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TO ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

I V
Ή ύπογραφεΐσα έσχάτως καί 

διά του ύπ’ άριθ. 795)1937 α
ναγκαστικού νόμου κυρωθεΐσα 
σύμβασις μεταξύ του Ελληνι
κού Δημοσίου καί τής Εθνικής 
Κτηματικής Τραπέζης δι’ ής πα
ρέχεται εις τήν τελευταίαν τό 
δικαίωμα δπως χορηγή δάνεια 
έπί υποθήκη πλοίων, έπαναφέ 
ρει έπί τάπητας σοβαρώτατον 
ζήτημα, ένδιαφέρον τά μέγιστα 
τήν Εθνικήν Οικονομίαν ένγέ 
νει, αλλά καί είδικώτερον ένα 
των ζωτικωτέρων κλάδων αύ 
τής, τήν Εμπορικήν Ναυτιλίαν. 
Τό ζήτημα τούτο, του οποίου ή 
σημασία πλειστάκις μέχρι σή 
μερον, άλλ’ έπί ματαίω δμως, 
καί παρ’ άλλων πολλών καί υ
πό του γράφοντας έτονίσθη, εΐ 
ναι ή όργάνωσις τής Ναυτικής 
μας πίστεως.

’Εάν μέχρι πρό ολίγων έτών 
ή σημασία τής Εμπορικής Ναυ 
τιλιάς ώς πλουτοπαραγωγικοΰ 
διά τήν χώραν μας παράγοντος 
δέν είχε δεόντως καιανοηθή 
άπό όλους, κατά τήν τελευταί
αν οικονομικήν περίοδον τά 
έπιτακτικά προβλήματα του συν
αλλάγματος καί ό κρατικός 
έλεγχος τής οικονομίας, άπέ- 
δειξαν κατ’ άναμφισβήτητον 
πλέον τρόπον τήν δυναμικότητα 
των διαφόρων κλάδων τής έ- 
θνικής οικονομίας μεταξύ των 
όποιων τήν πρώτην γραμμήν 
κατέλαβεν ή Εμπορική Ναυτι
λία.

Δέν πρέπει νά λησμονήται, δ- 
τι ή Ελληνική έμπορική ναυτι
λία ήνδρώθη έν μέσω του διε
θνούς συναγωνισμού καί κατέ
χει τήν έπίζηλον θέσιν ήν σή
μερον άπέκτησεν άνευ ούδεμι- 
άς κρατικής ένισχύσεως καί χω
ρίς νά ύπάρχη παρ’ ήμΐν ή έ- 
λαχίστη όργάνωσις ναυτικής 
πίστεως. Μέ ξένα κατά τό 
πλεΐστον κεφάλαια καί μέ ύψη- 
λοτάτους τόκους, έν άντιθέσει 
προς δλας σχεδόν άνεξαιρέτως 
τάς μεγάλος καί μικράς ναυτι
κός χώρας, αϊτινες παρέσχον 
προς δημιουργίαν έμπορικής 
ναυτιλίας άφειδώς χρήματα καί 
μέ έξευτελιστικά έπιτόκια, οί 
'Έλληνες έφοπλισταί κατώρθω- 
σαν δχι μόνον ν’άντεπεξέλθουν 
εις τόν σκληρόν συναγωνισμόν 
άλλά νά έπωφεληφοϋν όσον ού- 
δέν άλλο έθνος του πρό έλαχί- 
στου άκόμη χρόνου χαμηλοτά- 
του έπιπέδου των τιμών των 
πλοίων καί νά άνανεώσουν τά 
σκάφη των έπί τεραστίω ώφέλει 
εαυτών καί τής Εθνικής Οικο
νομίας.

Πρό τριών περίπου έτών, ά- 
ποτεινόμενοι πρός ένα τών με- 
γαλυτέρων παρ’ ήμΐν Τραπεζι
τικών ’Οργανισμών, έτονίσαμεν 
τά έξής:

«Είναι γνωστόν δτι τό πλω
τόν ύλικόν τό όποιον διαθέτει 
σήμερον ή Ελλάς, μειονεκτεί 
λόγω τής ήλικίας καί άπό άπό-

ψεως οικονομικής (μεγαλύτερα 
έξοδα συντηρήσεως, μεγαλύτε
ρα άσφάλιστρα, μεγαλυτέρα 
κατανάλωσις καυσίμου ϋλής, 
έπισκευαί κλπ.) καί άπό άπό- 
ψεως τεχνικής (βραδυκίνητα 
πλοία, μικροτέρα άσφάλεια λό
γω τής παλαιότητός των, έλει- 
ψις μέσων άσφαλίσεως καί κα
λής συντηρήσεως του φορτίου 
κτλ.). ’Αγγλικόν ναυτικόν περι
οδικόν έπιθεωρών είς άρθρον 
του τήν διεθνή ναυτιλιακήν κα- 
τάστασιν λέγει τά έξής διά τήν 
Ελληνικήν ναυτιλίαν : «Δύνα- 
ται νά ύποστηριχθή, δτι έφ’ δ- 
σον έκτιμάται δλον καί περισ
σότερον ή μεγαλυτέρα οίκονο

Τούτο δέ, διότι ώς γνωστόν τό 
κέντρον τών συναλλαγών καί 
τής κινήσεως του θαλασσίου 
έμπορίου περιλαμβανομένου του 
άνεφοδιασμοΰ, τής άγοράς νέ
ων σκαφών, έπισκευών, διακα
νονισμού άβαριών, πληρωμής 
σώστρων άσφαλίστων κ.τ.λ. εί
ναι ιδιαίτατα μέν τό Λονδΐνον 
έν πάση δέ περιπτώσει δλη ή 
ύφήλιος πλήν τής χώρας μας 
πράγμα τό όποιον καθιστά ά- 
ναπότρεπτον τήν άνάγκην δια

Υπό κ. ΚΥΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, 'ΥφηγητοΟ του ΝαυτικοΟ
Δικαίου έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών.

κικών Τραπεζών, διότι έκεΐ έ- \ τησίας χρεωλυτικής δόσεως βα 
πεκράτησεν ό θεσμός ήδη άπό'ρύνουν τό Κράτος έπί μίαν 
του 1899, άνεπτύχθη καί έφθα- 15ετίαν.
σεν εις τήν σημερινήν του άκ- j Τέλος είς τό Βέλγιον έψηφί- 
μήν. Σήμερον ή μικρά Όλλαν-1 σθη νόμος διά του όποιου ΐδρύ- 
δία άριθμει περί τάς 15 Ναυτι-1 θη ή λεγομένη «’Εθνική Έται- 
κάς Τραπέζας. Τούτο δμως δέν 1 ρία Ναυτικής Πίστεως». Είς τό 
ήμπόδισε, καί είς άμφοτέρας ■ ιδρυτικόν κεφάλαιον του Όρ- 
τάς χώρας ταύτας συνέβη τε- γανισμοΰ τούτου τό Κράτος συν-
λευταίως, τήν άπ’ ευθείας ύπό 
του Κράτους παροχήν δανείων 
μακροπροθέσμων καί ύπό εύνοϊ- 
κωτάτους όρους έξοφλήσεως είς

θέσεως ξένου συναλλάγματος, έφοπλιστικούς τινας ισχυρούς
Ας έπισκοπίσωμεν δμως έν 

γενικαΐς γραμμαΐς μόνον τάς 
ούσιαστικάς καί τεχνικάς βά
σεις έφ’ ών στηρίζεται ή όργά-

μική άποδοτικότης τού συγχρό- νωσις τής ναυτικής πίστεως
νου πλοίου, ό Ελληνικός συν 
αγωνισμός θά καθίσταται πα 
ράγων όλιγώτερον υπολογίσι
μος». Ή άντίκατάστασις του 
πλωτού ύλικοΰ τής θαλασσίας 
έπιχειρήσεως έπιβάλλεται λόγω 
του έπιπέδου τής τιμής τών πλοί
ων σήμερον, συμφέρει δ’ άπο- 
λΰτως περισσότερον παρά ποτέ 
έν τώ παρελθόντι καί περισσό
τερον παρά ποτέ έν τώ μέλλον- 
τι, έφ’ όσον κρίνει τις έπί τή 
βάσει τών κρατούντων οικονο
μικών δεδομένων, νά έπωφελη- 
θώμεν τών χαμηλών τιμών είς 
τάς όποιας προσφέρονται πλοία 
μικράς σχετικώς ήλικίας, 7 12
έτών διά την έπένδυσιν κεφα
λαίων καί τήν άντικατάστασιν 
τών μονάδων του έμπορικοϋ 
μας στόλου».

’Εάν τήν έποχήν έκείνην έδη- 
μιουργεΐτο ποίά τις όργάνωσις 
ναυτικής πίστεως παρ’ ήμΐν καί 
τά κέρδη ένός τοιούτου όργα

έπί τή βάσει τών συμπερασμά
των τά όποια δΰνανται νά συ- 
ναγάγη τις _έκ. των άλλαχοΟ 
έπί του κεφαλαίου τούτου ίσχυ- 
όντων.

Ή ναυτική πίστις καί τάταΰ- 
την έξυπηρετοΰντα ιδρύματα 
έκπληροΰν συνήθως διττόν σκο
πόν : ’Εξευρίσκουν καί παρέ
χουν χρήματα άφ’ ένός διά τήν 
άπόκτησιν νέων πλοίων, άφ' 
έτέρου διά τήν έκμετάλλευσιν 
τών ύπαρχόντων καί τήν συν- 
τήρησιν αύτών.

Διά τήν Ελλάδα, πρό όλίγων 
άκόμη έτών, ό κύριος σκοπός 
θά ήτο ή παροχή κεφαλαίων 
διά τήν άντικατάστασιν τών 
πεπαλαιωμένων σκαφών διά 
νεωτέρων τοιούτων, λόγω τής 
χαμηλοτάτης τότε τιμής τών 
πλοίων, πράγμα τό όποιον θά 
άπήτει σχετικώς καί μικρόν ά- 
ριθμόν κεφαλαίων. Σήμερον βε
βαίως ή άνάγκη αυτή δέν έξέ-

όργανισμούς. Τήν πολιτικήν του 
άπευθείας δανεισμού ήκολού- 
θησαν καί άλλα Κράτη. Οΰτω 
ή 'Αγγλία, ή ’Αμερική, ή Σουη
δία καί ή Νορβηγία έβοήθησαν 
άπ’ ευθείας τήν ναυτιλίαν των, 
χορηγήσασαι μακροπρόθεσμα 
τοκοχρεωλυτικά δάνεια έκ του 
δημοσίου Ταμείου ή ύπό τήν 
έγγύησιν αύτοΰ μέ μικρότατον 

' τόκον εϊτε διά τήν ναυπήγησιν 
νέων πλοίων ε’ίτε καί διά τάς 
άνάγκας τών ύπαρχόντων.

Ναυτικά πιστωτικά ιδρύματα 
είς τά οποία συμμετέχει καί τό 
Κράτος λειτουργούν έν Ίσπα 
νία, Γαλλία, ’Ιταλία καί Βελ- 
γίω. Είς τήν ’Ιαπωνίαν τό Κρά-

εισέφερε τά 65 ο)ο, άνέλαβε 
δέ είς βάρος του τά 3)4 του 
τόκου τών παρεχομένων δα
νείων.

Ώς δργανον διά τήν ένάσκη- 
σιν τής ναυτικής πίστεως χρη
σιμεύει ή ναυτική ύποθήκη. Πα
ρέχει είς τόν δανειστήν τήν 
πραγματικήν άσφάλειαν.

Γά ένασκόΰντα τήν ναυτικήν 
πίστιν ιδρύματα χρησιμοποι
ούν πρός άσφάλειαν τών δα- 
νειζομένων παρ’ αύτών χρημά
των τήν ναυτικήν άποθήκην, έξ 
ου καί φέρουν συνήθως τό Ο
νομα ναυτικοί ύποθητικαί Τρά- 
πεζαι.

Αί ναυτικοί ύποθηκικαί Τρά- 
πεζαι έμφανίζονται, μέχρι τού- 
δε τούλάχιστον, ύπό τήν μορ
φήν άνωνυμων Εταιρειών. Ό 
τρόπος τής λειτουργίας των συν- 
ίσταται είς τήν παροχήν χρεω-

νισμού θά ήσαν σήμερονπαμμέ-1 λείπε, καίτοι ίδίαις δυνάμεσιν 
γιστα, λόγω τού έξαπλασιασμοΰ j έπήλθε μερική άντικατάστασις 
άν μή περισσότερον, τής τιμής | τού πλωτού ύλικοΰ, άλλά ή με
τών πλοίων, πράγμα τό όποιον 
θά έπέτρεπε τήν όριστικήν καί 
έπί εύρυτέρων βάσεων έξέλιξίν 
του, άλλά καί τό κέρδος έν γέ- 
νει τής έθνικής οικονομίας έκ

γάλη αϋξησις τής τιμής τών 
πλοίων καθιστά λίαν άμφίβο- 
λον πλέον τήν σκοπιμότητα τού 
μέτρου. 'Ώστε πρός τό παρόν 
κύριος σκοπός τών παρασχεθη-

τής αύξήσεωςτής χωρητικότητας | σομένων δανείων έσεται ή συν- 
καί τής άντικαταστάσεως τών | τήρησις τών ύπαρχόντων ή ή 
πεπαλαιωμένων σκαφών θά ή-, άγορά νέων πλοίων.
το πολλαπλάσιον τού σημερι
νού.

Έν πάση δμως περιπτώσει,

Ή όργάνωσις τής ναυτικής 
πίστεως έξεδηλώθη κατά διά
φορον τρόπον είς τάς διαφό-

ή γενομένη σήμερον έπίσημος1 ρους χώρας. Έχομεν τάς χώ 
άπαρχή δημιουργίας παρ’ ήμΐν ρας άφ’ ένός είς τάς όποιας ή
ναυτικής πίστεως διά τής προ- 
μ νησθείσης συμβάσεως, δέον 
νά χαιρετισθή μετά χαράς,

ναυτική πίστις άποτελεΐ καθα- 
ρώς ιδιωτικήν έπιχείρησιν καί 
έκείνας είς άς τουναντίον τό

διότι θά όποτελέση άναμφισβη- Κράτος συμμετέχει ένεργώς εϊ- 
τήτως καί κατ’ άνάγκην τό προ- ’ τε συνεισφέρον είς τό ιδρυτικόν 
οίμιον μελλοντικής έξελίξεως,1 κεφάλαιον καί άναλαμβάνον 
έστω καί έάν ή διά τής συμβά-! είς βάρος του μέρος τού έπιτο- 
σεως θεσπιζομένη προϋπόθέ- j κίου τών δανείων εϊτε καί δι’ 
σις τής παροχής τών δανείων ί άπευθείας δανεισμού έκ τού 
είς δραχμάς, άναμφιβόλως καί! δημοσίου Ταμείου παρέχον τήν 
έφ’ όσον είναι δυνατόν νά j άρωγήν του είς τήν ναυτιλίαν, 
κρίνη τις έκ τών προτέρων θά; Είς τάς χώρας τής πρώτης

τος έχει έγγυηθή διά μίαν δε-! λυτικών δανείων, έπί ύποθήκη
καετίαν τήν πληρωμήν τόκων 
καί μερίσματος 5 ο)ο είς τούς 
μετόχους τής ναυτικής πιστω
τικής Τραπέζης καί είς τούς 
κομιστάς ομολογιών.

Έν Γαλλία όπου διά ουμβά- 
σεως μεταξύ Κράτους καί Κτη

πλοίων ήσφαλισμένων, καί είς 
τήν έκδοσιν ύποθηκογράφων 
(όμολογιών) καλυπτομένων άπό 
τά ύποθηκοδάνεια.

Τό ένεργητικόν μέρος τής έ
πιχειρήσεως άποτελεΐ ή παροχή 
τών δανείων, τό δέ παθητικόν,

ματικής Τραπέζης άνετέθη είς 1 ό πορισμός χρημάτων ύπό τής
τήν τελευταίαν ή άσκησις τής 
ναυτικής πίστεως, τό Κράτος 
άναλαμβάνει μέγα μέρος τού 
έπιτοκίου, ούτως ώστε ό τόκος 
τών παρεχομένων δανείων νά

Τραπέζης διά τής έκδόσεως ύ
ποθηκογράφων. Ώστε τά μέσα 
διά τήν παροχήν τών δανείων, 
έκτος τού καταβεβλημένου έται- 
ρικού κεφαλαίου, πορίζεται κυ-

κυμαίνεται μόνον μεταξύ 2. ι ρίως ή Τράπεζα διά τής έκδό- 
1)4—3.1)4 ο)ο. I σεως ύποθηκογράφων.

Είς τήν ’Ιταλίαν τό διά ύπο-1 Ό ήμέτερος νόμος περί ύπο-
χρεωτικής συνεισφοράς διαφό 
ρων οικονομικών ιδρυμάτων 
κρατικής φύσεως συσταθέν κα
τά τό 1927 Ίνστιτοΰτον ναυτι
κής πίστεως, παρέχει ωσαύτως 
μακροπρόθεσμα τοκοχρεωλυ
τικά δάνεια, τά 2 ο)ο δέ τής έ-

θηκικών Τραπεζών (Ν. 2413)
1920 μή τεθείς έν ίσχύϊ) προ
βλέπει δτι τό καταβεβλημένον 
κεφάλαιον πρέπει νά άνέρχεται 
είς δέκα τούλάχιστον έκατομ- 
μύρια δραχμών καί δτι τό πο- 
σόν τώ>- έκδιδομένων όμολογιών
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περιορίση σημαντικούς την ά
νάγκην του δανεισμού καί έπο- 
μένως θά μειώση κατά μέγα μέ
ρος τήν πρακτικήν σημασίαν 
τού άποφασισθέντος μέτρου.

κατηγορίας άνήκει κυρίως η 
'Ολλανδία κατά δεύτερον δέ 
λόγον ή Γερμανία. Ή 'Ολλαν
δία δικαίως χαρακτηρίζεται ώς 
ή Πατρίς τών ναυτικών ύποθη-

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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5υναλλαγαί καί συναλλαγματική κυκλοφορία. Ύπό
κ. ’Αναστασίου Βαλσαμοπούλου.
Οί ελληνικοί σιδηρόδρομοι κατά τό 1936—Κατατο
πιστική έρευνα.

Τά οικονομικά πειράματα τοΰ Ροΰζβελτ.

Ό ακήρυκτος πόλεμος έν ’ Απω ’Ανατολή καί ή πο
λίτικο—οικονομική σημασία του. Ύπό Ι.Α.Δ.
Ό τραπεζίτης προς τών ισολογισμών τών επιχειρή
σεων. Τοϋ κ. MICHEL CRRSOW.

Οίκονομικαί ειδήσεις εξωτερικού—κυριώτερα εμπο
ρεύματα.

’Εσωτερική οικονομική κίνησις.

Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.
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'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

’Εσωτερικού Δρχ. 60 ί =
’Εξωτερικού Δολ. 2 : Ξ
Τιμή φύλλου Δρ. 5 : Ξ
Ειδικής έκδόσεως Δρχ- 10 ΕΞ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

X.ΧΑΝΔΑΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19

Τά εμβάσματα επ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον νά ψέρωσι 
την υπογραφήν τοΰ Διαχειριατοΰ 
καί τήν σφράγισα τυϋ Περιοδικού.

Παρακαλοΰνεαι οί κ. κ. Συνδρο
μή ιαί, όπως γνωοτοποιώσιν εις 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάοαν 
μεταβολήν τής διευθύναεώς των.

Δυνάμει τοΰ περί Τύπου Νόμου 
Υπεύθυνος επί τής Ύλης 

ΑΛ· ΧΑΜΨΑΣ Αμερικής 19 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΜ1ΑΓΕΟΡΓΙΟΥ 
Κυριαδών 79 — Πετράλωνα

ΓΙ

. ΕΕΙί ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΠ. ! Ε.
Τό πρατήριον υφασμάτων πα- 

ρέλαβεν εις πλουαίαν συλλογήν 
ποιοτήτων και χρωματισμών 
έσώρρουχα γυναικεία μεταξωτά

, Υπό κ. ΑΝΑΣΤ. Ν. ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ! ^ ξάσματα γυ-
__________________________________ . ναικεια μαλλινα, βελούδα, α-

1 οτρακάδες, κάλτσες γερμανικές
Εις τήν κατακλείδα τοΰ άξιολό- [ τήν εμπορικήν σταδιοδρομίαν ενός γνναικεϊες καί άνδρικές, προ-

γου άρθρου του ό κ. Α. Λουκόπου- αποδέκτου συναλλαγματικής, τ'ό κα- a^Wia αγγλικά, κουβέρτες μάλ
λινες, καπαρντίνες, άδιάβροχα
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 2001
Ή 4η προσεχούς ’Οκτωβρίου θά έ- 

ορτασθή καί εφέτος, διά πέμπτην φο
ράν έν Έλλάδι, ώς Παγκόσμιος Ή
μερα των Ζώων, μέ τήν συνεργασίαν 
τών κατά τόπους παραρτημάτων τής 
έν Άθήναις Εταιρείας Προστασίας 
τών Ζώων, καί τών έντιπροσώπων της, 
προεδρευομένη ώς γνωστόν, υπό τιής 
Α.Β.Υ. τής Πριγκηπίσσης Αικατε
ρίνης. Ό εορτασμός έτέθη ύπό τήν 
προστασίαν μεγάλης επιτροπής προε- 
δρευομένης άπό τόν Μακαριώτατβν 
’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πά- 
σηξ Ελλάδος Κον Χρυσόστομον, α
παρτιζόμενης άπό τους κ.κ. Υπουρ
γούς Γεωργίας, Παιδείας, Κρατικής 
Υγιεινής καί Άντιλήψεως, τούς κ.κ. 
Πρεσβευτάς Νοτιοσλαυΐας. ’Ιταλίας, 
Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετ- 
τανίας, τούς κ.κ. Δημάρχους ’Αθηναί
ων καί Πειραιώς, τόν Πρόεδρόν τοΰ 
Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού κ. Ά- 
θανασάκην, τόν Πρόεδρον τοΰΐίαρνασ- 
σοϋ κ. Ίπποκ. Καραβίαν, τής Χ.Α.Ν. 
κ. Α. ΓΙασπάτην, τοΰ Συνδέσμου Έλ- 
ληνίδων Κας Ρ. Γεωργαντά, τού Συλ
λόγου Γονέων Κας Σ. Φράγκου, τοΰ 
Λυκείου τών Έλληνίδων, Κας ΙΙαρ- 
ρέν, τόν Δ)τήν τού Ιίολλεγίου ’Αθηνών 
κ. "Ομηρον Ντέϊβις, τόν Δ)τήν τοΰ Ι
ταλικού ’Ινστιτούτου, τάς κ.κ. Σ. Ντε- 
μίντωφ, Α. Χωρίμη-Μπενάκη, Ρ. Πα- 
παδοπούλου, Έσμέ Κριόββ καί τούς 
κ.κ. I. Δροσόπουλον, Α. Μπενάκην, 
Γ. Έμπεδοκλήν, Ούίλλιαμ Μίλλερ, Δ. 
Γ. Καμπούρογλου, Ούίλλιαμ Ρήζ, 
’Ιωάν. Άθηνογένην καί ’Αλέξανδρον 
Α. ΙΙάλλην, γενικόν Γραμματέα τής 
Ε.Π.Ζ.
1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

δεν δύναται νά ύπερβη τά δε
καπλάσιου του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου καί τών άποθεματι- 
κών. Τά αυτά περίπου ισχύουν 
■εις τήν Γερμανίαν καί τήν Ια
πωνίαν, δπου μάλιστα εις τήν 
τελευταίαν χώραν τό κράτος 
εχει έγγυηθή τήν πληρωμήν, 
Τών τόκων καί μερίσματος έκ 
5ο)ο έπί μίαν δεκαετίαν, ένω 
άντιθέτως εις τήν 'Ολλανδίαν 
αί έκδιδόμεναι ύπό τών Τραπε
ζών όμολογίαι αντιπροσωπεύ
ουν τό πεντηκονταπλάσιόν καί 
κάποτε τό έβδομηκονταπλάσιον 
τοΰ καταβεβλημένου κεφαλαίου 
τό όποιον είναι συχνά ένα έλά- 
χιστον μόνον ποσοστόν τοΰ ονο
μαστικού (κυμαίνεται μεταξύ 
10—20 ο)ο τού ονομαστικού).

Διά τής προμνησθείσής συμ- 
βάσεως τής κτηματικής τραπέ- 
ζης δέν σκοπεϊται ή παρ’ ήμΐν 
ΐδρυσις αύτοτελούς οργανι
σμού, άλλ’ έπιτρέπεται μόνον 
εις τήν κτηματικήν τράπεζαν ή 
συνομολόγησις δανείων έπί ύ- 
ποθήκη πλοίων καί μέχρις ώρι- 
σμένου ποσού. Ώς καί έν άρχή 
έτονίσαμεν, άποτελεΐ τούτο τό 
πρώτον παρ’ ήμΐν βήμα καί εϊ- 
μεθα βέβαιοι δτι ή έξέλιξις θά 
άποβή ραγδαία, προσαρμοζομέ- 
νη πλέον πρός τάς πραγματικός 
άνάγκας τού θεσμού καί τής 
έμπορικής μας ναυτιλίας.

λας δικαίως έξαίρει δτι: ή συναλ
λαγματική δργανον καί μέ έντε- 
ταμένην τήν πιστωτικότητα δέον 
νά είναι χειραφετημένη άπό σνμ- 

I βατικοΐις δεσμούς».
| ΙΙολύ δικαίως ! διότι καί δ πα- 
* ραμικριίτερος συμβατικός δεσμός 
θά άποτελή καί μίαν άφαίμαξιν τής 
κυκλοφοριακής ζωτικότητας τής συν
αλλαγματικής εις τάς Διεθνείς συν- 
αλλαγάς.

Έάν άφίσωμεν τώρα καιά μέ
ρος τάς διεθνείς συναλλαγάς καί 
ά'ν περιορισθώμεν εις τήν εσωτερι
κήν κυκλοφορίαν τής συναλλαγματι
κής εντός μιας καί τής αυτής χώ
ρας θά παρατηρήσωμεν τάς εξής.

Γεγονός άναφισβήτητον τυγχάνει 
δτι ή συν)κή γεννά ύποχρέωσιν διά 
μόνης τής υπογραφής έπί μιας επι
στολής συναλλαγματικής (Lettre 
de chage).

Καί εφόσον έτέθη μία υπογρα
φή ή ύποχρέωσις τής έκπληρώσεως 
μιας ώρισμένης οφειλής κατά χρό
νον καί ποσόν είναι απολύτως έκ- 
δηλος.

'Η στερεότης τής ύποχρεώσεως 
ταύτης δημιουργεί κυκλοφοριακήν 
δυναμικότητα εις τάς συναλλαγάς 
επωφελή δΓ άμφότερα τά συμβαλ
λόμενα μέρη.

Επιπροσθέτους ή κυκλοφορια- 
κή δυναμικότης τής συναλλαγματι
κής δημιουργεί ασφαλή καί άξιό- 
λογον πρόσοδον εις τά πιστωτικά 
ιδρύματα διά τής προεξοφλήσεως 
αυτής.

Εις έπίμετρον ή μάζα τών έν κυ- 
κλοφορίςισυναλλαγματικών άποτελεΐ 
τό άσφαλέστερον κάλυμμα τής 
Εκδοτικής Τραπέζης, ήτις ενερ
γούσα προεξοφλήσεις συναλλαγμα
τικών συντελεί βεβαίως είς τήν οι
κονομικήν ευημερίαν τής χώρας. 
Ή κρίσις αΰτη δέν είναι προσωπι
κούς ήμετέρα αλλά τοΰ τέως επιτί
μου γενικού γραμματέως τής Τρα
πέζης τής Γαλλίας και καθηγητοΰ 
τής πολιτικής οικονομίας είς τήν 
σχολήν τών πολιτικών επιστημών 
Παρισίων κ. Aupetit.

Άλλα διά νά πραγματοποιηθώ 
σι πάντα ταΰτα τά αγαθά αποτε
λέσματα τής έν κυκλοφορία συναλ
λαγματικής δέον αΰτη νά εύρίσκε- 
ται είς τοιαύτην περιωπήν ώστε νά 
δύναται ν’ άντικαταστήση ενδεχο
μένως καί αυτό τούτο τό τραπεζο- 
γραμμάτιον τής Εκδοτικής Τραπέ
ζης,

Καί διά νά εύρίσκηται είς τοιαυ- 
την περιωπήν ή συναλλαγματική 
δέον νά είναι άπηλλαγμένη τών 
ανεξίτηλων στιγμάτων τά όποια δη
μιουργεί ή άθέτησις καί ή πλαστο
γράφησή τού ρόλου αύτής.

Καί αν μέν ή άθέτησις μιας ύ
ποχρεώσεως προέρχεται άπό αδυ
ναμίαν, ευτυχώς εφήμερον πολλά- 
κις, σπανίως δέ οριστικήν, κατά

κόν δέν είναι άνεπανόοθωτον, διό- ,,, ,,, , 0 0c „ , - φανελλες μάλλινες και βαμβα-
τι η αναλογία των αδυιατων δεν κερές> χααέδες> αινδονόπανα,
είναι τοιαύτη ώστε νά θέτη είς κίν-! κασμήρια έγχώρια, παλτά γερ- 
δυνον ολόκληρον τό πιστωτικόν έ-: μάνικά, μπράϊτσ—βάνσ κλπ. 
ρεισμα τής κυκλοφορίας. ί Το έν πρατηρίφ αυαταβέν
' Τό πράγμα δίιως διαφέρει oxen j Τ^α Υποδημάτων πλουτίζομε- 
c , . c , νον κανημερινώς ira ικανό-
η άθέτησις της υποχρεωσεως προ-1 ποίήβΐ) δπολΰχως τοής κ. κ. αυ. 
έρχεται εκ τής ,έσκεμμένης αδυνα- : νεταίρους.
μίας διά της υπογραφής ενός j Παρακαλοϋμεν νά αημειωβή 
γραμματίου ευκολίας (billet de οτι τό τμήμα μεταξωτών βά 
complaisance), τό όποιον γεννάδυ-1 πλουτιαβή αυντάμως μέ τάς καιI-
σκολίας εί= βάρος τρίτου προεξο-! λιτέρας δημιουργίας τής χειμε-

, , ,, , s , - ρινής έποχής είς κλοκέ, ξακάρ,φλουντος αυτό, η και δια της προ- Κ 1 , , ,$’ , , μαροκαιν φασονε, ταφτάδες φα-
θυμοποιησεως τον οφειλέτου ν α- σονέ κα1 σανζάν κΛπ. καί δτι
παλλαγή τών συνεχών ενοχλήσεων αναμένονται ποπλίνες καί τρί
τον πιστωτοΰ ώς πρός τήν διακα-1 κολίνες δΓ υποκάμισα τών καλ- 
νόνισιν τοΰ εμπορικού χρέους του. ι λιτέρων άγγλικών, γερμανικών

,-ν , , α, ,. καί τσεχοσλοβακικών έργοστα-Υπο τοιαυτας συνθηκας και , , . , ,Ζ , . ■ Λ | σιων εις πλουαιαν συλλογήν.όταν τα κοουσματα ταυτα τα νά-ι , , , , ,1 Ια αφιχνεντα αγγλικα υφα-

Prosperity and Depres
sion ύπό Dr Gottfried von. Ilaberler 
Έκδοσις Allen ana Unwin Λονδΐνον 
σελ.364. Τιμή js6 d.

