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Δρυς I loTmxiiiv καί < Γίκονομικών ’Επιστημών

Παρήλθε σχεδόν μην, άφ’ 
ήςέγένοντο μέ αληθώς υπο
δειγματικήν τάξιν, αί μέ τό 
αναλογικόν σύστημα εκλογαΐ 
και ή χώρα εξακολουθεί να 
κυβερνάται άπο'Υπηρεσιακήν 
Κ,υβέρνησιν.

Φαί νομέ νικώς τά πράγ
ματα εύρίσκονται εν ά- 
πολύτω τάξει, έφ’ όσον ή 
Βουλή έχει κληθή διά τήν 
12 Μαρτίου, ούσιαστικώς ό
μως προς τήν εξάντλησιν τής 
προθεσμίας διά τον σχηματι
σμόν κοινοβουλευτικής Κυ
βερνήσεις δεν φέρει ή προ- 
σήλωσις εις τούς τύπους. ·

Τά αίτια είναι άλλα, επ’ 
αυτής ταύτμς τής πραγματι
κής καταστάσεως έρειδόμενα 
καί γνωστά έκ τού ημερησίου 
τύπου, τοΐς πάσι. Δεν είναι 
δέ ασφαλώς θέμα τής ήμετέ- 
ρας έφημερίδος ό σχολιασμός 
καί ή έξετασίς των.

"Ο,τι όμως ενδιαφέρει πάν- 
τας ανεξαιρέτως τούς "Ελλη
νας καί ό,τι αποτελεί ύποχρέ- 
ωσίν μας νά έξετάσωμεν ε.- 
ναι ό αντίκτυπος καί αί συνέ- 
πειαι, τάς όποίκς ή από έτους 
συνεχιζόμενη σχεδόν ουσια
στική ακυβερνησία τής Χώ
ρας, έπιφέρουσι εις τήν ’Εθνι
κήν μας Οικονομίαν, τοσού- 
τω μάλλον καθ’ όσον αϋτη 
συνέπεσεν εις εποχήν διε
θνώς κρισιμωτάτην, όπου τά 
Κρατικα συμφέροντα των δια
φόρων Ευρωπαϊκών Χωρών 
άρρήκτως συνδεδεμένα, μέ τά 
οικονομικά τοιαΰτα, τοσού- 
τους ύφίστανται ανταγωνι
σμούς, ζυμώσεις καί εξελί
ξεις-

Περιπλέον ό από τοΰ ’Ο
κτωβρίου π. έ. άρξάμενος Πό
λεμος μεγάλης Ευρωπαϊκής 
Δυνάμεως πρός ’Αφρικανι
κόν Κράτοςέχει μεγίστην ση
μασίαν διά τήν' Ελλάδα, ή 
οποία γεωγραφικώς μέν εύρί- 
σκεται έπί τών θαλασσίων ο
δών τών άγουσών εις τούς τό
πους τών συρράξεων, οίκον© - 
μικώς δέ είς αναγκαστικόν α
ποκλεισμόν τοποθετήσεωςτών 
προϊόντων της καί διακοπήν 
τών εμπορικών σχέσεων μέ 
φίλον καί γειτονικόν Κρά
τος.

’Αλλά, καί από εσωτερικής 
άπόψεως ή κατάστασις εμφα
νίζεται, σκοτεινή καί δυσοίω
νος,μόνον δέ ηπερυσινήάλη- 
θώςέξαιρετικήέσοδείακατέστη 
σεσποραδικήν τήν έκδήλωσιν 
τών συμπτωμάτων τοΰ ν©~ 
σούντος ’Οργανισμού τής Οι
κονομίας τοΰ τόπου, περιορι- 
σθέντων, εις δύο τρεις αίμα- 
τηράς εξεγέρσεις τώνΈπαρχι- 
ακών πληθυσμών καί εις ευα
ρίθμους απεργίας.

Άλλ’ ήδη ή κατάστασις αρ
χίζει νά γίνεται κρισιμωτέ- 
ρ*α. Ό 'Ελληνικός λαός, βα
ρύτατα φορολογούμενος αρ
χίζει νά'δεικνύη σημεία κάμ
ψεως τής μοναδικής πράγματι 
αντοχής του.

Σαφής πρόειδοποίησις ήλ
θε προ ημερών άπό τήν με
γάλε ιτέραν νήσον τοΰ Ελλη
νικού ’Αρχιπελάγους^ μέ τά 
γνωστά λυπηρά γεγονότα, τά 
όποια όσον καί αν δεχθώμεν 
ότι ύπεκινήθησαν έν μέρει 
καίάπο τά κομμουνιστικά κη
ρύγματα, είναι άναμφισβήτη- 
τον, ότι εύρον πάντως πρό- 
σφορον έδαφος διά νά καρ

ποφορήσουν.
Ή τόσον άλλως τε ύμνη- 

θεΐσα «λιτότης» τοΰ 'Ελλη
νικού Λαού καί ή μείωσις τών 
κομμουνιστικών ψήφων έν 
Καβάλλα, όπου λόγω τής κα
λής «άγοράς» τών καπνών ή 
έκ τής άνεργίας κρίσις- έμε- 
τριάσθη, συνηγοροΰσιν υπέρ 
τής πξοηγηθείσηςάπόψεώςμας.

©ά ήτο πλεονασμός καί κοι
νοτοπία νά μακρηγορήσωμεν 
προτάσσοντες επιχειρήματα 
πρός ύποστήριξιν τελείως έ- 
ξωφθάλμου καταστάσεως. ’Α
κόμη περισσότερον θα ήτο 
περιττόν νά διακηρύξωμεν ό
τι ή ύγιεστέρα μερΐς τής Ελ
ληνικής Κοινωνίας, ό Εμπο
ρικός επαγγελματικός καί υ
παλληλικός Κόσμος αγωνιώ 
σιν εις τό άσφυκτικόν περι
βάλλον, τό όποιον αί διάφο
ροι φιλοδοξίαι τών κομμάτων 
έχουστ δημιουργήσει.

Πρός τά Κόμματα λοιπόν 
καί τούς ’Αρχηγούς αυτών 
θά στραφώμεν διά νά έπιστή 
σωμεν όλως ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν των έπί τών γρα- 
φομένων μας.

Ό εργαζόμενος καί παρά
γων 'Ελληνικός Λαός, φρονεί 
ότι αρκετά ήγωνίσθημεν εις 
τήν κομματικήν διελκυστίν
δα. Τό αποτέλεσμα τών εκ
λογών, εις τάς οποίας προ 
σήλθε,καί άνενέωσε τήν πρός 
αύτά εμπιστοσύνην του, είχε 
τό εξής βαθύ νόημα,όπερ ίσως 
νάδιέλαθε τήν προσοχήν των: 
Τήν επιτακτικήν ύποχρέωσιν 
νά προσφέρουν θετικάς υπη
ρεσίας εις τον τόπον.

Σωρεία ζητημάτων έγκα- 
ταλελειμμένων καί οικονο
μικών προβλημάτων άναμε- 
νόντων τήν λύσιν των εύρί- 
σκεται πρό αυτών, είτε εις 
χεΐρας τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών, α'ίτινες μοιραίως ύ- 
πέστησαν τάς συνέπειας τής 
πολυμήνου έσωτερικής ανω
μαλίας, είτε σοβούν λανθα- 
νόντως.

Ή Γεωργία έχει άνάγκην 
απόλυτον στοργικής παρακο
λουθήσεις καί ένισχύσεωςτου 
άρξαμένου λαμπρού έργου αύ- 

ιξήσεως τής άποδοτικότητός 
της. Τό Έμπόριον, έχει ά
νάγκην τονώσεως. 'Η Βιομη
χανία απαιτεί συνεχή κρατι
κή νμέριμνανκαί άδιάλειπτον 
προσοχήν. Ή Ναυτιλία στε
νάζει ύπό τό βάρος τής κρί- 
σεως. Ό Επαγγελματικός καί 
Υπαλληλικός Κόσμος υποφέ
ρει. Τά μεγάλα ζητήματα τής 
άνεργίας καί τής λαϊκής υγι
εινής καί προνοίας άπαιτούσι 
ταχεΐαν διευθέτησιν

"Ολα τά άνωτέρω επείγον
τα ζητήματα άπαιτούσι θετι 
κήν καί ίσχυράν άντιμετώ- 
πισιν. Οί ’Αρχηγοί τών κομ
μάτων άς θυσιάσουν—άν δύ- 
ναται νά χρησιμοποιηθώ ή 
λέξις — τά συμφέροντα τοΰ 
κόμματος χάριν τού συμφέ
ροντος της Ελλάδος. "Ας 
δώσουν τάς χεΐρας, μέ τήν ευ
καιρίαν πού τούς παρέχει τό 
έκ τής αναλογικής προελθόν 
αποτέλεσμα, άς καταρτίσουν 
Κυβέρνησιν Κοινοβουλευτι
κήν αταθεράν καί άς τεθούν 
άμέσως έπί τό έργον,

’Άς άσχοληθούν ολίγονκαί 
μέ τήν πάλλουσαν πραγματι
κότητα καί άς αγαπήσουν πε
ρισσότερον τον τόπον των. 
©ά ΐδοΰν, ότι υπάρχουν πολύ

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τό έτος 1931, έτος κρίσεως 

διά πάσας τάς εύρωπαϊκάς τρά
πεζας, υπήρξε μοιραΐον καί διά 
τάς Γαλλικάς τοιαύτας. Τό τοι- 
οΟτον δεν οφείλεται βεβαίως,είς 
τό δτι αί παγιοποιημέναι πιστώ
σεις αυτών ύπήρξαν π.χ.τόσον 
μεγάλαι δσον καί τών ’Αγγλι
κών Προεξοφλητικών Τραπε
ζών, ή άνετράπη ή συγκρότησις 
αυτών ώς συνέβη έν Γερμανία, 
άλλά είς τό δτι άπώλεσαν τήν 
εμπιστοσύνην τής πελατείας 
των. Τήν εμπιστοσύνην ταύτην 
δεν άνέκτησσν έκτοτε. Ή ύπό- 
θεσις Ούστρίκ έθεωρήθη ώς συ
νέπεια τών ριψοκινδύνων κερ
δοσκοπιών. Άντιθέτως τό κλεί
σιμο ν τών θυρών τής Τρα- 
πέζης ’Αδάμ, τής Τραπέζης 
’Αλσατίας — Λωραίνης · καί 
τής ’Ιδιωτικής Τραπέζης, ή 
άποσύνθεσιο 30 περίπου τοπι
κών τραπεζών, μέ ήλικίαν πολ
λών εξ αύτών πλέον τών 100 
ετών, ή κατάρρευσις τής Εθνι
κής Πιστωτικής Τραπέζης, δλη 
ή περιπλοκή αϋτη. έδειξεν είς 
τούς καταθέτας, δτι ύπαρχε 
κάτι τό ελαττωματικόν είς τον 
γαλλικόν τραπεζικόν οργανι
σμόν.

Ή στάσις τών μεγάλων τρα
πεζών, αϊτινες δέν κατώρθωσαν 
ν’ άποκρύψουν μέ εύσχημον 
τρόπον τήν χαράν των διά τήν 
έξαφάνισιν ταύτην τών συνα
γωνιστών των, καί δέν έδειξαν 
τήν άλληλεγγύην των είμή πολύ 
άργά καί κατόπιν πιέσεως, έπέ- 
τεινεν έτι περισσότερον τήν δυ
σπιστίαν τοΰ κοινού έναντι τών 
Πιστωτικών μας Ιδρυμάτων. 'Η 
σοσιαλιστικοποίησίς τών ζημιών 
άπετέλεσε τό υπόλοιπον.

Τό Κράτος, τό όποιον διά τής 
μεσολαβήσεως του Αυτονόμου 
Ταμείου άποσβέσεως, άνέλαβε 
νά πληρώση τήν έκ 2342 έκα- 
τομμυρίων φράγκων προκύψα- 
σαν ζημίαν τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας έκ τών είς τό έξωτερι- 
κόν διαθεσίμων της, άνέλαβεν 
έπίσης καί τήν έκ 2,3 δισεκα
τομμυρίων φράγκων ζημίαν τών 
πτωχευσασών τραπεζών.Ή εϊσ- 
πραξις τόσων δισεκατομμυ
ρίων άπό τούς φορολογουμένους 
πρός ώφελος τών τραπεζών καί 
άνευ ούδενός άνταλλάγματος 
δέν ήτο δυνατόν είμή νά θεω- 
ρηθή ώς πρόκλησις τής κοινής 
γνώ αης.

Τό παράδειγμα τών άλλων

πλέον ενδιαφέροντα τών κομ
ματικών ζητήματα, εις τά ό
ποια αξίζει νά αφιερωθούν.

Έκ τών αγαθών αποτελε
σμάτων τά όποια άναμφιβό- 
λως θά προκύψουν τότε, δέν 
θά εχη νά ώφεληθή μόνον ό 
Ααός,* ό οποίος πάντοτε έπό- 
θησε νά ϊδη τήν Πατρίδα του 
ηρεμούσαν άπό τούς εμφυλί
ους αγώνας καί επανευρίσκου- 
σαν τήν ποθητήν γαλήνην 
καί άδέλφωσιν.

Άλλα καί μόνον © Λαός 
εάν ώφεληθή, ή νίκη δέν θά 
είναι μικρά καί αξίζει πρά
γματι τήν μεταξύ των πολιτι
κών αρχηγών άμιλλαν διά 
τήν άπόκτησιν τής ωραίας 
αυτής δάφνης.

χωρών, οπού τό Κράτος έπενέβη 
καί συνεκράτησε τάς τραπέζας 
άπό τήν πτώχευσιν διά τής έγ- 
γυήσεως τών καταθέσεων, καί 
τής συμμετοχής του είς τό κε- 
φάλσιον αύτών καί ήξίωσεν 
δπως, οί επίτροποι αύτοϋ (έν 
Ιταλία καί Γερμανία) έχουν δι
καίωμα έπιβλέψεως έπί τής 
διευθύνσεως τών ένισχυομένων 
ύπ’ αύτοϋ επιχειρήσεων έδημι- 
ούργησε μεταξύ πολλών τήν 
γνώμην, δτι ή κάλυψις τών ζη
μιών τών τραπεζών είς βάρος 
τοΰ λαοΰ έπρεπε νά έχη ώς λο
γικήν συνέπειαν τήν έξάσκησιν 
ύπό του Κράτους ελέγχου έπ’ 
αύτών.

'Η ιδέα αϋτη έδημιουργήθη 
αυτομάτως. Κατά τά επόμενα 
δέ έτη, καθ’ ά συνέβησαν πε
ρισσότερες πτωχεύσεις καί ά- 
δυναμίαι εταιρειών ν’ άνταπο- 
κριθοΰν είς τάς υποχρεώσεις 
αύτών, ή ίδέα αυτή ένισχύθη 
έτι περισσότερον.

II ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.
'Η ΓενικήΣυνομοσπονδία τών 

’Εργατών τής Γαλλίας έπωφι..- 
ληθεΐσα άπό τήν ιδέαν ταύτην 
ύπέβαλε τήν 7 Απριλίου 1934 
είς τά Γενικά Συμβούλια ’Ερ
γασίας προτάσεις τινάς προ
στασίας τών καταθετών.
Συνεστήθη άκολούθως τή φρον- 

τίδι της έν Γραφεΐον μελετών/ 
καί ώρίσθη μία ’Επιτροπή, είς 
ήν έλαβον μέρο.ς, έκτος σημαι
νόντων οικονομολόγων καί κα
θηγητών του Πανεπιστημίου, ει
δικοί τεχνικοί έπί τών δημοσίων 
οικονομικών καί έπί τών τραπε
ζών καί ή όποια εΐχεν ώς άπο- 
στολήν τήν επεξεργασίαν ένός 
σχεδίου άναδιοργανώσεως τών 
Τραπεζών.

Αί έργαοίατ τοΰ Γραφείου 
Μελετών καί τής ’Επιτροπής, 
έλαβον τό όνομα : Σχέδιον 
τής Γ.Σ.Ε.

Τό Σχέδιον τοΰτο συνεζητή- 
θη ύπό τοΰ τελευταίου έθνικοΰ 
συνεδρίου Γ. Σ. Ε. όπου ό κ. 
Ζονώ, Γενικός Γραμματεός |ής 
Συνομοσπονδίας, έλαβε μέρος 
προσωπικώς, καί έπεκυρώθη ό- 
μοφώνως ύπό τής όργανώσεως 
ταύτης, ήτις περιλαμβάνει πλέ
ον τοΰ ένός έκατομμυρίου έρ- 
γάτας καί ύπαλλή?ιθυς.
Ill ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τό Σχέδιον τής Γ.Σ.Ε. όμοι-

(ΓΚ

άζει έν ταΐς μεγάλαις γραμμαΐς 
του πρός τά διάφορα σχέδια ά- 
τινα έπροτάθησαν έν Βελγίω, 
’Αγγλία, καί Ελβετία. 'Όπως 
εκείνα οϋτω καί ή Γ.Σ.Ε. κολα
κεύεται νά πιστεύη, δτι τό ,σχέ- 
διόν της υποδεικνύει αποτελε
σματικά μέτρα διά τήν έξοδον 
έκ τής κρίσεως καί προτείνει 
τήν έφαρμογήν μιδς διευθυνο- 
μένης οικονομίας μέ προσανα
τολισμόν πρός τόν σοσιαλισμόν. 
’Εξ άλλου προτείνει τήν διατή- 
ρησιν μιας μικτής οικονομίας, 
είς τρόπον ώστε νά ύπάρχη ά- 
κόμη καί ένας ιδιωτικός τραπε
ζικός όργανισμός διά τόν τομέα 
τής έλευθέρας Οικονομίας.

’Αλλά τό Σχέδιον τοΰτο λαμ
βάνει ύπ’ δψει του κατά τρό
πον πλέον ή άκριβή, τάς ιδιορ
ρυθμίας τοΰ Γαλλικού Τραπε
ζιτικού συστήματος, τήν φύσιν 
τών πηγών αύτοϋ καί τοΰ χα
ρακτήρας τής πελατείας. Είς 
τοΰτο άκριβώς έγκειται ή πρω
τοτυπία του.
IV ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οί συντάκται του Σχεδίου 
τούτου πσρετήρησαν, πολύ δι
καίως, δτι αί καταθέσεις εις 
τήν Γαλλίαν, ή πρώτη αϋτη Ο
λη τών τραπεζών, είναι ούσια
στικώς άποταμίευσις τών μικρο- 
καταθετών.

'Η έκθεσις έπί τού Σχεδίου 
εξετάζει τάς καταθέσεις ύπό 
τρεις μορψάς, τάς όποίας αυται 
εμφανίζουν.

α) Τάς προσωρινάς καταθέ
σεις,τάς περιλαμβανούσαςποσά 
κατατεθειμένα διά μικρόν προ
θεσμίαν καί άπό τά όποια επι
θυμούν οί καταθέται νά κερδί
σουν έστω καί μικρόν τόκον.

β) Τάς καταθέσεις άσφαλεί- 
ας, προοριζομένας διά τάς εκ
τάκτους άνάγκας καί τά δυστυ
χήματα, άτινα είναι δυνατόν 
νά συμβοΰν είτε είς συγγενείς 
είτε είς τόν ίδιον τόν καταθέ
την.

γ) Τάς καταθέσεις πλουτι
σμού, τών όποιων οί τόκοι προ
ορίζονται νά προστίθενται είς 
τά έκ τής εργασίας εισοδήματα 
καί πολλάκις νά τ’ αντικαθι
στούν.

Κατόπιν τών άνωτέρω διαι
ρέσεων τών καταθέσεων άπο- 
μένει νά μάθωμεν που καί επί

ΠΙΙΜΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙΣ 3 Οί κίνδυνοι έκ τοΰ Έλλπνογερμανικοΰ Clearing, 

ύπό τοΰ Δ. I. 11απαβασιλοποϊίλου 
SEATS 4 ’Ισολογισμός και 'Ορολογία ύπό τοΰ Α. Βαλ.

σαμοποΰλου.
SEATS 5 Ή Νομοδετική μέριμνα ΰπέρ τοΰ ’Ιδιωτικού 'Υ

παλλήλου ύπό Νομικοί.
SEATS 6 Γηγενείς καί Πρόσφυγες εϊήεθα ολοι "Ελληνες, 

ύπό τοΰ κ. S. Δ. ΓΙαπαδοπούλοιι
SEATS 7 Ή άπογραφη καί ό λ)σμός «Κέρδη καί Ζημίαι 

έν τη έρεύνη τών επιχειρήσεων, ύπό κ. Michel
Carspw

SEATS 8 Οί όροι εργασίας τών Τραπεζιτικών' Υπαλλήλων 
SEATS 9 Νόμισμα καί πληθωρισμός, ύπό κ· Π. Μανιάτη 
SEATS 11 100 ο)ο Money ύπό Irving Fisher.
SEATS 13 Οικονομικά! ειδήσεις τοΰ εξωτερικού'
SEAIS 14 Τά κυριώτερα εμπορεύματα.
SEATS 15 Τά Ελληνικά οικονομικά καί διάφοροι στατι

στικά! πληροφορίαν.



"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Εσωτερικού Λραχ. 50.
Εξωτερικού Λολ. 2.—
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 5.—

ΔΙ AX)5II?rKTHK :
ΓΕΩΡ Γ.” ΤΡΑΝΑΚΟΒ 

ΑΚΑ ΜΙ.ΜΓΛί: 56β

Τά εμβάσματα επ’ όνόματι της
“Τραπεζιτικής,,

Αί αποδείξεις δέον νά ΐ(ίρωσι 
την υπογραφήν του Λιαχειριστοϋ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού.

ΙΙαρακαλοΰνται οί κ. κ. Συν- 
δρομηταί, δπως γνωστοπυιώσιν εις 
τά γραφεία τοΰ ΙΙεριοδικυΰ πάσαν 
μεταβολήν τής διευΟύνσεώς των.

τη βάσει ποιων άρχων δέον νά 
τοποθετώνται τά κεφάλαια

— IWftitfAu «31, **»Wταυτα.^ „
«Τά κεφάλαια των προσωρι

νών καταθέσεων, άναφέρει ή 
έκθεσις, επενδύονται είς βρα
χυπροθέσμους τοποθετήσεις,μέ
σω τών τραπεζών καταθέσεων, 
αϊτινες κάμνουν βραχυπροθέ
σμους χορηγήσεις.

«Τά κεφάλαια των καταθέ
σεων ασφαλείας, άπορροφών- 
ται ύπό τών άσφαλιστικΛν έται- 
ρειών παντός είδους, τών ταμι
ευτηρίων, τών ταμείων Συντάξε
ων καί τών Κτηματικών τραπε
ζών, αϊτινεςεΐναι υποχρεωμένοι 
νά επενδύουν τά κεφάλαιά των 
είς ήγγυημένους τίτλους μέ στα
θερόν εισόδημα καί δυναμένους 
νά έκποιοΰνται ευκόλως έν τώ 
χρηματιστηρίω.

Άντιθέτως τά κεφάλαια τών 
καταθέσεων πλουτισμού έπεν- 
δύονται εις μακροπροθέσμους 
τοποθετήσεις, έκ τών όποιων 
είναι δυνατόν νά προκόψουν 
σοβαρά ώφέλη καί είς άγο- 
ράν τίτλων έκδόσεως τών δια
φόρων τραπεζών.

Ή διάκρισις αυτή αν καί εΐ» 
ναι άκριβής κατ’ άρχήν, δέν κα
θίσταται δυνατόν νά έφαρμοσθή 
έν τη πράξει Πώς νά καθορίση 
κανείς τά δρια μεταξύ τών 
προσωρινών καταθέσεων, τών 
καταθέσεωνάσφαλείας καί τών 
καταθέσεων πλουτισμού; 
ζ^Τό αύτό ποσόν καταθέσεως, 
δύναται νά κατατεθη π.χ. εις τό 
ταμιευτήριου έπειτα ν' άποσυρ- 
θή άπό εκεί καί νά μετατραπή 
είς χρεόγραφα τού Δημοσίου ή 
βιομηχανικός άξίας. Οί τίτλοι 
ουτοι δύνανται μίαν ήμέραν νά 
πωληθοϋν διά τήν ίκανοποίησιν 
τυχόν παρουσιασθησομένης ά- 
νάγκης καί τό άντίτιμον αύτών 
νά κατατεθη εις άνοικτόν λ)σμόν 
μέχρι τής στιγμής, πού θά πα· 
ρουσιασθή ή άνάγκη αϋτη.

Ό Γάλλος καταθέτης, ώς ερ
γάτης, μικροεπαγγελματίας καί 
υπάλληλος πού είναι, δέν έχει 
σχεδόν καθόλου οικονομικήν 
μόρφωσιν. Δέν ξαίρει δπως ό 
μεγάλος κεφαλαιοΟχοςνά διευ· 
θύνη μόνος του τά κεφάλαιά 
του, νά παρακολουθή τάς δια
κυμάνσεις τής άγορας του χρή
ματος. Έπειτα δέν έχει ούτε 
τόν χρόνον οΰτε τά μέσα. Έπα- 
φίεται λοιπόν είς τήν παρόρμη- 
σίν του, είς τήν προκατάληψίν 
του, είς τούς στιγμιαίους φόβους 
του, Αί άποφάσεις του περιορί
ζονται είς μεγάλου βαθμόν άπό 
δύο άντιθέτους φροντίδας: άφ’ 
ένός μέν νά έπιτύχη υψηλόν ει
σόδημα, άφ’ έτέρου δέ νά μή 
διακινδυνεύση τό κεφάλαιόν του' 
Μεταξύ τών δύο τούτων φροντί
δων ένεργεΐ ώς τυφλός καί 
άπροστάτευτος άπό τόν έαυτόν 
του καί άπό τούς άλλους.

'Άλλοτέ ποτέ ό καταθέτης, 
ένεγράφετο εις δλας τάς έκδό- 
σεις,τάς όποιας έκριναν καταλ
λήλους νά τοϋ προτείνουν.Έξώ- 
φλει τό βιβλιάριου του Ταμιευ
τηρίου καί τόν άνοικτόν παρά 
τή Τραπέζη λ)σμόν του διά ν’ 
άγοράση μετοχάς. 'Όταν δμως 
είδε μεταπολεμικώς νά £κμηδε-

νίζωνται τά χρεώγραφα ταΰτα 
ώς τό χρηματιστήριου, κατέθε
σε τά κεφάλαια του είς άνοικτόν 
λ)σμόν, ενδιαφερόμενος μόνον 
διά τήν ρευστότητα καί τήν ευ
κολίαν τής άναλήψεώς των. Ή 
Τραπεζική κρίσις τόν ώθησε 
πρός τά Ταμιευτήρια δπου ευ
ρίσκει άφ’ ένός μέν μεγαλείτε- 
ρον τόκον άφ’ έτέρου δέ τήν 
έγγύησιν τοϋ Κράτους διά τάς 
καταθέσεις του.

Είς διάστημα 20 έτών, άπό 
του 1913 μέχρι τοΰ 1933 άπώ- 
λεσαν οί καταθέται 230 δισε
κατομμύρια φράγκα. ’Ανίκανοι 
νά διαχειρίσθοΰν οί ίδιοι τά 
χρήματά των φοβούνται μή τυ
χόν τούς τά διασπαθίσουν αί 
τράπεζαι είς τυχοδιωκτικός ε
πιχειρήσεις ή τά δημεύση τό 
Κράτος. Τούτου ένεκα ή άπο- 
θησαύρισις τραπεζογραμματίων 
ή χρυσού, ήτις έπιδεινώνει τήν 
κρίσιν καί στρέφεται έναντίον 
τής άποταμιεύσεως, τού φαίνε
ται ώς ή μόνη σωτηρία.

V. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ
ΣΕ.

’Ενώπιον τής διασκορπισμέ
νης καί άπροσανατολίστου τού
της άποταμιεύσεως όρθοϋται έ
νας ύπερβολικώς συγκεντρωμέ
νος τραπεζικός μηχανισμός. Αί 
τοπικοί τράπεζαι έχουν σχεδόν 
έξαφανισθή, αί μέν άπό πτώ 
χευσιν αί δέ άπό συμβιβαστικήν 
έκκαθάρισιν. Έκεΐναι πού πα- 
ράμειναν άπερροφήθησαν σχε
δόν κατά μέγα μέρος άπό τάς 
μεγάλος Τραπέζας, τών όποί 
ων έγένοντο ύποκαταστήματα, 
ή άπό τάς τοπικός τοιαύτας,

’Αλλά καί αί τελευταίοι αδ. 
ται ύπέστησαν σοβαρός μετά- 
βολάς. Αί μέν κατόπιν τών δέ 
έτέθησαν ύπό τών έλεγχον τών 
Τραπεζών τών Παρισίων καί ι
διαιτέρως τής Credit Industrie! 
ct Commercial.

Τό ίδρυμα τούτο, τό Credit 
Lyonnais, ή Societe Generale, 
ή B.N.C.I. καί τό Credit Com
mercial de France, κυριαρχούν 
τοϋ δλου τραπεζικού συστήμα
τος τής Γαλλίας, δπως είς τήν 
’Αγγλίαν αί Big five καί μέχρι 
χθές είς τήν Γερμανίαν αί «Τρά- 
πεζαι Δ». Συγκέντρωσις τών 
κεφαλαίων καί συγκέντρωσις 
δυνάμεως είναι τό Αποτέλεσμα 
ένός processus παγκοσμίως πα· 
ρατηρουμένου. «'Η συχκέντρω- 
σις αϋτη συμπληροΰται άλλω
στε, μέ τό Consortium (ένωσιν) 
τών τραπεζών καί τούς κοινούς 
Διευθυντάς»,λέγει ή έκθεσις, είς 
τόν όποιαν προστίθεται:

«Υπάρχει άκόμη μία άλλη 
συγκέντρωσις,ή όποία άποτελεΐ 
κίνδυνον καί δικαιολογεί τάς 
άνησυχίας. Ή Caisse des De
pots et Consignations διαχειρί
ζεται ένα κεφάλαιόν πλέον τών 
91 δισεκατομμυρίων, τό όποιον 
άντιπροσωπεύει τό ποσόν τής 
άποταμιεύσεως τών εργαζομέ
νων τάξεων. Τό τεράστιον τού
το κεφάλαιόν θέτει είς πειρα
σμόν τάς κυβερνήσεις, τάς ό
ποιας αί ταμιακαί δυσχέρειαι 
κρατούν διαρκώς έν Αμηχανία».

VI ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Είς τήν Γαλλίαν, οί οίκονο 
μικοί οργανισμοί κατηγορούν- 
ται πολλάκις, δτι στερούνται 
εύρυτέρας άντιλήψεως κατά τήν 
χορήγησιν τών πιστώσεων καί 
μέμφονται αυτούς,δτιέπί μακρόν 
χρόνον διωχέτευσαν τάς κατα 
θέσεις είς συναφθέντα δάνεια 
ύπό διαφόρων Κρατών τού έξω· 
τερικού, τών όποίων ή οικονομι
κή άνθηρότης ήτο άμφίβολος 
καί τών όποίων τό οικονομικόν 
μέλλον εύρίσκεται ήδη έν κιν- 
δύνω, ενώ άντιθέτως ήδιαφόρη- 
σ,χν κατά τό μάλλον καί ήττον 
πλήρως διά τήν Γαλλικήν βιο
μηχανίαν.

Μολαταύτα, όφείλομεν νά δη 
λώσωμεν, δτι όσάκις ή μεγάλη 
βιομηχανία έζήτησε κεφάλαια 
ύπό τύπον έκδόσεως όμολογια- 
κών δανείων ή μετοχών εδρε

πάντοτε, ιδίως παρά ταΐς Έμ- 
πορικαΐς Τραπέζαις, άνεπιφύ- 
λακΓον ύποστήριξιν. Παρημελή- 
θη δμως ή μέση βιομηχανία, είς 
τήν όποιαν δέν δύνανται πλέον 
αί τοπικαί τράπεζαι, αϊτινες 
τήν ύπεστήριζον πριν νά παρα
χωρήσουν άρκετάς πιστώσεις 
διά τήν άνανέωσιν τών μηχανη 
μάτων της. Τέλος αί Γαλλικαί 
Τράπεζαι δέν είναι έπαρκώς 
έξωπλισμέναι διά νά παραχω
ρήσουν μακροπροθέσμους πι
στώσεις. Δέν πρέπει δμως μέ 
τούτο νά πιστευθή, δτι τό είδος 
τούτο τών πιστώσεων είναι έν- 
τελώς άνοργάνωτον. Κάθε άλ
λο. Είναι ώργανωμένον αλλά 
κακώς καί έπικινδύνως. Καί 
πράγματι. Αί πιστώσεις τού εί
δους τούτου ένεργοΰνται ύπό 
τήν μορφήν τής άνανεώσεως καί 
ώς έκ τούτου συγχέονται αί χο
ρηγήσεις μακράς καί βραχείας 
προθεσμίας. 'Η ύπό μορφήν τής 
άνανεώσεως χορηγού μένη πί- 
στωσις θεωρείται ύπό τού πε
λάτου μακροπρόθεσμος πίστω- 
σις, διότι ή προθεσμία έξοφλή 
σεως τού χρέους παρατείνεται 
συνήθως μέχρι δέκα οκτώ μηνών 
ή δύο έτών, ένώ ή Τράπεζα τήν 
θεωρεί βραχυπρόθεσμον τοιαύ- 
την, διότι ή έπίσημος διάρκεια 
αύτής δέν είναι άνωτέρα τών 
εξ μηνών κατ’ άνώτατον δριον 
καί ή παράτασις τής προθεσμίας 
ταύτης δέν γίνεται εί μή μόνον 
κατόπιν άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέ- 
ζης. ‘Η ύπό μορφήν λοιπόν τής 
άνανεώσεως χορηγουμένη πί- 
στωσις είναι ένα πραγματικόν 
ersatz(1) τής μακροπροθέσμου 
πιστώσεως, άλλά ένα ersatz, τό 
όποιον δύναται νά φέρη τόν πε
λάτην είς κρίσιμον θέσιν, διότι 
είναι άνακλητή είς πάσαν στι
γμήν άπό τήν τράπεζαν.

Ή πιστωτική πολιτική τών 
μεγάλων τραπεζών έγένετο ά- 
νευ σχεδίου καί μεθόδου. Μό
νον τό δόλωμα τού άμέσου κέρ
δους καί αί φιλικαί συνεννοή
σεις τών Διευθυντών αύτών έ 
ξήσκησαν ποιόν τινα έπιρροήν 
είς τήν κατανομήν τών πιστώ 
σεων μεταξύ τών παραγωγών. 
Δέν ένδιεφέρθησαν οΰτε διά τά 
συμφέροντα ένός ώρισμένου 
βιομηχανικού κλάδου, οΰτε διά 
τ’ άνώτερα έθνικά συμφέροντα, 
άλλά διά διαφόρων πλαγίων 
καί πολιτικών μέσων προσεπά- 
θηυαν νά πραγματοποιήσουν 
διά λ)σμόν των μεγάλα ονομα
στικά κέρδη άδιαφοροΰσαι διά 
τάς συνέπειας. Καί δταν εΐδον 
δτι τά ονομαστικά ταΰτα κέρδη 
ύπήρχε κίνδυνος νά μετατρα- 
πουν είς πραγματικός ζημίας 
καί δτι αί χορηγηθεΐσαι πιστώ
σεις είς [τήν άλφα όμάδα έγέ
νοντο άπερισκέπτως, έξηκολού- 
θησαν νά επιμένουν είς τά 
ίδια σφάλματά των μέ τήν έλ- 
πίδα,δτι κάποιο θαύμα θά σώση 
τήν κατάστασιν. Καί ή κατα
στροφή έπήλθε μίαν ήμέραν μέ 
τάς οικονομικός δυσχερείας τής 
Banque Nationale de Credit καί 
τής Banque de Γ Union Parisi- 
enne.

Σήμερον ό γαλλικός τραπεζι
κός βαδίζει είς τό κενόν. Τό έμ- 
πορικόν χαρτοφυλάκιον τών 
τραπεζών κατήντησε άσήμαντον 
Δέν γίνονται πλέον έκδόσεις 
δανείων, διότι τό κοινόν, άφοΰ 
είδε νά χάνουν αί άξίαι τά 50 
μέχρι 70 τοΐς έκατόν τής άξίας 
των άποφεύγει τάς τοιαύτας 
τοποθετήσεις. Ό όγκος τών πι
στώσεων μειοΰται καθημερινώς 
περισσότερον. Καί ένώ μέν υ
πάρχουν άφθονα διαθέσιμα κε
φάλαια καί δέν χρησιμοποιούν 
ται άπό τό άλλο μέρος, ύπάρχει 
έλλειψις οικονομικών μέσων είς 
τάς έπιχειρήσεις καί δέν παρα- 
χωροΰνται πιστώσεις. Αύτό εί
ναι τό παράδοξον φαινόμενον 
είς τό όποιον τό σχέδιον τής 
ΓΣΕ. προτίθεταί νά θέση τέρμα.

1) Λέξις γερμανική σημοάννυσα 
τό άναπλήρωμα ένής ώρισμένου 
είδους προϊόντος.

Επιθεορηςις ΤΥΠΟΥ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΊΊΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ ΓΗΣ «ΒΑΛΚΑ
ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»

Κατωτέρω παραθέτομεν περίλη- 
τμιν άρθρου τοΰ κ. C. Petroff δη- 
μοσιενθεντος είς τό τεύχος τοΰ 
Αύγουστου - Όκτωβρίου 1935 τής 
μηνιαίας έπιθεωρήσεως «Les Bal 
kans».

«"Εν έκ τών πλέον σοβαρών με- 
λημάτων, λέγει ό συγγραφεΰς, τοΰ 
Οικονομικού Συμβουλίου της Βαλ
κανικής Συνεννοτ'ισεως είναι καί ή 
ϊδρυσις τής Βαλκανικής 'Γραπέζης. 
ΙΙοΐος δμως θα είναι ακριβώς ό 
ρόλος τόν όποιον αϋτη προώρι- 
σται νά διαδραματίση εις τάς οι
κονομικός σχέσεις των Βαλκανικών 
Κρατών; ’Ιδού τι πρέπει νά καθο- 
ρίση τό Οικονομικόν Συμβούλιον 
τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως.

Μόλον τοΰτο νομίζομεν, δτι δέν 
θά είναι άνευ ενδιαφέροντος νά 
άναφέρωμεν ένταΰθα ώρισμένα έκ 
τών καθηκόντων, άτινα θά έχη νά 
εκπλήρωσή ή ίδρυθησομένη Τρά
πεζα καί ταΰτα είναι τά ακόλουθα:

1) Ή ϊδρυσις Διαβαλκανικοΰ 
’Οργανισμού συναλλαγών μέχρις 
ού πραγματοποιηθή ή Βαλκαι ική 
νομισματική Ένωσις.

2) Ή ϊδρυσις Εκδοτικής Τρα- 
πέζης ώς μοναδικοΰ νομισματικοΰ 
οργάνου τών Βαλκανικών χωρών.

3) ΜΙ ϊδρυσις Διαβαλκανικής πι
στωτικής Τραπέζης.

4) II ϊδρυσις Διαβαλκανικής 
Τραπέζης Διακανομισμών καί Εμ
πορικών καί Οικονομικών Συναλ
λαγών

Έν αναμονή, προσθέτει ό συγ- 
γραφεύς,τής πραγματοποιήσεως τής 
ιδέας τής Βαλκανικής νομισματι
κής ένώσεως, διά τής καθ.ερώσεως 
τής αύτής νομισματικής μονάδος, 
καί τής ίδρΰσεό)ς τής Βαλκανικής 
Εκδοτικής Τραπέζης, θά ήτο κα

λόν καί χρήσιμον νά προηγηθή ή 
ϊδρυσις ένός ιδρύματος διά τάς 
Διαβαλκανικάς συναλλαγάς.

'Η ϊδρυσις μιας τοιαύτης Τραπέ
ζης θά έλυε τινά τών πλέον ενδι
αφερόντων προβλημάτων άτινα έ
χουν σχέσιν μέ τήν κίνησιν τών 
κεφαλαίων είς τάς Βαλκανικός χώ
ρας. Τό ί δρυμα τοΰτο διά τών υ
ποκαταστημάτων καί ανταποκρι
τών του θ’ άνελάμβανε τήν ένδο- 
βαλκανικήν μεταφοράν κεφαλαίων 
δι εντολών ή επιταγών, καί άνα- 
λόγως τών οδηγιών τών πελατών, 
καί είς τό νόμισμα έκάστης χώρας.

'Η εργασία όμως αυτή διά τής 
διευκολύνσεως μόνον τών μεταφο
ρών κεφαλαίων μεταξύ τών Βαλ
κανικών Κρατών θά ήτο αρκετή 
νά προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας 
διά τήν άνάπτυξιν, α) τών ταξει- 
δίων δΓεμπορικάς ύποθέσειςείς τάς 
βαλκανικάςχό) ραςβ)τοΰ διαβαλκανι- 
κοΰΤουρισμοϋ γ) τώνένδοβαλκανι- 
κών ταξειδίων διά λόγους σπουδήςή 
παραμονής ασθενών είς σανατό
ρια καί ίαματικάς πηγάς δ) τών 
ένδοβαλκανικών εμβασμάτων καί 
μεταφορών κεφαλαίων, τών προ- 
ερχομένων έκ διαφόρων υπηρεσι
ών: Πρεσβειών, Προξενείων, Σιδη
ροδρόμων, Ταχυδρομείων καί Τη
λεγραφείων, Άτμοπλοϊκών καί Α
σφαλιστικών εταιρειών κλπ. κλπ.

Βεβαίως ό ειδικός ούτος ρόλος 
τής Βαλκανικής Τραπέζης θά ύπε- 
χώρει προ τοΰ σπουδαιότερου, νά 
καταστή δηλαδή αΰτη τό μοναδι
κόν βαλκανικόν νομισματικόν ό'ρ- 
γανον, τοΰ οποίου καί μόνον ή ϊ- 
δρυσις θ’ άπετέλει ένα νέον ιστο
ρικόν σταθμόν διά τάς παντός εί
δους ευκολίας είς τόν οικονομικόν 
τομέα τών χωρών μας.

Περαιτέρω δ συγγραφεΰς εξετά
ζει τον ρόλον τής Βαλκανικής’ Εκ
δοτικής Τραπέζης ώς μοναδικού 
νομισματικού οργάνου, τόν ρόλον 
τής Βαλκανικής Πιστωτικής Τρ-» 
πέζης είς τήν χρηματοδότησιν α) 
τής Γεωργίας καί τής Βιομηχανίας, 
είδικώτερον δέ τήν άπαιτουμένην 
οικονομικήν ένίσχυσιν αυτής πρός 
έπανόρθωσιν τών εκ τοΰ πολέμου 
καταστροφών καί τήν συστηματι- 
κωτέραν άνάπτυξιν καί όργάνωσιν 
τήςοίκονομίάς τών Βαλκανίωνκαί β)

Εκδόσεις

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Συμπλήρωθέντος ενός έτους ά
πό τής έκδόσεως τοΰ «Δελτίου Συν
δέσμου ’Ανωνύμων Εταιριών»,τοϋ 
μηνιαίου επιστημονικού οργάνου 
τών ανωνύμων εταιριών, πωλεί
ται ό πρώτος τόμος αντί δραχμών 
έκατόν πεντήκοντα (150) χαρτόδε
τος, είναι δέ απαραίτητον απόχτη
μα διά πάντα έπιστήμονα.

Μεταξύ τών περιεχομένων τοϋ 
πρώτου τόμου, σημειοΰμεν τάς 
πραγματείας καί τά άρθρα τών 
κ.κ. Π. Τσαλδάρη, Ίωάννου Δρο- 
σοπούλοΰ, Έμμ. Τσουδεροΰ, Θ. 
Αεκατζά, Σπ. Λοβέρδου, Γ. Άνα- 
γνωστοπούλου, Γ. Χαριτάκη, Άλ. 
Άναστασιάδου, Ήλ. Άναστασιά- 
δου, Άλ. Βαμβέτσου, Π. Ι'ουνα- 
ράκη, II. Δερτιλή, Άλ. Αιομήδους, 
Γεωργ. Δυοβουνιώτου, II. Ζαφει- 
ράκου, Ξεν. Ζολώτα, Π. Θηβαίου, 
Ά. Καλλιαβά, Π. Κανελλοπούλου,
Κ: Καραβα, Γ. Κοφινά, Δαμ. Κυρι- 
αζή, Όδ. Κυριακοπούλου, Άνδρ* 
Λαμπροπούλου, Άνδρ. Μιχαλακο- 
πούλου, Άθ. II. Μίχα, Κ. Νικολε- 
τοπούλου, Άλ. Παπαδημητροπού· 
λου, Άλεξ. Παπαναστασίου, ΓΙ. 
Πέρδικα, Μ. Ρινοπούλου, Γ. Ροϊ- 
λοΰ, Μ. Σακελλαρίου, Άλ. Σβώ
λου, Γ. Σημίτη, Άθ. Σμπαρούνη, 
Άναστ. Σπουργίτη, Στςφ. Στεφα- 
νοπούλου, Νικ. Ταζεδάκη, Ίωάν
νου Τερζάκη, Σπυρίδ. Τρικούπη, 
Άνδρ. Χατζηκυριάκου, καί Θ. Χο· 
ϊδά, ώς καί τών αλλοδαπών δρος 
Γκζέλ, Άμάντ, Ζεραρντέν, Η. Ρ. 
Κράουφορντ, Σ. Κρόσιγκ, IL Μπυ- 
νιέ, Καρ. Σρέκερ καί Β. Χάνσεν. 
Μϊπίσης είς τόν πρώτον τόμον τοϋ 
«Δελτίου ΣυνδέσμουΆνωνύμωνΈ- 
ταιριώννπεριέχονται Ελληνική καί 
ξένη νομοθεσία, νομολογία καί βι
βλιογραφία, διεθνής οικονομική 
κίνησις, εμπορική, βιομηχανική καί 
χρηματιστηριακή έπισκόπησις καί 
σπουδαιότατοι στατιστικοί πίνακες.

Τό «Δελτίον ΣυνδέσμουΆνωνύ- 
μων Έταιριώνν,τοΰ οποίου ή Συν
τακτική επιτροπή άποτελεΐται έκ 
τών κ.κ. Γ. Άναγνωστοπούλου, 
II. Γουναράκη, II. Θηβαίου, Λ. 
Κωττάκη, Μ. Νικολετοπούλου, 
Άνδρ. ΙΙαπαχρηστοπούλου, Μ. 
Πεσμαζόγλου, Μ. Ρινοπούλου, Ί. 
Σακελλαρίου καί Θ. Χοϊδά, ή δέ 
διεύθυνσις είναι διατεθειμένη είς 
τόν δικηγόρον κ. Άθ. II. Μίχαν, 
έχει άποβή μοναδικόν είς τό είδός 
του περιοδικόν, τό όποιον έτυχε 
τής γενικής επιδοκιμασίας καί ά- 
ναγνωρίσεως, εύχόμεθα δέ είς αύ
τό πάσαν προοδευτικήν έξέλιξιν 
είς τό μέλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΨΙΑ
ΠΙΣΤΙΣ

La Circulation Monetaire 
etle Gr6d.it,ύπό R.G. Hawtrey, 
(Γαλλική Μετάφρασις ύπό G. ’ 
Gaussel et Leonard Rist) σελ. ) 
σελ. 645, τιμή φρ. 50, Librairie . 
du Recueil Sirey, Paris. G

ΧΡΗΜΑ—ΝΟΜΙΣΜΑ |
Essai sur les Theories t 

MonetairesContemporaines, 1
ύπό Louis Mabille de Ponche- 
ville, σελ. 230, Librairie du Re- 
cueil Sirey, 22, Rue Soufflot, 
Paris.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Essais d’ Economic Appli- 
qu6e, ύπό Andre Rodocana- j 
chi, Librairie Dallorz, 11, Rue 
Soufflot, Paris.

Economie for Beginners.
(Τρίτη Έκδοσις) ύπό M. C. Ruef,
G. Routledge and Sons. Ltd 
σελ. 267—4 s. 6 d. London.

τής δημιουργίας επιχειρήσεων κα- · 
τασκευής διαφόρων μεγάλων έρ
γων καί διαφόρων οργανισμών β«' 
σιζομένην επί τής βαλκανικής συ- > 
νεργασίας, όπως αποξηράνσεις $' ,; 
λών, αρδεύσεις, διαρρυθμίσεις κη
τών ποταμών, κατασκευή σίδηρο- ζ1, 
δρομικών γραμμών καί αμαξιτών <; 
όδών κλπ. Μ



I IU1111111111111111111111 f 1111111111Ε11111111111 tlllllllllllllllllllllllllllllllllll III llillllllllllllllllllt ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙ mill ilillllllllil

^κεψεις Και ΚριςειξΙ
illlllllllllllflllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII llllimillllimililllllillllllllllllimmillllllllllllll

Έπι&νμοϋμεν νά εΐπωμεν και 
ήμεις δύο λέξεις διά τήν ύποδει- 
γματικήν πράγματι τάξιν, με 
την όποιαν διεξηχϋ'ησαν αΐ τε- 
λενταΐαι βουλευτικαί έκλογαί.

Τό βαϋ'ύτερον εν προκειμένψ 
νόημα είναι, ότι δύναται και εις 
τήν χώραν μας νά έπιβληΦή τό 
κράτος τον νόμον, όταν τάς εκ
δηλώσεις της δημοσίας ζωής μας 
δεν τνφλώνη ό ολέθριος άπό 
πάαης άπόψεως κομματισμός.

Καϊ άφοϋ αΐ εξετάσεις άνο- 
ϋ-εντου και άφατριάστον εκλογής 
τής λαϊκής αντιπροσωπείας εί
χαν τόσον Ικανοποιητικά Αποτε
λέσματα, διατί δεν #ά ήδύνατο 
νά πολιτογράφησή εις τά πολι
τικά μας ήϋ·η ώς συνήθεια ή 
διενέργεια έκλογών ύπό νπηρε- 
αιακής κνβερνήσεως, τονλάχι- 
οτον μέχρις ού πειστούν αί πο- 
λιτικαϊ κνβερνήαεις, ότι τό έ- 
κλογικόν άποτέλεαμα δεν επι

τρέπεται νά είναι προϊόν έπιμε- 
λοϋς εκλογικής μαγειρικής, άλ- 
λά γνήσια λαϊκή έκδήλωαις καύ·’ 
όλα καί παρ όλων σεβαστή;

Θά ή το άδικον νά μή άνα- 
γνωρια&ή καί ή σοβαροτάτη συμ
βολή τον διακεκριμένου σώμα
τος των Δικαστικών είς την τη- 
ρηΦεΐσαν τάξιν, θά ή το δε μά
λιστα ενκταϊον είς αυτούς νά 
άνετίσετο καί μελλοντικώς ή 
άνωτέρα έποπτεία των έκλογών.

Γενικώς δυνάμεήα νά εϊπω- 
μεν, ότι ή τηρη^εΐσα είς τάς τε
λευταίας έκλογάς τάξις προδίδει 
έκπολίτισιν τών ηβών μας ή 
τουλάχιστον έντονον πρός τοΰτο 
προδιάσεαιν, ή όποια άφεύκτως 
γέννα υποχρεώσεις είς τούς πο
λιτικούς αρχηγούς διά την τε 
χνικήν, τήν όποιαν δέον νάάκο- 
λουΦήσουν είς τό μέλλον προ- 
κειμένου περί έκλογών.

Η ΔΡΑΧΜΗ
Ή συναλλαγματική κατάστα- 

σις τής χώρας μας κατά τό δι- 
αρρεΰσαν έτος ήρχισεν νά πα- 
ρουσιάζη, λόγω τής συνεχούς 
σχεδόν μειώσεως του συναλ
λαγματικού άποθέματος, άνη 
συχητικά σημεία. Άπό 126,5 
έκατ. ελβετικών φράγκων πού 
ήτο κατ’ Ιανουάριον 1934 τό είς 
χρυσόν και συνάλλαγμα άπό- 
θεμα τής Τραπέζης τής Ελλά
δος κατήλθεν τοΰτο είςΐ 18έκατ. 
τόν’ίανουάριον 1935 καί είς 82 
έκατ. τόν Ιανουάριον 1936. Οι 
άριθμοί ουτοι, δεικνΰοντες τήν 
πρός τά κάτω πορείαν του κα
λύμματος, έπειτα άπό μίαν ά 
πότομον αΰξησιν αύτοΰ κατά τό 
1933, λόγω τής έκ του κλονι
σμού τών ξένων νομισμάτων 
παλιννοστήσεως τών έν τώ έξω 
τερικώ τοποθετημένων κεφαλαί
ων, θά πρέπη νά έμβάλουν είς 
σκέψιν τούς αρμοδίους διά τήν 
άμεσον λήψιν τών διασφαλιστι 
κών τής άξίας τής δραχμής μέ
τρων άπό παντός περαιτέρω 
κινδύνου αυτής.

Βεβαίως δέν ε’ίμεθα ήμεις ε
κείνοι, οϊτινες θά υποδείξουν 
τήν άνάγκην ταύτην είς τούς 
αρμοδίους άλλ’ επειδή βλέπο- 
μεν δτι παρ’ δλα τά περιοριστι 
κά μέτρα έπΐ τών εισαγωγών 
καί- τήν λειτουργίαν τών διαφό 
ρων clearings έξακολουθεΐ ή 
παθητικότης του εμπορικού μας 
ισοζυγίου, ήτις είναι καί ή κυ
ρία αιτία τής διαρροής του έξω- 
τερικοΰ συναλλάγματος, νομί
ζομε ν δτι ήγγικεν ή ώρα νά θέ
σω μεν τήν άρχήν τήν όποιαν ε
φαρμόζει καί ή Γερμανία μετά 
τόν έκμηδενισμόν του συναλ
λαγματικού άποθέματος τής 
Ράϊχσμπανκ : Νά άγοράζωμεν 
έκ τών διαφόρων χωρών εμπο
ρεύματα ’ίσης άξίας τών όσων 
έξάγομεν είς αύτάς καί νά έκ- 
τελώμεν τάς πρός τό έξωτερι- 
κόν δανειακάς υποχρεώσεις μας 
έφ’ όσον καί καθ’ δσον τό είς 
συνάλλαγμα άπαιτούμενον πο- 
σόν έξευρίσκεται είτε έκ τής 
προσφοράς ύπηρεσιών μας είτε 
έκ του ένεργητικοΰ ύπολοίπου 
τών έξαγωγών μας είς τάς χώ
ρας ταύτας.

Φοβούμεθα μήπως άποδει- 
χθή, δτι άλλος τρόπος ά
πό τόν άνωτέρω διά τήν σω
τηρίαν τής δραχμής, ήτις εχει 
ήδη άπωλέσει τά 56 έκατοστά 
τής άξίας της δέν υπάρχει καί 
μήπως άναγκασθώμεν συντό 
μως νά καταφύγωμεν είς δρα- 
στικώτερα μέτρα ώς τό morato
rium transfert συναλλάγμα
τος.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑ- 
ΝΙΚΟΝ__ CLEARING

Αί άνησυχίαι, τάς όποιας εκδη
λώνει διά τοϋ είς άΟ.ην θέσιν δη
μοσιευόμενου άρθρου ό εκλεκτός 
συνεργάτης μας Διευθυντής τής Ά 
νων. Έταιρ. Αυτοκινήτων—Τρα
κτέρ—Ελαστικών κ. Δ· ΓΙαπαβα-1

σιλόπουλος ευρον επίσημον έπιβε- 
βαίωσιν διά τών τελευταίων μέ
τρων, τά όποια έλαβεν ή Τράπεζα 
τήςΈλλάδος έν σχέσει πρός τάς είς 
Γερμανίαν έξαγωγάς.

