νά καταβάλουν είς 
τό Κράτος μέρος τοΰ κεφα
λαίου των.

καί γενικώτερον τήν μέριμναν, ή1 αυτό μόνον ενθουσιαστικά! κρίσεις 
οποία λαμβάνεται, ώστε οί ξένοι μας 
νά μή πίπτουν θύματα οίασδήποτε 
έκμεταλλεύσεως, παρά διαφόρων έ- 
παγγελματιών.

Ό συνομιλητής μας εκανε σύγκρι- 
σιν προς άλλα ξένα Τελωνεία, άκόμη
δέ καί πρός τά Εδικά μας εις πα
ρελθόν όχι πολύ μεμακρυσμένον καί 
συνήγε συμπεράσματα υπέρ τής 
Ελληνικής δργανώσεως, τά όποια 
περιποιοΟν πράγματι τιμήν είς τούς 
αρμοδίους καί υπερηφάνειαν εις 
πάντα "Ελληνα.

καί σχόλια.

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Χαιρετίζομεν μέ ειλικρινή χαράν τήν 

άνάθεσιν τοΰ 'Υφυπουργείου ’Εμπορι
κής Ναυτιλίας είς τόν κ. Άμβρ. Τζί
φον, δεδοκιμασμένον καί διακεκρι-

Έμπορική κίνησις τής Ελλά
δος μετά τής Γερμανίας είς χι
λιάδας δραχμών :

Εισαγωγή ’Εξαγωγή 
1)1)1937-31 J8J1937 2.391.292 1.496.224 
1)1)1938-31)8)1938 2.768.635 1.704.120

1 α κυριώτερα είδη είσάγωγής 
έκ Γερμανίας κατά τό 1938 ήσαν: 
Μέταλλα καί είδη έκ μετάλλων, 
γαιάνθρακες κλπ. ορυκτά, χημικά 
%cti φαρμακευτικά οτροιόντα, επι
στημονικά όργανα κλπ.

Τά κυριώτερα δε είδη έξαγω
γής ήσαν : Καπνός είς φύλλα, ε
σπεριδοειδή, σταφίς, ορυκτά κλπ.

Η ανωτέρω κίνησις αποτελεί 
τα 27,5 ο]ο δια τας είσαγωγάς καί 
τα οί) ο]ο δια τας έξαγωγάς τοΰ 
συνολου τοΰ εξωτερικού έμπορίου 
της Ελλάδος κατα το οκτάμηνον 
τοΰ 1938.

1 ό σύνολον τής κινήσεως τοΰ 
λογαριασμού συμψηφισμού μετά 
τής Γερμανίας εντός τοΰ αύτοΰ 
χρονικού διαστήματος είς R. Μ. 
άνήλθεν:

Εισαγωγή ’Εξαγωγή 
1]1]1937-31]8]1937 58.193.889 57.133.559 
1]1]1938-31]8]1938 59.779.817 59.509.604

Εις τό υπέρ τής Γερμανίας πο
σόν έξ εισαγωγών έμπορευμάτων 
εις τήν Ελλαδα περιλαμβάνονται.

μακράν πείραν είς τά ναυτιλιακά ζη
τήματα τής Χώρας μας.

Ή 'Ελληνική ναυτιλία, κατέχουσα 
εξαιρετικήν θέσιν είς τόν κόσμον, άπο- 

, , ί η ~ τελεί σημαντικώτατον κλάδον τής Έ-Η έφημερίς μας παρακολουθούσα | $νικής μας οικονομίας, παρουσιάζει δέ 
μέ ζωηρόν ενδιαφέρον τά τουριστικά: ό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, δτι ώς 
ζητήματα, διότι πιστεύει, δτι ό επάγγελμα άνταποκρίνεται πρός έμφυ

μένον άνώτερον τραπεζιτικόν, ό ό- έπίσης έντολαί τής Τραπέζης τής 
ποιος έχει Ιδιαιτέραν έπίδοσιν καί, mi ■, 's s , ’Ελλαοος, διακανονισμός παλαιών

Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

τουρισμός είναι πλουτοφόρος πηγή 
μέ πολύ ύποσχετικάς δυνατότητας 
άποδόσεως . διά τήν. εθνικήν μας 
οικονομίαν, μεταφέρει είς τάς στή- 
λας της μέ μεγάλην ικανοποίησιν 
τάς εντυπώσεις τοΰ Έλληνος τάξει 
διώτου έν σχέσει μέ τήν όργάνωσιν 
τοΰ Τελωνείου Πειραιώς, τό όποιον 
αντιπροσωπεύει τήν κυρίαν είσοδον 
εις τήν χώραν μας.

Ή ίκανοποίησίς μας δέ είναι ά
κόμη μεγαλυτέρα, διόΐι οί Έλληνες, 
κατά κακήν κεκτημένην συνήθειαν, 
επανερχόμενοι είς τόν τόπον των 
μεμψιμοιροΰν, ώς επί τό πλεΐστον 
δΓ δλα.

Τό παράδειγμα, τό όποιον άνα- 
φέρομεν, μαρτυρεί πόσον πρέπει 
πράγματι νά είναι ικανοποιητική ή 
όργάνωσις τοΰ πρώτου Τελωνείου τής 
χώρας μας, ώστε νά άκούωνται δΓ

τον κλίσιν τοΰ εθνικού χαρακτήρας.
Παρά ταΰτα δέν έτυχε πάντοτε τής 

δεούσης προσοχής, δπερ άνέκοψε τήν 
βεβαίαν άλλως καί συνεχή πρόοδον τοΰ 
σπουδαιότατου τούτου συντελεστοΰ τοΰ 
έθνικοΰ μας εισοδήματος.

Ο νέος Υπουργός θά εύρη ώρθου-

όφειλών, διατεθέντα δΓ αγοράν 
Registermarks καί ποσά μετα- 
φερθέντα είς άλλο clearing. Είς 
τό ποσόν δέ τό υπέρ τής Ελλά - 
δος έξ έξαγωγής έμπορευμάτων 
περιλαμβάνονται καί έντολαί τής 
Reichsbank.

Τό υπόλοιπον τής κινήσεως τοΰ 
λογαριασμού συμψηφισμού άπό 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας του.

μένα πρό αύτοΰ καί αρκετά ώριμα με-| ήτοι 18)8)1932 παρουσίαζε άνοΐ-
γμα τή 30)11)1938, ήτοι οφειλήν 
τής Ελλάδος πρός τήν Γερμα
νίαν έκ R. Μ. 2.979.982.

γάλα ζητήματα, ώς τό τής φορτηγού 
ναυτιλίας, τό ακτοπλοϊκόν, τό ναυτερ
γατικόν.

Έχομεν τήν πεποίθησιν, δτι ό κ 
Τζίφος, ασφαλής είς τήν κρίσιν καί 
ταχύς είς τήν ενέργειαν, θά δώση είς 
τά ζητήματα τοΰ 'Υπουργείου του τήν 
άρμόζουσαν λΰσιν, κινητοποιών τά ιδι
αίτερα προσόντα του ό)ς διακεκριμμέ- 
νου ανώτερου τραπεζιτικού, τά όποια 
τόν έπέβαλον είς τήν τραπεζιτικήν ιε
ραρχίαν. έκ τής οποίας προέρχεται καί 
έκ τής οποίας, εκτός τής είδικεύσεως 
είς τά ναυτιλιακά ζητήματα, τήν ο
ποίαν καί άλλοθεν απέκτησε, κομίζει 
είς τήν νέαν του θέσιν, τήν ρεαλιστι
κήν άντίληψιν, δτι διά τά ζωτικά οι
κονομικά ζητήματα δέν χωρεΐ αναβο
λή καί δτι ή λυσις πρέπει νά άναζητη- 
θή μέ προσοχήν, διά νά ειιρεθή ασφα
λώς καί νά δοθή αμέσως.

Γ ιουγκοσλαυΐα
Εμπορική κίνησις τής Ελλά

δος μετά τής Γιουγκοσλαυΐας εις 
χιλιάδας δραχμών :

Εισαγωγή ’Εξαγωγή 
1]1]1937-1]8]1937 566.961 142.454
1]1]1938-1]8]1938 273.829 112.294

Αΰτη ανέρχεται είς τό 2,7 ο]ο 
τών εισαγωγών καί 2,3 ο]ο τών 
έξαγωγών τοΰ συνόλου τοΰ έξω-



τερικοΰ εμπορίου τής Ελλάδος.
Ή εισαγωγή περιλαμβάνει γε

ωργικά προϊόντα (αραβόσιτον καί 
φασόλια), οικοδομικήν ξυλείαν, 
ζφα διάφορα (αγελάδες, αιγοπρό
βατα, ίππους, τυρόν, βοΰτυρον 
κλπ., ή δέ έξαγωγή νήματα βάμ- 
βακος, έρια καί τρίχες, μαγειρικόν 
άλας, τερεβινθέλαιον, κολοφώνιον, 
παλαιά σιδηρικά κλπ.

Διά τοΰ λογαριασμού συμψηφι
σμού διήλθον τά κάτωθι ποσά :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31]8]37 289.166.327 193.066.732 
1]8]1938-31]8]38 227.724.488 188.625.987

ΙΙαρατηρεΐται τούτέστιν κατά 
τό 1938 μείωσις τής συναλλακτι
κής κινήσεως μετά τής Γιουγκο- 
σλαυΐας.

Τό υπόλοιπον τοΰ λογαριασμού 
clearing, δστις περιλαμβάνει τήν 
κίνησιν από τής ένάρξεως τής λει
τουργίας του, ήτοι από 24)9)1932 
άνήρχετο τή 30]11)1938 εις Din 
10.243.000 καί bons de caise δρχ. 
24.857.000 άνοιγμα, ήτοι ποσόν 
όφειλόμενον υπό τής Ελλάδος.

ρουσίαζε άνοιγμα £ 63.403.

Ουγγαρία

Έμπόριον εις χιλιάδας δραχμών:
Εισαγωγή Έξαγωγή 

1]1]1937-31]8]1937 279.039 69.273
1]1]1938-31]8]1938 92.366 82.363

Λογαριασμός συμψηφισμού εις 
χιλιάδας δραχμών :

ΕΙσαγωγή Έξαγωγή 
l]l]1937-31]8jl937 86.932 76.110
1J1J1938-31]8] 1938 37.503 97.284

Τό υπόλοιπον τοΰ λογαριασμού 
συμψηφισμού τή 30]11)1938 πα
ρουσίαζε άνοιγμα 17.058.000.

Ρουμανία

Ελβετία

Έμπόριον εις χιλιάδας δραχμιών

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1]1]1937-31)8)1937 £ 65.244 43.282 
1)1)1938-31)8)1938 £ 60.575 52.704

Λογαριασμιός συμψηφισμιοϋ :
Εισαγωγή Έξαγωγή 

1)1)37-31)8)37 frs.S. 2.937.168 2.197.050 
1)1)38-31)8)38 » 2.210.791 3.342.781

Τά έξ Ελβετίας είσαγόμιενα 
είδη είναι μέταλλα καί είδη έκ 
μετάλλου, υφάσματα, έπιστημονι 
κά όργανα, χημικά καί φαρμακευ
τικό προϊόντα. Τά δέ έξαγόμενα 
είναι κυρίως Κορινθιακή σταφίς.

Τό υπόλοιπον τοΰ λογαρια 
σμοΰ συμψηφισμού παρουσίαζε τή 
30)11)1930 άνοιγμα frs.S. 139.350, 
ήτοι οφειλήν τής Ελλάδος προς 
τήν Ελβετίαν.

’Ιταλία

Εμποριον εις χιλιάδας δραχμών :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31)8)1937 304.974 297.877
1)1)1938-31)8)1938 313.335 355.463

Τά έξ Τταλίας είσαγόμενα είδη 
ήσαν : υφάσματα βαμβακερά, νή
ματα καί κλωσταί έξ ερίου, ορυ
κτά (κυρίως θειον), μέταλλα, χη
μικά καί φαρμακευτικά προϊόντα. 
Τά έξαγόμενα δέ είναι έλαιόλα- 
δον, καπνός, τερεβινθέλαιον, κολο
φώνιον κλπ.

Λογαριασμός τοΰ γραφείου συμι- 
ψηφισμοΰ εις Lit :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31)8)1937 54.049.698 40.376.854 
1)1)1938-31)8)1938 58.879.344 90.581.646

Ιό ύπολοιπον τοΰ λογαριασμού 
συμψηφισμού τή 30)11)1938 ήτο 
ενεργητικόν, ήτοι δφειλή τής Ιτα
λίας προς τήν Ελλάδα έκ Lit
8.961.141.

Νορβηγία

Εμπόριον είς χιλιάδας δραχμών :
Εισαγωγή Έξαγωγή 

1)1)1937-31)8)1937 48.604 12 375
1)1)1938-31)8)1938 7.812 12.572

Λογαριασμός συμψηφισμού :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
111)1937-31)8)37 £ 113.911 18.935
1)111938-31)8)38 £ 8.466 23.093

1 ο ύπολοιπον του λογαριασμού 
συμψηφισμού τή 31)11)1938 πα

Έμπόριον είς χιλιάδας δραχμών:

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31)8)1937 1.042.114 132.242 
1)1)1938-31)8)1938 1.046.127 95.265

Τό ανωτέρω μετά τής Ρουμα
νίας έμπόριον άπετέλεσε τά 10ο)ο 
τής εισαγωγής καί 1,9 ο[ο τής εξα
γωγής τοΰ έξιοτερικοΰ έμπορίου 
τής Ελλάδος κατά τό δκτάμηνον 
τού 1938.