A Stud y of theCapital 
Market i 11 Ρ o s t—W a r Hr i- 
rain ύπό A. T. K. Grant ”Εκδο- 
σις Nacmillan—Λονδΐνον σελ. 32ο.. 
Τιμή 12 s.

Offenmar k t poLitik /, n r. 
Κ o n j u m K t 11 i' r e g; e lung ύ πά- 
Γ. Sarow "Εκάοσι$ Duucker & Hum- 
blot (Μονάχον) σελ. in.. Τιμή IlM, 
4.2ο'

Δας G r u n d p 1: a b 1 e 111 d e r 
Geld v erf a s s u- a g ύπό Dr. 
Friedrich Lutg’-EK0ooiQ W. Kohctiam 
mer Stuttgart Berlin, Τιμή KM. 3.90.

N e u e K r edit p o-Π t i k ύπό 
Hans Gestrich. ’Έκδοσις W. Koh- 

Stuttgart Berlin. 1 ιμή

σηρά πολλαπλασιάζοντα. δέν δόνα-1 βματα (5ι * ένδυμασίας καί παλτά
ται νά γίνηται λόγος περί άσφα-, έκτίβενται είς τό πρατήριον τοΰ 
λοϋς καλύμματος τής κυκλοφορίας συνεταιρισμού,[ή δέ ημέρα ένάρ- 
ταίν τραπεζογραμματίων τής Έκ- ζεως τής, πωλήαεώς των βά
s -Γ . ο, χ όριαβή δι’ ιδιαιτέρας άνακοινώ-δοτικης Ιραπεζής με βασιν την Κ Κ 5, , σεως μετά τήν άφιξιν τών άνα-
συναλλαγματικην δυναμικότητα. μενομένων καΧ τήν άποστολήν

Καί εάν άφήσωμεν κατά μέρος δειγμάτων εις τά ύποκαταατή- 
τό άνώτερον τούτο επίπεδον τών ματα, τά όποια παρακαλοϋνται

. - ·, -να προβουν εις παραγγελίαςκυκλοφοριακων ερεισμάτων του νο- , , %; , , , /, , ., εντός δέκα το αργοτερον ήμερων
μισματος και κατε .ι ωμεν εις πο νυ τ^ς λήψεως τών δειγμάτων.
χαμηλοτεοα επίπεδα παλιν αναγ- Συνισταται ιδιαιτέρως είς 
καζόμεθα νά διαπιστώσωμεν τήν τούς κ.κ. συνεταίρους, δπως
ανάγκην ώς προς την Ιερότητα των πάαης προμηβείας των διά
, , , , ϊ - τήν χειμερινήν περίοδον έπι-ανειλημμενων υποχρεώσεων οια Δ- ' , ,ακεφΌ'ωαιν το πρατήριον μας
τής αποδοχής μιας έμπορικής συν- δπου #ά εϋρωΰ,ν τά καλλίτερα 
αλλαγιιατικής. είδη καί τάς καλλιτέρας τιμάς.

Άς ίχάβωμεν τrjiv περίπτωσιν (ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
τοΰ μικρού άλλα τιμίου εμπόρου, 
δστις δέχεται διά νά εύκολυνη τόν 
πελάτην του καί αύξηση οντω τάς ενδεχομένως άναστελλομένας τάς 
συναλλαγάς του μίαν συνάλλαγμα- πληρωμάς του άναλόγως τού ά- 
τικήν βραχυπρόθεσμον είς διακανό·- νσίγματος τού λογαριασμού του 
νισιν τού τιμολογίου του.

ehammer 
RM. 3-60.

W orl Λ F i. n a 11 c e (1925-37). 
ύπό Paul Einzig. "Εκδοσις Kegan. 
Paul. Λονδΐνον.. Τιμή ta. s.. 6 d.

Συ νε παιρισ-τικαί όμιλίαι, έκδοσις τής; 
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας τών Ε
νώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,.’Α- 
θήναι 193.7.

ΙΙρόκειται περί, τού ύπ’ άριθ. 2. τεύ
χους τής Π.Σ.-Ε.Γ.Σ. καί περιλαμβά
νει τάς γενομεΛ'ας είς τήν ΓενικήνΣυν 
έλεύσιν τής Συνομοσπονδίας ομιλίας, 
ϋπό τών κ.κ... Θ.. Τζωρζάκη, Μ.. Γερα
κάρη, καί Μ. Μετάλλινου έπί συνεται
ρικών θεμάτων.

—Αί άσθένειαι τοΰ καπνού,έκδ.Γρα
φείου Προστασίας τού 'Ελληνικού Κα
πνού Καβάλλας,.
Καβάλλα 1937,. σελ. 60..

Είς τό ώς άνω τεύχος περιλαμβά
νονται κατά μεθοδικήν σειράν διάφο
ροι πραγματείαν περί τών διαφόρων α
σθενειών τού καπνού καί τών μέσων 
καταπολεμήσεως αυτών.

Πρόκειται περί εργασίας λίαν πολυ
τίμου διά τούς καπνοπαραγωγούς ή- 
τις όμως συνάμα άποτελεΐ τρανόν δεί
γμα τού συστηματικού τρόπου, μεθ’ όν 
εργάζεται τύ Γραφεΐον Προστασίας 
'Ελληνικού Καπνού Καβάλλας διά τήν 
έν γένει καλυτέρευσιν καί προώθησιν 
τής καπνικής οικονομίας τής χιόρας 
μας.

καί τών κ«ιά τό μάλλον η ήτταν
„ , „ , ,, , , δυσαενών συνθηκών τής χρη,ματα-Θά ελθη στιγμή καθ ην ο περί γορΕς

ου ό λογοςέμπορος θα λάβη ανάγκην Kaj α[ μέν Τράπεζαι ούδένα λό-
έν τή εξελίξει τών συναλλαγών του γ0ν έχσυσι νά κλονίζωοι τήν υπό-
νά προεξόφληση είς τήν Τράπεζάν στάσιν τών πελατών αυτών, άφοΰ
του τάς εν τώ χαρτοφυλακί ου- έπί τής προεξοφλήσεως καί τών το-

n , „7·, κοφόρων ανοικτών λογαριασμώνναλλαγματικας των πελατών αυ- Ζ , , , D ,στηρίζεται η μεγαλύτερα ετήσια του. / ο 3 ~προσοοος αυτών,
Όποία δμως δυσάρεστος έκπλη- Άλλα δέν δΰνανται αύται νά πα- 

ξις δι’ αυτόν θά έδημιουργείτο έκ ρσβλέπωσιν έπ’ άπειρον τά συμ- 
μιας είδοποιήσεως τής Τοαπέζης πτώματα μιας ανωμάλου έξελίξεως
περί μή πληρωμής τών προεξω- ^.°^Fc0V αύτών ,ΙΚτά πϊλα"

, ,, χ = τειας των.φλημενων συναλλαγματικών και ο- -Ανωμαλίαι δέ ,οιαΰται γεννών-:
ποία άνησυχία θά έγεννάτο έκ τής ται χοιχΜ πρώτον μέ τήν άνανεωσιν 
προσκλήσεως τής Τραπέζης νά κα- τών συναλλαγματικών καί κατά δευ
νυνίση είς μετρητά τό οΰτω δη μι- τερον λόγον μέ τήν παρατεταμένην
ουργηθέν κενόν είς τό περιθώριον εκκρεμότητα αυτών.

, χ ~ Η πρώτη περίπτωσις δέον νάτης πιστωσεως αυτου παρα τη οι- , , ,, αποτελη το προανάκρουσμα μιαςκεια Ιραπεζη. 1 σοβαροτέρας ενδεχομένως άνωμα- 
Καί έάν μέν ό έμπορος, περί ου λίας είς τάς σχέσεις τής Τραπέζης 

πρόκειται, είχε τήν πρόνοιαν νά' καί τοΰ πελάτου, έν φ ή δευτέρα
θέση κατά μέρος ποσόν τι χρημα
τικόν διά τάς δύσκολους ημέρας 
απαλλάσσεται ευκόλως άπό τόν ε
φιάλτην τούτον τής συναλλαγματι
κής κακοδαιμονίας, έν εναντία δμως 
περιπτώσει διατρέχει τόν κίνδυνον 
νά διαγραφή έκ τοΰ κύκλου τών 
πιστούχων τής τραπέζης μέ τό ευερ
γέτημα

περίπτωσις παρεχει τήν εναργή ει
κόνα τού κινδύνου δστις απειλεί 
θάττον ή βράδιον τήν πιστώτριαν 
Τράπεζαν.

Διά τούτο καί επιβάλλεται ή πα
ρακολούθησή τής κινήσεως τού 
χαρτοφυλακίου ύπό τής υπευθύνου 
Διευθύνσεως τής Τραπέζης καί ή 
σχετική προσωπική διαπίστωσις δ-
λων τών διακυμάνσεων εις τε τάς 

τής προεξοφλήσεως τοΰ | ανανεώσεις καί εκκρεμότητας τών
χαρτοφυλακίου του ως καί νά ϊδη ] συναλλαγματικών τόσον προεξωφλη-

μένων δσων καί ελευθέρων πάσης: 
προκαταβολής.

ίίαρομοία πρόνοια επιβάλλεται 
καί είς τάς βιομηχανικός διαχειρι- 
χεις είς περιόδους μάλιστα καθ·’ ας 
θά έπεκράτει πληθωρισμός είς τήν 
παροχήν πιστώσεων έπί αποδοχή 
συναλλαγματικών, καύΓ δσον ό πλη
θωρισμός ουτος ενδέχεται νά περι- 
λάβη ενδεχομένως στοιχεία ήσσονος 
αντοχής καί αμφιβόλου φερεγγυό- 
τητος.

Kat δέν σπανίζει ευτυχώς ή πρό
νοια αΰτη, αλλά δέν αποκλείονται 
περιπτώσεις καθ’ ας επιβάλλεται 
υπ αυτών τούτων τών συνθηκών 
τής έμπορικής αγοράς σχετική τις 
χαλάρωσις τών δεσμευτικών δρων 
τής συναλλαγής, μολονότι ή χαλα- 
ρωσις αΰτη δύναται νά προκαλέση 
πολλάκίς δυσάρεστους εκπλήξεις.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην επι
βάλλεται είς τάς Τραπέζας νά έλθω- 
σιν αρωγοί, χάριν τής υγιούς συν
αλλαγματικής κυκλοφορίας, διά 
τής αρνήσεως νά δεχθώσιν είς τό 
χαρτοφυλάκιον αυτών συναλλαγμα
τικός τών οποίων αί αποδεικτικοί 
ύπογραφαί ένεγράφησαν έπανειλημ- 
μενως είς τόν μαΰρον πίνακα τών 
ανανεώσεων καί τών έπιστροφών.

Διά τοΰ αυστηρού τούτου μέτρου 
θά συντελεσθή ή έξυγίανσις τών 
χαρτοφυλακίων είς δ,τι αφορά τάς 
συναλλαγματικός αί δποΐαι, δταν 
έκπληρώσι τόν προορισμόν τής κυ- 
κλοφοριακής δυναμικότητος, προά- 
γουσι τάς συναλλαγάς καί δΓ αυτών 
τήν γενικήν εύημερίαν.
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κείμενον θερμής στοργής, ή ο
ποία προδίδει πραγματικήν κα- 
τανόηαιν τής εξαιρετικής της 
σημασίας.

Οντω βλέπομεν πολλαπλααι- 
αξόμενον τον ένι^ουαιααμόν, ό ό 
ποιος κατέστησε συντόμως την 
διε'ϋνή εκ&εσιν τής Θεσσαλονί
κης άξιόλογον κέντρον διεϋ'νοϋς 
εμπορικής επαφής καί βλέπο
μεν αυναγωνιζομένας την κρα
τικήν και Ιδιωτικήν πρωτοβου
λίαν εις ραγδαίαν άνύψωαιν 
τον παγκοσμίου εμπορικού της 
γοήτρου.

Οι έπισκέπται τής έφετεινής 
έκ&έοεως είδον εις τήν Θεσσα
λονίκην, δ τι ήρχιαεν ή εκτέλε- 
αις τοΰ πρώτου μέρους των λι
μενικών της έργων, τά όποια 
προϋπολογισμόν τα εις 136 ε
κατομμύρια ϋ·ά έχουν άποπε- 
ρατωϋ'ή έντδς πενταετίας διά 
νά δώσουν εις τον λιμένα της 
τον τελειότερον τεχνικόν εξο
πλισμόν.

Είδον ακόμη, δτι ό χώρος 
τής διεβνοϋς έκϋ·έοεως έπροι- 
κίαϋ'η το πρώτον εφέτος με λί
αν ενδιαφέρον ναυτικόν περί
πτερον, προωρισμένον νά δίδη 
εις τον επισκέπτην σαφή άντί- 
ληψιν τών προόδων, τάς όποι
ας σημειώνει ή χώρα μας εις τό 
υγρόν στοιχεΐον, με τό όποιον 
άφϋ'όνως μας έπροίκιαεν ή φύ- 
σις καί τό όποιον άπό άρχαιο-
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Ή δευτέρα ‘Ελληνική πρω- , τάτων χρόνων υπήρξε τό ϋ'έα- 
τεύουσα άπέβη τελευταίως άντι τρον τών πολεμικών και ειρηνι

κών διακρίσεων τής Ελληνικής 
Φυλής.

Ύπό τάς ουνϋήκας ταύτας ή 
'Ελληνική Θεσσαλονίκη καλεί
ται νά πληροφόρηση τον ξένον ε
πισκέπτην της περί τοϋ έμπο- 
ρικοϋ και ναυτικού δαιμόνιου 
τοϋ ”Ελληνας, δύο χαρακτηρι
στικών δυνάμεων, αί όποΐαι 
διεμόρφωσαν τήν μακραίωνα ι
στορίαν και τον πολιτισμόν μας, 
δύο δημιουργικών στοιχείων τοϋ 
χρυαοϋ αιώνος, δύο σκαπανέων 
τοϋ νέου ‘Ελληνικού μέλλον
τος.

Αυτά δλα μαρτυρεί ή Θεσσα
λονίκη εις τήν άπό ϋ·αλάασης 
είσοδον τής Βαλκανικής και 
τής ’Ανατολικής Ευρώπης, εις 
τήν προνομιοϋχον διά τήν ’Εγ
γύς ’Ανατολήν ϋ'έοιν της.

Διά τήν έξαιρετικήν της ταύ- 
την σημασίαν ή Ελληνική Θεσ
σαλονίκη δικαίως ένι αχύεται 
εις τήν συνεχή πρόοδόν της, 
διά τής οποίας ή ‘Ελλάς προά
γει τήν Ιστορικώς προωριαμέ- 
νην εις αυτήν εμπορικήν έπι- 
βολήν, άλλά και προσφέρει εις 
τούς γείτονάς της τά μέσα τής 
άναπτύξεως τοϋ εμπορίου των 
διά τής ’Ανατολικής Μεσογείου 
και τής Ισχυροποίησε ως τών 
διά τής εμπορικής επικοινωνί
ας υπέρ παν άλλο ένιαχυομέ- 
νων ειρηνικών μεϋ'’ ημών δε
σμών.

ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ
ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
Ή ’Εθνική Τράπεζα καί οί 

υπάλληλοί της ύπέστησαν με- 
γάλην απώλειαν εν τω προσώ- 
πω τοΰ έκ τών άνωτάτων στε
λεχών τής Τραπέζης Μιχαήλ 
Μιχαλακάκου.

Ό Μιχαήλ Μιχαλακακος άνέ- 
πτυξεν εις τήν Τράπεζαν πλού
σιον δρασιν καί άπέόειξεν εις 
πάσαν περίστασιν, δτι ήτο έκ 
τών λειτουργών εκείνων, οί ό
ποιοι δέν κάμνουν μόνον «επάγ
γελμα» τήν εις τό "ίδρυμα υπη
ρεσίαν των, όλλ’ άντιλαμβά- 
νονται ταύτην ώς άνωτέραν κοι
νωνικήν λειτουργίαν σύμφωνον , ,
μέ τάς παραδόσεις καί τήν άπο- λογωτατα εις τό εθνικόν εισοοημα. 
στολήν του μεγάλου Τραπέζι-' 2«μφωνος πρός την τοιαυτην προ 
τικοΰ ’Οργανισμού τής χώρας, θεοτικήν τασιν της ναυτιλίας μας

! ξύ τήν τεχνικήν όργάνωσιν τής ναυ
τικής πίστεως εις αλλας χώρας, ί'να 
επί τη βάσει τών πορισμάτων τής 
μελέτης ταύτης χωρήση εις τήν 
όργάνωσιν τοϋ νέου κλάδου παρ’ 
ήμΐν.

ΙΙόσον είναι σημαντική διά τήν 
Εθνικήν μας Οικονομίαν ή διά της 
Κτηματικής Τραπέζης ένίσχυσις τής 
ναυτικής πίστεως είναι περιττόν νά 
έξάρωμεν, άφοΰ είναι γνωστόν, δτι 
ή Ελληνική ναυτιλία, παρ’ οίανδή- 
ποτε μέχρι τής στιγμής αντιξοότητα, 
κατώρθωσε νά καταλάβη περίβλεπτον 
θέσιν διεθνώς, περιποιοϋσα τιμήν 
πράγματι εις τό γόητρον τής Έλλη 
νίκης σημαίας καί είσφέρουσα άξιο

Τό έτος 19.% υπήρξε έτος δο
κιμασίας διά τούς ελληνικούς σι
δηροδρόμους, διότι κατά τήν 
διάρκειαν αυτού ό ανταγωνισμός 
τών αυτοκινήτων καί λοιπών συγ
κοινωνιακών μέσων υπήρξε όξύ- 
τατος. Ή κατάστασις αΰτη ήνάγ- 
κασε τάς διευθύνσεις τών σιδηρο
δρομικών επιχειρήσεων νά λά
βουν τά ένδεικνυόμενα αμυντικά 
μέτρα.Διά τών ληφθέντων μέτρων 
μειώσεως τών τιμολογίων, πυ- 
κνώσεως τών δρομολογίιων, καί 
διευκολύνσεων τών μεταφορών 
εμπορευμάτων οί μέν σιδηρόδρο
μοι Σ.Ε.Κ. καί Θεσσαλίας επέ
τυχαν αύξησιν τών εισπράξεων ώς 
επίσης καί οί Πύργου Κατακώλου 
ενώ τουναντίον οι Σ.Π.Α.Π. ε
πειδή ύπέστησαν δξύτατον αντα
γωνισμόν τών αυτοκινήτων καί 
τών βενζινοπλοίων ειχον εισπρά
ξεις μειωμένος.

Αί έπιτευχθεΐσαι δμως επί 
πλέον εισπράξεις δέν διετέθησαν 
εις'όφελος τών επιχειρήσεων, έφ’ 
όσον έκ παραλλήλου ηύξήθησαν 
τά έξοδα λόγφ πυκνοόσεως τών 
δρομολογίων, αυξήσεων μισθολο
γίων καί έκτελέσεως απαραιτήτων 
έργων συντηρήσεως γραμμής. Κα
τά συνέπειαν ή θέσις τών επιχει
ρήσεων ουδόλως έβελτιώθη.

αυρών έκ δρχ. 4.615.000 απομέ
νει επί πλέον δαπάνη έκ δρχ.
21.5 έκ. ή τις άφαιρουμένη άπό 
τό ποσύν τών επί πλέον εισπρά
ξεων έκ δρχ. 45 έκατομ. αφήνει υ
πόλοιπον τό ποσόν, καθ’ δ έβελ 
τιώθη ή άπόδοσις τής έκμεταλ- 
λεύσεως τοΰ δικτύου έκ δραχμών
23.5 έκατ.

Χάριν προωθήσεως τής εσωτε
ρικής τουριστικής κινήσεως οί Σ. 
Ε. Κ. κατά τήν χρήσιν 1935—36 
έτροποποίησαν φορτηγά βαγόνια 
εις έκδρομικά καί κατεσκεύασαν 
πρόχειρα οχήματα αναψυκτικών 
καί συνεπλήρωσαν τά καφεστιατό- 
ρια τών σταθμών συγκεντρώσεως 
τών έκδρομέων.Τά έκδρομικά τραί
να έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής 
έκμέρους τοΰ κοινού, διότι έπέτρε- 
ψαν εις τάς λαϊκάς μάζας νά γνω
ρίσουν τήν χώραν καί ν’ απολαύ
σουν τήν ζωήν τοΰ υπαίθρου δι’ 
εύθηνοτάτων εισιτηρίων. Ή κα
θαρά άπόδοσις τών εισπράξεων 
έκ τών εκδρομικών τραίνων ύπε- 
ρέβη τά 2.500.000.

’Ανώνυμος ‘Ελληνική ’Εται
ρεία Σιδηροδρόμων Πειραιώς 
Άϋ'ηνών Πελ)νήαου (ΣΠΑΠ.) 
Ή χρήσις 1936 άφήκεν εις τήν 
Εταιρείαν ΣΓΙΑΠ. έλλειμμα έκ 
δρχ. 44.194.885.66 έναντι έλλείμ

Διά τήν θεραπείαν τής δημιουρ- ματος δρχ. 32.429.17.650 τής χρή- 
γηθείσης καταστάσεώς καταβάλ- σεως 1935.
λει προσπάθειας ή σημερινή] Ή αΰξησις τοΰ ελλείμματος 
Κυβέρνησις διά μέτρων, άτινα τής χρήσεως 1936 οφείλεται α) 
ιιηνίΓΓΡ νι, ϊη,,Άπν-η ,,-τ,χ rm, ε|ς τήν μείωσιν τών εισπράξεων

κατά δρχ. 4.763.000, έκ τοΰ λόγου 
κυρίως δτι αί εισπράξεις τοΰ 
Μαρτίου 1935 ήααν ηύξημέναι 
κατά δρχ. 7.236.000 διά μεταφο
ράς στρατευμάτων προς κατα
στολήν τοΰ κινήματος καί β) εις 
τήν αύξησιν τών δαπανών κατά 
5.980.800 δια τήν άρξαμένήν έξυ- 
πηρέτησιν τοΰ νέου δανείου δρχ. 
110.000-000 προς προμήθειαν

Οϋτω σκεπτόμενος έστάθη 
πάντοτε εις τό ϋψος τών όπαι- 
τήσεων της Τραπέζης καί έτίμη- 
σε τούς συναδέλφους του, όπου

Είναι ή άπόφασις της Κτηματικής 
Τραπέζης νά δώση τά αναγκαία πι
στωτικά ερείσματα.

Περί τών γενικωτέρων άποτελε-
καί αν έκλήθη νά πρόσφέρη ^άτων τψ 2νέας τ^της εργασίας

εγγυάται η εκ παραόόσεως συντηρη- 
τικότης τής Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης, συντηρητικότης, με τήν 
όποιαν χωρεΐ καί ήδη επ’ ώφελεία 
αύτοΰ τούτου τοΰ νέου κλάδου τής 
πιστωτικής της άντιλήψεως.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

τας υπηρεσίας του.
Ή «Τραπεζιτική» θρηνεί έν 

τω προσώπω τοϋ άειμνήστου 
Μιχαλακάκου ένα τών έμπνευ- 
σμένων ιδρυτών καί όργανω- 
τών της, μεταφέρει δέ τό πέν
θος της καί εις τόν έξω τής ’Ε
θνικής Τραπέζης κόσμον, διότι 
ή άπώλεια μιας μεγάλης ήθικής 
δυνάμεως καί έξαιρετικής τρα
πεζιτικής καταρτίσεως, οϊα ή 
τοϋ Μιχαήλ Μιχαλακάκου δέν 
άφορα στενώς τήν οικογένειαν

ΕΞΕΥΡΕΣΕί/Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ή ϊδρυσις γρμφείων έξευρέ- 

σεως εργασίας εις τά έξ κυριόίτερα 
βιομηχανικά καί έργατικά κέντρα 
τής χώρας, μέ προοπτικήν έπεκ

ήρχισε νά λαμβάνη άπό τοΰ τέ
λους τοΰ 1936, έπιβάλλουσα τήν 
συνεργασίαν σιδηροδρόμου καί 
αυτοκινήτου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1936

Σιδηρόδρομοι τοϋ ‘Ελληνικού 
Κράτους: Τό σύνολον τών ει
σπράξεων τής χρήσεως 1935—36 
άνήλθεν εις δραχ. 371.360.807 έ
ναντι 326.114.238 τής χρήσεως
1934— 1935.

Τό δέ σύνολον τών δαπανών 
τής αΰτής περιόδου άνήλθεν εις 
δραχ. 339.663.000 έναντι δραχ. 
299.111.000 τής χρήσεως 1934 — 
1935.

’Ήτοι ή άπόδοσις τών εισπρά
ξεων 1935—36 ήτο μεγαλύτερα 
κατά 45 έκατομ.

Έκ παραλλήλου προς τήν αΰ- 
ξησιν τής άποδόσεως ιγυξήθησαν 
καί αί τακτικοί δαπάναι έκμεταλ- 
λεόσεως :
1935— 36 Δρχ. 339.663.000
1934—35 » 299.111.000

» 40.552.000
Έκ τοΰ ποσοΰ τών δρχ. 40.552.000 
αν άφαιρεθοΰν αί δαπάναι αί έ- 
πιβληθέΐσαι διά κυβερνητικών μέ
τρων έκ δρχ. 14.446.000 καί αί

ται εις ~τόν δξύτατον ανταγω
νισμόν τών βενζινοπλοίων καί αυ
τοκίνητων^ εις τήν μεταφοράν κυ
ρίως τών εμπορευμάτων.

ΤΙροκειμένου περί τής μεταφο
ράς επιβατών πρός άντιμετώπισιν 
τοΰ ανταγωνισμού τών αυτοκινή
των ή εταιρεία έμείωσε αίσθητώς 
τας τιμάς τών εισιτηρίων, ϊνα 
πίεση τους αύτοκινητιστάς εις συ- 
νεννόησιν. 1 οΰτο δμως έπετεύχθη 
μονον μετά την εκδοσιν τοΰ άναγ- 
καστικοΰ Νομού 412 τοΰ Δεκεμ
βρίου 1936 οποτε υπεγράφησαν 
επωφελείς συμβάσεις μετά τών 
αυτοκινητιστών τών γραμμών ’Α
θηνών Γριπολεως, ’Αθηνών— 
Κάλαμων καί Τριπόλεως Πύργου.

Ή κίνησις επιβατών καί αί κα
θαροί εισπράξεις κατά τά έτη 
193υ καί 1936 ειχον ώς εξής :
Αριθμός Χιλιομ. Καθαραί 
Επιβατών επιβαται Είσποάξεις

1935
2.603.969 113.132.350 23.843.600

1936
3.277.852 136.583.060 71.320.000 

Κατόπιν τών ανωτέρω συμβά- 
σεο)ν ελπιζεται ή βελτίωσις τόσον 
τής επιβατικής οσον καί τήςτών έμ~ 
πορευμάτων κινήσεως, ήτις θ’ άν- 
τιμετωπισθή διά τοΰ παραγγελ- 
θέντος εις Γερμανίαν νέου τρο
χαίου υλικού.

Ηδη άπό τοΰ Αύγούστου 1936 
ηρχισε η παραλαβή τούτου καί εύ- 
ρίσκονται εις κυκλοφορίαν 100 
νέαι διαξονικαί φορτάμαξαι τών 
12 τόννων καί 3 άτμάμαξαι μετά 
χωριστής εφοδιοφορου. Επίσης 
παρηγγέλθησαν έ'τεραι 50 διαξο- 
νικαί φορτάμαξαι. ’Από δέ τοΰ Αύ
γουστου 1937 ήρχισεν ή παραλαβή 
16 αυτοκίνητων αμαξών μετά τεσ
σάρων ρυμουλκουμένων οχημάτων 
δι ^ ων θά επιτευχθή ή έμφάνισις 

... ενός νεωτέρου συγκοινωνιακού μέ- 
τροχαίου υλικού καί εί,ς τήν δα- σου, δυναμένου ν’ αντιμετώπιση 
πάνην δρχ. 2.350.000 διά τήν άλ- ικανοποιητικούς τάς συγχρόνους α

παιτήσεις τοΰ ταξειδεύοντος κοι-λαγήν στρωτήρων, ών ή γραμμή 
εΐχε άπολυτον ανάγκην.

Τό έλλειμμα τής χρήσεως 1936 
αναλύεται ώς εξής:
Εισπράξεις γενικαί δρχ. 153.206.850.70

νοΰ, δεδομένης τής ηύξημένης 
χυτητος καί τής πολυτελούς έμφα- 
νίσεως αύτοΰ.

Διαθέσ. άποθ. Ήτομ. 2ο)ο 
Δαπάναι χρήσεως 
Λοιπαί δαπάναι έξυπηρετή- 
σεως δανείων, φόροον, τα
μείων Συντάξεων καί ’Αλ
ληλοβοήθειας προσοοπ. κλπ. δρχ.

’Έλλειμμα 1936 
Τό συνολικόν δέ έλλειμμα τής 

Εταιρείας άπό τής χρήσεως 1930 
αφ’ ής συνεχώς αί εισπράξεις υ
πολείπονται τών δαπανών, μέχρι 
τοΰ τέλους τής χρήσεως 1936 ά
νήλθεν εις δρχ. 162.811.342.

Τά έλλειμματικά άποτελέσματα

5 5.723.325.— δρχ. 158.930.679.70
» 149.998.514.75

53.082.050.61 δρ. 203.080.565.36
* 44.149.885.66

Αί δαπάναι έκμεταλλεύσεως τή 
χρήσεως 1936 άνήλθεν εις δρχ· 
149.998.000 έναντι δρ. 146.773.000 
τής χρήσεως 1935.

‘Εταιρεία ό Σιδηρόδρομος 
Θεσσαλίας Α.Ε. : Αί εισπράξεις 
καί δαπάναι έκμεταλλεύσεως τών

„ ι τασειος του μέτρου συν τω χρονω των υπάλληλων τής Εθνικής ^ ν
Τραπέζης, άλλά τήν κοινωνίαν 
γενικώτερον, εις τήν όποιαν ό 
Μιχαήλ Μιχαλακακος προσέψε- 
ρε δαψιλώς καί προθύμως πάν
τοτε τάς ύπηρεσίας του ώς άν
θρωπος καί ώς λειτουργός τής 
Εθνικής Τραπέζης, έκ τής πε
ρίσσειας τοϋ ήθικοϋ καί πνευ
ματικού του κόσμου.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
Έκ τής πρός τήν τελευταίαν έκ

τακτον Συνέλευσιν τών Μετόχων έκ- 
θέσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Κτηματικής Τραπέζης, τής δη
μοσιευόμενης εις άλλην θέσιν, προ
κύπτει δτι ή προταθεΐσα καί εγκρι- 
θεΐσα τροποποίησις τοϋ καταστατι
κού άποτελεΐ τό πρώτον βήμα διά 
τήν 5πό τής Τραπέζης ταύτης ά- 
σκησιν τής ναυτικής πίστεως.

