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ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
‘.ίϊς άνηγγείλαμεν εις το προήγού- 

μενον ψύλλον μας, έπί τη βά
σει λεπτομερών στοιχείων τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας, 
θέλομεν προβή εις έρευναν των 
εις τάς διαφόρους ξένας χώρας 
ίσχυόντων έν σχέσει μέ την 
φΰσιν διακανονισμού των σχέ
σεων Τραπεζών καί Τραπεζι
τικών υπαλλήλων,τόν τρόπον 
προσλήψεως τού προσωπικού, 
τόν τρόπον άποζημιώσεως καί 
προαγωγής αυτού, την διάρκει
αν εργασίας, τάς άδειας, την 
κρατούσαν πειθαρχίαν, την ά- 
πόλυσιν καί την έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη καταβαλλομένην ά- 
ποζημίωσιν, ως επίσης καί τάς 
συντάξεις.

*Η γνώσις τών έν' τή ξένη ΐσχυ- 
ουσών συνθηκών είναι μεγίστου 
ενδιαφέροντος.

Ή δυναμένη,άλλωστε, νά πρόκυψη 
συζήτησις μεταξύ όλων τών έ- 
χόντων γνώμην θά καταλήξη 
ελπίζομεν εις πρακτικά συμπε
ράσματα καί θά συντελέση είς 
τήν διαμόρφωσιν προσανατο
λισμού, έκεΐ όπου σήμερον ε
πικρατεί αρκετή σύγχυσις καί 
ρευατότης·

Αί αιτήσεις παροχής πληροφο
ριών επί τών δρων εργασίας τών 
ύπαλλήλων τών Τραπεζών, αί άπευ- 
θννθεϊσαι εις τό Γραφεΐον έκ δια
φόρων μερών, ή έξέτασις τών δια- 
τνπουμένων ευχών καί τών διαβη
μάτων τών γενομένων είς διαφό
ρους χώρας παρά τών ένδιαφερο- 
μένων οργανώσεων επί τφ ακοπφ 
βελτιώσεως τών ίοχυόντων διακα
νονισμών ή καθιερώαεως νέων εγ
γυήσεων, έδημιούργησαντήν ανάγ
κην 
ω
νων με ιό πρόβλημα τής σνμβάοε- 
ως εργασίας καί τήν μονιμότητα 
τής θέαεως είς τά μεγάλα οικονο
μικά ιδρύματα.

Αί έν τφ παρόντι περιλαμβανό
μενοι πληροφορίαι έλήφθησαν έκ 
κανονισμών άποαταλέντων είς τό 
Γραφεΐον υπό τών εργοδοτών ή τών 
επαγγελματικών οργανώσεων, περι
λαμβάνουν δε τάς κάτωθι χώρας : 
Γερμανίαν, Αυστρίαν, Βέλγιον,
*Ισπανίαν, Γαλλίαν, Μεγάλην Βρετ- 
τ ανίαν, °Ιταλίαν, Πολωνίαν καί 
* Ελβετίαν.

Διά τάς χώρας εις ας δεν νφί- 
σταται έθνική'Μονλλογική σύμβασις, 
έλήφβησαν ώς δρος συγκρίσεως τά 
Ιδρύματα εκείνα, παρά τοΐς δποίοις 
οίδροι εργασίας τοΰ προσωπικού 
είναι άντικείμενον διακανονισμού 
αρκούντως έξειλιγμένου, ώστε νά 
δύναται νά χαρακτηρισθή ώς δια 
κανονισμός—τύπος. Μεταξύ τών 
ιδρυμάτων αυτών τήν πρώτην θέσω 
κατέχουν αί Έθνικαί Τράπεζαι. Αί 
πληροφορίαι αί αφορώοαι τας ιδι 
ωτικάς Τραπέζας είναι κατά κανό
να όλιγώτερον λεπτομερείς, καθο- 
αον δ σχετικός διακανονισμός βασι
ζόμενος επί διοικητικών εγκυκλίων 
είναι αυτός καθ εαυτόν λίαν περι
ληπτικός, καί ώς επί το πλεΐστον, 
φύσεως έμπιστευτικής.

Αί αυγκεντρωθεΐσαι πληροφορι
κοί έχρηαιμοποιήθησαν κατα τρόπον 
__ '7___ Ιδέαν τών

λύσει ώριομένων εξαιρετικών δια
κανονισμών, οίτινες παρουσιάζουν 
ακριβώς δια τοϋτο μέγα ενδιαφέρον 
δια τας χωράς, δπου δεν ισχύουν 
τοιοϋτοι διακανονισμοί.

. Επι τοΰ ζητήματος τών συντά
ξεων αυνεκεντρώθηοαν εξ έκάστης 
χωράς οι xavor ισμοί οί παρουαιά- 
ζοντες τήν μεγαλειτέραν πρωτοτυ
πίαν, είτε από τής άπόψεως τής 
όργανώαεως τοΰ Ταμείου Συντάξε- 

ειτε από τής άπόψεως τών πα-
έπι-ρεχομένων είς rd μέλη αυτού 

δομά των.
Οί κανονισμοί έξ άλλου ώριομέ

νων χωρών ώς π.χ. τής Γερμανίας 
(Reichsbank), Αυστρίας (’Εθνική 
Τράπεζα), Ιταλίας (Τράπεζα Ρώ
μης καί ιδιωτικοί Τράπεζαι), ‘Ελ
βετίας (’Ομοιόμορφος ρύθμιαις) 
καί Πολωνίας (Κρατική Τράπεζα) 
περιλαμβάνουν εκτός τών δικαιω
μάτων τοΰ προσωπικού καί διατά
ξεις καθοριζονοας καί τας ύποχρε 
ώαεις αυτού. Είναι βέβαιον, δτι 
εάν οί ισχνόντες είς άλλας χώρας 
κανονισμοί δεν περιέχουν διατάξεις 
τοιαντης φύσεως, ανται θεωρούν
ται ώς υπονοούμενοι έκ τών υπο
χρεώσεων τών συνομολογον μένω ν 
κατά τήν πρόσληψιν

Είς τήν παρούσαν έρευναν δεν 
σνμπεριελήφθησαν τά μισθολόγια, 
τόσον λόγω των συχνών μεταβο
λών, τάς οποίας νφίστανται, δαον 
καί διότι ή σύγκρισις θά ή το αλη
θώς χρήσιμος μόνον εάν άφεώρα 
τους πραγματικούς μισθούς, λαμ 
βανομένου ΰπ’ δψιν τον κόστους 
τής ζωής.

Έθεωρήθη περισσότερον εν
διαφέρουσα ή παροχή πληροφορι
ων επι του υπο των διάφορων ην συγκριτικής ερεννης των κνρι- „ „ _ y γ - ,, f ! ~ f , Ιραπεζων εφαρμοζόμενου συστη ■τέρων ζητημάτων των σχετίζομε- Κ , ΛΓ ^ . _ '

παρέχοντα μίαν γενικήν ιδέαν τών 
διοικητικών διατάξεων τών ύπο 
έρευναν χωρών έπί τών εξής ζητη
μάτων: Φνσις τον διακανονισμού, 
πρόσληψις, διάρκεια εργασίας, ά
δειοι, άποδοχαί, προαγωγαι, πει
θαρχία, άπόλνσις καί αποζημίωσις 
διά τήν άπόλυσιν, σύνταξις

Έθεωρήθη σκόπιμον, όπως δο- 
θή Ιδιαιτέρα ανάπιυξις έν τή ανα-

ματος αμοιβής τοΰ προσωπικού.
’Επίσης δεν σνμπεριελήφθη ή 

διαβάθμισις τον προσωπικού. ’Η 
διαβάθμισις αυτή, ποικίλλονσα άνα- 
λόγως τής απουδαιότητος τών Τρα
πεζών, περιλαμβάνει σειράν βα
θμών διαφέρουααν κατά χώρας. Εί
ναι αδύνατον επομένως νά έξευρε- 
θή ή ακριβής αντιστοιχία τών βα
θμών είς τάς διαφόρους χώρας.

'Η απονδαιότης τών έν τή πα- 
ρονση μελέτη σνγκεντρωθεισών πλη
ροφοριών είναι λίαν άνισος. αί πε· 
ριληφθεΐσαι πληροφορίαι είναι, έν 
τούτοις επαρκείς, διά νά σχηματίαη 
τις μίαν συνολικήν άντίληψιν περί 
τών έγγνήαεων, τών όποιων απο
λαμβάνει κατά τό μάλλον καί ήττον 
σήμερον τό προσωπικόν τών μεγά 
λων Τραπεζών.

I
Η ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αυστρία.-— Είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν (Oesterreichische Natio- 
nalbank) αί υποχρεώσεις καί τά 
δικαιώματα τοΰ προσωπικού πε- 
ριέχονται είς δύο υπηρεσιακούς κα
νονισμούς, ών ό πρώτος έφαρμό- 
ζεται έπί τού άρρενος καί θήλεος 
κυρίου προσωπικού, έκτος τών δι
ευθυντών. Διά παν υπηρεσιακόν θέ
μα μή ρυθμιζόμενον είδικώς υπό 
τού έν λόγω κανονισμού έχουν ε
φαρμογήν αί διατάξεις τού περί 
υπαλλήλων Νόμου τής 11ης Μαΐον 
1921. Ό δεύτερος κανονισμός έ- 
φαρμόζεται έπί τών λογιστών, έκτος 
τών δοκίμων, ως και επι του νπη- 
οετικού προσωπικού της Τραπεζης 
καί των κλητηρων και επι των υπαλ
λήλων τών δεομευομένων δι ’ ατομι
κής συμβάαεως εργασίας.

Είς τάς ίδιωτικάς Τραπέζας, ό
ταν διά τού από 19 Μαρτίου 1933

Διατάγματος περί έξυγιάνσεως τών 
Τραπεζών κατηργήθησαν πάσαι αί 
μέχρι τής εποχής εκείνης υφιστάμε
νοι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας, 
ή κατάστασις τών Τραπεζιτικών υ
παλλήλων έρρνθμίαθη κατ’ άρχάς 
διά Νομοθετικών Διατάξεων έφαρ- 
μοζομένων έπί υπαλλήλων πάσης 
κατηγορίας, ώς έπί παραδείγματι 
ό Νόμος τής 11-5-1921 περί υ
παλλήλων, ό Νόμος τής 17-12-1919 
περί δκταώρου εργασίας καί δ Νό
μος τής 25-1-1933 περί αργίας 
κατά τας εορτασίμους ημέρας.

Κατόπιν διά διατάγματος από 
1-8-1933 καθωρίαθησαν είδικώτε 
ρον τά τών συντάξεων τών Τραπε
ζιτικών υπαλλήλων, διά δε τής πα
ραγράφου 21 τού Διατάγματος τής 
19-2-1934 ερρυθμίαθησαν αί έξαι- 
ρέσεις τοΰ Νόμου περί δώρου. ‘Ο 
Νόμος τής 12 ’Ιουλίου 1934 έπί 
τής δημιουργίας κοινών κατηγο
ριών επιχειρήσεων (Werksgemein- 
schaften) εφαρμόζεται καί έπί 
τών Τραπεζών. Έξ άλλου άπεφα- 
σίσθησαν δυο νέαι συλλογικοί συμ
βάσεις έργασίας, ή μία υπό ημερο
μηνίαν 28 ‘Οκτωβρίου 1933 μετα
ξύ τής «Oesterreichische Kredit— 
Anstalt far Handel und Gewerbe* 
καί τής ϊ *Ομοσπονδίας Χριστια
νών υπαλλήλων» καί ή έτέρα τή 23 
’Ιανουάριου 1934 μεταξύ τής « Έ- 
νώσεως τών έν Αυστρία Τραπεζών 
καί Τραπεζιτών» μετά τής αυτής ώς 
άνω υπαλληλικής ομοσπονδίας. Αί 
συλλογικοί συμβάσεις άφορώσιν 
μόνον τά έξής θέματα: νπεοωρίαι 
καί άποζημίωαις αυτών, συνεισφο- 
ραί καταβλητέοι συμφώνως τφ Νό- 
μω περί Συντάξεων τών Τραπεζ. 
υπαλλήλων καί υπολογισμός τού 
συνταξίμου χρόνου τού άπαιτον- 
μένου διά τούς δίκαιου μένους είς 
σύνταξιν λογιστάς, τούς αποχωρούν- 
τας τής υπηρεσίας προ τής 1ης ’Ο
κτωβρίου 1934. Έκτος τών θε
μάτων τούτων ή συλλογική σνμβα- 
σις τής 23ης ’Ιανουάριου ρυθμίζει 
καί τά λόγω γάμου ή τέκνων έ- 
πιδόματα, τας λόγω θανάτου απο
ζημιώσεις καί τάς ήμέρας αργίας. 
Απαντες οί λοιποί δροι έργασίας 

ρυθμίζονται είσέτι υπό τών προα- 
ναφερθέντων Νόμων.

Ισπανία.— zlid Βασιλικού Δι
ατάγματος από 26 Νοεμβρίου 
1926 ίδρνθησαν νέα Ιδρύματα καί 
οργανισμοί έπιφορτιαμένοι, έκαστος 
έν τφ κύκλω τον, μέ τήν ποόληψιν 
τών έργατικών διαφορών καί τόν 
καθορισμόν τών δρων εργασίας.

Συμφώνως προς τό Διάταγμα 
τούτο ΐδρύθησαν Διαιτητικοί Επί
τροποί, ϊνα θέσουν τας βάσεις διά 
τήν καθιέρωαιν καί παρά ταϊς Τρα- 
πέζαις τών συμβάσεων εργασίας.

Αί Επίτροποί ανται κατήρτιααν 
ώρισμένας συμφωνίας, ή γενική 
τών όποιων έφαρμογή άπεδείχθη 
πρακτικώς άδύιατος, λόγω τών έν 
έκαστη πόλει συνθηκών. Οί έργοδό- 
ται έπιστήσαντεζ τήν προσοχήν τής 
Κυβερνήσεως έπί τών δυσχερειών 
τούτων έπέτνχον τήν έκδοσιν Βασι
λικού Διατάγματος αναστέλλοντας 
τήν εφαρμογήν δλων τών παρά τών 
Επιτροπών είααχθέντων Κανονι
σμών καί αναθέτοντας είς τό Συμ
βούλων τής Ένώσεως τών Τρα- 

ον τήν σύνταξιν νέου σχεδίου 
περί τών κατωτέρων υπαλλήλων.

Διά τον μέτρου τούτον έπεζητή- 
θη ή σύνταξις έθνικον τρόπον τινά 
διακανονισμού, έπί τφ σκοπφ έναρ- 
μονίσεως τών αποφάσεων τών διαφό
ρων έπιτροπών καί τήςέφαρμογής <5- 

(Συνέχεια εΐι; τήν 2τν σελίδα)

H (ΕΝΙΚΗ ΕΠΜ!Ι!
ΕΝΟί ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΙίΤΟΤΙΚΟΥ ΙΑΡΥΜΑΤΟί

Τήν μετάφρασιν έκ τοΰ Γαλλικού 
περιοδικού «Banque» όφείλο- 
μεν είς τόν Συνάδελφον κ. Ίω. 
Μελανδινόν, τού Τμήματος 
Έπιθεωρήσεως Υποκαταστη
μάτων.

Είς εν μέγα πιστωτικόν "Ιδρυμα 
με πλεΐστα Ύπ)τα, κατεσπαρμένα 
είς δλαςτάς γωνίας τοΰ Έθνικοΰ 
εδάφους, ή καί διεθνές ακόμη, ή 
ανάγκη ύπάρξεως Κεντρικής 'Υ
πηρεσίας, τής οποίας τά όργανα 
νά έχωσιν ώς έ’ργον τόν έπιτόπιον 
έλεγχον τής κανονικότητας τών ερ
γασιών καί τής όργανώσεως δλων 
τών κλάδων, δεν χρήζει πλέον ά- 
ποδείξεως καί είς πνεύματα επιπό
λαια ακόμη ή ολίγον γνωρίζοντα 
τήν τραπεζιτικήν τεχνικήν.

Ή κεντρική αυτή υπηρεσία εί
ναι ή Γενική Έπιθεώρησις, όργα
να δέ αυτής είναι οί Έπιθεωρη- 
ταί.

Ευρίσκει λοιπόν τις σήμερον είς 
δλα τά μεγάλα Πιστωτικά Ιδρύ
ματα Γεν. Έπιθεώρησιν καί Έπι- 
θεωρητάς υπό μορφάς, αιτινες, 
καί εάν διαφέρωσιν ολίγον άλλη - 
λων κατά τήν γενικήν πολιτικήν, 
τάς διευθυντικός αντιλήψεις καί 
τάς παραδόσεις έκάστης, διατηροΰ- 
σιν εν τοιίτοις πάντοτε στενόν 
πνεύμα συγγένειας,

Ό αντικειμενικός σκοπός, δστις 
είναι ή ά'σκησις ελέγχου συγχρό
νως «επί τόπου» καί «έπί τών πρα
γματικών αποδεικτικών στοιχείων» 
είναι πανταχοϋ κοινός, αί δέ βα 
σικαί άρχαί δργανώσεοις τής υπη
ρεσίας «Έπιθεωρήσεως» καί τών 
μεθόδων εργασίας είναι επίσης 
πανταχοϋ αί αύταί.

Κατά ταΰτσ, περιγράφοντες γε
νικώς τήν έσοιτερικήν δργάνωσιν 
καί τόν τρόπον λειτουργίας «Γένι 
κής Έιθεωρήσεως», συμφώνως 
προς τάς προσωπικός μας άντιλή 
ψεις καί τήν ατομικήν μας τραπε
ζιτικήν πείραν, φρονοϋμεν, δτι πα· 
ρουσιάζομεν έν σύστημα, τοΰ ό 
ποιου τό σύνολον, υίοθετούμενον 
υφ* έκάστης Γεν. Διευθυνσεως, θά 
ήτο προσαρμόσιμον είς δλα τά με
γάλα Πιστωτικά 'Ιδρύματα.

Ποια είναι τά στοιχεία τοΰ 
εκλεκτικοΰ αύτοΰ συνόλου ;

Πώς δυναται νά νοηθή ή εσω
τερική δργάνωσις καί δ τρόπος λει
τουργίας τής «Γεν. Έπιθεωρή
σεως»;

Θά εξετασθώσι διαδοχικώς δυο 
κατηγορίαι :

I) Ή εσωτερική δργάνωσις «Γεν. 
Έπιθεωρήσεως».

II) Ό τρόπος λειτουργίας «Γεν. 
Έπιθεωρήσεως».

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
«ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» 

α) Όργάνωσις αυτής, 
β) Τά δικαιώματα καί τά πλεο

νεκτήματα αυτής.
γ) Αί τιποχρεώσεις της και τά 

μειονεκτήματα αυτής.
δ) Άναγκαΐαι ιδιότητες καί ε

κλογή τών επιθεωρητών.
Α) Όργάνωσις 

Ή Γεν. Έπιθεώρησις είναι με
γάλη Κεντρική υπηρεσία αυτόνο
μος, εξαρτώμένη πάντοτε σχεδόν 
απ’ ευθείας έκ τής Διοικήσεως, ά'- 
νευ μεσολαβήσεως τής κεντρικής 
υπηρεσίας τοΰ Προσωπικού.Τοΰιο,
άλλως τε, αποτελεί έξαίρεσιν μονα
δικήν σχεδόν, ή τις προσδίδει εις 
τήν έπιθεώρησιν καί τό προσωπι
κόν αυτής χαρακτήρα ανεξαρτησίας, 
κυριαρχίας καί ίσχΰος, συντελεί δέ 
είς τό νά προσδίδη αύτοΐς, απέ
ναντι τοΰ δλου Ιδρύματος, γόη- 
τρον, τόσον απαραίτητον έν τή

ενασκήσει τών καθηκόντων των.
Έπί κεφαλής τής υπηρεσίας 

ταύτης εΰρίσκεται εις «Γεν. ’Επι
θεωρητής», έπικουροΰμενος ΰφ’ έ- 
νός η δύο «Βοηθών Γεν. Επιθεω
ρητών», ών έκαστος έχει ΰπό τάς 
διαταγάς του αριθμόν τινα «Επι
θεωρητών», «Δοκίμων Επιθεω
ρητών» καί «Βοηθών τών ’Επιθε
ωρητών».

Οί Γεν. Επιθεωρηταί καί οί 
Βοηθοί αυτών καθορίζουσιν έν 5- 
πολύχφ μυστικότητι τό πρόγραμ
μα περιοδείας των υφισταμένων 
των, έξετάζουσι τάς εκθέσεις καί 
τούς^ απολογισμούς αυτών, άλλα 
δεν απομακρύνονται τής θέσεώς 
των είμή κατά διαλείμματα, είτε 
προς έκπλήρωσιν αποστολής έξαι- 
ρετικώς λεπτής, είτε πρός διαλεύ- 
κανσιν μιας ύποπτου ΰποθέσεως, 
εΐι ε απλώς πρός παρακολούθησήν 
καί διεύθυνσιν έπί τόπου τών έρ- 
γασιών έλεγχον, δν ένεργοΰσιν οί 
υφιστάμενοι επιθεωρηταί.

Οι επιθεωρηταί «περιοδεύουν» 
συνεχώς, μεταβαίνουν από Ύπ)τος 
εις Υπ)μα καί κατά τάς ίδιοτρο- 
πίας, συχνακις σκοπίμους, τών 
Γεν. Επιθεωρητών, μεταβαίνου- 
σιν άπο Βορρά εις Μεσημβρίαν, 
απο Λιλλης εις Μασσαλίαν, <5πό 
τά δ'ρη είς τήν θάλασσαν, άπό Γρε- 
νόβλης είς Χάβρην, άπό τής Γαλ
λίας είς τό 'Εξωτερικόν, άπό Πα- 
ρισίων είς Βρυξέλλας. Τομείς διά- 
ίο ο οι, θ άντειπη τις. Άναμφι- 
βολως, αλλ εν tfj έπιθεωρήσει τών 
Τραπεζών επικρατεί ή συνήθεια 
νά γίνεται δ γύρος τής Γαλλίας 
καί άκόμη τής Βορείου Ευρώπης 
καί Αφρικής.

Έν ταϊς περιοδείας των οί Έ- 
πιθεωρηταί συνοδεύονται συχνακις 
υπό «Ελεγκτών», άπεσπασμένων 
παρά τή Γεν. Επιθεωρήσει καί 
έξαρτωμένων άποκλειστικώς §ξ 
αυτής.

Οί υπάλληλοι οδτοι, οίτινες εί
ναι διά τούς Έπιθεωρητάς δ,τι έν 
τφ στρατεύματι οί ύπαξιωματικοί 
διά τούς αξιωματικούς, βοηθοΰσιν 
αυτούς λίαν χρησίμ-ως έν τή εργα
σία των καί είδικώς έν τφ έλέγχφ 
τών παραστατικών άξίας, μετρη
τών, τίτλων, τοκομεριδίων, εμπο
ρικών τίτλων κλπ.

Πάντως ή σύνταξις τών εκθέσε
ων, απαιτούσα ού μόνον τεχνικάς 
γνώσεις, άλλ" επίσης γενικήν καί 
γραμματικήν παίδευσιν άρκούντω 
άνεπτυγμένην, άνήκει είς μόνους 
τούς Έπιθεωρητάς.

Σώμα αυτόνομον, μέ απόλυτον 
Ιεραρχίαν, πεπροικισμένον μέ προ
σωπικόν άριθμητικώς άσθενές 
άλλ’ έκλεκιόν, έχον ώς πεδίον δρά- 
σεως ολόκληρον τό "Ιδρυμα, ή 
Γεν. Έπιθεώρησις απολαύει πολυ
αρίθμων πλεονεκτημάτων.
Β) Δικαιώματα καί πλεονε

κτήματα,
Έκπροσωπών τήν Διοίκησιν πα

ρά τφ Ύ3ΐ)τι, δ'περ έχει ώς απο
στολήν νά έλέγξη, δ επιθεωρητής 
έχει λίαν έκτεταμένην ή μάλλον 
άπεριόριστον δικαιοδοσίαν έλεγ
χον . “Εχει δικαίωμα νά διεισδύο 
είς πάσας τάς υπηρεσίας, νά έπι- 
σκέπτηται πάσας τάς εγκαταστά
σεις, νά έξετάζη δλα τά βιβλία, τά 
λογιστικά ή α\λα έγγραφα, νά έ
ρωτά πάντας ιούς υπαλλήλους περί 
τής δράσεώς των, νά ζηιή πάσας 
τάς άναγκαίας Ιξηγήσεις παρά τι ΰ 
Διευθυντον.

Τά δικαιώματα ταΰτα προσδί- 
δουσι φυσικά είς τόν Επιθεωρη
τήν περισσόν γόητρον απέναντι
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Τά έμβάσματα έπ’ όνό· 
ι μάτι τής “Τραπεζιτικής,,.

Αί άποδείξεις δέον νά 
ψέρωσι τήν υπογραφήν 
του Διαχειριστοϋ καί τήν 
σφραγίδα του Περιοδικού.

Παρακαλοϋνται οί κ. κ. 
Συνδρομηταί, δπως γνω- 
στοποιόσιν εις τά γραφεία 
του Περιοδικού πασαν με
ταβολήν τής διευθύνσεώς 
των.

►
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τοϋ προσωπικού. Τον φοβούνται, 
τον σέβονται. Δεν δίδει ούχ’ ήττον 
ουδέποτε διαταγάς καί δεν κάμνει 
ποτέ προφορικός παρατηρήσεις, 
άλλ’ έκαστος γινώσκει, δη παρα
τηρεί καί συγκεντρώνει τάς παρα
τηρήσεις εν τή εκθέσει του,πράγμα 
δπερ είναι προφανώς πλέον επι
κίνδυνον. ·

’Απολαύει άξιοσημειώτυυ άνε 
ξαρτησίας, καί ύπο τήν Ιπιφύλα- 
λαξιν λογοδοσίας εις τήν Διεύθυν- 
σιν τού Τμήματός του, διακόπτει 
τήν εργασίαν του,καθ’ 8ν χρόνον 
νομίζει τούτο σκόπιμον.

’Από υλικής άπόψεως, ή θέσις 
τού έπιθεωρητοϋ παρουσιάζει ώ 
σαύτως πλεονεκτήματα, διότι,εκτός 
τής αρκούντως πλούσιας μισθοδο· 
σίας των, οι μετακινούμενοι υπάλ
ληλοι λαμβάνουσι διάφορα επιδό
ματα, αποζημιώσεις εκτός έδρας, 
δελτίον έλευθέρας κυκλοφορίας α' 
θέσεως επί τών μεγάλων συγκοι
νωνιακών αρτηριών. Άπολαμβά- 
νουσιν επί πλέον μακροτέρας άδει
ας ετησίως από τούς λοιπούς συνα
δέλφους των τών μή κινούμενων 
τμημάίων.
Γ) ‘Υποχρεώσεις καί μειονε

κτήματα.
’Αλλά πάντα ταύτα τά πλεονε

κτήματα καί δικαιώματα δεν είναι 
εϊμή δίκαιον αντιστάθμισμα τών 
συμφυών τφ λειτουργήγατι τούτφ 
μειονεκτημάτων καί υποχρεώσεων.

*0 Επιθεωρητής διαβιοΐ εν τφ 
έστιατορίφ καί τφ ξενοδοχείφ, ώς 
επί τό πλεΐστον μακράν τής οικο
γένειας του, ήν δεν βλέπει ή άπαξ 
τής έβδομάδος ή καί τού μηνός.

Ή υλική καί ηθική άνεσις τφ 
απολείπει, αί άσθένειαι τού στο
μάχου καί τής πέψεως τον έπαπει- 
λοϋσιν.

Έξ άλλου ή εργασία του είναι 
ενίοτε ανιαρά καί πάντοτε λεπτή, 
αί έ'ρευναι είναι δυσχερείς, καίτοι 
δ’ απαιτείται δεξιοτεχνία διά τήν 
διάπραξιν απάτης, δεν σπανίζου- 
σιν έν τοΰτοις οί απατεώνες.

Τελικώς οφείλει νά τηρή ποιαν 
τινα έπιφύλαξιν απέναντι τού προ
σωπικού, ν’ άποφεύγη δε φλυα
ρίας μετ’ αυτού καί δή επί θεμά 
τών μή τραπεζιτικών.

Μή λησμονών ποτέ, οτι είναι εκ
πρόσωπος τής Διοικήσεως ό Επι
θεωρητής, οφείλει πάντοτε νά δει- 
κνύηται άξιος διά τής περινοίας αυ
τού, τής νηφαλιότητας καί τής άντι- 
κειμενικότητός του, διά τής έμφανί 
σεώς του, τής διαγωγής του και 
τής ανατροφής του, τού εν γένει 
τακτ αυτού τόσον έν τφ Ύπ)τι, 
χάριν τού γοήτρου τής Διοικήσε- 
ως, δσον καί έξωτερικώς χάριν τής 
φήμης τού Ιδρύματος.
Δ) ’Αναγκαΐαι Ιδιότητες καί 

προσλήψεις Επιθεωρητών.
Είναι αυτονόητον, δ'τι ό επιθε

ωρητής μεγάλου πιστωτικού Ιδρύ
ματος οφείλει νά παρουσιάζη σο
βαρά προσόντα από τριπλής άπό
ψεως, επαγγελματικής, φυσικής 
καί ηθικής.

Πρώτος ορος, ϊνα επιτυχή της 
έν τή Επιθεωρήσει Τραπέζης εί
ναι νά γνωρίζη τελείως τήν λει
τουργίαν τών διαφόρων κλάδων, 
ούχί μόνον τών Ύπ)των, αλλά καί 
τών Κεντρικών Υπηρεσιών.

Είναι απαραίτητον νά έχη θεω
ρητικός γνώσεις καί πείραν τού 
επαγγέλματος, κατά τό μάλλον ή 
ήττον μακράν.

Άλλ’ εάν ή τεχνική μόρφωσις 
είναι επαρκής διά τούς υπαλλή
λους δευτέρας κατηγορίας, ως είναι 
οΐ άπεσπασμένοι παρά τή Γεν. 
Έπιθεωρήσει«Έλεγκταί»,δέν είναι 
δμ,ως επίσης επαρκής διά τούς ίε- 
ραρχικώς άνωτέρους των, τούς κυ
ρίως Έπιθεωρητάς, εις εούς οποί
ους είναι απαραίτητος γενική καί 
γραμματική παίδευσις, διανόησις 
διαυγής καί μεθοδικήι ευχέρεια 
συντάξεως καί διατυπώσεως.

Άπό φυσικής άπόψεως, ή επι- 
θεώρησις μέ τάς διαρκείς μετακι
νήσεις της, τάς άποτόμους έναλ- 
λαγάς τού κλίματος, τήν μαγειρι
κήν τού εστιατορίου μέ τά άρωμα- 
τικά καρυκεύματά της, δεν είναι 
κατάλληλος δΓ άτομα λεπτοφυή 
καί φιλάσθενα.

'Όσον άφορά τάς ήθικάς ιδιό
τητας, αί πλέον πολύτιμοι είναι ά 
ναμφισβητήτως τό τάκτ καί ή νη- 
φαλιότης, ή δρθοκρισία καί ή άντι- 
κειμενικότης, ή διορατικότης καί 
προ παντός ή έχεμυθία.

Φυσικά εις καλός Επιθεωρητής 
οφείλει ν ’ αγαπά τό επάγγελμά 
του, νά έχη τήν δρεξιν προς έρευ
ναν, ήν καί νά δύναται νά διεξά- 
γη μεθοδικώς, νά έχη ευσυνειδη
σίαν καί άπροσωποληψίαν, έχων 
ώς έμβλημα «Μή εμπιστεύεσθε κα
νένα, άλλά καί μή ΰποπτεύεσθε ου
δέ να».

Τέλος ή έπιμεμελημένη ανατρο
φή, ή άψογος διαγωγή, ή άμεμ
πτος ίμφάνισις συντελούσιν εις τό 
νά δημιουργήσωσι τον Ιδεώδη Ε
πιθεωρητήν.

Έξ δλων τών ωραίων τούτων 
ιδιοτήτων, μία, έφ* ής θά έπισύ- 
ρωμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν 
τού αναγνώστου, είναι ή έχεμυθία.

Εις Επιθεωρητής, ώς άλλως τε 
εις Ελεγκτής, έχει ύπέρτατον κα
θήκον νά είναι έχέμυθος, δχι μό
νον εντός τού Πιστωτικού 'Ιδρύμα
τος, εις δ άνήκει, άλλά καί εκτός 
αυτού.

Ούτω τφ είναι απολύτως άπη- 
γορευμένον ν’ άποκαλύπτη εις τρί
τους, οϊοιδήποτε καί άν είναι ού- 
τοι, καί είς τούς συγγενείς του ά- 
κόμη ή τούς φίλους του, τά μέλ
λοντα ταξείδια αυτού, ϊνα προσδώ 
ση είς τον έλεγχόν του τον χαρα 
κτήρα τού άπροσδοκήτου καί τού 
εξαπίνης, δστις είναι λίαν άποτε- 
λεσματικός.

'Ωσαύτως οφείλει νά μή άπο
καλύπτη τ’ άποτελέσματα τών έ 
ρευνών του, Ιδία έν περιπτώσει 
καταχρήσεως, δπως μή θίγηται ή 
καλή φήμη τού «Ιδρύματος».

Πώς τά μεγάλα Πιστωτικά ι
δρύματα προσλαμβάνουσιν έν τή 
πράξει τούς Έπιθεωρητάς των καί 
τούς Έλεγκτάς των;

ΟΪ «Έλεγκταί» έκλέγονται συνή
θως μεταξύ τών πλέον ικανών υ
παλλήλων τών Ύπ)των, τούς ο
ποίους υποβάλλουν έπιπροσθέτως 
εις μικράν τινα έπαγγελματικήν έ- 
ξέτασιν.

'Όσον άφορά τούς λεγομένους 
κυρίως «Έπιθεωρητάς», ούτοι 
προσλαμβάνονται κατά συστήματα 
διαφέροντα άλλήλων, άναλόγως 
τών διαφόρων Πιστωτικών 'Ιδρυ
μάτων, άλλά προσιδιάζοντα είς δύο 
κυρίους τύπους, σαφώς άντιθέτους, 
τούς οποίους θά δνομάσωμεν:

1) Τό σύστημα τής «δημιουρ
γίας φυτωρίων».

2) Τό σύστημα τής έκλογής Επι
θεωρητών έκ τών πεπειραμένοι 
λειτουργών τοϋ 'Ιδρύματος.

Άμφότερα έχουσι τά πλεονεκτή
ματα καί μειονεκτήματα αυτών, 
τούς συνηγόρους καί τούς άντι- 
πάλους των.

Τό σύστημα τής δημιουργίας 
φυτωρίων είναι άνάλογον προς τό 
Ισχύον διά τήν πρόσληψιν τών Οι
κονομικών Επιθεωρητών, σώμα
τος έκλεκτοΰ, έξ οΐ’ προήλΰον με- 
γάλαι προσωπικότητες, ώς οί κ.κ. 
Caillaux, F. Pietri, Ardant καί 
τόσοι άλλοι.

Εκαστον έτος προκηρύσσεται 
διαγωνισμός δι’ άριθμόν τινα θέ- 
θεων, μεταβαλλόμενον άναλόγως 
τών άναγκών τής υπηρεσίας, άλλά 
πάντοτε πολύ περιωρισμένον.

'Ίνα γίνη τις δεκτός προς συμ- 
(Συνέχεια είς τήν 14ην σελίδα)
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μοιομόρφου κριτηρίου, προσαρμοζο- 
μένον είς τήν'όργάνωοιν τών 'Ισπα
νικών Τραπεζών. Ή διαρκής Έπι- 
πιτροπή τον Συμβουλίου της "Ε- 
νώοεως τών ’Ισπανικών Τραπεζών 
σννέταξεν άρχικώς προαχέδιον, έκ 
τον όποιου προήλθεν ό καταστατι
κός κανονισμός, τεθείς εν ίσχνϊ διά 
Βασιλικού Διατάγματος άπό 4 
’Οκτωβρίου 1930. Ό κανονισμός 
οντος θά ϊσχυεν επί 3 έτη άπό 
τής 1 Ιανουάριου 1930, θά άνε- 
νεοντο δε έκάσιοτε διά 3 έτη, εφό
σον δεν ήθελε καταγγελθή υπό τί
νος τών μερών. "Η καταγγελία έδει 
νά γνωστοποίησή 6 μήνας πρότερον.

Περί τά τέλη τον 1932 ό κανο
νισμός οντος κατόπιν εμπροθέσμου 
καταγγελίας και κατόπιν νέων δια
πραγματεύσεων νπέστη ώρισμένας 
τροποποιήσεις. Ο τροποποιηθείς 
κανονισμός, εφαρμοζόμενος εις δ- 
λας τάς ιδιωτικός Τραπέζας, περι
λαμβάνει τόσον έν τω κνρίω αυ
τόν μέρει, δσον και εν τω προσθέ
τω ιδιαίτερα αρθρα άφορώντα τήν 
κατάρτισιν συμβάσεων μεταξύ τών 
διοικήσεων τών Τραπεζών καί τοϋ 
προσωπικού αυτών. Αί κυριώτεραι 
τών διατάξεων τούτων είναι αί 
εξής :

Καταστατικός κανονισμός. Τό
προσωπικόν τών Τραπεζών διαι
ρείται είς δυο κατηγορίας : Ανώ
τερο*- προσωπικόν, κατώτερον καί 
βοηθητικόν προσωπικόν.

Ό καταστατικός κανονισμός αφο
ρά σχεδόν άποκλειστικώς τους δ 
ρους εργασίας τον κατωτέρου καί 
βοηθητικού προσωπικού.

Οι οροί εργασίας τοϋ άνωτέρον 
προσωπικού συμφωνοϋνται ελευ
θέρους μεταξύ έκάστον εξ αυτών 
και τής ενδιαφερομένης Τραπέζης.

Οί όροι εργασίας τόν κατωτέρου 
και βοηθητικού προσωπικού διέ- 
πονται :

α) Ύπο τών κανόνων τών κα 
θοριζομενων είς τόν καταστατικόν 
κανονισμόν.

β) "Υπό τών συμπληρωματικών 
διατάξεων, τάς όποιας ήθελαν τυ 
χόν άποδεχθή οί αρμόδιοι δργανι 
σμοί έν συνδυασμφ πρός τόν κα
ταστατικόν κανονισμόν καί τήν έν 
γένει νομοθεσίαν περί εργασίας.

ΙΙρό τής προσφυγής είς τους 
επίσημους οργανισμούς αί επαγγελ
ματικοί οργανώσεις καί τά Τραπε
ζιτικά ιδρύματα προσπαθούν νά 
λύσουν τά πρόβλημα τά των διά 
συμβιβαστικής διαδικασίας, είς τήν 
οποίαν μετέχουν οί νόμιμοι αντι
πρόσωποι των είδικώς πρός τούτο 
εξουσιοδοτούμενοι. Αί λαμβανόμε- 
ναι αποφάσεις είναι υποχρεωτικοί 
δι’ άμφότερα τά μέρη.

Πρόσθετος κανονισμός. Τό δι
καίωμα τών επαγγελματικών έργα- 
tixcov οργανοιοεαον εχ της ιοχνον- 
σης νομοθεσίας, δπως συνάπτουν 
μετά τών εργοδοτικών οργανώσεων 
συλλογικός συμβάσεις ή μή, έξ ο
νόματος τών μελών των καί δπως 
αντιπροσωπεύουν ταύτα έν παν τι 
χρόνω άτομικώς ή σνλλογικώς δι’ 
ότι αφορά τά κοινωνικά επαγγελ

ματικά ζηιήαατα είναι άναμφισβή- 
τητον.

Αί συλλογικοί ή άτομικαί συμβά
σεις, τάς όποιας συνάπτουν αί Τρά
πεζα ι μετά τοϋ κατωτέρου πρόσω 
πικοϋ των θεωρούνται ώς υποκεί
μενοι είς τούς υπό τού καταστατι
κού κανονισμού όριζομένους όρους.

Ή τυχόν παράλειφίς των άπό 
τήν σύμβασιν δεν απαλλάσσει άπό 
τήν τήρησίν των, ούτε έπιβάλλει 
παραίτηαιν τών μερών άπό τά κα
θιερωμένα δικαιώματα, πάααι δ" αί 
αντίθετοι ρήτραι θεωρούνται άκυ
ροι.

Αί μικταί επίτροποί καταρτί
ζουν ειδικόν μητρωον, έν τω όποίφ 
καταχωρίζεται ή σύμβασις εργα
σίας, ή όποια ισχύει μόνον έφ’ όσον 
θεωρηθή τή φροντίδι των. Τά Τρα
πεζιτικά ιδρύματα είναι υπεύθυνα 
διά τήν μή τήρηαιν τής διατάξεως 
ταύτης.

Αί προγενεσ τέρως αυναφθεΐσαι 
συλλογικοί συμβάσεις ή αί συνομο- 
λογηθεϊααι μεταξύ τών Τραπεζιτι
κών ιδρυμάτων καί ολοκλήρου τοϋ 
προσωπικού των καί όρίζονααι 
κανόνας εργασίας διαφόρους τών 
υπό τοϋ καταστατικού κανονισμού 
προβλεπομένονς, επειδή ούτοι έθε- 
ωρήθησαν πλέον εκτικώτεροι δύ- 
νανται νά υποβληθούν υπό τήν έγ- 
κρισιν τοϋ υπουργείου εργασίας ή 
τοϋ αρμοδίου κεντρικού οργανι
σμού. Ό κεντρικός οργανισμός θά 
εξετάση τάς περί ών πρόκειται 
συμβάσεις καί θά δώση ή θά άρ- 
νηθή τήν ζητηθεϊσαν συγκατάθεσιν. 
Ή άπόφασις αν τη έφεσιβάλλεται 
είς τό υπουργεΐον εργασίας καί 
κοινωνικής προνοίας, τό όποιον ά- 
ποφαίνεται τελεσιδίκως μετ’ αναφο
ράν τοϋ Συμβουλίου εργασίας.

Γαλλία.—Κατόπιν απεργίας τών 
Τραπεζιτικών υπαλλήλων έν Παρι- 
σίοις, αυνήφθη συμφωνία τό 1919 
μεταξύ τών Τραπεζιτικών επιχει
ρήσεων καί τού προσωπικού των 
υπό τήν αιγίδα τοϋ υπουργείου ερ
γασίας. Κατά τήν συμφωνίαν ταύ- 
την, οί έργοδόται ϋπεχρεοϋντο άπό 
τής άναλήψεως εργασίας έν εκάστω 
ίδρύματι, νά συζητήσουν ώρισμέ 
νους όρους μετά τών αντιπροσώ
πων τοϋ προσωπικού των καί συγ- 
κεκριμένως τήν εβδομάδα τών 48 
ωρών, τήν άποζημίωσιν τών προσ
θέτων ευρών, τήν κατ’ έτος άδειαν, 
τόν κατώτατον πρώτον μισθόν, τάς 
συντάξεις.

Τή 31-8-25 έγένετο πρωτοκολλάν 
κατόπιν συσκέψεως ώρισμένων Τρα
πεζιτών καί τοϋ υπουργείου εργασί
ας. Αί άντιπροσωπενθείσαι Τράπε- 
ζαι συνεφώνησαν είς τό νά ανακοι
νώσουν τόν κατώτατον μισθόν τών 
διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων 
ηλικίας άνω τών 23 ετών.

Άνέλαβον τήν ϋποχρέωσιν νά 
δεχθούν ίσοτίμως πρός οίανδήποτε 
άλλην αντιπροσωπείαν τών υπαλλή
λων των, τούς αντιπροσώπους τής 
Εθνικής 'Ομοσπονδίας τών οικο
νομικών υπαλλήλων, υπό τόν όρον, 
ότι αί άντιπροσωπεΐαι αΰται θά ά- 
πετελοϋντο άποκλειστικώς άπό νπαλ-
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Έπ’ευκαιρία τών εορτών τοϋ Αγίου Πνεύματος 15—18 Ί- I 

ουνίου (Πανσέληνος) ό ήμέτερος Σύλλογος θέλει εκδράμει εις 
Βόλον (Πήλιον) καί 2ίποράδας (Σκιάθον, Σκϋρον)

Διά τοϋ είδικώς ναυλωθέντος άτμοπλοίου
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'Υπο τό κάτωθι πρόγραμμα:

Άφιξις Άναχώρησίς 
Σάββατον 5 μ. μ. 
Κυριακή Μεσονύκτιον 
Δευτέρα 10 π. μ. 
Δευτέρα 9 μ. μ.
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Ώραι παραμονής
♦Πειραιεύς —
\Βόλος Κυριακή 8 π. μ.
♦Σκιάθος Δευτέρα 5 π.μ.
ΙΣκνρος Δευτέρα 3 μ. μ.
•Πειραιεύς Τρίτη 7 π. μ. — _
j Τιμαι εισιτηρίων (μετά λεμβονχικών Σκιάθον Σκύρου)
♦Θέσεις πολυτελείας Δρχ. 750 — Α' Θέσις καταστρώματος! 
ί Δρχ. 700 —Α' Θέσις δρχ. 650 — Β Θέσις δρχ. 400 — I 
I Γ' Θέσις δρχ. 150-

Δηλώσεις συμμετοχής άπό σήμερον μέχρι 8 ’Ιουνίου είς τό] 
Κατάστημα τοϋ Συλλόγου Ακαδημίας 5ξβ Τηλ. 24.436 (6—9) μ.μ.1 
Συνιστάται ή έγκαιρος έξασφάλισις θέσεως. 5

Τήν έκδρομήν θά συνοδεύση πλήρης δρχήστρα Τζάζ.

λήλονς μετέχοντας τοϋ προσωπικού 
τής Τραπέζης, διά νά εξετάσουν 
μετ’ αυτών τά εκκρεμή ζητήματα.

Πασαι αί διαπραγματεύσεις αν- 
ται δεν κατέληξαν εις τήν συνομο- 
λόγησιν συλλογικών συμβάσεων, ή 
ομοιομόρφων κανονισμών. ’Εξαι
ρέσει τής Banque de France, ή
όποια έχει κανονισμόν προσωπικού 
οί ίοχύοντες εις τά μεγάλ.α πιστω
τικά ιδρύματα κανόνες ποικίλλουν 
κατά Τράπεζαν καί κοινοποιούνται 
είς τό προσωπικόν διά διοικητικών 
εγκυκλίων, αί δποϊαι έκδίδονται 
άναλόγως τών άναγκών.

Γενικώς οί υπάλληλοι δεν κα
λούνται νά έκφράοουν τήν γνώμην 
των επί τών ον τω δια τυπωθέντων 
κανόνων.

Ιταλία.— Τόν ’Απρίλιον τοϋ 
1927 καθιερώθη υπό τοϋ κεντρι
κού συνδέσμου εργοδοτών καί υ
παλλήλων μία εθνική συλλογική 
σύμβασις (Convenzione nazionale 
bancaria). Ή σύμβασις αυτή θέ
τει κανόνας καί άρχάς βασικός διά 
τάς σχέσεις τών διαφόρων Τραπε
ζών καί τοϋ προσωπικού των.

Οί μισθοί δεν ορίζονται είς τήν 
συμφωνίαν ταύτην. Ό καθορισμός 
των άφέθη είς τήν έκτίμησιν τών 
διαφόρων Τραπεζών άναλόγως τής 
δυναμικότητας των καί τής περι
φέρειας, εν τή όποια εργάζονται.

Αί άρχαί καί οί διακανονισμοί, 
οί περιλαμβανόμενοι είς τήν εθνι
κήν σύμβαοιν προσηρμόσθησαν 
πρός τούς όρους έκμεταλλεύσεως 
τών διαφόρων ιδρυμάτων. Γενικώς 
αί σημαντικώτεραι Τράπεζαι προο- 
εχώρηοαν είς τούς άπό τοϋ τέλους 
τοϋ 1927 τεθέντας έν ίσχύϊ κανό
νας καί άρχάς υπό τής Banco, 
commerciale, τής Banca di Boma, 
τής Banca nazionale di Credito,. 
τού Credito Italiano, τής Banco, 
Commerciale Triestina, τής Ban
ca popolare credito novara.

Η αναλυοις τών κυριω τερών 
διατάξεων τοϋ ίαχύοντος κανονι
σμού τής Banca di Boma παρέ
χει εικόνα τών ίσχυόντων είς τάς 
αλλας Τραπέζας κανόνων σνμφώ- 
νως πρός τάς υπό τής convenzione 
nazionale bancaria τεθείσας άρ- 
χάς·

Πολωνία.— Δεν υπάρχει συλλο
γική σύμβασις είς τάς Τραπέζας. 
Η θέσις τοϋ προσωπικού τής Τρα- 

πεζης τής Πολωνίας αποτελεί αντι
κείμενο ν λεπτομερεστάτου κανονι
σμού. Εις τας ιδιωτικός Τραπέζας, 
οι όροι εργασίας κανονίζονται διά 
τών διαταγμάτων τής 24-11-27 
και 16-3-28 περί πνευματικών ερ
γατών.

"Ελβετία.— Ή σύμβασις εργα
σίας τοϋ προσωπικού τών Τραπε
ζών διέπεται υπό τών έκ τώνδιατά— 
ξεων τοϋ τίτλου X τοϋ ομοσπονδια
κού κώδικος υποχρεώσεων καί ϋπά 
ομοιομορφου κανονισμού γενομένον 
παραδεκτού άπό τοϋ τέλους τοϋ 
1926 υπο τών αντιπροσώπων τών 
1 ραπεζών τής Βασιλείας, τής Βέρ
νης, τής Λουκέρνης τού St. Gall,, 
τής Ζυρίχης καί τοϋ 'Ελβετικού 
Συλλόγου Τραπεζικών υπαλλήλων. 
Ομοίως καί αί Τράπεζαι τής Δω- 

ζανης καί τής Γενεύης προσεχώρη- 
σαν είς τόν κανονισμόν τούτον.’Από 
τής εφαρμογής του, αί μιοθολογι- 
καί κλίμακες νπέστησαν τροποποι
ήσεις.

Οί όροι υπηρεσίας καί εργασίας 
εΐχον καθορισθή προηγουμένως έν 
Γενεύη διά συμβάσεως—τύπον, ή 
όποια καθιερώθη μετά γνωμάτεν- 
οιν τών εργοδοτών καί ιών υπαλ
λήλων ϋπό τοϋ Office cantonal 
de conciliation, ίδρυθέντος διά δια
τάγματος τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κρά
τους άπό 11-10-1918. Αί κυριώ- 
τεραι διατάξεις τής συμβάσεως 
ταύτης έπανευρίσκονται είς τόν ο
μοιόμορφον κανονισμόν, ό όποιος 
ισχύει μέχρι 1-1-1935, τοϋ οποίου 
όμως ή εφαρμογή θά παραταθή πι
θανώς διά νέαν περίοδον 3 ή 5> 
ετών.
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Σκεψεις και Κρίσεις
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Πρό τινων ήμερων έλαβε χώ
ραν εις τήν Λέσχην μας αυνάν- 
ζηαις τον Προέδρον τον ήμετέ- 
ρον Σύλλογον κ. Μαλαματιανοϋ 
μετά των Συμβουλίων τών Συλ- 
λόγοον τών Τραπεζών 'Ελλάδος, 
’Αγροτικής καί 'Αθηνών.

Κατά τήν οννάντησιν ταύτην, 
σκοπός τής όποιας ijzo ή άπαρχή 
μιας έπαφής καί αννεργααίας 
£πί τών ένδιαφερόντων τήν τά- 
ξιν μας ζητημάτων, δέν διεπι- 
ατώθη μόνον ή μεγίστη έκτααις 
τούτων, άλλα καί ή ειλικρινής 
πάντων τών παραατάντων πρό· 
·&εσις πρός έγγντέραν μελέτην 
καί έπίλνσιν αν τών.

Ή '<Τραπεζιτική» μή παύου- 
σα νά τονίζη άπό τον πρώτον 
της φύλλου τήν έξαιρετικήν ση
μασίαν τής προαεγγίαεως καί τής 
καλλιτέρας γνωριμίας τών Τρα
πεζιτικών μεταξύ των, είναι εν·

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑ
ΣΙΜΟΥ.

Βαχθυτάτην ένεποίησαν έντΰπω 
■σιν α'ι δηλώσεις, τάς οποίας έ'καμε 
κατά τήν επάνοδόν του, 6 Άρχη 
γος τής Ελληνικής Άντιπροσω 
πείας εις τό συνελθόν εσχάτως ε 
Βουκουρεστίφ συμβονλιον τής Βαλ 
κανικής Συνεννοήσεως κ. Δ 
Μάξιμος.

‘Η διάσκεψις αυτή είχε νά άσχο 
ληθή μεταξύ άλλων καί με ζωτικώ 
τατα οικονομικά ζητήματα, ως εΐ 
ναι ή ζεϋξις τοϋ Δουνάβεως, ή 
άνάπτυξις τών οικονομικών σχέ
σεων μεταξύ τών Βαλκανικών Κρα
τών κλπ.

Ή αναμφισβήτητος ίκανότης 
καί μεγάλη τραπεζιτική μόρφωσις 
τοϋ κ. Μαξίμου έβοήθησαν τον 
"Έλληνα αντιπρόσωπον εις τό νά 
χαράξη τήν θέσιν τής χώρας μας 
εις τό σπουδαιότατον ζήτημα τής 
ζεύξεως τοϋ Δουνάβεως καί νά 
κατοχυρώση τά 'Ελληνικά συμφέ 
.ροντα, Ιδίως άπό άπόψεως διαμε 
τακομιστικοϋ εμπορίου μέσφ Θεσ
σαλονίκης, έναντι τής σκέψεως τή 
Ρουμανίας καί Γιουγκοσλαυΐας 
διά τήν ζεϋξιν τυϋ ποταμού εις τήν 
Βράχωβαν.