Είς τήν εισαγωγήν περιλαμβά
νονται : σίτος αξίας 400 έκατ., 
αραβόσιτος αξίας 87 έκατ., νάφθα 
αξίας 167 έκατ., βενζίνη αξίας 
112 έκατ., πετρέλαιον αξίας 30 
έκατ., οίκρδομική ξυλεία αξίας 
144 έκατ.. ζφα αξίας 68 έκατ., 
βοΰτυρον κλπ.

Είς τήν έξαγωγήν περιλαμβά
νονται έλαΐαι αξίας 61 έκατ., ε
λαιόλαδα, κολοφώνιον καί τερε- 
βινθέλαιον.

Ό λογαριασμός συμψηφισμού 
κατά τό υπό κρίσιν χρονικόν διά
στημα άνήλθε:

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)37-31)8)37 386.878.320 209.614.308 
1)1)38-31)8)38 602.269.587 185.312.573

Εις τό υπέρ τής Ρουμανίας πο- 
σύν έξ εισαγωγών περιλαμβάνον
ται καί απαιτήσεις Ρουμάνων κα- 
νονισθεΐσαι δι’ έλευθέρου συναλ
λάγματος, είς δέ τό υπέρ τής Ελ
λάδος ποσόν έξ εισαγωγών περι
λαμβάνονται καί άλλαι απαιτή
σεις διακανονισθεΐσαι διά ταμεια
κών γραμματίων, έντολαί χρεώ
σει τών παρά τή Τραπέζη τής 
Ελλάδος λογαριασμών τής Εθνι
κής Ρουμανικής Τραπέζης καί 
ποσά μεταφερθέντα έξ άλλων 
clearings.

Τό υπόλοιπον τής κινήσεως τοΰ 
λογαριασμού συμψηφισμού από 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας του 
παρουσίαζε τή 30)11)1938 άνοι
γμα δρχ. 10.956.000.

Τουρκία

Εμποριον είς χιλιάδας δραχμών :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31)8)1937 141.461 34.282
1)1)1938-31)8)1938 162.859 36.764

1 ά κυριωτερα είδη εισαγωγής 
έκ Τουρκίας είναι ζφα αξίας 66 
έκατ., φά αξίας 16 έκατ., Ζχθΰες 
νωποί αξίας 18 έκατ., σίτος 32 
έκατ., έλαιοπυρήνες κλπ., είς δέ 
τήν έξαγωγήν: μαστίχη, χημικά 
προϊόντα, νήματα έκ βάμβακος 
κ.λ.π.

Ο λογαριασμός συμψηφισμού 
κατά τό ανωτέρω χρονικόν διά
στημα έκινήθη ώς έξής :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)37-31)8)37 101.082.000 52.148.000
1)1138-31)8)38 120.454.000 57.198.000

Το ύπολοιπον τοΰ λογαριασμού 
συμψηφισμού δστις περιλαμβάνει 
τήν κίνησιν από τής ένάρξεως τής

λειτουργίας του, ήτοι από 1)6)33 
είχεν άνοιγμα τή 30)11)1938 έκ 
δρχ. 49.462 καί Ltq. 210.540.

Είς τήν κίνησιν τού λογαρια
σμού συμψηφισμού περιλαμβά 
νονται:

Εις τά υπέρ τής Τουρκίας ποσά 
διακανονισμοί δι’ έλευθέρου συν
αλλάγματος, καταβολαί είς δε
σμευμένους λογαριασμούς πμρά 
τή Τραπέζη τής Ελλάδος καί δια
κανονισμοί διά ταμιακών γραμμα 
τίων. Είς δέ τά υπέρ τής Ελλά
δος ποσά, πληρωμαί τούτων καί 
δαπάναι Τούρκων ταξειδιωτών έν 
Έλλάδι, διακανονισθεΐσαι διά τα 
μιακών γραμματίων καί έντολαί 
χρεώσει τού παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος λογαριασμού τής 
Τραπέζης τής Τουρκικής Δημο
κρατίας.

Τ σεχοσλοβακία

Έμπόριον είς χιλιάδας δραχμών :

ΕΙσαγωγή Έξαγωγή 
1)1] 1937-31)8] 1937 201.572 205.668
1)1 )1938-31]8]1938 152.872 242.312

ΙΙαρατηρεΐται δηλαδή κατά τό 
1938 αΰξησις τών έξαγωγών καί 
μείωσις τών εισαγωγών.

Τά κυριώτερα είδη εισαγωγής 
έκ τής Τσεχοσλοβακίας κατά τό 
1938 ήσαν : σάκχαρις, υφάσματα, 
σίδηρος κλπ. μέταλλα, χάρτης τυ
πογραφικός, αντικείμενα πορσε
λάνης καί χημικά προϊόντα. Τά 
κυριιότερα είδη έξαγωγής ήσαν : 
καπνός κατά τό μεγαλύτερον μέ
ρος καί δέρματα ακατέργαστα.

Ό λογαριασμός συμψηφισμού 
είς Kc κατά τό χρονικόν τούτο 
διάστημα άνήλθεν : ·

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)37-31)8)37 47.405.000 55.998.000
1)1)38-31)8)38 19.772.600 63.840.000

Είς τό υπέρ τής Τσεχοσλοβα
κίας συνολικόν ποσόν έκτος τής α
ξίας τών εϊσαχθέντων έν Έλλάδι 
έμπορευμάτων περιλαμβάνονται 
καί ποσά είσπραχθέννα προς πλη
ρωμήν παλαιών τσεχοσλοβακικών 
απαιτήσεων. Είς τό υπέρ τής Ελ
λάδος ποσόν έξ εξαγωγών είς Τσε
χοσλοβακίαν περιλαμβάνονται καί 
είσπραχθέντα έν Τσεχοσλοβακία 
ποσά προς πληρωμήν παλαιών 
ελληνικών απαιτήσεων καί μετα
φερθέντα διαθέσιμα έξ άλλων 
clearings.

Τό υπόλοιπον τοΰ λογαριασμού 
συμψηφισμού τή 30)11)1938 ήτο 
ένεργητικόν, ήτοι οφειλή τής Τσε
χοσλοβακίας προς τήν Ελλάδα 
έκ £ 1100

Φινλανδία

ξεως, χάρτης έφημερίδων καί υ
φάσματα έκ βάμβακος τυπωτά. 
Τά κυριώτερα εϊδη έξαγωγής ή
σαν : καπνός είς φύλλα καί έλά- 
χισται ποσότητες άλλων τινων 
ειδών.

Ό λογαριασμός συμψηφισμού 
άνήλθε:

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)37-31)8)37 frs.S 2.452.400 2.123.400 
1)1)38-31)8)38 £ 153.500 112.600

Τό υπόλοιπον τοΰ λογαριασμού 
συμψηφισμού τή 30)11)1038 ήτο 
ένεργητικόν έκ £ 29.318.

Σουηδία

’ Εμπόριον είς χιλιάδας δραχμών :

Εισαγωγή Έξαγωγή 
1)1)1937-31)8)1937 58.289 47.200
1)1]1938-31]8]1938 61.184 65.259

Τά κυριώτερα είδη εισαγωγής 
έκ Φινλανδίας κατά τό δκτάμη
νον τοΰ 1938 ήσαν : πολτός ή 
μάζα χάρτου, χάρτης περιτυλί

Έμπόριον είς χιλιάδας δραχμών
Εισαγωγή Έξαγωγή 

111)1937-31 ]8]1937 156.609 44.792
1)1)1938-31)8)1938 102.345 33.105

Ό λογαριασμός συμψηφισμού 
τή 30)11)1938 είχε άνοιγμα Ks 
1.329.200.

Έκτος τών ανωτέρω λογαρια
σμών συμψηφισμού ήρχισαν λει- 
τουργούντες από τοΰ 1938 καί οί 
κάτωθι :

Εσθονίας από 1)1)1938 
Λιθουανίας » 20)1)1938 
Λεττονίας » 1)1)1938
Πολωνίας » 1)4)1938

Στατιστικόν κλήριγκ είς Ζ1 καί 
Τραπεζιτικόν κλήριγκ είς δραχ.

Τά σύνολα τών υπολοίπων ό
λων τών κλήριγκ τή 30)11)1938 
εΐχον ώς έξής:
Παθητικά υπόλοιπα δρχ. 629.773.977 
Ενεργητικά » > 129 257.744
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ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΕ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΙΣ ΡΙΖΙΚΗ

ΙΑΤΡΟΣ
Δρ ΜΩΡΙΣ ΓΙΟΕΛ

μετώκηςεν
’Ακαδημίας 31, Τηλ. 27-894 Δέχεται 10-1 καί 4-6

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilHIIIIIIIIlllllliiiiiiJiiiiiiifiijiiiiiiijiiiiiiiiiijjijjiijjiiiijjjiiijjijiiiijiiiiijjiii

ΕΡΓΟΞΤΑΞΙΟΝ ΥΠΟΚΑΛ\ΙΞ2Ν

€ΛΛΑ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΑΡ. ΔΟΥΜΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Λ 2 — ΑΘΗΝΑΙ 

τηλ€φ. 34-496
ΈρΥβστάσιον Πειραιώς, ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤ5Η 3 

Τηλέφ. 41-610

ΙΓρος τα αξιότιμα μέλη τον προμη&εντικοϋ βυν)βμον τών 
■υπάλληλων τραπεζών Έ&νικής, Ελλάδος καί Κτημ)κής

Έντ αϋϋ'α
Κύριοι,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν Ύμίν ότι είμεθα διατεθειμέ
νοι να αναλαμβανωμεν την ραφήν υποκαμίσων σας ώ; καί τών μελών
των οικογενειών σας με τάς κάτωθι τιμάς :
"Υποκάμισα μεταξωτά δίπλα στήθη, διπλές μαν-

τσέττες καί 3 κολλάρα αντί δραχ.
Υποκάμισά διάφορά δίπλα στήθη διπλές μαν-

τσέττες καί 3 κολλάρα »
δίπλα στήθη, μονές μαντσέττες καί 2 κολλάρα »

Υποκάμισά Σπόρτ a
Πιζάμαι διάφορες „
Πιζάμαι μεταξωτέ; „

Είδικότης διά robes de chambre καί veston.
- Παρακαλοΰμεν νά σπμειώσητε ότι έάν, παρά τήν καταβαλλομέ,,,, 

τφ εργοσταωφ μας φροντίδα τής αρτίας έξυπηρετήσεως τής πελατείας, 
παραδοθη εργασία ελαττωματική, ύποχρεούμεθα είς τήν άμεσον άντικα- 
ταστασιν του είδους. Μετά τιμής

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡ. ΔΟΥΜΑ
Θεμιστοκλέους 12—Άθήναι 

’Ιακώβου Δραγάτση 3—Πειραιά

Γενικόν ύπολοιπον » 500.516.233

Αί ιδιωτικοί άνταλλαγαί

Είσαγωγαί Έξαγωγαί 
1)1)37-30)9)37 230.202.000 216.414.000
1)1)38-30)9)38 554.765-000 625.809.400

Τό έξ ιδιωτικών συνολικόν υπό
λοιπον τή 30)9)1938 ήτο ένεργη
τικόν καί άνήρχετο είς δραχμάς 
145.971.999.
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - ΤΗΛΕΦ. 52.664

Προς
Τά αξιότιμα μέλη τής Ύ- 

παλληλ. Προμηθευτικής 
Ένώσεως.

Κύριοι,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά 

γνωρίσωμεν Ύμΐν δτι έν τή 
έπιθυμίμ μας δ'πως άποχτή- 
σωμεν ώς πελάτας μας τούς 
κ. κ. Υπαλλήλους τών Τρα
πεζών Ελλάδος, Εθνικής 
Κτηματικής καί είδικώτερον 
τά μέλη τής Ένώσεώς σας 
καθωρίσαμεν πολύ χαμηλάς 
τιμάς ραπτικών, παρέχοντες 
καί τήν ευχέρειαν πληρωμής 
αυτών είς τρεις ΐσας μηνιαίας 
δόσεις.

1) Ραπτικά ενδυμασίας 
δρχ. 950,

2) Ραπτικά παλτέϋν δρχ. 
800.

Ή άρτια συγκρότησίς μας 
καί ή πολυετής πείρά μας έγ- 
γυώνται τήν πλήρη εξυπηρέ- 
τησιν πελατείας εκλεκτής ώς 
τής Ένώσεώς σας.