Τόν αντίκτυπον τών έπιβληθέν- 
των περιορισμών καλείται νά ΰπο 
στη ήδη μεταξύ άλλων τό καπνέ μ 
πόριον κυρίως, τό όποιον ως είναι 
γνωστόν εύρισκεν εύχερεστάτην διέ
ξοδον τοΰ πολυτίμου 'Ελληνικού 
προϊόντος είς τήν Γερμανικήν αγο
ράν.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι θά 
έδει νά σταματήση κάπου ή δημι- 
ουργηθεΐσα λίαν ανώμαλος κατά- 
στασις έκ τής ανησυχητικής διογ- 
κώσεως τοϋ ύπολοίπου τού Έλλη- 
νογερμανικού clearing".

Θά ήιο δμως ορθότερον νά είχε 
προβλεφθή εγκαίρως ή ανώμαλος 
αυτή έξέλιξις, οπότε θά ήτο δυνα
τόν νά άποφευχθή ή απειλούμενη 
ήδη άναστάτωσις και θά έπεζητεΐ- 
το ή προώθησις τών έξαγωγών μας 
και πρός άλλας αγοράς, μεταξύ τών 
οποίων καί ή ’Αμερικανική, μή πα- 
ραμελουμένης βεβαίως καί τής 
σπουδαιοτάτης Γερμανικής αγοράς, 
ώστε νά μή ύπάρχη ή επικίνδυνος 
καί άντιοικονομική σημερινή έξάρ- 
τησις τοΰ καλού τέλους τών εςαγω- 
γών μας άπό τήν οικονομικήν κα- 
τάστασιν τής είσαγοιγικής χωράς.

Έλπίζομεν καί εύχόμεθα, δτι ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος μετά τήν 
πρώτην ενέργειαν θά μελετήση σο 
βαρώς τό ολον ζήτημα τών εξάγω 
γών μας καί τών ανταλλαγών καί 
θά θελήση νά κατοχυρώση άφ’ ενός 
μέν τήν κανονικήν συνέχισιν τών 
είς τήν ξένην αποστολών μας εμ
πορευμάτων, άφ’ ετέρου δέ τήν 
ατενώς πρός ταυτην συνδεδεμενην 
θέσιν τοΰ εθνικού μας νομίσματος 
καί τής οικονομίας τής χώρας γένι 
κώτερον.

ΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τελευταίαι ειδήσεις έξ ’Αγγλίας 

φέρουν, δτι αντιμετωπίζεται αυτόθι 
υπό τών υπευθύνων κύκλων η πα
ροχή οικονομικής ένισχύσεως πρός 
τήν ’Αβησσυνίαν.

Εΐνε αληθές,δτι ώς απόρροια τοϋ 
χαρακτηρισμού τής ’Ιταλίας ως επι
τιθεμένου κράτους κατά τήν Ίταλο- 
αιθιοπικήν ρήξιν, ήλθεν ή επιβολή 
τών οικονομικών κατά τής Ιταλίας 
κυρώσεων,διά τών οποίων κατά γε
νικήν άναγνώρισιν θά ήτο δυνατόν 
ή χώρα αΰτη νά έξαναγκασθή εις 
άναμέτρησιν τής ωμής πραγματι- 
κότητος.

’Εν τούτοις χρονίζει ή διευθέτη- 
σις τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου ζη
τήματος, τό οποίον α π ο - 
τελεί πάντοτε σοβαράν απειλήν τής 
ειρήνης τοΰ κόσμου, εν παση δέ πε- 
ριπτώσει κηλίδα δια τον πολιτισμόν 
τής εποχής μας. Θά ήτο δθεν ορθή 
ενέργεια ή οικονομική ένίσχυσις τής 
’Αβησσυνίας διότι θά ήλαττοϋτο ή 
μειονεκτικότης της έναντι τού αντι
πάλου της, αλλά και διότι επι τέλους 
ή ’Αβησσυνία σήμερον δέν μαχεται 
μόνον διά τήν ελευθερίαν της, αλλά 
καί διά μίαν ηθικήν υπόθεσιν τήςΐ 
αυτοκυριαρχίας τών λαών, η δυσμε }

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ?(ΩΡΑΣ

01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ CLERRINQ

Ύπό κ. Δ.Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΑΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντοΰ τής έταιΟείας Α.Τ.Ε.

'II συνεχής καί σταθερά αύξη- 
σις τοΰ πιστιοτικοϋ υπέρ ημών υ
πολοίπου τοΰ Έλληνο Γερμανικού 
Clearing" καθιστά έπιτακτικήν τήν 
άνάγκην, όπως άναληφθή μία σο
βαρά δημοσιογραφική έρευνα τοΰ 
ζητήματος, καθόσον άλλως τό υ
πόλοιπον τούτο, τό όποιον αποτε
λεί πλέον αλγεβρικήν παράστασιν 
τείνουσαν εις τό άπειρον, ενδέχε
ται νά προκαλέση χρόνιαν νόσημα 
είς βάρος τής Ελληνικής Οικονο
μίας καί τού νομίσματος αυτής εί- 
δικώτερον, έως δτου έκκαθαρισθή, 
είτε διά τοΰ συμψηφισμού, δπερ 
μάλλον άπίθανον, είτε διά τίνος 
Γερμανικού χρεωστασίου, δπερ 
μάλλον πιθανόν.

Έκτος δμως τοΰ κινδύνου τού
του, τόν όποιον φαίνεται, δτι αν
τιμετωπίζουν στωϊκώτατα οι αρ
μόδιοι, υπάρχει καί ά'λλο σημείο ν 
τής οικονομίας μας, τό όποιον θί
γεται εκ"τής πολιτικής ταύτης, ε
πειδή δέ είναι τό εύπαθέστερον, 
"είναι τό μάλιστα άξιον προσοχής.

ΙΙρόκειται περί τοΰ Εθνικού 
μαςΝομίσματος.Οίπαρακολουθοΰν- 
τες τάς δημοσιευομένας εβδομαδι
αίους καταστάσεις τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος μετ’ έκπλήξεως διε- 
πίστωσαν εσχάτως άλματικήν αύ'- 
ξησιν τοΰ κυκλοφοροΰντος χαρτο
νομίσματος καί δλοι προσπαθούν 
νά εξιχνιάσουν τούς πόρους, διά 
τών οποίων διοχετεύεται τοΰτο είς 
τήν κυκλοφορίαν.

Έξ άλλου πληροφορούμεθα μετ’ 
εύλογου εύχαριστήσεως, δτι οι Γερ
μανοί προβαίνουν εσχάτως είς ά- 
θρόας αγοράς καπνών καί άλλων 
Ελληνικών ΓΙροϊόντιον είς τιμάς 
λίαν ικανοποιητικός, αΐτινες έπέ- 
τρεψαν είς τούς παραγωγούς μας, 
κυρίως δέ έν Μακεδονία, νά άπαλ- 
λαγώσι τών χρεών των καί νά αρ
χίσουν πάλιν τήν τακτικήν τών πο
λυτελών δαπανών, τήν οποίαν έ- 
κληρονόμησεν είς τήν Χώραν μας 
ή εποχή τών δανείων.

Έάν, έν τούτοις, συνδυάσωμεν 
τά δύο φαινόμενα ταΰτα τής Ελ
ληνικής οικονομικής ζωής, παρα- 
τηροΰμεν, δτι ένφ κατ’ούδέν πρά
γματι έβελτιώθη τό Ενεργητικόν 
μας άπό Συναλλαγματικής άπό
ψεως έκ τών είς Γερμανίαν έξα
γωγών μας, ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος καλούμενη νά πληρώση τούς 
Ελληνας έξαγωγεΐςπροβαίνει καθ’ 

έκάστην εις τήν εκδοσιν χαρτονο
μίσματος καί οΰτω δημιουργεί 6- 
λας τάς προϋποθέσεις καί τάς συ
νέπειας ενός πληθωρισμού.

Αυξάνει τήν άγοραστικήν δύνα- 
μιν τοΰ Ελληνικού κοινού, τοΰ ο

ποίου δμως αί άνάγκαι δέν είναι 
δυνατόν νά καλυφθώσιν έν συνό- 
λω διά προϊόντων Χωρών, μεθ’ 
ών συνδεόμεθα διά Συμβάσεων 
ανταλλαγής, ούτο) δέ προκάλεΐται 
εξαγωγή Συναλλάγματος διά τήν 
άγοράν αυτών παρ’άλλων Χωρών.

Διότι είναι παγκοίνως γνωστόν, 
δτι ή Γερμανία δέν είναι είς θέσιν 
νά έφοδιάση ημάς είς είδη πρώτης 
άνάγκης, είτε διότι δέν παράγει 
τοιαΰτα, είτε διότι καί" άν παράγη 
άρνεΐται νά τά πώληση είς ή μάς. 
Είναι δέ κοινόν μυστικόν, δτι πλεΐ- 
στα προϊόντα καί πρώται ύλαι τής 
Γερμανίας, έχουσιν άποκλεισθή 
τής είςΈλλάδα εισαγωγής, άπαντα 
δέ τά πωλούμενα πρός ημάς προϊ
όντα της τιμολογούνται είς [υπέ
ρογκους τιμάς, τάς οποίας αναγκά
ζονται νά πληρώνουν οί ‘Έλληνες 
Εισαγωγείς πιεζόμενοι άπό τόΈλ- 
ληνικόν Κράτος, δπως πραγματο
ποιούν τάς είσαγωγάς των άποκλει- 
στικώς έκ Γερμανίας.

Καί ήδη έρωτάται : Συμφέρει 
τήν Ελληνικήν Οικονομίαν η συ- 
νέχισις τής πολιτικής ταύτης; '.Η 
έναντι τόσων επαχθών άνταλλα- 
γμάτων διάθεσις τών Ελληνικών 
Προϊόντων είς Γερμανίαν; 'Η πώ- 
λησις αυτών είς υπέρογκους τιμάς 
άντιαταήμιζομένας όμως διά τών 
έξίσου ύπερόγκων τιμών τών 
διατιΦεμένων έν 'Ελλάδι Γερ
μανικών προϊόντων; Μήπωςάντί 
νά εξωθή τό Κράτος τούς "Ελλη
νας εισαγωγείς εις τήν εισαγωγήν 
καθ’ ύπέρβασιν έκ Γερμανίας με
ταξωτών καλτσών διά τήν κάλυψιν 
τοΰ πιστωτικού ύπολοίπου, δέν .θά 
ήτο προτιμότερον νά άναγκάση 
τούς έξαγωγεΐς νά πωλήσουν εύ- 
θηνότερον τά Ελληνικά προϊόντα 
είς άλλας άγοράς, έκ τών οποίων 
ποριζόμεθα τό συνάλλαγμα, ου τί
νος έχομεν άνάγκην διά νά πληρώ- 
σωμεν τό στάρι μας είς τήν Άργε- 
τινήν;

Αυτά είναι τά ερωτήματα, τά 
όποια πρέπει νά μελετηθώσι πριν 
ή συνηθίσωμεν είς τήν ψευδαίσθη- 
σιν τής άνέσεως, τήν οποίαν δημι
ουργεί ό πληθωρισμός τοΰ χαρτο
νομίσματος.

Είναι καιρός φρονοΰμεν νά με- 
λετηθή τό ζήτημα ούχί πλέον άπό 
τό 'Υπουργείου τής Εθνικής Οι
κονομίας, τό οποίον βαρύνεται 
διά τήν δημιουργίαν τής καταστά- 
σεως ταύτης, άλλ’ υπό τοΰ ’Ανω- 
τάτου Οικονομικού Συμβουλίου, 
καί νά έξετασθή μήπως δέν θά 
ήτο σκοπιμώΐερον νά άφήσωμεν 
τά προϊόντα μας νά ύποτιμηθώ- 
σι, νά κατέλθωσι δηλαδή είς τάς

φυσιολογικός των τιμάς, καί νά ν- 
ποχρεώσωμεν τούς παραγωγούς 
μας νά διαθέσουν ταΰτα είς Χώ
ρας, έκ τών οποίων ποριζόμεθα ε
λεύθερον συνάλλαγμα, έστω καί άν 
έκτης πολιτικής ταύτης άναγκα
σθώμεν νά ζήσωμεν λιτώτερον.

Είναι καιρός νά τεθώσιν περιο
ρισμοί. είς τάς έξαγωγάς μας πρός 
τήν Γερμανίαν, ήτις Αγοράζει 
παν ό,τι προαφέρεται είς οίαν- 
δήποτε τιμήν, καί νά προσπαθή- 
σωμεν νά δημιουργήσω μεν νέας ά
γοράς διά τά προϊόντα μας, κυρί
ως δέ νά έπανέλθωμεν εις τήν 
πραγματικότητα πριν ή ό πληθω
ρισμός, τόν όποιον δημιουργούν 
αί άθρόαι πωλήσεις τών .προϊόν
των μας είς ηύξημένας τιμάς, προ
καλέση τήν έκδήλωσιν τών μοιραί
ων συνεπειιών.

Είναι καιρός νά άντιστραφή ή 
’Εμπορική πολιτική μας καί νά 
προσπαθήαωμεν νά περιορίσωμεν 
τάς είς Γερμανίαν έξαγωγάς μας 
άντί νά προσπαθώμεν νά αύξήσο)- 
μεν καθ’ οίονδήποτε τρόπον τάς 
έκ Γερμανίας είσαγωγάς μας, διό
τι άλλως ματαιοπονοϋμεν άνομέ- 
νοντες νά καλύψωμεν τό διαρκώς 
αύξανόμενον καί ήδη έγγιζυν τό' 
έ'νδϊσεκατομμΰριον δρα
χμών υπόλοιπόν τοΰ Clearing διά 
τής καθ’ ύπέρβασιν εισαγωγής ει
δών πολυτελείας.

Είναι καιρός άκόμη νά σωθή 
τό Εθνικόν μ,ας Νόμισμα, άλλα 
πρός τοΰτο άπαιτοΰνται θυσίαι, 
πρό παντός δέ έγκαιρος παρέμβα
σις, καί ούχί μοιρολατρική παρα- 
κολούθησις τών συνεπειών μιάς 
πολιτικής, τήν οποίαν έπέβαλον ί
σως άλλοτε αί Διεθνείς συνθήκαι 
τοΰ άνταλλακτικοΰ εμπορίου, κα
θιστούν δμως σήμερον ένεφάρμο- 
στον αί είδικαί συνθήκαι τής Χώ
ρας μας. ’Έστω, άλλως τε, τό πα
ράδειγμα άλλων Χιορών αΐτινες δέν 
έδίστασαν πρό τοΰ κινδύνου τής 
έπαναλήψεως τοΰ Γερμανικού πει
ράματος τοΰ 1925 νά σταματήσουν 
τάς είς Γερμανίαν έξαγωγάς των.

Άς μή λησμονώμεν, δτι εϊμεθα 
πάντοτε πτωχοί καί τό μόνον πλε
ονέκτημα τοΰ οποίου δυνάμεθα ά
κόμη νά έπωφελούμεθα είναι ή 
λιτότης.

νής έκβασις τής όπο&χς δέν είναι 
ατενώς Άβησσυνιακοϋ ενδιαφέ
ροντος·
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Α- 
ΜΕΨΟΔΙΑΣΜΟΣ

Εις τήν συνεχώς Θολουμένην 
διεθνή άτμόσφαιραν ή συμπλή- 
ρωσις του πολεμικού μας έφο- 
διασμοΟ κατέστη έπιτακπ κή α
νάγκη, τήν όποιαν δέν ,ινάμέ
θα νά παρίδωμεν άτιμωρητεί.

Βεβαίως τό θέμα τοΰτο θά ά- 
πασχολήσπ τήν μέλλουσαν νά 
σχηματισθή Κυβέρνησιν.

Θά ήτο έν τούτοις ένδεδει- 
γμένον ήσυμπλήρωσις του πολε
μικού μας ύλικοΰ νά συνδυα- 
σθή κατά τό δυνατόν μέ τά οι
κονομικά συμφέροντα τής χώ
ρας μας.

Άπό τής άπόψεως ταύτης πα
ρέχει άρίστην εύκαιρίαν ή ϋ- 
παρξις τοΰ ογκώδους υπέρ ή- 
μών ύπολοίπου έκ τών Έλληνο- 
γερμανικών άνταλλαγών.

Πιστεύομεν δθεν, δτι θά έξε
τασθή τό ζήτημα καί άπό τής 
πλευράς ταύτης, διότι μία τοι- 
αύτη διευθέτησις άποτελεΐ τήν 
καλλιτέραν λύσιν τοΰ άδιεξό-

δου,τό όποιον έδημιουργήθη έκ 
τοΰ Έλληνογερμανικοΰ clea
ring.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ

Άναγνωρίζομεν καί ήμεις, δτι ή 
εΐσπραξις τών φόρων δέον νά γίνε
ται κανονικώς είς πάσαν πολιτεί
αν, ή όποια ευνομείται καί ή όποια 
έχει αμείλικτους οικονομικός 
άνάγκας.

Ή άναρχία δμως, ή όποια κα
κώς είχεν έπικρατήσει είς τήν εισ- 
πραξιν τών φόρων δέν δύναται νά 
διορθωθή μέ μίαν μονοκονδυλιάν.

Κατά τοΰτο πιστεύομεν, δτι ήτο 
άστοχος ή άποτόμωα έκδηλωθεΐσα 
φορολογική πίεσις τών έπαγγελμα· 
τιών Γίειραιώς, ή προκαλέσασα 
τήν ζωηράν τούτων έξέγερσιν.

Ή έκκαθάρισις τού κακοΰ πα 
ρελθόντος δέον νά γ1νη μέ περί- 
σκεψιν καί χωρίς νευρικότητας, πα 
ραλλήλως δμως δέον νά ληφθοΰν 
ριζικά μέτρα άναδιοργανώσεως τής 
φοροτεχνικής υπηρεσίας, ώστε ή 
πραγματοποίησις τών απαιτήσεων 
τοΰ Κράτους κατά τών πολιτών 
του νά είναι δικαιότερα καί νά μή 
άπειλή νά φέρη άναστάτωσιν όλο 
κλήρων παραγωγικών τάξεων, αί ό
ποιοι δέν πταίουν διά τήν, κακήν 
όργάνωσιν τοΰ Κράτους,< οΰτε διά 
τήν οικονομικήν κρίσιν τήν όποιαν 
άντιμετωπίζουν.

Πρό παντός δέ ίίς μή πληρώ 
νουν τούς φόρους μόνον αί άπορώ- 
τεραι τάξεις,αλλά καί αίεύπορώτε-

ραι, αί όποΐαι χάρις είς τό κΰρός 
των, ή τήν έπιρροήν των κατορθώ
νουν πάντοτε νά διαφεύγουν τήν 
φορολοΜκήν έπιβάρυνσιν μέ δια
φόρους ώς γνωστόν άπαλλακτ.κοάς 
ή χαριστικούς νόμους.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Α- 
ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό κυκλοφόρησαν πρώτον τεύ
χος τοΰ Δελτίου τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης προξενεί άρίστην έντυπο)- 
σιν διά τόν πλούτον τής ύλης του, 
τήν επιμέλειαν τής συντάξεως του 
καί τήν εκλεκτήν έν αυτή συνεργα
σίαν προσώπων ειδικευμένων είς 
τά λεπτότατα ζητήματα τής αγροτι
κής πίστεως.

Τό νέον δελτίον δέν πλουτίζει α
πλώς τήν πενιχροτάτην άλλωστε 
παρ’ ήμίν άγροτοοικονομικήν φιλο
λογίαν, αλλά παρέχει δείγμα συστη
ματικής εργασίας, ή οποία θά ήτο 
εύκταΐον νά εΰρη μιμητάς καί παρ’ 
άλλων κοινωφελών οργανισμών, 
έργον τών οποίων βεβαίως είναι 
νά διαφωτίζουν καί νά κατευθύ
νουν τόν κύκλον τής επιρροής των, 
ό όποιος κατά τοσοϋτον αποβαίνει 
άποδοτικώτερος, καθόσοναι επιδιώ
ξεις του τίθενται επί επιστημονικής 
καί καλώς έπεξειργασμένης βάσεως.



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΆ\ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Διά νά πραγματοιτοιηθή, έπανα- 
λαμβάνομεν, ό σκοπός πρός ιόν ό
ποιον άπέβλεπεν ό νομοθέτης διά 
τοΟ Νόμου 2190, δέον τήν λογιστικήν 
νά διέπη πνεΟμσ σαφήνειας καί ειλι
κρίνειας,

Έάν ή σαφήνεια περί τήν διατύπω- 
σιν τών άποτελεσμάτων μιας άπο- 
γραφικης χρήσεως είναι ζήτημα λο
γιστικής μορφώσεως καί σχετικής 
επαγγελματικής πρωτοβουλίας δέν 
συμβαίνει * τό αΰτό καί μέ τήν 
ειλικρινή διατΰπωσιν τών άποτελε
σμάτων τής σΰτής υπολόγου χρή 
σεως, έξσρτωμένην είς πλείστας πε
ριπτώσεις άπό τάς τοιαύτας ή τοι- 
αύτας διαθέσεις τών Διευθυντών 
μιας έπιχειρήσεως.

Διά τοΰτο έπιθυμοΰμεν νά έπιμεί- 
νωμεν είς τό κεφάλαιον τούτο δλως 
ιδιαιτέρως πεποιθότες, δτι άποτελεΐ 
βασικήν προϋπόθεσιν τής έκτιμήσεως 
τών άποτελεσμάτων τής περί ής πρό
κειται χρήσεως ή ύπο τοΟ Νόμου 
θεσπισθεΐσα ειλικρινής αύτών δια· 
τύπωσις,

Καθ’ ήμάς προέχει τό ζήτημα τών 
ήθικών διαθέσεων διά τήν παράστασιν 
τή; οικονομικής καταστάσεως μιας 
Οπό κρίσιν έπιχειρήσεως ή δέ παρά- 
στασις αϋτη δύναται νά λάβη ποικί
λας μορφάς άναλόγως τών υποδεί
ξεων έκ μέρους ιών Διευθυντών 
μιας έταιρίας καί τής άφομοιώσεως 
αύτών ύπό τοϋ προσώπου, τό όποιον 
προϊσταται τοϋ λογιστηρίου.
^ θά κριθή ’ίσως τολμηρά ή διάθε 
σις ήμών νά διεκδικήσωμεν τήν βόλον 
ήθικολόγου είς ζήτημα καθαρώς τε 
χνικόν, δταν διακηρύξωμεν ότι πρό 
παντός δέον νά διέπη ΗΘΙΚΗ τήν 
διαχείρισιν μιας έταιρίας, τής δέ δια 
χειρίσεως ταύτης τόσον αί καθημε
ρινοί,μηιιαϊαι όσον καί ένιαυαιοι λο
γιστικοί καταστάσεις δέον νά Αποδί
δουν σαφή, ειλικρινή καί πραγματι
κήν εΐκόια τής σταδιοδρομίας μιας 
ύπό κρίσιν έταιρίας.

Άλλ’ έφόσον ζώμεν είς μίαν έπο 
χήν καθ* ήν παρεγνωρίσθησαν τόσον 
αί ηθικοί βάσεις, διατελοϋμεν δέ ά 
κόμη ύπό τό κράτος, τής άσυστόλου 
άθετήσεως άνειλημμένων κρατικών 
υποχρεώσεων, νομισματικών οικεία 
βουλήσει άνατροπών καί παντοειδών 
κλονισμών είς τά δημοσιονομικά, οί 
κονομικά καί κοινωνκά καθεστώτα, 
δέν είναι —ύποθέτομνν τούλάχιοτον— 
υπέρμετρος ζήλος ήθικολόγου νά θέ 
λωμεν νά έξάρωυεν μίαν καί μόνην 
άρχήν <θ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟΣ Α
ΝΗΘΙΚΩΝ ΔΙΑ ΚΟΣΜΗΣΕΩΝ».

Έάν γρόφωμεν ταϋτα πράττομεν 
τοϋτο έξ άγνών προθέσεων καί μέ 
πνεϋμα Αντικειμενικής έξε’άσεως τοϋ 
ζητήματος, έφόσον μάλιστα δέν Απο- 
σκοποϋμεν νά τύχωμεν διακρίσεως 
διά τινας λογιστικός Αποκαλύψεις, 
άλλά τουναντίον έπιθυμοΰμεν νά κα· 
ταστήσωμεν ένημέρους έκείνους τών 
συναδέλφων,οί όποιοι δύνανται ενδε
χομένως νά λάβωσιν τήν εύκαιρίαν 
νά διαπιστώσωσι καί έν τοϊς πράγμα 
σιν τήν υπαρξιν παρομοίων λογιστι
κών διακοσμήσεων.

"Ότι δέ πρόκειται περί διακοσμή- 
σεων κατά τήν σύνταξιν τοϋ ίσοΛΟ-

Υπό κ. R, ΒΗΛΣΒΜΟΠΟΥΛΟΥ
Παρά τή A. Ε. «Κλωστήριον καί Υφαντήριου θεσ)νίκης>

γισμοϋ τοϋτο οί άναλαμβόντες πρα
γματογνωμοσύνην τινά είναι είςθέσιν 
νά έπικυρώσωσι τόν καινοφανή τοϋ· 
τον χαρακτηρισμόν κατά τήν έκτίμη- 
σιν τών αριθμών καί λογιστικών κε 
φαλαίων ένός ίσολογισμοϋ.

Παρεμπιπτόντως μας έρχεται είς 
τήν μνήμην τό «ΚΤΕΝΙΣΜΑ» τοϋ ί- 
σολογισμοΰ, μέ τά όποιον άπησχο 
λεϊτο είς παρομοίαν έποχήν τού Ετους 
ό άείμνηστος πατήρ μου, Λογιστής 
καί αυτός μέ Ετι μακροτέραν πείραν, 
καί άπό τόν όποιον προσεπάθουν τό 
τε μαθητής τής 'Εμπορικής Σχολής 
ν’ άποσπάσω Αποκαλυπτικός τινας 
λεπτομέρειας περί τοϋ τρόπου καθ’δν 
θά διειυπώνοντο τά άποτελέσματα 
του Ετους έκείνου.

Άλλά τό «ΚΤΕΝΙΣΜΑ» αύτό έ
νός ίσολογισμοϋ δύναται νά λάβη 
κοικίλας μορφάς καί νά άλλοιώση 
κατά βούλησιν τά πραγματικά άπο
τελέσματα χωρίς νά θιγή παντάπα- 
σιν ή σαφής καί τελείως καθωρισμέ- 
νη ορολογία.

Κατά τόν άπσράμιλλον παρομοίω- 
σιν τοΰ καθηγητοϋ Quenot είναι δυ
νατόν μία καταλλήλως δισκεκοσμη 
μένη κεφαλή νά προκαλή τόν θαυ
μασμόν τών έν άποστάσει τινί εύρι- 
σκομένων, ύπαινίσσετο δέ ούιος τόν 
διακεκοσμημένον Ισολογισμόν, θά 
ήρκει δμως μία ελαφρά έπαφή διά 
ν’ άποσπάση τήν «ΠΕΡΡΟΥΚαΝ» ή 
όποια διεκόσμει τήν ώροίαν λογιστι
κήν κεφαλήν καί νά άποκαλύψη τάς 
ούλάς τών διαφόρων λογιστικών 
τραυμάτων τά όποια έπροξένησαν 
διάφορα άτυχήματα κατά τήν έκμε- 
τάλλευσιν μιας έπιχειρήσεως.

Πρό τοιούτων άποκαλύψεων μένει 
κατΑπληκτος ό ένεργών τόν Ελεγχον 
έμπειρογνώμων λογιστής, άφοΰ προ
ηγουμένως άπαλλΑξη τόν ίσολογι 
σμόν όλων έκείνων τών πλαστών δια- 
κοσμήσεων, αϊτινες παρουσίαζαν έκ 
πρώτης οψεως τήν έπιχείρησιν ώς 
ά.θηροτάτην.

Διακοσμήσεις λογιστικοί ύπάρ- 
χουν είς όποιονδήποτε ισολογισμόν, 
έξεταστεον δμως κατά πόσον οΰται 
ήσον άμοιροι ταιαύτης ή τοιαύτης 
σκοπιμότητας έξ ίδιας πρωτοβουλί
ας καί έμπνεύσέως τοϋ λογιστεϋ ή 
έξ έπιβληθείσης διαθέσεως, τών προϊ 
σιαμένων αύτοϋ.

Άναλόγως τής φύσεως τής Εται
ρικής ένός καθιδρύματος πο'κίλουν 
καί οί μέθοδοι τής συγκαλύψεως 
ή άλλοιώοεως τών άποτελεσμάτων 
μιας ώρισμένης ύπό κρίσιν χρήσεως.

Όταν ή Εταιρία είναι όμόρρυθμος 
τό «κτένισμα» τοϋ ίσολογισμοϋ δΰ- 
ναται νά Εχη ώς άντικε-μενικόν σκο 
πόν τήν ουγκάλυψιν κερδών καί τόν 
μετριασμόν άντοιστίχως τών φορο
λογικών οΰτής βορών-

Ύπήοξεν έποχή καθ' ήν τά ΓΕΝΙ 
KA ΕΞΟΔΑ τής έπιχειρήσεως έδέ- 
χοντο είς τούς κόλπους των τάς 
προσωπικός άπολήψεις τών συνετοί 
ρων καί έξηφανίζοντο ουτω κέρδη 
άπό τός δηλώσεις καθαρός προσό 
δου, ένώ έξ άλλου έπεβαρύνετο ή 
χρήσις μέ τόκους μιας προσωπικής

1 έπιχειρήσεως μέ άντίστοιχον έλάτ- 
τωσιν τών κερδών τής αύτής χρήσε
ως, άσφάλιστρα δέ προσωπικής ά-

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σφαλείας κατεχωροϋντο είς τά αύτά 
Γενικά ’Έξοδα.

"Οτι τοιαϋτα συνέβαινον καί άλ- 
λαχ ’ϋ μαρτυρεί περιτράνως ή ύπεύ- 
θυν-νς δήλωσις, είς τήν όποιαν ύπο- 
χρεωτικώς ύποβάλλεται άκόμη καί 
σήμερον πάσα Εταιρία είς τήν Γαλ
λίαν κατά τήν διαβίβασιν τών Ετη
σίων αποτελεσμάτων. "Η υπεύθυνος 
αϋτη όήλωσις Εχει ώς Εξής: Δηλοϋ- 
μεν ύπευθύνως, δτι τΑ ΓΕΝΙΚΑ Ε- 
r-ΟΔΑ ουδόλως έπεβαρύνθησαν μέ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚαΣ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ, έν ω 
έξ άλλου ούδείς ΤΟΚΟΣ κατελογί- 
σθη έπί τοϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (είς βάρος 
τών κερδών τής έταιρίας.)

Ή εκτοτε παρατηρουμένη εντασις 
τοϋ φορολογικού Ελέγχου άπήλλα- 
ξε μέν τόν ισολογισμόν άπό τάς με
θόδους ταύτας τής άνειλικρινοϋς 
διατυπώσεως τών άποτελεσμάτων 
μιας έπιχειρήσεως, έν τούτοις δμως 
δέν σπανίζουν αί περιπτώσεις διευ- 
θετήσεως τών άποτελεσμάτων τού
των όσάκις πρόκειται νά κιταφύγη 
ή Εταιρία είς τραπεζιτικήν ένίσχυσιν 
διά τής έκλιπαρήσεως ή πισ^ώσεως 
ή δανείου.

Άλλ* ή Λλλοίωσις αϋτη τών άπο
τελεσμάτων προκειμέ ου δι Ετερόρ
ρυθμον Εταιρείαν δύναται νά εχη ώς 
άπώτερον σκοπόν τήν συγκάλυψιν 
μιας προσοδοφόρου άποδόσεως τής 
έπιχειρήσεως μέχρι τής στιγμήο,καθ’ 
ήν ό Επιτήδειος διαχειριστής, δστις 
είς πολλάς περιπτώσεις είναι καί ό 
λογιστής ή καί άπλώς ό ρυθμιστής 
τής λογιστικής, θά άπηλλάσσετο τής 
συμμετοχής τοϋ χρηματοδότου "Ετε
ρορρύθμου συνετο(οου. Είς τήν περί- 
πτωσιν τούτην αί λογιστικαί παρα 
μορφώσεις στηρίζονται είς τήν άνή- 
θ κον βάσιν τής καταψώρου Εμπιστο
σύνης είς βάρος Ενός Εταιρικού μέ
λους.

Έκ παραλλήλου μέ τάς άνωτέρω 
λογιστικός συγκαλύψεις «ΚΑΜΟΥ- 
ΦΛΑΖ» παρουσιάσθησαν καί διακο
σμήσεις τοιαϋται, αί όποΐαι έκολά- 
κευον τάς Αδυναμίας τής διαχειρί 
σεως πρός άκεραίαν μεταβίβασιν τής 
παθητικής καταστάσεως είς τούς ά- 
οθενικούς ώμους ένός ύπερμέτρως 
φιλοδόξου μέν, άλλά παντελώς άμοι
ρου καί της στοιχειωδεστέοας λογι
στικής μορφώσεως συνεταίρου.

Τάς άπλοϊκάς ταύτας μεθόδους 
τής χθές τόσον έκ φορολογικών λό
γων όσον καί έξ Εταιρικών όπισθο- 
βοολιών συνεπλήρωσαν είς τήν σύγ 
χρονον έποχήν αί πεφωτισμένοι (II) 
μέθοδοι τής Επιστημονικής λογιστι 
κής σκηνοθεσίας άπό τήν ό ιοίαν είς 
μάτην έπεζήτησε νά άπαλλάξη ό νο
μοθέτης τάς Ανωνύμους έταιρίας διά 
τής Επιβολής τοϋ ύποχρεωτικοϋ έ 
λέγχου.

Τόν άμερόληπτον καί Αποτελεσμα
τικόν τοϋτον Ελεγχον θά ήτο είς θέ- 
σιν νά ένεργήση εις καί μόνος όργα- 
νισμός ό ΤΩΝ* ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙ
ΣΤΩΝ, τόν όποιον θά πραγμανευ- 
θώμεν είς προσεχές άρθρον.

(Έπεται συνέχεια)

Αί έργασίαι τοΰ οικονομικοί) 
συμβουλίου τής βαλκανικής 
συνεννοήσεως έπερατώθησαν. 
Ό πρόεδρος τοϋ συμβουλίου, 
άρχηγός τής ρουμανικής (Αντι
προσωπείας κ. Ταμπάκοβιτσι, 
όμιλων κατά τήν τελευταίσν 
συνεδρίασιν περί τών άποτε
λεσμάτων τής συνόδου συνόψι
σε ταΰτα ώς έξής :

σ') ’Αποδοχή τών άποφάσε- 
ων αϊτινες έλήφθησαν πρός δι· 
ευκόλυνσιν τοϋ διαβαλκανικοϋ 
έμπορίου. β') Μόνιμος συνεργα
σία τών οργανισμών εξαγωγής 
προϊόντων έκ Ρουμανίας,Γιουγ- 
κοσλαυΐας, Τουρκίας καί Ελ
λάδος καί πώλησις αύτών είς 
ξένας άγοράς. γ') Συμφωνία ά- 
φορώσα τήν άνάπτυξιν τής άε- 
ροπορίας μεταξύ τών χωρών 
τής Συνεννοήσεως ήτις καί ύ- 
πεγράφη. Έν τέλει σημειοϋται 
ή ϊδρυσις βαλκανικής Επιτρο
πής τουρισμοϋ.

Μετά τήν λήξιν τής διασκέ 
ψεως έξεδόθη τό κάτωθι άνα- 
κοινωθέν:

«Μετά τάς έν ’Αθήναις καί 
Άγκυρα διασκέψεις, αϊτινες ά- 
πησχολήθησαν κυρίως μέ τήν 
άποσαφήνισιν τής κατ’ άρχήν 
συνεργασίας έν τώ μέλλοντι 
συνεστήθησαν τρεις έπιτροπαί: 
Μία διά τήν άνάπτυξιν τών 
Εμπορικών σχέσεων, έτέρα διά 
τήν άνάπτυξιν τών συγκοινω
νιών καί τρίτη διά τήν άνάπιυ- 
ξιν τοϋ τουρισμοϋ. Ώς πρός τό 
κεφάλαιον τό άψορών τό έμπό- 
ριον έγένετο δεκτή ή Εφαρμογή 
τών ύποδείξεων, αϊτινες άπεφα- 
σίσθησαν είς ’’Αγκυραν. Αίκαθ’ 
έκαστον κράτος έπιτροπαί εΐ- 
χον ζητήση προηγουμένως δπως 
γίνουν άνεκτοί οί ίσχύοντες πε
ριορισμοί.’Αποφάσεις τινές έλή

φθησαν σχετικώς καί οίάντιπρό- 
σωποι άνέλαβον νάέξακολουθή- 
σουν τάς προσπάθειας των 
πρός άρσιν τών σημειωθέντων 
άτοπων. ’Απεφασίσθη ή έκδο- 
σις περιοδικών δελτίων ύπό τών 
Εκδοτικών τραπεζών καί άλλων 
οικονομικών όργανισμών, τά ό
ποια θά παρέχουν στατιστικός 
σημειώσεις καί πληροφορίας έν- 
διαφερούσας τό έμπόριον τών 
τεσσάρων χωρών. Οί όρχανι- 
σμοί οί καταγινόμενοι μέ τάς έ· 
ξαγωγάς έπεφορτίσθησαν νά 
Εκπονήσουν σχέδιον κοινής πω- 
λήσεως τών βαλκανικών προϊ
όντων. Κατεχωρήθη ή τεθεΐσα 
έν ίσχύϊ άπό τής 1ης ’Ιανουά
ριου ταχυδρομική σύμβασις με
ταξύ τών τεσσάρων χωρών. Ύ- 
πεγράφη μεταξύ αύτών άερο- 
πορική σύμβασις καί έξεπονήθη 
σχέδιον συμπληρωματικών δια
τάξεων. "Οσον άψορα τάς σι
δηροδρομικός συγκοινωνίας κα
τεχωρήθη πραξις περί εύθείας 
συνδέσεως Βελιγραδιού καί 
Βουκουρεστίου διά τής όποιας 
θά έπιτευχθή μετ’ ού πολύ διέ
λευσης τοϋ Σεμπλόν όριάν έκ 
τής γραμμής ταύτης. Τεχνικά! 
μελέται άφορώσαι τήν ένοποί- 
σιν τών δασμολογίων κατηρτί- 
σθησαν. Ή διάσκεψις τών τεχνι 
κών Εμπειρογνωμόνων θά συν- 
έλθη τήν 7ην Φεβρουάριου είς 
Βελιγράδιον, έτέρα δέ διάσκε- 
ψις τόν ’Απρίλιον είς Κωνσταν- 
τινούπολιν. Μόνιμος Επιτροπή 
τουρισμοϋ ίδρύθη ούτως ώστε 
νά καθορισθή γενικώς πρόγραμ
μα Εργασιών είς τό κεφάλαιον 
τοϋτο. Τό συμβούλων έν τέλει 
άπεφάσισεν δπως ή προσεχής 
αύτοϋ σύνοδος γίνη τήν 6ην ’Ι
ουλίου έν Βελιγραδίω». ___ '-Μ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΕΙΣ ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
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Έκ μελέτης δημοσιευμένης εις 
τό τελευταϊον τείχος τής «Έπιΐΐε- 
ωρήσεως τοϋ εμπορικοί ναυτικοί» 
προκύπτει δη καί κατά τό έτος 
1935 έςηκολουίίησε ζωηρότατη ή 
κίνησις τών ελληνικών πλοίων πέ
ραν τών. πατροπαραδότων τομέων 
τοί Ευξείνου καί τής Μεσογείου. 
Ό Ευξεινος άλλωστε περιορίζεται 
διαρκώς από τόν αύξάνοντα δγκον 
καί την δραστηριότητα τής σοβιε
τικής ναυτιλίας. Κατά πρόχειρον 
στατιστικήν έκ τών 464 ελληνικών 
φορτηγών πλοίων, ολικής χωρητι
κότητας άνω τών 1000 τόννων, 59 
έπεξέτ-ειναν τούς πλόας των μέχρι 
τών λιμένων τής "Άπω ’Ανατολής, 
’Ινδιών, ’Ινδοκίνας καί Αυστρα
λίας, 200 είργάσίίησαν κυρίως είς 
τους λιμένας τής νοτίου ’Αμερικής 
(Ρίβερ ΙΙλέϊτ), 47 έπεξέτειναν τάς 
εργασίας των μέχρι τών λιμένων 
τής Βορείου Θαλάσσης, 271 ειρ- 
γάσθησαν είς λιμένας τής ηπειρω
τικής Ευρώπης καί Μεγάλης Βρετ- 
τανίας καί μόνον 95 είργάσίίησαν 
άπόκλειστικώς είς τήν Μεσόγειον

καί τόν Εΰξεινον. ’Εννοείται δτι 
πολλά έκ τών άνωτέριο πλοίων 
εΐργάσθησαν καί είς ά'λλους τομείς. 
Ουτω π.χ. έκ τών 200 πλοίων τά 
όποια είργάσίίησαν είς τήν ’Αμε
ρικήν (πραγματοποιήσαντα άνω 
τών 500 ναυλώσεων), τά 30 έπε- 
ξέτείναν τούς πλόας των μέχρι 
τών λιμένων τής βορείου θαλάσ
σης, τινά δέ καί μέχρι τής ’ Απω 
’Ανατολής'καί έκ τών 271 πλοίων 
τά όποια είργάσίίησαν είς λιμένας 
τής ηπειρωτικής Ευρώπης καί τής 
Μ- Βρεττανίας, τά 184 έπεξέτειναν 
αυτούς μέχρις ’Αμερικής (συμπερι- 
λαμβανόνενα είς τά ώς άνω 200).

Συνάγεται προσέτι δτι τά. 4)5 
τών άνω τών 10Q0 τόννων χωρη
τικότητας Ελληνικών φορτηγών 
πλοίων έργάζονται συστηματικώς 
μακράν τής Μεσογείου καί τοΰ 
Ευξείνου καί δτι εκ τών 464 πλοί
ων τής κατηγορίας ταύτης τά 200 
περίπου δέν προσήγγισαν εις κανέ
να ελληνικόν λιμένα καθ’ δλον τό 
1935.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ 1.500.000

Δέχεται καταθέσεις καί έκτελεΐ πόσης φύσεως τραπεζιτικός Εργασίας ύπό λίαν
εύνοϊκούς δβους

ι» Οί έχοντες συναλλαγάς καί συμφέροντα έν ’Αμερική δύνανται νά άποτείνωνται εϊτε άπ’ 
| εύθείας πρός τήν KELLEN: BANK TRUST Co. 51 Maiden Lane, New York, U.S.A. 
| είτε πρός τήν ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΛΠΕΕΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έν ’Αθήναις μέν είς τό Κεντρί- 
$ κόν Κατάστημα (Υπηρεσίαν ’Εργασιών ’Αμερικής), έν ταΐς έπαρχίαις δέ είς τά κατά 
1 τόπους 'Υποκαταστήματα αύτής.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
Καταστιχοποιεΐον, Φακελλοποιεΐον, Γυπογραφεϊον, 
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Π

Είς το προηγούμενοι' φΰλλον έ- 
ξητάσαμεν τάς διατάξεις, αί. όποΐαι 
διέποΐ'ν τα τής καταγγελίας τής 
συμβάσεως εργασίας των υπαλλή
λων. "Ηδη βαίνομεν εις τήν εξέ- 
τασιν καί τών λοιπών κυριωτέρων 
νομών δι’ ών προστατετίεται δ 
ιδιωτικός υπάλληλος.
Η ©ΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕ- 

ΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΟΥ _____

Ή θεσις τοΰ οτρατευομένου υ
παλλήλου ρυθμίζεται από τον χωδι- 
κοποαιμένον νόμον 3514 (1928), δ 
οποίος έχωδικοποίηοε πάσας τάς επί 
τοΰ θέματος τοΰτου υφιστάμενος 
διατάξεις.

Κατά τον νόμον, ή πρόσκλησις 
υπό τά όπλα παντός ιδιωτικού υπαλ
λήλου, έφ’ όσον ούτος έχει υπηρε
σίαν παρά τφ εργοδότη άνω τών έξ 
μηνών, δέν αποτελεί λόγον διαλύσε- 
ως τής συμβάσεως εργασίας, οπωσ
δήποτε καί αν έχη συναφθή αυτή, 
δηλ. είτε δι’ ώρισμένον είτε δι’ αό
ριστον χρόνον. Ό εργοδότης ΰπο- 
χρεοϋται να επαναπροσλάβη τον τοι- 
οΰτον υπάλληλων μετά τήν έκ τοΰ 
στρατοΰ άπόλυσίν του. Ό υπάλλη
λος οφείλει νά δηλώση προς τον Ερ
γοδότην Ιντός μηνός από τής απο
λύσει»; του εκ τοΰ στρατοΰ, εάν 
προτίθεται νά έπανάλάβη τήν εργα
σίαν του καί έντόςέτέρων 15 ήμερών 
νά προσέλθη εις ταύτην, ά'λλως εκ
πίπτει, τοΰ ευεργετήματος νά έπανέλ- 
θη εις τήν εργασίαν, χωρίς νά δι
καιούται άποζημιάίσεως.

Ό έπαναλαμβάνων τήν εργασίαν 
του κατά τά ανώτερο) υπάλληλος, 
δέν δύναται νά άπολυθή ΰπό τοΰ 
εργοδότου πρό τής παρελεύσεως έ
τους, είμή διά αιτίαν κατά κοινήν 
ομολογίαν δεδικαιολογημένην. "Αλ
λως δικαιοΰται εις άποζημίωσινΐσην 
προς έξ μηνών μισθούς, τούς οποί
ους έλάμβανε πρό τής στρατεΰσεώς 
του. Κατά ερμηνείαν τών νόμων 
3514 καί 2112 δοθεΐσαν υπό τοΰ 
Έφετεωυ ’Αθηνών (άπόφασις 1775 
(1932) ή ρηθεΐσα άποζημίωσις τών 
έξ μηνών συντρέχει μέ τήν τυχόν έκ 
τοΰ νόμου 2112 δφειλομένην άπο- 
ζημάοσιι λόγω καταγγελίας τής συμ
βάσεως εργασίας. Δηλονότι ό υπάλ
ληλος, εάν συντρέχουν αί προϋπο
θέσεις τών νόμων, θά λάβη καί τάς 
δύο αποζημιώσεις.

Ό εργοδότης, ό διατηρών Ιν τή 
■υπηρεσία του πλέοντών 3 υπαλλήλων, 
αν πρόκειται περί έμπορικοΰ ή άλ
λου έν γένει καταστήματος, ή τουλά
χιστον 2 υπαλλήλους, άν πρόκειται 
περί γραφείου οίασδήποτε φΰσεως, 
ύποχρεοΰται νά καταβάλη εις τον ο
πλίτην υπάλληλον κατά τήν διάρ
κειαν τής στρατεΰσεώς του καί τά 
κάτωθ ι ποσά:

Τό 1/2 τής μισθοδοσίας του, άν 
ό υπάλληλος έχη συμπληρώσει έν έ
τος υπηρεσίας παρά τώ εργοδότη καί

συντηρεί οικογένειαν, άλλθ)ς τό 1/3.!
Τά 2/3 τής μισθοδοσίας του, εάν 

έχη συμπληρώσει τριετή υπηρεσίαν 
καί συντηρεί οικογένειαν, ά'λλως τό 
1/2.

Τά 3/4 τής μισθοδοσίας του, εάν 
έχει συμπληράισει δεκαετή υπηρεσί
αν καί συντηρεί οικογένειαν άλλως 
τά 2/3.

Τά ανωτέρω έτη υπηρεσίας λογί
ζονται συμπεπληρωμένά καί αν λεί- 
πη έξ αυτών χρονικόν διάστημα μέ
χρι διμήνου- Έάν ό υπάλληλος δέν 
έχη συμπληράισει υπηρεσίαν ενός έ
τους εις τήν έπιχείρησιν, δύναται 
νά προσμετρηθή, καθ’ δν τρόπον ό 
νόμος ορίζει καί δι’ επιτροπής ύπ’ 
αύτοΰ προβλεπομένης, καί ό χρόνος 
προηγούμενης ΰπηρεσίος του εις 
άλλην έπεχείρησιν, ήτοι τό 1)2 τής 
προϋπηρεσίας έάν αΰτη είναι μέχρι 
δύο ετών, τό 1 )3 αυτής έάν είναι 
μέχρις έξ ετών καί τό 1)4 έάν η 
προϋπηρεσία είναι μέχρι δέκα ε
τών.

Αί διατάξεις τοΰ νόμου . εφαρμό
ζονται- είς τούς υπαλλήλους είτε ώς 
έφεδροι καλούνται υπό τά όπλα εί
τε ώς κληρωτοί, διότι ο νόμος λέ
γει *ή υπό τά -όπλα όποισδήποτε 
πρόσκλησις κλπ». Ζήτημα γεννάται 
μόνον άν οι κληρωτοί δικαιούνται 
εις τά ΰπό τοΰ νόμου οριζόμενα ε
πιδόματα διαρκοΰντός τοΰ χρόνου 
τής στρατεΰσεώς των, καί. τοΰτα διό
τι δ νόμος έν άρθρο) 5 καθορίζει 
δη τά επιδόματα παρέχονται μόνον 
είς τούς έκπληρούντας οίανδήποτε 
εφεδρικήν στρατιωτικήν υποχρέωση. 
Τό Έφετεΐον ’Αθηνών (άπόφασις 
1775)1932) παρεδέχθη δτι καί οί 
κληρωτοί δικαιούνται, ε.ις τα επιδό
ματα.

Συνέπεια τοΰ on η στοάτευσις 
τοΰ υπαλλήλου δέν επιφέρει λύσιν 
τής υπαλληλικής συμβάσεως, ε^ιναι 
δη δ χρόνος τής στρατιωτικής υπη- 
ρεσνας jtQooiAEtQtxtcu εΐζ τον χρονον 
τή: πραγματικής υπηρεσίας του ώς 
ΰ π αλλή λουκαίλα μβάνε τα ιΰ π’δ'ψινκα- 
τά τον υπολογισμόν Π}ς οφεά,ομε- 
νηο είς αυτόν άποζημαόσεως λόγφ 
καταγγελίας της συμβάσεως, κατά 
τον υπολογισμόν τής συνταξίμου υ
πηρεσίας κλπ. z

Ή μεταβολή τοΰ προσώπου του 
εργοδότου τής επιχειρήσει)); εις ^ την 
οποίαν υπηρετεί ο υπάλληλος δεν ε 
πηρρεάζει τήν εφαρμογήν τών δια
τάξεων τοΰ νόμου, διότι επερχεται 
διαδοχή τών υποχρεώσεων εις τον 
νέον εργοδότην-

Έν περιπτώσει πτωχεΰσεωςη ύια- 
λύσεως τής έπιχειρήσεως τα δικαιώ
ματα τοΰ υπαλλήλου πρό; ληψιν 
τών επιδομάτων κατά τον χρονον 
τής στρατεΰσεώς του, προηγούνται 
παντός ετέρου δικαιώματος τών άλ
λων δανεισηΐ>ν.

Λιά τούς υπαλλήλους Ανωνύμων 
Εταιρειών ορίζεται εΐδικώς_ δτι ε
πανερχόμενοι μετά τήν έκ τοΰ στρα-

Ό Τύπο; Remington 8 ’Αθόρυβος 

Συνδυάζει εύζολίαν χειριθμ©ΰ, (Στερε
ότητα, ησυχίαν καί χα

μηλήν τιμήν.

Η. ΣΟΛΟΜΟΣ
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τοΰ άπόλυσίν των, δικαιούνται νά 
τύχωσιν τών 4)5 τών αποδοχών, 
τάς οποίας κατά τήν εις τήν εργα
σίαν των επάνοδον λαμβάνουσι συ
νάδελφοί των τής αυτής κατηγορίας) 
ήτοι ταυτοχρόνως σχεδόν μέ αυτούς 
προσληφθέντες, έχοντες κατά τήν 
πρόσληψιν τά αυτά προσόντα καί 
μή άπομακρυνθέντες τών έργων των 
συνεπεία τών ιδίων στρατεύσεων. 
Ό νόμος ορίζει δτι ταΰτα εφαρμό
ζονται μόνον προς ωφέλειαν τών 
έξ επιστρατεύσει»; επανερχόμενων 
είς τάς θέσεις των υπαλλήλων. ’Ή
τοι δέν εφαρμόζονται, έάντά ρηθέν- 
τα 4)5 τοΰ μισθού τών δμοίων 
των υπαλλήλων εΐνε δλιγότερα 
τοΰ μισθοΰ, τον όποιον έ
λάμβανε πρό τής στρατεύσεώς-του δ 
υπάλληλος, καί τον όποιον δικαιού
ται να λάβη επανερχόμενος.

Πάσα διαφορά μεταξύ υπαλλή
λου καί εργοδότου έκ τών άνω δια
τάξεων, δικάζεται κατά πρώτον βα
θμόν ΰπό τοΰ Εΐρηνοδίκου και κα
τά δεύτερον βαθμόν ΰπό τοΰ Προέ
δρου τών Πρωτοδικών, ΰπόκειται 
δέ είς ατελή διαδικασίαν καί είσά- 
γεται κατά προτίμησιν-
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.
Μόλις έν έτει 1930 διά τοΰ νο

μού 4694 έθεσπίσθη ΰπό τοΰ νομο- 
θέταυ τό άκατάσχετον καί άνεκχώ- 
ρητον τοΰ μισθού τών ιδιωτικών υ
παλλήλων. Ό νόμος οΰτος εθερά- 
πευσεν επιτακτικήν καί έπιβεβλημε- 
νην ανάγκην, διότι πρότερον οί υ
πάλληλοι έγίνοντο τό άντικείμενον 
τής εΐδεχθεστέρας έκμεταλλεΰσεω; υ
πό τών τοκογλύφων, δπως άπεδεί- 
χθη από επανειλημμένα; έκδήλους 
τοιαΰτας περιπτώσεις, αϊτινες ήχθη- 
σαν ενώπιον τών δικαστηρίων, καί 
αί δποΐαι έγένοντο ή κυριωτέρα α
φορμή διά νά λάβη πρόνοιαν ό νο- 
μο θετής-

Ό νόμος απαγορεύει τήν εκχώ
ρηση καί τήν κατάσχεση πάσης έν 
γένει αντιμισθίας καί συντάξεως 
τών υπαλλήλων, καθώς και παντός 
ποσού τό οποίον δικαιούται να λα
βή παρά οίουδήποτε Ταμείου Αύ- 
τασφαλείας, Προνοίας, ’Αλληλοβοή
θειας ή οίουδήποτε άλλου μέ οιον- 
δήποτε όνομα Ταμείου ή νομικού 
προσώπου, υφισταμένου είτε αυτο- 
τελώς είτε μή. .

Είς τήν έννοιαν τοΰ ορού άντιμι 
σθία, τής δποίας δ νόμος απαγο
ρεύει τήν κατάσχεση, περιλαμβάνε
ται δ μισθός, τά ποσοστά, τά έξοδα 
παραστάσεως καί έν γενει παν πο- 
σόν, τό όποιον λαμβάνει ο υπαλλη 
λος αντί μισθοΰ ή προς συμπλήρω" 
σιν τοΰ μισθού του.