Ή Τράπεζα μελετά έν τψ μετα-

καί εις τά λοιπά, άποτελεΐ εύστο 
χωτάτην άπόφασιν, διά τήν οποίαν 
άλλωστε εϊχομεν άναλάβει διεθνή 
ύποχρέωσιν άπό τοΰ 1920.

Οί σκοποί, τούς οποίους έπιδυό- 
κουν τά γραφεία έξευρέσεως εργα
σίας, ή έξασφάλισις δηλ. άμέσου 
επαφής μεταξύ ζητούντων καί 
προσφερόντων έργασίαν, ή κατάρ- 
τισις άκριβοΰς στατιστικής άνερ- 
γίας καί ή κατάργησις τών μεσι
τικών γραφείων εργασίας άποτε- 
λοΰν ήδη επαρκές περιεχόμ.ενον 
διά νά δύναται άπό τοΰδενά κριθή 
ή μεγάλη κοινωνική σπουδαιότης 
τοΰ νέου θεσμού.

Πράγματι δέν είναι νοητή ή 
άσκησις εργατικής πολιτικής ύπό 
τοΰ Κράτους, όταν τούτο δέν έχη 
εις τήν διάθεσίν του τά μέσα διά 
τών οποίων θά διάγνωση τήν κα- 
τάστασιν, τήν οποίαν προτίθετσι/ 
νά ρυθμίση.

συμπτωματικαι λόγφ πλημ- τών τελευταίων χρήσεων όφείλον-1 σιδηροδρόμων Θεσσαλίας κατά
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Ή έκ τοΰ νέου μέτρου άπο- 
κτητθησομένη πείρα θά έπιτρέψη 
άσφαλώς εις τήν Πολιτείαν νά 
εύρύνη τήν αποστολήν τ<7)ν γρα
φείων έξευρέσεως έργασίας, ώστε 
ταΰτα νά μ ή περιορίζονται μόνον 
εις τήν διαπίστωσιν τής ποσοτι
κής προσφοράς, άλλά καί εις τόν 
έλεγχον τής ποιοτικής προσφοράς 
τής έργασίας.

Ταΰτα δμως είναι ζήτημα μέλ
λοντος, διά τό όποιον έν τούτοις 
δυνάμεθα νά εΐμεθα αισιόδοξοι, 
δταν βλέπωμεν τήν Πολιτείαν 
τέμνουσαν νέαν οδόν εις τά ζητή
ματα τής έργασίας, τάς απαιτή
σεις τής οποίας έπαυσε νά άντιμε- 
τωπίζη ώς θεομηνίαν χρήζουσαν 
προχείρου έξοικονομήσεως, άλλ’ ώς 
εθνικόν κεφάλαιον, ώς πράγματι 
είναι,

ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εις τελευταίας ό:νακοινώσεις

του ό "Υπουργός τής Γεωργίας 
κ. Κυριάκός έμψανίζει έν όλη 
της τή στυγνότητι τήν έπίση- 
λον διαπίστωσιν, δτι έάν δέν 
έφαρμοσθή συντόνως πλήρες 
δασικόν πρόγραμμα τά "Ελλη
νικά δάση θά παραμείνουν ά- 
νάμνησις μέ τάς μοιραίας διά 
τήν ελληνικήν οικονομίαν συ
νέπειας.

Διαπιστώνει άκόμη ό κ. "Υ
πουργός, δτι κατά τήν τελευ
ταίαν 25ετίαν αί δασικαί μας 
έκτάσεις ήλαττώθησαν κατά 2 
έκατομ. στρεμμάτων καί δτι αί 
όπολειπόμεναι έκ 15 έκατομ. 
στρεμμάτων περίπου άντιπρο- 
σωπεύουν ποσοστόν έλάχιστον 
έν σχέσει μέ τήν δλην έκτασιν 
τής χώρας καί συγκριτικώς μέ 
τήν άναδάσωσιν άλλων ευρω
παϊκών χωρών.

Δέν γνωρίζομεν τί άλλο χρει
άζεται διά νά άψυπνισθοϋν πάν-

τες οί ένδιαφερόμενοι πρός άς 
ποτροπήν τοϋ κακοϋ, τό όποι
ον έπισημαίνεται άπό τόσον έ- 
πισήμου θέσεως.

Διότι τό δάσος δέν είναι μό
νον ύπόθεσις υγείας καί ρω- 
μαντισμοϋ, άλλά καί πηγή 
πλούτου, τήν όποιαν πρέπει νά 
προστατεύσω μεν.

Η Κυβέρνησις έχει ύπό έφαρ- 
μογήν όλόκληρον πρόγραμμα.

’Άς βοηθήσωμεν δλοι τήν 
πλήρη έπιτυχίαν του καί άς 
συντελέσωμεν εις τήν άνάπτυ- 
ξιν δασικής συνειδήσεως, άνευ 
τής όποιας καί τά σοφώτερα- 
Κυβερνητικά μέτρα δέν θά κα- 
ταστή δυνατόν ν’ άποβοϋν άπο- 
λύτως τελεσφόρα, ώς έπιβάλλει 
ό ραγδαίως χωρών κίνδυνος.



τό 1936 έν συγκρίσει προς τό 
προηγούμενον έτος άνήλθον : 
’Έτη Εισπράξεις Δαπάναι
1935 41.874.926,55 38.061.013,63
1936 42.621.473,96 41.112.578,40 

Ό ανταγωνισμός των αυτοκι
νήτων επιβατικών και φορτηγών 
κατά τό 1936 καί ίι)ία κατά 
τούς θερινούς μήνας ύπήρξεν όξύ- 
τατος, ένεκα τούτου ήναγκάσθη 
ή εταιρεία νά προβή εις δρομο- 
λογιακάς καί τιμολογιακός διαρ
ρυθμίσεις. Έξ άλλου καί ή αύξη- 
σις τών δαπανών έκμεταλλεύσε
ως τού 1936 κατά 3,051,500 έν 
συγκρίσει προς τό παρελθόν έτος ί 
οφείλεται έν μέρει εις την πύ- 
κνωσιν τών δρομολογίων πρός άν- 
τιμετώπιριν τοϋ τοιούτου ανταγω
νισμού. "Ετερα μέτρα αντιμετω- 
πίσεως ανταγωνισμού ή σαν αί 
διευκολύνσεις καί εξυπηρετήσεις, I 
αιτινες παρεσχέθησαν εις τον έμ- ! 
πορικόν καί βιομηχανικόν ιδία! 
κόσμον, καί αί διευκολύνσεις αί ] 
παρασχεθεϊσαι εις την εκδρομικήν ! 
καί τουριστικήν κίνησιν.

Ή επιβατική καί εμπορική κί- 
νησις κατά τά τελευταία δύο έτη 
ειχεν ως έξης :

Έπιβάται Άποσκευαί τόννρι
1935 556.880 779.610
1936 620.331 797.290

Εμπορική κίνησις. Εις τόννους.
Μεγάλη Μικρά
ταχύτης ταχύτης

1935 1.958.900 141.864
1936 1.879.500 146.326

’Ανώνυμος 'Εταιρία Σιδηρο
δρόμων Βορειοδυτικής ‘Ελλά
δος. Αί εισπράξεις καί δαπάναι 
έκμεταλλεύσεως τής Εταιρείας 
κατά τό 1936 έν συγκρίσει πρός 
τό προηγούμενον έτος άνήλθον:

Εισπράξεις Δαπάναι
1935 9.748.136 9.650.512
1936 9.584.669 9.547.228

Καί διά τούς σιδηροδρόμους 
τούτους δ ανταγωνισμός τού αυτο
κινήτου ένετάθη εις τό έπακρον, 
ως καί ό κατά θάλασσαν τοιούτος 
λόγφ τής αποπερατώσει»; τών 
έργων τού λιμένος τής πόλεως 
Μεσολογγίου.

Κατά τό 1936 οί συντελεσταί
τών τιμολογίων μεταφοράς καί ό 
τιμάριθμος μισθοδοσίας προσω- 
πικού ούδεμίαν ΰπέστησαν μετα
βολήν.

‘Εταιρεία Σιδηροδρόμων Πύρ
γου Κατακώλου. Αί εισπράξεις 
τής χρήσεως 1936 καί αί δαπάναι 
έκμεταλλεύσεως ανευ τών φόρων 
δημοσίου καί εισφορών υπέρ τών 
ταμείων τοϋ προσωπικού έν συγ- 
κρίσει πρός τό 1935 άνήλθον :

Εισπράξεις Δαπάναι
1935 2.217.489 2.571.816
1936 2.627.711 2.485.221

Ή βελτίωσις ταιν εισπράξεων 
■ οφείλεται εις τήν αϋξησιν τής με
ταφοράς έμπορευμάτων.

Τελικούς ή χρήσις 1936 άφήκε 
έλλειμμα δρχ. 197.897 έναντι ελ
λείμματος τής χρήσεως 1935 εις 
δρχ. 444.807.

ΈΠΙΠΛΑ 
HE ΑΟΙΕΙΖ
Ίάίαι τιμάς role, μετρτποίλ

ίΚΘΕΐιζ. ff!EIPAiflX20
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ εν ΚΑΛΛΙΘΕΑ

κΟΛνΓίΟί
ΚΡΕΜΔ ϊνΡΙΣΜΔΤΟΣ
Κ'ΣκοΙοθΙόμεΙρον κρέμας 
ξυρΐβμαίος koavnoz 
βε Βρενμένο 6oupl6Qki 
αρκεί of ένα εύχάρίδίο 
ξύρίβμα.

Τονώνει κ 
απαλύνει Ιό

δέρμα ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Ε. ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

€TA/v\e
ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΑΣΠΡΟ ΥΛΗ
Εργοστάσιον 

Γωνία Άσωμάτων 17 
Μηλιδών 5 
Τηλ. 52-266

ΔεχόμεΘα παραγγελίας 
έπαρχιών. Ζητήσατε εικο
νογραφημένου κατάλογόν 
μας.

ANQN. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,,

Ε&ΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝ.ΑΙ:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ €Ν BOAQ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ MHXHNHMRTn ΠΗΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΑΙ — ΤΡΑΚΤΕΡ — ΘΕΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΧΟΡΤΟ ΚΟΠΤ1ΚΑΙ — ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤ ΑΙ - 
ΕΣΤΙΚΑΙ, ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ, 1ΠΠΟΚΙΝΗΤΟΙ 
ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΠΟΡΕΙΣ — ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ κλπ· =

— ΑΡΟΤΡΑ 
ΧΟΡΤΟΠΙ- 

ΚΑΙ ΧΕ1ΡΟ-

ΧΗΛΥΒΟΥΡΓΕΙΗ

Τά τελειότερα έν Έλλάδι Χυτήρια χάλυβος, διά εξαρτή
ματα πάσπς φύαεως. ......... -....... ..........

Τ/ΛΗ/ΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ KATASK€YQn

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ (Άγ. Διονυσίου, 36)
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Φράγκων, 28) 
ΕΝ ΛΑΡΙΤΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
Συνοπτική κατάστασις τής 31 Μαρτίου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια επ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
Άθιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων ’Εθνικής Τραπέζης 
Λπαιτιισεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτήμα,τ,ικών ομολογιών εις £ : 
α) δάνεια επί υποθήκη £ 1,767,390,10, 5 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’εκχω
ρήσει προσόδων £

γ) λήξασαι τοκοχρεο- 
λυτικαί δόσεις £

δ) ’Άλλο κάλυμμα :
ΕΙς καταθέσεις παρά 

τραπέζαις αξίας £
Εις όμολ. £ 196,204,3,11 
μεΐον κρατήσεων £

Εις δραχμάς 
1.054,884,52 
2,281,107,80

21,533,725,30

30,755,311.79

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
εις δραχμάς 

80,000,000,—' 
34.500.000.—

, .24,107,819,—

12,290.802.73
128.449,283,99

14.419,199,55
20.380.212.46

1,408,684,19, 1 

505,109,19, 2

Όμοΰ £* 4,039,575,

Κτήματικαί όμολογίαι εις λίρας 
Δάνεια επί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ ’Εθνικής 

Τραπέζης 'Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

Ό 'Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

8^1,514,840,787,38 | 
221,033,481,13 ( 

330,248,590.10 | 

250.557,981,40 | 

37,346,109 — ί

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Λποθεματικά 
ΙΙρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής έκδόσεως ομολογιών εις £
Καταθέσεις : 

α) έν δψει 
I β) δεσμευμέναι 
ί γ) επί προθεσμία

Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 
Κτήματικαί όμολογίαι εις λίρας :
"Ονομαστική αξία τών έν κυκλοηιοοία ομο

λογιών £ 4,730,500, 0. 0
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £ 420,112- 7- 0
ύπόλοιπν £ 4,310,387-13- 0 1,616,395,398,75 

Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 385,032,459.10 

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 28.036,721,15
Διάφοροι λογαριασμοί 96,510,151,69

ιιιιιι
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2,439,051,978,42 2,439.051,978,42

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικοί Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΓΙΟΣ

ΕΚΤ ΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ 

ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΒΙΒΛΙ - 
ΟΔΕΤίΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΑΙ HNQWENAI ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ;

ΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ TOT ΡΟΥΖΒΕΑΤ
"Οταν ό Πρόεδρος Ροϋζβελτj 

άνέλαβε την αρχήν κατά τήν 
άνοιξιν τοΰ 1933, ή οικονομική 
κατάστασις καί αί ψυχολογι
κοί συνθήκαι των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών ήσαν αί χειρότεροι. 
Οί άγρόται ήσαν καταχρεωμέ
νοι καί οϊκονομικώς κατεστραμ
μένοι ένω τά προϊόντα των έ
μεναν άίτώλητα εις τάς άποθή 
κας, οί άνεργοι είχον φθάσει 
τά δεκαέξ εκατομμύρια, τό έλ
λειμμα του προϋπολογισμού έ- 
βαινεν συνεχώς αύξανόμενον 
ένω τό τραπεζιτικόν οικοδόμη
μα έκλονίζετο έκ βάθρων με 
τάς αλλεπαλλήλους πτωχεύσεις 
τών τραπεζών. Αύτά ήσαν τό
τε τά κύρια χαρακτηριστικά 
τής ’Αμερικανικής οικονομίας. 
Τέσσερα έτη άργότερον εΐχεν 
έπιτευχθή μία άναμψισβήτητος 
-πρόοδος.. Οι άγρόται έβλεπον 
ν’ αύξάνη τό εισόδημά των μέ 
τήν ϋψωσιν τών τιμών, ή άγο- 
ραστική των δύναμις ηύξήθη 
χάρις εις τήν μείωσιν τής δυ- 
σαναλογίας μεταξύ τών τιμών 
τών γεωργικών καί βιομηχανι
κών προϊόντων των. Ή βιομη
χανία φαίνεται σήμερον δτί πα- 
ρέκαμψεν τήν κρίσιν καί έφθα- 
σε τό έπίπεδον τής δραστηριό
τητας του 1929, ή κίνησις τών 
■σιδηροδρόμων, ή παραγωγή 
τών αυτοκινήτων, ό άριθμός 
τών εργασιών τών διαφόρων ε
ταιρειών, ή άνάπτυξις τής χρη
ματιστηριακής κινήσεως, πάν- 
τες γενικώς οί δεΐκται τής προό
δου άποδεικνύουν μίαν άναζωο- 
γόνησιν τών έργασιών.’Από του 
1934 ήάνεργία έμειώθη κατά 25 
ο)ο καί έφθασε εις τό ήμισυ τοΰ 
maximum, τό όποιον έσημείωσε 
κατά τήν περίοδον τής κρίσεως. 
Κατά τό τέλος τής πρώτης τρι
μηνίας του 1937 ό άριθμός τών 
άπασχολουμένων εργατών ύπε- 
ρέβάινε κατά 17 ο)ο τόν άριθ- 
μόν του προηγουμένου έτους 
κατά τήν αυτήν έποχήν. Τό σύ- 
νολοντών πραγματοποιηθεισών 
ωρών εργασίας ύπερέβη κατά 
26 ο)ο τόν μέσον δρον τοΰ 1936 
αλλά παρέμεινε κατώτερος κα
τά 13 ο)ο έκείνου τοΰ 1929, 
πράγμα τό όποιον εξηγείται έκ 
τοΰ γεγονότος δτι έκ τής 48ώ- 
ρου έβδομάδος έργασίας κα- 
πήλθον εις τάς 38ώρας κατά τό 
1936 διά νά άνέλθουν κατά τό 
τελευταΐον έξάμηνονείς τάς 42.

Τά ημερομίσθια δεικνύουν 
μίαν αΰξησιν κατά8ο)ο έν σχέσει 
πρός τό 1936 καί 12 ο)ο πρός 
τό 1929. -Μία άλλη επιτυχία τής 
πολιτικής τοΰ Ροϋζβελτ συνίστα- 
ται εις τήν αΰξησιν τών δημο
σίων εσόδων κατά 700 έκατ.δολ- 
λαρίων κατ’έτος καί τό έλλειμμα 
τοΟπροϋπολογισμοϋ,άφοΰ έφθα
σε τό ποσόν τών 71 δισεκατομμ. 
φράγκων κατά τό 1934 - 1935 
καί 95 δισεκατομμύρια κατά τό 
1935-36, έμειώθη εις 51 δυσε- 
κατομμύρια κατά τό 1936-37.

Αί καταθέσεις παρά Τραπέ- 
ζαις ηΰξησαν καί οί τόκοι διε- 
τηρήθησαν είς χαμηλά έπίπεδα. 
Τέλος ήρχισεν έκ νέου νά κυ
ρίαρχη ή αισιοδοξία, ή έμπι- 
στοσύνη καί ή έπιχειρηματικό- 
της.

’Ιδού θαυμαστά αποτελέσμα
τα, τά όποια άποτελοΰν τό ε
νεργητικόν τής πολιτείας τής 
new deal.

Καί τά άποτελέσματα ταϋτα 
έπεκυρώθησαν ύπό ένός διπλού 
δημοψηφίσματος: τής έπανεκ- 
λογής τουτέστι τοΰ κ. Ροϋζβελτ 
καί τής εισροής τών ξένων κε
φαλαίων καί τοΰ χρυσοΟ είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας. ,

Αί άποθεματικαί Τράπεζαι έ
χουν συγκεντρώσει σήμερον τό 
ήμισυ τοΰ ύπάρχοντος έν τώ

κόσμω χρυσού —ήτοι περί τά 
280 δισεκατομμύρια — καί τό 
’Αμερικανικόν θησαυροφυλά- 
κιον ήγόρασε κατά τό 1936 τό
σην ποσότητα χρυσοΟ, δση 
είναι ή παγκόσμιος παραγωγή.

'Όσον δμως καί άν φαίνεται 
εύχάριστος ή κατάστασις έν ’Α
μερική, δέν δύναταί τις παρά νά 
άμφιβάλλη διά τήν τελικήν ε
πιτυχίαν τοΰ πειράματος του κ. 
Ροϋζβελτ, διότι ή παρατηρου- 
μένη εύημερία δέν είναι καθό
λου βέβαιον, δτι οφείλεται απο
κλειστικούς είς τό πείραμα τής 
διευθυνομένης οικονομίας, έκ- 
κτός δέ τούτου τό έφαρμοζόμε- 
νον σύστημα έδημιούργησε δυσ
κολίας, α'ίτινες άποτελοΰσι μίαν 
σοβαράν άπειλήν κατά τής άμε- 
ρικανικής οικονομίας.

Τινές τών οικονομολόγων ά- 
ποδίδουν τήν άρξαμένην άνάρ- 
ρωσιν τής γεωργικής οικονο
μίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
είς τάς καλάς εσοδείας, τής δέ ! 
βιομηχανίας τών πρώτων υλών 
είς τά φαινόμενα παγκοσμίων 
εξοπλισμών, τής δέ βιομηχανίας 
γενικώς είς τήν έπάνοδον τής 
ευημερίας συμφώνως πρός τόν 
κανονικόν ρυθμόν τών οικονο
μικών κύκλων.

Τό έφαρμοζόμενον δμως έν 
’Αμερική σύστημα δημιουργεί 
άφ’ εαυτού τάς δυσκολίας του. 
Τά σοβαρώτερα ζητήματα τά 
οποίαν έχουν ν’ άντιμετωπίσουν 
σήμερον αί Ήνωμέναι Πολιτεΐ- 
αι είναι τό εργατικόν καί δη
μοσιονομικόν.

Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί
ας υπάρχουν άκόμη σήμερον δέ
κα έκατομμύρια άνέργων, ο'ί- 
τινες άποζοϋν μετά τών οικογε
νειών των είς βάρος τοΰ συνό
λου καί άποτελοΰν έναν δγκον j 
δυσηρεστημένων καί έπικυνδύ- j 
νων διά τήν δημοσίαν τάξιν.

'Όσον διά τούς έργαζομέ- 
νους έργάτας καί αύτοί δέν 
μένουν Ικανοποιημένοι έκ τής 
καταστάσεώς των, πράγμα τό 
όποιον έκδηλοΰται είς αλλε
παλλήλου; άπεργίας, α'ίτινες 
καταλήγουν είτε είς έγκαταλεί- 
ψεις ύπό τών έργατών τών έρ- 
γοστασίων είτε είς αιματηρός 
συγκρούσεις.

Δύο λόγοι έξηγοΰν τήν κοι
νωνικήν ταύτην διαταραχήν: ή 
αΰξησις τών τιμών καί ή προ
παγάνδα τών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Αί τιμαί τών προϊόντων ύ· 
ψώθησαν άνάλογα μέ τήν 
ϋψωσιν τών άγροτικών προϊόν
των άν καί είχον πιστεύσει είς 
χίμαιραν νά πλουτίσουν τόν πα
ραγωγόν χωρίς νά θίξουν τόν 
καταναλωτήν. Ή σημερινή υ- 
ψωσις τών τιμών τών πρώτων 
υλών καί δλη ή πολιτική τής 
New deal, τής όποιας τό κύρι
ον χαρακτηριστικόν είναι ό 
πληθωρισμός, δροΰν πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής ύψώσεως τού 
κόστους τής ζωής.

‘Όσον άφορά τόν συνδικαλι
σμόν, έκτος τής παλαιός ρεφορ
μιστικής έργατ.Συνομοσπονδίας 
ήτις περιελάμβανε μόνον είδι-1 
κευμένους έργάτας,έδημιουργή- 
θη καί δευτέρα τοιαύτη, ή ό
ποια δέχεται είς τούς κόλπους 
της δλους τούς έργάτας καί έ
χει ώς πρόγραμμα τήν αΰξησιν 
τών ημερομισθίων καί τήν κα- 
θιέρωσιν τής 30ώρου έργατικής 
έβδομάδος.

Παραλλήλως πρός τό έργατι- 
κόν ζήτημα πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν καί τό άγροτικόν.

Οί μικροϊδιοκτήται άγρόται 
έπιβαρυνόμενοι μέ ύπέρογκα δά
νεια άρχίζουν νά πωλοΰν τά 
κτήματά των καί γίνωνται έρ- 
γάται είς τάς άγροικίας τών

άγοραστών των,α'ίτινες είναι ώς 
έπί τό πλεϊστον Τράπεζαι καί ά- 
σφαλιστικαί έταιρεΐαι.

Διά τήν σωτηρίαν των ή Κυ- 
βέρνησις τούς προτείνει νά έ- 
πιβαρυνθοΰν μέ νέα χρέη τά ό
ποια νά χορηγήση είς αυτούς 
τό Κράτος.

Τό σχέδιον Wallace προβλέ
πει τήν σύστασιν ένός κανονι
κού άποθέματος καί προκατα
βολών μέ μικρόν τόκον καί μα
κράν προθεσμίαν έξοφλήσεως 
διά νά καταστή δυνατή είτε ή 
έξόφλησις τών χρεών ύπό τών 
μικροϊδιοκτητών εϊτε ή έκ 
νέου άπόκτησις ύπό τών άγρο- 
τών τών κτημάτων των.

Καί είς τούς μέν δσον καί 
είς τούς δέ τά δάνεια ταΰτα θά 
διηυκόλυνον τήν άναδιοργάνω- 
σιν τών καλλιεργειών τών ά- 
γροτών συμφώνως πρός έν σχέ
διον έλέγχου τής άγροτικής πα
ραγωγής, τό όποιον θά έψηρ- 
μόζετο μετ’ αύστηρότητος. Τό 
σχέδιον τοΰτοθά προσετίθετοείς 
τόν στενώτερον έλεγχον γενι
κώς τής παραγωγής άκόμη δέ 
καί τής καταναλώσεως, τόν ό
ποιον τό τράστ τών έγκεφάλων 
έχει άκόμη ύπό μελέτην.

Οϋτω ή διευθυνομένη οικο
νομία δέν φαίνεται νά έλυσε 
πλήρως .τό οικονομικόν πρό
βλημα. Φαίνεται δέ δτι έτι 
μεγαλυτέρας δυσκολίας συναν
τά είς τό δημοσιονομικόν πρό
βλημα.

Τό διαρκές έλλειμμα τοΰ 
προϋπολογισμού άπασχολεΐ 
ζωηρώς τούς άμερικανικούς αρ
μοδίους κύκλους. ’Έπειτα ό 
πληθωρισμός τοΰ χρυσοϋ καί 
τών πιστώσεων δημιουργεί τούς 
κινδύνους ύψώσεως τών τιμών 
καί άναθαρρήσεως τής κερδο
σκοπίας.

Τό έλλειμμα τής χρήσεως 
1987—38 υπολογίζεται έπισή- 
μως ν’ άνέλθη είς 10 δισεκα
τομμύρια φράγκα άλλά πρέπει 
κανείς νά ύπολογίζη δτι τοΰτο 
θά άνέλθη μάλλον είς 40—50 
δισεκατομμύρια φράγκα, διότι 
όχι μόνον αί προβλέψεις τών 
εισπράξεων φαίνονται πολύ αι
σιόδοξοι άλλά καί δαπάναι 
διά τήν ανεργίαν δέν άναγρά- 
φονται διόλου ένώ μόνον διά 
τά θύματα τών τελευταίων 
πλημμυρών άνεγράφησαν συμ
πληρωματικοί πιστώσεις 500 ε
κατομμυρίων δολλαρίων.

Τά πολιτικά κόμματα ήρχι- 
σαν νά όμιλοΰν περί οικονο
μιών. Καί ό ’ίδιος κ. Ροϋζβελτ 
έγκατέλειψε τάς δημοσιονομι
κός του δοξασίας τοΰ 1933 και 
άναγγέλλει δτι θά κόμη οικονο
μίας καί θά έπιβάλη νέους φό
ρους. Αί πιστώσεις διά τήν δη
μιουργίαν έργασίας ήλαττώθη- 
σαν αίσθητώς καί ή διάρκεια 
των περιωρίοθη, συζητεΐται δέ 
καί ή μείωσις τών δαπανών διά 
τήν άνεργίαν. Συγχρόνως ό 
φόρος έπί τοΰ εισοδήματος καί 
τών άνωνύμων έταιρειών θ’ αυ
ξηθούν αίσθητώς. Τά μέτρα δ
μως ταΰτα έρχονται είς άντί- 
θεσιν μέ τήν δημοσιονομικήν

πολιτικήν τής new deae. Αί συ
νέπειαν δμως τής πολιτικής τού
της έκδηλοΰνται άκόμη περισ
σότερον είς τόν τομέα τών πι
στώσεων. Αί καταθέσεις παρά 
τραπέζαις ηΰξησαν σχεδόν 
καθ’ δ πόσον ηΰξησε καί ή κυ
κλοφορία λόγω, τών κρατικών 
δαπανών καί τών δημοσίων δα
νείων, άτινα δημιουργούν ένα 
επικίνδυνον δγκον πιστώσεων. 
Ιδού τό παράδοξον τού άμερι- 
κανικοΰ πειράματος : αί τράπε
ζαν χάρις είς τάς καταθέσεις 
των, έγγράφονται είς τά δημό
σια δάνεια καίχρηματοδοτοΰσι 
τό έργον τής κυβερνήσεως, καί 
αυτή μέ τήν σειράν της χρη
ματοδοτεί διά τών εξόδων τού 
προϋπολογισμού τά μεγάλα δη
μόσια έργα, τήν γεωργίαν καί 
τήν βιομηχανίαν.

'Η ’Αμερικανική Κυβέρνησις 
προσπαθούσα μέ τά δημόσια 
δάνεια νά δημιουργήση πιστώ
σεις καί νά ένισχύση τήν οικο
νομικήν δραστηριότητα δημι
ουργεί έκ νέου τούς κινδύνους 
έναντίον τών όποιων προσεπά- 
θηοε νά παλαίση: τούς κινδύ
νους τοΰ πληθωρισμού τών πι
στώσεων καί τής άποτόμου καί 
ταχείας ύψώσεως τών τιμών, 
πού έγέννησαν ακριβώς τήν 
κρίσιν. Έν τή προσπάθεια της 
ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις νά 
άντιδράση κατά τών κινδύνων 
τούτων διά τής «άποστειρώ- 
σεως» τοΰ ,χρυσοΰ, τόν όποιον 
ή σημερινή εύημερία τών Ήν. 
Πολιτειών προσελκύει καί τό 
νομισματικόν των σύστημα τήν 
ύποχρεοί νά άποκτήση, επαυ
ξάνει τό δημόσιον χρέος.

Πρό τής καταστάσεώς τού
της φήμαι έκυκλοφόρησαν περί 
νέας ύποτιμήσεως τοΰ χρυσοΰ 
καί άνατιμήσεως τοΰ δολλα- 
ρίου.

Ή νομισματική αυτή άνατί- 
μησις είναι πιθανόν νά γίνη, 
διότι αί νομισματικοί μανοΰ-
βραι, μιά καί είσήλθον είς τά 
ήθη, είναι λογικόν νά χρησιμο
ποιούνται τόσον πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τής ύποτιμήσεως δ
σον καί τής άνατιμήσεως.

θά άποφύγωμεν νά έκφέρω- 
μεν άπόλυτον κρίσιν έπί τοΰ 
πειράματος τοΰ κ. Ροϋζβελτ. Νο- 
μίζομεν, δτι μέ τά νομισματικά 
μέτρα, μέ τάς καθ' ημέραν αύ- 
ξανομένας επεμβάσεις είς τήν 
οικονομικήν ζωήν, έδημιούργη- 
σεν αύτοδυνάμους αίτιας άτα- 
ξίας καί άσταθείας, Έάν δμως 
τό πείραμα του κ. Ροϋζβελτ δέν 
κατώρθωσε νά ύπερπηδήση τήν 
οικονομικήν κρίσιν, έδωσε του
λάχιστον είς μίαν στιγμήν τήν 
εμπιστοσύνην είς τόν άμερικα- 
νικόν λαόν καί τοΰ άνεζωογό- 
νησε τήν αισιοδοξίαν του.

Έάν τό πείραμα τού κ. Ροΰζ- 
βελτ έπέτυχε σχετικώς, τοΰτο 
οφείλεται είς τό δτι έν τή έφαρ- 
γή του έλήφθησαν ύπ’ δψιν οί 
οικονομικοί καί ψυχολογικοί 
δροι. Οϋτω άφ' ένός μέν άπέ- 
φυγον νά επιβάλουν είς τήν 
παραγωγήν ύπέρογκα βάρη καί 
άφ’ έτέροό περιωρίσθησαν είς 
κοινωνικός τινάς μεταρρυθμί
σεις χωρίς νά απειλήσουν τήν 
ιδιωτικήν ιδιοκτησίαν οϋτε νά 
έπαγγέλλωνται τήν σοσιαλιστι- 
κοποίησιν τών πάντων.