Μετά πάσης τιμής 
Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ καί Σίοτ
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Οί υπό τοϋ 'Ομοσπονδιακού Άπο- 

θεματικαΰ Συμβουλίου καταρτιζόμε
νοι δεΐκται βιομηχανικής δραστηριό
τητας δεικνύουν δτι κατά τόν Σεπ)- 
βριον έσημειώθη μέν αϋξηοις κινή- 
σεως έν συγκρίσει πρός τόν Αύ
γουστον, άλλ’ δτι ή αϋξησις αϋτη 
ήτο άναλόγως περιωρισμένη, τούτο 
δέ ώφείλετο εις τήν ανησυχίαν περί 
πολέμου, εις τάς έργατικάς άνωμα- 
λίας καί εις τάς άπό στατιστικής 
καθαρώς άπόψεως έποχιακάς προ- 
σαρμογάς. Τόν ’Οκτώβριον ό γενικός 
δείκτης άνήλθεν άποτόμως εις 96, 

έναντι 90 τόν Σεπ)βριον καί 88 τόν 
Αύγουστον. (Βάσις 1923—25=100). 
Σημαντικήν αϋξησιν δραστηριότητας 
παρουσιάζει ή βιομηχανία αύτοκινή- 
των, συνεπεία του όποιου ηύξήθη 
καί ή παραγωγή τής σιδηροβιομηχα
νίας καί τής χαλυβουργίας, ώς καί 
τής ύελουργίας. Τά άποτελέσματα 
τοϋ τεθέντος εις εφαρμογήν εόρέος 
προγράμματος κρατικής χρηματοδο- 
τήσεως σαφώς ήδη διακρίνονται εις 
τήν ηόξημένην αίσθητώς κίνησιν τής 
οικοδομικής δραστηριότητας καί εις 
τήν έμφανίζουσαν τάσιν αύξήσεως 
παραγωγήν τσιμέντων.

Διά τόν Νοέμβριον προβλέπεται 
δτι ό γενικός δείκτης τής βιομηχα
νικής παραγωγής θά ύπερβή τά 100, 
πάλιν έξ αίτιας τής λίαν ηΰξήμένης 
δραστηριότητας τής βιομηχανίας αύ- 
τοκινήτων κατασκεύαζα όσης ήδη 
100.000 αυτοκίνητα έβδομαδιαίως. 
Παρά τήν άνω ταχεΐαν άνοδον τής 
παραγωγής, ot βιομηχανικοί κύκλοι 
δέν φαίνονται ευχαριστημένοι έκ τών 
επιτυγχανόμενων μέτριων είσέτι κερ
δών, δυσάρεστως δ’ επίσης επηρεά
ζονται έκ τής πιστώσεως τής στερ
λίνας Εναντι του δολλαρίου, δπερ 
καταλήγει εις τό νά έμφανίζηται τό

δολλάριον ύπερτιμημένον, μέ δυσμε
νή διά τήν βιομηχανίαν άντιπληθω- 
ριστικά άποτελέσματα.

"Η κατά τούς πρώτους δέκα μήνας 
κίνησις ~οϋ εξωτερικού έμπορίου τών 
"Ηνωμένων Πολιτειών Εμφανίζει τά 
εξής στοιχεία :

’Αξία εισαγωγών δολλάρια 1.613 
έκατομμ., Εναντι 2652 έκατομμ. τό 
1937, άξια Εξαγωγών δολλάρια 2573 
έκατομμ. Εναντι 2.711 τό 1937. "Από 
του Ιουλίου, όπότε ή εμπορική κίνη- 
σις ήτο εις τό έλάχιστον δριον της, 
έσημειώθη συνεχής αϋξησις τόσον 
εις τάς είσαγωγάς δσον καί εις τάς 
έξαγωγάς καθ’ όλους τούς έπακο- 
λούθους μήνας. Δέον νά σημειωθή 
δτι τό εμπορικόν ίσοζύγιον τών Ή- · 
νωμένων Πολιτειών, παθητικόν τό
1937, παρουσιάζεται Ενεργητικόν τό
1938, άπό τής άπόψεως τής εις δολ
λάρια άξίας τών Εμπορευμάτων. 
Σχετικώς δέον νά ληφθή ύπ" δψιν 
ή εις τήν διεθνή άγοράν συναλλαγ
μάτων άνατίμησις του δολλαρίου 
Εναντι τών λοιπών νομισμάτων, ώς 
καί τό γεγονός δτι ένω τό 1937 ό 
είσρέων εις τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας 
χρυσός έχρησιμοποιεΐτο δι’ Επενδύ
σεις εις ’Αμερικανικά χρεώγραφα, 
τό 1938 χρησιμοποιείται κυρίως οΰ- 
τος πρός πληρωμήν τοϋ Άμερικανι- 
κοϋ πλεονάσματος εξαγωγών.

Έκ τοϋ δελτίου τοϋ Νοεμβρίου 
1938 τοϋ Όμοσπονδιακοϋ Άποθε- 
ματικοϋ Συμβουλίου προκύπτει δτι 
τόν Ιούνιον 1938 ύφίσταντο εις τάς 
"Ηνωμένας Πολιτείας 15.287 Τράπε
ζα'. Εναντι 15.527 τόν ’Ιούνιον 1937. 
Τά ύπ’ αυτών χορηγηθέντα δάνεια 
άνήρχοντο εις 21.130 έκατομμ. δολ- 
λαρίων Εναντι δολλ. 22.514 έκατομμ. 
τό 1937, αί Επενδύσεις αυτών εις 
δολλάρια 26.252 έκατομμ. Εναντι 
δολλαρ. 27.182 έκατομμ. τό 1937 καί 
αί παρ’ αύταϊς καταθέσεις εις δολ

λάρια 52.195 έκατομμ. Εναντι 53.287 
έκατομμ. τό 1937. Γενικώς τά χορη
γούμενα ύπό τών τραπεζών δάνεια 
καί αί Επενδύσεις αύτών Εμφανίζον
ται μειωμέναι. Μείωσιν Επίσης πα
ρουσιάζουν αί καταθέσεις, εΐδικώς 
όμως αί καταθέσεις τών τραπεζών, 
αϊτινες είναι μέλη τοϋ Άποθεματι- 
κοϋ "Ομοσπονδιακοϋ Συστήματος 
(Member banks) παρουσιάζουν άπό- 
τομον αϋξησιν κατά τό 2ον τρίμηνον 
τοϋ 1938. Δέον νά σημειωθή δτι ό 
άριθμός τών μικρών τραπεζών, τών 
μή άποτελουσών μέλη τοΰ'Ομοσπον- 
διακοϋ Άποθεματικοϋ Συστήματος 
παρουσιάζει συνεχή μείωσιν, αί δέ 
παρ’ έκάστη τούτων καταθέσεις δέν 
υπερβαίνουν συνήθως τό εν έκατομ- 
μύριον δολλαρίων. Τή 8η Δεκεμβρίου 
1938 τό εις χρυσόν ολικόν απόθεμα 
τών "Ομοσπονδιακών Άποθεματικών 
Τραπεζών άνήρχετο εις 12.017 έκα
τομμ. δολλαρίων μέ αναλογίαν κα
λύμματος 83.6 ο)ο Επί τής κυκλοφο
ρίας τραπεζογραμματίων (Federal 
Reserve Notes) καί τών παρά ταΐς 
άνωτέρω τραπέζαις συνολικών κα
ταθέσεων.

ΓΑΛΛΙΑ

Ή άποτυχία τής κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας τοϋ Ν)βρίου ύποκινη- 
θείσης γενικής Εργατικής άπεργίας 
ένίσχυσε καί Εδραίωσε τήν Κυβέρ- 
νησιν τοϋ κ. Daladier, ήτις δύναται 
τοϋ λοιποϋ νά χωρίση άνεμποδίστως 
εις τήν Εφαρμογήν τοϋ άναδιοργα- 
νωτικοϋ προγράμματος της. Περί τά 
μέσα Ν)βρίου άνηγγέλθη τό εύρύτσ- 
τον οικονομικόν σχέδιον τοϋ ύπουρ- 
γοϋ Οικονομικών κ. Reynaud. Οδτος 
άναχωρών έκ τής διαπιστώσεως δτι 
ό προϋπολογισμός τοϋ Κράτους καί 
τών λοιπών δημοσίων οργανισμών 
Εμφανίζει άνισοσκέλειαν 55 δισεκα

τομμυρίων, συνιστα πρώτον μέν δρα
στικήν περικοπήν τών δημοσίων δα
πανών, καί δή εις τήν κατασκευήν 
δημοσίων Εργων, δεύτερον δέ Επιβο
λήν γενικού φόρου Επί παντός Επαγ
γελματικού εισοδήματος καί μισθού, 
δστις έλπίζεται νά άποδώση Εσοδα 
2.500 έκατομμ. φράγκων, ώς καί αυ- 
ξησιν τών λοιπών αμέσων φόρων πι
θανής συνολικής άποδόσεως 8.750 
έκατομ. φράγκων. Λήγοντας τοϋ 
Ν)βρίου ό Επίσημος προεξοφλητικός 
τόκος ύπεβιβάσθη άπό 3 °/0 εις 2 ·ΐ/2 
»/„, καί τό έπιτόκιον τών χορηγήσε
ων καί προκαταβολών άπό 4 εις 3 
Vg °/°. "Η πραγματοποιηθεΐσα κατά 
τάς άρχάς Ν)βρίου έπανατίμησις τοϋ 
είς χρυσόν άποθέματος τής Τραπέ- 
ζης τής Γαλλίας άνεβίβασε τοϋτο 
άπό φρ. 55.808 έκατομμ. τήν 27ην 
’Οκτωβρίου είς 87.264 έκατομμ. τήν 
17ην Νοεμβρίου. Διά τής έπανατιμή- 
σεως τοϋ άποθέματος προέκυψεν οϋ- 
τω κέρδος 31,5 δισεκατομμυρίων πε
ρίπου διά τήν Τράπεζαν τής Γαλ
λίας Εναντι 52 δισεκατομμυρίων είς α 
άνέρχονται αί προσωρινοί χορηγή
σεις αυτής είς τό Δημόσιον. Παραλ- 
λήλως πρός τήν μείωσιν τοϋ προε
ξοφλητικού Επιτοκίου, έμειώθη καί ό 
τόκος τών γραμματίων’Εθνικής ’ Αμύ- 
νης άπό 4 % είς 3,5 0/0, ώς καί τών 
γραμματίων θησαυροφυλακίων.

Ή Επιτυχία ήν ήρεν ή κυβέρνησις 
Daladier είς τό ζήτημα τών άπεργιών 
έδημιούργησεν άτμόσφαιραν Εμπιστο
σύνης είς τόν βιομηχανικόν κόσμον, 
δστις ήδη θεωρεί έξησφαλισμένην 
τήν αϋξησιν τών ώρών Εργασίας καί 
τήν διοχέτευσιν άφθονωτέρου χρή
ματος είς τήν χρηματαγοράν. Γενι
κώς, παρά τάς τελευταίας άνωμα- 
λίας, ή βιομηχανική παραγωγή έση- 
μείωσε τόν ’Οκτώβριον αϋξησιν είς 
τήν έξόρυξιν γαιάνθρακας καί είς 
τήν παραγωγήν χυτοσιδήρου καί χά
λυβας. Έξ άλλου ό άριθμός τών ά- 
νέργων έσημείωσεν έλάττωσιν.---Ό 
γενικός τιμάριθμος τών ειδών χονδρι
κής πωλήσεως ύψώθη Ελαφρώς τόν

Ν)βριον.— Τά στοιχεία τοϋ τακτικού 
κρατικού προϋπολογισμού διά τό 
1939 είναι τά Εξής: ’Έσοδα φρ. 
66.345 έκατομμ. καί Εξοδα φρ, 66,317 
έκατομμ.—

ΚΑΝΑΔΑΣ
Λόγω τοϋ λίαν ήπιου καιροϋ, δστις 

έπεκράτησε κατά τούς μήνας ’Οκτώ
βριον καί Νοέμβριον ή κίνησις τοϋ 
’Εσωτερικού έμπορίου τής χώρας, 
ιδίως είς καυσίμους ϋλας, μάλλινα 
υφάσματα καί χειμερινά είδη, ήτο 
λίαν χαλαρά,τόσω δέ μάλλον δσω 
ό κόσμος τών βιομηχάνων καί τών 
έμπορευομένων έθεώρει μετά ποιας 
τινός άνησυχίας τήν ύπογραφεΐσαν 
Εσχάτως Εμπορικήν συμφωνίαν μετά 
τών "Ηνωμένων Πολιτειών, έξ ής Εν
δέχεται νά προκύψη Επικίνδυνος συ
ναγωνισμός τών ’Αμερικανικών προϊ
όντων, ού μόνον είς τήν ’Αγγλικήν 
άλλά καί είς αύτήν τήν Καναδικήν 
άγοράν.