Ή άπαγόρευσις είναι γενική καί 
περιλαμβάνει πάσας τάς απαιτήσεις 
πλήν:

1) Τών απαιτήσεων διατροφής 
συζύγου, κατιόντων καί ανιόντων. 
Διά ταύτας επιτρέπεται ή κατάσχεσές 
επί τοΰ 1/& τής αντιμισθίας και τής 
συντάξεως τοΰ ΰπαλληλου, και 
2) Τών απαιτήσεων τών προερχό
μενων έκ χορηγήσεως προς τον ν' 
πάλληλον ειδών ιματισμού, υποδη- 
σεως, τροφής ή ιατρικής περιθάλ- 
ψετος. Διά ταύτας επιτρέπεται ή εκ- 
χώρησις, όχι κατάσχεσις, _τοΰ /5 τοΰ 
μισθοΰ ή τών αντιμισθιών. Ό νο- 
μος δμιλεΐ μόνον περί μισθού και 
αντιμισθίας, άρα η έκχώρησις τής 
συντάξεως δέν επιτρέπεται·^ Η^ εκ 
χώρησις δέον νά γίνεται προς αυτόν 
τούτον τον έπαγγελματιαν, παρα τοΰ 
οποίου δ ΰπάλληλος έπρομηθεύθη 
τά Ανωτέρω είδη. .

Νεάιτερος νόμος δ ΰπ’ άριθ. 5931 
τοΰ έτους 1933 εΐσήγαγε και άλλην 
εξαίρεση· Κατά ταύτην είναι έγκυ
ρος ή έκχώρησις μέχρι τοΰ /5 του 
μισθοΰ ή τής συντάξεως ιδιωτικού 
υπαλλήλου προς τό οίκεΐον ^Ταμείον 
Συντάξεων ή Προνοίας, εις «ζο
ποίον υπάγεται δ υπάλληλος, εφ 
οσον ή έκχώρησις αύτη χρησιμεύει 
προς πληρωμήν τής τοκοχρεωλυτι
κής δόσεως τής όρισθείσης διά την 
απόσβεση δανείου χορηγηθεντος 
ποός τον ΰπάλληλον παρα τοΰ εν

λόγω Ταμείου- Ή επιχείρησε; είς 
τήν οποίαν εργάζεται δ ΰπάλληλος 
ύποχρεοΰται, ειδοποιούμενη περί 
τής έκχωρήσεως, νά παρακρατή τό 
έκχωρηθέν ποοόν καί τό άποδίδη 
προς τό δικαιούχον Ταμεϊον, ά'λλο)ς 
εΰθύνεται νά πληρώση έξ ιδίων της 
τά μή κρατηθέντα ποσά-

’Ως άλλη έξαίρεσις τής άπαγο· 
ρεύσεως τής κατασχέσεως δύναται 
νά μνημονευθή τό ότι ύ νόμος 4694 
έπέτρεψε τήν κατάσχεση ποσοστού 
τοΰ μισθοΰ τοΰ ΰπαλληλου δι’ απαι
τήσεις γεννηθείσας πρό τοΰ νόμου 
τούτου, έφ’ οσον αΰται (υποδεικνύ
ονται δι’ έγγραφου φέροντας βε- 
βαίαν χρονολογίαν, δηλ. συμβολαιο
γραφικού εγγράφου δικαστικής «πο- 
φάσέοος, εγγράφου δημοσίας αρχής.

Αί Αφορώσαι τήν απαγόρευση 
τής κατασχέσεως καί έκχοτρήσεως 
τοΰ μισθοΰ καί τής συντάξεως δια
τάξεις τοΰ νόμου είναι δημοσίας 
τάξεως σκοπόν έχουσαι τήν προστα
σίαν τοΰ υπαλλήλου από τήν κατα
δυνάστευση καί Εκμετάλλευση, τήν 
όποιαν ΰφίσταται από τούς πιστω- 
τάς του, δι’ ο δέν αναγνωρίζεται 
αντίθετος συμφο>νία τοΰ υπαλλήλου 
καί έξετάζεταικαίαύτεπαγγέλτως ΰπό 
τοΰ δικαστοΰ τόα'κυρον τοιαύτης συμ
φωνίας.
ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
"Αλλαι διατάξεις μεοιμνώσαι περί 

τών ιδιωτικών υπαλλήλων είναι αί 
άφορώσαι τάς ώρας εργασίας καί 
τάς άδειας αύτοΰ, περιλαμβάνομε ναι 
είς τόάπό8) 13Άπριλίου 1932Λιάτα- 
γμα«Περί κωδικοποιήσεως τών δια
τάξεων τών νόμοιν περί χρονικών 
δρίο)ν εργασίας είς τά καταστήματα 
κλπ. .

Διά τούς υπαλλήλους τών κατα- 
στημάτοη δέν υπάρχει γενική διάτα- 
ξις ρυθμίζουσα δμοιομόρφως τάς 
ώρας εργασίας των, αλλά ορίζονται

διάφορα όρια κατά κατηγορίας κα
ταστημάτων.·

Διά τούς υπαλλήλους όμως τών 
Άνωνιίμων Εταιρειών, Ιών Τραπε
ζών καί τών Γραφείων ορίζεται, δτι 
αί ώραι εργασίας των δέν δύνανται 
νά υπερβαίνω σι τάς οκτώ ήμερη- 
σίως,Παρέκκλισις επιτρέπεται μόνον 
κατόπιν άδειας τοΰ 'Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, προς άντιμε* 
τώπισιν εξαιρετικής συσσωρεύσεως 
εργασίας, οπότε οί υπάλληλοι δύναν- 
ται νά έργάζωγται περισσοτέρας ώ
ρας. Διά τάς προσθέτους δμως ώρας 
πρέπει δ ΰπάλληλος νά αμείβεται 
μέ. Ιδιαιτέραν αποζημίωση, ή οποία 
δέν δύναται νά είναι μικρότερα τών 
25υ/0 άλλ’ ούτε καί ανώτερα τών 
35% τής αντιμισθίας ή οποία αντι
στοιχεί. είς τάς κανονικά; ώρας ερ
γασίας. Τής τοιαύτης άποζημιώσεως 
επιτρέπεται νά έξαιρώνται υπάλλη
λοι μέ μηνιαΐον μισθόν άνω τών 
5000 δραχμών.

Οί υπάλληλοι τών ’Ανωνύμων 
Εταιρειών καί Τραπεζών δικαιούν
ται νά λάβωσι κατ* έτος Ιδθήμε- 
ρον κανονικήν άδειαν μετά πλήρων 
αποδοχών. Τό αυτό δικαίωμα έχουν 
καί οί υπάλληλοι γραφείων καί κα
ταστημάτων κειμένων είς πόλεις μέ 
πληθυσμόν άνω τών 10-000 κατοί
κων καί άπασχολοΰντων προσωπικόν 
έκ δύο υπαλλήλων καί άνω.

Ό εργοδότης ύποχρεοΰται νά χο- 
ρηγήση τήν I όθήμερον άδειαν εντός 
τριών μηνών άφ’ ής ζητήση ταΰ- 
την δ ΰπάλληλος. Έάν δ εργοδότης 
άρνεΐτο.ι νά συμμορφωθή 0 υπάλ
ληλος δικαιούται νά θεώρηση, δτι 
λύεται ή υπαλληλική σύμβασις άνευ 
νομίμου προειδοποιήσει»;. Έν τοι- 
αύτη δέ περιπτώσει δ εργοδότης 
ύποχρεοΰται νά καταβάλη αποζημίω
ση διπλάσιάν εκείνης, τήν όποιαν 
θά κατέβαλεν άν απέλυε τον υπάλ
ληλον αδικαιολόγητα);.
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ZEGLUGA POLSKA S.A. 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ AT MO ΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

I Εισαγωγείς τής Σουηδικής Ξυλείας EVGE
I Καί τής ΈρυΕράς Ξυλείας‘Αρχαγγέλου RUSS
ϊ Με γάλα ι παραζαταδιικαι έλω\' τών ειδών ξυλείας ήιοι:
1 ΕΡΤΟΡΑΣ, ΛΕΥΚΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ&ΡΩΣΣΙΑΣ,
1 ΤΡΑΒΒΕΤΩΝ ΑΡΤΟΣ,ΟΞΥΑΣ, ΠΙΤΣ-ΠA I Ν κ.α

I ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ
Μ ·Άπομονωτικά! Πλάκες ‘TNSCJLI1 Ε,,
I Γενικοί Άντιπρδαωηοι τών Σουηδικών Αυτοκινήτων

ϊ VOLVO
Ειδικόν τμήίΐα[ώναπτύξεως εμπορικών σχέσεων

H Σκανδιναυϊκων Χωρών-1- Εγγύς Ανατολής

Μ Τηλικαί διευθύνσεις':

== Ναυτικοΰ Τμήματος
m Τμήματος Ναυλώσεων
Μ Εμπορικού Τμήματος
Ξ Αποθηκών
g Τηλέφωνα.:

1 Αιαίη^θη.^'ΑπΤθηκΙν * ' : 10.71?’, 41.621 καί,42.880 |

llllllliiiilllllliilllllliilli

2ΝΕΑΛ
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ΕΥΓΕ



ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
EIMEQA ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1 [όσον λυπηρόν είναι εις στι- 
γμάς τόσον διεθνώς κρίσιμους τά 
πολιτικά πάθη καί αί διαιρέσεις νά 
τροφοδοτούνται έν Έλλάδι ποικι- 
λοτρόπως !

ΤΙ πολίτικη διαίρεσις, ή οποία 
δεν είναι τίποτε τό «ντιφυσιολογι- 
κόν εις τον οργανισμόν ενός "Ε
θνους, ή οποία είναι μία απαραί
τητος λειτουργία τοϋ οργανισμού 
αύτοϋ, έξειράπη έν τούτοις*" τών 
φυσιολογικών της ορίων καί κα 
τηντησε μίμ παθολογική κατάστα- 
σις εΐς ώρισμένον πολιτικόν έν Έλ
λάδι κύκλον. Οί πολιτευταί, παρα- 
συρόμενοι από τήν μέθην τών πολι
τικών παθών κατέρχονται πολλάκις 
εις πολύ χαμηλόν επίπεδον. Παρά
δειγμα έχομεν πρόσφατον τήν συνε- 
χιζομένην πολεμικήν εναντίον τοϋ 
συνόλου τοϋ προσφυγικοϋ κόσμου 
καί τά άντιπροσφυγικά καί αναρχι
κά κηρύγματα μερίδος τίνος τοϋ τύ
που, ή οποία μ ή έχουσα συνείδησιν 
τής ευθύνης της εις στιγμάς σοβα
ρότατων εσωτερικών μας ζυμώσεων 
έξετράπη εις ύβρεις εναντίον τιΰν 
προσφύγων μέ τάς χειροτέρας φρά
σεις καί συνιστώ τήν συγκρότησιν 
άντιπροσφυγικών συλλόγοιν διά τήν 
καταδίωξιν τών προσφύγων καί έ· 
ξόντωσιν αυτών, δ,τι δηλαδή έγινε 
μέ τούς Εβραίους εις τήν Γερμα
νίαν τοϋ Χίτλερ.

Τών αναρχικών καί εμπαθών αυ
τών κηρυγμάτων εναντίον τοϋ συ
νόλου τοϋ προσφυγικοϋ κόσμου δεν 
είναι δυνατόν παρά μέ άγανάκτησιν 
νά λάβη γνώσιν δ ελεύθερος Έλλη- 
κός Λαός, οι έν τω Εξωτερική) δέ 
“Ελληνες, οί οποίοι εΰρίσκονται μα
κράν τα>ν νέων έσοπερικών μας ζυ
μώσεων θά δοκιμάσουν καί αυτοί 
έντονον άγανάκτησιν διά τά εμπαθή 
αυτά κηρύγματα.

Φαντάζομαι, οποίαν όδυνηράν ά- 
πήχησιν θά έχουν προξενήσει τά ά 
νόσια αυτά κηρύγματα εις τόν "Α
νακτά, δ όποιος παρακολουθεί μετά 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τό έργον 
τής συμφιλιώσεως καί εντείνει τάς 
προσπάθειας του δια τήν κατάπαυ- 
σιν τών πολιτικών παθών καί δι
αιρέσεων καί συνεργασίαν τών αρ
χηγών δλων τών κομμάτων διά τό 
καλόν τής πατρίδας.

Οί πρόσφυγες, οί οποίοι ΰπεστη- 
σαν μεγάλας θυσίας αίματος διά 
νά διατηρήσουν τόν εθνισμόν των, 
έπρεπε νά τύχουν καλλίτερος τύχης 
καί περισσοτέρας έκτίμησεως καί α
γάπης από τούς γηγενείς αδελφούς 
των,άφ’ής εποχής κατέφυγον εις τήν 
μητέρατωνΈλλάδα.Έπρεπε νά παύ- 
σωμεν νά τούς άποκαλοΰμεν πρό" 
σψυγας. ΤΙ λέξις πρόσφυξ ανήκει 
δριστικώς εις τό παρελθόν. Σήμε
ρον δλοι δεν είμεθα τίποτε άλλο 
παρά αδελφοί δμύφυλοι καί όμαί- 
μονες, τέκνα δλοι μιας πατρίδος,

Χάριν τοϋ ατομικού καί κοινού 
συμφέροντος πρέπει νά πνεύση με
ταξύ μας δ άνεμος τής γενικής διαλ- 
λαγής καί εϊρηνεύσεως μέ τήν πα 
γίωσιν τής πολιτικής έν Έλλάδι ό 
μαλότητος, ΐνα οϋτω δυνηθιίιμεν 
νά λύσω μεν διά τής κοινής συνερ
γασίας καί τής αμοιβαίας εμπιστο
σύνης τών αρχηγών τά ιθεμελιώδη 
τής χώρας προβλήματα.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Λ· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συν. άν. ύπαλλ. τής Εθνικής Τρα- 

πέζης τής Ελλάδος

ΒΠΒΡΕΤΕΙΤί ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΙ
ΖΗΤΟΥΗΤΕΣ EMBHIHOII ΚΑΡΜΠΟΝ

ΞΡΕΞΞ
Κατόπιν ποιοτικής συγκρίσεως. 

—Προμηθεύονται δλαι αί Τράπε 
ζαι. — Υπουργεία. — Κρατικαί 
ΙΙρομήθειαι. — Πλειστοι μεγάλοι 
Οργανισμοί καί δλοι όσοι συνέκρι- 
ναν.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΝΤΟΝΟΣΑΗΟΔΟΣΙΣ

’Αντιπρόσωποι :
Α)Φ0Ι· Π-Χ. 0ΙΚ0Ν0Μ0ΠΙΜ0Ι

ΑΒΗΝΑΙ ΣΤΟΑ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΤΗΑ- 23-786 
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ ΤΣίΜίΣΚΗ 26 » 39.46

Ίδιαίτεραι τιμαί εξαγωγής.

EliTWEi [fill "MM PEIIi
in ΓΕΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935

)»

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΑΚΙΝΗΊΌΙΙΟΙΗΘΕΝ

’Αξία Εργοστασίων 
Γήπεδα—Κτίρια—Μηχανήματα 
Έγκατασταθέντα κτίρια—μηχανήμα

τα κατά τό 1935

4.000.000.—

15.503.563.70
19.503.563.70
12.503.563.70Μεϊον: Άποσβεννύμενα κατά τό 1935

ΙΙΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΝ
Άποθήκαι Προϊόντων Εργοστασίων 
Τά έν ταϊς Αποθήκαις ευρισκόμενα 

κατειργασμένα προϊόντα κατά τήν 
31 —12—1935

Λογαριασμοί Λ' ’Εργοστασίου 
Πρώται δλαι καί διάφορα υλικά καί 

ανταλλακτικά έν ταϊς αποθήκαις 
Λογαριασμοί Γ' Εργοστασίου 
I Ιριΰται ύλαι καί διάφορα υλικά καί 

ανταλλακτικά έν ταϊς αποθήκαις 
Λογαριασμοί Ε' Εργοστασίου 
I Ιριΰται ύλαι καί διάφορα υλικά καί 

ανταλλακτικά έν ταϊς αποθήκαις

7.000.000.—

33.305.132.—

21.705.391.80

2.856.857.10

8.781.318.70 66.648.799.60

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
Ταμεϊον
Μετρητά έν τφ Ταμείφ 143.449.20
Χρεώγραφα
1535 Όμολογίαι Α' Άναγκ. Δανείου 

1926 προς 41.05 
Χρεώσται
Διάφοροι. Χρεώσται,
Τρέχοντες Λογαριασμοί Δραχμών 
Διάφοροι Χρεωστικοί Λογαριασμοί

62.867.50

4.782.575.90

3.578.478.50 8.567.371.10
82.216.170.70

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΤΟΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Μετοχικόν Κεφάλαιον 
Διηρημένον εί.ς 70.000

μετοχάς πρός 100 7.000.000.—
Άποθ. Τακτ. Κεφάλαιον 3.669.585.60 10.66 9.585.60

ΑΙΙΟΘΕΜΛΤΙΚΑ
Έκτακτ. Αποθ. Κεφάλ. 5.350.000.—
ΙΙρόβλεηι; δΓ αντικα

τάσταση' έφθαρμένων 
Μηχανημάτων 4.000.000.—

Κέρδη-Ζημίαι - ’Υπόλοι
πον είς νέον 160,445.30 9.510.445.30 20.180.030.90

ΑΠΑΙΤΗΤΟΝ
Πιστωταί
ΙΙροκαταβολαΐ. έκ πωλήσεως. έμπορευμ. 1.167.036.30 
Τρέχοντες Λογαριασμοί Δραχμών 33.545.548.—
Γραμμάτια πληρωτέα 14.481.045.20
Προσωρινοί Λογαριασμοί
Διάφοροι προσωρινοί πιστωτικοί λ)σμοί 5.135 271.20 
Προμηθεύταί Βάμβακος 2.204.084.50
Προμηθεύταί Εσωτερικού 1.337.165.80
Προμηθεύταί ’ Εξωτερικού 164.284.10
Φόροι Δημοσίου
Όφειλόμενοι φόροι χρήσεως 1935 επί με

ρίσματος καί Ποσοστών Δ. Συμβουλίου 701.704.70 
Μερίσματα Διανεμητέα
Μερίσματα διανεμητέα χρήσεως 1935 2.800.000. 62.036.139.80

82.216.170.70

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
ΧΡΕΩΣ1Σ

ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΤΡΗΣΕΩΣ
Έξοδα Διαχειρίσεως

Αι" άμοιΰάς έμμισθου καί εργατικού προσωπικού 
Κεντρικής Δωνθύνσεως, έξοδα περιοδείας, ο
δοιπορικά, επιδόματα κλπ. Δρ. 6.432.484.40

Φιλανθρωπικοί σκοποί » 320.162.40
Να Ολοι, ασφάλιστρα, έξοδα αυ

τοκινήτων, δι,αφη μίσεις,γρα
φική ίίλη καί διάφορα Γε
νικό έξοδα » 1.789.372.50

Ημερομίσθια προσωπ. εργο
στασίων » 19.384.119.—

’Λσφάλιστςά Έργατ. ατύχημά, 
των καί αποζημιώσεις ή-
μερομισθ. προσωπικού » 436.227.— 28.362.365.30
Φόροι Δημοσίου 

Φόρος Κύκλου εργασιών επί
πωλήσεων προϊόντων » 1'987-825.—

Δημοτικός Φόρος εξαγωγής έμ
πορευμάτων » 109.148.—

Δασμοί εισαγωγής πρώτων υ
λών καί ανταλλακτικών 
καί Κύκλου εργασίας επί 
τών εισαγωγών » 4.854.083.30

Χαρτόσημα καί διάφοροι άλλοι
φόροι » 829.422.70 7.780.479.—
Τόκοι 5.083.261.50
Προμήθεια! 997-102.60
Συναλλαγματικοί Διάφοροί ______ 3 346.90

"Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως 
Έκ πωλήσεων προϊόντων

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
603.220.20

58.523.105.45

42.226.555.30

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Έπί μηχανημάτων, Κτιρίων καί "Εγκαταστάσεων

κατά τό 1935 12.503.563.70
Έπί Φόρων Δημοσίου παρελθούσης χρήσεως 86.292.—
Έξ επισφαλών ’Απαιτήσεων _____ 43 072 45

Τά πρός διανομήν Καθαρά Κέρδη 1935
12.632.928.15

1.266.842.20
59.126.325.65 59.126.325.65

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΧ. 4.268.842.20
Κράτησις δι’ένίσχυσιν Τακτικού Άποθεμ. πρός 10°/ο 
Μέρισμα Τακτικόν έπί 70.000 μετοχών πρός 4 °/0 280.000.
Μέρισμα Πρόσθετον έπί 70.000 μετοχ. πρός 36% 2 520.000.
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δοαχμών 

3 560· 158.20 πρός 5 °/0
Φόροι Δημοσίου έπί μερίσματος καί ποσοστών 

Διοικητικού Συμβουλίου 
Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον

426.684.20

2.800.000. -

178.008.

701.704.70 
160.445 30

4.266 842 20

Τά πρός διανομήν Καθαρά Κέρδη 1936 4.266.842.20

4.266 842.20

Ο Πρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου
’Αθανάσιος Θ. Ρετσίνας

Έν Πειραιεΐ τή 6η Φεβρουάριου 1936 
Ό Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Γ ενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Α. Δροόλιας

Ό ’Αρχιλογιστής
’Ιωάννης X. Άβδελόκουλος

Ιό έκ Δραχμών 40 κατά Μετοχήν Μέρισμα, απηλλαγμένον φόρου, είναι πληρωτέαν μετά τήν έγκρισιν τοϋ παρόντος ισολο
γισμού παρά της Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων καί είς ημέραν όρισθηαομένην υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

(Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον εντολήν εφημερίδων)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο Λ)ΣΜΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,, 
ΕΝ ΤΗ ΕΡΕΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εις τά προηγούμενα έλέχθη 
δτι ό λ)σμός «Κέρδη καί Ζημίαι» 
περιλαμβάνει εις μέν την χρέω- 
σιν τάς ζημίας καί τάς έπιβα 
ρύνσεις της εταιρείας εις δέ τήν 
πίστωσιν τά κέρδη των έργα- 
σιών, τάς διαφόρους προόδους, 
τ’ άκαθάριστα κέρδη.

Τό υπόλοιπον του λ)σμοΟ, έάν 
είναι πιστωτικόν (δταν τά κέρ
δη είναι μεγαλείτερα των ζη
μιών) άντιπροσωπεόει τό κέρ- 

Λ)ΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ καί 
Ζημίαι(Χρέωσις)

Γενικά έξοδα
"Εξοδα διάφορα
Ζημίαι διάφοροι
Κέρδη καθαρά (πίστωσις καθ’
ύπέρβασιν τής χρεώσεως)

Γενικώς οϊ λ)σμοί «Κερδών 
καί Ζημιών» οΐ άνακοινούμενοι 
είς τό κοινόν ή τούς μετόχους 
παρουσιάζονται ύπό Λίαν σύν
τομον μορφήν. Δέν δίδουν είμή 
ενδείξεις άσαφεστάτας, διότι 
ύποτίθεται δτι αί λεπτομέρειαι 
τής συνθέσεως τών λ)σμών τού
των θά έδιδον χρησίμους πλη
ροφορίας είς τ’ άνταγωνιζόμενα 
ιδρύματα. Ουδόλως θά έπρεπε 
έν τούτοις νά ύπερβάλληται ή 
σημασία αυτών, έφ’ δσον ή λε
πτομέρεια μόνη τοϋ λ)σμοϋ 
«Κέρδη καί Ζημίαι», δέν έπαρ- 
κεΐ δπως κατάληξη τις εις ά- 
κριβή συμπέρασμα. Ό τραπέζι 
της, ό διά τοϋ δανεισμού χρη
μάτων άναλαμβάνων κινδύνους,

δος καί έμφανίζεται είς τό πα
θητικόν" έάν είναι χρεωστικόν 
(δταν τά βάρη είναι μεγαλείτε
ρα τών κερδών) δεικνύει τάς ζη
μίας, αϊτινες εμφανίζονται είς 
τό ενεργητικόν. Έν άντιθέσει 
πρός τήν έν τώ ίσολογισμώ διά- 
ταξιν, είς τόν λ)σμόν «Κέρδη 
καί Ζημίαι» τά κέρδη εμφανί
ζονται είς τήν άριστεράν στή
λην καί αί ζημίαι είς τήν δεξιάν.

ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 19...
Κέρδη (Πίστωσις)

’Ακαθάριστα κέρδη πωλήσεων 
Πρόσοδα διάφορα

Ζημία καθαρά (χρέωσις καθ’ 
ύπέρβασιν τής πιστώσεως) 

δέον διά παντός τρόπου νά λά- 
βη γνώσιν εϊτε ένός λ)σμοϋ 
«Κερδών καί Ζημιών» κατά πο
λύ λεπτόμερεστέρου έκείνου δν 
δίδει ό άνωτέρω πίναξ εϊτε 
συμπληρωματικώνπληροφοριών, 
έκ τών όποιων νά καθίσταται 
δυνατή ή άνάλυσις τών διαφό
ρων κονδυλίων.
ΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑ

ΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗ
ΜΙΩΝ

Είς τήν χρέωσιν τοϋ λ)σμοϋ 
εμφανίζονται, ώς ήδη έλέχθη,αί 
ζημίαι, τά έξοδα καί αί πόσης 
φύσεως έπιβαρύνσεις τής έκμε- 
ταλλεύσεως ιδίως δέ αί αποσβέ
σεις, αϊτινες μαρτυροϋσι μείω- 
σιν τής άξίας τοϋ ένεργητικοϋ

καί δέον νά πραγματοποιώνται 
έκ τώνκερδών προ πόσης άλλης 
έξαιρέσεως)1) έπειδή άποτελοϋν 
ύποχρεωτικάς έπιβαρύνσεις, ά- 
κόμη καί είς περίπτωσιν έλλείμ- 
ματος.

’Ιδιαιτέρα προσοχή δέον νά 
καταβάλληται, δπως μή συγ- 
χέωνται αί άποσβέσεις πρός τ’ 
άποθεματικά, άτινα έξαιροϋν- 
ται έκ τών κερδών προαιρετικώς 
(έκτός τών ύπό τοϋ νόμου έπι- 
βαλλομένων) καί χρησιμοποι
ούνται πρός έπαύξησιν τοϋ κε
φαλαίου τής εταιρείας.

Αί άποσβέσεις λαμβανομένης 
ύπ’ δψιν τής σπουδαιότητός 
των, δέον νά τηρωνται ύπό ιδι
αίτερον τίτλον. Έξ άλλου δέν 
θά ήτο άτοπον νά έμφανίζωνται 
ύπό τόν τίτλον «Γενικά έξοδα» 
άλλά ύπό τόν δρον ν’ άναφέ- 
ρωνται ιδιαιτέρως είς τρόπον, 
ώστε ν’ άποφεύγηται πάσα άμ- 
φιβολία είς δ,τι τάς άφορα.

Έν άναλύσει ό λ)σμός «Κέρ
δη καί Ζημίαι» θά ήδύνατο νά 
συντάσσηται ώς εξής, μεταβαλ
λόμενος άναλόγως τών έκάστο- 
τε περιπτώσεων :

(1) "Εταιρείαν τινές δέν ένεργοϋσι 
έν τούτοις τάς έγγραφός τών άπο 
σβέσεων εΐ μή μετά τόν καθορι 
σμόν τών καθαρών κερδών. ίς 
τήν περίπτωσιν τούτην αί άποσβέ- 
σεις δέν έμφανίζονται είς τόν λο
γαριασμόν Κερδών καΐΖημιών, άλλά 
περιλαμβάνονται είς τά καθαρά 
κέρδη καί άποχωρίζονται αύτών μό
νον κατά τήν διανομήν τ<ΰν κερδών

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ α.ε.

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΚΑΠΝ1ΚΑΡΕΑΣ

ΑΘΗ Ν A I

Πρός τους κ. κ. Υπαλλήλους τών Τραπεζών
Γνωρίζομεν ύμΐν δτι ό οίκος ήμών χορηγεί άπαντα τά εϊδη ιματισμού καί 
ΰποδήσεως - ανδρικά, γυναικεία, καί παιδικά - επί πιστώσει έναντι μηνι
αίων δόσεων.

Σημειώσατε δτι ε’ίμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. 
Έχομεν τά καλλίτερα εϊδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΘΗΤΕ

ΗΘΡΟΙΣΤΙΚΗΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ!-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ! ΜΗΧΗΜΗ!

I

1

Χρησιμοποιούνται καί είς ολας τάς έν Έλλάδι Τραπέζας 
Δημοσίας Υπηρεσίας, Άν. Εταιρείας, ’Εργοστάσια κλπ.

Ή διάδοσίς της άνά τόν Κόσμον εΐνε ή ενδειξις τής υπεροχής της
500 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έπίδειξις παρ’ ήμών άνευ ύποχρεώσεώς σας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΤΤΡΟΣΩΤΤΟ!

ΚΙΚΙΖΑΣ, ΤΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 8Α—ΑΘΗΝΑΙ—ΤΗΛ. 21657

Λ)ΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ καί 
Ζημίαι (Χρέωσις)

I Γενικά έξοδα 
’Αποσβέσεις 
Άποθεματικά 
Προμήθειαι 
Ενοίκων 
Μισθοί 
Άσφάλειαι 
Φόροι
Φωτισμός κλπ.

II ’Έξοδα πωλήσεως.
Προμήθειαι
Μεταφοραί
Συσκευασίαι 
Μισθοί πωλητών κλπ.

III Ζημίαι διάφοροι 
Ζημίαι συναλ)τος 
Λάθη
Προφανώς θά ήτο άδύνατον 

νά καταρτισθή πάγιον υπόδει
γμα δι’ δλας τάς [περιπτώσεις. 
Τό ουσιώδες συνίσταται είς τά 
νά τηρωνται αί άρχαί: ’Ολιγά
ριθμοι κύριοι ύποδιαιρέσεις, έκ 
τών όποιων νά καθίσταται δυ
νατόν νά έξαγάγη κανείς έκ 
πολλών άριθμών συμπεράσμα
τα διά τό σύνολον τής κατα- 
στάσεως" υποδιαιρέσεις ή συμ
πληρωματικός έπεξηγήσεις αϊ- 
τινες είναι απαραίτητοι, ώστε 
ούδέν πολύτιμον στοιχεΐον νά 
είναι δυνατόν νά διαφύγη τήν 
προσοχήν. ’Απαιτεί τοΰτέστιν ή 
σύνταξις έπιδεξιότητα κρίσιν 
καί μέτρον έν τή άναλύσει.
ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑ

ΣΜΟΥ «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗ
ΜΙΑ!»

Τά κέρδη τοϋ λ)σμοϋ μετα- 
Λ)ΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ 
Ζημίαι (Χρέωσις)

Ύπο τοϋ x. MICHEL CARSOW

ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 19...
Κέρδη (Πίστωσις)

βάλλονται ούσιωδώς άναλόγως 
τής φύσεως καί τοϋ άντικειμένου 
τοϋ εξαγομένου έμπορίου ή τής 
βιομηχανίας. Προκειμένου περί 
Τραπέζης τά κέρδη άποτελοϋν- 
ται έκ τών προσόδων τών τί
τλων καί τών προεξοφλήσεων, 
τών μισθειών καί τών προμηθει
ών. Τά κέρδη τών έπιχειρήσεων 
μεταφορών άποτελοϋνταιέξ εισ
πράξεων τής έκμεταλλεόσεως, 
τοϋ δέ έμπορίου έκ τών άκαθα- 
ρίστων κερδών τών πωλήσεων. 
Εννοείται δτι δέον νά θεωρών- 
ται ώς πραγματοποιηθέντα κέρ
δη μόνον τά προκύπτοντα μετά 
τάς πράξεις τής άπογραφής. 
Καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό 
ποσόν τών πράξεων τούτων δέν 
διεκανονίσθη έξ όλοκλήρου 
συμπεριλαμβάνεται πάντως έν 
τώ ένεργητικώ τοϋ ισολογισμού 
ύπό ίδιον λ)σμόν. 

καί ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 19...
Κέρδη (Πίστωσις) 

’Ακαθάριστα κέρδη πωλήσεων 
Προμήθειαι καί μεσιτεΐαι 
Πρόσοδοι τοϋ χσρ)κίου τίτλων 
Κέρδη συμμετοχών είς έπιχειρ. 
Προεξοφλήματα 
Διάφορα κέρδη κτλ.

ΜΕΤΗΞΟΎΦΗΝΤΟΥΡΓΕΙΟΝ
Η

ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ,,
ΣΤΥΛ. Η. ΠΗΠΟΔΟΠΟΥΛΟΥ α.ε.

Κεφάλαιον ολοσχερώς κατ)νον 
Κεφάλαια ’Αποθεματικά

ΕΔΡΑ ΕΝ A13HNAIS

Δρ. 50.C00.00C 
» 17.600.000

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ)
ΚΑΙ ΕΝ ΓΟΥΜΕΝ1ΣΣΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 48

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ:
HICVnVMVCIV ■ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΣ 68
ΖΜΕ Ιοϊΐκεΐί , ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΧΡΥΣΑΛΛΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Έργοστ. Ποδονίφτη άρ. 80.034 - ’Αποθήκης 20.248

ΕΙΔΗ TINA ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
Κρέπ-Σίν—Φουλαρ—Ζωρζέτ—Κρεπόν—Μαροκαίν 

Σατέν—Σεμιζιέ.

ΚΡΕΠ ΕΙΣΙΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΤΥΠΩΝ
Μαλλομέταξα έπανωφορίων, Σετακροΰτες, Κου

κουλάρικα, φόδρες ραπτών, φόδρες καπέλλων 
jjfet Μουαρέ [τσαντών. Υφάσματα επίπλων, 

Στόφες κλαδωτές, Εμπριμέ.

ΙΑΠΑΝΤΑ (ΦΕΡΟΥΝ (ΕΙΣ, TUN ΟΥΓΙΑ 
"ΤΟ ΟΝΟΜΑ' ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ



ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

01 ΟΡΟΙ ΕΡΓΗΣΙΚΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΤΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ 8
Έν ’Ιταλία, εις τήν Baiico di 

Roma αΐ έπιβαλλόμεναι πειθαρ
χικοί ποιναί εΐναι αί έξης :

1) Ή προφορική έπίπληξις, 2) 
ή γραπτή έπίπληξις ύπό τής το
πικής Διευθύνσεως 3) ή γραπτή 
έπίπληξις ύπό τής Γεν. Διευθύν- 
σεως 4) ή μείωσις τοϋ έπ’ ευ
καιρία του ισολογισμού χορη
γού μένου δώρου 5) ή θέσις εις 
άργίαν άνευ καταβολής μισθού 
επί ένα μήνα 6) ό υποβιβασμός 
κατά ένα βαθμόν μετ’ άναλόγου 
μειώσεως των αποδοχών διά 
τούς προϊσταμένους γραφείων 
καί ύπηρεσιών 7) ή μετάθεσις 
8) ή παύσις. Αί άνω ποιναί επι
βάλλονται άνεξαρτήτως τής 
άνω σειράς κατατάξεως, άνα- 
λόγως τής σοβαρότητας καί τής 
συχνότητας τού διαπραχθέν- 
τος παραπτώματος. Οί εις άρ- 
γίαν τεθέντες καί οι άπολυθέν- 
τες -απαγορεύεται νά είσέρχων- 
ται είς τά γραφεία. Προ τής ε
πιβολής πόσης ποινής, εξαιρέσει 
τής έπιπλήξεως, ό κατηγορού
μενος ύπάλληλος δικαιούται νά 
άπολογηθή. Έν περίπτώσει σο
βαρού παραπτώματος δύναται 
ή τοπική Διεύθυνσις νά θέση ά- 
μέσως είς άργίανάνευκαταβολής 
μισθού τόν· πταίσαντα ύπάλλη- 
λον πριν ή ληφθή όριστική άπό- 
φασις περί τής έπιβλητέας αύτώ 
ποινής. 'Η ποινή τής άργίας ε
πιβάλλεται διά βαρέα παραπτώ
ματα άφορώντα τήν ήθικήν ή 
τήν άφοσίωσιν τού ύπαλλήλου 
πρός τό ίδρυμα, οιον κατάχρη
ση/ εμπιστοσύνης, άποκάλυψιν 
επαγγελματικών μυστικών, πα
ραμόρφωση/ ή άπόκρυψιν γεγο
νότων είς ύποβαλλομένην άνα- 
φοράν πρός τήν τράπεζαν, τέ
λος λόγω συχνής άμελείας καί 
όπειθαρχίας.

'Υπάλληλος καταδικασθείς 
ύπό τών ποινικών δικαστηρίων 
είς φυλάκισιν κατά κανόνα άπο- 
λύεται τής τραπέζης. Έν περι- 
πτώσει ύποβολής δυσμενών έκ- 
θέσεων ύπό τών προϊσταμένων, 
αΐ εκθέσεις αυται κοινοποιούν
ται τουλάχιστον άπαξ είς τόν 
ένδιαφερόμενον ύπάλληλον ϊνα 
μεταβάλη εγκαίρως διαγωγήν. 
ΠΟΛΩΝΙΑ

Έν Πολωνία, είς τήν Πολω
νικήν τράπεζαν, ή Διεύθυνσις 
δικαιούται νά θέση ύπάλληλον 
είς διαθεσιμότητα μετά μειώσε
ως ή καί όλικής στερήσεως τών 
αποδοχών, δταν ό ύπάλληλος 
ουτος διώκεται ύπό τών ποινι
κών δικαστηρίων ή δταν ύπέπε- 
σεν είς βαρύ ύπηρεσιακόν πα
ράπτωμα. 'Η Διεύθυνσις 'Υπ) 
ματος δύναται νά θέση έν ανάγ
κη πάραυτα είς διαθεσιμότητα 
ένα βαρέως πταίσαντα ύπάλλη 
λον ειδοποιούσα άμέσως. τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης. Έν πε- 
ριπτώσει μικρών αταξιών, άμε
λείας ώς πρός τήν έκτέλεσιν τής 
ύπηρεσίας, άτοπου διαγωγής 
καί παραβλέψεως ώρισμένων ό- 
δηγιών, ό υπάλληλος έπιπλήσ- 
σεται άπλώς ύπό τού οικείου 
τμηματάρχου ή Διευθυντοΰ 'Υπ) 
ματος ή καί έπιπλήσσεται έγ- 
γράφως άνακοινουμένη συγ
χρόνως τής έπιπλήξεως είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης. Έν πε- 
ριπτώσει συχνής έπαναλήψεως 
άταξιών, μεγάλης παραμελήσε- 
ως τών καθηκόντων καί περι- 
φρονήσεως τών δοθεισών δια
ταγών, ό ύπάλληλος τιμωρείται 
διά τών κάτωθι ποινών : 1) Γρα
πτή έπίπληξις μνημονευομένη 
είς τό οίκεϊον μητρώον. 2) Ά 
φαίρεσις δικαιώματος ύπογρα- 
φής. 3) Μετάθεσις είς άλλο 'Υπ) 
μα. 4) Μείωσις άποδοχών έπί 
έν έτος. Αί έπιβληθεΐσαι ποιναί 
άναγράφονται είς τό μητρώον 
τού ύπαλλήλου, δύναν,ται δμως 
νά δίαγράφώσι μετά διετή άνε- 
πίληπτον διαγωγήν. 'Ο κατηγο-1

ρούμενος ύπάλληλος, πρό τής 
επιβολής τιμωρίας, δικαιούται 
νά άπολογηθή.Έν περίπτώσει έ
παναλήψεως παρομοίων ή δια- 
πράξεως βαρέων παραπτωμά
των ό ύπάλληλος πλέον τιμω
ρείται ύπό τού πειθαρχικού συμ
βουλίου τής τραπέζης μέ τάς 
κάτωθι ποινάς: 1) 'Υποβιβασμός 
κατά 2— 4 έτη είς τήν σειράν 
προαγωγής καί άρχαιότητα. 2) 
Μείωσις άποδοχών έπί τριετίαν 
τό πολύ. 3) Μείωσις άποδοχών 
κατά 1 ή 2 κλιμάκια μισθού. 4) 
Άπομάκρυνσις έκ τής θέσεως 
Διευθυντοΰ. 5) "Αμεσος άπόλυ- 
σις μετά μερικής ή όλικής άπο- 
ζημιώσεως.

Έν περίπτώσει καταδίκης τού 
ύπαλλήλου ύπό τών ποινικών 
δικαστηρίων τής χώρας, ή βα· 
ρυτάτων παραπτωμάτων οΐον : 
Πλήρης παραβίασις διαταγών 
συνεπαγομένη βαρεϊαν ήθικήν 
ή ύλικήν ζημίαν διά τήν Τράπε
ζαν, άποκάλυψις σοβαρών μυ
στικών τής ύπηρεσίας, δωροδο
κία ύπό πελατών, κλοπή, ύπε- 
ξαίρεσις, πλαστογραφία κλπ. ό 
ύπάλληλος τιμωρείται ύπό τού 
Πειθαρχικού συμβουλίου δι’ ά- 
μέσου άπολύσεως. Είς τούς οϋ- 
τω άπολυομένονς δύναται έγ- 
κρίσει τής Διοικήσεως, νά χο- 
ρηγηθή έφ’ άπαξ βοήθημά τι, 
έφ’ δσον ουτοι δέν δικαιούνται, 
συμφώνως τώ κανονισμώ τής 
Τραπέζης, συντάξεως.

ΕΛΒΕΤΙΑ, ’σχύει γενικώς 
6Γ δλας τάς Τραπέςας ό κάτω 
θι κανών : Ή έσκεμμένη ή λόγω 
σοβαρας άμελείας παράβασις 
τού καθήκοντος, συγκεκριμένως 
δε ή παράβασις τής άπαγορεύ- 
σεως περί παροχής έγγυήσεως 
καί περί κερδοσκοπίας, ή κατα 
χρησις έμπιστοσύνης, ή άνακοί 
νωσις ύπηρεσιακών μυστικών, ή

έξ ύπαιτιότητος τού ύπαλλήλου 
άποτυχία τού είς άνατεθεΐσαν 
ύπηρεσίαν, συνεπάγεται γενι
κώς τήν καταγγελίαν τής συμ- 
βάσεως εργασίας. Είς τάς Ελ
βετικός Τραπέζας πειθαρχικόν 
συμβούλιον δέν ύφίσταται ούδέ 
κλίμαξ πειθαρχικών ποινών. Συ
χνότατα οί ύπάλληλοι τιμω
ρούνται διά μεταθέσεως.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ- 

ΖΗΜΙΩΣΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ- Είς τήν Reihsbank, 
ή σύμβασις έργασίας λήγει :

Ιον 'Όταν ό ύπάλληλος κα- 
ταγγείλη τήν σύμβασιν 2) δταν 
τό ίδρυμα καταγγείλη τήν σύμ 
βασιν (άπόλυσις) 3) κατόπιν 
κοινής συμφωνίας (σύμβασιςκα- 
ταγγελίας) 4) δταν έπέλθη γε
γονός προβλεπόμενον ύπό τής 
συμβάσεως (λήξις τού προβλε- 
πομένου κατά τήν πρόσληψιν 
χρόνου ύπηρεσίας παρά τή Τρα ■ 
πέζη).Είς τάς δύο πρώτας περι
πτώσεις δέον νά τηρηθή έκατέ- 
ρωθεν προθεσμία προειδοποιή- 
σεως έξ έβδομάδων δι’ ύπάλλη 
λον ύπηρετούντα τουλάχιστον 
έπί έν έτος είς τό ίδρυμα. Γε 
νικώς ούδείς ύπάλληλος δύνα- 
ται νά άπολυθή άνευ προειδο- 
ποιήσεως.

'Υπάλληλος ύποβάλλων κατά 
τήν πρόσληψιν του πλαστά πι·. 
στοποιητίκά δσον άφορά τό ά 
τομόν του καί τήν προηγουμέ- 
νην δράσιν του απολύεται πά
ραυτα άνευ τινός προειδοποιή 
σεως.

'Υπάλληλος έπί δεκαετίαν συ
νεχώς ύπηρετών μόνον διά λίαν 
σοβαρούς λόγους δύναται νά 
άπολυθή τής ύπηρεσίας, συγκε 
κριμένως είτε διά λόγους άφο-

! ρώντας πάντα τούτο τό ποιόν 
j τού ύπαλλήλου, είτε διά λόγους 
| άφορώντας τήν κατάστασιν τής 
τραπέζης π. χ. κατάργησιν ορ
γανικής θέσεως.

Εις τάς ιδιωτικός τραπέζας 
ισχύουν τά κάτωθι: 'Υπάλλη
λοι τούλάχιστον έπί πενταετί
αν ύπηρετών δέον νά εΐδοποιη- 
θή 3 μήνας τϊρό τής άπολύσε 
ώς του. 'Υπάλληλος τουλάχι
στον έπί δεκαετίαν ύπηρετών 
δέον νά είδοποιηθή 5 μήνας πρό 
τής άπολύσεώς του.

Είς τήν τράπεζαν τού Braun · 
scliweig είδικώς, ύπάλληλος 
έπί δεκαετίαν ύπηρετών ειδο
ποιείται 8 μήνας πρό τής άπο
λύσεως του, καί ύπάλληλος έπί 
δεκαπενταετίαν ύπηρετών 12 
μήνας πρό τής άπολύσεως του.

’Ανάπηρος πολέμου έπί πεν
ταετίαν ύπηρετών μόνον διά λί
αν σοβαρούς λόγους δύναται 
νά άπολυθή. 'Η μετά τριετή 
ύπηρεσίαν άποχωροΰσα τής 
τραπέζης, λόγω γάμου γυνή 
ύπάλληλος λαμβάνει άποζημί- 
ωσιν RM. 300.

ΑΥΣΤΡΙΑ. Είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Αύστρίας ή 
σύμβασις έργασίας, άνεξαρτή
τως πειθαρχικών λόγων, 
δύναται νά λήξη: Ιον) "Αν 
ό ύπάλληλος οίκειοθελώς άπο- 
χωρήση τής τραπέζης ειδοποι
ών αύτήν ένα μήνα προηγου
μένως. 2ον)’Άν ή Τράπεζα άπο· 
λύση ύπάλληλον ή κρίνη τού
τον τρεις φοράς ώς άνεπαρκή, 
ή μακροχρονίως άσθενοΰντα ή 
διά σοβαρόν κατά τής πειθαρ
χίας παράπτωμα. Έν τή περι- 
πτώσει ταύτη ό ένδιαφερόμενος 
ειδοποιείται 4 ή 6 μήνας προη
γουμένως, αν ύπηρετή είς τήν 
Τράπεζαν έπί έτη έλάσσονα ή 
πλείονα τών 10. 3ον) "Οταν ό
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Σάς φαίνεται άσήυαντο, 
είναι δμως ένα κολοσιαϊον βήμα είς 
τά χρονικά της κατασκευής τών 
λαμπτήρων.

Χάρις εις αυτό τό «άσήμαντο συρ- 
ματάκι» έχετε μιά οικονομία μέχρι 
20% γιατί μετασχηματίζει τό ρεύμα 
σε φώς μέ μικροτέραν άπώλειαν
Επιμένετε πάντοτε νά σάς δώσουν 
λαμπτήρας

ΔΕΚΑΛΟΥΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟΣΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ
TUNGS

ύπάλληλος κατεδικάσθη ύπό 
τών ποινικών δικαστηρίων διά 
κλοπήν, άπάτην κλπ. Έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη ό ύπάλληλος 
άπολύεται στερούμενος συνάμα 
τού δικαιώματος συντάξεως μό
νον δέ ή οίκογένειά του λαμβά
νει έξαιρετικώς βοήθημα, 4ον) 
’’Αν ό ύπάλληλος συμπληρώσας 
τά κεκανονισμένα έτη ύπηρεσί
ας λάβη σύνταξιν.

Οί λόγω μακροχρονίου άσθε- 
νείας άπολυόμενοι καί μή δι
καιούμενοι συντάξεως ύπάλλη- 
λοι λαμβάνουσιν ώς έφ’ άπαξ 
άποζημίωσιν 8 μηνιαίους μι
σθούς, έάν ή ύπηρεσία αυτών 
έν τή τραπέζη ύπερβαίνη τήν 
τριετίαν. Έν ή περίπτώσει ή ύ
πηρεσία αυτών είναι μικρότερα 
τής τριετίας λαμβάνουσιν ουτοι 
ώς άποζημίωσιν 4 μηνιαίους μι
σθούς. Οί δικαιούμενοι συντά
ξεως καί άπολυόμενοι λόγω 
μακροχρονίου άσθενείας ύπάλ- 
ληλοι λαμβάνουσιν έκτος τής 
συντάξεως των καί αυξησιν 
συμπληροΰσαν τήν σύνταξίν 
των είς πλήρη μισθόν έπί δωδε
κάμηνον τό πολύ διάστημα με
τά τήν άποχώρησίν των έκ τής 
ύπηρεσίας.

Είς τάς αυστριακός ιδιωτικός 
Τραπέζας ό ύπάλληλος δύναται 
νά άπολυθή ύπό τής Διευθύν- 
σεως ειδοποιούμενος πρό 2—5 
μηνών άναλόγως τών έτών ύπη
ρεσίας του. Έν τή περίπτώσει 
καθ’ ήν ό ύπάλληλος άπολυθή 
ούχί έξ ύπαιτιότητος του δικαι
ούται ουτος άποζημιώσεως 3-12 

1 μηνιαίων μισθών άναλόγως τών 
έτών ύπηρεσίας του.
ΒΕΛΓΙΟΝ

Είς τάς Βελγικός Τραπέζας 
γενικώς ό ά,τολυόμενος ύπάλ
ληλος ειδοποιείται, ένα μήνα 
προηγουμένως άν ό μισθός αυ
τού είναι κάτω τών 500 φράγ, 
μηνιαίος, 3 μήνας προηγουμέ
νως αν ό μισθός αύτού ύπερ- 
βαίνει τά 500 φρ. μηνιαίως καί 
6 μήνας προηγουμένως άν ό 
ύπάλληλος ύπηρετή έπί δεκαε
τίαν συνεχώςείς τήν αύτήν Τρά
πεζαν. Είς τόν άπολυόμενον δί
δεται δίς τής έβδομάδος άδεια 
πρός άνεύρεσιν νέας 'έργασίας. 
Είς τόν ούχί έξ ύπαιτιότητος 
του άπολυόμενον ύπάλληλον 
παρέχεται άνάλογος χρηματική 
άποζημίωσις.
ΓΑΛΛΙΑ

Τά τής άπολύσεως ύπαλλή- 
λων ρυθμίζονται ύπό τού ίσχά- 
οντος Νόμου τής 19)7)1928. Ό 
άπολυόμενος προειδοποιείται 
καί έν ή περίπτώσει ουτος άπο- 
λύεται ούχί έξ ύπαιτιότητος του 
δικαιούται άποζημιώσεως άνα
λόγου πρός τήν θέσιν καί άρ
χαιότητα αυτού καί τά έπικρα- 
τούντα κατά τάς πόλεις καί 
έπιχειρήσεις έθιμα.

ΙΤΑΛΙΑ
Είς τήν Banco di Roma ό έξ 

ύπαιτιότητος αύτού άπολυόμε
νος ύπάλληλος δέν προειδοποι
είται ούδέ άποζημιούται. Ό 
ούχί έξ ύπαιτιότητος του άπο
λυόμενος ειδοποιείται πρό μη
νάς καί άποζημιούται διά μηνι 
αίων μισθών ισαρίθμων πρός τά 
έν τήΤραπέζη έτη ύπηρεσίαςτου.

ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
&

Β1ΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Ν.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ

ΟΔΟΣ ΑΔΡ1ΑΝΟΥ 75
ΑΘΗΝ ΑΙ

I

I

I

ι



Η ΚΡ1Σ1Σ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΥΤΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Ύπό τοϋ κ. Π. ΜΑΝΙΑΤΗ, τη Ηλεκτρική Εταιρία Χίου

Άφ’ δτου έγιναν αισθητά τά 
ολέθρια αποτελέσματα τής οικο
δομικής πολιτικής τών βιομηχανι
κών καί παραγωγικών χωρών, 
ζητούνται καί εφαρμόζονται διά
φορα οικονομικά μέτρα, μέ σκο
πόν τήν διατήρησιν τής ιδίας οι
κονομικής πολιτικής.

Τελευταίως ολοι στρέφονται πε
ρί τό νόμισμα καί τάς πιστώσεις. 
Φαίνεται δτι ήρχισαν να έγγίζουν 
τήν ασθενή χορδήν αλλά από τήν 
αντίθετον πλευράν.