Λαμβανομένων ύφ’ δψιν τών 
άνωτέρω παρατηρήσεων νομί- 
ζομεν δτι τό πείραμα τοΰ κ. 
Ροϋζβελτ δέν δύναται ν’ άντι- 
γραφή άπό τά Εύρωπαϊκά Κρά
τη. ’Άν αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι 
έφήρμοσαν τό σχέδιον Ροϋζβελτ
τοΰτο οφείλεται είς τό δτι ή 
δυνατότης δανεισμού τοΰ Δημο
σίου ήτο καί παραμένει άκόμη 
άσυγκρίτως άνωτέρα παντός 
άλλου Κράτους καί είς τό δτι 
αί άνεξάντλητοι φυσικαί πηγαί 
των ταΐς έπιτρέπουν τολμήμα
τα, τά όποια αί άλλαι χώραι ό- 
φείλουσι ν’ άποφύγουν.

Quod licet jovi, non licet bo- 
vi, έλεγον άλλοτε οί λατίνοι. 
Καί ήμεΐς λέγομεν σήμερον, έ
καστος όφείλει νά ένεργή άνα- 
λόγως τοΰ ίδιου του φυσικοΰ 
καί άναλόγως τών ίδιων των 
ικανοτήτων.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1936

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

’Αξία Εργοστασίων Πυριτιδοποιείου. (Γήπεδα, Κτίρια 
καί Μηχανήματα) Δραχ.

Εγκαταστάσεις κατά τό 1936 Δραχ.
Δραχ.

18.346.060.89
42.872.878.70
61.218.939.59

17.946.060.89 43.272.878.70

Δραχ.

42 836.154.55 
73.809.678.80

116.645.833.35

39.936.154.55 76.709.678.80

45.953.50
5.953.50

2.111.293.90

40.000.—
106.037.50
101.037.50 ~ 5.000-

ΜΕΙΟΝ. ’Αποσβέσεις παρελθουσών χρήσε
ων ... . Δρχ. 13.346.060.89 

ΜΕΙΟΝ. Άπ)σις χρήσ. 1936 δρ. 4.600.000.—
’Αξία’Εργοστασίων Κυλυκοποιείου. (Γήπε

δα, Κτίρια καί Μηχανήματα) Δραχ.
Εγκαταστάσεις κατά τό 1936 Δραχ.

ΜΕΙΟΝ ’Αποσβέσεις παρελθουσών χρή
σεων .... Δραχ. 31.836.154.55 

ΜΕΙΟΝ. Άπ)σις χρ. 1936 δρ. 8.100.000.—
’Εγκαταστάσεις Εργοστασίου ’Ελευσίνας 

κατά τό 1936 (Γήπεδα, Κτίρια καί Μη
χανήματα) .................................Δραχ.

Πυριτιδοποιεΐον έν Πειραιεΐ »
ΜΕΙΟΝ. ’Αποσβέσεις παρελθ. χρήσ. »
Πυριτιδοποιεΐον έν Σύριο »
ΜΕΙΟΝ. ’Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεων »
"Έπιπλα καί Τροχοφόρα 
ΜΕΙΟΝ. Τ’ άποσβεννύμενα
Ταμεΐον
Γραμμάτια εισπρακτέα
Συμμετοχή εις A. Ε. Έλλην. Όπλουργεΐα καί Όβιδουργεΐα 
ΜΕΙΟΝ. ’Αποσβέσεις χρήσεων 1932)1935 
Συμμετοχή εις Βιομηχανικά; ’Επιχειρήσεις 
’Εγγυοδοσία παρά Δημοσίφ α)
Χρεώγραφα β)
Μείωσις αξίας χρεωγράφων
‘Ελληνικόν Δημόσιον τά δφειλόμενα

» > έγγυήσεις Εθνικής Τραπέζ. πρός Δημόσιον)
διά τήν έκτέλεοιν τών συμβάσεών μας)

Χρεώσται 
’Υλικά καθ’ οδόν
’Υλικά έν Άποθήκαις Έργοσταοίωνί 
Προϊόντα έν Άποθήκαις ’Εργοστασίων } 1)

1.390.682.—
278.136.—

Δρχ.

e.coo.ooo.-
4.600.000.-

48.199.567.70
3.000.000.—

24.306.548,35

122.138.851.40

1.112.546 — 
2.133.073.65 
3.132.660.—

2.000.000.—

1.333.250.—
326.083.75

45.199.567.70

'Υλικά έν κατεργασία
α) 223 Όμολογίαι 

125 
207 
645 

β) 75 
22

Ήνοποιημένου Δανείου 
Δανείου Μελιγαλά 

> Έπιτάξεως 
’Ανταλλαξίμων 1926-ή-8ο)ο 
Ήνοποιημένου Δανείου 
Δανείου Μελιγαλά

34.644.854.25
32.145.178.50 91.090.581.10

23.827.535.50 
51.504.264.30 
8.748.261.— 

23.268.373.20

149.867 Μετοχαί Έλλην. Εριουργίας

1) Τά υλικά έξετιμήθησαν εις τήν αρχικήν αυτών αξίαν 
τά δέ προϊόντα εις τήν τιμήν τής κατασκευής των. Δρχ. 375.821 047.60

Δρχ.
Μετοχικόν Κεφάλαιον 
Άποθεματικόν Κεφάλαιον
"Εκτακτον Άποθεματικόν Κεφάλαιον »
Αύτασφάλεια Εργοστασίων »

» » (Κράτησις κατά τό 1930) »
Κρατήσεις δι’ ένδοχομένας άποζημιώσεις έξ ατυχημάτων 
Προκαταβολή Δημοσίου (αρχικόν ποσόν) Δρχ.
ΜΕΙΟΝ των καταβληθέντων »
Πιστωταί
Προμηθευταί ’Εξωτερικού 
Γραμμάτια πληρωτέα
'Ελληνικά Όπλουργεΐα καί Όβιδουργεΐα Α.Ε. 
Λογαριασμοί διάφοροι 
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων 
Μέρισμα έτους 1936
Φόρος Δημοσίου. Έπί μερίσματος

» » » αμοιβής Διοικ. Συμβ.
Κέρδη καί Ζημίαι (υπόλοιπον είς νέον)

Δρχ.

3,750.000.—
2.750.000.—
7.000.000.—
1.000.000.-

40.000.000.—
26.132.109.90

12.481.- 
10.500.1 00.-
2.511.152.-

126.340.-

7.500.000,—

6.500.000.—

8.000.000 — 
200.000.—

13.867.890.10
291.285.43125
13.170.822.55 
9.948.817.—

450.000.—
11.697.973.55

10.512.481.—

2.637.492.—
50.140.15

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
ΧΡΕΩΣΙΣ ΙΙΙΣΤΩΣΙΣ

Έξοδα Διοικήσεοις καί Διαχειρίσεως 
Τόκοι
Φόροι διάφοροι Εταιρείας 
Απόσβεσις χαρτοσήμου Συμβάσεως κτλ.

> μετοχικού ένταλμάτων Δημοσίου
Α ποζημιώσεις προσωπικού λόγφ ατυχημάτων
Απόσβεσις έξόδων ταξιδίων Διευθύνσεων διά τεχνικά; μελέτα;

» λ)σμοΰ «έπιπλα καί τροχοφόρα» ώς άνω 
Εισφοραί Εταιρείας ύπέρ φιλανθρωπικών σκοπών 
Εισφορά 'Εταιρείας υπέρ Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Κράτησις έπισφαλών απαιτήσεων 
Κοάτησις διά μείωσιν αξίας χρεωγράφων μας, ώς άνω 
Κράτησις δΡ αύτασφάλειαν ’Εργοστασίων 
Κράτησις πρός άπόσβεσιν έγκαταστάσεων Πυριτιδοποιείου 
Κράτησις πρός άπόσβεσιν έγκαταστάσεων Καλυκοποιείου 
Καθαρά κέρδη διατιθέμενα

Δρχ.

Δρχ.

5.301.903.10 
18,482.695,85
2,158,873,-
3,036,473,20
3.350.349.10 

581,564,—
1,000,000,— 

278,136,- 
374,000,— 
100.003.— 
200,000,— 

3,000,000,— 
1,000,000,— 
4,600,000,— 
8,100,000,— 

13,842,244.15

65,406,238,40

Άπό ύπόλοιπον παρελθόντος έτους
•Από κέρδη έκ πωλήσεων προϊόντων Εργοστασίων τό 1936

73,245,80
65,332,992,60

Δρχ. 65,406,238,40

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΕΡΔΏΝ ΕΚ ΔΡΑΧΛ\θΝ 13·842.244.15ο)ο

Μέρισμα έτους 1936 μικτόν έπί 75,000 μετοχών 
μεΐυν φόρου μερίσματος

Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου 
μεΐον φόρου Δημοσίου

Φόρος Δημοσίου έπί μερίσματος πρός 19,30
> » » αμοιβής Διοικ. Συμ. πρός 19,30

'Υπόλοιπον άφιέμενον είς Νέον

Δρχ. 13,011,152,-
2,511,152,-

780,952,-
126,340,-

2,511,152,-
126,340,-

10,500,000,—

654,612,—

2,637,492,- 

50,140,15 

Δρχ. 13,842.244,15

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ
Φόροι Διάφοροι Δημοσίου
Φόρος κύκλου έργασιών έπί πωλήσεοιν
Τελωνειακοί Δασμοί
Φόρος κύκ?,ου έργασιών έπί δασμών
Αξία ταινιών φόρου καταναλ. έκρηκτικών
Χαρτόσημα Συμβάσεως κλπ.
Μετοχικόν ένταλμάτων Δημοσίου
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόρος μερίσματος καί άμοιβ. Δ. Συμβουλίου

Δρ. 180,800,- 
1,978,073,— 

14,895,661,40 
2,002,563.60

2,158,873,—

16,898,225,—
2,494,600,75
3,036,473,30
3,350.349,10

320,702.—
2,637,492,-

Δρχ. 30,896,725,05

Τό έκ Δραχμών 140.— μέρισμα κατά μετοχήν, έλευθερον παντός τέλους πληρωΟήσεται μετά τήν 
έγκρισιν τοΰ παρόντος Ισολογισμού υπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών Μετόχων καί είς ήμέραν όρι- 
σθησομένην ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, έπί τή προσαγωγή τών ύπ’ άριθ. 62 μέχρις 73 συμπεριλαμ- 
βανομένης, μερισματαποδείξεων έν τοΐς έπί τής Λεωφόρου ’Αμαλίας αριθμός 20 Γραφείοις τής 
Εταιρείας.

Έν Άθήναις τή 3η ’Ιουνίου 1937

"Ο Σύμβουλος Άναπλ. Γεν.ΔιευΒυντοΰ

ΜΠΟΔΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Ό Πρόεδρος Δ.Σ·

ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
Ό Αρχιλογιστής

Κ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ
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Η ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΑΠ2 ΑΝΑΤΟΛΗ

— Ή άπό τοϋ 1933 εις λανθάνου- 
σαν κατάστασιν εύρισκομένη παλαιά 
Σινοϊαπωνική ερις έξέσπασε πάλιν 
μέ νέαν ζωηρότητα 'κατά τά τέλη 
τοϋ παρελθόντος Ιουλίου λόγω της 
αδικαιολογήτου εισβολής ’Ιαπωνικών 
στρατευμάτων είς τήν περιφέρειαν 
τοϋ Πεκίνου (Peiping), εντός δέ όλί. 
γων έβδομάδων έξειλίχθη αϋτη τα
χύτατα είς λυσσώδη αγώνα διεξαγό- 
μενον μέ όλα τά σύγχρονα τέλεια 
πολεμικά μέσα είς τά εκτεταμένα 
θέατρα επιχειρήσεων τής Βορειοανα
τολικής καί ’Ανατολικής Κίνας, καί 
μέ κίνδυνον γενικεύσεως τής συγ- 
κρούσεως λόγω των θίγόμενων οϋτω, 
σπουδαίων συμφερόντων διαφόρων 
Μεγάλων Δυνάμεων.

— Γνωστή είναι ή άπό δεκαετη
ρίδων καταβαλλόμενη συνεχής καί 
επίμονος προσπάθεια τής Ιαπωνίας 
νά έπικρατήση είς τήν ’Άπω ’Ανα
τολήν. Αί νιππονικαί νήσοι δέν επαρ
κούν νά διαθρέψωσι τά πολλά εκα
τομμύρια τοϋ πληθυσμοϋ των(αϋξη- 
οις έτησίως 14—15 ο)οο περίπου), όσ- 
τις παρά τήν εξαιρετικήν λιτότητά 
του άναγκάζεται νά ζητήση διέξοδον 
είς τάς μεγάλας ευφόρους έκτάσεις 
τής απέναντι ’Ασιατικής ’Ηπείρου.

— Συνέπειαι τής άνω άκολουθου- 
μένης ιμπεριαλιστικής πολιτικής υ
πήρξαν ό-Σινοΐαπωνικός πόλεμος τοϋ 
1894—1895, ό Ρωσσοϊαπωνικός τοϋ 
1905, ή κα τάκτησις κατά τήν περίο
δον 1931—1933 τής Μαντζουρίας καί 
ή ϊόρυσις τοϋ Κράτους τοϋ Μαν- 
τσούκουό ύπό τήν κηδεμονίαν τής 
’Ιαπωνίας. Πρό εξαετίας ό πυπνός 
αγροτικός πληθυσμός τής Ιαπωνίας 
έστενεν ύπό τό βάρος τών δυσβά
στακτων χρεών του, ή δέ νεοκατα- 
κτηθεϊσα Μαντζουρία ένεφανίζετο 
είς αυτόν ώς χώρα τής επαγγελίας, 
τά αποτελέσματα τής έκμεταλλεύ- 
σεως τής όποιας θά ήταν άμεσα καί 
πλούσια. Πλήν όμως αί άνω έλττίδες 
σκληρώς διεψεύσθησαν. Ή Μαντζου
ρία ϊνα άποβή γόνιμος καί αποδο
τική έδει προηγουμένως νά άρδευθή 
καί καλλιεργηθή συστηματικώς όπερ 
άπήτει τεραστίαν χρηματοδότησιν 
καίμακροχρονίουςπροσπαθείας.Έπο- 
μένως κατά τήν ειρηνικήν περίοδον 
1933—1936 ό Ίάπων άγρότης ούδε- 
μίαν βελτίωσιν είδε τής οικονομικής 
θέσεώς του, άπ’ έναντίας μάλιστα 
έξηκολούθησε νά ζή ακόμη είς βά
ρος τοϋ Κρατικοϋ προϋπολογισμού 
ύπερφορτωμένου ήδη λόγω τών έν- 
τατικών στρατιωτικών καί ναυτικών 
εξοπλισμών καί τής άνάγκης εύ- 
ρείας χρηματοδοτήσεως τής Μαν
τζουρίας.

Πρό τής δυσαρέστου ταύτης κατα- 
στάσεως καί τής φυσικής άπαγοη- 
τεύσεως τών χωρικών μαζών τό πα- 
νίσχυρον στρατιωτικόν κόμμα όπερ 
άγει καί φέρει τήν νέαν Κυβέρνησιν 
τοϋ Πρίγκηρος Konoe εϋρεν, ότι ή 
καλυτέρα λύσις θά ήτο νά έπαναλη- 
φθή τό πείραμα τοϋ 1931 —1932 διά 
τής αρπαγής μερικών έπαρχιών τής 
Κίνας μεταξύ τής Μαντζουριανής 
Μεθορίου καί τοϋ Κίτρινου Ποταμοϋ, 
συγκεκριμένως τών επαρχιών Chahar 
καΐ Hopei. Ό έκρηγνύμενος οϋτω ά- 
φεύκτως πόλεμος θά παρεϊχεν έπί- 
οης τό πλεονέκτημα τής έξάψεως 
τοϋ Ίαπωνικοϋ πατριωτισμού καί τής 
άποσπάσεως τής προσοχής τοΰλαοϋ 
άπό τάς έσωτερικάς στενοχώριας 
καί τής προσηλώσεως αύτής είς τήν 
νέαν ένδοξον πολεμικήν περιπέτειαν.

— Τό Κράτος τοϋ Μικάδου παρε- 
οκευάσθη έπιμελώς πρός πόλεμον. 
’Εκτός τών στρατιωτικών παρα
σκευών συνήψε κατά τό 1936 πρός 
έξασφάλισιν ένδεχομένης ύποστηρί- 
ξεως τό λεγόμενον «’Αντικομμουνι- 
στικόν Σύμφωνον» μετά τής Γερμα
νίας ής τά συμφέροντα ταυτίζονται

μετά τών τής Ιταλίας καί ’Ιαπωνίας 
όσον αφορά τήν καταπολέμησιν τών 
Σοβιετικών σκοπών ε'ίτε έν τή λεκάνη 
τής Μεσογείου ε’ίτε έν τή ’ ’Άπω 
Ανατολή.

— ’Από τής οικονομικής πλευράς 
είδικώς πρός έξασφάλισιν χρηματι
κών πόρων τό κάλυμμα τής Τραπέ- 
ζης τής Ιαπωνίας άνερχόμενον εις 
524 έκατομμ. yen (ισοτιμία : yen 1.33 
κατά γραμμάριον χρυσοϋ ήτοι 750 
χιλιοστόγραμμα χρυσοϋ κατά yen), 
έπανετιμήθη τή 24)7)1937 είς 1.378 
έκατομμ. yen (ισοτιμία yen 3.50 κατά 
γραμμάριον χρυσοϋ ήτοι 286 χιλιο
στόγραμμα χρυσοϋ κατά yen). Ή 
πράξις αϋτη ύποτιμήσεως τοϋ yen 
κατά 61.86 ο)ο άποτελεϊ επίσημον 
έπικύρωσιν τής .le facfo γενομένης 
βαθμιαίας ύποτιμήσεως τοϋ νομίσμα
τος άπό πέρυσιν κατά 64.3 ο)ο. Δε
δομένου δέ ότι δυνάμει τοϋ Νόμου 
18)6)32 ή Τράπεζα τής ’Ιαπωνίας δι
καιούται νά έκδώση χαρτονόμισμα 
μόνον μέχρι τοϋ ορίου τών ένός δι
σεκατομμυρίου yen πέραν τής άξίας 
τοϋ χρυσοϋ καλύμματος τουτέστιν 
μέ κάλυμμα 524 έκατομμ., ήδύνατο 
νά έκδώση χαρτονόμισμα μόνον μέ
χρι 1524 έκατομμ. yen, καί λαμβανο- 
μένου συνάμα ύπ’ δψιν ότι τή 30)6) 
1937 ή κυκλοφορία άνήρχετο πράγ
ματι είς 1.640 yen, προκύπτει ότι διά 
τής έπανατιμήσεως τοϋ καλύμματος 
είς χρυσόν τής Τραπέζης τής ’Ιαπω
νίας, ή ’Ιαπωνική Κυβέρνησις δύνα- 
ται ήδη έπί τή βάσει τών κειμένων 
νόμων νά ένεργήση πληθωρισμόν τοϋ 
νομίσματος της κατά 738 έκατομμ. 
yen, μέχρι τοϋ νομίμου ορίου τών 
2378 έκατομμ. yen. Αύτά μέν ώς 
Γίρός τήν έπάρκειαν τών έσωτερικών 
μέσων πληρωμής διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τών έκτακτων πολεμικών δαπα
νών. Όσον άφορά τήν άπόκτησιν 
ξένου συναλλάγματος διά τήν πλη
ρωμήν παραγγελιών είς τό εξωτερι
κόν, ή Ιαπωνία έπίσης δέ καί ή Κίνα 
προέβαινον άπό τών μέσων ΑΟγού- 
στου έ. f. είς πωλήσεις χρυσοϋ καί 
άργυροϋ είς τάς αγοράς Νέας Ύόρ- 
κης καί Λονδίνου μέ συνέπειαν κάμ- 
ψιντής τιμής τών άνω πολυτίμων με
τάλλων.Ή Ιαπωνική Κυβέρνησις άλ
λως τε στρατιωτικοποιήσασα τήν 
όλην έθνικήν οικονομίαν τής χώρας, 
άναλαβοϋσα άπολύτως τήν διαχείρι- 
σιν τών πόρων αυτής, τόν έλεγχον 
τής παραγωγής πρώτων ύλών, τών 
μεταφορών εμπορευμάτων καί τής 
κινήσεως τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου, 
φαίνεται άποφασισμένη νά περιορίση 
τάς είσαγωγάς μόνον είς τάς άπο
λύτως άναγκαίας πολεμικός άνάγκας 
έκ τοϋ έξωτερικοϋ διά τήν πληρω
μήν τών όποιων άποκλειστικώς θά 
διατεθώσι τά ύπάρχοντα μέσα πλη 
ρωμής είς τό έξωτερικόν.

— Ό άγων είς ον άποδύεται ήδη 
ή Ιαπωνία προμηνύεται τραχύς καί 
μακρός." Ή κατάκτήσις τών επαρχιών 
Chahar καί Hopei άποδεικνύεται πολύ 
δυσκολώτερον έγχείρημα τής κατα- 
λήψεως τών έπαρχιών Fengtiln καί 
Jehol πρό πενταετίας. Καί τοϋτο ού 
μόνον διότι ή ’Ιαπωνία έπιχειρεΐ νά 
πλήξη τήν Κίναν είς τήν ζωτικωτέ- 
ραν περιοχήν της, άλλά καί διότι 
ήδη ό άντίπαλος τής ’Ιαπωνίας, τό 
Σινικόν Κράτος τοϋ Νανκίν ύπό τήν 
προεδρίαν τοϋ Στρατάρχου Τσίαγκ— 
Κάϊ —Τσέκ, έμφανίζεται άρτίως όρ- 
γανωμένον καί έτοιμον πρός δραστη- 
ρίαν άμυναν. Πράγματι κατά τήν τε- 
λευταίαν τετραετίαν ή Κίνα έξειλί
χθη ραγδαίως είς σύγχρονον Κράτος, 
μεταμορφωθεΐσα καθ’ 8ν τρόπον καί 
ή ’Ιαπωνία πρό έβδομηκονταετίας.Ή 
τάξις έπαγιώθη διά τής ταχείας κα
ταστολής τών άνταρσιών είς διαφό
ρους επαρχίας, τό Κράτος κατέστη 
σεβαστόν έσωτερικώς καί έξωτερι- 
κώς, τό διευθυνόμενον νόμισμά του 
διατηρεί ικανοποιητικήν σταθερότητα.

αί στρατιωτικοί δυνάμεις αύτοΰ ώρ- 
γανώθησαν κατά τό Ευρωπαϊκόν 
υπόδειγμα, έπίσης δέ ή χώρα άνα- 
συγκροτουμένη άπό άπόψεως Εθνι
κής Οικονομίας ήρχισε τήν κατα
σκευήν μεγάλων έργων οδοποιίας, 
σιδηροδρομικών γραμμών κλπ. Ώς 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα άναφέ- 
ρομεν τήν πρό έτους άποπεράτωσιν 
τής σιδ)κής γραμμής Hankow—Can
ton διά τής κατασκευής τοϋ 250 χιλ. 
μήκους μεσαίου τμήματος αύτής κα- 
θυστεροϋντος άπό 20ετίας. ’Ήδη ή 
νέα αϋτη γραμμή συνολικού μήκους 
75ο χιλ. άποτελεϊ σπουδαίαν άρτη- 
ρίαν χρησιμωτάτην είς τάς στρατη
γικός μεταφοράς τών Κινεζικών 
Στρατιών,δεδομένου ότι ό χρόνος τής 
μεταβάσεώςτουάπό Hankow είς Can- 
ίοηκαΐ Hong-Koiig συντομεύεται άπό 
6 ήμέρας είς 2 μόνον, ή δέ Κινεζική 
Στρατιά ή μαχομένη είς Σαγκάην 
έάν τυχόν ύποστή ήτταν είς τό μέτω- 
πον τούτο δύναται νά έλιχθή όποχω- 
ρητικώς πρός Hankow κατά μήκος 
τής άνω σημαντικής γραμμής συγκοι
νωνίας ήτις είναι άπολύτως άσφα- 
λής κειμένη είς τά νώτα τής Κι
νεζικής Στρατιάς δυναμένης οϋτω 
νά άνεφοδιάζηται κανσνικώτατα.

Νϋν αί κύριαι πολεμικοί έπιχει- 
ρήσεις διεξάγονται άφ’ ένός είς τό 
μέτωποντήςΒΆ.Κίναςπρός τά έμπρός 
καί εκατέρωθεν τοϋ Τιέν—Τσίν καί 
τοϋ Πεκίνου, άφ’ ετέρου δέ είς τό 
μέτωπον τής Σαγκάης, μέ πρόθεσιν 
έκ μέρους τών ’Ιαπώνων νά θραύ- 
σωσι τήν Κινεζικήν άντίστασιν καί 
προελάσωσι πρός Νανκίν—Χάνκοου. 
Ή κατοχή τής νήσου Φορμόζας ύπό 
τών Ιαπώνων διευκολύνει τούτους 
είς τήν ένέργειαν άποβάσεων είς 
τούς λιμένας τής άντικρυς ευρισκό
μενης Κινεζικής άκτής, ή είσχώρησις 
όμως έκειθεν είς τό έσωτερικόν τής 
Κίνας καθίσταται άκρως έπικίνδυνος 
λόγω τής έλλείψεως καλών οδών, 
ένω' άπ’ έναντίας οί Κινέζοι δύναν- 
ται νά προβαίνωσι εύχερέστατα είς 
πλευρικός μετακινήσεις κατά μήκος 
τής άναφερθείσης ανωτέρω σιδ)κής 
γραμμής Ilankow-Canton-Hongkong.

"Οσον άφορά τήν Σαγκάην έφ’ 
ής ήδη συγκεντροϋται ή προσοχή 
όλου τοϋ κόσμου, πρόκειται περί με
γάλης πόλεως πληθυσμοϋ 3.565.000 
συμφώνως πρός τήν άπογραφήν τοϋ 
1935, έξ ών 60.000 περίπου ξένοι. Ή 
Σαγκάη είς άρίστην γεωγραφικήν 
θέσιν οίκοδομημένη, είς τάς έκβολάς 
τοϋ ποταμού Homing—Γοιι καί είς 
άπόστασιν 26 χιλ. μόνον τών έκβο- 
λών τοϋ μεγάλου ποταμοϋ Yang— 
Tze—Kiang, είς τό κέντρον πλού
σιας έπαρχίας παραγούσης άφθόνως 
μέταξαν, δεχομένη τά Εύρωπαϊκά 
προϊόντα ε’ίτε άμέσως ε’ίτε έμμέσως 
διά τών λιμένων Σιγκαπούρης καί 
Hong Kong, τά ’Ιαπωνικά προϊόντα 
ώς καί τά Αμερικανικά προϊόντα έκ 
San Francisco, άποτελεϊ τό κυριώ- 
τερον έμπορειον τής περιοχής τοϋ 
Yang—Tze Kiang καί τής Β. Α. Κί
νας, άκόμη καί τής ’Ιαπωνίας καί τής 
Κορέας. Τά Εύρωπαϊκά συμφέροντα 
είς τήν σπουδαιοτάτην ταύτην έμπο- 
ρικήν καί βιομηχανικήν πόλιν είναι 
τεράστια, τά έν Σαγκάη τοποθετη
μένα άγγλικά κεφάλαια π. χ. άνέρ- 
χονται είς £ 200 — 250 έκατομμ., έξ 
ών £ 20 έκατομμ. ήδη κατεστράφη- 
σαν, ώστε νά δικαιολογήται ή αϋ- 
ξουσα άνησυχία τής ’Αγγλίας, τής 
Γαλλίας καί τής Αμερικής διά τήν 
έξέλιξιν τής καταστάσεως, τόσον 
μάλλον όσον ή Ιαπωνία έκήρυξε τόν 
άποκλεισμόν τών Κινεζικών παραλίων 
μήκους 1000 μιλλίων μέχρι τοϋ λιμέ- 
νος τοϋ Hong—Kong νοτίως όπου τά 
άγγλικά συμφέροντα είναι σπουδαιό
τατα. Ό άγγλικός τύπος κρούει τόν 
κώδωνα τοϋ κινδύνου καί συνιστα 
όπως, έστω καί τήν τελευταίαν στιγ
μήν, ή Αγγλία, ή Γαλλία,ή 'Αμερική 
καί ή 'Ολλανδία συνασπισθώσιν ϊνα

ά τιμετωπίσωσι τάς Ιαπωνικός αυ
θαιρεσίας καί άποτρέψωσι τόν κίν
δυνον, νά έκβληθώσιν έκ τής Σαγκάης 
σήμερον, αΰριον δέ πιθανώς καί έκ 
τών λιμένων όλης τής ’Ανατολικής 
’Ασιατικής άκτής.

Κατά τόν άγγλικόν «Economist» 
τοϋ όποιου ή έχθρική πρός τήν Γερ
μανίαν καί ’Ιταλίαν στάσις είναι γνω
στή, ή σύγκρουσις μεταξύ τών δύο 
μεγάλων κίτρινων λαών έν "Απω 
’Ανατολή άποτελεϊ απλώς μίαν όψιν 
τοϋ τεθέντος ήδη μεγάλου προβλή
ματος τοϋ πότερον μέλλει νά έπικρα
τήση έν τω κόσμο) τά έθνικοσοσιαλι- 
στικόν ιδεώδες έκπροσωπούμενον ύπό
τής Γερμανίας—’Ιταλίας...’Ιαπωνίας
ή τό δημοκρατικόν ιδεώδες ‘Αγ
γλίας—Γαλλίας ών ήδη τά συμφέ
ροντα φαίνονται μερικώς συμπί- 
πτοντα μέ τάς έν Μεσογείω, Άν. 
Ευρώπη καί ’Άπω ’Ανατολή έπι- 
διώξεις τής Σοβιετικής Ρωσσίας. Ύ- 
ποχωρητικότης είς τάς ύπερφιάλους 
’Ιαπωνικός άξιώσεις έν ’Άπω Ανα
τολή θά εΐχεν ώς έπακολούθημα αυ- 
ξησιν τών Γερμανικών καί ‘Ιταλικών 
αξιώσεων έν τή λεκάνη τής Μεσο
γείου, ήν ό Mussolini άπεκάλεσεν 
via e vita τοϋ Ίταλικοϋ [mperium.