Γενικώς ή οικονομική δραστηριό- 
της τής χώρας δέν Εμφανίζει άπό 
μηνών αισθητήν πρόοδον- Οί σιδη
ρόδρομοι παρουσιάζουν μέν αϋξη- 
σιν κερδών λόγω τών μεταφορών 
τής έφετεινής καλής Εσοδείας σίτου, 
άλλά ή προσδοκωμένη τόνωσις τής 
βιομηχανικής παραγωγής έκ τής γε- 
νομένης πρώτης σειράς παραγγε
λιών κρατικών αεροπλάνων υπό τής 
’Αγγλικής κυβερνήσεως δέν είναι 
είσέτι μεγάλη. ’Ιδιαιτέραν βελτίωσιν 
έν τούτοις Εμφανίζει ή βιομηχανία 
παραγωγής τυπογραφικού χάρτου, 
τής' όποιας ή δραστηριότης τόν 
’Οκτώβριον άνήλθεν είς 255.000 τόν- 
νους, μέ ίσόποσον Εξαγωγήν είς τό 
Εξωτερικόν, ώς καί ή άλευροβιομη- 
χανία, τοϋ προϊόντος τής όποιας 
διευκολύνεται ή Εξαγωγή εις τό Ε
ξωτερικόν λόγω τής σημερινής χα
μηλής τιμής τοϋ Καναδικού σίτου, 
έπιτρεπούσης τήν άσκησιν Επωφε
λούς συναγωνισμού είς τήν διεθνή 
άγοράν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Έκ τών δηλώσεων τάς όποιας ε-

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τά Σωματεία Ζαχαροπλαστών δι- 

οργανοΰσι, τή συμπράξει πολλών Ε
πισιτιστικών οργανώσεων, τήν πρώ- 
την μεγάλην αύτών ώς άνω Έκθε- 
σιν, έν τω Ζαππείω Μεγάρω ύπό τήν 
Επίτιμον Προεδρίαν τής Α.Ε. τοϋ 
Προέδρου τής "Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως κ. 1. Μεταξα.

"Η συμμετοχή Εκθετών καί ή συρ
ροή Επισκεπτών είς αύτήν προμηνύε- 
ται ογκώδης, Αίκαταφθάνουσαι καθ’ 
έκάστην ζητήσεις εκ τε τοϋ Εσωτερι
κού καί τοΟ Εξωτερικού δέν άφίνου- 
σιν ούδεμίαν περί τούτου αμφιβο
λίαν. ’Επίσης μεγάλη άναμένεται ή 
παρουσία του Επαγγελματικού κό
σμου τής "Ελλάδος καί τών γειτό
νων κρατών, τόν όποιον θά συγκεν· 
τρώση τό κατά τόν αύτόν χρόνον 
συνερχόμενου έν Άθήναις Πανελλή
νιον Συνέδριου Ζαχαροπλαστών. "Η 
;έπιτυχία τής Έκθέσεως δύναται συ
νεπώς νά θεωρηθή ώς απολύτως έ- 
ξησφαλισμένη.

Ή Έκθεσις παρέχει οϋτω μίαν Ε
ξαιρετικήν εύκαιρίαν είς τούς Βιομη
χανικούς καί Εμπορικούς Οϊκους καί 
τά παρ’ αύτών προμηθευόμενα Επι
σιτιστικά Επαγγέλματα, όπως έπιδεί- 
ξουν τήν συντελεσθεϊσαν άπό πάσης 
άπόψεως έξέλιξιν καί πρόοδον έν τω 
κλάδω καί διαφωτίσουν τό κοινόν 
Επί τής καταβαλλομένης προσπά

θειας καί άμίλλης πρός "ικανοποιητι
κήν έξυπηρέτησίν του. Ή άμεσος άφ’ 
Ετέρου Επαφή μεταξύ τών παραγω
γικών πηγών καί τής πελατείας αύτών 
προσφέρει είς άμφοτέρας άμοιβαΐα 
πλεονεκτήματα, είς μέν τάς πρώτας 
τήν εύκαιρίαν πωλήσεων καί ταυτο
χρόνου διαφημίσεως,είς δέ τήν δευτέ- 
ραν,καί τό κοινόν έν γένει,τήν βεβαιό
τητα Επιτυχούς άγορας ,κατόπιν συγ- 
κρίσεως καί Εκλογής, παρά δεδοκι- 
μασμένης ίκανότητος Ο’ικοις, οϊτινες 
αντιπροσωπεύονται έν τή Εκθέσει 
καί οϊτινες κατά μέγα μέρος τροφο- 
δοτοϋσι τήν παγκόσμιον άγοράν.

Έπί πλέον ή κίνησις καί ή περιή- 
γησις, ήμεδαπή καί ξένη, τήν όποιαν 
μία τοιαύτη μεγάλη Διεθνής Έκθε- 
σις θά προκαλέση πρός όφελος δ- 
λου τοϋ Εμπορικού κόσμου καί τής 
’Εθνικής μας Οικονομίας, θά τονώση 
ιδιαιτέρως τόν κλάδον τών Επισιτι
στικών Επαγγελμάτων, πολλά τών 
όποιων έξαρτώνται καθ’ ολοκληρίαν 
άπό τήν τουριστικήν κίνησιν.

Αί απόψεις αδται Εξηγούν έπαρ- 
κώς καί τήν πρωτοβουλίαν τών Επι
σιτιστικών Επαγγελμάτων πρός διορ- 
γάνωσιν τής άνω Έκθέσεως, άλλά 
καί τό άμέριστον Ενδιαφέρον τών 
κρατικών καί δημοτικών ’Αρχών καί 
λοιπών μεγάλων οργανισμών πρός 
ύποσμήριξιν τών εύγενών αύτών προ
σπαθειών καί τής φιλότιμου πρωτο
βουλίας των.

IIIIIIIIIII1III

ιιιιιιιιιιϊι
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Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Διά συμβάσεως μεταξύ εκπρο

σώπων τοϋ Κράτους καί τής ’Αγ
ροτικής Τραπέζης άνετέβη είς τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν ή συγκέν- 
τρωσις βάμβακος πρός ύποστήρι- 
ξιν τών τιμών αύτοΰ. Κατά τούς 
ορούς τής συμβάσεως β·ά συγκέν
τρωσή άποκλειστικώς ό είς χεΐρας 
τών βαμβακοπαραγωγών ή γεωρ
γικών συνεταιρισμών έκκοκισμένος 
βάμβαξ εγχωρίου παραγωγής εσο
δείας 1938, ινα διατε-δ-ή μεταγε- 
νεστέρως είς τό εμπόρων κατά 
τρόπον, ώστε νά μή επέλθη δια
ταραχή είς τήν άγοράν. Ή εξα
γορά θά διενεργη&ή άρχικώς μέν

είς τάς περιφερείας Λεβαδείας καί 
Λαμίας λόγφ τοΰ δτι είς ταύτας 
παρετηρήθη ή ύποτίμησις, δύνα- 
ται δμως, άν παραστή ανάγκη νά 
επεκτα·θή καί είς αλλας βαμβα
κοπαραγωγούς περιφερείας. Ή 
εξαγορά, συγκέντρωσις καί άποθή- 
κευσις σά γίνη διά συνεργείων 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

Τό συνολικώς προβλεπόμενον ν’ 
άγορασθή ποσόν ορίζεται είς δυο 
εκατομμύρια δκάδας, δύναται δμως 
ν’ αυξομείωσή δι’ αποφάσεων τοϋ 
ύπουργοΰ τής Γεωργίας.

Ή τιμή αγοράς τοΰ βάμβακος 
σά ορίζεται κατά ποιότητα καί

περιφέρειαν δι’ άποφάσεως τοϋ 
ύπουργοΰ τής Γεωργίας επί τή 
βάσει δμως πάντοτε τών τιμών, 
τάς οποίας προσδιόρισε διά τών 
σχετικών πρός τόν Τύπον δηλώ
σεων του δ αρχηγός τής Κυβερνή
σεως κατά τόν παρελσόντα ’Ο
κτώβριον.

Ή ποιοτική κατάταξις τοΰ άγο- 
ρασσησομένου βάμβακος σά γίνη- 
ται ύπό τοΰ Όργανισμοΰ Βάμβα
κος.

Ύπό τής συγκεντρώσεως σ’ ά- 
γορασσώσι ποιότητες άπό τή ς 
μέσης καί άνω.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έ
Συνοπτική κατάστασις 30ής Σεπτεμβρίου 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

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

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων ’Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ :

Δραχμαί
845,988,59

1,358,478,05

67,711,675,30

29,455,237,79

α) δάνεια έπί υποθήκη 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχω
ρήσει προσόδων 

γ) λήξασαι τοκοχρεω
λυτικά! δόσεις

£ 1,502,727, 6, 5

£
£

1,825,713,15, 0 

522,284,16,9

Όμοϋ £ 3,85,725,19, 01,444,022,231,25

Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 213,628,082,—
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά

πρόσωπα έπ’ Εκχωρήσει προσόδων 562,561,665,70
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ ’Εθνικής

Τραπέζης "Ελλάδος 246,124,149,40
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί

κτήματα Τραπέζης 40,137,261,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφαλαία Άποθεματικά 
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς £
Καταθέσεις : 

α) έν δψει 
β) δεσμευμένοι 
γ) έπί προθεσμία
"Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν "Ελλάδι 
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας :
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία ομο

λογιών £ 4,691,000,“θ, 0
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £ 416,596,17, 0
υπόλοιπον ' £ 4,274,403,03 01,602,901,181,25

"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος 368,400,995,50 

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 15,797,147,53
Διάφοροι λογαριασμοί 25,978,172,11

Δραχμαί
80,000,000,—
38,500,000,—

31,193,463,—

13,122,409,83
253,315,282,63

10,075,—
176,626,042,78

Ό "Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

2,605,844,769,63 2,605,844,769,63
’Εν ’Αθήναις τή 15 ’Οκτωβρίου 1938

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ



Ύπό τής αρμόδιας διευθύνσε- 
ως τής γενικής στατιστικής υπη
ρεσίας, συνεκεντρώθησαν τά πλή
ρη στοιχεία τής γεωργικής παρα -

νους γεωμήλων καί άλλων συνα
φών προϊόντων, αξίας έν ολφ 1. 
414.798.613 δραχμών.

Μέ βιομηχανογεωργικά άρωμα-
γωγής τής χωράς μας κατα το τικα προϊόντα, εις τα όποια πε- 
1937, τα όποια θά περιληφθοΰν ριλαμβάνεται καί ό καπνός, έκαλ- 
άναλυτικώς εις έκδοθησόμενον, λιεργήθησαν 2.088.865 στρέμμα
εντός τών ήμερων ειδικόν στατι
στικόν τεϋχος.

Κατά ταΰτα έκαλλιεργήθησαν 
μέ σίτον 8.566.512 στρέμματα, 
έξ ών παρήχθησαν 817.825 τόν- 
νοι συνολικής αξίας 5.247.775.070 
δραχμών, μέ κριθήν 2.119.888 
στρέμιματα, άποδώσαντα 219.103 
τόννους, αξίας 956.608.243 δραχ. 
μέ αραβόσιτον 2.792.103 στρέμ
ματα, άποδώσαντα 325.599 τόν
νους, 1.246.392.982 δραχμών. Έάν 
ύπολογισθοΰν καί αί καλλιέργειαι 
σμιγού, σικάλεως, βρώμης, όρΰζης, 
καί κεχρίου, αί συνολικώς χρησι- 
μοποιηθεΐσαι διά δημητριακάέκτά- 
σεις αναβιβάζονται εις 16.271.409 
στρεμμάτων, μέ άπόδοσιν 1.613. 
524 τόννων, συνολικής αξίας 8 
558.381.330 δραχμών.

Αι καλλιεργηθεΐσαι, έξ άλλου, 
μέ όσπρια εκτάσεις, ήσαν 1.139. 
014 στρεμιμάτων, άποδώσασαι 84. 
803 τόννους φασιόλων, κυάμων, 
ερεβίνθων, φακής κλπ., συνολικής 
αξίας 513.545.733 δραχ.

Μέ προϊόντα λαχανοκήπων έ-

τα, άποδώσαντα 136.214 τόννους 
(καπνού, βάμβακος, μαστίχης κλπ.) 
συνολικής άξίας 4.404.721.503 
δραχμών.

Αί καλλιεργηθεΐσαι μιέ ζωοτρο- 
φικά προϊόντα έκτάσεις, ήσαν 1. 
209.328 στρεμμάτων, εις α πα- 
ρήχθησαν 384.211 τόννοι (σανοϋ, 
χόρτου κλπ.), άξίας 645.299.962 
δραχμών.

Μέ άμπέλους έκαλλιεργήθησαν 
1.870.833 στρέμιματα άποδώσαν
τα ποσότητας γλεΰκους καί άλ
λων συναφών ειδών άξίας 1.596. 
493.936 δραχμών. Μέ σταφίδας 
δέ έκαλλιεργήθησαν 778.480 στρέμ 
ματα, άποδώσαντα 189.176 τόν
νους, άξίας 1.623.843.801 δραχ.

Τέλος ή παραγωγή έλαίου ά- 
νήλθεν εις 187.471 τόννους άξίας 
4.007.965.570 δραχμών.

Συνολικώς ή γεωργική παρα
γωγή τοϋ περασμένου έτους, ει- 
χεν ως εξής: Έκαλλιεργήθησαν 
εκτάσεις 24.154.978 στρεμμιάτων.

Ή άξια δέ τοΰ συνόλου τής

0 ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΜΡ. ΙΕΕΟϊ 
ΚΑΤΑ TON MiA ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής υπηρε
σίας τοΰ Άνωτάτου Οικονομικού 
Συμβουλίου ό τιμάριθμιος χονδρι
κής πωλήσεως κατά τον μιήνα 
Νοέμβριον έσημιείωσεν έλαφράν
πτώσιν ήτοι κατήλθεν εις 2175 
έναντι 2183 τοϋ παρελθόντος μη- 
νός Σεπτεμβρίου.