At χώραι δλου τοϋ Κόσμου, τίς 
οΐδε, τή συνεργείς - τοϋ Θεοΰ ή 
τοϋ διαβόλου, παρεδέχθησαν ως α- 
ριστον τών αγαθών τον χρυσόν. 
Τό μέταλλον δπερ είναι χρήσιμον 
μόνον διά τήν έπιδιόρθωσιν τών 
όδόντων μας, έκρίθη από τήν άν 
*θρο)πότητα ως γενικόν μέτρον 
ύξιών καί γενικόν μέσον άνταλ 
Λαγής καί ως τοιοϋτον δχι μόνον 
4θεωρήθη αλλά καί τείνομεν δλοι 
νά βεβαιώσωμεν δτι είναι πλούτος 
{Ινώ δέν είναι). ”0 ·εν ήρχισε 
κυριολεπτικώς τό κυνήγι προς συσ- 
αώρευσιν χρυσοϋ. At χώραι αί ά- 
κολουθήσασαι τον μερκαναλισμόν 
■μόνον σκοπόν ειχον τήν άποθη 
ααΰρισιν τοϋ πολυτίμου μετάλλου 
’Έκαμαν μεγάλας ,,δαπάνας εις 
χρυσόν προς άπόκτησιν περισσοτέ 
ρου χρυσοϋ. Τά κέρδη δέν έθεω- 
ρήθησαν ικανά καί ήρχισεν ή ε
φαρμογή άλλων συστημάτων, τό 
σπουδαιότερου δέ έκ τών οικονο
μικών εννοείται συστημάτων ή το 
ή εξέλιξες τής βιοτεχνίας εις ώργα 
νωμένην Βιομηχανίαν. Διά τοϋ συ 
στήματος δμως τουτου άπητοΰντο 
μεγάλαι δαπάναι εις χρυσόν καί 
όχι μόνον δέν συνέφερεν αυτό αλ
λά καί ήτο δύσκολος ή έξεΰρεσις 
τοϋ άπαιτουμένου πραγματικού 
χρήματος. Οΰτω έφηυρέθη τό νό
μισμα πίστεως ή χαρτονόμισμα. Ε

δράζεται βεβαίως επί τοϋ χρυσού 
αλλά μέχρις ώρισμένων ποσοστών 
τής μονάδος. Αυτό έπολλαπλασία- 
σε τό νόμισμα. ΤΙ προϊοΰσα έ- 
ξέλιξις τής παραγωγής καί ό αντα
γωνισμός άπήτησαν έτι μεγαλεί- 
τερα κεφάλαια δι’δ καί τό νόμισμα 
πίστεως έπεξετάθη εις δλους τούς 
κλάδους τής πίστεως ήτοι επιτα
γή, συναλλαγματική, γραμμάτων, 
όμολογίαι, έντοκα γραμμάτια, με- 
τοχαί καί ϋπεράνω όλων αί τρα
πεζιτικοί πιστώσεις. Σωστός δηλα
δή πληθωρισμός, αλλά ύπό συγκε- 
καλυμμένην μορφήν. Οΰτω ή πα
ραγωγή διά τής τελειοποιήσεως 
τών προϊόντων της καί διά τής 
πτώσεως τοϋ κόστους παραγωγής 
έτόνωσε καί ηϋρυνε τήν κατανά- 
λωσιν εις τάς μή Βιομηχανικός 
χώρας επί δεκάδας ετών, δπερ με
ταφραζόμενων σημαίνει, δτι «άπερ- 
ρόφησε πάσαν ικμάδα πραγματι
κού νομίσματος» ήτοι χρυσοϋ, από 
τάς χώρας ταύτας, βοηθοϋντος δέ 
καί τοϋ Μεγάρου πολέμιου έπήλθεν 
τό μοιραΐον. Δήλα δ ή αί μή Βιο- 
μηχανικοί κ,αί μή παραγωγικοί χώ
ροι έγιναν πτωχοί αί δέ άλλαι ήρ- 
χισαν νά μην είσπράττωσιν πλέον 
κέρδη δπερ ώνό.μασαν κρίσιν. Φυ
σικόν είναι ό συνειθίσας νά κερδί- 
ζη πολλά, δταν παύση πλέον νά 
κερδίζη, νά μετέρχεται παν μέσον 
ΐνα έπανέλθη εις τήν προτέραν 
του κατάστασιν, αλλά δταν οί αγο
ραστοί του έπτώχυναν τότε πώς 
είναι δυνατόν νά τό κατορθώση; 
Καί δήλον γίγνεται δτι δλα τά μέ
σα πού θά μεταχειρισθή δέν θά 
φέρωσι,ν αποτέλεσμα. Έκ τών α
νωτέρω φαίνεται, δτι τό χαρτονό
μισμα καί αί πιστώσεις έπέφερον 
κατά μέγα ποσοστόν τό κακόν. Δέν 
θά ήτο δυνατόν μέ μόνον τό πρα
γματικόν νόμισμα νά φθάσουν εις 
τοιοϋτον ύψος αί Βιομηχανικοί έγ~ 

, καταστάσεις, αί ναυπηγήσεις ούτε

καί ή ομαδική καλλιέργεια, ούτε 
καί νά φθάσουν συνεπεία τής έξε- 
λίξεως τών συναλλαγών οί έξο- 
πλισμιοί εις τοσοΰτον αριθμόν, όγ
κον καί τελειότητα, ώστε νά δημι- 
ουργηθή άφ’ ενός ή ύπερπαρ'αγω- 
γή, ΐνα φθάση ή άνθρωπότης νά 
τροφοδοτή τάς ατμομηχανές της 
μέ σιτάρι καί καφέ καί άφ’ ετέ
ρου νά έξελιχθή ως έξειλίχθη ή πο
λεμική παραγωγή, ΐνα φθάσωμεν 
εις βαθμόν ώστε νά απαιτούνται 
ήδη τεράστια ποσά ΐνα διατηρή- 
σωμεν τό οΰτω δημιουργηθέν κα
θεστώς. ’Ήδη ό καθηγητής κ. 
Irving Fisher έτάνυσε τό τόξον 
προς μίαν ακριβή διεύθυνσιν: «100 
ο)ο money», προτείνει. Διατί νά 
θεωρηθή τις τολμηρός εάν προτεί 
νη: «Διατί δχι 100 ο)ο gold mo
ney;», ήτοι εκατόν τοΐς εκατόν 
χρυσόν; Έκτος εάν ό άνθρωπος έ- 
βαρύνθη πλέον τήν τυραννίαν τοϋ 
μετάλλου αυτού καί θά τό άχρη- 
στεύση συν τφ χρόνο) διά νά στη- 
ριχθή πλέον εις τό νόμισμα πίστε
ως. ’Αλλά καί αυτό νά συμβή δ 
πληθωρισμός θά έχη ήδη καταδι- 
κασθή. Διότι εις τό νόμισμα πίστε
ως θά είναι ανοικτή μόνον ή άγο-

Κ0[ΜΔ ΐνΡΙΣΜΔΤΟΣ
ϋί'ίκαίοβίομάρον κρέμας 
ζυριαμαίος koavnoi 
βε βρεγμένο Βουρίαακι 
αρκεί of ΐνα εύχάριαίο

ΕΠΙΠΛΑ 
he αοχειζ
'Idtac τιμάτ τοιι μετρητοιο

ίΚΘΕειε

ρα τού εσωτερικού διά τάς διε
θνείς δέ συναλλαγάς άναγκαστικώς 
θά ίσχύη ή ανταλλαγή τών προϊ
όντων. Ό πληθωρισμός έκτος τοϋ 
δτι είναι καθαρά δήμευσις περιου
σίας, είναι ό δημιουργός τεχνητού 
πυρετού εις τό έμπόριον, έ'Ε ού πυ
ρετού επέρχεται γενικώς ή ΐσχναν- 
σις δλων τών εξ αΰτοΰ προσβαλλο- 
μένων. Έκ τού πληθωρισμού ε
πέρχονται μεγάλα κοινωνικά κακά. 
Άναγκαστικαί πτωχεύσεις οργανι
σμών δημοσίου δικαίου, οργανι
σμών νομικών προσώπων, απώλεια 
τής φειδοΰς, ΰψωσις τιμών, κραι
πάλη δαπανών, ανταγωνισμός αθέ
μιτος καί πολλά άλλα. Οί μεγά
λοι Τραπεζΐται καθ’ ών καταφέ- 
ρεται ό κ. Paul Enzig· γνωρίζουν 
καλώς τά αίτια τής κακοδαι
μονίας τού κόσμου. Γνωρίζουν 
λίαν καλώς, δτι αί πτωχαί χώραι 
θά εξακολουθήσουν νά περιορίζω- 
σι τάς αγοράς των μέχρι τοϋ ση
μείου τών πωλήσεών των προς 
τούς άλλους, άφοΰ δέν έχουν 
πλέον αποθέματα χρυσοϋ, ώς έκ 
τούτου είναι πεπεισμένοι, δτι ή έ- 
πέκτασις τών χορηγήσεών των προς 
τήν Βιομηχανίαν καί τό έμπόριον

θά άποβή άκροσφαλής, έφ’ δσον 
δέν είναι δυνατόν νά ώθηθή ή κα- 
τανάλωσις, άκροσφαλής καί δΓ έ- 
αυτάς άλλά καί διά την Εθνικήν 
Οικονομίαν τοϋ τόπου των. ’Όχι 
μόνον κάμνουν καλώς, άλλά θά 
εκαμον άκόμη καλλίτερον, εάν έ
παυαν τελείως τάς πιστώσεις επί 
προσωπική άσφαλεία ιδίως καί κα
τά δεύτερον λόγον τάς πιστώσεις 
έναντι υποθήκης εμπορευμάτων, 
ΐνα θέσουν έ'λεγχόν τι,να εις 
τήν παραγωγήν. Ούτως ή άλλως 
είναι παγκοίνως γνωστόν, δτι οι
κονομική κατεύθυνσις ύπό ούδενός 
δύναται νά έπιβληθή άλλά θά ά- 
κολουθήση τήν φυσικήν πορείαν 
ήν δημιουργούν αί άνθρώπιναι 
άνάγκαι καί ή πραγματικότης. Τότε 
μόνον δύναται νά έπιβληθή κατεύ- 
θυνσις, εάν γίνη ανακατανομή τοϋ 
πλούτου. ΤΙ φτώχεια τών πτωχών 
χωρών καί ή κρίσϊς τών πλουσίων 
τότε μόνον θά παρέλθη, δταν συν 
τφ χρόνφ διοχετευθή πάλιν διά 
ιών φυσικών ελιγμών μέρος τοϋ 
πλούτου τού κόσμοι* καί εις τούς 
ήδη πτωχούς.

.............................................................................................................................................................. ..

EprOITALIA ΚΑΛΛΙΘΕΑ

RADIO

ΔΡΧ. 4.500
ΤΥΠΟΣ 4-L-26E 4 ΛΥΧΝΙΩΝ

Λήψις άνω τών 40 σταθμών 
(187—2Q00 μέτρα). Μέ τά ονόμα
τα τών σταθμών επί τοϋ φωτεινού 
πίνακος.

-* ίΟΝ£. distance «-

"Ολαι αί τελευταΐαι τελειοποιείς. 
Λυχνίαι ΥΑΑΙΝΑ1 Η METΑΛΛΙΚΑΙ
(κατ’ εκλογήν).

Τά μοναδικά αμερικανικά ραδιόφωνα 
μέ κολοσσιαΐον φωτεινόν πίνακα (Magna- 
vision) 18 έκ. Κάδε κλίμαξ κύματος χωρι
στόν χρώμα.

Μοντέλα 4, 5, 6, 7, 9, & 12 ΛΥΧΝΙ
ΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΓΑΦΩΝΑ.

"Ολα τά μοντέλα είναι έφωδια- 
σμένα μέ λεπτοδείκτην απαραίτη
τον διά τόν ακριβή προσδιορισμόν 
τών σταθμών βραχέων κυμάτων. 
^Διά μέρη χωρίς ρεύμα, τελευ
ταίου τύπου ραδιόφωνα λειτουρ

γού ντα ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΜΙΑΝ ΜΠΑ

ΤΑΡΙΑΝ 6 VOLTS.

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι:

ΤΥΠΟΣ 12-Α-58 12 ΛΥΧΝΙΩΝ
Μετά δύο μεγαφώνων 30, καί 15 έκ. 

διά τελειοτέραν άπόδοσιν δλων τών ήχων.
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ

“ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΓΟΡΑ,, 58 Αβήν«.



Η ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το τελευταΐον δελτίον τοϋ διε 

θνοΰς γεωργικού ινστιτούτού δη
μοσιεύει τάς ίπομένας πλτιροφο- 
ρίας σχετικώς μέ την οινοπαρα
γωγήν τοϋ βορείου ημισφαιρίου 
κατά το λή'ξαν έτος.

Έγνώσθησαν τα στοιχεία τής 
παραγωγής ενδεκα χωρών, τό σύ- 
νολον τής οποίας αντιπροσωπεύει 
κατά μέσον δρον τά 86 °/ο τοϋ δ- 
λου τής οινοπαραγωγής τοϋ βορεί
ου ημισφαιρίου.

Αυτή υπολογίζεται δτι ανήλθεν 
εις 192—195 εκατομμύρια έκατο- 
λίτριον καί συνεπώς είνε ίση πε
ρίπου προς την τοϋ 1934 (19.3 
έκατ.), μή περιλαμβανόμενης τής 
παραγεογής τής Ρωσσίας καί τής 
Τουρκίας συνυπολογιζομένης δέ 
τής παραγωγής τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τών διαφόρων ασι
ατικών χωρών.

Έάν έξετασθή ή κατάστασις, ή- 
τις δημιουργεΐται έκ τής λίαν ά
φθονου παραγωγής τοϋ 1935, δι- 
απιστοϋται δτι δέν υπάρχει ση
μαντικόν πλεονέκτημα παραγω
γής εις την εσοδείαν τής ύμάδος 
Γαλλίας — ’Αλγεριού —Τΰνιδος. 
Ή όμάς αυτή διαθέτει πόρους ί
σους περίπου προς τούς τής τελευ
ταίας περιόδου, ή οποία άφήκεν 
απόθεμα 10.3 εκατομμύρια έκατο- 
λίτρων, άντιπροσωπεΰον τά 10 ο)ο 
τών αρχικών πόρων, παρά τά λη- 
φθέντα μέτρα πρός άπορρόφησιν 
τών πλεονασμάτων.

Παρά την μεγάλην εσοδείαν τοϋ 
1935, ή Ιταλία δέν φαίνεται έ- 
χουσα υπερπαραγωγήν. Τά 4 ε
κατομμύρια έκατολίτρων, τά ό
ποια πλεονάζουν σχετικώς μέ την 
μέσην παραγωγήν τής δεκαετίας 
1924—-33,θ’άπορροφηθοΰν πιθα
νώς είτε δΡ αύξήσεως τής εσωτε
ρικής καταναλώσεως είτε διά τής 
παραγωγής οινοπνεύματος προς 
βιομηχανικός χρήσεις.

Σχετικώς μέ τάς τρεις μεγάλας 
έξαγωγικάς χώρας, Πορτογαλίαν, 
‘Ελλάδα καί ‘Ισπανίαν, τό δελτίον 
παρατηρεί, δτι ή κατάστασις τών 
δύο πρώτων δέν δύναται είσέτι νά 
καθορισθή. "Οσον αφορά τήν Ι
σπανίαν, θά έπρεπε κανονικώς νά 
διάθεση αρκετά εύκόλνως τήν ι
σχνήν παραγωγήν της* άλλ’ ή έλάτ- 
τωσις τοϋ έξαγωγικοϋ της εμπορί
ου καί τής εσωτερικής της κατανα
λώσεως, άφ’ ετέρου δέ ή ΰπαρξις 
άποθςμάτων τών προηγουμένων ε
σοδειών καθιστούν τήν κατάστα- 
σιν τοΰΤσπανικοϋ οίνεμρπορίου αρ
κούντως δυσχερή.

Αί τέσσαρες παραδουνάβιοι χώ
ροι — Ρουμανία, Γιουγκοσλαυΐα, 
Βουλγαρία καί Ουγγαρία—έχουν 
έν τφ συνόλφ των εσοδείαν ισην 
περίπου πρός τήν μέσην τής τε
λευταίας πενταετίας καί εύρισκο- 
μένην εις καλήν σχεδόν αναλογίαν 
πρός τάς δυνατότητας διαθέσε- 
ως, έπαυξηθείσας έκ τής άναπτύ- 
ξεως. τής σωτερικής καταναλώ
σεως. Ζ

Τέλος δσον αφορά τάς έχούσας 
μικροτέραν τών αναγκών των πα
ραγωγήν χώρας τής κεντρικής Ευ
ρώπης—Γερμανίαν,Αυστρίαν, Ελ
βετίαν, Τσεχοσλοβακίαν—αΰται έν 
τφ συνόλφ ειχον άφθονον παρα
γωγοί ν, σχεδόν ϊσην πρός τήν τοϋ 
1934 καί άνωτέραν κατά τό ήμισυ 
καί πλέον από τήν μέσην τής προ- 
ηγουμένης πενταετίας. Τό βεβαιό- 
τερον δέ αποτέλεσμα θά είνε πε
ριορισμός τών εις αύτάς εισαγω
γών ξένων οίνων.

Εις τον επόμενον πίνακα παρα
τίθενται λεπτομέρεια! τής παρα
γωγής διαφόρων χωρών εις χιλιά
δας έκατολίτρων:

Μέση
1935 1934 1929 1933

Γλεΰκος 
Γερμανία 
‘Ισπανία 

Οίνοι: 
Αυστρία 
Γαλλία 
’ Ιταλία . 
Ρουμανία 
Ελβετία 
Γιουγκοσλαυΐα 
‘Ελλάς (γλ) 

Σύνολα: 
Ευρώπης 
‘Αφρικής

4077 4525 2239 
16438 21719 20650

1200 909 1034
73037 75144 51939 
44000 30549 38432 
8000 8704 7502 
1000 850 494
3000 3867 3732
— 3578 2876

149000 143800 123800 
20600 23700 16700

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ » ε. έτος μ™
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1935.-ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗ 319 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
Διαθέσιμα :
1) Εις δραχμής έν τφ Ταμείω καί παρά cfj

Τραπέζη τής Ελλάδος t
2) Εις χρυσόν, συνάλλαγμα καί ξένα τραπε

ζικά γραμμάτια

Δρ. 632.471.869.28

216.063.218.29 848.535.087.57

Ομολ ογίαι Εθνικών Δανείων καί έντοκα γραμ- 
μάτιαΈλληνικοϋ Δημοσίου 
Προσωρινά Δάνεια πρός 'όΈλληνικόνΔημόσιον 
'Ομολογίαι ‘Ελληνικού Δημοσίου έναντι κυκλο- 
φορούντων εντόκων γραμματίων 'Εθνικής Ά- 
μύνης
Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσ
φυγας συιιφώνως συμβάσεσιν 25) 10)1926, 4)11)1926, 
24)5)1927'καί 26)11)1928
Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσ
φυγας συμφώνως συμβάσεσι 14)4)1928 καί 
26)11)1928
Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσ
φυγας συμφώνως συμβάσει 21)12)1932 
Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσ
φυγας συμφώνως συμβάσει 22)12)1933 
Λογαριασμός Διαχειρίσεως κτημάτων άνταλλα· 
γέντων Μουσουλμάνων
Προεξοφλήσεις καί ανοικτοί λογαριασμοί επί 
προσωπική ασφαλεία
Χορηγήσεις είς γεωργούς, κτηματίας καί γεωργ. 
συνεταιρισμούς
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ 
χρη ματογράφων
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ" ένεχύρω 
εμπορευμάτων
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί όμολογίαι νο 
μικών προσώπων
Μέτοχοί Τραπεζών καί Εταιρειών 
Λογαριασμός έκκαθαρίσεως Τραπέζης τής "Ανατολής 
Καταστήματα καί κτήματα Τραπέζης 
Έξοδα έγκαταστάσεως

1.872.464.735.17
202.370.252.36

3.000.000.00 

540.204.848 91 

453.719.626.52

Κεφάλαια :
1) Κεφάλαιον μετοχικόν
2) Κεφάλαια άποθεματικά
3) Διαφορά έξ αναγωγής χρυσού καί συ

ναλλάγματος είς τήν τιμήν σταθεροποιήσεως

Έντοκα γραμμάτια Εθνικής Άμύνης.Άπο- 
δοχή Τραπέζης επί τών κυκλοφορούντων 
γραμματίων

'Υποχρεώσεις έν γένει:
1) "Όψεως
2) Έκ καταθέσεως ταμιευτηρίου
3) Έκ καταθέσ. διαρκών καί επί προθε

σμία

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρ. 20-000.000 00 
» 247 000.000.00

» 938.393.789.21 1.205.393.789.21

2.906.600.00

Δρ. 4.746.722.080 37 
» 2.712.815.252.56

» 2.499.476.837.84 9.959.014.170.77

"Εκκρεμείς λογαριασμοί 
Μέρισμα ελεύθερον Φ. Κ. Π. 1935

μεΐον τού προσωρινού μερίσματος 
9.675.318.20 | ‘Υπόλοιπον κερδών έτους 1935 είς νέον
2.303.592.25!

270.360.829.82

3.117.006.968.53

164 208.678.11

838.493.125.81

1.729.212.028.83

1.164.593.778.70 
472.420.831.00 
444.148 575.71 
274.213.105.20 

96.00

55.000.000.00
44.000.000.00

1,196.872.241.97

41.000.000.00
1.840.676.74

12.407.027.478.69 12.407.027.478.69

ΚΕΡΔΗ &ΖΗ/ν\ΙΑΙ
ΧΡΕΩΣΙΣ 

"Εξοδα :
Είς έξοδα διαχειρίσεως 

» φόρους καθαρών προσόδων, κύκλον 
εργασιών κ.λ.π.

» Ταμεία Συντάξεων. "Υγείας καί Αύτα- 
σφαλείας Προσωπικού

Τόκοι:
Είς τόκους καταθέσεων δψεως, ταμιευτη

ρίου, επί προθεσμία καί διαρκών 
Είς τόκους δανείου £^1.8(0—)—2% 1925

’Αποσβέσεις :
ΕίςΚατ αστήματα καί κτήματα Τραπέζης 

» έξοδα έγκαταστάσεως 
» κρατήσεις καί αποσβέσεις

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Δρ. 205.C16.773 29 

» 18.835.724.31

» 21.853.046.00

253.972.757.03
572.226.30

22.596 511.15 
4.040.865.70 

65000.000.00

245.705.543.60

254.544.983.33

91.637,376.85
93.638.552.21

Άπό κέρδη καί ζημίας, τό υπόλοιπον τού παρελθόντος έτους 
’Από τόκους τοποθετήσεων, τοκομερίδια, μερίσματα, συναλ

λαγματικήν διαφοράν, προμήθειας, φύλακτρα χρηματο
γράφων, προσόδους κτημάτων καί διάφορα άλλα κέρδη

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
1.725.561.10

683.800.894.89

685.526.455.99 685.526.455.99

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 93.638.552.21
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Είς πρώτον μέρισμα 10 °/0 έπί κεφαλαίου Δρ. 20 000.000 00 

» άπόοβεσιν έκ τής ζημίας τής προκυψάσης έκ τής ρυθμίσεως τοϋ ζητήματος τών 
καλυμμάτων συμφώνως τφ άρθρφ 1 τής άπό 3 'Ιουνίου 1929 συμβάσεως

Έκ τού υπολοίπου

» αμοιβήν προσωπικού 8 °/ο έπί Δρ. 76.638.552.21 
» άμοιβήνΓενικοϋΣυμβουλίου 2°/0 έπί 76.638.552.2L 
» πρόσθετον μέρισμα 
» μεταφοράν είς νέον

Δρ. 2.000.000-— 

15.000.000.—

Δρ. 93.638.552.21

» 17.000.000.00
Δρ. 76.638 552.21

Δρ. 6.131.084.18
1.532.771.04

» 67.134.02025
* 1.840.676.74

/v\€PI2/v\A €ΤΟΥ2 1935
Πρώτον μέρισμα 
Πρόσθετον μέρισμα
Μεΐον τοϋ αναλυτικού φόρου καθαράς προσόδου 

Μέρισμα,ελεύθερον τού αναλυτικού φόρου καθαράς προσόδου πρός δραχμάς 2,750.-

Δρ. 2.000 000.00 
. 67.134.020.26 Δρ. 69.134.02q.25

14.134.020.25*
-έφ’έκάστης μετοχής'Δρ. 55.000.00Q.00

Τό έκ Δραχμ 2.750.—μέρισμα, μεΐον τού καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος έκ Δρχ. 700.—ήτοι Δρ. 2.050,—κατά μετοχήν, είνε καταδλητέον κατό
πιν άποφάοεως τοϋ Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης άπό τής 15 Φεβρουάριου ε. ε. επί τή προσαγωγή τής υπ αριθμόν 94Β μερισματαποδειξεως, παρά τφ 
Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς έν Έλλάδι ύποκαταστήμοσι τής Τραπέζης.

’Εντολή τοϋ Γενικού Συμβουλίου
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Έν Αθήναις τή lg Φεβρουάριου 1936
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΙΩ. Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Διευθ. τού Τμήματος Γεν. Λογιστηρίου 

Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο.
ί/ΤΖ^ϋΖζΡί
σύιζεροφοά wv 
γραφείου μία.
UEMINGTON

ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ! έάν*Θέ>ετε νά έχετε γρήΛ°Ρα 
άσπρα καί γυαλιστερά δόντκ: αρχίσετε νά τά βουρ
τσίζετε'μέ ΚΟΛΥΝΟΣ. έπ! ςπραε ψήκτρας.

Θά ίδήτε ποσο γρόγορα αποκτούν μια 
θαυμασία λευκότητα, τά δέ ωύλα ο«-ς 
έξυγειαίνονται τελείως.
Η ΚΟΛΥΝΟΣ ώμορφαί α δόντια 
οας τόσον όσον καμία 0’αΛύ οδοντό
κρεμα.
Θά δύτε δτι σέ λίγο χρονικό διάστημα 
τά δόντια σας Όά γίν*)>« ι ν,ηό πολλάς 
άποχριυσεις λευκότερα.
Δοκιμάσατε άπό σήμερα την οδοντό
κρεμαν

ΚΟΛΥΝΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ, ευριπιδου 8 - αΘΗΝΑιΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ:

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ.

ΟΛΕνΓιΓ BELOE- η ^4

μέΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
έχει διπλήν άπόδοσιν άπό οίονδήπο*® 
συιήθη λαμπτήρα καί οικονομίαν 50.'; 
λόγω τής ειδικής του κατασκευής· Π®1 
λοΰνται είς τό κατάστημα Ήλεκτρικ®¥ 
ειδών καί Πολυφώτων.

ΦΑΝΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ___,
Όδός Γλάδστωνος 4 Β'



ZVPfoONR ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ZHTHMRTR

ΙΟΟ°)ο MONEY
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ! ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ!

‘Υπό IRVING FISHER, Καθηγητοΰ τής Οικο
νομικής ’Επιστήμης εις τό Πανβπιστήμιον Yale.

6
Έάν τά δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

άντί νά εΐ'αι ή Τράπεζα καί εις 
ιδιώτης, ήσαν δύο ΐδιώται, δέν θά 
ήδύναντο οϋτοι νά έπιφέρτισι πλη
θωρισμόν εις τό κ’-κλοφοριακόν μέ
σον διά της συνάψεως δανείου λό- 
γφ του 8τι ό δανείζων δέν θά ήδύ- 
νατό νά δανείση δ,τι δέν είχε 
πράγμα δπερ αί Τράπεζαι δόναν- 
ται καί πράττουσι. hi; ιδιώτης δέν 
δύναται νά δανείση ποσόν g 10 άν 
δέν έχη τοϋτο εις το θ λάκιόν του. 
’Άν δέ τό δυνείση, τό ποσόν τούτο 
δέν εύρίσκεται πλέον εις τό θυλά 
κιόν του Δέν δύναται νά διατηρή 
ση τά 10 ταΰτα δολλάρια εις τό 
θυλάκιόν του διαδοχικώς δανείζων 
ταΰτα εις δέκα διάφορα άτομα καί 
άπλώς υποσχόμενος εις έκαστον 
των άνω δ ινειζομένων νά καταβά- 
λη τά δολλάρια ταΰτα δταν τώ τά 
ζη ‘ήσετε- Πλήν άν ό ίδ ώτης οΒτος 
ίδρόση Εμπορικήν Τράπεζαν (μονά 
δι ήν έν τη κοινότητι) δ ιναται άρι 
στα νά πράίη ο.τι προηγουμένως 
δέν ήδύνατο: δηΛαδή νά κατέχη 
δέκα γραμμάτια εις διαταγήν συ
νολικής όξίας φέρ’ είπεΐν $ 100.000 
καί νά δίδη τό δικαίωμα εις τούς 
δανεισθέντας τά $ 100 000 ταΰτα νά 
τά κυκλοψορώσι δ’ επιταγών άς 
οΰτοι σύρουν έναντι των παρ’ αϋτω 
καταθέσεών των άξίας $ 100 000 
(έξ ών τά $ 90 000 είναι φανταστι
κά), έλπίζων συνάμα, δτι θά είναι 
άρκετά τυχηρός ώσιε ουδέποτε νά 
εύρεθή εις τήν ύποχρέωσιν να πλη- 
ρώση συγχρόνως έπιταγ.ς άξίας 
άνωτέρας των $ 10.000

Μόνον αί ’γ μποτικαί ΤράπεΌ 
καί αί ώργανωμένοι εις Trust έται- 
ρεΐαι δύνανται νά δανείσωσι χρήμα 
δπερ κατασκευάζουσι διά τοΰ δα 
νεισμοΰ τούτου. Τά ταμιευτήρια 
δέν δημιουργοΰσι έκ τοϋ μηδενός 
τάς καταθέσεις των. Δανείζουσι τάς 
καταθέσεις τάς όποιας πράγματι 
έχουσι. Παρομοίως δύο ΐδιώται δέν 
δύ ανται νά προζενήσωσιν άντι- 
πληθωρισμόν διά τής έξοφλήσεως 
ένός δανείου- Ούδ’ 6 Ιδιώτης, ουδέ 
τό Ταμιευτήριον δύνανται τοΰτο.

"Οσον άφορδ δέ τάς Τραπέίας, 
είς ποιον άρά γε κίνδυνον αδται 
έκτίθενταί;

Ό κίνδυνος ουτος είναι ό εξής: 
Λόγω τοϋ δτι αί έμπορικαί τρόπε- 
ζαι καί αί Trust companies πάντοτε 
φέρουν έπί τής περί. ρισμένης τα
μειακής βάσεώς των ένα τεράστιον 
καί συνεχώς μεταβαλλόμενον δγκον 
πιστωτικού χρήματος, τούτέστιν 
χρήματος βιβλιαρίου έπιταγών, δ ’ - 
ναται ή θέσις αυτών νά συγκρ,θή 
πρός καρραγωγέα φέροντα έπί στε
νής καί μικρας άμάξης κολοσσιαΐον 
δγκον χόρτου. Καί έπί όμαλής μέν 
όδοΟ το όχημα βαίνει καλώς, άλλ’ 
έπί άνωμάλου κινδυνεύει νά άνα- 
τραπή.
ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ο)ο
’Αποτελεί πράγματι είοωνείαν 

άδιάφορον άν αυτή είναι ενσυνεί
δητος ή ού, τό νά συνιστά «συντη
ρητικός- τις λεγόμενος τραπεζίτης 
είς τους πελότας του νά άποφεύ- 
γωσι τάς καταληγούσας νά άποτε- 
λέσωσι ασταθή άνεστραμμένην πυ
ραμίδα εργασίας, νά άποφεύγωσι 
τάς ακροβασίας,, νά μή κερδοσκο- 
πώσι μέ τό χρήμα τών άλλων, καί 
νά μή πωλώσι είς τήν βραχυπρόθε 
σμον άγορόν δ,τι δέν κέκτηνται-

Λίαν έμπειρος τραπεζίτης, θια_ 
-σώτης του συστήματος 100°/0, μοί 
είπε κάποτε τά έ^ής: «Οΰδείς πρα 
γματικός έπιχειρημστίας θά άπε- 
φάσιζε ποτέ νά διεξάγη ώς αί τρά- 
πεζαι τάς έργασίας του καί νά πα 

,ρουσιάζη ισολογισμόν δμοιον πρός 
έκεΐνον τόν όποιον δημοσιεύει οία- 
Βήποτε έμπορική Τράπεζα, άν δέ 
οΟτος άπετόλμα ποτέ τοιοΰτον τι, 
οΰδεμ-'α έμπορ'κή Τράπεζα θά _έδέ- 
χετο νά δανείση είς αυτόν χρήμα. 
"'Εάν δέν πιστεύετε είς 8,τι σας 
λέγω δοχιμάσατέ το εις οίανδήποτε 
έμπορικήν Τράπεζαν. Λάβετε τόν 
ισολογισμόν τής ιδίας ταύτης τρα
πέζης, άλλοιώσατέ τον καταλλή
λως ώστε νά δμοιάζη πρός τόν ισο
λογισμόν μιας έπιχειρήσεως καί 
■ίρωτήσατε τόν έπί τών δανείων 
-άρμόδιον τμη.ματάρχην τής Τραιέ- 
ζης πόσον δάνειον δύναται νά χο- 
ρηγήση είς μίαν έπιχείρησιν, ής τό 
είς πρώτην ζήτησιν παθητικόν είναι 
-δεκάκις μεγαλείτερον τών διαθεσί
μων μετρητών της, καί ής τό Ενερ
γητικόν είναι ώς έπί τό πλεΐστον 
«κατεψυγμένον» καίτοι κατ έπιψά- 
νειαν είναι τάχιστα ρευστοποιή- 
σιμόν*.

Υποτιθέμενον δτι τοιούτου είδους 
τράπεζαι δύνανται νά άποφύγωσι 
τό ναυάγιον δταν έπικρατή καλο
καιρία, έν ’Αγγλία δέ καί Κ j ναδςΐ 
άκόμη καί δταν έπικρατή κακοκαι
ρία, αί Τ ράπεζαι αΟται σώζουσιν

έαυτάς μόνον έάν ζημιώσωσι τά 
κοινόν, τούτέστιν διά τής διαταρα 
χής τοΰ μέσου κυκλοφορίας. Κατά 
συνέπειαν ό τραπεζίτης ού μόνον 
δέν δικαιούται νά συμβουλεύη τούς 
πελότας του νά μή διεξάγωσι τις 
έργασίας των άκ οβατυΰντες έπί 
έν -ς τόσον στενού τεταμένου σύρ
ματος έψ’ ού καί ό ίδιος ριψοκινδυ
νεύει, άλλα καί αυτός οΒτος δ τρά 
πεζίτης ουδόλως δικαιολονεΐται 
νά άκολουθρ ,τοιαύτην έπικίνδυνον 
τακτικήν, έπίσης δέ καί τό Κράτος 
οφείλει νά άπαγορεύση είς τόν 
τραπεζήτην τοιαΰτα έπικίνδυνα πει
ράματα Καί τοϋτο διότι έν ασθενές 
τραπεζικόν έπόθεμα κλ' νίζει ολό
κληρον τό οικονομικόν οικοδόμημα.

Διά τοΰ πληθωρισμού καί τοΰ 
άντιπλη’ωρισμοΰ δν προκαλεΐ τό 
σύστημα διαθεσ'μου 10 οζημιοΐ 
τούς πάντας άκόμη καί έκεΐνον ό
σης άθώως παρακολουθεί τό θέαμα.

Είς τών οικονομολόγων τοΰ πα 
νεπιστημίου τοΰ Chicago θιασώτης 
τοΰ συστήματος 100° ,, είπεν όρθώς 
τά έξής: <Έάν κακός τις δαίμων 
έπενέβαινέ ποτέ μέ σκοπόν νά έπι- 
δεινώσρ τήν άθλίαν. οικονομικήν 
κατάστασιν, εί: ήν σήμερον εύρί- 
σκονται αί επιχειρήσεις καί οι ερ
γαζόμενοι, τό χειρότερον τό όποι
ον θά ήδύνατο νά κόμη θά ήτο νά 
καθιερώση σύστηια τραπε'ών κα 
ταθεσεο^ς οΐον τό σήμερον ίσχΰον»

'Η σμικρότης τών υπαρχόντων 
διαθεσίμων "καί ή έκ τοΰ γεγονό 
τος ι ούτου ιτηγάζουσα στενή σχέ 
σις μεταξύ κατ ‘θέσεων έπ’ άνοικτώ 
λ)σμώ καί δανείων, άποτελοΰσι τά 
κύρια μειονεκτήματα τοΰ σημερινού 
τραπεζικού συστήματος. Τά μειονε 
κτήματα ταΰτα καί αί μοιραΐαι συ 
νέπειαί των δύνανται νά συνοψι- 
σθώσι είς τάς κάτωθι τέσσαρας 
προτάσεις, ας δν ξοδικώτερον θά 
συζη'ήσωμεν έ,ν τώ Κεφαλαίω VII".

1) Τό σύστημα 10° ή συνδέει άνα· 
ποσπάστως τό χρήμα βιβλιαρίουέπι- 
ταγών μέ τά τραπεζικά δάνεια 
(καί τάς έπενδύσεις)

2) Τό άνω σύστημα καί ό σύνδε
σμος ουτος άπολήγουσιν είς πανί 
κούς καί πτωχεύσεις

3) Συνεπάγονται έπίσης πληθω 
ρισμόν καί άντιπληθωρισμόν τοΰ 
κυριωτέοου κυκλοφοριακοΰ μ‘σου 
μας (τοΰ χρήματος βιβλιαρίου έ u 
ταγών) συναρτήσει τοΰ πληθωρι
σμού καί άντιπληθωρισμοΰ τών 
τραπεζικών δανείων (καί έπενδύ- 
σεωνι

4) Ό πληθωρ σμ ς καί ό άντι- 
πληθωρισμός τών τραπεζικών δανεί 
ων καί κατά συνέπειαν τοΰ χρήμα 
τος βιβλιαρίου έπιταγών είναι τά 
κυριώτερα αίτια τών μεγάλων οί 
κονομικων ακμών καί ΰφέσεων.

Αί άνω τέσσαρες προτάσεις συλ
λήβδην θεωρούμενοι, δικαιολογοΟ- 
σι νομίζω πλήρως τήν ήμετέραν 
γνώμην δτι τό τραπεζικόν σύστημα 
10°/0 είναι ό σπουδαιότερος παρά
γων έπιδεινώσεως τών φοβερών οι
κονομικών καταστροφών, οίαι ήσαν 
έκεϊναι τάς όποιας έσχάτως έπά- 
θαμεν.
ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΝ ΑΠΟΘΕ- 

ΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕ
ΣΟΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

πόν νά θεραπεύση τινά (οόχί άπαν
τα) τών μειονεκτημάτων τοΰ συστή
ματος τούτου Όο)ο, τοΰ ίσχύοντος 
έν ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις.

Έν τώ Όμοσπονδιακώ ’Απόθεμα- 
τικώ Σύστημα ι υπάρχου τι 12 με
γάλοι περιφέρειαι έν έκαστη τών 
όποιων ύφίσταται μία κεντρική τρά
πεζα (ή δμοσπονδιακή άποθεματική 
τράπεζα τής περιφέρειας) καί όμάς 
τις άποτελουμένη έκ τών λεγομέ 
νων «member banks*. Τό έργαζόμε- 
νον κοινόν έκάστης περιφέρειας 
δανείζεται χρήμα έκ τών member 
banks καί κατ ‘θέτει χρήμα εις αύ- 
τάς. Αί member banks δανείζονται 
χρήμα έκ τής ομοσπονδιακής άπο- 
θεματικής τραπέζης καί καταθέτου- 
σι χρήμα είς αυτήν. Έπί πλέον, αί 
έν τη άποθεματική τραπέζη φυ'ασ 
σόμενα καταθέσεις τών member 
banks,άποτελοΰσι τά διαθέσιμα τών 
member banks,τούτέστιν αί άνω τρά 
πεζαιδέν τηροΰσιν αίϊδιαι ούδένάπό 
θ μα εις μετρητά.Άπλώς μόνον 'έ- 
χουοι πιστωτικά άποθέματα, τού- 
τέστιν εχουσι τήν ύπόσχεσιν τής 
ομοσπονδιακής άποθεματικής τρα 
πέζης νά καταβάλη αύταΐς χρήμα 
μετρη όν ευθύς ώς τό ζητήσωσιν-

Ό νόμος άπαιτεΐ δπως τά πισ ω- 
τικά ταΰτα άποθέ ατα άνέρχωνται, 
άναλόγως τής θέσεως έ<άστης 
member bank, είς τά 7ο)ο τούλάχι- 
στον, τά 10ο ο ή τά 13ο)ο τών παρά 
>ή member bank καταθέσεων τοΰ 
κοινού. Έπίσης ό νόμος ορίζει, δτι 
ή ομοσπονδιακή άποθεματική τρά
πεζα δέον νά τηρή απόθεμα ίσον 
πρός 35ο)ο τών παρ’ αύτή καταθέ
σεων τών member banks. Τό άπόθε - 
μα τοΰτο μόνον ύπό τής ομοσπον
διακής τραπέζης φυλασσόμενον 
δέον νά συνίσταται είς μετρη όν 
χρήμα, νόμιμον χρήμα»κατά τήνεκ 
φρασιν τοϋκαταστατικοΰ ToOFedeial 
Reserve. Οδτως έν μ'κρα τινι πόλει, 
μία member bank έχουσα καταθέ
σεις έπί άνοικτώ λ)σμφ $ 100.000 
έπί παραδείγματι, δέον νά τηρή 
διαθέσιμα 7ο)ο, ήτοι $ 7.C00 " άπαν 
των κ-τ ‘τεθειμένων παρά τή άντι 
στοίχω Federal Reserve. Bank. Ή 
Federal Reserve Bank πάλιν δέον 
άντιστοίχως πρός τήν άνω κα άθε 
σιν, νά τηρη απόθεμα 35ο)ο, τούτέ 
στιν g 2.450 είς μετρητόν χρήμα. 
Άρα είς τός καταθέσεις $ 100.000 
τοΰ κοιν-0 άνταποκρίνεται άπόθε μα 
είς μετρητά άναλογίας 2iSji(Mojo, 
ήτοι 2,5ο)ο περίπου. Έν βραχυλογία, 
είς τάς μικρός πόλεις αί έπ’ άνοι- 
κτώ λ)σμώ καταθέσεις άρκεΐ νά 
εχωσιν ώς κάλυμμα άναλογίαν 
τρητών 2,5ο)ο (δηλαδή τά 35ο)σ τών 
7ο)ο). Παρομοίως μία member bank 
έν μεγάλε τέρα πόλει μέ καταθέσεις 
δολ. 100.000 δέον νά τηρή διαθέσι
μα δολ. 10000 κατατεθειμέ α παρά 
τή Federal Reserve Bank, ήτις πάλιν 
τηρεί άπόθεμα είς μετρητά δολ. 
3.500 (τά 3ι/,ο)ο τών δολ. 100.000). 
Είς τάς μεγάλας πόλεις τέλος α
παιτείται κάλυμμα είς μετρητά ά 
ναλογ ας 35ο)ο τών 13ο)0, τούτέστιν 
4'/,ο)ο περίπου ’Απαιτείται έπομέ- 
νως άπόθεμα δολ. 4-500 είς μετρητά 
διά τά δολ. 100.000 τών έπ’ άνοικτώ 
λοναοιασμώ καταθέσεων.

Τό όμοσπονδιακόν άποθεματικόν 
σύστημα συνεστήθη τώ 1914 μέ σκο- ("Επεται συνέχεια)

Π. ΣΟΛΟΜΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 -'.ΤΗΛ. 22-687

Η Remington Τύπου 16 
Η Rolls Rohce τών Γραφομηχανών

ΠΡΩΤΑ ΑΚΟΥΕΤΕ

...ΕΠΕΙΤΑ ΟΜΙΛΕΙΤΕ
την ξένην νλώσαχν ώς εάν η το ιδική σας 

γλώσσα έκ γενετής!
Πώς Εχετε μάθει τήν ίδικήν σας γλώσσαν; Τήν ήκόυατε—ήχούα- 

τρ διαρκώς να τήν ομιλούν, καί άκοΰοντες, έσυνηθίσατε φυσικά νά 
τήν δαιλητε καί σείς.

“Ετσι ακριβώς ήμπορεΐτε νά μάθετε μέ τό L1NGUAPHONE 
οίανδήποτε ξένην γλώσσαν, καί. νά τήν μάθετε εντός διαστήματος τρι
ών μέχρι έξ τό πολύ μηνών, άναλόγως τών ωρών τάς οποίας διαθέ
τετε.

'Απλουστατον πράγμα, καί όμως ύπό πάσαν έποψιν επιστημονι
κόν. Μανθάνετε μέ τό LINGUAPHONE πραγματικά Γαλλικά (ή 
’Αγγλικά, ή Γερμανικά ή οίανδήποτε άλλην γλώσσαν)^-καί τά μαν
θάνετε τελείως καλά, όχι μέ τό ανιαρόν καί κουραστικόν σύστημα 
τών παλαιών μεθόδων,άλλα κάμνοννς τό μάθημα τερπνήν καί δια- 
σκεδαστικήν ένασχόλησιν. Πόσ >ν εύκολα καί γρήγορα θά μάθετε, δέν 
είναι δυνατόν νά φαντασθήτε πριν δοκιμάσετε. Καί διατϊ νά μη δο
κιμάσετε; Αυτό καί μόνον ζητοΰμεν άπό σάς.

ΑΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΕΠΙ 
ΜΙΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΩΡΕΑΝ !
Ναί, σάς παραχωροϋμεν δωρεάν, πρός δοκιμήν, έπί μίαν έβδομά- 

δ«, έν πλήρες Συστηαα δίσκων καί βιβλίων LINGUAPHONE, διά 
τήν γλώσσαν τή; εκλογής σας. Τότε θ’ άντιληφθήτε, έκ προσωπικής 
σας πείρας, πάτον εύκολος, πόπον τχχεία, πόσον άκαταμαχήτως συ
ναρπαστική είναι ή Μέθοδος LINGUAPHONE.

’Αλλά πριν τήν δοκιμάσητε, είναι πλήθος πραγμάτων, τά όποια 
πρέπει νά γνωρίζετε δΓ αυτήν—πολύ περισσότερα παρ’ οσα δύνανται 
νά εξηγηθούν συνοπτικώς είς μίαν άγγελίαν. Πρέπει νά γνωρίζετε 
ακριβώς άπό τι συνίσταται μία ΣειράΜαθημάτων LINGUAPHONE, 
πώς λειτουργεί, τί κάμνει, πώς διδάσκει τήν γραμματικήν καί τήν 
σύνταξιν τής ξένης γλώσσης,τί έπί τέλους φρονούν διά τήνΜέθοδον 
άλλοι, οί όποιοι τήν μετεχειρίσθησαν.

Δέν θά σάς κοστίση τίποτε διά νά λάβετε δλας αύτάς τάς πλη
ροφορίας—ή άκριβέστερον θά σάς κοστίση μόνον έν γραμματόσημον 
2 ή 3 δραχμών διά νά μάς γράψετε δύο λέξεις ή, αν προτιμάτε, διά 
να μάς απευθύνετε συμπεπληρωμένον τό κατωτέρω Δελτίον. Καί τότε 
θά λάβετε έν λεπτομερές τεύχος, όπου θά εϋρετε δλας τάς πληροφο
ρίας διά τό LINGUAPHONE. Είς το τεύχος δέ αυτό θά ίδήτε πό
σον εύκολα δύνασθε νά έ'χετε στο σπίτι σας, καί νά δοκιμάσετε έπί 
μίαν εβδομάδα, μίαν πλήρη Σειράν Μαθημάτων LINGUAPHONE.

Τό συμπέρασμα είναι τούτο. Θά άφήνετε νά περνούν τά χρόνια 
μέ τόν πόθον νά μάθετε Γαλλικά ή ’Αγγλικά ή Γερμανικά, ή άλλην 
γλώσσαν: Ή θά λάβετε μίαν καί καλήν άπόφασιν νά προβήτε τώρα 
είς ?ν άπλοΰ'ν διάβηαα διά νά γνωρίσετε τό LINGUAPHONE καί 
διά νά ίδήτε πόσον εύκολο ν είναι νά πραγματοποιήσετε τόν άπό πολ- 
λού άπραγματοποΐητον πόθον σας;

’Αποκόψατε καί άποστείλατέ μας συμπεπληρωμένον τό κάτωθι 
Δελτίον, διά νά λάβετε λεπτομερές έντυπον περίγραφον τήν Μέθοδον 
LINGUAPHONE.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΝΣΤΠΌΥΤΟΝ^LINGUAPHONE
ΛΕΩΨ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6—ΑΘΗΝΑΣ

Παρακαλώ όπως μοί άποστείλετε τό λεπτομερές έντυπον 
,περιγοάφον τήν Μέθοδον «LINGUAPHONE. Ένδιαφέρομαι 
διά την έκμάθησιν τής................................................. γλώσσης.

Όνομα .........................................................................................................

’ Επάγγ ε λ μ α ..................... ....................................................
Διεύθννσις....................................................................................

Δύνασθε έπίσης νά έπισκεφθήτε τά Γραφεΐά μας, έπί τής Λεωφ. 
Πανεπιστημίου 6, όπου είδικευμένον προσωπικόν θά σάς δώση λε
πτομερείς πληροφορίας διά τό LINGUAPHONE καί θά σάς δώση 
ακόμη έν ή δύο δοκιμαστικά μαθήματα τής γλώσσης πού προτιμάτε» 
άνευ ούδεμιάς ύποχρεώσεως έκμέρους σας.



Η ΠΒΓΚΟΣΜΙΟΣ
πβραγωγη δημητριακών

Κατά τάς συγκεντρωθείσας εις 
to διεθνές γεωργικόν ϊνστιτοΰτον 
τελευταίας πληροφορίας, ή παγκό
σμιος παραγωγή δημητριακών τοΰ 
19.'»δ εμφανίζεται ώς εξής:

Σίτος: Σΰνολον παραγωγής 010 
εκατομμύρια μετρικών στατήρων 
(εκτός τής Κίνας, τοΰ ’Ιράν, τής 
Τουρκίας, τοΰ ’Ιράκ καί τής Ρφσ- 
αίας), έναντι 912 ιό 1934, 992 τό 
1933, 1016 τό 1932, 1010 τό 1931, 
1019 τό 1930, 943 τό 1929, 1070 
τό 1928 καί 920 τής μέσης 1923 
— 1927.

Ή παραγωγή τοΰ 1935 κατανέ 
μεται ώς έξή ί

Εισαγωγικά! χώραιΕυρώπη; 318 
εκατομμύρια στατήρων, έξάγωγικαι 
χώράι Ευρώπης 102, συνολον Ευ
ρώπη; 420. Βόρειος ’Αμερική 242, 
Νότιος ’Αμερική 52, Ασία 121, 
Αφρική 35, ’Ωκεανία 40 εκατομ
μύρια στατήρων.

’Όσον αφόρα την παραγωγήν 
τοΰ νοτίου ημισφαιρίου, ή παρα 
γο>γή τής ’Αργεντινής, συμφώνως 
προς τον πρώτον επίσημον υπολο
γισμόν, προβλέπεται μικρά, υπολο 
γιζομένη εις 39.2 εκατομμύρια με
τρικών στατήρων έναντι -65.5 εκατ. 
τής παρελθουσης καί 62.1 της μέ
σης τής προηγούμενης πενταετίας.

Σίκαλις: Ή παγκόσμιος παραγω
γή (πλήν τής Ρωσσίας, Κίνας καί

Τουρκίας) υπολογίζεται εις 244 εκα- 
τοαμυρια στατήρων, έναντι 237 τό 
1934, 264 τό 1-933, 252 τό 1932 
καί 222 τή; μέση 1923—1927. Ή 
παραγωγή τοΰ 1935 κατανέμεται

Ευρώπη 22·> εκατομμύρια μετρι
κών στατήρων, Βόρειος Αμερική 
17, Νότιος 2.

Ή παραγωγή τής Ρωσσίας αγ
γέλλεται άφθονος, φαίνεται δε ότι 
υπερβαίνει τήν τοΰ 1934, ή τις εΐχεν 
ανέλθειεις 201 εκατομμύρια μετρι
κών στατήρων.

Κριθή: Ή παγκόσμιος παραγω
γή (πλήν τής Ρωσσίας, Κίνας καί 
Τουρκίας) υπολογίζεται εις 320 ε 
κατομμύρια αετοίκών στατήρων, ε"
ναντι 294 τό' 1934, 307 τό 1933,

κ u 9» t τής μέσης345 τό 1932 
1923—1927.
'II παραγωγή τοΰ 1935 κατανε-

μετάι ώς εξής: Ευρώπη Ιοί εκα
τομμύρια μετρικών στατήρων, Βό
ρειος Ά μερική 83, Άσίά 57, ^ ’Α
φρική 20, Νότιος Αμερική καί Ω
κεανία 9.

Βριόμη: Ή παγκόσμιος παραγω
γή (έκτος τής Ρωσσίας, τής Κίνας 
καί τής Τουρκίας) υπολογίζεται εις 
496 εκατομμύρια μετρικών στάνή 
ρων έναντι 393 εκατομμυρίων τό 
1934. 454 τό 1933, 530 τό 1932 
καί 513 τής μέσης 1923—1927.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚ^ΑΡΕΩΣ

Κατ’ έκτίμησιν των κ· κ. Wilett καί 
Gray ή παγκόσμιος εσοδεία σακχάρεως
193.5-86 ανέρχεται εις 26.623.00 τόννους
έναντι 25.690.000 τόν. περυσινής παρα
γωγής. Έκ τής άνο, ποσότητας 17.200.000 
τόν. είναι εσοδεία σακχαροκαλάμρυ καί 
9.257.000 τόν. εσοδεία σακχάρεωςέκ τεύ
τλων. Έ ν Κούβα, εσχάτως δήμο- 
σιευθέν Προεδρικόν Διάταγμα (όρισε τήν 
έφετεινήν εσοδείαν εις 2 515 000 long 
tons. Έξ αυτών 1.434.541 θά έξαχθώ- 
σιν είς U. S. Α. τφ 1930 και 1937 930· 
459 είς άλλας χώρας καί 150.000 τόν. 
προορίζεται διά τήν εντόπιον κατανά- 
λωσιν. Κατά τήν τρίτην έκτίμησιν τοΰ κ. 
Licht τό σύνολον των Ε ύ ρ ω π α ί- 
κών εσοδειών σακχάρεως έκ 
τεύτλωνί935—1936άνέρχεται είς8 205.000 
τόν. (έξ ών "Ρωσσία: 1,750000 τόν.) 
"Εναντι 8.558.000 τόν. έσοδειών 1934-35 
(έξ ών ‘Ρωσσία 1.500.000 τόν )

Κατά Δ)6ριον τό Χρηματιστή- 
ρ ι ο ν Νέας Ύ ό ρκ η ς, μετά χα- 
λάρωσιν μέχρι τής 7 1)2, άνέτιμήθη κα
τόπιν συνεχώς λόγο» ζητήσεως έκ μέ
ρους τοΰ εμπορίου μέχρι πέρατος τοΰ 
Δεκεμβίου. Τή 6)1)36 απότομος χαλά- 
ρωσις έσημειώθη λόγο» τής έκδοθείοης 
άποφάοεως τον Supreme Court κηρύ 
ξαντός αντισυνταγματικόν τό Agricultu
ral Adjustment Act. Κατά τόν υπό

λοιπον ’Ιανουάριον τό είδος μέ μικράς 
διακυμάνσεις, συνεχώς άνέτιμήθη^ (ma 
ximum τιμών : 27)1), παρά τήν αβεβαι
ότητα τής καταστάσεως μετά την καταρ- 
γησιν τοΰ αγροτικού Νόμου. ‘II βιομη
χανία, μικρά αποθέματα διαθέτουσα, 
προέβη είς μεγάλος αγοράς ακατέργα
στων.

ΤόΧρηματιστήριον Λον
δίνου ήτό μά?.λον σταθερόν κατα τό 
πλεΐστον τοΰ Ιανουάριου. Ληγοντος τοΰ 
άνω μηνός παρετηρήθη μικρά χαλαρω- 
σις ά<ρ’ ενός λόγω άζητησίας καί άφ’ ε
τέρου λόγφ πληροφοριών περί μεγαλει- 
τέρας παραγωγής τώ 1936 είς Mauritius 
καί άλλος ’Αγγλικός κτήσεις. Αί μεγα 
λείτεραι όμο»ς αφίξεις συμβατικών σακ- 
χάρεων εις ’Αγγλίαν θα έξουδετερωθώ- 
σιν άπό τήν άσημαντον έφετος εισαγω
γήν έκ τής νήσου Δομίνικου , καί την 
μείωσιν τών εγχωρίων αποθεμάτων. Εις 
τήν αγοράν Πειραιώς, αφί- 
χθησαν περί τά τέλη "Ιανουάριου 1700 
τόννοι ’Αγγλικών σαγχόρεων καί κατά 
τάς άρχάς Φε6ρ)ρίου ετεροι 650 τόν. 
προς τηιήν πωλή σεως λιρ 9.50 ο τονος 
cif Πειραιά. Αί έτοιμοι Ί σεχοσλοβακι 
καί σακχάρεις, αίτινες κατά Δ)βριον ετι- 
μώντο 134 κορώνας, ύπεχώρησαν διαδο- 
χικώς κατά Ιανουάριον είς 120, 112,
καί 110 κορώνας.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935
Ή ύψωσις 

τών ετών 1929— 
Ή μηνιαία 

ώς έπεται χώρας

πτωσινπωλήσίοις μετά άπό τήν 
καί κατά τό 1935. 
κατά τό 1935 εμφανίζεται εις τάς

τών τιμώιν χονδρικής 
-1932 εξηκολούθηοε 

ύψωσις τών τιμών 
οΰτω:

Μεγ. Βρετανία Ήνωμ. Πολ. Γαλλία Γερμανία "Ιταλία

Τέλος Δεκεμβρίου 
» Ίανουαρίου 
» Φε)ρίου 
» Μαρτίου 
» 'Απριλίου 
> Μαΐου 
» Ίουν ίου 
» ’Ιουλίου 
» Αύγούστου 
» Σ)βρίου 
» ’Οκ)6ρ ίου 
» Νοεμβρίου 
» Δ)βρίου

1934
1395

(βάσις Σ)6ριος 1931 100)
93,0109,4 114,1 77,7 85,3

110,3 118,3 79.1 92,8 85,6
109,9 118,9 78,4 92,7 87,0
109.4 116,9 77,7 92,6 89,4
110.5 ■ 118,6 78,2 92,6 91,7
113,3 119.3 79,8 92,7 94,2
112,7 118,3 17.7 92,9 96,5
112,7 120,2 75,7 93,9 98,2
112,4 122,2 77.5 94,1 101,8
115,7 124,0 78,0 94.1 103,7
118,4 123.2 79.1 94.6 107,4
118,0 122,5 79,8 94,7
118,1 121,9 80,7 94,9

"Οχι κόκκινα λέπια 
είς τά χείλη σας.

Ό νέος τρόπος κατασκευής τοΟ 
ΚΡΑΓΙΟΝ ΡΕΑ Αποκλείει 
αύστηρώς τήν χρησιμοποίηση/ 
ϋδατος καί γαλακτωμάτων, τά 
όποια σχηματίζουν κόκκινα 

λέπια στά χείλη.

ΗΥΞΗΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ή έτησία στααστική τοΰ Petr ο-. 

leum Presse Bureau, βασιζόμενη 
κατά μέγιστόν μέρος επί επισήμων 
αριθμών, επιβεβαιώνει τάς πρόκα 
ταοκτικάς προβλέψεις δη ή παγκό
σμιος πετρελαιοπαραγωγή τοΰ 193.5 
ύπερέβη τήν παραγωγήν όίοΰδήπο 
τε προηγουμένου έτους- Ούτως υπο
λογίζεται δτι παρήχθησαν 227.119· 
000 τόννοι «καθάριου πετρελαίου 
έναντι 208.9s2.000 ιό 1934. ήτοι 
έσημειοόθη αΰξησις κατά 8.2"/ο, ένφ 
ή αΰξησις τής παραγωγής τοΰ 1934 
εν σχέσει προς τήν τοΰ 1933 ή το 
5.6%· Ή μεγαλειτέρα προηγούμενη 
παραγωγή υπήρξεν ή τοΰ έτους 1929 
άνελθοΰσα είς 211.046 000 τόνν. 
Συνεπώς ή παραγωγή τοΰ 1935 
ύπερέβη αυτήν κατά 15-073 000 
τόννους.

Είς τόν επόμενον πίνακα έμιραί- 
νεται ή παραγωγή τών κυριωτέρων 
χωρών κατά τό 1935, εν συγκρίσει 
προ τό 1934:

Ρουμανία 8.359 3.7 8 473
Περσία 7.480 3.3 7 537
Όλλ. Ίνδίαι 6.000 2.7 5.971
Μεξικόν 5,956 2 7 5.614
’Ιράκ 3.550 1.6 861
Κολομβία 2.643 1.2 2.477
Περού 2 429 0.1 2.316
’Αργεντινή 2.129 09 1995
'Γριάς 1.672 0.7 1 583
Βρει·. Ίνδίαι 1-406 0 6 1.290

Τό ΐ)9.3'’ ο τή; αυξήσεο); τοΰ
1935 οφείλονται εΐ; τήν «νάπτυξιν

1935 % παγκοσαίως 1934 
Ήν. Πολιτεΐαι 135.487 59 9 ' 123 693
Ρωσσία 24.005 10.6 24.151
Βενεζουέλα 22.2111 9.8 20.427

τΰς παραγωγής τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Τά υπόλοιπα 30-7υ, 0 
κατανέμονται κυρίως μεταξύ Βενε
ζουέλας καί τοΰ ’Ιράκ.

Κατόπιν τής ενάρξεως τής λειτουρ- 
γειας τοΰ πετρελαιοσωλήνος ’Ιράκ—; 
Μεσογείου, αί πετρελαιοπηγαί του 
Ιράκ έγιναν διά πρώτην φοράν 

σπουδαίος παράγων εις τήν παγκό
σμιον πετρελαιοπαραγωγήν, τοΰ Ι
ράκ καταλάβόντος τήν 8ην Θέσιν. 
/Χοθέντο; qti ή κανονική ίκανότης 
τοΰ πετρελαιοσωλήνος είναι 4 εκα
τομμυρίων τόννων, κρίνεται διι δέν 
πρέπει ν’ αναμένεται είς προσεχές 
μέλλον σημαντική αΰξησις τής πα
ραγωγής τοΰ Ιράκ.

Ή Ρωσσία μετά δυσκολίας ήδυ- 
νήάη νά κράτηθή είς τό επίπεδον 
τής παρα γωγής τοΰ 1934, παρά τάς 
έπανειλη μμένας προσπάθειας πρός 
ύπερνίκησ ιν τών τεχνικών δυσχερεί
ων τής πετρελαωβιομηχανίας. Τό σχέ
διο ν παραγωγής διά ιό 1935, δπερ 
πρόβλεψη 28.400.000 τόννους, δέν 
κατέστη δυνατόν νά έκτελεσθή έξ ά
κληρου.

Ή παραγωγή τής Ρουμανίας ύ- 
πέστη έλαφράν μεάοσιν όφειλομένην 
έν μέρει είς τήν προϊοΰσαν έξάντλη- 

σιν τώ>ν άρχαιοτέρων στρωμάτων.
"Οσον αφορά τήν λοιπήν Ευρώ

πην αξιοσημείωτος ή το ή νέα αίίξη- 
σις τής γερμανικής παραγωγής.

Ή αΰξησις τής παγκοσμίου πε
τρελαιοπαραγωγής κατά τό 1935 θά 
προεκάλει δυσχερείας εις τήν αγοράν 
τοΰ πετρ ελαίου άν δέν έσημειοΰτο 
αισθητή αΰξησις καί τής καταναλο)- 
σεως, συνεπεία τής οποίας αί προ

βλέψεις τα»ν ειδικών κύκλων διά τήν 
μέλλουσαν πορείαν τής αγοράς :Ινε 
αισιόδοξοι. I

ΕΘΝΙΚΗ KTHMRTIKH ΤΡΗΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η. Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΒΤΒΣΤΡΣΙΣ 30ο; ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1935

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Δραχμαΐ

Τό ΚΡΑΓΙΟΝ ΡΕΑ, προϊόν 
τής ’Αρωματοποιίας ( ΛΠίΐ, 

διαρκεΐ 24 ώρες.

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί Μετοχαί 
Ιίτη ματικαί υμολογίαι είς λίρας 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβιβασθέντων 

λαχειοφόρων δανείων Έθνικ. Τραπ. 
Δάνεια επί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
'Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) Δάνεια έπί υποθήκη £ 1.941.013-1.8 
β) Δάνεια πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχω
ρήσει προσόδων » 1.373 811 -15.1 

Λήξασαιτοκοχρεολυτν

50 617.658. - 
5 401.090.55

65.802 044.— 
148.081.355.90

03.988.Ό24.79

160.323.665.80

καί δόσεις » 759.636 14.1
Όμοΰ £ 4 074.461.10-1 1.527.923.078.10

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Δραχμαΐ
Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας

80.000.000.- 
25.000 000.-

20.561.069.—

Καταθέσεις
α) Έν δ-ψει 
β) Δεσμευμέναι 
γ) Έπί προθεσμίφ
’Ανοικτοί λογαριασμοί παρα Τραπέζαις 

έν Έλλάδι
Κτη ματικαί όμολογίαι είς £ : 

‘Ονομαστική αξία τών 
έν κυκλοφ.όμολογιών £ 4.766,940-0.0 

Μείον διαφοράς τιμής 
έκδόσεως » 423.355-10 0

20.296.044.70
76.027.128.03
14.805.743.10

17.032.448 39

Υπόλοιπον £ 4.313.584-10-0 1.628.844.187:50
’Απαιτήσεις έκ μεταδιβάσεως παρά τής 

Εθνικής Τραπέζης τή; Έλλαδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστάσέις 

καί Κτήματα Τραπέζης
342.603.472 20 

35.292.329 80

‘Υποχρεώσεις έκ μεταΟιΟάσεως παρά 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφοροι λογαριασμοί

419.489.204.08
45.016.341.10

2.961.153-24
2.370 033 319 14 2 370.033.319.14-

Ό ‘Υποδιοικητής
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

Έν ’Λθήναις τή 30 Νοεμβρίου 1935
Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου

κ. ^tpoywhos:
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I

ΛΔΕ ΠΛΗΡΕΙΣ & ΝΕΩΤΑΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δωμάτια Λούξ μετά λουτρού, τρεχούμενου θερμόν καί ψυχρόν ύδωρ, καλορι

φέρ, βεράντας δροσόλουστες, σαλόνια πολυτελή, αίθουσα αναμονής, 
τηλέφωνα, όλα τά μοδέρνα κομφόρ.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟ» - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΤΤΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.ΤΓ.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝ1Α
ΑΝΕΡΓΙΑ

*0 άριθμός τών ήσφαλισμένων Ερ
γαζομένων άνήρχετο τή 20)1)36 εις 
10.349.000 έναντι 10 599.000 xfj 16)12)35 
καί 10 06?.000 κατώ ΊανουάΓ ιον 1935. 
'υ άριθμός τών ήσφαλισμένων Ανέρ
γων άνήρχετο τή 20)1)36 είς 2.159.722 
έναντι 1.868.565‘τή 16)12)35 καί 2,325 
373 τή 28)1)36.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γενικώς κατά Ν)βριον, Δ)βριον καί 
μέχρι τών μέσων Ιανουάριου ή 
άγγλική βιομηχανία παρουσία- 
οεν ηύξημένην δραστηριότητα. 
Ζωηρότης Εργασιών παρετηρήθη είς 
τήν βιομηχανίαν σιδήρου καί χάλυ
βας. είς τά άνθρακωρυχεϊα, είς την 
Εριουργίαν, τήν μηχανουργίαν καί 
οικοδομικήν. Άντιθέτως ή βαμβ - 

■κουργία, ικανήν κίνησιν καρουσιά- 
σασα κατ’ ’Οκτώβριον και π)βριον 
έσημείωσεν έλάττωσιν έργασιών 
χατά Δ)βριον.
εμποριον

Τό εξωτερικόν έμπόριον έκινήθη 
χατά τό 1935 ώς έξηι :(είς έκ. Λιρών)

Είσαγ 
1935 756.9 
1934 731,4
1933 675.0- 
1929 1220.8

Έξαγ. Έπανεξ
425.9 55.3
395.9 51 2
367 9 49.1
729.3 109.7

BANK OF ENGLAND
Κατά 'Ιανουάριον τό χρυσόν από

θεμα ηύξήθη έλαφρώς άπό £ 200.0 
έκατομ. είς £ 200 5 έκατομ. Ή κυ
κλοφορία άνελθοΟσα ’ή 25)12)35 είς 
£ 424.5 έκατομ. έμειώθη τή 22)1 ;36 είς 
£ 394.9 έκατομ. Ή άναλογία έπί τοΐς 
ο)ο του καλύμματος άνήλθεν άπό 
27.4ο)ο- τή 1)1)36 είς 40.6ο)ο τή 5)2)36 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ 

Κα-ά τάς άρχάς Δ)βρίου άνηγγέλ- 
θη ή έκδοσις δύο νέων κρατικών δα
νείων. Τό πρώτον, Δάνειον Πάγιο- 
ποιήσεως £ 200 έκατομ πρός 2'/5ο)ο 
έξεδόθη μέ τιμήν 96l/so)o καί διάρ
κειαν Εξοφλήσεως μετοξΰ 15)4)56 καί 
1-5)4)61, Τό δεύτερον όιιολογίσι θη
σαυροφυλακίου £ 100 έκατομ. πρός 
1ο)ο, έξεόόθη μέ τιμήν 98ο)ο καί 
διάρκειαν έξοφλήσεως μεταξύ 1)2)39 
καί 1)2)41. Άμφότερα τά άνω Δάνεια 
έκτεθέντα είς δημοσίαν έγγραφήν έ· 
καλύφθησαν ταχύτατα. Άφ’ ετέρου 
άνηγγέλθη δτι τή 2)3)36 θά έξοφλή- 
σωσιν είς τό άρτιον £ 150 έκατομ. 
ομολογιών θησαυροφυλακίου 2ο)ο 
1935—38 καί τή 15)4)36 £ 44 έκατομ. 
όμολογιών θησαυροφυλακίου 3ο)ο 
Οϋτως ή Κυβέρνησις έξοφλι ΐ αλαιά 
δάνεια £ 194 έκατομ. καί συνάπτει 
νέα τοιαΟτα λ. 300 έκατομ. (άξια έκ- 
δόσεως λ. 291 έκατομ.) Γενικώς κατά 
Δ)βριον καί ’Ιανουάριον τ 3 Stock 
Exchange, λόγω τής Ανωμάλου διε
θνούς καταστάσεως υπήρξε λίαν έπι- 
φυλακτικόν.

τής Batique de France έμειώθησαν 
άπό φρ. 94 634.463.821 τή 29111)35 είς 
φρ. 91.540.885.618 τή 24)1)36 τή 31)1)36 
ηύξήθησαν πάλιν είς φρ. 92.389.152 
109. Ή Αναλογία τοϋ καλύμματος 
προς τάς ύποχρεώσεις δψεως μειω- 
θεϊσα τή 29)11)35 είς 69.94ο)ο άνήλθε 
τή 17)1)36 είς 72.39ο)ο. Τή 31)1)36 ύπε- 
χώρησεν είς 70.60ο)ο. Τή 31)12)35 ό 
έπίσημος προεξοφλητικός τόκος έ- 
μειώθη άπό 6 etc 5ο)ο τή 9)1)36 άπό 
5 είς 4ο)ο καί τή 6)2)36 άπό 4 είς 
3ι/,ο)ο.
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜ)ΣΤΗΡ10Ν 

Τή 9)12)35 ήρχισαν αί έγγραφα!

είς τό έκδοθέν νέον Δάνειον φρ. 
2 000 έκατ. διά τάς άνάγκας τής 
Εθνικής Άμύνης. Ό τόκος τού δα
νείου ώρίσθη είς 5ο)ο, ή τιμή έκδό- 
σεως αϋτοΟ 95ο)ο καί ή διάρκεια 
αΰτοΰ 30 έτη. Τό δάνειον έκαλύφθη 
βραδύτατα μετά πάροδον μηνός τή 
7)1)36. Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου 
άπότομος άνατίμησις τών βιομηχα
νικών άξιών έσημειώθη καί τάσις 
πρός άποθησαύρισιν συνεπεία τών 
παρατηρουμένων ένδείξεων περ1 οι
κονομικής βελτιώσεως.

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ

Ό άριθμός τών έπιδοτουμένων Α
νέργων συνεχώς ηύξήθη κατά τούς 
τελευταίους μήνας ΒΓ έποχιακούς 
λόγους. Οϋτω κατά τά τέλη 'Οκτω
βρίου οι άνεργοι άνήρχον το είς 380 
719 καί κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου 
είς 450.905.
Β1 ΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κατά τά δημοσιευόμενα στοιχεία 
τής Statistique Gene rale ή βιομηχα
νική δραστηριότης ηύξήθη κατά τό

φθινόπωρον 1935. Οϋτω ό δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής άνήλθεν 
άπό 93 κατ’ Αύγουστον 1935 είς 94 
κατά Σεπ)βριον καί 95 κατά "Οκτώ
βριον καί Νοέμβριον. Τήν σημαντι 
κωτέραν αυξησιν παραγωγής έσημεί- 
ωσεν ή βιομηχανία καουτσούκ. ’Από 
του Ν)βρίου καί πέραν ή βιομηχανική 
δραστηριότης έμειώθη ώς τούτο κα 
ταφαίνεται έκ τής αύξήσεως του 
Αριθμού τών Ανέργων-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κατ’ άνακοίνωσιν τού Υπουργού 

Οικονομικών γενομένην τή 20)12)35, 
τό λήξαν τή 30)5)35 οικονομικόν έιος 
παρουοίασεν έλλειμμα Lit 2.030 έκ. 
έξ ών Lit 975 έκαιομ. άφορώσιν έκ
τακτους δα πάνας έν "Ανατολική Α
φρική Lit 840 έκατ. βοήθημα χορηγη- 
θέν είς ιούς Κρατικούς Σιδ)μους καί 
Lit 215 εκαι. έλλειμμα τού τακτικού 
προϋπολογισμού. Ό καταρτισθείς 
προϋπολογισμός 1936 —1937 άνέρχε 
ται είς τά έξής

(Έσοδα Lit 20.31 2 έκατ.

("Εξοδα » 20.2915 έκατ.
Έν τω Προϋπολογισμό» τούιω τό 

έλλειμμα τών κρατικών Σιδ)μων κα. 
λύπ.εται δι’ αύξήσεως τών κομίστρων 
καίφορολογίαςτώ νφορτηγώναύτοκινή- 
των. Τό προκύπτον πλεόνασμα έκ Lit 
20 4 έκατ. έξηγεΐται έκ τού δτι αί 
δαπάναι τής έν ’Αβησσυνία έκστρσ-

ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
Κίνησις έξωτερικού εμπορίου κατά τό έτος 1935:

"Ετος 1935 "Ετος 1934
(ποσότης 44 615.746 τόν. 45.828,978 τόν.

Εισαγωγή;
( Αξία 20.945.251.000 φργ. 23.097.222.000. φρ.
(ποσότης 29,317.460 τόν 28.441.974 τόν.

Εξαγωγή;
(άξια 15.472.614.000 φρ. 17 850.119.000 φρ.

-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ή «Κυβέρνησις Ανακωχής» τού κ. 

Laval παροιτηθεΐοα τή 22)1)36 Εσχεν 
ώς διάδοχον τήν σχηματισθεϊσσν τή 

-28)1)36 Κυβέριησιν Sarraut. Ή Κυ- 
■βέρνησις οϋτη καίτοι άριστερωτέρων 
τάσεων ή ή προκάτοχός της φαίνε
ται έν τούτοις διατεθειμένη νά άκο- 
λοι θήση τήν αυτήν οικοδομικήν πο
λιτικήν τής ύποστηρίξεως του φράγ
κου καί τής προσπάθειας άνορθώ- 
σεως τών οικονομικών τής χώρας διά 
τοΰ σντιπληθωρισμου. Ό προϋπολο
γισμός τοΰ 1936 τελικώς έγκριθείς 
ώπό τής Βουλής κατά Δ)βριον έχει 
ώς έξής: "Εσοδα: φρ. 40.449,887.066. 
Έξοδα: φρ. 40.437.898.525. Κατά τόν 
εισηγητήν τοϋ προϋπολογισμού έν τή 
Cερουσία κ. Gardey, ιό Δημόσιον 
πρός κάλυψιν διαφόρων άναγκών 
του θά όποχρεωθή νά συνάψη κατά 
τό 1936 Δάνεια συμποσούμενα είς 
φρ. 10 000 έκατομ. (έξ ών φρ. 6,200 
=δκατ. δι’ Εκτάκτους στρατιωτικός δα- 
πάνας). Κατά τόν «Economist» δμως 
τό Δημόσιον θά άναγκασθή νά δα- 
νεισθή έτερα φρ. 10.000 έκατομ. πρός 
κάλυψιν τού Ελλείμματος τών σιδη
ροδρόμων (φρ. 3.500 έκατ.) τής ήσ 
σονος άποδοσεως τών εισπράξεων 
εκ'φόρων (φρ. 1.500 έκατ.) καί τής 
κατά τό Α'. έξάμηνον τοΰ Ετους 
παρατηρούμενης έκάστοτε ήσσονος 
φορολογικής άποδοσεως, ής τό έκ 
φρ. 4—5.000 έκατ. έλλειμμα θά κα- 
λυφθή είναι Αληθές κατά τό Βον έ
ξάμηνον. Κατά τόν κ. Gardey τό Δη
μόσιον έδανείσθη άπό 1)1)35 μέχρι 
31)10)35 ψρ. 18.000 έκατ. έν συνόλω 
έξ ών φρ. 3 200 έκατ. μόνον διά δη
μοσίας Εγγραφής. Ή Gaisse des De- 

roots έδάνεισε φρ. 5.200 έκατ. είς τό

Δημόσιον, προσέτι δέ άνέλαβεν έκ 
τών έκδοθέντων Bons du Tresor άξί 
ας φρ. 4.500 έκατ. τοιαΟτα Αξίας φρ 
1.800 έκατ. Επίσης 6 Banque de 
France έδάνεισε μετά τών Αποικια
κών Τραπεζών είς τό Δη όσιον φο 
2.0C0 έκατ. άναπροεξώφλησε Bons 
du Tresor Αξίας φρ. 2 000 έκατ. κα
τέβαλε δ’ έπί πλέον φρ. 1.000 έκατ. 
έναντι κρατικών άξιών πρός διευκό- 
λυνσιν τής χρηματαγοράς.

Κατ’ Επίσημον άνακοίνωσιν τά έκ 
φόρων έσοδα τοΰ 1935 άνήλθον είς 
φρ. 33.503 έκατ. ("Αμεσοι φόροι: φρ. 
7.033 έκατ. ’Έμμεσοι φόροι: φρ. 
26.470 έκατ.) είναι δ’ όλιγώτερα τών 
Αντιστοίχων περυσινών Εσόδων κατά 
φρ. 1,742 έκατ. Κατά τάς άρχάς Φε- 
βρι υαρίου έκυκλοφόρησσν μετ’ έπι- 
τάσεως φήμαι περί συνάψεως Εξωτε
ρικού Δανείου, καί δή είς 'Αγγλίαν 
πρός άντιμετώπισιν τών ταμιακών 
άναγκών τοΰ θησαυροφυλακίου. 
ΝΟΜΙΣΜΑ

Κατά Δ)βριον ή υποτιμητική κερδο
σκοπία ένήργησε νέαν έπίθεσιν κατά 
τοΰ φράγκου μέ Αποτέλεσμα νά ά- 
νέλθη τό δολλάριον είς τό gold-point 
Εξαγωγής ιύτου. "Ο κίνδυνος δμως 
τού γαλλικού νομίσματος άπετράπη, 
μάλιστα δέ κατά τά τέλη Ιανουάριου 
καί άρχάς Φεβρουάριου 1936, ύπο 
χωρήσαντος τοΰ δολλαρίου είς τό 
gold point εισαγωγής αύτοΰ, είσέρ- 
ρευσεν είς Γαλλίαν έξ U. S- Α. 3η 
καί 4η Φεβρ. χρυσός 14 έκστ. δολ.
BANQUE DE FRANCE

Τό είς χρυσόν Απόθεμα έλαττωθέν 
τή 6)12)35 είς φρ. 65 904 918.441 ηύ
ξήθη τή 17)1)36 είς φρ, 66.416.762.136 
Τή 31)1)36 ήλαττώθη πάλιν είς φρ. 
65.223 422.365. Αί υποχρεώσεις δψεως

ποσά:

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ Α,Ε.
ZbV££pOSZCt6LCfU
(χόίΜψ^ηότα είί 6ΐφκηη*α δχάίιο

£Αέθ£Σ1Σ

ηπτοηηκοποΥΛΟι α.ε.
ΑΘί-ίΝΑΙ Γ'ε/βΜΟν 26 ΤΗΛ, 24-Θ/9
Π£/ΡΑ/£ΥΣ /VA/AP/WOY /ό 74Α. 40-240
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τείας δέν έλήφθησαν ύπ’ δψει. Ση 
μειωτέον δτι αί πρός άντιμετώπισιν 
Εκτάκτων πολεμικών δαπανών χορη 
γηθεΐσσι άπό τής ένάρξεως τού ιτν 
λέμου έκτακτοι πιστώσεις είς διάφο 
ρα Υπουργεία ΰπερβαίνουσι σημαν- 
τικώς τό έν δισεκατομ. Λιρεττών, 
Ανεξαρτήτως τών τακτικών στρατιω
τικών δαπανών, αϊτινες είναι τερά
στιοι.

Τά πρτυπολογιζόμενα διά τό 1936- 
37 μεγαλείτερα έσοδα τοΰ Δημοσίου. 
("Εσοδα 1935—36: Lit 17 998.4 έκατ 
1934—35: 17.611 8 έκατομ.) όφείλον- 
ται είς βελτίωσιν τών οικονομικών 
συνθηκών άπό τοΰ 1932 καί καλυτέ 
ραν άπόδοσιν τών φόρων.

Πρός άντιμετώπισιν τών πολεμικών 
δαπανών ή ’Ιταλική Κυβέρνησις ήρ 
χισε προβαίνουσα είς μετατροπήν 
Κρατικών Δανείων 31/io)o άνερχομέ- 
νων είς lit. 61.000 έκατ. είς Δάνειον 
παγιοποιήσεως 5ο)ο. Μέχρι τούδε 
όμολογίαι άξίας lit 30.000 έκατομ. 
μετετράπησαν.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ό τακτικός προϋπολογισμός 19.35- 
1936 Ανέρχεται είς lei 20.687 έκατ. 
ό δέ ιδιαίτερος προϋπολογισμός Ε
θνικής Άμύνης είς lei 2.000 έκατ. 
Μέχρι τέλους Δ)βρίου 1935 τά έσοδα 
άνήλθον είς lei 15,953 έκατ. προβλέ- 
πεται δέ κατά τό τίλος τής τρεχ. 
χρήσεως πλεόνασμα lei 300 έκαιομ.
εμποριον

Δυνάμει τής κατά τό θέρος 1935 
ύπογραφείσης άγ /λορουμανικής Συμ- 
βάσεως τή 1)12)35 λίρ. 270.000 μετε- 
φέρθησαν είς τήν Bank of England 
πρός πληρωμήν καθυστερημένων έμ- 
πορικών χρεών. Τή 31)1)36 έληξεν ή 
άνω Σύμβασις πρόκειται δέ αϋτη \ά 
άνανεωθή καθιερουμένου πιθανώς 
συστήματος clearing.
ΝΟΜΙΣΜΑ

Κατόπιν άποφάσεως τής 1)12)35 ή 
Εθνική Τράπεζα θά πληρώνη δώρον 
38ο)ο άνω τ>ϊς τιμής συναλλάγματος 
τής ήμέρας διά τό άγοραζόμενον ύπ’ 
αυτής υγιές ξένον συνάλλαγμα (δη
λαδή Ελεύθερον περιορισμών έν ταΐς 
οίκείαις χώραις) θά Επιβαρύνεται δέ 
μέ ’ίσον ποσοσιόν τό πω\.ούμενον 
ύπ’ αύτής υγιές ξένον συνάλλαγμα „ 
Πρός έξεύρευσιν πόρων διά τό άνω 
πληρωτέαν premium έπεβλήθη φόρος 
12c)3 «ad valorem» έφ’ δλων τών ει
σαγωγών, ώς καί έπί τών Εξαγω
γών πετρελαίου.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Κεφόλαιον Μετοχικόν καί Άποθεματίκόν Δραχ, 1.205,000,000 
Καταθέσεις (τή 31 ’Ιουλίου 1935) » 9,887,900,000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ:
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Φ
Φ
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Άγιος Νικόλαος, (Κρήτη)
Άγρίνιον
Άγυιά
Άθήναι ?
Ύπ)στη μα Μητροπόλεως 9 

» έν Καλλιθέφ
» έν Ν. Ιωνίρ.
» έν Παγκρατίω

Αϊγιον
Άλεξανδρούπολις
’Αλμυρός
’Αμαλίας
Άμύνταιον (Σόροβιτς)
Άμφίκλεια
"Αμφισσα
Άνδρος
Άργοστόλιον
Άρτα
’Αταλάντη
Βάμος (Κρήτης)
Βέρροια
Βόλος
Γρεβενά
ΓυΟειον

Δημητσάνα
Διδυμότειχον
Δράμα
Έδεσσα
Έλασσών
Έλευθερούπολις (Πράθιον)
Ζάκυνθος
Ηράκλειον
Θεσσαλονίκη
Θήβαι
Θήρα
‘Ιθάκη
Ίστιαία (Ξηροχώριον)
’Ιωάννινα
Καδάλλα
Καλάβρυτα
Καλάμαι
Καλαμπάκα
Καρδίτσα
Καρλόδασι (Σάμου)
Καρπέ νήσιον
Καρυαί (Άγιον "Ορος)
Καστόρια
Κατερίνη

Κέρκυρα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κομοτινή
Κόρινθος
Κύθηρα
Κύμη
Κυπαρισσία
Λαγκαδάς
Λαμία
Λάρισα
Λεβάδεια
Λεύκάς
Λήμνος
Λιμήν Βαθέος
Μεγαλόπολις
Μεσολόγγιον
Μεσσήνη
Μυτιλήνη
Ναύπακτος
Ναύπλιο ν
Νιγρίτα
Ξάνθη
Όρεστιάς

(Σάμου)

Παξοί
Παπάδος (Μυτιλήνης)
Πάτραι
Πειραιεύς
Πλωμάριον (Μυτιλήνης) 
Πόρος
Ποταμός (πρακ.)
Πρέβεζα
Πύλος
Πύργος
Ρεθύμνη
Σέρραι,
Σητεία Κρήτης
Σικυωνία (Κιάτον)
Σκίαδος
Σουφλίον
Σπάρτη
Σύρος
Τρίκκαλα
Τρίπολις
Φάρσαλα
Φλώρινα
Χαλκίς
Χανιά
Χίος

ΦΦΦ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΊΈΡΙΚΩ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Rue Stamboul No 17 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ KATPQ Rue Emad El Dine No 17 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ: Rue Tewfiki 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώ@ας τοϋ εξωτερικού

HELLENIC BANK TRUST COMPANY, NEW YORK 51 Maiden Lane
Τδρυθεΐσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συμφόίνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας 

τής Νέας Ύόρκης πρός εξυπηρέτηση’ των εν ’Αμερική Ελλήνων-

ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερως καταβεβλημένα Δολ. 1.500.000
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ι * ΤΑ ΚΤΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΣΙΤΟΣ.

Κατ’ έκτίμησιν τοΰ ειδικού Broom- 
hall ή συγκομιθεϊσα έφετεινή εσοδεία 
σίτου της ’Αργεντινής είναι 
μικρότερα των 18.000.000 qrs, εις ο 
ποσόν αΰτη έπισήμως πρό τίνος έξετι- 
μήθη. Κατ’ άλλας πληροφορίας ή έσο 
δε ία ανέρχεται μόνον είς 16.500.000 qrs. 
To πλεόνασμα πρός εξαγωγήν τής ’Αρ
γεντινής έκτιμαται είς 6.900.000 qrs. 
Πάντως άπό 1]1]36 μέχρι τών αρχών 
Φεβρουάριου ή ’Αργεντινή έξήγαγε μό
νον 352 000 qrs. έναντι 2.089.000 qrs. 
αντιστοίχου περυσινής έξαγωγής.

Ή έφετεινή Αυστραλιανή 
έσοδεία έκτιμαται έπισήμως είς 140-000. 
000 bu. έναντι 134.400.000 bn. πέρυσι· 
νής άποδόσεως καί είναι γενικώς άρι- 
στης ποιότητας.

Ή τελική έπίσημος έκτίμησις τής 
εσοδείας σίτου 1935 τοΰ Καναδά 
αναβιβάζει ταΰτην είς 377.340.000 bu
shels έναντι 275 849.000 bushels περυ· 
σινής άποδόσεως.

Ή στατιστική κατάστασις τοΰ Κανα
δικού σίτου έμφανίζεται ώς εξής : 
Πλεόνασμα τή 31]7]35 203 έκατομμ. bu. 
Νέα έσοδεία (1935 36) 277 » »

Σΰνολον
Έγχυιριαι άνάγκαι

Πλεόνασμα 
Έξαγωγαί άπό Αύ
γουστου μέχρι Δε
κεμβρίου 1935

Υπόλοιπον πρός 
εξαγωγήν καί μετα
φοράν

480
112
368

122

246

Έ ν Ή ν (ο μ έ ν α ι ς ΓΙ ο λι
τέ ί α ι ς, κατά πληροφορίας τοΰ 
• Modern Miller», έπαρκή καλύμματα 
χιύνος υπάρχουν είς τάς βορείους περι
φέρειας των κοιλάδων Ohio, Missouri 
καί Kansas. Κατ’ άλλας πληροφορίας 
<">μως έσημειώθη έπιζήμιος παγετός είς 
τήν νοτίαν περιοχήν τής κοιλάδας τοΰ 
Ohio καί έλλειψις έπαρκοΰς καλύμμα
τος χιόνος είς Kansas, είς τό Δυτικόν 
τμήμα τοΰ όποιου ή κατάστασις τής έ- 
σοδειάς είναι πενιχρά.

ν Ε ύ ρ ιό π η, 6 έπικρατήσας 
κατά ’Ιανουάριον ήπιος μάλλον καιρός 
δέν ωφέλησε γενικώς τάς έσοδείας. Ή 
Γαλλική καί ή 'Ισπανική έσοδεία έβλφ- 
βηοαν έκ μεγάλης υγρασίας. "Επίσης 
δέ εναλλαγή παγετοΰ καί τήξεως έν Νο· 
τίω 'Ρωσία έπροξένησε ζημίας είς τόν 
χειμερινόν σίτον.

Κατά τόν «’Εμπορικόν Φύλακα» αί 
μέχρι 16)1)36 παγκόσμιοι φορτώσεις ά- 
νήλθον είς 25.000.000 qrs. έναντι παγ- 
κοσμίο)ν άναγκών μέχρι τέλους ’Ιουλίου 
1936 έκτιμωμένων είς 63.000.000 qrs. 
καί παγκοσμίου πλεονάσματος 92.000.

000 qrs.
Ή σπόφασις τοΰ ανώτατου Δικαστή 

ρίου (Fupreme Court) τών U. S. Α. 
κηρύξασα αντισυνταγματικόν τόν Αγρο
τικόν N0pov(Agricultural Adjustment 
Act) καί τούς βάσει τούτου έπιβληθέν- 
τας δασμούς συνεπήγαγεν άπότομον ύ- 
ποτίμησιν τοΰ σίτου είς τά χρηματιστή
ρια Chicago, Winnipeg καί Liverpool 
κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ. Ία 
νουαρίου (minimum τιμών είς Liver
pool : 9)1)36, είς χρηματιστήρια ’Αμε
ρικής : 15)1)36). Κατά τό 2ον Ιδθήμε 
ρον τοΰ ’Ιανουάριου ζωηρά άγοραστι- 
κή κίνησις παρετηρήΟη άρχικώς λόγοι 
ζητήσεως έκ μέρους τής ’Αγγλίας καί 
τής ’Ηπειρωτικής Ευρώπης. Βραδύτε- 
ρον όμως, καί δή κατά τά τέλη Ίανουα 
ρίου, αί τιμαί τοΰ είδους γενικώς ύπε· 
χώρησαν άφ’ ενός λόγφ άζητησίας καί 
άφ’ ετέρου λόγφ προσφορών, ιδίως έκ 
μέρους τής Πορτογαλίας ήτις, έδήλω- 
σεν, ότι θά έξαγάγη 300.000 τόνους 
πλεονάζοντος Πορτογαλικού σίτου Ζή- 
τησις έπίσης Αύστραλιανοΰ σίτου έκ μέ
ρους τής Άπω ’Ανατολής δέν υπάρχει.

'Όσον άφορά τήν Ελλάδα, άφ’ ενός 
λόγφ μικροτέρας σπαρείοης έκτάσεως 
έφέτος καί άφ’ έτέρου λόγφ λίαν ήπιου 
καί ύγροΰ καιροΰ, αναμένεται μικροτέ- 
ρα έσοδεία κατά τό 1936. Τά Άργεντινά 
σιτηρά προσεφέροντο κατά ’Ιανουάριον 
είς τιμήν 153—154 σελ. κατά τόχνον 
cif Πειραιά. Κατά τάς άρχάς Ίανουα 
ρίου ή Ελλάς ήγόρασεν φορτία τινά 
σίτου manitoba, κατά τό τέλος τοΰ μη 
νός δέ 62.000 qrs. Καναδικοΰ καί 200. 
000 qrs. 'Ρουμανικοΰ σίτου (πληροφο 
ρίαι Broomhall).

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Κατά τό άπό 1ης Σ]6ρίου μέχρι 31 

Δεκεμβρίου π.έ. διάστημα ή εξαγωγή
σταφιδοκάρπου άνήλθεν είς

A. Ε. 113.142.256
Κατά τόν μήνα Ιανουάριον 
έ. έ. ή έξαγωγή άνήλθεν είς

Λ. Ε. 6.171.591
Σύνολον 124-003.887

ΚΑΠΝΟΣ - ΣΤΑΦΙΣ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΣΙΤΟΣ - ΚΑΦΦΕΣ- ΒΑΜΒΑΞ Κ. Τ. Λ,

Ή έξαγωγή άπό 1)9-31)
12)1934 άνήλθεν είς Λ. Ε" 117.832-626 
καί άπό 1)9-31)12)1933 άνήλ
θεν είς Λ. Ε. 93.719.517

Ή έξαγωγή τοΰ μηνός Ιανουάριου 
κατανέμεται κατά λιμένας ώς έξης : 
Αίγιου Λ. Ε. 1,197.157
’Αργοστολιού 165.995
Ληξουρίου 163,995
Ζακύνθου 261. <69
Καλαμών 261.864
Πατρών 3.268.100
Ιίατακώλου 852.711

6.171.591

yjii

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ |
1 ΑΓΓΛΙΚΟΝ 4 ΕΑΑΗΝ: ΚΑΐΜΗΡΙΟΝ ί
| ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ |

I Ζ. ΚΑ ΝΕΤΤΗ 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΚΑΡΑΤΣΚΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1923

Παραλαβή τών πλέον μοδέρνων αχεδίων 
απ’ ευθείας έκ τών προμηθευτικών μας ©ϊ- 
κων}[τών κυριωτέρων βιομηχανικών κέν

τρων τής Εύρώπης-

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: LEEDS (ΑΓΓΛΙΑΣ) |

01 ΜΟΝΟΙ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙ0Ν1 
ΚΑΝΕΤΕΞ,,

Σήμα κατατεθέν
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ΤΙΜΑΓΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τηλ)κη ΔιεύΒυναις : “Κ Α Ν Ε Τ Ε Ξ, 
Τηλέφωνον : 40.428
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ΚΑΦΦΕΔΕΣ
Τό πρόγραμμα καταστροφής αποθε

μάτων καφφέ συνεχίζεται έντατικώς έν 
Βραζιλία υπό τοΰ National Coffee 
Department. Κατά τόν Ν)βριον 1935 
κατεστράφησαν 78.000 σάκκοι καί κατά 
Δ 6ριον 251.000 σάκκοι. Κατά τό ήμε- 
ρολογιακόν έτος 1935 κατεστράφησι/ν 
1 693.000 σάκκοι έναντι 8.266.000 τφ 
1934. "Από τοΰ Ίουιίου 1931 συνολικώς 
κατεστράφησαν 35.801.000 σάκκοι. Κατά 
τό 1936, κατά ληφθεΐσαν έσχάτως άπό 
φασιν,Οά καταστραφώσιν 4 000.000 σάκ- 
κοι. Ή κατά τό προσεχές έαρ συγκομι· 
σΟησομένη έσοδεία 1936—37 τής Βρα
ζιλίας θά έμφανισθή είς τήν άγοράν 
κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου 1936. Ή ποιό- 
της τής νέας έσοδείας φαίνεται μετρία. 
Κατά τό έξάμηνον Ιουλίου—Δ)6ρίου 
1935 ή Βραζιλία έξήγαγε 8 617.000 σάκ- 
κους έναντι 6.693.000 αντιστοίχου περυ- 
σινής έξαγωγής : 4.734 000 σάκκοι έξη- 
χθησαν είς U. s-Α., 3.342 000 είς Εύ- 
ρώπήν καί 541.000 είς λοιπός χώρας. 
ΉΚολομβία έξήγαγεν άντιστοίχως 1.925. 
740 σάκκους έναντι 1.266.657 περυσι- 
νών. Είς τό Χρηματιστήριον Νέας'Υόρ- 
κης τό είδος χαλαρωθέν βαθμιαίως κα 
τά Δ)βριον μέ minimum τιμών τή 26 
καί 30)12)35, άνετιμήθη συνεχώς κατά 
Ιανουάριον μέ μεγίστην τιμήν τή 21) 
1)36. Μετά ταΰτα τό είδος έχαλαρώθη 
προσωρινώς (28)1) άνατιμηθέν πάλιν κα
τά τά τέλη τοΰ μηνός. Ή καλή στατι
στική κατάστασις τοΰ είδους έμπνέει 
αισιοδοξίαν καί άθρόαι άγοραί έσημειώ- 
θησαν.

Λόγφ τής έν τφ έξωτερικω σταθερό- 
τητος τοΰ είδους ή είς άγορόν Πειραι
ώς έπικρατοΰσα υποτιμητική τάσις άνε- 
κόπη. "Ο καφφές Rio No 3 προσεφέρε- 
το κατά τό 2ον 15θήμερον τοΰ Ιανουά
ριου πρός 31—34)6 σελ. cwt. cif Πει 
ραιά.

Τά υπάρχοντα stocks άνέρχονται είς

13.000 σάκκους περίπου έξ ών 7·000 έν 
πλφ.
ΚΑΠΝΑ

Κατ’ άπόφασιν τοΰ ήμετέρου Υ
πουργείου Γεωργίας θά καταβληθή πά 
σα δυνατή προσπάθεια ΐνα ή έφετεινή 
καπνοκαλλιέργεια μή έπεκταθή πέραν 
τοΰ δέοντος Σχετικοί διαταγαί έστάλη 
λησαν ήδη πρός τάς κατά τόπους διοι
κητικός άρχάς, τά Γραφεία προστασίας 
Καπνοΰ κλπ· Ή άγορά χωρικών καπνών 
έσοδεαίς 1935 έσυνεχίσθη ζωηρώς κατά 
Ιανουάριον 1936. Άπό τής ένάρξεως 
τών αγορών μέχρι 20)1)36 έπωλήθησαν 
συνολικώς 19.816.673 οκάδες. Είς τήν 
Αιτωλοακαρνανίαν αί πωλήσεις χωρι
κών καπνών βραδέως μόνον προχωροΰ 
σι καί ώς έκ τούτου τά 4)5 τής έσοδείας 
είσέτι δέν διετέθησαν. Ζήτησις έμπορι 
κών καπνών ύφίσταται έπαρκής. Ή 
καπνοβιομηχανική έπιχείρησις British 
American ήγόρασε συνολικώς μέχρ 
τοΰδε 1 1]2 έκατομμ. όκάδας έτοιμων έ 
πεξειργασμένων καπνών- Κατά στατιστι 
κήν τοΰ Δελτίου Συνδέσμου Γραφείων 
Προστασίας Έλληνικοΰ Καπνοΰ έξή 
χθησαν συνολικώςκατά τό1935 50.037.383 
χγρ.έναντι 37.381.970 χγρ έξαγωγής 1934. 
καί 34.900.977 χγρ. έξαγωγής 1933.Ήση 
μαντική αυτή αΰξησις τής έξαγωγής ό 
φείλεται άφ’ ενός μέν είς τό δημιουρ 
γηθέν έλλειμμα ε’ις τά έν τφ έξωτερικφ 
αποθέματα, άφ’ έτέρου δέ είς τήν αΰ 
ξησιν καταναλώσεως σιγαρέττων είς τάς 
δύο κυριωτέρας χώρας καταναλώσεως 
τών καπνών μας : τήν Γερμανίαν καί 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

ΒΑΜΒΑΞ
Έν U. S. Α. ή έκδοθεΐσα κατά τας 

άρχάς ’Ιανουάριου άπόφασις τοΰ Sup 
reme Court περί άντισυνταγματικότη 
τος τής αγροτικής πολιτικής τοΰ Προέ 
δρου Roosevelt προύκάλεσεν άναστά- 
τωσιν. Αληθές είναι δτι τό Άνώτατον

Τρκπεζκ Πθημωμ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

109 καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικφ (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω καί Κύηρω).

’Οργανισμός ίδρυΒεΐς ύπό της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝΩΝ

THE BANK OF ATHENES TRUST COMPANY 

205 Weet 33rd Street — NEW YORK
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΦΘΟΝ ΙΔΟΥ-2ος "Οροφος 

'Οδός Παπαρρηγοπούλου 9

Μετοχικόν Κεφάλαιον Δραχμαι 14-600-000
Τηλέφωνα:

Ιίεντρ. Γραφεία 25.101, ’Αθήναι 
Πρατηρίου 25.191, 'Αθήναι 

’Εργοστασίου 40.441, Πειραιεύς 
Γραφεία Βόλου: 

Δημητριάδος 128—'Γηλ. 55. 
Πρατήρτον ©εσσχλανίκης: 

Στοά Παρθένων 8—Τηλ. 39.18

’Εργοστάσια:
Είς Δραπετσώνα Πειραιώς 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» 

7C.CC0 Τ. έτησίως

Έ ν Β ό λ ω
«ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 

4C.CCC Τ. έτησίως
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Τηλεγραφική Διεύθυνσις: 

ΣΙΜΗΡΑΚΛΗΣ — ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΛΟΤΣΙΜΕΝΤ — ΒΟΛΟΝ Α
ΑΙ μεγαλείτεραι καί μέ τά πλέον συγχρονισμένα μηχάνημά- (#) 

τα εγκαταστάσεις: Τρεις περιστροφικοί κλίβανοι. ’Αρτιότατα V 
εργοστάσια χημικών καί βιομηχανικών δοκιμών παρακολουθή- |4ι 
σεως ποιότητος προϊόντων'. If

Δικαστήριον άπέφυγε νά άποφαιθή περί 
τής αντισυνταγματικότητας ή μή του 
Νόμου Bankhead, «περί περιορισμοί 
τής Βαμβακοκαλλιέργειας», πάντως ό ει
δικός δασμός, δσιις εΐχεν έπιΟληθή $(ς 
τήν βιομηχανίαν Βάμβσκος πρός ένίσχυ- 
σιν τών γεωογών κατηργήθη. έπίσης §έ 
ή άρμοδία Επιτροπή τής Γερουσίας 
άπέρριψε τό ύποβληθέν αυτή, είς άντι- 
κατάστασιν τοΰ άκυρωθέντος Α.Α Α. νο· 
μοσχέδιον «περί διατηρήσεως τής αξίας 
τοΰ έδάφους» σκοποΰν τήν έξαγοράν ώ- 
ρισμένου ποσοστοΰ καλλιεργούμενων 
γαιών τών γεωργών καί έγκατάλειψιν 
αυτών άκαλλιεργήτων. Ό Πρόεδρος Βο·. 
osevelt έπιθυμεϊ οπωσδήποτε νά περιο- 
ρίση τήν σποράν ένισχύων οίκονομικώς 
τούς γεωργούς. Τούτου ένεκα καί παρε- 
τάθη ή προθεσμία λήξεως τών δανείων 
12 cents πρός τούς γεωργούς πέραν τής 
1ης Φε6ρ)ρίου, οίίτω δέ άποσοβεΐται 
προσωρινώς καί ό κίνδυνος τής άθρόας 
έκποιήσεως τοΰ υποθηκευμένου Βόμβα- 
κος 4 500.000 δεμάτων τών γεωργών. 
Τό είδος είς τό Χρηματιστήριον Ν. 
York μετά χαλάρασιν τή 7-9)1)36, άνε-- 
τιμήθη κατόπιν (maximum τιμών 23)11 
έπηκολούθησε δέ ανώμαλος υποτιμητική 
διακύμανσις μέχρι τέλους Ίαν)ρίου.

Άνάλογον κίνησιν έσημείωσε καί τόι 
Χρηματιστήριον Liverpool.

Είς τήν Ελληνικήν άγοράν, λόγο) τής 
έγκριθείσης άδειας εισαγωγής 1.500.000 
χγρ. ξένου Βάμβσκος ούσιωδώς εΰΰηνο- 
τέρου τοΰ Έλληνικοΰ παρά τόν εισαγω
γικόν δασμόν, ό Βάμβαξ Αεβαδείας ύπε- 
τιμήΟη άπό Δρχ. 52.25 (παραδοτέο; είς 
Πειραιά) είς Δρχ. 50 μέ τάσιν περαιτέ- 
ρο) χαλαριόσεως. Αποθέματα έκκοκκι- 
σμένου Έλληνικοΰ Βάμβακος υπάρχουν 
περί τά 2.500.000 όκ. Τά έργοστάσια: 
είναι έπαρκόϊς έφοιδιασμένα.
ΕΛΑΙΑ

Παρά τάς κατά τό τελευταΐον δίμη- 
νον πεσούσας μεγάλας βροχάς, ή συγκο
μιδή τών έλαιών έν Μ ε σ η μ 6 ρ ι ν ή, 
Γαλλία προχωρεί όμαλοις. Ή ποιο- 
της τής Έσοδείας είναι καλή, άλλ* ή 
ποσότης μετρία. Ή ύπό συγκομιδήν έ
σοδεία τής Τ ύ ν ι. δ ο ς λόγφ παρατε- 
ταμένης ξηρασίας υστερεί ποιοτικώς. Ή 
Ισπανική έσοδεία είναι μεγαλει- 
τέρα τής άναμενομένης άνερχομένη είς 
600.000 τόννους περίπου. Συνεπεία προ
σφορών Ισπανικών έλαιών είς χαμηλός 
τιμάς, ή διεθνής τιμή τοΰ είδους έχαλα
ρώθη, έπηρεάσασα καί τά Ελληνικά 
έλαια ών περιωρίσθη σημαντικώς ή έξα
γωγή καί διά τάς Νοτιοαμερικανικάς 
χώρας. Τά έξωτερικά έλαια ραφινέ καί 
πεντάΟαθμα πωλοΰνται ήδη άντιστοίχως 
πρός 345-350 φρ. καί 300-305 φρ. τά 
100 κιλά. Αί τιμαί έσωτερικών έλαίων 
ραφινέ καί πενταβάθμων, λόγφ τής μι
κρός έφετεινής έσοδείας, διατηροΰνται 
αντιστοιχώ; είς Δρχ. 38-38 50 καί Δρχ. 
34.50-35 κατ’ όκαν

Ή παραγωγή 1935 36 έλαίων Μυτι
λήνης, άνήλθεν είς 3.500.000 όκ. ελαίου 
έναντι 24.000 000 όκ. παραγωγής 1934- 
36. Ή έφετεινή παραγωγή υστερεί καί 
ποιοτικώς.

Τά έν Λέσβφ αποθέματα άνέρχονται 
συνολικώς είς 8.000.000 όκ. Λόγφ τοΰ 
μεγάλου συναγωνισμοΰ εΰθηνοτέρων έ
λαίων άλλων κέντρων έσωτερικοΰ, ή ά
γορά Μυτιλήνης ένεκρώθη καί αί πρά·- 
ξεις είναι έλάχισται.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllHIt

τό Petrole Cana
ΣΤΡΩΝΕΙ TR RTI6RZZR MRAAlP:
I ά πλέον σκληοά, τά πλέον δύσκαβ* 
πτα καί τά πλέον δυσκολοκιένιστά
μαλλιά ήμτρώνονται καί aTgqjVnuv
θαυμάσια ύπό τήν Ιπίδρασιν τον
Petrole Cana.
Καί, τό σπουδαιότερον δλων, τ : 
Petrole Cana συγκρατει τά μαλλί·' 
επί τόπου άκινδύνως καί ύγιεινώ-: 
Περιέχει άοσμον πετρέλαιον, t> 
οποίον διαποτίζει τά μαλλιά δσο 
χρειάζεται. Άπολΰιως αβλαβές δά» 
τό τριχωτόν τής κεφαλής τοΰ άνδρόί 
καί τής γυναικός.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑ

ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ I ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ
ΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935 

Τά έσοδα καί έξοδα τοΰ κράτους 
κατά τήν ανωτέρω χρονικήν περίοδον έν 
«υ/κρίσει προς τήν αντίστοιχον τοΰ πα
ρελθόντος έτους κατά τήν δημοσιευθεί- 
βαν προσωρινήν κατάσταση* ανέρχονται 
εις τά κάτωθι ποσά :

εις χιλιάδατ δραχμών
ΕΣΟΔΑ

Προΰπολογι-
σθέντα

1935 1934

τακτικά, 9L12 8069
-έκτακτα 481 213

-Βεβαιωθέντα
9593 8822

τακτικά 8000 7207
-έκτακτα 59 214

8059 7421

δρχ. 135,1 έκατ.

922,9

1058-

Άναλογίβ ε
πί προθπολο- 
γισθέντων 
Εΐσπραχθέντα 
τακτικά 
•έκτακτα

84ο)β 84ο)ο

7153
52

6367
190

7025 6157
’Αναλογία ε
πί προϋπολο- 
•γισθέντών 75ο)ο 74ο)ο
ΕΞΟΔΑ_
ΓΙληρωθέντα 7055 5659

Αι κυρκότεραι κατηγορίαι είσπράξε- 
<ον συγκρινόμεναι πρός τάς εισπράξεις 
τής αΰτής περιόδου τοΰ παρελθόντος 

•«τους παρουσιάζουσι τάς έξης διαφοράς: 
Έμμεσοι φόροι αΰξησις 561 έζατομμ 
"Αμεσοι » » 76 »
Τέλη χαρτοσήμου μείωσις 66 *
Έν συνόλιμ τά εΐσπραχθέντα έσοδα 

«Ιναι ανώτερα των αντιστοίχων τοΰ πα
ρελθόντος έτους κατά 648 έκατομμ 

Τά δέ έξοδα επί πλέον επίσης κατα 
1. 396 έκατομμ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΓΓΥΩΝ ΠΡΟ 

ΣΟΔΩΝ.
'Υπό τής Υπηρεσίας τής Διεθνούς 

•Οικονομικής ’Επιτροπής άνεκοινιόθησαν 
<ιί άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου π. έ. εισπράξεις των υπεγγύων 
προσόδων, άνελθοΰσαι 3.768.995.000 έ
ναντι 3381677.000 κατά τό 1934.

Εισπράξεις επί πλέον τό 1935 δρχ. 
"ί'2-7 έκατομμ. λόγφ τής αύξήσεως των 
•εισπράξεων Τελωνείων κατά 297 έκα
τομμ. Καπνού κατά 69,7 έκατομμ. καί 
-Χαρτοσήμου κατά 8,4 έκατομμ.

Λί εισπράξεις των υπεγγύων προσό- 
-δων διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ προσφυ- 
ψικοΰ δανείου άνήλθον κατά τό 1935 
τ«ίς 510,9 έκατομμ. έναντι 553,5 έκατομ. 
τον 1934.

Ολικόν σύνολον εισπράξεων"
I Τανουαοίου—31
Δ)βρίου 1934 Δρχ. 3.935.210.0 00
1 "Ιανουάριου—31
Ηβριου 1935 Δρχ. 4.264-973.000

. Επί πλέον τό 1935 329-763.000
Γο εις πλεονάσματα ποσόν των ει

σπράξεων τή 31)12)35 άνήρχετο είς 
•όρ/,. 215,9 έκατομ.

καταθέσεων άνήλθον είς δρχ. 68.388.000.
Λαμβανομένου ύπ’ δψει, δτι αί κατα

θέσεις τής Τραπέζης διετηρήθησαν κατά 
μέσον δρον είς δρχ. 695,7 έκατομ. οΐ 
καταβληθέντες τόκοι έπί καθ’ υπολογι
σμόν έπιτοκίω πρός 2,759ο)ο ανέρχονται 
είς δρχ. 19.131.000, Σύνολον ακαθαρί
στων κερδών δρχ. 87 519.000.

Τά έξοδα διαχειρίσεως άνήλθον είς 
δρχ. 37.811.000.