Ή Κινεζοϊαπωνική σύρραξις άρα 
κινδυνεύει νά έχη ισχυρόν άντίκτυ- 
πον, εύλόγως δέ οί ιθύνοντες Εύ- 
ρωπαϊκοί κύκλοι άνησυχοΰσιν διά 
τήν έξέλιξιν τής καταστάσεως είς 
"Απω Ανατολήν όπου έν άτμοσφαί- 
ρα πλήρει οσμής πυρίτιδας δέν άπο- 
κλείεται ή μετάδοσις τής πυρκαϊάς 
καί είς άλλα μεγάλα "Εθνη τών 
όποιων τά συμφέροντα είς τό νευ
ραλγικόν σημεΐον τής Σαγκάης άπει- 
λοϋνται λίαν. Ευτυχώς τά θλιβερά 
έπεισόδια του τραυματισμού τοϋ 
’Άγγλου Πρεσβευτοϋ έν Κίνα Sir 
HVighe Kuatchbull Hngessen ύπό ’Ια
πώνων άεροπόρων, καί τοϋ κατά λά
θος βομβαρδισμού τοϋ άμερικανικοϋ

πλοίου «President Hoover μετά τι- 
ι νας ήμέρας ύπό Κινέζων άεροπόρων 
j δέν έσχον σοβαρώτερα άποτελέ- 
σματα πλήν μιας σταθερός άλλά 
φιλειρηνικής Διακοινώσεως τής Αγ
γλίας πρός τήν Ιαπωνίαν καί τής 
δηλώσέως τής Κυβερνήσεως τοϋ Nan
kin νά παράσχη πάσαν ικανοποίη- 
σιν εις τάς U.S.A. διά τόν βομβαρ
δισμόν τοϋ President Hoover. Άντι- 
θέτως μάλλον άνησυχαστικόν φαίνε
ται τό ύπογραφέν τη 21)8)37 Ρωσσο- 
Κινεζικόν Σύμφωνον περί μή έπιθέ- 
σεως όπερ δύναται νά θεωρηθή ώς 
άπάντησις είς τό Άντικομμουνιστι- 
κόν Σύμφωνον Γερμανίας-Ίαπωνίας.

Πάντως, ή άπόψασις τής ’Ιαπωνίας 
νά έπιδιώξη διά τής βίας τήν πραγ- 
ματοποίησιν τών σχεδίων της έν 
Κίνα δέν είναι άμοιρος κινδύνων, 
ώστε νά διερωτώνται οί Financial 
Times τής 21)8)37, έάν δέν θά ήτο 
άπείρως προτιμώτερον διά τήν ’Ια
πωνίαν νά προοπαθήση διά βραδείας 
πολιτικής καί έμπορικής διεισδύσεως, 
νά έπιτύχη τούς οικονομικούς σκο
πούς της.

— "Ηδη άλλως τε ή κατά τά τε
λευταία έτη αϋξησις τής οικονομικής 
έπιρροής τών ’Ιαπώνων έν Κίνα ήτο 
σημαντικωτάτη. 45 έργοστάσια υφαν
τουργίας, έξ ών 30 είς Σαγκάην καί 
10 είς Tsing Tao άνήκον είς τούς 
’Ιάπωνας.Έπί πλέον οί ’Ιάπωνες διε- 
τήρουν 11 έργοστάσια μεταλλουρ
γίας, 3 έργοστάσια κατασκευής ει
δών έκ καουτσούκ, 3 έργοστάσια 
σακχάρεως. πολλά εργοστάσια ύε- 
λουργίας, σαπωνοποιίας, σπίρτων, 8 
μεγάλας Τραπέζας, διαφόρους άτμο- 
πλοϊκάςΈταιρείας κλπ. Έκραγέντος 
τοϋ πολέμου οί Κινέζοι μποϋκοττά- 
ρουν πλέον άμειλίκτως τά ’Ιαπωνικά 
προϊόντα, έάν δέ ό πόλεμος ώς φαί
νεται διαρκέση, αίζημίαι τοϋ ’Ιαπωνι
κού κεφαλαίου τοϋ τοποθετημένου είς 
Κίναν θά είναι επομένως τεράστιαι.

I. Α. Δ.
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112 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν ‘Αγγλία 
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
Κατά χ ί|\· Έκτακτον Γενικήν Συνέ

λευση’ των μετόχων τής Τραπέζης 
τής 25ης Αύγουστου 1987 άνέγνώ- 
σΙΙ ί] ί| ακόλουθος έκθεσις τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου, κατόπιν τής όποιας έ- 
τροποιήθησαν ,τά σχετικά άρθρα 
τοΰ καταστατικού τής Τραπέζης και 
κατέστη, εφεξής, δυνατή ή άσκησις 
τής ναυτικής πίστεως. Ή έκθεσις 
έγινεν ώς έξης :

«Ή σΰγκλησις Υμών εις Εκ
τακτον Γενικήν Συνέλευσιν ύπη- 
γορεύθη έκ τής ανάγκης τής με
ρικής τροποποιήσεως τοΰ Κατα
στατικού τής Τραπέζης ημών πρός 
τον σκοπόν να περιληφάή εις 
τάς έργασίας αυτής τάς προβλε- 
πομένας και υπό τοΰ Κωδικοποι- 
ημένου Νόμου 3291 περί Κτημα
τικών Τραπεζών» καί ήάσκησις τής 
ναυτικής πίστεως, καθ’ ήν ΰπο- 
χρέωσιν άνέλαβεν ή Τράπεζα διά 
τοΰ άρθρου Γιου τής από 16ης ’Ι
ουνίου έ.έ. Συμβάσεως αυτής μετά 
τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου, τής κυ- 
ρωθείσης διά τοΰ Νόμοι' 795)1937 
τοΰ δημοσιευθέντος είςτό ΰπ’άριθ. 
282 τής 27ης ’Ιουλίου 1937, τεύ
χους Αλ ψύλλον τής ’Εφημερίδας 
τής. Ιίυβερνήσεως καί διά τής ο
ποίας-έρρυθμίσθη τό έγερίΐέν ζή
τημα έκ τής κατά τής ήμετέρας 
Τραπέζης άξιώσεως τοΰ Έλληνι- 
κοΰ Δημοσίου έκ τής εφαρμογής 
δι’ αυτήν τής περί δραχμοποιήσε- 
ως νομοθεσίας.

»Καί δσον μέν αφορά εις τό ι
στορικόν τής προαναφερθείσης 
Συμβάσεως ημών μετά τοΰ Δημο
σίου καί τά εξ αυτής προκύπτον- 
τα αποτελέσματα διά τήν Τράπε
ζαν, έπιφυλασσόμεθα δπως έπα- 
νέλθωμεν έπ’ αυτών καί έν πλά- 
τει άναπτύξωμεν τά θέματα ταΰ- 
τα κατά τήν άνασκόπησιν τών 
πεπραγμένων τής τρεχούσης χρή- 
σεως εις τήν έπομένην Τακτικήν 
Γενικήν Σΰνελευσιν Υμών, καθ’ 
δτι τά θέματα ταΰτα είναι άντι- 
κείμενον λογοδοσίας επί τών τακ
τικών εργασιών καί ληψοδοσιών 
τής Τραπέζης.

» Περιοριζόμεθα συνεπώς είς τό 
θέμα τής προσθήκης εις τάς έρ
γασίας τής Τραπέζης τής ασκήσε- 
ως τής Ναυτικής Πίστεως καί ή- 
τις προσθήκη είναι, ώς λέγομεν, 
απόρροια τής διατάξεως τοΰ άρ
θρου 5ου τής περί ής ό λόγος 
Συμβάσεως ήμών μετά τοΰ Δημο
σίου, συντελεστική συγχρόνως τοΰ 
γενικού σκοποΰ εις ον αποβλέπει

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.!δηλ52|:ε
ΤΗΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙΕΑΡΕΥΟΠΗΙAHQN. 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α, & Α. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

ή Σύμβασις αυτή, ήτοι τής εΰρύν- 
σείος τοΰ κύκλου έπανατοπόθετή- 
σεως εις δάνεια Λιρών ’Αγγλίας 

ως τών ήδη ; 
νων παρά τη

των εκ της εισπραξε 
εις Λίρας κεχορηγημέ 
Τραπέζης δανείων, έπ! υποθήκη 
ακινήτων ή έπ’ εκχωρήσει προσό
δων, κεφαλαίων.

» ’Αλλά πέραν τοΰ σκοποΰ τού
του ή προσθήκη τής έργασίας 
ταύτης εις τόν κύκλον τής δράσε- 
ως τής Τραπέζης ημών, γενομένη 
τή απαιτήσει τής Κυβερνήσεως έν 
τή εγνωσμένη φροντίδι ταύτης 
διά τήν προώθηση' καί ανάπτυ
ξη· τήςένγένει ’Εθνικής Οικονο
μίας ήμών, αποβλέπει εις τήν ενί
σχυση· τοΰ κλάδοι’ τής εμπορικής 
καί επιβατικής ναυτιλίας διά τής I 
παροχής εις-ναύτην ενυπόθηκων 
δανείων μακράς κατά- τό δυνατόν 
προθεσμίας.

»Θεωροΰμεν περιττόν νά έξά- 
ρωμεν άνταΰθα τήν σημασίαν, ήν 
θά έχη διά τόν σπουδαιότατον 
τοΰτον κλάδον τής ’Εθνικής Οι
κονομίας τής χώρας, οίος είναι ό 
τής εμπορικής ναυτιλίας, ή όρ- 
γάνωσις καί παρ’ ήμΐν τής ναυτι
κής πίστεως. Είναι εις πάντας 
γνωστή ή μεγίστη ανάπτυξις ι)ν 
ελαβεν δ κλάδος ούτος, ιδία κατά 
τούς τελευταίους χρόνους, ώστε νά 
είναι ασφαλώς επιβεβλημένη πλέον 
ή προσπάθεια τής έκ παραλλή
λου όργανώσεως καί α να πτύξεως 
τής ναυτικής πίστεως καί παρ’ ή
μΐν. Καί διά τήν Τράπεζαν ήμών 
έξ άλλου, ή έπέκτασις τοΰ κύκλου 
τών εργασιών αυτής διά τής προσ- 1 
θήκης εις αΰτάς τής ναυτικής πί-I 
στεως, δεν δύναται ειμή νά θεω- 
ρηθή ώς επωφελής δι’ αυτήν καί 
τούς μετ’ αυτής συναλλασσόμε
νους.

Βεβαίως εις τήν νέαν αυτήν 
εργασίαν θά χωρήσωμεν μετά πά- 
σης περισκέψεως καί τής συνχηρη- 
τικότητος εκείνης, ήτις διακρίνει 
νει πάντοτε, ώς πρέπει, τό ίδρυμα 
ημών. Ή άσκησις τής ναυτικής 
πίστειος, αυτή καθ’ έαυτήν, εμ
φανίζει πλείστας δσας δυσκολίας 
καί κινδύνους, οϊους δεν έχει ε
κείνη τής ένυποθήκου επί τών α
κινήτων πίστεως. Διά τοΰτο καί 
κατά τά πρώτα ιδίως βήματα 
πρός τήν νέαν ταύτην κατεύθυν
ση’ τών εργασιών τής Τραπέζης 
ήμών θά βαδίσωμεν μετ’ άκρα

Ή ήμετέρα Εταιρία δηλοΐ δτι 
εις τά έν Πειραιεΐ μεταλλουργικόν 
Έργοστάσιόν της, παράγει σιδηράς 
ράβδους διά σιδηροπαγή σκυροδέμα-
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

περισκέψεως και άφοΰ προηγους 
μένφς καλώς κάτάτοπισθώμεν πρός 
τά συναφώς κρατούντα έν άλλαις 
χώραις, ένθα ή άσκησις τής ναυ
τικής πίστεως από μακροΰ- χρο
νολογείται, έν προσαρμογή βε
βαίως καί πρός τάς έν τή χώρα 
ήμών συνθήκας.
— -Πρώτον βήμα πρός τήν τοιαύ- 
την όργάνωσιν αποτελεί ή κατάλ
ληλος προσαρμογή τοΰ Καταστα
τικού τής Τραπέζης ήμών, ώστε 
νά καθίσταται δυνατή εις ημάς ή 
άσκησις αύτη τής ναυτικής πί
στεως. Εις τοΰτο καί αποβλέπει 
ή υπό τήν. έγκρισιν Υμών τιθε- 
μιένη πρότασίς μιας περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
άρθρων 2, 3, 22, 35, 36. 37, 38, 40 
καί 48 τοΰ Καταστατικού»"

τα άνταποκρινόμενα πλήρως πρός 
τούς κανονισμούς τών ήμετέρων 
Δημοσίων ’Αρχών. Ή δέ διάθεσις 
αυτών εις τό Έμπόριον καί τάς κα- 
τασκευάς ’Έργων συνεστήθη καί υ
πό τοΰ Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας διά τής κατωτέρω δη- 
μοσιευομένης ύπ’ άριθ. 81415)31)8 
1937 Εγκυκλίου διαταγής του. Συ
νεπώς τά έν Θεσσαλονίκη πωλού- 
μενα άκατάλληλα σίδηρα οέν είναι 
τοΰ ήμετέρου Εργοστασίου καί παν 
άντίθετον δημοσίευμα είναι κακό- 
βουλον καί έγένετο' πρός έξυπηρέ- 
τησιν συμφερόντων αλλοδαπών ερ
γοστασίων.

Έν Πειραιεΐ τή 9 Σεπτεμβρίου 
1937.

Ή ΔΙΈΓΘΓΝΣΙΣ

II ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΙΟΪ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΟΚΙΚΗΣ 01Κ0ΗΘΜΙΑΙΠΡΟΙΤΗΠ 
ΓΕΗΙΚΗΗ ΙΙΕΪΒΪΙΙΖΙίΙ 
I1HΜΟΣΙΑΗ ΕΡΓΒΒ

Έν συνεχεία πρός τό όπ’ άριθ. 
79687 τής 27 Αύγούστου έ. έ. ήμέ-

τερον έγγραφον καί πρός πληρεστέ- 
ραν διασάφησιν αύτοΰ εχομεν τή- 
τιμήν νά σας πληροφορήσωμεν δτι 
εις το έν Πειραιεΐ Έργοστάσιον 
A. Ε. Σταυριανοΰ έπετράπη, όχι 
μόνον ή παραγωγή σιδηρών ράβδων 
διά σιδηροπαγή σκυροδέματα, έφ’ δ
σον αυται έχουσι παραχθή έκ σιδή
ρου είσαχθέντος έξ τοΰ έξωτερικοΰ 
εις χελώνας, αλλά καί ή πώλησις 
αυτών, δεδομένου δντος δτι τό βιο
μηχανικόν τοΰτο προϊόν έξισώθη 
πρός τά λοιπά έγχώρια βιομηχανι

κά προϊόντα, άπολαΰον συνεπώς και 
τών αύτών δικαιωμάτων προτιμή- 
σεως.

Παρακαλοΰμεν δπως έν τώ πνεύ- 
ματι τούτω έκδώσητε τάς άναγκαίας 
διαταγάς πρός τάς υφισταμένας υ
μών άρχάς, δεδομένου δτι κατόπιν 
τής προηγηθείσης άπολύτου άπαγο- 
ρεύσεως οι κατά τόπους αρμόδιοι 
διά τήν έπίβλεψιν έπί τών οικοδο
μών, άποκλείουσι γενικώς τά προϊόν
τα τής σοβαρας ταύτης Ελληνικής 
σιδηροβιομηχανίας.

Ό Υπουργός 
I. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΥΦΑΞ/ΛΑΤΕΛ\ΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔ€ΛΦΟΙ /ν\. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Α.€.

ΠΛΟΥΤΟΝΟΣ: - ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ
Α Θ Η Ν A I

Πρός τούς κ. κ. 'Υπάλληλους καί Τραπεζών

Γνωράζομεν ύμΐν δτι ό οίκος ήμών χορηγεί άπαντα τα είδη ιματισμού καί ύπο- 
δήσεως—άνδρικά, γυναικεία και παιδικά—έπί πιστώσει έναντι 15 μηνιαίων δόσεων. 
Σημειοισατε δτι εΐ'μεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. ’Έχομεν τά 
καλλίτερα είδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.
Διά τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής πελατείας μας συνεβλήθημεν με τούς καλλίτε
ρους ράπτας τών ’Αθηνών.

ΕΠΙΞΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΞ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΞΘΗΤΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(τής Της Σεπτεμβρίου 1937)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός κάι εξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς χρυσόν
3. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5· Συναλλαγματικοί καί γραμμάτιφ εσωτερικού :

I. Εμπορικοί αυν)καί καί
γραμμάτια Δρχ- 315.828.261,—

II. Γραμμάτια Δημοσίου » 265.726.631-60
6. Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς : 
α' Δημοσίου Δρ. 2.697.218.740.03 

β' Έτεροι » 1.710.166.784.07

Δρ. 3.225 610.237.22 
527.714.671.35

162.991.288.42

581.554.892.60

4.407.285.524.10
II. Πληρωτέοι είς έξωτερι

κόν συνάλλαγμα »
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις 

1θ Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

4.407.285.524.10 
3.849 396.970.55 

460.495.476.20 
186 874 029 69 
985.310.649.41

Δρχ. 14 387.733.734 54

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. Άποθεματικά :

I. Πρόβλεψις ουμφ.άρθ. 71 Κατ Δρ. 24.570.149 55 
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 70.900.000"—

Δρ. 400.009.000.—

95.470-149.55

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΤΥΠΟΙΞ

‘ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ,
Δ. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ

ΛΔΑΓΕΡ 18 - ΤΗΛ. 53718

13. Τμήμα τακτικοΰ Άποθεμ. είς άντί- 
κρυσμα άποσβεννυμένου μέρους
τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν 5306 »

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίρ »
15. Έτεραι υποχρεώσεις όψεως εις δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 294.018.263.19 
β' Τραπεζών > 672.593.212.42
γ' Έτ.Λ)σμοί » 4.560.369.527.86 Δρ. 5.472.987.003.47

30.000.000.-
6.560.184.000.—

II. Γραμμάτ. καί τραβηκτ. δψεως »

16. Καταθέσ. είς δραχ. υπό προθεσμίαν : 
I. Δημοσίου »

II. Τραπεζών »
III. Έτεροι Λογαριασμοί »

71.758.700.07Δρ. 5 544 745.730.54

17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συν)μα 
καί χρυσόν:

I. Έξ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ.
άρθρ, 62)

II. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα 
18. Έτεραι υποχρεώσεις

Δρ. 127.768.403.94
_____ 127.668.403.94

» 1.629.665.477.51 
Δρχ. 14.387.733.734.54

Προεξοφλητικός τόκος 6 ο)ο
ri παροΰσα δημοσίευσις γίνεται διά λο

γαριασμόν τή; Τραπέζης μόνον κατό- 
αιν έγγράφου εντολής αυτής.

Έν Άθήναις τή 7η Σεπτεμβρίου 1937

"Ο Διοικητής 
ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμημ)χης τον Γεν. Λογιστηρίου
ΣΤΥΛ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, ========

ΙΙΟΜΠΙΙΙ
τ°ο κ. MicHCL CARSOW

Συνέχει* έζ του προηγουμένου)

I Έχομί-ν ϊδΐ) δη ή δημιουργία άπο- 
|ΐΕιιαιιζών ιπ άγεται συγκεκαλυμμένην 
Ι,γΐηοιν των εταιρικών κεφαλαίων, πε- 
Ιιαν των ονομαστικών τοιούτων. Εις 
|ίΐ; περισσοτερας των περιπτώσεων τ’ 
Ιάοθέματα απαρτίζονται, ώς άπεδεί- 
ν,ιιεν ήδη από κέρδη μή διανεμηθέν- 

{([, Λί κρατήσεις αϋται έκ τών κερδών 
Ιίνουσιν εις τήν ιδιοκτησίαν τών με- 
|0ριν καί αΰζάνουσι τό αρχικόν έται- 
,ικόν κεφάλαιον. Αλλά δΰνανται έξ 

fot,u νά προέρχονται καί έξ άλλων πη- 
|ών ώς π. χ. από έκδ'οσιν νέων μετο- 
«ών ύπεράνω τοϋ άρτιου.
’ Είναι γνωστόν, ότι εις τήν περίπτω
σην τούτην οϊ νέοι μέτοχοι, πληρώνουν 
Ιίτί πλέον τής ονομαστικής αξίας τής 
μετοχής, ένα περιπλέον ποσόν, μίαν 
{prime. Ή ανωτέρω συμπληρωματική 
πληρωμή είναι άλλως τε τιμή δικαιό- 
Ι/.ογημένη. &ν ληφθή ύπ’ δψιν δτι οί 
(αρχικοί μέτοχοι υπέστησαν κρατήσεις 
|ί.τί τών προηγουμένων κερδών, επί τφ 
είδιχφ σκοπώ τοΰ σχηματισμού άποθε- 
Ιματικών κεφαλαίων. Τό ποσόν τής pri- 
jme, ίΐά άχθή εις έπαΰξησιν τών ήδη 
|οχηματισμένων «ποθεριατικών. Ή pri
me αίίτη θέτει εις τήν ιδίαν μοίραν 
τούς παλαιούς καί τούς νέους μετόχους.
| θά ήτο ίσως περιττόν νά ρινημονευ- 
|i}[] οτι έκδοσις νέων μετοχών εις τό άρ- 
|τιον δηλαδή επί τή ονομαστική άξία, 
δέν 0ά ήδννατο, έν ούδεμια περιπτώ- 
σει νά σχηματίση άποθεματικόν, αυτή 

I είναι απλή μόνον αΐίξησις τοΰ κεφα- 
I λαίου.
I ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
Ό χαρακτηρισμός ώς αποθεμάτων 

ο/.ων των έκ τών καθαρών κερδών γε- 
I Τύμένων κρατήσεων, καθιστά άπαραί- 
! νητον τήν θέσπισιν διακρίσεων μεταξύ 
! υίν έδραζοριένων όχι μόνον επί row 
! αιτίων των προκαλεσάντων τον σχη- 
| ματισμον των, άλλο. καί αναλόγως 

τοΰ σκοπού 6Τ δν ταυ τα προορίζον
ται.Εϊδομεν ανωτέρω δτι θά ήδύναντο 
να θεωρηθώσι, είτε ώς άποταμιευτικά 
αποθέματα είτε ώς ασφαλιστικά τοι- 
αΰτα. Ενταύθα παρατηρητέον δτι τ’ 
αποταμιευτικά άποθεματικά μένουν 
παγίως εις τό παθητικόν, ενώ τ’ ά- 
οφολιστικά τοιαϋτα εξαφανίζονται διά 
τής έκπληρώσεως τοϋ ρόλου δΓ δν 
προωρίσθησαν. "Οσον αφορά τόν προο- 

: ύίομον των. θά διακρίνωμεν : τ’ άπο- 
δεμκτικά πρβνοίας η άσφαλίσεως,

; unv.« έξητάσθησαν ανωτέρω’ ταΰτα 
οκοπον έχουσι νά προστατεΰσωσι τήν 

I επιχείρησιν έξ απροόπτων ζημιών" τά 
νόμιμα άποθεματικά δέν είναι παρά 
υποχρεωτικόν mimimum" τ’ άποθεμα- 
τικά διακανονισμού τοΰ μερίσμα- 

τ®?(1) άτινα άποτελοϋσιν «είδος άμοι- 
f% υπέρ τών τακτικών μετόχων» καί 
τέλος άποθεματικά προς άντίκρυσιν 
τΠς άνεπαρκείας τών διαθεσίμων 

αΰξησιν τών κεφαλαίων 

Κυκλοφορίας, σκοπόϋντα τήν αϋξη- 
σιν τής δυναμικότητας τής έπιχειρή- 
οεως. Αι κατηγορίαι αύταί έπεξηγούσι 
Ιιε αρκετήν ακρίβειαν τούς κυριω- 
ιερους αντικειμενικούς σκοπούς οίίς 
δΰνανται νά έπιδιώξη ή δημιουργία 
άποθεματικών, ΰπό τήν εύρυτάτην έ'ν-
νοιαν τού δρου.

Εκτός τών διαφόροτν κατηγοριών

(1) Οι μέτοχοι δέν δικαιούνται άπο- 
λήψεως μερίσματος έπί τών συμφώνως 
|Φ νόμω άποθεματικών, τών μή πρός 
τον σκοπόν αυτόν καθιδρυμένων. 
Αλλά τίποτε δέν εμποδίζει τήν πρός 

τον σκοπόν αυτόν δημιουργίαν δευτέ
ρου άποθεριατικοΰ. Ό Νόμος, δ στις 
επιβάλλει τόν σχηματισμόν άποθεματι- 
κοΰ εις -τάς ανωνύμους Εταιρίας, δέν 
επεκτείνεται καί είς τάς ετερορρύθ
μους μετοχικάς τοιαύτας.Καλόν είναι 
°θεν ένα τά σχετικά καταστατικά 
προνοώσι σχετικώς, άντικαθιστώντα 
το συμφώνως τφ Νόμφ άποθεματικόν 
διά τοϋ καταστατικού άποθεματι- 
Χοΰ.

τών άποθεματικών περί ών εϊπομεν 
ανωτέρω καί διά τά όποια είναι εύκο
λος ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένου 
προορισμού, θ’ άπαριθμήσωμεν έν συν
τομία μερικάς εΐδικω τέρας κατηγορίας, 
αϊτινες δέον νά διαχωρισθώσι τών 
πραγματικών άποθεματικών. Τοιαϋτα 
είναι τά μαθηματικά άποθεματικά, 
άπαντώμενα είς δλας τάς επιχειρήσεις 
κεφαλαιοποποιήσεως καί τάς άναλαμ- 
βανούσας υποχρεώσεις επί τής διάρ
κειας τής ανθρώπινης ζωής.Τ’ άποθε
ματικά ταντα εκπροσώπου σι ν έν τή 
πράξει άκινητοποιήσεις κεφαλαίων 
πρός άντιμετώπισιν μελλοντικών γεγο
νότων βεβαίως, αλλά λήξεων κατά τό 
μάλλον ή ήττον μακρών. Μία ασφαλι
στική Εταιρία δέν καθίσταται πλου- 
σιωτέρα έκ τών μαθήματικών της άπο
θεματικών—παρά τοϋ Νόμου επιβεβλη
μένων άλλως τε—, άτινα δέν είναι 
παρά άπλή έγγύησις τών ανειλημμέ
νων υποχρεώσεων της. Τά καθαυτό 
άποθεματικά είναι σαφέστατα. ΓΙρός 
τοϋτο πρέπει ν’ άποφεύγηται πάσα 
σύγχυσις μεταξύ δύο διαφορικών εν
νοιών έκφραζομένων υπό τοϋ αυτού 
ορού.”Ας άναφέρωμεν ακόμη τίι άπο 
Θεματικά άσφαλίσεως, άτινα δέν δύ- 
νανται ν’ άπαντηθώσιν είμή μόνον είς 
τάς αρκετά εύρωστους Εταιρίας, τάς 
δυναμένας ν’ αύτασφαλισθώσιν. ’Εν
ταύθα παρατηρητέον δτι τό άποθεμα
τικόν άσφαλίσεως δέν αποτελεί πραγ
ματικόν άποθεματικόν παρά είς τό τέ
λος τής /.ρήσεως ΰπό τούς κάτωθι 
όρους : δ τον οί κίνδυνοι έκλείψώσιν, 
τό ασφαλιστικόν άποθεματικόν μετα- 
τρέπεται αυτομάτως είς κέρδος. ’Όν
τως ενταύθα υπάρχει μόνον πράξις 
άσφαλίσεως, προσηοτημένη είς τήν αρ
χικήν πράξιν.

Τέλος τ’ άποθεματικά διά τήν 
έκτέλεσιν μεγάλων έργων, ποικίλ- 
λουσιν αναλόγως τών εκχωρήσεων. 
Είς μερικάς περιπτώσεις, άποτελούσι 
βάρος διάρκειας, φαινόμενον σταθε
ρόν, τοΰ οποίου τήν μέσην έτησίαν 
έπιβάρυνσιν δυνάμεθα νά ύπολογίσω- 
μεν μετά τήν σύγκρισιν (ορισμένου, 
αριθμού εταιρικών χρήσεων. Ταΰτα 
έπιβάλλουσι τήν σύστασιν ειδικής πα
ρακαταθήκης, τροφοδοτούμενης δι’ ε
τησίων κρατήσεων, αϊτινες άν καί 
προερχόμεναι έκ τής χρεώσεως τών 
«Κερδοζημιών», δέν. θά ήδύναντο νά 
χαρακτηρισθώσιν ώς κρατήσεις έκ τών 
καθαρών κερδών, διότι αϋται 8ivat 
πρόνοια μελλοντικών δαπανών. Άλλ’ 
αν αϋται ΰπερβαίνουσι τάς άνάγκας 
δι’ ας έθεσπίσθησαν, τότε άντιπροσω- 
πεύουσιν αληθή άποθεματικά.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ

"Ως τό κε'φάλαιον καί αί αποσβέσεις, 
τά άποθεματικά ών τό ποσόν έγγρά- 
φεται είς τό παθητικόν τοϋ ισολογι
σμού είναι διαμοιρασμένα είς τούς 
διαφόρους λ)σμούς τού ενεργητικού 
χωρίς νά είναι πάντοτε ευχερής ή ά- 
πομόνωσίς των. Ή δεύτερα αδτη κα_ 
τηγορία τοίν πόρων ανήκει είς τήν 
κυριότητα τής έπιχειρήσεως, παραπλη- 
σίώς πρός τό κεφάλαιον τής έκ τοϋ 
οποίου διακρίνονται οϋτοι οπό τήν νο
μικήν σύστασιν καί προέλευσίν των. 
Οί πόροι οϋτοι είναι προαιρετικοί και 
μεταβατικοί.

Έν τή πραγματικότητι, τ’ άποθεμα
τικά εύρί.σκονται είς τό ενεργητικόν. 
Άλλ’έμφανίζονται όμως καί είςτό πα
θητικόν. Αυτός ό λογιστικός δυϊσμός 
δέν είναι ίδιον γνώρισμά των, είναι 
κοινός είς δλας τάς αξίας, είς δ λα τά 
διπλογραφικούς εμφανιζόμενα λαβεΐν. 
Έάν ό δυϊσμός οϋτος είναι επιρρεπής 
είς τό νά εύνοήση ώρισμένας συγχύ
σεις ιδεών καί ορολογίας, άρκεΐ ολίγη 
σκέψις διά νά διαλύση δλας τάς φαι
νομενικούς ταύτας αντιφάσεις.

”Ας έπεξηγήσωμεν τόν ορισμόν μας 
δι’ ενός παραδείγματος. Έστοο ή ακό
λουθος κατάστασις.