Οι κατά κατηγορίας τιμιάριθμοι 
παρουσιάζουν τάς κάτωθι μετα- 
βολάς:

Όκτώβρ. Νοέμβρ.
Γεωργικά προϊόντα 2432 2403
Ζωικής προελεύσεως 2265 2225
Βιομιηχ. καί Χημικά 1996 2010
Καύσιμοι ΰλαι 2171 2156

Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ 
ΚΑΙ 0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ

καλλιεργήθησαν 790.749 στρέμ- γεωργικής παραγωγής, έφθασε τάς 
ματα, άποδώσαντα 693.557 τόν- 24.469.602.079 δραχμάς.
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καμεν εις Goslar τόν Ν)βριον ό υ
πουργός έπισιτισμοϋ τοϋ Reich Darre 
προκύπτει δτι ή έφετεινή γεωργική 
παραγωγή τής χώρας, σίτος, κρι- 
Θή, τεύτλα, γεώμηλα καί κάνναβις 
είναι λίαν ικανοποιητική, καταβάλ
λονται δέ επίμονοι προσπάθεισι πρός 
έξασφάλισιν τής εις γεωργικά προϊ
όντα αύταρκείας τής Γερμανίας. 
Σποοδαϊον έν τούτοις κώλυμα διά 
τήν γεωργικήν άνάπτυξιν αποτελεί 
ή άνησυχητική έλλειψις έντοπίων α
γροτών, έργατών, λόγω τής προ- 
σελκύσεως τών νέων εις τά βιομη
χανικά κέντρα, τής ύποχρεωτικής 
στρατολογίας, καί τής καταναγκα- 
στικής χρησιμοποιήσεως τών πολι
τών εις δημόσια " έργα, ενεκα δέ 
τούτου τό κράτος καταφεύγει είς 
τήν πρόσληψιν χιλιάδων ξένων έρ- | 
γατών, ίδια Ιταλών, οΟς άπασχολεϊ 
εις γεωργικάς έργασίας. Έκτος τών 
άνωτέρω ζητημάτων, ή Γερμανική 
κυβέρνησις έχει νά αντιμετώπιση τό 
ζήτημα τής διατροφής τοΰ πληθυ- 
σμοϋ τής Αύστρίας καί τών Σουδη- 
τικών περιοχών, τήν άνάπτυξιν τής 
γεωργίας είς τάς άνωτέρω περιφέ
ρειας ώς καί τήν διατροφήν τών ανω 
τών 100.000 έργατών, οϊτινες άπα- 
σχολοϋνται είς τήν κατασκευήν ό- 
χυρωματικών έργων πρός τήν Γαλ
λικήν μεθόριον.

Έκ τής μελέτης τής στατιστικής 
τοϋ Έξωτερικοϋ Εμπορίου τής Χώ
ρας κατά τούς 10 πρώτους μήνας1 
τοϋ 1938, προκύπτει δτι παρά τήν | 
καλήν έφετεινην γεωργικήν παραγω- I 
γήν, ή εισαγωγή ειδών διατροφ ής i 
ώς καί άκατεργάστων προϊόντων σ υ- 
νεχίζεται άθρόως, δπερ σημαίνει δτι 
έπισπεύδεται ή, δημιουργία έκτάκτων 
άποθεμάτων διά τήν περίπτωσιν πο
λέμου.

Τουναντίον ή εισαγωγή κατειργα- 
σμένων καί ήμικατειργασμένων προϊ
όντων έχει περιορισθή είς τό έλάχι- 
στον. Έξ άλλου δέον νά σημειωθή 
δτι αί έξαγωγαί έκ Γερμανίας 
γαιάνθρακας καί βιομηχανικών προϊ
όντων έμειώθησαν σοβαρώτατα κατά 
τούς 10 πρώτους μήνας τοϋ 1938, 
παρά τήν καταβαλλομένην προσπά
θειαν διαθέσεων εμπορευμάτων είς 
τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην και 
τήν Νότιον Ά.,ερικήν.

Παρά τήν κατά ’Οκτώβριον έκδο-

σιν εσωτερικού δανείου 1.850 έκα- 
τομμ. μάρκων καί τήν πρόσφατον έ- 
πιβολήν χρηματικού προστίμου 1.000 
έκατομμ. είς τούς Εβραίους, τόν 
Νοέμβριον έξεδόδη νέον εσωτερικόν 
δάνειαν 1.500 έκατομμυρίων, είς ο
μολογίας θησαυροφυλακίου έπί τό- 
κω 4 ι/2 °]ο, έξοφλητέας είς τό άρ
τιον διά κληρώσεων κατά τά έτη 
1935—1938. Τό τελευταΐον τοϋτο δά
νειον είναι τό τέταρτον έκδοθέν άπό 
τής αρχής τοΰ έτους, καθ’ δ έξεδό- 
θησαν δάνεια συνολικής άξίας R.M. 
6.000 έκατομμ. Άπό τοϋ 1935, τό 
σύνολον πάντων τών έκδοθέντων 
έκτοτε δανείων συμποσοϋται ήδη είς 
R.M. 14.500 έκατομμ.

Η άφορώσα τά Γερμανικά έξωτε- 
ρικάχρέη συμφωνία Standstill έκπνέ- 
ουσα τήν 28)1)1939, παρετάθη δέ έν 
τρίμηνον, μέχρι τής 31)5)1939. Ή μι
κρά αΰτη προθεσμία έξηγεΐται έκ τής 
δυσαρέσκειας τών πιστωτών Stand
still έναντι τής καταφανούς άπροθυ- 
μίας τής Γερμανίας όπως πληρώση 
έστω καί μέρος τοϋ κεφαλαίου τών 
πιστώσεων Standstill.

Γενικός τιμάριθμος 2183 2175

Ή κατά 1,2 ο]ο πτώσις τοΰ ει
δικού τιμαρίθμου τών γεωργικών 
προϊόντων οφείλεται εΐς τήν μειω- 
σιν τών τιμών τών άλεΰρων, φα
σολιών, έλαίου καί σακχάρεως. 
Επίσης πτώσις κατά 1,8 ο]ο πα- 

ρατηρεΐται καί εις τά ζωικής προ- 
ελεύσεως προϊόντα ένεκα τής 
μειώσεως τών τιμών τοΰ κρέατος 
άμνοΰ, ρεγγών καί βακαλάου.

Είς τά βιομηχανικά παρατηρεί - 
ται ΰψωσις κατά 0,7 ο]ο ένεκα τής 
αυξήσεως τών τιμών τών: λευκο
σιδήρου, υαλοπινάκων, τερεβινθε- 
λαίου, ξυλείας καί βάμβακος.

Είς τόν τιμάριθμον τών καυσί
μων υλών παρατηροΰμεν πτώσιν 
κατά 0,7 ο]ο ένεκα τής μειώσεως 
τών τιμών τοΰ ανθρακίτου.

"Εναντι τοΰ τιμαρίθμου τοΰ 
μηνός Νοεμβρίου τοΰ παρελθόν
τος έτους ό τιμάριθμος παρου
σιάζει πτώσιν κατά 5,2 ο]ο κα- 
τελθών άπό 2292 εις 2175.

1. Εγχώρια 2072.
2. ’Αλλοδαπά 2251.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δ Η Μ Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΓΕΡ 18

ΤΗΛΕΦ. 53-718

PEIUP Εις πλονσίαν συλλογήν, ποιότητα 
καί με τιμάς χονδρικής πωλήσεως 
ϋ·ά προμηϋιευϋ·ήτε άπό τήν

I

ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΓΟΥΝΑ PIKQN 

/ΛΙΛΤΙΑΛΟΥ 4
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΘ. 18

διά Διατακτικής τοϋ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ
ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ' Υπαλλήλων ’Εθνικής, Ελλάδος 

και Κτηματικής.

Ύπό τοΰ υπουργείου τής Γεωρ
γίας κοινοποιείται πρός τάς γενι- 
κάς διοικήσεις, τούς νομάρχας τοΰ 
κράτους καί τάς γεωργικάς υπη
ρεσίας εγκύκλιος διά τής οποίας 
συνισταται ή λήψις τών κάτωθι 
μέτρων πρός βελτίωσιν τών βο
σκών :

Ιον] "Οπως έπεκταθή εί δυνα
τόν ή εφαρμογή τοϋ μέτρου τής 
βελτιώσεως τών βοσκών ούχί μόνον 
εκατέρωθεν τών δημοσίων οδών 
άλλ’ δσον τό δυνατόν εύρΰτερον 
καί έπί μεγαλυτέρας άποστάσεως 
άπό τούτους.

2ον] "Οπως ή έκχέρσωσις [απο
κοπή καί έκρίζωσις] περιορισθή 
μόνον έπί ανωφελών θάμνων ή 
καί άλλων τοιοΰτων πολυετών φυ
τών ώς είναι οι βάτοι, οι παλίου- 
ροι κλπ. Νά γίνεται δέ αΰτη κατά 
τήν χειμερινήν ή εαρινήν περίοδον 
λόγφ τοΰ ότι τότε ή ύγρομετρική 
κατάστασις τοΰ εδάφους εΐνε με
γαλύτερα καί κατά συνέπειαν εύ- 
κολωτέρα ή έκρίζωσις τοιοΰτων 
θάμνων.

3ον] "Οπως τή συνεργασίφ μετά 
τών κατά τόπους δασικών υπηρε
σιών αί γεωργικαί ύπηρεσίαι συνι- 
στώσιν είς τά έπικλινή έδάφη τήν 
δηιιιουργίαν άθικτων ζωνών πλά
τους 3—4 μέτρων καί άποστά
σεως μεταξύ των άντιστρόφως α
νάλογου τής κλίσεως τών έδαφών. 
Αί ζώναι αΰται θά δύνανται έν 
προκειμένη) νά παίζωσι τόν ρόλον 
τών ζωντανών, τρόπον τινά πεζου- 
λίων πρός συγκράτησιν τών παρα- 
συρομένων ύπό τών όμβριων ύδά- 
των χωμάτων.

4ον] "Οπως ή παράτασις έκτε- 
λέσεως τών ώς άνωτέρω μέτρων 
δίδεται μέχρι τέλους ’Απριλίου,
τό μέν λόγφ τοϋ ότι εΰκολώτερον 
διενεργεΐται ή έκχέρσωσις τών ώς 
άνωτέρω θάμνων, τό δέ λόγω τοΰ 
ότι μέχρι τότε εύρίσκονται είς τά 
χειμάδια των είσέτι καί οι νομά
δες κτηνοτρόφοι διά νά λαμβάνω- 
σι καί ούτοι μέρος διά τήν υπο
χρεωτικήν προσωπικήν εργασίαν 
πρός βελτίωσιν τών βοσκών.

Η* ΣΠΟΡΑ AJIHTPIAKON
Κατά πληροφορίας, παρεχομέ- 

να-ς ύπό τοΰ ύπουργείου τής Γε
ωργίας, αί εκθέσεις τών περιφε
ρειακών γεωργικών ύπηρεσιών, αί 
σταλεΐσαι είς τό ύπουργεΐον κα
τά τήν διαρρεύσασαν εβδομάδα, 
αναφέρουν ότι, έντός τοΰ μηνός 
Δεκεμβρίου, ή σπορά θά έ'χη πε- 
ρατωθή καθ’ ολόκληρον τήν χώ
ραν. "Ηδη έχει συντελεσθή ή 
σπορά 80—85 ο)ο τής συνολικής 
έκτάσεως, ή οποία, κατά τούς ύ- 
πολογισμους τών ύπηρεσιών έάν 
δέν ύπερβή, πάντως θά φθάση τά 
εννέα εκατομμύρια στρέμματα. 
Δηλαδή τό ποσοστόν τής έπί πλέον 
έκτάσεως, ή οποία θά σπαρή έφέ-
τος, έναντι τής περυσινής, θά κυ- 
μανθή μεταξύ 5—10 ο)ο.

Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, ή 
σπορά τών λοιπών δημητριακών, 
ήτοι κριθής, βρώμης, σμιγοΰ καί 
σικάλεως, συνετελέσθη ύπό συν- 
θήκας λίαν εύνοϊκάς καθ’ απα- 
σαν τήν χώραν.

Σχετικώς άνακοινοΰται, ότι εφέ
τος έσπάρησαν μέ σκαλιστικήν 
καλλιέργειαν καί γραμμικήν σπο

δόν] Ν’ άφήνωσιν ώρισμένα δέν
δρα ή νά φυτεύσωσιν όπου έλλεί- 
πουσι τοιαΰτα καί δή φυλλοβόλα 
κατάλληλα ά'τινα θά δύνανται τά 
παρέχωσι τήν σκιάν των είς τά 
ζώα κατά τούς θερινούς μήνας 
[ίσκιους].

6ον] Τήν πρόχειρον άποστράγ- 
γισιν είς μερικάς τοποθεσίας πρός 
πρόληψιν τών παρασιτικών νόσων 
εις τά ζώα.

Έν τέλει συνισταται όπως έπι- 
διωχθή διά τών αρμοδίων γεωρ
γικών ύπηρεσιών ή δημιουργία 
πειραματικών καλλιεργειών άνα 
νεώσεως τής χλωρίδας έπί μικρών 
τμημάτων λειβαδιών ώς καί ή 
δΓ έκχερσώσεως άνανέωσις τών 
λειβαδιών.