Ημείς περί πολλοϋ ποιούμενοι 
τήν προέλευσιν τοϋ κ. Μαξίμου έκ 
τοϋ σώματός μας αισθανόμενα 
Ιδιαιτέραν χαράν,οτι ή διαπραγμά
τευσή τόσον σπουδαιοτάτων ζη 
τημάτων εύρίσκεται εις τάς στα
θερός χεΐρας τοϋ επιφανούς οικο
νομολόγου καί πρώην Διοικητοΰ 
τής Τραπέζης μας, δ οποίος ά 
σφαλώς θά έξουδετερώση διά κα
ταλλήλων ανταλλαγμάτων τάς έκ 
τής τοιαΰτης συμφωνίας τής Ρου 
μανίας καί Γιουγκοσλαυΐας επιζή
μιας διά τήν Ελλάδα συνέπειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ή διαμόρφωβις, την οποίαν ε- 
λαβεν, ιδία μεταπολεμικώς, ή διε
θνής κατάστασις, άνέδειξεν είς τον 
πρώτον ρόλον τά οικονομικά ζη
τήματα, μέ τά όποια είναι συνδε- 
δεμένα ποικίλα συμφέροντα καί 
αυτή ακόμη ή οικονομική άνόρ- 
θωσις τοϋ κόσμου.

Φυσικόν τούτου έπακολούθημα 
είναι καί ή ανάγκη τής άναλό- 
γου προσαρμογής τών ικανοτήτων 
τών προσώπων εκείνων, εις τά ό
ποια είναι έμπεπιστευμένη ή δια- 
χείρισις τών λεπτότατων καί πο- 
λυσχιδεστάτων οικονομικών ζητη
μάτων.

Τά προσόντα, τά όποια άπαι- 
τοΰνται σήμερον διά τούς έν τή 
ξένη αντιπροσώπους ενός κράτους 
δεν είναι πλέον ή δεν είναι μόνον 
ή άψογος έμφάνισις, ή λεπτότης 
τών τρόπων, ή συναρπαστική ευ
γλωττία καί ή έπίδοσις εις τήν δι
ανοητικήν εκείνην παιδιάν, ^ ή ό
ποια άποκαλεϊται διπλωματία καί 
ή όποια εκτυλίσσεται είς ιιεγαλο- Υπο τον τίτλον: « Η οικονομική 
πρεπεΐς αίθουσας καί άβρόν περί- Καί νομισματική κατάστασις έν Γαλ- 
Βάλλον I λία», άνεδημοσιεύθη είς συμπαθή έ-
Ρ Σήμερον ό άντιπρόσωπος ένός βδομαδιαίαν συνάδελφον έκ τοΰ προ- 
κράτους οφείλει νά μεταφέρει τήν ηγουμένου φύλλου μας αύτουσία ή

™χής διότι βλέπει νά δίδεται 
δετικόν περιεχόμενον είς μίαν 
ακέψιν, έπαρκώς πλέον ώριμά- 
ααααν είς τήν σννείδησιν τών 
μελών τών Σνλλόγων τών Ύ 
παλληλων τών Τραπεζών.

Τά συμβούλια τών Συλλόγων 
#ά έχουν καί εις ϋ,λλας συναν
τήσεις τήν ευκαιρίαν νά προω
θήσουν τήν συνεργασίαν των, 
μέ τήν βεβαιότητα, δτι τό έρ- 
γον των τούτο ευρίσκει βαθυτά 
την άπήχησιν καί έκθυμον έ- 
πιδοκιμασίαν παρά τών μελώ 
των.
, Α1 σ*νλαί μας, ώς πολλάκις 
ετονίσθη, Αποτελούν εν είαέτι 
μέσον πνευματικής έπαφής τών 
Τραπεζιτικών καί τήν κατάλλη
λον Ατμόσφαιραν διά νά Αποδώ- 
αη ή Αρξαμένη προσπάθεια τους 
καρπούς, τους όποιους δύναται 
καί πρέπει νά άποδώαη.

άνάπτυξιν τής οικονομίας τής νώ- 
Ρας,τβυ συνθηκών.

Είς άλλα ^ Εθνη ή αλήθεια αϋτη 
κατενοήθη έπαρκώς καί διά τούτο 
παρα τω Πρεσβευτή υπάρχει καί ό 
Οικονομικός Σύμβουλος,_ οσάκις ό 
ίδιος ο Πρεσβευτής δέν είναι οίκο- 
νομολογος.

Νομίζομεν, ότι καί ή χώρα μας 
δεν δυναται νά έμμένη άτιμωρη- 
τι εις παλαιά συστήματα, ή αξία 
τών όποιων άνετράπη άπό τά 
πράγματα.

Καί νομίζομεν άκόμη, ότι οϊα- 
δήποτε χρονοτριβή είς τήν άνα- 
προσαρμογήν τοΰ άντιπροσωπευτι- 
κου μας έν τή ξένη συστήματος 
μοιραίως αυξάνει τάς ζημίας, τάς 
οποίας δέον νά άναμετρήσουν 
καλώς οι άρμόδιοι.

Μή λησμονώμεν, άλλωστε, ότι 
«τούς ύπολειπομένους είς τούς ά- 
γώνας» όχι μόνον «δέν στεφανώ
νουν» κατά τό άρχαΐον λόγιον, 
αλλά «καί ραπίζουν», ώς τούτο 
τροποποιούμενου θά ήδύνατο νά 
άρμόζη είς τήν περίστασιν.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΣΤΕΓΗ
II αποκτησις ιδιοκτήτου στέγης 

νπο τον Σύλλογον μας φαίνεται, 
οτι εισήλθεν εις τό στάδιον τής 
πραγ ματοποιήσεως.

Η μέχρι τον δε στέγασίς μας επ' 
ενοικιω, δέν είναι μόνον άντιοικο- 
νομική, αλλά και παρεμβάλλει λόγω 
τής ακαταλληλότητος τον χώρου σο- 
βαρώτατα εμπόδια είς μίαν αποστο
λήν, ή όποια άπό πολλοϋ έδειξεν, 
δτι άσφυκτια είς εν περιβάλλον τε
λείως απροσάρμοστον πρός τάς 
εξελιχθείσας άνάγκας τής δργανώ- 
αεώς μας.

Ό χώρος είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν παίζει σπουδαιότατον 
ρόλον, διότι παρ’ οίανδήποτε προ- 
διάθεσιν λιτότητας, θά συγκεντρώ- 
ση καί θά σύνδεση, εφόσον είναι 
επαρκής καί κατάλληλος, τά μέλη, 
θά παράσχη φιλοξενίαν είς Συνα
δέλφους καί άλλους Κοινωνικούς 
παράγοντας καί θά δώση συγκεκρι- 
μένην μορφήν είς δ,τι συνήθως ά- 
ποκαλοϋ μεν συναδελ,φότητα και φι
λικήν επαφήν.

1Επίσης, εν αξιοπρεπές ακίνητον, 
τό οποίον είναι καί ή κοινή στέ 
γη τοϋ Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είναι σύμφωνος με τάς 
αντιλήψεις αυτής περί τής κοινω
νικής εμφανίσεως τών υπαλλήλων 
της καί περιποιεΐ τιμήν είς τό "Ιδρυ
μα, οι λειτουργοί τοϋ όποιου δέον 
νά έχουν ανάλογον παράστασιν.

’Άς ελπίσω μεν δθεν, δτι τό ση
μερινόν Συμβούλων τοϋ Συλλόγου, 
έγκολπουμενον τήν ζωηροτάτην ε
πιθυμίαν τών μελών του, θά ερ- 
γασθή δραστηρίως διά τήν άπόκτη ■ 
σιν Ιδιοκτήτου στέγης, φιλοδοξούν 
οΰτω νά έγγράιρη είς τό ενεργητι
κόν του καί είς τήν ιστορίαν τον 
Συλλόγου μίαν μεγάλη ν επιτυχίαν.
παριςΊοι~
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νωνία ύποφέρίι άπό ελλειψιϊ άγΐ- ως ”τδσ-1ξ τών ιι^ν’ ή αί διαταραχαί λάβουι
ραπτικής δυναμεως. Εκείνο τό

δράσίν του εις την αγοραν, να 
κατέχη τελείως τά οικονομικά ζη
τήματα τής χώρας του, νά άναμε
τρ? τάς έπί τού οικονομικού ορ
γανισμού συνέπειας ένός οικονο
μικού μέτρου 'καί νά έξευρίσκη τά 
σημεία συμπτώσεως τών διαφόρων 
οικονομικών συμφερόντων, ϊνα 
παρέχη είς τήν άποστολήν του τήν 
δυνατότητα έξασφαλίσεως είς τό 
διεθνές πεδίον ευνοϊκών διά τήν

περίληψις, τήν όποιαν έδώσαμεν είς 
τούς άναγνώστας μας έκ τής ε
τήσιας έκθέσεως τοΰ Διοικητοΰ τής 
Banque de France κ. Tannery.

Ή αναδημοσιευόμενη εκθεσις ύπε- 
βλήθη ύπό τής συναδέλφου είς έν 
ταξείδιον μέχρι Παρισίων, προφανώς 
διά νά άποκτήση μεγαλείτερον κϋρος.

Έπανήλθεν δμως έκ Γαλλίας είς 
οϊαν κατάστασιν καί πρό τής άνα- 
χωρήσεως.

οποίον εις τά^ δμματα τοΰ κοινού 
υποστηρίζει την γνώμην ταΰτην εί
ναι η υπαρξις άποταμιεύσεως, ή 
οποία πιστεύεται οτι έχει ώς απο
τέλεσμα να αποστραγγίζη τήν αγο
ράν άπό άγοραστικήν δΰναμιν. Συ
χνά ακουομεν παράπονα, δτι άν
θρωποι οι οποίοι είναι είς θέσιν 
νά αγοράσουν «θησαυρίζουν» τά 
χρήματα των αντί να «θέσουν αύ- 
τα εις κυκλοφορίαν». Είς τήν βά- 
σιν τής αντιπάθειας αυτής πρός 
την αποταμίευσιν άνευρίσκομεν 
προφανώς τήν γνώμην, δτι ή άπο- 
ταμιευσις καθιστά μέρος τοΰ εισο
δήματος τοΰ λαού άδρανές άπό ά- 
ποψεως αγοραστικής δυναμεως. 
Ιοΰτο, εντούτοις, είναι πλάνη, ό- 
φειλομένη εις τήν άγνοιαν τής φύ- 
σεως τής άποταμιεύσεως.

Επικρατεί επίσης πάρα πολύ ή 
γνώμη, οτι τό συνολικόν εισόδημα 
τής κοινωνίας αυξάνει μέ ρυθμόν 
βραδύτερον τής αύξήσεως τής πα
ραγωγής καί δτι συνεπώς τό εισό
δημα ιοΰτο δέν έπαρκεΐ πρός εξα
γοράν ολοκλήρου τής παραγωγής. 
Και αυτό επίσης άποτελεΐ πλάνην, 
η τις οφείλεται είς τήν έλλειψιν 
γνώσεως περίτοΰ τρόπου τοΰ σχη
ματισμού τοΰ εισοδήματος.

Αί κοιναι αύται πλάναι ουδό
λως είναι άβλαβεΐς. ’Αποτελούν τήν 
βασιν κακώς κατευθυνομένης κρι
τικής περί τοϋ δλου κοινωνικού 
μας οικοδομήματος καί επηρεάζουν 
τήν στάσιν τοϋ λαοΰ έναντι σπου
δαίων οικονομικών ζητημάτων 
προκυπτόντων σήμερον εκ τού ευ
ρέως κρατικού παρεμβατισμού έπί 
τού οικονομικού πεδίου καί έμφα- 
νιζομένων συνεχώς είς νέα σχέδια 
παρακεκινδυνευμένου μάλλον χα
ρακτήρας.

Προφανώς τό μόνον άποτελε-
σματικόν μέσον καταπολεμήσεως 
τών άνωτέρω πλανών είναι ή κατά 
τον σαφέστερον δυνατόν τρόπον 
εκθεσις τών στοιχείων τής θεωρί
ας περί τού σχηματισμού τού εϊ 
σοδήματος καί τής καταναλώσεως 
αυτού. Εσχάτως, έν τούτοις, οία- 
δήποτε προσπάθεια πρός τήν 
κατεύθυνσιν αυτήν κατέστη έτι 
μάλλον δυσχερής, διότι εύρον ή 
υποτίθεται δτι εύρον αί πλάναι 
αύται τού κοινού έρεισμα είς τελευ
ταίας θεωρητικός έρευνας περί 
τών διαταραχών τοΰ νομισματικού 
συστήματος. Αί έρευναι αύται, έν 
τούτοις, κατ’ ουσίαν δέν άφοροΰν 
τήν άγοραστικήν δύναμιν ύπό τήν 
άνωτέρω έκτεθεΐσαν άποψιν τής 
άποστραγγίσεως τής άγοράς, άλλα 
τήν υπαρξιν διά τήν κοινωνίαν 
έπαρκών μέσων πληρωμής.

Ή τάσις "τής μετατροπής περι
ουσιακών στοιχείων είς μέσα πλη
ρωμής συντελεί είς τήν δημιουρ
γίαν μεγαλειτέρας ζητήσεως τοιού- 
των μέσων. Έάν τά μέσα ταΰτα 
πληρωμής μείνουν άχρησιμοποίητα, 
τουτέστι δέν χρησιμοποιηθούν ώς 
τοιαΰτα, ή δέν χρησιμοποιηθούν 
έπαρκώς, τούτο θά προκαλέση αϋ- 
ξησιν τής ζητήσεώς των έν σχέσει 
πρός τάς πραγματοποιούμενος πλη- 
ρωμάς.Επίσης μέσα πληρωμής δύ- 
νανται νά διατεθούν πρός έξόφλη- 
σιν οφειλών πρός Τραπέζας. Τοιαύ- 
τη τακτική μειώνει τήν επάρκειαν 
μέσων πληρωμής, κατά τούς διαφό
ρους δέ τούτους τρόπους δύναται 
νά έπιδεινωθή ή έλλειψις αυτών. 
Ούιω είναι δυνατόν νά προκύψουν 
δυσχέρειαι, δσον αφορά τήν ομα
λήν πώλησιν τών παραγομένων

Υπάρχει, έν τούτοις, ή σπόδειξις 
της πραγματοποιήσεως τοΰ ταξειδί- 
ου, ώς πείθεται πας άμφιβάλλων, 
έάν ρίψη εν βλέμμα έπί τών απο
σκευών "τοΰ έκ Γαλλίας έπανακάμ- 
ψαντος, δπου θά άναγνώση «Παρί- 
σιοι, ‘Απρίλιος 1935 (Ειδική Υπη
ρεσία) ».

Καταγγέλλομεν τό πράγμα είς τήν 
φίλην συνάδελφον, διά νά έξακριβώ- 
ση μήπως έπεσε ΘΟμα απάτης έκ 
μέρους τοΰ έξαποσταλέντος δημοσι
εύματος καί διά νά έλέγξη τήν γνη
σιότητα τής έπιγραφής, τήν όποιαν 
βεβαιοΰμεν, δτι καί ήμεΐς άνεγνώ- 
σαμεν.

ω\ περιορισμοί τής παραγωγή, 
και ως αϋξησις τών άποθεμάτων, 
ενι λογφ δι όλων τών χαρακτηρι
στικών συμπτωμάτων τής κρίσεως.
Εκ πρώτης δψεως ή κατάστασις 

αύτη τών πραγμάτων έμφανίζεται 
ως αποτέλεσμα «έλλείψεως άγορα- 
στικής δυνάμεως», τήν οποίαν τό 
πολύ κοινον αποδίδει αδίκως είς 
ελαττωματικότητα τού οικονομικού 
συστήματος, τοϋ δρου τούτου χρη
σιμοποιούμενου ύπό τήν στενήν 
έννοιαν αυτού, η τις τό διακρίνει 
τού νομισματικού συστήματος. 
Συγγραφείς άσχοληθέντες μέ τήν 
εχθεσιν των νεωτατων 'θεωριων 
περί οικονομικών κρίσεων έπέσυ- 
ραν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν έπί 
τών ως άνω φαινομένων, δέν έξή- 
ρον δμως έπαρκώς τον καθαρώς 
νομισματικόν αχιιών χαρακτήοα. 
Πράγματι ανεμιξαν τά φαινόμενα 
ταΰτα εις τό οικονομικόν σύστημα 
κατα τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
ένισχύσουν τάς έσφαλμένα; άντι- 
ληψεις τού πολλοϋ κοινού.

Η ως ανω τακτική, ή τις έχει ώς 
αποτέλεσμα τήν έλάττωσιν τών μέ
σων πληρωμής οφείλεται, φυσικφ 
τώ λογφ,εις έλλειψιν έμπιστοσύνης, 
προερχομενην έκ τινων διαταραχών 
είτε οικονομικού, είτε πολιτικού 
χαρακτήρος. Ή συζήτησις περί τών 
αιτίων τής τοιαύτης τακτικής έξέρ- 
χεται τών σκοπών τού παρόντος 
άρθρου. Εκείνο τό όποιον είναι 
α^πό τής άπόψεώ; μας ουσιώδες, 
είναι η διαπίστωσις τού γεγονό
τος, οτι ή ώς άνω τακτική άποτε
λεΐ εξ ολοκλήρου νοιιισματικόν 
φαινόμενον. Δέν έχει οΰδένα έσώ- 
τερον σύνδεσμον ούτε μέ τήν φύ- 
σιν τού σχηματισμού τοϋ εισοδήμα
τος ούτε μέ τήν χρήσιν τοΰ εισο
δήματος, ούτε μέ ϊδιόν τι είδος 
κεφαλαίου ή εισοδήματος. Ό 
κατά τήν συζήτησιν τού περί ού 
πρόκειται θέματος συνδυασμός τής 
ως άνω τακτικής πρός τήν άποτα- 
μίευσιν, τήν κράτησιν κερδών, ή 
άλλην τινά διάθεσιν εισοδήματος ή 
κεφαλαίουάποτελεΐμεγάληνπλάνην.

Ό,τι δήποτε δύναται νά πωληθή, 
δυναται, φυσικφ τφ λόγφ, νά αν
ταλλαγή μέ μέσα πληρωμής. Οίον- 
δήποτε κεφάλαιον ή εισόδημα εί
ναι επομένως δυνατόν νά χρησιμο
ποιηθώ ώς μέσον πληρωμής. Είναι 
δθεν εντελώς άδικαιολόγητον τό νά 
συνδυάζωμεν τήν τοιαύτην ζήτησιν 
μέσων πληρωμής μέ ώρισμένα μέ
ρη εισοδήματος, είτε πρόκειται πε
ρί άποταμιεύσεως παρ’ ιδιωτών, 
είτε περί άποσβέσεως ή δημιουρ
γίας άλλου είδους άποθεματικών 
έκ μέρους εταιρειών, είτε οίουδή- 
ποτε άλλου είδους άποταμιεύσεως.

Ή θέσις τήν οποίαν λαμβάνει 
το κοινόν έναντι τής επάρκειας μέ
σων πληρωμής δέον νά έρευνηθή 
κεχωρισμένως ώς ζήτημα καθαρώς 
νομισματικού χαρακτήρος. Τούτο 
παρουσιάζει τό πλεονέκτημα, οτικα- 
θιστά δυνατήν τήν θεμελιωσιν τής 
γενικής οικονομικής θεωρίας μέτ ήν 
προϋπόθεσιν τής ύπάρξεως κανονι
κής έπαρκείας μέσων πληρωμής. 
Διασαφηνίζεται ούτω τό γεγονός, ό
τι ούδέν έν τή οικονομική οργα
νώσει δημιουργεί έλλειψιν άγορα- 
στικής δυνάμεως, έν σχέσει μέ τήν 
συνολικήν σημερινήν παραγωγήν.

ΈΕετάζοντες τάς διαφόρους δι- 
αταραχάς ώς θέμα τής κυβερ
νητικής πολιτικής θά έχωμεν τό 
πλεονέκτημα, δτι δυσχέρειαι νομι
σματικού χαρακτήρος θά άντιμε- 
τωπισθοϋν μέ νομισματικά μέτρα. 
Θά παρατηρήσωμεν ιδιαιτέρως, 
δτι οιαδήποτε έλλειψις μέσων 
πληρωμής, τουλάχιστον κατά θεω
ρίαν, είναι δυνατόν νά θεοαπευ- 
θή διά τής έκ μέρους τών Τραπε
ζών δημιουργίας συμπληρωματι
κών τοιούτων, επομένως διά καθω- 
ρισμένης νομισματικής πολιτικής. 
’Αρκεί πρός τον σκοπόν τούτον αί 
Τράπεζαι νά αυξήσουν τά δάνειά 
των ή τάς άγοράς των χρεωγρά- 
φων. Ή ποακτική άτοψις είναι, 
δτι τά μέτρα τούτα θά είναι άναμ- 
φιβόλως πολύ περισσότερον άπο- 
τελεσματικά, έάν ληφθοϋν ευθύς

και
ιαταραχαί λάβουν TOt- 

αύτας διαστάσεις, ώστΕ νά εί
ναι δυνατόν νά ύπερνι><ηθο^ν g- 
νευ μεγάλης δυσκολίας.
, α* Τραπεζαι επιτύχουν νά
ασκησουν τοιαύτην πολιτικήν αί 
λοιπαι τυχόν διαταραχαί —αί ό-
οι°1ααΧ-τε ^''“^φιβόλως θά άμ- 
ρλυνθοϋν—θά έχουν καθαοώς οι
κονομικόν χαρακτήρα καί θά άν- 
τιμετωπισθοΰν ώς τοιαΰται.

, κυριωτερα στοιχεία τής θεω- 
ριας περί τοΰ σχηματισμού τοΰ εί- 
οο ήματοςκαί τής χοησιμοποιήσεως 
αυτού - υπό την προϋπόθεσιν τής 
κανονικής έπαρκείας μέσων πληρω- 
θήζ - είναι τά επόμενα ς

Εισόδημα είναι ή αμοιβή, τήν ό
ποιαν πάςτις λαμβάνει είς άντάλλαν- 
μα τής συμμετοχής του είς τήν έν γέ- 
νει λειτουργίαν τής παοαγωγής. Ό 
όρισμος ουτος περιλαμβάνει έπίσης 
και τα κέρδη τοϋ έπιχειοηματίου, 
οίαδηποτε δε ζημία αυτού θεω* 
ρεΐται ώς αρνητικόν εισόδημα.

Το συνολικόν ποσόν τών ούτω 
καθο ιισθέντων εισοδημάτων είναι 
το συνολικόν είσόδημα τής κοινω
νίας. Ει,ναι δε τούτο ίσον πρός 
το συνολικόν ποσόν τών αμοιβών, 
τας οποίας ελαβον πάντες οί συν- 
τελεσταί τής παραγωγή; καί επο
μένως ι σοδυναμεΐ πρός τήν ολικήν 
αξίαν τής παραγωγής.

Εκ τών ανωτέρω προκύπτει, δτι 
τό^ συνολικόν είσόδημα έπαρκεΐ 
δια την άνοράν ολοκλήρου τής πα
ραγωγής. Επομένως άποτελεΐ πλά
νην ή κοινώς διαδεδομένη γνώ- 
μη^ σχετικώς μέ τήν ανεπάρκειαν 
τοϋ συνολικού εισοδήματος.

Ούτε τό εισόδημα, ούτε τό κε- 
φάλαιον είναι δυνατόν νά υπάρ
ξουν ώς άφηρημένοι άριθμοΐ, άλλά 
πρεπει πάντοτε νά έχουν συγκε- 
κριμενην τινά έκφρασιν. Κατά 
τ5ινα ίσχυράν γνώμην ό κάτοχος 
εισοδηματός τίνος συνήθως Αναμέ
νει έπι τινα χρόνον πριν ή άπο- 
φασίση νά έξοδεύση τούτο κατά 
τινα τρόπον και κατά τό ένδιάμε* 
σον αυτό χρονικόν διάστημα τό 
εισοδημαπαραμένει άχρησιμοποίη- 
τον, τουτέστιν υπάρχει απλώς ώς 
άριθμος. Η γνώμη αΰιη είναι 
αβασιμος. Το είσόδημα έξ ύπαρ- 
χής έπενδυεται είς πραγματικά 
περιουσιακά στοιχεία ή άπαιτήσεις. 
Ενας εργάτης εργοστασίου Α

ποκτά το εισόδημά του κατά τήν 
στιγμήν ακριβώς, καθ’ ήν έκτελεΐ 
το εργον του. Κατά τό χρονικόν 
τούτο σημεΐον τό είσόδημα έ
χει τον χαρακτήρα άπαιτήσεως κα
τά τής εταιρείας, άπαιτήσεως ή- 
τις έχει Αντίστοιχον ενεργητικόν 
στοιχείο ν, π.χ. τά παραγόμενα S- 
γαθα. Το είσόδημα τού εργάτου 
επενδύεται τότε είς τά αγαθά ταϋ- 
τα. "Οταν τό εισόδημα πληρωθή 
είς τραπεζογραμμάτια, ό εργάτης 
Αποκτά, «ντί τών άνωτέρω, άπαί- 
τησιν κατά τής έκδούσης τό τρα- 
πεζογραμμάτιον Τραπέζης, ήτις 
άφ’ ετέρου δέον νά κατέχη άντι- 
στοίχως περιουσιακόν τι στοιχείου 
π.χ. συναλλαγματικός άντιπροσω- 
πευούσας εμπορεύματα υπό παρα
γωγήν. Τό είσόδημα θά έπενδυ- 
θή τότε εις τά εμπορεύματα ταΰ
τα καί θά παραμένη ούτω, έφ* 
δσον χρόνον ό εργάτης κατέχη τά 
τραπεζογραμμάτια.

Άφ* ετέρου είναι δυνατόν τό 
εισόδημα νά έπενδυθή έξ ύπαρ- 
χής είς (βρισμένα περιουσιακά στοι
χεία. Εις εργάτης οίκοδομών Απο
κτά εισόδημα διά τής έκτελέσεως 
τής οικοδομικής εργασίας. Όταν 
πληρώνεται ό μισθός τού εργάτου 
ή πληρωμή αίίτη λαμβάνει χώραν 
ύπό μορφήν τραπεζικού χρήμα
τος, διά τό όποιον ή Τράπεζα έ
χει κάλυμμα π.χ. άπαίτησιν κατά 
τής οικοδομικής έπιχειρήσεως ύπό 
μορφήν τραπεζικού δανείου.

Επομένως δέν ύπάρχει «άχρη- 
σιμοποίητον» είσόδημα, ουδέ έπί 
μίαν μόνην στιγμήν. Μεταξύ τής 
άποκτήσεως τοϋ εισοδήματος καί 
τής έπενδύσεως αυτού δέν μεσο
λαβεί χρονικόν τι διάστημα. Έάν 
ό κάτοχος τού εισοδήματος μετά-

(Συνέχεια είς τήν 11ην σελίδα)



ΓΕΝ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤ. "ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ,,
1 1ΟΝ 31ΗΣ ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τσμεΐον και Τράπεζαι
Φορτωτικοί προς εϊσπραξιν παρά Τράπεζας 
Χρεώγραφα, Χρηματόγραφα καί Συμμετοχαί ε’ις 'Επιχειρήσεις 
Κτήματα Εταιρίας εν Άθηναις καί Πειραιεΐ 
’Έπιπλα, Σκευή, Εγκαταστάσεις Κεντρικού, Υποκαταστημάτων, 

Τεχνικών Fραφείων καί ’Αποθηκών καί 'Επιστημονικά όργανα 
’Εμπορεύματα
Γραμμάτια Εισπρακτέα 11.411.716.50
Ήγγυημέ- Δι’ ένεχΰρωνκαίεκχωρήσεων 6.679.221.— 
νοι Λογά- 'Επί υποθήκη 4.207.529.05
ριαομοί : Έπ’αύτ)ων καί μηχανημάτων 5.743.863.35 16.630.613.40
Άνταποκριταί ’Εξωτερικού 395.235.65
Χρεώσται Διάφοροι 5.407.005,56
Άνών. Εταιρία ’Εκδόσεων καί Γρα

φικών Τεχνών «ΠΥΡΣΟΣ»
Λογαριασμοί διάφοροι 
Εξαγορά 6.400 Μετοχφν τής "Εται

ρίας κατά την απόφασήν τής τελευ
ταίας Γενικής Συνελεΰσεως τών 
Μετόχων μας

Τεχνικός Κλάδος :
‘Αξία ’Έργων καί Μελετών ’Εθνικής 

"Οδοποιίας υπό πιστοποίηση- 
Έργα οδοποιίας Δήμου "Αθηναίων

58.186.991.80
13.750.534.79

17.702.224.90
934.815.—

8.319.063,10
8.066.433.65

390.114.50
3.556.604.25

28.042.329.90

5.802.241.21

6.787.316.75
1.503.394.40

2 698.545.05

71.937.526.59

Λογαριασμοί Τάξεως 153.085.059.10 
Δρχ· 308.825 668.49

Μετοχικόν Κεφάλαιον διηρημένον εις 
95,400 Μετοχάς

Άποθεματικόν Κεφάλαιον παρελθου- 
σών χρήσεων

Διαφορά εξ αγοράς 4.600 μετοχών μας 
Άποθεματικόν κεφάλαιον, παρούσης 

χρήσεως
Πρόβλεψις δΓ επισφαλείς απαιτήσεις 

υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 
μετά την χρησιμο^οίησιν Δρ. 335. 
610.95 προς άπόσβεσιν διαφόρων 
επισφαλών λογαριασμών 

Άναπροεξόφλησις Χαρτοφυλακίου 
Καταθέσεις παρ’ ήμΐν 
Άνταποκριταί Εξωτερικού, προσω

ρινοί λογαριασμοί
ΣΕΛΑ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙ- 

ΤΕΔ
Πιστωταί διάφοροι

Τεχνικός Κλάδος :
’Ελληνικόν Δημόσιον (Λ]ομός Χρημα- 

τοδοτήσεως)
Κρατήσεις επί έργων ’Εθνικής "Οδο

ποιίας
Προσωρινοί λ]σμοί "Έργων μήπω έκ- 

καθαρισθέντες Έθν. "Οδοποιίας 
Προσωρινοί λ]σμοί ’Έργων μήπω έκ- 

καθαρισθέντες Δημοτ. "Οδοποιίας
Λ)αμο\ Μετόχων :

Μέτοχοι, υπόλοιπον επιστροφών κε
φαλαίου μήπω ζητηθέν 

Μερίσματα προηγουμένων χρήσεων 
μήπω ζητηθέντα

Κέφδη και Ζημίαι : 
Διανεμόμενα κατά την παρούσαν χρή- 

σιν
Άφιέμενα διά την έπομένην 

Λ]σμοί τάξεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

40.545.000.—

16.753.571.—
46.640.—

452.998.95 17.253 029.95

3.933.066.45
143.924.06

4.704.875.40 21.957.905.35·
2.164.941.45
2.390.750.20 4.555.691.65·

3.924.747.65

1.457.219.80
1.396.973.55 6.778.941.—

28,193.289.28

3.792.737.77

35.316.953.65

10.418.518.78 77.721.499.48

56.075.—

48.506.40

4.076.990.51 4.181.571.91

153.085.059.10
Δρχ. 308.8251668^49

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ J9

ΧΡΕΩΣΙΣ
’ Εξοδα '·

Μισθοδοσίαι προσωπικού έν γένει 
"Οδοιπορικά καί αποζημιώσεις τού 

έκτος έδρας Τεχνικού Προσωπικού 
’Ενοίκια Κεντρικού Γραφείου καί 

’Εκθέσεων, Ύποκαταστημάνων καί 
Τεχνικών Γραφείων 

Διάφορα έξοδα ήτοι : Ταχυδρομικά,
Τηλεγραφικά. Τηλεφωνικά, Φωτι
σμός, Δικαστικά, Δημοσιεύσεις καί
διαφη*μίοειζ κλπ. __

Αποζημιώσεις άπολυθέντ.προσωπικού 
Φόροι Δημοσίου Διάφοροι 

’Αηοοβέαεις:
Άπόσβεσις επί επίπλων, σκευών, εγκα

ταστάσεων Κεντρικού, "Υποκατα
στημάτων, Τεχνικών Γραφείων 
καί Αποθηκών καί έπιστημ. δργάνων

Καθαρά Κέρδη :
Διατιθέμενα προς επαύξησιν τού τα

κτικού άποθεματικού
Διανεμόμενα κατά την παρούσανχρήσιν 3.933,060.45 
Άφιέμενα διά την έπομένην χρήσιν 143.924.06

7.921.837.75

903.358.25

1.008.527.40

2.267.736.40 12.101.459.80 
260.683.10 
430 433.85

377.151 55

452.998.95

4.076.990.51 4.529.989.46 
Δρχ. 17.699.717.76

"Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως 
’Έσοδα Εμπορικού Κλάδου 
Έσοδα Τεχνικού Κλάδου 
Τόκοι καί ωφέλειαι έκ τοποθετήσεως 

κεφαλαίων

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
3.049.984.37

7.379.614.—
2.802.220.39

4.467.899 — 14.649.733.39

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧ. 3.933.066.45
3.026.000.—

822.987.20 3.848.987.20 
733.987.20 

' 3.115.000.— 
84.079.25 

733.987.20

Πρώτον μέρισμα έπί τών έν κυκλοφορία 89.000 μετοχών, έκπροσωπουσών ονομαστικόν κεφάλαιον Δρχ 37.825.000. —πρός 8 ο)ο 
Πρόσθετον μέρισμα 
Μείον Φ.Κ.Π., δανείων καί οδοποιίας 
"Ητοι μέρισμα καθαρόν πρός Δρχ. 35.— κατά μετοχήν 
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου κατά τό αρθρον 39_ τοΰ Καταστατικού 
Φόρος καθαρας προσόδου, δανείων καί 'Οδοποιίας έπί μερίσματος

3.933.066.45
Τό μέρισμα έκ Δρχ. 35.— κατά μετοχήν, άπηλλαγμένον φόρου καθαρας προσόδου πληρωθήσειαι μετά τήν εγκρισιν τοΰ παρόντος Ισολογισμού παρά 

τής Γενικής Συνελεΰσεως τών Μετόχων έν ημέρα καθορισθησομένη υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έπί τή προσαγωγή τής υπ’ άρ. 6 μερίσματαποδείξεως.

Έν Άθήναις τή 22 "Απριλίου 1935 '© Διευθυντής τών Οικονομικών
'Ο Συμπράττων Σύμβουλος Ό Διευθύνων Σύμβουλος και Λογιστικών Υπηρεσιών

Δ· I. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π· Γ· Μ ΑΚΡΗΣ Λ- I. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

56.700 Μέτοχοί Α.Ε. -Εκδόσεων καί Γραφικών Τεχνών «ΠΥΡΣΟΣ»
710 » » » ’Εναερίων Συγκοινωνιών

g 411 » » » Βιομηχανίας ’Ελαίων, Σαπώνων, Οίνων καί Οινοπνευμάτων
223 Όμολογίαι Δανείου Πόλεως Πειραιώς 5 ο)ο 
40 Μέτοχοί Α.Ε. Χημικής Βιομηχανίας 
60 » Προνομιούχου "Εταιρίας Σταφιδος

600 » Α.Ε. «ΕΡΕΚΑ»
Δρ. 117.478.10, Συμμετοχή μέ Γεν. Έτ. Ναυτ. Έπιχειρησεων «Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σια» 
ϊ η μ a £ ω σ ι ς.- Ή ονομαστική τιμή τών Μετοχών «ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ» είνε Δρχ. 1.000.— έκάστης, έναντι τών όποιων έχουσι καταβληθή Δρχ. 750,— Επίσης ή ονομαστική τιμή των Μέτοχων A. Ε 

’Εναερίων Συγκοινωνιών είνε Δρχ, 1500. έκαστη.

3.000 Μετοχαί A. Ε. «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ»
150 "Ιδρυτικοί τίτλοι A. Ε. «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ»

15 Bons d’option » »
1 'Ομολογία Δανείου 'Ελλήνων 'Υπηκόων 8 ο]ο 

100 Μετοχαί A. Ε. Αύτοκινήνων «ΑΘΗΝΑ»
1.000 » » «ΕΡΜΗΣ» , π

1 Προσωρινός Τίτλος Δρ. 170.625.— "Ανωνύμου 'Εταιρείας Οινοποιίας και Πνευματοποιιας 
«ΝΕΟΜΕΓΑΡΙΣ».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Γ Α_Λ

Ανεργία — Ό αριθμός τών 
ανέργων έξηκολούθησε νά μειον- 
ται αταθερώς. Οϋτω τη 23-3-35 
άνήρχετο εις 492.753, τη 30-3-35 
εις 484.463 και τή 6-4-35 εις 
475.437. II μειωαις αν τη δεν ο
φείλεται τόσον εις πραγματικήν οι
κονομικήν άνάρρωσιν, άλλ’ αποτε
λεί μάλλον συνέπειαν τής άρξαμέ- 
νης ταχείας εφαρμογής τον κυβερ
νητικόν προγράμματος περί εκτε- 
λέαεως μεγάλων δημοσίων έργων. 
Κατά τον υπουργόν εργασίας κ. Jac- 
quier ό αριθμός των εις τά έρ
γα ταϋτα άπασχολσυμένων εργα
τών άνήρχετο τή 1-3-35 εις 30.000 
και θά άνέλθη κατά ‘Ιούνιον εις 
65.000. Προσέτι ή παλινόστηοις 
των ξένων εργατών και ή ανξηαις

Λ I A
των εργασιών τών πολεμικών ερ
γοστασίων τείνουσιν επίσης νά πε- 
ριορίσωσι την ανεργίαν.

I ιμάριθμοι.— Ό τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως εμειώθη εις 
335 κατα Μάρτιον 1935 έναντι 394 
κατά Μάρτιον 1934.

Βιομηχανία.— Ό επίσημος 
δείκτης τής βιομηχανικής παραγω
γής διετηρήθη σταθερός κατά Φε
βρουάριον 1935 εις 93 έναντι 105 
κατά Φεβρουάριον 1934. (Βάσις 
1913—100). ΓΙαρετηρήθη μείωσις 
τής παραγωγής γαιάνθρακας, χυ
τοσιδήρου και χάλυβας.

Έμπόριον.— Τά εξωτερικόν 
έμπόριον έκινήθη κατά τους τρεις 
πρώτους μήνας τοΰ 1935 ώς εξής :

Α'. Τριμηνία 1935 Α\ Τριμηνία 1934
Εισαγωγή I 10-879‘803 τόν· I Ποσ. 11.745.834 τόν.

I ’Α&α 5.410.137.000 φρ. | ‘Αξία 6.652.655.000 φρ.
,Ε ω , | Ποσότ. 6.940.106 τόν. I ΙΊοσ. 6.344.528 τόν.

1 ‘Αξία 4.058.517.000 φρ. | ’Αξία 4.513.472.000 φρ.

‘Ως έκ τοΰ άνω πίνακος έμφαί 
νέται ή αξία τών εισαγωγών έμει- 
ώθη ώς προς πέρυσι κατά 20 ο)ο και 
ή άξια τών εξαγωγών κατά 10ο)ο. 
Άντιθέτως ή ποσότης τών εισαγω
γών ηύξήθη κατά 8 ο)ο και ή πο
σότης τών εξαγωγών κατά 11ο)ο.

Μεγάλη δραστηριότης προς σύ- 
ναφιν εμπορικών συμφωνιών πα- 
ρατηρεΐται εσχάτως. Εις Βερολϊνον 
έλαβε χώραν εμπορική διάσκεψις 
προς βελτίωσιν τών γαλλογερμανι
κών σχέσεων. Εις Μιλάνον δ υπουρ
γός τοΰ εμπορίου κ. Marchandeau 
διαπραγματεύεται νέαν γαλλοϊταλι- 
κήν ίμπορικήν αύμβααιν. Τέλος με- 
λετδται ή σύναψις και γαλλοαμερικα- 
νικής εμπορικής συμφωνίας, διότι 
μέχρι σήμερον αί γαλλοαμερικανι- 
καϊ ίμπορικα'ι σχέσεις έβασίζοντο 
Απλώς επί παλαιάς προξενικής συμ- 
βάαεως τοΰ έτους 1853,

Δημόσια Οικονομικά.— 'Η
άπόφασις περί εντατικών εξοπλι
σμών καί άνανεώσεως τών αποθε
μάτων πολεμικού υλικού πρόκειται 
νά σννεπαγάγη μεγάλας δαπάνας 
μη προβλεφθείαας υπό τοΰ τελευ 
ταίου προϋπολογισμοΰ. Κατά δήλω- 
αιν τοΰ κ. Germain—Martin εις

την επί τών οικονομικών Κοινοβου
λευτικήν ‘Επιτροπήν, τά δημόσια 
οικονομικά εβελτιώθηααν ώς προς 
πέρυσιν. Πάντως τούτο δεν σημαί
νει, δτι ή κατάατααις αυτών είναι 
καί ικανοποιητική. Καθ’ έκαστον 
τών δύο πρώτων μηνών τοΰ 1935 
εσημειώθη έλλειμμα φρ. 80 εκα
τό μμ. έναντι μηνιαίου ελλείμματος 
φρ. 280 έκατομμ. κατά το δεύτε
ρον ήμισυ τοΰ 1934. Κατά τό δεύ
τερον τρίμηνον τοΰ 1935 τό Θησαυ- 
ροφυλάκιον δέον νά έξεύρη ποσόν 
νπερβαΐνον τά αντίστοιχα έσοδα 
κατά φρ. 4.000 έκατ. ένω αφ’ ετέ
ρου αί δαπάναι τοΰ Β'. εξαμήνου 
δεν θά ϋπερβώοι τά φρ. 3.000 έκα
τομμ. Προς άντιμετώπισιν τών άνω 
αναγκών τό Θησαυροφυλάκιον διέ
θετε τή 1-4-35 φρ. 2.600 έκατομμ. 
εκ τοΰ τελευταίου Δανείου καί έχει 
προσέτι τό δικαίωμα έκδόσεως φρ. 
1600 έκατομμ. έκ τών εγκεκρι
μένων φρ. 5.000 έκατομμ. τή 
1-1-35. Οϋτω μέχρι τέλους ‘Ιουνίου 
τά τρέχοντα έξοδα δύνανται νά κα- 
λυφθώαι. Πλήν εις τάς άνω δα
πάνας δεν συγκαταλέγονται τά έκτα
κτα έξοδα τής πολεμικής αεροπο
ρίας καί τοΰ στρατού, υπολογίζομε-

OVOMALTINE

κουράζει περισσότερον άηό τήν εργασίαν 
twv χειρών.

Ή Όβομαλτίνη
Αναδημιουργεί τάς καταβαλλόμενος δυ
νάμεις.

0R A, WANDER S. A. BERNE
Γεν. Αντιπρόσωπος Γ. Σ. ΧρυσοστάΧης

&ΝΕΡΠΑ-ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ -
να συνολικώς εις φρ. 6.300 έκα- 
τομμύρια.

Banque de France — Τό
Εις χρυσόν απόθεμα τής Banque 
de France αυξηθεν τή 29-3-35 
εις φρ. 82.634.668.671, εμειώθη 
κατόπιν συνεχώς. Τή 19-4-35 άνήρ
χετο εις φρ. 81 023.533.766. Αί 
υποχρεώσεις δψεως τής Banque 
de France( αυξηθεΐααι τή 29-3-35 
εις 102.924 380 792 φρ., εμειώθη- 
σαν κατόπιν συνεχώς. Τή 19-4-35 
άνήρχοντο εις 101.042.013.051 φρ, 
Π αναλογία τοΰ καλύμματος πρός 

τας υποχρεώσεις δψεως άνερχομέ- 
νη τή 5-4-35 εις 80.33 ο)ο εμειώ
θη τή 19-4-35 εις 80.19 ο)ο.

Νόμισμα.— 'Η ανησυχία διά 
τήν τύχην τοΰ Gold Bloc συνεχίζε
ται. Μετά τήν ϋποτίμηοίν τοΰ Bel- 
ga κατά 28ο)θ τής παλαιάς αυτού 
ισοτιμίας, ή προσπάθεια τών κερδο- 
ακόπων εατράφη εναντίον τοΰ ‘Ολ
λανδικού φλορινιού δπερ κατά τό 
πρώτον δεκαήμερον τοΰ Μαρτίου 
κατήλθε πρός στιγμήν κάτω τοΰ 
gold point εξαγωγής χρυσού έξ 
Amsterdam εις ΙΙαρισίους (φρ. 
1020). ’Εντός 15 θημέρου χρυσός 
αξίας 130.000.000 Florins έξήχθη 
εξ ‘Ολλανδίας. *Η Τράπεζα Όλ-

ΗΝΩΜΕΝΑΙ
’Ανεργία.—Μετά πάροδον τρι-1 

μήνου από τής εισαγωγής αυτού | 
εις τήν Γερουσίαν έψηφίοθη τέλος 
κατά τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ ‘Α
πριλίου καί κατέστη Νόμος τό νο- 
μοσχέδιον περί περιθάλψεως τών 
ανέργων καί χρηαιμοποιήσεως αυ
τών εις τήν κατασκευήν μεγάλων 
δημοσίων έργων (Appropriations 
bill). 3.500.000 άτομα εγγεγραμ
μένα εις τούς καταλόγους περιθάλ- 
ψεως θά άπασχοληθώαιν εις τά 
άνω. έργα. Ό Πρόεδρος τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών εξουσιοδοτείται 
νά δαπανήοη πρός τόν σκοπόν τού
τον ποσόν j 5.000 εκατομμυρίων.
‘Αφ’ ετέρου 1.500.000 άτομα εγ
γεγραμμένα επίσης εις τούς κατα
λόγους περιθάλψεως καί συντηρού
μενα μέχρι τούδε υπό τοΰ ’Ομο
σπονδιακού Ταμείου θά περιθάλ- 
πωνται εις τό έξής υπό τών Πολι
τειών. Σημειωτέον δμως, δτι ό συν
ολικός αριθμός τών ανέργων (πε- 
ριθαλπωμένων καί μή) εν U.S.A. 
είναι πολύ μεγαλείιερός, υπολογιζό
μενος εις 9—11 έκατομμύρια.

Τιμάριθμοι.— Ό τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως τοΰ Γραφείου 
‘Εργασίας U.S. Α. υπεχώρηαε κα-

λανδίας έπεμβάσα ύψωσε τό έπιτό- 
κιον προεξοφλήαεως άπό 21)2 εις 
3 1)2 καί 4 1)2 ο)ο καί έπέτυχεν ού
τως άνατίμηαιν τοΰ φλορινιού εις 
επίπεδον . αρκετά άνω τοΰ gold 
point εξαγωγής. Άφ’ ετέρου τό 
έλβετικόν Φράγκον, παρά τάς προ
σπάθειας τής Banque Nationale 
Suisse, διετηρήθη είς τό κατώτερον 
gold point αυτού.

Χρηματιστήριον.— ‘Η άορι-
στία τής διεθνούς καταστάσεως καί 
ό κίνδυνος, δστις άπειλεϊ τά νομί
σματα τοΰ Bloc τοΰ χρυσού κατέ
στησαν τό χρηματιστήριον επιφυλα
κτικόν. Αί Rentes μετά παροδικήν 
ανύηιωσιν έχαλαρώθησαν πάλιν. 
Άντιθέτως αί διεθνείς άξίαι έζη- 
τοΰντο λίαν. Ζήτησις επίσης ίαημει- 
ώθη μετοχών χημικών προϊόντων 
καί πολεμικών εργοστασίων.

Τράπεζαι.— Είς τήν Banque 
de France καί είς τό Γραφεΐον 
Συμψηφισμού Παρισινών Τραπε
ζών συνεψηφίσθησαν κατά τό 1934 
γραμμάτια αξίας φρ 1 362.902 έκα
τομμ. έναντι φρ. 1.495.605 έκα
τομμ. κατά τό 1933. Σημειωτέον 
δτι τά 86.5 ο)ο τοΰ άνω ποσού 
συνεψηφίσθησαν υπό τής Banque 
de France.

JlOAITEIAl
τά Μάρτιον 1935 είς 113.6 έναντι 
113.9 κατά Φ)βριον, καί 105.6 κα
τά Μάρτιον 1934 (Βάσις 1913= 
100). Ό τιμάριθμος ακρίβειας τής 
ζωής παρέμεινε σταθερός εις 82.4 
έναντι 78.3 κατά Μάρτιον 1934.

Βιομηχανία. — * Ο δείκτης βιο
μηχανικής δραστηριότητας τού Fe
deral Reserve Βοανά[Βάσις 1923- 
25=100) ϋπεχώρηαεν είς 89 κατά 
Φ)ριον 1935 έναντι 91 κατά ‘Ια
νουάριον έ.έ. καί 81 κατά Φ)ριον 
1934. Κατά Μάρτιον ή παραγωγή 
χάλυβας, χυτοσιδήρου καί γαιάν- 
θρακος παρουσίασεν αυξησιν.

Έμπόριον.—Τό εξωτερικόν έμ
πόριον τών U.S.A. έκινήθη κατά 
Φ)ριον 1935 ώς εξής (είς έκατομ
μύρια δολλαρίων).

Πλεόνασμα 
υπέρ τής

Έξαγ.Είσαγ. έξαγ.
Φ)ριος 1935 163 153 10
Ίαν)ριος 1935 1 76 16 7 9
Φ)ριος 1934 163 132 31

Παρατηρεΐται μείωσις εμπορικής 
κινήσεως μετά τής Ευρώπης, του
ναντίον δέ αϋξησις τοΰ έμπορίου 
μετά τών λοιπών ηπείρων.

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ. Α. Π.
Δημόσια οίκονομικά.—ΛαΓ

άνακοίνωαιν τοΰ ‘Υπουργού τών 
Οικονομικών τό έλλειμμα τής κατά 
τήν 30-6-35 ληγούαης διετίας θ’ ά- 
νελθη εις $ 7.300 έκατομμύρια έ
ναντι % 9.300 έκατομμ. ώς είχε 
προνπολογισθή

‘Η προσπάθεια πρός άπαλλαγήν 
τών μέ βάαιν τήν ·χρυσήν φήιραν» 
ουναφθειαών δμοαπονδιακών υπο
χρεώσεων συνεχίζεται. Ούτω μετά 
τήν προκηρυχθεΐσαν κατά Μάρ
τιον μετατροπήν % 1850 έκατομμ. 
τοΰ τετάρτου δανείου ’Ελευθερίας 
4 1)4 ο)ο είς γραμμάτια θησαυρο
φυλακίου 2 7)8ο)ο διάρκειας 20-25 
έτών, ήδη άγγέλλεται ή μετατροπή 
ijj 15-6 35 $ 1933 έκατομμ. τοΰ 
πρώτου Δανείου Έλευθερίας31)2ο)ο 
καί τή 1-8 35, $ 675 έκατομμ. τοΰ 
Παγίου Δανείου 2 ο)ο (Consols) 
καί τών ομολογιών Διώρυγος 11α- 
ναμά 2 ο)ο. Τοιουτοτρόπως θά έ- 
ξοφληθή περίπου τό ήμισυ τών έπί 
τή βάσει χρυσής βήτρας αυναφθέν- 
των ομοσπονδιακών δανείων.

Νόμισμα.—«"ατά Φ)ριον είαή- 
χθη εις tj. S. Α. χρυσός αξίας 
$ 123.000.000 καί άργυρος αξίας 
$ 16.000.000. Μεγάλοι ποσότητες 
χρυσόν έφορτώθηοαν κατ’ ’Απρί
λιον έξ ‘Ολλανδίας καί Γαλλίας 
δι’ ’Αμερικήν.

Πρός ικανοποίηαιν τών μεταλ
λείων άργύρου, τή 10- 4-35 ό Πρόε
δρος Roosevelt ύψωσε τήν τιμήν 
τοΰ έξορνσσομένου άργύρου έν Α
μερική άπό 64.64 c εις 71.11 c. 
τήν ουγγίαν, καί τή 24-4-35 είς 
77.57 C. τήν ουγγίαν. Τό μέτρον 
τούτο προκαλεΐ τήν δυσφορίαν τοΰ 
Μεξικού καί τής Κίνας, θεωρείται 
δέ ενδεχόμενον, δτι ή Κίνα θά προ- 
βή είς Boycottdge τών Αμερικα
νικών προϊόντων.

Χρηματαγορά.— Ό επίσημος 
τόκος call money, δστις άπό τής 
8-12-33 παρέμεινε σταθερός εις 
1 ο)ο ΰπεβιβάαθη διαδοχικώς έντός 
τοΰ ‘Απριλίου 1935 εις 1)2 ο)ο καί 
1)4 ο)ο. Προφανώς διά τοΰ μέτρου 
τούτου ή Κυβέρνησες ευνοεί τόν υ
ποβιβασμόν καί τοΰ τόκου τών μα
κροπροθέσμων δανείων, προπαρα- 
ακευάζουσα οϋτω τό έδαφος διά με- 
τατροπάς τών δμοαπονδιακών δα
νείων. Πλήν διά τού μεγάλου τού
του υποβιβασμού τοΰ τόκου αί το
ποθετήσεις τόσον τών Τραπεζών 
δαον καί τών Ιδιωτών δυσχεραίνον- 
ται, μέ τό ένδεχόμενον νά παρόν- 
σιααθώαι βραδύτερον σοβαρά μειο
νεκτήματα. ‘Ο τόκος δανείων έπί 
προθεσμία έμειώθη άπό 3)4 εις 
3)8—1)2 ο)ο. Ό τόκος τών Τρα
πεζικών άποδοχών 90 ήμερων 
παρέμεινε σταθερός εις 3)16-1)8ο)ο.