’Ενεργητικό ν

’.Εργαλεία καί σκεύη 1.000.000 
Κεφάλαιον κυκλοφορίας 500.000

II α θ η τ ι κ ό ν 
Κεφάλαιον 1.500.000

’Άς δεχθώμεν δτι ή Εταιρεία έσχη- 
μάτισε απόθεμα 500.000 φρ. (διά ν’ ά- 
πλοπυι'ήσιομεν τά δεδομένα τοϋ προ
βλήματος θά έξαιρέσωμεν τάς απο
σβέσεις). Τό ποσόν τοϋ άποθέριατος 
τό έκφραζόμενον είς τό παθητικόν ΰπό 
τοϋ λογαριασμού «Άποθεματικά» ά- 
νερχόμενον είς 500 000 δύναται νά 
χρησιμοποιηθή πρός αΰξησιν τών εγ
καταστάσεων. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
θά προστεθή είς τόν λ)σμόν τοϋ ενερ
γητικού «εργαλεία καί σκεύη» δστις 
θά τό άπορροφήση. ’Ήτοι :

’ Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν

Εργαλεία καί σκεύη 1.500.000 
Κεφάλαια κυκλοφορίας 500.000

II α θ η τ ι κ ύ ν

Κεφάλαιον 1.500.000
Άποθεματικά - 500.000

Έάν χρησιμοποιηθή δι’ έπαύξησιν 
τών διαθεσίμων θά εχωμεν :

Έ ν ε ρ γ η τ t κ ό ν

’Εργαλεία καί σκεύη 1.000.000 
Κεφάλαια κυκλοφορίας 1.000.000

II α θ η τ ι κ ύ ν

Κεφάλαιον 1.500.000
Άποθεματικά 500.000
Έάν τ’ άποθεματικά έπενδυθώσιν 

είς διαφόρους αξίας, μετοχάς, ομολο
γίας θά εχωμεν :

’Ενεργητικό ν

Εργαλεία καί σκεύη 1.000.000
Κεφάλαια κυκλοφορίας 500.000
Διάφοροι άξίαι 500.000

Π α θ η τ ι. κ ό ν

Κεφάλαιον 1.500.000
Άποθεματικά 500.000

Τέλος έάν ή κατανομή τών άποθε
ματικών γίνη μεταξύ τών διαφόρων 
λ)σμών τοΰ Ενεργητικού : 200.000 είς 
εργαλεία, 150.0J0 είς διαθέσιμα, καί 
150.000 δΓ αγοράν διαφόρων αξιών
θά εχωμεν :

’Ενεργητικόν

Εργαλεία καί σκεύη 1.200.000
Κεφάλαια κυκλοφορίας 150.0 §
Διάφοροι άξίαι ΙοΟ.ΟΟΟ

ΤΙ α 9 η τ ι κ ό ν

Κεφάλαιον 1.500.000
Άποθεματικά 500.000

Τοιουτοτρόπως τ’ άποθεματικά θά 
παραμένωσιν είς τό ενεργητικόν έφ’ 
δσον χρόνον δέν έξανεμισθοίσιν ΰπό 
ζημιών. Αλλά δέν έπεται, έκ τοΰ γε
γονότος καί μόνον δτι έ'χουσιν ένσω- 
ματωθή είς τό ενεργητικόν, δτι εμφα
νίζεται ακέραια ή άξία των είς τό πα
θητικόν. Δΰνανται λαμπρώς, σημαντικά 
άποθεματικά νά μή έμφανίζωνται ού- 
δαμοϋ τής λογιστικής καταστάσεως. 
Τοιαϋτα είναι τά κεκρυμμένα η λκν- 
Θάνοντα άποθεματικά. Τοιαύτη πε- 
ρίπτωσις θά σημειοΰται οσάκις ή όνο" 
μαστική άξία τού ενεργητικού θά έκ- 
φράζηται μέ ποσά μικρότερα τής πρα
γματικότητας, είτε κατόπιν υπερβολι
κών αποσβέσεων είτε δι’ εξευτελιστι
κών αποτιμήσεων. Τά λανθάνοντα ά
ποθεματικά ουδόλως προϋποθέτουσιν 
άλλως τε πράξεις λαθροχειρίας ή αδέ
ξιους ταχυδακτυλουργίας. Τό ύπερβάλ- 
λον τής πραγματικής άξίας δύναται 
κάλλιστα νά προέλθη έκ τοΰ φυσικού 
ροΰ τών γεγονότων. Ώς π.χ. διά τό 
ΰπερβάλλον τής άξίας τό προκΰπτον

έκ τής αυτομάτου ΰπερτιμήσεως τών 
γηπέδων.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ή έπαναχρησιμοποίησις τών άπο
θεματικών δέν δύναται νά διαγραφή 
είς γενικούς καί άπολύτως κανόνας. 
Ό σχετικός χειρισμός απαιτεί δεξιοτε- 
χνίαν, ευστροφίαν καί καιροσκοπισριόν.

Μάς έδόθη ήδη ή ευκαιρία νά διαπι- 
στώσωμεν δτι ό σχηματισμός νομίμου 
άποθεματικοϋ έθεωρεΐτο έπιβεβλημέ- 
νος είς μερικάς Εταιρείας. Τούτο συμ
βαίνει διά τάς Ανωνύμους Εταιρείας, 
δΓ άς ό Νόμος άπηγορεύει τήν ολο
σχερή διανομήν τών κερδών. Επιβάλ
λεται ή κράτησις τοϋ 1)20 αυτών ήτοι 
ποσοστού 6ο)ο πρός σχηματισμόν τα
κτικού άποθεματικοϋ. Ή τροφοδότησις 
τοϋ σχετικού λ)σμοΰ παύει ευθύς ώς τό 
τακτικόν άποθεματικόν φθάση τό δέ- 
κατον τοϋ μετοχικού κεφαλαίου. Δέν 
ύφίσταται δμως ΰποχρέωσις συγκεκρι
μένης έπενδύσεως τοϋ δημιουργημένου 
άποθεματικοϋ έκτος άν ρητώς έ'χωσι 
προνοήσει τά Καταστατικά. Τοιουτο
τρόπως είναι αρκετόν τό άνοιγμα είς 
τό παθητικόν λ)σμοϋ πιστωτικού άντι- 
κρυσθησομένου δι’ ίσοπόσου ένεργητι- 
κοϋ. Αλλά ποιας φύσεως ενεργητικού ; 
’Ίδωμεν δτι τά ποσά τοΰ άποθεματικοϋ 
δΰνανται να έπενδυθώσι είς τούς δια- 
φορετικωτέρους λ)σριούς τοϋ ενεργητι
κού. Ώς γνωστόν τ’ άποθεματικά σκο
πόν έχουσι ν’ άντικρύσωσι τάς μελλού- 
σας νά προκόψουν κατά τήν διάρκειαν 
τών επομένων χρήσεων ζημίας,διά συμ- 
ψηφισμοϋ ριέρους ή δλου τών πρός αύ- 
τάς, συμπληρούμε να διά τών ριελλόν- 
των νά προκόψουν καθαρών κερδών.

Κατ’ ακολουθίαν, άπαραίτητος είναι 
ή έξασφάλισις τής ρευστότητός των έν 
παντί χρόνφ. Τό παν θά έξαρτηθή 
από τά στοιχεία τά όποια έλήφθησαν 
υπ’ δψιν κατά τήν έπένδυσίν των : τήν 
ακρίβειαν τών προβλέψεων, τήν πεί
ραν, τήν ικανότητα τών διοικούντων, 
τέλος τόν «ανθρώπινον παράγοντα».

Άλλ’ ούδεμία συγκεκριμένη ΰπο- 
χρέωσις έπιβάλλει είς τούς διοικοϋντας 
τήν έπαναχρησιριοποίησιν τών άποθε
ματικών κατά τόν Α ή τόν Β τρόπον, 
ύπ’ αυτόν ή εκείνον τόν λ)σμόν τοϋ 
ένεργητικοϋ.

Θ’ άνακεφαλαιώσωμεν δι’ ολίγων τά 
άφορώντα τά άποθεματικά, παρατη- 
ροΰντες δτι «ό σχηματισμός άπο θερια
κού έπάγεται δτι ή "Εταιρία, άντί νά 
διανείμη όλοσχερώς τά προκύψαντα 
κέρδη, παρακρατεί ποσόν τι δπερ προ
σθέτει είς τά περιουσιακά αυτής στοι
χεία ή τό επενδύει καθ’ ώρισιιένον 
τρόπον, (ακίνητα, χρεώγραφα). Έάν 
τά κέρδη είναι υψηλά,, οί ριέτοχοι ορί
ζουν ριέρισρια 6 ο)ο -περίπου, καί τό υ
πόλοιπον διαθέτουν πρός σχηματισμόν 
άποθεριατικοΰ. "Εν έκ τών πλεονεκτη- 
ριάτων τών άποθεματικών είναι οτι 
δΰνανται νά χρησιμεύσωσι (έκτος δι’ 
άνανέωσιν ύλικοϋ, άσφάλισιν κλπ.), ώς 
έξασφάλισις τοΰ μερίσριατος καθ' δλον 
τόν βίον τής εταιρίας. Τά άποθερια- 
τικά, κατά ριοναδικήν συγκυρίαν, «δια- 
τηροΰσι τόν χαρακτήρα τών διαθεσί
μων, έ'στω καί άν ή χρήσις τής εται
ρίας έκλεισε ριέ ζημίας».

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τά άποθεματικά πρέπει νά διακρί- 
νωνται άπό άλλας έργασίας δυναριένας 
νά επιφέρουν σύγχυσιν, συγκεκριμένους 
άπό τάς Προβλέψεις καί τά Ειδικά 
άποθεματικά άτινα μεσολαβοϋσι με
ταξύ τών άποθεματικών καί τών απο
σβέσεων. Τό κοινόν σηριεΐον τών απο
σβέσεων, προβλέψεων καί άποθεματι
κών είναι δτι γεννώνται διά κρατή- 
σεως έκ τού λ)σμοΰ «Ζημίαι καί •κέρ
δη». ’Ονομάζονται άποθεριατικά έκ 
τοϋ γεγονότος καί μόνον δτι «άνοίγε- 
ται ένας πιστωτικός λογαριασμός ώς 
centre—partie πράγμα δπερ δέν είναι 
καθόλου ορθόν, καθόσον δέν δυνά- 
ριεθα τ'ά εϊμεθα βέβαιοι πάντοτε δτι 
ή κράτησις έγένετο έκ τών πραγματι
κών κερδών, δηλαδή τοΰ καθαρού 
κέρδους, τοϋ ριόνου, δπερ δύναται νά 
δημιουργήση αληθές άποθεματικόν.

Γνωρίζομεν δτι αί προβλέψεις είναι

«προκαταβολικαί αποσβέσεις ή είδικο- 
ποιηριένα άποθεματικά πρός αντίκρυ,- 
σιν ριελλουσών καί κατά τό ριάλλον 
καί ήττον βεβαίων δαπανών. Ή δημι
ουργία ειδικών άποθεματικών δέν εί
ναι παρά ή Ιδέα τών προβλέψεων ετϊ- 
ρυνθείσα, διότι τά ειδικά ταΰτα άπο
θεματικά άνταποκρίνονται έν τή πρά- 
ξει, πρός βέβαια ενδεχόμενα κατά τό 
ριάλλον καίηττον χρονικώς υφιστάμενα 
άλλήλων.

Συνήθως αί κρατήσεις έκ κερδών δΓ 
αποσβέσεις έκφραζομένας διά πιστωτι
κού λογαριασμού έν τω Παθητικφ τού 
'Ισολογισμού έχουσι τήν μορφήν κα- 
ταθέσεως βραχυπροθέσριου. Τά ποσά 
ταΰτα άπεριονώθησαν διότι άποτελούν 
άντίκρυσρια άφεύκτου ζημίας ή έ'στιν 
δτε καί ήδη πραγριατοποιηθείσης δα
πάνης ής άπεμακρύνθη ή λήξις. Τοι
ουτοτρόπως αί κρατήσεις έπιτρέπουσι 
είς τόν λογιστήν νά έκφραση τήν 
αληθή κατάσταση’ παρά νά δώση ά- 
πλοϋν άποτέλεσμα τών υλικών πρά
ξεων. Πρέπει δθεν νά διατηρηθώσιν 
είς τό ενεργητικόν άξίαι,αϊτινες άναμ- 
φιβόλως θά άφαιρεθώσι ,ριετ’ ό- 
όλίγον καιρόν. Ή διανοριή τών τοιού- 
των αγαθών θά ίσοδυναμή πρός δια
νομήν τής εταιρικής περιουσίας.

Τό αντίθετον δμως, δύναται νάσυμ- 
βή, ώστε πρόβλεψίς τις νά μή άντι- 
κρύζη ποσώς βεβαίαν ζημίαν. Ή προ- 
βλεποριένη ζηριία δύναται νά είναι α
πλώς πιθανή. Έάν τελικώς άποτραπή 
ό χαρακτήρ τής προβλέψεως ριετατρέ- 
πεται καί άϋτη καθίσταται άποθεμα
τικόν. Άλλ’ έν αναμονή τών γεγονό
των, άτινα θά έπιτρέψουν τήν πραγ- 
ματοποίησιν τής τοιαύτης ύποκατα- 
στάσεως, θά διατηρήση αϋτη τόν πι- 
θανολογικόν χαρακτήρα της.

Είναι όφθαλριόφανές, καί παρέλκει 
ιδιαιτέρα έπί τού προκειριένου ένδια- 
τριβή, δτι ώς αληθή άποθεματικά δό
να νται νά θεωρηθώσι μόνον τά προ- 
προκύπτοντα έκ κρατήσεων έκ τών 
καθαρών κερδών. "Ολαι αί ένσωματώ- 
σεις είς τό ενεργητικόν ποσών έξα- 
χθέντων έκ τών ακαθαρίστων κερδών, 
δέν πρέπει νά χαρακτηρίζονται ώς ά
ποθεματικά. Είναι άπλώς παρακρα
τήσεις ένεργητικοϋ προωρισριέναι νά 
συριψηφίσουν προσωρινώς διαφόρους 
δαπάνας έκριεταλλεύσεως. Γεγονός δ
περ ριάς αναγκάζει νά εΐπωμεν, παρα
τηρεί όκ. Quesnot, δτι ή οίκονο- 
μική πολιτική ριιάς έπιχειρήσεως δέν 
δύναται νά ρυθρι,ίζεται άπό ήριέρας 
είς. ημέραν καί δτι δέν δυνάμεθα νά 
ύπολογίζωριεν τό κέρδος βάσει τοΰ 
φαινομενικού υπερβάλλοντας τού ενερ
γητικού έπί τοϋ παθητικού κατά ριίαν 
ώρισμένην χρήσιν. Πρωταρχικόν κα· 
θήκον παντός διοικοΰντος έπιχείρησίν 
τινα είναι νά ύπολογίζη πάντοτε τό 
κέρδος κατόπιν λεπτομερεστάτου ελέγ
χου τών μελλοντικών διακυριάνσεων 
καί όχι άναλόγως τών μεμονωμένων 
άποτελεσριάτων χρήσεώς τίνος. Μία 
σώφρων διαχείρισις ρυθμίζει πάντοτε 
τά σχετικά ριέ τ’ άποθεματικά της 
συμφώνως τοΐς ανωτέρω, δημιουργού
σα ειδικά άποθεματικά άτινα φαί
νονται προερχόριενα έκ κρατήσεων έκ 
τών καθαρών κερδών' ώς π. χ. άποθε- 
ριατικά έργων, άσφαλίσεως, μαθημα
τικά; Μία διάκρισις ριεταξύ των έπι-
έπιβάλλεται. 1 ' :

■ ,

Θά πρέπχΓ νά προσέχωμεν πολύ τήν 
άπατηλήν ακρίβειαν τών αριθμών καί 
τήν σχολαστικότητα τών διοικητικών 
■κανονισριών. "Η ευθυκρισία, ή άκεραί- 
ότης τοϋ χαρακτήρας, ή πείρα είναι νί 
πιστώτεροι βοηθοί κάθε έμπνευσμέ- 
νου διευθυντοϋ έπιχειρήσεως. Καί έάν 
έπιμειναμεν είδικώς έπί τών άποθεμα
τικών, έπί τών μεταξύ των καί τών 
ριεταξύ άλλων παραπλήσιων λ)σμών, 
διαφορών όχι κατά τήν ουσίαν άλλα 
κατά τούς τύπους, τό έπράξαμεν διότι 
κατά τήν εποχήν τής οικονομικής καί 

' ηθικής άσταθείας, ήν διερχόμεθα, τά 
υγιέστερα καί λογικώτερα δόγριατα 
τείνουν ν’ άντικατασταθοΰν υπό πα- 
ραδοξολογικών θεωριών, αιτινος είς 
τήν σύνεσιν, τό μετρ ον, τό πνεΰρια 
προνοητικότητΟς καί άποταμιεύσεως, 
αντιτάσσουν τό ριψοκίνδυνον, τήν σπα
τάλην καί τήν κακοπιστίαν. "Ο πλη- 
θωρισριός καί οί ύπερεκχειλισριοί οϋς 
οντός ευνοεί, οδηγούν πρός βεβαίας 
ζημίας τούς αδυνάτους, ο'ίτινες θ’ ά- 
φίνοντο νά παρασυρθοϋν άπό τ’ απα
τηλά ταΰτα έπεχειρήματα. 'Όσον α
φορά τάς "Εταιρείας, τ’ άποθεριατικά 
άποτελούσι τό κάτοπτρον τών προσόν
των τής συνέσεως τών διοικούντων, 
τής πείρας των καί τής εσωτερικής των 
άξίας. Διότι, είς πείσμα τών νέων θε
ωριών, ή παραγωγική άποταμίευσις 
καίούδόλως ύ θησαυρισμός, μάς φαίνε
ται ώς ή ύήιίστη τών αρετών.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατ’ επίσημον έκθεσιν τής Γραμ
ματείας τής Κοινωνίας των Εθνών 
ή οικονομική καίδημοσιονομική κατά- 
στασις τής χώρας κατά τό τρίμηνον 
Μαρτίου—Μαΐου 1937 εμφανίζεται 
ευνοϊκή. Κατά τα τέλη τής άνω πε
ριόδου τό κυρίως έλλειμμα του κρα
τικού προϋπολογισμού τής τρεχού 
σης χρήσεως δέν υπερβαίνει τά 57 
έκατομ. λεβίων ήτοι μόνον τά 2 ο)ο 
του ποσού των πραγματικών δαπα
νών. Αί εισπράξεις τοϋ κράτους και 
τών σιδηροδρόμων παρουσιάζουσιν 
κατά τό πρώτον πεντάμηνον του 1937 
αυξησιν κατά 15 ο)ο ώς πρός τά 
αντίστοιχα περυσινά έσοδα. Τό Κρά
τος έχορήγησεν εις τά ’Υπουργεία 
συμπληρωματικός πιστώσεις συνο
λικού ποσοΟ λεβίων 265,7 έκατομ, 
διά τήν έκκαθάρισιν εκκρεμών οφει
λών, διά τήν έκτέλεσιν άρδευτικών 
καί άποξηραντικών έργων ώς καί 
διά τήν οίκοδόμησιν δημοσίων κτι
ρίων. Τό εις χρυσόν απόθεμα τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Βουλγαρίας 
άνήρχετοτή 15)8)1937 είς 1.804.784.000 
λέβια έναντι 1.606.955.000 λεβίων τή 
15)8)1936. Τό κυκλοφορούν χαρτονό
μισμα άνήρχετο τή 15)8)1937 είς 
2.606.909.000 λέβια έναντι 2.361.794.000 
λεβίων τή 15)8)1936. Τό έξωτερικόν 
έμπόριον άναπτύσσεΐαι εύνοϊκώς. 
Κατά τήν περίοδον Ίανουαρίου— 
’Ιουλίου 1937 τό εμπορικόν ίσοζύγιον 
παρουσίασεν ένεργητικόν υπόλοιπον 
16,7 έκατ. λεβίων έναντι άντιστοίχου 
περυσινοΟ παθητικού υπολοίπου 113 
έκατ. λεβίων.

— ’Ήδη τήν Βουλγαρίαν αμέσως 
ενδιαφέρει τό ζήτημα τής εξαγωγής 
επιτραπέζιων σταφυλών είς τό εξω
τερικόν. Λόγω τής καλής έφετεινής 
εσοδείας άναμένεται εξαγωγή 10-000 
βαγονίων ήτοι 50 έκατομμ. χγρ. πε
ρίπου έναντι 4.500 βαγονίων εξαγω
γής 1936 καί 6.600 βαγονίων (33 έκατ. 
χγρ.) εξαγωγής 1935. Κατ’ Αύγου
στον έξήχθησαν είς Αυστρίαν καί 
Γερμανίαν επιτραπέζιοι σταφυλαί 
τοΰ είδους Τσαούς.’Από 5ης Σεπτεμ
βρίου έπρόκειτο νά άρχίση καί ή 
εξαγωγή σταφυλών είδους Μπολγ- 
κάρ (Άφούζ Άλή). "Η Βουλγαρική 
Κυβέρνησις επιθυμούσα νά έξαγάγη 
επίσης σταφυλάς άπ’ ευθείας είς 
τήν ’Αγγλίαν έξησφάλισεν άπό τούς 
Βελγικούς σιδηροδρόμους διά τον 
διάπλουν τής Μάγχης 60 βαγόνια 
ferry—boat.

— Κατ’ Ανεπισήμους πληροφορίας 
ή έφετεινή καπνοπαραγωγή τής Βουλ
γαρίας θά άνέλθη είς 32 έκατομμ. 
χγρ. έναντι 42 έκατομ. χγρ. περυσι- 
νής εσοδείας. Τό Πολωνικόν Μονο-

πώλιον ήγόροσε κατ’ Αύγουστον 
1.250.000 χγρ. βουλγαρικών καπνών 
άξίας 19 έκατ. Zloty.Ή πληρωμή γε- 
νήσεται διά συμψηφισμού πρός τήν 
άξίαν πολωνικών σιδηρουργικών καί 
χημικών προϊόντων εξαγομένων είς 
Βουλγαρίαν.

— Τήν 9ην Σεπτεμβρίου έ. έ. τό 
Τσεχοσλοβακικόν Μονοπώλιον έπρό- 
κειτο νά προκήρυξή μειοδοτικόν δια
γωνισμόν διά τήν προμήθειαν 1 έκα
τομμ. χγρ. βουγλαρικών καπνών.

ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ
Ή προνομιούχος έταιρεία εξαγω

γής έξηγόρασε μέχρι τούδε άνω τών 
9.000 βαγονίων σίτου τής νέας εσο
δείας άξίας 153 έκατομ. δηναρίων, 
έναντι 4.800 βαγονίων άγορασθέντων 
πέρυσι κατά τήν αύτήν έποχήν. Είς 
Γερμανίαν έπετράπη νά έξαχθώσι 
5.000βαγόνια.'Εκ τούτων μέχρι τούδε 
έξήχθησαν 2.000. Έν Γιουγκοσλαυΐα 
αί τιμαί τού σίτου είναι ύψηλαί, 
κατά 20 Δηνάρια άνω τού διεθνούς 
έπιπέδου, καί τούτο λόγω τών ση
μαντικών άγορών έκ μέρους τού 
'Υπουργείου Στρατιωτικών.

— Έν συνεχεία τών κρατικών προ
σπαθειών πρός άνακούφισιν τών 
άγροτών άπό τά μεγάλα χρέη των, 
τό Ύπουργεΐον Οικονομικών άπεφά- 
σισενάέκδώση 700.000 ομολογίας πρός 
3 ο)ο ονομαστικής άξίας 503 έκατομ. 
δηναρίων διά τήν έκκαθάρισιν τών 
άγροτικών χρεών.

— ’Από 1)8)1937 ήρχισεν ή ισχύς 
συμβάσεως συνομολογηθείσης με
ταξύ Γιουγκοσλαυΐας άφ’ ένός καί 
Τσεχοσλοβακίας —Ρουμανίας— Ουγ
γαρίας άφ' ετέρου διά τήν εξαγωγήν 
μεταλλεύματος σιδήρου τό άντίτιμον 
τού όποιου θά καταβάλληται συμφώ- 
νως πρός τάς ίσχυούσας μετά τών 
άνω χωρών εμπορικός συνθήκας.

— Εσχάτως ίδρύθη έν Lozovac, 
λιμένα τής Δαλματίας εγγύς τού 
Sebenico έργοστάσιον άλουμουνίου 
παράγον έτησίως 1000 τόννους άρ- 
κοΰντας διά τάς έντοπίους άνάγκας. 
Ή άπόδοσις δμως αυτού δύναται νά 
αύξηθή μελλοντικώς μέχρι 5,000 τόν- 
νων ούτως ώστε νά καλύπτωνται 
καί αί άνάγκαι τών χωρών τής Μι
κρός Άντάντ ολοκλήρου. Διά τής 
ίδρύσεως τού έργοστασίου τούτου 
ή Γιουγκοσλαυΐα δέν έχει πλέονάνάγ- 
κην νά άγοράζη έξωθεν άλουμίνιον 
δπου κυρίως εϊσήγετο έκ Γερμανίας 
δπερ έγίνετο κατεργασία βωξιτών 
γισυγκοσλαυϊκής προελεύσεως. Άπ’ 
εναντίας ήδη ή Γιουγκοσλαυΐα ήρ- 
χισε νά έξάγη άλουμίνιον.

— Ή Γερμανία συνεχίζει έπιμόνως 
τάς προσπάθειας αυτής οικονομικής 
διεισδύσεως είς Γιουγκοσλαυΐαν. 
Ή Γερμανική Εταιρεία Montania 
παράρτημα τής έν Βερολίνω Εται
ρείας Mitteleuropaisher Wirtschagts-

tag ήλθεν είς συμφωνίαν μετά τών 
νοτιοσλαύων ιδιοκτητών μεταλλείων 
μολύβδου, ψευδαργύρου καίάργύρου 
πρός έκμετάλλευσιν αύτών. Τελευ
ταίως ίδρύθη νέα μεταλλευτική έπι- 
χείρησις, κύριος μέτοχος τής όποιας 
είναι ή έν Βερολίνω έταιρεία «Me- 
tall» μέ κεφάλαιον 1 έκατομμ. δηνα
ρίων διά τήν έκμετάλλευσιν κοιτα
σμάτων χαλκού, μολύβου κάί ψευ
δαργύρου έν Γιουγκοσλαυΐα. Έχο- 
Ρηγήθη τέλος άδεια καί είς άλλας 
δύο νέας μετοχικός άνωνύμους Ε
ταιρείας, έκάστη τών όποιων έχει 
κεφάλαιον Δην. 1.000.000 πρός έκ- 
μετάλλευσιν ορυχείων έν τή χώρα. 
"Ως καί είς τάς άλλας Εταιρείας, 
τά κεφάλαια τούτων είναι καβαρώς 
γερμανικά.

— Κατά τό Αον ‘Εξάμηνον 1937 
ή εμπορική κίνησις μετά τών χωρών 
μεθ’ ών ή Γιουγκοσλαυΐα συνήψε 
συμφωνίας clearing έσημειώθη ώς 
εξής :

AT Έξαμ. 1937

Είσαγωγαί 1785,5 Έκατ. Δην.
Έξαγωγαί 2218,9 » »
Πλεόνασμα 433,4
Δέον νά ληψθή ύπ’ δψιν δτι τά 30 ο)ο 
περίπου τοϋ συνόλου τών νοτιοσλαυϊ- 
κών εξαγωγών είς χώρας Clearing 
(Γαλλία, Αόστρία, Γερμανία. Βέλ- 
γιον, Ελλάς), έπληρώθη είς έλεύθε- 
ρον συνάλλαγμα.

— "Οσον άφορά τήν συμφωνίαν 
Clearing μετά τής Γ αλλίας αϋτη 
πλέον ήτόνισεν, πρόκειται δέ νά άν- 
τικατασταθή διά συστήματος πλη
ρωμών μάλλον φιλελευθέρου είς δ 
μάλιστα πιθανόν νά ύπαχθή καί ή 
ύπηρεσία τών πρός τήν Γαλλίαν 
χρεών.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά πληροφορίας τού «Econo

mist ήοίκονομική κατάστασις τής χώ
ρας παρουσιάζει συνεχή βελτίωσιν. 
Κατά τούς 3 πρώτους μήνας τής τρε- 
χης χρήσεως (Απρίλιος —’Ιούνιος 
1937) τό σύνολον τών εσόδων τού 
τακτικού προϋπολογισμού άνήλθεν 
είς 6.100 έκατ. λέϊ έναντι 5.300 έκατ. 
λέϊ αντιστοίχων περυσινών έσόδων. 
"Ολοι οί φόροι έμψανίζουσιν ηύξη- 
μένην άπόδοσιν. Ή κίνησις τών έρ- 
γασιών είναι ταχεία. Ή τσιμεντοβιο
μηχανία έλπίζει νά ύπερβή κατά 
10-15 ο)ο τήν παραγωγήν 37.000 φορ
τωμάτων τοΰ 1936. Έκ πωλήσεων 
καπνών έπραγματοποιήθησαν κατά 
τό Α'. Εξάμηνον τοϋ 1937 εισπρά
ξεις 2250 έκατ. λέϊ έναντι 2300 έκατ. 
λέϊ κατά τό πρώτον έξάμηνον τοϋ 
1936.

— Ή κατάστασις τής πετρελαιο- 
βιομηχανίας είναι όλιγώτερον ικανο
ποιητική, έπίσης δέ ή γεωργία ύπέ- 
στη ζημίας έκ τής ξηρασίας. Κατά

τό πρώτον έξάμηνον τού 1937 ή πα
ραγωγή Ακαθάρτου πετρελαίου 
άνήλθεν εις 3.65 1.000 τόννους έναντι 
4.350.000 τόννων Αντιστοίχου περυ- 
σινής παραγωγής. Ή έτησία παρα
γωγή προβλέπεται δτι δέν θά ύπερβή 
τά 7 έκατ. τόννων έναντι 8,7 έκατ. 
τόννων τω 1936. Συνεπεία τής μειω
μένης παραγωγής τά διυλιστήρια 
πετρελαίου έλλείψει πρώτης ύλης 
ήλάττωσαν αίσθητώς τάς εργασίας 
των

— Ή συγκομιδή τής έσοδείας δη
μητριακών έπισπεύδεται, λόγω τής 
Απειλής τής ξηρασίας. Προβλέπεται 
έξαγωγικόν πλεόνασμα σίτου 90.000 
βαγονίων έναντι 61 ,οΟΊ βαγονίων έξα- 
χθέντων τω 1936 καί 87.030 βαγο
νίων έξαχθέντων τω 1935. Τό έξαγω
γικόν πλεόνασμα κριθής δέν θάόπερ- 
βή άντιθέτως τά 15.000 βαγόνιαέναντι 
52.000 βαγονίων έξαγωγής 1936 καί 
18.000 βαγονίων έξαγωγής 1935.

— Λόγω τού σημαντικού πλεονά
σματος εξαγωγών κατά τό πρώτον 
έξάμηνον τού 1937 ή Κυβέρνησις ά- 
πεφάσισε νά έλαττώση τούς συναλ
λαγματικούς περιορισμούς καί νά 
χαλαρώση τάς δεσμεύσεις τοϋ συ- 
στήμστος των ποσοστών εισαγωγής. 
Κατά τό πρώτον έξάμηνον 1937 αί 
έξαγωγαί άνήλθον είς άξίαν 15.3 
δισεκατομμ. λέϊ έναντι 7.4 δισεκ. λέϊ 
καί 6.6 δισεκ. λέϊ άντιστοίχως κατά 
τό πρώτον έξάμηνον 1936 καί 1935. 
Τό έξαγωγικόν πλεόνασμα κατά τό 
Α'. έξάμηνον τού 1937 υπολογίζεται 
είς άξίαν 7 δισεκ. λέϊ έναντι 1,9 δισεκ. 
καί 1,4 δισεκ. Αντιστοίχου πλεονά
σματος τών έτών 1936 καί 1935. Κα
τόπιν τούτου οϊ εισαγωγικοί περιο
ρισμοί κατ’ ούσίαν ήρθησαν διά τινα 
ε’ίδη, οίον τόν σίδηρον καί τά προϊ
όντα τού χάλυβος.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ή Κυβέρνησις έξακολουθεΐ νά κα- 

ταβάλη μεγάλας προσπάθειας ;διά 
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τών Α
νατολικών επαρχιών τής χώρας, διά 
τήν επιτυχίαν τοΰ δευτέρου πενταε
τούς σχεδίου βιομηχανοποιήσεως, 
τήν αΰξησιν τών έξαγωγών είς τό 
έξωτερικόν, τήν ναυπήγηοιν πλοίων 
είς τουρκικά ναυπηγεία, καί είς τόν 
άθρόον εφοδιασμόν τοΰ τουρκικού 
στρατού μέ τά τελειότερα σύγχρονα 
πολεμικά μέσα.