Κατά τάς ύποβληθείσας είς τό 
ύπουργεΐον τής Γεωργίας αναφο
ράς τών κατά τόπους γεωργικών 
ύπηρεσιών, τό μέτρον τής τμημα
τικής έξοντώσεως τής αίγός άπό 
τάς καθορισθείσας περιφερείας, 
είς τάς οποίας έπέφερο.ν καταστρο- 
φάς είς τά δάση τής έλάτης, έ- 
σχον έξαιρετικήν επιτυχίαν. Μέχρι 
τής στιγμής, ώς άνεφέρθη, έχει 
μειωθή ό αριθμός τών αιγών κα
τά 500 έως 800.000. Κατά τάς 
ιδίας επισήμους πληροφορίας, οι 
κτηνοτρόφοι, έφαρμόζοντες τόν νό
μον, έξακολουθοΰν μετά τής αυτής 
προθυμίας νά παραδίδουν τμημα- 
τικώς πρός σφαγήν είς τούς ζωεμ- 
πόρους μεγάλον αριθμόν αιγών. 
Εκ τών πληροφοριών τούτων συ

νάγεται τό συμπέρασμα ότι έντός 
μιας τετραετίας πού ορίζει ό 
νόμος, θά έχη μειωθή είς τό 
έλάχιστον δ αριθμός τών αιγών. 
Διά τούς κτητοτροφικούς πληθυ
σμούς, οί οποίοι άπέζων έκ τοΰ 
είδους τούτου, λαμβάνονται μέτρα 
προστατευτικά, τά όποια είς αλ- 
λας μέν περιφερείας αποβλέπουν 
είς τήν γεωργικήν των έγκατάστα- 
σιν, εις αλλας δέ, όπου τοΰτο δέν 
εινε δυνατόν, είς τήν εκτροφήν 
προβάτων καί γαλακτοφόρων αγε
λάδων.

άλλης καλλιεργητικής περιόδου. 
Επίσης μεγάλαι, έκτάσεις έσπά
ρησαν μέ σίτον άπολυμασμένον 
καί καθαρισμένον, εκλεκτών ποι
κιλιών.

ΦΙΡΟΑΟίΙΙ ΤΗΣ ΕίΧΠΡΙΟν ΘΡΥΖΗΣ
Διά διατάγματος δημοσιευθέν- 

τος εις τήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως, ορίζεται ότι ή έγχώ- 
ριος όρυζα ιός καί τά ύποπροϊόν- 
τα αυτής άπαλάσσονται τής κα
ταβολής παντός δημοτικού, κοινο
τικού, λιμενικού ή άλλου τοπικού 
φόρου.

’Επίσης δρίζεται ότι διά Β. Δια
τάγματος, έκδιδομένου έντός μη
νός άπό τής ισχύος τοΰ άνωτέρω, 
θέλει καθορισθή ή σύστασις κα
τά νομούς έπιτροπών καί ή άναγ- 
καία διαδικασία διά τήν άνάλο- 
γον μείωσιν τών κατά τό οικονο
μικόν έτος 1938)39 έπιτευχθέν-
των- μισθωμάτων έκ τών καταρ- 

ραν, εκτάσεις μεγαλειτεραι πάσης ί γουμένων φόρων.
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TO ΕΞΒΤΕΡ1Κ0Η ΕΜΠ0Ρ1ΒΗKATA TONHHHA OKTSBPION
Συμφώνως προς τα έξαχθέντα 

αποτελέσματα υπό τής στατιστι
κής υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου 
*Εθνίκης Οικονομίας κατά τον 
μήνα ’Οκτώβριον 1938 ή μέν ει
σαγωγή άνήλθεν εις 225.385 τόν- 
νους αξίας 1.164.395.000 δραχμών 
ή δέ εξαγωγή εις 118.486 τόννους 
αξίας 1.186.618.000 δραχμών, 
ένφ κατά τον ’Οκτώβριον 1937 ή 
μέν εισαγωγή άνήρχετο εις 218. 
848 τόννους αξίας 1.405.841.000 
δραχμών, ή δέ εξαγωγή εις 89. 
187 τόννους αξίας 957.494.000

δραχμών. Κατά τό δεκάμηνον ’Ια
νουάριου— ’Οκτωβρίου 1938 ή μέν 
εισαγωγή άνήλθεν εις 2.262.684 
τόννους αξίας 12.235.492.000 
δραχμών, ή δέ εξαγωγή εις 1.085. 
796 τόννους αξίας 6.839.667.000 
δραχμών, ενφ κατά τύ αντίστοι
χον δεκάμηνον τοΰ 1937 ή μέν ει
σαγωγή άνήλθεν εις 2.274.291 
τόννους αξίας 12,452.641.000 
δραχμών, ή δέ εξαγωγή εις 1.087" 
397 τόννους αξίας 6.548.893.000 
δραχμών.

Η ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΜΗ ΟΔΩΝ
Ο υπουργός τής Γεωργίας κ. χσουφλιανην. Ή οδός αυτή θά 

Κυριάκός έδήλωσενδτι συνεχίζε-1 εχνε έτοιμη εντός τοϋ 1939. Έπί- 
ται η κατασκευή των δασικών ο-1 σης άπεφασίσθη ή κατασκευή έ- 
δών, η οποία θά διευκολυνη την Ti.;oac δδοΰ από Μακουκώατίί. διά 
εκμετάλλευση' τών δασών. Ουτω 
μέ δάνειον 35.000.000 δραχμών 
έκ τής ’Αγροτικής Τραπεζής έπε-
ρατώθη ή οδός από Γρεβενών εις 
Περιβόλαν μήκους 20 χιλιομέτρων 
και θά συνεχισθή ή κατασκευή 
της προς Φραγκιά, καί έκεΐθεν 
προς τήν κοιλάδα τοΰ ’Αώου, 
όπου θά συναντηθή μετά τής 
μεγάλης δδοΰ Δυτικής Μακεδο
νίας—’Ηπείρου. Τό υπολειπόμε- 
νον τμήμα είναι μήκους 40 χι
λιομέτρων καί ή δαπάνη προϋπε- 
λογίσθη εις 40 περίπου εκατομμύ
ρια δραχμών, τά όποια θά έξευ- 
ρεθοϋν διά συνά\[>εως δανείου από 
τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν. ’Επειδή 
ή κατασκευή τής δδοΰ ταΰτης θά 
βραδΰνη ολίγον, άπεφασίσθη ή 
διά προσωπικής εργασίας τών πλη
θυσμών οί όποιοι θά εξυπηρετη
θούν κατασκευή έτέρας δδοΰ μή
κους 32 χιλιομέτρων άπό Γρεβε
νών εις Βλαχοκρανιάν καί Κου

τέ ρας δδοΰ άπό Μακρυκώμης, διά 
τής δροθετικής γραμμής τοΰ 1897 
καί Φουρνά τής Ευρυτανίας, μή
κους 48 χιλιομέτρων. Καί ή οδός 
αυτή θά κατασκευασθή διά προ
σωπικής εργασίας τών πληθυσμών 
οί όποιοι θά εξυπηρετηθούν δΠ 
αυτής. ’Ήδη ήρχισεν ή έκμιετάλ- 
λευσις τών δασών τής Φυλόης εις 
τήν ’Ηλείαν τά όποια παράγουν 
στρωτήρας διά τούς σιδηροδρό
μους τής ΙΙελοποννήσου. Έτέρα 
οδός κατασκευάζεται επί τής δυ
τικής πλευράς τών Πιερρίων ό- 
ρέων, μήκους 16 χιλιομέτρων, προς 
έκμετάλλευσιν τοϋ δάσους έκ μαύ
ρης πεύκης και δρυός. Προς αυξη- 
σιν τοϋ εισοδήματος τών ορεινών 
αυτών πληθυσμών άπεφασίσθη ή 
δημιουργία φυτωρίων εκ καρπο
φόρων δένδρων, κυρίως καρυδιάς, 
καστανιάς κλπ. τά όποια θά δια
νεμηθούν εις τούς άγρότας αυτούς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ή εκτέλεσις τοϋ προϋπολογι
σμού τοϋ Κράτους άπό 1 ’Απρι
λίου μέχρι 30 ’Ιουνίου 1938 εν 
συγκρίσει προς τήν αυτήν χρονι
κήν περίοδον τοΰ 1938 εΐχεν ώς 
ακολούθως:

Εις εκατομμύρια δραχμών:

ΤΟ ΑΝΟΤΑΤΟΗ ΟΠΟΝ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΣΟΔΑ
J.-4-37—30-6-37 1-1-38—30-6-38.

Τακτικά 2.608,8 2.772
'Έκτακτα 
Κίν. Κεφαλ. 
Τακτικά

30,1 26,3

— —

"Εκτακτα 25,9
2.664,8

145,1
2.943,4

Παρατηρεϊται τούτέστιν κατά 
τό 1938 αύξησις τών εσόδων έκ 
δρχ. 278,6 έκατομ.

Τά πληρωθέντα έξοδα άνήλθον 
ώς εξής:
1-4-1937—30-6-1937 δρχ. 2.417,8 έκατ. 
1-4-1938—30-6-1938 δρχ. 3.016,1 έκατ.

Τά στοιχειά έλήφθσαν έκ τών 
δελτίων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος.

ΕΙΙΙΚΕΙ1 πεγ™ wom

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Έκ τών συγκεντρωθέντων στοι

χείων εις τό ύπουργεΐον Γεωργίας 
σχετικώς μέ τά πραγματοποιη- 
θέντα έσοδα έκ τών δημοσίων καί 
ιδιωτικών δασών κατά τό πρώ
τον έξάμηνον τοΰ 1938—39 προ
κύπτει ότι έκ μέν τών δημοσίων 
δασών τό Κράτος εϊσέπραξέ 39. 
700.000 δραχμάς έκ δέ τών ιδιω
τικών 32 εκατομμύρια 800 χιλιά
δας. Αί άνωτέρω εισπράξεις είναι 
άνώτεραι άπό κάθε άλλην φοράν 
καί εΐνε άποτέλεσμα τής συστη-

ματικωτερας και εντονωτερας εκ- 
μεταλλεύσεως τών έθνικών δασών 
κατά τήν τελευταίανδιετίαν.’Αρκεί 
ν’άναφερθή εις ένίσχυσιν τών άνω
τέρω άπόψεων ότι κατά τό 1936 
—37 τά ίδια έσοδα καί κατά τό 
αυτό χρονικόν διάστημα άνήρχον- 
το εις 23 άπό τά ιδιωτικά.

Ή αύξησις έπομένως μεταξύ 
1936 καί 1938 άνελθοϋσα σταθε- 
ρώς, έφθασε διά μέν τά ιδιωτικά 
δάση τό ποσοστόν τών 42 ο)ο διά 
δέ τά δημόσια τό 70 ο)ο.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΑΩΝ

Αί εισπράξεις τών υπεγγύων 
εις τό δημόσιον χρέος προσόδων 
κατ’ άνακοίνωσιν τής Διεθνούς Οι
κονομικής Επιτροπής διά τον 
μήνα ’Οκτώβριον 1938 άνήλθον 
εις δρχ. 325.325.000 έναντι δρχ. 
353.109.000 τοΰ ’Οκτωβρίου 1937 

Αί εισπράξεις αί υπέγγυοι εις 
τό προσφυγικόν δάνειον άνήλθον 
εις δρχ. 56.702.000. έναντι δρχ. 
64.874.000 τοΰ ’Οκτωβρίου 1937.

Σύνολον εισπράξεων: 
’Οκτώβριος 1937 δρ. 417,9 έκατ..

1938 » 382, έκατ.
’Από τής 1 ’Ιανουάριου μέχρι 

τής 30 ’Οκτωβρίου τών δύο ετών 
άνήλθον.
1937 δρχ. 3,912,9 έκατ.
1938 » 4,135,3 >>

ΙΙρός άποφυγήν τών άναφυο- 
μένων έκάστοτε διαφορών καί 
προστριβών μεταξύ τών συναλ
λασσόμενων βάμβακα έξ αφορ
μής περιεκτικότητός του εις υγρα
σίαν καθωρίσθη εις 8,5 ο]ο, τό 
άνώτατον δριον υγρασίας τοΰ πω- 
λουμένου έκκοκκισμένου βάμβα- 
κος.

Προς τοΰτο ό οργανισμός βάμ- 
βακος ένετάλη νά καταρτίση καί 
ύποβάλη εις τό ύπουργεΐον τό 
ταχύτερον σχέδιον κανονισμού

δειγματοληψίας καί έξετάσεως τοϋ 
βάμβακος διά τον άκριβή καθο
ρισμόν τής έν αύτώ περιεχομένης 
υγρασίας.

Διά τής εφαρμογής τοΰ μέτρου 
τούτου θά έξασφαλισθή σημαντι
κή βελτίωσις τής ποιότητας τοΰ 
ελληνικού βάμβακος, καθόσον θά 
άποφευχθή ή πρόσθετος διαβροχή 
αύτοΰ υπό τών παραγωγών καί 
τών έμπορων, ήτις τόσον άλλοιώ- 
νει καί ζημιώνει τήν ποιότητα τοϋ 
εγχωρίου τούτου προϊόντος.