Χρηματιστήριον.—Αίετά έπι- 
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ΤΗΛΕΦ. 21-361 — 22-682 
Τηλεγρ. Διβΰ&. ΑΡΔΕΝΑΞ

Μετρηταί ήλεκτρισμοϋ 
» ϋδατος
» Αεριόφωτος κλπ.

Ηλεκτρικά ψυγεία FRIQECO
Πυροσβεστήρες 
’Εγκαταστάσεις αύτομάιου 
αβυαίματσς πνρκαϊών

MATHER & PLATT Ltd.
Μηχανήματα καί ύλικά 
ήλεκτρισμοϋ. Κινητήρες 
Μετααχηματιαταί. ’Ανεμι
στήρες, σίδερα σιδερώματος, 
κατσαρόλες, κτλ.

Φωτιστικά σώματα 
Άρματοΰρες.

Γεωργικά Μηχανήματα.

ΠροοφοραΙ — Μελέται
ΔΩΡΕΑΝ
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φνλακτικότητα διαρκέοασαν καθ' 
δλον τό πρώτον Ιδθήμερον τον 'Α
πρίλιον, δτε αί κατά συνεδρίαν σν- 
ναλλαγαί δεν ϋπερέβησαν τούς 
1.000.000 τίτλους, το χρηματιστή- 
ριον Νέας Ύόρκης έοημείωαεν ϋ- 
ψωοιν των αξιών δημοσίων υπη
ρεσιών, τών σιδηροδρομικών αξι
ών και τών αξιών μεταλλείων άρ
γυρον, λόγω τής άνατιμήσεως τον 
άργυρον και τοΰ υποβιβασμού τον

τόκου call money και τών δανείων 
έπ'ι προθεσμία. Αί κατά συνεδρίαν 
ονναλλαγαί εις την Wall Street 
έφθαναν κατά τά τέλη ’Απριλίου 
τούς 1.200-000—1,300.000 τίτλους.

Τράπεζα.1.— Θρυλεΐται δτι ή 
Federal Reserve Bank τής Νέας 
‘Υόρκης μέλλει νά ϋποβιβάαη τον 
προεξοφλητικόν αυτής τόκον εις 
1 ό)ο.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΓΑΝΝΙΑ
Γενικά.—Ό δείκτης οικονομι

κής δραστηριότητας παρέμεινε στα
θερός κατά Μάρτιον 1935 εις 112.7 
(προσωρινή εκτίμησις) έναντι 109.2 
κατά Μάρτιον 1934. Βάσις 1924= 
100).

'Ανεργία.— Ό αριθμός τών 
ήσφαλισμένων έργαζομένων άνήρ- 
χετο τή 25-3-35 εις 10.200.000 
έναντι 10.081.000 τη 25-2-35 καί 
10.061.000 κατά Μάρτιον 1934. 
Όάριθμός τών ήσφαλισμένων άνερ
γων άνήρχετο τη 25-3-35 εις 2.153 
870 έναντι 2.285.463 τή 25-2-35 
καί 2.201.577 τή 19-3-34.

Τιμάριθμοι.— ‘Ο τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως τού Econo
mist ϋπεχώρησεν εις 90.9 κατά τά 
τέλη Μαρτίου 1935 έναντι 91.3 
κατά τά τέλη Φεβρ)ρίου 1935 καί 
90.0 κατά τά τέλη Μαρτίου 1934. 
Σημειωτέου δτι δ τιμάριθμος χον
δρικής πωλήσεως τοΰ Board of 
Trade ϋπεχώρησεν εις 86.9 κατά 
Μάρτιον 1935 έναντι 88.0 κατά 
Φεβ)ριον, καί 88.2 κατά: Μάρτιον 
1934.

Ό τιμάριθμος λιανικής πωλήσε
ως ϋπεχώρησεν εις 139 κατά Μάρ
τιον 1935 έναντι 141 κατά Φεβ)- 
ριον, καί 139 κατά Μάρτιον 1934.

Βιομηχανία.— Κατά Μάρτιον 
ή ήμερησία παραγωγή γαιάνθρακος 
ήτο μικροτέρα ώς προς τήν ήμερη-

οίαν παραγωγήν κατά Φεβ)ριον 
1935 καί Μάρτιον 1934. ‘Π παρα
γωγή χάλυβας κατά στατιστικήν τής
British Iron and Steel Federa
tion άνήλθε κατά Μάρτιον εις 
841.900 τόννους έναντι 769.500 
τόν. κατά Φεβ)ριον 1935 καί 834. 
500 τόν. κατά Μάρτιον 1934. ΊΙ 
παραγωγή χυτοσιδήρου ηυξήθη αί- 
σθητώς.

Έμπόριον.— Κατά Μάρτιον 
τό λιανικόν εμπόρων δεν εκινήθη 
τόσον ζωηρώς δαον άνεμένετο. Κατά 
τάς άρχάς 'Απριλίου έοημειώθη 
μεγαλειτέρα κίνησις λόγω τών εορ
τών τοΰ Πάσχα.

Τό εξωτερικόν έμπόριον αημειοϋ- 
ται ώς έξης : (εις έκατομα. λιρών).

Είσαγ. Έξαγ. Έπανεξ.
Μάρτ. 1935 60.5 36.0 4.5
Φ)ριος 1935 56.3 34.1 4.4
Μάρτ. 1934 61.9 33.2 5.7

Ναυτιλία.— 'Ο δείκτης τών 
ναύλων άνήλθε κατά Μάρτιον εις 
82.1 έναντι 81.4 κατά Φεβ)ριον 
1935 καί 83.7 κατά Μάρτιον 1934. 
(Βάσις 1898—1913=100).

Δημόσια οικονομικά. ‘Ο υ
πουργός οικονομικών κ. Chamber- 
lain υπέβαλε τόν προϋπολογισμόν 
χρήαεως 1935 —1936,δστις έν συγ- 
κρίσει προς τόν προϋπολογισμόν 
1934—35 καί τήν πραγματικήν κί- 
νησιν τής χρήαεως ταύτης έχει ώς 
εξής :

Πρυϋπολογ. 1934-35 Κίν. χρήσ. 1934-35 Προΰπολογ. 1935-36 
’Έσοδα £ 706.520.000 . £ 716.441.000 £ 734.470.000
"Εξοδα » 705.724.000 » 708.819.000 » 733.970.000
Περίσσευμα 796.000 »

Σημειωτέον δτι εν τω νέφ προ
ϋπολογισμό) άναγράφεται κονδύλων 
£ 224.000.000 διά τήν εξυπηρέτη- 
σιν τού Δημοσίου Χρέους, καί ηρο- 
βλέπεται δαπάνη £ 124.250.000 διά 
τά τρία πολεμικά υπουργεία έναντι 
ποσού £ 113,870.000 πραγματι- 
κώς δαπανηθέντος κατά τό 1934-35.

Bank of England.— Κατ' 
’Απρίλιον τό είς χρυσόν άπόθεμα 
ηυξήθη καί παρέμεινε σταθερόν εις 
£ 192.6 εκατομμύρια. ‘Η κυκλο
φορία συνεχώς ηυξήθη από £ 
387.0 εκατομμύρια τή 3-4-35 είς 
£ 393.2 τή 24.4.35, οπότε ή άνα- 
λογία επί τοΐς ο)ο τού καλύμματος 
ήτις τή 10-4-35 εΐχεν άνέλθει είς 
42.5 ο)ο ύπεχώρηαε τή 24.4.35 είς 
41.1. Αί καταθέσεις τών Τραπε
ζών άνελθοΰσαι τή 3-4-35 είς £ 
109.7 εκατομμύρια έμειώθηααν συ
νεχώς έκτοτε μέχρι £ 98,1 εκατομμ. 
τή 24.4.35/0μοίως αί καταθέσεις 
τοΰ Δημοσίου έμειώθηααν συνεχώς 
μέχρι £ 7,6 εκατομμυρίων τή 24- 
4-35.

7.562.000 » 500.000
Χρηματίατήριον.— Κατ’ 'Α

πρίλιον ή δημοσίευαις τού προϋπο
λογισμού 1935—1936 εμφανίζον
τας περίσσευμα £ 500.000, μολονό
τι πολλοί φόροι μειοΰνται καί αί 
άποδοχαί τών δημοσίων υπαλλή
λων άποκαθίστανται είς τό προ τής 
κρίσεως τού Σ]βρίου 1931 επίπε
δον, έπηρέασεν εννοϊκώς τά έθνικά 
χρεώγραφα παρά τήν γενικήν επι
φυλακτικήν στάσιν τού Stock 
Exchange. Τό πάγιον 'Εθνικόν 
Δάνειον (Consols) 2 1)2 ο)ο άνετι- 
μήθη σταθερώς, άπό 86 3)8 είς 
88 3)8 καί τό πολεμικόν δάνειον 
3 1)2 ο)ο άπό 106 3)8 έκ 108 1)8. 
Είς τήν άνατίμηαιν ταύτην επίσης 
συνετέλεσαν ή κανονική εΐσπραξις 
τών φόρων τού Δημοσίου καί ή κυ· 
κλοφορήσασα φήμη περί προσεχούς 
μετατροπής.

Λόγω τού κινδύνου δν διέτρεξαν 
κατ' 'Απρίλιον τό φλωρίνιον καί 
τό Ελβετικόν φράγκον πάρετηρήθη 
ζήτησις διεθνών άξιών (πετρέλαια, 
καουτσούκ) έξ Amsterdam καί

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Ό διενθύνων τήν εν Βιένιη Ελλη

νικήν Πρεσβείαν κ. ύ. Τξιρακόπουλος 
ενηρεστήθη νά αποατείλη είς τήν 
«Τραπεζιτικήν» τάς κάτω·θ·ι πληροφο
ρίας επί τής εκ&έσεως τον Διοικητον 
τής Έϋνικής Τραπέζης τής Αυστρίας 
επί των κατά τό 1934 πεπραγμένων.

Ή εθνική τής χώρας οικονομία πα
ρουσιάζει κατά τό διαςρεΰσαν έτος 
ευοίωνα συμπτώματα βελτιώσεως, άτι- 
να εμφανίζονται διά τής σταθερας δια- 
τηρήσεως τής νομισματικής αξίας τής 
χώρας, τής κανονικής έξελίξεως τοΰ 
κρατικού προϋπολογισμού, τής μειώ- 
σειος των έν τω έξωτερικφ ύποχρεώ- 
σεων, τής πρωϊυύσης βελτιώσεως είς 
τόν τραπεζιτικόν κλάδον, τή$ έλατ- 
τώσεως τοΰ προεξοφλητικού τόκου, τής 
αύξήσεως τών καταθέσεων, τής αύξή- 
σεως τής εξαγωγής καί τής εθνικής 
παραγωγής.

Ή σταθερότης καί ή διάρκεια τών 
έπιτευχθεισών βελτιώσεων> παρέχου- 
σιν, ώς λέγεται, τήν πεποιθησιν δτι 
δέν πρόκειται περί προσωςινών ή 
τυχαίων αποτελεσμάτων, άλλα περί 
σοβαρών ενδείξεων άρχομένης έξυγιάν- 
σεω:, ής άφετηρία έδόθη διά τών 
παρά τής Κυβϊρνήσεως μετά κόπου, 
ένεργητικότητος, καί έμμοιής ληφθέν- 
των μέτρων. Περαιτέρω σημειοΰται, 
δτι τήν πρώτην ώθησιν πρός ευνοϊκήν 
άνάπτυξιν τής εθνικής οικονομίας πα- 
ρέσχεν ή σταθερότης τοΰ νομίσματος. 
05τω; ή έν τφ έξωτερικφ σταθερά τιμή 
τοΰ σελληνίου συνέτεινεν ώστε ή ανα
λογία 128 σελληνίων δΓ 100 χρυσά 
σελλήνια νά παραμείνη αμετάβλητος 
καθ’ δλον τό έτος.

Ή έξέλιξις τοΰ ιδιωτικού Clearing 
παρέμεινε καθ’ δλον τό έτος κανονική, 
ικανοποιούσα οΰιως ι ύ μόνον τάς άνάγ- 
κας τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, 
αλλά συντελούσα καί είς παροχην ικα
νού συναλλάγματος πρός πληρωμήν 
κρατικών υποχρεώσεων εις τό έξωτερι- 
κόν. "Επί πλέον συνέτειιεν έν μέρει 
καί είς αΰξησιν τοΰ αποθέματος τής 
εκδοτικής Τραπέζης.

Τό είς χρυσόν κάλυμμα τής Τρα
πέζης ανέρχεται είς 242 εκατομμύρια 
σελήν., ή δέ κατά τό τέλος τοΰ 1934 
άναλογίατοΰ καλύμματος έν σχέσει πρός 
τά έν κυκλοφορία γραμμ. ήτο 29.31ο]ο.

Έν τή έκθέσει γίνεται ευρύς λό
γος περί τής μετατροπής τοΰ δανείου 
τής Κ.Τ.Ε., καί τής σοβαρότατα ευ
νοϊκής έπιδράσεως, ήν έσχε αΰιη επί 
τής γενικής καταστάσεως τών οικονο
μικών τής χιόρας.

Περί τών είς ξένον νόμισμα βραχυ
προθέσμων υποχρεώσεων τών τε Τρα
πεζών καί τοΰ Κράτους αϊτινες, ώς 
γνωστόν, έγένοντο έν κσιρφ τό αντι- 
κείμενον ιδιωτικού χρεοστασίου (Still- 
halteubereinkonnen) εκτίθεται δτι αβ- 
ται δι’ αποτίσεων ή σι μψηφιομών 
έξεκαθσρίσθησαν έκτοτε, ούτως ώστε 
κατά τήν 10 Δεκεμβρίου π. έ. τό έν 
λόγω χρεωστάσιον έκηρύχθη ώ; τερ- 
ματιοθέν, καί έγέιετο απαρχή κανονι- 
κφν σχέσεων (normale Verhaltnisse) 
μεταξύ όφει) ετών καί πιστωτών.

Περί τοΰ όλικεΰ ποσού τών είς τό 
έξωτερικόν χρεών τής Αύστρίας άνα- 
φέρεται δτι τοϋτο άπό 4.3 δισεκατομ
μύρια κατά τό 1932 κατήλθεν είς 3.2 
δισεκατομμύρια κατά τό τέλος τοΰ 
1933, μολονότι δέ δέν ύψίσταται ορι

στικοί αριθμοί περί τής νΰν καταστά
σεως αύτοϋ υπολογίζεται, δτι έκτοτε 
έμειώθη τούτο κατά ετερα 550 έως 
600 εκατομμύρια.

Αί εί; Τραπέζας καί παντοΐα οικο
νομικά ιδρύματα καταθέσεις παρουσιά- 
ζουσιν αΰξησιν κατά τό τέλος τού 
1934 έκ 57.6 εκατομμυρίων μέ σύνολον 
2.113.2 έκαιομμυρίων, τοϋτο δέ ανε
ξαρτήτως τών είς πίστωσιν τών κατα
θετών άιαγραφέντων τόκων.

Περαιτέρω γίνεται λόγος έν τή εκ
θέσει περί τή$ μειώσετς τοΰ προεξο
φλητικού τόκου άπό 4.5 είς 4 ο]ο, περί 
τών κρατικών Σιδηροδρόμων καί τού 
κρατικού προϋπολογισμού, περί τον 
εξωτερικού έμπορίευ, τής βιομηχανικής 
καί αγροτικής παραγωγής, τής κινή- 
σεως ξένων, κλπ. έν γένει δέ περί 
διαφόρων υπηρεσιακών ζητημάτων τής 
Τραπέζης, παρατιθεμένων καί σχετι
κών λογιστικών πινάκων.

Ή παρά τοΰ διοικ. Συμβουλίου τής 
Τραπέζης, ύποβληθεΐσα έκθεσις, έτυχε 
ιής γενικής έγκρίσεως τών μετόχων, 
άπεφασίσθη δέ έν τή Γεν. Συνελεύσει 
δπως έκ τοΰ καθαρού προϊόντος τοΰ 
λ)σμοΰ Κερδών καί Ζημιών έξ Αύατρ. 
σελληνίων 2.926.789, κατόπιν διαθέ- 
σεως διαφόρων κοιδολίων είς άποθε- 
ματικόν καί λοιπούς λογ)σμούς, άπο- 
νεμηθή μέρισμα έκ σελ. 8.24 κατά με
τοχήν, έναντι τοΰ ύπ’ άριθ. 12 τοκο
μεριδίου.

Ή έν τφ Βιενναίφ Χρηματιστηρίφ 
τιμή τών μετοχών τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Αύστρίας κατά τήν 16 Μαρ
τίου ήτο σελλήνια 14 7—127.5, ούτως 
όοστε ή άποδοτικότης τών έν λόγφ τί
τλων κυμαίνεται περί τά 6 ο]ο.

B1QGEN
ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ - ΘΡΕΠΤΙΚΟΝ 
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Ή άρια τη δνναμογόνος 
σύνθεσις

εγκεκριμένη υπό τοΰ ’Ανώτα
του Ύγειον. Συμβουλίου τής 

Έλλαδος

Ενδείξεις :
Άναιμίαι

ΎποΘρεψίαι
Χλωρώσεις

Χοιραδώσεις
Ραχίτις

Λεμφαδενίτις
Ελονοσία

Νευρασθένεια
Υστερία

Προφυματικά! καταστάσεις 
Σωματικά! καί πνευματικά! 

εξαντλήσεις 
Πρόωρος άνάπτυξις 

’Αναρρώσεις έκ βαρειών 
νόσων

Γεϋσις λίαν ευχάριστος

Ευρίσκεται είς όλα τά 
Φαρμακεία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΒΡ\ΚΗΣ& I|R
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10

ΆΘΜ Π ΆI

ΚΥΡΙΕΣ έάν θέλετε νά έχετε γρή

γορα κάτασπρα καί γυαλιστερά δον

τια ακολουθήσατε τή συμβουλή μου

Σείς πού φοβεϊσθε νά γελάσετε, 
μάθετε δτι τά θαμπά καί κιτρινι- 
σμένα δόντια μετασχηματίζονται α
μέσως σέ κάτασπρα και γυαλιστε
ρά, άληθηνά μαργαριτάρια, χάρις 
είς τήν ΚΟΛΥΝΟΣ

Τ’ αποτελέσματα είνε απροσδό
κητα. "Ενα μόνο βούρτσισμα μέ 
ΚΟΛΥΝΟΣ επί ξηράς ψήκτρας 
θά σας πείση περί τής σπουδαιότα
τος τής αντισηπτικής αυτής κρέ
μας. Η ΚΟΛΥΝΟΣ χρησιμοποιεί 
συστατικά πρώτης ποιότητας μή

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Μ Ω Ρ I Σ

λαμβάνουσα ύπ’ οψιν τήν τιμήν 
αυτών.

Μέ μια καταπληκτική ταχύτητα 
ιά δόντια σας θά πάρουν μια και
νούργια λάμψι καί λευκότητα πού 
δέν είχαν ποτέ, τά δέ ούλα σας θά 
έξυγειανθούν.Βεβαιώσατε σεις ή ίδι
ες τό καταπληκτικόν αποτέλεσμα 
τής ΚΟΛΥΝΟΣ.
Άπό σήμερα χρησιμοποιήσατε τήν 
όδοντοκρέιια

ΚΟΛΥΝΟΣ
ΦΑΡΑΤΖΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑΙ

•Μεταχειρίζεστε αύτή τήν ειδική οδον 
τόκρεμα ή όποια άιραιρεί τις 

κίτρινες κηλίδες-

Χρηματαγορά.— Μεγάλη ζύ' 
τηοις χρήματος παρετηρήθη κατά 
τά τέλη 'Απριλίου. Ο τοκος call 
money διετηρήθη σταθερός είς 
1)2 ο)ο. Ωσαύτως ό τόκος βραχυ
προθέσμων δανείων τών Clearing 
Banks διε τηρήθη είς 1)2-1 ο)ο. Ό 
τόκος προεξοφλήσεως γραμματίων 
θησαυροφυλακίου διετηρηθη εις 
1)2 ο)θ.

Μετρητά έν Ταμείω 
Καταθέσεις 
Χορηγήσεις 
Προεξοφλήσεις 
Άποδοχαί
Δάν. πρός χρηματιστάς

Ελβετίας. Λήγοντας τού μηνός 
αί διεθνείς άξιοι καί αί άξίαι πρώ
των υλών ελαφρώς ϋπετιμήθηοαν. 
Αί άξίαι χρυσωρυχείων Νοτίου ’Α
φρικής διετηρήθησαν σταθεροί.

Τράπεξαι.— Ή κατάστασις τών 
Clearing Banks κατά Μάρτιον ήτο 
ή εξής : (είς εκατομμύρια Λιρών).

Μάρτιος 1935 Φ)ριος 1935 Μάρτ. 1934 
210.1 215.9

1916.7 1792.7
740.7 738.0
263.3 200.3
117.8 112.6
122.7 116.6

210 9 
1885.2

751.5 
205.3
117.6

(Call money) 128.9

ΤΥΓΓΟΙΣ ΖΑΚΑ
ΟΔΟΣ ΑΠΕΛΛΟΥ 2

ΑΘΗΝΑΙ

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημοσθένους 10

ΑΘΡ0ΙΣΤ1ΚΑΙ - Λ0ΓΙΣΤΙΚΑ1 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

Χρησιμοποιούνται και είς δλας τάς έν Έλλάδι Τραπέζας, 
Δημοσίας Υπηρεσίας, Άνων. Εταιρείας, Εργοστάσια κ.λ.π.

Ή διάδοσίς τηξ άνά τόν Κόσμον είνε ή ένδειξις τής υπεροχής της-
500 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

ΠΡΟΣΑΡΛ\ΟΖΟΛ\ΕΝΟΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έπίδειξις παρ’ ημών άνευ ύποχρεώσεώς σας.

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι :

ΚΙΚΙΖΑΣ ΤΡΑΚΑΣ & Σ^
30Δ0Σ ΣΤΑΔΙΟΥ 8« — ΑΘΗΝΑΙ - Τηλέφ. 21-657
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ 
ΤΗΣ BANQUE NATIONALE 

DE YOUGOSLAVIE κ DR MILAN

ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
DU ROYAUME 
RADOSAVLJ EVIC

2α δυσάρεστα πολιτικά γεγονότα 
τον έτους 1934 έπέβαλον την λή- 
ψιν μέτρων διά την έξαοφάλίσιν τής 
έθνικής άμύνης καί έχώρισαν σα
φέστερου η άλλοτε την παγκόσμιον 
.οικονομίαν εις διαφόρους οικονο
μικός ζώνας.

Είναι προφανές, δτι ζώμεν εις 
περίοδον πολιτικής καί οικονομι
κής μεταβολής. Σήμερον είναι φα
νερόν, δτι τό Κράτος δεν είναι μό
νον πολιτικόν σώμα, αλλά καί ου
σιώδη; συντελεστής τής οικονομι
κής ζωή<ς χή$ χώρας.

Τα νομισματικά ζητήματα τίθεν
ται εις την πρώτην γραμμήν, διότι 
από την λύσιν τον παγκοσμίου νο
μισματικού προβλήματος έξαρταται 
ή έξέλιξις τής διεθνούς οικονομι
κής ζωής.

Μέχρι τού 1931, προ τής πτώ
σεως τής στερλίνας, νφίστατο διά 
τάς διεθνείς πληρωμάς εν μοναδι
κόν νόμιαιια, ό χρυσός. Σήμερον 
εχομεν τάς χώρας τού μπλ.όκ τού 
χρυσού, τού μπλοκ τής στερλίνας, 
τού διευθυνομένου συναλλάγματος 
καί τό ’Αμερικανικόν Αολλάριον, τό 
-όποιον λόγω τής μεγάλης του ση
μασίας, αντιπροσωπεύει καθ’ εαυτό 
ξν ιδιαίτερον νομισματικόν καθε
στώς.

'Όπως κατά τό προπαρελθόν έ
τος έν τών σημαντικωτέρων οικονο
μικών γεγονότων ήτο ή έγκατάλει- 
ψις τής χρυσής βάσεως εις τάς 'Η
νωμένας Πολιτείας, ούτω καί κατά 
τό 1934 έν τών σπουδαιότερων γε
γονότων ήτο ή προσωρινή σταθερο- 
ποίησις τού δολλαρίου τή 1 Φ)ρίου 
είς τά 59,06 ο)ο τής προηγούμενης 
άξίας του, δπερ αντιστοιχεί εις τι
μήν χρυσού 35 $ κατά ούγγίαν 
(31,1035 γραμμάρια).

Εις τήν Τσεχοσλοβακίαν το νό
μισμα ϋπετιμήθη [Νόμος 17 
Φεβ]ρίου 1934] περιορισθείαης τής 
εις χρυσόν περιεκτικότητας τής Τσε
χοσλοβακικής κορώνας από 44,58 
εις 37,15 χιλιοστόγραμμα χρυσού, 
ήτοι κατά 16,66 ο)ο.

Είς τήν Αυστρίαν τό μεταλλικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης άπετιμήθη 
τή 30 *Απριλίου επί τή βάσει τού 
κατά 21,28 ο)ο ύποτιμημένου 
schilling.

Είς τήν Γερμανίαν συνεπεία τών 
έπιταθεισών δυσχερείων από άπό
ψεως συναλλάγματος εφηρμόσθη α
πό 1 ’Ιουλίου 1934 γενικόν mora
torium μεταφοράς συναλλάγματος.

Έξ άλλου ελλείψει συναλλάγμα
τος at χώραι με διευθυνόμενον νό
μισμα εφήρμοσαν συμφωνίας clea
ring, άνευ τών όποιων θα ήααν α
δύνατοι αί μεταξύ τών διάφορων 
χωρών εμπορικάί συναλλαγαι.

*Ως συνάγεται εκ tcov avcoTEQCD 
εις πολλάς χώρας έλήφθησαν ^ ση
μαντικά μέτρα τείνοντα είς την ά- 
νόρθωσιν τής οικονομικής κατα- 
στάσεως ή τήν επικύρωσιν μιας 
καταστάσεως προελ.θουαης έκ τής 
δυνάμεως τών περιστάσεων.

'Οπωσδήποτε καί παρά τήν ελ- 
λειψιν καθωρισμένης γραμμής, εί1 
τήν διεθνή νομισματικήν καταστα 
■αιν, δυνάμεθα από τούδε τα είπω 
μεν, δτι οΐ αντίπαλοι ^ τής^ χουσης 
βάσεως έπείσθηααν και αυτοί, οτι 
αί διεθνείς οικονομικοί σχεσεις Λύ
νονται νά αναζωογονηθούν μονόν 
ύπό τον δρον τής άποκαταστόσεως 
τής στ αθερότητος τών διαφορωι 
νομισμάτων, τά όποια απίστησαν
τού χρυσού de facto, V δυνα^ει
Ν0Παραλλήλως πρός τό_ νομισματι
κόν πρόβλημα, έν έκ των ”ό«ι- 
οτέοων ζητημάτων δια τη 
ΖμΖήν άνόρθωσιν είναι το πιστω
τικόν ζήτημα. διεθνών

Μετά την μειωαιν

& *Εθνική οικονομία εις τι
tjSj, 4**- * *»*■

όποια περιώρισεν είς τό έλάχιστον 
τήν άπόδοσιν τών εργασιών, κατέ- 
ατν]σεν έπιτακτικήν τήν ανάγκην τής 
αισθητής βελτιώσεως τών δρων άπο- 
κτήσεως πιστώσεων. 'Η πολιτική 
τών εύθηνών πιστώσεων εφηρμό
σθη είς δλας σχεδόν τάς χώρας.’Από 
άπόψεως μακροπροθέσμων δανείων 
γίνονται μετατροποί, αί όποιαι ανα
κουφίζουν αίσθητώς τό βάρος τής 
εξυπηρετήσεως τών μακροπροθέ
σμων δανείων είς τάς διαφόρους 
χώρας.

Άτυχώς αί χώραι, είς τάς ό 
ποιας δεν άφθονούν τά κεφάλαια, 
δεν δύνανται > ά καταφύγουν εύχε- 
ρώς είς τάς μετατροπάς, ιδίως δταν 
πρόκειται περί εξωτερικών χρεών. 
Αί χώραι αυται, λόγω τών συναλ
λαγματικών δυσχερειών, αναγκά
ζονται νά συνάψουν συμφωνίας 
μετά τών ξένων πιστωτών των έν 
σχάσει πρός τήν εξυπηρέτηση· τών 
εξωτερικών των δανείων.

Θά υπενθυμίσω μεν έν τελεί, δτι 
έν τών κνριωτέρων χαρακτηριστι
κών τής έξελίξεως τών οικονομι
κών συνθηκών είς τάς διαφόρους 
χώρας έγκειται είς τήν παρατηρη- 
θεΐααν βελιίωσιν τής βιομηχανικής 
παραγωγής.

Έν συγκρίαει πρός τό 1933, 
ή εθνική μας οικονομία παρουσιά
ζει τάς εξής μεταβολάς :

’Εξωτερικόν ίμπόριον.'Η αξία 
τον εξωτερικού εμπορίου ηύξήθη 
κατά 19,03 ο)ο, δπερ αντιπροσω
πεύει τό 51,35 ο)ο τής μέσης αξίας 
τού εμπορίου μας κατά τό 1928-30. 
'Η εξαγωγή άνήλ.θεν είς din. 3. 
878 203.000, καί ή εισαγωγή είς 
din. 3.573.298.000. Τό πλεόνασμα 
άνήλθε είς din. 304.905.000, έναν
τι din. 495.329.000, κατά τό 1933.

Γεωργία. 'Η άπόδοσις τής εσο
δείας είναι κατά 9 ο)ο άνωτέρα τού 
1933 καί κατά 12,3 ο)ο άνωτέρα 
τού μέσου δρου τών τελευταίων πέν
τε ετών. 'Η εσοδεία τον σίτον έμει- 
ώθη κατά 29,3 ο)ο έναντι τού 1933 
καί κατά 19,5 ο)ο, έναντι τού μέ 
σου δρον τής τελευταίας πενταετίας.

Άντιθέτως ή παραγωγή αραβο
σίτου άνήλθεν είς 51.541.000 μετρ, 
στατήρας ύπερβάσα κατά 44 ο)ο 
τήν παραγωγήν τού 1933 καί κατά
34,3 ο)ο τον μέσον δρον τών προη
γουμένων πέντε έτών (1929-33).

Μεταφορά έμπορενμάτων. Τά 
φορτωθέντα βαγόνια τών κρατικών 
Σιδηροδρόμων άνήλθον είς 1.401. 
100 τό 1934 έναντι 1.378.249 τό 
1933 (αύξηαις 1,7 ο)ο).

Αί διά θαλάσσης μεταφοραί ην- 
ξήθησαν κατά 5,8 ο)ο, ή εσωτερική 
δέ ναυσιπλοΐα ηύξήθη στιμαντικώς 
ώς πρός τον αριθμόν τών φορτω- 
θέντων σλεπίων καί τους μεταφερ- 
θέντας τόννονς. Τό 1932 έφορτώ- 
θησαν 1664 σλέπια, τό 1933 ταϋτα 
άνήλθον είς 2.087 καί τό 1934 είς 
2.705. Οί μεταφερθέντες τόννοι ά
νήλθον είς 355.804.000 τό 1932, 
είς 511 662.000, τό 1933 καί είς 
707.386.882 τό 1934.

’Ανεργία. Τον Φ)ριον οί άνεργοι 
άνήρχοντο είς 29.001, τον ’Ιούνιον 
είς 9.186, τον ’Ιούλιον είς 10.156, 
τόν ’Οκτώβριον είς 11.211, καί τον 
Δ)βριον είς 16.497. ’Ετήσιος μέσος 
δρος τό 1933 έργάται 15.997, καί 
τό 1934 έργάται 15.647.

'Η αύξηαις τής άνεργίας φαίνε
ται καί άπό τόν αριθμόν τών ύπο- 
χρεωτικώς άσφαλισθέντων εργατών, 
οί όποιοι άπό 520.980, κατά μέ
σον δρον τό 1933 άνήλ.θον είς 
543.566, τό 1934.

Χρεωκοπίαι καί προληπτικοί 
διακανονισμοί. Αί χρεωκοπίαι έ- 
μειώθησαν άπο 271 το 1933 εις 
237 τό 1934. Οί προλ.ηπτικοί δι
ακανονισμοί ηυξήθηααν άπό 191 
τό 1933 είς 347 τό 1934.

Βιομηχανία. Παρά τάς μεγάλας 
δυσχερείας τού 1934, ώρισμένοι 
κλάδοι τής βιομηχανίας έσημείωσαν 
πρόοδον έναντι τού 1933. (Βιομη
χανία ξυλείας, χημΆ βιομηχανία, 
ϋφαντονργία, χαρτοβιομηχανία, βι
ομηχανία ορυκτών υλών). Η πα

ραγωγή σιδήρου ήτο κατώτερα τοΰ 
προηγουμένου έτους.

Τόκος προεξοφλήσεως. Περί 
τά τέλη τού έτους διά γραμμάτια 
πρώτης τάξεως ό τόκος έκυμαίνετο 
μεταξύ 9—11 ο)ο. 'Ο επίσημος

Χρηματική κίνησις
Κίνησις Ταχ]κών Ταμι

ευτηρίων είς λ]σμοΰς 
δι’ έπι ταγών.

Συνολική κίνησις ’Εθνι
κής Τραπέζης είς λο- 
γαριασ. δι’ εντολών.

Καταθέσεις μέ βιβλιάρια 
καί είς τρεχ. λ)ομόν 1)12

Καταθέσεις παρά τή 
Κρατική Κτηματική 
Τραπέζι]

Καταθ. Ταχ)κών Ταμι
ευτηρίων

Καταθ. Ταχ)κών Ταμι
ευτηρίων είς λ)σμοΰς 
δι’ επιταγών

προεξοφλητικός τόκος έμειώθη -η 
9)2 απο , 1)2 ο)ο είς 7 ο)ο καί τή 
16)7 άπό 7 ο)ο είς 61)2 ο)ο. Άντι- 
στοίχως ό τόκος τών προκαταβολών 
έμειώθη άπό 9 ο]ο είς 8 ο]ο καί 
άπό 8 ο]ο είς 7 1]2 ο/ο.

1933

din. 60.986.581.000

> 53.390.711.000

9.662.000.000

870.618.000 

564.103.000

1)12

1934

din. 62.399.886.000

» 46.053.547.000

> 9.780.000.000

» 1.031.352.000

> 718.492.000

1.139.881.000 
άπό 23.384

Παρά τήν μικράν αύξησιν τών 
καταθέσεων με βιβλιάρια καί είς 
τρεχούμενου είναι άξιοπαρατήρητον, 
δτι διά πρώτην φοράν άπό τού 
1931 αημειούται τοιαύτη.

Αί πρόσοδοι τον Κράτους ηυ
ξήθηααν διά πρώτην φοράν άπό 
τινων έτών (1933— din. 9.113.302.
000, 1934=din. 9.655.155.000),

Εΐσπραξις άμέσων φόρων 1933 
=din,2.104.000.000, 1934=bin. 
2.191.000.000, 1932=din. 1.676.
000.000.

’Έσοδα μονοπωλίων=άμετάβλη- 
τα.

Έμμεσοι φόροι=αϋξηαις 16,
04 ο)ο, εισπράξεις τελωνείων=αϋ- 
ξηαις 6,74 ο)ο.

Εισπράξεις φόρου έπί τον κύ
κλου έργασιών=αύξηοις 4,98 ο)ο.

'Η αυξησις τών προσόδων τού 
κράτους κατά τό 1934 είναι μεγά
λης σπονδαιότητος καί δύναται νά 
θεωρηθή ώς έν στοιχείου άσφα- 
λούς άνορθώσεως τής οικονομικής 
καταστάσεως τής χώρας.

Αί τιμαί τών έθνικών χρεω- 
γράφων διετηρήθηααν ώς καί κατά 
τό προηγούμενου έτος αταθεραί καί 
αί έπ’ αυτών πράξεις ηύξήθησαν 
σημαντικώς είς τά εθνικά χρηματι
στήρια.

'Η βελτίωσις τών τιμών κατά 
30 ο)ο περίπου είναι άναμφισβή- 
τητος άπόδειξις, δτι έβελτιώθηααν 
αί οννθήκαι τής χρηματαγοράς μας 
καί δτι αυτή διαθέτει αρκετά αφθο
να ρευστά μέσα, επιζητονντα το- 
ποθέτησιν. 'Η έτησία άπόδοσις τών 
έθνικών δανείων είναι πολύ υψη
λή φθάνονσατό 10 ο) ο. 'Η κεφα
λαιοποίησή αντη διά τάς σημερι
νός περιστάσεις είναι υπερβολική.
'Η νψωσις τών έθνικών χρεωγρά- 
φων είναι τοσούτφ μάλλον χαρα
κτηριστική, καθόσον τό 1934 ένε- 
γράφηααν καί νέαι όμολογίαι.

Αί τιμαί τών έξωτερικών δα
νείων μας ήααν έπίσης νιραπικαί 
έν συγκρίαει μέ τό 1933.

Ό τιμάριθμος χονδρικής πω- 
λήαεως (1926 --100) έσημείωσεν 
έλαφράν κάμψιν, κυρίως, λόγφ τής 
πτώσεως τών κτηνοτροφικών προϊ
όντων καί τών βιομηχαν. τοιούτων.
Τά μεταλλευτικά προϊόντα ήααν 
σταθερά. Αί τιμαί τών γεωργικών 
προϊόντων παρέμειναν άμετάβλητοι, 
δπερ, λαμβανομένης ύπ’ δψει τής 
νποτιμήσεως τών βιομηχαν. προϊ
όντων, είναι σύμπτωμα καλλίτερος 
καταστάσεως τών παραγωγών, οί 
όποιοι αποτελούν τό μεγαλείτερον 
μέρος τού πληθυσμού.

'Ο γενικός μέσος δείκτης τού 
1934 ανέρχεται είς 63,2 έναντι 
64,4 τό 1933.

'Ο ετήσιος μέσος τιμάριθμος λια
νικής πωλήαεως κατήλθεν άπό 74,6 
είς 70,8.

Ή τιμή τοϋ Λιναριού έπί Ζυ
ρίχης παρέμεινε μέχρι Ν)βρίου ά- 
μετάβλητος είς τά 7 F.S. τά 100 
din.

'Η τιμή τον χάρτινου Λιναριού 
έπί Ζυρίχης άπό 6,25 F.S. τά 100 
din. τή 15-1-34, έκλεισεν είς τό 
τέλος τοϋ έτους γύρω τών 6,675—
6,80 F.S. τά 100 din. 'Η ϋψωσις γωγαί μας.

αμετάβλητον σχεδόν είς τά din. 
μέ αϋςησιν τοϋ άριθμοΰ τών λ)σμών 
(1933) εις 24.471 (1934).

αντη δεικνύει τήν εμπιστοσύνην τον 
έξ)κοϋ πρός τό νόμισμά μας καί 
τήν βελτίωσιν τοϋ ισοζυγίου μας 
πληρωμών κατά τό 1934.

Συναλλαγματική κίνηαις. 'Η 
κίνησις τών πράξεων έπί συναλλά
γματος άνήλθε τφ 1934 είς dm. 
1.400.400.000 (τιμή σταθεροποιή
σεις) καί din. 1.799.514.000, (ύπο· 
τίμηαις 28,5 ο)ο). 'Η αντίστοιχος κί- 
νησις διά τό 1933 είναι din. 1.315. 
600.000, καί din. 1.690 546.000.

'Η κίνησις τών λ)αμών clearing 
άνήλθεν είς din. 3.162.487.000 με 
τήν parite καί din. 4.063.796.000 
μέ τήν prime, ήτοι όμοϋ μετά τών 
πράξεων έπί συναλλάγματος είς 
din. 4 562.887.000, μέ τήν parit6 
καί din. 5.863.310.000, μέ τήν 
prime.

Τό 1931 ή κίνησις έπί συναλλά
γματος άνήρχετο είς din. 12.841. 
000.000. Κατά τήν έποχήν έκείνην 
δεν υπήρχαν σνμφωνίαι clearing 
καί άλλων τρόπων πληρωμής, διά 
τών όποιων σήμερον διακανονίζον
ται πλέον ιών 80 ο]ο τής αξίας τοϋ 
εξωτερικού μας εμπορίου.

Τά μεταναστευτικά έμβάσμα- 
τα άνήλθον είς din. 119.813.000, 
έναντι din. 122.323.000, τό 1933.

’Από άπόψεως Τουρισμού ά- 
ναφέρεται, δτι κατά τούς 10 πρώ
τους μήνας τοϋ 1934 έπεσκέφθη- 
ααν τήν χώραν 152.932, ξένοι πε- 
ριηγηταί άφησαντες συν)μα din. 
319.000.000. Οί αντίστοιχοι άρι- 
θμοί τοϋ 1933 είναι 131.102 πε- 
ριηγηταί και din. 274.000.000.

Συμπέρασμα.Ιίαρατηρεΐται βελ- 
τίωσις τής καταστάσεως τής έθνι- 
κής μας οικονομίας. ’Ενεργητικόν 
υπόλοιπον τοϋ έμπορικοΰ ισοζυγίου, 
αυξησις τής δξίας τοϋ έξωτερικοϋ 
έμπορίου, άνατίμησις τών Έθν. 
χρεωγράφων, παΰσις άναλήψεων 
τών καταθέσεων άπό τάς ιδιωτικός 
Τραπέζας καί τά Ταμ)ρια, πλεόνα
σμα καταθέσεων τών κρατικών πι
στωτικών 'ιδρυμάτων, βελτίωσις τής 
βιομηχ. παραγωγής, μείωσις τής 
διαφοράς μεταξύ τών τιμών τών 
γεωργικών καί τών βιομηχανικών 
προϊόντων.

Πάντως παρίοταται έπιτακτική 
άνάγκη άναδιοργατ ώσεως τών δια
φόρων μεγάλων Τραπεζών καί συμ
φώνου πρός τό γενικόν συμφέρον 
λυσεως τοϋ προβλήματος τής ανα
στολής πληρωμής τών αγροτικών
χρεών. , , ,

Πρέπει νά έχω μεν πάντοτε υπ 
δψιν, δτι ή έξέλιξις τών οικονομι
κών συνθηκών τής χώρας μας έ- 
ξαρτάται κατά μέγα μέρος άπό την 
έξέλιξιν τών οικονομικών συνθηκών 
τοϋ εξωτερικού καί ιδίως τών χω
ρών εκείνων, μετά τών όποιων <5ια- 
τ ηοοϋμεν στενάς εμπορικός και 
συναλλακτικός σχέσεις. Ή χώρα 
μας δύναται νά κάλυψη τό έλλειμ
μα τοϋ ισοζυγίου της πληρωμών 
με τό ένεργητικόν τοϋ έμπορικοΰ 
της ισοζυγίου, ή έξέλιξις τοϋ όποι
ου είναι έργον δχι μόνον τής πα
ραγωγής μας, αλλά καί τών έμπο- 
ρικών καί λοιπών μέτρων τών χω

Arm! nr ν/vnvrn/ η/ ρΑλρών, είς τάς όποιας γίνονται αί έξα-

ΑΙ έργασίαι τής Τραπέζης. 'Η
ανεσις τής χρηματαγοράς αυνετέλε- 
σεν είς μειωαιν τών τοποθετήαεών 
της, τών κυκλοφορούν των τραπεζο
γραμματίων και τών υποχρεώσεων 
δψεως.
’Αναλογία καλύμματος

1933=35,57 ο)ο 1934=36,29 ο)ο 
’Αναλογία καλύμματος etc χρυσόν

1933=33, 5 ο)ο 1934 " 33,99 ο)ο 
Μέσος έτησιος δρος συνολ. καλύμματος 

ι ό 1934=35,57 ο)ο 
Μέσος ετήσιος δρος καλύμματος είς 

χρυσόν τό1934: 33,51 ο)ο 
Συνολικόν κάλυμμα

31-12-33=din. 1.906.217.000 
31-12-34=din. 1.905.492.000

Κάλυμμα είς χρυσόν
31-12-33=din 1.794.991.500 

- 31‘12-34-=din. 1.784.606,000 
1 α δάνειά παρουσιάζουν έναντι 

τοϋ 1933 μειωαιν din. 305.271.000 
Αί προεξοφλήσεις τή 31-12-34 

άνήρχοντο είς din. 1.528.815.500, 
μέ μειωαιν din. 280.051.000 έντός 
ενός έτους.

Αι προκαταβολαί έμειώθηααν 
άπό din. 293.126.000 τή 31-12-33 
είς din. 235 141.500 τή 31-12-34.

Ίο συνολον τών υποχρεώσεων 
δψεως, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών κυκλοφορούν των τρ]τίων κα
τήλθεν άπό din. 5.358.183.000 
[31-12-33] είς din. 5.249.830.000 
[31-12-34].

II κυκλοφορία τρ/τίων άνήρ- 
χετο τή 31-12-33 είς din. 1.327. 
169.000 καί τή 31-12-34 είς din. 
4.383.998.000.

Αί έπί προθεσμία υποχρεώσεις, 
περιλαμβάνουσαι τάς έξωτερικάς 
πιστώσεις τής Τραπέζης [revolving 
credits] καί τά κυκλοφορούντο τα
μιακά γρ]τια αυτής [bone de caissej 
έμειώθησαν άπό din. 1.106.323. 
000 [31-12-33] είς Αιν. 952.880. 
000 [31.12-34],

Αί Λαλαιαί πρός τό κράτος προ
καταβολαί κατήλθον κατά τό 1934 
άπό din. 1.715.566.000 εις din. 
1.686.635.000.

Τό δάνειον τών din. 600.000.000 
είς λ]σμόν «προσωρινών προκατα
βολών πρός τό δημόσιον» παρέμει- 
νεν άμετάβλητον.

Αί έπιοφαλεις άπαιτήαεις τή 31- 
12-34 άνήρχοντο είς din. 32.763. 
998, ήτοι 1,85 ο]ο τοϋ συνόλου 
τών τοποθετήσεων.

Πιστωτική πολιτική καί χρη
ματαγορά, 'Η άπό τοϋ 1933 αι
σθητή δνεσις τής χρηματαγοράς έ· 
νετάθη κατά τό 1934. ΙΙαρά τήν 
δυναμικότητα τής Τραπέζης πρός 
παροχήν νέων πιστώσεων ή χρημα
ταγορά περιωρισμένως μόνον προ- 
αέφυγεν είς αυτήν, λόγω τής περιω- 
ρισμένης άποδόοεως τής οικονομι
κής δραστηριότητας.

Ηαραλλήλως πρός τήν μειωαιν 
τον προεξοφλητικού τόκον τή 9-2 
καί τον τόκον τών προκαταβολών, 
έμειώθη καί ό τόκος τών ταμιακών 
γρ]τίων τής Τραπέζης κατά 1]2ο]ο. 
Έπελθούαης καί νέας μειώαεως 
τοΰ τόκον άπό 15]3, τά ταμιακά 
γρ]τια απέδιδαν 1]2 ο]ο τά ένός 
μηνός, 1 ο] ο τά δ ί μήνα καί 2 ο]ο 
τά τρίμηνα.

Ευθύς μετά τήν μειωαιν τοϋ τό
κον τής Τραπέζης ή Κρατική Κτη
ματική Τράπεζα έμείωσε τόν τόκον 
τών καταθέσεων άπό 6 ο]ο είς 5ο]ο 
τόν προεξοφλητικόν άπό 9 ο]ο είς 
8 1]2 ο]ο καί τόν τόκον τών προ
καταβολών άπό 9 ο]ο είς 8 ο]ο.

Σκοπός τής μειώαεως τοϋ τόκον 
τών ταμιακών γρ]τίων ήτο δ περιο
ρισμός τής κυκλοφορίας των καί 
ή ώθηοι; τών διαθεσίμων τών πι
στωτικών ιδρυμάτων πρός τήν πα
ροχήν πιστώσεων πρός τήν Εθνι
κήν οικονομίαν.

Τή 4]4 έλήφθη ή άπόφασις τής 
άγορας έθνικών χρεωγράφων ίπό 
τής Εθνικής Τραπέζης δι' ίδιον 
λ]σμόν. Ή άπόφασις αυιη συνδέε
ται ατενώτατα πρός τήν πολιτικήν 
τής Τραπέζης, δπως δημιουργήαη 
ανεσιν είς τήν χρηματαγοράν, διότι 
διά τής άγορας έθνικών χρεωγρά
φων έτέχίησαν άμεσως είς κύκλο-



φορίαν τραπεζογραμμάτια καί ηύ- 
ξήθησαν τά διαθέσιμα κεφάλαια. 
Το μέτρον τούτο αποτελεί συμπλή
ρωμα τής άποφάσεως, δπως ένι- 
αχυθοϋν αί προκαταβολαί έπΐ τών 
’Εθνικών χρεωχράφων.

Έν συνεχεία τής προσπάθειας 
τής Τραπέζης, δπως διάθεσή βρα
χυπρόθεσμα δάνεια αναγκαία διά 
την οικονομικήν ζωήν τής χώρας, 
απεφασίσθη ή ένίαχναις τοϋ κλά
δου τών προεξοφλήσεων και έδόθη- 
σαν προς τοντο at κατάλληλοι όδη- 
γίαι εις τά υποκαταστήματα.

Παρά τά μέτρα και τάς προαπα· 
θείας τής Τραπέζης αί τοποθετή
σεις της μειοϋνται συνεχώς. Βεβαί 
ως, αί νομοθετικάI καί καταστατι
κοί αυνθήκαι τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης είναι πολλάκις ή αιτία, διά τήν 
όποιαν δεν κατορθοΰται ή ίκανοποί- 
ησις διαφόρων αιτήσεων προς πα
ροχήν πιατώσεως υπό τής Τραπέζης.

'Η Τράπεζα δμως δέν ήδννατο 
ν’ άποστή τών συνθηκών τούτων, 
διότι το κύριον έργον της είναι ή 
περιφρούρηαις του εθνικόν νομί
σματος καί μόνον κατά δεύτερον 
λόγον ή δ ιάθεαις καί ό έλεγχος τών 
βραχυπροθέσμων πιστώσεων.

Διαπιατωθέντος, δςι ή άνάπτυ- 
ξις τών πιστώσεων καί ή ένισχυαις 
τής οικονομικής δραστηριότητας έ
χει ανάγκην νέας μειώαεως του 
προεξοφλητικού τόκου, απεφασίσθη 
ή από 16]7 μείωσις αυτού, ώς καί 
τού τόκον τών προκαταβολών.

Επίσης, ώς καί κατά τό 1933, 
απεφασίσθη ή χορήγηοις εκτάκτων 
καί εποχιακών πιστώσεων, 3ν καί 
ή Διοίκηοις τής Τραπέζης έχει τήν 
γνώμην, ότι δεν δύναται να γίνη, εί- 
μή κατ’ έξαίρεσιν μόνον, τοιούτος 
χαρακτηρισμός προκειμένου περί 
τριμήνων πιστώσεων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Σνζητηθείαης τον Σ)βριον κατ’ 
αρχήν τής αγοράς τραπεζιτικών Αξι- 
ών (effets bancaires) υπό τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, προήλθαν εις τό 
συμπέρασμα, δτι είναι ορθή μία 
τοιαύτη ενέργεια έκ μέρους τής 
Τραπέζης. ‘Ο νεωτερισμός οντος 
είναι μεγάλης χρησιμότητας διά τά 
πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δια
θέτουν τ ραπεζικώς διαπραγματεύ
σιμα γρ)τια (papier bancable) 
πρώτης τάξεως καί τά οποία δυ- 
νανται νά στρέφουν τά διαθέσιμό 
των προς μίαν τοιαύτην εργασίαν.

Διά τοϋ τρόπου τούτου θά δημι- 
ουργηθοϋν είς τήν χώραν μας αι 
άναγκαίαι διά τήν άνάπτυξιν τής 
προεξοφλητικής αγοράς βάσεις.

Ή ’Εθνική Τράπεζα ευρίσκει 
έξίσου συμφέρον είς τον νεωτερι
σμόν τούτον, διότι δύναται νά αυ- 
ξήση αυτω τάς τοποθετήσεις της 
καί νά άσκήαη δι’ ενός εΐαέτι μέσου 
επίδρασιν επί τοϋ όγκου τών υπο- 
χρεώσεών της δφεως. Έν πάση 
περιπτώσει είς τήν πράξιν έλαβεν 
άσήμαντον άνάπτυξιν ή εργασία 
αυτή.

'Η ’Εθνική Τράπεζα άπέβλεφε 
συγχρόνως είς τήν αϋξησιν τής ασφα
λείας τών διαφόρων αυτής Απαιτή
σεων με ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα, ιδίως μετά τήν ίπιθεώρησιν ό
λων τών πιστωτικών ιδρυμάτων 
καί τών ανωνύμων εταιριών, διά 
τάς όποιας ενδιεφέρετο αυτή.

Κατά τό 1934 ή ’Εθνική Τρά
πεζα έχορήγησε είς προεξοφλήσεις 
καί προκαταβολάς din. 149.216. 
540, έναντι din. 87 393.100, κατα 
τό 1933.