Τά ανωτέρω ποσά άναλογοϋσι έπί 
των εργασιών ώς έξης :
Μηνιαίος μέσος δρος 
διαθεσίμων 
Μηνιαίος μέσος δρος 
τοποθετημένων καί ά· 
πησχολημενών κεφα
λαίων
Μηνιαίος μέσος δρος 
ενεργητικού

Αναλογία έπί τοποθετημένων καί ά 
πησχολη μένων κεφαλαίων δρχ. 922,9 
έκατομ.
α) ‘Ακαθαρίστων κερ

δών 87 519.000. 9,48ο)ο
6) ’Ακαθαρίστων κερ

δών μετ’ αφαί
ρεση* τών τόκων
καταθέσεων δρχ.68.388.000 7,41ο)ο 

γ) ’Εξόδων διαχειρ. » 37.814.000 4,09ο)ο 
Άναλογίαένόςμέ- 

σου δρου ενεργη
τικού δρχ. 1058 έκατομ
α) ’Ακαθαρίστων

κερδών δρχ. 87.519.000 8,27ο)ο 
6) ’Ακαθαρίστων 

κερδών μετά τήν 
άφαίρεσιν τών τό
κων καταθέσεων

δρχ. 68.388.000 6,46ο)ο 
γ) ’Εξόδων διαχει

ρίσεως 37.814.000 3.57ο)ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ. Σ. Υ. τοΰ 
‘Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ναυ 
τιλιακή κίνησις τής "Ελλάδος μετά τοΰ 
έξωτερικοΰ κατάτόν μήναΔεκέμβριον π.έ 
έχει ώς ακολούθως : Κατέπλευσαν έν δ- 
λφ πλοία έμφορτα 259 χωρητ. 403.505 
κόρων, έξ ών υπό ελληνικήν ή σαν 95 
πλοία χωρητ. 93.950 κόρων τά δέ υπό 
λοιπά ή σαν υπό ξένας σημαίας. Άπέ^ 
πλευσαν δέ 172 πλοία χωρητ. 347.515 
κόρων, έξ ών υπό ελληνικήν ή σαν 26
πλοία χωρητ. 30.755 κόρων, τά δέ υπό- 2) Ζωικά 
λοιπά ή σαν υπό ξένας σημαίας. Κατά τό 3) Βιομηχανικά 
αντίστοιχον χρονικόν διάστημα τοΰ 1934 καί Χημικά 193ο 
οί ως άνω αριθμοί μεταβάλλονται ώς | 4) Καύσιμοι υλαι 190S

γωοητ. 5.415.759 καί απεπλευσαν πλοία ΓΑΛΛΙΑΣ 
έμφορτα 2.540 χωρητ. κόρων 4.504.783 iPvrrA ΡΤ 
έκ τούτων είς τήν Ελληνικήν σημαίαν 
αντιστοιχούν εις τους κατάπλους τα 208 
πλοία χωρητ. κόρων 4 400-652 και εις 
τούς απόπλους 2.051 πλοία κορών 4- 
048.789 είς δέ τάς ξένας σημαίας τά υ
πόλοιπα.

"Ήτοι κατά τό έτος 1935 έν συγκρισει 
πρός τό 1934 παρατηρεΐται γενικώς εις 
τούς κατάπλους αΰξησις αριθμού 52 
πλοία καί χωρητ. κατά 73.100 κορους 
είς δέ τούς απόπλους μείωσις εις αρι 
θμόν κατά 110 πλοία καί αΰξησις είς 
χωρητ. κατά 98.633 κόρους :
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ „
15 "Ιανουάριου—18 Φεβρουάριου ε. ε.

Κατά τό μέχρι τών βουλευτικών εκλο
γών τής 26ης ’Ιανουάριου χρονικόν διά
στημα ή έν τφ Χρηματιρτηρίιμ συναλ
λαγματική κίνησις περιωρίσθη είς ελά
χιστος πράξεις· αί δέ τιμα'ι_ παρουσία
σαν άναξίας λόγους διακυμάνσεις. Και 
μετά τάς έκλογάς δμως οΰδεμία έση- 
μειώθη βελτίωσις λόγοι τής _ άβεϋαιότη ■ 
τος ώς πρός τήν περαιτέρω εξέλιξη* 
τής καταστάσεως, δεδομένου δτι άπεδεί- 
χθησαν ισόπαλοι αί αντίθετοι πολιτικοί 
παρατάξεις καί ό σχηματισμός κυβέρνή- 
σεως προσέκοπτεν είς μεγίστας δυσχε-
οείας* „ ,. -Ληγοντος του πρώτου οεκαπενϋη με - 
ρου του Φεβρουάριου έ. ε. αι προσπά- 
Όειαι των πολίτικων κομμάτων ^προς, 
συνεννόησιν έσχημάτισαν ευμενή ατμό- 
σφαίραν μέ αποτέλεσμα τήν έλαφράν 
βελτίωσιν τών τιμών.

Ή σημειωθεΐσα δμως κίνησις η το ε
λάχιστη καί κατά συνέπειαν δέν δύναται 
νά λεχθή δτι μετεβλήθη αίσθητώς / επι 
τά βελτίφ ή ύφισταμ ένη μαρασμώδης 
κατάστασις τοΰ Χρηματιστηρίου.
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής υπηρεσίας του 
’Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου ο 
τιμάριθμος χονδρικής πωλήσειος του 
μηνός ’Ιανουάριου κατήλθεν εις 204c 
έναντι 2059 του μηνός Δεκεμβρίου π 
έτους.

Οί δέ κατά κατηγορίας 
έχουν ώς ακολούθως :

1935 1936 Αΰξησις η
Α)βριος Ί)άριος μείωσις

1) Γεωργικά
Προϊόντα 2307 2301

. FF.60.686
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ » Δρχ. 1.128

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΆΣ:
SONS DE 

CAISSE έν
κυκλοφορία Δρχ. 56.996
"Υπόλοιπον τοΰ 
παρ’ ήμΐν λ)σμοϋ 
επ’ όνόματι Ε
θνικής Τραπ.
Γιουγκοσλαυΐας 
(Τριμερείς συμ)·
σμοί) Δην. 44.537
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ :

B0NS DB 
CAISSE έν κυ
κλοφορία Δρχ-111.546.20 

Ύπόλοιπ ο ν

λ)σμοϋ 1 έπ’ ό- 
νόματι ’Εθνι
κής Τραπέζης 
Ρουμανίας Λρχ.171.978 685.51 

Ύπόλοιπ ο ν 
λ)σμοΰ No 2 
(τριμερείς συμ
ψηφισμοί) Δρχ.9ρ.975.714.75 Δρχ.263.065

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

BONS DE 
CAISSE έν κυ
κλοφορία

Λ)σμός SPE
CIAL (Τριμερείς 
Συμ)σμοΐ)

Γ)σμός Γ .
»> Α'.

Βλ

Δρχ. 2.986

LTQS

F.F.
115
114

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

τιμάριθμοι

2016 1995

1914
1908

—6
-21

—21
0

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
1J ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙ- 

ΤΗΣ ΕΑ-ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΛΑΔΟΣ

Κατά τον δη μοσιευ θέντα ισολογισμόν 
τά κέρδη τής χρήσεως 1935 μετά τήν 
•άφαίρεσιν τών καταβληθεντων τόκων

ακολούθως.
Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 268 χω

ρητ. 421.709 έξ ών ΰπό ελληνικήν ήσαν 
104 χωρητ. 98.218 κόρων άπέπλευσαν 
δέ πλοία έμφορτα 191 χωρητ. κόρων 
351.178 έξ ών ύπό ελληνικήν ήσαν 37 
χωρητ. 40563 ήτοι κατά τόν μήνα Δε
κέμβριον τοΰ 1935 έν συγκρισει πρός 
τόν τοΰ 1934 παρατηρεΐται μείωσις είς 
τούς κατάπλους άριθμοϋ κατά 9 πλοία 
καί χωρητ. κατά 18.204 κόρους, είς δέ 
τούς απόπλους μείωσις άριθμοΰ κατά 19 
πλοία καί χωρητ. κατά 3.663 κόρους.

Κατά τό έτος 1935 κατέπλευταν έν 
δλφ πλοία έμφορτα 3.156 χωρητ. 5.488. 
859 κόρων έξ ών ύπό ελληνικήν ήσαν 
τάΐ .053 χωρητ. 1.068.994 ΰπό ξένας ση
μαίας δέ τά υπόλοιπα 2.103 πλοία 
4.419.865 χωρητ. καί άπέπλευσαν 
2.430 πλοία χωρητ. 4.603.416 έξ 
ήσαντά 435 χωρητ. 402.940 ΰπό 
ελληνικήν καί τά υπόλοιπα 1.995 
χωρητ. 4.200.476 ύπό ξένας σημαίας.

" Κατά τό έτος 1934 οί ως άνω αριθμοί 
μεταβάλλονται ώς ακολούθως.

Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 3.104

(Είς χιλιάδας δραχμάς)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλ)μα 
Δάνεια δημοσίου είς χρυσόν 
Ετερον εξωτερικόν συνάλ)μα 

Κέρματα ‘Ελληνικά 
Συναλ)καί και γραμμάτια εσωτερικού

I Εμπορικοί συναλ)καί καί γραμμάτια
II Γραμμάτια Δημοσίου 

Πιστώσεις δημοσίου είς δραχμάς
Ετεροι πιστώσεις etc δραχμάς

Πιστώσεις είς εξωτερικόν συνάλλαγμα
Χρέος δημοσίου
Επενδύσεις
Κτίρια Τραπέζης καί ’Εγκαταστάσεις 
"Ετερο στοιχεία τοΰ ενεργητικού

7)1)1936 7)2)1936 
2381,1 

507,2 
0,5 

185,8

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον κατα βεβλη μένον 
Άποθεματικά: Τακτικόν και έκτακτον 
Τραπεζικά γραμμάτια 
Λογαριασμοί έν δψει είς δραχμάς 

α' Δημοσίου 
6" Τραπεζών 
γ' "Ετεροι λογαριασμοί 
Γραμμάτια καί Τρ)καί

ΓενικόςΤ ιμάριθ μ.2059 2045 14
Ή κατά 0,3ο)ο πτιοσις τοΰ ειδικού 

τιμαρίθμου τών γεωργικών προϊόντων 
δφείλεται είς τήν μείωσιν τών, τιμών 
τών καφέ, αλεύρων και σιμιγδαλιων.

Ή κατα 1ο)ο μείωσις τοΰ τιμαρίθμου 
τών ζωικών οφείλεται είς την ελαττωσιν 
τών τιμών Βουτύρου, καί Βακαλάου. 
Μείωσις ώσαύτως παρατηρεΐται και εις 
τά Βιομηχανικά προϊόντα κατα 1,1°)ο 
λόγιο τής έλαττώσεως τών τιμών γενι
κώς τών σιδηρικών.

Ούτως ό γενικός τιμάριθμος κατήλθε 
κατά θΥ·
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ 31.1.36.

(Είς χιλιάδας)
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ STOCRM27.272
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ
ΤΣΕΧΟΣ)ΙίΙΑΣ Άνοιγμα 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 
ΒΕΛΓΙΟΥ 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ

'Υποχρεώσεις είς εξωτερικόν συνάλλαγμα 
Έτερον εξωτερικόν Συνάλλαγμα 
Έτεραι υποχρεώσεις

3456.5
567.2 

0,5
175,8

303,0

3277.6
1299.6
4480.2

1,1
2714.1

299,4
175,2
496,8

127668

400,
108.4 

5829,7

197.4
501.8 

4162,4
102.9 

10,794,2
229.4 

0,5
1234,3

296.6

3465,7
1030,3
4792.6

1,1
2714,1

299.4
175.4
542.2

12659.4

400,
108,4.

5553.5

167.2
681.3

4263.5 
81,9

10.747.4 
267,9

0,5
1135,2

12659.412766,8
Τά στοιχεία τής καταστάσεως τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τής^J/2/36 παρου-

σιάζουσι τάς εξής διακυμάνσεις, έν συγκρισει πρός τας τής 7/1/1936
Μείωσις δυναμικής κυκλοφορίας ήτοι αθροίσματος τραπεζογραμματίων 

κυκλοφορίφ καί υποχρεώσεων έν δψει δρχ.
Μείωσις ετέρων υποχρεώσεων

46,8
99.1

εν
έκατ.

Σύνολον 145.9

FS 422 
» 1.746 

I.ITS2.835 
K.C.71.893 
ΔΟΛ. 118 
Λ. Α. 20 
F.B.17.187

’Έναντι row ανωτέρω μεταβολών”:
Έμειώθη ό χρυσός καί έξωτ· σνναλ)μα δρ. 75,4 έκατ. 
Ηύξήθησαν αί υποχρεώσεις είς εξωτερ-

συνάλλαγμα ______ν 38,5 »

Μεΐον αΰξησις Έλλην, κερμάτων
Μείωσις τοποθετήσεων έν γένει 
Αΰξησις ετέρων στοιχείων ενεργητικών 

καί έγκαταστάσεω ν

113.9
10.

δρχ. 87.6 έκατ.

45,6

δρ. 103.9 έκατ.

42.-
Σύνολον 145,9

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει, δτι τό καθαρόν απόθεμα τής Τραπέζης^τής Ελ 
λάδος είς χρυσόν καί εξωτερικόν συνάλλαγμα έμειωθη κατα 113,9 εκατ. η σε ου-. η _ .... .. ' __Λ A Q, ο -ν η τF.S. 680 ναμική κυκλοφορία κατά δρχ. 46,8 εκατ.

ΤΡΑΤΤΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ' (της ?ης Φε^ουαρίου 1936)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ I Κ Ο Ν
1. Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλλαγμα
2, Δάνεια δημοσίου είς χρυσόν
8. "Ετερον εξωτερικόν συνάλλαγμα 
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα _
5 Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσιοτερικου- 

ί. ’Εμπορικοί συν)και καί γραμμάτια 
U. Γραμμάτια Δημοσίου

<6 Πιστώσεις;
I Πληρωτέοι είς δραχμάς; 

α ζΧημοσίου Δρχ. θ.465.628.2.^3.20
β' 'Έτεραι 1·030.3^.4.ο64.ο7

II. Πληρωτέοι είς εξωτερικόν συνάλλαγμα
7. Χρέος τοΰ Δη μοσίου '
8. Επενδύσεις

19. ΚτίριαΤραπέζης καί εγκατασταθείς 
3. Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

Δρ.

Δρχ. 29ti.608.340.80

4.495.952.817.77
1.099.261.15

3.381.088.078.64
567.200.160.70

500.219.95
185.824.663.90

296.608.340.80

4.497.052.078.92
2.714*111.162.45

299.426.901.05
175.443.211.49
542.138.062.50

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
11. Κεφάλαιον καταβεΰλη μενον
12. Άποθεμαιικά:

I Ποόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Καταστ.
II Τακτικόν άποθεματικόν

13. Τμήμα Τακτικού ΆποΟεματικοΰ είς άντίκρυσμα 
άποαβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας συμφωνω

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία. ,
15. Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμας:

I Λοναοιασμοί τρεχούμενοι και καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρχ. 167.184.184.93 
β' Τραπεζών » 681.326.894.71
γ* "Ετεροι Λ)σμοί » 4.263.492.104.64

Δρχ. 21.492.559.30
56.900.000-—

Ν. 5305

Αχ. 400.000.000.—

78.392.559.30

30.000.000.— 
5.553.400.800.—

Δρχ-
11 Γραμμάτια καί .τραβηκτικαί δψεως

16. Καταθέσεις είς δραχμάς ύπό προθεσμίαν:
I Δημοσίου 

II Τραπεζών
III "Ετεροι Λογαριασμοί

17. Υποχρεώσεις είς εξωτερικόν συνάλλαγμα ^και Χβψ!ον:
I Έξωτ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ. αρνρ. Δρ/.

II "Ετερον εξωτερικόν συνάλλαγμα
18. "Ετεραι υποχρεώσεις

5.112.003.184.28
81.958.089.05

267.912.741.29
500.219.95

5.193.961.273.33

268.412.961.24
1.135.219.286.53

Προεξοφλητικός τόκος 7 ©)©
"Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν 

Τ,-Κ Τραπέζης μόνον κατόπιν έγγραφου 
εντολής αύτής).

Δρ. 12/659.392-880.40

Έν ’Αθήναις τη 7r) Φεβρουάριου 1935
Ό ’Υποδιοικητής 

ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

An. 12.659.392.880.40

‘C Τμηματάρχης τοΰ Γεν. tVoyiornpiou 
Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ



ΤΑ KYPIQTEPA ΒΟΑΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

17 Ιανουάριου
Παρά τω Υπουργεία) Οίκονομι 

κών ιδρύεται γενική έπιθεόίρησι 
καπνεργοστασίων.

21 ’Ιανουάριου
Δημοσιεύεται νόμος περί καταρ- 

γήσεως τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας
’Αποθνήσκει ό Διευθυντής τή 

Λαϊκής Τραπέζης Σπ. Λοβέρδος.
22 Ίανουαρίβυ

Έπαναφερονται διά συντακτικής 
πράξεως οί μετά το κίνημα τής 1ης 
Μαρτίου π.ε. άπολυθέντες υπάλληλοι 
Βουλής Γερουσίας Δήμου κλπ-

26 Ίανουαρίβυ
Ένεργοϋνται εκλογαί δΤ άναθεω 

ρητικήν Βουλήν. Τ’ αποτελέσματα 
τοιοΰτων φέρουσι σχεδόν ισόπαλον 
τό κόμμα των Φιλελευθέρων προς 
λοιπά άντιβενιζελικά κόμματα. Ε
κλέγονται επίσης και 15 βουλευται 
τοΰ Παλλαϊκού Μετώπου (Κομμου- 
νισταί).

28 Ίανουαρίβυ
Κυροΰται δι’ αναγκαστικού νομού 

η συμβασις μεταξύ Δημοσίου και 
Εταιρείας ύδάτων.

31 Ίανουαρίβυ
’Αποθνήσκει ό αρχηγός τοϋ Ε

θνικού ριζοσπαστικού κόμματος Γ. 
Κονδύλης.

3 Φεβρουάριου
Κατ έξουσιοδότησίν τοϋ Υπουρ

γείου Εθνικής Οικονομίας ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος άνακοινοι,δτι τήν 
31 Μαρτίου έ· έ. Θά λήξη ύριστικώς 

ή ισχύς τών ταμειακών γρ)τίων τοΰ 
Ελληνο-'Γουρκικοϋ κλήριγκ.

7 Φεβρουάριου
’Αγγλικά! εφημερίδες υποστηρί

ζουν, ότι τό πληρωνόμενον ποαο- 
στόν προς έξυπηρέτησιν τών εξωτερι
κών δανείων δέον νά άνέλϋη από
35°/ο · -η'εις 50%.

11 Φεβρουάριου
Οί άνεργοι δημιουργοϋν έκτρο

πους σκηνάς εις Μυτιλήνην.
13 Φεβρουάριου

Συγκροτείται συμβουλών τοϋ 
Στέμματος προς λύσιν τής εκκρεμό
τητας τοΰ κυβερνητικού ζητήματος 
και σχηματισμόν συμμαχικής κυβερ- 
νήσεως καί έκ τών δύο πολιτικών 
παρατάξεων.

18 Φεβρουάριου
Ναυαγούν αί άρξάμεναι συνεννο

ήσεις μεταξύ Σοφοΰλη καί Τσαλδά- 
ρη διά τον σχηματισμόν συμμαχι
κής κυβερνήσεεος έκ τών Φιλελευθέ
ρων καί τών Λαϊκών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

19 Ίανουαρίβυ
"Ο κ. Έρριώ παρητήθη τής προ- 

εδρείας τοϋ ριζοσπαστικού κόμμα
τος καί τόν διαδέχεται ό κ· Ταλαντιέ.

20 Ίανουαρίβυ
’Αποθνήσκει ό βασιλεύς τής "Αγ

γλίας Γεώργιος ό Ε
Συνάπτεται στρατιοττική συνθήκη 

μεταξύ Τουρκίας καί Σοβιέτ.
21 Ίανουαρίβυ 

Ό τέως πρίγκηψ τής Ουαλίας ά-
νακηρύσσεται βασιλεύς τής Αγγλίας 
ώς Έδουάρδος ό Η'.

22 Ίανουαρίβυ
Παραιτεΐται ή γαλλική κυβέρη 

σις κ. Ααβάλ.
Παραιτεΐται ή Αιγυπτιακή κυ- 

Ιέρνησις.
23 Ίανουαρίβυ

Οί Αίθίοπες αγγέλλουν περιφανή 
νίκην εγγύτατα τοΰ Μακαλέ μέ με 
γίστας απώλειας τών ’Ιταλών.

24 Ίανουαρίβυ
Εν Γαλλία δ κ. Σαρρώ σχηματί

ζει κυβέρνησιν, βασιζομένην εις τό 
Ριζοσπαστικόν κόμμα, τήν Ριζοσπα
στικήν αριστερόν, εις τούς Δημοκρα
τικούς τοϋ κέντρου καί εις τινας ψή

φους τής σοσιαλιστικής ένώσεως.
25 Ίανουαρίβυ

Ή ’Επιτροπή τής Κ.Τ.Ε· συνε 
ζήτησε τήν έπέκτασιν τών κυρώσεων 
καί εις τό πετρέλαιον.

27 Ίανουαρίβυ
Επικρατεί έκρυθμος κατάστασις 

εν Αίγύπτφ λόγω τής κυβερνητικής 
κρίσεως.

31 Ίανουαρίβυ
Λύεται έν Αίγύπτα) ή κυβερνητι

κή κρίσις διά τοΰ σχηματισμού υπη
ρεσιακής κυβερνήσεως υπό τόν...

2 Φεβρουάριου
Αυξάνεται ή στρατιωτική θητεία 

έν ’Ιταλία εΐς 18 μήνας.
4 Φεβρουάριου

’Αποτυγχάνουν αί ποοσπάθέιαι 
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως προς 
σύναψιν έν ’Αγγλία μεγάλου δάνει
οί) διάτήν ένίσχυσιν τών εξοπλισμών 
της καί τήν έκτέλεσιν διαφόρων πα
ραγωγικών έργων.

5 Φεβρουάριου
Τό μέγα φασιστικόν συμβούλων

6 Φεβρουάριου
Γίνεται έναρξις τών χειμερινών 

’Ολυμπιακών αγώνων εις Γκάρμις 
Πάρτεν Κίρχεν τής Γερμανίας.

9 Φεβρουάριου
’Αποθνήσκει ό διάσημος Γάλλος 

ιστορικός Σάκ Μπενβίλ.
11 Φεβρουάριου

Εκλέγεται Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς ό μητροπολίτης Έρμουπόλε- 
ως·

’Ανακαλύπτεται συνωμοσία έν 
Γερμανία στρεφόμενη κατά τοΰ φα
σιστικού καθεστώτος!

Ενεργοϋνται πολυάριθμοι συλλή
ψεις καθολικών ιερέων ως ενεχόμε
νων εις τήν συνωμοσίαν.

13 Φεβρουάριου
Ό ηγέτης τών σοσιαλιστών έν 

Γαλλία κ. Μπλούμ ύφίσταται έπίθε- 
σιν έκ μέρους τών βασιλοφρόνων 
καί τραυματίζεται σοβαρώς υπ’ αυ
τών.

15 Φεβρουάριου
Μετά τήν ανωτέρω έπίθεσιν ση-

3 ,γ , μειοϋται επικίνδυνος έξαψις t(7)v
εν_ τα αποΦ«σιζει την συνεχισιν I πνευμάτων τών αντιθέτων πολιτικών 
τοϋ πολέμου. I παρατάξεων αριστερά; καί δεξιάς.

16 Φεβρουάριου
Οί Αίθίοπες ΰφίστανται μεγάλήν 

ή τταν νοτίως τοϋ Μακαλέ.

Γίνεται μεγάλη αντιφασιστική 
διαδήλωσις έν Παρισίοις εις ένδει. 
ξιν διαμαρτυρίας διά τήν έπίθεσιν 
δμάδος βασιλοφρόνων κατά τοΰ ή. 
γέτου τόδν σοσιαλιστών κ. Μπλούμ

17 Φεβρουάριου

Εκ τών ένεργηθεισών εκλογών 
καθ’ ύλην τήν Ισπανίαν εξέρχεται- 
νικητής τό μπλοκ τής αριστερής. Εις 
πολλάς επαρχίας κηρύσσεται στρα. 
τιωτικός νόμος·

18 Φεβρουάριου

Κηρύσσεται κουμμουνιστική έπα- 
νάστασις εΐς τήν Παραγουάην. Τα 
κυβερνητικά στρατεύματα προ τής; 
υπεροχής τών επαναστατών παραδί- 
δονται άνευ ό'ρων καί δ Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας Άγιάλα υποβάλλει, 
τήν παραίτησίν του είς τούς Ιπανα- λ 
στάτας-.

ΠΙΝΑ- ΙΣΧΥΟΝΤΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

1? QC
CO 40 2.-d ρ
S i.<ι

Επίσημος προεξοφλητ. τόκος
ι Συμβατικός τόκος

(άνώτατον δριον) | από 14—ΙΟ
Ι Νόμιμος τόκος 

Τόκος υπερημερίας
’Επιτόκια καταθέσεων εί§ δραχμάξ

( Επι if] βασει κοινής συμφωνίας τών κυρ κότερων Τραπεζών 
τής Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών.)

7 ο)ο

10 ο) ο 
9 ο)0 
9 ο)0

Καταθέσεων δψεως 
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου

(άνώτατον δριον ποσοΰ: 
Δραχμ. 100.000

Καταθέσεων έπί προθεσμία 
Διαρκείας 6 μηνών 

» 1 έτους
» 2 έτών

«πό 1—12—33 ο)ο

από 14—6-

απο

4 * καί πλέον

-33

-34
»

»

3 ο)ο

21)2 ο)0
3 ο)ο 
31)2 ο)0
4 ο)0

ΤΙΜΑΙ Τ1ΙΝ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΉΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟf TIMQN

ΕΙΔΟΣ ’Ονομαστική 
άξια κατά τί
τλον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1936

A') ΜΕΤΟΧΑΙ
1. Τραπεζών

Τραπέζης Ελλάδος
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
Τραπέζης ’Αθηνών

» Έλλ. Έμπορ Πίστεως 
Εμπορικής Τραπ" τής Ελλάδος 
Καπνοβιομηχανίας καί Τραπ. Καραβασίλη 
’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Λαϊκής Τραπέζης 
Τραπέζης Λακωνίας 
Τραπέζης Πειραιώς 
Τραπέζης Χίου

2. Τών κυριωτέρωχ* βιομηχανιών καί άλλων 
εμπορικών Εταιρειών

Έλλην.Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων 
Εθνικής Άτμοπλοίας τής Ελλάδος 
Εταιρ. Χημ. Προϊόντων καί Λιπασμάτων 
Έταιρ. Έλλην. Πυριτιδοποιείου καί Καλυκοποιείου 
Εταιρ. Χρωματουργείων Πειραιώς 
Εταιρ. «Ελληνικής Εριουργίας >
Αν Έτ. «ΙΙειροϊκή—Πατραϊκή» Βιομηχανία Βάαβακος 

Μεταξοϋφαντ. «ή Χρυσαλλίς» Στ. Παπαδοπούλου 
Ανων. Γεν. Έταιρ" Τσιμέντων «Ηρακλής»
Ελλ. Έταιρ" Οίνων καί Οινοπνευμάτων
Β) ΟΜΟΛΟΓΙΑ1

Εΐς χρυσόν
ΕθνικόνΔάνειον 120.000.000 5ο)ο 1881 

500.000 000 5ο )ο 1914 
Προσφυγικ. 7ο)ο 1924 

» » Σταθεροπ. 6ο)ο 1928
» Παραγωγ. 6ο)ο 1928 

* » 6ο)ο 1931
2. Εΐς τραπεζογραμμάτια 

Εθν. Δαν. 750.000.COO Έντοκ. 8ο)° 1926 
» » 800.000.000 Έλλ. Ύπηκ. 8ο)ο
» » 6.000 000.000 Άνταλλάξ.
» » 1.650.000.000 Άνταλλάξ.
» » 300.000.000
* » 1.570.000.000 Α' Άναγκ.

» 1.230.000.000 Β' Άναγκ. 
ιΈθν. Κτηματικ. Τρ· 200.000.000 
|Έθν. Κτηματικ. Τρ. 200.000.000

1927 
1926
1928 
1920

8ο)ο 
6ο)ο 
5ο)ο 

6 1)2ο)ο 1922 
βο)ο 1926 
7ο)ο 1925 
7ο)ο 1926

5.000— 
1.000 — 

100— 
100.- 
100. 

1.000— 
1.000. 

700.- 
300.— 
100. 

ιοο·

£. 1 -)- 
Φ. Χρ. 25.027 

Δρ. 100 — 
100— 
100.- 
250.- 
500.- 
100.- 
100- 
100.-

Φ" Χρ. 500.- 
> » 500.— 
£ 20—)- 
» 20.—)— 
» 20.—)- 
» 20.-)-

100.—
500.—

1.000.—
1.000.-

200.—
100—
100—
250—
250—

Ανωτάτη Κατωτάτη Τ ιμή
τής 31-1 36

7.780—
60.000—

216—
Ούδεμία

418—
Ούδεμία

6.200—
Ούδεμία

540—
239—

1.330—
2.210—

943—
325—

1075—
210.—

1.315.—
1.200—

2.935—
2.975—
3.930—
Ούδεμία

4.300—

68.75
331—
098.—
692—
124—
70—
63—

308—
302.—

7.600. 
58.500— 

202.
πράξ. έγένετο 

388.
πραξ. έγένετο

πρα:
6.125— 

. έγένετο

528. 
192 

1.285— 
2.100. 

920— 
2S4 

1050— 
188. 

1.250. 
1.140.

2800.- 
2865 — 

3.880.
πράξ. έγένετο 

4:090—

06.75 
319— 
677.50 
678. 
118.
67.

00 50·· 
299- 
298.-

7650.
59.200,

213—
105.-
414—

8.500.-

6.200-
75.-

220.—
220.-

2.935. 
2.960.— 
3.920. 
3.100, 
3.700, 
4J90,

68-
328.60
690.

691. 
122.·

69.2562.75
308—
301.-1

ΙΙΜΙ ΤΩΝ ΚΑΤΠ0Ι ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΟΗΝΩΝ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ. 
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ΖΥΡΙΧΗΣ
jEliIMB? ΠΡΟΕΖΟΦΛΒΤ. ΤΟΚΟΣ ΑΙΑΦΟΡΟΗ ΙΟΡΟϋ

ΧΟΡΑΙ ΕΠΙ ΤΡΙΣ 0)0 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

•Αγγλία Λίρα
Αίγυπτου Λίρα 
Αύατρίας Σελλήνιον 
Βελγίου Φράγκον 
Βουλγαρίας Λέβα 
Γαλλίας Φράγκον 
Γερμανίας Μάρκον 
Γιουγκοσλαυ?ας Δινάριον 
Ελβετίας Φράγκον 
Ελλάδος Δραχμή 
Ήν. Πβλ.’ΑμερικήςΔολλάριον 
’Ιταλίας Λιρέττα 
Καναδά Δολλάριον 
'Ολλανδίας Φλορίνεον 
Πολωνίας Ζλότυ 
Ρουμανίας Λέΐ 
Σουηδίας Κορώνα 
Τουρκίας Λίρα 
Τσεχοσλοβακίας Κορών®

ΑΘΗΝΩΝ

Parito ΤψήΕίς χρυσόν τής 31)1)36

1 £■ ■ =375.— 526.—
1 LEg. =384.— 539—
1 Sh. — 4842 3
1 FrsB. = 2.143 3,59
1 Leva = 0.5567
1 Eri F. = 3.019 7.01
1 iim. =' 18.355
1 Bin. =. 1 357
1 FrsS. = 14 8681 34 55

1 $- - 77.056 105—
1 Lit = 4.055
1 $c. = 77.056 105—
ΐ Fl. = 30.973 72.05
1 Zloty ~ 8644 19,90
1 Lei — 0.4609
1 K.S. = 20,64 27.05
1 Ltq» =338.78
1 K.C = 2.08 —

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ρατϊίέ 
είς χρυσόν

Τιμή
τής 31)1)36

0,975 
34,58 

175— 
673,659 
12421 
2'',43 

276,316 
25,22 

375— 
4,867 

92.46 
4,867 

12,107 
43,38 

813,588 
18,16 
1,10 

164,25

ΖΥΡΙΧΗΣ

Parite
είς χρυσόν

0,975 
26,3Γ 

146,725 
400— 
75,04 
12,305

216.50 
15,207

520,- 
5,00 

62,06 
4,992 1 
7,295 1 

26,25 
573,— 

19,395 
6,17

119.50

£.
LEg.
Sh.
F rsB. 
Leva 
Frs F. 
Run. 
Din.
F rsS.

$·
Lit.

FI. =

Lei — 
KtS. = 
Lt.qs = 
KC. —

25,22
25.62

0,7292
0,14412
0,0374
0,203

1,2345
0,0918

0,0672
5,18

0,2727
5,18

2,0832

0,031
1,3888

2.27,
0,1279

Άνωτάτη

15,215
15,60512
0,574
0,51925
0,035
0,2035
1,2365
0,0698

3,0785
0.246

2,0885
0,581
0,023
0,784
2,45
0,1276

Κατωτάτη

15,15
15,535
0,5725
0,51725
0,035
0,2023
1,234
0,0698

3,0345
0,242

2,0845
0,578
0,022
0,7815
2,45
0,1269

Τιμή
τής 31)1)36

15,20
15,5898
0,5730
0,51775
0,035
0,20265
1,2345
0,0698

3,05
0,2425

2,0845
0,5790
0,022
0,7b35
2,45
0,1272

Ελλάς 
Αγγλία 
Αλβανία 
Αύστρία 
Βέλγιον 
Βουλγαρία 
Γ αλλία 
Γερμανία 
1Τουγκοσλαυΐα 
Δανία 
Ελβετία 
Εσθονία 
Ήν. Πολιτεΐαι 
Ιαπωνία 
Ιταλία 

’Ισπανία 
Λεττονία 
Λιθουανία 
Νορβηγία 
Ουγγαρία 
'Ολλανδία 
Πολωνία ■ 
Πορτογαλία 
Ρουμανία 
Ρωσσία 
Σουηδία 
Τουρκία 
Τσεχοσλοβακία 
Φινλανδία

7
2
7 1]2 
31J2 
2 
6
3 1)2
4

3 1)2 
2 1]2 
1 1)2 

1 112
3.65
5 
5
5 1]2
6
3 1]2
4
21]2
δ
4 1]2 
8
2 1]2
5 1]2
3
4

14-10-33 
30- 6 32 
16-11-33 
10- 7-35
14- 5-35
15- 8-35 
6- 2-36

22- 9-32 
1- 2-35 

21- 8-35 
2·1δ 35 
1- 0-35 
1- 2-34
2-
9-

35*.
1-
1-

24-
28-

4-
2ί

7- 33 
9-35 
7 35
1 33 
1-34 
5-33
8- 35
2 36 

10-33
13-12 34 
15-12 34 
22- 3-27

1- 12-33
2- 3 33 
1- 1-36
3- 12-34
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
Αί τελευταϊκι άρχοαρεσίκι τοΰ 

Συλλόγου άνέδειξαν νέαν Διοικη
τικήν 'Επιτροπήν, ή οποίοι καί άνέ- 
λαβε τα καθήκοντα της.

Εις προηγοΰμενον αρθρον μας έ- 
τονίζαμεν, οτι συντελεστής τής έ- 
πιτυχίοις μιας συλλογικής επιδιώ
ξεως δέν είναι μόνον οί λαμβά- 
νοντες τήν εντολήν τών Συναδελ 
φων διά τήν διαχείρισιν τών κοι
νών, αλλά καί άπαντες οί έντο- 
λεΐς, τών οποίων τό καθήκον δέν 
τελειώνει εις μίαν εκλογήν, άλλ’ 
απλώς αρχίζει άπ’ αυτήν.

’Εάν έπιμένωμεν εις τό θέμα τοΰ 
το είναι διότι αρκετοί Συνάδελφοι 
προθύμως άσκοΰντες τό εκλογικόν 
των καθήκον κατά τήν ημέραν τών 
αρχαιρεσιών εξαφανίζονται εΐτα 
διά τόν Σύλλογον μέχρι τών νέων 
τοιούτων.

Είναι άφ’ έαυτής νοητή ή δύαμε 
νής έπίδρασις, την οποίαν έχει επί 
των συλλογικών πραγμάτων ή χα- 
λάρωσις τοΰ συλλογικοΰ ενδιαφέ
ροντος, οπού εμφανίζεται.

Νά άναφέρωμεν μερικά έκ τών 
αποτελεσμάτων;

Οί Συνάδελφοι ή διστάζουν, ή ά' 
ποφεύγουν νά άναλάβουν τό βά
ρος τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου- 
η επιδίωξις τών ζητημάτων μας μον 
ραίως καταντά άτονος καί άδιοτ 
μόρφωτος ελλείψει πλήρους καί έ 
ξονυχιστικης μελέτης τών θεμά
των, καταναλίσκεται πολύτιμος 
χρόνος διά τήν συντόνισιν τών 
συλλογικών δυνάμεων, αποστερεί 
ται ή έκάστοτε Διοικητική Επι
τροπή άναλόγου κύρους καί ερεί
σματος κλπ.

Πρέπει νά έννοηθή καλώς παρά 
τών Συναδέλφων, ότι τόν τόνον 
καί τόν ρυθμόν εις τήν διαχείρισιν

τών συλλογικών πραγμάτων δίδει 
τό ενδιαφέρον τών συγκροτούντων 
ένα Σύλλογον μελών,

Δέν είναι δυνατόν νά δίδωμεν 
μίαν εντολήν εις ομάδα Συναδέλ
φων καί' ήμεΐς νά άρνούμεθα οίαν- 
δήποτε συμβολήν ή συμμετοχήν 
εις τήν προαγωγήν τών ζητημάτων 
μας, είναι δέ τουλάχιστον άδικον 
νά δυσφορώμεν έκ τών ύστέρων διά 
τυχόν άτυχή διαχείρισιν ένός ζη
τήματος έπιρρίπτοντες εις άλλους 
τάς ιδίας μας εύθύνας.

Ή νέα Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου πιστεύουσα μετά πεποι- 
θήσεως, ότι πρωταρχικήν προϋπόθε- 
σιν τής επιτυχίας τοΰ έργου της α
ποτελεί ή άνααύνταξις τών συλλο
γικών δυνάμεων θά καταβάλη πά 
σαν φροντίδα διά τήν τόνωσιν τοΰ 
συλλογικού ενδιαφέροντος.

Προς τοΰτο μεταξύ άλλων καθιε 
ροΐημέρας συναντήσεων τών μελ 
λών έν τώ Συλλόγω.

Καί άλλοτε, εις παλαιοτέραν έ- 
ποχήν,ύπήρχον αί συναντήσεις τών 
Συναδέλφων έν τώ Συλλόγω καί 
εΐχον ίκανοποιητικώτατα άποτελέ 
σματα.

"Ηδη άπέφασίσθη, όπως τήν πρώ- 
την καί τρίτην Τετάρτην εκάστου 
μηνός συναντάται ή Διοικητική Έ 
πιτροπή μετά τών Συναδέλφων έν 
τώ Συλλόγω. Κατά τάς συναντή
σεις ταύτας ή Διοικητική ‘Επιτρο
πή θά έπικοινωνή μετά τών Συνα
δέλφων άπ’ ευθείας άκούουσα τάς 
σκέψεις καί επιθυμίας των, θά δια 
μορφώνη πρόγραμμα τών άπασχο 
λούντων τόν Σύλλογον θεμάτων', 
θά άνταλλάσαμ γνώμας καί θά κα 
ταστρώνη σχέδιον εν'εργείας, εις έ· 
νίσχυσιν τοΰ οποίου θά έπικαλή- 
ται τό ενδιαφέρον καί τήν συνερ 
γασίαν τών μελών.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή πιστεύει 
ότι τά ζητήματά μας θά ωριμάζουν 
οΰτω καλλίτερον καί ότι ή έπιδίω 
ξίς των θά έχη μεγαλειτέρας πιθα
νότητας επιτυχίας καί άναγνωρί- 
σεως τών δικαίων- άπόψεων έκάστου 
ζητήματος, διότι δέν αρκεί ή διαρ 
κής προς τά άνω όχλησις, άλλά καί 
προς τά κάτω δέον- νά λέγεται εύ- 
8αροώς_ ή άλήθεια καί νά διαφωτί
ζεται έπαρκώς ή κοινή γνώμη εις 
τάς έπιδιώξεις της καί τήν δυνατό
τητα τήςπραγματοποιήσεώς των.

Διότι τότε, όταν ή μελέτη καί ή 
δικά ία άποψις είναι μέ τό μέρος 
τοΰ αίτοΰντος,είναι αναμφίβολον, 
ότι άσπρος ον ύποβάλλεται ή αϊτη- 
σις, θά τήν εξετάσει πάντοτε μετ’ 
εύμενείας εφόσον μάλιστα έχει καί 
τήν διάθεσιν εύμενώς νά έξετάζιι 
δίκαια αιτήματα.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή πιστεύει 
άκόμη, ότι τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
θά άναμετρήσουν τάς εύθύνας των 
έναντι τής οργανώσεώς μας καί τής 
θέσεως τών- ζητημάτων- μας καί ότι 
θά αισθανθούν ώς καθήκον νά έν-ι 
σχύσουν- τό Συμβούλιο ν εις τάς 
προσπάθειας του, αί οποΐαι θά εί
ναι τοσούτφ επιτυχέστεραι, καθό
σον θά είναι ζωηρότερον τό συλ
λογικόν ενδιαφέρον τών Συναδέλ
φων.

Τά θέματα, τά όποια θά συζη 
τώνται εις έκάστην συγκέντρωσιν 
θά άνακοινώνται έκ τών προτέρων- 
διά τής «Τραπεζιτικής», ώστε οί ε- 
χοντες τήν- _ πρόθεση- νά αναπτύ
ξουν ώρισμέν-ας άπόψεις νά έχουν 
τόν άπαιτούμενον- χρόν-ον, ϊνα 
προετοιμασθοΰν.

Τό θέμα τής πρώτης συγκεν-τρώ- 
σεως θά είναι «Σύλλογος καί συλ
λογικόν ενδιαφέρον».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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Οΰτω ήναγκάσθησαν αί μεγά 
λαι Τράπεζαι τοΰ εξωτερικού, 
είτε κεχωρισμένως έκαστη, διά τό 
έαυτής προσωπικόν, είτε όλαι ό- 
μοϋ, διά πάντας γενικώς τούς υ
παλλήλους, νά ιδρύσουν είδικάς 
σχολάς Τραπεζικών μαθημάτων 
καί ξένων γλωσσών, έν ταΐς όποί- 
αις ύπεχρέωσαν τό ύπ’ αύτάς λο
γιστικόν προσωπικόν νά φοίτηση 
επί ώρισμέι φ χρονική) διαστήματι 
καί νά τύχη ώρισμένης έπιδόσεως 
λαμβανομένου τούτου ύπ’ ύ'ψιν 
διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ υ
παλλήλου.

Εις τήν ’Αγγλίαν λόγου χάριν 
αί Τράπεζαι ίδρυσαν τό Institu
te of bankers, τελείως άνεξάρτη 
τον οργανισμόν, τόν όποιον χρη 
ματοδοτοΰν άναλόγως τής σημα
σίας των έκαστη καί δστις άσχο- 
λεΐται είδικώς τόσον μέ ιήν έκ- 
παίδευσιν τών μαθητευομένων 
(Student class) δσον καί μέ τήν 
μετεκπαίδευσιν τών βαθμοφόρων 
(Graduate class). "Ινα δέ υπάλ
ληλός τις κατακτήση τήν έν τφ 
Ίνστιτούτφ τούτφ θέσιν τοΰ Fel
lows προαπαιτεΐται δπως άφ’ έ
νός μέν έχη ούτος τελειώσει έπιτυ- 
χώς τήν Graduate class ή νά «έ- 
κτηται πτυχίον άναιτέρας σχολής, 
άφ’ ετέρου δέ νά προταθή υπό 
δύο τουλάχιστον Fellows.

Είς τήν Γερμανίαν ίδρύθη ύπο 
τών Τραπεζών από συμφώνου καί 
μετά τής Έπιθεωρήστως τών Σχο 
λείων τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας 
ειδική Σχολή διά τούς Τραπεζι
κούς 'Υπαλλήλους, έν τή οποίοι 
διδάσκονται καί αναλύονται υπό 
ειδικών καθηγητών καί πρακτικών 
τά άφορώντα τάς διαφόρους τρα
πεζικός εργασίας οικονομικά, δη

μοσιονομικά καί τεχνικά θέματα.
Καί ενταύθα τά τμήματα τών 

μαθημάτων διακ#ίνονται είς δύο:
To Α' Τμήμα, είς τό όποιον 

φοιτούν οί αρχάριοι διαρκεΐ επί 
δύο έτη καί περιλαμβάνει τά κά
τωθι περίπου μαθήματα:

α) Εκλογή Κεφαλαίων έκ τής 
τεχνικής τών Τραπεζικών ’Εργα
σιών καί δή τών καταθέσεων, τών 
ανοικτών λ)σμών, τής είσπράξεως 
καί προεξοφλήσεως συναλλαγμα
τικών, τών εργασιών επί χρεω- 
γράφων, τού συναλλάγματος κλπ.

β) Λογιστικόν σύστημα τώνΤρα- 
πεζών επί τών άνω εργασιών.

γ) ’Αγγλική ή Γαλλική αλληλο
γραφία.
Β'. ΕΞΑΜΗΝΙΑ

α) Εκδοτικοί Τράπεζαι, β) Συμ 
ι(ιηφιστικά Γραφεία, γ) ’Ισολογι
σμοί καί ισοζύγια τών Τραπεζών, 
δ) ’Αγγλικά ή Γαλλικά.
Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑ

α) Κρατικοί Τράπεζαι, β) Ταμι
ευτήρια, γ) Ύποθηκικαί Τράπε- 
ζαι δ) Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί 
ε) Arbitrage επί Χρεωγράφων καί 
Εξωτερικού Συναλλάγματος στ) 
’Αγγλικά ή Γαλλικά.
Δ', ΕΞΑΜΗΝΙΑ

α) Χρηματιστήρια τού εσωτερι
κού καί εξωτερικού καίτρόπος δια- 
πραγματεύσεως έν αΰτοΐς τών τί 
τλων,τώνσυναλλαγματικών καί τού 
εξωτερικού Συναλλάγματος, β) Ά- 
νάλυσις περίπλοκων τινών παρα
δειγμάτων έκ τών Χρηματιστηρι
ακών εργασιών, γ) τό άφορών τάς 
τραπεζικός εργασίας εμπορικόν 
καί αστικόν δίκαιον καί δ) ’Αγγλι
κά ή Γαλλικά.

Τό δεύτερον τμήμα δν τής αύ 
τής διάρκειας καί άποτελούμενον 
από πεπειραμένους μαθητάς (ύ

Υπό τού κ. ΑΛ. ΧΑΜΨΑ
παλλήλους) έχει ώς σκοπόν τήν 
κατάρτισιν καί διαπαιδαγώγησιν 
στελεχών τών Τραπεζών καί πε
ριλαμβάνει τά κάτωθι μαθήματα. 
ΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑ.

ο) Αί Τράπεζαι γενικώς καί τρό
πος διεξαγωγής τών Τραπεζικών 
εργασιών κατά τμήματα.

β) Γαλλικά ή ’Αγγλικά έν συν- 
δυασμφ προς τήν άνάλυσιν τού 
Τραπεζιτικού συστήματος εν Γαλ
λία καί ’Αγγλία.
Β;. ΕΞΑΜΗΝΙΑ.

α) Τραπεζική οικονομία: χρήμα, 
πίστις,νόμισμα, μεταφορά (Trans
fer!).

β) Λογιστικόν σύστημα καί ά- 
νάλυσις ισολογισμών.

γ) Πολιτική Οικονομία: πολιτι
κή παραγωγής καί καταναλώσεως, 
εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν εμπό
ρων, εμπορικόν ίσοζύγιον καί ίσο- 
ζύγιον πληρωμών.

δ) Ξέναι γλώσσαι: (Γαλλικά, 
’Αγγλικά).
Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑ.

α) Τραπεζική Πολιτική: Κρα- 
τικαί Τράπεζαι, Ταμιευτήρια,Κτη
ματικά!, Τράπεζαι, Συνεταιρισμοί, 
ρευστότης τών Τραπεζών, Χρημα
τοδότησή έπιχειρήσεων, εκδόσεις, 
μακροπρόθεσμοι πιστώσεις κλπ.

β) Δημοσία Οικονομία: Δημό- 
μόσια οικονομικά, φόροι, δάνεια.

γ) Γενικοί Νομικοί γνώσεις εκ 
τοΰ αστικού καί έμπορίκοϋ δικαί
ου, άφορώσαι τάς Τραπεζικός ερ
γασίας.

Είς τήν Γαλλίαν άπέφασίσθη 
τελευταίως δπως άπονέμηται Ε
παγγελματικόν Δίπλωμα υπό τού 
Υπουργού τής Παιδείας είς τούς 
Τραπεζικούς 'Υπαλλήλους κατό
πιν επιτυχούς δοκιμασίας, είς ήν 

(Συνέχεια εις τήν 3ην Σελίδα)
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Η ΠΡ0ΚΑΤ0Χ0Σ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Είς τήν Διοίκηαιν τού Συλ

λόγου μας ευτυχώς δεν φέρουν 
τούς διαφόρους Συναδέλφους αί 
γνωαταϊ είς τήν άλλην ζωήν μας 
κομματικοί άντιθέσεις, άλλ ’ ή 
εύγενής άμιλλα τής έξυπηρετή 
αεως τών κοινών συλλογικών 
ζητημάτων.

Δεν είναι επομένως δίκαιον 
νά παραγνωρίζητα ι τό εργον 
τών διαδεχομένων άλλήλας Δι
οικητικών ’Επιτροπών παρά τών 
διαδόχων των, άλλ’ άντιθέτως 
μάλιστα δέον νά άναγνωρίζηται 
ή συμβολή έκαστου Συμβουλίου

είς τήν προαγωγήν τών ζητημά
των μας.

CH νέα Διοικητική ‘Επιτροπή 
πιστεύουσα άπολύτως είς τήν 
άνωτέρω άρχήν θεωρεί κα
θήκον της νά ευχαρίστηση 
διά τής «Τραπεζιτικής» τό 
προκάτοχον Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου διά τάς προσπάθειας 
του καί νά διακήρυξή, οτι μετά 
πίστεως καί ενθουσιασμού θά 
συνέχιση τό παραδιδόμενον ερ
γον, τήν άξίαν τού όποιου γνω
ρίζει καί νά έκτιμα καί νά άνα- 
γνωρίζη.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΠΗ ΒΠΠΓΗΩΡΙΣΙΣ
'Η «Τραπεζιτικήν (αντιμετωπί

ζει διά τών τελευταίων Αρχαιρε
σιών τοΰ Συλλόγου τήν πρώτην 
άπό τής ίδρύσεώς της αλλαγήν 
είς τήν Διοίκησιν αύτοΰ.

Τό γεγονός τοΰτο άπήτησεν 
ιδιαιτέραν έκ μέρους τής νέας 
Διοικητικής Επιτροπής προσο
χήν, διότι Θερμός πόθος αυτής 
είναι ή έδραίωσις πνεύματος 
συνεχείας καί συνοχής είς τό 
εργον τής «Τραπεζιτικής».

Ό πόθος οδτος εδρε τήν έκ- 
δήλωσίν του άφ’ ένός μέν είς 
τήν άπόφασιν δπως μετέχη τής 
Διευθυνούσης Επιτροπής τής 
«Τραπεζικής» ό έκάστοτε προ- 
κάτοχος Πρόεδρος τής Διοικη
τικής Επιτροπής του Συλλόγου 
καί αί προσπάθεια; αυτής δπως 
τάς δυο έξωσυμβουλιακάς θέ
σεις τής ’Επιτροπής τής «Τρα
πεζιτικής» διατηρήσουν ό κ. Κ. 
Μαλαματιανός καί εις έκ τών 
Συμβούλων αύτής κ. κ. Ν. Λε- 
μπέση καί Β. Κυρίακοποόλου 
κατ’ εκλογήν των.

Άτυχώς αί άσχολίαι τών 
προαναφερθέντων κ. κ· Συνα
δέλφων δέν έπέτρεψαν τήν πα
ραμονήν των είς τήν «Τραπεζι
τικήν».

’Αποχώριζαμενοι ουτω μετά 
μεγίστης λύπης έκλεκτών Συνα
δέλφων, τών όποιων τό όνομα 
συνδέεται μέ τήν γέννησιν καί 
τά πρώτα βήματα τής «Τραπε
ζιτικής» καί άναγνωρίζοντες 
τήν μεγάλην αυτών 'συμβολήν 
είς τήν ραγδαίαν άνάπτυξιν τοΰ 
δημοσιογραφικού μας οργάνου 
όφείλομεν νά άπευθυνωμεν πρός 
αύτούς εύγνώμονας καί θερμο- 
τάτας ευχαριστίας.

θερμαί εύχαριστίαι όφείλον- 
ται επίσης καί είς τούς έκ τής 
προκατόχου Διοικητικής ’Επι
τροπής τοΰ Συλλόγου μετέχον
τας είς τήν «Τραπεζιτικήν» κ. κ. 
Σ. Ήλιόπουλον καί Ν· Μπα- 
στουνόπουλον.

Καίτοι θά ήτο δύσκολον νά 
κάμω μεν διάκρισιν μεταξύ τών 
άποχωρούντων τής «Τραπεζιτι
κής» κ. κ. Συναδέλφων, νομίζο- 
μεν, ότι είναι έπιτετραμμένον 
νά έξάρωμεν τόν θερμόν ζήλον 
καί ένθουσιασμόν του προκα
τόχου Προέδρου κ. Κ. Μαλαμα 
τιανοϋ, ό όποιος τόσον άφωσι- 
ώθη είς τό παραδιδόμενον είς 
τούς διαδόχους του ώραιον ερ
γον.

Εϊμεθα βέβαιοι, δτι οΐ άπο- 
στεροΰντες τών υπηρεσιών των 
τήν «Τραπεζιτικήν» κ. κ. Σύμ
βουλοι αυτής θά ένωθοΰν μετά 
τής νέας διευθυνούσης ’Επιτρο
πής διά τήν περαιτέρω προα
γωγήν του όργάνου, τό όποιον 
τόσα τούς οφείλει.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΩΣΗΦ
Ό αιφνίδιος θάνατος τού εκλε

κτού συναδέλφου Ιακώβου ’Ιωσήφ 
Διευθυντοΰ τού ' Υ)τος Γρεβενών 
δγνώσθη μετά βαθύτατης λύπης 
άπό όσους ηύτΰχησαν νά τόν γνω
ρίσουν πρόσωπικώς, ή παρηκολού- 
θησαν τό εργον του.

Νεώτατος άκόμη καί έν τή ακμή 
τής δράσεώς του, ή οποία διεγρα- 
φετο λαμπρά καί υποσχετική, συ- 
νήντησε τόν θάνατον άδικον καί 
σκληρόν.

Ή οίκογένειά του χάνει ένα άνε- 
κτίμητον προστάτην, ή Τράπεζα 
ένα εκλεκτόν Διευθυντήν, ή Συνα- 
ξελφική. οικογένεια έπίλεκτον καί 
συμπαθές μέλος, ή κοινωνία ένα 
λαμπρόν πολίτην.

' II«Τραπεζιτική »,ε υτυχήσασα νά 
αντιπροσωπεύεται υπό τού αειμνή
στου συναδέλφου αισθάνεται βαθύ
τατα τήν απώλειαν του καί εύγνω- 
μόνως θά ένθυμήται πάντοτε τόν 
υπέρ αυτής ενθουσιασμόν τού πο
λυτίμου συνεργάτου της.

Ας είναι παρηγορία διά τήν 
άπορφανισθεΐσαν οικογένειαν τοΰ 
συναδέλφου μας ή ειλικρινής συμ
μετοχή πάντων εις τό βαρύ πένθος 
της.

'0 Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης άπέστειλε δρχ. 500 
υπέρ τών συσσιτίων τών άνεργων 
Τραπεζικών υπαλλήλων είς μνήμην 
τοΰ πολυκλαύστου μέλους αυτού 
’Ιακώβου ’Ιωσήφ.
ΔΙΚΠΙΟΗ ΠΠΡλΠΟΙΊΟΗ

ΣυνεπληρώΘη πενταετία; άφ’ ής 
ή Τράπεζα ήρξατο προσλαμ βάναυ
σα δακτυλογράφους υπό τύπον προ
σωρινότητας πρός πλήρωσιν-υπηρε
σιακών άναγκών.