η min min mi w in dkiem

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Αί πραγματοποιηθεΐσαι πράξεις 
εις τό χρηματιστήριον άπό τής 
19ης Νοεμβρίου έ. έ. άφεώρων 
τά κάτωθι ποσά χρεωγράφων.
10-25 Νοέμβριον
Όμολογίαι 36.148 δρχ.
Μετοχαί 35.739 »

Σύνολον 71.887 »

12.388.091
21.977.530

Κατά τάς συγκεντρωμένας εις 
τό ύπουργεΐον τής Γεωργίας πλη
ροφορίας, ή εξαγωγή εσπεριδοει
δών εις τήν Ευρώπην σημειώνει 
εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Ή εξαγωγή διενεργεΐται κυρίως 
έκ τής Κερκύρας, Χίου καί Κα
λαμιών, περιφερειών εις τάς " ο
ποίας τά προϊόντα ταΰτα είναι 
πρώιμα, εντός δέ τοϋ μιηνός Δε- 
κεμιβρίου θά γενικευθή έξ ό'λων 
τών παραγωγικών περιφερειών. 
Μέχρι σήμιερον έκ τών Καλαμών 
έξήχθησαν 2 ‘/2 εκατομμύρια τε
μάχια.

Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, 
αί επιτυγχανόμενοι ύπό τών πα
ραγωγών τιμιαί είναι ικανοποιητι
κοί. Εις τάς Καλάμας τά προορι- 
ζόμενα δΓ εξαγωγήν πορτοπάλ- 
λια πωλοΰνται ατρός 80—90 λεπτά 
κατά ιεμάχιον. Κατά σειράν, αί 
χώραι αί όποΐαι. εισάγουν τάς μιε-

γαλυτέρας ποσότητας εσπεριδοει
δών είναι ή Γερμανία, Νοτιο- 
σλαυΐα, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβα
κία, ’Αγγλία, Πολωνία καί αί 
Σκανδιναυϊκαί χώραι.

Συγχρόνως ήρχισε κανονικώς ή 
εξαγωγή εις Γερμανίαν όψίμιων 
σταφυλών (σιδηρίτης), τών οποίων 
η τιμή ώρίσθη εις 33 μάρκα κατά 
100 κιλά έπί έλληνικών λιμένων 
καί 38 μιάρκα εις τά Γερμιανο- 
σερβικά σύνορα.

’Επίσης διεξήχθησαν συνεννοή
σεις μιεταξύ 'Υπουργείου Γεωρ. 
γίας καί ’Αγροτικής Τραπέζης διά 
τήν εξαγωγήν νέας χείμιερινής 
ποικιλίας σταφυλών παραγομιένων 
εις τήν περιφέρειαν Εδέσσης (κοι- 
νότης Φούστανη). Ή ποικιλία αυ
τή είναι εξαιρετικής αντοχής, δυ- 
ναμένη νά διατηρηθή εις άρίστην 
κατάστασιν μέχρι καίτοΰ ’Ιανουά
ριου.

25-2 Δεκεμβρίου
'Ομολογίαν 27.231 δρχ.
Μετοχαί 24.290 »

Σύνολον 51.521 »
3-0 Δεκεμβρίου 
Όμολογίαι 44.197 δρχ.
Μετοχαί 40.063 »

Σύνολον 84.260 »

34.365.621

11.269.738
14.136.079
25.405.817

13.759.000
33.710.000
47.469.000

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ.Ε. 
τοΰ ύπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας ή ναυτική κίνησις τής Ελ
λάδος μιετά τοϋ έξωτερικοΰ κατά 
τον μήνα ’Οκτώβριον έχει ώς α
κολούθως : Κατέπλευσαν έν δλφ 
πλοία έμιφορτα 271 χωρητ. 504.186 
κόρων έξ ών ύπό ελληνικήν ση
μαίαν ήσαν 88 πλοία 89.180 
κόρων τά δέ ύπόλοιπα ήσαν ύπό 
ξένας σημιαίας. ’Απέπλευσαν δέ 
238 πλοία έμφορτα χωρητ. 457. 
006 κόρων έξ ών ύπό ελληνικήν 
σημαίαν ήσαν 29 πλοία χωρητ. 
28.669 κόρων τά δέ ύπόλοιπα ή
σαν ύπό ξένας σημιαίας. Κατά τό 
αντίστοιχον χρονικόν διάστημα τοΰ 
1937 οί ώς άνω αριθμοί μετα
βάλλονται ώς άκολούθως: Κατέ
πλευσαν πλοία έμφορτα 257 χω
ρητ. κόρων 457.882 έξ ών ύπό 
ελληνικήν ήσαν 98 χωρητ. 84.785 
κόρων, άπέπλευσαν δέ πλοία έμ
φορτα 190 χωρ. κόρων 377.ΐ3δ 
έξ ών ύπό ελληνικήν ήσαν 29 
χωρ. 24.518 ήτοι κατά τόν μήνα 
’Οκτώβριον 1938 έν συγκρίσει 
προς τόν τοϋ 1937 παρατηρεϊται 
αύξησις εις τούς κατάπλους α
ριθμού κατά 14 πλοία καίαΰξη- 
σις εις χωρ. κατά 46.304 κόρους 
καί εις τους απόπλους αύξησις 
κατά 47 πλοία καί αύξησις εις 
χωρητικότητα κατά 79.871 κό
ρους.

Κατά τήν περίοδον άπό 1ης 
Ίανουαρίου μέχρι 31 ’Οκτωβρίου 
κατέπλευσαν έν όλω πλοία έμ
φορτα 2.508 χωρητ. 4.662.746 
πόρων έξ ών ύπό ελληνικήν ήσαν 
τά 797 χωρητ. 751.401 ύπό ξένας 
δέ τά ύπόλοιπα 1.711 πλοία χωρ. 
3.911.345 κόρων καί άπέπλευσαν 
1.892 πλοία χωρητικότ. 3.969.820 
έξ ών τά 289 χωρητ. 309.545 ή
σαν ύπό ελληνικήν καί τά υπό
λοιπα 1.603 χωρητ. 3.660.275 ύπό 
ξένας σημαίας. Κατά τό άντίστοι- 
χον χρονικόν διάστημα τοϋ έτους
1937 (1 Ίανουαρίου—31 ’Οκτω
βρίου) οί ώς άνω αριθμοί μεταβάλ
λονται ώς άκολούθως:

Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 
2.539 χωρητ. 4.414.125 καί άπέ
πλευσαν πλοία έμφορτα 1.885 
χωρ. κόρων 3.876.192 έκ τούτων 
εις τήν ελληνικήν σημαίαν αντι
στοιχούν εις τούς κατάπλους 914 
πλοία χωρ. κόρων 776.248 καί εις 
τούς απόπλους 382 πλοία κόρων 
317.081 εις δέ τάς ξένας σημαίας 
τά ύπόλοιπα. ’Ήτοι κατά τό έτος
1938 έν συγκρίσει προς τό 1937 
παρατηρεϊται γενική εις τούς κα
τάπλους μείωσις αριθμού κατά 
31 πλοία καί αύξησις χωρητ. κα
τά 248.621 πόρους εις δέ τούς α
πόπλους αύξησις εις άριθμιόν κατά 
7 πλοία αύξησις εις χωρητ. κατά 
93.628 κόρους.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-11-1938 ΚΑΙ 7-12-1938

6'h-5 5*1,-411,-511,

Οί" μεταφορικοί τόκοι κατά τάς 
τρεις τελελταίας εκκαθαρίσεις διε- 
κυμάνθησαν·ώς έπεται :

15] 11 1]12 15J12
Δάν. χρ. 9-10% 11-12»]0 10-^

» δρχ. ΙΈ-ΐνίο 2%-1<Κ0]ο 1%°]ο 
Τραπεζικά
Εθνικής 275-290 300 280-290
Οίνοποιητικά 
Οίνων 5-53]4 
Βιομηχανικά.
Λιπασμ. 7-81];) ΤΈ- 8 71],4-81]o
Πυριχιδ. 14-17 16-17 15-13-11
Χρωματ. *]->- 3 3-4 4
Βιό 2 1%- 2 13)4-1,80
'Υφαντονργι ά
Π. ΙΙατρ. 5- 6 4-6 5

Αί τιμαί γενικώς παραμένουν 
εις τά επίπεδα τοϋ παρελθόντος 
μιηνός άνευ δμως ζωηρόϋ άγορα- 
στικοΰ ενδιαφέροντος. Περί τό τέ
λος Νοεμβρίου π. έ. έξαίρεσιν τών 
εις δραχμάς καί χρυσόν δανείων 
παρετηρήθη ελαφρά χαλάρωσις τι
μών ήτις δμως άνεκόπη καί ήδη 
αί τιμαί παραμένουν εις τό έπί- 
πεδον τοΰ παρελθόντος μηνάς.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
Χρυσός καί έξωτ. Συνάλ)μα 
Δάνεια Δημοσίου 
Κέρματα
Έμπορικαί συν)καί καί γ 
Γρ)τια Δημοσίου 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Δημοσίου 
Έτεραι
Χρέος Δημοσίου 
Επενδύσεις 
Κτίρια Τραπέζης καί 

Εγκαταστάσεις 
Έτερα στοιχεία 

’Ενεργητικού

Εις εκατομμύρια δραχμών 
7-11-1938 7-12-1938 Διαφορά

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον
Άποθεμιατικά
Άντίκρυσμα Ν. 5305
Κυκλοφορία
Καταθέσεις
Δημοσίου
Τραπεζών
"Ετεραι
Γρ)τια καί Τρ)καί 
Έξωτερ. συναλ)μια εις 
"Ετεραι υποχρεώσεις

1 3.678,5 3.678.9 4- 0,4
520,6 520,9 + 0,3
165,2 177 + 11,8

a 426,8 414,4 — 12,4
314,5 324,1 + 0,6

4.887,1 5.152,5 + 265,4
2.731 2.405,5 — 325,5
3.794 3.794

454,6 ■ 453,2 - 1,4

224,1 242,2 -j- 18,1

1.280,5 1.165,3 —115,2
18.476,9 18.328 148,9

400 400
121,5 121,5 —

30 30 —

7.147,6 6.923,8 — 223,8

427,8 473 4- 45,2
610 634,3 4- 24,3

7.720,6 8.033,3 4- 312,7
55,9 47,5 - 8,4

jv 256,7 293,8 4- 37,1
1.706,8 1.370,8 — 336

18.475,8 17.328. - 148,9
Έκ τής άνωτέρω συγκρίσεως προκύπτει, ότι τό μέν εις χρυσόν 

άπόθεμα παρέμεινε αμετάβλητον, ή κυκλοφορία δμως έμειώθη κατά 
223,8 έκατ. λόγφ αύξήσεως τών καταθέσεων.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
15 Νοεμβρίου

Διά δημοσιευθέντος νόμου παρα- 
τείνεται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 
1989 τό δικαίωμα τοΰ Προέδρου 
Πρωτοδικών όπως άναστείλη τάς· 
εκτελέσεις διά τάς εισπράξεις ο
φειλών εις ξένον συνάλλαγμα.
16 Νοεμβρίου

Δυνάμει τοΰ ύπ’ άριθ. 1429 
’Αναγκαστικού Νόμου καθίσταται 
υποχρεωτική ή μετεκπαίδευσις τών 
εργαζομένων εις τουριστικά επαγ
γέλματα.
17 Νοεμβρίου

Δι’* αναγκαστικού νόμου έπι- 
στρέφεται ό είσπραχθείς παρά τών 
βιομηχάν.ων ειδικός φόρος επί τών 
αποθεμάτων βάμβακος τής 1 Αύ
γουστου 1938.
18 Νοεμβρίου

Διά διατάγματος άπαλλάσεται 
πάσης φόρολογίας ή Ελληνική ό- 
ρυζα.
26 Νοεμβρίου

Ό ’Αρχηγός τής Κυβερνήσεως 
κ. Μεταξάς, αναλαμβάνει τό Ύ- 
πουργεΐον Παιδείας εις άντικατά- 
στασιν τοΰ παραιτηθέντος κ. Γε- 
ωργακοποΰλου.
29 Νοεμβρίου

’Έναρξις έν Άθήναις τών ερ
γασιών τής διασκέι^εως τών Βαλ
κανικών Επιτελείων.
30 Νοεμβρίου

Διά κοινής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Οικονομικών καί Έθν. 
Οικονομίας επετράπη ή εισαγωγή 
400.000 χιλιόγραμμων βάμβακος 
έκκοκισμ,ένου.

6 Δεκεμβρίου
ΔΓ εγκυκλίου τοΰ Υπουργείου 

Οικονομικών καθορίζεται ό υπολο
γισμός τών αποσβέσεων τών ανω
νύμων Εταιρειών διά τό οικονο
μικόν έτος 1989—1940.

7 Δεκεμβρίου
Δι’ άποφάσεως τοΰ Υφυπουρ

γείου Τύπου καί Τουρισμού ιδρύε
ται «’Οργανισμός Ξενοδοχειακής 
I Ιίστειυς». ·« Υ : ':7ά -
8 Δεκεμβρίου

Οί κ.π. Γ. Νικολαΐδης, Γ. Ζα- 
φειρόπουλος καί Α. Τσΐφος άνα- 
λαμβάνουσι τό ' Υπουργεΐον Σιδη
ροδρόμων καί τά 'Υφυπουργεία 
Άγορονομίας καί Εμπορικής Ναυ
τιλίας.
ΙΟ Δεκεμβρίου

Ό κ." Σ. Πολυζωγόπουλος ανα
λαμβάνει τό Ύφυπουργεΐον Τ.Τ.Τ. 
αντί τοΰ παραιτηθέντος κ. Κ. Νι- 
κολοπούλου.