Είς τό τέλος τοϋ 1934 υπήρχαν 
κεχορηγημέναι καί μή χβησιμοποι- 
ηθεϊσαι πιστώσεις din. 286.378. 
000, μία είσέτι άπόδειξις τής άνέ- 
σεως τής χρηματαγοράς καί τής α
δυναμίας τής Τραπέζης, όπως αύ
ξηση εξ ίδιας πρωτοβουλίας τάς το
ποθετήσεις της διά παροχής δα
νείων.

Διά Ν. Διατάγματος τής 3-8-34 
οί παραγωγοί οφείλουν νά διακανο
νίσουν τά χρέη των εις 12 δόσεις 
άπό 15-11-34.

Μέχρι τής ήμερομηνίος εκείνης 
καί διά τό άπό 23-11-33 διάστημα 
ΰποχρεοϋνται μόνον είς τήν πληρω
μήν τόκου 6 ο)ο η 3 1]2 ο]ο. Του 
μέτρου τούτου εξηρέθησαν αί απαι
τήσεις τής ’Εθνικής Τραπέζης, τής 
Κρατικής Κτηματικής Τραπέζης καί 
τής Προνομιούχου ’Αγροτικής Τρα
πέζης. Άτυχώς μικρός μόνον αρι
θμός τών παραγωγών εξεπλήρωσε 
τήν ανωτέρω ύποχρέωσιν.

Δι’ έτέρου Ν. Διατάγματος τής 
23-11-34 ώρίσθη, δτι τά πιστωτικά 
ιδρύματα δύνανται νά ζητήσουν 
προστασίαν κατά τρεις τρόπους, 
ζητοϋντα ή άναστολήν πληρωμής, 
ή έξυγίανσιν, ή έκκαθάριαιν χωρίς 
χρεωκοπίαν. Ή αναστολή πληρω
μής παρέχεται είς δαα πιστωτικά 
ιδρύματα διαπιστωθή κατόπιν επι- 
θεωρήσεως, δτι διετήρησαν τό κε- 
φάλαιόν των καί ή έξυγίανσις είς 
δσα έχασαν τά άποθεματικά των 
καί 50 ο)ο τοϋ κεφαλαίου. Ή εξυ- 
γίανσις συνίσταται είς μερικήν με
τατροπήν τών παλαιών απαιτήσεων 
είς μέτοχός, ή προνομιούχους τοι- 
αύτας.

Τών διατάξεων τούτων εξαιρούν
ται ή ’Εθνική Τράπεζα, ή Κρατι
κή Κτηματική Τράπεζα καί τά Τα- 
χυδρ. Ταμιευτήρια.

Είς τό τέλος τοϋ 1934 υπήρχαν 
είς τήν χώραν μας 617 Τράπεζαι 
υπό τύπον ’Ανωνύμου Εταιρίας (ε| 
ών 15 άνε'στειλαν τάς εργασίας των) 
έναντι 620 τό 1933 καί 635 τό 
1932.

’Επί τοϋ αριθμού τούτον 171 
Τράπεζαι κατέφυγον είς άναστολήν 
πληρωμής, 9 είς έξυγίανσιν καί 9 
είς έκκαθάριαιν χωρίς χρεωκοπίαν.

’Υπό τήν πίεαιν τής έντονον 
Τραπεζιτικής κρίσεως, ή ’Εθνική 
μας οικονομία έμεινεν έπί μακρόν 
άνευ νέων πιστώσεων.

Ή ’Εθνική Τράπεζα μετέχει είς 
τάς προς τήν ’Εθνικήν οικονομίαν 
πιστώσεις διά χορηγήσεως βραχυ
προθέσμων τοιούτων. Έν τοντοις 
τό μάλλον ένδιαφέρον ήδη είναι ή 
χορήγηοις μεσοπροθέσμων βιο- 
μηχ. δανείων, τά όποια άτυχώς ή 
Έθν. Τράπεζα δεν δύναται νά χο- 
ρηγήοη.

Τά άνωτέρω νομοθετικά μέτρα 
έχουν σημασίαν διά τήν χρηματα
γοράν.

Συναλλαγματική πολιτική. Συ
νέπεια τής καταστάσεως τής συναλ
λαγματικής άγοράς κατά τό 1934, 
έδόθη μεγαλειτέρα ευκολία είς τάς 
συναλλαγάς είς συν)μα, τροποποιη- 
θέντος τον καθεστώτος τής 7-10-31.

Οντως άπό τοϋ τέλους Ιουλίου 
οί έξαγωγεϊς μας δεν έκχωροϋν πλέ
ον είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
80 ο)ο, άλλά 60 ο)ο τοϋ συναλ
λάγματος των.

Εις τήν χώραν μας ουδέ πρός 
στιγμήν καθιερώθη μονοτιώλων 
συναλλάγματος υπέρ τοϋ έκδοτικοΰ 
ιδρύματος, ώς συμβαίνει συνηθέ- 
στατα είς άλλος χώρας. Είς τους 
έξαγωγεϊς μας άφέθη πάντοτε ελεύ
θερον έν ποσοστόν συναλλάγματος, 
ή αϋξησις όέ τοϋ ποσοστού τούτου 
δεν έμείωσε τό ποσόν τοϋ έκχωρη- 
θέντος εις τήν Έθν. Τράπεζαν κα
τά τό 1394 συναλλάγματος.

Κατά τό 1933 μόνον τό Αυστρι
ακόν Schilling καί τά Ελληνικά 
συμφηφιατικά γραμμάτια ήδύναντο 
νά διαπραγματεύωνται έλευθέρως 
είς τά ’Εθνικά Χρηματιστήρια. Κα
τά τό 1934 συμπεριελήφθησαν είς 
τό ανωτέρω μέτρον ή στερλίνα, ή 
πεσέτα καί τό pengo.

Πάντως τά νομίσματα ταΰτα 
χρησιμοποιούνται μόνον διά τήν 
πληρωμήν τών είσαγομένων εμπο
ρευμάτων συμφώνως πρός τάς ίσχυ- 
ούσας διά τό συνάλλαγμα διατάξεις.

Έιερον χαρακιηριστικόν τής συ
ναλλαγματικής μας καταστάσεως 
κατά τό 1934 είναι ή άνόρθωαις τής 
θέσεώς μας άπό άπόφεως λ]ομών 
clearing κλπ., διότι ένφ κατά τά 
προηγούμενα έτη εΐμεθα σχεδόν α
ποκλειστικών χρεωστικοί, ήδη άπό 
τοϋ 1934 έχομεν πιστωτικόν υπό
λοιπον είς δλους τούς λ]ομούς, εκ
τός τής Τσεχοσλοβακίας, τής Γαλ
λίας, τοϋ Βελγίου καί τής Πολωνί
ας. ’Ιδίως ό μετά τής Γερμανίας 
καί Ελλάδος λ]σμός clearing πα
ρουσιάζει σημαντικόν ενεργητικόν 
υπόλοιπον.

Είς τό τέλος τοϋ 1934 οί λ]σμοί 
μας clearing κλπ. παρουσιάζουν 
χοεωστικόν υπόλοιπον σταθερόν 
Din 10.970.000, άπό τών άρχών 
δε τοϋ 1935 έγίναμεν πιστωτικοί. 
Σημειωτέον, δτι τό πρός τό έξ)κόν 
χρέος μας άπο λήσμους clearing 
είχεν άνέλθει μέχρι din. 500.000. 
000 καί πλέον.

•Η χώρα μας είναι υποχρεωμέ
νη νά διατηρήοη έν ίαχύϊ τάς συμ

φωνίας clearing, λόγω τής δυσμε
νούς συναλλαγματικής μας καιαοτά- 
σεως, ώς καί τών άλλων χωρών. 
Αί συμφωνίαι ανιαι μέ τάς χώρας 
τής χρυσής βάσεως μάς επιτρέπουν 
τήν εισαγωγήν άνευ πληρωμής είς 
έλεύθερον συνάλλαγμα, με τάς άλ- 
λ.ας δέ χώρας μάς διευκολύνουν τήν 
έξαγωγήν, ή όποια θά ήιο Αδύνα
τος έλλείφει συναλλάγματος.

Παρά τήν ευνοϊκήν πείραν τήν 
όποιαν άπεκομίοαμεν έκ τών clea
rings δεν δυνάμεθα νά τά θεωρήσω- 
μεν κατάλληλα ώς μόνιμον καθε
στώς, είναι έν τούτοις χρήσιμα διά 
τήν έκκαθάριαιν τών δυσχερειών 
τής διεθνούς Ανταλλαγής άγαθών.

Δεν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι 
χωρίς τάς συμφωνίας ταντας θά 
εΐχομεν μεγάλας διαταραχάς είς τάς 
τιμάς τών συναλλαγμάτων, ανάλο
γους πρός τάς μετά τό 1914.

ζΐιά νά έξέλθωμεν άπό τό χάος 
έκεϊνο έγινε μία ολόκληρος εκστρα
τεία απολήξαοα είς τήν διά νόμου 
σταϋεροποίησιν τοϋ νομίσματος 
διαφόρων χωρών καί άλλα μέτρα, 
άπό τά οποία σήμερον εΐμεθα μα
κράν. Έριζώθη έν τούτοις, ή πε- 
ποίθησις, δτι διά τήν διεθνή κυκλο
φορίαν τών κεφαλαίων καί τών ά
γαθών, είναι Απαραίτητος μία στα
θερά σχέσις μεταξύ τών διαφόρων 
νομισμάτων, ή αταθεροποίησις δηλ. 
αυτών.

Παρά τήν Αντίθετον πρός τήν έ- 
πέκτααιν τών clearings πολιτικήν 
μας ήναγκάσθημεν κατά τό 1934 
νά συνάφωμεν τοιαύτην συμφωνίαν 
με τήν ’Ισπανίαν [αί άπό τής 
23·1-34 Απαιτήσεις άπεδεαμεύθη- 
σαν, άπό δέ τής ημερομηνίας ταύ- 
της αί είς τήν ’Ισπανίαν εΐσαγωγαί 
μας πληρώνονται κατά 50 ο)ο μέ 
έλεύθερον συνάλλαγμα καί κατά 
50 ο]ο είς pesetas δυναμένας νά 
χρησιμοποιηθούν διά τήν ’Ισπανι
κήν εισαγωγήν είς τήν χώραν μας.

Έξ αφορμής τής άπό 1-6-34 
έφαρμογής τής νέας εμπορικής 
συμβάσεως μετά τής Γερμανίας, 
ώρίσθη, δτι τό ένεργητικόν υπόλοι
πον τοϋ clearing δεν δύναται νά 
γίνη Αντικείμενου διαπραγμα τεύ- 
σεως ή έκχωρήσεως είς τρίτην χώ
ραν.

Κατά τό 1934 ή Τράπεζά μας 
συνήψε συμφωνίας πληρωμής μέ 
τάς Έκδοτικάς Τραπέζας Βουλγα
ρίας καί Τουρκίας έφαρμοσθείσας 
άπό 10-6-34 καί 20·7-34.

’Από 1-6-34 έφαρμόζεται ή νέα 
έμπορική συμφωνία μετά τής Ελ
λάδος ίαχύουσα μέχρι 31-7-35. Κα
τά τήν συμφωνίαν ταύτην οί έξα- 
γωγεϊς μας λαμβάνουν 20 ο]ο είς 
έλεύθερον συνάλλαγμα, 30 ο]ο είς 
συνάλλαγμα bloque καί 50 ο]ο είς 
συμφηφιατικά γραμμάτια είς Δρχ.

Άπό τό 30 ο]ο τοϋ συναλλάγμα
τος bloque δεν κατωρθώθη νά 
πραγματοποιηθώ τίποτε, διότι με 
σολαβεϊ ή άπαίτησις έπί τής Γερμα
νίας, έπί τής όποιας έχομεν καί η
μείς σημαντικήν άπαίτησιν.

Τέλος άπό 1-10-34 έφαρμόζεται 
συμφωνία μέ τήν Soci(te Polonaise 
pour le commerce de compensa
tion, ή οποία διέπει τήν έμπορικήν 
καί τουριστικήν συναλλαγήν τών 
δύο χωρών.

Κατά τό 1934 ή Τράπεζα διενα- 
νόνισε μέρος τών έξωτερικών της 
πιστώσεων [revolving credits] διά 
συνολικόν ποσόν din. 208.203.000 
σταθεροπ. έναντι din. 42.919.300 
τό 1933.

Άπό 16 — 20-9-34 συνήλθεν είς 
Βελιγράδιον ή Conference parle- 
mentaire inter nation ale du com
merce, ή οποία κατέληξεν είς τό 
αυαπέρασμα, δτι είναι ανάγκη

ή άποκατάστασις καί διατήρησις τής 
χρυσής βάσεως είς δλας τάς χώρας.

Τή 3-1-35 ή Βασιλική κυβέρνη- 
σις έδήλωσεν είς τήν Εθνικήν ’Αν
τιπροσωπείαν, δτι τή διατήρησις 
τής σταθερότητας τοϋ έθνικοϋ νο
μίσματος » αποτελεί ένα τών σκο
πών τής οικονομικής της πολιτικής.

Άπό τοϋ τέλους τοϋ 1933 ή 
Τράπεζα προέβη είς άγοράς χρυ
σού, προερχομένου άπό τά χρυσω
ρυχεία της χώρας. Αί άγοραί αύται 
σννεχίσθησαν ευρύτερον κατά ιό
1934.

Δυνάμει Ν. Διατάγματος άπό 
4-8-34 τό δικαίωμα τής άποκτή- 
σεως τοϋ συνόλου τής έθνικής πα
ραγωγής πολυτίμων μετάλλων πα- 
ρεχωρήθη είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν. Τά μέταλλα ταΰτα πληρώ
νονται είς Δινάρια είς τήν τιμήν 
τής διεθνούς άγοράς, εκτάκτως δέ 
καί μέχρι 35 ο]ο καί είς συνάλλα
γμα. Τό διάταγμα τούτο περιλαμ
βάνει τον χρυσόν, τήν πλατίνην καί 
τον άργυρον, διά τοϋ όποιου, λόγω 
τής άνατιμήσεώς του, δύναται νά 
άγορασθή χρυσός καί συνάλλαγμα 
είς τό εξωτερικόν.

Έπί πλέον δυνάμει ’Υπουργι
κής άποφάσεως άπό 13-3 34 ή 
Τράπεζα Αγοράζει είς τό εσωτερι
κόν χρυσά νομίσματα είς τήν τιμήν 
τών οποίων δικαιούται νά προσθέ- 
ση prime μέχρι τής διαφοράς με
ταξύ τής τιμής τοϋ χάρτινου Δινα- 
ρίυυ έξ Ζυρίχης.

Ή Τράπεζα ήγόρασε κατά τό 
1934 άπό τά χρυσωρυχεία τής χώ
ρας 1.174.98 κιλά καθαρού χρυ
σού Αξίας din. σταθεροπ. 44.339. 
000, έναντι 4,88 κιλών Αξίας στα
θεροπ. 184.000 τό 1933.

Επίσης ήγόρασε νομισματοποι- 
ημένον καί μή χρυσόν αξίας din 
σταθεροπ. 62.379.000.

Κατά τό 1934 έπανή/θεν είς τήν 
χώραν έκ τοϋ έξωτερικοϋ, δπου 
διετηρεϊτο, χρυσός Αξίας din. στα
θεροπ. 63.352.064,27.

’Εξωτερικοί πιστώσεις (revol
ving credits). Κατά τήν δξεΐαν 
συναλλαγματικήν καί νομισματικήν 
κρίαιν ή Τράπεζα έχρησιμοποίηαε 
πιστώσεις είς τό εξωτερικόν, διά 
τήν έκδοαιν τραπεζογραμματίων είς 
μεγαλειτέραν έκτασιν καί ένίσχυσιν 
επομένως τής έθνικής χρηματαγο
ράς καί κυρίως τών Τραπεζών.

Ή Τράπεζα έπεζήτησε νά έξο- 
φλήση κατά τό δυνατόν είς μεγαλει- 
τε'ραν έκτασιν τάς πιστώσεις ταύ- 
τας. ’Επειδή δμως διά τής κανονι
κής εισαγωγής συναλλάγματος ή 
έξόφλησις τών πιστώσεων τούτων 
θά άπήτει αρκετόν χρόνον, τή 
15-1-35 έξεδόθη διά τήν λύαιν τοϋ 
ζητήματος τούτου Ν. Διάταγμα, διά 
τοϋ όποιου επιτρέπεται προσωρι- 
νώς είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν νά 
πιριορίση είς 25 ο]ο τουλάχιστον 
τοϋ συνόλου τών υποχρεώσεων της 
δφεως τό είς χρυσόν καί συνάλλα
γμα κάλυμμά της ϋ πολογ ιζό μεν ον 
είς τήν νόμιμον τιμήν ηϋξημένην 
κατά 28,5 ο]ο, λόγω τής ίσχυούσης 
prime. Τό 20 ο]ο τουλάχιστον τών 
έν δφει υποχρεώσεων τής Τραπέ
ζης καλύπτεται διά χρυσού.

Δημιουργηθείσης διά τοϋ Διατά
γματος τούτου τής νομίμου προϋπο- 
θέσεως ή Τράπεζα έξώφλησε τάς 
πιστώσεις ταύτας, ώς έμφαίνεται 
έκ τής καταστάσεως τής 22-1-35, 
είς ήν τό Απόθεμα έμειώθΐ] κατά 
din. 723.636.000.

Τό Διάταγμα τούτο είναι μεγά
λης σημασίας διά τήν δράσιν τής 
Τραπέζης, διότι τής δημιουργεί θέ- 
σιν πολύ καλλιτέραν άπό άπόφεως 
πιστωτικής καί προεξοφλητικής πο
λιτικής. Ή δυναμικό της τής παρο

χής πιστώσεων υπό τής ΤραπέζηS 
ηύξήθη αημαντικώς διά τής μειώ- 
αεως τοϋ minimum τοϋ καλύμμα
τος καί επήλθε Αξιόλογος οικονο
μία είς τάς έτησίας δαπάνας τής ■ 
Τραπέζης καί οικονομία είς τ ας 
πληρωμάς είς συν)μα.

Άπό 1 λήξ. Φ)βρίου ό έπίσημος 
προεξοφλητικός τόκος έμειώθη άπό 
6 1]2 ο]ο είς 5 ο]ο καί ό τόκος 
τών προκαταβολών άπό 7 1[2 ο]ο, 
είς 6 ο]ο. Επομένως έκ τοϋ Ν. 
Διατάγματος τής 15-1 Αντλεί 
κυρίως ωφέλειαν ή εθνική οικονο
μία.

Εννοείται, δτι τό διάταγμα τού
το δεν μεταβάλλει τήν πολιτικήν 
τής Κυβερνΐ]σεως καί τής Έθνι
κής Ίραπέζης, σκοπός τής όποιας 
είναι ή διατήρησις τής σταθερότη
τας τοϋ έθνικοϋ νομίσματος είς τήν 
σημερινήν τιμήν του.

Συνεργασία μέ τά κράτη τής 
Μ. Άντάντ. Είς έκτέλεσιν άπο
φάσεως τοϋ Οίκονομ. Συμβουλίου 
τής Μ. Άντάντ συνήλθαν είς Βου- 
κουρέατιον άπό 29-31-10 υί Δι- 
οικηταί τών έκδοτικών Τραπεζών 
Γωυγκοσλ,αυϊας, Τσεχοσλοβακίας, 
καί Ρουμανίας καί κατέληξαν είς τό 
εξής συμπέρασμα :

«Μετ’ έξέτασιν τοϋ συνόλου τών 
» νομισματικών ζητημάτων, τά δ
η ποια τίθενται ήδη καί λαμβόντες 
» υπ’ δφει τάς σχέσεις, αί δποΐαι 
» ύφίστανται μεταξύ τής νομισμα- 
» τικής καί τής γενικής οικονομικής 
» καταστάσεως, οί Διοικηταί τών 
ji Έκδοτ. Τραπεζών τών χωρών 
» τής Μ. Άντάντέκφβάζουν τήν πέ
η ποίθησίν των, δτι εις έκ τών δ
η ρων τής οικονομικής Ανορθώσε
ι) ως καί τής έπανόδου εις τήν κα~
» νονικήν κατάστασιν είναι ή γένι- 
η κή νομισματική σταθερότης έπϊ 
» τής βάσεως τοϋ χρυσού κανόνας».

Οικονομικόν Σνμβούλιον τής 
Βαλκανικής Συνεννοήσεως. *Η 
ΰπογραφεΐσα τή 8-2-34 έν Άθή- 
ναις Βαλκανική Συνεννόησις είναι ΰ- 
φίατης σημασίας διά τήν χώραν μας^ 
Ή δεύτερα σύνοδος τής Βαλκανι
κής Συνεννοήσεως έγένετο τή 19-10 
είς Βελιγράδιον καί τή 2-11 συνε- 
στήθη έν Άγκύρα τό Οικονομικόν 
Συμβούλων τής Βαλκαν. Συνεννο
ήσεως κατά τον τύπον τοϋ Οίκον, 
Συμβουλίου τών χωρών τής Μ, 
Άντάντ.

Διάσκεφις τοϋ Οίκονομ. Συμβου
λίου τής Βαλκαν. Συνεννοήσεως 
συνήλθεν έν Άθήναις άπό 3-9-1-35.

Ή Τράπεζά μας θά ουνεργαοθή 
καί είς τό νέον τούτο καί σημαντι
κόν διά τήν χώραν μας Συμβού
λων, ώς συνεργάζεται είς τό Οικο
νομικόν Συμβούλων τών χωρών 
τής Μ. Άντάντ.

Διοικητικά μέτρα. Είς τάς άρ-
χάς Φ)βρίου ένεκρίθη ό κανονισμός 
τοϋ Ταμείου άλληλοβοη θείας τον 
Προσωπικού τής Έθν. Τραπέζης, 
Άπό 1-3-44 ή ιατρική περίθαλψις 
καί όλα τά συναφή πλεονεκτήματα 
έτέθησαν ιίς τήν διάθεσιν τών ή- 
σφαλισμένων.

Είς τό τέλος τοϋ έτους έδημοσιεύ- 
θη κατάλογος τών Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης διά τό 1934, έν τώ ο
ποία) άναφέρεται ό βαθμός, ή ήμε
ρο μηνία τής γεννήσεως, ή ημερο
μηνία προσλήφεως είς τήν Τράπε
ζαν, τά διπλώματα, ό βαθμός είς 
τον στρατόν καί ή οικογενειακή κα- 
τάσταοις. Διά τής δημοσιεύσεως 
τούτης, ή όποια θά έκδίδεται κατ 
έτος, συμπληροϋται σημαντικόν κε
νόν άπό άπόφεως καταστάσεως τών 
’Υπαλλήλων τής Τραπέζης.

’Αποτελέσματα. Τά Ακαθάριστα 
κέρδη τής χρήαεως 1934 άνήλθον 
είς din. 128.311.089,67, καί τά 
καθαρά είς din. 33.067.474,98, έξ
ών διενεμήθηοαν είς τούς μετόχους 
din. 21.000.000 ώς μέρισμα 35(1 
din. κατά μετοχήν.
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
ΤΗΣ BANCA D’ITALIA κ. V. AZZOLINI

Παρα τήν Εμφάνισιν συμπτω
μάτων αναρρώσεως εις πολλάς χώ
ρας κατά τό 1934, εν τούτοις δ 
αντίκτυπος τής από τοΰ 1929 άρ- 
ξαμενης κρίσεως εξακολουθεί να 
επιδρςί επί τής γενικής οικονομι
κής καταστάσεως.

Η επιμονή των δυσμενών συν 
τελεστών οφείλεται κυρίως εις τήν 
λήψιν αμυντικών μέτρων υπό τών 
χωρών εκείνων, αί όποΐαι ώς εκ 
τών σχέσεων αυτών με τό εξωτε
ρικόν ΰπόκεινται άμεσώτερον είς 
τον εκ τών μεταβολών ενός ξένου 
νομίσματος αντίκτυπον.

Τοιαΰτην Επίδρασιν ήσκησαν α! 
διακυμάνσεις τοΰ δολλαρίου καί 
ή συζήτησις τοΰ Άνωτάτου Συμ
βουλίου τών Ηνωμένων Πολι
τειών περί τής Ισχύος τής ρήτρας 
τοΰ χρυσοΰ, είς στιγμήν μάλιστα, 
καθ’ ήν ήρχίσε να. προσαρμόζεται 
ή διεθνής αγορά προς τό νέον ε
πίπεδον, τό δημιουργηθέν έκ τής 
ύποτιμήσεως τοΰ δολλαρίου.

'Οπωσδήποτε είναι βέβαιον, 8τι 
ή ύποτίμησις τοΰ δολλαρίου δχι 
μόνον δεν έξησφάλισεν είς τό ε
σωτερικόν τών Ηνωμένων Πολι
τειών τά προσδοκώμενα πλεονε
κτήματα, αλλά καί έδημιοΰργησε 
μεγαλειτέραν συγχυσιν καί αβεβαι
ότητα είς τάς ά'λλας χώρας, πα- 
ρεμποδίζουσα καί έπιβραδΰνουσα 
τήν επάνοδον είς τήν άνάρρωσιν.

Μετά τοΰτο έρχόμεθα είς τό 
συμπέρασμα, δτι ή επάνοδος είς 
σταθερόν νομισματικόν σύστημα 
στηριζόμενον Ιπί τοΰ χρυσοΰ, πα
ράλληλος προς τήν πολιτικήν εκ- 
κσθάρισιν, είναι ουσιώδης συντε
λεστής τής γενικής βελτιώσεως.

Τήν αρχήν ταυτην έπεβεβαίω- 
σεν ή όμοφώνως έκφρασθεΐσα 
γνώμη τών έν Βασιλεία συνελθόν- 
των κατά Μάϊον τοΰ 1934 Διοικη
τών τών Εκδοτικών Τραπεζών, 
διότι ή πείρα τοΰ παρελθόντος ά- 
πέδειξεν, δτι τό διεθνές νομισμα
τικόν σύστημα χρυσής βάσεως εί
ναι τό μόνον μέσον διά τήν Εξα
σφάλιση σταθερότητας καί τελεί
ας λειτουργίας τοΰ εμπορίου καί 
τών διεθνών οικονομικών.

Ή Τράπεζα τών διεθνών δια
κανονισμών έμμένουσα πιστή είς 
τάς αρχάς ταότας αποτελεί ισχυ
ρόν έρεισμα τών Ευρωπαϊκών χω
ρών τοΰ μπλοκ τοΰ χρυσοΰ.

Τό έτος 1934 χαρακτηρίζεται 
εξ άλλου από τήν μεγαλειτέραν 
δυσχέρειαν τών διεθνών ανταλλα
γών εμπορευμάτων καί υπηρεσιών 
κατ’ επίδρασιν τοΰ πολιτικοΰ πα
ράγοντος, δ όποιος παρεμποδίζει 
τήν επάνοδον είς τήν δμαλότητα, 
οπερ αποτελεί γενικήν επιθυμίαν.

*0 οικονομικός νασιοναλιαμός, 
έν πλήρει δράσει κατά τό λήξαν 
έτος, άπέβλεψεν είς τήν ταχυτέ- 
ραν λΰσιν τής κρίσεως διά γενικευ- 
σεως τής εφαρμογής τών τελών 
προτιμήσεως, τών οποίων αί συμ- 
φωνίαι τής Ottawa κατά τό έτος 
1932 αποτελούν τήν σαφεστέραν 
έκδήλωσιν.

‘Ο πολύπλοκος μηχανισμός τών 
ποσοστώσεων καί τών συμψηφι
σμών τείνει νά καθιερώση σχεδόν 
παντοΰ τον έλεγχον τών ξένων 
συναλλαγμάτων, δπερ κατέστη ε- 
πάναγκες από τήν έξαφάνισιν 
μιας διεθνούς βάσεως καί έθεω- 
ρήθη κατάλληλον διά τήν άμβλυν- 
σιν τών αποτελεσμάτων, τά όποια 
προκύπτουν από τάς μειωμενας 
δυνατότητας ανταλλαγής.

Πρέπει νά παρατηρηθή, έν τού- 
τοις, δτι τό σύστημα τών clearings 
άποδεικνύεται ανεπαρκές ελλείψει 
συνοχής, απαραιτήτου δια την ε
πίτευξη διεθνούς συμψηφισμού 
έμπορευμάτων καί τήν άποκατα- 
στασιν επομένως τοΰ διεθνούς Εμ 
ποοίου.

Παρατηροΰμεν επίσης, δτι οι 
δλονέν μεγαλείτεροι περιορισμοί 
τοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου και τό 
κλείσιμον πλείστων αγορών είς τάς 
έξαγωγάς γεωργικών προϊόντων, 
ύπεκίνησαν τήν Εκβιομηχάνιση 
χωρών μέ οικονομίαν κυρίως α
γροτικήν, αί όποΐαι κατ ακολου
θίαν τούτου ζητούν προστασίαν

κατά τών προϊόντων άλλων χω
ρών, βιομηχανικώς περισσότερον 
προηγμένων.

Κατά τό παρελθόν έτος κατέ
στη σαφέστερος ό μεγάλος οικο
νομικός αγών μεταξύ τών χωρών 
τοΰ groupe τοΰ χρυσοΰ καί τών 
χωρών τοΰ groupe τής στερλίνας 
καί τοΰ δολλαρίου. Αί τελευταία» 
αύται είναι όμοιογενέστεραι καί 
μεγαλειτέρας έπιδράσεως, κυρίως 
λόγω τής μεγαλειτέρας των εδα
φικής έκτάσεως

Αί πρώται πάλιν είναι ύγιέστε- 
ραι καί μεγίστης σπουδαιότητος, 
έπιβεβαιοΰσαι μέ αυτοθυσίαν τήν 
άναντίρρητον υπεροχήν τής αρχής 
τής χρυσής βάσεως.

Είς τήν διεθνή αγοράν παρατη- 
ρεΐται μεγάλη ρευστότης, μεγάλα 
ποσά δέ αναμένουν τήν κατάλλη 
λον στιγμήν διά μίαν καλήν χρη- 
σιμοποίησιν. Ή περίσσεια τών 
έπιζητούντων ασφαλή Επένδυση 
κεφαλαίων διετήρησεν δθεν τον 
τόκον τοΰ χρήματος κάτω τοΰ 
1 ο)ο είς άρκετάς αγοράς, ώς έν 
Ν. Ύόρκη, ένθα ό ετήσιος μέσος 
ήτο 0,29 ο)ο, έν Λονδίνφ 0,81 ο)ο, 
έν Amsterdam 0,77 ο)ο.

Αί μεταβολαί τοΰ επισήμου 
προεξοφλητικού τόκου δέν υπήρ
ξαν ούτε πολλαί, ούτε ουσιώδεις. 
Ό τόκος τής Federal Reserve 
Bank τής Νέας Ύόρκης κατήλ- 
θεν από 2 είς 1 1)2 ο)ο, τό Λον- 
δΐνον παρέμεινεν είς τό 2 ο)ο, οί 
Παρίσιοι είς τό 2 1)2 ο)ο καί αί 
Βρυξέλλαι μεταξύ 3 1)2 καί 2 1)2- 
ο)ο. Είς τήν Ιταλίαν δ τόκος 
ηύξήθη από 3 είς 4 ο)ο καί προσ- 
φάτως κατήλθεν είς 3 1)2 ο)ο.

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1934 ύ- 
πετιμήθη ή Τσεχοσλοβακική κο
ρώνα κατελθοΰσα ώς προς τήν 
λιρέτταν από 0,563 είς 0,469, δ
περ έπηκολούθησεν ή άποφασι- 
σθεΐσα παραχώρησις είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν τής Τσεχοσλο
βακίας τών εξωτερικών μέσων 
πληρωμής έκ μέρους δλων τών ι
διωτών καί Εταιρειών.

Τον ’Απρίλιον ή Εθνική Τρά
πεζα τής Αυστρίας έκαμεν ανα
προσαρμογήν τής αξίας τών είς 
χρυσόν καί συνάλλαγμα διαθεσί
μων της μέ αποτέλεσμα τήν ύπο- 
τίμησιν τοΰ σελληνίου από 2,6735 
(διά νόμου σταθεροποίησα) είς 
2,1046 ώς προς τήν λιρέτταν.

Προσφάτως, τέλος, ή Βελγική 
κυβέρνησις έδήλωσεν, δτι είναι ή- 
ναγκασμένη νά εγκατάλειψη τήν 
parite τοΰ χρυσοΰ καί νά υποτί
μηση τό belga κατά 25 ο)ο.

Ή άπόκκλισις, τήν όποιαν ΰ- 
πέστη είς τήν πράξιν δ κανών τοΰ 
συναλλάγματος χρυσής βάσεως έ- 
πέδρασεν άναμφισβητήτως είς τήν 
εξέλιξε ν τής κρίσεως, λόγφ τών 
δημιουργηθεισών είς τό γενικόν 
πεδίον τής οικονομίας σχέσεων 
άλληλεξαρτήσεως, εφόσον τό αυτό 
ποσόν χρυσού, οπερ άπετέλει τό 
απόθεμα τών Εκδοτικών 'Ιδρυμά
των, έδει νά καλύψη μεγαλειτέραν 
νομισματικήν κυκλοφορίαν. Κατά 
τήν βιαίαν έκδήλωσιν τής κρίσεως, 
ή κατάστασις αύτη άπέβη άναπο 
φεύκτως είς βάρος παντός, δ ό
ποιος είχε μετατρέψει τον χρυσόν 
εις συνάλλαγμα. Έν τούτοις ή έ- 
πιβράδυνσις τής επανόδου εις ίσορ- 
ρόπησιν τών διεθνών σχέσεων, 
σήμερον κυρίως οφείλεται είς τήν 
αστάθειαν καί τάς μεταγενεστέ- 
ρας διακυμάνσεις τών νομισμάτων 
εκείνων, έκ τών οποίων μάλλον 
θά έπρεπε νά αναμένεται μία συ
νεργασία, επί τφ σκοπφ έπουλώ- 
σεως τών πληγών, τάς όποιας ή- 
νοιξαν είς τούς άλλους νομισματι
κούς οργανισμούς.

Είς τήν Ιταλίαν μετά τούς πρώ
τους μήνας τοΰ έτους ηύξήθη τό 
έλλειμμα τού Εμπορικού ισοζυγίου 
έκ τής γενικής μειώσεως τών έμ- 
πορικών ανταλλαγών καί τών ε
ξαγωγών μας επομένως καί έκ 
τής αΰξήσεως τών εισαγωγών. 
Τό εμπορικόν άνισοζύγιον δέν ευ- 
ρεν άνάλογον αντιστάθμισμα είς 
τό ϊσοζύγιον τών πληρωμών. 

Συνεπείφ τής ηύξημένης ζητή-

σεως συναλλάγματος ή κυκλοφο
ρία καί αί προς κάλυψιν υποχρε
ώσεις, άν καί παρέμειναν περίπου 
είς τά αυτά ποσά, δέν εύρον εις 
τό απόθεμα τό πρότερον άφθονον 
κάλυμμα, εξ ού τή 26 Ν)βρίου ύ- 
ψώθη ό επίσημος προεξοφλητικός 
τόκος από 3 είς 4 ο)ο, μετά δέ 
τήν λήψιν ριζικών μέτρων προς 
περιστολήν τής ζητήσεως μέσων 
έξωτερικών πληρωμών κατωρθώ- 
θη τή 25 Μαρτίου έ.έ. νά ύποβι- 
βασθή είς 3 1)2 ο)ο.

’Επί τή βάσει τελευταίων στατι
στικών στοιχείων, τά οποία έν 
τούτοις δέν είναι απολύτως πλή
ρη καί ακριβή, προκύπτει, δτι ή 
μείωσις τοΰ αποθέματος από τοΰ 
1928 μέχρι τοΰ Μαΐου 1934 οφεί
λεται κυρίως είς επενδύσεις τής 
’Ιταλικής αγοράς εις τό έξ)χόν καί 
εις αγοράς ξένων τίτλο ν καί ’Ι
ταλικών τοιούτων έκδοθέντων είς 
τό έξ)κόν, υποστηρίζεται δέ, δτι 
άνευ τούτου τόϊσοζύγιον πληρω
μών θά ήδύναιο νά παρουσίαση 
ενεργητικόν υπόλοιπον. Έδημι- 
ουργήθη δθεν κατά τήν ρηθεΐσαν 
περίοδον μεταφορά τών διαθεσί
μων από τό απόθεμα τοΰ Εκδο
τικού 'Ιδρύματος εις τήν ατομικήν 
οικονομίαν δλίγων χιλιάδων ατό
μων καί οργανισμών.

Είναι ενεξήγητον επομένως τό 
κατά τήν ανωτέρω περίοδον πα- 
ρατηρηθέν φαινόμενον, καθ’ δ ό 
τόκος καί ή καθαρά άπόδοσις 
δλων τών έκδοθέντων εις τό 
Ιξ)κόν Ιταλικών τίτλων καί πολ 
λών ξένων έπενδύσεων ήτο ανώ
τερος τών αντιστοίχων έπενδύ
σεων εις τήν ’Ιταλικήν αγοράν, 
έξ ου έπήλθε καί σοβαρά ζημία 
είς βάρος τών αποθεμάτων τής 
χώρας.

Τό φαινόμενον τοΰτο έξηκολού- 
θησε καί μετά τήν υποτίμηση 
τών Άγγλοσαξωνικών νομισμάτων, 
παρετηρήθη μάλιστα εις τινας ή 
τάσις μειώσεως τών πραγματοποι- 
ηθεισών ζημιών διά νέων αγορών 
τίτλων είς δολλάρια καί στερλίνας 
|πί τφ σκοπφ έπιτεύξεως καλλιτέ- 
ρων μέσων τιμών.

Κατά τό 1934 ιϊς ταύτα προσε- 
τέθη καί ή μεγάλη αΰξησις τού 
Ελλείμματος τοΰ έμπορικοΰ ισοζυ
γίου, τό όποιον από 1.500 περί
που έκατομμ. λιρεττών κατά τά 
τρία προηγούμενα έτη άνήλθεν 
εις 2.441 έκατομμ., χωρίς άντι 
στάθμισμα είς τούς άδηλους πό
ρους τοΰ ισοζυγίου τών πληρω
μών, οί όποιοι μάλιστα ήλαττώ- 
θησαν. Επομένως καί άν είναι 
ακριβής δ ισχυρισμός, δτι τό ΐσο- 
ζύγιον τών πληρωμών ήτο ίσοσκε- 
λισμένον κατά τό 1933, βεβαίως 
τοΰτο ένεφάνισε μεγάλο έλλειμμα 
κατά τό 1934, ως αποτέλεσμα τής 
μεγάλης αύξήσεως τοΰ έλλείμμα- 
τος τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου.

Εντεύθεν έγένοντο αισθητοί 
κινήσεις κεφαλαίων έξ αφορμής 
έξαιρετικών γεγονόταιν καί τής με
τατροπής τών παγίων δανείων 
5 ο)ο. Τό έλλειμμα έκαλύφθη διά 
τών αποθεμάτων τοΰ Εκδοτικού 
'Ιδρύματος διά 1.513,5 έκατομμ. 
πλέον 177,9 έκατομμ. δι’ αγοράν 
χρυσοΰ είς τό έσωτερικόν.

Επειδή δέν παρετηρεΐτο αντι
στροφή τής τάσεως, ή κυβέρνησις 
έξέδωκε τό Βασιλ. διάταγμα τής 
26 Μαΐου καί βραδύτερου τής 8 
Δ)βρίου καί τής 16 Φεβ)ρίου.

’Υπολογίζεται, δτι από τής 
10)12)34 μέχρι τής 28 Φεβ)ρίου 
1935 παρεχωρήθη διά τήν είσσ|- 
γωγήν συν)μα περισσότερον τών 
2.000 έκατομμ. λιρεττών, ποσόν 
δηλ. ανώτερου τής αντιστοίχου 
περιόδου τών παρελθόντων έτών, 
δτε καί αί έξαγωγαί ήσαν ανώ
τεροι.

Παρά τήν μείωσιν τής έξαγω- 
γής, λόγφ τής έσωτερικής κατα- 
ναλώσεως καί τοΰ συντονισμού 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς 
τάς κατευθύνσεις τής φασιστικής 
κυβερνήσεως τό μέλλον αντιμετω
πίζεται μέ μεγαλειτέραν εμπιστο
σύνην.

Ό δείκτης τής ’Ιταλικής παρα

γωγής διά τον παρελθόντα Δ)βριον 
ήτο 89,65 έναντι 75,90 κατά τον 
αυτόν μήνα τοΰ 1933.

Ό μέσος μηνιαίος γενικός δεί
κτης τοΰ 1934 ανέρχεται είς 87,33 
καί δεικνύει τήν αισθητήν βελτί
ωση τής ’Ιταλικής βιομηχαν. πα
ραγωγής.

Οί γενικοί τιμάριθμοι χονδρικής 
πωλήσεως ήκολούθησαν κατά τό 
α'. έξάμηνον τήν από οκταετίας 
παρατηρηθεΐσαν έλαφράν τάσιν 
μειώσεως μέ κατωτάτην τιμήν 
272,91 (1913=100) τόν ’Ιούλιον 
έναντι 276,52 τόν Δ)βριον 1933, 
μεθ’ δ έσημειώθη ελαφρά ύψωσις 
μέ 279,17 τόν Δ)βριον 1934.

Οί τιμάριθμοι ακρίβειας ζωής έ- 
μειώθησαναίσθητώς κατά τό 1934 
Πουν ος 1927 = 100, Δ)βριος 1933 
74, Δ)βριος 1934, = 70,05).

Ώς προς τήν γεωργίαν, αί έξαι- 
ρετικώς δυσμενείς ατμοσφαιρικοί 
συνθήκαι τοΰ 1934 συνετέλεσαν 
είς μικροτέραν άπόδοσιν τών κυρι- 
ωτέρων καλλιεργειών.

Είναι γνωστή ή ιδιαιτέρα σημα
σία, ήτις άπεδόθη είς τήν καλλιέρ
γειαν τού σίτου καί τό ένδιαφέρον 
τής φασιστικής κυβερνήσεως προς 
αύξησιν καί βελτίωσιν τοΰ προϊ
όντος.

Παρά τήν μείωσιν τής παραγω
γής κατά 17.771.800.— κουϊντά- 
λια κατά τό 1934 έναντι τοΰ 1933 
(1934=63.327.700.— κουϊντάλια) 
εν τούτοις έκερδήθη ή μάχη 
τοΰ σίτου καί άπεδόθησαν είς τήν 
καλλιέργειαν νέαι γόνιμοι εκτάσεις 
μέ ευνοϊκά αποτελέσματα κοινωνι
κής σημασίας.

Ή βελτίωσες τών συνθηκών τής 
παραγωγής έπέδρασεν εύνοϊκώς 
έπί τής ανεργίας ανεξαρτήτως δλως 
τών μεταξύ τών ομοσπονδιών συμ
φωνιών τής 11)10 διά τήν παρα
δοχήν Εργασίμου έβδομάδος 40 ω
ρών, τών οποίων τή 9)2 εΐχον έ- 
πωφεληθή 220.031 έργάται.

Τή 31)12)34 οί άνεργοι ά- 
νήρχοντο εις 961.705, έξ ών 
211.320 εις τήν γεωργίαν, 664. 
441 είς τήν βιομηχανίαν καί 
85.944 είς τό έμπόριον καί τήν 
δημοσίαν υπηρεσίαν.

Οί αντίστοιχοι αριθμοί τοΰ 1933 
ήσαν κατά 170.552 ανώτεροι.

Έν σχέσει προς τήν Εβδομάδα 
τών 40 ωρών είναι αξιοσημείωτος 
ή ίδρυσις εϊδικοΰ Ταμείου, εις τό 
όποιον συνεισφέρουν οί έργοδόται 
καί αί συντεχνίαι καί τό όποιον 
συμπληρώνει τά ημερομίσθια τών 
Εργατών, οί όποιοι έχουν μεγαλεί- 
τερα οικογενειακά βάρη.

Ή φασιστική κυβέρνησις συνε- 
χίζουσα τήν πολιτικήν τής μειώσε
ως τοΰ κόστους τοΰ χρήματος μετά 
τήν μετατροπήν τών παγίων δα
νείων, προέβη εις μετατροπήν τών 
μέ άνώτερον τοΰ 4 ο)ο τόκον κτη- 
ματογράφων εις τίτλους τόκου 4ο)ο. 
Έπί ποσού κτηματογράφων 4400 
έκατομμ. λιρεττών υποκειμένων εις 
μετατροπήν, δέν έζήτησε ταύτην 
μία αναλογία μόνον 1,35 ο)ο.

'Όπως είς δλας σχεδόν τάς χώρας, 
ουτω καί είς τήν ’Ιταλίαν έξηκολού- 
θησε κατά τό οϊκονομ. έτος 1933-34 
καί κατά τούς πρώτους μήνας τής 
τρεχούσης χρήσεως ή άνισοσκέλεια 
τοΰ δημοσίου προϋπολογισμού.

Τό έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού 
τή 30 ’Ιουνίου 1934 άνήρχετο είς 
3340 έκατομμ. (πραγματικά έσοδα 
18057 έκατομμ. πραγματικά έξοδα 
21397 έκατομμ.), έναντι 3549 έ
κατομμ. προηγουμένης χρήσεως.

Τά Ενεργητικά υπόλοιπα δι’ δ
λας τάς κατηγορίας τού προϋπολο
γισμού κατά τό κλείσιμον τής χρή
σεως 1933-34 άνήλθον είς 5.661. 
έκατ. λιρεττών καί τά παθητικά εις 
8.644 έκατ. έναντι 5.079 έκατ. 
καί 7.845 έκατ. άντιστοίχως κατά 
τήν κλεισθεΐσαν τή 30)6J33 χρήσιν.

Διά τήν τρέχουσαν χρήσιν προ- 
εβλέφθησαν έσοδα 17.661,8 έκα
τομμ. λιρεττών καί έξοδα 20.636,1 
έκατομμ. μέ έλλειμμα 2.974,3 έ
κατομμ. μέ τάς μετοβολάς δέ τής 
28 Φ)βρίου τά προβλ’επόμενα έσο
δα άνήλθον είς 17.892,2 έκατομμ.

καί τά έξοδα εις 20.018,1 έκατομμ. 
ήτοι έλλειμμα 2.125,9 έκατομμ.

Τά αποτελέσματα τοΰ προϋπολο
γισμού Επηρέασαν άναποφεύκτως 
τόν όγκον τοΰ δημοσίου χρέ
ους άνερχομένον τή 30)6)34 είς 
102.634,5 έκατομμ., μ ή συμπερι
λαμβανομένου τοΰ δανείου Morgan, 
ήτοι παρουσιάζει αύξησιν 5.402,5 
έκατομμ. έναντι τοΰ αριθμού τής 
προηγουμένης χρήσεως.

Τή 28)2 τό δημόσιον χρέος ά
νήρχετο είς 105.175 έκατομμ.

Ή μετατροπή τών παγίων δα
νείων 5 ο)ο προΰκάλεσε μεγάλος δι
ακυμάνσεις είς τά Εθνικά χρε- 
ώγραφα.

Ή κυκλοφορία τραπεζογραμμα
τίων διεκυμάνθη εντός τοΰ περι
θωρίου 1 δισεκατομμ. άπό 13.455 
έκατομμ. τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ 
Σ)βρίου εις 12.420 έκατομμ. τή 
20)4.

Ή γενική πορεία τής κυκλοφο
ρίας ύπήρξεν άνάλογος προς τήν 
τοΰ προηγουμένου έτους.

Ή μεταλλική κυκλοφορία τοΰ 
κράτους παρέμεινε σχεδόν άμετά- 
βλητος γύρω τών 2143,9 έκατομ.

Τό έμπόριόν μας μετά τοΰ Εξω
τερικού ήσθάνθη περισσότερον 
τών άλλων χαρών τήν γενικήν 
πτώσιν τών διεθνών συναλλαγών.

Ί α ληφθέντα ύφ’ δλων τών χω
ρών μέτρα παρεμποδίζουν τήν κί
νηση τών έμπορευμάτων, τά ό
ποια ήδη δέν ευρίσκουν εύχερώς 
άλλην μορφήν Εξαγωγής άπό τήν 
ανταλλαγήν.

Έν τφ συνόλφ της ή εμπορική 
μας κίνησις άνήλθεν εις 12.891,9 
έκατομμ., ήτοι είναι κατά 4 θ)ο 
κατωτέρα τής τοΰ 1933.

Αί εϊσαγωγαί άνήλθον είς 7.666, 
6 έκατομμ. καί αί Εξαγωγαί είς
5.225.3 έκατομμ, μέ έλλειμμα
2.441.3 έκατομμ., έναντι 1.441,2 
έκατομμ. κατά τό παρελθόν έτος

Αί έξαγωγαί μας, λόγο.) τών δυ* 
σχερειών τής νομισματικής άγοράς 
τών εισαγωγικών χωρών ήσαν κα
τά 12,78 ο)ο κατώτεροι τών τοΰ 
1933.

Εΐδομεν, δτι έκ τών δυσχερειών 
τής άνταλλαγής τών ’Ιταλικών έμ
πορευμάτων μετά τοΰ Εξωτερικού 
έπηρεάσθη τό Εμπορικόν ϊσοζύ- 
γιον, τό όποιον προς εξίσωσίν του 
δέν εύρε συμψηφιστικούς πόρους 
είς τό οικονομικόν μας ϊσοζύγιον.

Έξ άλλου προς προστασίαν τής 
αξίας τής λιρέττας έλήφθησαν Ε
ξαιρετικά μέτρα, είς τά όποια ο
φείλεται ή προφύλαξις τών μετά 
τοΰ Εξωτερικού συναλλαγών μας 
άπό τήν Επίδρασιν τής δυσμενούς 
πορείας τοΰ Εμπορικού μας ισο
ζυγίου, παρά τόν Επιβλαβή άντί- 
κτυπον τών διακυμάνσεων τής 
στερλίνας καί τοΰ δολλαρίου.

Πράγματι ή στερλίνα άπό 62,34 
έναντι τής λιρέττας κατά Δ)βριον 
1933, έκλεισε τόν παρελθόντα 
Δ)βριον είς τά 58,07.

Άναλόγως τό δολλάριον άπό 
12,15 (Δ)βριος 1933) έκλεισε είς 
τά 11,73 κατά τόν παρελθόντα 
Δ)βριον.

Άντιθέτως τό Γαλλικόν καί τό 
Ελβετικόν φράγκον έσημείωσαν 
τιμάς ανώτερος έν σχέσει προς τήν 
parite των έναντι τής λιρέττας.

Τά υπό τής Γερμανικής κυβερ
νήσεως ληφθέντα μέτρα Εξηγούν, 
διατί παρά τήν μείωσιν τοΰ κα
λύμματος τής Reiehsbank είς 
1,62 ο)ο κατά τόν παρελθόντα 
Δ)βριον, τό μάρκον διετήρησε τι
μήν άνωτέραν τής parite τον.

Είς τήν ’Ιταλίαν τοιαΰται τιμαί άρί- 
σθησαν ύπό τοΰ Istituto nazionale 
peri cambi con Γ estero συμφώνως τφ 
διατάγματι τής 28)9)1934.

Ή πορεία τοΰ ισοζυγίου τών πληρω
μών καί ή αντίστοιχος μείωσις τών α
ποθεμάτων τής Τραπέζης (μείωσις τοΰ 
καλύμματος άπό 49,94 ο)ο τή 31)12)33 
είς 41,27 ο)ο τή 30)11)34) έπέβαλον τήν 
λήψιν μέτρων διά τάς επενδύσεις και 
τήν χρήσιν πιστώσεων είς τό εξωτερι
κόν, πρός τον σκοπόν διατηρησεως 
τής όφειλομένης Ισορροπίας μεταξύ τών 
αναγκών τής χώρας καί τών πρός αν- 
τιμετώπισιν τούτων διαθεσίμων, απη- 
ψευγομένων επιζήμιων μεταφορών και 
παρεκκλίσεων άλλοιουσών τήν εθνικήν 
οικονομίαν.

Τοιαΰτα μέτρα έλήφθησαν ύπό τής



φασιστικής Ιίυβερνήσεως εις δύο ημε
ρομηνίας.

Διά Βασιλικού Διατάγματος τής 26)5 
54 ύπεβλήθησαν είς τέλος χαρτοσήμου 
απόντες οι ξένοι ή ’Ιταλικοί τίτλοι έκ- 
δοθέντες είς το εξωτερικόν οί υπάρχον
τες είς την ’Ιταλίαν, ώς επίσης καί οι 
κατεχόμενοι υπό 'Ιταλών τίτλοι, έστω 
καί κατατεθειμένοι δι’ οίονδήποτε λό
γον είς τό εξωτερικόν.

Έξ άλλου διά διατάγμαιος τής αυ
τή; ημερομηνίας τοΰ 'Υπουργού ιών Οι
κονομικών, ώρίσθη, οτι δέν δύναται νά 
γίνη πρδξις έπί συναλλάγματος, εάν 
δέν άνταποκρίνεται είς πραγματικήν 
ανάγκην τή; βιομηχανίας, τοΰ εμπορί
ου, ή τοΰ τουρισμού.

Διά τοΰ ίδιου Διατάγματος άπηγο- 
ρεύετο επίσης ή άπόκιησις είς ξένας 
αγοράς τίτλων ή άξιων ξένων ή ‘Ιταλι
κών έκδιδομένων είς τό έξ)κόν καί ή 
εξαγωγή τραπεζογραμματίων καί οίων- 
δήποτε τίτλων είς λιρέττα;.