Διά τάς υπαλλήλους αύτάς, ών 
πλεΐσται κατηρτίσθησαν ύπηρεσια- 
κώς άρτίαις νομίζομεν, ότι θά άπε- 
τέλει εργον δικαιοσύνης, αν ή Διοί
κησες τής Τραπέζης έν τή διακρινού- 
ση αυτήν υπέρ τοΰ προσωπικού με- 
ρίμνη θέληση νά τάς ίκανοποιήση 
διά τής μονιμοποιήσεοις των.
ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΘΟΣ

’Εκ συνεντεύξεως τήν όποίαν 
έσχεν ό συνεργάτης μας κ. Ν. 
Μπαστουνόπουλος μετά τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου Υπαλ
λήλων ’Αγροτικής Τραπέζης κ. 
Άναγνωστοπούλου διεπιστώθη 
κατά τόν πλέον απόλυτον τρό
πον, δτι καί μεταξύ τών ύπαλ- 
λήλων τοΰ Ιδρύματος τούτον 
υπάρχει ή έπιθυμία τής στενω- 
τέρας συνεργασίας τών δύο 
Συλλόγων πρός συντονισμόν 
τών ένεργειών, τών τεινουσών 
τόσον είς έπαγγελματικάς έ- 
πιδιώξεις δσον καί είς άπόκτη- 
σιν κοινού ακινήτου μετά τοΰ 
Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης πρός



TRMEION ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΗΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΔΟΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Τό μέχρι σήμερον συντελεσθέν έργον προς καταηολέμπσιν τής φυματιώσε
ως ύπ© του Ταμείου 'Υγείας Προσωπικού Έ&νικής Τραπέεης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ,).

Κατά τό λήξαν έτος 1935 δ απο
λογισμός τής φυματιώσεως εμφανί
ζεται coc έξης παρά τφ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Α Μέλη (προσωπικόν Τραπέζης)
Νέαι φυματιώσεις 33
’Αναζωπυρώσεις παλαιών 9
Διαπιστωθεΐσαι τό πρώτον παλαι- 
ότεραι φυματιώσ· έν ένεργεία 6 
Νέαι φυματιώσεις οΰχΐ των πνευ
μόνων  2

50
Επίσης διεπιστώθησαν και φυμα
τιώσεις μή έν ένεργεία θεραπευ- 
θεΐσαι αυτομάτως ή πάντως άνευ 
μεσολαίιήσεως τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 9 
ΈΘεραπεΰθησαν δέ τώ 1935 καί 
άνέλαβον υπηρεσίαν ύπάλλληλοι 37 
Άπεβίωσαν 2

Β . Οικείοι =
Νέαι φυματιώσεις 10
’Αναζωπυρώσεις παλαιών 1
Διαπιστώσεις παλαιοτέρων φυμ.
έν ένεργεία  7

18
Διαπιστώσεις παλαιοτέρων φυμ. 
ί,αθεισών άνευ ήμετέρας έπεμβ- 1 
Νέαι φυματιώσεις, οΰχί τών πνευ
μόνων 1

Τον άριίΐμόν τών Οεραπευέντων 
οικείων, ώς καί τών τυχόν θανόν- 
των τοιοΰτων δέν δυνάμεθα νά κα- 
θορίσωμεν έπακριβώς, καθόσον, ως 
γνωστόν, δ ήμέτερος οργανισμός 
μόνον τοϋ προσωπικού τής Τραπέ
ζης τήν υγείαν παρακολουθεί ύπευ- 
θΰνως. Εις τούς οικείους παρέχει τά 
μέσα άτινα διαθέτει τό Τ·Υ.Π.Ε·Γ. 
καί σχετικά βοηθήματα, άλλ’ ή δια- 
πίστωσις τής έξελίξεως τής νόσου 
αυτών δέν είναι ώς έπί τό πλεΐστον 
δυνατή, έφόσον δΓ οιονδήποτε λό
γον οί ένδιαφερόμενοι θά ήθελον 
ν’ άποφΰγουν ταΰτην, πράγμα δπερ 
ούχί σπανίως συμβαίνει.

Ή άρα)γή τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ-, ώς 
εΐκός, δέν περιωρίσθη έπί τών ώς 
ανωτέρω μόνον φυματικών, άφοΰ 
κατά τήν έναρξιν τοϋ έτους 1935 
περιέθαλπε ήδη τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ολό
κληρον εκατοντάδα φυματικών έν 
ένεργεία ή έξυγιανθέντων καί ίσον 
περίπου αριθμόν αδενοπαθών.

Προς κατανόησιν τής σοβαρότη
τας τού ζητήματος τής ψυματιώσεως 
παραθέτομεν τούς κατωτέρω αρι
θμούς.

’Από τής ίδρΰσεως τοϋ Τ-Υ.Π. 
Ε.Τ. μέχρι τέλους 1935 (πέντε έτη 
καί 3 μήνες) διεπιστώθησαν φυμα- 
τικοί υπάλληλοι : 174
καί οικείοι τούτων 78

252
αδενοπαθείς δέ κλπ- ύπάλλ. 99

καί οικείοι 70
"Ητοι 421

Εις τούς αριθμούς τούτους δέν πε
ριλαμβάνονται οί πρό τής ίδρύσεως 
τοϋ Τ· Υ4Π.Ε.Τ. α) θεραπευθέντες 
6) τεθέντες ύπό σύνταξιν γ) άποβι- 
ώσαντες, καθώς καί οί μετά τήν ΐ- 
δρυσιν τούτου αυτομάτως ή άνευ 
τής μεσολαβήσεως τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
ίαθέντες, οϊτινες κατά τό πλεΐστον 
έ'τυχον αρωγής·

Έκ τών 174 ώς άνω φυματικών 
ύπαλλήλιον άπεβίωσαν κατά τήν 
πενταετίαν ταύτην 18 καί άνέλαβον 
υπηρεσίαν έξυγιανθέντες 115. Περιε- 
Θάλποντο δέ τή 31)12)35 έν άναρ- 
ρωτηρίοις μέν 16, ύπό έλευθέραν δέ 
νοσηλείαν 17 υπάλληλοι έν ένεργεία 
καί 8 συνταξιούχοι (οί τελευταίοι 
ούτοι μέ χρονίσασαν πλέον φυμα- 
τίωσιν).

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει, δτι 
α) τά 7°)ο έκ τοϋ προσωπικού ένε- 
φάνισαν φυματίωσιν κατά τήν τε- 
λευταίαν πενταετίαν. Καθ’ ημάς τό 
ποσοστόν τούτο έν τή πραγματικό- 
τητι είναι πολύ μεγαλείτερον, καθό- 
σονπολλοί φυματικοίάγνοοΰνται πα
ρά τού ’Οργανισμού μας. Έλπίζο- 
μεν δμως, δτι σύν τφ χρόνω τ’άπο- 
τε/.έσματα τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ· θά πεί- 
σουν πάντας τούς έκ στηθικών νο
σημάτων παθόντας υπαλλήλους νά 
τεθώσιν ύπό τήν παρακολούθησιν 
τούτου, οπότε καί θά έχωμεν ακρι
βέστερα στατιστικά στοιχεία, β) Έπί 
υπαλλήλων τής Τραπέζης προσβλη 
θέντων έκ φυματιοίσεως άπεβίωσαν 
κατά τήν ύπ’ δψει πενταετίαν τό έν 
δέκατον τών ασθενών, ήτοι 12 έπί 
10000 ατόμων κατ’έτος, έναντι γε
νικής αναλογίας έν Έλλάδι 17,22 
(ποσοστόν 1929 — Κοπανάρης-Δημ. 
Υγεία σελ, 252). Σχετικώς πρύς τό 
ποσοστόν τούτο θά ήδύνατό τις νά 
θέση ύπό σοβαράν άμφισβήτησιν 
τήν άκρίβειαν τών κρατικών τούτων 
στατιστικών, προκειμένου περί θα
νάτων έκ φυματιώσεως, ασθένειας 
ήν έν Έλλάδι προσπαθούν οΐ πλεΐ- 
στοι νά μή δμολογήσουν, αλλά καί 
αν δεχθώμεν τό ποσοστόν τούτο ώς 
ακριβές, τ’ αποτελέσματα τοϋ ήμε- 
τέρου ’Οργανισμού σοβαρώς πλεο
νεκτούν.

Αί στατιστικαί τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
δύναται νά βεβαιώση τις, δτι κατά 
τό δυνατόν είναι ακριβείς, επειδή 
άφοροΰν περιωρισμένον αριθμόν ά- 
τόμων βιούντων ύπό τήν αυτήν, ού
τως εΐπεΐν, στέγην. ’Εκείνο εις τό ό
ποιον καί ή στατιστική μας θά ύπο- 
λείπεται είναι δ ακριβής συνολικός

άριθμός τών φυματικών, καθόσον 
είναι άναμφισβήτητον δτι παρ’ δ- 
λας τάς προσπάθειας μας πλεΐστοι 
φυματικοί αγνοούνται παρ’ ήμών 
διότι είτε έκ προθέσεως έπιμελώς α
ποφεύγουν νά κινήσωσι τήν προσο
χήν τοϋ ΤΥΠΕΤ είτε -διότι εις πλεί- 
στας περιπτώσεις άγνοοΰσι και ού- 
τοι τό γεγονός τής παθήσεάι; των.

Τό σύστημα δμως τό έφαρμοζό- 
μενον ήδη τής ύποχρεωτικής ιατρι
κής έξετάσεως τών καταφευγόντων 
εις τήν αρωγήν τού ΤΥΠΕΤ (ύπο
πτων στηθικού νοσήματος) καθώς 
καί τών διαγωνιζομένων προς μονι- 
μοποίησιν προσωρινών ύπαλλήλων 
μάς παρέσχεν εις πολλάς περιπτώσεις 
τά μέσα προς έγκαιρον διαπίστωσιν 
τής φυματιώσεως έν αυτή τή γενέσει 
της καί έφαρμογήν τής ένδεδειγμέ- 
νης νοσηλείας.

Το από διετίας περίπου έφαομο- 
σθέν σύστημα ύπευθύνου παρακο- 
λουθήσεως τών φυματικών μας ύπό 
ειδικών ιατρών τόσον κατά τον χρό- 
νον τής νοσηλείας δσον καί μετέπει- 
τα, άνεφάνισε καί κατά τό 1935 
ίκανοποιητικώτατα αποτελέσματα. 
Εις τήν σταθεροποίησήν τής κατα- 
στάσεως έξυγιανθέντων ασθενών ά 
νηκόντων εις τήν δύναμιν Ύ)των, 
οΰκ ολίγον συνετέλεσεν ή παρά τής 
Σ· Διοικήσεως τής Τραπέζης τεθεΐ- 
σα αρχή τής κατά τό πρώτον τρίμη
νον από τής άναλήψεως έκ νέου υ
πηρεσίας παραμονής τών έξυγιαν 
θέντων έν Άθήναις. Τό κλίμα τών 
’Αθηνών καί ή ιατρική μας παρα
κολούθησή συνετέλεσαν πολύ εις 
τούτο" θά ήτο δ’ ευχής έργον νά μή 
τροποποιηθή ή τοιαύτη άπόφασις 
λόγφ τής ύπό τινων ασθενών έπι- 
διωκομένης μονίμου τοποθετήσεώς 
των έν ’Αθήναις.

Τό έργον τού ΤΥΠΕΤ διά τήν 
καταπολέμησιν τής φυματιοδσεως 
καί τών συναφών άσθενειών (άδε- 
νοπαθείας, πλευρίτιδων, χειρουργ. 
φυματιώσεων κλπ) άπό έτους είς έ
τος έμφανίζει ίκανοποιητικώτερα α
ποτελέσματα. Τούτο οφείλεται εις 
τήν ήμεροι τή ήμέρρ έπιτυγχανομέ- 
νην συστηματοποίησιν τού ’Οργα
νισμού μας, έν συνδυασμφ προς τάς 
προσπάθειας τοϋ ιατρικού κόσμου 
καί λοιπών παραγόντων (θεραπευ
τηρίων, Σανατορίων κλπ) τάς προό
δους τών δποίων δ ήμέτερος οργα
νισμός έπωφελώς χρησιμοποιεί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Κ. ΤΡΙΠΟΣ

έγκατάστασιν έντευκτηρίου, έ- 
στιατορίου, αιθουσών διαλέξε
ων, χοροϋ κλπ.

Ή πρώτη σκέψις θά ήδύνατο 
ϊσως νά πραγματοποιηθή διά 
τής έν καιρώ ίδρύσεως Ένώ- 
σεως Συλλόγων Τραπεζικών‘Υ
παλλήλων (Εθνικής, ‘Ελλάδος, 
Κτηματικής, ’Αγροτικής).

Διά τήν δυνατότητα τής πρα- 
γματοποιήσεως τήςδευτέραςσκέ- 
ψεως θά ήδύνατο νομίζομεν νά 
μελετηθή πώς διά τής συμπράξε- 
ως του Προμηθευτικού Συνεται
ρισμού, άνήκοντος ώς γνωστόν 
είς τούς ύπαλλήλους τών τριών 
έκ τών άνωτέρω Τραπεζών 
καί διά συγκεντρώσεως σχετι
κών κεφαλαίων θά ήδύνατο ν’ 
άνεγερθή οίκημα πληρούν πά
σας τάς σχετικάς προϋποθέσεις 
έξυπηρετήσεως τοϋ Προσωπι- 
κοϋ καί τών συνεταίρων έπ’ ώ- 
φελεία βεβαίως καί τών μελών 
τών Συλλόγων καί τού Συνδικα. 
λιστικοϋ πνεύματος γενικώτε- 
ρον.

Τόν κοινόν αύτόν πόθον με

γάλης μερίδας ύπαλλήλων άς 
έχουν ύπ’ δψιν των αί νέαι Δ. 
Έπιτροπαί Σ. Υ. Ε. Τ. Ε. καί 
Προμηθευτικοΰ Συνεταιρισμοϋ.

ΕΠΙ ΜΙΆΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
‘II είς τά είς άλλην στήλην δη

μοσιευόμενα πρακτικά άναφερομέ- 
νη έπιστολή τοϋ συναδέλφου κ. Ν. 
Δρεπανοπο όλου, ήτις δέν είχε δη- 
μοσιευθή κατ’ Αύγουστον παρελ
θόντος έτους εΐχεν έν περιλήψει 
ώς^ εξής:

Έν αρχή δ κ. συνάδελφος επα
νερχόμενος διά τελευταίαν φοράν 
έτόνιζεν, δτι δ Σύλλογος πρέπει 
κατ’ αρχήν νά άσχολήται μέ θέ
ματα τής ειδικότητάς του. ‘Όσον 
αφορά τό ταξείδιον έπέμενεν, δτι 
έφ’ δσον ή σχετική πρόσκλησις τής 
AssociationNationaledes Emplo 
yes de la Finance ειχεν άποστα- 
λή άπό 23)11)34, θά έπρεπε νά λη- 
φθήσχετική άπόφασις κατά τήν Γεν. 
Συνέλευσιν τού Φεβρουάριου 1935 
ή εις έκτακτον τοιαύτην. Διά τήν 
στέγασιν ξένων Σωματείων διετύ- 
πωνε τήν γνώμην, δτι έφ’ δσον τά

Σωματεία ταΰτα δέν εύρίσκονται 
είς πολύ άγαθάς σχέσεις μέ άλλα 
όμοειδή τοιαϋτα θά έπρεπε νά τη- 
ρήσωμεν στάσιν άποκλείουσαν πα
ρεξηγήσεις.

Καταλήγων ό κ. Συνάδελφος 
συνίστα προσεκτικόν καί εύστροφων 
χειρισμόν είς τήν διαχείρισιν τών 
συλλογικών ζητημάτων, έπί τή βά
σει σαφούς προγράμματος καί ούχί 
κατά τάς προσωπικός έκαστου αν
τιλήψεις.
Ο ΝΟΜΟΣ ΗΣΦΗΔΙΣΕΩΣ 
KRTR ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ

Έπί Κυβερνήσεως Κονδύλη έ- 
δημοσιεύθη ό άπό 20 Νοεμβρίου 
1935 άναγκαστικός Νόμος «περί 
άσφαλίσεως κατά τής φυματιώ
σεως».

Επειδή έγένετο λόγος, δτι ή τύ
χη τών άθρόως δημοσιευθέντων 
τοιούτων νόμων θέλει κριθή προ
σεχώς ύπό τής Βουλής είς ήν καί θά 

I υποβληθούν προς έπικύρωσιν, έπι- 
φυλασσόμεθα νά έπανέλθωμεν έπί 
τού άνωτέρω νόμου ευθύς ως ού- 
τος λάβη τήν όριστικήν αυτού μορ-

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΟΛΥΝΕΙΣ
KRI Η ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΡΛΟΥΜΕΝΗ ΗΜΟΣΙΗ

‘Υπό τού Λρος ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΗΛ. ΤΤΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
Διδάκτορας Παιεπιστημών Βιέννης. Τ. Έπιμελητοϋ ΚαΟηγητοϋ Βιέννης 
W. Neuman, Διευθυντοϋ τοϋ Διαγνωστικού Κέντρου τής «Σωτηρίας».

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

’Αντέχει είς δλας τάς κακου
χίας, είς δλα τά Θεραπευτικά μέ
σα πού διαθέτομεν καί ούτε καί 
αύτά τά οξέα πού θά ήδύναντο 
σέ όλίγας στιγμάς νά καταστρέ
ψουν όλόκληρον τόν άνθρώπινον 
οργανισμόν, τόν βλάπτουν είς 
τό έλάχιστον. Ό έχθρός αύτός 
τοϋ Ανθρωπίνου γένους δέν εί
ναι έπιθετικός. Τήν Νίκην τήν 
κατακτά διά δύο μεθόδων. ’Ή 
καταπονεί διά τών δηλητηρίων 
του, τών τοξινών του, χρονίως 
τόν έχθρόν, τόν άνθρώπινον ορ
γανισμόν, καί ιδία τά ζωτικά 
αύτοΟ όργανα καί τήν καρδίαν 
μέχρις ου παραδοθή μόνος του, 
ή καί τό συνηθέστερον, άναμέ- 
νει μέχρις οδ άλλος έχθρός, άλ
λα αίτια καταπονήσωσι τούτον 
τόσον, ώστε νά δυνηθή καμπτο- 
μένης τής άμύνης του νά νική- 
ση, Αμαχητί σχεδόν, άσφαλέ- 
στερον καί εύχερέστερον. Καί 
τά αίτια έκεΐνα, άτινα δύναν- 
ταινά κάμψουντήν άμυνάν του, 
τήν «άνοσίαν του» είναι πάρα 
πολλά. Επειδή δέ ένδιαφέρουν 
Υμάς ταΰτα τά μέγιστα, θά έ- 
πεθύμουν νά Αναφέρω τά σπου 
δαιότερα τούτων καί ώς πρώτον 
τήν «άνάπτυξιν τοΰ οργανισμού 
κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν». Εί
ναι αυτή, άλλως τε, ό μεγαλείτε- 
ρος σύμμαχος τοϋ Βακίλλου τής 
φυματιώσεως. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην ήτις κυμαίνεται άπό τά 
πρώτα τής ζωής έτη μέχρι του 
22ου περίπου, κυρίως δμως άφ’ 
ής άρχονται άδένες τινές μέ έ- 
σωτερικήν έκκρισιν ώς αί ώο- 
θήκαι καί οί δρχεις νά άναπτύ- 
σουν δλην των τήν δραστηριό
τητα, άπό τοΰ 12ου δηλαδή έ
τους καί έκεΐθεν, έπέρχεται μία 
μεγάλη μεταβολή είς τόν οργα
νισμόν του Ανθρώπου Δυστυ
χώς δέν είναι τοΰ παρόντος έρ
γου, νά έκθέσωμεν δηλαδή σή
μερον τήν έπερχομένην μεταβο
λήν άπό λειτουργικής άπόψεως. 
'Έν μόνον πρέπει νά γνωσθή 
ένταΟθα. “Οτι κατά τήν έποχήν 
ταύτην τόσον ή φυσική δσον καί 
ή επίκτητος Αντίστασις τοΰ ορ
γανισμού μειοΰται μεγάλως, καί 
πολλάκις κάμπτεται τόσον,ώστε 
δχι ή εισβολή νέων βακίλλων 
είς τόν οργανισμόν άλλ’ οί ύπάρ- 
χοντες ολίγοι τοιοΰτοι άρκοΰν 
διά νά κατανικήσουν τόν έξα- 
σθενήσαντα οργανισμόν. Ή μό- 
λυνσις έν τή περιπτώσει ταύτη 
έξελίσσεται είς νόσον καί μάλι
στα τόσον ραγδαίως, ώστε πολ
λάκις ούδέν έκ τών είς τήν διά- 
θεσιν ήμών θεραπευτικών μέσων 
νά δύναται νά τήν άνακόψη. 
Πρόκειται περί τών γνωστών έ- 
κείνων ραγδαίως έξελισσομένων 
έφηβικών φθίσεων. Πολλοί έπε- 
χείρησαν καί έπιχειροΰν καθη
μερινώς τήν θεραπείαν τών έφη
βικών τούτων φθίσεων διά θερα
πευτικών παρασκευασμάτων ά- 
ποκτηθέντων άκριβώς άπό Αδέ
νας μέ έσωτερικήν έκκρισιν, είς 
τούς όποιους Αποδίδουν τήν τό 
σον ραγδαίαν έξέλιξιν τών μορ
φών τούτων τής νόσου.

’Ενώ είς τήν περίπτωσιν ταύ
την ή άνάπτυξις τοΰ οργανισμού, 
διά τήν όποιαν κατασπαταλιόν
ται τόσαι δυνάμεις γίνεται ά- 
φορμή κάμψεως τής Αντιστάσε
ως του όργανισμοΟ καί έξελί
ξεως τής νόσου, είς άλλας πε
ριπτώσεις άλλα αίτια είναι δυ
νατόν έπίσης νά κάμψουν τήν 
άμυναν τοϋ οργανισμού, τήν 
κτηθεΐσαν «άνοσίαν», καί νά 
εύνοήσουν τήν έμφάνισιν καί

φήν, καθόσον περιέχει καί διατά
ξεις θιγούσας τά ήδη λειτουργούν- 
τα Ταμεία Υγείας ή ’Αλληλοβοή
θειας τών διαφόρων ’Οργανισμών 
’Ιδιωτικού Λικαίου, επομένως καί 
τό ήμέτερον Ταμεΐον ‘Υγείας.

έξέλιξιν τής νόσου. Μεταξύ τών 
αιτίων τούτων τήν πρώτην Θέσιν 
κατέχουν αί όξεΐαι καί χρόνιαι 
έμπύρετοι άσθένειαι καί ιδίως 
ή έλονοσία, αί παντός είδους 
καταχρήσεις, ή κακή καί Ανε
παρκής τροφή, φροντίδες καί 
μέριμναι, κακοί δροι διαβιώσεως 
έν τώ οϊκω, συχναί λοχεΐαι καί 
μακροχρόνιοι θηλασμοί, έγκλει- 
σμοί είς φρενοκομεία κλπ. Πάν
τα ταΰτα είναι δυνατόν νά Αλ
λοιώσουν τήν γενικήν κατάστα- 
σιν τοϋ όργανισμοϋ καί νά γί
νουν άφορμή έμφανίσεως καί 
έξελίξεως τής φυματιώσεως έκ 
τών ήδη ύπαρχόντων έν τώ όρ- 
γανισμω βακίλλων Κώχ.

Έπί τοϋ κεφαλαίου τής κάμ
ψεως τής φυσικής καί έπικτήτου 
Ανοσίας άμύνης, διά τών άθρό- 
ων έπιμολύνσεων, διά τών συ
νεχών τούτέστιν καί έπιμόνων 
νέων μολύνσεων διά τοΰ βακίλ
λου Κώχ δέν θά έπεθύμουν σή
μερον νά έπεκταθώ περισσότε
ρον ένταΟθα, καθ’ δσον τούτο 
κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν έν τή 
φυματιολογία. Είναι άλλως τε 
τοΐς πάσι γνωστόν, δτι μία κα
θημερινή συνεχής καί έπίμονος 
μόλυνσις κυρίως έν τή οικογέ
νεια έκ φυματικών γονέων, συ
ζύγων, Αδελφών κλπ. ή έκ φυ- 
ματιώντων συνεργατών είναι 
δυνατόν νά κάμψη τήν Αντίστα
σιν τοΰ οργανισμού, καθ’ δσον 
ουτος λόγω τής συνεχοΰς μο- 
λύνσεως δέν προλαμβάνει νά 
σχη ματίση τά άναγκαιοΟντα 
Αντισώματα πρός άντίδρασιν. 
Δέν συμβαίνει δμως τό αύτό, 
δταν ή πρώτη μόλυνσις Ανάγε
ται είς τό παρελθόν, αί δέ συ
νεχείς καί έπίμονοι άναμολύν- 
σεις συμβαίνουν μετά τινα έτη, 
όπόταν ό οργανισμός προλαμ
βάνει νά σχηματίση άρκετά Αν
τισώματα— φύλακας στρατιώ- 
τας—διά νά άμυνθή. Τότε εί
ναι δυνατόν καί νά άποφευχθή 
ή έξέλιξις.

Έν συμπεράσματι όφείλομεν 
σήμερον νά τονίσωμεν, δτι ή 
φυματίωσις προκαλεΐ βεβαίως 
βαθμόν τινά Ανοσίας είς τόν 
άνθρώπινον οργανισμόν, δτι δ
μως ή έπίκτητος αϋτη άνοσία 
δέν είναι Απόλυτος ώς είς πλεί- 
στας νόσους ιλαράν, τϋφον, ό- 
στρακιάν, διφθερίτιδα κλπ.,καθ’ 
δσον δύναται αϋτη νά καμφθή 
καί έξουδετερωθή ύπό πλεί- 
στων δσων παραγόντων. Μή ύ- 
φισταμένων μερικών έκ τών πα
ραγόντων τούτων τούς όποιους 
προανεφέραμεν, έξουδετερουμέ- 
νων διά προληπτικών μέτρων 
τών άλλων, δχι μόνον ή ύπάρ- 
χουσα κατάστασις έκ τής πρώ
της μολύνσεως δέν έξελίσσεται, 
άλλά καί τυχόν ύπάρχουσαι 
λανθάνουσαιέπεξεργασίαιπροσ- 
λαμβάναυσι καλοήθη χαρα
κτήρα ή καί θεραπεύονται αύ- 
τομάτως.

ΑΝΑΚδΤίΪΩΣίΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ_ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής 
Εταιρεία < Linguaphone παραχωρεί 
αϋτη είδικώς διά τούς χ.κ.Συναδέλ
φους σειράν μαθημάτων τοΰ συστή- 
ματός της ύπό τούς έξης ευνοϊκούς 
ορούς :

Αντί της σημερι νής τιμής δρχ. 
4000 πληρωτέων είς 6 μηνιαίας δό 
σεις, καθωρίσθη τιμή, προκειμένου 
μέν περί πληρωμής μετρητοΐς Δρχ· 
3200, προκειμένου δέ περί πληρωμής 
διά δόσεων Δρχ. 3110 δι’ 11 μηνι
αίων δόσεων διά γραμματίων έκ 
Δρ. 310 έκάστης, έφ’ δ-'ον συνεκεν- 
τροϋντο 50 τουλάχιστον έγγρ >φαί 
μέχρι τής 26ης Μαρτίου έ έ.

Οί ένδιαφερόμενοι δύνανιαι νά 
έποτείνωνται διά πλείονας πληρο- 
φορ ας καί δι’ ακροάσεις τοϋ συστή- 
τος, είς τό Institut Liuvuaphone, Πα
νεπιστημίου 6. Οί άποφασίζοντες 
τήν άγοράν σειράς τίνος δέον νά 
άποτείνωνται πρός τήν ’. πιμελη- 
τείαυ Μορφώσεως, ήτις θέλει συγ· 
κεντρώση τάς σχετικάς έγχραψάς. 
(’έκ τής ΈπιμελητείαςΜορφώσεως)
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Κατά τάς άρχάς τοϋ Νέου 

Έτους ή Πνευματική Ζωή τής 
πρωτευούσης λόγω τών διαφό
ρων συγκεντρώσεων καί έορτών 
όπωσδήποτε ήτόνισε. Ό ύπό- 
λοιπος δμως ’Ιανουάριος δο- 
Οέντος του προώρου έφετεινοΰ 
Καρναβαλιού συνεκέντρωσε αρ
κετόν καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον. 
1. ΘΕΑΤΡΟΝ
'Ο Ταρτούφος τού Μολιέρου 
από τόν θίασον Άργυροπού- 
λου. Ό κ. Β. Άργυρόπουλος 
διέπραξε δεύτερον σφάλμα εν
τός διμήνου. Μετά τήν άτυχή 
εκλογήν τής κωμωδίας του κ. 
ΣυναδινοΟ, άπεφάσισε νά τρα- 
πή είς τήν κλασσικήν κωμωδίαν 
καί θεωρών τούς ήθοποιούς του 
θιάσου του, ’ίσης μέ αύτόν καλ
λιτεχνικής δυνάμεως, άνεβίβα- 
σε τόν Ταρτούφον του Μολιέ
ρου. Ό κ. Άργυρόπουλος, το 
έγράψαμε καί άλλοτε, εΐναι 
πρώτης δυνάμεως ήθοποιός, καί 
διά τήν Ελλάδα ό μοναδικός 
brillante της. ΆντΙ λοιπόν νά 
σπεύση νά προσθέση τό καλλι
τεχνικόν του βάρος είς τήν στε- 
ρουμένην παρομοίου ήθοποιοΰ 
Εθνικήν μας σκηνήν προτιμά 
ήδη όπότε ό κινηματογράφος 
κατετρόπωσε καί τήν βιομηχα
νίαν ιής ξένης φάρσας, νά φυ
τοζωή, εργαζόμενος κυρίως είς 
τάς επαρχίας,

Τό έ'ργον είναι γνωστόν καί 
ώς λογοτεχνικόν μνημεΐον καί 
άπό τήν εκτέλεσίν του ύπό του 
θεάτρου του ’Ωδείου είς τό 
Βασιλικόν θέατρον (1920). Τόν 
ρόλον του Ταρτούφου εΐχεν 
ύποδυθή τότε ό κάλλιστος κω
μικός κ. Όρέστης Κοντογιάν- 
νης περιστοίχιζα μένος άπό σύ- 
νολον εκλεκτόν καί μέ σκηνοθέ
την, άν δέν άπατώμεθα τόν 
Ζάννον. Ό κ. Άργυρόπουλος 
έδημιοόργησε ίδικόν του Ταρ
τούφον, ένθυμίζοντα όλίγον 
Ρασποϋτιν καί τεχνοτροπίαν 
καί εξωτερικόν Κόνρατ Φάϊτ, 
τόν όποιον είς μερικά σημεία 
έπρόδιδεν ή κεκτημένη άπό τήν 
-φάρσαν συνήθειαν τής μιμικής 
του. Αλλά άτμόσφαιρα έργου 
ουδέ υποτυπώδης υπήρξε. Τό 
ίδιο καί κουστούμια, σκηνικά, 
έπιπλα. Μόνον ή Κα Γαϊτανά- 
κη, στό ρόλο τής Ντορίνας, στά 
θηκε άξια παραστάτις του. 
’Αλλά διά τόν κ. Χέλμην οΰτε 
θά έφαντάζετο, ποτέ ό Μολιέ- 
ρος ότι θά γινόταν έτσι ό ήρως 
τ ο υ. *
*© «Δον Κιχώτηξ» τού θερ- 
βάντες κατά διασκευήν τού κ. 
<3. Ν. Συναδινοΰ είς τό Βα
σιλικόν θέατρον. Δέν θά κα
κίσουμε τόσο τόν κ. Συναδινό 
γιά τήν προχειρότητα μέ τήν 
όποιαν διεσκεύασε γιά τό θέα 
τρο τό άριστουργηματικό μυθι
στόρημα του θερβάντες δσο τήν 
Καλλιτεχνική ’Επιτροπή τής 
'Εθνικής μας σκηνής, ή όποια 
άτέγκτως αύστηρά προκειμένου 
περί άλλων Ελλήνων συγγρα
φέων (θ. Νικολούδης: Ή Φυγή, 
Γαλάτεια" Καζαντζάκη: Οί χω- 
ριάτες καί άλλοι) τών όποιων 
τά έργα άπέρριψε, έφάνη έπιει- 
κεστάτη προκειμένου γιά τόν 
Διευθυντή τής Επαγγελματικής 
Σχολής της του όποιου τό δια- 
σκευασθέν έργον άνεβίβασε 
μετά τής ίδισζούσης έπιμελείας 
καί φροντίδας, ή όποια διακρίνει 
τήν σκηνοθεσίαν τών ύπό του 
Βασιλικού θεάτρου παιζομένων 
έργων.

Είχε τονισθή τελευταίως, 
άπό μερίδα τής Κριτικής, έξ

άφορμής τών παραστάσεων του 
ΠέερΓκύντ, δτι εσχάτως τό θέ
ατρον τής όδοΟ Αγίου Κων
σταντίνου εΐχε παρασυρθεΐ άπό 
τήν τάσιν νά παρέχη είς τους 
θεατάς του κυρίως «θέαμα» 
φαντασμαγορικόν, μουσικόν καί 
όρχηστικόν έπί προφανή παρεκ- 
λίσει άπό του προορισμού του. 
Τήν γνώμην ταύτην, προώρως 
ίσως διατυπωθεΐσαν, δέν εϊχο 
μεν συμμερισθή τότε, άλλ’ ή 
παράστασις του «Δόν Κιχώτη» 
μάς κάμνει νά τήν όσπασθώμεν 
άνεπιφυλάκτως.

Περί αύτοΰ άλλως τε καί ό 
τελευταίος τών θεατών θά έπεί- 
σθη παρά τάς άπεγνωσμένος 
προσπαθείας του διασκευαστοΰ 
είς τόν έν τω προγράμματι δη 
μοσιευόμενον πρόλογον του 
ίσχυριζομένου,δτι ό «Δόν Κιχώ- 
της» πού παρουσιάζει, ενέχει 
δλην τήν ίδεαλιστικήν τραγω
δίαν πού περικλείει παρά τήν 
εξωτερικήν ίλαρότητά του, ό 
ήρως του μεγαλειτέρου τών Ι
σπανών μυθιστοριογράφων.

Τρανή άπόδειξις τών προε- 
κτιθεμένων εΐναι δτι ό μέν κ. 
Συναδινός έσταχυολόγησε άπό 
τάς άθανάτους σελίδας τού έρ
γου του θερβάντες τάς άναφε- 
ρομένας μόνον είς τά κωμίκώ- 
τερα καί πλέον γνωστά έπεισό 
δια τοϋ «ιππότου τής ελεεινής 
μορφής» ό δέ σκηνοθέτης ήκο- 
λούθησε γραμμόν υπερρεαλιστι
κήν μέ κτυπητά κοστούμια, φω
τισμόν έκτυφλωτικόν^δέν έγινε 
καθόλου χρήσις τών προβολέων 
τής όροφής—καί χορούς,—πολύ 
όλίγον Ισπανικούς έν πάση πε- 
ριπτώσει—καί τραγούδια... Ή 
διανομή έξ άλλου τοϋ έργου καί 
ό τρόπος τής έρμηνείας τών ρό
λων άπό τούς τοϋ όμωνύμου 
πρωταγωνιστοϋ μέχρι τοϋ τε
λευταίου έπεισοδιακοϋ τοιούτου 
έπιμαρτυροϋσι τά άνωτέρω,

Ό κ. Παρασκευάς εΐναι βέ
βαια λαμπρός ήθοποιός, κωμι
κός μέ λεπτόν καί εντελώς ίδι
κόν του style. Αλλά εκτός τής 
φυσικής structure του τίποτε 
άλλο δέν θά συνηγόρει γιά 
τήν άνάθεσιν σ’ αύτόν τοϋ ρό
λου τοϋ Δόν Κιχώτη.
Πιθανόν ύπό άλλας συνθήκας ό 
κ. Ροζάν νά ήτο ό ένδεδειγμέ- 
νος. 'Ο κ. Εύθυμίου (Σάντσο) ό 
μόνος μετά τόν κ. Μήτσον Μυ- 
ράτ κατάλληλος» έπαιξε μέν μ’ 
ευσυνειδησίαν άλλά δέν έφαίνε- 
το νά είχε άγαπήσει τόν ρόλον 
του. Γι’ αυτό καί ’ίσως δέν άνέ- 
πτυξεν δλες τις ίκανότητές του. 
Ή σκηνή τοϋ χρίσματος τοϋ Δόν 
Κιχώτη ώς ιππότου ένεθύμιζε 
μπουφόνικη φάρσα ό δέ καυγάς 
τής γυναικός τοϋ Σάντσου μέ 
τήν κυρά Δέσποιναν σκηνήν 
άπό ’Αθηναϊκήν ήθογραφίαν. 
II. ΜΟΥΣΙΚΗ

Τόν κ. Μητρόπουλον άναχω - 
ρήσαντα είς τήν άλλοδαπήν ά 
νεπλήρωσεν είς τήν διεύθυνσιν 
τής όρχήστρας τοϋ 'Ωδείου κατά 
τόν λήξαντσ μήνα ό Γερμανός 
άρχιμουσικός κ. KarlSchuriclit 
δστις διηύθυνε τήν Ε'. συμφω
νικήν συναυλίαν τών συνδρομη
τών, τήν λαϊκήν συναυλίαν 
τής Κυριακής 19 ’Ιανουάριου 
καί έκτέλεσιν έργων Μπετόβεν

* Τήν Πέμπτην 16 Ίανουαρίου 
έδόθη είς τό θέατρον «’Ολύμ
πια» τό recital τής καλλιτέχνι- 
δος τοϋ πιάνου Δος Μαρίκας 
Παπαϊωάννου. 'Η Έλληνίς πια
νίστρια έχάρισε διά μίαν είσέτι 
φοράν δύο ώρας άληθοϋς μου
σικής άπολαύσεως είς τό άκρο-

ατήριόν της.
III. ΔΙΑΦΟΡΑ

* Τόν Μάϊον θ’ άπονεμηθή 
τό έκ φρ. 5000 βραβεΐον Ed
gar—Poe τό προκηρυχθέν άπό 
τόν «Οΐκον τής Ποιήσεως» (11 
δίς Rue Ballu, Paris 9) είς τό 
καλλίτερον ποίημα άλλοδαποϋ 
ποιητοϋ γραμμένον είς τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν.

* 'Η ιδέα τής καθ’ έσπέραν 
ραδιοεκπομπής ένός έργου άπό 
ToStudio TfjqCoinedie Fran^aise 
φαίνεται δτι θά πραγματοποίη
σή τω 1936. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον οί κάτοχοι ραδιοφώνου 
θά άκούουν τά μεγαλείτερα 
θεατρικά δημιουργήματα άπό 
τούς έκλεκτούς καλλιτέχνας 
toO Οίκου τοϋ Μολιέρου. Τό 
σύστημα τοϋτο πιθανόν νά έπε- 
κταθή καί είς τήν Opera, τήν 
Opera Comique καί τό Theatre 
de V Odeon.

* Ό Πρόεδρος τής Τσεχοσλο
βακικής Δημοκρατίας κ. Benes 
άποδίδει είς τά Απομνημονεύ
ματά του τήν επιτυχίαν του είς 
τήν πολιτικήν,ήτις τόν ήγαγε είς 
τό ΰπατονάξίωμα τοϋ Κράτους, 
είς τό δτι είς τό πρόβλημα τής 
πολιτικής μετεχειρίσθη πάντοτε 
«τό φιλοσοφικόν καί επιστημο
νικόν του σύστημα».

* Ακολουθών τό παράδειγμα 
τοϋ Tristan Bernard καί τού *

ούτοιθά καλούνται έκάστοτε προ; 
άπόκτησιν τού διπλώματος τούτου.

Τά θέματα έπί τών οποίων θά 
διαγωνίζωνται εΐναι τά κάτωθι έν 
γενικοίς γραμααΐς.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Καθορισμός τής έννοιας τής 
Τραπεζης, καί σύντομος ιστορική 
άνάπτυξις τής έξελίξεως τών Τρα
πεζών.

Εϊδη Τραπεζών άναλόγως τής 
φύσεως τών έργασιών των.

Διαίρεσις μιας μεγάλης Εμπο
ρικής Τραπεζης (τύπου) εις τμή
ματα καί ΰπηρεσίαις.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑI ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: Γενικοί άρχαί, 

ισολογισμός, ισοζύγια, λογιστικόν 
σύστημα Τραπεζών κ.λ.π.
ΝΟΜΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.

’Εμπορικόν καί ’Αστικόν Δί
καιον, Φορολογικά.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Είδικώτερον τά κεφάλαια περί 

τού ρόλου τών Τραπεζών είς τήν 
σύγχρονον οικονομίαν, περί Έκ- 
δοτικώνΤαρ πεζών, περ ί ρευστό
τητας γενικώς τών Τραπεζών, περί 
κινητών αξιών καί χρηματιστηρί
ων, περί συναλλάγματος, περί δα
νείων τού Δημοσίου καί τών Νομ. 
Προσ. Δημοσίου Δικαίου, περί 
φορολογίας κλπ.
ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ : ’Αγγλικά 
Γερμανικά.

Παρ’ ήμΐν δέν κατεβλήθη σχ·- 
δόν μέχρι σήμερον παρ’ οΰδεμιάς 
τών Τραπεζών συστηματική προ
σπάθεια διά τήν μετεκπαίδευσιν 
τών Τραπεζιτικών υπαλλήλων. 
Νά εΐναι τούτο αρά γε άπόδειξις 
δτι παρ’ ήμΐν οί Τραπεζιτικοί υ
πάλληλοι εΐναι φωστήρες άπό πά- 
σης άιτόψεως καί ή μετεκπαίδιυ- 
σίς των νά θεωρήται ως δλως διό
λου περιττή;

Τοιαύτη άντίληψις δέν φαντα- 
ζόμεθα, δτι εΐναι δυνατόν νά επι
κρατή, διότι πολλάκις έδόθη ή εύ-

Maurice Rostand ό Francis Car- 
co τραγουδεΐ κάθε βράδυ στό 
«Noctambules».

* Τό περίφημο 'Ισπανικό έργο 
«Τό τραγοϋδι τής κο.ύνιας» πού 
εΐχε παιχθή πρό τριετίας μέ 
τόση επιτυχίαν στό «’Εθνικό 
θέατρο» μετεφράσθη στά Γαλ
λικά καί έξεδόθη είς βιβλίον 
Δέν ύπάρχει χώρα τής Εύρώπης 
ή όποια νά μήν έγνώρισε τό θε
ατρικό αύτό άριστούργημα.

* Οί Γάλλοι Ακαδημαϊκοί 
μετά τήν συντελεσθεΐσαν άπο- 
περάτωσιν τοϋ «Λεξικοϋ» ή ό- 
ποία ώς γνωστόν διήρκεσε η μι 
συ αιώνα, άπεφάσισαν τήν έκ- 
δοσιν «Συνοπτίκοϋ Λεξικοϋ τής 
Γαλλικής Ακαδημίας»,τοϋ όποι
ου ήρχισεν ή σύνταξις τοϋ «Α» 
’Εννοείται δτι οί άθάνατοι θά 
έχουν νά άσχοληθοϋν μέ εσχά
τως υΐοθετηθείσας καί μή περι- 
λαμβανομένας είς τό μεγάλο 
Λεξικόν, λέξεις.

* Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν 
έπανελήφθη είς τήν Γαλλικήν 
’Όπεραν ό «Μαγευμένος Αύ- 
λός» τοϋ Mozart, θά άξιωθώ- 
μεν άρά γε ποτέ νά ’ίδωμεν ά- 
ναβιβαζόμενα καί έδώ παρό
μοια άθάνατα άριστουργήματα;
IV. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΑΛΛΙ
ΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

Auguste Bailly Mazarin .—

καιρία τελευταίως είς εξεταστικά; 
δοκιμασίας νά διαπιστωθούν αί 
σοβαραί ελλείψεις τών νέων Τρα
πεζιτικών υπαλλήλων άπό άπόψε- 
ως τεχνικο-οίκονομικής καταρτί- 
σεως αυτών. Έπομένω: εκείνο τό 
όποιον έλλειψε μέχρι σήμερον εΐ
ναι ή πρωτοβουλία τόσον έκ μέ
ρους τών Τραπεζών δσον καί έκ 
μέρους τών οργανώσεων τών υ
παλλήλων.

Βεβαίως αί Τράπεζαι δταν προσ
λαμβάνουν προσωπικόν δέν ανα
λαμβάνουν καί τήν ύποχρέωσιν νά 
ύποστοΰν τάς δαπάνας διά τήν 
μετεκπαίδευσιν αυτού. Δεδομένου 
δμως, δτι έκ τής θεωρητικής καί 
υπηρεσιακής καταρτίσεως τών υ
παλλήλων δέν πρόκειται νά ωφε
ληθούν μόνον ου tot, άλλά κυρίως 
αί Τράπεζαι, τό συμφέρον τών ο
ποίων καί μόνον θά κληθούν οί 
υπάλληλοι αυτών νά έξυπηρετή- 
σουν διά τών άπαιτηθησομένων 
συμπληρωματικών θεωρητικών καί 
πρακτικών γνώσεων οφείλουν αΰ- 
ται νά δείξουν τό άνάλογον ενδια
φέρον διάτήν δσον οΐόν τε καλλιτέ- 
ραν κατάρτισιν τού προσωπικού 
των.

'Η μετεκπαίδευσις θεωρείται 
σήμερον τόσον άναγκαία υπό τών 
Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων, ώστε 

I είς τάς κυριωτέρας χώρας τής Ευ
ρώπης συνεστήθησαν και λειτουρ
γούν ως άνωτέρω έλέχθη είδικαί 
σχολαί μετεκπαιδεύσεως. Καί αί 
σχολαί αύται λειτουργούν δαπάναις 
τών Τραπεζών άκριβώς διότι αύ- 
ται άντιληφθεΐσαι καλώς τό συμ
φέρον των κατέβαλον καί κατα
βάλλουν πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν διά μορφωτικήν έξύψωσιν 
τού προσωπικού αυτών είς τρόπον 
ώστε καί τά έξ αυτής ώφέλη νά 
εΐναι δσον τό δυνατόν μεγαλείτεοα.

Κατ’ άκολουθίαν δέν θά ήτο 
άσκοπον νά μελετηθή καί παρ’ 
ήμΐν τό ζήτημα τής μετεκπαιδεύ- 
σεως τών Τραπεζιτικών υπαλλή
λων καί νά καταστρωθή εν πρό
γραμμα σειράς μαθημάτων τόσον 
δΡ αρχαρίους όσον καί διά πεπει

Οί έντρυφώντες είς τάς ιστορι
κός μελέτας Θά ευρουν είς τό 
βιβλίον αυτό λεπτότατα ψυχο- 
λογημένην τήν βιογραφίαν 
μιάς τών μεγαλειτέρων, ίδιορ- 
ρυθμοτέρων καί πλέον συζητη- 
θεισών φυσιογνωμιών.

—Cina Kaus : Catherine la 
grande. 'Ένα άκόμη βιβλίον πε
ρί τής διπλής φυσιογνωμίας τής 
έκ τών μεγαλειιέρων βασιλισ
σών τοϋ Κόσμου.

—Francis Carco : Brumes.'Η 
έξαιρετική ρεαλιστική τέχνη τοϋ 
Γάλλου μυθιστοριογράφου μέ 
τήν προσωπικήν σφραγίδα του 
φθάνει είς τό διαπασών της. Ή 
ύπόθεσις έκτυλίσσεται στις 
όμίχλες τοϋ χειμώνας καί τοϋ 
πιοτοϋ πού συγχέονται μέ τις 
όμίχλες τοϋ έγκλήματος καί 
τής διαφθοράς.

—VictorCiraud: AnatoleFran- 
ce. Ή ιδιωτική καί Δημοσία 
ζωή τοϋ μεγάλου Γάλλου συγ-, 
γραφέως.

—Andre Suares:Portraits sans 
modeles. Μέγα βραβεΐον τής 
Γαλλικής Ακαδημίας.

—Claude Silve : Benediction. 
Τό βραβευθέν έργον τής Γαλλί- 
δος συγγραφέως.

JosephPeyreiSang etLumie- 
res. Βραβεΐον Goncourt 1935.

ραμένους υπαλλήλους.
Εσχάτως ό ήμέτερος Σύλλογος 

άνέλαβε τήν κ ιταίίολήν τών δι
δάκτρων διά τήν εγγραφήν υπαλ
λήλων τής Τραπέζης μας είς τήν 
ΙΙάντειον Σχολήν Πολιτικών καί 
Οικονομικών ’Επιστημών. Τό γε
γονός τούτο οφείλομε ν νά έξάρω- 
μεν ιδιαιτέρως, διότι εγένετο επί 
τέλους μία αρχή τής.μετεκπαιδεύ- 
σεως τών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης μας.

Ή άρχή αυτή τής μετεκπαιδεύ- 
σεως δσον δήποτε ατελής καί άσυ- 
στηματοποίητος καί αν είναι έλ- 
πίζομεν, δτι θέλει .ξελιχθή έπαρ- 
κώς έν τω μέλλοντι άναλόγως τής 
πείρας καί τών παρουσιαζομένων 
αναγκών εις τρόπον ώστε οί μετεκ
παιδευόμενοι υπάλληλοι νά έξέρ- 
χωνται έκ τής Σχολής αετά διετίαν 
πλήρως κατηρτισμένοι διά τήν 
επιτυχή ένάσκησιν τού δυσκόλου 
καί λεπτού λειτουργήματος τού 
Τραπεζιτικού υπαλλήλου. Καί προς 
τούτο δέν άμφιβάλλομεν, δτι θέλει 
καταβληθή πάσα προσπάθεια τό
σον έκ μέρους τού διδακτικού 
προσωπικού δσον καί έκ μέρους 
τών φοιτούντων υπαλλήλων.

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ
TETON ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ 
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Μέ δλως έξαιρετικήν έπιτυχίαν 
έδόθη τό απόγευμα τής Κυριακής 
τής 19ης παρελθόντος μηνός είς τήν 
αίθουσαν τού «Καπρίς», ύπό τών 
συναδέλφων τής ’Αγροτικής χορευ
τικόν τέ'ίον, κατά τό όποιον παρευ- 
ρέθη πολύς καί εκλεκτός κόσμος καί 
επεκράτησε μεγάλη ευθυμία καί κέφι.

Τόν χορόν ετίμησαν διά τής πα
ρουσίας των ό Διοικητής τής ’Α
γροτικής κ. Λαμπρόπουλος μετά τής 
κυρίας του καί τών θυγατέρων του,ό 
υποδιοικητής κ. Τρακάκης μετά τής 
κυρίας του, ως καί πλεΐστοι συνά
δελφοι τής ’Αγροτικής μετά τών οι
κογενειών των-

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
(Συνέχεια έκ τής πρώτης σελίδας)
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ΙΙερί ώραν 6.30' μ. μ. ό Πρόε
δρος των Συνελεύσεων κ. Δ. Λε- 
ουσόπουλος καταλαμβάνει την έ
δραν του καλών παρ’ αύτφ ώς 
γραμματείς τους κ. κ. Μαρουδαν 
και Δάφνον.

’Αναγιγνώσκει έκ τής προσκλή- 
σεως τά θέματα τής Συνελεύσεως 
κα'ι έρωτα αν ύπάρχη ένστασις α
παρτίας. Μή έγερθείσης ένστάσε- 
ώς τίνος ό κ. Πρόεδρος κηρύσσει 
την έναρξιν τής συνεδριάσεως καί 
έρωτα ποιον έκ των μελών έπιθυ 
μεΐ νά λάβη τον λόγον.

Εγείρεται ό κ. Θ. Ενθυμίου ό 
όποιος λέγει τά εξής :

Εις τον ’Απολογισμόν τοΰ 1934 
άνεφέρατε δτι σχετικώς μέ τάς 
κρατήσεις τών Χριστουγέννων έ- 
δόθη λΰσις όχι ικανοποιητική, την 
οποίαν μελλοντικώς θά έφροντί- 
ζατε νά μεταβάλητε. Εις τον απο
λογισμόν όμως τοΰ 1935 Ουδείς 
λόγος γίνεται περί τοΰ ζητήματος 
τουτου.

Ό κ. Μαλαματιανός άπαντών 
λέγει, δτι έπανήλθομεν καί ένφ ή 
σύσκεψις τώνΔιευθυντών άπεφάν- 
θη υπέρ τής άπόψεώς μας, ή Σή 
Διοίκησις δεν ένέκρινε τό σχετικόν 
αίτημα.

*0 κ. Εύϋυμίου συνεχίζων λέ
γει, δτι διά τής έκθέσεως 1934 έ- 

,δίδετο ύπόσχεσις ρυθμίσεως τής 
σταδιοδρομίας τοΰ Προσωπικού δΓ 
έκπονήσεως Νέου ’Οργανισμού τής 
‘Υπηρεσίας πράγμα δπερ επίσης 
δεν έπραγματοποιήθη κατά τό 
1935.

‘Ο κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου:
άπαντών λέγει δτι καί επ’ αύτοΰ 
έγένετο σχετική εργασία καί τά 
σχετικά έπ’ αυτής διαβήματα φρο
νεί δέ, δτι δεν πταίει ό ’Οργανι
σμός διά την καθυστέρησιν τών 
προαγωγών τοϋ Προσωπικού, αί ό- 
ποΐαι δόνανται κάλλιστα νά γί
νω νται εις σύντομα χρονικά δια
στήματα καί δ.ά τοΰ έν ίσχύϊ τοι 
ουτου. Εις τό σημεΐον αυτό ό κ. 
Πρόεδρος διευκρινίζει, δτι δταν 
μετέβηείς τήνΔιοίκησιν δεν εϊσηγή- 
θη τά πορίσματα τής έκΔιευθυν 
τών Τμημάτων Επιτροπής, άλλ’ 
αυτά ταΰτα τά αιτήματα τοΰ 
Προσωπικοΰ ώ; διετυποΰντο εις 
τήν αϊτησίν του τοΰ παρελθόντος 
Δεκεμβρίου. Προσέθεσε μάλιστα, 
δτι έχει τήν άντίληψιν, δτι λόγφ 
τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τοΰ ΙΙροσω 
πικοϋ δέον νά γΐνη γνωμοδοτικόν 
υπηρεσιακόν Συμβουλιον προα 
γωγών καί δτι οπωσδήποτε πρέ
πει νά ύπάρχη ένα δριον παραμο
νής εις τον αυτόν βαθμόν.

Ό κ. Εύϋ'υμίου επανερχόμενος 
έρωτα άν έγινε μελέτη νέου ’Ορ
γανισμόν.

‘Ο κ. Σ. ’Ηλιόπουλος (Σύμ
βουλος). Άπαντά δτι έγινε ή με
λέτη.

Ό κ. Β. Γιαννόηουλος : Έ-
ρωτρί διατί δεν υπεβλήθη δ που δει.

Ό κ. ‘Ηλιόπουλος : ’Έγιναν 
σχετικά διαβήματα.

Ό κ. Γιαννόηουλος φρονεί, 
δτι έπρεπε νά συζητηθή τό σχεδί
αν έν συνελευσει τοΰ Συλλόγου.

Ό κ. Πρόεδρος της Δ. Ε. δια
φωνεί προς τήν άποψιν τοΰ κ. 
Γιαννοπουλου.

Ό κ. Γιαννόηουλος λαμβάνων 
έν συνεχείφ τον λόγον λέγει δτι 
δεν βλέπει τάς ένεργείας τής συ- 
σταθείσης από πέρυσιν έπιτροπής 
διά τήν μελέτην τών μέσων έξυ- 
γιάνσεως τοΰ Ταμείου Συντάξεως 
έν οις καί ό αναλογισμός.