— Χάρις είς τόν νέον Γεωργικόν 
Νόμον, τά έν Άνατολία είσέτι ύπάρ- 
χοντα μεγάλα Αγροκτήματα θά ά- 
παλλοτριωθώσι καί θά διανεμηθώσιν 
είς τούς χωρικούς. Τοιουτοτρόπως 
τό παλαιόν φεουδαρχικόν σύστημα 
θά καταργηθή όλοσχερώς.Έπί πλέον 
διά τής ίδρύσεως έργοστασίων χι
λιάδες εργατών θά δυνηθώσι νά χρη 
σιμοποιηθώσιν καί ή Άνατολία θά 
καταστή αύτάρκης, ’Ήδη προχωρεί 
ή κατασκευή οδών, σιδηροδρόμων,

γεφυρών, νοσοκομείων καί σχολείων.
— Ενώ οϋτω τό πρώτον πενταετές 

σχέδιον αισίως περατοΰται, τό δεύ· I 
τερον πενταετές σχέδιον εύρίοκεται J 
έν πλήρει έφαρμογή, άφορά δέ ιδίως 
τήν παραγωγήν ηλεκτρισμού καί τήν 
ϊδρυσιν μεταλλείων. Είς διάφορα 
σημεία τής χώρας ίδρύθησαν εργο
στάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ- 
ματος_είς χαμηλήν τιμήν. Λέγεται δτι 
μελετάται ή μεταφορά ηλεκτρικού 
ρεύματος άπό Κιουταχείας είς Κων)- 
πολιν οπότε τό έν Κων)πόλει ρεύμα 1 
θά στοιχίζη τό ήμισυ τής σημερινής 
τιμής του. Ή ναυπήγησις πλοίων ήρ- 
ξατο έν Τουρκίφ, μεταξύ άλλων δέ I 
άπεφασίσθη καί ή ναυπήγησις ένός 
ύποβρ υχίου. Έπίσης άπεφασίσθη έν 
τω πλαισίω τού δευτέρου πενταετούς { 
σχεδίου ή διεύρυνσις τών λιμένων ; 
Κων)πόλεως καί Σμύρνης ώς καί ή ί 
δημιουργία νέου λιμένας είς Tehatal - 
Akse^ έγγύς τής Ποντοηρακλείας.

— Ή εμπορική κίνησις μετά τού I 
έςωτερικού εξελίσσεται εύνοϊκώτατα. 
Κατά τούς 5 πρώτους μήνας τοΰ | 
1937 αί έξαγωγαί άνήλθον είς Λ. Τ. 
50.145.00 ι καί αί είσαγωγαί είς Λ. Τ. 
38.020.000. Λόγω τού ευνοϊκού αύτού 
ισοζυγίου ή Τουρκία κατήργησε τάς 
περιοριστικός διατάξεις εισαγωγής 
εμπορευμάτων έκ τών χωρών μεθ" 
ών αί πληρωμαί γίνονται δΓ έλευθέ- 
ρου συναλλάγματος άνευ clearing 
(U. S. Α., Αίγυπτος, Συρία, Παλαι
στίνη), ώς καί έκ τών χωρών μεθ’ ών 
ή συναλλαγή γίνεται διά clearing 
υπό τόν δρον νά ύπάρχη περιθώριο” 
πληρωμής υπέρ τής Τουρκίας ελευ
θέρου συναλλάγματος μέχρις 20 ο)ο 
τουλάχιστον. Αί χώραι αΟται μεθ’ 
ων ή Τουρκία έχει clearing είναι ή, 
Αγγλία, τό Βέλγιον, ή Γαλλία, ή 

Γερμανία, ή Ελλάς, ή Ελβετία, ή 
Ισπανία καί ή ’Ολλανδία.

;— Κατά πληροφορίας τοΰ «Econo- 
mist» τό ετήσιον εθνικόν εισόδημα 
τής Τουρκίας άνήλθε τω 1936 είς 
Λ. Τ. 1.336 έκατ. (£ 215 έκατ.), κατά 
κεφαλήν Λ. Τ. 82 (£ 13, 4, 6), έξ ών 
Λ. Τ. 435 έκατ. προέρχονται έκ τής 
γεωργίας, Λ. Τ. 215 έκατ. έκ τής βιο- 
μηχανίας, Λ. Τ. 62 έκατ. έκ τών α
κινήτων, Λ. Τ. 104 έκατ. έκ τών υπη
ρεσιών καί Λ. Τ. 514 έκατ. έκ τού 
εμπορίου. Τό έκ τής γεωργίας καί 
βιομηχανίας εισόδημα ηύξήθη κατά 
20 ο)ο κατά τά δύο προηγούμενα έτη. 
Λόγω τής αΰξήσεως τοΰ έθνικού ει
σοδήματος ή άπόδοσις τών φόρων 
ηύξήθη, τούθ’ δπερ έπέτρεψεν είς 
τήν Κυβέρνησιν νά καταρτίση προϋ
πολογισμόν δαπανών Λ. Τ. 231 έκα
τομμ. ήτοι κατά 10 ο)ο μεγαλύτερον 
τού περυσινοΟ, τού πλείστου τής αϋ- 
ξήσεως τών εξόδων προβλεπομένου 
διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, τήν 
Αγροτικήν μεταρρύθμισιν κλπ.

■ IIIIMIIMUIIIIIIIII1III ■mimiimmimiimi

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΠΝΟΣ—ΣΤΑΦΙΣ—ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ—ΣΙΤΟΣ—ΚΑΦΦΕΣ—ΒΑΜΒΑΞ Κ.Τ.Λ.

■ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ■ lllllllllllllllllllllllli

MB
■iiiikiiiiin

iiiiimiiiiifi

ΚΑΠΝΑ

Τό σημαντικώτερσν γεγονός τής 
κινήσεως τοϋ τρέχοντος μηνάς ήτο ή 
προκήρυξις άγορας 1,300.000 χιλιο- 
γράμμων καπνού έσοδείας 1936 ύπό 
τού Τσεχοσλοβακικού Μονοπωλίου. 
Αί πραγματοποιηθεϊσαι άγοραί κατά 
τόν παρελθόντα μήνα άνήλθον είς 
είς 1.920.846 κιλά έναντι 1.738.778 
τοΰ ’Ιουλίου, αϊτινες έμείωσαν τό 
διαθέσιμον υπόλοιπον τής περυσινής 
έσοδείας είς 9.879.267 κιλά. Τά 
προγνωστικά τής έφετεινής παραγω
γής φέρουν τήν έξής ποσοτικήν ά- 
πόδοσιν.
Άνατολ. Μακεδ. Όκ. 
Δυτική Θράκη »

> Μακεδονία » 
Στερεά Ελλάς »
Πελοπόννησος »
Διάφορα »

18.025.000
5.355.000
7.670.000
6.749.000
2.000.000
9,631,000

49.890.000
έναντι 64.120.711 τής περυσινής 
έσοδείας. Ή έλάττωσις αϋτη οφεί
λεται κατά κύριον λόγον είς έλάτ- 
τωσιν τής στρεμματικής καλλιέργειας 
κατελθοϋσαν είς 955.905 στρέμματα 
έναντι 1.150.921 τού 1936.

Περί τά τέλη τού μηνός θά συ- 
νέλθη έν Καβάλλα ειδικόν συνέδριον 
πρός έξέτασιν τών ζητημάτων τών 
άφορώντων τό έμπόριον, τήν διάδο 
σιν καί τήν προστασίαν τοϋ καπνού 
Κυρίως ή προσοχή τών έξαγωγέων | 
πρέπει νά στραφή πρός τήν Σουη
δίαν λόγω τής έκεί παρατηρούμενης 
τεράστιος αύξήσεως τής καταναλώ- 
σεωςτοΰ καπνού καί τήςάντιδράσεως 
ή οποία σημειοΰται κατά τής εισα
γωγής τών σιγαρέττων Virginia.

ΣΤΑΦΙΔΕΣ
Ο Αύγουστος καί τό μέχρι σήμε-

| ρον διανυθέν τμήμα τού Σεπτεμ
βρίου υπήρξαν άγονοι είς συναλλα
γής έπί τού προϊόντος, έν Αναμονή 
τών αποτελεσμάτων τής νέας έσο
δείας. Αϊ προσφοραί ήσαν μάλλον 
χαλαραί,έγνώσθησαν δέ πράξεις έπί 
Πύργου πρός 25)9 cif, Πατρών πρός 
27)6, Βοστίτσης πρός 34)6.

Είς τήν Αγοράν Λονδίνου έγένοντο 
άρκεταϊ πράξεις έπί Αύστραλιακώνείς I 
τιμάς άπό 44 καί άνω. Έπίσης ΰψω- 
σις τιμών έσημειώθη έπί τών Σμυρ- 
ναϊκών λόγω τής μικράς έσοδείας 
καί σχετικόν ένδιαφέρσν διά Κρητι
κός νέας έσοδείας.

Αί μέχρι τής στιγμής ύπάρχουσαι 
ειδήσεις έκ τοΰ τρυγητού είς τόν νο
μόν Ηλείας παρουσιάζουνέφέτοςτήν 
ποιότητα άρκετά καλήν χάρις κυρίως 
είς τήν έντατικήν χρησιμοποίησιν τζι- 
βιερών. Ή άγορά τού προϊόντος δέν 
ήνοιξεν ούσιαστικώς είσέτι έν Ανα
μονή τής έκ τοΰ έξωτερικοΰ ζητή- 
σεως. ’Ελάχιστοι πράξεις έπί μικρο- 
παρτίδων έσημειώθησαν πρός 3200 
κατά χιλιόλιτρον,

ΒΑΜΒΑΕ
Ή χαλάρωσις τών τιμών τού βάμ- - 

βακος έξηκολούθησεν άδειαλείπτως ι 
καθ’ δλον τό ύπό έπισκόπησιν χρο- ; 
νικόν διάστημα είς τό Χρηματιστή- , 
ριον Ν. Ύόρκης. ι

Αί τιμαί του διεκυμάνθησαν άπό ι 
10.15 σέντς κατά λίμπραν τή 21)8, είς ) 
9.48 τή 28)8, είς 9.05 τή 4)9 δπου καί ι 
παρέμειναν μέχρι τής 8)9 δτε έδημο- , 
σιεύθη ή πρόβλεψις τού bureau τών ι 
Ήν. Πολιτειών τής Αμερικής ήτις < 
δίδει ώς πιθανήν άπόδοσιν τής νέας ι 
έσοδείας 16.098.000 δέματα. Ό δη- - 
μοσιευθείς νέος νόμος περί δανείων 
δέν συνετέλεσεν είς βελτίωσιν τών ι 
τιμών άφ’ ένός λόγω τού πολυπλό- | 
κου τών διατυπώσεών του καί άφ’ -

ετέρου λόγω τής πρωτοφανούς έξαι- 
ρετικής άποδόσεως τοΰ προϊόντος.

Ή "Ελληνική έσοδεία —άρίστη 
καί ποιοτικώς καί ποσοτικώς— 
ήσθάνθη έντονον τόν αντίκτυπον τής 
Αμερικανικής παραγωγής καί αί τι- 
μαί τού νέου πράγματος σημειω- 
θεΐσαι τή 21)8 είς 52 δραχ. κατ’ όκάν 
έκάμφθησαν τή 11)9 είς 48 δρχ. μέ 

I τάσεις ϋποτιμήσεως.
’Άλλως τε ή τελευταία σημειω- 

θεΐσα τιμή παρακολουθεί τήν τιμήν 
τής καλυτέρας ποιότητας βάμβακος 
Αίγύπτου τιμωμένου 48 δρχ. κατ’ 
όκάν cif Πειραιά.
ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ

Ή υποτιμητική πορεία τών τιμών 
ζακχάρεως είς τό χρηματιστήριον 
Νέας ’ Υόρκης διετηρήθη καθ’ δλον 
τόν Αύγουστον έπιτεινομένη έκά- 
στοτε διά προσφορών τής ύποτιμη- 
τικής κερδοσκοπίας, ήτις έξεμεταλ- 
λεύθη τήν εκκρεμότητα τοΰ δασμο
λογικού νομοσχεδίου, τήν Αβεβαιό
τητα ώς πρός τήν μεταφοράν τού 
πλεονάσματος 300 χιλ. τόννων τής 
Κουβαϊκής παραγωγής είς τό ποσο- 
στόν έξαγωγής 1938, τάς διαδόσεις 
περί μή έπικυρώσεως τής διεθνούς 
συμβάσεως ύπό τών Ηνωμένων Πο
λιτειών καί τήν έπικειμένην έκκαθά- 
ρισιν τών συμβολαίων τοΰ Σ)βρίου. 
Οϋτω αί τιμαί παραδόσεων Σ)βρίου I 
ύπεχώρησαν μέχρι 110 σέντς τήν 21) 
8)37 τών δέ παραδόσεων Μαρτίου 
άπό 119 1)2 περί τά μέσα Αύγούστου 
εις 113 1)2 σέντς, Έκ παραλλήλου 
είς τό χρηματιστήριον τού Λονδίνου 
αί τιμαί διά παράδοσιν Δεκεμβρίου 
ύπεχώρησαν άπό 6-71)2 είς τάς άρ- 
χάς Αύγούστου είς 6-11)2.

Άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου δμως 
έτέθη είς εφαρμογήν ή διεθνής σύμ- 
βασις δεδομένου, δτι κατά τό ύπο- 
γραφέν έν Λονδίνω πρωτοκολλάν θά

έφηρμόζετο αϋτη καί έπί τή άπλή 
δηλώσει τής κυβερνήσεως ήτις'θά κα- 
θυστέρει τήν έπικύρωσιν, Αμέσως δέ 
μετά τήν έψαρμογήν αί τιμαί έβελ- 
τιώθησαν. Διεκυμαίνοντο δέ είς τάς 
Αρχάς Σ)βρίου γύρω τών 120 σέντς 
έν τω χρηματιστήριού Νέας Ύόρκης 
καί γύρω τών 6-3 1)4 έν τω χρηματι
στήρια) Λονδίνου. Έν σχέσει πρός 
τήν τευτλοπαραγωγήν τής Εύρώπης 
αί πληροφορίαι είναι εύνοϊκαί κσί
τοι θά ήσαν έπιθυμηταί βροχαί έν 
Γαλλία καί Αγγλία δπου έπεκράτη 
ξηρασία μέχρι τών άρχών τοΰ Σε
πτεμβρίου.

Ή άγορά Πειραιώς περιωρίσθη είς 
πράξεις έπί έτοιμων διά τήν κάλυψιν 
άμέσων Αναγκών. Άγοραί έκ τού έ- 
ξωτερικού δέν έσημειώθησαν.

ΚΑΦΕΔΕΣ

Αί τιμαί καφέδων καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τοΰ μηνός Αύγούστου ύφί- 
σταντο συνεχή πτώσιν λόγω τής έπι- 
φυλακτικότητος τών αγοραστών 
ετοίμου πράγματος έν άναμονή τών 
Αποτελεσμάτων τοΰ έν Αβάνα δευ
τέρου Παναμερικανικοΰ συνεδρίου 
έπί τών ζητημάτων τοΰ καφέ καί τών 
δυσχερειών, αϊτινες προέκυψαν έν 
Αρχή τοΰ συνεδρίου διά τήν συνεν- 
νόησιν τών διαφόρων αντιπροσώπων.

_Κατά τελ.ευταίας πληροφορίας ή 
λήψις Αποφάσεων έπί τών κυριωτέ- 
ρων ζητημάτων άνεβλήθη, οϋτω αί 
έργασίαι τοΰ συνεδρίου έληξαν άνευ 
άξιολόγων Αποτελεσμάτων.

Είς τάς άρχάς Σ)βρίου άνεκόπη ή 
πτώσις τών τιμών εις τό χρηματι- 
στήριον Νέας Ύόρκης.

Αί καταστραφεΐσαι έν Βραζιλία 
ποσότητες δευτέρων ποιοτήτων καφέ 
άνήλθον διό τό α’ 15ήμερον ’Ιουλίου 
είς 1.072.000 σάκκους καί διά τό β' 
15ήμερον είς 1.125.000 σάκκους.

ΣΙΤΟΣ

Ή σιταγορά μέχρι τοϋ τέλους Αύ
γούστου ήτο ύποτιμητική είς τά 
Χρηματιστήρια Αμερικής καί Λίβερ- 
πουλ. Παρετηρεϊτο έλλειψις ζητή- 
σεως έκ μέρους τών Ευρωπαϊκών 
Χωρών έκτός τής Γερμανίας, συνή
θως μετά τόν θερισμόν.

Άπό τών άρχών τού Σεπτεμβρίου 
έσημειώθη άνατίμησις άποδοθεισα 
εις τήν γενικήν πολιτικήν κατάστα- 
σιν ιδία τήν έν τή ’Άπω Ανατολή 
καί τάς διαδόσεις δτι λόγω αυτής 
θ άπόσχη τών πωλήσεων ή Ρωσσία, 
ήτις δμως έξηκολούθησε νά πωλή 
είς Αγγλίαν καί Κεντρικήν Εύρώ- 
πην. Ή άνατιμητική αϋτη τάσις άνε
κόπη άπό τοΰ τέλους τοΰ α’ δεκαη
μέρου τού Σ)βρίου καί μετά τήν δη- 
μοσίευσιν τής τελευταίας επισήμου 
έκτιμήσεως περί τής έσοδείας τής 
Βορείου ’Αμερικής, καθ’ ήν ή έσο
δεία Καναδά έφέρετο πολύ μεγαλυ- 
τέρα τής προηγουμένης έκτιμήσεως.

Ή άπόδοσις τής έσοδείας εις τάς 
περισσοτέρας εύρωπαϊκάς χώρας 
ύπερέβη τάς άρχικάς έκτιμήσεις. 
Πάντως αί έσοδεϊαι Γαλλίας Αυ
στρίας καί Γερμανίας ήσαν μικρό
τεροι τών του παρελθόντος έτους.

Αί έσοδεϊαι Αύστραλίας καί Αρ
γεντινής αϊτινετ ύπέφερον άπό ξη
ρασίαν έβελτιώθησαν εσχάτως λόγω 
ικανοποιητικών βροχών.

Προκειμένου έν τούτοις περί έτοι
μου πράγματος έξεδηλώθη μεγαλύ
τερα ζήτησις Ρουμανικού καί Ρωσ- 
σικού σίτου έξ Αγγλίας καί Κεντρι
κής Εύρώπης. Συνεπεία τούτου αί 
έγγύς παραδόσεις ήσαν υποστηριγ
μένοι είς τά χρηματιστήρια.
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-8-1937 ΚΑΙ 7-9-1937

Κατά τό άνωτέρω μηνιαίον χρο
νικόν διάστημα έσημειώθησαν αί 
κάτωθι αλλοιώσεις τών περιουσια
κών στοιχείων της Τραπέξης τής 
Ελλάδος.

1. Διετέθησαν εις συναλ)κάς καί 
γραμμάτια έσωτερικοϋ

II. “Εκ τής αύξήσεως 
τής δυναμικής κυκλο
φορίας

Αϋξησις κυκλοφορίας 234,5
» ετέρων καταθέσεων 721,3
» Γρ)τίων καί τρ)κής

δψεως 14,1
969,9

Εις 'Εμπορικός συναλ)κάς καί γραμ)τια 
» Γραμμάτια δημοσίου 
» Πιστώσεις δημοσίου 
» Έτέρας Πιστώσεις 
» Χρέος του Δημασίου
» Κτίρια καί εγκαταστάσεις

Σύνολον

δρχ. 14 -έκατ. 
» 8,4 »
. 572,2 »
» 67.3 »
» 292,7 , »
» 0,3 »
» 954,9 »

Τό άνωτέρω ποσόν προέκυψε ώςεξής: 
1. Έκ τής μειώσεως του 

χρυσοΰ καί εξωτερικού 
συναλλάγματος δρ. 80,1 έκ.

Μεϊον μείωσις υποχρεώ
σεων εις έξωτ. συνάλλ. » -32,1 »

Μείωσις κερματικών 
γρ)τίων

48

4.6— »
52.6

Μεΐον μείωσις
Καταθ. δημοσίου 98

Τραπεζών 5308 6288 341,1 έκ.
111. Έκ τής ρευστοποιή- 

σεως τών ετέρων στοι
χείων ενεργητικού δρχ.
575,1

Μεΐον μείωσις έτέρων
υποχρεώσεων δρ. 13,9 561,25

Σύνολον » 954,9 έκ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΤΤΟΡΙΟΝ
Ή κίνησις του εξωτερικού έμπορίου 

<ατά τόν μήνα “Ιούλιον έ.ε. εΐχεν ώς 
άκολοόθως :

Είσαγ. τόν. 268,263 άξια 1,454,817.000 
Έξαγ. » 117,444 » 395.826.000

“Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 
Κατά τόν “Ιούνιον 1936 εΐχομεν
Είσαγ. τόν. 291,781 άξια 969,816,000 
Έξαγ. » 45,252 » 202,137,000

“Έλλειμμα έμπορ.ίσοζυγ. 767,679,000

“Από 1 “Ιανουάριου μέχρι 31 “Ιουλί
ου 1937 άνήλθεν
Είσαγ. τόν. 1,640,322 άξ. 8,632,714.000 
Έξαγ, » 777,964 » 4,401,509,000

“Έλλειμ,έμπορ. ίσοζυγ. 4,231,202,000 
Από 1 “Ιανουάριου μέχρι 31 “Ιουλί

ου 1936 εΐχομεν
Είσαγ, τόν. 1,444,981 άξ. 6,679,674,000 
Έξαγ. » 472,168 » 2,807,004,000
Έλλειμ. έμπορ. ίσοζυγ. 3,872,670,000

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ. του 

"Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή 
εμπορική ναυτιλιακή κίνησις τής Ελ
λάδος μετά του έξωτερικοϋ κατά τόν 
μήνα “Ιούλιον 1937 εΐχεν ώς έξης : 
Κατέπλεσ. πλοία 284 κόρων 512.726 
Άπέπλευσαν » 205 » 416,888

“Εξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 93 κόρων 78,511
Απέπλευσ. » 45 » 35,877

Κατά τόν “Ιούλιον 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 233 κόρ. 409,263
Απέπλευσ. » 168 » 316,088

“Εξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 90 κόρων 94,977

“Απέπλευσ. » 42 » 35,967
“Από 1 Ίανουαρίου-31 Ίουλ. 1937 

Κατέπλευσ. πλοία 1730 κόρ. 2,923,946 
“Απέπλευσ. » 1245 » 2,545,103

“Εξ ών ύπό "Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 631 κόρ. 548,640
“Απέπλευσ. » 260 5> 229,236

“Από 1 Ίανουαρίου-31 “Ιουλίου 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 1665 κόρ. 2,912,449 
Άπέπλευσαν » 1164 » 2 361,424

Έξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 639 κόρων 582,304 
Απέπλευσ. » 252 » 239.096

ΧΡΗ ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
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Γερμανίας
Σουηδίας

iiiiiiiiiiiMiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiimiiiMiimiii

STOCK RM 17.645.334.- 
ΒΝΟΙΓΜΛ ES 3.657.579—

Φινλανδία, » FS 542.022. -
’Ιταλία; » Lits 9.260.507.—
Τσεχοσλοβακίας » Κ C 36.631.343.—
Βελγίου » F.B. 9.477.876—
Αυστρίας » DOTS 1.010.031.—
“Ελβετίας » F.S. 1.663.312—
Ουγγαρίας » ΔΡΧ· 21.979.906—
Γαλλίας » FF 36.541.318—
Νορβηγίας » ΛΑ 100.205—
Ρωσσία; » ΔΡΧ· 11.116.134—
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 56.527.—
Λ]σμός Α'. (Έμ)τα) » 40.243.C23.—
Λ]σμός Β'. (Τουρ. έξ οίκ. άνάγκ.)» 410.663.— Δραχ. 40.733.815—
Τουρκίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 49.462—
Λ)σμός Α (Έμ]τα) STOCK LTQS 9.234.—

» Γ (Γαιάνθρακες) » 106.943.— LTQS 110.167—
Γιουγκοσλαυΐας :
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 41.725.424—
Λ)σμός έπ’ όν. ΈΘ.Τρ. Γιουγκοσλαυΐας

(TRIPARTITE) DIN. 27.346.033—

Σύνολον ενεργητικών υπολοίπων Δραχ. 265.913.273—
» παθητικών » » 723.658.594—

‘Υπόλοιπον Τή 31)7)37 Ενεργητικόν Δραχ. 261,534,570—
ΣΗΜ. Ή τροπή ελαβε χώραν έπί ταϊς μέσαις

Ή συναλλακτική κίνησις έν τώ χρη- | 
ματιστηρίω άξιων κατά τό χρονικόν j 
διάστημα άπό 10 Αύγούστου μέχρι | 
10 Σεπτεμβρίου έ'βαινε συνεχώς αϋ-1 

ξανομένη έξαιρουμένης μικράς άνα 
κοπής όλίγον πρός τής έκκαθαρίσε- 
ως του β' 15ημέρου ΐοΰ Αύγούστου. 
“Ενδεικτικοί τής τοιαύτης πορείας 
τών συναλλαγών είναι οί κατωτέρω 
παρατιθέμενοι άριθμοί.

Αί υψηλότεροι τιμαί τών βιομηχα
νικών ίδια άξιών έσημειώθησαν με
ταξύ 15 καί 27 Αύγούστου άφ’ ής έ- 

πεκράτησε μέχρι τής έκκαθαρίσεως 

ύποτιμητική τάσις λόγω πωλήσεων 
είς τάς σημειωθείσας τιμάς καί επί

τή προσεγγίσει τής έκκαθαρίσεως.
Κατά τήν έκκαθάρισιν λόγω τών ά- 

παιτηθέντων μεγάλων κεφαλαίων τά 
βεκόρ έφθασαν είς ύψηλότατα έπί- 
πεδα, πράγμα δπερ ήνάγκασε πολ

λούς κερδοσκόπους νά προβώσι είς 
πωλήσεις. Συνεργούσης καί τής ύπο- 
τιμητικής κερδοσκοπίας αί τιμαί με

τά τήν έκκαθάρισιν ύπέστησαν νέαν 

πτώσιν πάντως δέν ύπελήφθησαν 

τών τιμών άντιστοίχων ήμερομηνιών 

τοΰ παρελθόντος μηνός.
"Η σημειωθεϊσα συναλλακτική κί- 

νησις άπό 9 Αύγούστου μέχρι 10 

Σεπτεμβρίου εΐχεν ώς εξής ;

9—13 Αύγ.

τιμαί έφ’ ών 
έγένοντο πράξεις 

110,824

“Αξίας

58,005,755

Έξ"
Όμολ.
31,873

ών
Μετοχαί
78,951

16—20 » 134.391 73,366,890 36,676 97,715
23-27 » 175,906 99,892,948 35,922 139,984
30— 3 Σ)βρίου 152,883 88,443,039 34.742 118,151
6—10 » 178.164 99,432,938 37,300 140,864

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΓΓΥΟΝ ΠΡΟΣΟΔΟΝ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής ύπηρεσίας 
του. Δ.Ο.Ε. αί εισπράξεις τών ύπεγ- 
γύων είς τό έξωτερικόν χρέος προσό
δων τοΰ μηνός “Ιουλίου έ.ε. άνήλθον 
είς δρχ. 386,585,500 — έναντι δρχ. 325, 
852,000 τοΰ “Ιουλίου 1936.

“Από τής 1 “Ιανουάριου μέχρι 31 
“Ιουλίου 1937 άνήλθεν είς δρχ. 2,349, 
341,000 έναντι δρχ. 2,233,197,000 τής

αύτής περιόδου του 1936.
Αί εισπράξεις αί προοριζόμεναι διά 

τήν έξυπηρέτησιν τοΰ προσφυγικοϋ 
δανείου άνήλθον είς δρχ. 53,506,000 
έναντι δρχ. 42,552,000 τοΰ “Ιουλίου 
1936.

Σύνολον εισπράξεων

1)1)37—31)7)37 δραχ. 
1)1)36-31)7)36 »

2,707,034,000
2,506,292,000

τιμαΐς τοΰ δελτίου τής Τραπέζης τής "Ελλάδος 
τής 31—8—37 .

'Υπό τοΰ υπουργείου τής Γε
ωργίας άπεστάλη μακρά εγκύκλιος 
πρός τούς προϊσταμένους τών 
γεωργικών υπηρεσιών τοΰ κράτους 
διά τής οποίας τονίζεται ή με
γάλη σημασία τήν οποίαν ενέχει 
διά τήν εθνικήν μας οικονομίαν 
ή άνάπτυξις τής δενδροκαλλιεργείας 
είς τήν χώραν μας καί δ τι ή άνά- 
πτυξις αυτή πρός δυο κυρίως σκο
πούς δέον ν’ άποβλέψη: 1) Είς τήν 
γενικωτέραν αΰξησιν τής παραγω
γής όλων τών οπωρών καί καρ
πών οΐτινες δΰνανται ν’ άπορρυ- 
φηθοΰν άπό τήν έσωτερικήν: μιας 
κατανάλωσιν καί 2) είς τήν είδι- 
κωτέραν αΰξησιν τής παραγωγής 
τών οπωρών καί καρπών οΐτινες 
δΰνανται νά έξάγωνται είς τήν αλ
λοδαπήν. Καί πρός τήν πρώτην 
μεν κατεΰθυνσιν, συνεχίζει ή εγ
κύκλιος, μέ μόνα μιέτρα τήν προϋ- 
πόθεσιν τής εύδοκιμήσεως άφ’ 
ενός καί τής προνοίας διά τήν 
επαρκή καί δ'χι πλεονάζουσαν 
έναντι τής ζητήσεως παραγωγήν 
τών ευπαθών ιδίως οπωρών, δΰ- 
ναται νά στραφή ή προσπάθεια 
διά τήν άνάπτυξιν παντός είδους 
καρποφόρων δένδρων. Ή δυνα- 
τότης τής μεγάλης αύξήσεως τής 
καταναλοόσεαις οπωρών καί καρ
πών παρ’ ήμΐν καθιστά τήν προ
σπάθειαν ταΰτην δ'χι μιόνον σοβά- 
ράς οικονομικής σημασίας διά τούς 
καλλιεργητάς, άλλα καί πολύτιμον 
διά τόν τόπον μας. "Οσον αφορά 
τήν δευτέραν κατεΰθυνσιν, τής 
παραγωγής δηλαδή οπωρών καί 
καρπών δι’ εξαγωγήν είς τό έξω
τερικόν, είναι προφανές δτΐ ή θέ- 
σις τής χώρας μας καί ή άπό- 
στασις αύτής ύπό τών ξένων άγο- 
ρών επιβάλλει ιδιαιτέραν προτί- 
μησιν υπέρ τής παραγωγής τών 
ξηρών καρπών καί γενικώς τών 
οπωρών αΐτινες δΰνανται εύχερώς

νά ταξειδεΰουν άνευ ζημίας καί 
μέ μικράν συντήρησιν. ’Επίσης 
είς τήν κατεΰθυνσιν ταΰτην ιδι
αιτέρως πρέπει νά έπιστηθή ή προ
σοχή πάντων διά τήν παραγωγήν 
πρωίμων ή λίαν όψιμων οπωρών 
8πως καί λαχανικών.