Ένεργότερον όμως ολοκλήρωσε τά α
μυντικά μέτρα τό Β. Διάταγμα τής 8 πα
ρελθόντος Δ)βρίου, διά τοΰ οποίου έκυ- 
ρώθη ή όποχρέωσις τών ’Ιταλικών 
νομικών προσώπων, όπως προσφέρουν 
είς τό Istituto nazionale per i cambi 
con V estero καί πωλοΰν επί τή ζητή
σει ή μεταφέρουν είς τόν ίδιον οργα
νισμόν, όλας τάς είς τό εξωτερικόν πι
στώσεις των,

’Επίσης υπεχοεώθησαν οί "Ιταλοί 
πολϊται νά αναγγείλουν tW τήν Banca 
d’ Italia, ώς αντιπρόσωπον τοΰ Isti
tuto όλας τις είς τό εξωτερικόν πιστώ
σεις των καί τούς κατεχομένους ύπ* 
αυτών ξένους ή ’Ιταλικούς τίτλους έκ- 
δεδομένους είς τό εξωτερικόν, έστω καί 
εάν ήσαν κατατεθειμένοι οΰτοι είς τήν 
αλλοδαπήν,

Οί ’Ιταλοί πολϊται ύπο/ρεοϋνται διά 
τών ληφθέντων μέτρων νά βοηθήσουν 
τήν άμυναν τής αγοράς μας άπό τούς 
κινδύνους τούς δυναμένους νά προκό
ψουν έκ τοΰ συνόλου τών είς τό διεθνές 
πεδίον δυσ/,ερειών.

Παραλλήλους ή φασιστική κυβέρνη- 
σις δέν παρέλειψε νά λάβη εγκαίρως 
μέτρα κατ’ ένδεχομένης έπιδεινώσεως 
τοΰ εμπορικού μας ισοζυγίου, συνεπεία 
νομοθετικών περιορισμών τού εξωτερι
κού έν σχέσει πρός τ ·ς είσαγωγάτ.

Ουτω διά Διατάγματος τοΰ 'Υπουρ
γού των Οικονομικών τής 16 παρελθ. 
Φεβ)ρίου ώρίσθησαν τά εμπορεύματα, 
διά τά όποια απαιτείται άδεια εισαγω
γής, μέ ειδικήν έξαίρεσιν διά τήν ει
σαγωγήν ξένων έμπορευαάτων^μέ γενι
κήν ή ιδιωτικήν ανταλλαγήν έναντι ’Ι
ταλικών έμπορευιιάτων. Διά μεταγενε
στέρου διατάγματος τής 1 Μαρτίου συ- 
νεπληρώθησαν οί ρυθμιστικοί τύποι εν 
σχέσει πρός τήν εισαγωγήν εμπορευμά
των πέραν τών ορίων τών ποσοστώσεων.

Έπιτευχθείσης ουτω πλήρους ό νγανώ- 
σεως τών εμπορικών μετά τής ξένης 
συναλλαγών έγένετο συντονισμός τών 
ενεργειών διά τροποποιήσεως τών κα
θηκόντων τού ’Εθνικού 'Ιδρύματος δια 
νήν εξαγωγήν, τό όιοϊον υπό τήν νέ- 
αν του επωνυμίαν «Istituto nazionale 
fascista per gli scambi con 1 estero», 
θά έπεκτείνη τήν δράσιν του καί είς 
τήν εισαγωγήν τών άναγκαιούντων 
εμπορευμάτων.

Ή άμυνα τής λιρέττα; δέν ή το δυ
νατόν νά παρίδη, ότι εν τή προθέσει 
τής ’Ιταλίας νά τη ρήση αύστηρώ; τάς 
έκ τών εισαγωγών της αναληφθεισας 
υποχρεώσεις, θά ήδύναντο να σχήμα τι 
σθοϋν υπό τόν τύπον τών εμπορικών 
συναλλαγών επικίνδυνοι μάζαι λιρεττών, 
ίκαναί νά βλάψουν τό νόμισμά μας εις 
δεδομένην δύσκολον στιγμήν.

"Επειτα ό έλεγχος έπί τήτ μεταφο
ράς συναλλάγματος δέν θά ήτο άποτε- 
λεσματικός, εάν δέν συνωδενετο άπό 
διατάξεις άναγομένας είς αυτήν τήν αι
τίαν τής μεταφροας, δη λ. την κί'ησιν 
τών εμπορευμάτων έκ τοΰ εξωτερικού.

Θεωρουμένων δέ τών εισαγωγών έν 
σχέσει πρός τάς έξαγωγάς δέν προστα
τεύονται μόνον τά έθνικά δικαιώματα, 
άλλά καί τά τών άλλων χωρών.

Δεδουένης τής επιμονής, μεθ’ ης 
πανταχόθεν ήγέρθησαν φραγμοί εις τάς 
συναλλαγάς, ή ’Ιταλία δέν θά ήδύνατο 
νά μή μι μη 9 ή χώρας ώς αί Ήνωμ. 
Πολιτεία·, ή Μ. Βρετανία, η Γαλλία, 
ή Γεριιανία, ή 'Ισπανία, ή ’Αργεντινή, 
ή Βραζιλία, ή Αυστρία, ή ’Ιαπωνία 
κλπ. είί τήν άπό καιρού ήδη λήψιν 
μέτρων έκ μέρους των έν σχέσει πρός

τήν εισαγωγήν εμπορευμάτων έκ τών 
άλλων χωρών.

’Επακολουθεί εκτενής παράθεσις 
στατιστικών στοιχείων έν σχέσει πρός 
τήν οικονομικήν κίνησιν τής χώρας καί 
τών έργασιών τής Τραπέζης, έκ τών ο
ποίων παραλαμβάνομεν τά εξής σπου
δαιότερα :
’Αποθέματα.

(Πρός κάλυψιν τής κυκλοφορίας καί 
τών ύποχρειόσεων όψεως) 1934=5.883,2 
έκατομμ., 1933=7.396,7 έκατομμ.
Κυκλοφορία καί ύποχρ. εις όψεως.

1934 __ 1933
Τραπεζογραμμάτια 13.145,3 13.243,3
Ύποχρ. όψεως 1.105,4 1.568,9

Σύνολον 14.250,7 14.812,2
Ή αναλογία τού καλύμματος πρός 

τό σύνολον τής κυκλοφορίας καί τών 
υποχρεώσεων όψεως συμφώνως τφ νο- 
μφ είναι 40 ο)ο.
Τρεχούμεν'οι Λ)ομοί.

(Σύνολον χρεώσεως καί πιστώσεως) 
1934=37.5*60.609.— χιλ. 
1933=52.392.576.— χιλ. 

Προεξοφλήσεις.
1934=912.969 γραμμάτια άξίας Lit. 

13.046,3 έκατοιιμ.
1933=908.782 γραμμάτια αξίας Lit. 

14.654,3 έκατομμ.
Προκαταβολαί.

1934=20.409,5 έκατομμ.
1933= 9. ι’01,6 έκατομμ.
Ή πίστωσις τής Τραπέζης είς τρε- 

χούμενον λ)σμόν πρός τό Istituto per 
la ricostruzione industriale άνήρχετο 
τή 31)12 είς 1.091,3 έκατομμ., έναντι 
1.137,9 έκατομμ. τή 31)12)33. 
Χαρτοφύλακαν έθν. χρεωγράφι>ν 

τής Τραπέζης.
31)12)34=1.384,8 έκατομμ. 
31)12)33=1.370,7 έκατομμ.

Istituto nazionale per i cambi con 
Γ estero.

Καί κατά τό έτος τούτο τό Istituto 
nazionale έπρομήθευσε τό συνάλλα-

Β.· ■■■ Β··

Ή έλλειψις βιομηχανίας χη
μικού χάρτου (Καρμπόν) 

δέν υπάρχει πλέον.
Προ έ'τους ά&ορνβως αννεστή- 

&η και διά τής άρίαιης πόιότη 
τος τον παραγομένου Καρμπόν 
REX έπεβλήΰη τελείως παν
τού δπον έγένετο συγκριτική 
δοκιμή έστω και πρός γνωστά 
όνόματα ξένων έργοστασίων ά- 
κριβωτέρων δέ πολύ τιμών.

Καρμπόν “REX,, προμηθεύ
ονται κατόπιν έπισταμένης συγ
κριτικής δοκιμής ποιότητας με
ταξύ άλλων.

Τράπεζα Ελλάδος,
Τράπεζα 'Αθηνών,
Ίονική Τράπεζα,
Δήμος Πειραιώς,
Σιδηρόδρομοι Σ.Π.Α.Π. 
’Εμπορικόν Έπιμελητήριον 
Πανεπιστήμιον 
Πρωτοδικεϊον 
Γενικόν Αογιατήριον 
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών 
Ήλεκτρικαί Έταιρείαι 
Οικος παπαστράτου 
‘Εταιρία Λιπασμάτων 
’Εθνική Άτμοπλοΐα 
’Ακτοπλοΐα τής 'Ελλάδος κλπ.

Παρη καλόν μεν πρός τό συμφέρον 
τής υπηρεσίας σας άφ’ ενός καί άφ’ 
ετέρου ΐνα έχητε τήν ίκανοποίησιν δτι 
ύποστηρίζετε βιομτ^χανίαν άξίας υπο
στηρίξεις τηλεφωνήσατε 22-786 ϊνα 
σάς σταλούν δείγματα.

* Αντιπροσωπεία διά την * Ελλάδα 
καί Εξωτερικόν

IIII. I X. ΟΠΟΙΟΠΟΤΗΙ
ΑΟΗΝΑΙ = Στοά Πεσμαζόγλου

■ ■■■■■■■■■■■

γμα διά τάς άνάγκας τού Δημοσίου 
Θησαυροφυλακίου καί τών Αυτονόμων 
Κρατικών ’Οργανισμών καί διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών έπί τής εποχής ίου 
συνομολογηθέντων δανείων, έπεξέτεινε 
τάς συμφωνίας clearing διά τήν ρύθμι- 
σιν τών πληρωμών έκ τών μετά τού 
έξωτερικοϋ έμπορικών συναλλαγών, 
τών όποιων ή υπηρεσία τοΰ είναι άνα- 
τεθειμένη καί άνέλαβε (Διάταγμσ8)12)34) 
τό έμπόριον παντός μέσου πληρωμής 
εκτός τής ’Ιταλίας. Είς τό αύιό "Ιδρυμα 
άπόκειται ή συγκέντρωσις τών έκ τής 
έξαγωγής προερχόμενων μέσων πλη
ρωμής.
Άποταμίευσις.

Τή 31)11)34 ήσαν εγγεγραμμένα 3161 
πιστωτικά καταστήματα, ώς δυνάμενα 
νά δέχωνται καταθέσεις (995 Ιδρύματα, 
Τράπεζαι καί τραπεζιτικά γροφεϊα,102 
ταμιευτήρια καί ενεχυροδανειστήρια 1ης 
καιηγορίας, 2964 άγροτικά ταμεία καί 
μικρότεροι οργανισμοί).
Κέρδη.

Τά ακαθάριστα κέρδη τής Τραπέζης 
άνήλθον είς Lit. 255.727.11-,95 διά 
τό 1934 έναντι Lit. 315.490.059,61 διά 
τό 1933.
'Έξοδα, είσφοραί καί άποσβέσεις.

Αυται άνήλθον διά τό 1931 είς Lit, 
200.467.416,31, έναντι Lit. 262.587. 
173,75 διά τό 1933.
Μέρισμα.

‘Εκ τών καθαρών κερδών τής χρή- 
σεως άνερχομένων είς Lit. 55.259.706, 
64 διενεμήθη μέρισμα Lit. 30 000.000 
ήτοι Lit. 60 κατά μετοχήν, πλέον ει
σφοράς Lit 8.655.093,73 υπέρ τοΰ ειδι
κού άπυθεματικοΰ αποκλειστικής κυρι
ότητας τών μετόχων.

Καταλήγων ό κ. Azzolini προ
σθέτει τά έξης :

Τά αποτελέσματα τής χρήσεως 
1934 είναι κατά τοσοϋτον σημαν
τικότερα, καθόσον περισσότερον 
τών άλλων ετών, ό δρόμος μας 
υπήρξε δυσχερής καί κοπιώδης, 
άποδεικνΰουν δέ, δτι ή Banca <Γ 
Italia εξυπηρέτησε τήν χώραν 
εμπνεομένη σύμφωνα μέ τόν κύ
ριον σκοπόν της καί τάς παραδό
σεις της, άπό τό υπέρτατον εθνι
κόν συμφέρον.

Τήν καλλιτέραν περί τούτου βε- 
βαίωσιν παρέχουν ή άμυνα τής 
λιρέττας, δ άνευ προηγουμένου πε
ριορισμός τοΰ προεξοφλητικού τό
κου καί ή προμήθεια συναλλάγμα
τος διά τάς άνάγκας τής παραγω
γής.
—

Τό έμπεπιστευμένον είς τό εκδο
τικόν Ιδρυμα έργον ενρε, παρ’ ο- 
λας τάς δυσχερείας, πλήρη άνά- 
πτυξιν.

Ή εθνική οικονομική δραστη- 
ριόιης είς τάς άρχας τοΰ 1935 α
ποκαλύπτει σημαντικήν βελτίωσιν, 
τοσούΐφ μάλλον άξιοσημείωτον, 
καθόσον έπετάθη ή παρακωλύου- 
σα τάς διεθνείς συναλλαγάς επί- 
δρασις τών στοιχείων εκείνων α
νωμαλίας, μεταξύ τών οποίων κυ
ριαρχεί ή κατάστασις τών νομι
σμάτων τοΰ bloc τής στερλίνας— 
δολλαρίου.

Οί παραγωγοί μας, προσαρμο- 
σθέντες πρός τάς παρούσας δυσχε
ρείς συνθήκας τής οίκοι ομικής 
ζωής, θά εύρουν είς τήν σποκαθι- 
σταμένην ισορροπίαν τής εσωτερι
κής αγοράς τήν βάσιν τής μελλον
τικής αυτών αντοχής καί τήν δυ
νατότητα νά υπερπηδήσουντά εμ
πόδια τών έιεθνών σχέσεων, ευ
θύς ώς αίθριάση δ πολιτικός όρί- 
ζων καί έπιτρέψη τήν σύναψιν ε
πωφελών συμφωνιών είς τό πεδίον 
τής παγκοσμίου οικονομίας.

Είς τήν ’Ιταλίαν, μέ τήν πλή
ρη άνάπτυξιν τών συντεχνιακών 
οργανώσεων, ή οικονομική πει
θαρχία, παραλλήλως πρός τήν πο
λιτικήν τοιαύτην, είναι ύπεράνω 
παντός ατομικού συμφέροντος άν- 
τιτιθεμένου πρός τό εθνικόν τοι- 
οΰτον καί εμπνέει είς δλους τό 
ειλικρινές πνεύμα τής συνεργασίας 
καί τό άκλόνητον αίσθημα τής 
πίστεως, τά όποια δέον πρώτιστος 
νά κυριαρχούν είς την χρηματι
κήν καί πιστωτικήν αγοράν.

‘Έλεγχος καί περιορισμοί έχρει - 
άσθησαν επίσης καί είς τήν Ιταλί
αν. Δυνάμεθα όμως νά βεβαιώσω- 
μεν, δτι κατεβλήθη πάσα προσπά
θεια διά νά μή παρακωλυθή ή ε- 
λευθέρα άνάπτυξις τών παραγω
γικών δυνάμεων ώς πρός τσς εμ
πορικός συναλλαγάς.

Όσον τελεία καί άν είναι είς 
μίαν χώραν ή τάξις και ή πειθαρ
χία τή: εργασίας καί τής παραγω
γής, δέν είναι πραγματοποιήσι- 
—

μος ή πλήρης οικονομική εύρυ- 
θμία χωρίς ισορροπίαν είς τάς 
σχέσεις μετά τών άλλων χωρών.

Τά αλλεπάλληλα νομοθετικά καί 
διοικητικά μέτρα άποδεικνύουν 
τήν συνεχή ανάγκην προσαρμο
γής τής εθνικής οικονομικής ζωής 
πρός τος επιδράσεις τής εξωτερι
κής καταστάσεως.

Έν τούτοις, δέν προβλέπεται 
προσεχής ή επιθυμητή γενική 
σταθερότης τών νομισμάτων, διότι 
θά άπήτει βαθείας μεταβολάς είς 
τήν οικονομικήν κατεύθυνσιν τών 
χωρών, αί δποΐαι εύρίσκονται είς 
πρωτεύουσαν θέσιν. Δέον έξ άλλου 
νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή έπικρά- 
τησις συγκεκριμένων αντιλήψεων 
είς τό διεθνές νομισματικόν πε
δίον δέν είναι δυνατή, εφόσον δέν 
καταστούν σαφείς καί σταθεροί 
οί πολιτικοί καί οίκονομ, σχέσεις·.

Ό Duce είς τόν λόγον του τής 
26)5)34 ενώπιον τής Βουλής έτό- 
νισεν :

»*Η οικονομική άνόρθωσις είς 
»μεγαλείτέραν ή μίκροτέραν έκτα- 
λ σιν ΰπόκειται σήμερον είς προϋ- 
»ποθέσεις καθαρώς πολιτικής φύ- 
»σεως. Ουδέποτε άλλοτε δσον σή- 
»μερον ή άνάπτυξις τών οίκονομι- 
»κών δυνάμεων έξηρτήθη άπό τάς 
»συνθήκας τής ευρωπαϊκής καί 
>παγκοσμίου πολιτικής».

Ή ’Ιταλία παίζει συνεχώς ενερ
γητικόν ρόλον εις τήν ισορροπίαν 
καί τήν έκκαθάρισιν τών διεθνών 
πολιτικών σχέσεων. Είς τόν μα
κράν όμως καί δυσχερή οικονομι
κόν αγώνα οφείλει νά ύπολογίζη 
εις τήν πρόθυμον συνεργασίαν ό
λων τών Ιταλών, οί όποιοι, δπως 
είς τόν μεγάλον πόλεμον άντιμε-, 
τώπισαν άδιστάκτως διά τήν άμυ
ναν καί τό μεγσλεΐον τής Πατρί
δας τεράστιος θυσίας αίματος καί 
περιουσιών, ουτω καί σήμερον θά 
αποδείξουν τήν πίστιν των πρός 
τήν βεβαίαν οικονομικήν νίκην, 
τήν όποιαν θά εξασφάλιση εις την 
ανανεωθεΤσαν ’Ιταλίαν ή στ αθέρα 
καί σοφή καθοδήγησις τοΰ Duce. 

-- . ■ ———----------------
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ΤΤΕΙΡΑΊΚΗ-ΠΑΤΡΑΤΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ α.ε.
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Κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένον Δραχ. 50.125.000
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:

ΕΝ ΠΕΙΡΜΙΕΙ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ΠΑΤΡΑΙΣ
Π Ρ Ο ·|· Ο Ν Τ A :

Νήματα βιομηχανίας, νήματα εμπορίου,
Κάμποτ, Χασέδες, ’Αλατζάδες, ’©ξφόρ,

Σινδονόπονα, Τραπεζομάνδηλα, Πετσέτες,
Φανελλότσιτα, Ντοκ, Κουβέρτες κ.λ.π.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ:
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΙΟΛΟΥ 26ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 114

’Αντιπρόσωπος έν Θεσσαλονίκη Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΣ 
Μητροπόλεως καί Κομνηνών
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*Η πρώτη
| Γραφομηχανή ήτο:

| REMINGTON
1 κατεσκευάσΒη άπό τό ό· 
! μώνυμον έργοστάσ;βν τών 
= οπλών τό 1873 καί σιίμε- 
| ρον κατέχει τά σκήπτρα, 

Ή έξέλιξίς της είς δια- 
1 φόρους τύπους είναι ένδια- 
I φέρουσα.

Περιγράφεται είς ειδικά 
| φυλλάδια άποστελλόμενα δο)- 
1 ρεάν τφ αίτοϋντι άπό τόν 
| Γενικόν ’Αντιπρόσωπον

Π· ΣΟΛΟΜΟΝ
I ευριπιδου 9* ΑΘΗΝΑΣ

ΕΤς έκ τών νέων τύπων NOISELESS
’Αθόρυβος

= Τηλέφωνον 22-687 =
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I ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ |
I ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΦΘΟΝΙδΟΥ - 2ος όροφος |
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 9

Μετοχικόν Κεφάλαιον ΑφαχμαΙ 14.600.000 §

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
Εις Δραπετσώνα Πειραιώς 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ « ΗΡΑΚΛΗΣ » 
70.0CC Τ. έτησίως.

’Εν' Βόλο
ΤΣΙΜΕΝΤΑ « ΟΛΥΜΠΟΣ» 

40.000 Τ. έτησίως.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ;
Κεντρ. Γραφεία 25.101, Ά&ήναι 
Πρατηρίου 25.191, "Α&ήναι
’Εργοστασίου 40-441, Πειραιεύς 

1 ραφεία Βόλ ου ι 
Δημητριάδος 128 — Τηλ. 55. 

Πρατήριου Θεσσαλονίκης :
Στοά Παρ&ενων 8 — Τηλ. 39.18

Τηλεγραφική
ΣΙΜΗΡΑΚΛΗΣ—ΛΒΗΜΑΣ.

ΔιεύΟυνσις ;
ΒΟΛΟΤΣΙΝΙΕΙΪΤ—ΒΟΛΟΝ

1 Αί μεγαλύτερα» καί μέ τά ιτλέ- Άρτιώτατα έργαστήρια χημικών | 
Ξ ον συγχρονισμένα μηχανήματα καί βιομηχανικών δοκιμών ιτα- | 
1 έγκαταστάσεις: Τρεις ιτεριστρο- ρακολουθήσεως ποιότητος προϊ- | 
= φικοΐ κλίβαχ’οι. όχ'των.



Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΞΥΤΤΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1. —’Από τοϋ δευτέρου ήμίσεος 

τοϋ παρελθόντος αίώνος, δτε κα
τόπιν τής τομής τοϋ ισθμού τοϋ 
Σουέζ ένεκαινιάσθη (1869) σύντο
μος θαλασσία οδός έξ Ευρώπης ι 
προς τάς περί τον ’Ινδικόν ωκεα
νόν και τό δυτικόν μέρος τοϋ ΕΙ- 
ρηνικ οϋ χώρας (’Άπω ’Ανατολήν, 
Αυστραλίαν κλπ), ήρχισαν νά δη- 
μιουργώνται διά τον λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης συνθήκαι λίαν ευ
νοϊκά! προς άξιόλογον αυτού άνά- 
πτυξιν.

Τφ δντι ουτος είναι είς των 
πλησιεστέρων προς την διώρυγα 
τοϋ Σουέζ ευρωπαϊκών λιμένων, 
κείμενος εις άπόστασιν 735 μόνον 
μιλίων άπ’ αυτής, έναντι 1200— 
1300 περίπου των λιμένων τοϋ 
μυχού τής Άδριατικής (Τεργέστης, 
Φιοΰμε, Σούζακ, Βενετίας) καί 
1000—1200 των παρά τάς έκβο- 
λάς τοϋ Δουνάβεως (Κωνστάντζης, 
Γαλαζίου κλπ). Άφ’ ετέρου τ'] 
Θεσσαλονίκη, έν άντιθέσει προς 
τούς λοιπούς λιμένας τής νοτίου 
Βαλκανικής, οΐτινες κεϊνται ομοί
ως πλησίον τής διώρυγας τοϋ Σου
έζ, επικοινωνεί σχετικώς ευκόλως 
μετά τής Κεντρικής Ευρώπης, χά
ρις εις τήν παρουσίαν βορείως αυ
τής τής καλής φυσικής όδοΰ συγ
κοινωνίας, ήν σχηματίζουν αί κοι
λάδες τοϋ ’Αξιού και τοϋ Μάργου 
(Μοράβα) και ήτις άρχομένη εκ 
τοϋ Θερμαϊκού κόλπου καταλήγει 
παρά τήν Σεμένδριαν είς τον Δου- 
ναβιν τήν άρίστην ταΰτην πλω
τήν οδόν, (1) ήτις διασχίζει τήν 
Κεντρικήν Ευρώπην είς μέγα μή
κος.

2. —Κατά μήκος τής καλής φυ
σικής ταύτης οδού συγκοινωνίας 
κοιλάδων Άξιοϋ -- Μάργου, δεν 
ήργησε νά κατασκευασθή σιδηρο
δρομική γραμμή (Βελιγραδιού καί 
Σεμενδρίας— Στάλατς—Νίσσης— 
Σκοπιών (2) —Θεσσαλονίκης) διά 
τών προσπαθειών κυρίως τής Αυ
στροουγγαρίας, ήτις και ένδιεφέ- 
ρετο ίδια οϊκονομικώς διά τήν ά- 
νάπτυξιν εν τφ Αίγαίφ ναυτικοΰ 
κέντρου προς εξυπηρέτησιν μέρους 
τού μετά τής ’Ανατολής ύπερθα- 
λασσίου εμπορίου της. Ούτως ήρ- 
χισεν ή κίνησις τοϋ λιμένος τής 
Θεσσαλονίκης, ιδία από τής κα
τασκευής τοϋ νέου λιμένος (1901), 
νά καθίσταται βαθμηδόν και ζωη- 
ροτέρα, χωρίς δμως καί νά εξε
λιχθώ καί λίαν σημαντικώς καθ’ 
δλον τό διάστημα, καθ’ δ άπετέλει 
μέρος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας.

Κατά τά τελευταία έτη τοϋ πα
ρελθόντος αίώνος ή γενική ναυτι
λιακή κίνησις τοϋ λιμένος’έκυμαί- 
νετο συνήθως (χωρητικότης κατα- 
πλεόντων πλοίων) περί τάς 
700—800 χιλ. κόρων (3), κατά τάς 
άρχάς τοϋ παρόντος περί τάς 900 
χιλ. (4), κατά τά αμέσως δε προη
γούμενα τοϋ πρώτου Βαλκανικού 
Πολέμου έτη ΰπερέβη καί τό εκα
τομμύριου. 'Η εμπορική δέ κίνη- 
σις (αξία εϊσαγομένων καί εξαγο
μένων εμπορευμάτων) άνήρχετο 
κατά μέσον δρον κατά τά τελευ
ταία έτη τής Τουρκικής^ διοική- 
σεως είς περίπου 150 εκατομμ. 
χρυσών φράγκων.

3. — "Οταν μετά τό 1912 δ λι- 
μήν τής Θεσσαλονίκης περιήλθεν 
είς τήν Ελλάδα κατεβλήθησαν 
μέγάλαι προσπάθειαι όπως κατα- 
λάβη ουτος τήν θέσιν, ήν αί συν- 
θήκαι γενικού περιβάλλοντος (γε
ωγραφική θέσις κλπ.) ήδύναντο νά 
τφ έπιτρέψωσιν.

*Τφ ό'ντι ή κίνησις τοϋ λιμένος

(1) Ό Δούναβις είναι κατάλληλος 
διά τήν ναυσιπλοΐαν κυρίως μέχρι τοϋ 
Kelheim έν Βαυαρία, παρά τήν συμ
βολήν τοϋ παραποτάμου του Altmuhl.

(2) Τό μεταξύ Νίσσης καί Σκοπιών 
τμήμα άπεπερατώθη κατά τό 1888.

(3) 1894 760 χιλ., 1898 820 χιλ.
(4) Μέσος δρος 1905—1907 930 χιλ

κατά τήν τρίτην δεκαετηρίδα τοϋ 
παρόντος αίώνος κατέστη μάλλον 
ζωηροτέρα τών προγενεστέρων πε
ριόδων (κατάπλοι πλοίων ετησίως 
χωρητικ. περί τό 1 1)2 εκατομμ. 
κόρων (1), έκφορτωνι μένα εμπο
ρεύματα περί τάς 400 — 500 χιλ- 
τόν.). Ούχ ήττον παρά καί τήν αΰ- 
ξησιν ταύτην κινήσεως, δεν δύ- 
ναται νά λεχθή δτί.ό λιμήν τής 
Θεσσαλονίκης έξειλίχθη μέχρι τοϋ 
σημείου εκείνου, δπερ αί συνθή- 
και φυσικού περιβάλλοντος επέτρε- 
πον νά έλπίζη τις. Τουναντίον 
μάλιστα φαίνεται δτι άφίσταται 
πολύ ιούτου.

4.—Διερωτάται τις δθεν διατί 
παρά τάς καταβληθείσας προσπά
θειας ύπό τοϋ Ελληνικού Κρά
τους, παρά τήν σύστασιν ελευθέ
ρων ζωνών, ό λιμήν ουτος δεν κα- 
τώρθωσε νά καταλάβη τήν άρμό- 
ζουσαν αύτφ θέσιν ; Καί αν δεν 
κατώρθωσε τοΰτο μέχρι τοϋδε, 
είναι άρά γε δυνατόν νά τό έπι- 
τύχη έν τφ μέλλοντι ;

Ή έρευνα τών κυριωτέρων γε- 
νικωτέρας ίδίςι φύσεως αιτίων, συ
νεπείς τών όποιων δεν ήδυνήθη 
ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης νά έξε- 
λιχθή, δσον θ’ άνέμενέ τις, απο
τελεί κυρίως τό άντικείμετον τής 
παρούσης μελέτης, έν τελεί τής 
οποίας έν εϊδει συμπερασμάτωνέξά- 
γεται κατά τό μάλλον ή ήττον άφ* 
έαυτής καί ή άπάντησις είς τό ερώ
τημα άν είναι δυνατόν έν τφ μέλ- 
λοντι καί ύπό ποιας προϋποθέ
σεις, ν’ άποκτήση δ λιμήν ούτος 
τήν θέσιν, ήν αί συνθήκαι φυσικού 
περιβάλλοντος τφ επιτρέπουν νά 
διεκδίκηση.

I
Αί οικονομικά! λειτουργίαι

των εμπορικών λιμένων.
1.— Αί οικονομικά! λειτουργίαι 

τών εμπορικών λιμένων είναι κυ
ρίως αί εξής :

α) Ή τοπική ή χωρική (fon- 
ction regionale) συνισταμένη είς 
τήν ώς σημείου αλλαγής μεταφο
ρικού μέσου χρησιμοποίησιν αυ
τών προς εξυπηρέτησιν τών ύπερ- 
θαλασσίων συναλλαγών περιοχής 
τινός. Ή περιοχή αυτή αποτε
λούσα τήν ένδοχώραν (Hinterland) 
τοϋ λιμένος, δύναται ν’ άνήκη ο
λόκληρος είς τό αυτό κράτος είς δ 
καί δ λιμήν, ώς π.χ. ή ύπό τών 
λιμένων Καλαμών, Βόλου κλπ. 
έξυπηρετουμένη- δυνατόν δμως 
ν’ άνήκη έν μέρει καί είς άλλα 
κράτη, άλλοτε μεν κατά μικράν 
αναλογίαν ώς π.χ. ή ύπό τοϋ λι
μένος τής Μασσαλίας έξυπηρε
τουμένη, άλλοτε δέ κατά μεγαλει- 
τέραν ώς είναι ή ύπό τών λιμέ
νων Άμβέρσης, Ρόττερδαμ κλπ. 
τοιαύτη.

Ή τοπική λειτουργία νοείται 
κυρίως ώς άναφερομένη είς τήν 
εξυπηρέτησιν τής ένδοχώρας, ύπό 
εύρυτέραν δμως έννοιαν δύναται 
νά περιληφθή είς αυτήν καί ή 
έξυπηρέτησις ύπερθαλασσίων τμη
μάτων οπότε ή αλλαγή μεταφορι
κού μέσου συνίσταται είς τήν με- 
ταφόρτωσιν, εϊτε αμέσως, είτε καί 
κατόπιν προσωρινής άποθηκεύ- 
σεως, είς άλλο πλοίον. Ούτως δ 
λιμήν τοϋ Πειραιώς εξυπηρετεί 
μέγα μέρος τών ύπερθαλασσίων 
συναλλαγών τών νήσων τοϋ Αι
γαίου, καίτοι αύται κέκτηνται ί
διους λιμένας καί τοΰτο κυρίως 
καθόσον άμεσοι συγκοινωνίαι με
ταξύ αυτών καί πολλών άλλων 
χωρών, μεθ’ ών συναλλάσσονται, 
δεν ύς ίστανται. Επίσης δ λιμήν 
τοϋ Αμβούργου εξυπηρετεί μέρος 
τοϋ ύπερθαλασσιου εμπορίου των 
Σκανδιναυϊκών και Βαλτικών 
χωρών διά τον αυτόν λόγον.

β) «Η έμπορική (fonction com- 
merciale) συνισταμένη είς τήν

(1) 1.610.000 κατά τό 1930.

παρεμβολήν τών εμπορικών οίκων 
τοϋ λιμένος μεταξύ τών συναλλασ- 
σεμένων μερών, ήτοι τών έν τή 
ένδοχώρςι εμπόρων κλπ. καί τών 
έν ύπερθαλασσίαις χώραις, ή α
κόμη καί είς τήν παρεμβολήν 
τούτων είς τάς μεταξύ ύπερθαλασ
σίων χωρών συναλλαγάς. Τήν ά- 
νάπτυξιν τής οικονομικής ταύτης 
λειτουργίας τών λιμένων άναφο- 
ρικώς προς ένδοχώραν καί ύπερ- 
θαλασσίας χώρας μή άνηκούσας 
είς τό αυτό κράτος είς δ καί δ 
λιμήν, διευκολύνει είς τάς χώρας 
είς ας δεν είναι άπηλλαγμένα δα
σμοί τά είσαγόμενα έμπορεύματα, 
ή σύστασις έλευθέρων ζωνών.

Ώς έκ τής παρεμβολής ταύτης 
τών έμπορικών οίκων τοϋ λιμένος 
μεταξύ τών συναλλασσομένων, 
προς τά έκ τής χρησιμοποιήσεως 
τοϋ λιμένος ώς σημείου αλλαγής 
μεταφορικού μέσου κέρδη (φορτο
εκφορτωτικά κλπ.), προστίθενται 
καί τά έκ τής εμπορίας τοιαϋτα, 
άτινα είναι καί σημαντικώτερα.

γ) Ή βιομηχανική (fonction 
industrielle), συνισταμένη είς τήν 
έν αύτοίς ριζικήν ή μή επεξεργα
σίαν τών εϊσαγομένων καί τήν έ- 
πανεξαγωγήν αυτών ύπό νέαν κα
τά τό μάλλον ή ήττον μορφήν.

Ή άνάπτυξις βιομηχανιών είς 
τούς λιμένας κατ’ αρχήν δεν πα
ρουσιάζει δυσχερείας, δεδομένου 
δτι ή εισαγωγή πρώτων υλών καί 
καυσίμων τοιούτων διά θαλάσσης 
είναι σχετικώς εύκολος, ώς επί
σης καί ή διά θαλάσσης έπανεξα- 
γωγή τών κατεργασθεισών ύλών 
ύπό μορφήν βιομηχανικών προϊ
όντων. Μάλιστα δέ διά τοϋ συ
στήματος τών έλευθέρων ζωνών, 
είς άς έπιτρέπεται καί ή βιομηχα
νική έπεξεργασία τών εϊσαγομένων 
έκ τοϋ έξωτερικοΰ (ώς π.χ έν Άμ- 
βούργφ κλπ.), εις λιμήν δύναται 
νά καταστή άξιόλογον βιομηχανι
κόν κέντρον έξυπηρετήσεως καί 
ξένων χωρών.

Ή άνάπτυξις τής βιομηχανικής 
λειτουργίας συνεπάγεται προς τά 
κέρδη έκ τών δύο προηγουμένων 
λειτουργιών καί βιομηχανικά τοι- 
αϋτα, ατινα δεν είναι ίσως δλιγώ- 
τερον σημαντικά τών προηγου
μένων.

Προς τάς τρεις ταύτας κυριω- 
τέρας οικονομικός λειτουργίας 
τών λιμένων δέον νά προσθέση 
τις καί δύο έτέρας.

δ) Τήν άνεφοδιασμοΰ τών 
πλοίων είς καυσίμους νλας, τρό
φιμα κλπ., ήτις είναι χαρακτηρι
στική τών λιμένων τών κειμένων 
έπί τών μεγάλων θαλασσίων ο
δών, ώς είναι π.χ. οί λιμένες τοϋ 
Γιβραλτάρ, τής Μάλτας, τοϋ 
Πόρτ—Σάϊδ, τοϋ Άδεν, τής Σιγ
καπούρης κλπ. καί

ε) Τήν ώς κόμβου έπιβατικών 
ανγκοινωνιωνι άφορώσαν είτε 
τούς συνήθεις ταξειδιώτας, ώς 
είναι οί λιμένες τοϋ Καλοί, τΰς 
Διέππης, τής Όστάνδης, τοϋ Hoek 
van Holland, τοϋ Βρινδησίου κλπ. 
εϊτε καί μετανάστας ώς είναι οί 
λιμένες τής Βρέμης, τοϋ Χερβούρ- 
γου κλπ.

2.— "Ολοι οί κατά τό μάλλον 
καί ήττον άξιόλογοι λιμένες συγ- 
κεντροίσιν ώς έπί τό πολύ πλειο- 
τέρας τής μιάς τών διαφόρων ώς 
άνωτέρω οικονομικών λειτουρ
γιών, πολλοί δε τών μεγαλειτε- 
ρων, ώς ή Νέα Ύόρκη, τό Άμ- 
βοϋργον, ή Μασσαλία κλπ. σχεδόν 
δλας.

Κυρίως αί προσπάθειαι τών 
μεγάλων λιμένων τείνουν είς τήν 
είς μεγάλην κλίμακα άνάπτυξιν 
τών τριών πρώτων λειτουργιών, 
τοπικής, έμπορικής και βιομηχανι
κής, αΐτινες δύνανται ν' άποφέρω- 
σι τά μεγαλείτερα κέρδη καί νά 
συντελέσωσιν εις την τεράστιον 
έξέλιξιν αυτών.

Τοϋ κ, ΓΑΣΠ, ΜΙΣΤΑΡΑΙΙ, τής ’Εθνικής Τραπέζης

II
Τό δυνατόν τής άναπτυξεως 

μιάς έκάστης τών οικονομι
κών λειτουργιών έν τώ λι- 
μένι τής Θεσσαλονίκης

1. — Ό λιμήν τής Θεσσαλονί
κης ώς έκ τής γεωγραφικής αύτοΰ 
θέσεως δεν φαίνεται νά τελή ύπό 
εύνοϊκάς συνθήκας διά τήν άξιό
λογον άνάπτυξιν τής τέταρτης οι
κονομικής λειτουργίας, τήςτοΰ άνε- 
φοδιασμοΰ. Τφ δντι δεν εύρίσκε- 
ται έπί άξιολόγου τινός θαλασσία; 
δδοϋ συγκοινωνιών, ώστε νά κα
ταστή κατ’ άνάγκην λιμήν προ- 
σεγγίσεως (escale). Ή πλησιεστέ- 
ρα αυτού θαλασσία οδός, ή Μεσο
γείου— Εύξείνου, διέρχεται είς αρ
κετήν άπόστασιν προς νότον, έπω- 
φελοϋνται δέ ταύτης άλλοι λιμέ
νες τοϋ Αιγαίου καί δή ή Σύρος 
(κυρίως τλλοτε) καί δ Πειραιεύς.

Μόνον μία δευτι ρεύουσα γραμ
μή, ή Άδριατικής -βορείου Αι
γαίου—Δαρδανελλίων— Εύξείνου, 
έξυπηρετουμένη ύπό τοϋ Lloyd 
Triestino καί ή περιφερική Ελ
ληνική γραμμή τοϋ Αιγαίου διέρ
χονται δΓ αυτού, άμφότεραι δμως 
δεν παρουσιάζουν καί πολύ με
γάλην σπουδαιότητα, ίδίςι δέ ή 
πρώτη.

2. - -’Επίσης δεν φαίνεται δυνα
τή καί ή έξέλιξις τοϋ λιμένος τής 
Θεσσαλονίκης είς άξιόλογον κόμ
βον έπιβατικών συγκοινωνιών. Του
ναντίον μάλιστα ή δσημέραι χω
ρούσα άνάπτυξις τών χερσαίων 
συγκοινωνιών δλονέν καί περιορί
ζει τήν έπιβατικήν κίνησίν του.

’Ήδη άπό τής κατασκευής τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσα
λονίκης— Δεδεαγάτς (Άλεξανδρου- 
πόλεως)—Κων)πόλεως μείωσίς τις 
τής έπιβατικής κινήσεως ήρχισε 
νά σημειοϋτσι. Κυρίως δμως αΰτη 
έμειώθη τά μέγιστα άφ’ δτου δ 
Πειραιεύς συνεδέθη σιδηροδρομι- 
κώς μετά τής Ευρο'ιπης, κατόπιν 
τής κατά τό 1916 άποπέρατώοεως 
τοϋ τμήματος Παπαπουλίου — 
Πλατύ. ’Έκτοτε ή Θεσσαλονίκη 
έπαυσε ν’ άποτελή τον κύριον ά- 
κς-αΐον προς τό Αίγαίον σιδηρο
δρομικόν σταθμόν τού Ευρωπαϊ
κού δικτύου. (1) Κατά συνέπειαν

1) Έτερον άκραίον πρός τό ΑΙ- 
γαΐον σιδηροδρομικόν σταθμόν τοϋ 
Ευρωπαϊκού δικτύου άπετέλει καί τό 
Δεδεαγάτς (νΰν Άλεξανδρούπολις), δ
περ δμως ώς έκ τής μεγαλειτέρας ά
πό τής Κεχτρικής Ευρώπης άποστά- 
σεο'ς του (Βελιγράδιον—Διδεαγάτς 893 
χλμ., έναντι μόνον 707 Βελιγραδιού 
—Θεσσαλονίκης), τής έλλείψεως καλοί 
λιμένος κλπ. δεν ήδύνατο ν' άν ταγώ
ν ισθή τήν Θεσσαλονίκην έν τη λει
τουργία τούτη.

άπώλεσε βαθμηδόν τήν αρκετά 
σχετικώς άξιόλογον έπιβατικήν κί- 
νησιν, ήν είχε συγκεντρώσει άπό 
τής κατασκευής τής γραμμής Βε
λιγραδιού — Νίσσης — Σκοπιών— 
Θεσσαλονίκης.

Άπετέλει §ε μέχρι τότε, έν τών 
άξιολόγων σημείων άλλαγής με
ταφορικού μέσου διά τήν μεταξύ 
Κεντρικής Ευρώπης καί βορείου 
Βαλκανικής άφ’ ενός καί δυτικής 
καί νοτίου Μικράς Άοίας, Συρίας, 
Παλαιστίνης καί Αίγύπτου (1) άφ’ 
ετέρου έπιβατικήν κίνησιν. Τήν 
κίνησιν ταύτην συνεκέντςωσε βα
θμηδόν μεταπολεμικώς δ ΓΙει- 
ραιεύς. (2) Καί \αί μέν έξηκολού- 
θησαν να ύπάρχωσιν έκ Θεσσαλο
νίκης συγκοινωνίαι άπ’ ευθείας με
τά τής Αίγύπτου καί Συρίας διά 
Μυτιλήνης καί Δωδεκανήσου, ούχ 
ήττον προτιμάται ή διά Πειραιώς, 
ώς κατά πολύ ταχυτέρα.

Μέχρι τού 1922, δτε ή δυτική 
Μικρά Άσία ήτο Ελληνική, έξη- 
κολούθει νά διατηρή ή Θεσσαλο
νίκη μέρος τής κινήσεως ταύτης, 
τό άναφερόμενον είς τήν έν λόγφ 
χώραν, έξ ής δεν άφίστατο ή δσον 
περίπου καί δ Πειραιεύς.

Ακολούθως άπώλεσε καί ταύ
την. Καί έξακολουθεΐ μέν νά ύφί- 
σταται γραμμή Θεσσαλονίκης— 
Σμύρνης (Lloyd Triestino), ή 
κίνησις δμως αυτής, ώς έκ τής οι
κονομικής παρακμής τής δυτικής 
Μικράς ’Ασίας καί τής μεγάλης ά- 
ραιώσεως τοϋ πληθυσμού της, με
τά τήν έξοδον τών Ελλήνων, δεν 
είναι πλέον άξιόλογος. Πάντως ή 
διά Θεσσαλονίκης δδύς θά έξακο- 
λουθή ν’ άποτελή τήν συντομωτέ- 
ραν έκ δυτικής Μικράς ’Ασίας 
πρός τήν Κεντρικήν Ευρώπην, 
ή γραμμή δέ Σμύρνης—Θεσσαλο
νίκης θά παραμείνη σχεδόν ή μό
νη έπιδεκτική άξιολόγου άναπτύ
ξεως έν τφ μέλλοντι.

(ΓΈπεται οννέχεια)

1) Ή άπό τοϋ Πόρτ—Σάϊδ άπόστα- 
σις τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης εί
ναι αρκετά συντομωτέρα τής άπό 
Βρινδησίου. Τούτου ένεκεν καί πολλοί 
ελπίδες εΐχον γεννηθή άπό τοϋ 1888 
περί συγκεντρώσεως είς τον λιμένα 
τής Θεσσαλονίκης άξιολόγου μέρους 
τής διά Βρινδησίου πρός ’Ανατολήν 
έπιβατικής κινήσεως.

2) Ή μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης 
καί Συρίας επιβατική κίνησις, άπό 
τής άποπερατώσεως όλων τών έν Μι
κρά ’Ασία τμημάτων τής σιδηρ. γρα- 
μής Χαϊδάρ-Πασά—Ίκονίου—’Αδάνων 
— Δαμασκού, ήρχισον έν μέρει νά γίνε
ται καί διά τής γραμμής τούτης.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Εγκαταστάσεις 

Έργοστάσιον Πάτριον 
» Πειραιώς
» Καλλιθέας

Έξ ών :
’ Αρχικαί εγκαταστάσεις 
Νέαι » 1933

» » 1934

’Αναλυόμενοι εις ;
Γήπεδα
Κτίρια
Μηχανήματα

"Ακίνητον πρώην Βιομηχ. Βάμβσκος 
’Ακίνητον άλλοτε Έργοστ. Μυτιλήνης 
’Έπιπλα 
Αΰτοκίνητον
’Ανταλλακτικά μηχανημάτων 
Ταμεΐον
’Αποθήκη πρώτων υλών και προϊόντων 

Βάμβαξ 
Υλικά 
Προϊόντα

Προκαταβολαί αγοράς βάμβακος κτλ. 
Γραμμάτια Εισπρακτέα

Μεΐον προεξωφλημένα

Χρεώσται
’Ασφάλιστρα μή δεδουλευμένα 
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί 
'Απαιτήσεις Επισφαλείς

46.218.410.30
23.342.009.30
31.142.470.45

100.702.890.05

83.259.542.— 
3.811.186 40 

13.632.161.65
^ 100.702.890.05

5.976.280.50 
23.202 699.20 
71.523.910.35

15.436.705.50
2.245.314.15

26.196.973.20

29.937.803.80
28.045.599.40

100.702 890 05 
1.584.064.50 

526.790.45 
1.— 

Κ
Ι.—

1.313.829.20

43.878.992.85
2.555.792.—

1.892.204.40 
10.941.901 50 

375 103.— 
1.048.242.20 

1.—

Δρχ. 164.819.814.15

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

100.250 μετοχαί προς 500 Δρ. Δρ. 50.125.000.—
Τακτικόν άποθεματικόν

Παρελθούσης Χρήσεως 653.068.—
Χρήσεως 1934 727.117.-

» 1.380.185.—
Έκτακτον άποθεματικόν

Παρελθούσης Χρήσεως 3.000.000.—
Χρήσεως 1934 2.000.000.—

» 5.000.000.—
Κέρδη καί Ζημίαι

Υπόλοιπον 31 Δεκεμ. 1934, εις νέον » 2.195.650.50
Κρατήσεις προς άπόσβεσιν εγκαταστάσεων

Παρελθούσης Χρήσεως 8.635.000.—
Χρήσεως 1934 11.865.000.—

» 20.500.000.—
Κρατήσεις καί προβλέψεις διάφοροι

Παρελθούσης Χρήσεως 1,290.508.95
Χρήσεως 1934 1.000.000.—

» 2.290.508.95
Πληρωτέοι δασμοί καί φόροι 
’Ανοικτοί λογ)σμοί παρ’ ’Εθνική Τραπέξη

» 2.683.097.20

επί υποθήκη » 24.940.202.—
’Ανοικτοί λογ)σμοί παρ’ Εθνική Τραπέξη

έπί προσωπική άσφαλεία > 20.403.419.75
Βιομηχανικόν Δάνειον £ 18079 = 18)3

προς 534.— » 9 654.673.30
Δάνεια επ’ ένεχύρφ εμπορευμάτων » li.541.619.60
Προμηθευταί καί άλλοι πιστωτικοί λ)σμοί 2.519.413.—
Μετοχ. ουγχωνευθείσης Άν.Έτ. Βιομ. Βάμβ. > 88.740.—
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί » 1.806.742.75
Μήπω πληρωθέντα μερίσματα παλαιών Χρήσεων » 70.982.10
Καθαρόν μέρισμα Χρήσεως 1934 » 7.017 500.—
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου » 766.884.—
Φόρος μερίσματος καί ποσοστών Δ. Συμβουλίου

Μερίσματος 1.653.532.—
Ποσοστών 181.664.—

» 1.835.197.—
Δρχ. 164.819.814.15

<<ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ η

ΧΡ ΕΩΣΙ Σ
Γενικά έξοδα

Μισθοδοσίαι καί ποσοστά Διευθύνσεως, μισθο
δοσία» προσωπικού, περίθαλψις προσωπικού. Έ
ξοδα κινήσεως προσωπικού, φωτισμός, θέρμανσις, 
γραφική ύλη, άγαθοεργίαι, δικαστικά και λοιπά 
έξοδα διαχειρίσεως 

’Ασφάλιστρα 
Φόροι Δημοσίου 
Τόκοι
’Έξοδα ίδρύσεως Εταιρίας 
’Αποσβέσεις

Επίπλων _ 52 323.40
’Επισφαλών απαιτήσεων 528.946.25

Κρατήσεις προς άπόσβεσιν εγκαταστάσεων 
Κρατήσεις καί προβλέψεις διάφοροι

Καθαρά Κέρδη προς διάθεσιν

Δρχ. 6.552.162.05
» 1.002.140.80
» 3.273.547.80
» 5.120.126.95
» 105.802,10

581.269.65

11.865 000.— 
1.000.000 — 

29.500.049.35 
14.542.347.50

»

» 44.042.396.85

'Υπόλοιπον 31 Δεκεμβρίου 1933 
'Ακαθάριστα κέρδη εκ πωλήσεως προϊόντων 
Συναλλαγματικοί διάφορά!

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧ. 14.542.347.50

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Δρχ. 2.324.752.05

40.516.786.15
1.200.858.65

Καθαρά Κέρδη
Εις τακτικόν άποθεματικόν 5 ο)ο 

» πρώτον μέρισμα επί μετοχών 100250 προς 20.—

Εις ποσοστά Δ. Συμβουλίου, μεΐον φόρου 
» φόρον ποσοστών Δ. Συμβουλίου 
» πρόσθετον μέρισμα έτί μετοχών 100250 προς 66.50 
» έκτακτον άποθεματικόν 
» Νέον

Δρ. 727.117. 
» 2.005.000.

Δρ. 14.542.

2.732.

347.50

117.—
»
»

11.810.230.50
766
181,

6.666
2.000
2.195

884.— 
664.— 
.032 — 
.000.- 
.650.50

11.810.230.50

ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ί 934
Πρώτον μέρισμα προς Δρ. 20 
Πρόσθετον μέρισμα προς δρ. 66.50

Μεΐον αναλυτικού φόρου καθαράς προσόδου καί φόρου οδοποιίας 
Μέρισμα ελεύθερον φόρου προς Δρ. 70 — εφ’ έκάστης μετοχής

Δρχ. 2.005.000.— 
» 6.666.032.—

8.671.032.— 
1.653.532.—

>

»

7.017.500.-

Τό έκ Δρχ. 70.— καθαρόν μέρισμα πληρωθήσεται έπί προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 2 μερισματαποδείξεως τών μετοχών τής Εταιρίας μετά την έγκρισιν τού ’Ισολογι
σμού υπό τής Γενικής Συνελεΰσεως καί εις ημέραν όρισθησομένην ύπ’ αυτής.