Έξελέγη υπό τής 'Ιεράς Συνό
δου ’Αρχιεπίσκοπος τής Ελλάδος 
ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
Τραπεζοΰντος Χρύσανθος.

12 Δεκεμβρίου
Εις τό Εργατικόν Κέντρον Πει

ραιώς ήρχισαν αί έργασίαι τοΰ Β' 
Εθνικού Καπνεργατικού Συνεδρί
ου, τό όποιον πρόκειται νά μετα
τροπή εις Α' ’Εθνικήν Διάσκεψιν 
’Εργασίας.
14 Δεκεμβρίου
'Υπεγράφη σύμβασις Υπουργείου 
Γεωργίας καί ’Αγροτικής Τραπέ- 
ζης διά την αγοράν υπό τής δευ- 
τέρας ποσότητας βάμβακος εις τήν 
περιφέρειαν Λεβαδείας καί Λα
μίας.
15 Δεκεμβρίου

Λήξις τοΰ Καπνεργατικού Συ
νεδρίου Πειραιώς.

16 Δεκεμβρίου
Άνάθεσις εις τον καθηγητήν 

τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. 
Μπαλήν τής γενικής έπιθεωρήσεως 
τοΰ Σχεδίου τοΰ ’Αστικού Κωδι
κός. .

18 Δεκεμβρίου
Γίνεται ή τέλεσις τής ένθρονί- 

σεως τοΰ νέου ’Αρχιεπισκόπου 
μακαριωτάτου Χρυσάνθου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11 Νοεμβρίου

Δι’ άποφάσεως τοΰ Ιταλικού 
Υπουργικού Συμβουλίου επιβάλ
λεται ειδική έψ’ ά'παξ φορολογία 
επί τοΰ κεφαλαίου τών βιομηχα
νικών καί εμπορικών επιχειρή
σεων τών άνηκουσών εις φυσικά 
πρόσωπα.
12 Νοεμβρίου

'Η ’Αγγλική Κυβέρνησις άγο- 
ράζει 200.000 τόννους, σίτου έφε- 
τεινής Ρουμανικής εσοδείας.
13 Νοεμβρίου

"Ιδρυσις ’Αγροτικής Τραπέζης 
έν Τουρκία υπό τήν επωνυμίαν 
«ΑΚ BANK».
14 Νοεμβρίου

Ό κ. Ίσμέτ ’Ίνονού εκλέγε
ται διά παμψηφίας Πρόεδρος τής 
Τουρκικής Δημοκρατίας.
15 Νοεμβρίου

Επιβολή ελέγχου συναλλάγμα
τος εις. ’Αργεντινήν.
16 Νοεμβρίου

, Τά δημοσιευθέντα Γαλλικά οι
κονομικά νομοσχέδια προκαλοΰσι 
ζωηροτάτην άντίδρασιν παρά τφ 
Λαώ, παρά τάς εξηγήσεις τοΰ 
'Υπουργού τών Οικονομικών, καί 
αναγκάζουν τον κ. Daladier νά 
προβή εις απειλητικός προειδο
ποιήσεις.
17 Νοεμβρίου

"Ιδρυσις έν Βερολίνο) μονίμου 
συμβουλίου διά τήν άνάπτυξιντόΰ 
έξαγωγικοΰ εμπορίου τής Γερμα
νίας.
19 Νοεμβρίου

Κατόπιν τής εφαρμογής τοΰ

νόμου περί «Εθνικής κινητοποιή
σει»;» έν Ρουμανία περικόπτονται 
τά μερίσματα τών ’Ανωνύμων 
Εταιρειών.
21 Νοεμβρίου

Διακοπή έπ’ αόριστον τών εμπο
ρικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
Γερμανίας καί Ρουμανίας.
23 Νοεμβρίου

Έκδοσις έν Γερμανία εσωτερι
κού δανείου 1.500.000.000 μάρ
κων ί·?) 4 1)2 ο)ο.
25 Νοεμβρίου

Παροχή δανείου 25.000.000 
φράγκων υπό ‘τής Ελβετίας προς 
τήν Δανίαν έπί τόκω 3 1)2 ο)ο.
27 Νοεμβρίου

Κατόπιν τής προσαρτήσεως τών 
Σουδητικών περιοχών, ή Rauche 
Bank συγχωνεύει (ορισμέ να Rutre 
τής Bouque Unim de Bochirna 
καί Bouque Indernatonalle de 
Bolieme.
29 Νοεμβρίου

Υπογραφή ένΜπουένος "Αύρες 
τής μεταξύ Ελλάδος καί ’Αργεν
τινής έμπορικής συμβάσεως.
30 Νοεμβρίου

Μείοχσις τοΰ προεξοφλητικού 
επιτοκίου έν Γαλλία από 3 εις 
2 1)2 ο)ο.
6 Δεκεμβρίου

'Υπογραφή έν Παρισίοις Γαλ- 
λογερμανικής φιλίας.
7 Δεκεμβρίου

Σφοδράί άντιγαλλικαί εκδηλώ
σεις έν Ίταλίρ.
8 Δεκεμβρίου

Ένδεκαμελής Γαλλική οικονο
μική καί δημοσιονομική αποστολή 
άφικνέΐται εις Σόφιαν ίνα μελε- 
τήση τήν ένίσχυσιν τών έμ,πορι- 
κών σχέσεων μετά τής Βουλγα
ρίας.
11 Δεκεμβρίου

Τ1 Γαλλική Βουλή κατόπιν ο
λονυχτίου συζητήσεως παρέσχε 
ψήφον εμπιστοσύνης εις τήν Κυ- 
βέρνησιν Νταλαντιέ. Χθες έγέ- 
νετο ή. έναρξις τών εργασιών τής

ένατη; · Παναμερικανικής διασκέ- 
ψεως εις τήν Λίμαν, πρωτεύου
σαν τοΰ Περοΰ.
13 Δεκεμβρίου

Εις διεξαχθείσας χθες έκλογάς 
εν Γιουγκοσλαυΐα έπέτυχεν τό 
υπό τον πρωθυπουργόν κ. Στο- 
γιαντίνοβιτς κόμμα.

Ό πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας 
κ. Τσάμπερλαιν έξεφώνηοεν φι
λειρηνικόν λόγον εις τό γεύμα 
τοΰ συνδέσμου τών ξένων αντα
ποκριτών τονίσας μεταξύ τών άλ
λων ότι - «αί σχέσεις τής ’Αγγλίας 
μετά τής Γαλλίας είναι τόσον 
στεναί, ώστε ξεπερνούν τάς νομι
κός υποχρεώσεις · τών δύο χωρών 
έναντι άλλήλων.

Φθάνει εις Λονδΐνον ό Δόκτωρ 
Σάχτ προς διεξαγωγήν έμπορι- 
κών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
Γερμανίας καί ’Αγγλίας.
14 Δεκεμβρίου

Εις τό Μέμελ μετά τήν επιτυ
χίαν τοΰ Γερμανικόν κόμματος 
άπηγορεύθησαν αί συγκεντρώ- 
τρώσεις καίπιστεύεται δτιθά έξευ- 
ρεθή τελικώς συμβιβαστική λύσις.
. ’Αγγέλλεται ή κατ’ αρχήν έπί- 
τευξις συμφωνίας μεταξύ Αιγυ
πτιακής Κυβερνήσεως καί τών Δυ
νάμεων διά τήν κατάργησιν τοΰ 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
τής Αίγυπτου.
15 Δεκεμβρίου

'Ο 'Υπουργός τών Εξωτερικών 
τής Γαλλίας κ. Μποννέ εις δη
λώσεις του ενώπιον τής έπί τών 
έξωτερικών κοινοβουλευτικής Ε
πιτροπής σαφώς έδήλωσεν ότι 
πάσα ’Ιταλική απόπειρα πραγ- 

ματοποιήσεως τών έδαφικών διεκ
δικήσεων θά όδηγήση εις σύρ~- 
ραξιν». ;5 
18 Δεκεμβρίου

Παρά τά αναμενόμενα ό χθε
σινός λόγος έν Σαρδηνία τού κ. 
Μουσολίνι άνεφέρετο μόνον εις 
τήν εσωτερικήν πολιτικήν τής ’Ι
ταλίας.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Ή κίνησις τής κτηματαγοράς 
’Αθηνών από τής 27 ’Οκτωβρίου 
έ. έ. παρουσίασε τάς εξής διακυ
μάνσεις :

Άγοραπωλ. Δάνεια 
27]10]38- 2]11]38 20.667.000 16.334.000 

3111)38- 9111)38 44.224.000 31.024.000 
10)11138-16)11)38 24.249.000 17.190.000 
17|11]38-23]11|38 21.404.000 18.770.000 
24)11)30-30)11)38 25.650.000 14-780.000 

1)12)38- 6)12)38 32.140.000 16.465.000 
'Η ζωηρά κίνησις ήτις παρετη- 

ρήθή εις τάς άρχάς Νοεμβρίου 
περιωρίσθη εις τό ή μι συ διά ν’ 
αύξηθή έκ νέου εις τάς άρχάς 
Δεκεμβρίου.

Mimiiiimiimmiimimmiiimiimiiiiiiimiimiiimmim
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΧΟΡΟΝ

χωραι 1 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)01 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

‘Ελλάς 6" 4- 1-37
’Αγγλία 2 30- 6-32
’Αλβανία 6 1- 4-37
Ανοτρία 3 1)2 10- 7-35
Βελγιον 2 14- 5-35
Βουλγαρία 6 15- 8-35
Γαλλία 3 12-11-37
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιουγκοσλαυΐα δ 1- 2-35
Δανία 4 19-11-36
"Βλβζτία 1 1)2 25-11-36
Έσϋ-ονία 4 1)2 1-10-35
Ήν. ΙΙσλιχεΐαι 1: 26- 8-37
Ιαπωνία 3,46 11- 3-38
Ίζαλία 4 1)2 18- 5-36
*Ισπανία δ 15- 7-35
Αεττωνί α δ 1-11-36
Λιθουανία 5 1)2 1- 7-36
Νορβηγία 3 1)2 5-18-38
Ουγγαρία 4 28- 8-35
*Ολλανδία 2 2-12-36
Πολωνία 4 1)2 18-12-37
Ιίορτογαλλία 4 11- 8-37
Ρουμανία 4 1)2 15-12-34
Ρωαοία 4 1- 7-36
Σουηδία 2 1)2 1-12 33
Τουρκία 5 1)2 2- 3-33
Τσεχοσλοβακία 3 1- 1-36
Φινλανδία 4 3-12-34

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ 7ης Δεκεμβρίου 1938

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

!. Εμπορικοί συν)καί καί γραμ
μάτια 414.384.783.15

II. Γραμμάτια Δημοσίου 324.106.004.05

5. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι εις δραχμάς :
α' Δημοσίου * Δρχ. 5.152.487.651.40
β" "Ετεραι » 2.405.482.738 93 7.557.970.390.33

II. Πληρωτέοι εις εξωτερικόν συνάλλαγμα - Δρχ. 7.557.970.390.33

3.678.939.956.31
520.850.788.65
176.996.333.5θ'’

738.490.787.20

7. Χρέος τού Δημοσίου
8. Έπεγδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

10. "Ετερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

3.794.129 217.30 
453.179.263.— 
242.160.833.55 

1.165.331.824.06

Δρχ. 18.328.049.393.90

Ελληνικόν Δημόσιον: Λ)σμός Συγκεντρ. εσόδων καί πλήρωσών.

28.600.187.-
92.900,000.-

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ’ ΑποΘεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. αρθ. 71 Κατασ.
II. Τακτικόν άποθεματικόν

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ εις άντίΚρυσμα
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ- 
φώνως Ν. 5305

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
15. "Ετεραι υποχρεώσεις όψεως είς δραχμάς · 

ί. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρχ. 473.006.150.94 
β' Τραπεζών » 634.297.880.17
γ' "Ετεροι λο

γαριασμοί * » 8.033.324.962.74 Δρ. 9.140 628.993.85

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί 6- 
ψεως

16. Καταθέσεις είς δραχμάς υπό 
προθεσμίαν :

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. "Έτεροι Λογαριασμοί

17. "Υποχρεώσεις είς εξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

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

II. "Ετερον εξωτερικόν . συνάλ
λαγμα »

18. "Έτεροι υποχρεώσεις »

Έξ δν Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 5.949.059.703.48

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000.—

121.500.187.—

30.000.000.— ■ 
6.923.849.70α —

»' 47.517.078.30 » 9.188.146.072.15

293.786.544.48

293.786.544.48

1.370.766.890.27
18.328.049.393.90

Έν ’Αθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1938
"Ο Διοικητής 

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Ό Τμηματάρχης τού Γεν. Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

"Π παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν τής Τραπέζης,μόνον κατόπιν έγγραφου εντολής αυτής.