‘Ο κ. Πρόεδρος : άπαντών λέ 
γει δτι ή καταρτισθεΐσα έπιτροπή 
εμελέτησε τά ζητήματα. Νομίζω 
δμως δτι τό ζήτημα άναλογισμοΰ 
δεν έχει τήν σοβαρότητα ήτις 
τοΰ άποδίδεται. ’Αναλογισμοί έγέ* 
νοντο έπανειλημμένως εις τό πα
ρελθόν, δόναται δε νά γίνουν καί 
εις τό μέλλον. ’Εκείνο δπερ προέ- 
χει είναι ή συστηματική 
διοίκησις καί διαχείρισις τής πε
ριουσίας τοΰ Ταμείου.

*0 κ. Γιαννόηουλος : λέγει ό

τι διαφωνεί άπολυτως καθόσον 
μέχρις δτου γίνη άναλογισμός θά 
έξατμίζωνται αί καταθέσεις τών 
μετόχων τοΰ Ταμείου.

Ό κ. Μαλαματιανός λέγει, δτι 
δεν συμφωνεί μέ τον προλαλή- 
σαντα διότι καί έάν ύποθέσωμεν 
δτι έξευρίσκετο τό σεβαστόν ποσόν 
τών δρ. 800.000.000, δπερ είναι 
άπαραίτητον διά τον σημερινόν 
άναλογισμόν τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων, τίνα ουσιώδη σημασίαν θά 
είχε τοΰτο, έάν τήν έπομένην 
έπήρχετο πτώσις τής δραχ
μής και όλων τών περιουσια
κών στοιχείων τοΰ Ταμείου ως 
συνέβη τετράκις καί κατά τό πα
ρελθόν μέχρι τοΰδε ;

Τό Ταμεΐον Συντάξεων άνελο- 
γίσϋη τετράκις μέχρι σήμερον καί 
έν τοΰτοις τετράκις έπίσης εΰρέθη 
μ ή άνελογισμένον λόγφ διαφό
ρων αιτίων καί δυσμενών άλλων 
συνθηκών. Εκείνο τό όποιον έχει 
ουσιώδη σημασίαν είναι ή συστη
ματική διαχείρισις καί παρακολοό- 
θησις τής πορείας τών περιουσία 
κών στοιχείων τοΰ Ταμείου.

Βεβαίως τό Ζήτημα τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων τόσον άπό άπόψε- 
ως έσόδων δσον καί άπό άπόψεως 
καταβαλλομένων συντάξεων είναι 
σοβαρώτατον καί επομένως χρή- 
ζει ένδελεχοΰς μελέτη; καί διαρ
κούς παρακολουθήσεως.

*0 κ. Ήλιόπουλος : φρονεί 
δτι ή ουσία είναι, δτι πρέπει νά 
μελετηθή έπιμελώς ή κατάστασις 
τοΰ Ταμείου καί νά ληφθοΰν μέ
τρα έξυγιάνσεως.

‘Ο ν..Κοττορός : Κατηγορεί τήν 
Δ. ’Επιτροπήν δτι δεν άν α τεκρί- 
θη εις τάς έπαγγελίας της καί δτι 
άφοΰ κατεστράφη τό παρόν επι
διώκεται νά καταστροφή καί τό 
μέλλον τών υπαλλήλων.

Ό κ. Φωτόπουλος : λέγει δα 
δεν έννοεΐ πώς θά κατορθωθή 
νά γίνη μελλοντικώς ί αναλογι
σμός άφοΰ οίκονομικώς καί τώρα 
είναι δυσκατόρθωτος.

‘0 κ. Πρόεδρος : φρονεί δτι 
πλέον έπείγοντα ζητήματα είναι αί 
προαγωγαί καί ό τιμάριθμος.

Εις τό σημεΐον αυτό έγείρεται 
τής θέσεώς του ό ’Επιμελητής 
τιΐιν Έπαγγ. Συμφερόντων κ. 
Μπαστούνόπουλος, ό όποιος λέγει 
τά εξής :

«Καίτοι συμμερίζοααι τήν άγω- 
νίαν τών κ. κ. Συναδέλφων διά 
τήν τύχην τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων φρονώ δτι προ πτντός άναλο- 
γισμοΰ πρέπει είδυνατόνάμέσως νά 
τροποποιηθή ή σχετική διάταξις 
τοΰ Καταστατικού του καί νά κα- 
νονισθή κατώτατον δριον συντά
ξεως έν περιπτώσει θανάτου ή ο
λοκληρωτικής ανικανότητας μέ ό- 
σωνδήποτε έτών υπηρεσίαν, έκ 
δρ. 2θΟθ τουλάχιστον. Δεν είναι 
ορθόν οίκογένειαι συναδέλφων μέ 
δεκαπενταετή υπηρεσίαν χάνουσαι 
τών προστάτην των νά μένουν 
μέ συντάξεις ολίγων εκατονταδρά
χμων.»

Μετά ταΰτα έγείρεται ό κ. Δρε- 
πανόπουλος, δ όποιος έρωτά τον 
’Επιμελητήν τών Έπαγγ. Συμφε
ρόντων πότε άπεπεράτωσε καί έ- 
θεσεν ΰπ’ δψιν τοΰ Συμβουλίου 
τήν μελέτην του περί Ταμείου 
Συντάξεων.

Ό κ. Μπαστούν ύπουλος : Εις
τά; 22 Μαΐου λήξαντος έτους.

Ό κ. Μελιαοαρόπουλος : λαμ
βάνων τον λόγον, αποδίδει τήν κα
κοδαιμονίαν τοΰ Συλλόγου εις 
έλλειψιν συλλογικού ένδιαφέρον- 
τος καί ακόμη καί συναδελφικοΰ 
τοιουτου. Κύριον μέλημα τών Δ. 
Επιτροπών πρέπει νά είναι ή τό- 
νωσις τής συλλογικής άλληγεγγόης 
άνευ τής οποίας, ούδέν είναι κα
τορθωτόν.

‘Ο κ. Πρόεδρος τών Συνελεύ
σεων δίδει κατόπιν τον λόγον εις 
τον κ. Δρεπανόπουλον δστις όμι- 
λεΐ ως εξής :

Κύριοι Συνάδελφοι : Παριστά- 
μενος εις τήν αίθουσαν ταΰτην

άναμιμνήσκομαι μετά συγκινήσεως 
τάς παλαιάς έκείνας έποχάς κατά 
τάς οποίας ό Σύλλογος ή to φωλέα 
μηρμΰκων μέ μήρμυκα; έργάτας 
τής συλλογικής ’Ιδέας. Άναγνω 
ρίζω βεβαίως τάς μεγάΐας βιωτικάς 
άνάγκας, αϊτινες περισπούν τό έν- 
διαφέρον τών συναδέλφων, αλλά 
νομίζω δτι δεν είναι μόνον αυτός 
ό λόγος τής χαλαρώσεως ιοΰ συλ
λογικού ένδιαφέροντος. Οι λόγοι 
φρονώ δτι είναι βαθύτεροι. Θά 
τού; εκθέσω ευθύς αμέσως μέ πά
σαν ειλικρίνειαν καί μακράν παν
τός αντιπολιτευτικού πνεύματος.

Κατ’ έμέ διά τήν άποθάρρυνσιν 
τοΰ Προσωπικού δεν είναι άμέτο- 
χος καί ή Δ. Έπιτροπή τού Συλ
λόγου. Διέπραξε κατά τήν γνώαην 
μου τό εξής σφάλμα : Εις τον ’Α
πολογισμόν τοΰ 1934 έδωσε πρός 
τό Προσωπικόν έλπίδας ύπερμέ- 
τρους. Καί κατέληξε νά 
προβή εις τήν δήλωσιν, 
δτι ούδέν κατώρθωσε παρά τήν 
δοθεΐσαν εις αυτήν πίστωσιν χρό
νου. Νομίζω, κύριοι, δτι θά ή to 
προτιμότερον νά έλέγομεν ολίγα 
καί νά έπράττομεν περισσότερα. 
Καί προ πάντων θά έπρεπε νά 
υπήρχε πρόγραμμα επιδιώξεων έκ 
τών προτέρων κα&ωρισμένον, σα
φές καί άναλλοίωτον. Καί ό χειρι
σμός τών ζητημάτων θά έπρεπε 
νά είναι πολιτικώτερος. Άλλ’ δ 
γέγονε, γέγονε. Άς ληφθοΰν τ’ 
ανωτέρω ύπ’ δψιν τής διαδόχου 
Δ. Επιτροπής.

Συνεχίζων παρατηρεί αύξησιν 
τών δαπανών τοΰ Συλλόγου άπό 
300 εις 500 χιλιάδας. ’Αναπτύσσει 
διά μακρών σχετικά); μέ πρόσω 
πικόν του ζήτημα έξ αφορμή; μή 
δημοσιεύσεως άνταπαντήσεώς του 
εις δημοσίευμα τή; «Τραπεζιτική;» 
άφορών αυτόν. ’Αναφέρει δτι εί
χε ζητήσει άπό τοϋ ’Ιουλίου ’Ορ
γανισμόν «Τραπεζιτικής», δστις 
μόλις προχθές τοΰ έδόθη. Έξ αύ 
τοΰ συνάγεται δτι ή επιστολή του 
ή > καί άναγινώσκει, θά έπρεπε νά 
δημόσιευθή. Λέγει δ:ι άνώτερος 
συνάδελφος, μέλος τής Διοικού- 
σης τήν «Τραπεζιτικήν» ’Επιτρο
πής τοΰ είπε προ καιρού, δτι ή 
«Τραπεζιτική» δέν είναι εις τήν 
διάάεσιν παντός, δστις θέλει νά 
θίξη τήν Διοίκησιν. Διαμαρτύρε
ται έντόνω; καί λέγει δτι πρέπει 
νά τονισθή πρός πάσαν κατε 'θυν 
σιν, δτι ούδείς υπάλληλος, ουδέπο
τε διενοήθη νά θίξη τήν Διοΐκη- 
σιν ούτε πιστεύει δτι υπάρχει συ
νάδελφος,δστις δέν αισθάνεται τον 
πρός αυτήν δφειλόμενον σεβασμόν 
καί άγάπην. *

Τό Συλλογικόν δμως Δελτίον 
πρέπει νά άποτελή τό ελεύθερον 
βήιια διά πάντα συνάδελφον 
τηροΰντα τά όρια τής εύπρεπείας, 
τής τάξεως καί τής σοβαρότητας.

Εισερχόμενος εις τό ζήτημα τής 
ύλης τής «Τραπεζιτική;» φρονεί, 
δτι αύτη έπρεπε νά έγκύψη πε
ρισσότερον είς Έλλαδικά καί δ- 
χι’Εξωελλαδικά θέματα.

Τέλος έρωτμ διατί ήλλάχθη ή 
έπεξήγησις τοΰ τίτλου τής «Τρα
πεζιτικής».

Ό κ.Πρόεδρος άπαντά, δτι έγι
νε διά λόγους κυκλοφορίας πρός 
τό Κοινόν.

‘Ο κ. Φωτόπουλος : άναφερό- 
μενος είς τόν ’Ισολογισμόν τής 
«Τραπεζιτικής» παρατηρεί δα τά 
δημοσιευόμενα καθαρά κέρδη δρχ. 
66.000 δέν είναι πραγματικά κα
θόσον υπάρχει προικοδότησις τοΰ 
Συλλόγου 30.000. Καί τό προσω
πικόν κατά τό α'έτοςήτο άμισθον.

Ό κ. Πρόεδρος : καυχώμεθα 
καί καμαρώνομεν διά τήν έκδοσιν 
τής «Τραπεζιτικής», ή οποία έσχε 
τεραστίαν έπιτυχίαν άπό ηθικής 
καί υλικής άπόψεως.

Άπό ηθικής άπόψεως είναι 
πρ ίγμ ιτι φαινόμενον ή ~ τάχιστη 
έπικράιησις τοΰ δημοσιογραφικοΰ 
μας οργάνου. Περί τούτου έχομεν 
άψευδή μαρτυρίαν τήν περί τής 
«Τραπεζιτικής» κρίσιν τών σοβα-

ρωτέρων παρ’ ήμΐν φύλλων, τά ό
ποια όμοφώνως τήν έκριναν ως 
σοβαρόν οικονομικόν περιοδικόν, 
εξελιχθέν μάλιστα είς τοιοΰτον 
παρά τόν βραχύν μέχρι τοΰδε βί- 
ον της.

Άπό οικονομική; άπόψεως ή 
«Τραπεζιτική» άποτελεΐ έπίσης 
φαινόμενον, διότι άνευ βοήθειας 
τίνος καί μέ τό γελοιον ποσόν τής 
έπιχορηγήσεως τοΰ Συλλόγου έκ 
Δρχ. 30.000, δχι μόνον κατώρθω - 
σε νά συντηρηθήάλλά καί νά σχη- 
ματίση πραγματικά περισσεύματα.

Ίσχυριζόμεθα, δτι οίονδήποτε 
άλλο Σωματεΐον διά νά άποκτήση 
τοιοΰτον δηαοσιογραφικόν ό'ργα- 
νον θά έδαπάνα εκατοντάδας χι
λιάδων Δραχμών, χωρίς νά είναι 
β7βαιον, δτι θ’ άπέκτα δργανον 
τοσαύτης περιωπής καί τοσαύτη; 
κυκλοφορίςς ώς ή «Τραπεζιτική».

Ίσχυριζόμεθα άκόμη, δ ι ύφ’ 
ας συ-θήκας τελεί ή σύνθεσις τοΰ 
Συλλόγου μας, λόγφ δηλαδή τής 
διαφοράς τών βαθμών και άμοι- 
βών, ή «Τρ ιπεζιτική» θά έχη με- 
γαλειτεραν άκόμη σημασίαν διά τά 
έπαγγελματικά συμφέροντα τών 
υπαλλήλων.

’Ιδού διατί δέον νά διαφυλάξω 
μεν τήν «Τραπεζιτικήν» ώς κόρην 
οφθαλμού καί νά καταβάλωμεν 
πάντες πάσαν προσπάθειαν νά 
διατηρήσωμεν καί νά προαγάγω- 
μεν τήν δΓ αυτής δημιουργηθεΐ- 
σαν ηθικήν τάξιν καί παράδοσιν.

Ο κ· Ακριβοπουλάς : Έρω
τα είς ποιον σημεΐον εύρίσκεται 
τό ζήτημα τών Γραφέων.

Ό κ. Πρόεδρος : ΔΓ η
μάς άνέκαθεν τό ζήτημα 
τών Γραφέων άπετέλεσε τό ού- 
σιωδέστερον τών έπαγγελματικών 
ζητημάτων καί τοΰτο διότι νομί- 
ζομεν, δτι διά τής μή οριστική; 
επιλυσεως αύτοΰ δέν βλάπτονται 
τόσον οί Γραφείς, δσον αυτά 
ταΰτα τά συμφέροντα τή; Τρα- 
πέζης.

Πρός έπίλυσιν τοΰ ζητήματος 
τών Γραφέων κατεβάλλομεν σοβα
ρόν φροντίδτ, νομίζ ιμεν δ’ δτι 
έσχομεν πλήρη έπιτυχίαν, διότι 
έκτος τοΰ δτι μετεβλήθι) σχετικώς 
ό οργανισμός καί άνεγνωρίσ 1η 
τό δίκαιον τής τάξεως ζ,ταύτης, 4 έ
χομεν ύπόσχεσιν εύνοϊκωτέρας ά
κόμη λύσεως τοΰ ζητήματος, διά 
τή; οποίας θά τροποποιηθή έπί τό 
ευμενέστερου ή άπόφασις τής 
Σεβ. Διοικήσεως, έφ’ δσον θά 
παρασχεθή ή ευχέρεια είς τούς 
βουλομένους, μετά τόν βαθμόν τοΰ 
Γραφέως Δ', νά δίδουν έξετάσεις 
καί δτι δχι μόνον δίς, άλλα περισ- 
σοτέρας φοράς, διά τήν άμεσον 
μετάταξιν είς τόν άντίστοιχον βα
θμόν τοΰ κυρίου Προσωπικοΰ.

Ό κ. Τρανάκος (Διαχειριστής 
Τραπεζιτικής) : δίδει εξηγήσεις 
είς τόν κ. Φωτόπουλον έπί τοΰ 
μισθολογίου τής «Τραπεζιτικής». 
Μήζητήσαντοςετέρου τίνος τόν λό
γον ό κ. Πρόεδρος τών Συνελεύ
σεων έρωτά τήν Συνέλευσιν αν 
έγκρίνη τά πεπραγμένα τής Δ. 
’Επιτροπής, τόν Ά τολογισμόν
1935, τήν έκθεσιν τών έλεγκτών 
καί -τόν Προϋπολογισμόν τοΰ
1936.
Ή Συνέλευσις εγκρίνει καί λύεται 
ή Συνεδρίασις περί ώραν 8.40'μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
Δ. Β. ΛΕΟΥΣΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Σ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
Σ. ΔΑΦΝΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συμφώνως τή δημοσιευΘείση 
είς τό έκτακτον Συλλογικόν 
Δελτίον τοΰ παρελθόντος μηνός 
προσκλήσει τά μέλη τοΰ Συλλό
γου συνήλθαν τήν 18 ’Ιανουά
ριου είς α'. έτησίαν τακτικήν 
Συνέλευσιν, ϊνα συζητήσουν τά 
πεπραγμένα τής Δ. Επιτροπής 
του έτους 1935.

Τά πρακτικά τής Συνελεύσε
ως ταύτης δημοσιεύονται είς 
άλλην στήλην τοΟ παρόντος.’Α
πό τής έπομένης τής Συνελεύ
σεως ήμέρας καί πριν ή άκόμη 
κυκλοφορήση ή πρόσκλησις πρός 
ενέργειαν τών άρχαιρεσιών τής 
23 Ίανουαρίου, ζωηροτάτη πα- 
ρετηρήθη κίνησις είς μεγάλην 
μερίδα συναδέλφων, ήτιςάνησυ- 
χήσασα έκ τοϋ όσημέραι έλατ- 
τουμένου συλλογικού ένδιαφέ
ροντος, έκάλεσε πλεΐστα μέλη 
τοΰ Συλλόγου είς σόσκεψιν έν 
τώ Καταστήματι τοΰ Συλλόγου 
τήνΔ ευ τέραν 20 Ίανουαρίου άπό 
τής 9—11 μ. μ. Κατ’ αυτήν άν- 
τηλλάγησαν αί γνώμαι τών πα- 
ρισταμένων περί τών ένδεικνυο- 
μένων μέτρων πρός άντίμετώπι- 
σιν τής καταστάσεως, όμοφώ
νως δέ ύπεστηρίχθη ή άποψις, 
δτι ή έκλεγησομένη Δ. Έπιτρο
πή έκτός τών άλλων έπιδιώξε- 
ων πρέπει νά έχη τήν άντί πά- 
σης θυσίας τόνωσιν τοϋ πνεύμα
τος τής Συλλογικής καί συνα- 
δελφίκής Αλληλεγγύης. Πρός 
τοΰτο έκρίθη σκόπιμον ϊνα άφ* 
ένός μέν έπέλθρ γενική άνανέω- 
σις τών προσώπων τής Δ. Ε
πιτροπής, άφ’ έτέρου δέ ϊνα είς 
τό καταρτισθησόμενον ψηφοδέλ
τιο ν άντιπροσωπευθώσιν άνα- 
λογικώς πάντες οί βαθμοί τής έν 
τή Τραπέζη Ιεραρχίας.

Οί συσκεφθέντες έξέλεξαν έν 
τέλειέπιτροπήν έκ τών συναδέλ
φων κ. κ. Β. Γιαννοπούλου, 
Χανδάνου, Πασά καί Νικολαΐ- 
δη, είς τήν όποιαν άνέθεσε νά 
βολιδοσκοπήση διαφόρους συ
ναδέλφους έάν θά έδέχοντο ύπό 
τάς έκτεθείσας προϋποθέσεις νά 
έμφανισθώσι πρό τών μελών 
τοΰ Συλλόγου καί νά αίτήσωσι 
τήν ψήφόν των.

Ή ’Επιτροπή έκτελοΰσα τήν 
έντολήν της έπεσκέφθη Αρκε
τούς άνωτέρους συι/αδζ$ φους, 
μετάτών όποίων συνεζήτησε διά 
μακρών σχετικώς. Έν τώ μετα
ξύ δμως έπειδή τό χρονικόν διά
στημα δέν έπήρκεσε, αί έκλο- 
γαΐ τής 23 Ίανουαρίου άνε- 
βλήθησαν έλλείψει Απαρτίας» 
διά τήν 30 Ίανουαρίου.

Άπό τής 24 Ίανουαρίου έξη- 
κολούθησεν έντατικώς ή προερ
γασία πρός καταρτισμόν ψη
φοδελτίου.

Είς τήν έπαναληπτικήν Σενέ- 
λευσιντής 30 Ίανουαρίου κατηρ- 
τίσθη ψηφοδέλτιον μέ 8 θέσεις) 
Συμβούλων τής έννάτης θέσεως 
άφεθείσηςκενής.Είς αύτήν συνε- 
πληροϋντο τά ονόματα τών κα- 
ταλληλοτέρων διά τό άξίωμα 
τοΰ Πρόεδρου, μέ Αποτέλεσμα 
τήν έκλογήν τοΰ κ. Ν. Δρεπα- 
νοπούλου καί όλοκλήρου τοΟ 
ύπολοίπου έντύπου ψηφοδελ 
τίου. Κατά τήν έκλογήν ταύτην 
έψήφισαν 349, εύρέθησαν δέ 
ψηφοδέλτια :
Λευκά 25 
’Άκυρα 53 
’Έγκυρα 271

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
&

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ
Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ

ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 75 
ΑΘΗΝ Α|



1111 Μ ΒΙ Π ί* mill ίΡΙΙΕΚΙ ran·
κρισιν τής συνελεΰσεως τον ισολο
γισμόν τοΰ λήξαντος έτους καί τον 
Προϋπολογισμόν τοΰ προσεχούς το ι
ού του.

Θεωροϋμεν σκόπιμον νά θέ
σω μεν νπ ό'ψει τής Συνελεΰσεως 
οτι τό Συμβούλων κατόπιν πολλών 
σκέψεων, συζητήσεων καί συμβου
λών άνωτέρων υπαλλήλων τής Τρα-
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Δημοσιεύομεν κατωτέρω απόσπα
σμα τής διαχειριστικής έκθέσεως τοΰ 
Συλλόγου τών παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη ’Εργαζομένων Γυναικών.

«Τό Συμβούλων καταθέτον σήμε
ρον την εντολήν μέ την οποίαν προ 
ενός έτους τό έτιμησεν ή Γεν. Συ- 
νέλευσις τών μελών τοϋΣυλλόγου,έχει 
την τιμήν νά ύποβάλη υπό τήν εγ-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταμεϊον 
Ταμιευτήριον 
Κατ.ιθέσεις εν όψει 
"Εξοδαέγκαταστάσεως 
Βιβλιοθήκη
Όμολ. Λαχ. Δαν. 6ο)ο 1926 

» » » 8ο)ο »
» » » 7ο)ο 1925
» Έθν. Δαν. 5ο)ο 1914

Μετοχαί Τραπέζης Έλλάδ.
'Ομολ. Έθν. Δαν. 6ο)ο 1929

» Λαχ. Δαν. 7ο)ο 1925
» » » 7ο)ο 1926

πέζης άπεφάσισε νά τοποθετήση τό 
μεγαλείτερον μέρος τής συλλογικής 
περιουσίας, τό όποιον μέχρι σήμερον 
εφυλάσσετο φιλαργύρως νεκρόν, εις 
δάνεια επωφελή καί νά έπενδύση 
αυτήν εις τίτλους τοκοφόρους καί 
μετά λαχνού, ούτως ώστε νά αυξηθή 
αυτή σημαντικώς κατά τον ένα καί 
κατά τον άλλον τρόπον».

Δο. 1.109.10
33.700.75

» 9.129.25
» 906.75
» 1.152.71
» 3.872.20

5.000.—
» 14.895.—
» 23.996.75

39.709.40
30-225.—
59.484 —
59.994.—

Δρ. 283.174.91

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935
ΠΑΟΗΤΙΚΟΝ

Πλεονάσματα χρήσεως 1924-1934 Δρ. 254.207.2^

Πλεόνασμα χρήσεως 1935 Δρ. 28.967.69

Δρ- 283.174 91

ΧΡΕΩΣΙΣ
’Αμοιβή θυρωρού

ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1935
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Δρ, 4000.-

Συνδρομαί εις εφημε
ρίδας καί περιοδικά » 75.—
Βοηθήματα » 8.000
Συντήρησα:Β.βλιοθήκη: » 380.—
Ένοίκιον Χρηματοκ. » 513.—
Γενικά έξοδα » 1.481,60
"Εξοδα αντιπροσώπου 
Συλλόγου είςΦεμινιστι- 
κόν Συνέδριον Κων
σταντινουπόλεως Δρ. 8.800.—
’ Αποσβέσεις :
30ο)ο επί εξόδων εγκα- 
ταστάσεως Δρ. 388.60
30 ο)ο επί αξίας βι
βλιοθήκης Δρ. 494.01

Έκ μηνιαίων συνδρομών, εισφορών 
καί εγγραφών

Τόκοι καί Μερίσματα
Τόκοι καταθ. Δρ.3.929.-
Τοκ]δια καί μερίσματα Δρ. 3.513-

Έκ τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας

Δρ. 44.357.90

» 7.412.00 

» 1.300-00

» 23.249.60

» 882.61

ΙΙλεόνασμα χρήσεως 1935
Δρ. 24.132.21 

» 28.967.69 
Δρ. 53.099.90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1936
Α ΕΣΟΔΑ

1) Δικαίωμα εγγραφής Δρ. 100.—
2) Συνδρομαί Κεντρικού καί ύπ]των » 35.000.—
3) Τόκοι » 10.000.— Δρ. 45.100

1) ’Αμοιβή θυρωρού 
2| Γενικά έξοδα
3) Βιβλία καί έπιπλα
4) ’Αποσβέσεις _____
Πλεόνασμα χρήσεως 1936

Δρ. 53.099,90

Β ΕΞΟΔΑ
Δρ. 4.900 —
» 5.000.—
» 3.000·—
» 1.000—Δρ- 13.900

» 31.200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙ

ΤΡΟΠΗ ΤΟΪ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

‘Η έκ τών αρχαιρεσιών τής 30ής 
’Ιανουάριου ε. έ. πρυελθοΰσα Δι
οικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά έκ - 
φράση πρός τούς κ. κ. Συναδέλ
φους τάς θερμάς ευχαριστίας της 
διά τήν εξαιρετικήν τιμήν τής εκ
λογής της καί παρέχει τήν διαβε- 
βαίωσιν, δτι θά καταβάλη πάσαν 
προσπάθειαν διά τήν θετι
κήν καί άπηλλαγμένην παντός θο
ρύβου έξυπηρέτησιν τών Συλλογι
κών συμφερόντων.

Τήν τοιαύτην προσπάθειαν πα- 
ρακαλούνιαι οί κ. κ. Συνάδελφοι 
νά συντρέξωσιν έπιδεικνΰοντες καί 
πάλιν τό θερμόν υπέρ τοΰ Συλ
λόγου ενδιαφέρον των καί ύπο- 
βάλλοντες τάς γνώμας των διά τήν 
τόνωσιν καί άναζωογόνησιν τής 
συλλογικής καί συναδι λφικής αλ
ληλεγγύης.

ΈΝέαΔιοικητική’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου ήεκλεγεΐσα υπό τής Γενι- 
κήςσυνελεύσεως τώνμελώντής 30ής 
’Ιανουάριου 1935 συνελθοίσα τήν 
3ην Φεβρουάριου 1936 κατηρτί- 
σθη εις σώμα έκλέξασα τους εξής:

Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τον κ. 
Νικολ. Δρεπανόπουλον.

’Αντιπρόεδρον Συλλόγου τον κ. 
Ήλίαν Κουμετάκην.

Έντεταλμένον Σύμβουλον τον 
κ. Γρήγ. Ρΐτσον.

eH Διοικητική επιτροπή μετά 
τον καταρτισμόν της ανέθεσε τάς 
επιμελητείας εις τούς έκλεγέντας 
ύπό τής Γεν. Συνελεΰσεως έπιμε 
λητάς ως εξής:

Τών Επαγγελματικών Συμφε
ρόντων εις τον κ. Τω. Οικονομί- 
δην.

Τών ’Εξωτερικών σχέσεων εις 
τον κ. Δημοσθ. Κωνσταντόπου- 
λον.

Τών Υποκαταστημάτων εις τον 
κ. Ήλίαν Βαλαβανιώτην.

Τής Μορφώσεως είς τον κ.

Άντ. Παπαντωνάκην.
Τοΰ Καταστήματος καί Ψυχα

γωγίας είς τόν κ. Όδυσ. Κοντό- 
πουλον.

Τοΰ Γραφείου είς τόν κ. Άνασ. 
Δράκον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
’Ανακοινοΰται εις τά μέλη τοΰ 

Συλλόγου, οτι ή Διοικητική ’Επι
τροπή κατά τήν συνεδρίασίν της 
τής 3ης Φεβρουάριου 1936 εξέλε
ξε παμφηψεί ως εκπροσώπους 
τοΰ Συλλόγου είς τό Ταμεϊον Αυ- 
τασφαλείας διά τό έτος 1936 τούς 
κ. κ. Μιχ. Μαυρομιχάλην καί Μιχ. 
Μιχαλακάκον.

Ή Διοικητική επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τέως καθηγήτρια Φιλολογίας Γυμνα

σίου Θηλέων ’Αθηνών, πτυχιοϋχος ’Ε
θνικού Πανεπιστημίου, έχουσα καί πεί
ραν φροντιστηριακήν, αναλαμβάνει τήν 
παράδοσιν μαθημάτων "Ελληνικών καί 
Λατινικών είς μαθητάς όλων τών τάξεων 
τοΰ Γυμνασίου καί τών άνωτέρων τά
ξεων τοΰ Δημοτικού Σχολείου, ύπό λίαν 
εξαιρετικούς όρους, διά τά τέκνα, άδελ- 
φούς καί συγγενείς τών υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος Κτη
ματικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί 
τής Τραπέζης τής "Ελλάδος.

Διά πάσαν πληροφορίαν άποταθήτε 
είς τόν κ. Κ, Φιντικάκην παρά τή ’Εθνι
κή Τραπέζη τής "Ελλάδος, υπηρεσία 
Καταθέσεων Τραπεζών ’Εξωτερικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

’Ανακοινοΰται είς τούς κ. κ. συ
ναδέλφους δτι τόΚατ)μαφωτογραφι- 
κών ειδών «ΚΟΥΝΙΟ* (οδός Στα
δίου 15) παρέχει είς τά μέλη τής 
Ένώσεως Φιλάθλων καί τοΰ Συλλό
γου εκπτώσεις, περί ών πληροφο- 
ρίαι παρέχονται είς τόν γραφεΐον 
τής Ένώσεως Φιλάθλων.

Επίσης μέσφ τής Ένώσεως δύ- 
νανται οίέπιθυμοΰντες νά προμηθευ- 
θώσι παγούρια δι’ έκδρομάς είς τι
μήν Δρχ· 60.

ΗΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΒΓΜΕΜΩΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΩΣΕΩΣ ΦΙΛΒΘΛΩΜ ΤΡΒΠΕΖΩΜ 
ΕΘΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935
Πρός τά μέλη τής'Ενώσεως 

"Φιλάθλων,
’Αγαπητοί φίλοι,

Παραδίδοντες τήν Διοίκησιν 
τής Ένώσεως, λυπούμεθα διότι 
δέν δυνάμεθα νά έχωμεν τήν ε
ξαιρετικήν εκείνην χαράν νά ά- 
νακεφαλαιώσωμεν έντα ϋθα τήν 
πλουσίαν καί έξαιρετικήν δρα 
σιν τής Ένώσεως μας κατά τό 
λήξαν έτος.

Πλήν δμως, νομίζομεν δτι εί
ναι έπιβεβλημένον νά τονίσω- 
μεν,δτι δέν εΰρομεν καί ήμεΐς, 
δπως καί προηγούμενα Διοικ. 
Συμβούλια, άνάλογον πρός τάς 
προσπάθειας μας ενδιαφέρον 
τών μελών. Πλείστας δσας έκ 
δρομάς ώραίας καί εύθηνάς 
διωργανώσαμεν, άλλ’ άνευ τής 
προσδοκωμένης συμμετοχής, 
πολλάκις εόρεθέντες καί πρό 
παντελούς άδιαφορίας, ενώ έ 
βλέπομεν μέλη τής Ένώσεως 
νά συμμετέχουν είς έκδρομάς 
άλλων Συλλόγων.

Παρ’ δλα ταϋτα, ή δράσις 
Τής Ένώσεως δέν έπαυσε νά 
έκδηλοΟται. Εόρεθέντες πρό τής 
άδιαφορίας τών μελών διά τάς 
έκδρομάς έσκέφθημεν νά θέσω- 
μεν είς ενέργειαν άλλα τμήμα 
τα τής Ένώσεως : ήτοι τό Ναυ
τικόν, ’Αθλητικόν καί 'Οπλομα
χητικόν. Πάντως καί του Τμή
ματος Εκδρομών δέν άνεστάλη 
ή δράσις, άλλά τούναντίον συ

νεχίζεται.
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ

Ήλθομεν είς επαφήν μετά τής 
«θαλασσίαςΈνώσεως». Έζητή- 
σαμεν νά έξασφαλίσωμεν ναυτι
κήν τινα βάσιν,δπου θά άσκών- 
ται τά μέλη είς τά ναυτικά σπόρ. 
Τό γεγονός ήκούσθη μετ’ εύμε- 
νείας καί παρά τοΰ κ. ΔιοικητοΟ 
ώς ’Αντιπροέδρου τής Θαλάσ
σιας Ένώσεως. Ή θαλασσία 
'Ένωσις ύπεσχέθη νά φροντίση 
νά μας παραχωρηθή χώρος είς 
τό Ν. Φάληρον Δυστυχώς τό 
πτωχόν μας Ταμεϊον δέν μας 
έπέτρεψε νά κάμω μεν τό πρώ
τον βήμα.Πάντως έτέθη μία άρ- 
χή. Είναι έργον -τού νέου Δ. 
Συμβουλίου νά τήν όλοκλη- 
ρώση.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ

Πάντες άναγνωρίζομεν τήν ά 
νάγκηντήςγυμναστικής,άνάγκην 
επιτακτικήν δι’ύπαλλήλους διά- 
γοντας βίον καθιστικόν. Τήν ά- 
νάγκην ταύτην δέν ήτο δυνατόν 
παρά να τήν παρατηρήση μό
νον ή 'Ένωσις ώς όργάνωσις 
αθλητική. Συνεστήθη Επιτροπή, 
ήτις συντάξασα σχετικόν υπό
μνημα περίίδρύσεως Γυμναστη
ρίου είς τήν ταράτσαν τοΰ Κ. 
Κ]τος τής Εθνικής Τραπέζης 
ύπέβαλε τούτο είς τούς κ. κ. 
Διοικητάς.

θεωροϋμεν τιμήν μας νά ά- 
ναγγείλωμεν δτι οί κ. κ. Αιοι-

κηταί μετ’ εύμενείας έδέχθησαν 
τήν πρότασιν, ύποσχεθέντες νά 
πραγματοποιηθή ή ϊδρυσις τού 
Γυμναστηρίου, οότινος έχουν 
άνάγκην πάντες οί συνάδελ
φοι.

θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά 
εύχαριστήσωμεν ενταύθα τούς 
κ. κ. Διοικητάς διά τό ενδιαφέ
ρον των. Επίσης εύχαριστοΰμεν 
θερμώς τόν Καθηγητήν κ· Ίω. 
Γεωργιάδην, δστις τεθείς επί κε
φαλής τής Επιτροπής ύπεστή- 
ριξε τό ζήτημα παρά τή Σ. 
Διοικήσει.
ΟΠΛΟΜΑΧΗΤΙΚΟΝ.

Ή'Ένωσις κατά τό παρελθόν 
ηύτύχησε νάάποκτήση άρκετά δ- 
πλα, άτινα σύν τω χρόνω πε- 
ριήλθον είς χεΐρας διαφόρων 
πρώην μελών, τά όποια ήμέλη- 
σαν νά παραδώσουν τά δπλα 
ταϋτα είς τά μετέπειτα Δ. Συμ
βούλια. ’Ήδη κατωρθώσαμεν 
νά συγκεντρώσωμεν πλεΐστα 
τούτων καί νά δημιουργήσωμεν 
πυρήνα δεκάδος μελών ενδιαφε
ρομένων διά τήν σκοποβολήν 
κλπ., άτινα θά άποτελέσουν 
είς τό άμεσον μέλλον τήν όπλο- 
μαχητικήν όμάδα τής Ένώ
σεως.

ΓΡΑΦΕΪΟΝ :
Ή'Ένωσιςύφισταμένηάπό τού 

1926ούδέποτεεΙχεν ϊδιονΓραφεϊ- 
ον.Τήνέλλειψιν ταύτηνέθεραπεύ-
σαμενζητήσντειςΚαίέπιτυχόντες.

τήν παραχώρησαν παρά τοΟΣ.Υ 
Ε. Τ, ένός γραφείου είς τό Κα
τάστημα αύτοΰ. Τό γραφεΐον 
τούτο έπιπλώσαμεν άρκετά εύ- 
πρεπώς. Μέ τήν ϊδρυσιν τού 
γραφείου παρετηρήθη ενδιαφέ
ρον μελών ουδέποτε άσχολη-

θέντων μέ τήν Ένωσιν καί άτι
να έρχονται σήμερον νά άπο
τελέσουν τούς πυρήνας τής προ
σεχούς δράσεως τής Ένώσεως.

’Από περιουσιακής άπόψεως 
ή Ένωσις παρουσιάζει τά έξης 
στοιχεία :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΑΜΕΙΟΝίμετρητά έν τώΤαμείω,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατάθεσις
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΦ. Λ1ΣΜΟΙ
ΥΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ____

459.— 
5097 — 

13785,50 
1710.— 
2272.50 
7298.— 

30622.—

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Υπόλοιπον 31-3-1935 28828,50 
Πλεόνασμα χρήσ. » 1793.50

30622.—

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ,,

Ζημίαι έκ τών έκδρομών

’Ανακοινώσεις ’Ε κδρβμών κλπ.

Διάφορα έξοδα 
Μισθοί 112X200)
Πλεόνασμα χρήσ. 1935

212.— Διαφορά έξ άνα-
[τιμήσεως Χρ]φων 205,50 

2935.— Τόκοι ομολογιών
καί Καταθέσεως 493.—

953.— Διάφορα έσοδα 100.—
2400.— Συνδρομαί 7115.—
1793.50 Δικαίωμα __ Έγγρ.

νέων μελών 380
8293.50 8293.50

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

137 όμολ. Δαν.
80 » »

6 ο]ο 1926 πρός 61.50 
61]2ο]ο 1922 » 67.—

Δρχ. 8425.50 
> 5360.—

13785.50

Αυτή είναι ή δράσις τής Έ
νώσεως κατά τό λήξαν έτος, 
δράσις δημιουργίας εργασίας 
διά τό νέον Δ. Συμβούλιον, δ- 
περ δέν άμφιβάλλομεν, δτι θά 
εύτυχήση νά φέρη εις πέρας τάς 
προσπάθειας μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Σπ. Βασιλείου

Χρ. Βογόπουλος 
Γ. Βαμβακούσης 
Νικ. Φωτόπουλος 
Νικ. Βαμβακάς 
Ν. Μπαστουνόπουλος 
Κ. Τσακανίκα 
Κ. Παράς 
Χαρ. Βαλής.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

cΗμερομηνία Έκδόσαν Ανξων
Έκδόαεως Τμήμα Άριϋ'μ.

27 Μαρτ. Έργ. Ύ[των 49 Γ
2 3Απριλ. Έργ»'Υ]των 50
2 » Δικαστικοΰ 51
3 - » - Έξ. Συν]γμα 52

4 » Έργ. 'Υπ]των 53

6 » Γεν. Λογιστηρ. 54
8 Καταθέσεων 55

8 Έργ. 'Υ]των 56

9 » » » 57

10 Γεν. Λογιστηρ. 58
ίο » Δικαστικόν 59

12 » Καταθέσεων 60

12 > Έργ. 'Υ]των 61

16 Έξ. Συν]τος 62
19 » 63
19 » Έργ. Ύ]τοχν 64

» » » 65

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΙΑΤΑΓΑΙ ΕΤΟΥΣ 1935
Περίληψής

22 Τραπ. Διαθ. Έξωτ. 66

25 )) Έξ. Συν]μα 67

» » Έργασ. 'Υ]των 68

4 Μαΐου Ταμεία Χρ]κου 69

» Έξ]κόν Σ]μα 70
3> » » » 71
» Έργασ. 'Υ]των’ 72

» » » » 73
6 > » Μ 74
7 » Έξ]κόν Συν]μα 75
8 > Γεν. Αογιστήρ . 76

10 » Έργ 'Υπ]μάτων 77
» » » 78

15 Έξ. Συν]ιια 79
16 Έργ. 'Υ]των. 80

» » » 81
> Έξ. Σ]αα 82

17 » Έργ. 'Υπ]των 83

24 » » » 84
25 » Έξ. Συν]μα 85
27 » Έργ. 'Υ]των 86

» » » 87
30 Οίκ. μελετών 83

καί Δημοσ.
31 Έργ. 'Υ]των 89

1 3Ιουν, Έξ. Σ]μα 90
3 Έργ. 'Υ]των 91
» » » 92
5 » » » 93
χ> 94
8 » Γεν. Αογιστήρ. 95

12 » Έξ. Συν]μα 96
15 » Έργ. 'Υ]των 97

18 » » » 98
» » » 99

20 » Έξ. Συν]μα 100

22 » » 101
22 » Ταμ, Χρηματ. 102

καί Τίτλων
24 » Έργ. Ύ]των 103

25 » » » 104
26 » Έξ. Συν]μα 105
28 * Καταθέσεων 106

28 3Ιουν. Έξ. Συν]μα 107
» » Έργ. ύ]των 108
5 3Ιουλ. » » 109
» » Έξ. Συν]μα 110
6 > Έργ. 'Υ]των 111
8 » Έξ. Συν]μα 112

10 » » » 113
» » Έργ. 'Υ]των 114
» » » » 115

18 116

»

»
»
»
»
»
»

Περί "Ορων συνεργασίας μετά τραπεζ. Έσωτερ. 
>>. » » » j> Λακωνίας
» ΙΙαρατάσεως προθεσμίας ϊυντάξ.Διαμαρτ. 
» κοινοποιήσεως εγκυκλίου Ένώσεως Έλ. 

ληνικών Τραπεζ.
Τροποποιήσεως τοϋ πίνακος ανταποκρι
τών ‘Υποκαταστημάτων.

» Τοκομερίδ. Εθνικών Δανείων εις Χρυσόν 
» Μ ή αποδοχής καταθέσεων υπέρ Διαφ. 

λογαριασμών
» Υποβολή τής μηνιαίας οικονομικής Έκ- 

θέσεως υπό τών 'Υπ]των 
» Κοινοποιήσεως γνωματεΰσεως τοϋ Δικ. 

Τμήμ. σχετ. μέ παραδοχήν άσφαλιστηρ. 
εις ξένον νόμισμα

» Τοκομ. και όμολογ. Εθνικών Δανείων 
» Υποβολής στοιχείων σχετικώς μέ δφει- 

λέτας τή ήμετέρφ Τραπέζη έφ’ ών έπε- 
βλήθησαν τελευταίως κατασχέσεις πε
ριουσιών.

» ’Αποδοχής καταθέσεων υπέρ Υπουρ
γείου ’Αεροπορίας : ’Έρανοι καί δωρεαί 
υπέρ ’Αεροπορίας.

» 'Υποβολής πίνακος πόλεων καί χωρίων 
[προς καθορισμόν τής δικαιοδοσίας τών 
[Ύ ποκαταστημάτων.

» Κοινοποιήσεως Εγκυκλίων Ένώσ. Τραπ.
» » » »

» Τροποποιήσεως τοϋ πίνακος έγκεκριμ. 
άσφ. Εταιρειών.

» Πληρωμή τραβηγμάτων Τραπέζης Χίου 
» Τροποποιήσεως τοϋ πίνακος ανταποκρι

τών τής Hellenic Bk Trust Co.
» Κοινοποιήσεως εγκυκλίου τής Ένώσεως 

Ελληνικών Τραπεζών.
» ’Εράνων υπέρ Έθν. Στόλου λ]σμώ Υ

πουργείου Παιδείας.
$ Κοινοποιήσεως έγκυκλ. Banque National 

de Roumanie περί κυκλοφ. νέων τρ]τίων 
τών 500 Lei κ.λ.π.

» Κοινοποιήσεως έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών.
» » » » »
» ’Αποδοχής καταθέσεως ύπέρ λ]σμοϋ Υ

πουργείου Έσωΐ. επιτροπή ελέγχου 5]25 
χρήσεως 1935—36.

» Κοινοπ. έγκυκλ. Ένάισ. Έλλ. Τραπεζών 
» Πίναξ τοποθετήσεων.
* Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών.
» Καταβολ. εις Δημόσ. παρακρατουμ. φό

ρων δΓ έτος 1935.
» Τρόπου παρακολουθ. συναγων. άλλων Τρ.
» Ταμεΐον Συνταξ. αυτοκινητιστών.
» Κοινοπ. έγκυκλ. Έν. Έλληνικ. Τραπεζών 
» Καταθέσ. υπέρ Ταμ. Συνταξ. Νομικών.
» Τρόπου ύποβολ. κ]σεων έράν. ύπέρ Άερ.
» Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών 
► Χρεοτσεως έξόδ. έγκατ. αντί τών έξόδων 

Διαχ. δι’ άντίτιμον άγοραζ. βιβλίων.
» Τροποποιήσ. πίνακ. Άνιαποκρ. ‘Υπ]των.
» Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσεως Τραπεζών. 

Τροποπ. πίνακ. έγκεκρ. άσφαλ. Έταιρ. 
Καιφαλαίων έργασ. κρατουμ. εις φύλακας 
'Υποβολ. πινακ. δαπανών διά δημοσ. 
συνδρ. καί αγοράν βιβλίων.

Περί καταθέσ. καί όργανισ. Έξ. Έμπορ. 
Κοινοπ. διαφ. έγκυκλ. Ένιόσ. Τραπεζών.
Περί Μετοχικοΰ Ταμείου.
Καταθέσ. έξ έράν. ύπέρ Έθν. Όρψανοτρ.

» ύπέρ λ]σμοΰ σηροτροφ. Νόμ. 6279 
Ταμ. Συνταξ. καί Αύτασφαλ. 'Υγειονομικών 
Τρόπου καταρτισμ. 'Ισολογ. Α' έξαμ. 1935 
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών.
Καταθ. ύπέρ διαφ.Οίκον.Συν]μών οφειλετών 
Ταχυθ. Ταμιευτηρίου
Τροποπ. πίνακ. έγκεκρ. άσφαλ. εταιρειών 
Μή λ]σμοΰ προμηθ. 1°/0 έπί τών έν καθυστ. 
χορηγ. έπί πλασμ. ένεχύροο 

Τρόπου χρησιμοποιήσ. έντΰπ. δΓ άναγγελ. 
[πληρ. έπιταγ. έκ τοϋ έξωτερ.
Κοινοπ. έγκυκλ. τής'Ενώσ. Έλλ. Τραπεζών 
Περί πλαστών Τρ]τιων δολλαρ.

Πινάκων λ]σμών έκ κεκλεισμ. πιστώσ. έπί 
προσωπ. άσφαλείφ
Τροποποιήσ. πίνακ. άσφαλ. Εταιρειών 
Χρησιμοποιήσεως νέων έντυπων.
Μή χρησιμοπ. τοϋ αύτοΰ βιβλ.καταθ. ή Ταμ. 
δταν μεταφ. καταθ. έξ ύ]τος ή Κ. Κ]τος 
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών 
Μετοχ. Ταμείου ΙΙολιτ. 'Υπαλλήλων 
Τροποπ. πίνακ. έγκεκρ. Άσφαλ. Έταιρ. 
Κοινοπ. έγκυκλ. τής Ένιόσ. Τραπεζών. 
Τροποποιήσ. πίνακος άνταπ. '\ π] ιων 
Κοινοπ. έγκυκλ. τής Ένώσ. Τραπεζών 

» » » »
"Ορων συνεργ. μετά τής Έμπορ. Τραπεζ. 
Αογιστ. Αύτοτ. τοϋ ΓΙρακτορ. Όρεστιάδος 
Πίνακ. έγκεκρ. άσφαλ. 'Εταιρειών

19
19

19
20
24

»
»
»

Έξ. Συν]μα 117 
Έργ. Άήτων 113

» » 119
Έξ. Συν]μα 120 
Έργ. 'Υπ]των 121

»
»

»
»
»

26 »
» »
» »

» » 
Έξ. Συν]μα

122
123

27 » Γαμ. Χρημ. 
Τίτλων

καί 125

χ> » Έργ. Ύ]των 126

30 > Έξ Σ]μα 127
» Έργ. 'Υ]των 128

31 » » 129

3 Αύγοΰ σ. Έξ. Συν]μα 130
8 » Έργ. Ύ] των 131

10 » » » 132

13 » Έξ. Συν]μα 133
>> » Έργ. 'Υ]των 134

17 Έξ. Συν)μα 135
» » Τραπεζ. καί 

Διαθ. έξωτερ.
136

26 » Έξ. Συν]μα 137
31 » Έργ. 'Υ]των 138

3 Σεπτ. Έξ. Συν]μα 139
6 » )) » 140
» » » » 141
9 $ » 142

13 » » » 143
» » Έργ. 'Υ]των 144

17 2> » » 145
» » » » 146

24 » Έξ. Συν]μα 147
28 » Ταμ. Χρημ. Τιτλ. 148

» » Γεν. Αογιστ. 149

2 Όκτωβ. Έξ. Συν]μα 150
3 » Ταμ. Χρ. Τίτλ. 151
5 * Έξ. Συν]μα 152
» » » » 153 *

12 » Καταθέσεις 154
16 » Έργ. Ύ)των 155

» Έξ. Συν)τος 156
24 » 157
31 » 158

1 Νοεμ. Έμπ. Έργασ. 
Έξωτερικοΰ

159

2 Έξ. Συν)μα 160
6 » Προσωπικού 161
8 » Γεν, Αογιστ. 162

15 > Έξ. Συν)μα 163
19 » » 164
22 » » » 165
>3 Έργ. ‘Υ)των 166 '
?4 » 6 » 167

10 » » » 168

2 Δεκεμ. Έξ.Συν)μα 169
2 Ταμ. Χρηματ. 170
2 καί Τίτλων
2 » Έργασ.'Υ)των 171
2 » Έξ. Συν)μα 172
6 » Καταθέσεων 173
2 » Γεν. Αογιστήρ. 174
6 Ταμ. Χρηματι

κού καί Τίτλ.
175

7 Έξ. Σν)τος 176
Ταμ. Χρηματ. 177

3 » Γεν. Λογιστηρ. 178

4 » Έργ. 'Υ)των 179

0 > Έξ. Συν)μα 180
0 » Έργ. 'Υ)των 181
0 » » » 182

0 > » »

Έργασ. Ύ]των 124 »

Κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 
’Αποδοχής καταθ. ΰ]των συντηρήσ. αγοράς 
[καί έκτελ. γλυπτ. έργων κ.λ.π.
Τρόπου έξυπηρετ. άσφ. έταιρ. «Δοΰναβις» 
Κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 
Καθορισ. τών στοιχ. άτι να δέον νά ύποβάλ 
λουν εις τήν ύπηρ. Διαχ. καί Συγκεντρώσ. 
Κεφαλαίων
"Ορων συνεργασ. μετά Τραπεζών 
Κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 
Καταβολής προσπαθ. διά τήν συγκέντρ. τής 
εργασίας έ] συν]τος παρά τή ήμετ. Τραπέζη 
Πλαστών τρ]τίων τών 1 καί 10 δολλαρ.

Κοινοπ. έγγράφ. Τραπ. Ελλάδος σχετ. μέ 
μεταφοράν απευθείας παρ’ ήμΐν καταθέσ» 
διαφόρο)ν νομικών προσώπων.
Κοινοποπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών 
Τροποπ. πίνακος άσφαλ. Έταιρ.
’Αποδοχής καταθέσ. έκ συνδρ. ύ]τοΰ ια- 
τρικοΰ περιοδικ. «’Ιατρικοί—Άθήναι 
Κοιν. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζ.
"Ορων συνεργασίας μετά Τραπεζών 
Διεξαγωγής τών έν Μολάοις έργασιώνν μας 
διά τοϋ εκεί 'Υ)τος Έμπορ. Τραπέζης 
Κοιν. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών 
Καθορισμοϋ φυλάκτρων κατατεθ. πρός φύ- 
[λαξιν τίτλων καί ομολογιών 
Κοιν. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών 
Τροποποιήσ. πίνακος άνταποκρ. τής Hele- 
nic Bk Trust Co.
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών 
Είσπραξ. διά λ]σμόν Μετοχ. Ταμ. Πολ. 'Υπ„. 
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών

ΓΙυρασφαλ. Κτιρ. καί έπίπλων 'Υ]των 
Ταμείου Συντάξ. καί αύτασφαλ. 'Υγειον.

» » Αυτοκινητιστών
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 
Πλαστ. τρ]τια τών 20 καί 5 δολλαρ ίων 
Καταλογισμοΰ τόκα>ν έπί καθυστ. χορηγήσ» 
ήγγυημέν. υπό τοϋ Κράτους 
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 
Πλαστών τρ]τίων τών 10 δολλαρίων 
Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών 

» » » »
Εμβάσματα ύπέρ Soconu Vacuum Oil Co
Πίναξ Άσφαλ. Εταιρειών
Κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών.

» Τροποποιήσ. δρων Ένώσ. Τραπεζών.

* Κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Τραπεζών.
» » » » »

» Ύποβλητ. πιστοποιητ. διά τήν c πό τής 
δραχμοποιήσεως έξαίρ. καταθέσ. εις Συμ)μα 

> Κοινοπ. έγκυκλ, Ένώσ. Τραπεζών.
» » » » »

» » » » »

» Τροποποιήσ. πίνακ. έγκεκρ. άσφαλ. Έταιρ> 
» Καταθέσ. ύπέρ Διευθυνσ. Έπιμελητ. κλπ. 

'Υπουργ. Εσωτερικών.
» Αποδοχή καταθέσ. ύ) ταμείου έπικουρ, ά- 

σφαλίσεως αρτοποιών.
» Κοινοπ. έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην., τραπεζών^ 

» Πλαστών τρ)τιών δολλαρίων τών 10.

» Μετοχικοΰ Ταμείου Πολιτ. 'Υπαλλήλων 
» Κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλην. Τραπεζών». 
» Ταμείου Συντάξεων Αύτοκινηστών.
» Όδηγίαι δΓ ισολογ. β'. έξαμ. 1935 
» Πλαστών Τρ)τιων δολλαρίων.

» Κοινοποιήσ. Έγκχικλ. Ένώσ. Έλλην. 1 ραιτ.
» Πλαστών τρ)τίων τών 10 δολλαρίων 
» Περί ύποβλητέων ύπό τών Νομ. Προσ. πι«· 

στοποιητ. διά τήν έξαίρεσιν καταθέσεων τών 
έπί τής δραχμοποιήσεως.

» Περί Χρόνου υποβολής πινάκων εμπορικών 
τοποθετήσεων.

» Κοινοπ. Έγκυκλ. Ένώσ. Έλλ. Τραπεζών.
» "Οροι συνεργασ. μετά τής Έμπορ. Τραπεζηξ 
» Αποστολή απ’ ευθείας εις Κ. Κ)μα τής Λαϊ

κής Τραπ. τών δευτέρωνάποδείξεωνέντολώντης 
Μεταβολή πίνακος τοπικής δικαιοδοσίας