Έν Άΰ·ήναις xfj 22 Απριλίου 1935

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α· ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Θ· ΣΤΡΑΤΟΣ-Ν- Α· ΛΕΜΠΕΣΗΣ

(Δημοσιεν&ήτω διά τών λαβονσών έγγραφον εντολήν εφημερίδων)

Ο ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Άκινητβποιημένον :
’Εργοστάσια, Κτήσεις, Κτήρια Δραπετσώνα 

» » » Βόλου
Ατμόπλοια 

Χημεΐον 
"Επιπλα
Αυτοκίνητα, "Ιπποι καί Άμαξαν 
’Εργαλεία καί Σιδηρουργεία 
’Επισφαλείς απαιτήσεις

II. 'Απησχβλημένβν:

54.694.587.20 
67.880.495.85 
1.975.661.— 

260.781 — 
167.189.45 
492.661.15 
98.466,15 

7.179.520.—

Χρεωστικά υπόλοιπα πρ σ, τρέχ. λ)σμών
'Εκκρεμείς λ)σμοί
Γραμμάτια εισπρακτέα
‘Υλικά ανταλλακτικά
Σάκκοι
Καύσιμοι ΰλαι 
Πρώται ΰλαι

Προϊόντα (μίγματα Κλίνκερ, Τσιμέντα)
III. Διαθέσιμα :

Τράπεζαι : Λ/σμός Καταθ. δψεως καί Ταμεϊον 
Χρεώγραφα
Καταθέσεις δι’ έγγύησιν

122.575.082,55

10.174.278,75 132.749.361,30

6.614.388,65 
1.397.831,85 
5.045.885,50 
3.247.843,05 

738.197,— 
2.223.752,30 

651.445,15 
2.456.7 23,65 22.376.067.15

10.496.129,75
1.195.184.—
2.508.237,50 14.199.551.25

169.324.979.70

I. Κεφάλαιον ;
Μετοχικόν Κεφάλαιον
Άποθεματικόν έξ εκδόσεων 27.341.847,70

14.600.000,—
Τακτικόν άποθεματικόν παρελθ. χρήσεων 

> » παρούσης χρήσεως
7.079.543.80
1.000.000.— 8.079.543,80 35.421.391,50

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν εργοστασίων 
Κτήσεων καί Κτιρίων παρελθ. χρήσεων

παρούσης χρήσεως
40.870.168, 65 
7.819.175.— 48.189.343,65

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν Χημείων
παρελθουσών χρήσεων 

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν επίπλων 
παρελθ. χρήσεων 
παρούσης χρήσεως

159.388.45
7.800.—

260.780,-

167.188,45
Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν εργαλείων καί 
Σιδηρουργείων παρελθουσών χρήσεων 

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν επισφαλών λο
γαριασμών παρελθ. χρήσεων

παρούσης χρήσεως
3.679.519.—
3.500.000.—

98.465,15

7.179.519,—
Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν αύτοκιχήτων, 
ίππων καί αμαξών παρελθ. χρήσεων

παρούσης χρήσεως
319.635.15
173.025.— 492.660,15

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν άτμοπλοίων 
παρούσης χρήσεως 1.500.000,— 57.887.956,4®

Προβλέψεις συναλλαγματικής διαφοράς 
διαφορών τιμών χρεωγράφων

παρελθ. χρήσεων 
παρούσης χοήσεως

11.137.975.50
3.074.541.15 14.212.516.65

II. 'Υποχρεώσεις:
’Ενυπόθηκα δάνεια (Βιομηχανικόν παρά τη Hellenic and

General T’-ust Ltd Λίραι 
Άγγλ. £ 6° πρός δρ. 375 22.500.000,-

» » Παρά ifj Έθνι: 'ίθ 4.260.170,45
Πιστωτικά υπόλοιπα προσωρ. τεχ. λ 
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων 
Γραμμάτια πληρωτέα

1.593.249,05
197.226,50

2.162.830,65 30ι728.476,65'
III. Κέρδη καί Ξημίαι :

Μέρισμα 1934
Προμέρισμα 1934
Ποσοστά Δ'ευθύνσεως 1934

8.030.000,—
383.460.—
646.784.—

Ποσοστά Συμβουλίου 1934 616.784.—
Ποσοστά υπαλλήλων 1934
Φόρος καθαςά; προσόδου των ανωτέρω 
Υπόλοιπον ε’ις Νέον

94.680.—
2.220.133,—
1.949.560.— 13.971.401.—

Διάφοροι καταθέται εγγυήσεων 2.508.237.50
169.324.979.70

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

ΔΟΥΝΑΙ Λ A Β Ε 1 Ν
Προμήθειαι καί εκπτώσεις
Γενικά Έξοδα διαχειρίσεως
Τόκοι
Φόρος Κύκλου ‘Εργασιών
Φόροι καί Χαρτόσημα
Φόρος Καθαράς Προσόδου
Συναλλαγματικοί διαφοραί
’Υπόλοιπον εξόδων ένυποθ. Βιομ. Δανείου
’Αποσβέσεις καί κρατήσεις ώς ανωτέρω
Κέρδη πρός διάθεσιν

592.266,20
2.658.398,20
4.003.518,45
1.479.879,80

198.911,60
84.779,10

249.944,90
962.469,55 10.230.197,80

16.074.541,15
20.000.000.—

‘Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως
Κέρδη έκ πωλήσεω; προϊόντων
Διάφορα κέρδη

45.732.956.25
97.182,70

474.600.—

45,830.138,95

46.304.738,95 46.304.738,95

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Όμολογίαι ’Αναγκαστικού Δανείου 1922 τεμάχ. 15 X 41 615.—

» » » 1926 > 862 X 37 31.894.—
Μέτοχοί Θ. Ε. Τ. Ε. Κ. » 1300 X 100 130.000.—

» A. Ε. Τ. Ο. » 25 X 140 3.500.—

Προσωρινός τίτλος 033 όνομαστ. Κεφαλαίου Α.Κ.Τ.Ε. 34.175.—

Μετοχαί Τ. Ε. Μ. Ε. » 650 X 400 260.000.—
, Β. Ε. Π. A. Κ. > 490 X 1500 735.000.—

1.195.184.—

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧ. 20.000.000
Τακτικόν άποί εματικόν
Ποσοστά Διευθύνσεως 1934 πρός 4 ο]ο
Φόρος Δημοσίου 19.152 ο]ο
Ποσοστά Συμβουλίου 1934 πρός 4 ο]ο
Φόρος Δημοσίου 19,152 ο]ο
Ποσοστά υπαλλήλων 1)2 ο]ο
Φόρος Δημοσίου 5,32 ο]ο
Προμέρισμα 1934 επί μετοχών 146.000 X 30
Φόρος Δημοσίου 19,152 ο]ο
Μέρισμα 1934 επί μετοχών 146.000 X 55
Φόρος Δημοσίου 19,152 ο]ο
"Υπόλοιπον εις Νέον

646.784, — 
153.216.—
646.784. — 
153.216.— 
94.680.—
5.320.—

4.380.000.—
1.032.059.—
8.030.000.-
1.908.381.—

1.000.000.—

800.000.—

800.000.—

100.000.—

-6.412.059.—

9.938.381.—
1.949.560.—

20.000.000.—

‘Ολικόν μέρισμα ακαθάριστον 
Φόρος Καθαρός Προσοδου

‘Ολικόν Μέρισμα καθαρόν

105.14
20.14
85.00

Εντολή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
Έν Άϋήναις rfj 7 Μαρτίου 1935

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

‘Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΣΣΟΣ

‘Ο επί τοδ Λογιστηρίου
ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ



Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ EOT. Ι1ΡΪΜ1Ϊ0Ι
(Συνέχεια έχ τής 2ας σιλίδος) 

μετοχήν,απαιτούνται διάφοροι δροι.
α) Κατώτατον καί άνώτατον ο- 

ριον ηλικίας π.χ. 22—30 Ετών.
β) Προσαγωγή διπλώματος Επι

στημών ή γραμμάτων, ή διπλώμα
τος άποφοιτήσεως μεγάλης τίνος 
Σχολής, Πολυτεχνείου, Άνωτάτων 
Εμπορικών σπουδών κλπ.

γ) Προϋπηρεσία διάρκειας 6 μη
νών ή 1 έτους εις Ύ)μα ή Κ. Κ)μα.

Όλίγας εβδομάδας προ τής δρι- 
σθείσης δΓ έκαστον διαγωνισμόν 
χρονολογίας, πάντες οι υποψήφιοι 
συγκεντροννται εις τα διαμερίσμα
τα τής Γεν. Έπιθεωρήσεως, ένθα 
υπό την διεύθυνσιν ενός ή πολλών 
Επιθεωρητών συμπληρούσι την 
προπαρασκευήν των (διαλέξεις, Ε- 
πανάληψις υπό μορφήν Ερωτημά
των κλπ.). Ή Εξέτασις γίνεται Επί 
θεμάτων ήμιγενικών, ήμιτεχνικών, 
διεξάγεται δε πάντοτε αύστηρώς: 
πολλοί οι κλητοί, άλλ ολίγοι οι 
Εκλεκτοί,ιδία Εν περιόδφ οικονομι
κής κρίσεως.

Άντιθέτως, κατά τό δεύτερον 
σύστημα οι Επιθεωρηταί ονομά
ζονται και’ εκλογήν άνευ διαγωνι
σμού, μεταξύ τών παλαιών Διευ
θυντών ή 'Υποδιευθυντών Ύπ)των. 
Ό δεύτερος ούιος τρόπος προσλή- 
ψεως εχει τό πλεονέκτημα, δτι εί
ναι δλιγώτερον δαπανηρός, διότι 
παρέχει εις τήν Γεν. Έπιθεώρησιν 
υπαλλήλους τελείως κατηρτισμέ- 
νους, λίαν εμπείρους καί γνώστας 
δλων τών λεπτομερειών τού τρα
πεζιτικού επαγγέλματος.

Έν τούτοις, προσωπικώς προτι- 
μώμεν τό πρώτον σύστημα, όπερ 
δίδει σώμα Επιθεωρητών νέων 
Εκλεγέντων μεταξύ τής πνευματι
κής αριστοκρατίας τού Έθνους 
καί εΐς τούς οποίους είναι ευχερές 
να μεταδώση τις τό γενικόν πνεύ
μα καί σύστημα τού 'Ιδρύματος, 
ως Επίσης καί τήν Εν γένει άνωτέ- 
ραν ηθικήν πνοήν τής υπηρεσίας 
τής Έπιθεωρήσεως.

Ένημερούμενοι τάχιστα υπό τών 
παλαιοτέρων συναδέλφων των οί 
νέοι οΰτοι Επιθεωρηταί, άποτελού- 
σι φυτώριον μελλόντων διευθυντών 
τών μεγάλων Κεντρικών 'Υπηρε
σιών καί τών μεγάλων 'Υπ)των. 
Άποτελούσιν αληθώς τούς Εκλε
κτούς καί είναι τό μέλλον τού 'Ι
δρύματος, δπερ ύπηρετούσιν.

Έν συνάψει, άμφότερα τα υπό 
κρίσιν συστήματα από άπόψεως Ε
λέγχου φαίνονται καλά’ άλλ’ από
άπόψεως γενικωτερου συμφέροντος 
τού Ιδρύματος, τό σύστημα τής 
«δημιουργίας φυτωρίων» πλεονε
κτεί, διότι Επιτρέπει τήν^ χρησιμο
ποίησή μορφωμένων ατόμων, ατι- 
να είναι εύκολον να παρασκευάση 
τις διά τά υψηλά καθήκοντα τής 
Διοικήσεως.

II ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

Ή εκθεσις
Ή εκθεσις τού Επιθεωρητοΰ 

είναι τό Επιστέγασμα τών προσπα
θειών καί πόνων του.

Έν αυτή συγκεντροΐ ως οιόν τε 
σαφώς καί άντικειμενικώς τ’ απο
τελέσματα τών πολυαρίθμων πα

ρατηρήσεων και ερευνών του.
Σημειοΐ τάς ύπερβολάς ή ελλεί

ψεις τού συστήματος, προκρίνει 
τήν θεραπείαν, ήν ευρίσκει κατάλ
ληλον, δπως παύσωσιν αί μέν καί 
συμπληρωθώσιν αι δέ.

Ή εκθεσις λοιπόν αϋτη αποτε
λεί θαι μάσιον θέμα συγγραφής, ά- 
παιτούσαπαρατηρητικότητακαί συγ
χρόνως κρίσιν κα> πρωτοβουλίαν.

’Από άπόψεως τύπου, μία εκ- 
θεσις Επιθεωρήσεως περιλαμβάνει 
πολλάς καί ποικίλας υποδιαιρέσεις, 
άναλόγως τών κρινυμένων "Ιδρυ
μάτων.

Ή πρώτη υποδιαίρεσις περιλαμ
βάνει σχεδόν πάντοτε εκθεσιν τής 
τρεχοΰσης οικονομικής καταστά- 
σεως τής Επιθεωρηθείσης περιφέ
ρειας, αΐ δέ λοιπαί υποδιαιρέσεις 
πραγματεύονται, καθ’ ώρισμένην 
τάξιν, περί «τών παραστατικών α
ξίας», τών «τοποθετήσεων», τής 
«περιγραφής τών Εγκαταστάσεων», 
τού «προσωπικού» κλπ.

Ή εκθεσις, περατουμένη, άνα- 
γινώσκεται υπό τού Διευθυντού 
τού Ελεγχθέντος Ύπ)τος. Τό σύ- 
νολον σχεδόν τών Πιστωτικών Ι
δρυμάτων επιτρέπουσιν είς τούς 
Διευθυντάς τών Ύπ)των νά σημει- 
ώσιν Εν περιθωρίω τάς παρατηρή
σεις των καί ν’ άπαντώσιν είς τήν 
διατυπωθεΐσαν κατά τής δίοχειρί- 
σεώς των κριτικήν, Εφ’ δσον κρί· 
νουσιτούτο σκόπιμον.

Μετά τήν Εκπλήρωσιν τής δια 
τυπώσεως ταύτης ό Επιθεωρητής 
άποστέλλει τύν έκθεσίν του διά συ
στημένου καί Εσφραγισμένου φα- 
κέλλου, είς τήν Διεύθυνσιν τού 
Τμήματός του.

Συμπέρασμα
Καίτοι δεν ειθισται, δπως δ συγ- 

γραφεύς περαίνων τό έργον του 
κάμνη Επ’ αυτού κριτικήν, θέλο- 
μεν, πριν ή καταθέσωμεν τήν 
γραφίδα, νά ύποδείξωμεν είς τον 
άναγνώστην μικράς τινας Ελλεί 
ψεις τής παρούσης εκθέσεως, κα- 
ταλείποντες αυτφ τήν φροντίδα ά- 
νευρέσεως τών μεγάλων.

Όσον αφορά τήν άποκάλυψιν 
καταχρήσεων, παρείδομεν πολύ τήν 
σημασίαν ενός παράγοντος, τής 
άνιχνευτικής ικανότητας, τής δι- 
αισθήσεως. Είς αυτήν, ως καί εις 
πάσαν άλλην υπόθεσιν, ή τύχη, 
παραλλήλως προς τήν ικανότητα, 
παίζει σημαντικόν ρόλον: λέγομεν 
τύχη, λαμβάνοντες τήν άποψιν τού 
Έπιθεωρητού, διά τον οποίον ή ά- 
ποκάλυψις μιας καταχρήσεως, όσον- 
δήποτε άσημάντου, άποτελεΐ πάν
τοτε καλόν συστατικόν άπέναντι 
τών προϊσταμένων του.

Έπί πλέον τής Ελεγκτικής των 
αποστολής, οί Επιθεωρηταί Εκπλη- 
ρούν καί άλλην άποστολην, εφ ης 
ούχί δικαίως δεν ήσχολήθημεν άρ- 
κετά: είναι ή Εκπροσώπησις τής 
Διοικήσεως παρά τοΐς Ύπ)σι.

Χάρις είς αυτούς, τά Ύπ)τα ε- 
χουσι τήν Εντύπωσιν, δτι είναι μέ
λη μιας καί τής αυτής όργανώσε- 
ως, ής ή κεφαλή εύρίσκεται εν 
Παρισίοις. Χάρις εις αυτούς, Επι
κρατεί ενιαία τακτική είς δλας τάς

HMN1I ΛΦΟΡΟΣΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑΕΙΨΙΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΝΑΜΕΟί
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

γενεστέρως άποφασίση νά Ενεργή- 
ση ειδικήν τινα έπένδυσιν, τούτο 
απλώς σημαίνει, δτι Επραγματο- 
ποίησε μεταβολήν Επενδύσεως.

Τό εισόδημα είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή κατά δύο διαφό
ρους τρόπους. Δύναται νά κατα- 
ναλωθή, τουτέστι νά διατεθή προς 
άγοράν άγαθών καταναλώσεως, 
είτε Εμπορευμάτων, ως π.χ. τρο
φίμων, είτε υπηρεσιών, ώς π.χ. 
ή χρήσις μιας κατοικίας. Άφ’ ε
τέρου τό εισόδημα είναι δυνατόν 
νά άποταμιευθή, τουτέστι νά ά- 
γορασθή δι’ αυτού πραγματικόν 
τι κεφάλαιον. Ώς εϊδομεν άνωτέ- 
ρω, τό εισόδημα εχρησιμοποιήθη 
ούτως έξ ύπαρχής.

'Επομένως είς δλας τάς περι
πτώσεις, ολόκληρον τό εισόδημα 
δέον νά χρησιμοποιηθή προς άγο
ράν τών προϊόντων τής παραγω
γής, οΰδέν δέ χρονικόν διάστημα 
μεσολαβεί προς τούτο. Επίσης 
βλέπομεν, δτι ολόκληρον τό εισό
δημα Επαρκεί προς άγοράν ολο
κλήρου τής παραγωγής.

Ή άποταμίευσι; δθεν ούδαμώς συ
νεπάγεται κατακράτησιν αγοραστικής 
δυνάμίως εκ τής αγοράς. Ή άποταμί- 
ευσις άποτελεΐ πραγματικήν αγοραστι
κήν δύναμιν, οϊαν καί ή κατανάλωσις.

‘Υπό ομαλός συνθήκας ή παραγωγή 
προσαρμόζεται πρός τήν αναλογίαν, 
καθ' ήν οί κάτοχοι εισοδήματος χρη
σιμοποιούν αυτό πρός κατανάλωσιν ή 
πρός άποταμίευσιν. Αί παραγωγικοί 
δυνάμεις καταμερίζονται μεταξύ τής 
παραγωγής άγαθών καταναλώσεως καί 
τής παραγωγής πραγματικού παγίου 
κεφαλαίου, άκριβ ΐ,ς κατά τήν υπό τής 
ζητήσεως καθοριζομένην αναλογίαν. 
'Υπάρχει οΰτω, όμαλώς, μία τελεία ι
σορροπία μεταξύ προσφοράς καί ζητή
σεως, τόσον δσον άφορά τά άγαθά 
καταναλώσεως, δσον καί τό πραγματι
κόν (πάγιον) κεφάλαιον.

Ή ισορροπία αΰτη είναι, φυσική) τω

διακλαδώσεις τού 'Ιδρύματος. Χά
ρις είς αυτούς τέλος,—καί τούτο 
είναι τι άγνοούμενον γενικώς—ή
τακτική αυτή τελειοποιείται καί 
Εξελίσσεται.

Πράγματι, δέν είναι αύτοί οί 
όποιοι, Επιφορτισμένοι μέ λεπτός 
μελέτας, εχονσι πολλάκις ευτυχείς 
εμπνεύσεις καί πάντοτε ήτιολογη- 
μένας καί Εσταθμισμένας εισηγή
σεις, Εφ’ ών βασίζεται κατά τό 
πλεΐστον ή Διοίκησις διά τήν Επε
ξεργασίαν τών εγκυκλίων της καί 
τον καθορισμόν τής πολιτικής της;

Π.Χ. Κατά τήν Εποχήν τής κρί
σεως, τό πρόβλημα τής στενότητας 
τού χρήματος ύπήρξεν άντικείμε- 
νον λίαν Εμπεριστατωμένης Εξετά- 
οεως Εκ μέρους τής Γενικής Έπι
θεωρήσεως πλείστων μεγάλων Πι
στωτικών Ιδρυμάτων: περιοδεΐαι 
μάλιστα ημερών τινων έγένοντο μό
νον πρός τον σκοπόν τούτον, καί 
αί εκθέσεις, πάντοτεεύνοϊκαίδιά τούς 
περιορισμούς, Ελήφθησαν ύπ’δ'ψει.

”Ας μή λησμονώμεν λοιπόν, δτι 
Εκ παραλλήλου πρός τήν Ελεγκτι
κήν των άποστολήν οί Επιθεωρη
τή ί ενός μεγάλου Πιστωτικού 'Ι
δρύματος, έχοντος πολλά Ύπ)τα, 
Επιτελοϋσι καί σοβαράς διοικητι-

λόγω, δυνατόν νά διαταραχθή, εάν τό 
κοινόν μεταβάλη τήν κατανομήν τοΰ 
εισοδήματος του μεταξύ καταναλώσεως 
καί άποταμιεύσεως. Π. χ. εάν αύξηση 
ή τάσις πρός άποταμίευσιν, ή παραγω- 
η θα πρέπει νά άναπροσαρμοσθή 
ούτως ώστε αί παραγωγικοί δυνάμεις, 
νά χρησιμοποιηθούν είς βαθμόν έν τι- 
νι μέτρφ μεγαλείτερον πρός παραγωγήν 
πραγματικού (παγίου) κεφαλαίου. Φυ- 
σικω τώ λόγιρ, μία τοιαύτη άναπροσ- 
αρμογή θά έπιφέρη προστριβήν τινα. 
Ή προστριβή όμως αυτή θά είναι τής 
αυτής φύσεως ώς καί ή προερχομένη 
έκ τών συνεχών μεταβολών, δσον άφο
ρά τήν ζήτησιν τών διαφόρων άγαθών 
καταναλώσεως, πρός ήν δέον πάντοτε 
νά προσαρμόζεται ή παραγωγή.

Κατά γενικόν κανόνα ή προσαρμογή 
πρός μεταβλητόν ποσοστόν άποταμιεύ
σεως δέν συνεπάγεται μεγάλας δυσκο
λίας, προϋποτιθεμένου δτι θά άφεθή 
ή προσαρμογή αΰτη νά κάμη τήν κα
νονικήν της πορείαν καί δέν θά έμπο- 
δισθή άπό αυθαιρέτους επεμβάσεις. 
Οΰτω καί έκ τής πείρας προκύπτει, δτι 
σημαντικοί ή άπότομοι μεταβολαί είς 
τήν τάσιν τής άποταμιεύσεως οφείλον
ται είς οικονομικά αίτια. Έάν λάβουν 
χώραν τοιαύται σηιιαντικαί μεταβολαί* 
ή αιτία των δέον νά άναζητηθή, ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω, είς νομισματικός δι- 
αταραχάς.

Ή προσαρμογή τοΰ μηχανισμού τής 
παραγωγής πρός ύπάρχουσαν άφθονα-- 
τέραν άποταμίευσιν προάγεται διά τής 
μειώσεως τοΰ έπιπέδου τοΰ τόκου, ήτις 
πάλιν είναι ή φυσική συνέπεια τής με
ταβολής τής καταστάσεως τής χρημα
ταγοράς. Βεβαίως υποτίθεται έν προ
κειμένη), δτι ή κατάστασις αΰτη άφίεται 
ελεύθερα νά λάβη τήν έκφρασίν της 
είς τήν μείωσιν τού τόκου. Τούτο όμως 
δέν συμβαίνει πάντοτε έν τή πρακτική. 
Άντιθέτως φαίνεται, δτι έκ κοινής 
συμπτώσεως αί Τράπεζαι δέν προσαο 
μόζονται μετ’ άρκετής προθυμίας πρός 
τήν μεταβολήν τής καταστάσεως τής 
χρηματαγοράς δι’ άναλόγου ρυθμίσεως 
τών τόκων των. Έάν οί Τράπεζαι είς 
τήν ύποτιθεμένην περίπτωσιν διατηρή
σουν τούς τόκους των εΐς τό προηγού 
μενον έπίπεδον, οί τόκοι οΰτοι θά υ
περβαίνουν τό οριον τό άπαιτούμενον 
πρ05 ισορροπίαν τών Επιτοκίων. Τό α
ποτέλεσμα θά είναι ή έξόφλησις τών 
δανείων τών Τραπεζών καί επομένως 
ή μείωσις τών διαθεσίμων μέσων πλη
ρωμής. Ή μείωσις αΰτη έχει ώς άποτέ 
λεσμα γενικήν πτώσιν τών τιμών, τοΰ θ’ 
δπερ σημαίνει έναρξιν περιόδου άντι- 
πληθωρισμού.

Μείωσις τού γενικού έπιπέδου τών
τιμών ισοδυναμεΐ πρός αύξησιν τής ά- 
γ-οραστικής δυνάμεως τού νομίσματος. 
Οί κάτοχοι μέσων πληρωμής έπωφε- 
?,οΰνται τής αύξήσεως ταύτης καί επο
μένως χρησιμοποιούν δσον τό δυνατόν 
μεγαλείτερον ποσόν έκ τών περιουσια
κών των στοιχείων πρός άπόκτησιν μέσων 
πληρωμής καί ίσως μάλιστα άποφασί- 
σουν τήν αύξησιν τών άποταμιεύσεών 
των πρός τόν σκοπόν αυτόν. Τούτο 
συμβαίνει, όταν όί άνωτέρω άναβάλουν 
τήν κατανάλωσιν των έν άναμ°νή πε
ραιτέρω πτώσεως τών τιμών. Ή αΰξη- 
σις τής ζητήσεως μέσων πληρωμής 
πρόκα? εϊ παραιτέρω πτώσιν τοΰ έπι
πέδου τών τιμών. Ό σωρευτικός ουτος 
χαρακτήρ τού άντιπληθωρισμοΰ καθι
στά αύτόν έτι μάλλον επικίνδυνον. Έ
χει επομένως Εξαιρετικήν σημασίαν ή 
έγκαιρος προσαρμογή τών τόκων πρός 
τάς μεταβολάς τής καταστάσεως τής 
χρηματαγοράς.

Έάν πραγματοποιηθή τούτο Εκλείπει 
ή αιτία τής πτώσεως τών τιμών, ή 
Επάρκεια τών μέσων πληρωμής καθί
σταται πάλιν κανονική καί ή οικονομι
κή δράσις είναι δυνατόν νά συνεχισθή 
όμαλώς.

Ή ώς άνω περιγραφεΐσα κατάστα- 
σις, καθ’ ήν τό πο?νύ κοινόν δεικνύει 
τάσιν πρός άνώμολον ζήτησιν μέσων 
πληρωμής καί οΰτ ι) χρησιμοποιεί τό 
εισόδημά του πρός άποθησαύρισιν ,συνε- 
τέλεσεν ιδιαιτέρως εΐς τό νά ύποστηρι·

χρησιμοποιωνται 
ένιοιαν δτι δέν

χθή ή γνώμη, δτι τό εισόδημα δύνα- 
ται νά άφεθή άχρησιμοποίητον καί δτι 
κατά συνέπειαν ή πραγματική άγορα
στική δύναμις δέν θά άνταποκρίνεται 
πρός τό ποσόν τής παραγωγής.

Έάν τις έπιθυμή νά άντι).ηφθή κα
λώς τί πράγματι συμβαίνει είς παρο
μοίως περιπτώσεις θά κατανόηση πρώ
τον, δτι τό εισόδημα τό όποιον χρησι
μοποιείται διά τήν άπόκτησιν μέσων 
πληρωμής Επενδύεται άπό τής στιγμής 
Εκείνης είς πραγματικά περιουσιακά 
στοιχεία ή άπαιτήσεις. Καί είς τάς ά- 
ωμάλους έτι περιστάσεις δέν δυνάμεθα 

νά άνεύρωμεν είσόδημά τι,τό όποιον νά 
παραμένη «άχρησιμοποίητον» υπό τήν 
έννοιαν, δτι τούτο δέν ύφίσταται παρά 
μόνον ώς άριθμητική έκφρασις. Άπό 
τραπεζικής άπόψεως τά μέσα πλη
ρωμής άποτελοΰν υποχρεώσεις καί δέον 
αί Τραπεζαι νά έχουν είς οίανδήποτε 
στιγμήν αντίστοιχα ενεργητικά στοι
χεία, εΐς ά Επενδύεται τελικώς τό χρή
μα τών καταθετών.

Αφ* ετέρου, τά μέσα πληρωμής ώς 
τοιαΰτα είναι δυνατόν νά παραμένουν 
άχρησιμοποίητα ή νά 
άνεπαρκώς, υπό τήν 
χρησιμοποιούνται καθ’ δλην τήν κανο
νικήν αύιών έκτασιν πρότ Ενέργειαν 
πληρωμών. Ή κατάστασις δ’ αΰτη εί
ναι Εκείνη, ήτις συνεπάγεται πτώσιν 
τών τιμών. Τό άποτέλεσμα, ώς καί 
προηγουμένως άπεδείχθη, θά είναι τό 
αυτό έάν τά μέσα πληρωμής χρησιμο
ποιηθούν διά τύν έξόφλησιν τών πρός 
Τραπέζας οφειλών, τοΰθ" δπερ σημαίνει 
μείωσιν τοΰ συνολικού ποσού τών δια
θεσίμων μέσων πληρωμής.
' Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, δτι Ε
κείνο τό όποιον άποκαλεϊται έλάττω- 
σις τής ά γοραστικής δυνάιιεως είναι 
πάντοτε νομισματικόν φαινόμενον, συν
δεόμενοι1 πρός τόν άντιπληθωρισμόν. 
Δέν υπάρχει τίποτε είς τόν καθαρώς οι
κονομικόν μηχανισμόν τής κοινωνίας, 
τό όποιον νά δύναται νά δώση άφορ- 
μήν είς τήν έλλειψιν Αγοραστικής δυ
νάμεως. Ή διαπίστωσις τοΰ γεγονό
τος τούτου έχει Εξαιρετικήν πρακτικήν 
αξίαν. Ώς φυσικόν συμπέρασμα τών 
άνωτέρω προκύπτει, δτι τό κακόν τό 
όποιον κοινώς αποδίδεται διά τοΰ δρου 
«έλλειψις αγοραστικής δυνάμεως» δέον 
νά καταπολεμηθή διά νομισματικών 
μέτρων. Ή έλλειψις Επαρκών μέσων 
π?.ηρωμης είναι δυνατόν νά καταπολε
μηθή μόνον διά θετικής ένεργείας έκ 
μέρους τών Τραπεζών μέ πρόθεσιν αΰ- 
ξήσεως τών μέσων τούτων. Ή προσ
πάθεια άφ’ ετέρου θεραπείας τής «έλ- 
λείψεως Αγοραστικής δυνάμεως» διά 
μέτρων καθαρώς οικονομικού χαρσ- 
κτήρος. δέον νά θεωρηθή πλάνη. Τά 
μέτρα θεραπείας, άτινα σήμερον συνι- 
στώνται τόσον πολύ, ώς ή έλάττωσις 
τής άποταμιεύσεως, ή έλάττωσις τών 
κερδών τών Εταιρειών, ή περικοπή τών 
κσατήσεων έκ τών κερδών, δέον νά 
θεωρηθούν ώς παρεκκλίνοντα τοΰ έπι- 
διωκομένου σκοπού, Ακριβώς διότι κα- 
τευθύνονται κατά οικονομικών φαινο
μένων, Ενώ Εκείνο τό όποιον πραγμα
τικούς ζητείται είναι ή θεραπεία τοΰ 
άντιπληθωρισμοΰ, δστις είναι νομισμα
τική νόσος. Διαρκούσης της περιόδου 
τοΰ άντιπληθωρισμοΰ δέν είναι ή άπο- 
τσμίευσις καθ’ έαυτήν Εκείνη ή όποια 
γίνεται παραίτιος βλάβης, άλλ’ ή ανώ
μαλος άπόκτησις μέσων πληρωμής, εί
τε τή βοήθεια τής άποταμιεύσεως, 
είτε διά τής ρευστόποιήσεως περιουσια
κών στοιχείων. Ή κατά τής άποταμι
εύσεως ώς τοιαύτης σταυροφορία Απο
τελεί σφάλμα, καί μάλιστα σφάλμα 
Απολύτως άποδοκιμαστέον άπό άπόψε
ως Εθνικής διαπαιδαγωγήσεως.

Τό άρθρον τούτο άποσκοπεϊ απλώς 
νά καταρρίψη κοινάς πλάνας άφορώ- 
σας τήν «ελ?.ειψιν Αγοραστικής δυνά
μεως». Ή κατά θετικόν τρόπον δια- 
σαφήνισις τών γεγονότων, άτινα λαμ
βάνουν χώραν διαρκούσης τής κρίσεως, 
δτε σημειοΰται έλάττωσις τών πωλή- 
σεων, δέον νά άποτε?.έση άντικεί-μενον 
’ιδιαιτέρας έρεύνης.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εβδομαδιαία καταςταςις 00-4-1935)

ι.
2.
3.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Χρυσός καί Εξωτερ. συνάλλαγμα 
Δάνεια Δημοσίου εις Χρυσόν 
'Έτερον Εξωτερικόν συνάλλαγμα 

4 Κερματικά Ελληνικά νομίσματα ^
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού:

I Έμπορικαί συν)καί καί γραμμ. Δρχ. 2o9.00i.2b9.DU 
II Γραμμάτια Δημοσίου_____________

6. Πιστώσεις :
I Πληρωτέοι είς δραχμάς :

α Δημοσίου Δρχ. 1.510.198 660.73 
β' Έτεροι » 991.511.053.39

II Πληρωτέοι εΐς έξ)κόν συνάλλαγμα »
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9.

10.

Δρχ.
»

3.668.403.873.82
569.760.392.10

827.808.10
181.090.000.30

259.007.269.50

Κτίρια Τραπέζης καί Εγκαταστάσεις 
Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

» 2.501.709.714,12 
1.843.746.25 » 2,503.553.460.37 

2.714.111.162-45 
272.651 835.20 
179.584.338.19 
960.713.391.22

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρ. 19.226.607.05 
51.900.000.— »

Δρχ. 11.309.703.531.25

11. Κεφάλαιον καταβεβί.ημένον
12. ’ Αποθεματικά :

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

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ είς
’ Αντίκρυσμα άποσβεννυμένου μέρους
τής εκ £ ζημίας, συμφ. Ν. 5305. »

14. Τραπεζικά γραμμάτια εν κυκλοφορία »
15. 'Έτεραι υποχρεώσεις δψεως εΐς δραχμάς :

I Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 118.727.411.25
β' Τραπεζών » 960.853.826.30
γ' Έτεροι λ)σμοί » 2.622,130.291.76 Δρ. 3.701.711.529.31

II Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δψεως » . 59.500.490.10 »
16. Καταθέσεις είς Δρ. υπό προθεσμίαν:

I Δημοσίου »
II Τραπεζών »

III "Έτεροι Λογαριασμοί »________________
17. "Υποχρεώσεις είς Εξ)κόν συν)γμα καί χρυσόν:

I Έξωτ. σ)μα είς χρυσ (Κατ. άρ.62) Δρ: 118.072.682.22
II 'Έτερον Εξωτερικόν συνάλλαγμα » _____827-808.10 »

Έτεραι υποχρεώσεις »

Δρ. 400.000.000.-

71.126.607.05

30.000.000.—
.663.739.100.—

3.761.212.019.41

18.
118.900.490.32 

“ » 1.264.725.314.47
Δρχ. 11.309.703.531.25

Προεξοφλητικός τόκος 7 ο)ο

Έν Άϋήναις τί] 30}] Απριλίου 1935
Ό Διοικητής 

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Ό Τμημοιτάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 

Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ



ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

<<ϊ Υ Μ Μ A ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ υγΠςεις: ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΛίΜΑΤΟΣΠΡΟΣ ΚΥΚΑΠΛΟΡΙΔΜ
’Απρίλιο; 35 ’Απρίλιος 34 ’Απρίλιος 35 ’Απρίλιος 34 Απρίλιος 35 Άπρίλος 34 •Απρίλιος 35 /Απρίλιος 34

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΓΛΙΑΣ Είς έκατ. £ Χρυσός 192.6 (24]4) I 191.2 (2514) 1 393.2 (2414) 373.7 (25)4) 105.7 (24)4) | 115 3 (25)4) 41.1 % 51.4 %
FEDERAL RESERVE

BANKS » » $ ‘Ολικόν απόθεμα 5.997.9 (25J4) 4.763.1 (25J4) 3.145.8 (25)4) 3.108.0 (25]4) 5.064.3 (25)4) 3.928.5 (25]4) 190.6 °/0 153.2 °/ο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΛΛΙΑΣ » » Frs Χρυσός 80,932.7 (26]4) 75.756.0 (26]4) 82.351.6 (26]4) 81.501.8 (27)4) 18.625.1 (26)4) 15 985.0 (37)4) 98.2 % =>2.9 %
REICHSBANK1 » » Rm. Χρυσός καί συν)μα 81.0 (1514) 226 4 (14)4) 3.488.3 (15]4) 3.428.7 (14)4) 898.3 (15)4) 460.0 (14]4) 2.3 °/0 6.6 °/ο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΤΑΛΙΑΣ » > Lit Χρυσός καί συν]μα 5.826.7 (20)4) 6.838.5 (20]4) 12.656.1 (20]4) 12.419.9 (20)4) | 1.946.9 (20J4) 4.835.4 (20)4) 46.0 °/ο 55.0 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ » > FI. Χρυσός καί αργυρ. 665.5 (29)4) 812.1 (23]4) 871 0 (2914) 900.5 (23]4) 63.0 (2914) 100.6 (23)4) 76.4 °/ο 90.1 %
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ » * F.S. Χρυσός 1.402.2 (23)4) 1.653.0 (23)4) 1.270.8 (2314) 1.326.3 (23)4) 327.8 (23]4) 472.0 (23)4) 110.3 °/ο 124.6 %
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΛΓΙΟΥ » > Bel. Χρυσός 2.930.5 (2514) 2.703.4 (26]4) 3.812.6 (2δ]4) 3.463.4 (2614) 666.3 (25)4) 448.8 (26]4) 76.8 % 78.0 °/ο
ΕΘΝΙΚ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΓΚΟ-

ΣΛΑΥΙΑΣ • > * Din. Χρυσός καί συν]μα 1.337 5 (2214) 1.863.2 (22)4) 4.369.4 (22]4) 4.121.0 (22] 4) 1.277.4 (22)4) 1.119.5 (22)4) 30.6 % 45.2 “/„
ΕΘ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ » > Lei Χρυσός καί συν]μα 10.552.2 (2313) 10.215.0 (24]3) 21.621.3 (23)3) 21.417.1 (24)3) 7.995.9 (23)4) 7.313.3 (24)3) 48.8 "/ο 47.6 "/ο
ΕΘ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ )) » Lev Χρυσός καί συν]μα 1.552.2 (3113) 1.546.7 (31]3) 2.139.7 (3113) 2.602.7 (31)3) 2.258,2 (31)3) 1.625-5 (31)3) 72.5 °/„ 59.4 °/ο
KENT. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ » » Ltqs "Ολικόν απόθεμα 34.0 (1114) 31.4 (1214) 158.5 (11]4) 158.6 (12] 4) 27.1 (11)4) 17.9 (12)4) 21.4 »/„ 19.7 =/„

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ > » Δρ. Χρυσός καί συν]μα 3.668 4 (30J4) 4.050.3 (3014) 5.663.0 (30]4) | 5.114.2(30)4) 3.761.2 (30]4) 6.484.1 (30]4) 62.6 % 78.4 °/ο

............................................................. ............. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...... .. ......................... ΙΙΙΙΙΙΙΙ........... .... ΙΙΙΙ......... ΙΙΙΙ...........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ........ΤΙ.......Ill........ ........ΤΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙ................... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ................ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ................ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ............ Illllllllllllllllllllllllllilll...........ιιιιιιιιιιι........ιιιιιιιιιιιι

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΖΥΡΙΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΝ Λ 935

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

αοηνο,ν ΛΟΝΔΙΝΟΥ' ΖΥΡΙΧΗΣ

Τιμή Ρ arite ΤιμήParite Τιμή Parite Άνωτάτη Κατωτάτηεις χρυσόν τής 30-4-35 εις χρυσόν Τής 30,4/35 εις χρυσόν τής 29)4)35

9 Αγγλίας Λίρα 1 Λ. = 375.- 523.— — 1 £ = 25,22 15,04 14,81 14,89
Αίγυπτου Λίρα 1 LEg. = 384.- 536,40 1 £ = 0,975 97,50 1Κ£= 25,62 15,4257 15,1898 15,2718
Αυστρίας Σελλίνιον 1 Sh. = 10.842 — » 34,58 — lsh = 0,7292 0,5765 0,5755 0,5765
Βελγίου Φράγκον 1 fr. = 2,143 3,70 » 175.— 28,48 lfr =0,14412 0,07 0,522 0,5225
Βουλγαρίας Λέβα 1 leva = 0,5567 1,30 » 673,659 — lleva=0,0374 0.035 0,035 0,935
Γαλλίας Φράγκον i fr, = 3.019 7,14 »■ 124,21 73,10 1 fr = 0,203 0,203775 0,20345 0,203775
Γερμανίας Μάρκον 1 M. = 18,355 — » 20,43 11,975 1 Μ. = 1,2345 1,247- 1,289 1,242
Γιουγκοολαυίας Δινάριον 1 din = 1,3571 — » 276,316 — 1 din= 0,0918 0,0698 0,0698 0,0698
Ελβετίας Φράγκον 1 fr ·<== 14,868 35,- »· . 25,22 14,907 — — —
Ελλάδος Δραχμή — » 375.- 507.— ΙΔρχ.=0,0672 — — —
Ή. Πολ. ’Αμερικής Δολλάριον 1 $ = 77,056 108,50 « 4,867 4,8356 1 $ = 5,18 3,095 3,08 3,08
Ιταλίας Λιρέττα 1 Lit = 4,055 8,95 * 92,46 58,43 ILit. =0,2727 0,2570 0,26425 0,255
Καναδά Δολλάριον 1 $c — 77,056 103 (’Αγορά) 4,867 4,8575 1 $c = 5,18 — — —
'Ολλανδίας Φλορίνιον 1 fl. = 309.73 73,— » 12,107 7,14 1 fl = 2,0832 2,09 0,055 2,086

1 lei = 0,4609 1,10 > 813,588 1 lei = 0,031 0,0308 0,03075 0,0308
Σουηδίας Κορώνα 1 K.S. = 20,64 27,- » 18,16 19,395 1 KrS=l,3888 0.7740 0,7630 0,7675
Τουρκίας Λίρα 1 Ltq = 338,78 — 1,10 — 1 Ltq = 22,78 2.45 2,45 2,45
Τσεχοσλοβακίας Κορώνα 
Πολωνίας Σλότυ

1 Kr.C = 2,28 —- ■ 164,25
43,38

1 KrC=0,1279 0,129 0,1288 0,1289
20,40 > 25,50 0,5830 0,5820 0,58225

ΧΩΡΑΙ
ΠΡΟΕΞΟΦΑ- I 

ΤΟΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ Ο/Οΐ
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Ελλάς 
’Αγγλία 
’Αλβανία 
Αυστρία 
Βέλγιον 
Βουλγαρία 
Γαλλία 
Γερμανία 
ΓιουγκοσΑαυΐα 
Δανία 
'Ελβετία 
’Εσθονία 
Ήν. ΙΊολιτεΐαι 
’Ιαπωνία 
’Ιταλία 
Ισπανία 
Λεττονία 
Λιθουανία 
Νορβηγία 
Ουγγαρία 
‘Ολλανδία 
Πολωνία 
Πορτογαλία 
Ρουμανία 
Ρωσία 
Σουηδία 
Τουρκία 
Τσεχοσλοβ. 
Φινλανδία

■ ΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ!

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Central Banking under the Fe

deral Reserve System.
‘Υπό Lawrence Clark New York 

Έκδοσις Macmillan $ 5.op.
Λεπτομερής Ιστορική μελέτη περί 

τής ίδρύσεω:, τής άναπτύξεως καί τής 
λειτουργίας τοΰ Συστήματος των Ο
μοσπονδιακών Άποθεματικών Τραπε
ζών. Βιβλίον λίαν ενδιαφέρον καί επί
καιρον, δεδομένου ότι εσχάτως έρρίφθη 
ή ιδέα έν ’Αμερική τής ίόρύσεως Κρα
τικής Κεντρικής Τραπέζης. Ό συγ- 
γραφεύς εξαιρεί τήν θέσιν, ήν κατέχει 
έν τώ Federal Reserve System ή 
Federal Reserve Bank Νέας Ύόρκης, 
αναλύει τήν σχέσιν μεταξύ των "Ομο
σπονδιακών Άποθεματικών Τραπεζών 
καί τοΰ Federal Reserve Board και 
δεικνύει τά προτερήματα καί τά τρωτά 
τοΰ άνω Συστήματος.

(Bankers’ Magazine)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Economics in Practice.
Ύπό A.C Pigou σελ. 154 4s.6d. 

Macmillan Saint—Martin’s Street 
London. ,

Λίαν ένδιαφέρjv βιβλιον περιλαμβα- 
vov σειράν εξ διαλεςεων δοθεισών ύπο 
τοΰ συγγραφέως εις τό London School 
of Economics. Θέματα πραγματευό
μενα .· Σκοπός τής ύπάρξεως οικονο
μολόγων, οικονομία και σπαταλη, εμ
πορικόν ίσοζύγιον, πληθωρισμός, αν 
τιπληθωρισμός καί άναπληθωρισμος 
κρατικός παρεμβατισμός καί θεωρία 
τοΰ «Laissez faire», οικονομικοί περι
ορισμοί καί μονοπώλια,

(Έκ τοΰ Economist)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΜΦίη

των διαλέξεων τούτων ίδιαιτέ 
'διαψέρουσα είναι ή περί πλη> 
ιού, άντιπληθωρισμοΰ καί ανα- 
ρισμοΰ. Ό κ. Pigou λέγει, ότι 
ιληθωρισμός δεν είναι έξ όλοκλή- 
ικός. "Αν καί απλώς μόνον δια- 
, τούς όρους ύπό τούς όποιους
δικαιολογημένος, δι* ώρισμενων 
κών επιχειρημάτων καταδικάζει 
«πληθωρισμόν, όταν αί περιστα- 
ύδαμώς έπιβάλλουν τούτον. Ε- 
τοΰ επιχειρήματος, οτι απαξ γι- 
ιοξις τοΰ άναπληθωρισμου δεν 
πλέον δυνατόν νά σταματηση 

άντιπαραθέτεί τό παράδειγμα 
σταθεροποιήσεως τοΰ γαλλικού 
;ου είς τά 4)5 τής αρχικής του 
ή τις δέν έπέφερε νομισματικας α-
!ταζ' (’Εκ τοΰ Bankers)

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ= 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Principles of mortgage Ban
king Regulation in Europe.

Ύπό Melchior Palyi. "Εκδοσις Πα
νεπιστημίου Chicago.

The Practical Work of a Bank.
Ύπό William H. Kuiffin $ 5.00

Bankers Publishing Company 465 
Main Street.Cambridge Mass. U.S A. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Tableau Comparatif des Cours 

extremes [Annees 1929 a 1934] 
Έκδοσις Capital, Boulevard des 

Italiens 1. Paris.
La lutte centre le £aspilla|:e. 
"Εκδοσις Delmas, Rue de Madrid 7. 

Paris.
Les Ententes ecenemiques en 

France et a V etran^er
Ύπό Rene Auscher. "Εκδοσις Mar

cel Riviere, 31 Rue Zacob, 1 Rue 
Saint—Benoit Paris 6e.

II Protesionismo e la crisi.
Ύπό E. και L. Giretti Σελ. 172,‘Εκ

δότης Giulio Einaudi, Torino. Litiz.
The Formation of capital.
Ύπό H. G. Moulton. Σελ. 207, $ 

2.50, ’Έκδοσις The Brookings Insti
tution Washington.

Trust Business. Σελ.520."Εκδοσις 
τοΰ American Institute of Banking 
22 East 40th Street New York.

The Future of Monetary Policy 
[Εκθεσις επί των διεθνών νομισματι
κών προβλημάτων] ύπό όμάδος επι
στημόνων τοΰ «The Royal Institute 
of International Affairs». Oxford 
University Press London. 10s. 6d.

Stabilised Money
Ύπό Irving Fisher. "Εκδοσις Ge

orge Allen & Unwin London.10s.6d.

10.00 
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17.00 
20.00 
25.00 
30.00

ΣΙΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Φέρομεν εις γνώσιν τοΰ κοινοϋ, οτι 
από τής προσεχούς Κυριακής 19 Μαΐου 
κατά τάς Κτριακας καί εορτας^ θά κυ- 
κλοφοροΰν ειδικοί άμαξ]χίαι εκδρομέ
ων έκ Πειραιώς - 'Αθηνών διά Νέαν 
Πέραμον καί Μέγαρα, ώς επίσης καί 
διά γραμμήν Λαυρίου μέ τάς κάτωθι 
έξαιρειικάς τιμάς εκπτώσεων εισιτη
ρίων τρίτης θέσεως μετ’ έπανοδου, 
άτινα θά ίσχύωσι διά τήν αυθημερόν 
επιστροφήν των εκδρομέων και απο- 
κλειστικώς διά τών ειδικών τούτων 
άμαξ]χιών.

Έκ Πειραιώς
Διά Νέαν Πέραμον Δραχ. 20.00

» Μέγαρα * 25.00
Έξ ’Αθηνών

Διά Νέαν Πέραμον » 1®·®®
» Μέγαρα » _ 40.UU

Έκ Πειραιώς καί ’Αθηνών
Διά Χαλάνδρι

» Κάντζα *
» Λιόπεσι
» Κηρωπί >
» Μαρκόπουλον *
> Κερατέαν
» Λαΰριον *

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ I Ο Ν
Πειραιεΰς —’Αθήναι— Μέγαρα 

Μετάβασις Πειραιεύς άναχ. 6.10 
> Άθήναι > b·? ,

Επιστροφή Μέγαρα » ^.50
Νέα Πέραμος * , “”.oU

Πειραιεύς—Άθήναι—Λαυριον _
Μετάβασις Πειραιεύς άναχ. 6.5ο 

» Άθήναι » ι.οΟ,
Επιστροφή Λαΰριον », e Π·00

Προς διευκόλυνσιν τών εκδρομέων 
θά έκδίδωνται εισιτήρια από τής προ
τεραίας τής κυκλοφορίας αφ ιορας 
17.00 έως 19.00.

(Έκ τής Γενικής Διευ&ύνσεως)

ΨΥΓΕΙΑ · 
ΠΑΓΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ;

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ *
ΚΑ ΤΕΣΚΕ Υ Λ ΣΜΕΝΑ

Δι’ οικίας, εστιατόρια, καφενεία, 
ζαχαροπλαστεία κλπ.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 4
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 2

Άθήναι - Έδουάρδου Λώ 15α, °
Τηλέφωνον 22-585. ι

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

’Από τήν 15ην Μαΐου έτέθη έν ισχύει τό θερινόν ύρομολόγιον α
μαξοστοιχιών μέ τάς κάτωθι ώρας άναχωρήσεως έκ τών κυριωτέρων 
Σταθμών καθ’ έκάστην.
Έξ Άϋ-ηνών

Έξ ’ Α&ηνών

Έξ Ά&ηνών

’Εξ ’Ακράτας 
Έξ ’ Α&ηνών 
Έκ Γιατρών

Έκ ΙΙατρών 

Έκ Πατρών 

Έκ Πατρών 

Έκ Καλαμών

Έκ Τριπόλεως

Εκ Τριπόλεως

Έκ Ναυπλίου 
Έκ Ναυπλίου

Έκ Κυπαρισσίας 

Έκ Κυπαρισσίας

Έκ 'Ολυμπίας 
Έκ Πύργου

ώρ. 6.25' Διά Λουτράκι, Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πά
τρας Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολυμπίαν, Κυπα
ρισσίαν.

» 7.15' Διά Λουτράκι, Κόρινθον, Άργος, Ναύπλιον,
Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Μεσ
σήνην, Καλάμας.

» 12.50' Διά Λουτράκι, Κόρινθον, Πάτρας, Άργος,
Ναύπλιον, Τρίπολιν.

» 5.15' Διά Κόρινθον, Λουτράκι Αθήνας, Πειραιά.
» 17.03' Διά Λουτράκι, Κόρινθον, Άκρατον.
» 6.30' Διά Κυλλήνην, Πύργον, ‘Ολυμπίαν, Κυπα

ρισσίαν, Μεσσήνην, Καΐ.άμας, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν.

» 7.00 Διά Κόρινθον, Λουτράκι, ’Αθήνας, Πειραιά,
"Αργος, Ναύπλιον, Τρίπολιν.

» 12.40' Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Λουτράκι, ’Αθή
νας, Πειραιά.

» 15.10' Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολυμπίαν, Κυπα
ρισσίαν.

» 6.00 Διά Κυπαρισσίαν, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν,
"Αργος, Ναύπλιον, Κόρινθον, Λουτράκι, Α
θήνας, Πειραιά.

» 8.05' Δι’ Άργος, Ναύπλιον, Κόρινθον Λουτράκι,
Αθήνας Πειραιά.

» 11.24' Δι’ "Αργος, Ναύπλιον, Κόρινθον, Λουτράκι,
Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας.

» 9.30' Διά Κόρινθον, Λουτράκι, Αθήνας, Πειραιά.
» 13.00 Διά Κόρινθον, Λουτράκι, ’Αθήνας, Πειραιά,

Πάτρας.
» 5.00 Διά Καλάμας, Μεσσήνην, Μεγαλόπολιν, Τρί-

πολιν, "Αργος, Ναύπλιον, Κόρινθον, Λουτρά
κι, ’Αθήνας, Πειραιά,

» 5.40' Διά Πύργον, ’Ολυμπίαν, Κυλλήνην, Πάτρας,
Καλάβρυτα, Κόρινθον, Λουτράκι, Αθήνας
Πειραιά.

» 7.00 I Διά Κυλλήνην, Πάτρας, Καλάβρυτα, Κόριν-
» 8.14' | θον, Λουτράκι, ’Αθήνας, Πειραιά,

ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

Έκ Πειραιώς ώραν 15,30 Δια Λαυριον 
Έξ 'Αίληνίον » 16.30 » »
Έκ Λαυρίου » 6.35' Δι* Αθήνας καί Πειραιά.