Έν συνεχεία παρακαλοΰνται 
οι προϊστάμενοι τών διαφόρων 
γεωργικών υπηρεσιών όπως υπο
βάλουν τό ταχΰτερον είς τό ύπουρ- 
γεΐον πλήρη δενδροκομικήν μιελέ- 
την τής περιφερείας των, έν τή 
τή οποία θά έξετάζωνται: 1) Τά 
είδη τών καλλιεργουμένων καρπο
φόρων δένδρων, ή έκτασις τής 
καλλιέργειας αυτών, καί ή μιέση 
των έτησία άπόδοσις" 2) εάν πα- 
ρατηρήται τάσις πρός έπέκτασιν 
τών δενδρωδών καλλιεργειών είς 
ποιας περιφερείας καί ποιων κατά 
προτίμιησιν δένδρων, εάν ή τάσις 
αΰτΐ| είναι συγκεκριμιένη διά τήν 
έπέκτασιν ώρισμιένων δένδρων ή 
γενική τής δενδροκαλλιεργείας, 
εάν. είναι έντονος καί πώς αντι
μετωπίζεται ή έξεΰρεσις δενδρυλ
λίων καί 3) ποία κατά τήν γνώ
μην των είναι τά άπό πάσης 
πλευράς ληπτέα μιέτρα τόσον διά 
τήν αΰξησιν καί βελτίωσιν τής 
ύφισταμένης ήδη δενδροκαλλιερ- 
γείας είς έκάστην περιφέρειαν 
όσον καί διά τήν αΰξησιν τοΰ 
δένδρο κομικοΰ πλούτου διά τής 
διαδόσεως τών μιάλλον ένδεδειγ- 
μένων ώς εύδοκιμοΰντων δένδρων.

Τέλος είς τήν εγκύκλιον τονί
ζεται ο τι διά τήν άνάπτυξιν τής 
δενδροκαλλιεργείας λίαν χρήσι
μος θεωρείται καί ή κινητοποίη
σές νής ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
έκδηλουμένης κατά κοινότητας ή 
περιφερείας καί όμαδικώς διά 
συλλογών καταλλήλως ένισχυομέ- 
νων καί καθοδηγουμένων.

Β ΙΚΜΕΜΕΪΙΙί 
ΙΒΒ ΥΜΙΟΒΟΙΙΙΣ IWW1M

χρΗίίοτκί mi mom
Ton MEAETflWEHflΗ EPTQlt
Κατάτήν έν Θεσσαλονίκη γενομέ- 
νην σΰσκεψιιν τών υπουργών κ. κ. 
Οικονόμου καί Σπυρίδωνος, τοΰ 
γενικοΰ διοικητοΰ Μακεδονίας κ. 
Κυρίμη καί τών αρμοδίων τεχνι
κών υπηρεσιών έν Θεσσαλονίκη 
σχετικώς μέ τό ζήτημα τής έκμε- 
ταλλεΰσεως τών ύδάτων τής περι
φέρειας διετυπώθησαν ώρισμένα 
συμπεράσματα τά όποια καί ύπε- 
βλήθησαν ήδη είς τόν κ. πρόεδρον 
τής κυβερνήσεως. Τά συμιπερά- 
σματα ταΰτα συνοψίζονται ώς έ- 
πεται.

Άπό άπόψεως εθνικής οικονο
μίας διεπιστώθη δτι Ιπιβάλλέται 
ή χρησιμοποίησις τών υδραυλι
κών δυνάμεων α) διότι θά απαλ
λαγή αυτή άπό τήν εξαγωγήν συ- 
ναλλάγμιατος αξίας πολλών εκα
τομμυρίων δραχμών έ'τησίφς, β) 
διότι θά αναπτυχθούν σπουξαΓ 
ως πάσης φΰσεως βΐύμηχανίάι, 
άλλα πρωτίστως καί γωργικαί 
τοιαΰται, λόγφ τής παροχής είς 
ολην τήν πεδιάδα Θεσσαλονίκης 
έν μέρει δέ καί τής Δυτικής Μα
κεδονίας εύθηνοΰ ρεύματος καί γ) 
διότι θά επιτευχθούν εύθηναί άρ- 
δεΰσεις, αΐτινες ου μιόνον θά πολ
λαπλασιάσουν καί θά βελτιώσουν 
τήν γεωργικήν παραγωγήν, άλλα 
καί θά υψώσουν τήν στάθμην τοΰ 
πολιτισμού τοΰ παραγωγού διά 
παροχής ηλεκτρικού φωτός καί 
πάσης ηλεκτρικής έν°ργείας, διά 
τάς άνάγκας του, μηδέ τής ψυχα
γωγίας του έξαιρουμένης, τοΰθ' 
δπερ συντελεί, συνάμα καί είς τήν 
καταπολέμησιν τής αστυφιλίας 
καί τοΰ έκ ταΰΐης δημιογραφικ,οϋ 
προβλήματος τής περιοχής ταΰτης 
καί δή διότι τόσον κατά τήν τε
τραετή περίοδρν τών έργων δσόν 
καί συνεχώς βραδΰτερον θέλουν 
δημιουργηθή στάδια άπασχολήσε- 
ως πολλών άνέργων εργατών καί 
τεχνιτών, μετά τήν ήδη άποπερά- 
τωσιν τών έργων Φαουντέσιον 
καί Γιοϋλεν.

Άπό άπόψεως τεχνοοικονομι- 
κής, διεπιστώθη κατά τήν σΰσκε- 
ψιν δτι τό έργον άποδίδει τήν ά- 
ναγκαίαν ένέργειαν πρός ά'μεσον 
ίκανοποίησιν πολλαπλασίαν τών 
σημερινών αναγκών, είτε δι’ άμέ- 
σου ολικής έγκαταστάσεοας, είτε 
διά βαθμιαίας τοιαύτης, άναλό- 
γως τής αύξήσεως τής έτησίας 
καταναλ-ώσεως, Επίσης έξητά- 
σθησαν καί τεχνικοί τινες συμιπλη- 
ριυσεις έξησφαλιστικαί άπό παν
τός κινδύνου κατά τρόπον πληρέ
στεροι' καί άπό τάς έν τή Εύρώπη 
λειτουργοΰσας.

Άπό άπόψεως- , παραγωγικότη
τας τοΰ έργου διεπιστώθη δτι έ
κτος τής ρηθείσης ώφελείας τής , 
εθνικής οίκονομιίας=ήτις έν πε- 
ριπτώσει άποκλεισμοΰ λόγο.) πολέ
μου ήθελεν εΐσθαι πολλαπλάσιο — 
καί τής εμμέσου ώφελείας τής αύ
ξήσεως τής βιομηχανίας, τό έργον 
είναι τόσον παραγωγικόν,ώστε εύ- 
θύς άπό τής πρώτης στιγμής τής 
λειτουργίας του καί είς τήν ση- 
μιερινήν περιωρισμιένην, λόγω άνε- 
παρκείας κατανάλωσιν θά άπο- 
δώση σημαντικά κέρδη, χρήσιμα 
διά τήν έπαΰξησιν τής παραγωγι
κότητας τών ιδίων ή τήν έκτέλε- 
σιν άλλων παραγωγικών έργων.

Τέλος διεπιστάιθη οτι λόγφ τής 
σπουδαιότητος τοΰ δλου έργου θά 
είναι ανάγκη νά καταβληθή με
γίστη προσοχή είς τήν δίοίκησιν 
καί οικονομικήν διαχείρισιν αύ- 
τοΰ. Θεωρείται πιθανόν δτι τήν 
δίοίκησιν τοΰ έργου θά άναλάβη 
ειδικός κρατικός οργανισμός ύπό 
τήν προεδρίαν τοΰ Ύφυπουρνοΰ - 
Διοικητοΰ κ. Κυρίμη.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
15 Αύγούατου : Ή Διοίκησις 

τής Γεν. Συνομοσπονδίας των ερ
γατών τής 'Ελλάδος και τά 
I Ιροεδρεία των Εργατικών Κέν
τρων έπέδωκαν ψήφισμα τής 2 
Αύγουστου δΓ ου δ κ. Πρωθυ
πουργός άνακηρΰσσεται πρώτος 
εργάτης τής 'Ελλάδος.

17 Αύγουστον: Ό επανακάμ- 
ψας έκ Παρισίων Υπουργός Τύ- 
καί Τουρισμού κ. Θ.Νικολού- 
δης έξεφράσθη ευμενέστατα διά 
την όγρανωθεΐσαν εις την Γαλλι
κήν πρωτεύουσαν Διεθνή Έκθε- 
σιν.

19 Αύγουστου: Ό Πρωθυ- 
πουργός κ. Μέταξας παρηκολοΰ- 
θησε τά γυμνάσια βολής πυροβο
λικού καί τό στρατόπεδον τών 
Θηβών.

21 Αύγουστου: Ό Δούξ καί 
ή Δούκισσα τού Κέντ ταξειδεύον- 
τες incognito έπεσκέφθησαν έν 
Κερκύρφ την Α. Μ. τον Βασιλέα.

22 Αύγούατου: 'Ο κ. Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως είς δηλώ
σεις του έξήρε τό κρατικόν ένδια-

; φέρον προς άνάπτυξιν τού Ελ
ληνικού ’Αθλητισμού.

23 Αύγουστου: Έκδίδεται ερ
μηνευτική εγκύκλιος περί ωρών 
εργασίας τώς υπαλλήλων εις τάς 
Τράπεζας καί τάς Εταιρίας.

25 Αύγούατου : Ό ’Αρχηγός 
τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς προ
βαίνει εις δηλώσεις σχετικώς μέ 
τά ληφθέντα διά τήν νέαν εσο
δείαν τής σταφίδας μέτρα.

26 Αύγουστου: ΔΤ άποφά- 
σεως τού κ. Υφυπουργού Εργα
σίας συνιστώνται γραφεία εύρέ- 
σεως εργασίας έν Άθήναις, Πει- 
ραιεΐ, Θεσσαλονίκη, ΙΙάτραις,Κα- 
βάλλρ. καί Βόλφ.

29 Αύγουστον: Ό 'Υπουργός 
τών Σιδ)μων κ. Σπυρίδωνος καί

ό Διοικητής τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης άναχωροΰσιν εις Λονδΐνον 
προς διακανονισμόν τών τελικών 
λεπτομερειών τής συμφωνίας Δη
μοσίου καί Power:

31 Αύγούατου: 'Ο κ. Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως έδέχθη εις 
τό Ύπουργεΐον ’Εξωτερικών τούς 
έξ ’Αμερικής 'Έλληνας «Γκάπα».
I Σεπτεμβρίου:

’Άφιξις έξ Αυστρίας τής Α. Μ. 
τού Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
Νικολάου.
3. Σεπτεμβρίου :

Ύ πογραφή Έλληνοαμερικανι- 
κής συμβάσεως αμοιβαίας έκδό- 
σεως εγκληματιών.
4. Σεπτεμβρίου :

’Άφιξις εις ’Αθήνας τών ναυα
γών τού τορπιλλισθέντος παρά 
τήν Σκϋρον Ρωσσικοΰ ατμοπλοίου 
«Blagoieff».
5 Σεπτεμβρίου :

Διαψεύδεται κατηγορηματικώς
ή επιβολή νέων οικονομικών μέ
τρων.
6 Σεπτε μβρίου :

Μετά πάσης επισημότητας τε
λούνται τά έγκαίνια τής XII Διε
θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης.
9 Σεπτεμβρίου:

Ή Α.Β.Υ. δ Διάδοχος έπισκέ- 
φθη πόλεις τής Μακεδονίας γενό- 
μενος ένθουσιωδώς δεκτός.
II Σεπτεμβρίου: Ό έν Άθήναις 
’Άγγλος επιτετραμμένος Roberls 
έφονεύθη έξ αυτοκινητιστικοΰ δυ
στυχήματος παρά τήν Έκάλην.

13 Σεπτεμβρίου :
Κατόπιν ενεργειών τής Αστυ

νομίας συνελήφθησαν πάντες οί 
άναφερόμενοι εις τον κλοπήν τών 
18 εκατομμυρίων τής Τραπεζής 
τής Ελλάδος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
17 Αύγούατου :

Έναρξις τών μεγάλων Τουρκι
κών Γυμνασίων εις Θράκην τά 
οποία παρακολουθεί καί ό Ελ- 
λην έπιτελετάρχης στρατηγός 
Παπάγος.
18 Αύγούατου :

Ό πόλεμος μαίνεται περί τήν 
Σαγκάην. Ιαπωνικά αεροπλάνα 
έβομβάρδισαν τό Χοπέϊ.
19 Αύγούατου :

Κατόπιν των άθρόων τορπιλλι- 
σμών εμπορικών πλοίων εις τήν 
Μεσόγειον ή Αγγλική Κυβέρνη- 
σις σκέπτεται νά λάβη σοβαρά 
μέτρα.
20 Αύγούατου:

Διακόπτονται αι διπλωματικοί 
σχέσεις μεταξύ Τσεχοσλοβακίας 
καί Πορτογαλίας λόγιο μή παρα- 
δόσεοτς πολεμικού τ'ιλικοϋ.
21 Αύγούατου :

'Ο Duce έκφοτνεΐ βαρυσήμαν- 
τον πολιτικόν λόγον εις Παλέρμον.
25 Αύγούατου :

Νέαι θανατικοί καταδίκαι ομά
δας Τροτσκιστών έν Ρωσσία.
26 Αύγούατου:

Τό Σαντάντερ παρεδόθη αμα
χητί εις τά έπαναστατικά στρα
τεύματα τού στρατηγού Φράγκο.
27 Αύγούατου :

Θανάσιμος τραυματισμός τού 
έν Κίνα ’Άγγλου ΙΙρεσβευτοΰ 
βληθέντος από ’Ιαπωνικού αερο
πλάνου, έπίτής οδού Σαγκάης-- 
Νανκίν.
30 Αύγούατου :

Μείωσις , τού προεξοφλητικού 
τόπου τής Federate Reserve 
Bank από 1 1)2 ο)ο εις 1 ο)ο.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνοπτική Κατάστασις τής 29 ’Απριλίου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Α.
Ε.

7.521.068.70
2.087.796.90

Ταμεϊον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Όμτλογί» δ ινείιον ‘Εθνικών και πρός νο-

μικά πρ σωπα καί Μετο/ui 21.53d.72o.dU
"Αδιάθετοι όμολογίαι μιτ ι βιβασθέντων λα-

χριοφόριον δανείων Εθνικής Τφίυιέζτις 30.7ob.oll·(ο 
’Απαιτήσεις άπαρτιζουσαι τό κάλυμμά κτη

ματικών ομολογιών εις £ : 
α) Δάνεια έπί υποθήκη £ :1.813.056 12. 8 
β) » πρός νομικά πρόσω

πα έπί έκχωρήσει προσόδων 
γ) Λήξασαι τοκοχρεολυτικαί 

δόσεις
δ) Άλλο κάλυμμα:
Εις καιαθέσεις παja τραπέ- 

ζαις αξίας
ΕΙς δμολογίας Αιρας 

196.204.3 11 μεΐον κρατήσ.
•Ομοϋ £ 4.089.359 7.10

1.429.332. 5. 4 

533.580- 9.10

. 188.000. 0. 0 

125 390, 0. 0
1.533 509.771.90

Κτηματικοί όμολογίαι εις λίρας 220.879.269.13
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά πρό-

σωπα έπ εκχωρήσει προσόδων _ dad.080 254.10 
‘Απαιτήσεις έκ μετοβιβάαεως παρά τής

’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 278.973.251 30
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί

κτήματα Τραπέζης ______ d7.78d.24b 80
2.466.123.695 92

"Ο ‘Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

31 Αύγούατου :

Έναρξις έν Σιναΐα τών εργα
τών τής διασκέψεως τής Μικράς 
Άντάντ.

3 Σεπτεμβρίου :
Θάνατος τού βαρώνου Pierre 

de Conbertin ίδρυτοΰ τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων.

έπέδωκε διακοίνωσιν τής Μόσχας 
έπιρρίπτουσαν εις τήν ’Ιταλίαν 
εύθύνας διά τούς τορπιλλισμούς 
έν Μεσογείφ.
8 Σεπτεμβρίου ;

Ό καγκελάριος Χίτλερ εκφωνεί 
βαρυσήμαντου λόγον διά τον ε
θνικοσοσιαλισμόν καί τήν πνευ
ματικήν κίνησιν.
10 Σεπτεμβρίου :

’Έναρξις τών εργασιών τής Με
σογειακής διασκέψεως εις Nyon, 
τής Ελβετίας.
14 Σεπτεμβρίου :

Θάνατος τού πρώτου Προέδρου· 
Σεπτεμβρίου : καί Έλευθερωτοϋ τής Τσεχοσλο-
Ό έν Ρώμη Ρώσσος ΙΙρέσβυς βακίας Θωμά Μάζαρυκ.

................................................................ ......................................................................Illlllllllllllllg

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ |

6 Σεπτεμβρίου:
'Τδρυσις έν Τουρκία 

στρατηγείου Αεροπορίας.
γενικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80 000 000. |
Κεφάλαια απόθεμα ακά _ 34Δ00.000.
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς έκδόιιως ομο

λογιών εις Λίρας 24 107.819.
Καταθέσει ς :

α) Έν “Όψει 14 247.787.83
β) Δεσμευμένοι 131.026.3 7.73
γ) Έπί προθεσμίφ > 14.418 299 55
’Ανοικτοί λ]σμοί παρά τραπέζαις έν Έλλάδι 19.817.393.— 

Κτηματικοί όμολογίαι ιί: £ '■
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφο

ρία ομολογιών £: 4.730-500 0 0
Μεΐον διαφ.τιμής έκδόσ. » 420.112-7-0

Υπόλοιπον «4.310.387-13.0 1.616.395.368.75
"Υποχρεώσεις έκ μεταβ,βάσεως παρα τής

’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 384.371 560.35 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 25 742.261.80
Διάφοροι Λογαριασμοί 121.996.897.91

2.466.123695.92

Ό Διευθυντής τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

eiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·
1. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Τόν έρχόμενον μήνα Θά ένεργη- 
ΘοΟν αί κάτωθι κληρώσεις :

1) Τή 11η ’Οκτωβρίου.-Ή 207η 
κλήρωσις ομολογιών μετά λάχνου, 
πληρωτέων τή 11)11)37,τού Έθνικ.ϋ 
Δάνειον δρχ. 30.000.000 1885 ( Α
τοκον — Πατριω’ΐι όν).

2) Τή 14η ’Οκτωβρίου—α) Ή κλή_- 
ρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 
14)11)37, τοΰ Δα είον ‘Εταιρίας Σιδη
ροδρόμων Ά&ηνών—Πειραιώς δρχ.
I. 500 000 5 1)2 ο]ο 1892. β) ‘Ωμοίως 
τοΰ Δανείου τής αυτής ώς άνω Εται 
ρίας δρχ. 800.000 5 ο)ο 1895-
II. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ^

Τόν έρχόμενον μήνα πληρώνονται 
τά κάτωθι τοκομερίδια :

1) Τή 1η ’Οκτωβρίου—Τοκομερί
διου ύπ’ άριθ. 97 έκ φρ. χρ· 3,2) τοΰ 
Έ&νικοΰ Δανείου φρ· 155 000 000 
4 ο)ο 1889. Καταβάλλεται ύπό τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τό -10ο)ο 
τοΰ 94 ο)ο τής όνομ. άξίας τούτου 
είς £ 0. 3. 0,096 εις δραχμάς.

2) Τή 1ή ’Οκτωβρίου—Τοκομερίδιο ν
ύπ’ άριθ. 156 έκ φρ. χρ. 2.—τοΰ 
’Εθνικού Δανείου φ > 9.739.000
5ο]ο 1893 [ Κεφαλαιώσεως) ^Κατα
βάλλεται ύπό τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος τό 40 ο)ο τοΰ 96 ο)ο τής όνομ. 
άξίας τούτου είς £ 0.1 11.04 εις 
δραχμάο.

3) Τή 1η 'Οκτωβρίου—Τοκομερί
διου έκ £ 1.5.0 τοΰ Εθνι ον Δα
νείου φρ 170.000.ΟΟΟ 2 1]2 ο)ο 
1898 (Ήγγυημένον). Μή ύπαγόμε- 
νον τό δάνειον τοΰτο είς τά περιο
ριστικά μέτρα, ό τόκος αύτός κατα
βάλλεται είς το άκέραιον.

4) Τή 1η ’Οκτωβρίου. —Τοκομερί- 
διον έκ £ 0.7.11 1)4 τοΰ Έθ ικο· 
Δανέ θ“ φρ. 110 000.000 4 ο]ο 1010 
Καταβάλλεται ύπό τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος βάσει Talons τό 40 ο]ο τού
του έκ £ 0.3.2,10 εις δραχμάς.

5) Τή 1η ’Οκτωβρίου. —Τοκομερι - 
δίου ύπ' άριθ. 25 είς $ 20· τοΰ Έ- 
θνικ> ΰ Δα ε ου $ 10 ΟΟΟ ΟΟΟ 4 ο)ο 
1925 (Ύδρενσεω; Ουλεν). Καταβάλ
λεται τό σΰνολον τής άξίας τοΰ το
κομεριδίου είς τούς ομολογιούχους 
τούς άποδεχθέντας τήν οριστικήν 
ρΰθμισιν.

6) Τή 1η ’Οκτωβρίου.—Τοκομερί
δια ύπ’ άριθ. 21 έκ δρχ. 15· Τοΰ 
Έ&νικον Δανείου δρχ. 800 000.000 
8 ο)ο 1927 ('Ελλήνων ‘Υπηκόων).

7) Τή 1η ’Οκτωβρίου.—Τοκομερί-
διον ύπ’ άριθ 16 είς δρχ. 2,25' τοΰ 
Έ’&νικοΰ Δανείου δρ ' 800.000 ΟΟΟ
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΩΝ

Parite ’Απρίλιος
1937

Μάϊος
1937

’Ιούνιος
1937

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Parite ’Απρίλιος
1937

’Αγγλίας . . .
Βελγίου . . .
Βουλγαρίας . .
Γαλλίας . .
Γερμανίας . .
Γιουγκοσλαβίας 
Ελβετίας . .
Ελλάδος 
Ήν. Πολ. 
’Ιταλίας . 
'Ολλανδίας 
Ρουμανίας 
Τουρκίας

Αμερ

1 £· - 375,- 
1 F.B. 2,143 
1 Leva— 0,5567 
1 F..F = 3,019 
1 M.k. 18,355 
1 Din.= 1,3571 
1 F.S.=14,868

1 $.= 77,056
1 Lir.= 4,055 
1 FI — 30,973 
1 Lei = 0,4609 
1 Ltq.= 338,78

550,—
3.79
1,40
5.06

41,50
2,63

25,61

112,11
5,94

61,38
0.85

90,-

550,—
3,77
1,40
5,01

41.50 
2,63

25.51

111,45
5,94

61,17
8,85

90,—

550 — 
3,76 
1,40 
4.99 

11,50 
2,63 

25,54

111.58
5,94

61,26
0.85
9,—

l£=Bei 35,— 29,1536, 
1Y, =Leva673,66 405,00 
1 £=FF ’ 124,21 109,2896 
l£=M.k. 20,43 12,2227 
l£=Din.276,32,214,615 
l£=F S· 25,225 21,5368 
l£=rDrs. 375,- 547,50 
1£—$ 4,86 2)3 4,9159
l£=Lir. 92,46 93,3894 
1£ =F1. 12,107 8,9759
1 £ =Lei 813,8 669,615 
1£—Pst. 110,

Μάϊος
1937

29,2818
405,—
110,3387
12,2963

215,00
21,6008

547,50
4,9396

93,8555
8,9914

672.08

’Ιούνιος
1937

29,2548
405,—
110.7985
12,311

215.731
21,5697

547,50
4,9151

93,7922
8,976

670,769

ΧΩΡΑΙ

Ella;
Άγγ.-.la 
’Αλβανία 
Ιΰοτρία 
Βίλγιον 
Βυνιγαρία 
Εαλίϊα 
Γερμανία 
Γιονγχοολανΐα 
Δανία 
ΈΙβκτία 
Έο&ονία 
Ήν. ίίαλιτεΐαι 
’Ιαπωνία 
Ιταλία 
‘lanav.a 
Αεττιοιια 
,Λι& ινανία 
Νορβηγία 
Ο’ογγαρα 
Ολλανδία 
Πολωνία 
Πορτογαλλία 
Ρουμανία 
Ρωοοία 
Σουηδία 
Τ ουρ-χία 
ΤοΒχησλοβαχία 
Φινλανδία

1 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 010 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

6' 4- 1-37
2 30- 6-32
6 1- 4-37
3 1)2 10- 7-35
2 14- 5-35
6 15- 8-35
3 1)2 2- 9-37
4 22- 9-32
5 1- 2-35
4 79-11-36
1 1)2 25-11-36
4 1)2 1-10-35
1. 26- 8-37
3 285 7- 4-36
4 1)2 18- 5-36
5 15- 7-35
δ 1)2 7-1L-36
5 1)2 1- 7-36
4 7-12-36
4 28- 8-35
2 2-12-36
5 26-10-33
4 11- 8-37
4 1)2 15-12-34
8 22- 3-27
2 1)2 1-12 33
5 1)2 2- 3 33
3 1- 1-36
4 3-12-34

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·
6 ο)ο 1929 (’Αποζημιωθείς πολεμο
παθών)

8) Τή 13η ’Οκτωβρίου.—Τοκομερί- 
διον ύπ’ άριθ. 36 έκ δρχ. 3. τοΰ ’Ε
θνικόν Δανείου δρχ. 75 ΟΟΟ .ΟΟΟ 8ο)ο 
1919 (’Α παλλοτριώσεως).

9) Ιή 13 ’Οκτωβρίου. Τοκομερίδιον 
ύπ’ άριθ. 24 έκ δρχ. 3. τοΰ Έθνι- 
κ ν Δονοίου δρχ 200 ΟΟΟ ΟΟΟ 8 ο)ο 
1925 ( Απαλλοτριώοεως)

10) Τή 13η ’Οκτωβρίου. Τοκομε
ρίδιου ύπ' άριθ. 24 έκ δρχ. 3 τοΰ Έ- 
όνικού Δανείου δρχ 200 ΟΟΟ ΟΟΟ 
8ο)ρ 1929 (’Απαλλοτριώοεως).

11) Τή 13η ’Οκτωβρίου.—Ί οκομε
ρίδιον ύπ" άριθ. 11 έκ δρχ. 3. του 
’Ρθιικοϋ Δαν-ίου δρχ. 150 ΟΟΟ ΟΟΟ 
8 ο)ο 1931 (’Απαλλοτριώο ως).

12) 1 ή 14 ’Οκτωβρίου. —Τοκομερι 
διον ύπ’ άριθ 31 έκ δρχ. 0,75. τοΰ 
’Εθνικόν Δανείου δρχ 18.000 ΟΟΟ 
1 ο)ο 1908 (Ναυτι ών Χορηγημάι ων).

13) Τή 14η Όκτωβρίρυ.— Τοκομε
ρίδιου ύπ’ άριθ. 39 έκ δρχ. 2,25. τοΰ 
Έθνι-ον Δανείου δρχ. 100.000 ΟΟΟ 
6 ο)ο 1917 (Έπιτάξεως)
14) Τή14η ’Οκτωβρίου.—Τοκομερίδιου 
έκ δρχ. 17 50* τοΰ Δανείου ‘Εταιρίας 
Λιμένος χαί Προκυιταιών Χίου δρχ.
650 ΟΟΟ.ΟΟΟ 7 ο)ο 1922

15) Ιή 15η ’Οκτωβρίου...Τοκομε
ρίδιου ύπ’ άριθ. 35 έκ φρ. 7,5.,· τοΰ 
Δανείου φρ. 160 ΟΟΟ ΟΟΟ 3 ο)ο 1893 
(Θεοαλ)νίκης Κωνσταντινουπόλεως) 
Καταβάλλεται ύπό τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος τό 40 ο)ο τούτου έκ φρ. 
3 εις δραχμάς.

16) Τή 15η ’Οκτωβρίου. — Το <ομε- 
ρίδιον ύπ’ άριθ. 104 τοΰ Δανείου 
‘ Κτ ιοίag Σιδηροδρόμων Π. Α Π. £ 
286 000 4 1)2 ο)ο 1885.
III. ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ

Τόν έρχόμενον μήνα άρχεται ή έ- 
ξόφλησις τών κάτωθι κληρωθεισών 
είς προηγούμενος κληρώσεις ομολο
γιών:

1) Τή 1η ’Οκτωβρίου.—Τών κληρω
θεισών τή 15)9)37 ομολογιών τοΰ 
’Εθνικόν Δα είον £ 10.000 ΟΟΟ 4 ·)ο· 
1925 (Ύδρεύοεως—Ουλε·). Διά τούς 
άποδεχθέντας τήν ρΰθμισιν ομολο
γιούχους.

2) Τή 5η 'Οκτωβρίου.—Τών κλη
ρωθεισών τή 5)9)37 ομολογιών μετά 
λαχνοΰ τοΰ ’Εθνικόν ’Αναγκαστικόν 
Ααχειοφ Δα-, δρχ. 1 57 0.000.006 
6 1)2 ο)ο 1922

3) Τή 7η ‘Οκτωβρίου.—Τών κληρω
θεισών τη 7)9)37 ομολογιών μετά λα
χνοΰ τοΰ ’Εθνικόν Λαχειοφόρου Δα
νείου δοχ. 300.000.ΟΟΟ 5 ο)ο 1920. 
ΙΥ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1) ’Από τής 25)8)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ προμερίσματος χρήσεως 
1937 έκ δρχ. 700- τής ’Εθνική; Τρα- 
πέζη: τή: ‘Ελλάδος (Άριθ. μερίσμα- 
ταπ. 96α).

2) Άπό τής 23)8)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 80' τής Άνων. ‘Εταιρίας 
Τσιμέντων «Τιτά*» ( Αριθ. μερίσματ.
32).

3) Άπό τής 8)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 70· τής Άνων ΙΑεταξοβιομη- 
χα-Ίκής ‘Ετ. *Δ. Ναθαναήλ καί Σιαι 
(Άριθ. μερίσματ. 10).

4) Άπό τής 1)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 15. τής Άιωμ Έταιρ. «Κυ
λινδρόμυλος ’Αττικής·» (άριθ. μερίσματ. 
1Π).

i 5) Άπό τής 10)9)37 ήρξατο ή πλη- 
; ρωμή τοΰ μερίσματος Α' εξαμηνίας 

1937 έκ δρ. 100. - τής Έταιο. Διαχειρ. 
‘Υπεγγύων Προσόδων ( Αριθ. μερι- 
σματ, 78).

6) Άπό τής 13)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ προμερίσματος χρήσεως 
1937 είς δραχ. 5.—Τής ’Ανωνύμου 
Εταιρία: Γεωργικής Βιομηχανίας
(Άριθ. μερισματαποδ. 16).

7) Άπό τής 16)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή μερίσματος χρήσεως 1936 έκ 
δρχ. 4 )· τής ’Αν. ‘Εταιρ. «‘Ελληνική 
Μεταλλουργία» (Άριθ. μερισματαπ. 5).