Λεπτομερείς όδηγίαι δι’ έν γένει τάς αναχωρήσεις τών άμαξ)χιών ώς καί 
διά τήν κυκλοφορίαν οχημάτων εστιατορίου αναγράφονται είς τους εν τοις 
Σταθμοΐς άνηρτημένους πίνακας Γενικού Δρομολογίου.

Άθήναι τή 10η Μαΐου 1935.
(Έκ τής Γ ενικής Διευ&ύνσεως)



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΤΙΜΑ! ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

(ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ)

Ποσόν 
τίτλων έν

Όνομα- ΠλπρωΘέν ’Απρίλιος 1935
ΕΙΔΟΣ στική άξια μέρισμα 

χρήσ. 1934
κυκλοφοφί? κατά

τίτλον
ή τελευτ. 
τοκ)διον ’ Ανώτατη Κατωτάτη τ Τιμή

ns 30-4-35

α) Μετβχαί
1. Τραπεζών .

Τραπέζης ‘Ελλάδος 80.000 5.000.— 400.— 7.900.— 7.665.— 7.680.-
’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 20.000 1.000.- 2.750.— 61.100.— 59 600.- 61.200.—
Τραπέζης "Αθηνών 1.008.000 100.— 8.- 258.— 232.— 244.—

» Έλλ. Έμπορ. Πίστεως 150.000 100.— Ούδεμία ιοάξ. έγένετο 123.—
Εμπορικής Τραπ. τής Ελλάδος 
Καπνοβιομηχανίας καί Τραπ. Κα-

500.000 100.— 24.— 435.— 400.— 425.—

ραβασίλη
'Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης 15.000 1.000.— — Ούδεμία τράξ. έγένετο 8.500.—
τής ‘Ελλάδος 80.000 1.000.— — 1.550.— 1.540.- 1.540.—
Λαϊκής Τραπέζης
Τραπέζης Λακωνίας

21.429
200.000

700.—
100.—

350.- Ούδεμία τράξ.έγένετο 6.500.—
75.-

Τραπέζης Πειραιώς 100.000 100.— 5.— > , > 220.—
Τραπέζης Χίου 40.000 100.- — > > > 220.—
2, Τών κυρ ίκτερων Βιομηχανι
κών και άλλων 9 Εμπορικών

‘Εταιρειών
Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων 593.357 £. 1 —/— — 550.— 540.— 545.—
"Εθνικής Άτμοπλ.οΐας τής ‘Ελ
λάδος
Έταιρ. Χημ. Προϊόντων καί

212.755 Φ. Χρ.32.427

Δρ. 100.- 85.-

384.— 325.- 343.—

Λιπασμάτων
Έταιρ. Έλλην. Πυριτιδοποιείου

283.665 1.540 — 1.460.- 1.510.—

« 100.—καί Καλυκοποιείου
Έταιρ. Χρωματουργείων Πει-

75.000 2.500. -

984.—

2.140.- • 2.475.—

« 100.—ραιώς 105.000 — 935.- 970.—
Έταιρ. «Ελληνικής Εριουργίας» 
Άνων. Πειραϊκη ‘Εταιρεία Έπι-

400.000 £. 0.15.0 350 - 315.- 340.-

χειρήσεων
Μεταξοϋψαντ. <ή Χρυσαλλις»

140.000 100.- -- - 414.- 386.— 398.—

Στ. Παπαδοπούλου
’Ανων. Γεν. Έταιρ. Τσιμέντων

500.000 100.— — 289.— 251.— 251.-

«’Ηρακλής»
Έλλην. Έταιρ. Οίνων καί Οί-

146.000 100.— 30.— 1.385.— 1.315.— 1.360.—

νοπνευμάτων
β) Όμολογίαι

200.000 100.— ” 1.275.- 1.140.— 1.270.—

1. Εις Χρυσόν
Έθν. Δαν. 120.000.000 5ο)ο 1881 140.979 Φ.Χρ. 500.— £. 0.3. 0,12 3.075.— 2.910.- 3.010.—

2.925.—
4.375.—
3.550.—
3.950.—
4.740.—

. . 500.000.000 5ο)ο 1914 583.300 » > 500.— » 0.3. 5,65 3.125.— 2.900.—» > Προσφυγικόν 7ο)ο1924 471.050 £. 20.-/- » 0.4. 10, 8 4.375.— 4.175 —» » Σταθεροποιήσεως6ο)ο 1928
» » Παραγωγικόν 6υ)ο 1928

198.534
196.587

» 20.—/—
» 20.—/-

» 0.4. 2, 4 
» 0.4. 2, 4

Ούδεμία πράξ.έγένετο
» » β'όο 1931 229.157 ΙΟ Ρ 1 » 0.4. 2, 4 5.050.- 4.575.-

2. Είς τραπεζογραμμάτια
Εθν. Δαν. 750.000.000 Έντοκ.

8ο)ο 1926 4.479.000 100.- 6.- 66.- 62.- 62.50
» » 800.000.000 Έλλ. Ύ-

πηκ. 8ο)ο 1927 1.528.800 500.- 15.- 344.- 307.- 318.50
» » 6.000.000.000 Άνταλ-

λαξ. 8ο)ο 1926 3.505.110 1.000.- 30.- 700.- 674.- 688.50
» » 1.650.000.000 Άνταλ-

λαξ. 6ο)ο 1928 787.485 1.000.- 22,50 690.- 677.- 683.50
» » 300.000.000 5ο>ο 1920
» » 1.570.000.000 Λ' Ά-

1.349.842 200.- 3,75 129.- 124.- 124.50

ναγκ. 6. 1]2°/ο 1922 10.725.574 100.-— 4,875 73.2 δ 66.5<0 67.25
» » 1 230.000.000 Β' Ά-

ναγκ ,6ο]ο 1926 9.959.514 100.-- 4,50 62.£ 0 58.- 59.50
Εθν. Κτημ.Τρ. 200.000.000

721.4607ο)ο 1925 250. - 8,75 327.- 317.- 327.—
Έθν. Κτηιι.Τραπ.200.000.000

250.7ο)ο 1926 734.41C - 8,75 316. - 313.Ε)0Ι 316.—
iiuiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '" ι

ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ Η Ν
Εργάσιμοι

ήμέραι
’Αριθμός

παρουσιασθ.
έπιταγών

Ποσόν είς δραχμάς
παρουσιασθ. έπ]γών 
πρός συμψηφισμόν

’Απρίλιος 1935 24 29.962 889.275.279.73

Μάρτιος 1935

ί

24
'Αθηνών 21

24.674 810.749.907.71

’Απρίλιος 1934 Πειραιώς 21 
Θεσ)νίχης22

22.332 649.480.789.24

Ρ'" "ΉΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ"" ήιιιιιιιιιιιιιιηι .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ I

[ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ & ΚΒΛΛΙΤΕ)(ΝΙΒΝ j
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ϊ

| ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΗ ΖΑΚΑ |
k ΑΠΕΛΛΟΥ 2 j

ΑΘΗΝΑΙ
ΕΠΙΐΐιιΐιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιι «iiillllllllllliiii itiillllllilllllini uiillltlllllUlUii i.iilli?

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΙ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Κεφάλαιον Μετοχικόν και ’Ατ-.οΟεμ.. Δρ. 1.20^.000.000
Καταθέσεις (τη 31-12-1934)_________ » 9.§;>2.104.H38.<)a

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΙΩΑΝ.Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Κεντρικόν Κατάστημα έν Άθήναις 
96 'Υποκαταστήματα και Πρακτορεία 

είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλάδος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ βΞΩΤΕΡΙΚΩ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ : Rue Stamboul No 17 

» > ΚΑΊ’ΡΩ : Rue Emad el Dine No 17
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ : Rue Tewfiki

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς ολας τάς Χώρας του Εξωτερικού

HELEN1C BANK TRUST COMPANY, NEW YORK: 51, MAIDEN LANE
ΊδρυΘεΐσα ύπβ της ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας 

τήι Νέας Ύόρκης, προς έξυπηρέτησιν των έν ’Αμερική 'Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολλ 1.500.000

>
<2
Ρ>Οΐ Τ=

ο -00 ^ 
ο> Ί=
Ο

ΠΙΝΑΞ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ
Επίσημος προεξοφλητι

κός τόκος.
Συμβατικός τόκος 

(άνώτατον όριον) 
Νόμιμος τόκος 
Τόκος υπερημερίας

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

7 ο]ο
από 14—10—33

10 ο]ο 
9 ο]ο 
9 ο]ο

Επιτόκια καταθέσεων είς Δραχμάς
(’Επί τη βάσει κοινής συμφωνίας τών κυ ιιωτέρων Τραπεζών 

τής Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών).

Καταθέσεων δ'ψεως από 1—12 -33 2 ο]ο
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 
(άνώτατατον δριον ποσοϋ :

Δρχ 100.000) από 14— 6 -33 3 ο]ο

Καταθέσεων Ιπί προθεσμίμ
Διάρκειας 6 μηνών από 1-—1—34 2 1)2 ο]ο

» 1 έτους > * » » 3
» 2 ετών 3> » » > 3 1)2 ο]ο
» 4 ετών καί πλέον » )) » 4 ο]ο

mill: 1H0III1II 1)Η ίϊΜΦΙΜ Κ1Ι ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
III ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΙΙίΙ ΤΑΜΙΑΚΟΝ ΓΡ)ΟΝ ΤΗ 30)4)35

Αυστρία
Βέλγιον
Γαλλία
Γερμανία
"Ελβετία
Νορβηγία
Ουγγαρία

Σουηδία
Τσεχοσλοβακία
Φινλανδία

ΕΝΕΡΓΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΑΘΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

F.S. 984.002.—
Ε.Β. 16.214.707.— 
F. F. 69.392.194.-

Rtn. 14.144.S6i5.—

Hfl.
F.S.
$.
F.S.

F.S.

306.174.—
84.385.—
90.715.14

146.176.43

702.496.26

F.S.
F.F.

342.150.—
2.153.443.—

Kc. 43.814.205.-

ηιηιοφοριι nmim rnrmii he he eiissei
Γ ιουγκοσλαυΐα Δρχ. 30.923.324.—
Ρουμανία > 229.035.90 (Ύπολ. Λ]σμοϋ Δρ.103.213.704,10)

Τουρκία > 10.024.465.75

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βάσις 1913—14=100

Ήμερομηνίαι
Γενι

κός
Τιμάρ
ιθμος

Γεωρ
γικών
Προϊ
όντων

Ζωι
κών 
Προϊ- 
ό ντων

Βιβμ.
καί

χημι
κών

Καύ
σιμοι
ΰλαι

Έγχώ
ρια

Προϊ
όντα

’Αλλο
δαπά
Προϊ
όντα

Μέσος ορος
» 1928 1720 2137 1558 1527 1637 1806 1665
» 1929 1811 2180 1669 1627 1691 1926 1738
» 1930 1646 1894 1591 1501 1640 1676 1626
» 1931 1471 1667 1528 1316 1532 1541 1424
» 1932 1766 1940 1724 1647 1866 1719 1799

1933 1997 2^67 1908 1957 1954 1907 2058
2> 1934 1969 2157 1927 1875 1852 1903 2017

(1) Σεπτ. 1931 1420 1581 1548 1262 1520 1493 1375
Ίαν. 1932 1419 1588 1580 1252 1494 1β06 1363
’Απριλ. 1932 1619 1781 1717 1449 1837 1620 1617
(2) Μάϊος 1932 1829 2018 1754 1713 1915 1746 1889
Ίαν. 1934 1975 2215 1894 1860 1869 1931 2007
Φεβς. » 1970 2199 1860 1872 1853 1921 2006
Μαρτ. » 1945 2154 1836 1853 1854 1870 1999
’Απριλ. » 1936 2094 1869 1872 1812 1847 2002
Μάϊος 5> 1928 2083 1885 1855 1833 1866 1987
Ίουν. » 1936 2082 1910 1855 1854 1853 1996
Ίουλ. 1956 2102 1944 1881 1832 1885 2007
Αυγ. » 1684 2155 2008 1883 1859 1917 2031
Σεπτ. » 2001 2203 2019 1886 1859 1941 2044
Όκτ. » 2005 2217 1991 1893 1870 1956 2040
Νοεμ. » 1994 2183 1943 1897 1865 1923 2039
Δεκ. » 1994 2197 1969 1890 1868 1931 2040
Ίαν. 1935 1996 2214 2023 1867 1868 1950 2030
Φεβρ. 1986 2224 2033 1836 1868 1961 2004
Μάρτ. » 1998 2239 2060 1844 1868 1974 2014
’Απρίλ. )> 1998 2222 2027 1-844 1858 1964 2003

(2) » Δραχμής 2Θ ’Απριλίου 1932



ΟΡΓΑΝΟΝ
ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
GGNIKHi
ΤΡΑΠεΖΗξ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

γραφειΑη ακαΔημ,αΣ 56Β ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 1 μ a ·,-° Σ 1θ^5 ,
1 ΗΛΕφ. 24436 | ΕΤΟΣ A . ΑΡΙΘ- 8

ΗΘΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
Ώς Ανηγγείλαμεν εις τά δύο 

τελευταία φύλλα μας, δύο Συ
νάδελφοι της Τραπέζης μας οί 
Η.κ. Π. Δελένδας, Προϊστάμενος 
τής ύπηρεαίας είαπράξεως άξι
ων τοϋ Κεντρικού καταστήμα
τος καί Ν. Κονταοάτος, Προϊ
στάμενος τοϋ Λογιστηρίου τοϋ 
ϋηοκαταατήματος Θήρας, έπενό- 
ησαν δ μέν πρώτος τδ τοκοδιά- 
γραμμα Δελένδα, δι’ ου έπιλύ- 
ονται εύχερώς δ λα τά προβλή
ματα τοϋ τόκου, ό δε δεύτερος 
τούς τοκολογικούς πίνακας Κον- 
ταράτουt δι ών έπιλύονται έξ 
ίσου εύχερώς δχι μόνον δλα τά 
προβλήματα τοϋ τόκου, άλλά 
καί τά προβλήματα τοϋ άνατο- 
κιαμοϋ καί τοϋ χρεωλυσίου.

Άναγγέλλοντες τήν έπινόηαιν 
τοϋ μ. Κονταράτου εις τδ τελευ- 
ταΐον φύλλόν μας έτονίζομεν, 
ότι όφείλεται προς αϋτόν ή ή- 
θική ένίαχυσις των αρμοδίων 
τής Τραπέζης διά νά δώση τδ 
ταχύτερον εις τήν πραξιν τδ πό
νημά τον.

Πράγματι τδ ένδιαφέρον, τδ 
όποιον έξεδηλώθη ύπερ αύτοϋ 
έκ μέρους πλείατων άνωτέρων 
Συναδέλφων τής Τραπέζης μας 
είναι μία τρανή άπόδειξις τής 
ϋφισταμένης μεταξύ μας συνα-

δελφικής Αλληλεγγύης καί τιμά 
πράγματι τούτους.

Έξ άλλου ή προσοχή, μέ τήν 
οποίαν έδέχθη καί ή θετική ύ- 
ποατήριξις, τήν οποίαν παρέ- 
αχεν ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
μας εις τήν άξιάλογον έργαοίαν 
των δύο Συναδέλφων Αποτελεί 
μίαν δικαίαν Αναγνώριοιν Αξιέ
παινων προσπαθειών καί τήν 
Αρίοτην πρός πάντας τούς ύπαλ- 
λήλους τής Τραπέζης παρόρμη- 
αιν, δπως έπιδίδωνται εις πρω
τοτύπους έργασίας.

'Η «Τραπεζιτική» διερμηνεύ- 
ουαα τήν χαράν πάντων τών 
Συναδέλφων διά τήν τιμητικήν 
διάκρισιν δύο έκ τούτων, θεω
ρεί καθήκόν της νά έξάρη τήν 
Αλήθειαν, δτι τίποτε δεν προά
γει περισσότερον τήν έργασίαν 
καί τήν Απόδοσιν άπδ τήν βε
βαιότητα, δτι ή έπίδοσις θά ά- 
ναγνωριαθή παρά τών έντεταλ- 
μένων νά τήν κρίνουν.

Ή Αλήθεια αϋτη προσλαμβά
νει τύν Αξίαν μιας ηθικής Αρχής 
καί δίδει εικόνα τών παραδόσε
ων τής Τραπέζης, αί όποΐαι είς 
τήν σημερινήν κρίαιν τών ήθι- 
κών Αξιφν ΑντέσχονκαΙ δεν πα- 
ρεσύρθηααν.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΚΟΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠ)ΤΩΝ Λ)ΣΜΩΝ;

Είς τάς στήλας τής «Τραπεζιτι
κής» καί σνγκεκριμένως είς τά ϋπ’ 
Αριθ. 3, 4, 6 καί 7 φυλλάδια εξε- 
-τάζεται τδ πρόβλημα τής επιβολής 
ή μή τόκον έπί των μεταξύ τών 
Καταστημάτων τής Τραπέζης ιιας 
1)σμ ών.

Οί άαχοληθέντες με αυτό τδ πρό
βλημα συνάδελφοι κατέληξαν είς τδ 
συμπέρασμα, δτι ένδείκνυται τδ έν
τοκον και τελευταίως υπέδειξαν τδν 
διά τών μέσων κεφαλαίων τρόπον 
υπολογισμού—ό όποιος πράγματι 
φαίνεται δ άπλονστερος καί εφαρ
μόσιμος—δΤ ου επιτυγχάνεται ή 
σχεδόν ακριβής βαθμολογία τής ά- 
ποδοτικότητος έκάστου Καταστή
ματος.

Θά μοϋ επιτρέψουν δμως οί κ.κ. 
συνάδελφοι νά κάμωμεν ενα βήμα 
προς τά δ πίσω καί νά ρίψωμεν ενα 
βλέμμα είς τά μειονεκτήματα καί 
τά πλεονεκτήματα, τά όποια προκύ
πτουν διά τής εφαρμογής τοϋ εντό
κου, ατινα αναφέρει ό συνάδελφος 
κ. Β. Λιάντζουρας είς τδ ϋπ’ άριθ. 
β φυλλάδιον τής «Τραπεζιτικής».

”Εν έκ τών σπουδαίων μειονε
κτημάτων, τδ όποιον Αναφέρει ό κ. 
συνάδελφος, δτι δηλ. τά Καταστή
ματα ώς παραγωγικοί μονάδες δυ- 

“νατδν ν° άγωνται χάριν τών Ιδίων 
άποτελεσμάταιν είς εργασίας επι
βλαβείς διά τδ σύνολον, ώς ή α
ποφυγή εργασιών, τήν Απόδοσιν τών 
φποίων ωφελούνται αλλα Καταστή
ματα, κ.λ.π , είναι ίσχυρότατον διά 
πήν μή εφαρμογήν τοϋ εντόκου.

Τδ κριτήριον τής αποδοτικότητος 
δεν είναι τδ ποσδν τών καθαρών 
κερδών έκάστης χρήσεως, άλλά τά 
κατά κλάδους αποτελέσματα τών ερ
γασιών έκάστου Καταστήματος (το
ποθετήσεων, καταθέσεων, εξόδων 
κλπ.).

Υπάρχουν βεβαίως Καταστήαα- 
τα εξάγοντα κέρδη εικονικά, δεν έ- 
πεται δμως έκ τούτου, οτι διαφεύ
γουν τής προσοχής καί κρίσεως 
τών υπευθύνων, καθ’ δσον καί α
ν ευ τοϋ εντόκου είναι δυνατόν διά 
τής άνασκοπήσεως τών τοποθετή
σεων, καταθέσεων, έξόδων κ.λ.π., 
ένδς έκάστου τούτων νά κριθή ή 
πραγματική άποδοτικότης αυτών.

Διά τοϋ εντόκου δεν πρέπει νά 
έλπίζωμεν, δτι θ’ αυξηθή ή άποδο
τικότης τών Κατ)των, καθ’ δσον τδ 
αυτό επιτυγχάνουν οί υπεύθυνοι 
διά τής άγρυπνου παρακολούθη
σε ως τών έργασιών των έν σχέαει 
πρδς τάς έν τή περίφερε ία των έμ- 
πορικάς, βιομηχανικός, γεωργικός 
κλπ. έργασίας καί τή^ ώς ένεστι 
ελαττώσεως τών εξόδων.

’Έχοντες τ’ Ανωτέρω ϋπ δψει 
μας ώς καί τά είς τδ ϋπ’ άριθ. 3 
φυλλάδιον άναφερόμενα μειονεκτή
ματα καί πλεονεκτήματα, νομίζω 
δτι ή εφαρμογή τοϋ εντόκου, με άλ
λους λόγους ή σχεδόν ακριβής γνώ- 
σις τής αποδοτικότητος, θά άποβή 
μάλλον είς βάρος παρά είς όφε
λος τοϋ αννόλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ 
Παρά ,τφ Ύπ)ΐι Χανίων

ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΙΝ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Είς ούδένα έξ ημών τυγχάνει 
άγνωστος μία από πολλών ετών 
υφιστάμενη έντΰπωσις είς εύρύν 
κύκλον τών μετά τής Τραπέζης μας 
συναλλασσόμενων, δτι τό έν χρήσει 
παρ’ αυτή σύστημα έργασίας στη
ρίζεται είς μεγάλην πολυγραφίαν, 
άμεσος συνέπεια τής οποίας είναι 
βραδύτης περί τήν διεξαγωγήν τής 
υπηρεσίας άφ’ ενός, ανιαρά δέ καί 
οχληρά διά τούς πελότας αναμονή 
πρό τών θυρίδων καί καταπόνησις 
είτα αυτών είς αλλεπαλλήλους υπο
γραφής πληθύος έντυπων καί άλ
λων εγγράφων.

Ή τοιαΰτη άντίληψις, αυστηρά 
βεβαίως κατ’ αρχήν καίέν πολλοΐς 
άδικος, στηριζομένη μάλλον είς 
παλαιάν προκατάληψην, δεν δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν, δτι στερείται 
κατά βάθος καί ποιας τίνος βάσεως.

Είναι αληθές,δτι τό σύστημα τής 
Τραπέζης μας, προϊόν πολυτίμου 
μελέτης καί σπανίας πείρας ενός 
περίπου αϊώνος, έχει ως σκοπόν τήν 
από πόσης πλευράς καί τής μάλλον 
απροσδόκητου, έξασφάλισιν των 
συμφερόντων, τόσον τής ιδίας, δσον 
καί τών μετ’ αυτής συναλλασσομέ- 
νων. Είναι δμως έξ ίσου αληθές, 
δτι διά τής παρόδου τοϋ χρόνου 
καί τής διαρκούς έξελίξεως καί τό 
καλλίτερον ακόμη σύστημα δεν δύ- 
ναται παρά νά παρουσιάση άτελείας 
καί ελλείψεις, έστιν δτε δέ καί ύπερ- 
βολάς, αΐτινες δμως δέον, καταλ
λήλως διαπιστουμεναι, νά έπανορ- 
θώνται αμέσως, ΐνα ή διεξαγωγή 
τών υπηρεσιών τής Τραπέζης είναι 
εύρυθμος καί ή έξυπηρέτησις τής 
πελατείαςταχεΐα καί συγχρονισμένη.

Τήν αρχήν ταυτην ανέκαθεν έτή 
ρησεν ή Τράπεζα μας. Καίτοι δ’ 
αΰτη ήτο μέχρι πρό τινων ακόμη 
έτών άπησχολημένη μέ πρωτοφανή 
διά τά τραπεζιτικά χρονικά ό'γκον 
πολυσυνθέτων και ετεροειδών εργα
σιών, λόγφ τών ποικίλων ύποχρεώ 
σεών της έναντι τοϋ Κράτους, τών 
Προσφύγων, τής Γεωργίας, τής 
’Ιδιοκτησίας καί έν γένει έναντι 
δλων τών στοιχείων τής Εθνικής 
τής Χώρας Οικονομίας, έφρόντιζε 
πάντοτε, κατά τό δυνατόν, διά τήν 
βελτίωσιν τοϋ λογιστικού της συ
στήματος.

’Από τής ίδρυσεως δμως τών 
Τραπεζών Ελλάδος, Κτηματικής 
καί ’Αγροτικής, οπότε ή Τράπε
ζά μας,άπαλλαγεΐσα μεγάλου όγκου 
έργασιών καί δή έκ τών μάλλον 
γραφειοκρατικών, διεμορφώθη είς 
καθαρώς εμπορικήν Τράπεζαν, α
σκούσαν δηλαδή εργασίας, ας ή 
εμπορική πελατεία δύναται κατά τό 
πλεΐστον νά διεξαγάγη μέσφ τό
σων άλλων ανταγωνιστών, τό ζή
τημα τούτο άπησχόλησε σοβαρό
τατα τήν Τράπεζάν μας έκδηλώσα- 
σαν έμπράκτως τήν μέριμνάν της 
ταυτην διά τής ίδρυσεως παρά τφ 
Κεντρική) Καταστήματι ειδικού τμή 
ματος προς όργάνωσιν τής λειτουρ
γίας τών υπηρεσιών τής Τραπέζης, 
ή εργασία τοϋ οποίου ύπήρξεν όμο- 
λογουμένως άποδοτικωτάτη. Παρ’ 
δλη,ν δμως τήν καταβληθείσαν παρά 
τοϋ Τμήματος τούτου επαινετήν 
προσπάθειαν, έν τή πράξει παρου
σιάζονται πάντοτε περιπτώσεις 
αΐτινες δεν δύνανται άπασαι νά 
προβλεφθώσιν είς δλας των τάς λε
πτομέρειας υπό τής Κεντρικής Υ
πηρεσίας, άνευ μιάς σοβαράς καί 
συστηματικής συμπράξεως τών εκ
τελεστικών τής Τραπέζης οργάνων,

άτινα, έφαρμόζοντα τούς κανονι
σμούς έν άμέσφ επαφή μετά τής 
πελατείας, είναι εις θέσιν νά παρα- 
κολουθώσιν έν τή έκτελέσει τήν 
τελειότητα τών κανονισμών καί νά 
έλέγχωσι τάς τυχόν* άτελείας ή 
ύπερβολάς των.

Ό έμπορικός κόσμος, φύσει συ μ 
φεροντολόγος, μεμψίμοιρος, έν πολ
λοΐς δύστροπος καί πάντοτε βια
στικός, έχει ανάγκην ταχείας 
καί συγχρονισμένης έξυπηρετή- 
σεως, άπηλλαγμένης ιδίως πολλών 
τψτων. Είς κέντρα μάλιστα μεγά
λης εμπορικής κινήσεως, ένθα διά 
τής μετά πολλών τραπεζικών Ίδρυ 
μάτων συνεργασίας τού έμπορικοϋ 
κόσμου, είναι δυνατή ή σύγκρισις 
καί καταφανής καθίσταται ή δια
φορά τών συστημάτων, θά έπρεπεν 
ή ήμετέρα Τράπεζα μέ τήν ενός 
αϊώνος παντοειδή δράσίν της είς 
δλους τούς κλάδους τής Εθνικής 
Οικονομίας, τήν κτηθεΐσαν έκ τού 
του πολύτιμον πείραν, τήν πανθο- 
μολογουμένην σοβάρότητΑ τ,,-ς^ή> - 
δίεθνή πίστιν της, τον όγκον τών 
κεφαλαίων καί καταθέσεών της, τό 
άριστον τέλος καί εύσυνείδητον προ 
σωπικόν της, θά έπρεπε, λέγομεν, 
νά μή εύρίσκηται εις μειονεκτικήν 
ένίοτε θέσιν έναντι άλλων πιστωτι- 
τικών ιδρυμάτων, έφαρμοζόντων 
άπλοϋν καί σύντομον σύστημα, τό 
όποιον χωρίς νά θέτη έν δευτερε- 
ούση μοίρφ τά συμφέροντα αυτών, 
εξυπηρετεί ικανοποιητικότατα τήν 
πελατείαν,περιοριζομένου είς τον α
πολύτως απαραίτητον τοϋ χρόνου 
τής παραμονής τών πελατών είς 
τάς θυρίδας.

Ό συνεχιζόμενος άφ’έτέρου όξύ- 
τατος μεταξύ τών Τραπεζών συνα
γωνισμός καί ό συνεπείφ τούτου 
έθισμός τής έμπορικής πελατείας 
εις διαρκείς αιτήσεις μειώσεων τών 
επιτοκίων καί ποικίλων άλλων πα
ραχωρήσεων, ύποβιβαζουσών ση
μαντικός τό ποσοστόν ίής άποδό- 
σεως τών τοποθετήσεων καί τών 
λοιπών τραπεζικών έργασιών μας, 
φρονοΰμεν δτι συνηγορεί απολύτως 
υπέρ μιάς άπλουστεύσεως γενικώ- 
τερον τοϋ συστήματος καί προς τον 
σκοπόν τοϋ περιορισμού τών πό
σης φύσεως έξόδων διαχειρίσεως 
καί κατά συνέπειαν μειώσεως τοϋ 
κόστους τοϋ τοποθετουμένου παρά 
τής Τραπέζης μας χρήματος.

Ή μεσολάβησις έπίσης τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος είς τά συναλ
λαγματικά ζητήματα καί άπάσας 
τάς ιιετά τοϋ ’Εξωτερικού τραπεζι
κός εργασίας, λόγφ τών υφισταμέ
νων νομοθετικών περιορισμών, τών 
Clearings κλπ. παρεμβάλλει τόσας 
δυσχερείας, γραφειοκρατίαν καί κα- 
θυστέρησιν, ώστε μόνον αία γενική 
άπλούστευσις τοϋ συστήματος μας 
νά δύναται νά έξοικονομήση τον 
οϋτω χανόμενον χρόνον καί τά έπα 
κολουθοϋντα πρόσθετα έξοδα δια
χειρίσεως.

Έχοντες άκράδαντον τήν πε- 
ποίθησιν, δτι κατάλληλος καί έν 
ταΐς τελευταίαις του λεπτομερείαις 
μελέτη τού λογιστικού καί Διοι
κητικού έν γένει συστήματος δύ- 
ναται πολλά πράγματα νά αποδώ- 
ση καί πολλάς συντομεύσεις καί 
βελτιώσεις νά έπιφέρη, όχι δέ μό
νον άνευ βλάβης τής ουσίας, άλλά 
και επι προ φανεί ταΰτης ένισχύ- 
σει, ρίπτομεν τήν ιδέαν δπως κ?ιη~ 
θώσιν απαντες οί Διευθυνταί καί 
οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίων

τών Ύποκ)μάτων (συμπεριλαμβα
νομένων τών Προϊσταμένων Υ
πηρεσιών διά τά μεγάλα Ύποκ)- 
ματα) ώς καί οί ΠροϊστάμενοΓΥ- 
πηρεσιών μετά τών Ελεγκτών 
τοϋ Κεντρικού Κατ)ματος ΐνα, έ
καστος έν τφ κύκλφ τής άρμοδιό- 
τητός του, ΰποβάλη έκθεσιν περί 
τών κατά τήν κρίσιν του έπενεκτέ- 
ων απλοποιήσεων καί τροποποιή
σεων, έν τή βεβαιότητι, δτι καί 
ή έλαχίστη ΰποδεικνυομένη λεπτο
μέρεια θά τυγχάνη τής δεούσης 
προσοχής. Αί έκθέσεις αύται, ας 
δέον νά χαρακτηρίζω μεγάλη συν
τομία καί σαφήνεια, θά συγκεν- 
τρωθώσιν είς τό παρά τφ Κεντρι
κή) Κατ)ματι αρμόδιον Τμήμα, δ- 
περ συνεργαζόμενον μέ τήν Έπι- 
θεώρησιν καί ένισχυόμενον ενδε
χομένως διά τινα χρόνον μέ αρι
θμόν τινα ικανών ί?τε?^χών έκ τών 
Ύποιςίμάτων, επί τούτφ άποσπω- 
μένων παρά τφ Κεντρικφ, νά έπι- 
λχψθή τής έξετάσεως καί μελέτης 

-τών έκθέσεων τούτων, βάσει τών 
πορισμάτων τής οποίας νά καταρ- 
τισθή, έπιστάντος πλέον τοϋ χρό
νου, ό νέος τόμος τών Εγκυκλί
ων καί Κανονισμών τής Τραπέ
ζης μας, συμφώνως μέ τάς δια
τάξεις τοϋ οποίου νά λειτονργώσιν 
εφεξής αί Ύπηρεσίαι

Θεωροϋντες μάλιστα τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν ως τόν κυριώτερον 
ρυθμιστήν τής οικονομικής κινή- 
σεως τοϋ τόπου, προχωροϋμεν έτι 
περισσότερον και θά προτείνωμεν, 
δπως καταρτισθή καί έτέρα έξ ε
πιφανών νομομαθών τής Τραπέ
ζης μας Επιτροπή, ή τις έχουσα_ 
ως συμβούλους πεπειραμένους συ-( 
ναδέλφους, νά είσηγηθή είς 
Κράτος τήν λήψιν νομοθετικών 
μέτρων, άπλοπ,οιούντων καί 4ρμ· 
νευόντων άφ’ ενός ώρισμένας π 
λυπλόκους ή άσαφεΐς δικονομικ 
διατάξεις, τροποποιούντων δ’ 
άλλου έτέρας πεπαλαιωμένος τοι- 
αύτας, καί προβλεπόντων τέλος 
περί νέων ζητημάτων, άτινα ή 
καταπληκτική πρόοδος τής Έμ
πορικής, Βιομηχανικής καί Τρα
πεζιτικής κινήσεως τών τελευταί
ων ετών έδημιούργησε καί περί 
ών ή ήμετέρα νομοθεσία σιωπά.

"Ας έγκαταλείψωμεν δθεν το 
είς τήν άνατολικήν νωχέλειαν μό
νον προσιδιάζον δόγμα «μή θίγειν 
τά καλώς κείμενα» καί ας άναλά- 
βω μεν μετά θέρμης καί ενθουσια
σμού άληθή σταυροφορίαν υπέρ 
τής ριζικής άναδιοργανώσεως τοϋ 
συστήματος μας, έν τή πεποιθή- 
σει, οτι οϋτω προσφέρομεν άληθή 
καί πραγματικήν υπηρεσίαν εις 
τήν Τράπεζάν μας καί τδ συναλ
λασσόμενου κοινόν.

”Ας μή λησμονώμεν, δτι στε- 
ρηθέντες τού έκδοτικοΰ προνομίου 
καί τοϋ Κλάδου τής ’Αγροτικής 
Πίστεως, άπηλλάγημεν μέν εργα
σιών τινων, άπαιτουσών πολυγρα
φίαν καί άπασχόλησιν, ταύτοχρό- 
νως δμως έστερήθημεν δύο έκ τών 
καλλιτέρων καί άποκλειστικών πε
λατών μας, τοϋ Κράτους καί τών 
Γεωργών, άπομεινάσης ήμΐν τής 
λοιπής πελατείας τοϋ έμπορίον 
καί τών καταθέσεων. Τήν πελα
τείαν ταύτην έχομεν υψίστην ΰπο- 
χρέωσιν νά έξυπηρετήσωμεν δσον 
τό δυνατόν τελειότερον.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Παρά τφ *Υποκ)μαιΙ Θεσλνίκη^
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σίαν άωέδωκαν οι Τούρκοι εις ζό Συνεδριον.
Ή κυρία Ελένη Διάκου, Πρόεδρος 

τοϋ Συλλόγου τών παρά τη "Ε
θνική Τραπέζη εργαζομένων Γυ- 
ναικ'ών καί ’Αντιπρόσωπος αύτοΟ 
εις τό έν Κων)πόλει XII Φεμινι 
στικόν Συνέδρων έκθέτει άπό 
τών στηλών τής «Τραπεζιτικής» 
τάς εντυπώσεις της άπό τό Συνέ- 
δριον καί άπό τήν ζωήν τών γυ
ναικών εις τήν [Τουρκίαν.

Πολλοί άπό προκατάληψην, άλ
λοι άπό άγνοιαν των πραγμάτων, 
τρίτοι άπό μισογυνισμόν, έχουν 
κηρυχθή πολέμιοι κάθε φεμινι
στικής κινήσεως.

Για δλους αυτούς, καί άκόμη 
περισσότερον για τούς ενδιαφερο
μένους υπέρ τής φεμινιστικής κι- 
νήοεως, θά Εκθέσω κατωτέριο, εν 
περιλήψει, τα των Εργασιών τοΰ 
XII Διεθνούς φεμινιστικού Συνε
δρίου, τό όποιον συνήλθεν εις 
Κωνσταντινούπολή, πρωτοβουλίφ 
τής Alliance Internationale pour 
le suffrage et Γ action civique 
et politique des femmes.

Ή Alliance Internationale pour 
'e suffrage et Γ action civique et 
bclitiqtie des femmes, είναι ή 
μεγάλη όργάνωσις, ή οποία εργά
ζεται διά τήν άναγνώρισιν των δι
καιωμάτων τής γυναικός.

'Ιδρύθη τφ 1902 ,είς Washin
gton καί Ιδρύτρια αυτής είνε ή 
Carrie Chapman Catt. Σήμερα 
εργάζεται μέ έδραν τό Λονδΐνον 
καί διοικεΐται άπό είκοσαμελές Συμ- 
βούλιον, τού οποίου νΰν Πρόεδρος 
είναι ή Μ ίσες Margery Corbett 
Aschby, μία πραγματικά εξαιρετι
κή γυναικεία φυσιογνωμία, γνωστή 
εις τάς ’Αθήνας άπό δύο διαλέξεις 
της κατά τό 1928. Κάθε χώρα 
Εχει τό δικαίωμα νά αντιπροσω
πεύεται εις τό Συμβούλων μόνον 
τπό μίαν Σύμβουλον.
Ί Σκοπός τής Alliance είναι νά 

πιτύχη τήν μεταξύ των δύο φύλων 
ιιιίλήρη Ισότητα, πολιτικήν, νομι- 

ήν, ηθικήν, οικονομικήν. Ό ά- 
ων περί τον όποιον στρέφονται 

—αι αί ενέργειαι τής Alliance εΐ-
ι: «Ελευθερία διά τήν γυναίκα, 

_>ήνη διά τήν άνθρωπότητα».
Ή Alliance Internationale συγ 

καλεΐ κατά τριετίαν συνέδρια, εις 
τά όποια εκτίθενται τά άποτελέ- 
σματα τής εργασίας της κάτά τήν 
λήξασαν περίοδον, τίθενται αι βά 
σεις των εργασιών διά τήν νέαν 
τριετίαν καί γίνονται έκλογαί Συμ
βουλίου.

Τό έφετεινόν Συνέδριον είναι τό 
δωδέκατον καί Εγινεν εις τήν Κων
σταντινούπολή γιά νά εορτασθή 
τό γεγονός τής πλήρους καί ολο
κληρωτικής ελευθερίας, τήν οποίαν 

ι ίπένειμεν δ Κεμάλ Άτατύρκ εις 
τήν Τούρκισσαν γυναίκα, χωρίς 
αυτή νά άγωνισθή, χωρίς νά κοπι- 
άση, απλώς καί μόνον διότι ή ελευ
θερία τής γυναικός περιελαμβάνετο 
εις τάς βάσεις τοΰ δημιουργικού 
προγράμματος του. 'Όλη ή Τουρ
κία, όχι μόνον αί γυναίκες, άλλά 
καί οί άνδρες, είναι εύγνώμονες 
εις τον Κεμάλ γιά τήν μεγάλην 
του αυτήν χειρονομίαν.

Εις τό συνέδριον άπεδόθη μεγά
λη έπισημότης χάρις εις τάς φρον- 

, τίδας τής Τουρκικής Ένώσεως Γυ- 
ναικών καθώς καί τής Κυβερνή- 
σεως τής Άγκύρας, ή οποία πα- 
ρέσχε κάθε δυνατήν ευκολίαν. 
Διέθεσε γιά τον σκοπόν αυτόν 
6000 Τουρκικός λίρας, ώρισε γιά 
τάς Συνέδρους μεγάλας εκπτώσεις 
εις τά τραίνα, έλευθέραν κυκλοφο
ρίαν εις τά τραμ, Ελευθέραν είσο
δον εις τά Μουσεία καί Τελωνεια- 
κήν ατέλειαν. Τά διάφορα ’Ανά
κτορα Ετέθησαν είς τήν διάθεσιν 
τοΰ Συνεδρίου.

Αί Εργασίαι τού Συνεδρίου διε- 
ξήχθησαν είς τάς πολυτελέστατος 
αίθούσας τοϋ Γιλδίζ, τοΰ οποίου ή

επίπλωσις καμωμένη στο πειό μον 
τέρνο στύλ Ερχεται σε ζωηρή άν- 
τίθεσι μέ τούς χρυσοποίκιλτους 
τοίχους καί τις πόρτες άπό πολύ
τιμο ξύλο καί σεντέφι, πολλές τών 
οποίων είναι Εργα Σουλτάνων. 
Είς τά ά'λλα ’Ανάκτορα τού Ντολ 
μά Μπαξέ καί τοΰ Μπερλέμπεκ 
έδόθησαν δεξιώσεις. Μετά τήν 
λήξιν τοΰ Συνεδρίου 40 άντι- 
πρόσωποι Επήγαν κατόπιν προσ- 
κλήσεως εις τήν ’Άγκυραν, προς 
έπίσκεψιν τοΰ Κεμάλ, δ όποιος ά- 
νέλαβε καί τήν δαπάνην τού τα- 
ξειδίου των.

Ή Τουρκική Κυβέρνησις Εθε- 
σεν είς κυκλοφορίαν 17 γραμματό
σημα μέ τάς προτομάς διασήμων 
γυναικών.

Είς τό Συνέδριον παρεκάθησαν 
ύπερτριακόσιαι γυναίκες, αντιπρό
σωποι 40 Εν δλφ Κρατών. Τά με
γάλα Ευρωπαϊκά Κράτη άντεπρο- 
σωπεύθησαν άπό πολυαρίθμους 
άποστολάς καθώς επίσης καί τά 
Βαλκάνια. Καί τά μικρότερα δμως 
Κρατίδια είχαν τάς άντιπροσώ- 
πους των. Δέν Ελλειψαν ούτε αί 
άντιπρόσωποι τής Αυστραλίας, τής 
Παλαιστίνης, τής Συρίας, τού 
Σουδάν, τής Ν. Ζηλανδίας, τών 
’Ινδιών, τρεις Ίνδαί μέ τά γρα
φικά κουστούμια των, τής Για- 
μάϊκας, μία εξυπνοτάτη νεγκρέσσα 
καί τής ’Ισλανδίας. Ή άντιπρόσω- 
πος τής-Βραζιλίας εταξείδευσε 5 η
μέρας μέ Ζέππελιν καί τρεις σιδη- 
ροδρομικώς δαπάναις τής Κυβερ~ 
νήσεώς της, τής οποίας ήτο απε
σταλμένη.

Έξ αυτών, διεθνώς γνωσταί 
φυσιογνωμίαι είναι ή Λαίδη Ά- 
στορ, πρώτη γυναίκα τοΰ ’Αγγλι
κού Κοινοβουλίου, ή Πριγκήπισσα 
Κατακουζηνού, γνωστή πολιτευομέ- 
νη τής 'Ρουμανίας καί καλή ρή- 
τωρ, ή Κυρία Schreiber Γερμανίς, 
μέχρι τίνος βουλευτής Σοσιάλ— 
δημοκράτις, ή διάσημος Παρισινή 
δικηγόρος Maria Verone, ή Ίγκε 
μπόρν Βαλίν, Σουηδή Έπιθεωρή- 
τρια τών Σχολείων, ή Δωροθέα 
von Velsen, καθηγήτρια τής φι
λοσοφίας καί άλλοτε βουλευτής τοΰ 
‘Ράιχσταγ, ή ’Ινδή καθηγήτρια τής 
παιδαγωγικής Iktalounisa Hous- 
sain, ή Πολωνίς ρήτωρ Marie 
Grinsberg, υπάλληλος τής Κοινω
νίας τών 'Εθνών.

Τό Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας 
Εστειλεν ώς άντιπρόσωπον παρα
τηρητήν τον Διευθυντήν κ.Μωρέττ 
καί ώς επίσημον αντιπρόσωπον 
τήν Πριγκήπισσαν Ρανζεβίλλ, μέ
λος τής Cooperation Intellectu- 
elle τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έρ 
γασίας εν Γενεύη.

Μακρυγορώ εις τά ονόματα 
γιατί θέλω νά αποκτήσετε σαφή 
ιδέαν τών προσώπων, τά όποια 
απαρτίζουν τήν Ένωσιν, όσον α
φορά τήν μόρφωσίν των καί τάς 
θέσεις πού κατέχουν. ’Αλλά συγ
χρόνως θέλω νά κλονίσω μίαν σφα- 
λεράν άντίληψιν, πού Επικρατεί συ
νήθως γιά τις φεμινίστριες. Πα- 
λαιότερα έσυνήθιζαν νά λέγουν γιά 
τις θρησκόληπτες γυναίκες, δτι 
όσες γυναίκες δέν θέλει ό διάβο
λος καταφεύγουν στον Θεόν. Σή
μερα ό πολύς κόσμος πιστεύει, δ'τι 
οί γυναίκες πού γιά τον άλφα ή 
βήτα λόγον είναι άνίκανες γιά τον 
Ερωτα καί γιά τήν οικογένειαν 
στρέφονται προς τον φεμινισμόν. 
Καί όμως είναι πολύ μακρυά άπό 
τήν πραγματικότητα όσοι σκέπτον
ται Ετσι, γιατί οί περισσότερες κον- 
γκρεσίστες ήσαν γυναίκες χαριτω
μένες, οί περισσότερες παντρεμέμ- 
νες. Πολλές συνωδεύοντο άπό. τούς 
άνδρας των, οί όποιοι, Εφωδιασμέ 
νοι μέ είδικάς άδειας, παρηκολού 
θουν μέ μεγάλην προσοχήν τάς

άγορεύσεις τών συζύγων των.
‘Η γλαφυροτέρα ρήτωρ τοΰ Συ

νεδρίου, ή Άγγλίς βουλευτής Λαί
δη Άστορ είναι μητέρα εξ παι
διών, μέ τά όποια Εμφανίζεται καί 
φωτογραφίζεται διαρκώς, ακριβώς 
γιά νά απόδειξη, δτι ή οικογένεια 
καί ό καλώς νοούμενος φεμινισμός 
μπορούν θαυμάσια νά συζήσουν 
κάτω άπό τήν αυτήν στέγην.

'Ομολογώ δτι θά ήθελα πολύ 
νά παρακολουθήσουν τό Συνέ- 
δριον δλοι οί άπό καθέδρας Επιτι- 
μηταί κάθε γυναικείας κινήσεως 
καί δλοι οί Εξ Επαγγέλματος δήθεν 
προστάται τοΰ θεσμού τής οικογέ
νειας, γιά νά πεισθοΰν δτι οι γυ
ναίκες, οί όποιες εργάζονται γιά 
τήν άνύψωσιν τής θέσεως τών ο
μοφύλων των, οϋδ’ Επί στιγμήν 
διενοήθησαν τά υπονομεύσουν τά 
θεμέλια τής οικογένειας, τοϋ θε
σμού αυτού, πού όμολογουμένως, 
άποτελεΐ τήν βάσιν κάθε ηθικής 
κοινωνίας, καί τήν ευτυχίαν κάθε 
ύγιώς σκεπτομένης γυναικός.

Σέ καμμιά άπό τάς άγορεύσεις 
δέν Εγινε προσπάθεια νά παροραθή 
ή πραγματική αξία τοΰ άνδρός ή 
νά Επιδιωχθή ό παραμερισμός του.

Εγενοντο μόνον άπό παντού πα
ροτρύνσεις διά τήν Εξύψωσιν τής 
θέσεως τής γυναικός, τής όποιας 
κύριον καθήκον καί μέλημα θά 
είναι πάντοτε νά συντονίση τήν 
Ενεργητικότητά της μέ τήν τοϋ 
άνδρός, νά ενώοη τάς άρετάς της 
μέ τάς ίδικάς του άρετάς καί 
Ετσι, άδελφωμένοι, νά Εργασθοΰν 
γιά νά θεμελιώσουν ενα στερεό 
Ιάθρο, είς τό όποιον νά στηριχθη 
ευτυχής ή οικογένεια.

Καμμία ρήτωρ δέν μάς ενθύμισε 
όπως μπορούσε νά τό κάνη, δτι 
υπήρξε Εποχή δπου ϊσχυε τό μη
τρικόν δίκαιον, καί δτι τήν Εποχήν 
εκείνην, καθώς λέγει ή ιστορία, ό 
κόσμος δέν διοικεΐτο χειρότερα άπό 
ότι διοικήθηκε αργότερα άπό 
τούς άνδρας. Προσεπάθησαν μόνον 
νά αποδείξουν, δτι οί λαοί, πού 
πιστεύουν είς τήν κατωτερότητα 
τής γυναικός είναι απλώς άπολίτι- 
στοι. Γιατί, παρ’δλην τήν πίεσιν, 
ή οποία άνέκαθεν Εξησκήθη Επί 
τής γυναικός εις δλας τάς έποχάς, 
διαφαίνονται φωτειναί γυναικείοι 
φυσιογνωμίαι. Κανένας μας δέν 
άγνοεΐ, δτι τά περισσότερα αρι
στουργήματα τής τέχνης θά ελει 
παν, εάν δέν ύπήρχεν είς τό μέσον 
ή γυναίκα, δτι ό Παρθένων είναι 
εργον μάλλον τής ’Ασπασίας παρά 
τοϋ Περικλέους, δτι Εάν δέν ύπήρ 
χεν ή Βεατρίκη δέν θά Εγνωρίζαμε 
τό μεγαλεΐον τοΰ Δάντε.

’Ίσως οί μισογΰναι νά προβά
λουν τό επιχείρημα, δτι οί γυναί
κες μόνον ενέπνευσαν τά μεγάλα 
αυτά Εργα, έν φ ή εκτέλεσίς των 
Εγινεν άποκλειστικώς άπό άνδρας. 
Δέχομαι φυσικά τό επιχείρημά των 
άλλά καί Εκείνοι είναι υποχρεωμέ
νοι νά ομολογήσουν, δτι χωρίς 
τήν γυναίκα, ή όποια Ενέπνευσεν, 
ό άνδρας, ό εκτελεστής, θά Εμενεν 
άγνωστος, άρα ό άνδρας αυτός 
είναι, ούτως είπεΐν, ετερόφωτος 
καί διά να παρουσιασθή ενα Εργον 
τέλειον, πού νά καταπλήξη τούς 
αιώνας, πρέπει νά συνενωθούν εις 
κοινήν προσπάθειαν καί τών δύο 
φύλων αί άρεταί.

Δέν άρνούμεθα, δτι ή δημιουρ
γική δύναμις τής γυναικός δέν 
Εχει έκίηλωθή αρκετά εως σήμερα 
είς τήν πέτραν, είς τό χρώμα, εις 
τήν αρμονίαν, δτι δέν εχομεν δηλ. 
νά Επιδείξωμεν εξαιρετικά γυναι
κεία καλλιτεχνικά ταλέντα, δτι εις 
τάς καλάς τέχνος ή γυναίκα άρκεΐ- 
ται εις τό νά εμπνέη, πρέπει δμως 
νά τονίσωμεν, δτι ή δημιουργικότης 
τής γυναικός συνδυάζεται καλλί

τερα με την κοινωνικήν πρόνοιαν 
Είς τά μέρη δπου οί γυναίκες ψη 
φίζουν καί Εχουν πρωτεύοντα ρόλον 
είς τήν κοινωνικήν ζωήν, οί δροι 
τής ζωής είναι καλλίτεροι, τά σπή- 
τια υγιεινότερα, οί ασθενείς έχουν 
περισσότερες περιποιήσεις, ή μόρ- 
φωσις είναι εύρυτέρα, ή άνάγκη 
τής διαρκούς ειρήνης Εντατικωτέρα. 
Άλλά διά νά Επιτύχουν οί γυναίκες 
μεγάλα αποτελέσματα οφείλουν νά 
χρησιμοποιήσουν δλες τους τις 
ικανότητες, οφείλουν νά καθορί
σουν κατηγορηματικά διά τον εαυ
τόν των ενα ώρισμένο πρόγραμμα 
δράσεως καί άναλόγως νά λάβουν 
ώρισμένην μόρφωσίν καί ώρισμέ- 
νην προπαρασκευήν, εκείνα δηλ. 
ακριβώς πού τούς είναι άπσραί 
τητα γιά νά Επιτύχουν είς τό Ερ
γον πού θά άναλάβουν.

Δέν λείπει ή επιστημονική ίκα 
νότης άπό τήν γυναίκα, παράδει
γμα ή Κιουρί, ή Γκράτσια Delen 
da, ή Selma Lagerlof Sigrid Und- 
set, ή Jane Addams, ή Bertha 
von δηΠηεΓ,όλαιβραβεΐο·\Νόμπελ, 
όπως Επίσης δέν λείπει τό θάρρος, 
κάθε άλλο. Άπόδειξις οί αεροπο
ρικοί άθλοι τής Μις Μόλισον, τής 
Μις Έρχαρτ καί τόσων άλλων θη 
λυκών άσσων τοϋ άέρος, πού κα- 
τώρθωσαν νά βάλουν τά γυαλιά 
είς τούς άνδρας συναδέλφους των.

’Εκείνο πού λείπει άπό τήν γυ
ναίκα καί πού πρέπει νά τό βρή 
γιά τά βαδίση τον δρόμον τής Επι
τυχίας είναι τό σύστημα καί ή με- 
θοδικότης είς τήν εργασίαν της.

*

Ό Νομάρχης καί Δήμαρχος Κων 
σταντινουπόλεως έκήρυξε τήνεναρ- 
ξιν τών Εργασιών τοΰ Συμβουλίου, 
ή δέ Μίοες Άσμπιϋ ανέπτυξε διά 
μακρών τά θέματα, επί τών όποιων 
θά διεξήγοντο αί εργασίαι τοΰ Συ
νεδρίου καί τά όποια είναι τά 
εξής.

Πολιτική ίσότης. Είς δλα τά
κράτη, υπό οΐονδήποτε πολίτευμα 
αί γυναίκες νά κατέχουν τά αυτά 
δικαιώματα Ελευθέρου πολίτου ώς 
οί άνδρες.

Οίκο νομική ίσότης. Ν’ άνα- 
γνωρισθή τό δικαίωμα τής εργα
σίας. Τίποτε νά μή Εμποδίζη τήν 
Εργασίαν τής ύπανδρευομένης γυ- 
νοίκός. Διά τά διάφορα Επαγγέλ
ματα νά εξασκώνται αί γυναίκες 
ώς οί άνδρες καί αί πιθανότητες 
εύρέσεως εργασίας νά είναι αί αυ
τοί όπως τών άνδρών. Αί δημό
σιοι θέσεις καθώς καί δλα τά ε
παγγέλματα νά είναι ελεύθερα είς 
τάς γυναίκας ώς είς τούς άνδρας.
’Ίση πληρωμή δι’ ΐσην Εργασίαν.

Ήϋ·ική ίσότης. 'Η αυτή άνω- 
τέρα ηθική νά Εφαρμόζεται καί 
είς τά δύο φύλα καί νά καταργη- 
θή ό διακανονισμός.

Νομική ίσότης. Ή γυναίκα ύ- 
πανδρευμένη ή δχι νά Εχη πλήρη 
τά δικαιώματά της συμπεριλαμβα
νομένου καί τοΰ δικαιώματος νά 
διαχειρίζεται τήν περιουσίαν της,
Ή μητέρα νά εχη τά αυτά δικαι
ώματα επί τών παιδιών της όπως 
καί ό πατέρας, νά έχη τό ’ίδιο δι
καίωμα όπως και ό άνδρας νά δι- 
ατηρή ή νά αλλάζη εθνικότητα.

Είοήνη και Ε.Τ.Ε. Είναι κα
θήκον τών γυναικών όλων τών
’Εθνών νά Εργασθοΰν υπέρ τών ε’ις τάς δημοσίας θέσεις, 
φιλικών διεθνών σχέσεων, νά 
φροντίσουν διά τήν άνάπτυξιν τής 
ανθρώπινης αλληλεγγύης χωρίς 
διάκρισιν φυλών ή εθνοτήτων, νά 
ζητήσουν όπως τό διεθνές δίκαιον 
άντικαταστήση τήν βίαν καί νά 
υποστηρίξουν μίαν πραγματικήν 
Κ.Τ.Ε., ή όποια νά εργάζεται διά 
τήν σταθεράν συνεννόησίν τών 
λαών.

Αύταί είναι αί άρχαί Επί τών

'■ οποίων θα βασισθοΰν αί έργασίατ 
)- τής Διεθνούς Ένώσεως κατά τήν 

τρέχουσαν τριετίαν, ψηφισθεΐσαι 
όπως ύπεβλήθησαν υπό τής Έ
νώσεως.

Έπίοης διά ψηφίσματος ή Ali- 
ance Internationale ζητεί τήν α
ποδοχήν συμβάσεως διεθνούς, Επι- 
διωκούσης:

ο) Τήν διατήρησιν τής Εθνικό
τητας τής γυναικός καί μετά τον 
γάμον, εάν ή ιδία τό θελήση.

β) Νά χορηγούνται διευκολύν
σεις είς περίπτωσιν, κατά τήν ο
ποίαν ζητήση ό είς ν’ άποκτήση 
τήν υπηκοότητα τοϋ άλλου.

γ) Ή πολιτογράφησις μιας γυ
ναίκας νά γίνεται υπό τούς αυ
τούς όρους όπως καί τοΰ άνδρός,

δ) Ούδεμία προτίμησις δέν θοτ 
επιβάλλεται διά τήν εθνικότητα 
τών παιδιών.

Επίσης διά ψηφίσματος τό Συ
νέδρων διαμαρτύρεται κατά τοΰ 
Εθίμου τοΰ γάμου είς νεαράν ήλι- 
κίαν, δπου τούτο ύφίσταται, καί τό- 
θεωρεί ώς ασυμβίβαστον μέ τήν 
πραγματικήν ιδέαν τοΰ γάμου, κα
ταστρεπτικόν τής υγείας καί τής 
ευτυχίας καί τής ζωτικότητας τής^ 
φυλής.

Τό Συνέδριον Επιμένει δπως αί 
Κυβερνήσεις, δπου τό Εθιμο,ν τού
το ισχύει, τό απαγορεύσουν διά νό
μου καί δπως φροντίσουν διά τήν 
πραγματικήν Εφαρμογήν τοΰ νό
μου τούτου, Επίσης δέ δπως φρον
τίσουν νά μορφωθή ό λαός καί 
διαφωτισθή διά τούς κινδύνους,, 
τοΰ φοβερού τούτου εθίμου.

Τό Συνέδριον Εκφράζει τάς ευ
χαριστίας του είς τήν Κ.Τ.Ε ., ζη
τεί δέ δπως Εξακολουθήση τά δια
βήματα της ιδίως Επί τών σημεί
ων τούτων:

1) Γάμοι παιδιών.
2) Αναγνώρισες άποκλ,ειστικώς 

τής μονογαμίας.
3) Κατάστασις χηρών.
4 Κατάργησις τοΰ συστήματος 

τοΰ Διακανονισμού καί τής πορ
νείας.

5) Καταναγκαστικά Εργα γυ
ναικών.

Επίσης διά ψηφίσματος τό Συ
νέδρων διαμαρτύρεται διότι είς (Β
ρισμένα Έθνη οί γυναίκες άπο- 
κλείονται από ανώτερα κυβερνη
τικά αξιώματα, Τό Συνέδρων Εκ
φράζει τήν βαθειά πεποίθησίν τον 
δτι κανέν σύστημα Κυβερνήσεως 
δέν δύναται νά Εξασφαλισθή, ού
τε ή ευημερία τών γυναικών κα>· 
τών παιδιών καί τής κοινωνίας ο
λοκλήρου, Ιφ’ δσον δέν χρησιμο
ποιείται καί ή γυναικεία πείρα 
τόσον διά τήν πολιτικήν δσον καί 
διά τήν Εφαρμογήν τών νόμων. 
“Ωστε ζητεί ΐσα δικαιώματα άπό» 
δλα τά Κράτη είς τό πεδίον τών 
Εκλογών, εις τάς αντιπροσωπείας,.

είς τήν
οικονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν

Αυτά είναι τά κυριώτερα ψη
φίσματα τοΰ XII Φ. Σ., τών ο
ποίων ή Εφαρμογή θά Επιδιωχθ'ί. 
διά τών αντιπροσώπων τής Κοιν 
τών Εθνών καί δΓ άλλων γυναι
κών, πού Εχουν θέσιν καί κΰρο 
είς τάς Κυβερνήσεις των.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ; ‘Η συνέχεια



ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ (Τ·Υ·ΓΤ·Ε·Τ·)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙ ΟΡΜΗ “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,, 
ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗ THE ΕΑΑΑΔΟΣ

Άσφάλεια.1 Προσωπικοΰ κατ’ 
ατυχημάτων.

Ώς γνωστόν τό άνώτατον ποοόν 
ασφαλείας διά τούς κινονμένονς 
υπαλλήλους τής Τραπέζης ανέρχε
ται εις £ 1.000 — έπ'ι τή τιμή 
σταθεροποιήσεως, ήτοι εις Αραχ 
375.000.—

Είς την περί ής άναηέρω άσφά- 
λισιν δεν κατωρθώθη νά περιλη- 
φθή καί ό έξ αεροπορικών ατυχη
μάτων κίνδυνος. ’Επειδή όμως ή 
'Ελληνική ‘Εταιρεία Ιναερίων συγ
κοινωνιών ασφαλίζει προαιρετικώς 
τους έπιβάτας μέχρις Ανωτάτου 
ποαοϋ Δρχ. 1.500.000.— κατ’ επι
βάτην αντί ώρισμένης επί πλέον τοΰ 
εισιτηρίου αμοιβής, δύνανται οι 
έπιθυ μοΰντες νά ζητώσι κατά την 
έκδοσιν τούτον νά άσφαλίζωνται 
καταβάλλοντες άσφάλιστρον Δρχ. 30, 
διά τά κάτωθι κατά ταξείδιον ποσά: 
Θάνατος Δρχ. ΙΟΟ.ΟΟΟ.—
Μόνιμος άνικανότης » 20.0.000.—· 
Λοιποί κίνδυνοι, ήμερηοία άποζη- 
μίωσις δρχ. 100.—

Διά μεγαλείτέρα ποσά καί μέχρις 
ανωτάτου ορίου Δρχ. 1.500.000.— 
τό καταβαλλόμενον άσφάλιστρον εί
ναι άνάλογον.
Νέος κατάλογος Ιατρών, Νο
σοκομείων, Φαρμακείων κλπ.

Έξεδόθη καί διανέμεται ήδη τε
λευταίος κατάλογος Νοσοκομείων, 
Ιατρών, Σανατορίων καί Φαρμα
κείων.

‘Ο κατάλογος ουτος επί τό εύ- 
χρηατότ ερον είναι συντεταγμένος 
κατά λεξικογραφικήν σειράν.

Έν τώ καταλόγψ σημειουνται 
δΓ αστερίσκου οι ’Ιατροί, οί όποιοι 
έκτελοϋν νυκτερινάς επισκέψεις έν 
τή οικία τών ασθενών.

Συνιστάιαι εις τά Μέλη του Τα
μείου Υγείας, όπως αναφέρουν την 
ιδιότητά των ταυτήν, οσάκις χρησι
μοποιούν τους έν τφ καταλόγψ άνα- 
φερομένους ’Ιατρούς καί Φαρμα
κεία, ΐνα τυγχάνουν τών νφ’ Εκα
στου τούτων παραχωρουμένων εκ
πτώσεων
Τροποποίησή τοΰ κανονισμού 

περί οικείων.
Παραθέτομεν την ύπ’ άριθ. 27 

από 22 Μαΐου εγκύκλιον τοΰ Τ. Υ. 
Π.Ε.Τ. έχουσαν ώς έξης :

Είναι γνωστόν έκ τών απολογι
σμών τοΰ Τ .Υ .Π.Ε.Τ. καί τών σχε
τικών εκθέσεων τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου του, ότι αί χρήσεις τών 
ετών 1933 καί 1934 έκλεισαν μέ 
έλλειμμα ή μέν πρώτη Δρ. 446.000 
ή δέ δευτέρα Δρ. 650.000 περίπου, 
μειωθείσης έκ τοΰ λόγου τούτου 
τής περιουσίας τοΰ Ταμείου είς 
Δρ. 195.000 περίπου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δια 
νά άποφύγη νέον έλλειμμα κατο 
την τρέχουσαν χρήσιν εύρ^η .«s' 
την ανάγκην νά προβή είς την γνω
στήν έξ 1)2 ο)ο αϋξησιν τής εισφο
ράς τών μελών (ανακοινωθεί α αν
ύμΐν διά τής ύπ’ άριθ 57 19ο4 
εγκυκλίου τής Τραπέζης καί νπ 
26 τοΰ Ταμείου ‘Υγείας), έπιφυ- 
λαχθέν άμα νά λάβη καί περαιτέ
ρω οικονομικά μέτρα, άπαραίτητα 
διά την έξασφάλισιν τής κανονικής 
λειτουργίας τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Εν 
τών μέτρων τούτων είναι και ο 
περιορισμός τής άρωγής τον Τα
μείου επί ώρισμένων κατηγοριών 
οικείων.

Οικείοι έφ’ ών έπεκτείνεται 
άπό 1 ’Ιουλίου 1935 ή αρωγή 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ, —‘Ως γνωστόν τό 
Διοικητικόν Συμβούλιου έν τή επι
θυμία του όπως συντρέξη το προ
σωπικόν τής Τραπέζης έπεξετεινεν 
άπό τής συοτάσεως τοΰ Ταμείου 
την άρωγήν τούτον επί τοΰ συνό
λου σχεδόν ανιόντων και κατιοντων 
καί επί τοΰ πλείστου μέρους τών εκ 
πλαγίου οικείων. 'Η τοιαύτη όμως 
ευμενής διά τό προσωπικόν απο- 
φασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
ώς είκός, συνετέλεσεν ούκ ολίγον 

> είς την δημιουργίαν τών ρηθέντων 
. ελλειμμάτων. Είναι δέ φανερόν, ότι 
μία τοιαύτη τακτική εξακολουθούσα 
θά περιήγε τό Ταμείον είς αδυνα
μίαν νά περιθάλψη έπαρκώς αυτα 
ταΰτα τά μέλη, λαμβάνοντα άνάγκην.

Καί τούτο βεβαίως ούδαμώς εί
ναι δίκαιον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων έχον 
νπ’ δψει του τά άνωτέρω καί ότι 
τά τρία Ταμεία ’Αλληλοβοήθειας 
(μετά τών όποιων τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
άποτελεΐ ουσιαστικώς ένιαΐον ’Ορ
γανισμόν) παρακολονθοΰσι άπό τής 
άπόψεως παροχών τον Νόμον τών 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, άπεφά- 
αισεν έν τή συνεδρία τής 22ας Μαρ
τίου έ.έ. όπως άπό τής 1ης τοΰ 
προσεχούς ’Ιουλίου περιορίση την 
άρωγήν αυτού άποκλειστικώς είς 
τους έν αρθρφ 32 τοΰ Νόμον 6298 
«περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» 
καθοριζομένους οικείους καί νπο 
τας έν τώ ίδίφ αρθρφ άναφερομέ- 
νας προϋποθέσεις.

Κατά τό έν λόγω αρθρον τοΰ Ν. 
6298 θεωρούνται ώς μέλη τής οι
κογένειας δικαιούμενα άρωγής :

α) ’Η σύζυγος καί ό άνάπηρος 
καί άπορος σύζυγος.

β) Τά άγαμα τέκνα (νόμιμα, νο- 
μιμοποιηθέντα, νίοθετηθέντα, προ
γονοί καί επί μητρός καί τά νόθα) 
μέχρι αυμπληρώαεως τοΰ 16 έτους 
τής ηλικίας των.

γ) Ή μήτηρ καί ό άνάπηρος καί 
άπορος πατήρ.

δ) Οί ορφανοί πατρός καί ιιη- 
τρός έγγονοι καί αδελφοί μέχρι 
συμπληρώσεως τοΰ 16ου έτους τής 
ηλικίας των, έφ’ όσον είναι άγαμοι.

Τ’ άνωτέρω πρόσοτπα θεωρούν
ται κατά τον ώς εΐρηται νόμον ώς 
μέλη τής οικογένειας, έφ’ όσον συμ- 
βιοϋσι μετά ίοΰ μέλους καί ή σνν- 
τήρησίς των βαρύνει κυρίως αυτό.

Κατόπιν τής άποφάσεως ταύτης 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θεωρούνται αύτεπαγ- 
γέλτως διαγεγ ραμμένοι άπό 1ης 
’Ιουλίου 1935 πάντες οί μή συμπε
ριλαμβανόμενοι είς τάς άνω κατη
γορίας οικείοι καί συνεπώς καταρ- 
γεΐται ή σχετική προς τους οικείους 
τούτου εισφορά τών μελών ήν θά 
παύση παρακρατούσα ή Υπηρεσία 
τής Τραπέζης έκ τοΰ επιδόματος 
Χριστουγέννων καί έκ τών κατά τό 
Πάσχα καταβαλλό μένων ποσοστών.

’Επειδή όμως κατόπιν τοΰ άνω 
μέτρου τό Ταμείον θά συντάξη νέον 
μητρώον τών δικαιουμένων άρω
γής οικείων, παρακαλοΰμεν όπως 
ύποβληθώαιν ήμΐν τό αυντομώτερον 
διά τών υπηρεσιών τής Τραπέζης 
νεωτέρα δελτία οικογενειακής κατα- 
στάσεως πάντων τών μελών, συντε 
ταγμένα κατά τάς κάτωθι οδηγίας.

Τρόπος συντάξεως δελτίων »Ι- 
κογενε ιακ'^ καταστάσεως. — Τά 
δελτία τ Μα συντάσσονται έπί τοΰ 
είδι- j έντύπου καί συμπληροΰνται 
κϊ^Ύ άπάσας τάς στήλας, ΐνα πα- 
ρέχωνται δΤ αυτών πάσαι αί σχέ- 
τικαί προς τήν οικογενειακήν κα- 
,άστασιν τοΰ μέλους πληροφορίαι, 
αΐτινες λαμβάνονται σοβαρώτατα 
νπ" όψιν υπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου κατά τήν κρίσιν τών ϋπο- 
βαλλομένον αύτώ αιτήσεων χορή- 
γήσεως βοηθημάτων.

Αί κατηγορίαι τοΰ έντύπου, έν 
αίς Αναγράφονται οί δικαιούμενοι 
έγγραφής παρά τώ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι
κείοι, ένδιαφέρουν λ.ίαν τό Τα
μείον καί είναι Απαραίτητον νά 
ανμπληρώνται αί οίκεΐαι στήλαι με
τά πάσης Ακρίβειας, άναγραφομέ- 
νων τοΰ έπαγγέλματος καί τοΰ εισο
δήματος τών μή δηλωθέντων οι
κείων.

’Εάν ούδείς τοιοϋτος οικείος υ- 
πάρχη θά άναγράφηται ή φράσις 
«ούδείς τοιοϋτος οικείος υπάρχει» 
ή άν ϋπάρχωσιν άλλά δεν έχονσιν 
εισοδήματα, θά άναγράφωνται έ
ναντι τοΰ ονόματος τοΰ οικείου καί 
είς τήν οίκείαν στήλην αί λέξεις 
»ονδέν εισόδημα».

‘Η σύζυγος καί τά μέχρις ηλικίας 
16 έτών τέκνα δηλουνται ϋποχρεω- 
τικώς είς τό Ταμείον. Εις την πε- 
πίπτωοιν γάμου ή δήλωσις τής συ- 
ζνγον γίνεται α/αεο(ος χαι εΐζ τϊ]ν τιε- 
ρίπτοοοιν γεννήοεα)ς% τεννου ομοίως.

Τά ύποβληθησόμενα ήμΐν βάσει

τής παρούσης δελτία οικογενειακής 
καταστάσεως δεν είναι ανάγκη να 
συνοδεύωνται ύπό αίτήαεως τον 
μέλους, άλλά θά διαβιβασθώσιν ή
μΐν ύπό τών υπηρεσιών τοΰ κεν
τρικού Καταστήματος διά τών κ. κ. 
Διευθυντών τών Τμημάτων καί υ- 

\ ποτών Διευθύνσεατν τών ύπ)μά- 
των. Πάσα όμως είς τό μέλλον δή- 
λωσις νέου οικείου θά συνοδεύηται 
ύπό αίτήαεως τοΰ μέλους προς τό 
Τ. Υ.Π.Ε.Τ.,έφ’ ής θά έπιαννάπτη- 
ται καί πλήρες δελτίον οικογενεια
κής καταστάσεως, έν ώ θά είναι 
προστεθειμένος ο νέος οικείος. Δι’ 
ιδίας αίτήαεως έπίσης θά ζητώσι 
τά μέλη τήν διαγραφήν οικείου, έ- 
πιαυνάπτοντα έπίσης πλήρες δελτίον 
οικογενειακής καταστάσεως, έξ ου 
θά έχη άπαλειφθή ό οικείος, ού- 
τινος ζητείται ή διαγραφή.

Τόσον διά τήν έγγ ραφήν όσον 
καί διά τήν διαγραφήν οικείων Α
ποφασίζει τό Διοικητικόν Συμβού
λων τοΰ Ταμείου ‘Υγείας, άνακοι- 
νουμένου είς τον αίτοΰντα τοΰ λό
γου τής τυχόν άπορρίψεως τής αί- 
τήσεως έγγραφής ή διαγραφής.

"Ομοια δελτία συμπεπληρωμένα 
κατά τ’ άνωτέρω δέον νά έπιαυνά- 
πτωνται είς πάσαν ύποβαλλομένην 
ήμΐν αΐτησιν προς χορήγησιν βοη
θήματος.

Είσφοραϊ μελών διά δηλωθέν 
τας οικείους.—At είσφοραϊ τών 
μελών διά δηλωθέντας τφ Ταμείφ 
οικείους, δ Τ οϋς τό μέλος δικαιού
ται άρωγής, παραμένουσιν αί αϋταί 
ώς έχουσιν όρισθή υπό τής ύπ’ 
άριθ. 9 τής 6’Απριλίου 1932 έγκυ- 
κλίου τοΰ Ταμείου.

Αί είσφοραϊ αυται είναι αί εξής 
δι’ έκαστον οίκείον:

Jia τούς έν ένεργεία ύπαλλή- 
λους.

Τμηματάρχας Δρχ. 90 έξαμην. 
Λογιοιάς καί Ύπ, » 60 »
Πάντας τούς κατ. » 30 »

Διά τονς συνταξιούχους.
Έπί μην. συντάξεως Δρ. 10.000 
καί άνω Δραχ. 15 μ ηνιαίως, 
’Επί μην. συντάξεως dp. 4.000 
καί άνω Δραχμ. 10 μηνιαίως 
Έπί μην. συντάξεως έλάσσονος 
τών Δρ. 4.000 Δρ. 5 μηνιαίως.

Αί είσφοραϊ αυται κρατούνται 
ώς καί μέχρι τοΰδε διά μέν τήν 
πρώτην εξαμηνίαν τοΰ έτους έκ 
τών κατά τό Πάσχα καταβαλλομέ- 
νων τώ Προσωπικόδ ποσοστών, διά 
δέ τήν δευτέραν εξαμηνίαν έκ τοΰ 
έπιδόματος Χριστουγέννων, νοούν
ται δέ <5ιά μέν τούς έν ένεργεία υ
παλλήλους εξαμηνιαίοι διά δέ τούς 
συνταξιούχους μηνιαίοι. Δηλ. υ
πάλληλος έν ένεργεία δηλών τον οι
κείοι' του τήν 15 Μαΐου θά κατα- 
βάλη ολόκληρον τήν εξαμηνίαν (έφ’ 
όσον έννοεΐται έγκριθή ή έγγραφή) 
ούχί όμως καί ό συνταξιούχος, ό ό
ποιος θά άρχίαη καταβάλλων ει
σφοράν άπό τοΰ μηνός Μαΐου.

Χρόνος ένάρξεως άρωγής δι’ 
οικείους.·—Διά πάντα νεοδηλούμε
νον εις τό Ταμείον οίκείον δικαιού- 
μενον κατά τά άνω άρωγής, ή Α
ρωγή άρχεται μετά τρίμηνον άπό 
τής έγκρίσεως τής έγγραφής του έν 
τώ μητρώω τών οικείων.

Έξαιρετικώς άρχεται άμα τή υ
ποβολή τής δηλώαεοτς ή Αρωγή:
1) Διά τήν σύζυγον τών νυμφευο- 
μένων μελών.
2) Διά τό νεογέννητον τέκνον.

Ό Πρόεδρος 
ΑΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Ό Διευθυντής 
Κ. ΤΡΙΠΟΣ

Ό Ελληνικός ’Οργανισμός Του
ρισμού Ασχολούμενος μόνον μέ τό 
διαφημιστικόν καί πληροφοριακόν 
μέρος τών Αρχαιοτήτων καί φυσι
κών καλλονών τής πατρίδος μας 
καί μή άναλαμβάνων τήν ουσιαστι
κήν καί έκ τοΰ σύνεγγυς έξυπηρέ- 
τηαιν τών ξένων περιηγητών, κατέ- 
στι,σεν άφ’ ής ήρξατο λειτουργών, 
έμφανεστέραν τήν έλλειψιν σοβαρού 
Ελληνικού Τουριστικού γραφείου, 
τό όποιον έκ παραλλήλου έργαζό- 
μενον, ενώ θά ένίαχυε καί θα ο
λοκλήρωνε τήν προαπάθειάν τον 
θά κατ έλειπε καί Αρκετά κέρδη είς 
τούς ίδρυτάς του.

Διότι, ώς γνωστόν, δεν νπάρ- 
χουσιν Ελληνικά γραφεία έκπλη- 
ροϋντα τούς άνωτέρω όρους, καθό
σον τά ήδη υφιστάμενα περιορί
ζονται κυρίως είς έργασίας μετά 
μεταναστών. Άτυχώς τον κλάδον 
τούτον βαρύνει έκ τοΰ παρελθόντος 
πικρά πείρα άποκομισθεΐσα εκ δια- 
λυθέντος γραφείου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον οί ενταύ
θα έρχόμενοι περιηγηταί εξυπηρε
τούνται κυρίως υπό τών τριών ξέ
νων γραφείων Κονκ, Γκιόλμαν 
καί τοΰ ειδικού τμήματος τής Ά- 
μέξκο.

Τήν έλλειψιν ενός τοιούτου γρα
φείου θά έπλήρου κατά τήν γνώ
μην μας ή ΐδρυσις «’ Υπηρεσίας 
Τουρισμού» παρά τή ήμετέρα Τρα- 
πέζη. Διότι τότε μόνον οί ξένοι θά 
έχωσιν εμπιστοσύνην, ότι ερχόμενοι 
έν Έ λ λάδι δέν θά γίνουν Αντικείμε
νο)' έκμεταλλεύσεως τών διαφόρων 
αργυραμοιβών,οΐτινες ένσκήπτουσιν 
έπί τών άφικνουμένων Ατμόπλοιων 
άγοράζοντες είς χαμηλοτάτας τιμάς 
τό συνάλλαγμά των διά νά τό μετα- 
πωλήσουν, παρά πάντα Νόμον, αΐ· 
οχροκερδώς.

Προφανείς έξ άλλου είναι αί έκ 
τής αύξήσεως καί αυστηματοποιήσε- 
ως τής Τουριστικής κινήσεως ώφέ- 
λειαι είς τήν Εθνικήν Οικονομίαν, 
διά τής μή διαφυγής συναλλάγμα
τος καί είς τήν Τράπεζαν, διά τά υ
λικά καί ηθικά ώφέλη τόσον αυτής 
όσον καί τών έξ αυτής έξαρτωμέ
νων σχετικών έπιχειρήσεων.

Σχέδιον
Όργανώσεως ύππρεοίας Του
ρισμού παρά τίί Εθνική Τρα- 

πέξη τής Ελλάδος
Α'. Έργααίαι τοϋ Γραφείου.

1) Έργααίαι έπί τουρισμού έν 
Έλλάδι (Ελλήνων).

2) ’Αντιπροσωπεΐαι ξένων του
ριστικών οργανώσεων, προσέλκυσες 
περιηγητών μέσφ αυτών καί οργά
νωσες εκδρομών είς τ’ Αρχαιολογι
κά κέντρα καί τάς φυσικάς καλλο- 
νάς τής Ελλάδος.

3) ’Εξυπηρέτησές τών μετανα
στών.

4) ’Έκδοσις πιστωτικών έπιστο- 
λών διά τό έαωτερικόν καί τό εξω
τερικόν καί πληρωμή τών τοΰ έξω- 
τερικού.

5) ’Αντιπροσωπεΐαι άτμοπλοϊ- 
κών, σιδηροδρομικών καί Αεροπο
ρικών Εταιριών καί έκδοσις τών 
εισιτηρίων αυτών έπί προμήθεια.

Παρατηρήσεις έπί τφν άνω
τέρω εργασιών.

‘Η ύπ’ άριθ. 1 έργασία θά έπι- 
φέρη αϋξησιν τών έργασιών τών 
μεταφορικών καί ξενοδοχειακών έ
πιχειρήσεων, διά τινας τών όποιων 
μάλιστα ή ήμετέρα Τράπεζα έχει ι
διαίτερον ένδιαφέρον.

‘Η ύπ’ άριθ. 2 έργασία έκτος τής 
ώφελείας έκ τής προσκτήσεως συν)- 
τος θά άποφέρη καί προμήθειαν 
έπί τών προπλήρωνα μένων μέσφ 
τών ξέτων τουριστικών γραφείων 
έξόδων ταξειδίου καί διαμονής έν- 
ταύθα τών περιηγητών.

‘Η ύπ’ άριθ. 3 έργασία θά δη 
μιουργήση στενωτέραν καί διαρκή 
έπαφήν τού μετανάστου μέ τήν Τρά
πεζαν.

’Η ύπ’ άριθ. 5 έργασία θά δύ

ναται νά νπερκαλυπτη τά έξοδα τοΰ 
γραφείου δοθέττος, ότι αί εισπρά
ξεις της, κατά τήν κρατούσαν συ
νήθειαν, έσονται αί άν.όλουϋοι:

α) Προμήθεια 5 ο)ο έπί τών α
καθαρίστων εισπράξεων έπί τών 
έκδιδομένων εισιτηρίων ΣΠΑΠ κα\ 
ΣΕΚ τών οποίων «Γραφείον IIό- 
λεως» θ’ άποτελέση ή Υπηρεσία.

β) Προμήθεια 7. 1)2—15 ο)0 έ
πί έκδιδομένων άτμοπλοϊκών εισι
τηρίων ημεδαπών καί Αλλοδαπών.

γ) Προμήθεια 10 ο)ο έπί εκδι- 
δομένων ημεδαπών άεροπορ. εισι
τηρίων.

ό) Προμήθεια 5 ο)ο έπί έκδιδο- 
μένων αλλοδαπών άεροπορ. εισι
τηρίων.
Ε'. Προσωπικόν τον Γραφείου,

1 Προϊστάμενος (Υπάλληλος 
τής Iραπέζης όίά τό εσωτερικόν 
μέρος τής υπηρεσίας. Προσόντα: 
Iλωσοομάθεια, Κοινωτική συμπε
ριφορά, ειδική άπασχόλησις μέ τά 
ζητήματα Τουρισμού).

1 Συμπροϊστάμενος (Έκτακτος 
υπάλληλος, τέλειος γνώστης τής Α
γοράς ’Αθηνών—Πειραιώς καί τών 
ναυτικών καί εφοπλιστικών κύκλων 
πρωτευούσης καί έπιν ψ j§ ΕΙδική 
προαπασχόλησις μέ ζητήματα Του
ρισμού).

4 Υπάλληλοι (2 έκ τοϋ βοηθη
τικού προσωπικού τής Τραπέζης 
καί 2 ειδικοί προσληφθησόμενοι έ
ξωθεν. Γλωσσομάθεια).

1 Δακτυλογράφος(Γλωσσομαϋής)
1 Ειοπράκτωρ
2 Κλητήρες

Γ’. Δαπάναι τοϋ Γραφείου.
Μισθοδοσία καί έξοδα 

παραστάσεως προϊσταμένου 10.000 
Μισθοδοσία καί έξοδα πα

ραστάσεως συμπροϊσταμέν ον 10.006 
Μισθοδοσία 2 γραφέων 

καί 2 εκτάκτων 4 X 4.000 16.Οι 
Μισθοδοσία Δακτυλογρά- 

φου 4.0(
Μισθοδοσία Εΐσπράκτορος 4.0' 
Μισθοδοσία Κλητήρων

2 X 2.500 5.000 
’Αναλογία Γενικ. έξόδων 31.000 

Σύνολον Δρχ. 80Λ 00
Δ'. Γενικά

‘Η υπηρεσία δύναται νά έγκατα- 
σταθή είς ένοικιασϋησόμενον έπί 
κεντρικωτάτης όδοϋ (π.χ. Σταδίου) 
κατάστημα. Αί λεπτομέρειαι τής δρ- 
γανώσεως θέλονσιν άναπτνχθή είς 
έκπονηθησόμενον εσωτερικόν Κανο
νισμόν.

Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Τοϋ Τμήματος Γεν. Έπιθεωρήσεως 

Κεντρικού Καταστήματος

ΚΩΝΣΤ· Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΗΝΕΠΙΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΒΡΙΣΙΟΝ

ΕΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 70Ε 

ΤΗΛ, 26032
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ΤΕΧΝΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γενικαί διαταγαί

Απριλίου 1935
2 Τμ. ’Εργασιών » 50 Περί δρων συνεργασίας μετά τής

‘Υπ)των Τραπέζης Λακωνίας.
2 » Δικαστικόν » 51 Περί παρατάσεως προθεσμίας συν
2 » Εξωτερικού τάξεως διαμαρτυρικών.

Συν)τος » 52 Περί κοινοποιήσεως έ /κύκλιων τής
4 » ’Εργασιών Ένώσεως Έλλην. Τραπεζής.

Ύπ)των » 53 Περί τροποποιήσεως ιού πίνακας
6 » Γενικού Λο ανταποκριτών Ύπ)των.

γιστηρίου » 54 Περί τοκομεριδίων ’Εθνικών δα
νείων εις χρυσόν.

» Καταθέσεων 55 Περί μή άποδοχής καταθέσεων ύ-
- πέρ διαφόρων λ)σμών Υπουρ

» ’Εργασιών γείου Συγκοινωνίας.
Ύπ)των » 56 Περί ύποβολής Μηνιαίας Οικονο

μικής έκθέσεως ύπό τών Υπο
9 Εργασιών καταστημάτων.

‘Υπ)των 57 Περί κοινοποιήσεως γνωματεύσε-
ως τοϋ Δικ. Τμήματος σχετικώς
μέ παραδοχήν άσφαλιστηρίων

10 » Γενικού Λο είς ξένον νόμισμα.
γιστηρίου » 58 ^ Περί τοκομεριδίων καί ομολογιών

'Εθνικών Δανείων.
10 » Δικαστικόν » 59 Περί ύποβολής στοιχείων σχετικώς

μέ δφειλέτας τή ήμετέρφ Τραπέ
ζι), έφ’ ών έπεβλήθησαν τελευ
ταίως κατασχέσεις των περιου
σιών των.

12 » Καταθέσεων » 60 Περί άποδοχής καταθέσεων ύπέρ
‘Υπουργείου Αεροπορίας. ’Έρα

12 ί^)γασιών νοι καί Δωρεαί ύπέρ Αεροπορίας.
Ύπ):ων » 61 Περί ύποβολής πίνακος πόλεων καί

χωρίων προς καθορισμόν τής
16 > ’Εξωτερικού δικαιοδοσίας τών Ύπ)των.

Συναλλάγαατος » 62 Περί κοινοποιήσεως εγκυκλίων Έ
19 » ’Εξωτερικού νώσεως Τραπεζών.

Συναλλάγματος » 63 Περί κοινοποιήσεως ’Εγκυκλίων
19 > ’Εργασιών Ένώσεως Τραπεζών.

Ύπ)των » 64 Περί τροποποιήσεως τοϋ πίνακος
έγκεκριμένων άσφαλιστικών Ε

19 » Εργασιών ταιρειών.
Ύπ)των » 65 Περί πληρωμής τραβηγμάτων

22 » Τραπεζών καί Τραπέζης Χίου.
Διαθ. Έξωτερ. » 66 Περί τροποποιήσεως τοΰ πίνακος

άνταποκριτών τής Hellenic bk.
5 Εξωτερικού trust Co.

Συναλλάγματος » 67 Περί κοινοποιήσεως έγκυκλίων τής
3 » Εργασιών Ένώσεως Ελληνικών Τραπ.

Ύπ)των » 68 Περί Ιράνων ύπέρ Εθνικού Στό
λου διά λ)σμόν ‘Υπουργείου
Παιδείας.

’ ' - *■ Έ υ κ ύ κ λ ι ο ι
’η ασιών

„)των άρ. 10 Περί έξακριβώσεως προ πάς ης

αστικόν 11

φυσεως χορηγησεως, μή τυχόν 
κα'ι τό συναλλασσόμενον πρόσω- 
πον περιλαμβάνεται εις τούς κοι- 
νοποιηθέντας πίνακας δεσμεΰ- 
σεως περιουσιών.

Περί φορολογίας καθαρών προ- 
σόδοον.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΚ. Ε.ΕΤ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1935
Άρ. 1998. 2-4-35. Περί έλευθέρας 

εισαγωγής Τσεχοσλοβακικών εμ
πορευμάτων μέσιρ τοϋ Έλληνο- 
Τσεχοσλοβακικοϋ κλήριγκ.

Άρ. 1999. 3-4-35. Περί μή αγο
ράς ’Ιταλικών χαρτονομισμάτων.

Άρ. 2000. 3-4-35 Περί προαγο
ράς συναλλάγματος επί 'Ολλαν
δίας προερχομένου εξ εξαγωγών 
έμπορ]των.

Άρ. 2001. 4-4-35. Περί λειτουρ
γίας τοΰ Έλληνο-τσεχοσλοβακι- 
κοΰ κλήριγκ.

Άρ. 2002. 4-4-35. Περί διενερ- 
γείας προαγορών συναλλάγματος 
επί Βελγίου προερχομένου εξ 
εξαγωγών έμπ]ιων ώς καί περί 
άπαγορεΰσεως αγοράς βελγικών 
τραπεζογραμματίων.

Άρ. 2004. 6-4-35. Περί τρόπου 
διακανονισμού είσαγομένης Τσε
χοσλοβακικής ζακχάρεως μέσφ 
τοϋ σχετικού κλήριγκ.

Άρ. 2005. 8-4-35. Περί έλευθέ- 
ρας εισαγωγής μέχρι καί τής 30. 
6.35 τών είσαγομένων ελευθέριος 
έμπ)των προ τής 31.12.34.

Άρ. 2006. 8-4-35. Περί έλευθέ- 
ρας εισαγωγή: σολομών

Άρ. 2007 9-4-35. Περί άγσράς 
βελγικού χαρτονομίσματος.

Άρ. 2009. 12-4-35. Περί συστά- 
σεως τής Κεντρικής Επιτροπής 
περιορισμών εισαγωγών.

Άρ. 2010. 12 4-35. Κοινοπ. άποφ. 
άρ. 21356]! 1.3.35 περί Ίταλο- 
ελληνικού κλήριγκ,

Άρ. 2011. 12-4-35. Περί εξαιρέ- 
σεως από τών διατυπώσεων κλή
ριγκ Γαλλίας 2000 τόννων σί
του Μαρόκου.

Άρ. 2012. 12-4-35. Περί προα
γοράς συναλλάγματος επί Ελβε
τίας καί 'Ολλανδίας.

Άρ. 2013. 12-4-35. Κοινοπ. τής 
ύπ’ άρ. 23120]8,4.3δ άποφά- 
σεως περί εισαγωγής ταχυδρο
μικών δεμάτων.

Άρ. 2014. 15-4-35. Κοινοπ.
άποφ. 22757]27.3.3δ περί εισα
γωγής άνευ τοϋ δρου ανταλλα
γής ωρισμένων έμπορ)των.

Άρ. 2015. 15 4-35. Περί εισα
γωγής εκ Γαλλίας έμπορ)των 
παραγγελθέντων προ τής 26.9. 
34. Άπόφασις 20592J10.4.35.

Άρ. 2016. 15-4-35. Περί αρμο
διότητας Έμπορ. "Επιμελητη
ρίου Λεττονίας διά τήν έκδοσιν 
πιστοποιητικών προελευσεως.

Άρ. 2017. 15-4-35. Περί εισα
γωγής άμνών γάλακτος.

Άρ.. 2018. 15-4-35. Περί τοϋ 
τρόπου έξοφλήσεω; ταμειακών 
γραμματίων τών κλήριγκ Γιουγ- 
κοσλαυία:, Τουρκίας καί Ρου
μανία:.

Άρ. 2019. 15 4-35. Περί τοΰ
τρόπου διακανονισμού τών μετά 
τής Ιταλίας εμπορικών συναλ
λαγών.

Άρ. 2020. 15-4-35. Περί παρα- 
τάσεω: επί έν είσέτι έξάμηνον 
τοϋ Έλληνο-άλβανικοΰ κλήριγκ.

Άρ. 2021. 15-4-35. Περί άνα- 
κλήσεως τής άνοφάσεως περί

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΒΟΛΩΝ - ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Προ ολίγον έκυκλοφόρησεν εις 
τρίτην εκδοσιν τό έ'ργον τοϋ κ. 
Μιχ. Βολονάκη τακτικόν Καθηγη- 
τοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 
«'Αγωγή τοϋ Πολίτου», με πε- 
ριεχόμενον κατά πολύ Ιπηυξη- 
μένον εις ύλην τών προηγουμένων 
δύο εκδόσεων, περιέχον πλήρη κα'ι 
'κριβή εικόνα τής όργανώσεως και 

'ς ιστορίας τής κοινωνίας, τής 
Ίληνικής Πολιτείας, τής Έκκλη- 

ιής ‘Ελλάδος, και τών καθη- 
ον κα'ι δικαιωμάτων τοϋ πο-

λύει ωσαύτως τά φλέγοντα 
; πολιτικά, κοινωνικά, οί- 

κα'ι πολιτειακά ζητήματα 
τέρας κοινωνίας ώς και 

ετι δέ κα'ι τά νέα πο- 
^οβιέτ και τον Φα

σισμόν.
Συνιστώμεν θερμότατα εις τους κ. 

κ. Συναδέλφους τό εν λόγω εργογ 
ώς πραγματενόμενον έκτος τών α
νωτέρω δεμάτων και περί χρήμα
τος, νομίσματος, εταιριών, συνε
ταιρισμών, εργατικών ζητημάτων, 
περ'ι Τραπεζών ώς κα'ι ιδιαιτέρως 
περί τής δράσεως τής Τραπέζης μας 
έν τη 'Ελληνική κοινωνία.
• Τό άντίτιμον τής έκδόσεως τού
της άποτελονμένης έξ εξακοσίων πε
ρίπου σελίδων έπ'ι έκλεκτοϋ χάρτου 
καί καλ.λιτεχνικώς δεδεμένης, κα- 
θωρίαθη εις Αρ. 400. κατά τεϋχος 
οι δε επιθυ μοϋντες έκ τών κ. κ. 
Συναδέλφων δπως άποκ τήσωσι 
τοϋτο δννανται νά άποταθώσι διά 
πάσαν σχετικήν πληροφορίαν προς '

τον συγγραφέα :
κ.Μιχ. Βολονάκην τακτικόν κα

θηγητήν παρά τφ Πανεπιστήμια) 
’Αθηνών.

Έκτης Επιμελητείας Β Σ.Δ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φερεται εις γνώσιν τών κ.κ. συνα
δέλφων ότι ή ’Επιμελητεία Καταστή
ματος προεβη είς τήν άντικατάστασιν 
τοϋ μέχρι τοΰδε Διευθυντοϋ τοϋ εστία 
το ιου τής Λέσχης διά πεπειραμένου 
καί καταλληλότατου προσώπου.

Ο νέος διευθυντής τοΰ εστιατορίου 
προσλαβών γνωστότατον μάγειρον καί 
χρησιμοποιών αριοτα καί αγνότατα ν- 
λικα κατώρθ'οσε νά καταστήση τό 
έστιατόρ: όν μας έφάμιλλον τών καλ
λίτερων τής πόλεώς μας.

Συηστάται δθεν είς τούς κ.κ. συνα-

θεωρήσεως τών πιστοπ. προελ. 
παρά τών Προξενικών Αρχών.

Αρ. 2022. 15-4-35. Περί παρα- 
τάσεως τών άδειών εισαγωγής 
καθ’ ύπέρβασιν. Άπόφασις άρ. 
25111)4.4.35.

Άρ. 2023. 15-4-35. Περί εισα
γωγής ξυλείας επί ά/ιλφ δασμφ 
μέχρι τής 15.4.35. Άπόφασις 
άρ. 22807)6.4 35.

Άρ. 2024. 15-4-35. Πιρί συγ-
κροτήσεως τών Επιτροπών ά
δειών εισαγωγής. Άπόφασις ύπ’ 
άριθ. 14208)4.4.35.

Άρ. 2025. 15-4-35. Περί εισα
γωγή: ξυλείας προελεύσεοις Τσε
χοσλοβακίας. Άπόφασις άρ. 28 
574)6.4.35.

Άρ. 2026. 15-4-35. Περί άπο- 
δόσεως τών εγγυήσεων τών εκδο 
θεισών άδειών εισαγωγής.

Άρ. 2027. 15-4-35. Περί Ισχύος 
μέχρι τή:30.6.35 τών έκδοθεισών 
δυνάμει τής ύπ’ άρ. 8303 άπο- 
φάσεως άδειών εισαγωγής.’ Από- 
φασι: άριθ. 28572)8.4.35.

Άρ. 2028. 15 4-35. Περί ε’κδό- 
σεως πιστοποιητικών προελεύ- 
σεως Αιγυπτιακών εμπορ]ιων.

Άρ. 2029. 16-4-35. Εύρετήριον 
εγκυκλίων Ένώσεως από τοΰ 
άριθ. 1901 μέχρι τοϋ άριθμοΰ 
2000.

Άρ. 2030. 16-4-35. Κοινοπ. τής 
ύπ’ άριθ. 26280)4.4.35 άποφά- 
σεως, καθ’ ήν επιτρέπεται ή κυθ’ 
ύπέρβασιν εισαγωγή έμπορ)των 
προελευσεως Δανία:.

Άρ. 2031. 16-4-35. Περί εισαγω
γής ζακχάρεων.

Άρ. 2032. 17* *4-35. Περί ύπο- 
χρεωτικής άνταλλαγήςωρισμένων 
έμπορ)των.

Άρ. 2033. 16 4-35. Κοινοπ. τής 
ύπ’ άρ. 29470)9.4 35 άποφάσε- 
ως, δι’ ή: επιτρέπεται ή εισάγω 
γη 200 τόνν. σακχάρεως Πολω
νική: προελευσεως.

Άρ. 2034. 17-4-35. Κοινοπ. άποφ. 
28573)8.4.35 δΓ ής επιτρέπεται 
κατά τό τρίμηνον 1.4-30 6.35 ή 
εισαγωγή ανευ τοϋ δρου τής άν
ταλλαγής ωρισμένων εμπ)ιων.

Άρ. 2035. 19 4-35. Περί χορηγή- 
οεως συναλλάγματος δι" άνάγκας 
διαμενόντων είς τό εξωτερικόν.

Άρ. 2036. 23-4-35. Περί προ- 
σαυξήσεων δυναμικόιητος.

Αρ. 2037. 23-4-35. Περί καθορι- 
σμοΰσυναλλαγματικονπορακρα- 
τήματος άμπελιτών οίνων εσο
δείας 1934.

Άρ. 2038 23 4-35. Κοινοπ. ά
ποφ. άρ. 28188)19.4 35 περί 
ενάρξεως προθεσμίας παραλαβής 
ξυλείας προείεύσεως Αμερικής.

Άρ. 2039. 23-4-35. Κοινοπ. τής 
άπό 5 3.35, συμφωνίας μεταξύ 
'Ελλάδος καί Ρωσσίας Κείμενον 
τής Συμβάσεως.

Άρ. 2040. 24-4-35. Περί ανα
στολή: τής ισχύος τής ύπ’ άρ. 
6411)22.1.35 άποφάσεως σχε
τική: μέ τήν χορήγησιν 100.000 
χλγμ. νουκουλίων. Άπόφασις 
άρ. 15374)19.2 35.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠ)ΤΩΝ

No 81.—Έψρονησαμεν καί θέλει ά- 
παντήστι ύμΐν απ’ ευθείας ή Ε
ταιρία «ΠΥΡΣΟΣ».

No 82.—‘Ο οίκος Έλευθερουδάκη μας 
έγνώρισεν, δτι δύνασθε να πράξητε 
συμφώνως τή τελευταία παραγρά
φω τής επιστολής σας.

No S3. — Δέν δυνάμεθα νά σας φανώ- 
μεν χρήσιμοι, καθόσον τό ζήτημα 
αυτό κανονίζεται απολύτως υπό 
τής Σεβ. Διοικήσεως.

No 84. — Άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως,
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δέλφους δπως κάμωσιν χρήσιν τοΰ 
εστιατορίου μας καί ένισχύσωσι 
τοϋτο.
Τοΰ εστιατορίου δύνανται νά κάμνωσι 

χρήσιν καί οι συνάδελφοι τής Τραπέζης 
τής.‘Ελλάδος καί τής ’Αγροτικής.

Άρ. 2041. 24-4-35. Περί έξαιρέ-
οεως άνταλλαγής βενζίνης.

Αρ. 2042. 24-4 35. Κοινοπ. τη
λεγραφημάτων άπό 22.4. καί 23.
4.35. Τραπ. τής Ελλάδος σχε
τικών μέ τό επί Βελγίου, Ελβε
τίας καί 'Ολλανδίας συνάλλαγμα.

Άρ. 2043. 24.4.35. Περί μεταφο
ράς μετρητών καί λοιπών άξιών 
ύπό επιβατών εξωτερικού.

Άρ 2044. 24-4-35. Περί εισα
γωγής Ιμπ)των διά ταχ^κών δε
μάτων.

Άρ. 2045. 25 4-35. Κοινοπ. άπο
φάσεως άρ. 28571)8.4.35 περί 
εισαγωγής σάκκων κενών.

Άρ. 2046. 25.4.35. Περί εισαγω
γής Τουρκικού σίτου εϊς Σάμον. 
Άπόφασις άρ. 16632)12.4.35.

Άρ. 2047. 25-4-35. Περί διακα
νονισμού τιμής Μάρκου

Άρ. 2048. 25-4-35. Κοινοπ. άπο
φάσεως άρ. 23977)8.4.35, δΓ ής 
προστίθενται είδη τινά εις τον 
πίνακα τών έλειθέρως ε’ισαγομέ- 
νων εμπ)των.

Άρ. 2049. 25-4-35. Κοινοπ. άπο
φάσεως 23442] 17.4.35 περί άν- 
τικαταστάσεως άπολεσθεισών ά
δειών εισαγωγής.

Άρ. 2050. 25-4-35 Περί έλευθέ
ρας εισαγωγής χάρτου ακτινο
γραφίας.

Άρ. 2051. 25 4-35 Κοινοπ. έγ- 
γρ. Ύπουργ. Έθν. Οικονομίας 
περί έπαληθεύσεως τοΰ είδους 
καί του βάρους τών εξαγομένων 
έμ)των.

Άρ. 2052. 25-4-35. Περί παρα- 
τάσεως προθεσμίας εισαγωγής 
Ρωσσικής ξυλείας. Άπόφασις 
άρ. 31298)15-4-35.

Άρ. 2053. 25-4-35. Κοινοπ. ά
ποφ. άρ. " 6443)8-4-35 περί 
καθ’ ύπέρβασιν εισαγωγών.

Άρ. 2054. 27-4-35. Κοινοπ. ά
ποφ. 30667)12-4-35 σχετικής 
μέ τήν ύπαγωγήν ειδών τινων 
εις τήν κατηγορίαν τών ελευθέ
ριος είσαγομένων εμπ]των.

Άρ. 2055. 30-4-35. Περί παρα- 
τάσεως τής μετά τής Σουηδίας 
Συμβάσεως μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου 1935.

Άρ. 2056. 30-4 35. Περί παρατά- 
σεως μέχρι 15-5-35 τής Ισχύος 
τής ύπ' άρ. 1825)18-2-35 άπο
φάσεως. Άπόφασις άρ. 30669] 
12-4-35.

Άρ. 2057. 30 4-35. Κοινοπ. ά
ποφ. 25540)12-4-35 περί εισα
γωγής άπό 1-4-35 μέχρι 
30 6.35 άγγλικών ορυκτελαίων.

Άρ. 2058, 30-4-35. Περί διακα
νονισμού άξίας έμπ)των γαλλι
κής προελεύσεως.

Άρ. 2059. 30-4-35. Περί ορισμού 
τοϋ φράγκου Γαλλίας ως νομί
σματος διακανονισμού αυστρια
κών άπαιτήσεων.

Άρ. 2060. 30-4-35. Περί καθ’ 
ύπέρβασιν εισαγωγής ζακχάρεως 
έκ Βουλγαρίας.

Άρ. 2061. 30-4-35. Κοινοπ.
άποφ. 30688] 12.4.35 περί χο- 
ρηγήσεως άδειών εισαγωγής βιο- 
μηχάνων 1.4. — 30.6.35

Άρ. 2062. 30-4-35. Περί Ιδιω
τικών άνταλλαγών μετά ’Αργεν
τινής. Άπόφασις άριθ. 32935]
19.4.35.

Άρ, 2063. 30-4-35. Περί εφαρ
μογής τοϋ Έλληνοτσεχοσλοβα- 
κικοΰ κλήριγκ. Κοινοπ. έγγρ. 
Τραπ. Ελλάδος άρ. 113037] 
122)22.4.35.

Άρ. 2064. 30-4-35. Περί εισα
γωγής έμπ]των τινών έξ Ήνωμ. 
ΙΙολ. ’Αμερικής ανευ τοϋ δρου 
άνταλλαγής. Άπόφ. 31417)16.
4.35.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
Άρ. 2008. 12-4-35. «Άνασκό- 

πησις τών ληφθέντων έν 'Ολ
λανδία μέτρων προς καταπολέ
μηση’ τών συνεπειών τής οικο
νομικής κρίσεως» Άρθρον τού 
Πανεπιστημ. Δελτίου τοϋ Til- 

bourg No 42]Ίανουαρ. 1935.


